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Gavome 1-mąjį numerį 
Darbininkų žodžio. Tai laik
raštis, kurį leidžia Darbo Rū
mai, arba Lietuvos Profesinės 
Sąjungos. “Darbininkų žodis” 
eina vietoje ėjusio “Darbo”, 
kurį leido Smetona, o redaga
vo smetonlaižiai.

Laikraštis daro gražaus į- 
spūdžio. Įdomus. Jo redak
torium yra J. Kvietkauskas.
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KRISLAI
“Darbininkų Žodis”.
Motiejus Šumauskas.
Reikės Registruotis’.
Pirmiau Didvyris, Dabar—

“Išdavikas”.
Juozo Samulaičio Žodis.
Merkinėje ir Alytuj.

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

^Ruoškime vasari
nes pramogas “Lais 
vei”-paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui

vadas yra Motiejus 
Tai viduramžis 

amato jis buvo 
darbininkas,—že

mėtus kankintas

Lietuvos profesinių sąjungų 
(unijų) 
šumauskas. 
vyras. Iš 
spaustuvės 
ceris. Ilgus
kalėjimuose ir- stovyklose, šis 
vyras dabar užima vieną svar
biausiųjų Lietuvoje vietų.

Jis geras oratorius. Puikiai 
apsišvietęs. Gerai žino darbo 
žmonių reikalus ir juos moka 
ginti.

Antradienį, rugpjūčio 27 d., 
prasidės* suregist’ravimas visų 
Amerikoje gyvenančių ateivių 
nepiliečių. Vakar dienos “Lais
vėje” mes įdėjome tuo klau
simu straipsnį.

Šios dienos “Laisvėje” pra
šome tuo klausimu skaityti 
editorialą. Kiekvienas nepilie- 
tis turi tuos straipsnius per
skaityti, jei jis nori daugiau 
žinoti apie registravimąsi.

Daug lietuvių yra nepilie-. 
čių? Jie visi turės užsiregis
truoti. Visų pirštų antspaudos 
turės būti nuimtos. Visi, va
dinasi, iki tam tikro laipsnio 
bus suvaržyti.

Aš žinau daug gerų žmo
nių, kurie galėjo patapti pi
liečiais, bet nepatapo. Vis vil
kino, vis delsė! Dabar patys 
mato, kad negerai padarė. 
Bent jau dabar jie turėtų kuo 
veikiausiai bandyti patapti 
mūsų krašto piliečiais.

Virš trys milijonai Ameri
koje gyvenančitj žmonių turės 
susiregistruoti.

Visai nesenai generolas Vin
cas Vitkauskas klerikalams, 
socialistams ir fašistams buvo 
didvyris.

.Šiandien jie tą patį gen. 
Vitkauską vadina “tautos iš
daviku.” Kodėl ? Todėl, kad 
gen. Vitkauskas, podraug su 
kitais • Lietuvos atstovais, nu
vyko į Maskvą ir ten prašė 
aukščiausiojo SSSR sovieto 
priimti Lietuvą į Sovietui Są
jungos tautų šeimą.

Fašistai - socialistai - kuni
gai vadina “tautos išdavikais” 
visą Lietuvos liaudį, kuri en
tuziastiškai pasisakė už naują 
gyvenimą Lietuvoje, už naują
ją santvarką.

Tegu!

atsi- 
Prieš 

jis gyveno Brookly- 
veikė. Paskui išvyko 
ir gyveno Marijam-

Kongreso Komisija 
Užgyrė Verstiną 

Kareiviavimą
Nutarė Suregistruot Karinėm Pareigom Visus Vyrus nuo 

18 iki 64 Mėty; Senatoriai Paliuosuoja Klierikus
Washington. — Kongre

so komisija kariniais reika
lais užgyrė beveik visą pra
dinį Burkes - Wadswortho 
sumanymą dėlei verstino 
kareiviavimo J u n g t i n ėse 
Valstijose. Šis sumanymas 
reikalauja suregistruot vi
sus vyrus nuo 18 iki 64 me
tų amžiaus taip, kad vyrai 
nuo 21 iki 45 metų galėtų 
būt verstinai imami į ar
miją bei laivyną, o jaunesni 
ir senesni už juos galėtų 
būt priversti atlikt tokias 
pagalbines karines pareigas 
ir dirbt tokius darbus, ko
kius jiems paskirs valdžia.

Senato komisija kariniais 
reikalais dar tebesvarsto 
pataisymą, kuris siūlo sure
gistruot karinei tarnybai 
tik visus jaunesnius vyrus, 
nuo 21 iki 31 metų amžiaus.

Senatas rugp. 20 d. nu
balsavo taip pataisyti Bur-1 
kes-Wadswortho sumany
mą, kad pąliuosuot nuo ka
rinės tarnybos kunigus ir 
kunigystės studentus, ta- 
čiaus ir juos suregistruot.

Senatorių ir kongresma- 
nų komisijos bendrai užgy
rė bilių, kuris reikalauja 
duot prezidentui teisę var- 
tot valstijų miliciją kaipo 
armiją bile kur Šiaurinėje, 
Centralinėje ir Pietinėje 
Amerikoje, o ne vien tik 
Jungtinėse Valstijose.

Angly Karaliaus. Rūmų 
Šeimininkas Buvo Na- 

ziy Pritarėjas

Neužtikrina Darbų Grįž
tantiems iš Armijos

Kongresmanai nusprendė, 
kad fabrikantai neturės būt

DAUGELIS LIETUVOS DVARININKŲ 
SLĖPDAVO, KIEK TURĖJO ŽEMĖS

Lietuvos Tarybų Valdžia Sužiūrėjo 582,000 Hektarų 
žemes Padalint Bežemiams ir Mažažemiams

Kaunas.—Valstybinė Lie
tuvos žemės komisija jau 
sužiūrėjo 582 tūkstančius 
hektarų žemės, kuri atimta 
iš dvarininkų; ir stambių 
ūkių, kiek jie turėjo virš 
30 hektarų.—Hektaras yra 
du akrai ir beveik pusė.

Socialistinės Lietuvos že
mės komisija atidengė fak
tą, jog daugelis dvarų turė
jo daugiau žemės, negu jie 
prisipažino oficialiuose do
kumentuose. Pavyzd žiui, 
Kimbartiškių dvaras turėjo

baudžiami pagal Šalies D«O> rpa žemė dąlin^ma beze- 500 hektarų, o dokumentuo-
bo Santikių Įstatymų, jeigu 
jie nepriims atgal į darbų 
milicininkus, sugrįžusius po 
vienų metų iš verstinos .ka
rinės tarnybos, bet tokiem 
milicininkam, sako, turi būt 
leidžiama kreiptis į federa- 
lius teismus prieš fabrikan
tus.

Senatorius Maloney, kal
bėdamas už verstiną karei
viavimą Amerikoje, pareiš
kė, jog jis nori, kad Angli
ja laimėtų karą prieš Vo-

miams ir mažažemiams val
stiečiams.

se pažymėdavo tiktai 300 
hektarų.

Orlaivių Fabrikantai Streikuoja Prieš 
Ameriką del Didesnių Pelnų

Anglija Kviečia 
Ameriką į Karo 

Partnerius
Anglija Susitarė su Amerika Parsamdyt Šiai Šaliai Pozici

jas Newfoundland ir Vakarą Indijos Salose

Juozas Samulaitis 
laišką, kupiną entu-

Kas iš brooklyniečių 
mena Juozą Samulaitį. 
20 metų 
ne ir čia 
Lietuvon 
polėje.

Dabar 
prisiuntė
ziazmo ir džiaugsmo, kad Lie
tuvoje įvyko tas, kas įvyko.

Podraug brooklyniečius svei
kina Jurgis Jokimas ir Juo
zas Kupčiūnas. šis laiškas 
greit bus išspausdintas “Lais
vėje”.

O Petro Baranausko brolis 
Julius rašo, kad Merkinėje 
buvo įvykęs “komunistų susi
rinkimas”. O Alytuje—Dzūkų 
sostinėje—masiniame mitinge 
dalyvavo net 60,000 dzū
kų!...

Skamba po Dzūkijos pušy
nus ir pušynėlius, po šilus ir 
šilelius laisvės 
gadynę skelbią 

^Nemunas ir 
Dainavos žemę
didžiausios upės,—neša 
linksmesnes ir linksmesnes iš

dtttoa, naują 
šūkiai I. g .

Merkys,—per 
plaukiančios 

vis

Sen. Wheeler Sako, tai Bu
tų šalies Konstitucijos

Laužymas
Senatorius Wheeler vėl 

išstojo prieš Burkes-Wads- 
wortho sumanymą dėlei 
verstino kareiviavimo ir už- 
reiškė, kad toks įstatymas 
būtų priešingas Amerikos 
konstitucijai.

Senatoriai Walsh ir Ash- 
hurst kaltino karo ir laivy
no ministerijas, kad jos ty
čia trukdo priėmimą jaunų 
liuosnorių stojančių į kari
nę tarnybą. Nes tos minis
terijos darbuojasi už įvedi
mą verstino kareiviavimo.

Senatoriai priešingi vers
tinai karinei tarnybai sakė: 
jeigu jūs draftuojate vyrus 

[į armiją, tai turite draftuot 
ir turčių kapitalą.

Washington. — Admiro
las J. H. Towers liudijo se
natorių lėšų komisijai, jog 
orlaivių kompanijos šioje 
šalyje atmetė siūlymus pa
statyt 1,478 karo lėktuvus 
Amerikos laivynui.

Generolas H. H. Arnold 
nurodė tai pačiai senato 
komisijai, kad orlaivių fab
rikantai atmetė siūlomas 
sutartis pabųdavot 4,200 
lėktuvų Amerikos armijai.

Admirolas Furlong pa
reiškė,- kad orl&ivių ir kitų 
karo pabūklų fabrikai Am
erikoje mielu noru ir grei
tai stato Anglijai lėktuvus 
ir kitus karinius įrankius, 
bet nepriima karinių užsa
kymų nuo savo valdžios.

Kodėl fabrikantai strei
kuoja prieš savo šalį? To
dėl, kad Amerikos įstaty
mai aprubežiuoja kompani
jų pelnus, kaip sakė admi
rolai Furlong ir Towers ir 
generolas Arnold. O pelnai

ant karinių Anglijos užsa
kymų yra visai neaprube- 
žiuoti.

Vinson-Trammel įstaty
mas' leido 12 procentų pel
no fabrikantams, gaminan
tiems Amerikai orlaivius, 
kanuoles ir kitus pabūklus. 
Bet Jungtinių Valstijų kon
gresas neseniai numušė tuos 
pelnus iki 8 procentų.

Admirolas Furlong ragi
no senatorius ir kongresma- 
nus panaikint; įstatymus, 
kurie . aprėžia’pelnus fabri
kantams ant Amerikai dir
bamų karo pabūklų. Jis šau
kė numušt fabrikantams 
tiek taksų, kiek jie išleis 
pinigų bedidindami ar be- 
gerindami savo fabrikus dė
lei karinių Amerikos užsa
kymų. Admirolas Furlong 
taip pat teigė, kad valdžia 
turi skolint kompanijom pi
nigus reikalingus statymui 
naujų fabrikų karinei pra
monei.

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill sakė seimui 
rugpjūčio 20 d., jog dabar 
Anglija yra kariškai stip
resnė negu bet kada pir
miau, nežiūrint, kad vokie
čių orlaiviai taip įnirtusiai 
ją atakuoja.

Jis teigė, jog dabartiniu 
laiku anglai “pasistato jau 
kur kas daugiau orlaivių 
negu Vokietija,” nors vokie
čiai dar turi daugiau orlai
vių abelnai.

Prašo Karinių Laivų iš 
Jungtinių Valstijų

Premjeras Churchill taip
gi pareiškė:

Anglija sutiktų parsam- 
dyti Jungtinėm Valstijom 
99-niem metam tinkamas 
vietas stovykloms lėktuvų 
ir karo laivų Newfoundlan- 
de ir Vakarinės Indijos sa
lose.
‘ (Aukštajame seimo (lor
dų) rūme užsieninis anglų 
ministeris Halifax pranešė, 
kad Anglija iš esmės jau su
sitarė su Jungtinėmis Vals
tijomis kas liečia parsamdy- 
mą joms stovyklų-bazių. Sa
ko, tai įrodymas, kad An
glijos reikalai “neišvengia
mai susilieja j vieną” su 
Amerikos reikalais.)

Churchill atsišaukė į Am
eriką perleist anglam pen
kis desėtkus senesnių kari
nių Amerikos laivų-naikin-

tuvų, kurie padėtų Anglijai 
apsiginti.
' Jis sakė, kad 1941-1942 
metais Anglija jau ves už
puolimo karą prieš Vokieti-

Premjeras Churchill pa
kartojo, jog Anglija griež
tai blokaduos Europą ir at
mes bet kokius prašymus 
praleist iš Amerikos mais
tą Franci jai, Belgijai ir Ho- 
landijai. Sako, tas maistas 
tarnautų Vokietijai prieš 
Angliją.

Churchill priminė, kad 
vien tik liepos mėnesį šie
met Anglija gavo iš Ameri
kos begalinę daugybę ka- 
nuolių, jų šovinių, kulkas- 
vaidžių, šautuvų ir kulkų.

Jis numatė ateityj gali
mybę ir susijungt Amerikai 
|su Anglija,į vieną valstybę.

Amerikos Ministeris
Bullitto Kalbą

Washington. — Veikian
tysis Amerikos valstybės 
ministeris Sumner Welles 
gynė kalbą Williamo C. Bu
llitto, ambasadoriaus Fran- \ 
cijai. Toj kalboj Philadel- 
phijoj Bullittas praeitą sek
madienį kurstė Ameriką j 
karą prieš Vokietiją ir nu
rodinėjo, kad rėikėtų įvest 
šalyje diktatūrą. Jis išved
žiojo, būk Franci j a todėl 
sumušta, kad ji buvus “per
daug demokratiška.”
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Trockio Draugas Pa
vojingai, gal Mirtinai, 

Sužeidęs Trockį

TAIKOS KONGRESE CHICAGOJ DALYVAUS 
20,000 DELEGATU IŠ 35 VALSTIJŲ

London. — Anglijos ka
ralius Jurgis paleido iš tar
nybos kunigaikštį Buccle- 
uch, kuris buvo vyriausias 
priežiūra karaliaus gyve
namų rūmų. Buccleuch pa
varytas jau gegužės 10 d. 
kaipo Vokietijos nazių ša
lininkas, “penkta - kolonis
tas,” bet žinia apie jo pa
leidimą paskelbta tik dabar 
rugpjūčio 20 d.

Kunigaikščio Buccleuch 
sesuo yra žmona Gloucester 
karalaičio, karaliaus Jurgio 
brolio. Buccleuch yra vienas 
iš didžiausių Anglijos dva
rininkų ir turi 460 tūkstan- 

| čių akrų žemės. Iš savo dva
rų jis gauna apie milioną 
dolerių įplaukų per metus, naktį buvo saugoma polici- j

Mexico City. — Pavojin
gai, gal mirtinai sužeistas} 
galvą Leonas Trockis tapo 
paimtas į ligoninę. Kokiu 
tai geležiniu įrankiu pra
kirto ar pradūrė Trockiui. 
galvą “karštas Trockio gar-: 
binto j as ir toks artimas 
Trockių draugas, kad jis 
atrodė Trockių šeimos na
riu,” kaipo rašo United 
Press, amerikonų žinių ag
entūra. Jis nuolat svečiuo
davosi pas Trockius. Spėja
ma, kad tai buvęs Frank 
Jackson.

Trockis buvo užpultas 
namie antradienį apie 5 vai. 
vakare, Coyoacan viloje. 
Trockio buveinė ' dieną ir

Chicago, Ill.—Trisdešimt 
penkiose valstijose jau iš
rinkta 20 tūkstančių dele
gatų nuo.- įvairių organiza
cijų į Nepaprastą 
Gynimo Kongresą, 
praneša jo ruošėjai, 
tetas Gint Ameriką 
kant Ją nuo Karo.

Šis kongresas atsidarys 
rugpjūčio <31 d., bus laiko
mas milžiniškame Chicagos 
Stadiume ir tęsis tris die
nas.

Komitetas šaukia visas Paul Robeson.

Taikos 
kaip 

Komi- 
Išlai-

taiką mylinčias draugijas, 
kuopas, chorus ir kitas or
ganizacijas atsiust savo de
legatus.

Šį kongresą užgyrė sena
torius Arthur Capper; pir-. 
mininkas Šiaurinės Dakotos 
Farmerių Sąjungos G. J. 
Talbott ir eilė 
priešų. - * 
i ’•> Atsidarant 
dainuos žymi 
Agatha Lewis 
jęs negras.

Auga Darbo Našumas 
Ir Darbininku Kultūra 

Kauno Pramonėj

Anglija Paskelbė, kiek 
Angly Nukentėję Da

bartiniame Kare

kitų karo

kongresui, 
dainininkė 

ir pagarsė- 
dainininkas

London. — Anglų minis- 
teris pirmininkas Winston 
Churchill rugp. 20 d. sakė, 
jog visame kare iki šiol nu
kentėjo 92,000 Anglijos ka
rių ir civilių žmonių. Nu
kentėjusiais sykiu skaito 
užmuštus, sužeistus, nežinia

ANGLAI TAŠKE 30 VOKIE- PLEŠKA ANGLU TVIRTUMA 
ČIŲ LĖKTUVŲ STOČIŲ GIBRALTARAS

London, rugp. 21.—Anglų 
orlaiviai bombardavo 30 
lėktuvų stovyklų Vokietijoj 
ir vokiečių užimtuose kraš- 

Kažkurie anglų valdinin- jos ir yra apvesta 15 pėdų I taipgi atakavo vokie- 
aukščio mūro aptvaru, o cių laivyno stovyklą Kielyje, 
ant aptvaro stovi trys ce
mentiniai fortukai ginkluo
ti kulkasvaidžiais; ir poli
cija įleisdavo pasimatyti su 
Trockių tik artimus jo 
draugus bei gerai patikrin
tus asmenis.

orasT^
apsiniaukę. *

kai norėjo areštuot kuni
gaikštį Buccleuchą kaipo 
nazių rėmėją; bet kad jis 
yra karaliaus giminė, todėl 
jis ir paliktas laisvėje.

Rytų Pasaulio naujienas ne 
tik Dzūkijai, bet ir Kapsijai, 
ir Zanavykijai, ir Aukštaiti
jai, ir narsiajai Žemaitijai— 
visai Lietuvai!,..

’A-'

fabrikus, žibalo sandėlius ir 
geležinkelių stotis Ruhr sri
tyje ir kitose vietose Vokie
tijoj. Anglai per tuos žy
gius prarado tris orlaivius.

Cairo, Egiptas, rugp. 21. 
—Anglų orlaiviai kartotinai 

Šilčiau, dalinai i bombardavo italus Ethiopi- 
joj ir kitose vietose Afrikoj.

- v.' ■ . /. - 3.;. ■. . 1

La Linęa, Ispanija, rugp. 
21.—Anglų tvirtuma-uola 
Gibraltaras skęsta liepsno
se. Jinai buvo smarkiai 
bombarduota oro bombomis. 
Manoma, kad sudaužytos ir 
kai kurios didžiosios anglų 
kanuoles Gibraltare, kaip 
praneša Associated Press. 
Suprantama, kad tai italų 
orlaiviai bombardavo Gib
raltarą, kuris stovi prie 
vandeps vartų tarp Atlanto 
Vandenyno ir Viduržemio 
Jūros. (i

♦

Kaunas.—Fabrikas “Kau
no Audiniai” ' kasdieną vis 
daugiau pagamina audeklų. 
Jame dirba 800 darbininkų.

Kitas fabrikas Kaune 
“Audimas” dabar per dieną 
išaudžia 200 pundų gero 
medvilnės (bovelnos) au
deklo, o pirmiau išaušdavo kur dingusius ir paimtus į 
tiktai 100 pundų. nelaisvę.

“Audimas” fabrike susi
darė meno-dailės mėgėjų 
ratelis iš vyrų ir moterų; 
įsteigta fabrike knygynas ir 
susiorganizavo kursai mo
kintis rusų kalbos.

Darbininkai stengiasi pa- 
greįtint darbą pagal Sta- 
chanovo sistemą, ir darbi
ninkės audėjos jau dirba 
keliomis staklėmis tuo pa
čiu laiku.

Vokiečių Lakūnai Padarė 
Anglams Daug Žalos

Berlin, rugp. 21.—Vokie
čiai teigia, kad jų bombinin- 
kai sėkmingai atakavo ang
lų orlaivių stovyklas, kana
lus ir’geležinkelius ir daug 
nuostolių priešui padarė.

Anglija Parsamdė Amerikai 
Dvi Salas

London, rugp. 21.—Angli
ja parsamdė Jungtinėms 
Valstijoms salas Canton ir 
Enderby, pietinėje Dalyje 
Pacifiko Vandėnyno. Ame
rika steigs ten savo orlai
vių stovyklas. Salos par- 
samdytos 50 metų,,Jaet par- 
samdymas gali būt panau
jintas neribotam laikui.

Tos salos yra už 1,900 
mylių nuo Amerikos valdo
mų Hawaii, salų.

i

i

Oklahoma City, Okla.— 
Areštuota 12 žmonių, ku
riuos vietinė valdžia įta- 
ria, kad jie gal komunistai, 
o gal “penkta-koloniečiai.”
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Brolau ir Sesute Nepilieti, Jums 
Reikės Registruotis

Šių metų rugpjūčio mėn. 27 d. prasi
dės visų Amerikoje gyvenančių nepilie
čių suregistravimas. Jų tarpe bus tūks
tančiai ir lietuvių. Registravimas tęsis 
iki š. m. gruodžio mėnesio 27 d. Vadina

mi, per keturis mėnesius—rugsėjį, spa
lių, lapkritį ir gruodį—visi jie turės su- 
siregistruoti. Kuris atsisakys užsiregis
truoti, bus nubaustas $1,000 ir puse metų 
kalėjimo.

Mes raginame visus Amerikoje gyve
nančius nepiliečius lietuvius susiregis- 
truoti. Mes puikiai žinome, kad milžiniš
ka Amerikos lietuvių dauguma yra dori 
žmonės, yra mylėtojai mūsų krašto— 
Jungtinių Valstijų. Jie nepatapo pilie
čiais tik dėl visos eilės kliūčių, stovėju
sių kelyje. Dalis buvo, aišku, ir tokių, 
kurie nepatapo piliečiais per apsileidi
mą.

Santikyj su registravimu, pas tūlus 
žmones kyla daug klausimų. Kai kuriuos 
iš jų mes čia bandysime atsakyti.

Klausimas: Kai aš užsiregistruosiu ir 
mano pirštų antspaudos bus riuimtos, ar 
mano, kaipo šios šalies gyventojo, teisės 
bus suvaržytos, ar ne?

Atsakymas: Ne, nebus. Jūs turėsite vi
sas mūsų krašto konstitucijoj garantuo
tas piliečiams ir nepiliečiams teises. Nie
kas jūs negalės be varanto areštuoti, nei
gi jūsų bute kratą daryti arba jūsų nuo
savybę užgriebti. Vienas dalykas, kurį 
jūs, tačiau, turėsite atlikti tai tas: jei jūs 
kur persikraus ty si te, tai bėgyje penkių 
dienų turėsite apie tai pranešti Imigra
cijos ir Natūralizacijos komisijonieriui. 
Kitais žodžiais: vyriausybė turės žinoti 
visi? nepiliečių judėjimą. Tam ir yra da
romas suregistravimas.

Klausimas: Ar reikės už suregistravi- 
mą mokėti?

Atsakymas: Ne. Niekam nemokėkite. 
Jei kas bandytų už tai iš jūs gauti pini
gų, praneškite apie tai policijai. Jus su
registruos Jungtinių Valstijų centrali- 
niuose paštuose ir jų skyriuose. Ten nu
ims ir pirštų antspaudas. Ten viską at
liks jums dykai.

Klausimas: Į kiek iš viso klausimų 
. man reikės atsakyti?

Atsakymas: Į 15-ką. Tie klausimai til
po vakar dienos “Laisvėje”. Išsikirpkite 
juos ir laikykitės. Jūs turite pilną teisę 
neatsakyti į jokius klausimus (jei toki 
būtų duodami), kurie nėra suregistravi- 
mo blanko j.

Klausimas: Aš priklausau prie darbo 
unijos, kurią tūli vadina “komunistine”-, 
o kiti—“penktąja kolona”; ar galiu pa
sakyti, kad prie tos unijos (arba frater- 
nalės organizacijos) aš priklausau?

Atsakymas: Nepaisykite, kas ką kal
ba; pasakykite, kad priklausote tokiai ir 
tokiai darbo unijai arba fraternalei or
ganizacijai.

Paimkim pavyzdį: Daugelis lietuvių 
nepiliečių yra nariais mainierių unijos, 
audėjų unijos, rūbsiuvių unijos, plieno 
pramonės darbininkų unijos ir kitų. Ne
sibijokite pasisakyti, kad esate tų unijų 
nariais.

Daugelis lietuvių nepiliečių priklauso 
Susivienijimui Lietuvių Amerikoje, Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimui, bei Ry
mo Katalikų Susivienijimui. Yra lietuvių 
nepiliečių, kurie priklauso visoms pa
minėtosioms trims organizacijoms. Kai 
registruositės, pasisakykite, kad priklau
sote tam arba kitam (arba visiems 
trims) Susivienijimui.

Yra žmonių, kurie priklauso Švento 
Jurgio Draugijai, Švento Roko Draugi
jai, Švento Baltramiejaus Draugijai, Pi
liečių Kliubui, Vytauto Draugijai, etc. 
Kai registruositės, pasakykite,. kad pri
klausote tai ir tai draugijai arba kliu
bui.

Yra nemažai nepiliečių, priklausančių 
Lietuvių Literatūros Draugijai, įsikūru
siai 1915 metais. Kai registruositės, pasa
kykite, kad priklausote šiai kultūros or
ganizacijai.

Yra nepiliečių, priklausančių chorams, 
dramos grupėms, meno rateliams. Kai 
registruositės, pasakykite, kad priklau
sote vienai ar kitai grupei.

Jeigu jums kas nors būtų neaišku apie 
tą ar kitą organizaciją, jei jūs norėtumė
te daugiau apie ją informacijų sužinoti, 
kada įsikūrė, ir tt., tai klauskite pas tų 
organizacijų viršininkus informacijų. 
Sakysim: jūs priklausot SLA, LDS arba 
LRKSA. Galite pasiteirauti informacijų 
pas vietos kuopų viršininkus. Jei ten ne
gaunate,—kreipkitės į tų Susivienijimų 
centrus; jie, mes manome, patenkins jū
sų reikalavimus.

Tas pats su ALDLD.
Jūs turite keturis mėnesius laiko, per 

kurį lengvai galite susipažinti su visais 
klausimais, esamais registracijos blan- 
kose. Taigi susipažinkite. Pasiruoškite 
registraci j ai. N esibi j okite!

Klausimas: O jeigu registruojąs parei
gūnas man netikės, ką aš sakau, tai kas 
tuomet daryti?

Atsakymas: Nieko. Jūs atsakote į 
klausimus, o jo pareiga užrašyti tai, ką 
jūs atsakote. Jūs priimate priesaiką, kad 
viską teisingai atsakote. Vadinasi, jūs 
patys imate atsakomybę už tą, ką atsa- 
kinėjate.

Atsiminkite, kad užsiregistruoti turi 
visi: tie, ką neturi pirmųjų popierių ir tie, 
ką turi pirmąsias popieras, bet neturi 
pilnų popierių.

Nesiregistruos tik vaikai, nepasiekę 14 
metų amžiaus. Juos suregistruos jų tė
vai arba globėjai.

Virš trys milijonai žmonių nepiliečių 
per tuos keturis mėnesius turės susire- 
gistruoti.

Pastaba: Dar kartą raginame visus 
lietuvius nepiliečius: patapkite Jungtinių 
Valstijų piliečiais. Naudokitės pilietybės 
teisėmis gyvenimui gerinti visiems Am
erikos žmonėms ir patys sau.

Darbo Unijos Lietuvoj
“Darbininkų žodis” šitaip rašo apie 

profesines sąjungas (darbo unijas) ir jų 
rolę Lietuvoje:

“Šiandien mes atgavome profesinių są
jungų veikimo laisvę. Reikia jas greičiau 
organizuoti. Po tiek metų fašistų perse- 
kio j imo, teroro ir žiaurios samdyto j ų eks- 
ploatacijos, pajutę politinę laisvę, darbiu 
ninkai spontaniškai stato samdytojams, 
vyriausybei, savivaldybėms savo ekono
minius reikalavimus. Labai gerai, kad 
rūpinamės savo sunkios medžiaginės pa
dėties gerinimu. Bet nė vienas iš mūsų 
negali užmiršti, kad gerinti ekonominę 
padėtį mes privalome organizuotu keliu.

“Jau dabar keliami pavienių įmonių 
ekonominiai darbininkų reikalavimai 
randa sunkumų, kurie išplaukia dėl mū
sų neorganizuotum^, dėl nesuderintų vie
nos ar kitos gamybos šakos specifinių 
sąlygų ir kitų priežasčių. O tur būt vi
siems aišku, kad ką tik mes nedarytu
me, kokius klausi/nus nekeltume, jeigu 
jie bus organizuotos masės, organizuotai 
keliami, jie turės nepalyginamai didesnį 
svorį greitesniam jų įgyvendinimui, ne
gu keliami pavieniui. Tas ypač svarbu 
sprendžiant ekonominius klausimus. Da
bar, turint susirinkimų laisvę, stiprią 
kompartiją ir legalizuotas profsąjungas, 
neatidėliojant turime organizuotis į ga
mybos šakas, kad visus iškilusius reika
lavimus būtų galima kelti organizuotai, 
tiksliai, kovoti ne paskirų žmonių, o visų 
dirbančiųjų labui.

“Šiandien, kada dirbančiųjų interesai 
yra viso krašto interesais, ypač reikalin
ga didelio atsargumo sprendžiant ekono
minius klausimus. Jie turi būti nuodug
niai apsvarstyti, visapusiškai išžiūrėti ir, 
kiek tik galimybės leis, greičiau vykdo
mi. O tai galima tik organizuotai per 
profesines sąjungas, kurių tiesioginė pa
skirtis ir yra ta, kad įgyvendinti tai, 
ką darbininkai iškelia. O jeigu norime 
tikslaus ir greito mūsų iškeltų klausimų 
—reikalavimų išsprendimo, norime gra
žesnio rytojaus, patys padarykime jį—

»•*

Ketvirtadienis, Rugp. 22, 1940

Sujungti jau riksmo blokai, 
Siektų, rodos, jie tolokai;

O kaip rodo jų mina,
Būtų kova kruvina.

Tik tai kovai trūksta vado,—
Smetona neatsirado,

O ta mūs tautos liaudis, 
Matos—nieko nedarys.

Ji tik džiaugias, kad tėvynę
Padas Hitlerio nemynė,—

Ji jau žino gan tikrai— 
Pono nėr’—gyvent gerai!

* * * \
Pyksta Grigo pasekėjai,
Kad jų protesto “idėjai”

Juokas pin^ tik kelius, 
Kad “žuvis”, matyt, neklius.

—Lietuvoj nėra jau duonos,— ’
Raudonais žiedais aguonos

Temdo pon-tarnių akis,
Ką daugiau jie besakys?

Į bulius jei virst galėtų,
Jei kietus ragus turėtų—

Tad aguonų tuos žiedus
Tryptų noras jų “puikus.”

Es-Džei.

turėjau su savim kelis ame
rikoniškus dolerius—P. B.), 
dabar visai kas kita vald
žioje. Kainos žibalo, drus
kos, cukraus ir kitų dalykų 
jau tik pusė kainos, kaip bu
vo pirmiau prie Smetonos 
valdžios; tik kai kurių au
deklų perkant—reikia turė
ti pasas, tuomet pirkėjui

vien- išduodama sąskaita, pažy- 
metis draugas, A. Gužas, mima, kiek mokėta; tas da- 
kuris visoj apylinkėj ger
biamas ir skaitomas pavyz
dingu vaikinu,-iš amato sta- 
liorius.—P. Baranauskas.)

Liepos 3, 1940 m. 
Sveikas Broli ir Broliene!

Mes vis laukiam nuo jūs 
laiško ir nėra; jau Svirne
liai gavo 2 laiškus: rašyti 
12 ir 19 d; birželio. O gal 
kada skaitysit šį laišką, tai 
būsim gavę ir daugiau.

Mes visi sveiki, tik tėvas 
nelabai greitas. Dobilus jau 
susi vežėm ir tuoj aus, gal už 
dviejų savaičių, rugius p jau
sim. Šiemet labai didelė 
sausra, nuo pavasario iki 
šio laiko. Nėra lietaus—nie
kas neauga; atrodo, bus 
mažai ir pašaro ir grūdų.

Šiuom tarpu Spas mus, 
Lietuvoj, privažiavę labai 
daug rusų—per tris dienas 
ir naktis važiavo veik be 
pertraukos. Važiavo tankai,8 
jojo raiteliai, gruzavikai ir 
šarvuoti automobiliai ir 
šiaip įvairūs vežimai. O šio
mis dienomis privažiavo 
daug traktorių (žemės dir
bimui).

Birželio mėnesio pabaigoj 
buvo dideli komunistų susi
rinkimai Merkinėj ir Aly
tuj ; susirinkimai sukviesti 
plakatais; ant plakatų buvo 
paveikslai kai kurių žymių
jų Sovietų vadų ir Lietuvos 
prezidento Paleckio ir kitų 
žymių žmonių. Alytaus de
monstracija ir visos iškil
mės buvo transliuojama per 
radio.

Buvęs Merkinėj tas “zda- 
rovas” Nuov. • viršininkas 
(tas, kuris mane pereitą va
sarą su brauningu po Mer
kinę varinėjo už tai, kad'

romą, kad kiti pramoninin
kai neprisipirktų perdaug 
kokiam šmugeliui.

Kaip paleido politinius 
kalinius iš kalėjimų, tai pa
rėjo iš Makniūnų dvaro ir 
Vincas Sakalauskas; (mini
mas Sakalauskas buvo vie
nas iš gabesnių ir pavyzdin- 
gesnių apylinkėje vaikinų, 
jaunas, ir buvo nuteistas 
15-kai metų kalėjiman, už 
dalinimą lapelių 1-mą dieną 
gegužės.—P. B.); Sakalaus
kas parvažiavęs tuojau su
tvėrė Makniūnuose Komu
nistų Partijos kuopelę ir 
ant rytojaus išvažiavo visi 
į Alytų demonstruoti, kur 
dalyvavo apie 60 tūkstančių 
žmonių; buvo daug kalbėto
jų; pasmerkti buvę fašisti
niai Smetonos valdininkai, 
ir dvarininkai; kalbėtojai 
reikalavo, kad būtų įvesta 

. griežta kontrolė dvaruose, 
kad ponai nieko nesunaikin
tų. O dvarų žemė turi būti 
padalinta bežemiams ir ma
žažemiams.

O Makniūnų dvariokai 
(kumečiai) jau dabar kon
troliuoja Muiželio dvarą— 
ir tik laukia, kada bus ta 
žemės reforma. Jie neduo
da ponui nieko parduoti; 
jie jau turi ir nuo sandėlių 
raktus; net ir pieno neduo
da vežti į Alytų. Sako: “ir 
mes nors sykį turim žmo
niškai pavalgyti su pienu”.

Veismūnuose tai permai
nų didelių nėra; visi džiau
giamės šita nauja vyriausy
be... Tikimės, kad ši val
džia sumažins mums žemės 
mokesčius. Mes su Teofi- 
lium važinėjamės sau sma
giai tavo paliktu dviračiu.

kaip vienas stokime į profsąjungų or
ganizavimo darbą!”

Šiuo metu, kai Lietuva patapo tarybi
ne socialistine respubliką, tai, aišku, ir 
profesinių sąjungų uždaviniai pasikeičia. 
Jos rūpinsis ne tik savo narių ir darbo 
žmonių reikalų gerinimu, bet podraug jų 
užduotis juo greičiau sukurti socializmą 
krašte, juo greičiau visą kraštą iš pačių 
jo pamatų perorganizuoti į naują, į lai
mingą gyvenimą visiems Lietuvos respu
blikos piliečiamfe.

BE PONŲ
Lietuvoj kai dingo ponai,
Tai Grigaitis sako: “monai”;

Kai ten rytas švint gražus,
Jis “temato” tik “glušus...”

Jurgelionis ilgutėlis,
Meklerystėm apsivėlęs,

Besikeldams iš lovos, 
Neberanda Lietuvos.

—Vai, kas bus, kas bus, brolyčiai?
Teims kaltę sau šunyčiai,—

(Kuriuos matė jis sapne),—
Lietuvos nėra, ne-ne!—

Karpius, Laučka pasiraivė,
Bet iš sapno nesiblaivė:

Jei Smetonos jau nėra,
Tai tėvynė negera!

Pons Šimutis, pons Žadeikis,
Daug Smetonos labui veikęs,

Rašo protesto lakštus,
Gundo veikti ir kitus.

Kelia kumštį štai Balkūnas,
Dreba visas jojo kūnas:

Revoliucijon jis stos, 
Bėgs ir jieškos Lietuvos!

Liaudies veikėjus sodino į 
kalėjimus, trėmė į darbo 
stovyklas, stengdamiesi vis
ką temdinti, kad tik negalė
tų darbininkai turėti bent 
kokios laisvės. Vienok mū
sų draugai savo darbo ne
nustojo; viens kitam ranką 
paduodami dirbo, veikė, 
nors ir gręsė pavojus gyvy
bei ir ilgais metais kalėji
mo.

Mūsų buvę valdininkai 
kiek galėdami stengėsi pa
vergti visus darbo žmones

(Tąsa ant 5-.to puslj

Klausimai ir 
Atsakymai r

Laiškai iš Dzūkijos
Žemiau telpa du laiškai iš 

Dzūkuos; jie rašyti liepos 
3 d.; laiškai keliavę per So
vietų Vladivostoką ir Ame
rikos San Pedro, California. 
Pirmesni laišką rašo bro
lis, Julius, kuris, kaipo jau- 
nametis, pirmiaus neturėjęs 
jokios pažinties apie komu
nizmą bei Sovietus.

Antra rašo mano

Beje, šiemet neturime nei 
obuolių, nei grūšių, nei uo
gų, nei kitokių vaisių—vis
kas iššalo.

Tai šį sykį bus viskas. Čia 
podraug įdeda laišką ir A. 
Gužas. Geriausių linkėjimų 
nuo mūs visų.

Tavo brolis Julis. 
Veismūnai.

nuo A.Antras laiškas
Gužo:
Laiškas Petrui 
Baranauskui.

Nepraėjo dar nei metai, 
kaip palikai mus dar sme
toniškam junge; pats matei, 
kaip mūs darbo žmones ir 
ūkininkus smaugė buržuazi
niai smaugikai, kurie taip 
kankino mūsų darbuotojus, 
kurie dirbom liaudies nau-

Klausimas
Gerbiama Redakcija: Štai 

ką aš norėčiau sužinot. Tuo
jau po perversmo Lietuvoje 
aš parašiau saviškiams laiš
ką ir prašiau, kad jie man 
tuojau atsakytų. Deja, iki 
šiol nieko nesulaukiau. Ka
žin kas pasidarė su mano 
tuom laišku ? Gal dabar Lie
tuvon laiškai iš 
visai nenueina? 
paaiškinimą.

Amerikos
Dėkui už

Atsakymas
Reikia suprasti, kad da

bar, dėl karo padėties, laiš
kai Lietuvon eina labai il
gai—ima nuo vieno mėnesio 
iki dviejų mėnesių. Be to, 
gal jūsų giminės nesiskubi
no jums tuojau rašyti.

Geriausia Lietuvon laiš
kus siųsti oro paštu. Oro 
paštu siunčiant, laiškai nu- , 
eina Lietuvon į apie de
šimts dienų. Kaip atrodo,4 
tai oro paštu siųstus laiškus 
geriau prižiūri. Tiesa, pu
sėtinai brangiai reikia už
mokėti, bet norint greitai 
pasiekti Lietuvą, pilnai ap
simoka. ;“Air Mail” kaštuo-

r

organizuokimės, kad savo palaidumu, pa
vieniais interesais netrukdytume vieni 
kitų, o viską dirbtumėm sklandžiai, pla
ningai. Būkime patys savo gyvenimo šei
mininkais ir parodykime, .kad mokame 
dirbti ir reikalauti, tvarkytis, ir organį- 
zuotis. z •

“Prieš mus stovi dideli darbai—iš pa
grindų pakeisti mūsų socialinį gyvenimą. 
Todėl to siekdami mokykimės dirbti pla
ningai per savo organizacijas, per dar
bininkų profesines sąjungas. Tad visi

'Al

dai. • ja 30‘centų.

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

580 Summer Ave. ' Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7964

Gazai, rūgimas, nemalimas
Drauge daktare: esu 50 me

tų amžiaus vyras. Nuo tūlo 
laiko mano pilvas ėmė pūstis.

linto, iškošto, išcivilizuoto, il
gainiui vidurių plėvelės pasi
daro plonytės. Nebegauna, 
kiek reikia, esmingųjų sunkų,

Net, jei ir menkai valgau, pu
čias ir gurgia, urzgia. Kartais 
kiek ir* paskauda apie bam
bą.

Ar vitaminai ir 
maistas atitaisytų ? 
man silpsta, šalty 
ašaroja. Į gydytoją 
asmeniškai neišgaliu, nes be
darbis ir skurdžiai gyvenu.

Jei galėtute patarti per 
“Laisvę,” būčiau jums labai 
dėkingas.

Atsakymas

Jums, Drauge, veikiausiai 
silpnokai veikia viduriai. Vi
duriai apsilpsta ir juose esti 
perdaug rūgimo ir puvimo — 
dažniausia nuo netikusio mai
sto. Ne tai kad maistas būtų 
persunkus permalti. Bet mais
tas gali būti ir labai, labai 
dažnai esti tik pusgyvis arba 
ir visai negyvas. Visai menkai 
teturi vitaminų ir mineralų, o 
be. jų nei viduriai gerai ne
mals, nei liaukos gerai veiks, 
nei sveikata gerai tarnaus.

Nuo netikusio maisto, išdai-

rinktinis
Ir akys 

lengvai 
kreiptis

—maistas neįstengia persivirš- 
kinti, surūgsta, perrūgšta, ap- 
genda. Tas aprūgęs maistas ir 
netikusių rūkščių perviršis er
zina, degina vidaus plėves ir 
neretai net žaizdas, opas (ul
cers) pradegina.

Kai esti rūgimo ir puvimo, 
tai esti ir dujų, gazų. Gazai 
iškelia vidurius, gnaibo, gur
gia. Nemalimo produktai per
sisunkia į kraują ir su krauju 
pasiekia kūno audinius. Visas 
organizmas silpsta ir nyksta.

Taip, Drauge, niekas kitas 
sugedusių vidurių ir nepatai
so, kaip tik natūralinis, nesu
gadintas, neiškoštas maistas, 
toks, kaip jį motina žemelė 
pagamino, be jokių didelių 
taisymų, virinimų, kepinimų ir 
tt.

Pradėkite, Drauge, vartoti 
visai gamtišką maistą, taip 
kaip jis auga arba* natūraliai 
atseina. žalios nevirtos daržo
vės, jų sunka, vaisiai, pienas 
ir pieno produktai, po truputį 
kiaušinių, šviežios mėsos, jū
ros žuvų, juodos duonos ir ne
išdailinto javinio maisto, žir
niai, riešutai, pupos, lyšiai, 
bulvės— visa tai tinka, jei ge
rai iškepta ar išvirta, *— mat, 
čia yra ir krakmolo, o žalio, 
nęvirto krakmolo nepermalsi. 
Labai svarbu: kramtykite ge
rai ir tik sunką rykite. Vita
minų preparatų labai Jums 
reikėtų: Vitamin R. Complex, 
cod liver oil concentrate pills 
ir tt. Būtinai pasivaikščiokite 
kas diena. Dijatermija, saulė, 
ultra-vijoletiniai spinduliai.

t

i
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University of Maryland, 
Baltimore,- Md. Laipsnį gauni
B. S.. į keturis metus, M. S. į 
penkis metus, Ph. D. į septy
nis metus.

Chicago College of Phar
macy, Chicago, Ill. Laipsnį 
gauni B. S. į keturis metus.

University of Pittsburgh, 
Pittsburgh, Pa. Laipsnį gau
ni B. S. į keturis metus, M. S. 
į penkis metus, Ph. D. į sep
tynis metus.

Cincinnati College of Phar
macy, Cincinnati, Ohio. Laips
nį gauni B. S. į keturis metus.

Ohio Northern I
Ada, Ohio. Laipsnį gauni B. 
S. į keturis metus.

Connecticut College of Phar
macy, New JIaven, Conn. 
Laipsnį gauni B. S. arba Ph.
C. į keturis metus.

George Washington 
versity, Washington, 
Laipsnį gauni B. S. į 
metus.

St. John’s University, 
lyn, N. Y. Laipsnį gauni Ph. 
G. arba Ph. C. į tris metus, 
B. S. į keturįs metus.

University of Buffalo, Buf-

Žinios Iš Laisvos Lietuvos
NACIONALIZACIJA FAB
RIKŲ VYKSTA SKLAN

DŽIAI

Anglijos Salų Žemlapis; kur šiomis dienomis vokiečiai 
dažnai baisiai bombarduoja iš oro ir norj Angliją už
kariauti.

Būk Farmaceutas
Rašo Vaistininkas P. A. Jatul

Kuomet atsidarys mokyk
los, kolegijos ir universitetai 
po vasaros atostogų, lietuviš
koji jaunuomenė, kokį tu 
mokslą skiriesi sau ? Kokia 
tavęs ateitis laukia ? Sakoma, 
kad perdaug mokintų žmonių ! 
Netiesa, netiesa visai. Jauni
me, apsišarvok .save mokslu ir 
eik klasinio susipratimo keliu! 
Dirbk naudingą darbą žmo
nijai, kovok už‘skaistesnę at
eitį. Būk tolerantiškas.

Mano ilgų metų (30) paty
rimas rodo, kad būtų labai 
naudinga lietuviškam jauni
mui studijuoti farmaciją (ap- 
tiekorystę). Farmacijos moks
las labai žingeidus ir platus, 
didžiai naudingas asmeniui, 
šeimynai ir visai žmonijai. 
Farmacija, ta profesija išto
bulinta ant plataus gamtinio 
mokslo pamatų, sujungta su 
komercija sulig kapitalizmo 
sistemos.

Farmaceutų luomas vienas 
ir visasvietinis. Rytuose, Va
karuose ar bile kokioj dalyje 
svieto, farmaceutas vienodai 
renka medžiagą, užlaiko — 
atleidinėja pagal valstybės 
farmacijinę jurisdikciją.

VII

Lietuvą su au-
ma-

Patarlė sako: 
be grūdų, ten 
Tai faktas aiš-

Lietuviai farmaceutai Prūsi
joje prieškariniais laikais ir 
dabar turėjo ir turi geras pa
sekmes ir vardą. Amerikoje 
pradėjom gražiai kurtis. Illi
nois, Massachusetts, Pennsyl
vania, New York ir kitose 
valstijose apskaitliuojama su
virs 300 lietuviškų farmaceu
tų, didelis nuošimtis aptiekų 
savininkai, kiti eina Regis
truotų Farmaceutų pareigas. 
O dar kiti suranda naudingus 
užsiėmimus prie abelnos far
macijos, kaip tai: prie manu
faktūros, prie tyrimo depart- 
mentų ir keliaujanti reprezen
tantai įvairių farmacijinių spe
cialybių.

Mes, Jungtinių Amerikos 
Valstijų farmaceutai, turime 
70 Farmacijinių Kolegijų su 
10,582 studentais. Paminėtų 
kolegijų inventorius siekia 
turtu $30,500,000. Tai, kaip 
matot, farmaceutai prisirengę 
tinkamai tarnaut visuomenei. 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
ribose su teritorijomis yra 60,- 
000 aptieki) ir didelis skai
čius ligoninių, kur vaistai taip
gi po farmaceutų priežiūra. 
Kas Čia pasakyta, tai yra fak
tas, kuris rodo plačią dirvą ir 
gerą ateitį. Taigi, būk farma
ceutas.

1933-34 mokslo metais Kau
no Universitete Farmacijos 
Skyriuje farmacijos studentai

Palyginant 
ksine” Amerika, Lietuva 
žytėlė šalis, bet daug ji čia 
mums parodo, 
kur šiaudai 
žvirblių nėra.
kiai rodo, jei farmacija netu
rėtų ateities, tai žmonės nesi
veržtų į ją.

Mums lietuviams Ameriko
je reikalinga tuomi susirūpin
ti ir mokint savo jaunuolius 
farmaceutais. Mokslas žavė- 
jantis ir plati dirva su atei- 
čia.

žinodamas lietuvių koloni
jas, parenku sąrašą mokyklų :

Massachusetts College of 
Pharmacy, Boston, Mass. B. S. 
laipsnį gauni į keturis metus.

Purdue University, Lafa
yette, Ind. Laipsnį B. S. g-auni 
į keturis metus, M. S. į pen
kis metus. Ph. D. į septynis 
metus.

University of Florida, Gai
nesville, Fla. Laipsnį gauni B. 
S. į keturis metus, M. S. į pen
kis metus, Ph. D. į septynis 
metus.

University
Ann Arbor, 
gauni B. S. 
M. S. penkis 
šešis metus.

Detroit Institute of Techno
logy, Detroit, Mich. Laipsnį 
gauni B. S. į keturis metus.

College of The City of De
troit, Detroit, Mich. Laipsnį 
gauni B. S. į keturis metus.

Temple University, Phila
delphia, Pa. Laipsnį gauni B. 
S. į keturis metus, Phar. D. į 
penkis metus.

Philadelphia College of 
Pharmacy and Science, Phila- 
dephia, P’a. Laipsnį gauni B. 
S. į keturis metus, M. S. į pen
kis metus, Phar. D. į septy
nis metus.

Duquesne University, Pitts
burgh, Pa. Laipsnį gauni B. S. 
į keturis metus, M. S. į penkis 
metus, Phar. D. į septynis me
tus.

Western Reserve University, 
Cleveland, Ohio. Laipsnį gau
ni B. S. į keturis metus.

of Michigan,
Mich. Laipsnį 

į keturis metus, 
metus, Ph. D. į

Toledo, Toledo, Ohio. Laipsnį 
gauni Ph. G. į tris mętus.

Ohio State University, Co
lumbus, Ohio. Laipsnį gauni 
B. S. į keturis metus.

College of Pharmacy of 
The City of New York, New 
York, N. Y. Laipsnį gauni Ph. 
G. į tris metus, B. S. į ketu-

pagal tautybę semestrais šiaip ris metus, Phar. D. į šešis me
skirstėsi: 
Semes Lietu

i

žydų Kitų
tus.

Fordham University, New
tras 

/ I
vių
32 18

Taut,
1

York, N. Y. Laipsnį gauni Ph. 
G, į tris metus, B. S. į keturis

- III 19 18 1 metuM, Phar. D. į šešis metus.

Italai Žygiuoja Pirmyn Prieš ?
Anglus Afrikoje |

vykdymui — 8,269,640 litų 
ir papildomo plano vykdy
mui — 14,904,217 litų, pa
vesdama darbo ministeriui 
naudoti. šiuos kreditus • tik 
produktyviems darbams.

Šis liaudies vyriausybės .žy
gis pakeitė tik jūsų pava
dinimą, o jūsų darbo užda
vinių pakeitimas išplaukia 
iš pačios dabartinės politi
nės santvarkos, nes baigėsi 
laikai, kada milicijos parei
gūnai tegalėjo būti tik įran
kis jiems visai svetinių in
teresų ir kapitalistų gero
vei. Liaudies vyriausybė už
deda nors sunkius, tačiau 
garbingus uždavinius: sau
goti socijalistinę santvarką, 
prižiūrėti valdžios įsakymų 
vykdymą, laiduoti visuome
nei tvarką ir nepavojumą, 
vesti kovą su nusikaltimais, 
ir daboti socijalistinės nuo
savybės neliečiamumą. Mili
cijos pareigūnai, tegul šis 
vardo pakeitimas būna pas
kutinė dulkė, kurią jūs nu
valėte nuo rūbo, išausto vi
sų geros valios liaudies dar
bo žmonių.”

Roma. — Italai 
Balhur miestą 
Somali j oje, Rytinėje 
koje, kaip praneša italų ko
manda. Anglai pabėgo nuo 
italų Manderos srityje te
nai. Mūšyje su anglais ties 
Berberą italai neteko vieno 
orlaivio.

Šiaurinėje Afrikoje anglų 
karo laivai paleido bent 300 
šovinių į Bardia miestą ir 
užmušė 11 italų, o sužeidė 
daugiau. 

/

Italai per dieną numušė 
žemyn 7 anglų lėktuvus, o 
iš savo pusės prarado vieną 
lėktuvą.

Italų submarinas paskan- . 
dino 9 tūkstančius tonų pre-

Kaunas. — Liepos 30 d. 
paskelbti nacio nalizuotais 
šie bankai ir įmonės: 1) Ko
operacijos, 2) Ūkio, 3) Kre
dito, 4) Žydų centralinis, 5) 
Žemės, 6) Tarptautinis ban
kas, 7) Brauno banko na
mai, 8) Kauno savitarpio 
kredito p rėk. dr-ja, 9) 
Amat-bankas, 10) Kauno 
lenkų smulk. kredito dr-ja, 
11) Kauno žydų liaudies 
bankas, 12) f Žydų liaudies 
-bankų sąjunga su skyriais, 
13) Kauno lombardas, 14) 
Vilniaus lombardas, 15) Ap
draudimo dr-ja “Lietuva”, 
Apdr. akc. b-vė “Kooperaci
ja” ir Valstybinio draudimo 
įstaiga.

Kaunas. — Pramonės na
cionalizacijos darbas vyksta 
nepaprastai sklandžiai ir 
greitai. Darbininkų masės 
rodo didelį entuziazmą, su
siklausymą ir drausmę. Per
imtuose fabrikuose ir įmo- 

University, |nėse žymiai* didėja darbo 
našumas. Jokių susitrūkdy- 
mų nebuvo pastebėta. Dar
bininkai ir tarnautojai dir
ba labai noriai: Lankant fa
brikus ir iš šalies žiūrint į 
jų komisarų bei komisijų 
darbus dažnai tenka nusi
stebėti: iš kur atsiranda 
tiek jėgų ir sugebėjimų pas 
tuos paprastus darbo žmo
nes, kurie per ilgą buržuazi
nį laikotarpį buvo laikomi 
akloje tamsoje? Iš kur at
sirado tiek energijos dirbti 
neįprastą darbą per naktis 
be miego ir jokio poilsio?! 
Pas tuos valstybės įgalioti
nius — atsakingus komisa
rus bei komisijų narius to
kiais klausimais netenka 
teirautis. Jų džiugūs, ener
gingi veidai sakyte sako, 
kad tą visą darbą jiems at
likti labai lengva, nes tuo 
darbu jie įvykdo paskuti
niuosius troškimus, izoliuo
ja visų Lietuvos darbo žmo
nių turtą nuo tų, kurie tą 
turtą aprėpę išdidžiomis po
niškomis akimis žiūrėjo j 
badaujančius liaudies žmo
nes. Todėl, tiems garbin
giems troškimams įvykdyti 
niekas negaili jėgų ir svei
katos. —Pramonės Ministe
rijoj įsteigta Žaliavų ir Ku
ro Valdyba. Šios Valdybos 
uždavinys — aprūpinti visą 
Lietuvos pramonę reikalin
gomis žaliavomis ir kuru, 
kad galėtų pramonė norma
liai veikti ir plėsti savo ga
mybą. Kad gamyba dėl ža
liavos stokos nesustotų nei 
vienai dienai, įpareigojami 
visų įmonių administrato
riai ir komisarai nustatyti, 
ar netrūksta kurioje įmo
nėje žaliavų ir kuro.

Uni-
D. C. 
keturis

Brook-

taip praneša italų komanda.

of Minnesota,
Minu. Laipsnį 

į keturis metus, 
metus, Ph. D. į

G. į tris metus.
New Jersey College of Phar

macy, Newark, N. J. Laipsnį 
gauni B. S. į keturis metus.

University 
Minneapolis, 
gauni B. S. 
M. S. į šešis
aštuonis metus.

Albany College of Pharma
cy, Albany. N. Y. Laipsnį gau
ni Ph. G. arba Ph. C. į tris 
metus.

Brooklyn College of Phar
macy, Brooklyn, N. Y. Laips
nį gauni Ph. G. arba Ph. C. į 
tris metus, B. S. į keturis me
tus.

Padaviau 
šus kolegijų 
kurie turi
dras. Kurie esate užinteresuo- 
ti ir manot studijuoti farmaci
ją, nieko nelaukdami prašy
kit katalogų ir platesnių in
formacijų. Už šį patarimą jūs 
būsit “Laisvei” ir man dėkingi.

... H J

vardus ir antra
ip universitetų, 

farmacijos kate-

Raymond, Wash
Augusto 10 dieną čia mes 

turėjom LDS 36 kuopos pik
niką. Diena buvo graži, tai ir 
žmonių buvo pusėtinas būre
lis. Taipgi, buvo svečių iš Se
attle, Wash. Draugas Baltru
šaitis su žmona ir viešnia Jor- 
genienė, chikagietė ir Sutkie- 
nė. Taipgi J. Burtas, Skujie- 
nė ir Kuzmenskienė iš Rose
land, Wash. J. Zaborskiš ir 
žmona. Visi 3 karai iš Seat- 
tles. Daugiaus iš Tačomos. J. 
Stašauskas, žmona ir jos se
suo iš Chikagos svečiuojas 
Tacomoj, taipgi Sabutienė. Ki
tas karas J. Yates ir. Ručins
kienė, A. Tannig ir kitos šei
mynos norvegų nepamenu pa
vardes, tai iš Tacomos buvo 2 
karai, iš Aberdeeno buvo 4 
karai. J. Shimaitis su šeimy
na, M.- Mileris ir Grybai — 
abidvi šeimynos.

Pikniko pirmininkas A. 
Burt taria ačiū tiems, kurie 
dirbo — M. Janauskas, Da- 
lenkauskas, P. Pieta, Poviliū
nas, Lopeikis, M. Grybas, ir vi
siems lankytojams širdingai 
ačiū už atsilankymą. Pelno, 
manau, liko keletas dolerių, 
tai manau bus kiek delei mū
sų spaudos “Laisvės” ir “Vil
nies.”

Darbai eina tuom laiku, 
galima sakyti, gerai, nuo ge
gužės mėnesio pakėlė mokestį 
ant valandos po 2 ir pusę cen
tų, tai mažiausia mokestis tur 
būt 65c į valandą. CIO pasi
rašė “agrimentą” ant metų 
laiko ir tuom pačiu sykiu rei
kalavo daugiau pakelti algas, 
ba viskas' brangu. Tai su to
kiom algom kaip dabar yra 
sunku pragyventi su šeimy
nom.

Mes jau sugrįžom iš kelio.- 
nės nuo Pacifiko iki Ątlantiko 
New Yorko, padarydami 
9,580 mylių .kelionę. Kuro 
suvartojome 504 galionus, už
mokėta už kūrą ir aliejų 
$107. Parvažiuoti ėmė 6 die
nas nuo New Yorko iki Aber-

Kaunas. — Švietimo mi- 
nisterio š. m. liepos 26 d. 
aktu nuo 1940 metų liepos 
mėn. 25 d. prie Švietimo mi
nisterijos atskiru statutu 
įsteigta Dailės taryba. Dai
lės tarybos pirmininku nuo 
1940 metų liepos mėn. 25 d. 
paskirtas Lietuvos Dailinin
kų profesinės sąjungos at
stovas, Vilniaus Dailės mo
kyklos direktorius Juozas 
Mikėnas. Dailės Tarybos 
statutas 1) Dailės kultūrai 
ugdyti prie Švietimo Minisi 
terijos steigiama Dailės Ta
ryba. 2) Dailės Taryba yra 
Švietimo Ministerijos pata
riamasis organas spren
džiant vaizdinės dailės ša
kų (tapybos, grafikos, tai
komosios dailės, skulptūros, 
architektūros) reikalus: a) 
kontroliuojant, v i e š u o sius 
•dailės darbus — viešųjų pa
statų dekoravimą, architek
tūrinių pastatų ir monu
mentų statybą ir kit., b) pri
žiūrint meniškąjį auklėjimą 
mokyklose, c) skirstant dai
lės stipendijas ir pašalpas, 
d) kontroliuojant dailės 
muziejų veikimą.

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

KELRODIS: Automobiliais iš Newarko važiuokite 
keliu 29-tu už Flag Ship puse bloko sukite 'j kairę. Iš 
Elizabeth imkite kelią 28, Faitoute Avė. Lž mylios.-iki 
Petrylow’s Grove. Klausykite N. J. Liet. Radio Valandos 
Sekmadienio rytais, 9 vai. iš WHOM Jersey Čity, 1450 
klc. Special busai eina iš Brooklyn©^ Patersono, Clifsidės, 
Bayonnės, Newarko, Kearny ir Harrison. Bušų tikie- 
tus įsigykite ne vėliau, kaip penktadienį.

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

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

Vardas

Paštas

LIETUVOJE BUS TIK
MILICIJA

Kaunas. — Ministerių Ta
rybos š. m. liepos 29 d. nu
tarimu policija pavadinama 
milicija. Vidaus Reikalų Mi- 
nisteris išleido į miliciją to
kį įsakymą: Buržuazinėse 
valstybėse policija yra 'kaip 
ypatingas valdžios organas 
viešpataujančiųjų klasių in
teresų apsaugai ir dirban
čiųjų tramdymui, todėl to
kiu vardu vadintis ir tokius 
uždavinius turėti mūsų val
stybėje ji tegalėjo tik prie 
tokios politinės santvarkos, 
prie kurios kiekvienas liau
dies sūnaus drąsesnis žodis 
ir laisvesnė mintis buvo uja
ma ir slopinama. Naujoji 
Lietuvos liaudies vyriausy
bė, , taisydama visokias se
nojo režimo klaidas ir mū
sų gyveniman įsibrovusias 
blogybes, rado reikalinga 
pakeisti policijos pavadini
mą, pavadinant ją milicija.

Kaunas. — 1940 m. liepos 
29 d. Ministerių taryba pa
tvirtino Darbo ministerijos 
pateiktus viešųjų darbų pa
grindinį ir papildomą pla
nus ir suteikė prašomus 
kreditus: pagrindinio plano

Gatvė ar kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra-tę

cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

savo jaunuolius gražią, nauja Remington Typewriter mašinėlė.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 3410)

Junior DeLuxe Portable

deen, Wash. Taipgi sugrįžo ir 
P. Staliunas. Jis svečiavos Il
linois valstijoj. Taip dabar 
pradėjom abudu dirbti, Sta
liunas buvo sužeistas, tai ne
dirbo beveik metus laiko— 
buvo palaužta nugaros kau
las. Dabar sakos jaučias ne
blogai. Sakės turėjo gerą ke
lionę, neturėjęs nei “flet tai- 
ro”; taip pat iy mums viskas 
buvo gerai. Tai ačiū visiems, 
pas kurios mes lankėmės, ku
rie taip buvo draugiški.

M. Grybas.

Remington Model No. 5 DeLuxe $49.50

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

duoda didelę nuolaidą.

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

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami informacijų, f j ty prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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Ketvirtadienis, Rūgp. 22, 1940

Du žmones, 
Benedict Pa- 
F. Gondėck, 
sužeidė.

TRAUKINYS DU UŽMU
ŠĖ IR VIENĄ SUŽEIDĖ

. Berlin, rugp. 20.—Vienas 
vokiečių submarinas nus
kandino kelis prekinius an
glų laivus, 41,000 tonų įtal
pos.

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 st6- 
ties 24 sukit po kairei. Nuo stoties 24 iki pikniko vietai bus iška
binti nurodymai.

—■ "T

r—

nis traukinys sudaužė automo
bilį ties Wheaton važiuojant 
skersai gelžkelį. 
John Zyganda ir 
oli užmušė. Miss 
18 metų, dikčiai

North Western pasažieri

ir
Tais

Dalyvavome “Laisvės”
Ekskursijoj

Didelis būrys eastoniečių

Iš Brooklyno į Meksikos Sostinę ir Atgal
7/0 (Kelionės Įspūdžiai)

—.. .. ............  ..■?== A. Gilmanas

..... . .. ,

I

Dabar laikai jau taip pritvinkę įdo
miais dalykais, pageidaujančiais ir nepa
geidaujančiais, surišti su žmonijos eko
nominiu gyvenimu, kad net nesinori ra
šyti tokio dalyko, kaip kelionės įspūdžiai, 
baugindamasis, kad jų gali tokiame lai
kotarpy niekas neskaityti. Karas, o ypa
tingai Lietuvoj perversmas taip suįdomi
no mūs klasės skaitytojus, kad jie var
giai ir benori apie ką kitą ir skaityti, už 
ką negali jų nei kaltinti. Tačiaus mėgin
siu, nes įspūdžiai apie tokią šalį, kur mū
sų broliai lietuviai iki šiol nelabai pasisu
ka, apart vienos draugės iš Čikagos, ku
ri taipgi Meksiką aplankė ir savo įspū
džius “Vilnin” rašinėjo.

Du metai atgal važinėjau Kanadoj, ap
lankydamas jos tūlus miestus ir “šventą
sias” vietas, ir savo įspūdžiuose “Lais
vėj” pastebėjau, jog turiu ambiciją kas 
metą liuosu laiku pavažiuoti tiek toli, 
kiek laikas ir kišenius pavėlina. O tos 
mano ambicijos priežastis yra, tai pama
tyti, kaip kita dalis svieto gyvena, kaip 
pats pasaulis kitur atrodo. Pernai buvau 
išdūmęs pamatyti Amerikos pietines val
stijas, kur taip garsios savo vergijos pra
eitimi ir negrų vargais dabar. Bet neiš
degė. Pavažiavau iki Konfederistų buvu
sios sostinės Richmond, Va., ir turėjau 
greičiausia grįžti. Susirgau ir išgulėjau 
tris mėnesius. Taigi apie ten nieko ir ne
parašiau, nors tūli draugai ragino ir sa
kė, kad mėgtų apie tenai pasiskaityti.

Na, šiemet dalykai išėjo geriau. Ką 
pernai kelionėj nedašoviau, tai šiemet 
daug, daug toliau nušoviau—pasiekiau 
net pačią Meksikos sostinę, Mexico City, 
lygiai trys tūkstančiai amerikoniškų my
lių iš New Yorko, arba šeši į abi puses. 
Tačiaus, nežiūrint, koks entuziastas ke
liavimo neesu, tokios kelionės į dvi savai
tes automobiliu nebeapsiimčiau ir kitam 
patarčiau nemėginti. Tai didelis nuovar
gis, kuris pačius geriausius interesus už
muša. Taigi gal ir mano tokia ilga ke
lionė automobiliu bus paskutinė.

— Nors ir greit važiavau, vienok tiek 
daug pastebėjau, tiek daug mačiau, kad 
dabar nežinau nei iš katro galo ir pei iš 
kur pradėti apie tai pasakoti. Gal pra
dėsiu nuo pat Meksikos, nes čia pats 
centralinis intereso dalykas, o užbaigęs 
apie tai, galėsiu, kaip ir grįždamas pa
pasakoti, ką patyriau apie gyvenimą Am. 
Suvienytose Valstijose toliau nuo New 
Yorko.

Skaityti apie Meksiką, nežinant nei 
kiek jos gyventojų istorijos, tūli daly
kai gal nebūt taip aiškūs. Kadangi ir aš 
neliek jos težinau, tai patieksiu tik bis- 
kutį, nevargindamas tuomi daug skaity
toją, kuris apie tai gali daug neintere- 
suotis.

Istorija teigia ir tvirtina, būk Ameri
kos kontinento pirmieji žmonės atkelia
vo per Sibirą ir Alaska iš Europos, o ypa
tingai iš Azijos. Tą faktą patvirtinąs ir 
tas, kad jų, ypatingai pietinės Amerikos 
indi jonų akys beveik panašios azijie
čiams, siauros ir kryptelėję link nosies. 
Ypatingai jų jaunamečių veido skūros 
švelnumas labai verčias tikėti, jog jie 
giminingi chiniečiams, arba mongolams.

Daug metų ir šimtmečių pirm Kolum
bo atradimo Amerikos kontinento, Mek
sikoj jau buvo civilizacija. Meksikiečiai 
jau turėjo savo valdžias su karaliais ir 
imperatoriais priešakyj. Jie jau buvo tu
rėję ir tokį dalyką, kai “Tautų Lyga”, 
kuri gyvavo net šimtmetį, ir per tą lai
kotarpį lygiečiai nesipešė niekad, kada 
reikėjo pasidalinti grobiu, užkariavus ki
tas tautas. Vienas penktadalis grobio ei
davo mažiausiam sąjungos nariui. Buvo 
jau organizuota agrikultūra, statyba ir 
kitas mokslas. Dabar dar galima matyti 
tuos faktus jų liekanose. Štai Meksikos 
sostinės muziejuje pats mačiau tų laikų 
kalendorių, iškaltą iš akmens apie kokį 
dvidešimts pėdų plokščią, kaip koki di
delė girnų pusė ir apie dviejų pėdu sto
rumo. Visi reikalingi laiko sužymėjimai 
iškalti ant to akmens.

Jie jau turėjo miestus ir didelius na
mus įsisteigę. Ypatingai jų dievnamiai 
ir karališki palociai pasiekė tokios ar
chitektūros, kad net dabar tūli pavyz
džiai būna imami iš jų. Netoli Meksikos 
sostinės tebestovi jų piramidas toks di
delis, kai koks kalnas, išmūrytas iš ak
meninių kertuotų plytų. Kur dabar Mek
sikos sostinė stovi, tų laikų meksikiečiai

irgi ten turėjo savo miestą su dideliu 
dievnamiu-bažnyčia, karališkais palociais 
ir kitais valdiškais namais, iš kurių lie
kanų daugelis, tai faktas, dar ir dabar
tinių sostinės namų tebėra pastatytų.

Ypatingą dėmesį mokslininkų traukia 
pietinė Meksikos dalis—Jukatanas. Čia 
jau tokios paliktos liekanos, kad, rokuo- 
jama, nei Egiptas nepralenkęs. Didžiau
si būdinkai, namai, piramidai pastatyti 
tokia forma ir gabumu, kad mokslinin
kus net stebina, kaip jie tokius darbus 
galėjo atlikti be šių dienų įrankių. Čia 
jie net nori lyginti prie stebuklų.

Į Jukataną iš Meksikos sostinės nega
lima automobiliu nuvažiuoti, nes čia ke
lio tokio dar nėr. Reikia važiuoti pajū
riu, imt laivas ir keliauti laivu kelias die
nas, o paskui traukiniu arba ir automo
biliu. Dabar ten randasi moderniškas, 
kiek galima pavadinti, miestas. Iki nese
nai šis miestas buvo centras, iš kur visų 
zuparinių maišų medžiaga pareidavo, 
įskaitant ir Lietuvos, su kuriais dauge
lis mūs yra susipažinę. Dabar ta indus
trija čia užmušta, nes tokius maišus 
pradėjo gaminti iš artificialės medžia
gos, ypatingai Jung. Valstijose. Ne tik 
tas miestas, Merida, ir jo apielinkės gy
ventojai, ale ir visa Meksika dėl to labai 
nukentėjo komerciniai ir ekonominiai.

Kitu kuom Jukatano gyventojai var
giai gali užsiimti. Oras labai šiltas ir že
mė kam kitam nederlinga, kaip tik dėl 
tos rūšies kaktusų, iš kurių tuos maišus 
gamindavb. Mokslas jiems atnešė nelai
mę. ..

Kiek mokslus suranda, tai meksikie
čiai taipgi dalines į tautas, rases, kaip ir 
europiečiai. Pas juos irgi viena tauta 
kilo, gyvavo, progresavo iki tam tikro 
laiko, kaip egiptiečiai, graikai, romėnai. 
Paskiaus dėl vienos ar kitos priežasties, 
o paprastai dėl kitų tautų ar grupių per
sekiojimo ir išnaudojimo, tos tautos griū
davo, o jų vietas užimdavo kitos, kaip 
romėnai graikų. Mokslas suranda net 
kelis tokius atsitikimus, iki priėjo prie 
tautos vadinamos aztekais, kuriuos is
panas avanturistas Hernando Kortes 
(Cortes) ir rado Meksikoj ir jos dabar
tinėj sostinėj Meksikos Mieste su savo 
imperatorių Montezuma. Tūlį ir vadina 
Montezumos imperiją romiška imperija 
Amerikos kontinente. Nes jie daugiau pa
siekė progrese, negu kita tauta buvus 
pirm jų, nors ir jie taipgi buvo žiaurūs 
link kitų tautų, kaip ir romiečiai Euro
poje.

Ne kaip romiečiai, aztekai nepaliko sa
vo civilizacijos jokio rašto, iš kur būt 
galima mums sužinoti visąjų istoriją. Už 
tai galima pasidekavoti ir plėšrūnui Kor
tesui, nes kaip jo istorija sako, tai jis 
nepaliko akmens neapvertęs Meksikoj, 
ko) neužkariavo tos šalies: naikino viską, 
turtą, namus, žmones, aukštus ir mažus, 
ir jų kūrybą, paversdamas viską į griu
vėsius arba pelenus.

Kadangi aztekų raštiškos istorijos nė
ra, tai istorikai turi pasitenkinti nuosa
komis iš paliktos kalbos pas dabartinius 
aztekų ainius ir iš paliktų paveikslų ak
menyse, kurių Kortesas nepajėgė suėsti. 
Kaip ta pasaka eina, tai būrys žvejų iš
plaukę ežeru. Po kiek laiko beplaukiant, 
jie pastebėję arelį, negyvą gyvatę lai
kant snape ir stovint ant kaktuso. Tas 
jiems buvęs ženklu, jog jie čia turi 
statyti savo dievui dievnamį, pradėti 
miestą ir pačią savo tautos imperiją. Ką 
jie ir padarę ant kranto išlipę dabartinėj 
Meksikos sostinės vietoj. Čia buvę ežerų 
ežerėlių, bėt dėl oro gerumo ir patogumo 
jie dėjo didžiaušias pastangas tatai ap- 
sausinti ir pastatyti miestą, kuris gyven
tų per amžius. Ir jiems tas pasisekė, nes 
ten dabar tėra tik vienas kanalas per 
miestą, iš kurio galima pažinti jo van
deningą praeities pradžią.

Istorikai apskaitliuoja, būk aztekų im
perijos ir Meksikos Miesto pradžia gali 
būti .apie pradžią keturiolikto šimtmečio, 
kada ir mūs Lietuvos tūli didžiūnai ku
nigaikščiai tebegyveno. Ir jų galia ir ci
vilizacija tęsės apie porą šimtų metų. O 
tas arelis, laikantis gyvatę snape ir tu
piantis ant kaktuso, tebėra dabartinės 
Meksikos valstybinis ženklas

. ---------- (Tąsa bus) -

PRAŠALINTI MOKSLI
NINKAI KALTINA MU- 
ZĖJAUS PREZIDENTĄ
Naujas Museum of Science 

and Industry prezidentas pra
šalino huo pareigų 12 moksli
ninkų, muzėjaus tarnautojų. 
Ponas Lenox R. Lohr norėjo, 
kad viskas muzejuj būtų taip 
sutvarkyta ir perstatyta, jog 
būtų bizniškai.

Dr. Brown ir kiti, kurie tar
navo per 12 metų muzejuj ir 
pasižymėjo moksliniais dar
bais, dabar paaiškina tą prie
žastį, dėl ko jie buvo praša
linti. Sako, kad Dr. Brown pa- 
ruošdavęs eksponentus ir abel- 
nai visus parodymus taip, jog 
kuo daugiau būtų naudos. Gi 
naujas prezidentas norėjo taip 
viską tvarkyti, kad būtų biz
niui naudos.

Dėl tų dalykų įvyko susikir
timas ir 12 mokslininkų, mu
zėjaus tarnautojų, ponas Le
nox R. Lohr prašalino nuo 
pareigų. %l

Mokslo ir Industrijos Muzė- 
jus randasi Jackson parke 
prie 55th St.

KALTINA UNIJOS VIRšI-
NINKUS DEL SAU

ŽUDYSTĖS

Mark Turner, Jr., 33 metų, 
vedęs, nusižudė namuose, kai 
jo žmona, 28 m., skalbė dra
panas. Mark Turnerio tėvas 
dėl saužudystės kaltina uni
ją, prie kurios sūnus priklau
sė. Tėvas policijai išdėstė, kad 
unijos viršininkai — Interna
tional Union of Wood, Wire 
and Metal Lathers, 74-to lo- 
kalo — darę viską, kąd sūnų 
iš darbo prašalinti. Su juo uni
jos viršininkai per ilgą laiką 
prastai elgęsi "ir tas .tiek įner
vino Marką Turnerį, jog pri
vedė prie saužudystės.

Dirbtuvės perdėtinis,
Turneris dirbo, nuginčija, kad 
anam gręsė^ darbo praradi
mas. .» '

Kuo baigsis tas tragiškas į- 
vykis, dar neišaiškinta.

U ž K VI E č TAME D ALY- 
VAUT LITERAT. DRAU

GIJOS 19 KP. IŠVA
ŽIAVIME

Kas skleidžia apšvietą 
dirba kultūros darbą ?
reikalais rūpinasi tam tikros 
organizacijos. Lietuvių Lite
ratūros Draugija yra viena to
kių organizacijų. Taipgi pa
žangūs laikraščiai, “Vilnis,” 
“Laisvė” ir tt.

Viena iŠ populiariškiausių 
apšvietos ir kultūros organiza-' 
cijų, tai Literatūros Draugija. 
Ji išleido desėtkus puikių kny
gų ir leidžia žurnalą “šviesą.” 
Nariai moka tik $1.50 į metus 
ir už tai gauna' draugijos lei
dinius ir žurnalą.

žurnale telpa labai daug 
vertingų straipsnių ir apysa
kų. Aš tik kelis “šviesoj” til
pusius straipsnius pažymėsiu, 
kurie vertėtų kuopų susirinki
muose paskaityt:

1. Amerikos ir Franci jos re
voliucijos.

2. žmonių sveikata.
3. Genijus tarp šventų lat

rų.
Vadinasi, draugijos nariai 

gauna labai gerą atlyginimą 
už menką mokestį, šiemet, 
draugijos 25 metų jubiliejaus 
proga, iki haujų metų mokes
tis tik $1.

Labai svarbu lietuvių visuo
menei tokias organizacijas sti
printi. LLD 19 kuopa rengiasi 
prie gražaus išvažiavimo, ku
ris įvykserugpjūčio 25 d., Lie
pos darže, prie Lietuvių Tau
tiškų kapinių.

Tad šiuomi prašome visus 
Bridgeporto ir kitų kolonijų 
lietuvius mūsų kuopos išva
žiavime / dalyvauti,' prisidėti 
prie apšvietos ir kultūros dar
bo. W. K.

LDS SI kp. Piknikas
LDS 51 kp. rengia smagų 

pikniką bendrai su ukrainie
čių IWO kuopa sekmadieny, 
25 d. rugpjūčio, Pleasant 
Grove Parke, kelios mylios 
anapus Martin’s Creek, ant 
kelio 611. Parkas yra labai 
gražus, su didelių, senų me
džių pavėsiu, stalais, ir didelė 
svetainė šokiams. Bus įvairių 
skanių užkandžių ir gėrimų. 
Parkas labai lengva surasti 
važiuojant keliu 6»11, palei 
Delaware upę, netoli Bangor. 
Bušai irgi priveža iki pat par
kui. Reikia imt Bangor busą.

Rengėjai kviečia eastonie- 
čius, taipjau ir iš artimos ir 
tolimos apylinkės draugus ir 
drauges atvykti į 'vpikniką ir 
kartu pasilinksminti. Vieta ir 
pačiu parengimu užtikrinami, 
kad visi bus patenkinti.

dalyvavo “Laisvės” išvažiavi
me į Lake Hopatcong, N. J. 
Tiktai “Laisvės” koresponden
tas padarė klaidą sakydamas, 
kad buvo 6 mašinos iŠ Easto- 
no. Faktinai tai buvo 10 ma
šinų, ir manau, kitais metais 
bus daugiau. Vieta graži, gali
ma pasimaudyti, laiveliu pasi
važinėti, laisviečių draugišku
mas irgi malonus, tad visi grį
žome linksmi ir patenkinti, 
kad smagiai dieną praleidome 
su draugais.

Apsivedė
Dvi savaitės atgal apsivedė 

dd. Felikso ir Onos Urbų du
krelė Jenny, su August Buzas, 
ungarų tautos vaikinu. Kaip 
jų tėvai, taip ir jaunavedžiai 
yra pažangūs žmonės ii* akty
viai dalyvauja darbininkiška
me judėjime. Jaunoji Jenny 
priklausė prie ALDLD 13 kp. 
ir LDS 51 kp. Jos draugas 
yra baigęs kolegiją, kur stu
dijavo agrikultūrą, toj šakoj 
dabar jis ir darbą gavo. Šliu- 
bą ėmė civilį. Linkėtina daug 
laimės. Eugenija,

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS

Spaudos Piknikas
Įvyks Sekmadienį; 1 Rtigsėjo (Sept.)

LIETUVIŲ PARKE
Lighthouse Grove East Hartford, Conn.

Rengia LLD, LDS ir LMS Apskričiai

Programos išpildyme dalyvaus LMS Conn, valstijos ap
skričio chorai. Drg. Ą. Bimba iš Brooklyn, N. Y., pasakys 
'if 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 biednuomenę, darbo žmones, kuriem prašvito laisvė ir pa
lengvinimas gyvenime.

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

IR APYLINKĖS LIETUVIŲ ATYDAI

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijoš Lietuvių Organizacijos del dienraščio “Laisves”

1 dieną Rugsėjo-September
MIKOLAICIO PARKE

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

□ &

a

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

a &

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

Mote'rų Birutės Choras iš Phila. ir Lyros 
Choras iš Baltimorės.

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

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

Nuo City Line busai eis nuo 10 vai. ryto iki 4-tos valandos po pietų.

KELRODIS: Važiuokite Frankford Avė, iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, nuo^čia nuveš 
į pikniką. Automobiliais važiuokite Frankford Ave. iki City Line, pervažiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite 
Knights fed. 2 kelią ir sekite iškabas. PŽr Rbosevėlt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorke ar iš kitur, važiuo
kite apie 14 mailių nuo Trenton, N. J., ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, Sukite 
po kairėi į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie U/2 mailėš sekdami iškabas.
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Bostono ir Apielinkės Žinios
Ką Žmonės Kalba Apie “Ke
leivį” ir Kitus, Kurie Neigia

Kaip tik šioj šalyj reakcija 
pradėjo kelti galvą prieš or
ganizuotą proletariatą, “Kelei
vio” leidėjai pabūgo, kad jų 
biznį ši reakcija gali paliesti 
ir jie finansiniai gali susilauk
ti nuostolių. Tad, nedvejoti- 
nai Lietuvių Kongreso Bosto
no Distrikto konferencijoj 
Stasys Michelsonas pareiškė:

“Dabar aplinkybės susidėjo, 
kad mes socialistai negalime 
sykiu veikti bendrame fronte 
su komunistais, nes reakcija 
kyla ir gali prasidėti toki 
areštai, koki buvo per pereitą 
karą. Aš nuo savęs linkiu pa
silikusius “draugus” bendra
me fronte veikti ir ant toliau, 
o jei aplinkybės leis, tai ir aš 
padėsiu”.

žinoma, reakcija ne mažėja, 
bet didėja, tai ir Michelsonui 
nėra išrokavimo ginti ir padėti 
proletariatui atmušti reakciją. 
Bet “Keleivis” atsidūrė tokioj 
padėtyj, kad kaip tas vargšas: 
eisi per dvarą, gausi mušti, ar; 
neisi gausi mušti. “Vargšas” 
Michelsonas viešai išėjo prieš 
pažangią lietuvių visuomenę. 
Pasimojo sukritikuoti “Lais
vės” red. Mizaros pasakytą 
kalbą Brooklyno masiniame 
mitinge, bet tas baisiai jam 
nepavyko, jis tik save ant juo
ko išstatė. Dar daugiau nu-1 
puldė savo reputaciją, kuomet 
jis parašė straipsnį, prilygin
damas komunizmą prie religi
jos. Dabar tik pasiklausykite 
diskusijų, kurios įvyksta kas
dieną L stryto maudynėse:

—Kas biesas pasidarė Mi
chelsonui, kad jis jokios kri
tikos neišlaiko? Pirmiau, kaip 
paimdavo kokį kunigą, tai su
kedendavo kaip šiltą vilną, o 
dabar pasišovė sukritikuoti 
“Laisvės 
pats savę išjuokė, 
kad dar yra tokių 
patikės jo žioplai 
kad tarp buvusios 
Rusijos ir Sovietų 
nėra skirtumo.

—Mat, kunigą sukritikuoti, 
kuris rėmėsi dogmom, gali kiek
vienas, kuris laisviau protau
ja.'Bet Markso mokslo, kuris 
paremtas materializmu, jo nie
kas iki šiol nesukritikavo ir 
nesukritikuos—paaiškina an
tras.

—Michelsonas 
“organizuokitės, 
nes tik darbininkų vienybėje 
yra galybė”. Jis tai darė, kad 
iš darbininkų gavo dolerių, o 
kaip dabar reakcija auga, tai 
jis paliko darbininkus ir jūs 
pasikarkite—priduria trečias.

Tokių pasikalbėjimų galė
tume prirašyti knygas, bet už
tenka ir to, kas aukščiau pa
sakyta, kad visuomenė jau 
atgrįžo nugarą “Keleiviui”'. 
Šių žodžių rašėjui teko patir
ti iš paties “Keleivio” štabo, 
kad jie dabar pergyvena dide
lį krizį. . . Tas parodo, jog vi
suomenę galima mulkinti tū
lą laiką, bet ne visuomet. “Ke
leivis” nenorėdamas susikirs
ti su reakcija, susikirto su sa
vo skaitytojais.

Ne kitokių pasekmių susi
laukė ir kiti darbininkų mul
kintojai. Pavyzdžiui, 
ninko 
kas. Jis, važinėdamas per lie
tuvių kolonijas su prakalbom, 
statosi labai savistovus ir di
delis patriotas. Jis mano, kad 
turįs labai gerą argumentą, 
sakydamas, jog Stalinas nepa
sitiki “Laisvės” redaktoriais 
ir neužilgo iš Maskvos prisius 
ten kokį žyduką, kuris 
įsakymus, kas “Laisvėj” 
ti, o kas nerašyti. 
Kneižiukas neigia žydų 
tybę ir save statosi dideliu lie
tuvių patriotu, tai kokios tau
tybės tie du statulai išstatyti 
“Darbininko” redakcijos lan
ge ? Gal pasakysite, kad tai 
Vytauto ir Birutės? Ne. Tai 
žydų tautybės žmonės. Vieną 
Kneižiukas vadina Marija, o 
kitą Kristum. Tai taip’ argu
mentavo aną dieną būrys lie
tuvių, sustojusių prie “Darbi
ninko” lango.

pasišovė
’ red. Mizarą, tai tik 

Jis mano, 
durnių ir 

pasakai, 
caristinės 
Sąjungos

sakydavo: 
vienykitės,

Darbi-
redaktorius Kneižiu-

duos 
rašy- 
Kad 
tau-

Prasčiausią reputaciją mūs 
apylinkėj turi, ta? Juozas S.til- 
sonas. Jį čia vadina lietuviš
ku ‘mūčelninku.’ Yra ir tokių, 
kurie 'teigia, kad Juozo Stilso- 
no protestas atsilieps ant Lie
tuvos ekonomijos. Girdi, da
bar Lietuvoj vištos pradės dė
ti mažesnius kiaušinius.

Taip juokauja mūsų apy
linkės lietuviška visuomenė iŠ 
minėtų prajovų.

Tai Jau ir Plauksim
Neseniai buvau rašęs, kad 

rugpjūčio 25 d., Bostono apy
linkės lietuviai laivu plauks 
j Indijonų Salą. Dabar iš “mu
ziejaus” paduosiu daugiau ži
nių apie minėtą salą.

Mat, gamta yra be galo į- 
vairi, mes vienas salas vadina
me “velnio salom”, kitas 
“smarvės salom”, o kitas 
sveikatos ir linksmybės salo
mis. Nieko nepadarysi, tai 
gamtos tokis parėdymas. Ant

“Mėnulio Salos” net -žiemos 
laiku medžiotojai užsirišę no
sis medžioja, nes neišpasaky
ta smarvė. Ant kitų salų iš vi
so pasaulio žmonės važiuoja 
atgauti sveikatos. Yra tokių 
salų, kad už mylios stovintį 
laivą pritraukia prie tavęs. Gi 
minėta “Indijonų Sala” yra 
žinoma kaip žemės rojus. 
Čia daugiausia važiuoja tie, 
kurių meilė sugedus. Atva
žiavus ant šios salos žmogus 
jaučiasi kitame pasaulyje, jis 
pamiršta visus vargus, turtus 
ir visokias nelaimes. Vaikinai 
pradeda mylėti merginas, ve
dę žmonas, broliai seseris, o 
draugai net pamyli nepriete
lius. Važiuojant į šią salą nie
kad nereikia imti su savim 
valgyti, nes čia valgis nei į 
mislį neužeina.

Visi, kurie norėsite važiuo
ti su mumis ant minėtos sa- 

ateikite
ryto prie 

So.

kai norėjo mus parduoti 
Hitlerio “globai”! Tik dėka 
budriems žmonėms, mes li
kome išlaisvinti iš fašistų 
jungo.

Dabar malonu pasižiūrėti 
į Raudonosios Armijos 
sunkvežimius, į raudonai 
plevėsuojančias vėliavas, 
kurie traukia šiandien lie
tuviškais keliais, kurie pa
gelbėjo išsilaivinti mūsų 
liaudžiai.

Kitą kartą parašysiu dau
giau žinių.’ Tuom syk bus 
gana.

Tavo draugas,
Alfonsas Gužas.

nuo $5, $10, $20 ir $25. Tai labai 
pigu. 
$100. 
delis 
ateiti 
pinių
si nuo išnaudojimo. — Kapinių Ko
mitetas. (198-9)

O kunigams reikia mokėti po 
Tai pamislykite, koks tai di- 
skirtumas. Prašome lietuvius 
į šį susirinkimą ir įsigyti ka- 
lotą. Čia pirkdami, būsite liuo-

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. ir Moterų Skyriaus 

bendras susirinkimas įvyks rugpjū
čio 22 d., 8 vai. vak., Kliubo Svet., 
376 W. Broadway. Po susirinkimo 
bus pasilinksminimo vakaras. Bus 
šokiai ir užkandžiai. Visi esate kvie
čiami dalyvauti minėtame vakare. 
—Sckr. V.

Rcikalinga vyro dirbti ant ūkės. 
Turi mokėt melžt karves. Darbas 
nuolatinis. — Chas Paulauskas, 160 
State Street, Manchester, Conn.

los rugpjūčio 25 d., 
kaip astuonios iš 
kliubo, 376 Broadway, 
Boston, o iš ten eisime prie
laivo. Jaunutis.

I SKAITYTOJU BALSAI
Sihimiiiiii . ......................... ..

Phila. Pa.
“Laisvėj,” No. 188 tilpo raš

tas: “Lietuva Naujo Gyveni
mo Išvakarėse,” tai žodžiai 
jaunuolio, kuris atvykęs iš 
Lietuvos tik vieni metai laiko. 
Jis augęs prie Smetonos val
džios, valgęs, gėręs ir dirbęs 
ten ir jis Lietuvą geriau pa
žįsta, negu tie ponai redakto
riai, kurie per savo gazietas 
rašo visokias nesąmones apie 
Lietuvos perversmą ir naują 
valdžią.

Tas jaunuolis sako, kad 
Smetona su savo šaika ir len
kiškais ponais jau daugiau ne
sugrįš ant Lietuvos vargdienių 
žmonelių sprando. Jiems jau 
nušvito skaisti saulutė, kuri 
švies per amžius. Jis toliau ra
šo, kad daug žmonelių kaltina 
naują Lietuvos valdžią, kam ji 
susivienijo su Sovietų Rusija, 
o juk-kitaip ir būti negalėjo. 
Juk Lenkijos ponija tik laukia 
progos, kad atsteigti vėl savo 
viešpatavimą.

Ir “Keleivis” No. 33 rašo, 
kad Anglijos ministeris ponas 
Hugh Dalton žada išlaisvinti 
vokiečių okupuotas šalis. Ir 
“Keleivis” rašo, kad nėra abe
jonės, kad ir Lietuva bus pa- 
liuosuota, jeigu Anglija lai
mės ir Lenkiją išlaisvins.

Aišku, kad kada Lietuva 
susivienijo su Sovietų Rusija, 
tai ji yra saugi, ant jos nedrįs 
užpulti nei Lenkija, nei An
glija. Daugiau Lietuva nėra 
švogerių žemė, bet tų, kurie 
aria ir sėja. Taip rašo tas jau
nuolis. Tai pasakyta teisingai 
ir

rantišką prisipažinimą, ar tik 
neišeina taip, kad p. Jurgelio
nis padarė kl'aidą. Juk jo vi
sas laikraštis užpildytas 
“griaudžiais verksmais” dėl 
Smetonos ir jo pakalenijos, o 
čia, va, netikėtai išsprūsta to
kis komplimentas, kuris “Ger
biamam Lietuvos Prezidentui” 
užveža per nosį. Gal būt, kad 
dabar to gailisi, nes neišrodo, 
kad redaktorius tiksliai taip 
sukoneveikė “garbingą ypa
tą ”

Dėlei viso to, tik dabar 
man aišku, kad redaktorius 
siekia ir sužino tik tą, kas 
arti jo širdies. Ne be tik dėl 
to Lietuvos žinias jis ima iš 
pietų Amerikos “žinyno,” o 
taip pat ir iš “pasitikėtinų šal
tinių.”

Pagalios, paskutiniai jo iš
minties stebuklai, kad iš jų 
gali pasimokyti ir baltagvar
diečių liekanos.

“Tėvynės” num. 33 redak
torius sudęjo žinias iš Lietu
vos, kurios yra ne tik pasenę, 
bet ir apipelėję. Tos žinios 
yra virš dviejų mėnesių senu
mo; o po dabartinių įvykių, 
kurie viską pakeitė, tos žinios 
yra taip reikšmingos, kaip 
pernykštis sniegas. Gi kaslink 
baltagvardiečių, tai ir tie ga
lėtų pasinaudoti Jurgelionio 
sumanymu ir pradėt spausdin
ti savo gazietose žinias iš įvy
kių pirm nuvertimo caro val
džios.

PRANEŠIMAI B KITUR
EAST ROCHESTER, N. Y. 

PIKNIKAS
Rengia bendrai LDS 11-ta ir 167 

kuopos, sekmadienį, rugpj. 25 d., 
Gun Club Park, East Rochester. Bus 
geri muzikantai ir graži vieta dėl 
šokių. Bus užkandžių ir gėrimų. — 
KELRODIS: iš Rochester važiuoti 
East Ave. iki Penfield Rd. No. 33, 
arba iki Washington St. ir važiuoti 
tiesiai per East Rochester iki pikni
ko vietos. Matysite pikniko nurody
mo ženklus. Rengėjai kviečia visos 
apylinkės lietuvius. — 167 
narys, 
narys.

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.
iš Kelly’s Landing, So. Boston, 9:30 
vai. ryte. Visus širdingai užkviečia- 
me dalyvauti šioje ekskursijoje. — 
Rengimo Komisija. (197-9)

Va- 
išeis

kuopos

(198-200)

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

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

vakare.

A. Senkus.

Laiškai iš Dzūkijos
storai. J. S. Rainys.

Mokytas Redaktorius

Kuomet aš turiu mintyj lai
kraščio redaktorių, tai aš jį 
persistatau kaipo ypatą, ku
ris ne tik kad seka abelną 
gyvefiimo bėgį ir yra susipa
žinęs su svarbiausiais šių die
nų reikalais, bet ir yra žmogus 
prasilavinęs, sumanus ir tt.; 
vienok, ta mano nuomonė ta
po išblaškyta, kuomet aš seku 
dabartinio “Tėvynės” redak
toriaus “perlus,” kuriais jis 
puošia savo - laikraščio skaity
tojų protą.

Kiek laiko atgal, man net 
šilta ' pasidarė perskaičius ži
nią, kur tas redaktorius rašė, 
kad “tik dabar sužinota ko
kias šunystes Smetona 
bevaldydamas Lietuvą.”

“Na tai tau, kad norėjai,” 
pamaniau sau. Mokytasis Jur
gelionis tik dabar sužinojo 
apie Smetonos darbelius. O 
juk jis negyvena tyruose, o 
New Yorko mieste, kur visos 
žinios ateina ir išeina. O jeigu 
to neužteko, tai galėjo pasi
teirauti pas bile susipratusį 
darbininką ir būtų galėjęs 
lengvai įgauti žinojimą apie 
to pono poelgius, ne tik po 
tam, kai tas išdūmė pas Hitle
rį ant “burdo,” bet bile lai
kotarpy j jo viešpatavimo Lie
tuvoj.

Kitaip vertus tą jo igno-

darė

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
ir uždėti jiems jungą. O pa
tys sau kuo skubiausiai 
miestuose statėsi namus; 
provincijose pirkosi cent
rus, o darbo žmones paliko 
savo vergais.

Bet yra pasakyta: “drau
gai nenusiminkime; už vie
ną žuvusį šimtai kovokime 
ir vilties nenustokim; ženg- 
kime jų keliais!...” Tas 
buvo ir pas mus vykdoma.

Štai, kada Hitleris užka
riavo Lenkiją, kuoniet So
vietai atidavė Lietuvai Vil
nių su ta sąlyga, kuri jau 
visiems žinoma, mūs smeto
niška vyriausybė vistiek 
nepripažino Sovietų drau
giškumo, leido slaptas pro
vokacijas, papirkdavo ag
entus ir siųsdavo į Sovietus, 
kad jie ten kurstytų esan
čius lietuvius, ir kad pasta
rieji bėgtų į Lietuvą, nes 
esą čia būsią geriau, negu 
Sovietuose.

Tačiaus mūsų draugai vei
kė, sekė jų žygius ir paga- 
liaus iškėlė visus jų juodus 
darbus aikštėn! ‘

Mūsų buvusieji valdinin-

Gaukite ‘^Laisvei” naujų 
skaitytojų.

hKelrodis: 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)

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvos šventės vakaras bus 

penktadieni, 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 Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi

NASHUA, N. H.
Lietuvių Laisvų Kapinių Koopera

cijos susirinkimas įvyks 25 d. rugp. 
(Aug.), Donel Hali, 20 High St., 
Nashua, N. H., pradžia 9 vai. ryte. 
Tai bus metinis susirinkimas ir bus 
rinkimas naujos valdybos. Taipgi tu
rime ir daugiau svarbių reikalų ap
tarimui. Bus išduotas metinis ra
portas iš kooperatyvo, tad prašome 
visų narių dalyvauti susirinkime ir 
atsivesti naujų narių. Šios kapinės, 
per 10 metų savo gyvavimo yra 
daug patarnavusios biedniem žmo
nėm, laisvai mananticm lietuviam.

Šiose kapinėse galite gauti lotą

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

Važiuokite į 44 Laisves”
Pikniką Husais

Paskutinis šiuom Sezonu “Laisves” naudai 
piknikas įvyks

Rugsėjo 1 September
Mikolai čio Parke, Eddington, Pa.

šį Pikniką Rengia

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

Tai didysis lietuvių sąskridis, gražus pasimatymas phi- 
ladelphiečią 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.

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

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

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

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

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

(Kampas Roebling St.)

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

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus ir Likerius Reikia Pirkti Pa tin- , 

karnoj Krautuvėj I

Manhattan Liquor Store |

• Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuve Williamsburgh’e

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

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

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

ĮSIGYKITE DABAR.
žemiau parodytai tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
Y O U R OŪD V/ATCH Visokiausiu Rūsiu

TRADE IT IN FOR A

I7JEWEL

Bulovą

jewel*

ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

UPTON •
J E W E Ų E R • 

{steigta 1892 J

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tarpe •
Graham & Manhattan Avės. •

Tel. Stagg 2-2173 J 

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą •

< kIKS&Ž&S <47

ft ."w«

KAIP PALAIKYT SVEIKATA
— VYRAI IR MOTERYS —

^Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
k I Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
įįnq Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 

Mv I ir Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir kitos
/ Į Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sek-

mingai gydoma. Kreipkitės į Dr. Zins su 
Pasitikėjimu.

•• • Kraujo ir Šlapumo Tyrimai,
PRIEINAMOS KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Mot«rim
IŠTYRIMAI DOVANAI

(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

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

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

Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.

X-Rays

JU.
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Šeštas puslapis Ketvirtadienis, Rugp. 22, 1940

NewYorto^M^gfeyZinlos Užmušta Jauna Motina

SKELBIA NEP1LIEČIŲ 
REGISTRACIJA

New Yorko pašto viršinin
kas Albert Goldman ragina 
visus nepiliečius išanksto įsi
gyti pavyzdines blankas (sam- 
pelius) ir jas atsargiai išstu
dijavus ‘ išpildyti bile kada, 
namie, kad nuėjus registravi
mo vieton nereikėtu ilgai gai
šuoti ar, pildant paskuboj, pa
daryt klaidų. Pavyzdinės blan
kūs išduodama bile kuriame 
pašto skyriuje.

Registracija prasidės šį an
tradienį, rugpjūčio 27-tą, nuo 
10 vai. ryto, baigsis gruodžio 
26-tą.

Brooklyne, Queens ir Staten 
Islande registruos paštuose?, o 
Manhattan ir Bronx—mokyk
lose.

Manhattane panaudos re
gistracijai sekamas mokyklas: 
10, 14, 15, 30, 41, 42, 46, 93, 
98/ 132, 136 ir 159.

Bronxe: 2, 12, 20, 33, 37 ir 
Evander Childs High School.

Kh’ubu Virėjai Nesileis 
Antspauduojami

Lokalo 89-to nariai virėjai, 
greitų užkandžių gamintojai, 
kepėjai ir padėjėjai savo mi
tinge pereitą antradienį vien
balsiai inutare išbandyti, kas 
yra įstatymu—valstijos seime
lio išleisti darbininkų apsau
gai įstatymai ar policijos vir
šininko Valentine įsakymas 
nuimt pirštų nuospaudas visų 
naktinių kliubų darbininkų.

Minėtas policijos viršininko 
įsakymas išleista pereitą sa
vaitę.

Jeigu policija reikalaus vi
rėjų eiti imtis pirštų nuospau
das, jiems bus paduota valsti
jos seimelio priimto sekcijos 
201A kopija, kurioj sako:

“Jeigu kitaip nepatvarkyto 
įstatymais, joks asmuo, kaipo 
sąlyga gaut ar palaikyt dar
bą, negali būt reikalautas im
tis pirštų nuospaudas”.

Tas įstatymas New Yorko 
valstijos seimelio. buvo priim
tas 1937 m.

Mitinge atstovauta didelė 
didžiuma naktiniuose kliubuo- 
se dirbančių darbininkų.

Osmond K. Frankel, ameri
kinio civilėms laisvėms komi
teto patarėjas, pasiuntė laiš
ką policijos komisionieriui Va
lentine, kuriame rašo, kad 
S ė to įstatymo, kuriuomi 

imąsis jis įsakė darbi
ninkus suantspauduoti, leidžia 
imti pirštų nuospaudas kliubų 
savininkų, bet ne darbininkų.

LDS Šeiminės Iškilmės
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimas šiemet švenčia 10- 
tą. metinę sukaktį nuo susior- 
ganizavimo. šiemet (1940 m.) 
sueina lygiai 10 metų, kaip 
gyvuoja LDS. Brooklynan su
važiuoja LDS kuopų delegatai 
aptarti savo organizacijos rei
kalus. Pirmadienį, rugpjūčio 
26 d., Lietuvių Piliečių Kliube 
prasidės šios lietuvių pašalpos 
ir apdraudos organizacijos 5- 
tasis Seimas, kuris sykiu bus ir 
jubiliejinis.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas yra vienatinė Ame
rikos lietuvių organizacija, ku
ri yra išvysčiusi platų jauni
mo veikimą. Tasai jaunimas, 
bendrai su savo organizacijos 
Seimu, turės sporto olimpija- 
dą. šeštadienį, rugpjūčio 24 
d., Pasaulinėj Parodoj, LDS 
jaunimas turės minkštosios 
bolės turnamentą. Pradžia 3 
vai. po pietų. Sekmadienį, 
rugpjūčio 25 d., LDS jauni
mas turės Sporto-Olimpijadą 
McCarren Parke, Brooklyne. 
Pradžia 11 vai. ryte. Visi lie
tuviai kviečiami ateiti pažiūrė
ti geriausių lietuvių sportinin
kų besilenktyniuojant už pir
menybę. LDS nacionalės plau
kikų lenktynės bus pirmadie
nį, rugpjūčio 26 d., 5:30 vai. 
vakare, Cypress Pool, Brook
lyne. Taipgi LDS golfininkai 
turės savo turnamentą.

Didieji šeiminiai parengi
mai, kurie sutrauks šimtus lie
tuvių, bus sekamose dienose ir 
vietose:

-Sekmadienio vakare, rug
pjūčio 25 d., balius pasitiki- 
mui ir priėmimui delegatų bus 
Lietuvių Piliečių Kliube, 280 
Union Avė. Lietuviška Jono 
Mikalausko orkestrą. Skanūs 
gėrimai ir užkandžiai. Įžan
ga 25c. Brooklyno ir apylin
kės lietuviai kviečiami daly
vauti, gražiai priimti tolimų 
lietuvių kolonijų svečius.

Pirmadienį, rugpjūčio 26 d., 
šeiminis balius bus Central 
Palace svetainėj, 16 Manhat
tan Avė., Brooklyne. Pradžia 
8:30 vai. vakare. šokiams 
grieš lietuviška Jono Nevins 
orkestrą. Įžanga 36c. ypatai. 
Dalyvaudami šiame baliuje su
sipažinsime su kitų miestų 
svečiais-delegatais.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 29 
d., taipgi Central Palace sve
tainėj, 16 Manhattan Avė., 
Brooklyne, įvyksta didysis 
bankietas, sykiu minėjimas 10 
metų sukakties nuo LDS susi- 
organizavimo. Pradžia 6 :30 
vai. vakare. Puiki muzikalė 
programa. Geriausios Brook*

lyno lietuvės gaspadinės ga
mins skaniausius valgius, ko
kių dar mažai kas galėjote 
ragauti. O viskas bus už $1.25. 
Skaniai prisisotinę galėsite 
gerai ir smagiai pasišokti prie 
Jurgio Kazakevičiaus garsio
sios orkestros. Nei vienas ne
pamirškite to bankieto. Visi 
susirinkite išleisti svečius-de- 
legatus, kurie tą dieną bus už
baigę Seimą ir grįš į savo na
mus.

LDS yra smarkiausia augan
ti lietuvių pašalpos ir apdrau
dos organizacija, turinti da
bar 9,000 narių. Tokios orga
nizacijos Seimas ir visos ’kitos 
iškilmės yra labai svarbūs vi
siems lietuviams.

Seimo Rengimo Komisija 
maloniai kviečia visus šios 
apylinkės lietuvius dalyvauti 
visose LDS iškilmėse.

Dar viena didelė naujiena: 
šeštadienį, rugpjūčio 24 d., 
LDS jaunimo ekskursija bus 
puikiu laivu pasivažinėjimas 
didžiojoj Hudson Upėj. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Laivas 
išeis iš North River Pier No. 
1. Bilietas kainuoja tik $1. 
Bus šokiai prie Kazakevičiaus 
orkestros. Taipgi gėrimai ir 
užkandžiai.

LDS Seimo Rengimo 
Komisija.

P. S. Brooklyniečiai prašo
mi atkreipti, dėmesį į šį svar
bų dalyką: Seimo delegatams 
ir sportininkams reikia nakvy
nių. Kurie turite vietos vie
nam ar daugiau delegatų, tuo- 
jaus praneškite “Laisvės” ar 
LDS raštinei.

ED. LeVANDA IŠLAKĖ 
BARO EGZAMINUS

Edwardas LeVanda, brook- 
lyniečiams plačiai žinomų J. 
LeVandų (laidotuvių direkto
riaus) sūnus, sėkmingai išlai
kė teisininkų-advokatų kvoti
mus ir galės laisvai praktikuot 
advokatūrą.

Iš 957 aplikantų, baigusių 
advokatūros mokslą, praleista 
tik 524, tarpe kurių laimingų
jų radosi ir Edwardas. Liūdy- 
,.mai bus išsiuntinėti jų gavė
jams už trejetos savaičių, po 
to, kaip kiekvieno aplikanto 
gyvenamojo distrikto teisinin
kų komitetas pareikš savo 
nuosprendį kas link asmens 
charakterio-pobūdžio. Taigi, 
Brboklyno lietuviai susilaukė
me dar vieno jauno profesio
nalo. Gerų sėkmių!

Edwartas pereitą birželį bu
vo baigęs Brooklyn Law 
School. Yra nariu tarptauti
nės teisininkų brolijos Phi Del
ta Phi. Taipgi yra gerai pra
silavinęs muzikantas.

Rep.

Mrs. Dorothy Sorenson, 20 
metų, motina dviejų vaikų, 
rasta su perskelta galva savo 
sklepiniame apartmente, 654 
Rosedale Ave., Bronx. Ją ra
dęs iš darbo parėjęs jos vy
ras James, 26 m., dirbąs Me
tropolitan Life Insurance kom
panijai, o gale savaičių dirbąs 
maudynių prūdo dabotoju.

Policijai žudystė atrodanti 
misteriška. Kitose namų da
lyse gyveną žmonės nieko ne
girdėję žudystės apartmente, 
o vaikučiai abu rasti miegant. 
Ji atrasta apie 5 :30 po piet ir 
neatgavus sąmonės mirė ligo
ninėj už keturių valandų po 
atradimo.

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
jį sudarau su ame- 
1 rikoniškais. Rei-
■ kai u i e s a’n t ir
■ padidinu tokio
■ dydžio, kokio pa- 
j/ geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

F. W. SHALINS

Medikališka Profesija 
Veikia už Taiką

Vyras sakęs policijai, kad 
grįžęs iš darbo jis radęs du
ris užrakintas ir pažiūrėjęs 
pro langą pamatęs ją gulint 
maudynės kambaryje. Jinai 
sušukus: “Man prasimušė 
kraujas.” Jis nubėgęs į viršui 
gyvenančios šeimos apartmen- 
tą ir iš ten vidujiniais laiptais 
pasiekęs žmoną, kuri tada jau 
buvus netekus sąmonės. Tada 
jis pašaukęs kaiminką Mrs. 
Geist ir telefonavęs policijai.

Policija kamantinėjo Soren- 
soną ir tiesiog virš Sorensonų 
gyventį Jack Marry. Pastara
sis sakęsis buvęs namie nuo 
4:30, bet nieko nęgirdėjęs.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auf?- 
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
. 231 BEDFORD AVE., 

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

(SHALINSKAS)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

I

ANTRA METINE

EKSKURSIJA NAKTĮ

LAIVU OSSINING
RENGIA LDS JAUNIMO KUOPŲ TARYBA

Subatoj, Rugpjūčio 24 August

|vedė 6 Dienų Darbą
• " . F

Spaudoj -pranešama, kad 
apie 7,000 iš 15,000 New.Yor
ko Navy Yard darbininkų jau 
dirba šešių dienų, 48 valandų 
savaitę. Kiti tebedirbą po pen
kias dienas arba 40 valandų 
per savaitę.

Dirbantiems ekstra dieną 
esą mokama laikas ir pusė, 
kaipo už viršlaikį.

šiuo tarpu čia daroma karo 
laivai North Carolina ir Iowa, 
palnuojama laivas Missouri.

Vis dėl Moteriškų 
Kojinių!

Independent subvės vieno 
vagono sėdynės specialiai ap
dengtos kitoniška medžiaga, 
negu būdavo seniau. Priežas
tis—moterų kojinės. Transpor- 
tacijos Taryba sako, kad kas 
metai šimtai įpykusių moterų 
paduoda skundus už vagonuo
se sudraskytas kojines. Nors 
joms kol kas nieko nemokėję, 
tačiau norima skundus praša
linti.

Naujoji medžiaga, vadina
ma saran, manoma, kojinių 
neardysianti, ir jei tas bus įro
dyta, visos sėdynės būsian
čios taip padengiamos. Iki šiol 
vartojo rattan.

Kompanija Teismais 
Laužys Streiką

Didžiojo New Yorko medi
cinos daktarai, dentistai, slau
gės, kojų korektoriai, akinių 
pririnkėjai ir technikai medi- 
kališkų profesijų srityje susi
rinks į savo unijų Taikos Ko
miteto šaukiamą 'masinį mi
tingą rugpjūčio 22-ros vakarą, 
Hotel Edison, N. Y.

Mitinge kalbės žymūs tų 
profesijų veikė jai, taipgi 
svarstys siuntimą delegatų į 
nacionalę Taikos Mobilizaciją 
31-ma šio mėnesio ir 1-2 rug
sėjo, Chicagęj.

Frank Gleason, buvęs poli
cijos leitenantas, gavo teisę 
apeliuot bylą, kurioje jis bu
vo prašalintas iš vietos kalti
nant netikslumuose su areš- 
tantų kaucijomis.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių Neprigulmingo 
Kliubo pusmetinis susirinkimas 
įvyks rugpjūčio 23 d., 1940, Lietuvių 
A. P. Kliube, 280 Union Avė., kaip 
7:30 vai. vakare. Visi kriaučiai, ku
rie priklausote prie L. K. Neprigul
mingo Kliubo kviečiame dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų, kuriuos tu
rėsime svarstyti. — Sekr. J. Kairys.

(198-199)

Keleriopai Padaugėjo 
Vedybos

Ilgos eilės laukiančių išsiim
ti vedyboms leidimus ir apsi
vesti iššaukė New Yorko pol. 
viršenybėje rūpestį, kad ne
iškiltų spūstis ir nesusiprati
mų, tad prie leidimų biurų 
Brooklyne ir Queens pereitą 
šeštadienį pastatyta policija.

Pačiame Manhattane, kur 
pareitais metais per dieną iš
duodavo 50 iki, 60 leidimų, 
pereitą šeštadienį per pusdie
nį išduota 152 leidimai ir 
miesto bildinge įvyko 70 ve
dybų.

New Yorke, kaip ir dauge
lyje kitų žymių miestų, vedy
bos labai padaugėjo po pra
sidėjimo kalbų apie įvedimą 
verstinos karinės tarnybos- 
konskripcijos. Tačiau iš Wa- 
shingtono skelbiama, kad ve
dybos neužtikrina apsaugos 
nuo drafto. Galutinas nuo
sprendis būsiąs paliekama pa
daryt drafto tarybai, kuri nu
spręs ar jaunųjų vedybos bu
vusios iš meilės, ar kad iš
vengti drafto. Kitais žodžiais, 
vedusiųjų, kaip ir nevedusiųjų 
jaunų vyrų likimas būsiąs pa
vestas drafto tarybos rankos- 
na.

RANDAVO.J1MAI
Pasirandavoja 2 fornišitioti 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 Parė, N. Y. (196-198)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Wijloughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

LeVANDĄ
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tei. ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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

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 nakties laiku. Laivas išplauks 
lygiai 7:30 v. vak., sugrĮŠ apie dvyliktą prie tos pačios prieplaukos.

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

Triangle Conduit and Cable 
Co., Glendale, traukia teis
man elektristų uniją ir jos du 
veikėjus William A. Hofan 
ir Edward G. McAlinn, reika
laudama $500,000.

Firma yra užstreikuota. 
Streikas Šimtu nuošimčių sėk
mingas, firmos bandymai vest 
darbą su importuotais profe
sionalais streiklaužiais neduo
da pasekmių. Tas išaiškina, 
dėl ko užvesta ši byla.

S. D.

Kings County Teisme dvi 
Mrs. Brandler’iepės susirovė 
už plaukų už dvipatį vyrą, ku
ris, veikiausia, neteks nei vie
nai nei kitai, nes bus pasiųs
tas kalėti.

Kas Pametei?
Sekmadienio naktį, sugrį

žus iš Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo išvažiavimo,— 
busuose rasta dveji akiniai ir 
plunksna. Kas pametėte, tai 
ateikite į Kliubą ir gausite 
juos.

New Yorko “tipiškas ame
rikonas berniukas” būsiąs ren
kamas Paš. Parodoj ateinan
tį mėnesį. Registruoja nuo 10 
iki 16 m., pas teisėją Jackson, 
137 E. 22nd St, N. Y.

Willy Grant, bedarbis, 319 
43rd St., nuteistas sumokėt 
baudos $100 arba 30 dienų 
kalėti už bereikalingą iššau
kimą gaisravusių.

:'^X«

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -5xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. • Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn^N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Lietuviui Kūro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

l JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

IMI IVI M MIUIM IMI fUI IMI IUI Aft IVIM MMMM

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

WVWWIAiWtAIWtfY




