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KRISLAI
Tegul sau bėga.
Suks lizdą Amerikoje.
Viską prakeikia.
Geležinkeliečių balsas. 
Mūsų svečiai ir viešnios.

Rašo A. B.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Mėtams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremk Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.

Chicagos “Draugas” (rug
pjūčio 27 d.) sako: “Vien 
tik katalikų inteligentų iš 
Lietuvos į Vokietiją atbėgo 
apie trys šimtai... kai ku
rie iš pabėgusių pareiškė, 
kad ‘jie bėgtų ir į praga
rą, kad tik nebūtų Sovietų 

f Rojuje’ ”.
O tie “inteligentai”, tai 

kunigai ir šiaip • klerikalų 
šulai, buvę Lietuvos liaudies 
išnaudotojai.

Žinoma, kad jiems nepa
tinka naujoji Lietuva. Lie
tuvos žmonėms jie nebega
lės kailį lupti.

Pragare jiems ir vieta. 
Piršo vargšams, tegul da
bar patys paragaus. Lietu- 

. viams jų visai negaila.
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DRAFTUOS 12 MIL. AMERIKIEČIU KARINEI TARNYBAI 11
VENGRAI BOMBARDA

VO RUMUNIJA
Oro Bombomis Atakavo Du 

Rumunijos Miestus

Spauda praneša, kad į 
Jungtines Valstijas atsiba- 
ladojo Meksikos fašistų ly- 

* deris generolas Almazan, 
I <b kuris prakišo rinkimus. Jis 

čia pribuvo ne be tikslo. 
Bandys gauti Amerikos ka
pitalistų paramą savo žy
giams prieš Meksikos žmo
nes.

Kodėl šios šalies valdžia 
jį čionai įsileido? Kodėl ji 
Almazano neišveja, jeigu 
jis slaptai įsiskverbė?

Kas tik Lietuvos ir lietu
viška dabar prakeikta 
“Naujienose”, “Keleivyje,” 
“Drauge” ir kituose pana
šiuose laikraščiuose. Joks 
Lietuvos žmonių žygis jiems 
nebepatinka.

Paimkime Vilniaus klau^ 
simą. Pirmiau ^sakydavo, 
kad Vilnius yra istorinė ir 
amžina Lietuvos sostinė. Jo 
reikia Lietuvai. Ten turi 
plakti Lietuvių tautos šir
dis.

Bet štai dabar Lietuvos 
seimas nutarė Lietuvos vy
riausybės buveinę perkelti 
Vilniun, tai yra, Vilnių pa
daryti Lietuvos sostine.

Juk tai puiku. Juk už tai 
reikia Lietuvos seimą pa
sveikinti. Pagaliau lietuvių 
tautos širdis plaka Vilniuje, 
toj istorinėje, amžinoje Lie
tuvos sostinėj!

Ęet ar džiaugiasi tuomi 
Lietuvos priešai? Ar tą 
Lietuvos seimo žygį užgiria 
minėti laikraščiai? Kur tau. 
Jie sušilę Lietuvos seimą 
keikia. “Naujienos” (rugp. 
27 d.) šaukia: “Paleckio vy
riausybę jau veja iš Kau
no !”

Tiems nelaimingiems re
daktoriams galvos apsisuko.

Prabilo ir geležinkelių or
ganizuoti darbininkai dėlei 
konskripcijos. Jie priešingi 
verstinam kareiviavimui. 
Jis reikalauja Senato Bur
ke-Wadsworth bilių atmesti.

Tai turime visų darbinin
kų suvienytą frontą prieš 
konskripcija. Pirmiausia pa
sisakė C.I.O., paskui Ame
rikos Darbo Federacija. Da
bar geležinkeliečių unijos.

Brooklyne šiuo tarpu tu
rime daug svečių, gerų 
draugų iš daugelio miestų 
ir kolonijų. Su visais norė
tųsi pasikalbėti. Deja, laiko* 
neturime. Laikraštis turi iš
eiti kasdien. Turime jį pa
daryti. Drg. Mizara užimtas 
L.D.S. seimo reikalais, prie 
laikraščio nedirba. Likusie
ji draugai turime viską pa
daryti.

Iš LDS 5-to Seimo
—-------- • i i •
seimą išrinko tokius savo 
kuopų narius/kurie yra ge
rai susipažinę su organiza
cijos reikalais ir LpS kons
titucija. Delegatų susido
mėjimas savo" organizacija 
didelis, ir tas yra pagirtinas 
dalykas.

PENKTA SESIJA
Penktąją sesiją atidarė 

seimo pirmininkas P. Ja- 
čionis, rugpj. 29 d., 9:30 v. 
ryte. Seka konstitucijos 
skaitymas ir svastomi rim
tai kiekvienas paragrafas.

Priėjus prie pašalpų sky
riaus, kiekvienas ėmęs bal
są kalba su rimtumu. Mat, 
kuopos, siųsdamos delega
tus, nurodė, kad 4-to seimo 
tarimas pašalpų klausimu 
sukėlė kuopose bereikalin
gas diskusijas. Reikia pri
minti, kad žmogaus ekono
minis gyvenimas, su kuriuo 
kiekvienas susiduria, yra 
svarbus dalykas.

Pašalpos mokėjimas pail
gintas.

Reporterio Pastaba: se-

Bucharest, Rumunija. — 
Naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį vienas ‘Vengrijos 
orlaivis numetė šešias bom
bas į Rumunijos lėktuvų 
stovyklą Šatu Mare prie
miestyje, arti sienos tarp 
Rumunijos ir Vengrijos. 
Vengrų lakūnai kulkasvai- 
džiais apšaudė nekariškius 
rumunus.

Kiti Vengrijos orlaiviai 
bombardavo Rumunijos 
miestą Arad.

Rumunai nukirto žemyn 
vieną vengrų bombininką ir 
suėmė visus jo lakūnus; ki
tą vengrų orlaivį jie sužei- kiau kiekvieną delegatą, 
dė.

Vengrų lakūnai taipgi 
mėtė lapelius su atsišauki
mais prieš rumunų valdžią 
Brasove, Vintuli ir kituose 
Rumunijos miestuose.

kuris su rimtumu svarsto 
organizacijos reikalus. Tu
riu priminti, kad LDS kuo
pos, siųsdamos delegatus į

“L.” Rep.

Kam Darbuojasi Amerikos 
Orlaivių Fabrikai

Washington. — Amerikos 
orlaivių fabrikai 80 procen
tų stato karo lėktuvus An
glijai ir tik 20 nuošimčių 
pačiai Amerikai. Jie dar ne
pradėjo statyt trejetą tūks
tančių orlaivių iš tų, ku
riuos užsisakė Amerikos 
valdžia.

London. — Anglų orlai
viai atakavo daugelį italų 
pozicijų Ethiopijoj ir visoj 
Rytinėj Afrikoj.

PRIEVOLĘ JUNGTINĖSE VALSTIJOSE TAIKOS LAIKU
Reikalauja Suregistruot Karo Tarnybai Visus Vyrus nuo 
21 iki 31 Mėty Amžiaus; Kasmet Rekrutuot po: 900,000

h

Berlynas ir Roma Spiria Ru
pumus Taikytis su Vengrija

... / .. . r ^‘14 O

‘Viena, rugpj. 29. — Su
važiavo čia Vokietijos už
sieninis ministeris von Rib
bentrop, Italijos užsienių 
reikalų ministeris Ciano ir 
Rumunijos ir Vengrijos už
sieniniai ministerial. Jie ta
riasi, kaip išvengt karo 
tarp Vengrijos ir Rumuni
jos.

Vokiečių laikraščiai sako, 
jog Vokietija ir Itąlija da
rys “suvienytą spaudimą” 
iš savo pusės, kad priverst 
Vengriją susitaikyt su Ru
munija.

Vengrija reikalauja, kad 
Rumunija atiduotų jai pro
vinciją Transylvaniją, ku
rios dauguma gyventojų 
esą vengrai.

Pranešama, kad Hitleris 
pataria Rumunijai perleist 
Vengrijai bent dalį Transyl- 
vanijos. ,

t__________________~ 11 ■

Roma. — Italų orlaiviai 
smarkiai bombardavo ang
lus Suezo kanale ir pataikė 
į anglų geležinkelį tarp 
Egipto ir Palestinos, kaip 
skelbia italai.

Tikimės, jog svečiai ir 
viešnios supras ir < atleis 
mums, jeigu prie kurių ne; 
galėjome prieiti ir mintimis 
pasidalinti.

Ypatingai mums kalbė
tojams nesmagu. Mes esame 
tiek “apkalėdoję”, pas dau
gelį draugų nakvoję, buvę 
priimti ir pavaišinti. Norė
tųsi kaip nors atsiteisti, 
nors svetingumu, tačiau, 
kaip jau sakyta, darbo są
lygos neleidžia.

r * * r

Žinokite, draugai: Mes 
jūsų atsilankymą labai įver
tiname. Malonu susitikti,

linkėti
gero pa

t 

Laivu "American Legion” Arti 100 Atva
žiavo iš Lietuvos; Smeįon^&įįyito 

Kelionėje Planavo Fašistinį Veikimą
Amerikos laivas “Amer

ican Legion”, kuris tik par
plaukė iš Petsamo, Finlan- 
dijos, parvežė apie 900 “am
erikiečių” iš Europos. Jų 
tarpe didžiuma yra ateiviai, 
Amerikos piliečiai, arba 
Amerikoj gavę pilietybę, ar
ba ateivių vaikai, kurie bu
vo nuvykę į Europą įvai
riais sumetimais. Dalis jų 
yra stamboki biznieriai, 
kaip kurie buvo nuvažiavę 
į Europą pasiviešėti, kiti 
gyventi, bet kada karas 
prasidėjo, tai juos visus pa- 
akstino grįžti Amerikon. Jų 
tarpe yra nemažai iš Lietu
vos, Latvijos ir Estonijos, 
kurie tapo sovietiniais kraš
tais.

Man teko pasikalbėti su

Washington. — Jungti
nių Valstijų senatas trečia
dienį vakare 58 balsais prieš 
31 užgyrė Burkes - Wads- 
wortho sumanymą suregis
truot karinei tarnybai vi
sus vyrus nuo pilnų 21-nų 
metų amžiaus iki 31-nų me
tų užbaigimo. Už šį suma
nymą balsavo 50 demokratų 
senatorių ir 8 republikonai, 
o prieš jį padavė balsus 17 
demokratų, 10 republikonų, 
2 farmerių - darbiečių se
natoriai, 1 progresyvis ir 1 
nepriklausomas.

Senatas dauguma balsų 
sumušė kelis pataisymus, 
kurie siūlė atidėt bei suvar- 
žyt ėmimą į verstiną kari
nę tarnybą. Senatoriai pri
ėmė tik du sekamus patai
symus:

Valdžia gali paimt į savo 
rankas fabrikus, reikalin
gus karinidtns darbams, jei
gu tų fabrikų ‘ 'savininkai 
atsisako g^mint karo pa
būklus pagal valdžios pat
varkymus ;

Fabrikantų pelnas nuo 
valdžiai dirbamų karinių 
reikmenų turi būt ne dides
nis kaip 7 ar 8 nuošimčiai.

Skaičiuojama, kad turės 
susiregistrųot karinei tar
nybai 12 milionų vyrų, jei 
kongreso atstovų rūmas 
taipgi priims šį sumanymą. 
O pranešimai iš Washing-

Bausme už Nesiregis- 
travimą

Kas vengs užsiregistravi
mo ar padės kitam jo iš
vengti, galės būt baudžia
mas iki 5 metų kalėjimo ir 
$10,000 piniginės baudos.

Tarnybos Ilgis
Tarnybos laikas bus vie

ni metai, bet jis galės būt 
pailgintas neribotą laiką, 
jeigu Jungtinės Valstijos 
įsitrauks į karą arba jeigu 
kongresas pareikš, kad 
gręsia pavojus šalies reika
lams.

Pagal dabartinį^ senato 
tarimą, kas metai butų pa
imta po 9Q0 tūkstančių jau-įkų.

O---------------------------------- I
nų vyrų į karinę tarnybą.

Tarnybos Vieta !1
Ši armija galės būt var

tojama ne tik Jungtinėse 
Valstijose ir jom priklauso
mose žemėse, bet taipgi vi
sur kitur šiaurinėje, Cent- 
ralinėje ir Pietinėje Ameri
koje.

Kareivių Alga
Draftuoti kareiviai gaus 

kas mėnesį po $21 algos per 
keturis pirmuosius mėne
sius ir po $30 per sekamus 
aštuonis mėnesius.

■■

Atidėjimai
Paskesniam laikui galės 

būt atidedamas šaukimas į 
karinę tarnybą vedusių vy
rų, kunigų, kunigystės .stu
dentų ir kai kurių valdinių-

j 3?- N

Pažangūs Senatoriai Nurodo, kad Versti- 
no Kareiviavimo įstatymas Reiškia Dar

bininkų Pavergimą ir Diktatūrą

Vokiečiai Padarę Didelių 
Oro Žygių prieš Anglus

VOKIEČIŲ PRANEŠIMAS
Berlin, rugpj. 29. — Vo

kiečių bombininkai pleškino 
Anglijos prieplauką Liver- 
poolį ir sukėlė ten milžiniš
kus gaisrus. Jie taipgi sėk
mingai bombardavo kari
nius taikiklius Middlesbo
rough, Thameshaven, Chat
ham, Birkenhead, Bristol ir 
Cardiff miestuose, Angli- • • JOJ.

Vokiečių bombininkai su
naikino dvi anglų prieplau
kas prie Thames upės žio
čių ir sugadino lėktuvų 
fabriką Birminghame.

Oro kovoj Anglijoj vo
kiečiai nušovė žemyn 8 an
glų lėktuvus ir daug dau
giai! sunaikino anglų lėktu
vų pačiose stovyklose, o iš
savo puses vi 
do 3 orlaivius.

prara

lietuviais tik atvykusiais. 
Didelė didžiuma jų priešai 
dabartinės Lietuvoj san
tvarkos, nes naujan san
tvarka palietė jų turtus ir 
kišenę. Vienas vyrukas par
vyko į Elizabeth, kuris Lie
tuvon buvo pasiųstas buvu
sio konsulo pono Budrio. Jis 
ten mokslus ėjo, visa kuo 
buvo aprūpintas iš Lietu
vos valstybės iždo, manė
būsiąs didelis ponas, kokis tono teigia, kad po savaitės 
nors valdininkas, turėjo 
mokslą, gerą kambarį, vis
ko, ko tik jo širdis geidė. 
Ir štai, sugriuva Smetonos 
režimas. Sugriuvo kartu ir 
jo ,visos viltys! Ne tik neli
ko vilties būti dideliu Sme
tonos valdininku, bet nauja 
Lietuvos vyriausybė kon-_ 
fiskavo knygas iš kurių jis’ 
mokėsi, judamų paveikslų 
mašinėlę ir kitus dalykus. 
Konfiskavo todėl, kad tai

(Tąsa 2-me puslp.)

ANGLŲ LAKŪNAI 3 VALAN
DAS PLEŠKINO BERLYNĄ

VOKIEČIŲ PRANEŠIMAS
Berlin, rugpj. 29. — An

glų orlaiviai naktį per tris 
valandas mėtė padegančias 
ir sprogdinančias bombas į 
pietiniai. - rytinę Berlyno 
dalį; užmušė bent 10 neka- 
riškių žmonių ir sužeidė 
28-nis. Anglų bombos pade
gė kelis namus, daugiausiai 
tame pačiame bloke.

Tą naktį anglų orlaiviai 
visai neatakavo kariškai 
svarbių punktų Vokietijoj.

Vokiečiai gynė Berlyną 
daugiausiai priešorlaivinė- 
mis kanuolėmis. <

kitos priims jį ir atstovų 
rūmas, bent 50 balsų daugu
ma.

12,000,000 Turėsią 
Susiregistruot

Armijos karininkai atkan
da, jog iš 12 milionų sure
gistruotų jaunų vyrų 4 mi- 
lionai ir pusė galėtų būt pa
imti į armiją ir laivyną; ki
ti 7 milionai ir pusė li&JĄįsi 
reikalinguose pramonės., ir 
žemės ūkio darbuose arba 
būtų pąliuosuoti kaipo, fi
ziškai netikę karinei tarny
bai.

Į armiją ir laivyną šį ru
denį būtų draftuota apie 
400 tūkstančių vyrų.
KITI PUNKTAI SUMA
NYMO DĖLEI VERSTINO 

KAREIVIAVIMO:
Turėjimas žmonos ar vai

kų nepaliuosuoja nuo užsi
registravimo verstinai kari
nei tarnybai.

Federalės ir valstijų val
džių valdininkai nesiregiš- 
truos, bet jų tarnautojai tu
ri užsiregistruot, kaip kad 
raštininkai ir kt.

Galės būt pąliuosuoti nuo 
karinės tarnybos sąžiniški 
karo priešai, jeigu jie įro
dys teisingumo ministerijai,

Washington. — Dar pir
mą kartą Amerikos istorijoj 
senatas nusprendė taikos 
laiku šioj šalyj įvest vers
tiną kareiviavimą, pagal 
Burkes - Wadswortho įneši
mą; ir tai yra “žingsnis į 
diktatūros užkorimą ameri
kiečiams,” kaip užreiškė se
natorius Norris, senas ir 
narsus kovotojas už demo
kratines laisves.

Senato priimtas bilius dė
lei verstino kareiviavimo 
sako, kad visi vyrai nuo 21 
iki 31 metų amžiaus turi 
būt suregistruoti kariškai 
tarnybai abelnai. Vadinasi, 
kurie nebus tiesiog imami į 
armiją ar laivyną, tai val
džia galės juos priverst 
dirbt kariniuose fabrikuose 
taip ilgai ir už tiek, kaip 
nustatys Amerikos valdo
vai.

Sknatorjus Burton ' K. 
yyheeler iš Nebraskos dėl 
iol'pareiškė:

“Tatai privers Amerikos 
jaunuolius atsisakyt siekti 
gyvenimo, laisves ir laimės, 
ką užtikrina šalies konstitu
cija.

“Šis sumanymas įveda 
darbininkams verstiną dar
bą. Jis ištraukia žmogų iš 
fabriko, kur jis, sakysime, 
uždirbo po 30 ar 50 dolerių 
per savaitę, ir liepia jam: 
‘Eik į armiją ir gauk po 21 
ar 30 dolerių per mėnesį’... 
Jeigu jūs uždirbdavote po 
75 dolerius per mėnesį ir 
turite žmoną, o gal ir vaikų, 
jūs vis tiek turėsite eit į ar
miją ir tenkintis 21-nu do
lerių algos per mėnesį.

pagal senato priimtą 
Russellio - Over to no pa-

rankas kariniams reikalams 
ne tik pramones, bet taipgi 
paimt radio stotis ir laik
raščius ir per juos varyt sa
vo propagandą,” kaip nuro
dė senatorius Wheeler.

VOKIEČIŲ LAKŪNAI PER 
NAKTĮ NAIKINO LONDONĄ

------------- -------

ANGLŲ PRANEŠIMAS
London, rugpj. 29.

tį per 7 valandas ir 10 mi
nučių vokiečių orlaiviai 
bombardavo Londoną ir nu
metė daugiau kaip 60 bom
bų, daugiausia į gyvenamų
jų namų vietą. Pirm palei
džiant bombas, vokiečių la
kūnai sustabdė savo oriai- 
vių motorus, kad anglai sa
vo Švyturiais jų nesurastų.

Per naktį 500 vokiečių or
laivių numetė tūkstančius 
bombų įvairiose Anglijos 
dalyse.

Anglai nukirto 6 vokiečių 
orlaivius.

*

Anglų orlaiviai bombar
davo Vokietijos ir Italijos 
orlaivių, ginklų ir amunici
jos fabrikus ir žibalo san
dėlius ir padarė didelių 
priešams nuostolių.

Nak

—

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunai iškrausto savo 
ginklų, amunicijos ir mais
to sandėlius iš Vengrijos 
pasienių. 

.........—

Roma. Italai praneša, 
kad jie užėmė anglų fortą 
Polignacą Kenyjoj, Ang1’ 
jos kolonijoj, Afrikoj.

Simla, Indija.

šilčiau ir būsią lietaus arui
taisymą prie šio sumanymo, 
tai valdžia gali paimt į savo

rb
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Štai Tie Judošiai
Ką dabar veikia Vokietijos aukštoji 

kunigija? Tai svarbus klausimas visiems 
katalikams, visiems tikintiesiems.

Gal jie nepasiduoda Hitlerio * užma
čioms? Jeigu jie negali garsiai priešintis 
kruvinajam režimui ir jo vedamam ka
rui, tai gal nors tyli?

Visai kitaip. Štai iš Berlyno žinia. Ją 
pranešė rugpjūčio 27 dieną Associated 
Press ir tilpo New York “Times”.

Ji sako, kad mieste Fulda įvyko Vo
kietijos katalikų bažnyčios vyskupų kon
ferencija. Konferencijoje dalyvavo 45 
vyskupai. Iš viso Vokietijoje yra 48 vys
kupai. Trys sirgo, tai negalėjo dalyvauti, 
pasak pranešimo. Bet jų nuomonės su
tinka su dalyvavusiųjų.

Konferencija išreiškė dėkingumą Hit
leriui ir kareiviams. Konferencija nuta
rė, užsibaigus karui ir Vokietijai laimė
jus, išleisti aplinkraštį ir visose bažny
čiose jį skaityti. Jame vyskupai sudės 
savo ištikimybės pasižadėjimą Hitleriui. 
Dabar nutarta melstis už Hitlerio svei
katą ir Vokietijos kareivių laimėjimą.

Pasak pranešimo, “konferencijos da
lyviuose viešpatavo toks supratimas, kad 
Vokietijos katalikų bažnyčia yra skolin
ga Vokietijos kariams už jų laimėjimus 
ir apgynimą Vokietijos žemės. Be sėk
mingo atmušimo priešo įsiveržimo, Vo
kietijos katalikai nebūtų galėję atlikinėti 
netrukdomai ir ramiai savo bažnytinį 
darbą ir kunigiškas pareigas.”

Tai šitaip kalba Vokietijos vyskupai, 
Hitlerio agentai juodose sutanose.

Nusiskus Barzdą ir Dirbs 
Naudingą Darbą

Kauno spaudoje satyrikas J. Ripka ra
šo apie kunigų ir popų bėdas ir vargus 
po perversmo. Sako jis:

“Netoli rusų kapų sutikau Skuodo po
pą Mažeiką. Keista pavardė, ar ne? Re
gis, jo tėvai savo laiku buvo ištremti į 
Sibirą, ten perėjo pravoslavijon, o sūnus, 
pagaliau, ir į popus išėjo. Ilgą laiką jis 
Skuodo miestely gyveno, turėjo cerkve
lę ir ten atlikinėjo savo popiškas parei- 
gėles... Mažeika yra pusėtinai apsiskai
tęs, geros širdies žmogus.

—Labas, Ripka!—čiuptelėjo jis mane 
už rankos ir, kratydamas savo žilą barz
dą, linksmai žiūrėjo į akis.—Tai ką, nau
ji laikai atėjo?
. —Taigi atėjo, o pats vis dar senuos rū

buos. ..
—Gali mane sveikinti, šiandien pat 

buvau ministerijoj ir prašiau mokytojo 
vietos. Gana apgaudinėti, mulkinti nai
vius piliečius. Įgriso iki gyvo kaulo. Nu
siskuta barzdą, nusikerpu plaukus.. Aš 
nebe popas!

—O kodėl anksčiau šitokiam žygiui ne- 
siryžai ?

—E, anksčiau, — kilstelėjo abi rankas 
popas,—vienas, brol, kovos lauke ne ka
reivis. Būtų mane užpešioję...

—Sakai, mulkinot, ir gėda dėl to pa
sidarė ?

—Vot, vot, gėda! Užvažiuokit dar ka
da nors pas mai^e. Kitoj aplinkumoj pa
sišnekėsim. O šiandien skubu į traukinį. 
Juk ir aš balsuoju už Liaudies Seimo 
kandidatus I

Leipzig.— Anglų lėktuvai

plakatai, otiko dainuoją sunkvežimiai, 
prie pat stoties buvusieji “ideologai”: 
Smetona, Mironas, Šakenis ir kiti. Jie ro
dė, ką turėjo savo galvose. O iš galvų 
lindo kortos, žuvelės, konjako buteliai; 
karūnomis sužibo visa tai, dėl ko “kentė
jo”, ko siekė ir buvo pasiekę “tikrieji 
tautos vadai.” Mačiau, kaip popas, į tuos 
plakatus žiūrėdamas, šyptelėjo. Gal būt, 
jis pagalvojo: Būtų gerai iš to pakaušio- 
paskutinę bonką išimti, žuvytę užkąst?” 
O gal ir ne, gal tuo pasibiaurėjo, nes šo
kęs autobusan, nuvažiavo į stotį, o iš ten 
tikrai į Skuodą nusiskusti barzdos iv, 
tur būt, iš tikrųjų pasiryžęs daugiau 
liaudies nebemulkinti ir dirbti jos labui.”

Nelabai besiseka ir Vilniaus bažnyčios 
galvai, Lietuvos priešui Jalbžykovskiui. 
Liepos 11 dieną žurnalistas V. Žilėnas 
pranešė Kaunui iš Vilniaus sekamą:

“Tos atmainos Lietuvos gyvenime, ku
rios dabar vyksta, žymiai sukrėtė ViL 
niaus endekiškąją kuriją su vyskupu Jal- 
bžykovskiu priešakyje, juo labiau, kai 
paaiškėjo sustabdymas kunigams algų. 
Kunigų dabar Vilniaus gatvėse beveik ir 
nematyti, kadangi daugumas jų dėvi ci
vilius drabužius. Prieš porą dienų arki- 
vysk. Jalbžykovskis buvo sukvietęs Vil
niaus kunigų pasitarimą, tačiau jis pats 
susirinkusiems nusiskundė, kad negalįs 
susiorientuoti dabartinėje padėtyje. Vis 
dėlto jis pasisakė prieš tuos kunigus, ku
rie nusivilko sutanas ir liepė archidiece- 
zijos kunigams dėvėti tiktai sutanas ir 
žiūrėti, kad bažnyčiose būtų tvarka, at
laikytos pamaldos ir degtų visos žvakės.”

Kaip matyt, tai pajutę savo rojui ga
lą, vargšai kunigai nutrenkia sutonas ir 
vaikštinėja gatvėmis kaip ir visi kiti vy
rai civiliškomis drapanomis.

Tai tikra sudna diena...

Bedarbių Rūpesčiai
Nei karinė isterija, nei karui paskirti 

bilionai nežada dešimčiai milionų bedar
bių šviesesnės ateities. Padidėję darbai 
atliekami senomis darbo rankomis—nau
jų nesamdoma. Bedarbių armija pasilie
ka ta pati.

Kaip skaudančio danties, taip šitos so
cialinės ligos neužkalbės jokie politikie
rių blofai. Bedarbiams patiems reikia 
rūpintis savo reikalais.

Štai kame didžioji svarba dabar lai
komos Workers Alliance konvencijos 
Chicago j e. Tai vienintelė organizacija, 
kuri savo eilėsna turi sutraukus kelius 
šimtus tūkstančių bedarbių visam kraš
te ir pastoviai jau kelinti metai veda ko
vą už jų interesus.

Workers Alliance neseniai apturėjo 
nemenką smūgį. Tai buvo išdavystė bu
vusio organizacijos prezidento pono Las- 
ser. Jį “sužavėjo” Rooseveltas ir atkrei
pė prieš bedarbius, prieš bedarbių orga
nizaciją.

Tačiau Workers Alliance tą smūgį per
gyveno ir išliko nesudaužytas, Chicagos 
konvencija tai aiškiai parodo.

Šitoks Velnias Turi Nešdintis 
Laukan

Jau seniai Amerikoje baladojasi An
glijos ekonomistas Sir George Paish. Tai 
tas pat$ sutvėrimas, kuris 1917 metais 
sudarė suokalbį su prezidentu Wilsonu 
ir įtraukė Jungtines Valstijas į imperia
listinį karą. Šis Paish ir dabar darbuoja
si tuo pačiu tikslu. O kas svarbiausia, 
kad jis atvirai tą skelbia: Jis sako: “Aš 
šią šalį įtrauksiu į karą.”

Jo rankos palaidos, jam burna neuž
daryta. Jis/pietauja su Rooseveltu. Jam 
ruošiamos prakalbos. Su juo konferenci
jas laiko bankieriai ir amunicijos kara
liai. /

Tai visa išvertė aikštėn savo prakal
boje senatorius Wheeler, argumentuoda
mas prieš verstino kareiviavimo bilių.

Komercinė spauda tik pusiau lūpų pri
siminė apie šitą senatoriaus Wheelerio 
atidengimą.

Vadinasi, Penktoji Kolona veikia po 
globa aukštų valdonų. Tai skandalas ir 
tragedija!

London, rugpj. 26.-—Vie-Leipzig.— Anglų lėktuvai London, rugpj. 26.—Vie- Roma. — Italų orlaiviai 
bombardavo didžią rudeni- name tik Anglijos miestą vėl smarkiai bombardavo 
nę parodą Leipzige, Vokie- vokiečių orlaiviai užmušė anglų karo laivų stovyklą

* ............... - — v Alexandria o j, Egipte.bei, sužeidė 50 žmonių.
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Iš LDS Jaunimo
Konferencijos

Priėmus Jaunimo Komi
teto raportą] pirmininkas 
pakvietė Frances Williams, 
Nacionalio Jaunimo Kon
greso atstovę, pakalbėti. Ji 
atžymėjo Jaunimo Kongre
so pradinį grupavimąsi ir 
jo veiklą per šešetą metų. 
Su kiekvienais metais Jau
nimo Kongresas pasiekė 
platesnius ir platesnius jau
nimo sluogsnius. Gyvenimo 
padėtis, laikanti jaunimą 
atstumtą nuo nuolatinio už
siėmimo, verčia jį jieškoti 
išeities. O tą išeitį padeda]legatų yardošaukiu. Delegatus

. surasti organizacija. Jauni-' 
mas linksta į Jaun. Kongre
so veiklą, kovojančią prieš 
užgniaužimą visokių teisių. 
Jaunimo Kongresas stoja 
lygiai kaip už šios šalies ap
gynimą, taip ir už pasauli
nę taiką. Jaunimo Kongre
sas yra priešingas konskrip- 
cijai ir kitiems biliams, ku
rie norimi padaryti įstaty- 

darbo

chicagiečių laikraštis 
“Sparks Echo”, naujas, Sei
mo laiku paruoštas, “Met
ro LDS Shouts” ir gražus 
bostoniečių laikraštis “Bay 
State LDS News”. Visi lai
kraščiai gražiai padaryti, 
mimeografo spauda.

Po plačių diskusijų ir ta
rimų apie veiklą sporte, se
sija uždaryta vakarienei. 
Vakarinė sesija bus pradėta 
7 valandą.

Vakarinė sesija pradėta de-

nuotaika ir linki gražiai dar 
buotis ateityj.

K. Michelsonas paskelbia 
konferencijos uždarymą (9 :30 
vai J Vakare) ir bendrai sugie- 
damas Amerikos himnas.

Jasilionis.

Laivu “American Le
gion” Arti 100 Atvažia

vo iš Lietuvos

kraštą mylinti lietuviai.

mais, varžančiais 
žmonių teises.

Įregistruota delegacija ir 
nuo Detroit jaunimo.

Paskelbta, kad popietinė 
sesija bus padalinta į sky
rius. Vienur bus svarstoma 
sporto dalykai, kitur—ap- 
švietos, organizacijos ir so- 
cialės veiklos.

Sesija uždaryta vienai va
landai pietums ir nutarta 
susirinkti 1:30 vai. po piet.

Popietinė sesija jau pasi
dalinus į atskiras grupes, 
tiesia planus ateities veik
lai. Kai kurios kuopos yra 
atsiuntę savo sumanymus. 
Taip pat savo sumanymus 
siūlo ir Jaunimo Komitetas. 
Yra sumanymas, kad jau
nimo veiklos: vadovybė būtų 
įsteigta ne tik New Yorko 
apylinkėj, bet ir kitų did
miesčių apylinkėse.. Yra su
manymas turėti nacionales 
jaunimo konferencijas daž
niau negu kas du metai; 
kad į Nacionalį Jaunuolių 
Komitetą įc 
iš Chicagos; 
mas, kad

į atstovas 
ir pasiūly- 

visą ' komitetą 
rinkti iš chicagiečių. Mato
mas reikalas turėti keliau
jantį jaunimo organizato
rių.

Nutarta,-kad į Naciona- 
lio Jaunimo Komiteto posė
džius būtų šaukiami repre
zentantai ir iš tolimesnių 
kolonijų du kartu į metus, 
su tuo supratimu, jei ryta 
dienos LDS Seimo . sesija 
užgirs Šį planą ir leis apmo
kėti .tokių reprezentantų ke
lionės lėšas iš LDS iždo.

Iškeltas klausimas apie 
reikalą skelbti naujų narių 
prirašinėjimo vajų iki LDS 
pasieks 10,000 narių. Nuo
monės pareikštos, kad rei
kia tarpe vajų bent kiek 
pertraukos, nes pereitas va
jus visai nesenai užsibaigė. 
Balsavimas šią nuomonę pa
tvirtino.

Nutarta, kad visi drau
gingumo (associate) nariai 
turi būti išbuvę nemažiau 
kaip 6 mėnesius, jei jie no
ri dalyvauti LDS ruošia
mose sporto olimpijadose.

Sugrįžus sporto grupei į 
bendrąją sesiją plačiai dis- 
kusuojami patiekti jų veik
los planai.

Kad pridėti Chicagai dau
giau svarbos, chicagiečiai 
prisegė ant sienos daugiau 
iškabų, reprezentuojančių 
jų kuopų vardus: Monarchs, 
Redwings ir Sparks. Kita 
iškaba sakanti, kad chica- 
giečiai gavo į LDS 200 nau
jų narių.

registravo Amilija Klimaitė.
Pirm. K. Michelsonas per

skaitė atsiųstus sveikinimus, 
kurių daugelis buvo ir su au-> 
komis.

Specialūš filmininkai filma
vo veikiantį prezidiumą.

Tony Vasaris raportuoja 
planus apie galimus pasilinks
minimus LDS jaunimo veikloj. 
Raportas priimtas.

Ormanas raportuoja organi
zacinio skyriaus veiklos pla
nus. Čia pažymima, kad susi
pažinimui su Jaunimo Komi
teto veikla, to komiteto nariai- 
alternatai turi dalyvauti kas 
trečią posėdį Komiteto tari
muose. Rap. priimtas.

Jessie Shaiko raportuoja 
sporto veiklos planus. Padis- 
kusavus šį raportą, jis buvo 
priimtas.

Ona Vaznytė raportuoja ap- 
švietos skyriaus planus; Ra
portas priirhtas.

Ormanas skaito organizaci
nių principų pareiškimą. Po 
diskusijų ir pasiaiškinimų pa
reiškimas vienbalsiai priimtas.

Priimtos taikos ir konskrip- 
cijos klausimais rezoliucijos.

Pranešta pasekmės ir pa
skelbta laimėtojai. medalių 
Olimpijadoj.

Iššaukti .ir apdovanoti visi 
tie, kurie užsitarnavo aukš
čiausius požymius abelnoje 
LDS jaunimo veikloje, pagal 
vadinamą “merit systemą.”

Tony Vasaris pranešė apie 
LDS jaunimo veiklą Massa
chusetts valstijoj; jis pažymė
jo, kad per du metu žymiai 
paaugo narių skaitlius.

B. Galinauskaitė raportavo 
apie clevelandieČių gražų vei
kimą; Anna Evalga — apie 
pittsburghiečių; Frances Yur- 
gil — apie chicagiečių; V. Za- 
blackas — apie Brooklyn© 
apylinkės.

Nominacijų komisija patie
kė surašą kandidatų siūlomų į 
Nacionalį Jaunimo Komitetą. 
Kandidatais yra: T. Yermal, 
J. Orman, Emilija Klimas, J. 
Gresh, K. Michelson, F. Sibol- 
ir Anna Waznis. Alternatais: 
W. Kubilius, Anna Stelmok, 
John Douglas ir V. Zablac- 
kas. •

“Šiaudiniu” balsavimu pa
sisakyta jaunimo noras vietai, 
kur turėtų įvykti sekantis LDS' 
Seimas. Už Chicago paduota 
28 balsai, už Bostoną—2?,. .

Pakviestas pakalbėti yiepas 
YMCA viršininkų. Jis .pasi
džiaugė lietuvių jaunimo veik
los planais ir jų organizacijos 
principais ir pasakė, jog ei
nant tokiu pasibriežtu keliu, 
Amerikos demokratija tikrai 
gali laikytis.

Kalba LDS prez. Mizara. 
Jis džiaugiasi jaunimo veikla, 
plačiu judėjimu ir aiškiu de-1 
klaravimu savo principų.

Kalba LDS Centro sekr. 
Siurba. Jis primena, kad lietu
vių visuomenėje randasi tokių 
žmonių, kurie patys negalėda
mi nieko suorganizuoti, ban
do kenkti ir mūsų Susivieniji
mui, leisdami tai vienokius, tai 
kitokius prasimanymus. Bet 
einant ,aiškiai pasakytais mūs 
Sus-mo principais nebus sun
ku išdėstyti organizacijos 
reikšmingą vertę bile vienam 
lietuviui, kviečiant jį rašytis į 
LDS.

Paskutiniu kalbėtoju pa
kviestas Ormanas, Jaun. K-to 
sekretorius. Jis. pasidžiaugia

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
nebuvo jo, nes jis niekur 
dirbo, nieko neuždirbo, 
buvo valstybėm turtas ir vals
tybė pasiėmė. Bet jis dabar 
labai piktas. Jis piktas, kad 
neteko progos būti ponu, ne
teko karjeros ir šaukia: “Ma
ne Lietuvos bolševikų valdžia 
apvogė! Mano net paveikslų 
mašinėlę pavogė!” Nors tai 
nebuvo jo ir tikrumoj nieko 
nuo jo Lietuvos vyriausybė ne
pavogė.

Teko kalbėtis su kitais, ku
rie gerai atsineša linkui nau
jos Lietuvos santvarkos. Jie 
mano, ka’d Lietuvoj milžiniš
ka didžiuma žmonių patenkin
ti. Vienas svečias sako: “Na, 
žinoma, tiems, kurie buvo po
nai, tai negerai, jie nusigandę 
ir kas naktis bėga per grony- 
čią į Vokietiją, bet tiems, ku
rie pirma buvo niekas, tai jie 
dabar yra viskas ir jie džiau
giasi.”

žinoma, kad taip yra. Kas 
Lietuvoj pirma buvo ponas, 
tai dabar jau nebus ponas, 
nes net ir žodį “ponas” nauja 
Lietuva panaikino, o tiems, 
kurie buvo ponų vergai, tai 
jiems gerai. O Lietuvoj darbo 
žmonės, ar tai 
darbininkai, ar 
ar inteligentai, 
buvo Smetonos

jos, tai visiems buvo blo- 
Dabar jiems gerai. Reiš- 
Lietuvoj. liaudžiai didžiu- 
gerai.

Šioj&r.sesijojpaskleista]gražia., jaunimo^, dejegącijeę,

ne-
Tai

valstiečiai, ar 
profesionalai, 
kurie tik ne- 
valdžioj arba

arti 
ga. 
kia, 
moj

Vienas iš keleivių sake: 
“Važiavome, kaip niekados 
pirmiau. Iš vienos pusės laivo 
vienas kdro laivas — naikin
tuvas, iš kitos kitas, kaip ko
ki kunigaikščiai.

Laivą apsaugojo Amerikos 
karo laivai. Ant laivo atvažia
vo ir Norvegijos kunigaikšty
tė.

Iš platesnio pasikalbėjimo 
su tais, kurie nebuvo jokiais 
Smetonos viršininkais pasiro
dė, kad tik kelių valandų bu
vo klausimas. Jeigu Sovietų 
Sąjungos Raudonoji Armija 
būtų nesutvi'rtinus savo jėgas 
Lietuvoj, tai būtų Lietuvos ar
mija užpuolus tas Raudonosios 
Armijos dalis, kurios stovėjo 
Lietuvoj. “Vienus būtų išpjo
vę, kitus būtų privertę pasi
duoti, o tuo . kartu Smetonos 
paprašytas,- visai legališkai bū
tų j Lietuvą įmaršavęs Hitle
ris su savo armija.” Keliau
ninkas sake, kad tą jautė visi 
Lietuvoj sąmoningesni ir savo

Dabar kas naktis iš Lietuvos 
bėga Smetonos šaikos gaivalai 
per sieną į Vokietiją. Bėga pas 
Hitlerį jieškoti globos, kur ra
do prieglaudą ir jų vadas 
Smetona.

Toliau teko patirti, kad iš 
Lietuvos ant minėto laivo bu
vo 107 žmonės, kurių 86 lietu
viai. Dai/g jų tarpe yra tie, 
kurie buvo susirišę su Smeto
nos valdžia arba ta valdžia 
jiems buvo naudinga. Jų tar
pe buvo 5 kunigai, nors, sako, 
nevisų kunigų buvo mintis vie
noda. Tarpe kitų atvyko po
nai Račkai.

Smetonos šalininkai darė 
suokalbius prieš naują Lietu
vos vyriausybę ir pažangius 
Amerikos lietuvius. Jie pasi
skirstė rolėmis, kur kurie 
veiks, kaip veiks, ką kalbės 
prieš Lietuvos santvarką. Na, 
ir keliauninkas sako:

“Na, dabar laukite atakų! 
Viskas ant laivo buvo supla
nuota, susitarta, rolės paskir
stytos!”

Taigi, kaip buvo laukta, taip 
ir atsitiko. Pirmoji smetoninin- 
kų partija jau atvyko. Dabar 
jie leisis darban prieš naują 
Lietuvos santvarką ir Ameri
kos pažangų lietuvių judėji
mą. Mes norime tiems ponams 
priminti, kad lai jie neužmirš
ta, kad atvyko į demokrati
nę Ameriką, kad Amerikos 
liaudis nelabai pakęs tuos, 
kurie bandys dirbti, kaipo 
Smetonos agentai, o Smetona 
juk yra Hitlerio agentas.

“Laisvės”* Reporteris.

Meksikos Fašistų Kandida
tas į Prezidentus Jieško 

Paramos Amerikoje
Mexico City. — Generolas 

Almazan, fašistų, kunigų ir 
kapitalistų kandidatas j 
Meksikos 'prezidentus, išvy
ko Į Jungtines Valstijas. 
'Suprantama, kad jis’ ten 
jieškoš 'pAVaihos prieš demo
kratinį meksikiečių kandi
datą į prezidentus Avilą 
Camacho.

Dabartinė prezidento 
Cardenaso valdžia ir darbo 
unijos rėmė Camacho ir tei
gia, kad jis rinkimuose ga
vo milžinišką daugumą bal
sų.

Meksikos ‘kongresas, to
dėl, rugsėjo 1 d. paskelbs 
Camacho naujuoju 'Meksi
kos prezidentu. Nužiūrima, 
kad tada generolas Alma
zan apsišauks save “teisė
tai išrinktu prezidentu” ir 
pradės ginkluotą sukilimą 
prieš Camacho ir prieš visą 
demokratinę Meksikos vy
riausybę.

Tai vaizdas Anglijos miesto Hampshire gatves, ant 
kurios vokiečiu orlaivis numetė bombą; palikę tik griu-
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S1DABRAS--VAN- 
DENS VALYTOJAS

Pasadena, California. — 
Miestų vanduo dabar pa
prastai yra apvalomas che
mikalu chlorinu nuo per- 
daugelio bakterijų. Bet 
chlorina's gadina vandens 
skonį. Apvalant gi sidabru 
vandenį, nelieka jokio blo
go skonio, bet, priešingai, 
vanduo kibirkščiuoja ir bū
na taip gardus, kaip tiesiog 
iš tyro šaltinio.

Tatai patyrė Californijos 
Instituto Technologijos pro
fesorius Alexander Goetz. 
Jis su savo žmona Sylvia 
per ilgus bandymus patikri
no įvairius chemikalus ir 
šiaip metalus, kaipo bakte
rijų naikintojus vandenyje, 
ir atrado, kad sidabras yra 
tam tinkamiausias.

Profesoriaus Goetzo aps- 
kaitliavimu, tai dviejų 
keturių dolerių vertės 
dabro užtektų apvalyt 
lioną galionų vandens.

Dalelė sidabro užmuša 
100 iki 1,000 milionų dau
giau bakterijų, negu tokia 
pat dalelė aukso ar gyvsi
dabrio. Švinas ir varis taip ■ mįausiai nupuolęs į,__ __  _____ ... _____  .
pat galima bū tų vartot kaip metų. Ilgus šimtmečius nebe taip pasireiškia, 
bakterijų žudytojai vande- žmogaus amžiaus vidurkis | 
nyje, bet šiedu metalai pa- buvęs 35.45 metap 
tiem žmonėm pavojingi. i - ■ *

Prof. Goetz primena, jog gjantis viduramžiams, am- 
kiekviena medžiaga, kuri gins pradėjęs regimai ilgėti 
nuodija bakterijas vandeny- jr pasiekęs šiandieninį apie 
je, gali būt nuodinga ir pai- 60—70 metų vidurkį. Bet ir 
čiam žmogui. Todėl moksli- ’ tai esą tik pusė ar trečdalis 
ninkai turi atrast ir nusta- žmogui skirto gyventi laiko.

iki 
si- 

mi-

Žmogus Galėtų Gyvent 125 iki 180 Metų
Ilgai gyventi — kiekvieno 

žmogaus svajonė. O palygi
nus žmonių amžių su gy
vulių amžiumi, matome, kad 
jie iš vieno atžvilgio už mus 
pranašesni. Apskritai, gyvu
lių amžiaus ilgis yra lygus 
jų brendimo laikui, padau
gintam iš penkių. Žmogus! 
galutinai subręsta per 25 
metus, tat mažiausia turė
tų, padauginus jo brendimo’ 
metus iš penkių, išgyventi 
bent 125 metus.

Iškasenos ir kiti moksliš
kai ištirti gilios senovės ra
diniai verčia spręsti, kiek 
buvo anksčiau gyvenama ir 
matyti, kad dabartinis žmo
gaus amžius tėra pusė ar 
trečdalis to, kiek buvo gy
venama anksčiau. Spėlioja
ma, kad senovės amžiais 
žmogus gyvenęs iki 180— 
200 metų.

kingas maitinimasis, nešva- metu turėdamas ramybę, 
ra ir svarbiausia, nervų per- organizmas atstatąs visą iš
tempimas, pereikvojimas.

Pirmoje vietoje
tvarkingas ir taisyklingas

eikvotą energiją, smagenys 
svarbu atKaun^ veikimo galias. Li-

kusiomis miego valandomis

čiau fizinio darbo įtaka pas
kutiniais laikais smarkiai 
perdedama.

Kai kurie tyrinėtojai tei
gia, kad po 40-45 metų am-

PSICHOLOGIJOS MUKSI AS IR
ĮVAIRŪS JO SKYRIAI

Rašo J. F. Borisas, Ph. C., O. D.
Jau rašiau apie protinius jos, būtent, racionalė 

gabumus, žmogaus smage- chologija ir empirine 
Skirtumas

psi- 
psi-

įvairių celių, kurių skai-'tų dviejų psichologijų buvo 
Gerėjant ekonominėms čius gali pasiekti vidutiniai tame, kad racionalė psicho- 

gyvenimo sąlygoms, iš da- daugiau negu 10 bilionų. logija gvildeno vadinamas 
lies taisosi ir žmogaus am-

miegas Niekas taip “baisiai organizmas atstatęs jėgas žiaus reikėtų saugotis per- ras.lr kalP J1® susideda išchofogija.
- -- - ilsisi.r*neėda žmogaus sveikatos ir 

neatneša tokių milžiniškų 
nelaimių visam organizmui, 

! kaip nepakankamas išsi- 
I miegojimas ar miegojimas 
ne miegui skirtu laiku. Ne
pakankamai miegančio žmo
gaus organizmas greitai ne
tenka atsparumo įvairių li
gų perams; mažėja jo bal
tųjų kraujo rutuliukų kie
kis, silpniau veikia kai ku
rios liaukos. Toks žmogus 
regimai blykšta ir nyksta. 
Įvairios ligos randa geriau
sią pasireikšti dirvą.

Nelabai geras šiandien ir 
žmonių maistas. Metaliniuo
se induose verdama sriuba, 
metalais apdirbama mėsa, 
smulkiai malta duona ir pa
našus maistas irgi nelabai 
prisideda prie geros sveika
tos išlaikymo. Tokie pro
duktai trikdo atskiras orga
nizmo dalis ir žlugdo svei
kata.

Dabartiniais laikais žmo
nės ypatingai gausiai mirš
ta nuo širdies negalavimų ir 
kraujo takų sutrikimo.

Daugiausia ilgaamžių nėję Afrikoje. Čia amžiaus 
N e p a k a nkamai išsimie- žmonių Europoje gyvena vidurkis fpra 21-25

vargti nuo fizinių darbų.

lies taisosi ir žmogaus am- Dabar mes pakalbėsime “sielos” ypatybes, tai yra, 
žiaus ilgumas. Statistiniai aPie psichologiją.
duomenys, rinkti Anglijoje, Kadangi psichologijos Į džiaginė, mirtina ar nemir- 
rodo, kad ilgaamžių žmonių, mokslas ’ daug bendro turi tina. Empirine psichologija 
(70-90 metų) skaičius iš 18 
procentų, 1903 m. per 35 
metus padidėjo iki 27 pro
centų. Didele dalimi žmonių 
amžių prailgina sanitarinės 
būklės gerėjimas ir medici
nos priežiūra.

Trumpiausiai gyvena 
žmones Indijoje ir Centri-

ar ji medžiaginė ar neme-

su smagenimis, todėl kiek- tyrinėja daugiausiai dvasi 
vienam žmogui reikalinga 
suprasti bei susipažinti su 
psichologija, nepaisant ko
kią rolę jis arba ji savo gy
venime atlieka. Kiekvienas 
žmogus naudoją psichologi
ją, nežiūrint ar jis būtų 
profesorius, biznierius ar 
šiaip sau dirbtuvės darbi

ninkas. Bedarbis, kuris įieš
ko darbo, taipgi turi vartoti 
psichologiją, nes kitaip jam 
būtų labai sunku darbas 
gauti.

Susipažinti su psichologi
jos mokslu nėra taip labai

kerpa amžiaus dienas. lyra sudėtingiausias, aukš- 
Dar pabrauktina, kad čiausiai komplikuotas mok- 

žmonės paskutiniais laikais slas, kuris reikalauja sma- 
miršta tokiomis ligomis, ku- genis ir visus žmogaus pro- 
rių medikalė priežiūra ne- tinius gabumus pavartoti, 
pajėgia nugalėti, pay., šir- kuomet reikalas įvyksta, 
dies ligos. Prie širdies sU-j Terminas “psichologija” 
trikimų priveda pats gyve- (kilęs iš graikų kalbos žo- 
nimo būdas, aplinkybės, ap- ( dfių psiche ir logos, kas rei- 
skyitai, asmeninės ir visuo- škia “sielos” mokslą.”. Bet 

kadangi sielos buvimas visai 
neaiškus, tai ir psichologi
jos mokslas daug kam ro
dosi neteisingas arba nesu
prantamas.

vidurkis tėra 21-25 metais* ** t JLJ <JX V r> J TVlltl VIVALI 11X10 UGI Ct JL11VvCXX44

gančio žmogaus sveikata du Jugoslavijoje. Tai daugiau- Asmuo subręsta turėdamas 
tris kartus greičiau sutirps- šia kalniečiai piemenys ir'9-11 metus ir retas išgyve- 
f •i dintrcfii xroirlo Gnminmc ."Z 1,1 .J.Jro i I OA •^.^•4-.-. J..Amžiams bėgant keitėsi ta, dingsta veido jaunumas, 
pasirodo persitempimo ir 
senatvės raukšlės ir 
gint ateina ankstyva 
ve.

Labiausia miego 
kenksminga žmonėms

žemės klimatas, gyvenimo 
sąlygos ir aplinkybės, todėl 
turėjo pasikeisti ir žmogaus 
gyvenimo ilgis.

Amžiaus trumpėjimas ė- 
jęs labai palaipsniui, o že-

nupuolęs prieš į 25 - 35 metų. Vėliau ta žala

nius, protinius ir jausminius 
reiškinius. Dabar abį šios 
dalys psichologijos pradėjo 
nustoti svarbumo.

Šiandien mes turime daug 
skyrių psichologijos, bū
tent: biznio psichologija, 
medicinos psichologija, dip
lomatų psichologija, religi
jos psichologija ir tjt.

Biznio psichologija mokina 
žmogų protautir vartot sa
vo gabumus su žmonėmis, su 
kuriais asmuo neturi jokio 
socialio s u s i d r a ugavimo. • 
Geras biznierius yra savos 
rūšies neblogas psichologas, 
nors tankiai yra tokių at
sitikimų, kad jis arba ji nie
ko teoretiškai nežino apie 
psichologiją—pats gyveni
mas jį praktiškai padaro 
psichologu.
Ką Reiškia Psichologiškas 

Dalykas?
Tas reiškia, kad mes tu

rime suprasti, kaip mūsų' 
mintys, jausmai, valios pasi- ■ 
ryžimai budavojasi. Matyti 
ką nors, girdėti ką nors, tu
rėt linksmumo jausmą, turė
ti kentėjimo jausmą, prieiti 
prie kokio nors pasiryžimo, 
tai yra sąmonės stoviai ir 
psichologijos dalykas. Kad 
psichologijos dalyko ypaty- 

. bės pasidarytų mums aiš
kesnės, reikalinga įsižiūrėti „ , 
į jų skirtumą nuo kito da- 

| lyko plačioje žodžio prasmė- 
ije. Kitais žodžiais pasakius, 
mes turime įsižiūrėti į psi
chinių reiškinių skirtu 
nuo fizinių arba medžiagi
nių, kurie sudaro dalyką. O 
fiziniusz bei medžiaginiu 
reiškinius mes tiesio 
suvokiame savo išoriniais

(Tąsa ant 7-to pusi.)

na per 30 metų. Bet ir gyve
nimo sąlygos čia kelia pa
sibaisėjimo... Pragariškas 
karštis, klaiki nešvara, blo
gas maistas ir kitos sąlygos lengva, nes psichologija tai 
kerpa amžiaus dienas. lyra sudėtingiausias, aukš-

ūkininkai. Gyvenimo sąly
gos juos verčia rūkyti, nes 
tenka dūmais gintis nuo 
vabzdžių. Taip pat Jugos
lavijoj sunku būtų užtikti 
žmogų, kuris būtų išvengęs 
“stikliuko.” Todėl nuomonė, 
kad kiekvienas alkoholio la
šas trumpina gyvenimą, yra 
perdėta.

Ilgas gyvenimo amžius 
nepriklauso perdaug nuo 

žmo-1 klimato, nes Anglija su sa
gus turi miegoti nemažiau vo, palyginti, blogu klimatu 
7 valandų per parą ir eiti 
gulti bent tarp 10-tos ir 
11-tos valandos naktį. To 
miego iki 2 valandos po vi
dunakčio niekas negali at
stoti. Tos keturios miego 
valandos esančios lygios 7—

bere- 
1 

senat-

stoka
iki

Nelaiku miegojimas 
Vėliau. giamai veikia nervų 

i pasiekęs 50 metu ir tik bai- mą ir virškinimą.
Norįs būti sveikas

tyt punktą, iki kurio ta me
džiaga užmuša bakterijas, 
bet yra taip praskiesta, jog, 
kiek galima patirt, negrę- 
sia pavojum žmogui.

Dedant sidabro į vandenį 
tiek kaip chlorino, tai susi-’ 
darytų penkis kartus dau-| 
giau nuodo; bet užtat pen
kis kartus mažiau dedant 
sidabro į vandenį, jis žmo
gui nekenktų labiau, negu 
dabar vartojamas chlorinas, 
ir kur kas geriau apvalytų 
vandenį nuo bakterijų, kaip 
kad teigia profesorius Go
etz. ’

Pagrindinės žmogaus am
žiaus trumpėjimo priežas
tys yra netvarkingas gyve
nimas: miego stoka, netvar-

nei- 
siste-

neturėtų tiek. daug ilgaam
žių žmonių. Iš s'eniau žinomi 
keletas žmonių Anglijoj, ku
rie buvo išgyvenę per 150 
metų.

Teigiama, kad
darbas gryname orą yra la-1 normalaus 125 - 150 ar net Paskutiniu laiku psicholo- 

8 vai. miego kitu laiku. Tuo!bai naudingas sveikatai, ta-'180 metų amžiaus.

meninės priežastys.
Teigiama, kad ilgesnį lai

ką tvarkingai gyvenant, 
kelių gentkarčių eigoje mū- 

fizinis'sų amžius, esą, grįžtų prie

IŠRADIMAI IR BIZNIŠKI JU SLOPINTOJAI

Vėžio Pavojus Pagy
venusiom Moterim 
Vėžio liga yra trečia iš 

eilės didžiausia žmonių ma
rintoja Jungtinėse Valstijo
se, imant tos ligos aukas 
abelnai, neskiriant amžiaus. 

Kaipo suaugusių žmonių 
marintojas vėžys yra nume
rio antro giltinė. Bet kas 
liečia pagyvenusias moteris 
tarp 35 ir 55 metų amžiaus, 
tai vėžys nuvaro daugiau 
jų į kapus, negu bet kuri 
kita liga.

Šitokius faktus apie vėžį 
surinko Harvardo Univer
siteto profesorius Dr. Ed
win Bidwell Wilson.

Laiku susekus vėžį, pir
ma negu jis pasiskleidžia 
po daugelį kūno dalių, tai 
vėžys yra išgydomas.

Bet kaip sužinot, kada 
prisimeta žmogui vėžys, ku
ris iš pradžios nejaučia
mas? Dr. Wilson pataria 
kas metai sykį nueit pas vė
žio ligos tyrinėjimo specia- kams įsivedus tą nepaprastą 
listą; o per vienus metus veislę, javų kainos dėl pa- 

• vėžys paprastai neįsigalįs 
taip, kad jau būtų nepagy
domas.

gijos mokslas pasidalino į 
bent kelis skyrius, ir reikia 
pastudijuoti bent keletą da
lių psichologijos, idant su- 

‘sipažinus nors vidutiniškai! 
su psichologija.

Mes galime savęs klaus
ti: kas tai yra dvasiniai rei
škiniai? Kad supratus dva
sinius reiškinius, reikalin
ga suprasti mūsų jausmai, 
vaizdiniai, mintys, norai ir 

i taip toliaus. Ką mes vadi
name jausmu, mintimis, no
rais, kiekvienas^ gerai žino, 

I____ _____ tuos žo-
I džius. Aišku, jog taip vadi- 
i narni dvasiniai reiškiniai 
,mums abelnai tiesioginiai 
žinomi ir kiekvienas gali 
juos suprasti, nevartodamas 
daug savo protinių gabumų 
bei smagenų.

Ar yra siela, ir kaip mes 
suprantame sielą? Mes ne
kalbame čia apie nemiršta
mą sielą, kurią skelbia ku
nigai. Siela mes čia vadi-

sušalimo, žemesnėsūkininkavimas būtų visiškai kų savininkai amžinųjų venti
' degtukų> nėra pražudę. Tei- temperatūros, laipsnį, 
giama, kad yra įrengta 
jiems gaminti fabrikų, bet 
jie bus paleisti į darbą tik 
tuomet, jei ateis žinia, kad 
kurioje kitoje pasaulio 
lyje tokie degtukai jau 
džiami į apyvartą.

Amerikos išradimų 
tentų biuras daug užregis- 

colių ilgio* Nuo viršūnės iki , (rauginamas) ir gaunamas travęs bandymų pagaminti i 
žemės stiebai, apaugę tikrai (tolygios karvės pieno sūdė- vandenyje negęstančią ūg

io senovėje 
graikai. Šio išradimo paga
minimas tūkstančiams žmo-, 
nių suka galvas.

Botanikas „Chordley išau
gino įvairių spalvų obuo
lius. Ryškios spalvos ne. tik 
obuolio paviršiuje, bet net 
iki pat širdies. Tačiau iš tų 
spalvuotų obuolių grūdų iš
auga nebe spalvoti, bet pa
prastus vaisius nešą me
džiai.

Daugiausia nepaprastu
mų kaip tik patiekiama iš 
botanikos srities. Holandas 
Mreegahvas išaugino tulpių, 
kurių kiekvienas lapukas 
visiškai skirtingos spalvos.

Sovietų mokslininkas Li

Žmogaus protas amžinai 
nerimsta ir įieško įvairių 
gamtos paslapčių išaiškini
mo bei stengiasi atidengti 
naujų technikos laimėjimų. 
Rašoma, kad prieš kiek lai
ko M. Ricklingas išaugino 
kviečius, kurie visiškai ne
turėjo stiebo, o buvo viena no kaitinamo aparato 
varpa. Ta varpa buvo 271galba ferment u o j amas

: \ • I

nuostolingas.
Panašiai atsitikę su che

miniu pieno gamybos būdu. 
Jau anksčiau buvęs išrastas 
būdas chemiškai iš pašaro 
ir vandens pienui gaminti. 
Į tam tikrą aparatą pri
kraunama pašaro, jis drėg- 

i pa-

--------------- -----------------7 —1------- or --------------- | uLiviv v ciimikiijj

natūralaus didumo grūdais. | ties dirbtinis pienas. Ir la- nj, kokią turėj
T? inizlmnrnn nnninlzn v\/xv» V — — X ~ Z '____ •! • X • _ • Y 

gausėjusių derlių ir žymiai 
didesnės pasiūlos dar že
miau kristų ir tokiu būdu

Ricklingas to pasiekė per boratoriniai tyrimai paro- 
vienuoliką kruopštaus kvie- dė, kad cheminiu būdu ga- 
•čių tobulinimo darbo metų, minamas pienas nieko ne- 
Tai buvo didelė ūkininkavi-l 
mo staigmena.
• Tokius kviečius įvedus, 
derlius turėjo keleriopai pa
didėti. Išradėjas M. Ricklin
gas susilaukė pažįstamų ir 
nepažįstamų žmonių vizitų, 
turėjo eilę su paslaptingais 
žmonėmis pasikalbėjimų... 
Ir staiga apie patobulintos 
kultūros rūšies kviečius vis
kas nutilo, baigėsi visos kal
bos. Po to prasidėjo įvairūs 
spėliojimai, kad M. Ricklin- 
go kviečių - veislė nuimant 
derlių sunykusi, nubyrėję 
grūdai, arba jam buvę pa
tarta savo kviečius sunai
kinti ir neplatinti. Esą, jau 
ir taip yra 'pasaulyje javų 
perteklius, kad net nebespė
jamą jų suvartoti, o ūkinin-

siskiria nuo tikro karvių 
pieno. Nors šis cheminis pie
no gamybos būdas yra ne
palyginti pigesnis bei pa
prastesnis, tačiau * atitinka
mi žmonės neleidę jam pasi
rodyti gyvenime, kadangi 
būtų labai pakenkęs esama- 
jai natūralaus pieno pramo
nei.

Prieš kiek laiko buvo iš
rastas “amžinas degtukas.” 
Juo., kaip rodo Amerikos pa
tentų biuro tyrimo duome
nys, buvo galima žiebti iki 
dvidešimties tūkstančių kar
tų, kol visai susitrina me- senko išrado būdą pagrei- 
džiaga. Vos tik išradimas tinti įvairių augalų 
buvo užpatentuotas, degtu- 
kij fabrikantų bendrovė iš
radėjui sumokėjo milžinišką 
sumą ir nupirktą išradimą 
paslėpė savo seifų gilumoje.
Amžinieji degtukai būtų jų 
pramonę pakirtę ir pražu-

minį javą pasėjus pavasarį, 
nėra jam galimybės « gauti 
žemesnės temperatūros. To
dėl Lisenko prieš sėją grū
dus palaiko atitinkamoje 
žemoje temperatūroje, ge
malas “pergyvena” šaltąjį 
tarpsnį ir paskui pasėtas

L deriingaį auS'a- kuris‘tik’'ištaria 
lik šio išradimo dėka kars-! -......................
tuose kraštuose auganti me- 

įp’dvilnė gali būti ir šaltesnio 
klimato žemėje Sovietuose 
auginama. Jarovizacija au
galų pasaulyje atidengė ai
bę naujų galimybių.

Apskritai, išradi ngumu 
daugiausia pasižymi jauni
mas. Daug jų yra ir nežy
mios vertės. Štai išrastas 
patobulintas lenktinis peilis.
Jo šone esančią sagutę spus- ’name žmogaus sąmonę arba 
telėjus, savaime atsilenkia, jsužinumą kaipo asmens.

Pripažint, kad yra tokia są- 
monė-siela, tarp kito, yra 
šitoks pagrindas: mes ne
galime mąstyti apie tą ar 
kitą jausmą, apie tą ar kitą 
vaizdinį, apie tą ar kitą 
reiškinį tuo pačiu laiku ne
mąstydami apie ką tai tokį, 
kas turi jausmus, vaizdi
nius. Mes negalime įsivaiz
duoti nei jausmų, nei min
čių, nei norų, kurie būtų 
niekeno. Pamėginkite įsL 
vaizduoti linksmumo jaus
mą, kuris niekam nepri
klausytų ; toks mėginimas 
nenusiseks.

Seniau žmonės manydavo* 
[kad yrs'Tlk’dvb^sichologi-

da- 
lei-

pa-

Amerikos degtukų" iabri-

■

A

A

augi
mą, vaisių subrendimą bei 
būdą žiemkenčiams auga
lams našiai auginti vasarą, 
o šilto klimato augalams 
auginti šaltesniame klimate. 
Tai garsioji “jarovizacija.” 
Kaip žinia, žieminiai javai 
sėjami iš rudens, nes prieš 
augimų* grūdas tufi’pergy-

o vos tik juo nebedirbama 
ir jis padedamas ant stalo, 
pats užsilenkia. Išrastas 
vandenyje neskęstąs peilis 
ir kirvis. Tai labai naudin
ga dirbantiems prie sielių 
(troptų) plukdymo. Bedir
bant atsitinka įrankiui iš 
rankų išsprūsti, o vandeny-, 
j e nesugriebsi. Išradimas 
nors patogus, bet be gudry
bių : į tuščiavidurį kotą pri
leidžiama oro ir anga užli
pinama.

Tūkstančiai žmonių suka 
sau galvas norėdami išrast 
perpetuum mobile, amžino 
judėjimo mašiną. Didelis

(Tąsa ant 7-to pusi.)

“Neskęstą” Greitieji 
Kariniai Laivukai

Viršininkai C h i s - C r aft 
fabrikų Algonac miestelyj, 
Mich., paskelbė šią savaitę, 
kad jiem pavyko pastatyti 
“neskęstančius” mažus grei- 
talaivius.

Tuos greitus laivukus da
bar tyrinėja Amerikos lai
vyno ir armijos oficieriai.

Tai 144-rių pėdų ilgio lai
vukai. Jie gali plaukti po 
34 mylias per valandą, ir 
juose įstatytas toks radio 
aparatas, kad su radio pa
galba nuo kranto galima 
vairuoti laivuką be žmo
gaus jame, ir nutaikyt, kur 
norima.

Taip • šie laivukai galimi 
prikraut smarkių sprog 
ir per radio pasiųst sprog- 
dint priešų karo laivą. Bet 
tokiame atsitikime, žinoma, 
žūtų ir pats laivukas.

Kodėl toks laivukas ki 
kiose aplinkybėse “n 
ta,” tatai fabrikantai k< 
kas laiko giliu sekretu.-—&

,«V 
J V



that made lijfe worth living, 
evening found us at another 
this time at the Central 
where Tony Litvinas helped

Albums with
Drive-workers and

were introduced

pose. Always be sincere, 
covet. Earn what you get. 
guess. Know what you

Darykit kaip ir aš” 
hm, hm! Ann Janiūnas

CONV. OF LM S. BEGINS TODAY
Program of LMS Confab

Records Toppled at Sports
Meet Held by the L. D. S

before the

6.5 seconds when he made the dis-

We Become What We EatThe 100 yard dash record set by up to them in future meets.
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be able to know

“EAT TO LIVE butNext to follow

t* v -.
- a* '.*:/■

we can- 
without

will
the

dele- 
over 
their

boat ride 
work sure

convention 
today with

a big 
made

and 
the

If
If

the 
will

the day before 
can come early

of 
a

else. Che- 
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are created 
of life, in

found 
dead

whereby we can use that 
What ever we exhale, the 
takes up and grows on it, 
we go out to the market 
thirty or forty cents for

the 
and

and surround- 
as Grand Ra- 

Clemens, Mon- 
come and have

that
new

both 
and 
50c.

52 
at

ap-
Joe

ac- 
the

en- 
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all
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bet- 
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the 
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Week-end in the Life of a 
Convention Goer

In the women’s running events, 
the only record that stood out un- 

i broken was the 60 yard dash record

Capral tame in 
doing the

has now
thing as
is Jiving and
Plants absorb

Reports' 
cepted. and 
conference 
of the YMCA, complimented the de

Veteran
Mrs. Gossip: “So your daughter is 

about to marry. Do you really feel 
she is ready for the battle of life?”

Mrs.
She’s been in four engagements al
ready.”

Don’t
Don’t
Don’t

know. .

į •v''SB

Chatter: “She should be.

by J. F. Boris, Ph. C., O. D. 
(continued)

BROOKLYN, N. Y.,—They didn’t think it could be done but 
Brooklyn had the last laugh when the LDSers of this city copped 
their first trophy in the athletic competitions in the LDS Track 
and Field Meet held here on August 25th in McCarren Ėark.

Many LDS records toppled • as sportsmen from branches 
throughout the country partici-®----------------------------------------
pated in the field and track 
events. While the Brooklyn 
men (to be quite honest, it 
be “sportswomen”) took

Penktadienis, XUgp. 30, 1940

Leading Speakers to 
Highlite L.M.S. SessionsFirst Session

10 A. M. Friday
Welcoming speech to delegates by the local Aido Chorus.
Opening of the convention.
Delegates’ introductions and greetings.
Election of the presidium.
Report of the L.M.S. Central Committee:
a. Chairman
b. Secretary

6. Discussions. Resolutions.

1.
2.

4.
5.

BROOKLYN, N. Y.—Sessions of the Lithuanian Art League 
convention open today in the B’klyn Lithuanian Citizens Club 
when a member of the local Aido Chorus raps the gavel for 
attention. The convention, to which delegates from Lith-Amer
ican choruses have been sent, will be one of the most important 
in the history of the LMS. H----------------------------- -

Fundamental organizational 
problems will be analyzed and at
tempts made to solve them. All 
flaws in the operations of Lith- 
American cultural and choral work 
will be placed under the strong 
light of study and dissected.

“SUPERMAN” IN THE MEET 
Besides smashing the previous 

records for a long time to come, 
Al Blozls of Brooklyn LDS also 
put on an exhibition for the be
nefit of the audience and broke 
the world’s record for the 8 pound 
shot put at the meet, heaving it 
71 feet, six inches.

The record still stands at 70.6 
because an official steel tape to 
measure the distance was not 
available. •
Blozis’ performances were out

standing in the 16 pound shot put 
in which ho holds many records, 
having heaved it 55 feet and nine 
inches at the LDS Track and Field 
Meet. The previous mark was set-I 
by Alex Yudiktaitis at 43 feet Vz 

inch, in Pittsburgh in 1938.
The new mark in the discus throw 

was also made by Blozis who heaved 
it 136 feet 10, inches'as compared 
to 126 feet 2 inches, the mark set 
by Al Yudikaitis in Pittsburgh’s 
LDS meet.

! Luke Smolis of Brooklyn also 
; smashed Al Matuza’s record for the 
i running broad jump, the former 
i jumping 19 feet four inches as com- 
! pared to 18 feet six inches, the 
i previous mark. Al Matuza also did 
į the same distance this year, too, 
j while Al Blozis bettered him with 
a jump of 18 feet, ll’/ž inches.

v__ ____ ______ 1 The meet was very. thrilling and
set by Sophie Waiginis at 8 seconds' brought applause and cheers from 
in Rochester in 1936. The winner,! the audience very many times. The 
May Anzelone, came in .2 seconds' records set, however, were set for 
behind it. ■ i a long time to come and we hope

that the LDS will be able to live

seconds behind the previous mark 
set in Pittsburgh by Stanley Ro- 
manauskas of Wheeling, West Va. 
In the 440 yard relay, the Shenan
doah team came in .8 seconds be
hind its mark in Pittsburgh in 1938 
which still remains at 50.4 seconds. 
880 yard relay the South Boston 
team smashed the old record to smi
thereens by coming in 5.8 seconds 
sooner than had the Cleveland team

sports- 
should 

honors,
Shenandoah came out second in the 
meet with Newark jumping into 
third with only one tiny point ahead 
of South Boston.

The score by teams were as fol
lows: Brooklyn—119, Shenandoah— 
83. Newark-34 South Boston-33, | ^'"pi'ttsburįh “who'hac?’crime' in “at 
Elizabeth—15. Bayonne—8, C eve- , minule 51 2 scconds 
land appeared with only a couple of 
entries, whereas in previous meets | Richard Vaichonis of Binghamton 
where they took the honors, they could beat Frank Žvirblis’ record of 
had come in larger numbers.

Al Matuza did not equal his 1938 tance in 7.5 seconds this year, and 
record for the 100 yard dash when ■ again he was but one second behind 
he came in second in this year’s 
meet, close behind Chet Murawski 
came in first with 24.8 seconds.
Frank’s record was 21.2 sec.

The 880 yard run was won by 
Peter Ruplėnas of South Boston and 
another record was smashed. Peter 
made the distance in 2 minutes 13.9 
sec. beating Vitty Palskis’ mark set 
In Rochester by 6.8 seconds. In the 
440 yard run, Paul J. Barter of į 
South Boston came in almost seven

Second Session
1 P. M. Friday

1. Talk by Dr. Petrick on the works of Br. Vargsa, one of the 
most noted Lithuanian writers and dramatists.

2. Talk by Dr. Kashkevich on Lith-American cultural activity.
3. Report of the LMS Cultural Committee.
4. Report of the LMS Drama Committee.

. Discussions. Resolutions.
Third Session

10 A. M. Saturday
1. Talk by St. Jasilionis on the literature of art.
2. Report of the LMS Music Committee.
3. Reports of convention committees.
4. Election of Central Committee.
5. Discussions. Resolutions.

IMPORTANT PROBLEMS
How can our activity be 

proved? In what way can we 
ter serve the Lith-American 
lie ? These will be some of 
important problems 
legates.

Sessions of the 
begin at 10 A. M.
main reports of the LMS chairman 
and secretary. The chairman will 
deliver his report in Lithuanian and 
the secretary in English. Discussions 
from the floor may be either in 
English or Lithuanian, whichever

Baby Contest 
In Detroit

The LDS 21 branch and LLD 
branch is giving a big picnic 
Beechnut Grove, on 
Road, 
dition 
to be 
little 
3 years, 
toddler at your house or 

-sdiheone that has, be sure to 
them out to the picnic on Septem
ber 1.

There will be 3 cash prizes of 
$5.00, $3.00 and $2.00. The contest 
judging will begin at 5 o’clock in 
the afternoon. It doesn’t make any 
difference whether the baby is a boy 
or a girl, and you don’t have to go 
to any special trouble to dress them 
Up. Just bring them along and let 
the little one’s win the prizes.

Here is something new! At this 
picnic there will be a “LADIES’ 
BAR”. There will be ladies at this 
bar all dressed up in uniforms to 
serve all kinds of specially prepared 

< * lurches and refreshments, and they 
will have a Lithuanian “Krupni
kas”. You will all enjoy that, I 
am sure. Come and see what it will 
be like.

Music will start at 3 o’clock in 
the afternoon and last until Labor 
Day. This will be the annual pic
nic of the LDS and LLD and we in
vite all Detroiters 
ing territories, such 
pids, Saginaw, Mt. 
roe, Toledo, etc., to 
a grand time.

Don’t forget, it’s 
Labor Day, so you 
and stay as late as you like. There 
jyill be dpneing until far, far into 

..j'^The night. ‘Admission 25c.
Z. Maynard.

Middle Belt 
Sunday, September 1. In ad- 
to the picnic, there 
a BABY CONTEST 

tots, from the ages 
So, if you have 

your house

is going 
for the

1 to 
little 
know 
have

I Al Mikolajunas of Binghamton who 
set the record in Pittsburgh at 11.3

I seconds. Joe Szablo of Newark was 
I but one tenth of a second behind 
i the old record of 2 min. 29 seconds 
I set by Charles Norvidąs of Cleve
land.

Mildred Skleris in Pittsburgh was 
broken when Marie 
1.7 seconds sooner, 
tance in 12.4 sec.

The most notable
12 records were broken and one 
record—8 pound shot put for in
termediates was set.

BROOKLYN, N. Y. — Sessions of solutions Committee. The statement 
broadly outlined the position of the 
LDS in regards to free expression 
of opinion and the right of LDS 
members to take what stand they 
choose as individuals.

A new National Youth Committee 
was proposed by the conference. The 
members of this committee, 
in

the National Youth Conference were 
held here all day Wednesday at the 
Eastern District YMCA where 
gates from youth branches all 
the country came to discuss 
activities and their problems.

Wednesday morning sessions be
gan with words of greeting from 
Kay Michelson of the local Metro
politan Council. John Orman, secre
tary of the National Youth Com
mittee, delivered the main report 
which summed up the lessons of the 
past two years and the conclusions 
drawn from them. Proposals for im
proving the organizational work of 
the LDS were listed.

In the afternoon the conference 
was broken up into four panels, 
Social, Educational, Sports and Or
ganizational, at which the problems 
facing the LDS youth branches were 
discussed in more detail.

At the evening session panel re
ports were given and then discussed 
by the general conference. Because 
at the panels much discussion had 
come up regarding the aims and po- ( 
sitions of the LDS on various social | legates on the way in which they 
and political topics, a statement of ran the conference and settled their 
principles was drawn up by the Re- affairs.

number, are to be:
Thomas Yermal

Emily Klimas
John Orman

John Gresh
Kay Michelson

Francis Sibol
Ann Wagnis

Assisting the Youth Committee
every third* meeting are the alter
nates who will take seats on the 
committee should any of the seven 
be unable to continue in office:

Ann Stellman 
Walter Kubilius

John Douglas
Vete Zablackas 

and proposals were 
at the conclusion of
Mr. Van Schoeck, head

The baseball team of Local 65, United Whole jale & Warehouse Employes (CIO), which has 
just about batted its way to the top. The team will play for the Trade Union Athletic League 
trophy in Brooklyn. Second from right (center row) is Pres. Arthur Osman of the UWWE.

Fourth Session
2. P. M. Saturday

1. Reports by chorus teachers.
2. Lecture-recital by David LeVita on the Romantic Period of 

Music.
3. Adjournment of convention.

Following the closing of the convention all choruses and 
groups to participate in the Song Festival Saturday evening will 
meet for final instructions and rehearsals under B. šalinaite.

The same thing occurs when the 
electron comes in contact with a 
proton. It is not' the proton that 
is submerged for the creative pur
pose into the electronic existence, 
but being positive, heavier and 
more intense than the electron, it 
forms a nucleus around , which 
electrons are revolving at the speed 
of light, making it an atom of a 
different element according to the 
number of electrons revolving around. 
As their numerical unity increases, 
their size and strength of that unity 
increases with it, and that is how 
things are created. That prove^ to 
hold them together in a cohesive 
power, sometimes expressed as 
‘'magnetic energy,” sometimes “life 
force,” sometimes “cohesive energy.” 
Billions upon billions of these units 
make up the body of the human 
being. In the lower form of life 
one chemical does not cat or con
sume another chemical, but as che
mical life grows and evolves into 
the higher stages and becomes a 
plant, then the law of self-suffi
ciency is reversed and plant begins 
to live upon. the chemicals of the 
lower order. In the human form, 
higher in the manifestation of life, 
it is still distinguishable as a ne
cessity of our living upon our fel
low beings of the lower order.

Several years ago scientific groups 
were divided in the belief that the 
world was divided into two parts; 
Animate (full of life) and Inanimate 
(lifeless). In other words,
worlds—ą dead world and a living 
world. But science 
there is ho such 
matter. Everything 
throbbing with life.
chemicals into their systems. We 
eat that plant life and live upon 
the plant. We h&ve even gone a 
little further then that, we have! 
allowed the cows and other animals 
to eat the grain, corn, barley and 
grass in order to bring the subs
tance which we cannot absorb di
rectly into a higher (chemical) pro
cess,. and then we kill and eat the 
cattle, making our instruments to 
live upon the lower beings, and that 
is the way in which vwe live.
"What is this living" upon another 

living being and then radiating? We 
find there is a universal law that 
the chemical life lives upon the 
energy that was given it. It ex
pands or radiates to make itself 
known. It tries to exhaust its en
ergy so that it may be created or 
evolved into something 
micals have to exhaust 
energy first before they 
into some higher form 
eluding man. We have that capacity 
which chemicals have, Self-Radia
tion,—but higher ■ life has acquired 
something more which lower life 
(chemicals) has not. Through the 
evolved process of higher life; in 
other words, we are passing through 
the stage of existence where we are 
not self-conscious or self-sufficient. 
“Self-Conscious” means that 
not radiate our own energy 
getting something more.

program famous 
Brooklyn Mu- 
will speak on 
in music. His 
more interest- 
be illustrated

language is easier for the speaker.
INTERESTING PROGRAM

The important discussions will not 
take up the entire day and a half 
of the convention. Interesting speak
ers have been selected to talk on 
art and its relation to the people. 
Because of the importance of these 
talks, the general public is invited 
to visit and attend the sessions.

Among those to speak will be Dr. 
Kashkevich of Newark, St. Jasilio
nis and Dr. Petrick. As a special 
addition to the
musicologist from the 
seum, David LeVita, 
the Romantic Period 
talk will be all 
ing because it 
with recordings.

Following his 
afternoon, chorus members will 
meet with B. Šalinaite for final in
structions and information on the 
Song Festival Saturday evening.

The walls of the hall will be deco
rated with an exhibition of paintings 
by Lith-American artists.

The awaited-for SONG FESTIV
AL will be held Saturday at 7:30 
p. m. at the Brooklyn Labor Ly
ceum, 949 Willoughby Ave., in 
Brooklyn. New York. Choruses from 
Great Neck, Hartford and Balti
more are going to sing, as well 
as the nearer 
lyn, Elizabeth 
orchestras will 
the program.

Dancing to. 
orchestra will take place after the 
Song Festival, and admission to 

dancing and festival is 75c. 
50c. 75c. seats are reserved, 
ones are not reserved.

talk on Saturday 
members

groups from Brook- 
and Newark. Two 
also take part in

George Kazakevich’

I beings, man is the only being that 
kills for the sake of killing. In some 
cases it is justified ;in most cases 
it is not, but we have developed 
such a habit of killing that it does 
not stop with the food problems 
alone. We have gone further. We 
kill the things, even, which we 
cannot dnd do not eat, and there 
comes our destructive tendency. Our 
very destructiveness is pressing up
on ourselves and upon Society in 
general. We have made killing a 
sport where each one is trying to 
out-do the other fellow by killing 
the largest, finest, and wholesome 
specimens of animals, birds and fish. 
We hunt for the joy or sake of 
hunting. We do not do this because 
it is necessary for our very exist
ence. Even the animals of the jungle 
do not practice such a wholesale 
slaughter. We have also aquired 
the taste for meat, although we are 
not equipped with instruments for 
eating it like those animals whose 
livelihood depends upon meat. The 
cat, a meat-eating animal, has sharp 
claws and teeth, so has the tiger; 
the hawk has big claws and a 
crooked beak with which t^o catch 
its prey, but as far as the Human 
being is concerned, he does not pos
sess these. His features are 
gentle and smooth, where he gets 
his hatred and jealousy 
science is unable to prove.

If the highest developed beings 
will cut off and eliminate this des
tructive side of life, they will live 
upon their own radiation, and will 
be able to use the universal forces 
that come to them in abundance and 
then the law of their own inner 
being will not permit them to kill 
their fellow-beings. Therein lies the 
high evolutionary growth of huma
nized man. Highly developed mas
ters do not need to kill or take life 
in order to live. Why ? Because 

į 90% of our food supply comes from 
i the air, and they are able to ex
tract this food. Do you know that 
we breathe 80% of that nitrogen 
and throw it off. We retain 10 to 
12% out of 21% to 24% of oxigen 
in the air.’We have no instrument 
developed 
nitrogen, 
plant life 
and then 
and pay 
egg plant and other vegetables, and 
eat those things and think we are 
living on them, but those plants 
were grown on what we have in 
abundance, but cannot assimilate. 
You see in some certain respects 
the plants are far superior to the 
human beings. Plant life lives upon 
the chemicals and nitrogen from 
the air. The human being, which is 
supplied abundantly with nitrogen, is 
unable to sustain his life with nitro
gen becaus there is undeveloped 
within him an instrument capable 
of absorbing it. It is our place to 
find out what faculty in man can 
absorb the nitrogen so that we may 
live upon what the plants live. We 
will have to develbp our capacity 
before we will 
those methods.

Age 
a quality of mind, 
have left your dreams behind, 
hope is cold, 
no longer look ahead,

Age
you

If
you
your ambition’s fires are dead— 

Then you are OLD.

Whatever they say about conven
tions pepping you up is not true. 
Believe you me the pace is killing, 
the events of the busy week are 
hard on the stomach, bad on the 
eyes, ruinous to the sentimental 
heart, disastrous to sleep and hope
less for those who'd like to spend 
a quiet week at home nestled on 
couch with a radio and a,—h’m, 
a book.

The influx started last Friday 
Saturday zwhen delegates to
LDS convention and sports meet be
gan to pour* in. We. tried to do 
our part as hospitable New Yorkers 
by showing Tony Gudauskas of Chi
cago all the sights from Times Square 
to the Statue of Liberty. Swell guy, 
Tony.

In the shurum-burum of excite
ment we muffed a dinner date with 
Peggy Finnel and arrived, disap
pointingly enough, only a half hour 
before the 
left port*. A quick glance around 
convinced 
good and friendly—that bar had 
the warm make-yourself-at-home at
mosphere common to all Lith sites 
of relaxation and refreshment.

Walter Incas soon corralled us, or 
vice-versa, for a quick trip around 
the three deck boat. Before we fin
ished the tour and telling Jessie 
Shaiko what a grand place Brooklyn 
is the boat gave a lurch and we 
were off.

Montello’s Tony Vasaris introduced 
Baltimore’s petite Ida Balses to us, 
but a talk on the deck had to be 
cpt short when the cold winds be
gan to blow. Joe Pickar later on 
showed us how to keep the stomach 
warm on a cold day. That’s Newark 
‘ gabooning for you.

A trio of sad-faced* males. Alfred 
Ekewise, Bobby Žukauskas and 
yours’, were informed by Jeannie 
Bechis, Great Neck, of her engage
ment, and so, very saddened by 
the loss, the trio began to drown 
their sorrows to the waving of 
propriate encouragement from 
Sacal and Bertha Galinauskas.

The rest was pleasant and 
joyable. There was Joe Palton 
ling Cleveland’s regret that 
could not attend the Song Festival. 
There were Zenie, Aldana, Emily, 
“Superboy”, Sipawltz, Gustaitis, Mi
chelson and many others working 
hard' to make the 
success—and their 
it so.

When the boat 
trip to Hotel Imperial and thence 
to bed.

Sunday morning, with question
able brightness and pep, we Shuf
fle on. to McCarren Park for the 
Sports Meet until the J. Stenslers 
give us a lift. There, with five 
hundred other spectators, we 
thought we would hide in peaceful 
anonymity but John Orman’s eagle 
eye spied us, a badge was pinned 
and we set to work. Judging is a 
difficult task, frankly it is far more 
difficult than actually participating 
in the athletic events—responsibility, 
nervous strain, tension, and all that. 
After watching Al Blozls, Matuza, 
Purvenas, Kuzmickas and all the 
other sportsmen We became so ex
hausted that Al Klimas and the 

Among all the higher forms of the majority of people Live to Eat”. Brooklyn girls had to drive us over

But if from life you take the best 
And in life you see the jest,

And if love you hold, 
Then no matter how the birthdays 

fly
matter how the years roll , by— 
You are not old.

First Student: “Let’s skip school 
today.

Second Student: “Can’t, I need 
the sleep.’’

Hch! Heh!
“I can’t see what keeps you wo

men from freezing.”
“You aren’t supposed to, Big Boy.”

He Knew
One man talking to another asked 
he knew anything about this lie 

detector the papers talk so much 
about. The other replied: “Hell, yes, 

married one.”

for supper and rest.
The same evening, despite the 

rain, the Citizens Club was filled 
with jovial and happy delegates. 
It was a pjeasure to attend and I 
know every one had the swellest 
times possible. We all got a kick 
out of the 
game 
helped us get into the front of 
the Grand March, or was it a Cake 
Walk? Thanks to Johnnie Adams 
and Donnie for the ride home during 
the rain.

Convention sessions of the LDS 
adults began Monday with the young 
people coming in sleepily-eyed and 
autographing LDS 
shaking hands, 
active members 
amidst applause as motion picture 
cameras grinded, An invitation to 
sapper with Aldona Klim and Mary 
Sineus brought forth a smothered 
steak

The 
dance, 
Palace 
us forget things in manner in which 
things are usually forgotten. Bill 
Rasins later came out with samples 
of Midwest humor, something about 
electric fans. Al Kwedor and Fran
kie Olson gave us sore throats for 
the pleasure of community singing. 
Then some blushes as we admit to 
Alda Liininsky of Detroit that we’re 
the one. A lapse into philosophy 
with Mildred Janonis and a few tears 
shed for poor New York where 
people never get any rest.

Well, that’s life. Here today and 
still at it tomorrow.

—Walter Kubilius.

TO THE IMS SONG FESTIVAL TOMORROW AT LABOR LYCEUM!
- - - t t . * t ‘
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Iš Brooklyno į Meksikos Sostinę ir Atgal
(Kelionės Įspūdžiai)

■■■ - ---- = A. Gilmanas ====■;—
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per

• (Tąsa)
Apie trisdešimts metų amžiaus vyras 

ateina ir atsineša čemodaną. Švaria aly
vų spalvos uniforma apsirengęs ir revol
veriu prie šono. Atrodo grynos ispanų 
tautybės, apie penkių pėdų šešių colių 
aukščio. Parodžiau jam sėstis šalę ma
nęs. Važiuojame, nei žodžio vienas kitam 
netardami.

—Usted vive a Monterey?—prasita
riau i ji.

—Ah, Usted habla ispaniol, senior?— 
jis nudžiugęs ir pakreipęs galvą man vei
dan pažiūrėjo ir linksmai paklausė. Jam 
atsakiau, jog kalbu ispaniškai, tik 
daug, ir jaučiu krūtinėj, jog dabar 
mano egzaminas, kiek aš išmokau 
metus laiko ispanų kalbos iš knygos.

Pradėjome kalbėtis. Pasirodė, kad aš 
veiksmažodžių apsčiai užtenku dėl pa
prastos kalbos, tik turiu bėdos su tūlais 
daiktvardžiais. Vienok ir tie nesudarė 
didelio keblumo, nes ko negalėjau pasa
kyti, tai parodžiau, nupiešiau, arba žo.- 
dyne suradau, kurį prie rankos turėjau. 
Mūs kalba ėjo gan sklandžiai ir pasi
kalbėjome apie gan daug dalykų. Tuomi 
dar nustebinau ir savo šeimynėlę, nes 
jos manė, būk aš negaliu ispaniškai nei 
gu-gu, ir turėsiu neišpasakytai daug 
keblumų, dėl ko jos priešinosi ir važiuo
ti.

Nors valdžioj užimąs gan svarbią vie
tą, tačiaus jis pasirodė stebėtinai links- 
maus būdo, nuoširdus, mandagus ir ge
rą velijantis. Jis išsipasakojo visą savo 
gyvenimą, kur gimęs,, kiek turi brolių 
ir seserų. Apie tėvus, turtą ir kitus maž- 
niekius. Kada aš pasisakiau jam ir savo 
kilmę ir gyvenimo stovį, tas irgi jo ne- 
perkeitė.

Jis esąs gimęs Meksikos sostinėj, esąs 
nevedęs ir nenorįs vesti. Ten turįs dvi 
seseris ir tris vedusius brolius, iš kurių 
vienas taipgi dirbąs valdžioje, o kiti už
siėmę įvairiais darbais. Išėjęs jis agri
kultūros kolegiją ir jau tarnavęs 3 metus 
valdžios agrikultūros departmente, o da
bar muitinėj taipgi treti metai. Kas ket
virtą dieną turįs liuosą. Gyvenąs Mon- 
teryj, kuris randasi apie 40 mylių nuo 
paskutinės muitinės, iš kur jį paėmiau.

Artinantis prie Monterey, kuris turi 
apie 100 tūkstančių gyventojų ir gan 
svarbus industrinis miestas, kaip mano 
sankeleivis pasakojo, pastebėjau tai ant 
tiltų, tai ant sienų užtepliota: “Viva Al- 
mazon!” Ir tas dažnai. Pagaliaus aš sus
tabdžiau automobilį ir, rodydamas į tai, 
jo klausiu, ar tas reiškia, kad Almazon 
daugiau pas juos pageidaujamas už Ka- 
mačio, kad Kamačio vardo visai dar ne
mačiau niekur minint. Jis nusišypsojo ir 
pakratė galvą, pastebėdamas, jog tai kar
štuolių ir desperatų darbas. Kardenas 
esąs didžiumos mylimas, kaip pas mus 
Roose veltas (tą sakydamas, be abejo, jis 
nežinojo, kiek dabar pas mus Roose vel
tas bėra mylimas), todėl ir Kardeno re
miamas Kamačio būsiąs išrinktas.

—O kaip pas jus komunistai?—tiesiai 
iš peties jo klausiu.

—Kiek aš žinau, tai jie čia Monterey 
didelės reikšmės nesudaro politikoj,—jis 
atsakė.—Čia visa galia daugiau pas so
cialistus.

Mums besikalbant, dideli kalnai ir 
pats Monterey pradėjo matytis, prie ku
rio greit ir privažiavome. Čia žemė pra
dėjo būti išdirbta ir apsėta kukurūzais 
ir kita nematyta pašarui žole, kurie atro
dė dikčiai augaloti ir derlingi. Taipgi 
pakelė pilna ožkų, karvapalaikių, asilų 
ir kiaulių plonomis nugaromis. Privažia
vome po dešinei prie gražių namukų, mū
ro ir kėgeliąis dengtų, taipgi aukšta mū
rinė tvora (aplink juos. Muitininkas pa
aiškino, jog tai Meksikos militarinė mo
kykla. Ne gėda tokią vietą turėti bile 
šaly.

. Įvažiavome ir į patį miestą. Čia jau 
namai atrodo daug geresni, negu paru- 
bežyj, tačiau vistiek jie didžiumoj atro
do savotiškos rūšies, nematomi pas mus. 
Apart vienos kitos, gatvės ir čia siauros 
ir važiuojamos vienon pusėn. Žmonių vi
sur pilna, kruta, eina, šūkauja, perka, 
parduoda, ginčijasi kainomis. Kur gali
ma, daugelis prekių stačiai ant gatvės, 
kaip būdavo rytinėj daly j New Yorke.

Žmonės čia daugiausia metisai, maišy
to ispanų su indi jonų/actekų, Ycmujrr.

Tačiaus krautuvių ir kitų įstaigų žmo
nės, matytis, tyri ispanai, arba žydai, 
kurių čia negali atskirti nuo ispanų, ku
rie čia, matyti, ir nenori nuo jų skirtis. 
Man ir muitininkas sakė, paklausus jo, 
kad jie su žydais jokios bėdos neturi, jų 
ne tik ne žemina, ale dar juos gerbia.

Nors čia vien ispaniškai kalbama, ta
čiaus angliškai kalbėdamas jokios bėdos 
neturėsi. Beveik visi, ypatingai jaunuo
liai, mėgina liežuvį laužyti angliškai, tik 
mano sankeleivis nei žodžio.

Norint mums valgyti, muitininkas mus 
nuvedė amerikiečių vieton. Dikčiai pui
kiai vieta ištaisyta, imtų keli puslapiai 
vien tik ją aprašyti. Labai skanius mek- 
sikoniškus pietus pavalgėme, mes mėsos, 
o muitininkas žuvies, už kuriuos pasi
mokė j ome 12 pesų, $2.50, už keturius.

Daug laiko neturėdami, nes Meksikos 
sostinė beveik už 1,000 mylių, po miestą 
nekišinėjome. Muitininkas pats paėmė 
vairą ir išvingiavo mus siauromis gat
vėmis lauk į vieškelį link Meksikos sos
tinės. Čia jis padėkojo mums, o mes jam 
ir persiskyrėm, prižadėdami jo pajieško
ti grįžtant, ko negalėjome ištesėti, pa
metus jo antrašą.

Nuo Monterey žemė prasideda nebe- 
taip lygi, o dešinėj kelio pusėj, netoli, 
dangoraižių kalnų virtinės, kurie ir eina 
per šimtus mylių iki pat Meksikos Mies
to. Čia jau žemė dažniau apdirbta, ku
kurūzais apsodinta, nemažai ir apgyven
ta. Daugelis indijonų-aztekų būdelių sta
čiai prie vieškelio, nuo kur beveik gali 
viską ir jos viduj matyti.

Stebėtina, kad ir čia, kur žemė atrodo 
derlingesnė ir klimatas vėsesnis ir drėg- 
nėsnis, gyventojų gyvenimo būdas tas 
pat, kaip ir šalies pakraštyj, tyrlaukiuo
se. Būda vis tos pačios formos. Va, štai, 
prie kelio stovi net kelios tokių gyvena
mų būdų. Nors jų dydis įvairus, vienok 
maždaug miera ta pati. Ilgumas būdos 
gali būti apie dešimts žingsnių, o platu
mas pusė tiek. Sienos! iš smulkių pagalių 
apstatytos ir su pora karčiukių, viena 
aukščiau, kita žemiau, parištos, idant 
stovėtų, kur pastatytos. Arba iš šono, ar
ba iš galo yra kaip ir durys, įėjimas, bet 
tokio dalyko, kaip pačių durų ar langų 
nėra. Apie apačią apmėtytą akmenimis. 
Stogas dengtas šiaudų, žolių, arba lapuo
čių kaktusų lapais.

Stogui dengti ir šie Meksikos gyvento
jai, kaip ir Lietuvoje, vartoja grebėstus 
ir gniutelius, kaipgi kitaip šiaudų stogą 
ir uždengsi. Bet, va kur keistumas ir 
stačiai juokas. Jeigu kuris grebėstas ar 
gniutelis perilgas, ir dar kaip perilgas, 
tai jis ir nebus nupjautas, sulygintas su 
stogu, ale taip ir palieka ant amžių am
žinųjų. Tai juokingas faktas. Tai jų tie 
stogai ir atrodo, kaip neužbaigti, žaga
rais iškištais iš vieno ir kito galo būdos. 
Jeigu jau nupuvo, tai susilygino ir tokie 
žagarai nebekyšo gale būdos.

Kur tik man teko matyti tos būdos, 
niekur nemačiau, kad kur būt ir gyvu
liams kokia atskira būda ar tvartas. Gal 
jiems ir nereikia, nes čia žiemos nėra. 
Tačiau labai dažnai matėme, jeigu asilas, 
ožkos ar kiaulės buvo prie tos būdos, tai 
ir jie taip, kaip ir patys žmonės, ir prie 
būdos ir pačioj būdoj. Gyvenimas eina 
visų sykiu, ir valgytojų ir valgomųjų. 
Galima įsivaizdinti tokio gyvenimo ir 
švarumą.

Ir kas keista, kad daugelis ir krautu
vių, kurių yra pakelyj, kaip Amerikoj 
“country store,” irgi negeriau pastaty
tos už tas būdas. Na, kitur, jeigu savi? 
ninkas ambicingas, tai su purvu tos ga- 
radų sienos išteptos, ir—namas “mūri
nis”, gal ir geležines duris turi. ,

Tiesa, kai kur privažiavome, arčiau 
miestų, kad ir ant laukų, gan gražiai 
pastatytą namuką, taipgi vienui vieną 
stovint, be tvartų ar kitų budinkų. Bet 
ir jam langų taipgi pavydėta. Gal yra du, 
trys, o gal tik vienas ir tas pats aptai
sytas geležimis, taipgi ir durys. Šioj apie- 
linkėj apie tokį namuką matėsi kaip ir 
sodas apelsinų, citrinų ar “grapefruitų”, 
arba laukai kukurūzų ar kitų pasėlių. 
Bet. tai labai, labai retas toks reginys. 
Būdos tai generalis gyvenimas visoj 
Meksikoj, be skirtumo vietos.

■(Tąsa bus)

Grand Rapids, Mich
Rezoliucija, Užgirianti Lietuvos 
Naujos Valdžios Patvarkymus

Mes Grand Rapids lietuviai, 
susirinkę 20 d. rugp., Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijos 
svetainėj, atydžiai išklausę pi
lietį R. Matusevičių, atvykusį 
iš Lietuvos, nupiešusi vaizdus, 
kaip prie Smetonos fašistinės 
valdžios Lietuvos 'žmonės kentė 
skurdą, badą, persekiojimus ir 
kalinimą. O prie naujos Sovieti
nės valdžios, suvalstybinimas

pramonės, padidinimas uždar
bio, suteikimas žemės beže
miams bei mažažemiams, su
teikimas pilnos laisvės, spau
dos, žodžio ir susirinkimų. Mes 
pilnai užginame šiuos naujus 
teisingus patvarkymus ir pasi
žadame remti savo gimines po 
dabartine valdžia Lietuvoj, mo
raliai ir materialiai, žinodami, 
kad prie šios valdžios nieks mū
sų siuntinių neišvogs, bei mo
kesčiais apkraus. J. Adomaitis, 

pirmininkas.

Chungking, Chinija.—Chi- 
nai sumušė japonus pietinė
je dalyje Kwangtungo pro
vincijos; pagrobė apsčiai 
ginklų.

Roma, rugpj. 28. — ftaląį 
komanda praneša, kad jų la* 
kūnai uždegė anglų priep* 
laukų ir įrengimus HaifojM 
Palestinoj.
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Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Lietuvių Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindi
nės rašybos taisyklės—žodžių daryba, linksniavimas, asme
navimas, sintaksė, skyriamųjų ženklų nurodymas ir apie 

1,500 veiksmažodžių angliškas žodynėlis.
Kaina $1.00 su prisiuntimu.

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.

PO MENULIO ŠVIESA

Rengia

WATERBURY DARBININKIŠKOS ORGANIZACIJOS
Įvyks Šeštadienį

Rugpjūčio 31 August
LIETUVIŲ PARKE

Už Lakewood Ežero, Waterbury, Conn,
i'

Gros Merrymakers Orkestrą iki Vėlai Nakties
Įžanga 25c Pradžia 7:30 Vai. Vakaro

'■‘f IM 4
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Mass. Lietuvių Kongreso Draugijų Sąryšio

Nedėldienį prieš Labor Day

Rugsėjo 1 September, 1940
Haverhill Lietuvių Piliečių Kliubo Parke

BRADFORD, MASS.

Grajys Gera Orkestrą
Kalbės V. Andrulis, L.D.S. Org. “Tiesos” red. ir kiti 

Dainuos dainininkas Ignas Kubiliūnas

Pypkorių kontestas su prizais. Maiše bėgimo lenk
tynės ir keletas kitą žaislų su laimėjimais. Taipgi 
Harvardo Studentų grupė sulos trumpų veikaliuką.

Visi- Am. Liet. Kongreso Draugijų Sąryšio darbuotojai, 
rėmėjai, draugai ir draugų draugai, turėkite sau už 
priedermę tą dieną dalyvauti šiame piknike ir savo 
draugus atsivesti.

Lietuva pradeda gyventį nauju gyvenimu todėl ir mums 
lietuviams, gyvenantiems 'Čia Amerikoje susidarys naujos 
problemos, nauji reikalai ir naujos giminystės su mūsų 
broliais Lietuvoje.

Širdingai kviečia visus brolius lietuvius kuo skaitlin
giausia šiame piknik'e dalyvauti. KOMITETAS.
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KELRODIS: Atvažiavę j Bfeadfordą, važiuokite Salem 
gatve iki Montvale gatvės. Parkas ant Montvale gatvės.

Gerbiamieji! širdingai kviečiame, kaip suaugusius, 
taip ir jaunimą, dalyvauti šiame mūsų Mėnulio Šviesos 
Piknike. Savo atsilankymu finansiniai paremsite organi
zacijas, kurios jūsų paramą sunaudos geriem tikslam, 
tuomi pat kartu ir patys pasilinksminsite.

Laukiame linksmo pasimatymo su visais ir visomis 
šiame piknike. RENGIMO KOMISIJA.

IR APYLINKES LIETUVIŲ ATIDAI

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

H S
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0-------------------------------------------------------------------- ----------------
Iš anksto perkant bilietą įžanga nuo 5c. iki 

25c. Perkant bilietą pikniko dienoje, 25c. kiek
vienam. Prašome įsigyti bilietus iš anksto.

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
1 dieną Rugsėjo-Sepiember

MIKOLAIČIO PARKE
$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS. PIRMA DOVANA $50.00

Penkięs dovanos po $10 ir 15 dovanų po $5; viso dovanų 21

o

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

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

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBA 
« . t

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

Nuo Lietuvių Muzikos Svetainės, Allegheny Ave. Busas išeis 12 valandą dieną

‘ KELRODIS: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarj 66 iki paskutinės stoties, nuo čia nuveš 
į pikniką. Automobiliais važiuokite Frankford Ave. iki City Line, pervažiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite, 
Knights Rd. 2 kelią ir sekite' iškabas. Per Roosevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iŠ kitur, važiuo
kite apie 14 mailių ntio Trenton, N. J., ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite 
po kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie iy2 mailės sekdami iškabas.

j



svarbus dalykas, tai 
mokėjimas už šiuos

■■i

Beitas puslapis
=

Bridgeport, Conn

Boston, Mass

Šitaip atrodė miesto Savannah, Ga., gatvės, kai ten neseniai persiautė baisi audra.

12-to Apskr. Rast. atmuša šmeižtus ir melus bur-

Worcesterietis.

Worcester, Mass

k.ir

Karo 
vet.

ke- 
gy- 
pa- 
pri-

—A. Vebeliūnas ir Gražiškių 
—J. Kalvaitis.

klausimu visose kuo-

kaip 
žinučių 

reikalais,

P. Bėčis, daržininkas, 
gėrėjos šios vasaros 
grožiu. Įkiri liga slė-

A. Starkui, 
egzaminus 
disertacinį darbą.

Kudirkos
valgio šaukšto 

drabsto darbininkų

slegianti daržininko

žuazinėš spaudos. Todėl rė
mimas tokių parengimų, kaip 
spaudos piknikas Hartforde, 
yra būtinas reikalas. Todėl vi
si būkite ir aš būsiu!

Proletaras.

laipsnis pripažintas 
išlaikiusiam 
ir apgynu-

Penktadienis, rugp. 80, 1940
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Žinios Iš Laisvos Lietuvos
Paleisti į Atsargą Karininkai

Respublikos Prezidento ak
tu, jiems patiems prašant, pa- 
leidž iami į atsargą: 6 pešt,
pulko vadas pulkininkas An- 
drašūnas, 8 pešt, pulko vadas 
pulkininkas Butkūnas, 
Veterinarijos viršininkas 
pulkininkas gyd. šikeris, 
riuomenės štabo ypatingų rei
kalų karininkas pulkininkas 
Liutermoza, Kariuomenės šta
bo ypatingų reikalų karinin
kas pulkininkas Uogintas, Ka
ro Aviacijos administracijos 
pulkininkas leitenantas Rei- 
chertas, Šiaulių apskr. karinis 
viršininkas pulkininkas leite
nantas Vėgėlis, Kariuomenės 
Štabo majoras Mikštas, Karo 
Aviacijos majoras Gricevičius.

Nauji Burmistrai

Jurbarko burmistru paskir- 
tas Jonas Palubinskas, vice- 
burmistru— Pranas Aksijo- 
naitis, Vilkaviškio burmistru— 
Viktoras Galinaitis, Marijam
polės burmistru — Pijus Nat
kevičius, ligi šiol buvęs vice- 
burmistru, Joniškio burmistru 
—-Pranas Brijūnas, Radviliškio 
burmistru — Klemas Jotka, 
Trakų burmistru — Vaitiekus 
Botkevičius, Švenčionėlių bur
mistru — Vincas Blažys, bu
vęs Pabradės valsčiaus viršai- 
tis, Kretingos burmistru—Vin
cas Simanavičius, Biržų bur
mistru — Adomas Dagys.

Raudonosios Armijos Karys 
Aukojo Gyvybę Gelbėda

mas Skęstantį Lietuvį

Šiomis dienomis netoli Kau
no, Nemune, skendo vienas 
mūsų pilietis. Prie Nemuno 
stovintieji gyventojai beviltiš
kai žiūrėjo į skęstantį žmogų. 
Niekas nesiryžo jo išgelbėti. 
Tuo laiku, prie Nemuno buvo 
1F' Raudonosios Armijos karių. 
Vienas iš jų, pastebėjęs skę
stantį žmogų, šoko į Nemuno 
pavojingą vietą ir aukodamas 
savo gyvybę stengėsi skęstantį 
išgelbėti. Nors skęstantį gelbė
ti buvo labai sunku, tačiau 
Raudonosios armijos karys, vi
sus stebindamas savo drąsa ir 
vikrumu, skęstantį išgelbėjo. 
Skenduolis jau buvo visiškai 
be sąmonės. Jį atgaivino kiti 
Raudonosios armijos kariai.

šis įvykis gyventojus jaudi
no Sovietų Sąjungos karių 
draugiškumu ir žmoniškumu.

Maisto Produktų Netrūks
Kai kas skleidžia gandus, 

spėliojimus, esą, gali būti šiais 
metais maisto produktų trūku
mo. Tačiau tokius gandus gali 
skleisti tik provokatoriai. 
Maisto produktų trūkumo ne
gali būti. Pereitais metais bu
vo geras derlius. Didele to 
derliaus dalis liko ir šiems 
metams, šiemet taip pat nu
matomas neblogas derlius. To
dėl duonos, mėsos, pieno pro
duktų, bulvių, daržovių 
turėsime pakankamai.

Nauji Viršaičiai
Vidaus reikalų ministerio į- 

sakymu paskirti šie nauji 
valsčių viršaičiai: Simno,vals
čiaus — Judzentavičius, Kal
tinėnų — A. Ažušilis, šimkai- 

• čių — I. Mickūnai, Kybartų

Už Chuliganizmą ir Viešosios
Tvarkos Ardymą Griežtai 

Baudžiama
Kauno apskrities viršininkas 

šiomis dienomis keliolika as
menų, už chuliganizmą ir vie
šosios tvarkos ardymą, nubau
dė priverčiamojo darbo sto-

šešiems mėnesiams į priver
čiamojo darbo įstaigą išsiųsti 
Vladas Jackūnas, Liudas Ja
nuškevičius, Jonas Maceika, 
Juozas Valys ir Zigmas Gude
lis.

šešiems mėnesiams nubausti 
į priverčiamojo darbo įstaigą, 
bet sąlyginai nuo bausmės at
leisti, su vienerių metų bando
muoju laiku, šie asmenys: 
Pranas Ulba, Petras Bočius, 
Alf. Burneikis, Nikalojus Ja- 
kubenka, Motiejus Jankaus
kas, Sara Kaplanienė, Antanas 
Kneifaravičius, Stasys Pakal
nis ir Pr. Navickas.

Visi nubaustieji yra Kauno 
miesto gyventojai.

Išlaikė Daktaro Egzaminus
Daktaro egzaminus Medici

nos fakultete-Jšlaikė gyd. V. 
Paprockas, gyd. P. Baublys, 
chem. vaist. A. Gabrėnas ir 
gyd. A. Maciūnas. Pirmieji 3 
yra to fakulteto įvairių ka
tedrų asistentai, Daktaro laip
snį visi gaus tik pristatę ir ap
gynę disertacijas. Medicinos 
daktaro 
gyd. 
dakt. 
šiam

“Tai Kur Apšvieta”
Tik pažiūrėk “Amerikos 

Lietuvio” No. 33, 8-tame .pus
lapyje korespondenciją iš 
Worcester Lietuvių Piliečių 
Kliubo susirinkimo, kur pasi
rašo “Lietuvis,” tai ją skaitant 
pradeda tavo akyse raitytis 
nuodingi gyviai ir draskūnai, 
žvėrys. Visa tai taikoma ko
munistų adresu. Jis rašo, kad 
buk komunistai turi meškos 
akis, o “nuodingos gyvatės šir
dį ir liežuvį.” Ir už ką jis 
taip komunistus šmeižia? Na
gi, už jų idėjų skleidimą, -už 
literatūrą, už apšvieta'! Ko
kios tos idėjos, kokia litera
tūra, tai tas ponas tokių daly
kų neaiškina, nes turbūti pat
sai nežino.

Jis šaukia, buk Lietuvos ne- 
prigulmybė ir kultūrą panai
kinta, buk dabartinei Lietu
vos tvarkai pritarianti žmonės 
to nežino, o jis mano, kad vis
ką “žino,” tik nepasako iš kur 
jis tą viską sužinojo?

šiandien, kas tik protauja, 
tai tas žino, kad Sovietų Są
jungoj visos priklausančios 
respublikos turi pilną tautinę, 
kultūrinę laisvę, jos turi savo 
kalbą,* mokyklas, universite
tus. Ir Lietuva susijungdama 
su Sovietų Sąjunga nenustojo 
savo kultūros, savo kalbos, ji 
šimtą nuošimčių turi daugiau 
laisvės, negu turėjo Lietuvos 
žmonės prie Smetonos val
džios. - ---------------

“Keleivis” tas pat, paimi jo 
No. 33, ten vėl prirašyta apie 
Worcesterio Draugijų Sąryšį, 
jis plūsta tūlas draugijas, kai
po “penktą kolumną,” net 
penkias draugijas taip iškolio- 
ja. Bet jeigu “Keleivio” re
daktoriams reikėtų tą įrodyti, 
tai jie negalėtų padaryti. Tai 
purvina provokacija, kurią 
skelbia ponas “Stalino Prie
šas.” Toliau jis iškraipo Wor
cesterio progresyvių lietuvių 
vardus ir pavardes.

Tame pat “Keleivio” nume
ry.} ponas “Iksas” prilygina 
komunizmą prie fanatizmo, 
prirašo nesąmonių apie bolše
vikų žiaurumus, kurių nieku 
neparemia, kurių nėra buvę. 
Atrodo, kad proto žmonės ne
tekę rašo tai, ką nežino, ko 
visai nėra. Religinį fanatizmą 
sumaišo su istoriniu materia
lizmu. Arba, “Keleivis” įdėjo 
karikatūrą vaizduojančią Hit
lerį ir Staliną susikabinusius, 
o paraše sako, kad buk jie 
varžosi už Balkanus, žinoma, 
tai nesąmonė, o vis tai iš dide
lio proto išeita iš proto. Ponas 
Michelsonas gerai žino, kad 
Stalinas ir Hitleris nesiglamo,- 
nėja, bet jis apgavinėja savo 
skaitytojus ir tiek. Jis mano, 
kad darbo klasės žmonės visa
da jam duosis apgavinėti, kad 
darbininkai nesupras, ką reiš
kia Stalino mokslas alginiams 
vergams, žinoma, “Keleivio” 
redaktoriui geriau patinka ka
pitalistinė tvarka, negu ben
dras darbo žmonių gyvenimas. 
Jis dirba buržuazijos naudai, 
anot V. Kudirkos žodžių: 
“Dėl gardaus 
purvais 
klasę.”

Great Neck. N. Y.
Vasara jau skubiai baigia

si, bėga į užmarštį su visa sa
vo puošniąja grože, netrukus 
užstos rudenio liūdni vaizdai, 
sunkiai 
sielą.

Drg. 
mažai 
gamtos 
gė ir kankino jį suvirš ketu- 
rius mėnesius, tai savo rūšies 
sausgėlė neuritas ar kas ran
koje, pečiuose. Bandę pas 
lėtą gydytojų įvairiausių 
dymo būdų, bet be jokių 
sėkmių. Galutinai ligos 
spaustas pirmadienį pasidavė 
į ligoninę, -kurioje bus panau
dojama įvairios moderninės 
priemonės suradimui priežas
ties ligos. Drg. Bėčis Great 
Necko darbininkiškose organi
zacijose yra lig ta dinama- 
varyklis. Visų organizacijų 
komitetuose aktyviausias na
rys, nuoširdžiausiai ir nenu
ilstančiai dirba,— pritrukus jo 
veikime, yra jaučiama didelė 
spraga darbininkiškam judėji
me.

Linkiu drg. Bėčiui kuovei- 
kiausiai ir laimingai pasveikti 
ir vėl sykiu visiems tęsti tą 
taip svarbų dirbančiosios žmo
nijos darbą. Reiškiu nuošir
džiausios užuojautos Bėčių šei
mai, ištvirmingai pergyventi 
šias sunkias valandas.

Drg. Bėčis randasi Nassau 
Hospital, Mineola, L. L Lan
kymo valandos 2-3 po pietų 
ir 7-8 vakare. ►— -.Draugas,

LLD Reikalai 12-tame 
Apskrity]

Jau gerokas laikas, 
“Laisvėje” nesimato 
LLD 12 Apskričio 
todėl priseina tart keletas žo
džiu šiuom reikalu. • c

Draugės ir draugai, ar mes 
ką nors kuopose veikiame va
jaus reikalais, ar daug jau 
naujų narių gavom šiame aps
krity.] ? Laikas greitai bėga ir 
nei nepasijusim, kaip prabėgs 
šis laikas, kur galima prirašyti 
naujus narius tik už vieną do
lerį į šią apšvietus organizaci
ją, Todėl, draugės ir draugai, 
būtinai darbuokitės šiuom taip 
svarbiu 
pose.

Kitas 
duoklių
metus. Tie, kurie da esam ne
mokėję, nieko nelaukiant rei
kia pasimokėti, nes pinigai 
centre yra labai reikalingi. To
dėl visose kuopose kuopų
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valdybos šiuom svarbiu klau
simu darbuokitės, kad visi na
riai būtų pasimokėję kaip 
greit galima.

Taipogi nepamirškim kitą 
svarbų dalyką, tai pildykim 
pusmetinės konferencijos tari
mus, nes buvo nutarta šį ru
denį atžymėt kuopose 25-kių 
motų sukaktuves šios organi
zacijos gyvavimo, surengiant 
kuopose kokį parengimą su 
prakalbomis arba paskaitomis 
apie šios organizacijos veiklą 
ir leidžiamų knygų svarbą, 
kokios yra išleidžiamos. Iš ku
rių kuopų buvo delegatai kon
ferencijoj, tai žinot, ką esam 
nutarę, o kurios kuopos ne
turėjot delegatų prisiuntę, tai 
matot mūsų tarimus protokole, 
kuris buvo mūsų spaudoje. To
dėl, draugės ir draugai, viso
se kuopose imkitės už darbo, 
kad konferencijos nutarimai 
būtų išpildyti.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 63 kp. susirinkimas įvyko 
rugp. 23 d. Tarp kitų reikalų, 
kalbėta daug reikalu rengia
mo spaudos pikniko, įvykstan
čio sekmadienyj, rugs. 1, Lie
tuvių Parke, East Hartford, 
Conn. Draugės moterys ren
giasi prisiųsti gražių aukų dė
lei šeimininkių stalo, o drau
gai vyrai pasižadėjo atvežti 
nemažai kostumerių savo ge
rai iššmeruotais automobiliais. 
Atrodo, kad šį metą bridge- 
portiečiai bandys atsiteist už 
praeito meto silpną spaudos 
pikniko rėmimą ir dalyvavimą 
jame.

Atsižvelgus į dabartinius 
pasaulio įvykius, o ypatingai 
į Lietuvos padėtį, taipgi žiū
rint, kokią svarbią rolę lošia 
darbininkiškoji spauda, kur 
visą dalykų stovį perduoda | 
teisingai savo skaitytojams ir So. Bostono. Steponas Minkus, 
atmuša šmeižtus ir melus bur- garsintojas.

Lietuvių Radio Korp.
Programos

Šeštadienį, Augusto 31 d. 
programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 8:30 iki 9:00 
vai. ryte bus sekanti:

1. Dr. Landžius iš So. Bos
tono duos sveikatos paskaitą.

2. Dainos ir muzika.
Sekmadienį, Sepiemberio 1 

d. programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 9:30 iki 10:30 
vai. ryte bus sekanti:
. 1. Wally Jasons orkestrą iš 
So. Bostono.

2. Norwood o Vyrų Choras, 
vadovaujant M. Boliui.

3. Dainininkas M. Bolys iš
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Visi į “Laisvės” Pikniką Hartforde! žastinio ryšio; įstatą. Jeigu 
tarp dviejų asmenų, Jono ir 
Elzbietos randasi toks ry
šys, kad pasirodžius Jonui, 
būtinai pasirodo ir Elzbie
ta, o pasišalinus Jonui, bū
tinai išnyksta iš akių ir El
zbieta; tai mes sakome, jog 
tarp dviejų asmenų Jono ir 
Elzbietos, yra koks nors 
priežastinis ryšys. Tokį pat 
uždavinį stato ir psichologi
ja, tai yra, ir ji nori nusta
tyti priežastinį ryšį tarp 
dvasinių arba psichinių reiš
kinių. Nustatyti tokį įsta- 
tingumą ir yra psichologi
jos užduotis. Gvildenimui 
psichologija ima, tarp kito 
ko, žiūrėti to ar kito psichi
nio reiškinio, to ar kito pro
tinio gabumo kilmę ir kaip 
tą gabumą jis įgijo, kaip 
jis jį išvystė į gyvenimo 
laipsnį. Tokiu būdu mes ir 
studijuojame vieni kitus.

Kitą kartą pakalbėsime 
apie valios laisvės klausimą, 
kuris daug kam rodosi labai 
paprastas. Tačiau šis klau
simas yra labai sudėtingas 
ir įvairus.
IŠRADIMAI IR BIZNIŠKI 

JŲ SLOPINTOJAI
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

tos srities specialistas A. 
Locker sako, kad tokia ma
šina būsianti išrasta. Tačiau 
tai atsitiksią dar negreit. 
Išradus ją, jau nebūsią 
kliūčių visokiam tarp pla
netų susisiekimui. P. L.

Natūralu, tokiam margam lietu
vių suvažiavimui ir negalima 
kito skirti vardo, kaip Lietu
vių Diena. ’ *

Lietuvių Dienoj, rugsėjo 1 d. 
turėsime jaunučių įspūdingą 
kontestą su atitinkamomis do
vanomis. Į kontesto programą 
einą mažučiai nuo 1 metų am
žiaus iki trijų. Dovanos yra 
paskirtos trys: $5.00, $3.00 ir 
$2.00. Programa kontesto pra
sidės kaip 5 valandą po pietų. 
Nėra reikalo motinėlėms spe
cialiai papuošti savo jaunutį ar 
jaunutę. Užtenka to, kad jūs 
atsivesite savo dukrelę, ar sū
nelį į Lietuvių Dieną, aprengtą 
paprastais rūbeliais ir tuom su
darysime gražią grupę mūsų 
ruošiamoj mažučių kontesto 
programoj.

Svarbiausia, ko mes prašome 
visų motinėlių, tai nepatingėki
te atvažiuoti į Lietuvių Dieną 
ir atsiveskite savo vaikus. Duo
kite progą jūsų mažyčiui ar 
mažytei greičiausia laimėti vie
ną iš trijų piniginę dovaną ir 
garbę dėl savęs, ir tuom pačiu 
sykiu papuošite šį pikniką, kurį 
mes stengiamės pravesti kaip 
smagų visų lietuvių pažmonį ir 
pripažinti kaipo tikrą Lietuvių 
Dieną. Taigi, visos 
susidomėkite Lietuvių 
jau ruoškitės!

Tai dar ne viskas. 
Dienoj, pirmu kartu 
parinktų mūsų lietuvaičių Mo
terų Barą. Moterų Baras suda
rus tą atžymėjimą, kaipo Lietu
vių Dienos, kuomet jos-veikiau- 
sia, bus gražiai pasipuošę ir pa
vaišins visus svečius lietuviš
kai sutaisytais įvairiais užkan
džiais. Teko nugirsti, kad Lie
tuvių Dienoj, Moterų Baras, 
tarp kitų skanių lietuviškų už
kandžių, turės ir lietuviško ku
gelio. Kalbant apie lietuvišką 
kugelį, turiu pasakyti, kad šiom 
dienom man teko aplankyti kai 
kuriuos lietuviais tirštai apgy
ventus didmiesčius, 
lietuvių "garsiausiai 
lietuviškas kugelis, 
tai geras užkandis.

Apart Moterų Baro bus kaip 
ir paprastai ant mūsų piknikų 
įvairių užkandžių ir gėrimų.

Muzika pradės griežti kaip 
trečia vai. po pietų amerikoniš
kus ir lietuviškus įvairius šo
kius ir grieš iki pirmadienio 
ankstyvo ryto. Įžanga tik 25c. 
Ruošiktės visi į Lietuvių Dieną!

J. J. Butkus.

kandžius. Taipgi bus ir gero gėrimo. 
Kurie buvote pereitose šios kuopos 
parengimuose, tai žinote, kad jie bu
vo pasekmingi, todėl ir kviečiame 
dalyvauti šiame piknike. —Kom.

(203-205)

30 d., 7:30 v. v. Piliečiu Kliubo Sve
tainėj, 12 Vernon St. Visų priklau
sančių draugijų atstovai malonėkite 
dalyvauti. Tolimesnis Sąryšio gyva
vimas priklausys nuo Šio susirinki
mo atstovų. Politinės permainos ir 
pabėgimas Smetonos iš Lietuvos ar
do ir mūsų Sąryšį. Todėl atstovai 
nepamirškite dalyvauti susirinkime. 
— J. J. Žalimas. (203-205)

galės padaryt gerą pragyvenimą.
Priežastis pardavimo 
bizniu ir kitas dalykas, tai moteris 
nesveikuoja. Dėl daugian informaci
jų prašome kreiptis pas. A. Yench, 
274 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
(Barber Shop.) (205-207)

turiu du

link Glastonbury. Kaip tik 
davažiuosite United Aircraft 
(milžinišką dirbtuvę, kurioj 
dabar dirba apie 16,000 dar
bininkų) žiūrėkite prie stulpų 
prikaltų nurodymų sukti po 
dešinei ir sekite tuos nurody
mus iki pikniko vietos. O ku
riems teks važiuoti per Willi
mantic-Manchester, atvažiavę 
į East Hartford, ar tai būtų 
Burnside Ave., ar Silver Lane, 
privažiuosite num. 15 kelią, 
sukit po kairei ir važiuokit pa
gal viršui paminėtus nurody
mus.

Iš Bridgeport©, New Haven, 
Stamfordo, New Yorko ir tų 
apielinkių važiuojanti į pikni
ką, važiuokite per Middle
town. Middletowne perva
žiuokite Conn, upę naujuoju 
tiltu ir imkite kelia num. 15 
po kairei link Glastonbury ir 
East Hartford. Pervažiavę 
Glastonbury ir pavažiavę apie 
tris mylias, rasite prie stulpų 
prikaltus nurodymus sukti po 
kairei į pikniko vietą. Jie šiuo 
keliu važiuodami privažiuotu- 
mėt United Aircraft dirbtu
ves, žinokite, kad pikniko vie
tą pravažiavote — apsigrįžki- 
te ir važiuokite atgal kol su
rasite nurodymus į pikniko 
vietą. Pikniko vieta visai ar
ti prie United Aircraft.

Jei pasimeslumėt, klauski
te bile ko, kur randasi Light 
House Grove? (Taip vadinasi 
parkas, kuriame bus pikni
kas.)

Taigi, pasimatysime sekma
dienį, rugsėjo 1 d., Lietuvių 
darže—Lighthouse Grove — 
East Hartforde, didžiajame 
Conn, valstijos lietuvių ren
giamam spaudos piknike.

Nepamirškite, kad d. A. 
Bimba kalbės apie Lietuvą. 
Apie tai ir kitiem pasakykite.

A. Taraška.

Conn., Mass, ir Kitų Apielin- 
kių Lietuviai Patraukime j 
Spaudos Pikniką Hartforde!

Jau šį sekmadienį įvyks ta 
didžioji iškilmė, prie kurios 
rengiamės per kelias savaites. 
Nėra abejonės, kad daugybės 
Conn., Mass, ir kitų kolonijų 
lietuviai, jau pasišmeravę sa
vo automobilius laukia sek
madienio, kad vykti į Hart
fordo Lietuvių Draugijų Sąry
šio daržą ir apvaikščioti me
tinę iškilmę parėmimui savo 
mylimų dienraščių.

Šiais metais, tai bus tikras 
apvaikščiojimas, ne vien sa
vo mylimų dienraščių, bet ir 
istorinių laimėjimų; juk šiais 
metais mūsų dienraščiai jau 
mielai priimami į Lietuvą ir 
atstovauja Lietuvoj darbo 
žmonių valdžią; nuo dabar jie 
laisvai lankys Lietuvos darbi
ninkų bakūžes ir skleis ap- 
švietą; per juos dalinsimės 
darbininkiškomis mintimis su 
savo broliais ir sesėmis, su 
draugais. Tai bent yra kas 
apvaikščioti. Yra kuomi pasi
didžiuoti, pasidžiaugti! Tokių 
istorinių permainų laiku įvyks
tantis mūsų spaudos suvažia
vimas negali nesuinteresuoti 
kiekvieno lietuvio, kuris troš
ko Lietuvos darbo žmonėms 
laisvės.

Kiek girdisi, Conn, valstijos 
visos kolonijos prie šio pikni
ko rengiasi energingiausia, ne
gu kada yra rengėsi bent prie 
kokio parengimo.

Jau gauname žinių, kad at
vyks daug svečių iš Mass, vals
tijos. Drg. K. Benulis iš Mon
tello ir P. Niukas iš Dorches- 
terio, dar laike “Laisvės” pik
niko pereitą fourtdžiulajų pa
sižadėjo atvykti; Hudsoniečiai 
ir sotbostoniečiai taipgi pasi
žadėjo. Jiems pakvietimai iš
siųsti. Wortesterieciai, gard- 
neriečiai, fitchburgiečiai ir ki
ti tikimasi matyti mūsų pik
nike skaitlingai.

Atvažiuoti Mass, draugam 
į mūsų pikniką,labai lengva, 
net Hartfordą nereikia priva
žiuoti : Kurie važiuosite pro 
Worcester, numerio 15 keliu, 
traukite per East Hartford

GREAT NECK, N. Y.
Great Necko Dukterų ir Sūnų 

Pašalpinė Draugyste ruošia pikniką, 
rugsėjo 1 d. Kasmočių Svetainėje, 
91 Steamboat Rd. Pradžia 3 v. po 
pietų. Įžanga 40c, vaikams 25c. Bus 
gera orkestrą šokiams. Bus užkan
džių ir gėrimų. Kadangi sekančią 
dieną bus šventė, tai galėsite ilgai 
linksmintis piknike. Bus ir dovanų. 
Kviečiame dalyvauti. •—Kom.

(204-206)

motinėlės
Diena ir

Lietuvių 
turėsime

Tenai tarp 
mėgiamas 
Ir ištikro

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
W. PHILADELPHIA, PA.
Amerikos lietuvių C. A. rengia di

delį pikniką, Labor-; Day, 2 d. rug
sėjo, savo patalpoj ir darže, 2806 S. 
80th St. Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti, linksmai dieną praleisti. — 
Kom. (205-206)

NEWARK-KEARNY, N. J.
Bušai į “Laisvės” pikniką, 

kuris įvyks rugsėjo 1 d., Ed
dington, Pa., išeis nuo Politi
cal Club, 134 Schuyler Ave
nue, Kearny, New Jersey, 
9:30 vai. ryto. Kelionė į abi 
pusi $1.75. Galite užsiregis
truoti pas Degutį. Prašome iš 
anksto užsiregistruoti. Busas 
gražus, moderniškas.

iŠ Newarko busas išeis 10 
valandą ryto nuo Jurginės 
Svet., 180 New York Avė. Ke
lionė į abi pusi $1.75. Galima 
užsiregistruoti pas drg. Mikšį, 
189 Ferry St., pas -drg.. Žu
kauskienę, 566 S. Clinton St., 
East Orange, N. J. Taipgi 
penktadienį, ALDLD kuopos 
susirinkime,. 180 New York 
Avė.

K. Žukauskienė, 
(203-206)

BINGHAMTON,, N. Y.
LDS 6 kp. susirinkimas įvyks rug' 

sėjo 2 d., (Labor Day), 7 v. v., Liet 
Svet. Visi nariai dalyvaukite. Bus 
raportas iš LDS 5-to Seimo, »taipgi 
delegatai parveš dovanų — LDS Al
bumą. — Sekr. (203-205)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugpjūčio 30 d., 7:30 v. 
vak., Jurginėj Svet., 180 New York 
Avė. Visi būkite šiame susirinkime, 
nes turimo daug svarstymų. — Sekr.

(203-205)

MAHANOY CITY, PA.
Rugsėjų 1 d., LDS 104 kp. rengia 

paskutinį šio sezono pikniką pas 
Martą Sakalauskienę, Lake Side Gi
rioj. Gaspadinės ruošia skanius už-

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Politinio Są

ryšio susirinkimas įvyks rugpjūčio

3640 Stagg St Tel Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P arė m Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime Informacijas apie svorį ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.Detroit, Mich (alude)

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
vienokios ar kitokios srio-

vi-

Programos išpildyme da
lyvaus LMS Conn, valsti
jos apskričio chorai. Drg. 
A. Bimba iš Brooklyn, N. 
Y., pasakys prakalbą apie 
naujas permainas Lietu
voje ir Lietuvos valdžioj.

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

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill 

su pilkais gėrimų ląisniais. Biznis iš
dirbtas per 7 metus. Kas nupirks,

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. 3. 337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

J. LeVANDA—E. LoVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

o

■MRN

ROBERT':
LIPTON :

JEWELER •
{steigta 1892 

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tarpe •
Graham & Manhattan Avė*. •

Tel. Stagg 2-2173
Priminkite šį skelbimą Ir gausite nuolaidą

Extra! Massachu 
setts Piknikas

V. Andrulis

Lietuvių Diena Detroite
Per eilę metų, Detroito lietu

vių tarpe įvairios organizacijos 
bei draugijos, parapijos ir kliu- 
bai
vės lietuvių surengdavo ir iki 
šioliai surengia vasaros metu 
piknikus. Reikia pasakyti, kad 
tie parengimai-piknikai tarpe 
mūsų lietuvių visuomet esti 
gražūs, taikūs, tarsi vienos šei
mos pasilinksminimo sueiga.

Tačiau, per tą visą eilę metų, 
visuomet ir visų lietuvių pikni
kai menkai arba ir visiškai nie- 
kuom nesiskyrė vienas nuo kito. 
Kitais žodžiais, iki šioliai nebu
vo įvesta į mūsų lietuvių vasa
rinius parengimus piknikus 
bent kas naujo, kas tokio įvai
resnio, žingeidesnio.

vot, kad tą spragą kiek 
užtaisyti, Detroito lietuvių 
žymiausioj organizacijos: 
21 ir Lietuvių Literatūros

Paskutinis šaukimas 
siems lietuviams būti gatavais 
sekmadienį, rugsėjo ph*mą die
ną, važiuoti į Haverhill, Mass, 
į masinį Mass. Lietuvių Kon
greso Draugijų Sąryšio pik
niką. Gražus parkas, gera mu
zika, žaislai, dainos ir daug 
dovanų.

Dalyviai: kalbėtojas, “Vil
nies” redaktorius V. Andrulis, 
dainininkas Ignas Kubiliūnas, 
Club Mayfair Orkestrą ir pla
ti lietuviška publika iš visos 
Massachusetts ir New Hamp
shire valstijų.

Draugai, nesivėluokit atva
žiuoti, nes dienos jau eina žy
miai trumpyn, tad ir progra
mą turėsim pradėti biskį anks
čiau, o jei norite pasimatyti 
su draugais ir pasivaišinti su 
jais, tai pasiskubinkit atva
žiuoti anksti.

Matysimės Haverhillyj.
Žavia.

bent 
dVi 
LDS 
Draugijos 52 kuopos ruošia'pir
mą šios vasaros pikniką, kuria
me bus kas tokio naujo.

Rugsėjo 1 d. sekmadienį, 
įvyks tas piknikas, tai yra, 
prieš Amerikos darbininkų 
šventę “Labor Day,” Beechnut 
Grove, ant Middle Belt Road, 
visiems Detroito ir iš apylinkės 
žinomoj lietuviams gamtiniai 
gražioj vietoj Urbonienės Dar
že. Įvyks piknikas, bet šitas vi
sų lietuvių išvažiavimas bus 
daugiau panašus ir atitinkame- 
snis Lietuvių Dienai, kaip kad 
piknikui. Ir todėl mes šį pikni
ką ir pavadinsime Lietuvių Die
na.

Kodėl mes šį pikniką pasive- 
linam pavadinti Lietuvių Die
na? Todėl, kad jis bus visiškai 
skirtingas nuo visų iki šioliai 
buvusių piknikų mūsų mieste 
tarp lietuvių. Lietuvių Dienoj, 
šiuo sykiu suvažiuos visi lietu
viai ne vien iš Detroito, bet ir 
iš artimų miestų ir miestelių, 
pavyzdžiui, Grand Rapids, Sa
ginaw, Mt.» Clemens, Monroe, 
Toledo na, ir Cleveland, Ohio, 
ir net iš Chicagos. Lietuvių ir 
lietuvaičių suvažiuos labai daug, 
Jaunų, apysenių, vedusių pore
lių; našliukių iT žinoma jau ge
rokai paaugusių jaunikaičių,

Oras Trukdąs Vokiečiu Lėk
tuvą Žygius prieš Angliją
Berlin. — Vokiečių kari

ninkai rugpj. 27 d. sakė, jog 
per paskutines porą dienų 
blogas oras susiaurino vo
kiečių oro žygius prieš An
gliją; todėl vokiečių lėktu
vai abelnai apžvalginėj ę 
kariškai svarbius taikiklius 
Anglijoj ir tik retkarčiais 
mėtę bombas tenai. Bet, 
girdi, vokiečių orlaivių bom
bos vėl padarę stambių nuo
stolių Anglijos laivyno sto
vykloms Plymouthui ir 
Portsmouthui.

Nuo šiol vokiečiai pradė
sią ° tikrą Anglijos naikini
mą,” kaip sako jų koman- 
dieriai.
PSICHOLOGIJOS M O K S- 

LAS IR ĮVAIRŪS JO 
SKYRIAI

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
jautimo organais, tai yra, 
akimis, ausimis, uosle, sko
niu, palytėjimu. Leiskime, 
jeigu aš studijuoju kurį 
nors mineralą, o virėja stu
dijuoja maistą, tai man ar
ba jai visos jo ypatybės da
rosi maždaug pažįstamos 
veikiant mūsų jautimų or
ganais. Jų formą aš suvokiu 
savo akim, o virėja suvokia 
maisto šiurkštumą arba ža
lumą. Šiame atsitikime, 
mes taipgi vartojame savo 
lietimo organus, kurie mūrų 
padeda patirti kokybę to
kių daiktų, su kuriais mes 
susiduriame.

Paimkime pavyzdžiui vie 
ną kokį įstatą, pa)v., prie

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS

Spaudos Piknikas
Įvyks Sekmadienį, 1 Rugsėjo (Sept.)

LIETUVIŲ
Lighthouse Grove

Rengia LLD, LDS ir

PARKE
East Hartford, Conn

LMS Apskričiai

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD WATCH

ŽIEDAI

TRADE IT IN FOR A

I7JEWEL 
Bu Lovai

(jin

r

e

<*•
e

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

šokiams gros iš Laisvės Stygų 
Orkestros narių sudaryta šo
kiam orkestrą lietuviukus ir 

amerikoniškus šokius.
Prie šeimininkių stalo bus ga
lima pasirinkti įvairiausių val
gių, kuriuos pagamins visos 
Connecticut valstijos šeiminin

kės ir suveš ant šio pikniko.

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

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 paduoda aiš
kiausias ir teisingiausias žinias apie darbininkų reikalus, kuri tei
singiausiai perstato permainas Lietuvoje ir džiuginančiai Tižtaria 
Lietuvos biednuomenę, darbo žmones, kuriem prašvito laisvė ir pa
lengvinimas gyvenime. '

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

KAIP PALAIKYT SVEIKATA
— 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 į Dr. Zins su 
Pasitikėjimu.

Kraujo ir Slapumo Tyrimai, X-Ray« 
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

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

Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.



Philadelphijos, bet ir daugelis 
kitų. Radasi Jurgis Urbonas iš 
Braddock, Kazys Leonavičius 
iš Wilmerding, Lucy Rauduve 
ir Ant. Valinčius iš Pittston, 
Jonas Vitkūnas iš Nanticoke,

Šiandien Prasideda LMS Sesijos;
Rytoj Didysis Koncertas

Grupė LMS C.K. nariu (iš kairės j dešinę) t Bronė Šali
naitė-Sukackienėj Adelė Rainienė, Aldona Klimaitė, Al
dona Žilinskaitė; (antroj eilėj) Pranas Balsys, Juozas 
Sukackas, Walteris Kubilius, Niek Pakalniškis, Pranas 
Pakalniškis, Vincas Bovinas.

Lietuvių Meno Sąjungos 
(LMS) Suvažiavimo sesijos 
prasidės šiandien, penktadie
nį, rugpjūčio 30-tą, Liet. Am. 
Piliečių Kliubo salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne. Prasi
dės apie 10 vai. ryto ir tęsis 
per dieną penktadienį, baigsis 
šeštadienį.

Dienotvarkyje — valdybos 
raportai iš menininkų veiklos 
per pastaruosius porą metų, 
taipgi planai ateities darbams. 
Suvažiavime, apart diskusijų 
organizaciniais reikalais, de
legatai ir svečiai išgirs pamo
kinančių paskaitų-kalbų iš li
teratūros, dramos, muzikos ir 
kitų su menu surištų sričių.

Tarpe LMS prelegentų yfa 
poetas Stasys Jasilionis, Dr. A. 
Petriką, David N. LeVita ir 
kiti. Raportus iš organizacijos 
darbuotės pateiks Pr. Balsys, 
C. K. pirmininkas, ir Walteris 
Kubilius, C.K. sekretorius.

Numatoma, kad su meninin
kais dalyvaus ir daug LDS 
jaunimo, taipgi ir suaugusių, 
kadangi jie bus jau užbaigę 
savo darbus. Kaip žinia, visų 
organizacijų veikla glaudžiai 
susijus su menininkų veikla, 
tad visiems įdomu ir svarbu 
bus išgirsti menininkų proble
mas. Tas dar labiau apeina 
LDS, nes jame randasi dau

giausia organizuoto lietuvių 
jaunimo.

Reta Proga Išgirst 
Tokį Koncertą

LMS, savo nacionalio suva
žiavimo proga, turės vieną tik 
pramogą ir ja bus šio šeštadie
nio vakarą ruošiamasis nepa
prastai turtingas masine meno 
programa koncertas — Dainų 
Festivalas.

Menininkų koncerte dai
nuos Laisvės Choras iš Hart
fordo, Lyros Choras iš Bal
timore, Aido Merginų Grupė 
iš Worcester, Sietyno Choras 
iš Newarko, Bangos Choras iš 
Elizabetho, Pirmyn Choras iš 
Great. Necko, taipgi brookly- 
niečių Aido Choras ir ensam- 
blis Aidbalsiai. Grieš Stygų 
Orkestrą iš Hartfordo ir 
brooklyniečių Stygų Orkestrą.

Dainų Festivalas bus šio 
šeštadienio vakarą, rugpjūčio 
31-mą, Labor Lyceum salėj, 
949 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y.

Walterio Eberling, York vil
ios teatrininko, kūnas rastas | 
pamestas krūmuose netoli Ber-, 
rien Springs, Mich.

Du ginkluoti plėšikai atėmė 
iš aludės savininko $150, 45- 
04 Skillman Ave., Sunnyside.

Važiuokite į Laisvės* 
Pikniką Bosais 

Paskutinis šiuom Sezonu “Laį^ės” naudai 
piknikas įvyks

Rugsėjo 1 September
Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

šį Pikniką Rengia

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS ,

~ L ■ . s * ’ • n k? >Tai didysis lietuvių sąskridis, gražus pasimatymas phi^ 
ladelphiečių su brooklyniečiais

BROOKLYNAS PASISAMDĖ 8 BUSUS

BILIETAS $1.75 Į ABI PUSI
Bušai Išeis Nuo Sekamų Vietų

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

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

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

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

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

Keli Šimtai Brooldyniečiy ir Svečiu 
Vyks į Philadelphia

Sekmadienio ryto, rugsėjo 
(Sept.) 1-mos sulaukę brook- 
lyniečiai, o su jais ir daugelis 
čionai esančių svečių, grįžda
mi namų link į Pennsylvanijos, 
Marylando, Ohio, Michigano, 

į Illinois kolonijas, patrauks 
Philadelphijos link, kad sma
giai užbaigt didelių iškilmių 
savaitę didžiąjame “Laisvės” 
metiniame piknike. Jį rengia 
Philadelphijos lietuvių organi
zacijos. Bus Mikolaičio Parke, 
Eddington, Pa. Daug svečių ir 
vietinių jau susiregistravo 
vykt busais, kiti važiuos savais 
auto.

Jeigu kas dar neužsisakė 
buse vietą, prašomi paskubin
ti. Kadangi sekama diena, pir
madienis, pripuola darbo šven
tė, tad dėl tos priežasties pa
skutinę dieną gali būt sunku 
gaut ekstra busų. Geriau apsi- 
rūpinkim vietomis iš anksto. 
Kelionė per abi puses $1.75. 
Bušai išeis iš visų žymiųjų 
Bropklyno centrų: Ridgewoo- 
do, East New Yorko, Mas- 
petho, Central Brooklyno ir 
Williamsburgo (nuo “Laisvės” 
salės). Antrašus ir kitas 
smulkmenas rasite skelbime.

Puikios Dovanos I
Petras Plakštis iš Worces

ter, Mass., LDS 57 kp. dele
gatas, LDS 5-tojo Seimo, at
vežė $15 auką savo dienraš
čiui. Jis sakosi laimėjimais su
daręs tą sumą.

Petras Plakštis taipgi pasi- 
pirko LDS 10-ties metų darbų 
ir paveikslų albumą:. Jis yra 
senyvas žmogus bet pilnas 
energijos. Pasižadėjo savo 
dienraščiui ir ant toliau dar
buotis. . ,

Jonas Rainys iš Philadelphi
jos atvyko į LDS Seimą. “Lai
svei” jis atvežė naują prenu
meratą ir dėl mašinų aukojo 
$1.50. Drg. Rainys rūpinasi, 
kad šiemet laike vajaus gau
tume daug naujų skaitytojų, 
tad vajaus reikalui jis aukojo 
vėl $1.

Jaunas LDS delegatas iš 
McKees Rocks, Pa., Stasys 
Paulauskas, aplankė ‘Laisvės’ 
įstaigą ir paaukojo $2. Vieną 
dolerį nuo savęs ir vieną do
lerį nuo savo motinos Petro
nėlės Paulauskienės.

Leonas Tilvikas iš Eašton, 
Pa., vėl aukojo savo dienraš
čiui $10. Jis yra dažnus auko
tojas ir aukoja stambiom su
mom.

Visiems aukojusiems, kurių 
vardai aukščiau suminėti, šir
dingai dėkuojame už paramą 
savo dienraščiui.

“Laisvės” Administracija.

Žiupsnelis Geri] Žinių apie 
Liet Stygų Orkestrų

Lietuvių Stygų Orkestrą pa
staruoju laiku paaugo nariais 
dvigubai ir šio šeštadienio va
kare, Labor Lyceum salėj, 949 
Willoughby Ave., brooklynie- 
čiai ir svečiai džiaugsis išauk- 
lėję tokią gražią dailės grupę.

Menininkų geras draugas 
Antanas Krapas paaukojo 
$10. Tai labai graži auka nuo 
vienos ypatos.

Draugė Bagdonienė atsilan
kė į Stygų Orkestros pamo
kas ir padavė man gitarą ir, 
laiškutį, štai kaip jos laišku
tis skamba:

“Gerb. Stygų Orkestrą: Au 
kojų jums savo mylimą gita
rą. Skambinkite nenuilstan
čiai, te jūsų garsai žadina 
žmoniją“ ir veda kultūros ke
liu.

“Dailės mylėtoja

Pribuvo Daugiau 
Tolimų Svečių

Pereitą trečiadienį, jau ei
nant LDS Jaunimo Konferen
cijos sesijoms, iš Cleveland© 
atvyko didelis būrys jaunimo 
—LDS narių-menininkų-spor- 
tininkų.

Apart seniau minėtų, Broo
klyne seimavoja bei svečiuo
jasi clevelandiečiai Joe Pal- 
tan, Ella ir Ann Strebeck, Ann 
Vasil, Al Darasko, John Bal- 
chunas, Ch. Andrews, Aldy 
Zebrys, Jeanette Johnson, 
Wm. McLanus, Ch. Norvidas, 
Vince Soldacke, Paul ir Mary 
Ziburas. 

* f ’

Iš Detroito randasi dakta
ras ir Uršulė Palevičiai, Pra
nas Jočionis, Vera Smalstienė, 
Nellie Belunas, Mildred Ja- 
nionis.

Iš tolimojo “up-state” . atvy
kus Teresė Katilienė iš Buf
falo, N. X., taipgi broolfiynie- 
čiuos vieši Cecilija žolynienė 
ir Anna Klinitis, iš. Bingham- 
tono. Iš Great Neck — Alice 
Lideikis, Lukauskaitė Olga ir 
kiti.

Iš pietrytinės didelės lietu
vių kolonijos, Baltimorės, jau 
nuo pereitos savaitės atvyku
sios Ona Juškauskienė ir Aida 
Balsiūtė, o šiomis dienomis 
Jaukiama viso Lyros Choro, 
kuris dainuos LMS Dainų Fes
tival© šį šeštadienį, 31-mą, La
bor Lyceum.

Mūsų kaimyniškoji New 
Jersey irgi turi čionai skaitlin
gą .atstovybę, Seime bei jo iš
kilmėse taikėsi sueit Vincas J. 
Kasparas, Bronius B. Derži- 
nauskas, Katrina Žukauskie
nė, Ona Stelmokaitė, Jonas 
Stasiulis, Robert Žukauskas ir 
kiti iš Newarko; Vincas Jakš- 
tys (Senas Vincas) iš Cam
den-Gibbstown; Petrė Janiu- 
nienė ir M. Lukaitienė iš Ba
yonne ; Bronė Makutėniėnė, 
Lilija šeraįįenė ir. kiti iš Eli
zabeth;/Felix Klaston iš Li
vingston,; Stasyas Vilkas iš Pa
terson; Ą’ntan^s' MAtulevičius, 
Ona Kačergienė, Julia Augu- 
čiūtė iš Jersey City; Ona Ver- 
telięnė iš Linden; Felicija Šim
kienė iš Rearny,

Mainierių valstija -— Penn
sylvania — taipgi brooklynie
čių neužmiršo. Tik biskį pasi
dairius, pavyko susirasti ne 
tik didysis LDS čampionas Jo
nas Rainys ir Anna Zalner iš

Pranas Mažeika ir Aldona 
Grigaitis iš Wilkes Barre, Kos
tas Stašinskis iš New Kensing
ton, Leonas Tilvikas iš Eas
ton, Felic. M. Indrulis iš 
Scranton, Albertas Vitkauskas 
iš Exeter Boro, Br. Valukas iš 
Mahanoy City, Stasys Kuz
mickas, Augustas Stank, Leo 
Matuza ir K. Naravas iš She
nandoah, Anna Evalga iš Am
bridge, M. Naudžiūnas ir Pe
tras Didvalis iš Girardville, U. 
Načajienė iš Traveskyn.

Iš Mass, jau šuo seniau čion 
randasi Nellie Grybas iš Nor
wood ; Petras Plakštis, Mari
jona žukienė ir Marijona Su
kackienė iš Worcester, Jokū
bas Jeskevičius iš Hudson, 
Aug. Baronas, Ant. Vasaris iš 
Montello; Juozas Lavas iš 
Stoughton, Olga Shukis ir 
Francis P. Olson iš Boston. Iš 
Worcesterio dar atvykstą'^Ai
do Merginų Grupė dainuot 
LMS Dainų Festivale.

Iš tolimos Indianos plieno 
centro — Gary — atvykus 
Morta Vasilkienė.

Sakoma, iš minėtų ir iš kitų 
tolimų, taip pat ir iš artimų 
lietuvių kolonijų yra kur kas 
daugiau svečių, tad prie pir
mos progos juos sutikti, apie 
juos patirti, pranešiu apie 
juos brooklyniečiams.

Kitą syk turėsiu nemažai 
ko naujo ir iš LDS šeiminio 
bankieto, suruošto rugpjūčio 
29-tos vakarą, didžiulėse Cen
tral Palace salėse.

Beje, kad neliktumėt nesi
matę su taip tolimais ir bran
giais čia ir seniau minėtais, 
taipgi mano dar nesutiktais ir 
nepažintais, tik po šeiminių iš
kilmių galėsimais paminėt sve
čiais (kada bus pervėlu maty
tis), širdingai patariu visiems 
atsilankyt į Liet. Meno Są
jungos Dainų Festivalį, įvyks- 
siantį šio šeštadienio vakarą, 
rugpjūčio 31-mą, Labor . Ly
ceum, 949 Willoughby: Ave.

Rep.

Elektrai padegus gatvekarį 
prie 5th Avė. ir 21st St., sku
binant išbėgti, 10 moterų bis
kį sužeistos.

PARTY NITE~
Jaunų Vyrų Lietuvių Draugija ren

gia pramogą šeštadienį, 31 d. rugp., 
savo patalpoje, 425 Grand St., Broo
klyne. Pradžia 8:30 v. v. Šokiai ir 
gėrimai. Kviečiame dalyvauti. 
(204-205)

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Tukime 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 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y,

Tel. Evergreen 8-7179

i

U. Bagdonienė.”
Varde Liet. Stygų Orkestros 

visiems geriems L.S.O. rėmė
jams širdingai ačių.

Geo. Klimas.

RANDAVOJIMA1
Pasirandavoja vienas kambarys 

vyrui. Ant antrų lubų. Prašome 
kreiptis: , 112 Shephard Ave., Cyp
ress Hills apylinkėj, tarpe Cleveland 
St. ir Norwood Ave. stočių ant Ja
maica linijos. (205-210)

J. TURAUSKAS, Savininkas.

TEN EYCK BEER GARDEN
J. BALAŽENTIS, Manager

Sveikina LDS Seimo delegatus ir nori susipažinti su jais!

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

atsilankysite dažniau.
VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

GERI STEIKAI IR KITI VALGIAI

Si vieta yra skersai gatves nuo “Laisvės”, ant kampo 
.Lorimer ir Ten Eyck Streets , .

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

'......................... —........   • 11 " ' ■ 1 '■ I

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. Gth STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

J_________________ ______________________

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.

Tel. SOuth 8-1551

MateušasSimonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga “^£1

RVjetos ir impor- 
't^uotos degtinės ir 
* Vynai, geriausių 
[/bravorų alus ir 
g elius. Kada būsi- 

te Brooklyne, už- 
. eikite susipažinti.

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

lllh.

426 SOUTH Sth STREET
Blokas nuo Ilevves eleveiterio stoties

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line 
Tel.: Glenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

br^^;; N- Y-
Tel. Evergreen 4-9508

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai- Patyrę Barberial

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 Rakandu Krautuvė
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. BV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

g Lietuvių Kuro Kompanija i 
(DEDAME MĄSTER-KRAFT OIL BURNERS j 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ I 
; (Steam Boiler)

[Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų, namus ir įdės tinkamą j 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą, j 
'Maloniai suteikiame aprokaxjnus be jokio mokesčio, j

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

Telefonas EVergreen 7-1661 <
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKAROREIKALAVIMAI
Reikalingi vyras su pačia prižiū- 

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

(200-207)

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

¥¥ WWIAI WAI W W W W VW VM WW WW VW WW VW lAi WW VW WM VW WV VW W W W VV1




