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Su Klausimais.
Reforma Lietuvių Rašyboje.

Rašo R. Mizara

KRISLAI
Ponia Tokarovienė ir Popas.
Tas Pats Meksikoje.
Šiandien Pradžia Susiregis- 

travimo.
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Prieš tūlą laiką New Yorke 
buvo sugauta ir įkaitinta po
nia Ona Tokarovienė pavogi
me kokio tai daikto iš tūlos 
krautuvės. Ji yra žmona bal
tagvardiečio generolo Tokaro- 
vo, kuris gyvena Paryžiuje, o 
poniutė—New Yorkex

Tuojau atsirado ponios To- 
karovienės gynėjas — popas 
Stefanko. Jis pareiškė spau
dai, kad Tokarovienė nėra va
giška; tąjį pavogtą daiktą įki
šęs jai pažastėn “tūlas komu
nistas”, norėdamas matyti To- 
karovienę įkalintą.

ši pasaka buvo išspausdinta 
niūjorkiškiam Hearsto laikraš
tyj “Mirror” rugpjūčio 24 d. 
laidoj.

Trockio mokinys nužudė sa
vo mokytoją Meksikoj. Tuo
jau reakcinė spauda paskelbė, 
kad Trockį nužudė ne jo mo
kinys, bet Stalino bernai...”

1933 metais Vokietijos na- 
ziai padegė reichstago rūmus. 
Tuojau Vokietijos nazių spau
da ir pasaulio reakcinė spau
da paskelbė, jog tai padarė 
komunistai — Dimitrovas ir 
kiti, gi silpnaprotis Van Der 
Lubbe buvęs tik jų įrankis!

Matot, kokis supuolimas! 
Matot, kaip viskas dailiai yra 
sudaryta!

Kas tik kur blogo atsitiko, 
reakcinė spauda tuojau tatai 
bando primesti prie durų tų, 
kurių ji labiausiai neapkenčia, 
—net ir smulkias vagystes, at
liekamas baltagvardiečių ca- 
ristų.

Šiandien, rugpjūčio 27 d., 
prasideda ateivių nepiliečių 
sure^jstravimas. Jis* tęsis per 
keturis mėnesius. Jis pasi
baigs tik gruodžio mėn. 26 d5

Tūkstančiai lietuvių turės 
susiregistruoti. Daugelis jų 
yra susirūpinę ir siunčia re
dakcijai visokių apie registra
vimąsi ir rankų pirštų ant
spaudas klausimų.

Mes jau ne kartą rašėme 
apie tai “Laisvėje”. Šiuo sykiu 
dar galima pakartoti: nesibi
jokite, susiregistruokite. Jeigu 
turite kokių abejojimų, pasi
klauskite savo gerų pažįstamų 
bei įstaigų.

Gaukite iš anksto pašto įs
taigose blanką su klausimais. 
Parsineškite namon, pastudi
juokite pirmiau, negu regis- 
trbositės.

Miestuose, kur lietuvių gy
vena daug, be abejojimo, paš
tuose bus palaikomi perkalbė- 
tojai tiems, kurie negali gerai 
susikalbėti angliškai.

Jeigu jūs nenorite, kad tie 
vertėjai jums 
imkite gerą savo pažįstamą 
arba draugą, 
anglų kalbą, 
gistruotis su juo; tegu jis bus 
jūsų vertėjas.

Per keturis mėnesius laiko 
galima gerai susipažinti su 
viskuo, kas tik paliečia jūsų 
registravimąsi. Taigi būkite 
drąsūs, būkite ramūs ir ne
paisykite jokių gązdinimų.

verstų, tai pasi-

vartoj antį gerai
ir nueikite re-

Tarybų Lietuvoj Paliekami 
Privačiai Valstiečių Ūkiai 

ir Smulkieji Bizniai
Socialistinės Lietuvos Seimas Užgyrė Naują Konstituciją; 

Numato Lietuvos Pramonės Pražydimą Trumpu-Laiku
Kaunas. — Nepaprastoj Lietuvos, kaip ji atrodys ar- 

Lietuvos seimo sesijoj rugp. timoje ateityje; jis vaizda- 
25 d. buvo išduotas raportas 
apie naująją konstituciją 
šios jaunutės Socialistinės 
Tarybų Respublikos. Rapor
tavo Pakarklis, pirminin
kas konstitucinės komisijos. 
Jis nurodė, kad naujoji Lie
tuvos konstitucija pagamin
ta pagal pavyzdžius konsti
tucijų, kurios veikia kitose 
broliškose Sovietų Sąjungos 
respublikose; bet šioje Lie
tuvos konstitucijoje yra 
tūlų skirtumų, ir ve kodėl:

“Dabartinė istorinė pa
dėtis Lietuvos Socialistinės 
Respublikos yra skirtinga, 
nes Lietuvos Respublika nė
ra nuėjus ilgo kelio socia
listinėje kūryboje, kaip kad 
anos respublikos, ir jinai tik 
dar pradeda žengti tuom 
keliu,” kaip sakė Pakarklis:

Dabartinės Lietuvos kon
stitucija turi šitokių skirtu
mų: Ji leidžia atskiriems 
valstiečiams turėti priva
čius ūkius; leidžia žmonėms 
privačiai užsiimti amatais, 
ir pripažįsta teisę turėti 
smulkias privačias pramo
nės ir prekybos įstaigas to
kiose ribose, kokias įstaty
mai nusako. \

Šis konstitucijos punktas 
padaro galą priešų išmis- 
lams, būk socialistinė Lietu
vos valdžia prievarta varys 
valstiečius į bendrus, kolek
tyvius ūkius ir būk jinai 
persekios amatininkus ir 
smulkius privačius pramo- 
ninkėlius ir mažiukus 
nius.

Seimo atstovai, po 
svarstymų, vienbalsiai
gyrė pasiūlymus, kuriuos 
davė konstitucinė komisija 
savo raporte.

Atstovas šumauskas kal
bėdamas piešė paveikslą

vo dirbtuves ir fabrikus, ku
rių pridygs Lietuvoje, ir 
geležinkelių tinklą, kuris 
apdengs Lietuvą, šumaus- 
kas taipgi perstatė geologi
nius mokslinius tyrinėji
mus gamtos turtų gilumose 
Lietuvos žemės. Jis priminė, 
jog dar niekada nebuvo iš
tirti Lietuvos požemių tur
tai.

Atstovas Antanas pabrė
žė vieną iš didžiųjų teisių, 
kurias teikia naujoji Lietu
vos konstitucija, — tai tei
sė visiems Lietuvos pilie
čiams dovanai gauti moks
lą ir apšvietą.

Nutarė Perkelt Lietuvos Sos
tinę iš Kauno j Vilnių

Kaunas, rugpj. 26. — Lie
tuvos Vyriausia Taryba 
nusprendė perkelt sostinę iš 
Kauno į Vilnių ne vėliau 
kaip iki 1941 metų gegužės

Willkie Šaukia Tuoj Įvest 
Verstiną Kareiviavimą

New York, rugp„ 26.—Re- 
publikonų kandidatas į pre- 
zidentus Willkie šaukia 
kangresą jau šią savaitę iš
leist įstatymą, kuriuom bū
tų įvesta verstina karine 
tarnyba Amerikoje.

biz-

ap- 
už-

Prekinis Angly Laivy
nas Dar Padidėjęs 
nuo Karo Pradžios

London, rugp. 26. — Per 
šį karą vokiečiai sunaikino 
1,900,000 tonų prekinių An
glijos laivų, bet tuo pačiu 
laiku Anglija tiek dasista- 
tė, dasipirko, dasisamdė bei 
paėmė talkininkų, bepusiš- 
kų šalių ir priešų laivų, kad 
susidarė Anglijai 2,000,000 
tonų šių laivų įtalpos, kaip

Naujoji Lietuvos vyriausy
bė paskyrė iš kalbininkų komi
siją lietuvių rašybai pataisyti, 
pagerinti.

Kiekvienas pripažįsta, kad 
daugeliui lietuvių rašyba iki j paduoda anglų vyriausybė.

“ i.!,, rra— prekinis anglų laivy
nas dabar 100 tūkstančių 
tonų didesnis negu karo 
pradžioje.
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voje buvo pasišovę lietuvių 
rašybą taisyti. Bet tai buvo 
staigus, neapgalvotas pasibrė- 
žimas, nes bent kokios refor
mos rašyboje turi pirmiausiai 
gimti pačioje Lietuvoje, o ne 
imigracijoje.

šiol buvo “persunki” išmokti 
taisyklingai rašyti.

Dar prie senojo režimo bu
vo pasimota lietuvių rašyboje 
reformos įvesti. Bet nieko iš 
to neišėjo.

Dabar, veikiausiai, bus pa
siekta apčiuopiamų rezultatų; 
rašyba bus pataisyta ir bus 
taip pataisyta, kad kiekvienas 
lengvai ir 
mokti.

Kadaise priekaliečiai Mask-

greit galėtų ją iš-

LDS PENKTASIS
SEIMAS PRASIDĖJO

Brooklyn, N. Y., rugpj. 
26 d.—10:30 a. m. M. Dobi- 
nis, seimo prirengimo Ko
misijos pirmininkas, pašau
kė prie atsidarymo penktąjį 
LDS seimą. Jis padarė pra
nešimus, koki įvyksta pa
rengimai ryšyj su seimu ir 
pakvietė LDS prezidentą R. 
Mizarą, ištarnavusį 8 metus 
bei keturis terminus prezi
dentu, atidaryti seimą.

Atidaręs seimą, preziden
tas Mizara išreiškė džiaugs
mo, kad skaitlingai susirin
ko delegacija. Pakvietė Juo
zą Paltoną iš: Clevelando 
vadovaujant s ii d a i navimu 
“Star Spangled Banner”. 
Skambiai užtraukus Ameri
kos himną, trumpai pažy
mėjo puikų augimą LDS or
ganizacijos.

Sekretorius J. Siurba iš-

en- 
šią 
pa- 
dvi 
se-

šaukė delegatų vardošaukį.
Viso mandatų yra pri

duota 130.
Iš delegatų apie trečdalis 

yra jaunimo. Jaunimas 
tuziastiškai budavoja 
organizaciją. Iš anksto 
rodo pasidalinimą j 
reikšmingas grupes dėl
karnos konvencijos. Chica- 
gos jaunimas pasiryžusiai 
varo agitaciją žodžiu ir cir
kuliarais, kviesdami balsuo
ti, kad sekama konvencija 
būtų Chicago j. O Antanas 
Vasaris ir kita Bostono apy
linkės delegacija nešioja di
delius raudonus guzikus su 
užrašu, kad konvencija tu
ri būti Bostone. Plačiau 
apie tai skaitykite vietinėse 
žiniose.

Seimas vyksta Lietuvių 
Amerikos Piliečiu Kliubo 
svetainėje.

DETROITO AUTO. DARBININKAI TURES 
350 ATSTOVŲ TAIKOS SUVAŽIAVIME

Chicago. — Nepaprasta
me Taikos Mobilizacijos su
važiavime Chicago j e rugp. 
31—rugs. 2 d., dalyvaus 350 
delegatų vien tik nuo Jung-* 
tinės Automobilių Darbinin
kų Unijos iš Detroito; jie 
atstovaus 100 tūkstančių 
narių.

INDIANOS CIO UŽGYRĖ 
TAIKOS SUVAŽIAVIMĄ

Gary, Indiana.—Šios val
stijos CIO unijų suvažiavi
mas su 323 delegatais nuo

75,000 narių pasmerkė vers
tiną karinę tarnybą, užgy
rė Chįcagoj šaukiamą di
džiulį ’ Taiko's Mobilizacijos 
suvažiavimą ir išrinko dele
gatus į jį.

Chicago. — Skaičiuojama, 
kad Taikos Mobilizacijos su
važiavime čia prieš karą 
bus per 20 tūkstančių dele
gatų iš 35 valstijų.

London. — Anglų laikraš
čiai šaukia bombarduot Ber
lyną be pasigailėjimo.

Pleškina Berlynoir Londono 
Centrus ir Daug Anglų 

ir Vokiečių Miestų
Anglai Sakosi Nušovę 50 Vokiečių Orlaivių, o Vokie

čiai Teigia, kad Jie Nukirtę 64 Anglų Orlaivius

šian- 
ban- 

didelį

vykias ir kitus kariškai 
svarbius punktus Frankfor- 
te, Stuttgarte ir Ludwigs- 
havene, Vokietijoj, ir įvai
riose vietose Belgijoj, Ho- 
landijoj ir šiaurinėj Fran
ci jo j.

Anglų lakūnai taip pat 
bombardavo karinius taik
iklius Milane, Sesto Calende 
ir kitur šiaurinėje Italijoje.

VOKIEČIAI PRANEŠA
Berlin, rugpj. 26.-4- Naktį

Anglijos orlaiviai per 2 va-

ANGLAI PRANEŠA:
London, rugpj. 26. — An

glų orlaiviai naktį bombar
davo Vokietijos ginklų fab
rikus prie Berlyno. •

Vokiečių orlaiviai 
dien iš ryto “dviem 
gom” bombardavo
skaičių Anglijos miestų, 
ypač taikydami į anglų lėk
tuvų aikštes, fabrikus, ge
ležinkelius ir prieplaukas. 
Nesuskaitomi gaisrai pleška 
daugelyje Anglijos miestų 
ir miestelių. Oro bombomis
ir kulkasvaidžiais vokiečiai landas ir 46 minutes bom- 
užmušė ir sužeidė tiek žmo- į bardavo Berlyno vidurį, kur 
nių Anglijoj, kad dar nespė
ta jų suskaityt.

Apart tuojau sprogstan
čių ir padegančių bombų, 
vokiečiai primėtė Anglijoj 
ir tokių bombų, kurios tik 
po tūlo laiko netikėtai eks- 
ploduoja.

Savaitės gale vokiečių or
laiviai sprogdino ir degino 
keturias sritis Londono cen-

London, rugp. 26. — Vo
kiečių orlaiviai vakar An
glijoj, be kitko, sunaikino 
vieną bažnyčią ir tūlą skai
čių gyvenamų namų.

Per dieną anglai nušovė 
žemyn 50 vokiečių orlaivių, 
o iš savo puses prarado 19 
lėktuvų.

Anglų orlaiviai bombar
davo vokiečių lėktuvų sto-

stovi Hitlerio . kanceliarijos 
rūmas ir kitų ministerijų 
rūmai. Anglų bombos ne
pataikė į vokiečių valdžios 
pastatus, bet daugelis anglų 
bombų *su baisiais griaus
mais sprogo Berlyno vidų- , 
ryje ir madingoje vakarinė
je miesto dalyje.

Vokiečių valdžia dar ne
skelbia, kiek anglų bombi- 
jiinkai padarė nuostolių 
Berlyne.

Daugybė vokiečių priešor- 
laivinių kanuolių taip įnir-

• tusiai pyškino į priešo orlai
vius, kad per kanuolių 
trenksmus nebuvo girdėt 
net bombų sprogimų. Smar
kūs kariniai vokiečių švytu
riai j ieškojo anglų orlaivių, 
o kanuolės pliekė į juos.
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"Didi Valstybė” Rėmė Trockio Sąmokslus 
Nužudyt Staliną ir Kitus Sovietų Vadus

Mexico City. — Pirma ne
gu Frank Jackson ^užmuši* 
Trockį, jis parašė laišką, 
kodėl jis nusprendė nužu
dyt Trockį, ir tas laiškas 
viešai paskelbtas rugp. 25 d.

Savo laiške Jacksonas 
kaltina Tręckį kaip pikta
darį kontr-revoliucionierių, 
kuris vedė sąmokslus ir in
trigas su “vienos didžios ša
lies seimo komisija ir buvo 
remiamas tos šalies val
džios.”

Jacksonasjrašo, kad Troc
kis taip pat bendradarbiavo 
su kontr-revoliucinėmis jė
gomis generolo Almazano, 
fašistų kandidato į Meksi
kos prezidentus. Trdckis, be 
kitko, sakęs, kad reikėtų nu
žudyt demokratinį kandi
datą į Meksikos prezidentus 
A. Camacho 'ir žymiausią 
Meksikos darbo unijų vadą 
Lombardo Taledano.

Tas laiškas, # tarp kitko, 
teigia štai ką:

Jacksonas andai tapo 
trockistų grupės nariu Pa
ryžiuje. Jis manė, kad tuo- 
mi jis prisidedąs prie kovo-, 
tojų už darbininkų klasės 
paliuosavimą. Trockistų 
“ketvirtojo internacionalo”

Taip Sako Trockio Užmušėjas Frank Jackson Savo Laiške; 
Trockis Siuntė Jacksoną į Sovietus Sudaryt Ten Teroristų 

Žygius; Juos Finansavo Didelė Kapitalistinė Šalis
biuras Paryžiuje nutarė, 
kad Jackson važiuotų į 
Meksiką pasimatyt su Troc- 
kiu. Jacksonas karštai suti
ko; ir trockistų centras Pa
ryžiuje parūpino jam do
kumentus ir davė pinigų.

Iš Europos Jacksonas lai
vu atplaukė į New Yorką, o 
iš čia nuvažiavo į Meksiką. 
Ten jis pradėjo dažnai lan
kytis Trockio name Coyoa- 
can viloje, Mexico City prie
miestyje; ir per kelis mė
nesius Trockis jam palaips
niui atidengė., ko Trockis 
reikalavo iš Jacksono.

“Bet aš labai nusivyliau 
Trockiu,” rašo Jacksonas: 
“Aš atradau, kad Trockis 
nėra politinis vadas ar ro
dytojas kovos kelio dėlei 
darbininkų klasės pasiliuo- 
savimo. Aš atradau, kad 
Trockis nieko daugiau ne-

darbininkų klasės kovą kai
po skraistę pridengt savo 
paties intrigas ir nedorus 
tikslus....

“Trockis siūlė, kad aš va
žiuočiau į Rusiją ir suorga
nizuočiau ten visą eilę už
puolimų prieš įvairius žmo
nes, o labiausia prieš Stali
ną. Aš užklausiau, kokiu bū
du aš galėčiau įvažiuot į Ru
siją. Jis atsakė, kad dėl to 
aš neturėčiau rūpintis. Jis 
nurodė, kad viena didi vals
tybė duoda pagalbos (troc- 
kistams) ir vienos didžios 
svetimos šalies seimo komi
sija remia ‘mus.’

“Tas Trockio paaiškini
mas tai buvo man jau pas
kutinis šiaudas. Tada aš jau 
visai neabejojau, kad Troc
kis neturi kito tikslo savo 
gyvenime, kaip tik naudot

Berlin. — Vokiečių lakū
nai su didžiu pasisekimu 
bombardavo ir sunaikino • 
bei pažeidė daugelį Angli
jos orlaivių stovyklų, fabri
kų ir prieplaukų, ypač 
North Wealde, Hornchur- 
che, Manstone, Canterbury, 
Ramsgate, Bristoly, Ports- 
mouthe, Great Yarmouthe, 
Doveryj, Derby, Birming- 
hame, Kingstone ir Roches- 
teryj. Be kitko, vokiečiai 
bombininkai sunaikino įvai
rius anglų sandėlius ir 
sprogdino bei degino anglų 
kareivines Doveryje.

Per dieną vokiečiai su
naikino 64 anglų orlaivius, o 
anglai—20 vokiečių orlai
viu, fe
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norėjo, kaip /įtik patenkint^av? sekėjus kaipo įrankius.
asmeninius savo t reikalus ir 
troškimus, patenkint savo 
kerštą ir neapykantą; ir aš 
pamačiau, kad jis naudojo

kuriais jis galėtų patenkint 
savo asmeniškus reikalus ir 
intrigas.

“O labiausiai mane su-

drebino tai artimu ryšiai, 
kuriuos Trockis palaikė su 
tam tikromis kapitalistinė
mis valstybėmis; ir aš pa
dariau išvadą, kad Trockis 
vartoja darbininkų klasę 
purviniems s a vo sieki
mams.

Kas liečia Trockio finan
sus, tai Jacksonas sako:

“Gal tos didžios šalies 
konsulas, kuris slaptai lan
kosi pas Trockį, galėtų at
sakyt šį klausimą.

“Aš esu tikras, kad isto
rija pateisins mane už tai, 
kad aš pašalinau tą užkeik
tą darbininkų klasės priešą, 
kuris darė tokias didžias 
nuoskaudas šiai klasei.”

Baigdamas tą savo laiš
ką, Frank Jacksonas sako, 
kad jis dalinai pasiaukojo ir ją 0 anglų lakūnai‘paleido 
dėlei Sylvijos Ageloff, kuri 
užėmė žymią vietą trockistų 
judėjime (ir taip pat buvo 
Jacksono mylėtine). Trockis 
paskutiniu laiku niekinan
čiai apsieidavo su Sylvija.

Meksikos policijos kvo
čiamas, Jacksonas,. be kitko, 
sakė, kad Trockis atkalbinė
jo Sylviją Ageloff netekėti 
už Jack&ono.

Anglai 5 Syk Tiek Bom
barduoja Vokiečius,

Kaip Šie Anglus
London. — Anglų valdi

ninkai skelbia, kad vokie
čiai iki šiol numetė 7 tūks
tančius oro bombų į Angli-
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Būsią lietaus, 
buvo

37 tūkstančius bombų į Vo
kietiją.

Washington, rugpj. 27.— 
Nuo šiandien prasidės re
gistravimas nepiliečių atei
vių ir jų pirštų nuospaudų 
trauktinas.

Oras.
Vakar temperatūra 
apie 60 laipsnių.
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Dar Dėl Trockio Nužudymo
Mes jokiu būdu negalime suprasti tų 

komercinės spaudos ir trockistų “argu
mentų”, būk Trockį nužudė “Stalino 
agentai.”

Visųpirmiausiai, už ką jį “Stalino 
agentai” (arba “slaptoji Sovietų Sąjun
gos policija,” kaip sako kiti) galėtų žu
dyti? Trockis gyveno Meksikoj. Jo paties 
ir jojo “ketvirtojo internacionalo” įtaka 
darbininkuose buvo nukritusi iki nulio. 
Trockistai visur buvo diskredituoti, kai
po darbininkų judėjimo ardytojai, kaipo 
fašizmo agentai.

“Daily Workeris” rašo, kad “Trockio 
veikla, traukė į save neatsakomingus, 
kriminalinius elementus. Mažytis Troc
kio pasekėjų ’ ratelis gyveno tokioje at
mosferoje, kurioje vieni kitų neapken
tė, vieni prieš kitus suokalbiavo; gyveno 
be jokių principų. Dabar paaiški, kad 
vienas iš tų jo pasekėjų, vienas jo iš
sigimusios žmonių grupelės narių, kurią 
pats Trockis įsisteigė, jį patį paguldė.”

Trockistai buvo suskilę į grupes ir 
grupeles. Viena grupelė bandė sunaikin
ti kitą grupelę. Trockio ryšiai su Mek
sikos fašistais taipjau gali būti vienu 
faktorium jo mirties. Gal jis neužtenka
mai davė Almazanui to*, ką pastarajam 
jis pažadėjo. f

New Yorko popietinis laikraštis “PM” 
turi savo korespondentą Meksikoje, 
Frank Jellinek., Pastarasis praneša savo 
dienraščiui (rugpj. 23 d.) sekamą:

“Jokių įrodymų, rišančių Trockio nu
žudymą su SSSR slaptaja policija, nei su 
vietine Komunistų Partija, neigi su pir- 
mešniais ant Trockio gyvybes pasikėsi
nimais nėra čionai (Meksikos mieste) 
paduota.”

Kiekvienas blaiviai protaująs žmogus 
greičiausiai prieis prie tos išvados, kad 
Trockį nužudė jo paties mokinys, jo pa
ties žmogus, kuriam jis labiausiai pasi
tikėjo, būtent Jacques van den Dreschd 
arba “Frank Jackson,” kaip jis vadinosi, 
savo paties interesų sumetimais.

Jau buvo rašyta, kad van den Dreschd 
gyveno po svetima pavarde ir po sveti
mu pasu. Jis norėjo vesti Sylviją Age- 
loviutę (Ageloff) iš Brooklyno—merginą, 
kuri yra Trockio sekretorės sesuo, kuri 
yra Trockiui artima, kuri Trockį supa
žindino su jo žudytoju. Trockis, sakoma, 
tam priešinosi. Jis norėjo, kad Dreschdas 
važiuotų Sovietų Sąjungon ir ten atliktų 
kokį tai sabotažą, kokią tai kenkybą. 
Dreschdas nepaklausė. Jiedu, matyti, su
sibarė. Trockis žadėjo Dreschdą išduoti 
policijai, jei jis atsisakys jo klausyti. 
Tuomet Trockio mokinys pasirįžo smū
giu pašalinti savo mokytoją iš kelio ir jį 
pašalino.

Tai yra logiška išvada iš viso to triukš
mo, iš viso to mišinio, kurį komercinės 
spaudos rašytojai pagamino.

Mus, žinoma, tas viskas kuomažiau- 
siai apeina. Trockizmas mūs niekad ne
žavėjo; mes jį visuomet smerkėme kai
po žalingą darbo žmonėms. Stovėdami 
prieš trockizmą kaipo žalingą darbo 
žmonėms, mes tačiau buvome tos nuo
monės, kad Trockis pastaruoju metu, kai
po tokis, nevaidina jokios rolės, ar jis 
gyvena Meksikoj, ar jis būtų gyvenęs 
kur kitur.

Išauklėjo jis grupelę savo pasekėjų, iš
mokslino juos ir paskui krito nuo vieno 
jų jiešmo,—krito gan negarbingai.

Tasai skelbimas, būk Trockis, po to, 
kai buvo parblokštas, pasakęs: “Ketvir
tasis internacionalas laimės”, yra pra

manytas, matyt, trockistų, kurie dažnai 
mėgsta plepėti išgalvotus niekus. Gydy
tojai, tuojau pribuvę pas Trockį, kai jis 
jau buvo parblokštas, nemano, kad tuo
met Trockis būtų “galėjęs bent žodį iš
tarti.”

USA Komunistų Partiją Sudaro 
Išimtinai Tik Amerikos Piliečiai
Angliškoje spaudoje tilpo Jungtinių 

Valstijų Komunistų Partijos Šalies’Ko
miteto (National Committee) išleistas 

j pareiškimas dėl ateivių nepiliečių susire- 
gistravimo, kuris prasideda rugpjūčio 
mėn. 27 d. Pasirodo, kad šiuo metu USA 
Komunistų Partiją išimtinai sudaro tik
tai Amerikos piliečiai; nepiliečių joje ne
beliko nei vieno. Kalbamame pareiškime, 
be kitko, sakoma:

“Seniau, iki Vienuoliktojo Suvažiavi
mo, Partijos narių dalis buvo nepiliečių, 
—daugiausiai tokių, kurie turėjo išsiėmę 
pirmąsias popieras, tikėdamiesi greit pa
tapti pilnais piliečiais. Bet po Vienuo
liktojo Suvažiavimo Šalies Komitetas pa
naikino narystę Komunistų Partijoje vi
siems nepiliečiams be jokios išimties dėl 
to, kad prieš nepiliečius pasimota pra
vesti visokių įstatymų, kuriems šiuo me
tu nėra jokios apsaugos. Tuo būdu, dabar 
nesiranda USA Komunistų Partijoj nei 
vieno nario, kuris nebūtų Amerikos pi
lietis. šis žygis tai nėra nusileidimas ne
piliečių neapkentė jams, ir jis nedaromas 
tam, kad kliudyti nepiliečiams naudotis 
savo socialinėmis ir politinėmis teisėmis, 
bet priešingai, tai yra kaipo pradžia pa
smarkintos kovos už nepiliečius visokio
se srityse, įskaitant kovą už atšaukimą 
prieš-amerikoninio įstatymo, verčiančio 
nepiliečius registruotis; tai yra pradžia 
pasmarkintos kovos už vienybę visų 
žmonių, kuriuos reakcininkai ir karo 
ruošėjai trokšta padalinti, kad juo la
biau juos visus suspausti.”

Jeigu kuris asmuo nepilietis, nuėjęs re
gistruotis, pasisakytų, kad jis esąs Ko
munistų Partijos narys, tai jis tą sakytų 
neteisingai, sako pareiškimas.

• Tame pačiame pareiškime skaitome:
i “USA Komunistų Partija yra ameriki

nė politinė partija, nemažiau amerikinė, 
kaip demokratų arba republikonų parti
jos. Jinai niekad nebandė skleisti visuo
menėje svetimos valstybės įtaką, neda
ro to ir dabar. Kaipo politinė partija, 
kalbanti Amerikos darbo žmonių vardu, 
jinai visuomet rūpinosi tais santykiais, 
kokius amerikinė vyriausybė palaiko su 
kitų kraštų vyriausybėmis. Tai uždavi
nys kiekvienos politinės partijos, lyginai 
komunistų, kaipo republikonų ir demo
kratų. Išeidama iš to, Komunistų Parti
ja visuomet reikalavo Amerikos vyriau
sybės, kad ji savo bendradarbiavime su 
užsienių vyriausybėmis stiprintų ir plės
tų draugiškus santykius su visomis tai
ką mylinčiomis šalimis ir jų žmonėmis.”

Komunistų Partijos pareiškimas, be to, 
ragina visus nepiliečius ateivius susire- 
gistruoti tarpe rugpjūčio 27 ir gruodžio 
26 dd., š. m., kaip nusako įstatymas.

Susmukimas, Ištižimas, Parsidavi
mas Franci joje

Franci j os darbo unijų federacijos gal
va, Leon Jouhaux, pasitraukė iš tų par
eigų dėl “seno amžiaus.” Galimas daik
tas, kad fašistų vąldžia jam mokės pen
siją. O gal jis yra užtenkamai bagotas ir 
be pensijos gražiai gyventi. Jouhaux— 
tai žmogus, kuris prieš metus laiko pra
dėjo kryžiaus karą prieš Franci jos ko
munistus ir kairiuosius darbininkus. Jis 
aktyviai padėjo Franciją į karą įvelti, 
darbininkų judėjimą pasmaugti ir fašiz
mą krašte įvesti. Dabar Jouhaux sau ra
miai ilsisi. Beje, Jouhaux yra žymus An
trojo (Socialistų) Internacionalo šulas.

Blumo draugas ir prietelius, buvęs so
cialistų organo “Le Populaire” redakto
rius, Leon Spinasse, pradėjo leisti savo 
laikraštį; leidimą jam davė Francijos fa
šistų valdžia. **

Iš Vichy, Francijos, pranešama, kad 
visa eilė socialistų lyderių gražiausiai su
gyvena su fašistų valdžia. Bet visi ener
gingai gaudo komunistus. O komunis
tais Francijoje, panašiai kaip Ameriko
je, yra vadinamas kiekvienas žmogus, 
kuris yra priešingas reakcijai.

Taigi Grigaičiai ir Michelsonai gali ra
miai miegoti. Jų sėbrai Francijoje pasi
rodė kuogražiausiai.

E A I S V !S

Kolumbijos universiteto New Yorke spaudos pastatą statant, unijistai darbinin
kai sustreikavo, reikalaudami paleisti iš darbo tūlus neunijistinius pasamdytus 
darbininkus.

Antradienis, Rugpj. 27, 1940

ŠYPSENOS
Kaip Rdmčnai Išvengdavo 

žemių Nusavinimo
Romėnai, kaip ir dabar 

.visose valstybėse yra, įvai
riems valstybės reikalams 
jgajėdavo nusavinti bet ku
prio piliečio žemę. Tačiau 
valstybė pagal romėnų įsta

tymus negalėdavo nusavin
ti tos žemės, kurioje būda- 
vo kas nors brangaus jos 

į savininkui. Kartą kažku
riam reikalui valstybei pri
reikė nusavinti garsaus po
tto Vergilijaus dvarą. Ver
gilijus tačiau rado gerą iš
eitį. Jisai paskelbė musės 
laidotuves, suprašydamas į 
jas daugybę žmonių. Palai-

Žmonių Atrankos Reikalu
Petras Cvirka

Priespaudos, smurto ir 
teroro režimas, nukreiptas 
prieš Lietuvos liaudį, prieš 
jos teises—pašalintas. Kar
das, kuriuo smetoniškoji 
plutokratija kapojo geriau- 
siems Lietuvos kovotojams 
už laisvę galvas, pateko į 
liaudies rankas. Dabar tas 
kardas pakibo ties visų liau
dies priešų galvomis.

Nuo darbo žmonių išnau
dotojų, nuo visokio plauko 
smetonininkų, valstybės ap
aratas turi būt valomas vi
su stropumu ir apdairumu. 
Nors sunku per trumpą lai
ką iššluoti per kelioliką me
tų Smetonos kolekcionuotą 
karjeristų, vagių, kyšininkų 
ir pikčiausių žandarmų 
gaują, tačiau valstybės apa
rato apvalymo procesas tu
ri nesustodamas eiti platyn 
ir gilyn. Į smetoninę val
dančią tautininkų partiją 
buvo suplaukusios visos vi
suomenės srutos, visi ne
švarūs karjeriniai gaivalai. 
Ten rado šiltą prieglobstį 
visų politinių grupių perbė
gėliai, renegatai ir valka
tos. Tautininkų “vado” 
principas parenkant žmones 
į atsakingas valstybės vie
tas buvo toks: nesvarbu 
žmogaus sąžiningumas, jo 
moralė, gabumai, o svarbu, 
kad jis būtų paklusnus, avi- 
niškas įrankis “vado” ran
kose ir mokėtų “prisitaiky
ti.”

Kaip Smetona ir jo paka
likai žiūrėjo į žmonių at
ranką, į kadrus gyvai pa
iliustruos mažas pavyzdis. 
Šį pavasarį iš vienos gim-' 
nazijos už antiimperialisti- 
nio eilėraščio parašymą Šv. 
ministerio Jokanto įsakymu 
buvo atleistas sąžiningas, 
darbštus lituanistas—litera
tas. Nei mokinių, nei tėvų 
komiteto, pagaliau, nei at
skirų piliečių prašymai ir 
kreipimasis į švietimo mi- 
nisterį grąžinti mokytoją į 
vietą nieko nepadėjo. Mo
kytojas ir jo šeima buvo pa
likti likimo valiai. Nuėjus 
pas Smetoną E. Rašytojų 
deleguotiems “vadas” de
zertyras kategoriškai atsi
sakė mokytoją grąžinti į 
gimnazij ą, p r i d ų r d amas: 
“Kiek man te]w girdėti, jū
sų mokytojas X turi gabu
mų... o su gabumais žmo
gus ir taip nepražus!”

Iš šio pavyzdžio aiškiai 
matome, kad dargi gabūs, 
talentingi žmonės Smetonai 
buvo krislas akyje. Netgi į 
jaunosios kartos auklėtojų 
vietas jis buvo pasiryžęs su
sodinti menkus, paklusnius 
jaunalietuvį^kus korporan- 
tus ir davatkas. Mat pagal 
smetoniškąją žmonių atran
kos pažiūrą “gabūs žmonės 
ir taip nepražus,” o visokį

bukapročiai, idijotai, gink 
Dieve, gali pražūti... O jei 
pastarieji pražus—kuo gi 
remsis visas “vado” autori
tetas ir režimas?!

Antrasis Smetonos žmo
nių atrankos dėsnis: kuo 
daugiausiai giminių. Tar
tum koks Romanovų ar 
Habsburgų ainis, Smetona 
stengėsi suburti aplink sa
ve visą ištikimųjų giminai
čių dinastiją. Toji Smetonos 
“sosto” ierarchija šakojosi 
nuo aukštybės iki pat paže
mės per visokius Tūbelius, 
Chadakauskus, Nasvyčius, 
ir t. t. ir t. t. Dėdės ir dė
dienės, žentai ir uošviai, 
svainiai ir broliai, seserys 
ir pusseserės, pradedant pa
čiu dėde Antanu pirmuoju 
ir baigiant jo anūkais ir 
giminių giminėmis buvo su
sodinti į atsakomingas vaL 
stybės vietas engti ir iš
naudoti Lietuvos liaudį.

N auj o j i Lietuvos Liaudies 
vyriausybė šią visą Smeto
nos dinastiją privalo šluote 
iššluoti. Ir pirmasis užda
vinys, su kuriuo susiduria 
Liaudies vyriausybė paren
kant naujus žmones į atsa
kingas valstybės vietas, rei
kalauja visapusiško apdai
rumo. Negalima ir neleisti
na nė vienu procentu nau
dotis smetoniškosios kadrų 
atrankos dėsniais. Neturi 
būti vietos karjeristams, 
konjunktūriniams naujosios 
vyriausybės “draugams”, 
naujiems perbėgėliams .ir 
naujo vari j an to giminai
čiams. Į atsakingas valsty
bės vietas turi būti priima
mi tik iš tikrųjų sąžiningi, 
dori, blaivūs, gabūs, pažan
gūs žmonės, kurie savo gy
venimo ir veiklos būvyje 
įrodė liaudies interesų su
pratimą ir kurie šiokiu ar 
tokiu būdu parėmė liaudies 
pastangas kovoje už savo 
teises.

Girdėt, kad į liaudies mi- 
nisterių, įstaigų vadovų dū
ris braunasi jieškodami pa
skyrimų ir tokie ponai, ku
rie dar tik vakar buvo iš
tikimiausi Smetonos režimo 
ramsčiai, o šiandien jau 
prašosi “vietų”, save pe r si
sta tydami ku'one tautininkų 
smurto kankiniais, kone žy
niais “kovotojais” už liau
dies teises.-

Su tokiais konjunktūri
niais “kovotojais”, su įvai
raus plauko karjuristais reL 
kia būti atsargiems ir ne
paprastai akyliems. Prasi
skverbę pro įvairius plyšius 
į valstybės Aparatą jie ten 
bandys užveisti smetoniš
kuosius puvėsius.

Jeigu bloga valia pasi
reikštų kaikurių atsakingų 
pareigūnų tarpe ir jeigu to
ji valia būtų nukreipta prieš 
liaudies valią ir darbo žmo
nių interesus, tegul tie liau-

dies vyriausybės pareigūnai 
atsimena viena: liaudis juos 
į atsakingas vietas pastatė, 
liaudis juos gali ir nušalinti.;

Kita vertus, neturi būti, 
atstumti nuo valstybės ku
riamojo darbo tie sąžiningi, 
darbštūs žmonės, kurie nie
kad neatsistojo skersai ke
lio liaudies ir darbo žmonių 
interesams, o tik prievartos 
keliu buvo sugrūsti į sme
toniškas organizacijas.

(Iš “L. A.”)

do jus musę, paaiškėjo, kad 
Vergilijus laidotuvėms išlei
do, mūsų pinigais skaičiuo
jant, apie 600,000 litų. Ir 
jo žemės nusavinimas at-t 
krito, nes Vergilijus nusavi
nimo procedūros valdinin
kams paaiškino, kad jo mu
sė buvo jam labai brangus 
dalykas ir valdžia negalinti 
nusavinti jo dvaro, kur pa
laidota Vergilijaus brange
nybė—musė.

(Surankiota)

Žinios Iš Laisvos Lietuvos
Vilniaus-Kauno Autostradą 

Stato 1,000 Darbininką

Šiuo laiku prie Vilniaus — 
Kauno autostrados statybos 
dirba apie 1,000 darbininkų. 
Kol kas atliekami tik žemes 
darbai, kurie sukoncentruoti 
tarp Vievio ir Žiežmarių. Grei
tu laiku bus statomi' ir betoni
niai tiltukai.

Autostrados grindimą ir ki
tus specialius darbus numato
ma praduti tik po dviejų mė
nesių, nes per-tiek laiko bus 
paruoštas visas autostrados 
projektas. Projekto ruošimo 
darbą iki šiol dirbo dvi tyri
nėjimo partijos, o ateinančios 
savaitės pradžioje bus pasiųs
ta ir trečia partija.

Panaikins Velnio Tiltą

■ Prie Rumšiškių Nemune yra 
labai akmenuota vieta, kuri 
vietos gyventojų praminta 
Velnio tiltu, ' Dabar tas “til
tas” bus panaikintas ir Nemu
no dugnas apvalytas, nes Ke
lių Valdyba organizuoja ten 
didelius akmenų ėmimo dar- 

1 bus, kuriuos numatoma pra
dėti po kelių dienų. Iš Ne
muno išimti akmenys bus pa
naudoti autostradai grįsti. Prie 
akmenų ėmimo dirbs keletas 
šimtų darbininkų.

Nauji Darbai Plentuose

Šią vasarą Kelių Valdyba 
tiesia keletą naujų plentų.

Darbai prasidėjo Šiaulių — 
Radviliškio naujai pradėtame 
plente. Ten dabar dirba apie 
300 darbininkų. Taip pat pra
dėti darbai ir Rietavo—Plun
gės plente, kuriame dirba apie 
200 darbininkų.

šiomis dienomis darbai bus 
pradėti šiuose plentuose: Uk
mergė — Širvintai ir Kėdai
niai — Krakės. Be to, Vilniaus 
srityje pradėtas kelių plentų 
kapitalinis remontas.

Prie plentų darbų numato
ma darbu aprūpinti apie 2,- 
000 darbininkų.

Dzūkų Liaudies Triumfas 
Alytuje

Birželio 30 d. Dzūkijos sos
tinėje — Alytuje buvo pirmą 
kart toks gausus žmonių susi
būrimas. Nuo pat ankstyvo 
ryto plentais skrido sunkveži
miai, vieškeliais vežimai ir ta
kais pėsti valstiečiai traukė į 
Alytų. Alytus virto skruzdėly
nu: darbo žmonių minios su 
raudonomis vėliavomis ir.ug
ningais plakatais užsėmė mies
tą, kaip patvinusi jūra. Prasi-

Mitingą ir demonstraciją su
ruošė Lietuvos Komunistų Par-
tijos Alytaus komitetas. Mitin
gas buvo transliuojamas per 
Kauno ir Vilniaus radijo sto
tis. Mitingą atidarė LKP se
kretorius Tomas Tamulevičius 
pasakydamas atitinkamą mo
mentui kalbą. Toliau kalbėjo 
Centro atstovas Vinickis ir dar 
visa eilė kalbėtojų.

Šventę puošė šimtai plakatų 
su šūkiais: “Tegyvuoja So
vietų Sąjunga, tegyvuoja Liau
dies vyriausybė, tegyvuoja So
vietų socialistinė Lietuva, te
gyvuoja draugas Stalinas,” ir 
t.t. Kelios dešimtys garbingų
jų Sovietų Sąjungos ir mūsų 
Liaudies vyriausybės vyrų at
vaizdų žvelgė į tribūną, kuri 

i buvo įrengta “Lietuvos žinių” 
atstovybės balkone. Baigiant 
mitingą vienu balsu buvo pri
imta ši rezoliucija: keliasde— 
šimts tūkstančių Dzūkijos dar
bo žmonių, susirinkę Alytuje, 
sveikinam laisvės kovotoją 
Justą Paleckį ir jo sudarytąją 
vyriausybę ir tikimės, kad šio
ji Liaudies vyriausybė nedel
siant įvykdys žemės reformą, 
aprūpins darbu bedarbius, į- 
steigs sveikatos punktus, su- 
normuos darbininkams atlygi
nimą. O mes čia susirinkę šim
tatūkstantinė minia pasižadam 
visomis išgalėmis remti dabar
tinę liaudies vyriausybė, visuo
se socialistiniuose užsimoji
muose ir kovoje su liaudies 
priešais smttonininkais. < Mes 
tikimės, kad vju’iausybė Sme
tonos sukurtų dvarininkų tur
tus paves beturčių reikalams.

Po mitingo įvyko eisena, o 
eisena parodė tikrąjį liaudies 
veidą. Minių minios, dainuoda
mos liaudies dainas, šaukda
mos valio su dūdų orkestru 
priešaky, perėjo Alytaus gat
ves. Eisenos tęsinys buvo apie 
5—6 kilometrų ilgio. Eisenoje 
dalyvavo ne tik jaunimas, su
augusioji karta, bet ir sene
liai—senutės. Vienas šimta
metis senukas sušuko: “Po 
mano pomiečio sugriuvo jau 
antra baudžiava. Dabar jau, 
vaikai, laimingas galėsiu mir
ti”.

Tarp kitų plakatų buvo ne
šama ir liaudies išdaviko bei 
tirono Smetonos karikatūra, 
kurioje vaizduojamas “tautos 
vadas”, su aukso bagažu 
sprunkąs per sieną.

Berlin. — Vokiečiai iki 
šiol sunaikino keturis kar
tus daugiau anglą lėktuvų;dėjus mitingui, apie 10 ha

Rinkos aikštės plotas virto mi- negu anglai—vokiečių, kaip 
nios ežeru. sako jų komanda.
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Busy Season 
For B’klyn

the best performance 
clout department by 
player of all time.
13 in Chicago Mize 
At the same date in

Varied Program Pre
pared for Lith League 
Conv. this Week-End

be discussed 
Social-Recre-

Bayonn® ShieLDS defeated Cleveland LeaDerS, 12 to 
9, to win the National LOS Softball Tournament. Brooklyn

Problems of Youth Activity 
To Be Discussed at Panels

Industrial Union

to have its 
particularly 

starve first” 
hungry. A

Conscription

mention 
me has

on their pitching hands to 
them with their curve balls.

Here, the trophies and prizes and ' 
all the awards shall be made. It is 
expected that many people shall be 
present to see all this take place 
and .with the conclusion of the last* 
dance to the strains of George Ka
zakevich’s Orchestra, the delegates 
will have said their last farewells 
and the Convention .Committee as 
well as the delegates shall reęeive 
their well earned rest.

on them, and a new National 
Committee shall be elected.

Rounding up a good week 
tensive work and activity,

An interesting program 
the convention committee,

It Does, Indeed
Perplexed Male Shopper 

to buy 
I’m not

female is 
late, why 
really no 
stoop to 
parasites!

chorus, 
private 
in the

Phils’ new 
C., hehded 
his debut

some 
break

ry, but as 
tails of it 
on them.

or Half Full
once brought, to his 

a visitor very tubby 
with a beet-root com

ln January: ■—Cur ope

talk 1h( 
to parti

announced, delegates 
the privilege of hearing 
LeVita on the 
the history ofheld our 

discussed

plant, 
upon 
para

in other words, the

ing youth branches 
country, will also 
various delegations 
their activities and

feet into the air. The eruption 
from three to four minutes and 
a never to be forgotten spect-

The many smaller geysers,

Have You?
A young couple who runs the ra

dio full blast from the time they 
arise until the light is out at night 
went away for a visit last weex and 
the family downstairs had to beat 
on a dishpan before they could get

Yes,
A member 

British club 
in figure and 
plexion. Noticing him, one member 
asked another, ‘‘Who is that chap?” 

‘‘Colonel V—,” was the reply. 
‘‘Is he a full colonel?” 
‘‘Generally,” was the reply.

Suitor: ‘‘Sir, may I have 
daughter for my wife?”

Real Estate Man: ‘‘Yes, but you’ll 
have to sign a two-year lease.”

Tuesday, August 27th:
► 10:00-12:00 A.M.: LDS General Convention Sessions.
► 1:00-5:00 P.M.: LDS General Convention Sessions.
► Evening: Trip to Coney Island (Swimming, fireworks)

of in
good 

times and important discussions and 
decisions, there shall be a farewell 
banquet held on Thursday night, 
August 29th at the Central Palace 
Ballroom on Manhattan Avenue in 
Brooklyn.

Only One Bounced
Doctor: “I don’t like to 

it, but that chetk you gave 
come back.”

Patient: “Well, that sure is funny, 
Doc., so did my lumbago.”

Defined
“Dad, tell me, what does bank

ruptcy mean?”
“Bankruptcy, my boy, is, when you 

money in your hip pocket 
your creditors take your

Some members of the L.M.S. Central Committee who will take part in 
LMS convention sessions this Friday and Saturday. Seated: B. šalinaitė. 
A. Rainienė, Aldona Klim and Aldona Žilinskas. Standing: Pr. Balsys, J. 
Sukaskas, W. Kubilius, N. Pakai, P. Pakai and V. Bovinas.

• Four Panels
Later in the afternoon the 

ference 
into panels to discuss 
specific problems that 
the Youth Conference.

Among the topics to 
at these panels will be 
ational activities, Educational activi
ties, Sports, and Organizational pro
blems. These panels, says the. Na
tional Youth Committee, will dis
cuss their problems and suggestions 
and will then bring their proposals 
to the general sessions.

Tony Vasaris of Montello, Massachusetts, and Joe Pal ton of Cleve
land, Ohio, who will lead two of the discussion panels at the National 
Youth Conference Wednesday afternoon. Tony will lead the panel on So
cials and Recreation and Joe on sports.

but 
cap

Although these boys and girls 
lack the funds to travel in style 
their determination to let Congress 
know how the kids back home feel 
about conscription was so great that 
they just started out on the high
way, carrying their lunch and a few 
pieces of baggage. They plan to vi
sit New Jersey Senator Barbour and 
Smathers, and Congressmen 
ley and Kean.

Cheer Up!
“Married life isn’t so bad.”
“Oh, yes, it’s all right after 

get to be a trusty.”

Yes, They Do!
What do they do with doughnut 

holes?”
They use them to stuff macaro-

you find yourself 
a deep gorge, a 

with minute 
tumbling at 

walls rising 
both sides.

An ounce of radium will keep on 
radiating itself constantly for 2500 
years and thęn about 10% to 14% 
of the radium cannot evaporate. 
The evaporated portion or about 
86% will become another element. 
Any scientist will relate these facts 
to you, and that is just one simple 
chemical out of ninety-six known 
to science.

Vacationing
people
into a 
ly but 
out of

Our
monthly meeting (I Say supposedly 
because we’re always so busy that 
we haven’t too much time to spend 
on discussing things.) Oh 
ting started is so hard!

, says 
has al

ready been prepared for the chorus 
delegates. Such leading Lithuanians 
as Dr. Petrick, noted writer and 
biographer, and St. Jasilionis, poet, 
have. been invited as guest speakers. 
Dr. Petrick will review the life and 
work of Bronius Varsas,—one of the 
most noted of Lithuanian* play
wrights and dramatists.

On Saturday afternoon, as has al
ready been 
will have 
David N. 
Period in

way. 
free 

have 
man

Why Not?
The most optimistic woman i 

history was Solomon’s 500th wife

life 
cer- 
pro

Yellowstone National Park ir 
Wyoming is truly a place of breath 
taking 
after- 
riding 
silvery 
islands 
its bottom 
thousands 
Layers of 
scrub-pine 
crevice or 
naged to get the slightest foothold.

Yellowstone is in the main, co
vered by pine wood and different 
varieties of evergreen, though of 
course there are some rocky heights 
that are free of grass or tree, 
rise to granite splendour with a 
of snow on their lofty tops. v

Of everlasting fascination are 
many artist paint-pots that we find 
here. Bubbling and simmering ex
actly like porridge, one pot next to 
the other, each one a different pas
tel color a/id each one 'at its own 
stage of activity. Some just simmer 
quite tamely, others plop 
the air occasionally.

There are large pools 
clear boiling water. You 
right down, into the depths and see 
a beautiful white underworld of 
caves, clefts and ledges. One can 
hardly believe that this water is 
really hot, but touch it so lightly 
and you find you wouldn’t care for 
a swim. On the edge of one of the 
large laWls are two such hot pools 
where it is said Indians used to 
cook their fish after catching it in 
that same lake without moving from 
the 'spot.

Of the geysers, probably the most 
famous is Old Faithful. About onde 
every hour this spouts water and 
stream as high as a hundred and 
fifty 
lasts 
It is 
acle.
though not as spectacular as Old 
Faithful, are very interesting,too. 
They erupt more often and don’t 
gush as high but still have their 
own peculiar charm.

Immense lakes are surrounded by 
mountain and forest, are chock full 
of fat speckled trout. The fisher
man’s dream come true. Numerous 
varieties of mountain flowers grow 
up to within a few feet of the 
snow, and* many more marvels of 
this wondrous region make it seem 
imperative for every person living 
in this country to see all these 
things.

One can’t put enough stress on 
how much they add to the meaning 
of life. Just knowing what mira
culous things Nature 'has provided 
for us. Knowing there is beauty 
still untouched by Man. It is a pity

Immediately after his 
various choruses that are 
cipate in the Song Festival will re
hearse the songs to be sung jointly. 
B. Šalinaitė, prominent Lith-Ameri- 
can composer, will direct them for 
the special program to be held 
Saturday evening, when some of the 
best choruses in the East will* sing.

The SONG FESTIVAL, anxious
ly awaited for by many, will be held 
Saturday evening at the popular 
Brooklyn Labor Lyceum, 949 Will
oughby Ave. It is advisable, says 
the program committee, to buy tick
ets in advance because the S.R.O. 
sign is expected to be put up soon 
after the doors of the hall are open. 
Tickets are unusually cheap, being 
only 50 and 75c.

Clerk
what kind of a chicken you want to 
put in it.”

Romantic 
rriusic.

characterized the 
as virtual

The American Lithuanian Citizens Club Hall, 280 Union Avenue, Broo
klyn, N. Y. where the adult convention sessions of the LDS are being 
held this week. This will also be the place of the Lithuanian Art League’s 
(LMS) convention’s session to be held Friday and Saturday.

KAY MICHELSON
Member of the Editorial board of 

the LDS Metro “Shout!” who will 
lead the panel on Education and 
Culture at the Nat’) Youth Confer
ence.

beneficial to some 
but it certainly drives others 
rut. (That’s me!) Well, slow- 
surely I’m working my way 
it. So, folks, here goes-— 
chorus held its supposedly

Thursday, August 29th:
I* 10:00-12:00 A.M.: LDS Convention Sessions.
► 1:00-5:00 P.M.: LDS Convention Sessions.
> Evening: LDS Convention Banquet, Brooklyn Central 
lace, Brooklyn, N. Y.

won the LDS Track and 1 ield Meet with Shenandoah 
cond and Newark third.

Complete details of this week-end’s LDS contests 
be published in Friday’s edition of the Youth Section.

Leaders of Panels
Leaders of the different panels in

clude Social-Recreation — Tony Va
saris of Montello, Mass., Sports — 
Joseph Paltan of Cleveland, Ohio, 
Education — K. Micheslon, Organi
zational — J. Orman, assisted by 
Ann Wagnis.

In the evening the decisions of 
the panels will be reported to the 
general sessions and decisions made

' Youth

Rugpj. 27,

When Charlie Frye, the 
pitcher from Hickory, N. 
for the mound to stage 
in the National League, Coach Hans 
Lobert flagged him, pointing to the 
handsome seal ring the rookie was 
wearing on his right, or pitching, 
hand.

“Better let me keep that ring 
for you,” offered Hans.

“I’m keeping it myself,” retorted 
Frye. “Helps me a lot with my 
curve ball.”

Young Hickory was quite sur- 
| prised to learn that they shoot 
Į pitchers who try to wear gadgets 

help

NEWARK, N. J. — Six Newark 
young people members of the Ame
rican Youth Congress and the Ame
rican Student Union, started for 
Washington thumbing their way to 
take to members of Congress from 
New Jersey the message of the or
ganized youth they represent: "De
feat the Draft pass the American 
Youth Act for jobs for youth.”

4

Wednesday, August 28th:
► 10:00-12 A.M.: LDS National Youth Conference
► 1:00-5:00 P.M.: LDS National Youth Conference.
► Evening: Special trip to World’s Fair.

BROOKLYN
League’s convention begin this Friday morning at the 
American Citizens Club, 280 Union Ave. in Brooklyn, 
Pranas Balsys, chairman of the Central Committee, and 
ter Kubilius, secretary, deliver their main reports on 
----------------------------------------®activity for the past two 

and plans for the future

Baseball’s greatest slugger si 
Babe Ruth’s palmy days, John 
bert Mize, of the St. Louis Ca 
nals, is making National Lea 
homer-hitting history almost ev 
day as the August cannonading 
every National League front 
a sizzling September just 
the calendar’s next corne'r.

The Centennial Year 
championship qpd home run 
symboližbd Georgia John’s 
ful personal contribution t 
rush of the Red Birds to overhaul 
the pace-making Redlegs last fall. 
This year John’s homer exploits 
paced the record of Ruth’s greatest 
year until a shoulder injury lost 
him ground in June.

Due to this enforced gap in his 
production schedule, Ruth’s all-time 
record of 60 may be too tall a peak. 
The great Georgian is shooting for 
the sky, however, and nis final 
home run score is sure to eclipse 
all performances in the 4-bag de
partment for many years past.

Before July ended, Big John had 
surpassed his bag of 28 which won 
last year’s home run championship. 
John hit his 29th, also his 30th, of 
this year in Boston July 31.

John thus reached the half-way 
mark along the road to Ruth’s re
cord in the 89th Cardinal game of 
the year, leaving 65 box scores 
available to achieve "the other 30 
which would mount his fair name 
at the pinnacle of all-time long- 
range baseball shooting annals.

There are other all-time crowns 
within a bit easier reach of the de
vastating Georgian. Hack Wilson’s 
56 homers in 1930 in behalf of the 
Chicago Cubs set a new National 
League record which has withstood 
all onslaughts of the past decade. 
Rogers Hornsby ’s' 42 in 1922 was 
the League record at the time and 
still stands as 
in the circuit 
any St. Louis

On August 
hit his No. 33 
1927, the gre 
only 3 more than Mize owned this 
year at that moment, with 52 Car. 
dinal games left in which to get tht 
remaining 27 necessary to equal 
Ruth’s all-time feat.

In 1930, when the Cubs had 52 
games left to play, hefty Hack hac 
35 of his 56 chalked up on th* 
board. Thus Mize is within 2 homers 
of the National League record-hold
er’s pace.

FLINT, Mich. — Thirty Thousand 
Flint auto workers demanded in 
telegrams and resolutions passed 
last week that Congress defeat the 
Burke-Wadsworth Conscription Bill. 
Local unions of the United Automo
bile Workers, CIO, lodging this de
mand were Fisher Number 1 and. 2, 
Buick local, A. C. Spark Plug Local- 
and the Flint 
Council.

The unionists 
conscription bill 
in time of peace

Saturday, August 31st:
t> 10:00-1:00 P.M.: Art League Convention session.
► 2:00-6:00 P. M.: Music lecture by David LeVita and re 
hearsal of choruses for joint singing at Festival.

► Evening: Song Festival at B’klyn Labor Lyceum, 949 Will- 
pughby Ave.

unbelievable beauty. Shortly 
entering, 
alongside 
stream dotted 
twinkling and 

Rugged 
of feet on 
vari-coloured stone with 
clinging precariously to 
where ever it has ma

want 
i camisole or a casserole, 
sure which is the correct 

name.”
“It all depends, sir, on

Long Distance •
Recently the following testimony 

was received by a patent medicine 
concern:

“For nine years I was totally 
deaf, and after using your ear salve 
for only ten days I heard from my 
brother in Nebraska.”

“Laisvė” holds out in Philly, 
as per usual, we were very 
to go. P. S. We are also very 
to hear that the Lyros Chorus

BROOKLYN, N. Y. — The National Youth Conference of 
the LDS will be held Wednesday at the Eastern District 
YMCA, 197 Marcy Avenue, in this city. The sessions, accord
ing to the program, will begin at 10 a.m. Wednesday, August 
28, with a report from the National Youth Committee of the 
L.D.S. ' 1

The conference, represent-
throughout the
hear from the 
the reports of 

proposals.

As I said before, we 
meeting last Friday and 
many important things such as:

Concert in October:— Jlemember 
the last concert that the Aido Cho
rus gave? It was such a success and 
everybody enjoyed it so much, we 
decided it would be nice to treat our 
friends again — only this time to 
make it better.

“Laisvės” Picnic on September 1: 
—As per usual, we have been in
vited to sing at the annual picnic 
that 
and, 
glad 
glad 
of Baltimore is going to sing there.

Picnic in Cranford, New Jersey: 
—On September 15, there will be a 
picnic held in Cranford, New Jersey 
and we accepted to sing there. Sor- 

yet I don’t know the de- 
Later on I’ll let you in

Friday, August 30th:
>40:00-12:00 A.M.: Lithuanian Art League Convention 
sion, Citizens Club.
> 1:00-5:00 P. M.: Art League Convention session.
> Evening: Free

Operetta 
retta committee is very, very busy 
hunting for a colorful, interesting 
operetta to put on in the month of 
January. So far, so good!

Chorus Outing 
once a year, likes to have a 
outing. This will be held 
end of September, and the commit
tee of three which will decide where, 
how and when to go is made up of 
Johnny Gribas, Adam Stupor, and 
Emily Klimas. »

American Youth Congress: —Al
dana Barnat, one of our most faith
ful members, attended the sessions 
of the American Youth Congress. 
She gave Us, just as she gave the 
Brooklyn BuiLDerS and the LDS 
Metro Youth Council a full, inter
esting and vital report of the dis
cussions and other goings on at the 
Congress.

Late Comers:— Our present presi
dent, Petras Grabauskas, complained 
that there were too many late 
comers in our chorus . . . and it 
seems that most of them are the 
young ladies! Come on, girls, show 
’em what we can do. Hereafter, let’s 
—and I mean all of us—be there 
first! The biggest excuse that can 
be gotten out of a late 
“Debutantes are always 
shouldn’t I be?” That is 
excuse as we shouldn’t 
comparing ourselves with 
(or is that too deep a dig—decide 
for yourselves). •

See you at eight 
don’t be late!

Sessions* of the Lithuanian Art 
Lith- 
when 
WaL 
LMS 
ye'ars

Science as yet has found no 
means by which an electron or pro
ton had been able to eat anything 
from outside, but it has been found 
that it radiates from witlpn and be
comes exhausted and dissolves it
self into forces that become chemic
al life. No one has ever found one 
chemical living upon another che
mical —• one electron cannot eat 
another electron or proton, 
may unite or combine with 
other, but they cannot penetrate or
submerge into each other. The rea
son is this; their size, capacity, 
weight, density, motion or velocity 
is practically, but not exactly the 
same, and they occupy the same 
amount of space no matter where 
they may be, irrespective of their 
relative positions. See your own 
handkerchief. As you hold it in two 
fingers it is. stretched out long and 
thin but as you double it up it ‘is 
not as long, but thicker, the width 
occupying the same amount 
space as the length. Double 
again, it is still thicker,- but 
length is reduced to one-fourth 
it occupies just 
ded as when it 
more, no less.

(To be

that somehow, at sometime in life, 
we all can’t take advantage of one 
of Nature’s greatest gifts, “Yellow
stone.”

By J. F. Boris, Ph. C., O. D.
The great Motivator of the human 

race has been the empty stomach. 
Honest debaters can be found to take 
the negative side of any conceivable 
proposition except this one: Man 
Must Eat. Famished Esau sold his 
birthright to Jacob for “bread and 
pottage of lentils” and though it 
was a good bargain. Mark Anthony 
gave his cook a city because he had 
prepared a meal that pleased Cle
opatra. Every one was satisfied 
with that exchange, too.

Persons have been known to go 
for sixty days without food, but 
hunger of only a few days’ stand
ing drives most people into wild and 
dangerous moods. When one is real
ly hungry he or she asks very few 
questions about source of supply, 
sanitation or purity. It is probably 
a mark of civilization that a hung
ry man will turn thief before he 
will become a scavenger; but even 
a refined person will dig through 
the garbages and cans before he 
permits starvation

These who are 
in the use of “I’d 
never been really 
ten days without food is very much 
the same the world over. He is in 
an . indelicate state and a probably 
already dangerous individual. In the 
following pages we will describe the 
philosophy of foods and why 
of the foods can make or 
the individual.

Every living being, whether 
planet or solar system, lives 
some other being. They are 
sitical beings 
life principal that permeates the en
tire universe makes everything live, 
and one living being preys upon 
some other living being to live. 
However, this does not include the 
lowest or the highest forms of 
For instance, chemięals have a 
tairt amount of energy in them 
vided for their very existence by 
nature’s law. As long as they are in 
existence they radiate their energy 
from within, trying to dissolve the 
present form by drawing the ma

gnetic essence through radiation.coat

con- 
session will be divided up 

some of the 
come before

W’
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Ketvirtu Piulapia

Iš Brooklyn© į Meksikos Sostinę ir Atgal
(Kelionės Įspūdžiai)

A. Gilmanas
(Tąsa)

Dar kiek pavažiavus nuo San Antonio 
vis matėsi nors kiek žmogaus gyvenna- 
mių,farmelka šiokia tokia. Bet paskiaus 
jau nebeliko nieko daugiau, kaip tik be
galinė lyguma, apaugus kaktusais ir ne
maloniais krūmokšliais. Juodvarnis kai 
kada kur pasirodo ir dar kokios nemalo
nios išvaizdos nuogu kaklu, riestu žemyn 
snapu, į juodvarnį panašus paukštis, tik 
biskį didesnis. Norisi tik grįšti ir važiuo
ti atgal.

Kelias tiesus ir lygus, it ištiestas siū
las. Duodu mašinai gazo, kiek tik ji gali 
imti. Susidūrimui, rodosi, pavojaus nėr 
—nieks nevažiuoja nei iš prieš, nei iš už- 

* pakabo. Ratai tik pleška ant karšto ce
mentinio kelio, kaip per kokį purvyną, 
kaip ir norėdami nutikšti, o greitumo ro
dyklė kyla aukštyn—60, 70, 83-5. Auto
mobilis jau nebevažiuote važiuoja, ale— 
plaukia, bet nei keliui ir nei įkyriai ly
gumai galo kaip nesimato, taip nesimato. 
Privažiuojame retkarčiais didelius gar
dus prie gelžkelio, kur laukinės karvės 
suvaromos varyti į vagonus ir taraba- 
nyti Čikagon į smirdyklas—ne, skerdyk-

Šimtas mylių pravažiuoti tokiu greitu- ■ 
mu, neima daug laiko. Pastebėjome ga
zolino stotį, su pora lentinių sukrypusių 
būdelių netoli. Motoras užkaitęs—reika
lauja vandens. Sustojau vandens ir gazo. 
Du berniukai, apvalais veideliais, siau
rom akutėm, lyg chiniečių, žaidžia, ve
žiodami ratukuose savo mažesnę, taipgi 
apvaliu veideliu, sesutę. Niekam tuoj ne
atėjus, mano draugė vaikučius pakalbi
no angliškai. Nors berniukai galėjo būti 
apie dešimts metų amžiaus, vienok jie 
nieko neatsakė. Matyt, jie angliškai ne
kalba. Tuoj atsirado ir gan vikrus jau
nuolis, apie septyniolikos metų. Manoji 
tuoj užpuolė jį klausdama, kodėl tokio 
amžiaus berniokai, gimę Amerikoj, ir 
dar nekalba angliškai.

—Todėl, kad čia tik vienatinė ispanų 
kalba tevartojama,—atšovė jis greitai ir' 
gerai angliškai, nors sunkiai ištardamas 
žodžius.

Nors ir čia tyrlaukių krūmokšliai ir 
kaktusai,^ tačiaus daug dirbamos žemės, 
neapmatomi laukai, kad ir be gyvenamų 
namų. Ir tie laukai kai kokių kiaulių pri- 
gulę. Nagi “watermelons”, vandeniniai 
arbūzai. Mat, iš kur mes juos New Yor
ke gauname! Taip, jų čia milijonai. Taip
gi pastebėjau, jog čia žemė kaip ir že
mesnė, kaip ir koks buvęs neapmatomas 
klonis. Sužinojau, jog šią vietą ir vadina 
“valley.”

Sakau, tie arbūzai atrodo, kai kiaulės. 
Tiesa, tokių New Yorke nesu matęs, nes 
tokie dideli komercijai nepatogūs, tai tik 
mažesnius atveža rinkon. Paskui paste
bėjom, tuos didžiuosius daužo, naikina ir 
ima sėklas iš jų dėl pasėlio.

Pavąžiavus kiek toliau, vėl prasidėjo 
tie patys kaktusų tyrlaukiai, bet jie ilgai 
jau nebesitęsė, prasidėjo vėl šiek tiek'dir
bamos žemės, kas buvo ženklu, jog čia 
pat ir miestas bus. Bet ant tokios lygu
mos ir miestas apgaulingas, kaip koks 
miražas. Čia, rodosi, esi tik kokią mylią 
nuo jo, o dar važiuoji kokį pusvalandį, 
iki jį pasieki, taip atsitiko prieš Austin, 
Tex., taip atsitiko ir prieš San Antonio, 
Tex. Važiuoji, važiuoji, išvydęs miestą, o 
jo kaip nėr, taip nėr, rodosi, kad jis 
tolvn traukiasi.

Saulė jau ant stogo buvo, vis dar ne
paliaudama savo karščiu tyrlaukius pli
kinus, o kaktusai metė ant nuplikintos 
žemės ilgus, ilgus, tamsius, kaip ir bau
ginančius ir paslaptingus šešėlius. Bet 
jau prasidėjo didesnių hotelių skelbimai 
ir kitos žymės, kad jau esame prie mies
to, ir jie mūs jau nepagaus. Čia pat jau 
ir taip garsi Amerikos istorijoj Rio 
Grande.

Pamisimus, kad jau esame prie Meksi
kos rubežiaus, per mano gyslas perbėgo 
kaip ir kas šalto, kaip ir šiurpulys. Ko
dėl gi? Ogi, tik dvi dienos atgal, jau

kelionėj, pastebėjau laikraščio pirmą 
puslapį, didžiausiomis raidėmis, sprindi- 
nėmis, išrašytą: “Meksikoj kautynės. 
Šimtai sužeista, įskaitant ir du ameri
kiečius. Daugelis užmušta.”

Ką gi aš ten turiu, tėvą, motiną? Tai 
kogi man ten dabar važiuoti, kam gi gal
vą ugnin kišti? O tie meksikonai, kaip 
Hollywoodo filmos parodo, tokie žiau
rūs: vaikus mindžioja, moteris už plau
kų tąso, amerikonų karves ir arklius iš 
parubežio bandomis tik vagia ir vagia. 
Taip ir mūs didlapiai parašo, o mėnesi
niai ir nedėliniai žurnalai net turėdavo 
nuolatines pasakas apie jų žiaurumą. Vis 
panašios mintys pradėjo skverbtis dau
giau ir daugiau mano galvon rubežiui 
artėjant.

Jeigu būčiau vienas, dar nebūt taip 
•prasta—nusisukčiau sau galvą nusisuk
čiau. Ale dabar, vežuosi moterį ir dukte
rį. Jos juk nekaltos, jos važiuoja tik to
dėl, kad aš važiuoju. Tai kam ir joms 
dėl manęs, tokio žioplio nukentėti? 
Jeigu aš jau nenoriu priimti tokių “ščy- 
rų” patarimų, tai lai jau mane vieną bie- 
sas traukia... O “faktų” yra, sumušti, 
sužeisti, ir net visai užmušti, ir ameri
konai nuo to nepasprukę... Vis tai koks 
kipšiukas man galvon šnibždėjo.

Privažiuojame ir Laredos miestą. Kaip 
ir kiekvienas miestas, iš pradžios prasi
deda mažos stubelės, o vidurmiesty ma
tosi ir gan aukšti namai. Bet dar ir ne 
su stubelėmis prasideda, geriau sakant, 
su būdomis turistams. Visokių čia jų yra, 
visokiais vardais. Juo giliau miestan va
žiuoji, tuo jų tirščiau. Mat, nors 35 tūk
stančių miestas, ale pragyvenimą beveik 
daro vien tik iš turistų, keleivių.

Miestas gan krūvoj susistatęs, kaip bi
jodamas ko, ir jokių padraikų nėr. čia 
miestas—čia tyrlaukiai, ir viskas. Nesi
nori nei tikėti, kad galėtufn miestą to
kioj vietoj rasti, nuo kur civilizuotas 
svietas už šimtų mylių. Taip jis vienas 
ir kepa prieš saulę, kaip kiaušinis skar- 
vadoj.

Saulė raudona ant horizonto, kai$ ko
kis didžiausis degantis kalnas už tyrlau
kių. Mano akis ji išdegino ir pavargino, 
toliau važiuoti nenoriu. Visos turistų 
būdos užvardintos ispaniškai; daugelis 
tų vardų man nieko nereiškia. Įsuku į 
pirmąją, EI Pachio, nes kada renkiesi, 
tai prastesnę gauni.

Gavę nakvynei vietą, pirmrausis mūs 
klausimas jaunuoliui, kuris šią vietą pri
žiūrėjo, ar kas vėlesniu laiku grįžo iš 
amerikonų iš Meksikos, gyvas. Jaunuolis 
atsakė, kad šiandien ne, ale vakar vienas 
pas jį gulėjęs. Apipylėm jį klausimais, ar 
nepavojinga dabartiniu rinkimų, “muš
tynių”, ir “skerdynių” laiku važiuoti 
Meksikon. Jaunuolis atsakė, »kad pir
miau ten važiuoti nebuvo pavojaus, ale 
dabar, rinkimų laiku, neužtikrinąs, nes 
laikraščiai saką, būk ten neramu.

Stubelė vienb kambario, dviem lovom, 
išeinama vieta ir lašų maudynė, durys, 
trys dideli langai ir garadžius prie šono 
keleivio automobiliui. Pastatyta iš mūro 
ir plokščiu stogu; grindys cementinės, 
kad šalčiau būt. Trims pergulėti kaštuo
ja $2 už naktį.

« Nors išvargę ir išsimaudėme, užmigti 
negalime: rūpinamės, ir nesvietiškai šil
ta—ąpie šimtas laipsnių. Rytuose sako, 
būk pietuose nors ir šilta, ale sausa ši
lima ne taip šilta. Gali jie sau pasiimti 
“sausą” ar “šlapią”, o man kada per šil
ta, tai peršilta—kepina ir gerai. Visgi 
užmigome ir nejutome ryto atėjus.

Dabar jau tikras, siūlo galas: važiuoti 
Meksikon, ar grįžti atgal, turime dabar 
nutarti. Bet kur tu čia, žmogus, grįši at
gal. Rengiausi net du metu, liuoslaikiu 
mokindamasis ispaniškai iš knygos, o da
bar, atvažiavęs jau net virš dviejų tūks
tančių mylių, važiuosi atgal tik todėl, kad 
ką ten sužeidė ar užmušė. Biesas trauks 
ar ne trauks, važiuosime, nes kitos pro
gos nemanau turėti pamatyti Meksiką.

(Tąsa bus)

Duryea, Pa.
Rugpjūčio 19 d.

WPA darbininkas, o 
paleistas iš to darbo

..bedarbis, Andrius šimko su

..buvęs 
dabar 

ir visai

savo sūnumi, 16 metų am
žiaus, nuėjo anglies pasirinkti 
iš akmenų krūvos. Jie įsikasė 
giliai į tas anglies išmatas. Iš
matos juos užgriuvo, tėvas, 
šiaip-taip išlindo pusėtinai ap- 
lamdytas> o sūnus. užduso.
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Gibbstown, N. J.
Dinamito Eksplozija Nusinešė 
Keturių Jaunų Da'rbininkų

Gyvastis

Rugpjūčio 20, trumpai prieš 
pietus, DuPont amunicijos iš- 
dirbystėj kilus dinamito eks
plozija sukrėtė dešimts mylių 
apylinkę ir suplėšė keturis ta
me skyriuje dirbusius' darbi
ninkus.

Šiuom kartu eksplodavo 
apie 12 šimtų svarų smarkios 
eksplozijos dinamito, ši eks
plozija nėra pirmutinė ir ga
lima daleisti, kad nebus ir 
paskutinė. šio miestelio ir 
apylinkės gyventojai, su eks
plozijomis jau apsipratę. Kaip 
nuo kitų, taip ir nuo šio 
trenksmo, išbyrėjo daugelis

miestelio langų ir iššaukė ne
paprastą miestelio gyventojuo
se sąjūdį, ypatingai tose Šei
mose, kurių duonpelniai dir
bo DuPont’o fabrike, šiuom 
kartu toj eksplozijoj žuvo net 
trys mano kaimynai, tik ne 
lietuvių kilmės.

Eksplozijos priežastį sunku 
nustatyti, nes mirusieji tyli, o 
ant pastato vietos paliko tik 
gili ir plati duobė. Net ir ba
rikados, kuriomis buvo apiba- 
rikaduotas pastatas ir nežiū
rint, kad jos buvo nulietos iš 
konkrito ir apipiltos žemių 
kalnu, nuo baisaus sprogimo 
išsinarstė. Sakoma, kad bu
vus įdėta nauja mašina ir su
prantama, daug spartesnė bei 
tobulesnė. Tačiau nė tos maši
nos, nė kita ko, o kartu ir tri
jų žmonių nė skutelio neliko- 
ko. Atrasta tik vieno žmo-

gaus išmėtyti sąnariai, bet tai 
tik to žmogaus, kuris vagonė
liu veždavo į tą skyrių me
džiagą ir dar nebuvo įstūmęs 
vagonėlį į vidų. Kad jis dar 
nebuvo įstūmęs vagonėlio į vi
dų, tai liudija atlikę jo vago
nėlio tik du ratukai ir ašis. 
Kitų trijų darbininkų kūnų, 
kurie dirbo viduj, bent kol 
kas, dar nė šmotelio nesuras
ta.

Mano kaimynas, kuris išli
ko gyvas ir visą popietį su ki
tais darbininkais jieškojo žu
vusių liekanų, sako, kad nieko 
neradę. Savaimi aišku, kad 
toks smarkus sprogimas, kaip 
visą kit ką, taip ir žmonių kū
nų sudraskytas dalis, išmetęs 
aukštai į orą, išmėtė po pla
čią apielinkę į žoles. Jei vė
liau ir bus koks žmogienos ka-

valkelis atrastas, tai bus įdė
tas į mažiutį grabeli, o tas įdė
tas į didelį grabą, bus atvež
tas saviškiams ir taip palaido
tas.

Šiam skyriuj jau gatavą di
namitą mašinos pakuodavo į 
vaškuotas popieros triūbeles, 
tai paskutinis dinamito apdir
bimas dėl vartojimo. Yra da
vinių, kad atėjęs užsakymas 
ant nepaprastai didelių, net 
dviejų pėdų ilgio lazdelių ir 
nepaprastai smarkios eksplo
zijos dinamito. Gi paprastai, 
dinamitą pakuoja tik į 6 colių 
ilgio ic 114 colio storio lazde
les.

Yra davinių, kad darbinin
kas, kuris žuvo ir dirbęs ant 
senosios mašinos, šią savaitę 
turėjęs vakacijas ir su savo

(Tąsa ant 5-to puslj
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Taip vargo žmonės jieškoda- 
mi kelių anglies šmotelių pa
teko į nelaimę ir jaunuolis ra
do mirtį.

J. KaspAriunas.
-rra— ----------- ------- ------------------------------------  L -

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

LMS DAINŲ FESTIVALAS
Įvyks Šeštadienį, 31 Rugpjūčio - August
Labor Lyceum Salėj 949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

Programa prasidės lygiai 8 valandą vakaro S Įženga 50 centų ir 75 centai

Laisves Choras, Vadovaujamas V. Visockio, Hartford, Conn.

i‘f?'*'*'*.

Laisvės Stygų Orkestrą, Vad. V. Visockio, Hartford, Conn.

Dainų Festivalui Užsibaigus Seks Šokiai, Grojant G. Kazakevičiaus Orkestrai

FAKTAI APIE LMS FESTIVALĄ
šiame istoriniame Lietuvių Meno Sąjungos vienetų sąskridyje ims dalyvumą šios meniškos jėgos:

Laisvės Choras, iš Hartford, Conn.; Sietyno Choras, iš Newark, N. J.; Lyros Choras, iš Baltimore, Md.; 
Aido Choras, iš Brooklyn, N. Y.; Pirmyn Choras, iš Great Neck, N. Y.; Bango? Choras, iš Elizabeth, N. J.; 
Aido Moterų Grupė, iš Worcester, Mass.; Mišrus Ensemblis Aidbalsiai, iš Brooklyn, N. Y.; Laisvės Stygų 
Orkestrą: iš Hartford, Conn, ir Lietimų Stygų Orkestrą, iš Brooklyn, N. Y.

KVIEČIAME VISUS IR VISAS. — RENGĖJAI.
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Detroit, Mich. I

svei- 
kon-

Už šį parengimą 
ačiū draugams 
kad veik veltui 

taipgi d. Krakai-

žino- 
indus- 
bet su

fcfcu

Apie Darbus
Detroitas yra gerai 

mas kaipo automobilių 
trija ir darbų centras,
darbais nėra kuo džiaugtis, 
nes kompanijos tobulesnę ma
šineriją deda, o senas maši
nas meta laukan, tai automa
tiškai pulkai darbininkų lie
kasi iš dirbtuvės išmesti. An
tras skymas, tai dikčiai darbi
ninkų liko be darbo, kurie ne
suranda gimimo metrikų ir ki
tokių įrodymų apie savo pilie
tybę ir 1.1. Tokiu būdu kompa
nija pasilieka teisinga, o dar
bininkai turi daug nukentėti. 
Vieni darbininkai nesuprasda
mi fabrikantų ’jskymo niekina 
uniją ir kitokius užmetimus 
daro ant vadovaujančių dar
bininkų, kad nešaukia į darbą, 
mano, kad unija tame kalta, 
kad nuėjęs prie dirbtuvės ne
gauna darbo. Turėtų pagal
voti, kad fabrikantų godumas 
sudaro tą sistemą, kad unija* 
dar nėra taip galinga, kad 
priversti fabrikantus povaliau 
dirbti, o duoti daugiau darbų 
kitiems darbininkams.

Chryslerio kompanijos pra
dėjo sparčiai dirbti visos dirb
tuvės, bet jau aiškiai matosi 
pagerinimai prie mašinųK kur 
vienas darbininkas padaro 
dviejų darbininkų darbą ir 
daug daugiau daro produkci
jos. Reiškia, kad daug darbi
ninkų bus sumažinta, o darbo 
padarys daugiaus su pagerin
tomis mašinomis.

Statys Naują Dirbtuvę
Vietinė spauda plačiai re

klamuoja, kad Chryslerio kor
poracija gauna iš valdžios dvi
dešimts milionų dolerių ir bus 
pastatyta nauja dirbtuvė šį 
rudenį ir ten bus dirbami ka
riniai tankai ir kiti kariniai da
lykai. Kompanija turi nupir
kus kelias ketvirtaines mylias 
žemės ir inžinieriai sparčiai 
dirba planus tam darbui. Gali
mas dalykas, bus darbų dėl 
keleto šimtų darbininkų nau
joje dirbtuvėje. ** "* ** A *

Apie Lietuvišką Veikimą
Šios vasaros metu lietuvių 

darbininkiškas judėjimas ma
žai ką veikia, tik įvyko didžiu
lis spaudos piknikas, kuris da
vė nemažai pelno ir ten. kal
bėjo L. Pruseika. Detroito sky
rius Lietuvių Kongreso nori 
surengti Lietuvos klausime 
prakalbas, bet kolei kas sve
tainės negauna. Literatūros

Draugijos 52 kuopa sumanė 
rengti šaunų LLD 25x ihetų 
jubiliejų, taipgi kvietė LLD 
188 kp. bendrai veikti. Pa
rengimas įvyks spalio-Oct. 27 
d., Finų svetainėje. Rengėjai 
sako, kad bus labai įvairus ir 
gražus programas. Po pietų 
bus dailės ir literatūros paro
da su prelekcijomis apie 
katą. Vakare bus dailės 
certas.

Būsimos Prakalbos
Kiek laiko atgal LLD 10-to 

apskričio valdyba buvo susi-į 
rinkus ir kalbėjo, kaip apskri- j 
tys galės pasekmingiau veikti. 
Nutarė kreiptis į mūsų vyriau
sias įstaigas gauti kalbėtoją, 
kai tik oras biskį atvės, reng
ti prakalbas po visas lietuvių 
kolonijas. Dabar mums yra 
geresnė proga pasiekti plates
nes žmonių mases, nes Michi
gan valstijoj randasi du aps
kričiai, LLD 1 O-tas Apskritys 
ir LDS 11-tas Apskritys ir ren
giant abiem apskričiam sykiu 

( prakalbas, galėtume turėti ge
ras pasekmes. Kiek yra ži
noma, randasi keletas lietu
vių Bay City, Mich. Ten reikė
tų dėti pastangas surengti pra
kalbas, arba saginiečiai būti
nai turėtų juos užkviesti į 
savo prakalbas.

Kalbėtoją manome gauti iš 
Brooklyno. Kada planas bus 
gatavas greit bus pranešta 
kuopoms, kas kalbės ir kokio
mis dienomis.

11-to Apskričio Piknikas
Rugpj. 10 d. įvyko links

mas piknikas draugų Smals
čių farmoj,'rengė LDS IT aps
kritys. žmonių atvyko diktas 
skaičius ir visi linksmai laiką 
praleidome.. Kadangi nebuvo 
įžangos ir išlaidų sudarė dik- 
čiai, todėl pelno mažai liko. 
Manome kitą sykį surengti ką 
įvairesnio, kad padaryti dau
giau Į)elno. 
reikia tarti 
Smalsčiams, 
davė vietą, 
tienei ir jos mergaitei, kurios 
draugiškai darbavosi prie val
gių gaminimo. Taipgi verta 
tarti ačiū darbininkams ir ren
gėjams, kurie nuoširdžiai dir
bo laike pikniko. Laike pikni
ko įvyko nelaimė. J. K. AlvL 
nui sužeidė veidą ir sudaužė 
akinius vertės $16. Tas įvyko 
per neatsargumą prie darbo. 
Nors prisieis nukentėti finan
siniai ir skausmo, bet ne ką 
padarysi, kad taip įvyko.

Kaimietis.

Philadelphia, Pa.
Mirė ir Palaidotas drg. Rai
montas Samulionis (Samulis)

Mirė drg. Raimontas Samu
lionis. Apie Raimontą lig šiol 
niekas neparašė iš philadel- 
phiečių, ypač iš tų, kurie tu
rėjo progą jį palaidoti. Ant 
palaidojimo buvo parkvieštas 
drg. J. Siurba iš Brooklyno 
pasakyti velioniui prakalbą, 
prie kurio dar buvo už kalbė
toją ir drg. Senas Vincas. La
bai nesmagu užtylėti ir pa- 

į i miršti draugą, kuris visą gy
venimą skaitė mūsų spaudą, 
rėmė mūsų judėjimą gausiai, 
džiaugėsi Lietuvos perversmu 
ir galutinu išsilaisvinimu iš po 
Smetonos sloginančios mono
tonijos ir jo kruvinos diktatū
ros. Apie Raimontą pravartu 
pasakyti nors trumpoj formoj. 
Jis skaitė “Laisvę” nuo pat 
jos įsikūrimo pradžios. Jo už
siėmimas buvo — užlaikymas 
valgomųjų daiktų krautuvės, 
iš ko pragyvenimą sau darė 
ant 12-tos gatvės ir Wallace. 
Kokios kampanijos ėjo, ar tai 
politinių kalinių, rinkimų kam
panijos, komunistų ir visokios 
kitos kampanijos darbo žmo
nių naudai, jis širdingai ir 
gausiai rėmė ir vis teiravosi 
jų masinį stiprėjimą.

Atėjo šelpimas Ispanijos, 
Samulionis ir tai lietuvių ve
damai kampanijai aukavo 
gausiai pinigais ir valgomųjų 
daiktų produktais. Ateidavo, 
iš tarptautinio kampanijos au
kų rinkėjai, jis visus aptarnau
davo. Man pačiam asmeniniai 
daug iš svetimtaučių prisimiri 
davo, kurie nueidavo prašyti 
aukų pas jį, tai, sako, auksi
nis žmogus, jis niekad neatsi
sako. Savu laiku Ispanijos 
šelpimui jis keletą desėtkų do
lerių yra paaukavęs. Jis visa
dos siūlė patarnavimą visuos 
“Laisvės” naudai parengi
muos. Nepraleisdavo prakal
bų. Sekė gyvai spaudą ir troš
ko tuojautinės darbininkų per
galės iš po kapitalo vergijos.
•f Kada išsivystė skilimas tar
pe mūsų, vadinamosios sklo- 
kos atsiradimas, jis ją labai 
smerkė, kaipo skaldytoją be
reikalingai jėgų. Labai neap
kentė politiniai nusibankruta
vusio Stilsono. Jis diskusuoda- 
vo ir ginčydavosi su opozicijos 
nariais ir patardavo grįžti, 
kur jie priklauso. Jis sakė, 
pamatysit kaip jis numirs, tai 
ant jo kapo pasakys drg. Bim
ba prakalbą. Jei būtų pain
formuotas drg. Bimbą/ tikrai 
'būtų išpildęs jo norą. Tai la
bai negerai, kad nebuvo jam 
pranešta ir nurodyta jo troš- 
kifnas. Jis priklausė ir AŪDL 
D ir buvo nariu 10 kuopos. 
Kada jis mirė, visos mūsų dar
bininkiškos organizacijos pa
siuntė jam gyvų gėlių atfnin- 
ties pagarbą ir giliausią už
uojautą 
dukters 
randasi

Drg.

jo žmonos, sūnauš, 
ir jo’ broliui, kuris 

Delair, N. J.
Raimontas buvo- dar 

tik 49 metų amžiaus; gerai at
rodė su sveikata. Jis buvo 
širdingas, teisingas žmogus, 
užtai jį labai mylėjo visokių 
tautų žmonės, lietuviai katali
kai ir laisvi žmonės.

Raimontas Samulionis gimė 
Lietuvoje, Gerstaikių kaime, 
Kupreliškių parapijoj, Pasva
lio apskričio, Kauno rėdyboj. 
' Palydėjo Raimontą į kapus 
virš 35 mašinos su žmonėmis. 
Kadangi, neteko būti ant ka
pų, tai nėi nežinau apie ką 
kalbėjo kalbėtojai, bet iš da
lyvių patyriau,' kad visiems 
prakalbos patiko.

Jis mirė laikotarpyj tų ne
paprastų. karščių, kurie siautė 
Philadelphijoj. Daktarai tvir
tino, kad .jįs mirė nuo širdies 
ligos. Mirė besikalbėdamas su 
savo žmonėmis namieje sėdė
damas kedeje.,. Buvo jį ap’lan- 

; kę ir giminės ir kaip tik jie 
>jį apleido, įvyko mirtis už 20’ 
minučių.

Netekom mes idėjinio drau
go, rėmėjo darbininkų klasės, 
įtroškėjo galutinos pergalės iŠ 
j po supuvusios kapitalistinės 
; tvarkos.
; Mes liūdime netekę tavęs, 
: drauge Raimpntai, šiaiYiė_pa- 
sru’Ito svarbiame momente;

Senas Vincas.

Pittsburgh, Pa

GIBBSTOWN, N. J.

■

ga-.

šo-
ir

šokiams gros fft laisvės Stygų 
Orkestros narių sudaryta 
kiam orkestrą lietuviškus 

amerikoniškus šokius.
Prie šeimininkių stalo bus

. Įima pasirinkti Įvairiausių val
gių, kuriuos pagamins visos 

. Connecticut valstijos šeiminin
kes ir suveš ant šio pikniko.

rėmėjas, visuomet pri- 
prie* gerų tikslų su au- 

Linkėtina d. Vaičiriui 
pasveikti ir sugrįžti' į

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

Lighthouse Grove
Rengia LLD, LDS ir

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

M

•į

<9

• Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy-
• nūs iV Likerius Reikia Pirkti Pathfi-
~ karnoj Krautuvėj

• Manhattan Liquor Store |

4MCMVW OUtUUktCft

mes, gyvi, tęsimo tavo idėji
nius troškimus, visada prisi
minsim širdingą savo draugą 
rėmėją ir kovętoją už geres
nę žmonijos ateitį. Varde vi
so mūsų darbininkiško judėji
mo, už kurį tu kovojai, mes 
linkime tau ilsėtis ramiai šio
je Amerikos žemėje su visais 
kovotojais už laisvę. Labai ap
gailestaujame likusią šeimą ir 
jai linkime sėkmingo ir lai
mingo gyvenimo.

Tavo artimas draugas,
A. J. Smitas.

darė ant trijų mėtų. J’aunavę- 
džiai tuojau po vestuvių išva
žiavo į‘ Floridą, kur jie pralei
siu ir “medaus mėnesį.” Lai
mingo šeimyniško gyvenimo 
Arthurui ir Olgai!

skubinimas ar per staigus ma
šinos sustabdymas, galėjo bū
ti eksplozijos priežastimi.

Bet galėjo būti ir kitaip. 
Galima daleisti, kad karo die
vaičiui pašaro gaminimas, o 
kartu ir pelnas DuPont’o kom

panijai, reikalavo perviršis 
paskubos. Gi kylį kyliu va
rant, o šlėgai persmarkiai su- 
šėrus, įvyko ir sprogimas ant 
nelaimingų darbininkų sąskai
tos.

Įvairios Naujienos
Bloga žinia, kad sužeidė d. 

Povilą Vaičiną, rugpjūčio 6 die
ną, vakare. Vaičinas ėjo gatve, 
pro šalį važiuojantis sunkveži- 
mis-trokas užvažiavo ant šali
gatvio ir sunkiai sužeidė P. 
Vaičiną, sulaužė koją. Galimas 
daiktas, kad kas nors buvo ne
tvarkoj su sunkvežimio vairuo
toju. Vaičinas priklauso prie 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo ir Literatūros Draugijos 
ir taip yra geras darbininkų ju
dėjimo 
sideda 
komis, 
greitai
mūsų tarpą.

Mės Pittsburgho lietuviai ir 
mūsų apylinkės perdaug apsilei
dę, kad ir Lietuvos .klausime. 
Visur, miestuose ir miesteliuose 
rengiamos prakalbos ir disku
sijos atmušimui tų* bjaurių me
lų, kuriuos taip priešai verčia 
ant dabartinės Lietuvos val
džios ir Tarybų Sąjungos. Karo 
klausime, taip pat kitur ren
giama masiniai susirinkimai, 
stoja už taiką, o mes Pittsbur- 
ghe nieko nedarome, tartum 
mums tas karo pavojus vįsai 
nerūpi. 0, Pittsburgh turėtų la
bai susirūpinti, nes čia karo 
pabūklų ir amunicijos išdirbys- 
tės širdis ir jeigu Jungtinės 
Valstijos bus įveltos į karą, tai 
Pittsburgho gyventojai turėsi- 
me*labai nukentėti. Stokime da
bar kovon prieš karą, .kad ap
saugojus ir save ir milionų jau
nuolių gyvastis. Todėl, turime 
visi ir visos dirbti bendrai už 
taiką, prieš karą, o ypatingai 
moterys. E. K. Sliekienė.

(Tąsa nuo 4 To pusi.)
šeima rengėsi važiuoti pas sa
vo gentis į Missuori valstiją, 

‘bet. . . Įdėjus naują mašiną, 
velionis, kaipo patyręs darbi
ninkas, turėjęs tą mašiną iš- 
praktikuoti, o vakacijos tapo 
atidėtos ant sekančios savai
tės. Todėl, spėjama, kad dar 
neištirta, neišsidirbus mašina, 
o čia tik kelios minutos prieš

Apsivedė žymus Pittsburghe 
jaunuolis Arthuras Norkus su 
Olga .Vasiliauskaite. Jaunuoliai 
vedė laisvai, be bažnytinių apei
gų. Draugai Nor.kai džiaugiasi, 
kad sūnus vedėsi laisvai ir su 
lietuvaite. Kadangi, Arthuras 
yra muzikantas, tai dar prieš 
apsivesiant buvo gavęs darbą
Floridoj. Rodosi, kontraktą pa- pietų laiką, neatsargus pasi-

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS

Spaudės Piknikas
Įvyks Sekmadienį, 1 Rugsėjo (Sept,) 

LIETUVIŲ PARKE
East Hartford, Conn. 

LMS Apskričiai

Programos išpildyme da
lyvaus LMS Conn, valsti
jos apskričio chorai. Drg. 
A. Bimba iš Brooklyn, N. 
Y., pasakys prakalbą aį>iė 
naujas permainas Liėtu-
voje ir Lietuvos valdžioj.

A. BIMBA

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 pačfuoda aiš
kiausias . ir teisingiausias žinias apie darbininkų reikalus, kuri tei
singiausiai perstato permainas Lietuvoje ir džiuginančiai užtaria 
Lietuvos biednuomenę, darbo žmones, kuriem prašvito laisve ir pa
lengvinimas gyvenime.

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

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

(Kampas Roebling Št.)

Tel. Evergreen 7-1045 License No. L. 880

Special

J Didžiausia ir žemiausiom’ kainOhi
• krautuve Williamsburgh’e
• DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GŪftlMŲ

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.

Siunčiamo duoną per paštą ) 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 parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų
YOUR OLD WATCH 

e j wsrdIvtiwftxuA ŽIEDAI

fįiRflDE IT IN fop A I

iiyjEWELl
BU LOVM

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

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

ROBERT 
LIPTON 

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET* 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe 
Graham & Manhattan Aves. 

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

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

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

Kraujo ir šlapumo Tyrimai, 
PRIEINAMOS KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 
ištyrimai dovanai

(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

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

Tani Union Square Irving PI

VALANDOS; 9 A. M.—8 P. M 
Sekmadieniais^ 0 A. M.—2 P

X-Rays



Šeštas puslapis

Šio Ketvirtadienio 
Vakarą

Lietuvių Sportininkų 
Sąskridis

Alliance Delegacija 
Išvyko Chicagon

Greta LDS Seimo, šiomis 
dienomis brooklyniečiams te
ko matyti didžiausį lietuvių 

’ jaunų sportininkų sąskridį, 
koks kada yra buvęs lietuvių 
sportininkų istorijoj.0

Apie sporto eigą smulkme- 
ningai vėliau parašys patys 
sporto mėgėjai ir korespon
dentai jaunimo angliškame 
skyriuje ir kitur, tačiau sunku 
iškęst ir čionai nepriminus 
nors kai kuriuos dalykus.

Galutinose nacionalėse LDS 
“softball’ininkų” rungtynėse 
laimėtojais išėjo Bayonne, N. 
J., jaunuoliai, šios rungtynės 
įvyko Pasaulio Parodoj, “spe
cial events” aikštėj, netoli or
laivių pavilijono, rugpjūčio 24- 
tos popietį. Bayonniečiai, sa
koma, dar nelabai senai orga
nizuoti, bet puikiai pasiruošę 
tai retai progai.

Sekmadienio visą popietį, 
McCarren Parke, Brooklyne, 
įvyko įvairiausios rungtynės— 
tolimas, artimas ir su pamai
nomis bėgimas nuo 60 yardų 
ir -iki mylios tolių, jame daly
vaujant vyresniems, viduti
niams ir jaunukams sportinin
kams, vyrams ir moterims. 
Taipgi buvo sunkiojo sviedinio 
ir “disc’o” metimas, šokimas į 
aukštį ir tolį. Tūli sportininkai 
padarė labai aukštų rekordų, 
bet apie tai, kaip minėjau, 
smulkmeningai aprašys “Lais
vės” ir “Vilnies”, taipgi paties 
LDS organo “Tiesos” angliški | 
skyriai. Apie lietuvių sporti
ninkus buvo gerų atsiliepimų 
ir anglų spaudoj.

Daugiausia rungtynių laimė
jo brooklyniečiai, sekamais, 
regis, Shenandoah sportinin
kai.

Atsižymėjimų sprendime da
lyvavo eilė garsių amerikonų 
sportininkų ir patys jaunuo
liai.

šimtai publikos laikė apjuo
sę plačiu lanku didelę sporto 
aikštę ir vieni akstino-drąsino 
savo kolonijos sportininkus, 
kiti šiaip sau grožėjosi gra
žiu jaunimu ir jo atsiekimais 
sporte. Protarpiais ir linksmai 
suklegėdavo, kada vienam ar 
kitam pasitaikydavo įdomiai 
apsiversti pora ratų aplink sa
ve ir dar sveikam pakilti. Į 
pabaigą, matėsi riešelius ir 
blauzdas apsirišusių nuo su
krėtimo, užgavimo ir bruzgių, 
bet pavojingų susižeidimų ne
teko matyt.

Abelnai, publikai sportinin
kai suteikė puikų, nemokamą 
spektaklį ir, be abejo, daug 
didesnį įvertinimą sporto, tei
sėtą pasididžiavimą LDS jau
nimu.

Rugpjūčio 26 d. apie 9:30 
vai. ryto Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėn pradėjo rink
tis svečiai iš plačios šalies. De
legatų skaitlius iš arti ir iš to
li dauginasi fr sveikina vienas 
kitą, susitikdami seną pažįs
tamą, nematytą per ilgą metų 
eilę, tai vėl — eina vienas 
su kitu į naujas pažintis; dali
nasi žiniomis, senais ir nau
jais įspūdžiais.

Du aukšti vyrai — Orma- 
nas ir Sakalauskas — sagsto 
ant sienų “visą LDS gyvavimo 
istoriją,” susidedančią didžiu
moj iš jaunimo veiklos spor
te. ši istorija parodo jaunimo 
veiklą plačiame apėmyje, vei
klą atskirų kolonijų.

Artėjant 11 valand., Šeinio 
rengi/no komisijos pirmininkas 
Dobinis, pašaukęs delegatus 
susėsti, pranešė apie rengia
mas Seimo laike pramogas ir

kitus dalykus.
LDS prez. R. Mizara oficia

liai atidarė ,5-tąjį LDS Seimą 
ir pakvietė clevelandietį J. 
Paltan vadovauti sugiedojimą 
Amerikos himno. Po to, prezi
dentas pasakė trumpą įžangos 
kalbą ir pakvietė centro se
kretorių Siurbą iššaukti dele
gatų vardus.

Vardošaukyje tenka pama
tyti* veidus daugelio senų vi
suomenės veikėjų, daug pasi
darbavusių LDS auklėjime. 
Čia matosi smarkusis vajinin- 
kas philadelphietis Rainys, 
detroitietis Jočionis, rašytojas 
Senas Vincas ir daugelis, dau
gelis kitų veikėjų. *

Mandatų komisijon prezi
dentas pakvietė Stripeikaitę iš 
Clevelando, Olsoną iš Bosto
no ir Slančiauską iš Roseland, 
Ill.

Pirmadienio rytą išvyko 
newyorkieciu Workers Al
liance delegacija dalyvauti 
Chicagoj įvyksiančiame Al
liance 5-me metiniame suva
žiavime, kuris svarstys sku
bias ir svarbias bedarbių ir 
WPA darbininkų problemas.

Tarpe kitų delegatų, suva- 
žiaviman išvyko Mary Thomp
son ir Mrs. A. Brown, kurios 
turės labai aktualių parodymų 
suvažiavimui apie bedarbių 
problemas. Tos šeimynos tik 
šiomis dienomis išmesta iš na
mų 138 E. 46th St. dėl neturė
jimo iš ko užsimokėti rendų.

Norisi primint, kad šio ket
virtadienio vakarą, rugpjūčio 
29-tą, Central Palace salėse, 
16-18 Manhattan Avė., Ėrook- 
lyne, įvyks šaunus LDS Seimo 
baigtuvių bankietas. Jame, 
apart pačių brooklyniečių LDS 
narių ir draugų, dalyvaus 
daug LDS Seimo delegatų, su
augusių ir jaunimo, iš visų ry
tinių ir vidurvakarinių valsti
jų, b

Apie smagumą tokios suei
gos daug aiškinti netenka. Už
teks informuoti, kad bus gera 
vakarienė, taipgi gėrimų, ko
kiams grieš G. Kazakevičiaus 
orkestrą. Bilietas $1.25, ku
riuos visi prašomi įsigyti iš 
anksto.

Rep.

- Šalčiausia Rugpjūčio 25-ta
Pereitą sekmadienį ledų ir 

sniego dar nematėm, tačiau 
nedaug ir tetrūko iki to laips
nio. Ryto 5-tą valandą, termo
metras rodė 51.7 laipsnius. Tai 
buvo .šalčiausia rugpjūčio 25- 
ta nuo tų laikų, kada pradėta 
vesti oro rekordai, o tai buvo 
prieš 70 metų.

Naktį iš 25-tos j 26-tą buvo 
dar šalčiau, bet oro spėjikai 
ramina, kad šiandien ar ryt 
vėl sugrįžtanti vasara.

Šeme- 
Šeme- 
Pašar-

MIRĖ
Rugp. 24 d. mirė B. 

tienė, žmona Dominiko 
tos, 50 metų amžiaus,
vota savo namuose, 303 Avė. 
P. Bus palaidota trečiadienį, 
28 d. rugp., Alyvų kapinėse. 
Laidojimo pareigas eina 
borius J. Garšva.

gra-

.Rugpjūčio 26-tą Parkų De- 
partmentas atidarė naują žai- 
slavietę prie Stuyvesant Avė. 
ir Marion St., Brooklyne. žai- 
slavietė padaryta WPA jėgo
mis. šis jau yra 288-tąs par
kas, padarytas nuo įsisteigimo

Rengėjai.

Jasilionis.

Rugpjūčio 27-tą, Ridgewoode, 
Turėsim Svečius Kalbėtojus

Ridgewoodo lietuvių organi
zacijų rengiamos prakalbos ąų 
tolimais svečiais kalbėtojais į-

raščio vidur-vakariuose “Vil
nies” redaktorius, daug ką nu
švies apie Lietuvos naująją 
santvarką ir naujausius požy
mius Lietuvos gyvenime. Taip
gi aiškins ir kitus pasaulinės 
svarbos klausimus.

Visi ir visos kviečiami atsi
lankyti, nes progos išgirst toli
mus svečius kalbėtojus gal ne
greit besulauksim. • Praneškite 
apie šias prakalbas ir tiems, 
kurie šio pranešimo nebus ma
tę. Ridgewoode jau per tūlą 
laiką prakalbų" nebuvo, tad 
padarykime jas sėkmingomis, 
kad organizacijoms šis žygis 
būtų 'akstinu tęsti ir toliau

vyks jau šį vakarą, antradienį, 
rugpjūčio 72-tą, Vaiginio ir 
šapolo svetainėj, 147 Thames 
St. (Ridgewoode), Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 7:30. Įžanga 
nemokama.

šiose prakalbose girdėsime 
tolimus svečius kalbėtojus aiš
kinant mums sveikatos taip 
pat ir visuomeninius svarbius 
klausimus.

Dr. M. D. Palevičius, di
džiulės lietuvių pašalpinės or
ganizacijos — LDS—daktaras 
kvotėjas, iš Detroit, Mich., 
pirmu kartu Ridgewoode su
teiks patarimų, kaip užsilaiky
ti, kad būti sveikais..

V. Andrulis, lietuvių dien-

V. Andrulis
pradėtą mūs kolonijai naudin
gą darbą.

Ridgewoodietis.

LDS Jaunimas Turėjo Šaunią

Turbūt retai kur būna vie
noj vietoj susitelkusio tiek lie
tuviško jaunimo, kiek jo buvo 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo jaunimo priešseiminėj 
ekskursijoj laivu pereito šešta
dienio vakarą, rugpjūčio 24- 
tą. čion buvo skaitlingais bū
riais brooklyniečių lietuvių 
jaunimas, čia buvo 
lietuviško jaunimo
iš visų žymesnių lietuviškų 
centrų Amerikoj : 
Clevelando, iš mainų 
miestų ir miestelių,
rėš, Bostono, Montello, Bing- 
hamtono ir iš kitų kolonijų, 
kurias visas čia neįmanoma 
suminėti.

yeiklaus 
atstovybė

Chicagos, 
srities 

Baltimo-

čiau ant laivo reikėjo kailinių, 
kurių niekas.nevilkėjo ir dėlto 
ne vienam prisiėjo dantimis 
kalenti. Dėl tos priežasties ir 
finansinės naudos iš ekskursi
jos jaunimas ne tiek turės, 
kiek būtų galėjęs turėt.

Ekskursijoj buvo nemažai ir 
suaugusių tolimų svečių.

Šiemetinės ekskursijos lai
vas Ossining daug didesnis ir 
gražesnis už pernykštės eks
kursijos laivą, o visgi visur 
buvo pilna svieto, Atrodo, kad 
ekskursija įsigyveno į tradici
nę jaunimo kasmetinę iškilmę.

Rep.

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

PUBLIC
Telephone 

STagg 2-5043

Areštavo Motiną su Dukte
rim Kaltinant Ernus Dalyvu- 

mą Globojime Žudeiku
Brooklyne suimta ir ilgai 

kvosta Mrs. Rose Pantiel, 40 
m., apsukri rausvaplaukė mo
tina, taipgi jos 22 metų duktė 
Sylvia, gyvenusios 666 Will
oughby Ave.

Sulyg detektyvų nuožiūros, 
Mrs, Pantiel buvusi vilioklių 
į spąstus mirtin nusmerktoms 
aukoms. Taipgi kaltinama, 
kad jos namai buvę gengsterių 
centru. Jos duktė sulaikyta 
kaipo liudininkė. Jodvi sulai
kytos jau nuo pereito trečia
dienio, bet areštas viešai pa
skelbta tik sekmadienį.

Anot policijos, Mrs. Pantiel 
namai buvę centru tai gaujai, 
kuri buvus vadovaujama Max 
ir Meyer Lud^pwitz. Vienas iš 
jų yra po areštu nuo 1937 m.

Kas Radot ar Matėt?
Laike LDS športo lenktynių 

pereitą sekmadienį, McCarren 
Parke, kas nors rado vieno 
sportininkų brangų ir jam la
bai reikalingą' megstinį. Ka
dangi dėl labai šalto oro jau
nuoliai turėjo nuolat apsireng- 
d.inėti, tad greta sporto kostiu
mų jie privalėjo turėti ir kitus 
drabužius, kuriuos laike aktų 
palikus ant pievos kas nors 
galėjo palaikyt už pamestus ir 
paimt globon. Radusieji ar 
mačiusieji radus, prašomi pra
nešt LDS raštinėn, 419 Lori
mer St., Brooklyne.

Vėl Apiplėšė Šimansko ir 
Petkausko Bučemę

Naktį iš penktadienio į šeš
tadienį vėl apiplėšta Ch. Ši- 
mansko ir M. Petkausko bu- 
černė, 380 Grand St. Plėšikai, 
kaip ir aną syk, pereitą liepos 
mėnesį, įsilaužė pro užpakali
nes duris. Kiek padaryta nuo
stolių, pilnai dar neaprokuo- 
ta.

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

580 SUMMER AVENUE 
Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

LDS Šeiminio Bankieto 
Tikietų Platintojams

Malonėkit sugrąžint tikietus 
ir pinigus trečiadienio vakare, 
LDS ar “Laisvės” ofise.

Rengimo Komisija.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių Susirinkimas

Kriaučių Unijos 54-to Skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį rugp. 28 d. 7:30 v. v. Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo salėj, 
■280 Union Avė. Nariai prašomi da
lyvauti. — Sekr. Ch. Nečiunskas.

(202-203) *

RANDAVOJ1MA1
Pasirandavoja 2 fornišiuoti 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 130-26 — 115th St., Ozo
ne Park, N. Y. (199-201)

REIKALAVIMAI
Reikalingi vyras su pačia prižiū

rėjimui 30 šeimynų apartmentinio 
namo. Kreipkitės: 85 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y. Klauskite: M. Rosen.

(200-207)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated 
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS 
o

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra 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

TEN EYCK BEER GARDEN
J. TURAUSKAS, Savininkas. J. BALAŽENTIS, Manager

Sveikina LDS Seimo delegatus ir nori susipažinti su jais!

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 
lūs krajavus 
sudarau su ame- 
ri kon iška is. 1 lei- 
kalui esant ir 
P a d i dinų 1 okio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

F. W. SHALINS
(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

Lietuviu Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION 

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tel. ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.
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Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ
< (Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Šokiams griežė Geo. Kaza- 
kevįčiaus orkestrą.

Laivo gaspadorlais-gaspadi- 
nėmis buvo patys jaunieji, 
šian bei ten, ypač prie gėrimų 
stalo, padedami vyresniųjų 
draugų. Nuotaika buvo smagi 
ir graži. Tik nesmagumo darė 
nepaprastai šaltas oras. Nors 
ir mieste buvo vėsu, tad dau
gelis buvo apsivilkę šilčiau, 
negu pritinka vidurvasarį, ta-

Bermuda Cliper’iui pribuvus 
LaGuardia Orportan, 26-ši 
pribuvę keleiviai sulaikyti per 
apie dvi valandas ir nuvedus į 
atskirus kambarius iškrėsti 
slaptosios policijos agentų. 
Tarpe krečiamųjų buvo ir 6 
moterys. Krėtimo kriežastis 
neskelbiama, ir net detekty
vai iš karto persistatę muitinės 
agentais iki vieną iš jų repor
teriai pažino esant detektyvu.

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 
čia užėję tikrai jausitės patekę į tinkamą vietą ir 

atsilankysite dažniau.
VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 

(JERI STEIKAI IR KITI VALGIAI

yra skersai gatves nuo “Laisves”, ant kampo 
Lorimer ir Ten Eyck Streets

49 Ten Eyck Street Brooklyn, N» Y.
* Tel. EVergreen 8-8520

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vąsaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pienišką valgių 
Ir daržovių—virtų ir žalių.
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