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KRISLAI
Tai Jau Ir Po Seimo!
Jaunimas Žygiuoja Pirmyn.
Apie Menininkų Suva

žiavimą.
Kur Jūsų, Ponai, Skelbtoji 

Tolerancija?
Rašo R. Mizara

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt Jos yra 
didelė atrama Šiam 
lietuviškos liatidies 
dienraščiui.

ligai brooklyniečių lauktas 
Penktasis Lietuviu; Darbininkų 
Susivienijimo Seimas praėjo. 
Jis buvo didelis, draugiškas, 
įspūdingas.

Rašančiajam šiuos žodžius 
teko dalyvauti apie dešimtyj 
SLA seimų ir penkiuose LDS 
Seimuose. Iš jų visų, aišku, šis 
LDS Seimas padarė gražiausio 
įspūdžio.

ROOSEVELTAS PERVEDA ANGLIJAI 50 KARINIŲ LAIVŲ
Oficialiųjų kuopų delegatų 

dalyvavo virš 120. Be oficialių 
delegatų buvo gražus būrys 
jaunuolių, brolišku; delegatų, 
kurie dalyvavo LDS jaunimo 
sesijose YMCA svetainėje.

Taigi Seimas buvo skaitlin
gas. Ir jame nebuvo politinių 
cirkišku; klaunų, kokių daug 
privažiuoja į kitu; Susivieniji
mu; seimus.

Mūsų Penktojo Seimo dele
gatai suvažiavo ne kokią nors 
siaurą savo klikos politiką 
pravesti. Ne! Jie suvažiavo sa
vo organizacijos reikalus svar
styti. Ir tie reikalai buvo svar
styti draugiškoje nuotakoje, 
demokratiškiausiu būdų.

Pravesta visa eilė LDS kon
stitucijoj pataisymu; — rimtų, 
svarbių pataisymų. Svarbiau
sias konstitiucijos pataisymas: 
sergantiems nariams pašalpų 
išmokėjimas padidintas.

Tuo pasidžiaugs visi LDS 
nariai!

Jaunimo konferencija taipgi 
darė nepaprasto įspūdžio. Ir 
tas parodė, kokią mūsų jauni
mas padarė pažangą.

Lietuviu; Meno Sąjungos su
važiavimas buvo, mano nuo
mone, persi! pnas, permažas^ 
Tas, aišku, nepasako, kad pa
ti Meno Sąjunga yra silpna! 
Oi, ne!

Menininkų suvažiavimas bu
vo permažas dėlto, kad jis į- 
vyko tučtuojau po LDS Seimo, 
kai delegatai buvo išvargę.

Būtu; daug geriau, jei atei
tyje mūsų menininkai šauktų 
savo suvažiavimus atskirai 
nuo LDS seimų, O jeigu jau 
šaukti sykiu, tai menininkams 
reikėtų savo sesijas laikyti 
prieš LDS Seimo sesijas.

New Yorke gyvuoja t.v. Lie
tuviu; ^Spaudos Kliubas. Jam 
priklauso keletas laikraštinin
kų, iš “Vienybės” ir ‘Tėvynės’ 
pastogių ; priklausė dar vienas 
kitas lietuvių spaudos bendra
darbis. Bet priklausė jam ir 
tokių, kurie vos savo vardą ir 
pavardę tegalėjo pasirašyti.

Dabar skaitau fašistu; spau
doje, kad paminėtasis kliubas 
nutarė pašalinti iš savo eilių 
“lietuvių tautos priešus.”

Kadangi didžiausi lietuvių 
(ir kiekvienos) tautos priešai 
yra fašistai, tai, jei šis kliu
bas juos iš savo eilių pašalins, 
kas tuomet ten pasiliks?

2,000 TAIKOS DELEGATU REIKALAUJA 
ATMESTI VERSTINO KAREIVIA

VIMO SUMANYMĄ
(Telegrama “Laisvei”
Washington. — Daugiau kongresmanam 

kaip tūkstantis deelgatų iš 
chicagiškio Taikos Kongre
so atvyko į Washingtoną 
protestuot prieš verstino 
kareiviavimo įvedimą Jung
tinėse Valstijose. Atvažiuo
ja ir daugiau delegatų pro
testuot ir demonstruot prieš 
Burkes-Wadswortho versti
nos karinės tarnybos suma
nymą.

Telegrafuokite ir rašyki
te kongresmanams, reika
laudami atmest Burkes- 
Wadswortho bilių. Ameriki
nėje spaudoje jau pralauž
tas ledas šiuom klausimu.

J. Mažeika.

struot, protestuot ir daryt 
tiesioginį 

spaudimą, kad kongreso at
stovų rūmas atmestų Bur
kes-Wadswortho sumanymą 
dėlei verstino kareiviavimo 
įvedimo šioje šalyje.

Kada kongresmanai svar
stė šį klausimą, Williams 
Kenneally, pirmininkas vi- 
sašališkos Marininkų Uni
jos, delegatas iš New Yor- 
ko, sušuko:

“Verstinas kareiviavimas 
yra amerikoniškas fašiz
mas l” ir po to nuėjo nuo 
kongreso galerijos. Jis bu
vo areštuotas kongresinės 
policijos, bet greitai paleis
tas.

Kongresmanai 224 balsais 
prieš 14 nutarė tik dvi die- 

apie

Washington. — Skaičiuo
jama, kad čia suvažiuos iki1 
dviejų tūkstančių taikos de- nas test diskusijas 
legatų iš 40 valstijų demon- verstiną karinę tarnybą.

Senatorius Reikalauja Ištirt 
Didžią Oro Nelaimę

Sugriuvo Rumunijos
Ministeriy Kabinetas

Vilnius Kasdien 
Gražėja, Veikią

ją ir Gyvėja
4 ________

(Pranešimas “Laisvei”)
Vilnius. — Šis miestas, 

sostinė Lietuvos Tarybų So
cialistinės Respublikos, kas
dien įgyja gražesnį veidą. 
Vilnius sparčiai taisomas, 
atstatomas ir puošiamas.

Ilgai, ilgai Vilnius, 260,- 
000 gyventojų miestas, bu
vo i svetimųjų valdomas; 
ypač po Lenkijos valdžia 
jis buvo apleistas ir apgriu
vo, apšepo. Bet dabar Vil
nius, kaipo Socialistinės 
Lietuvos 'sostinė, taip nau- 
jinasi ir būdavo j asi, kaip 
niekada pirmiaus.

Tuzinai fabrikų ir dirbtu
vių Vilniuje šiandien yra di
dinami, naujinami ir^jątbu- 
davojami. Naūji fabrikai 
mieste statomi.

Pirmiau Vilniuje buvo 
daugiau kaip 60 tūkstančių 
bedarbių. Dabar jie gauna 
darbus, ir Vilnius darosi 
svarbiu pramonės centru. 
Tiesiama vieškeliai, statoma 
nauji namai, ^baigiama van- 
den-elektros dirbykla už 7
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TAI, GIRDI, MAINAIS UŽ KARINES . 
STOVYKLAS AMERIKAI ARTIMOSE

SALOSE, ANGLIJOS VALDOMOSE > i»

Washington. — Demokra
tas senatorius Pat McCar- 
ran reikalauja, kad senatas 
ištirtų, kodėl praeitą šešta
dienį Virginijoj sutiško di
dis keleivinis lėktuvas 
Penn. Central orlaivių lini
jos, ir su juom žuvo sena
torius Ernest Lundeen ir 
visi kiti keleiviai ir įgulos 
nariai, viso 25 žmonės.

Ernest Lundeen buvo far- 
merių-darbiečių senatorius 
iš Minnesotos,
prieš Jungtinių Valstijų 
traukimą į Europos karą.

Bucharest, Rumunija, 
rugsėjo 4.—Po rumuniškų 
nazių pasimojimo nušaut 
karalių Karolį, pasitraukė 
iš vietos ministėrių kabine
tas, kurio pirmininkas buvo 
lon Cigurtu. Karalius pa
vedė generolui Viktorui An- 
tonescui sudaryt naują mi- 
nisterių kabinetą.

kovotojas

Washington. — Klausy
damas savo patarėjų, prezi
dentas Roose veltas jau atsi
sako keliauti orlaiviais.

ORAS.—Ddlinai apsiniau
kę; šilta.

mylių nuo miesto ir vedami 
įvairūs kiti vieši darbai.

Šiandien Vilniaus darbo 
unijos yra apvienytos ir tu
ri virš 40 tūkstančių narių. 
Prie Lenkijos valdžios ir po 
senąja fašistine Lietuvos 
valdžia Vilniuje unijos bu
vo paskirstytos pagal tau
tybes, ir todėl kai kurios 
darbo unijos teturėjo tik 
po 6 ar 7 narius.

Dabar lietuviai, lenkai, 
baltarusiai ir žydai Vilniuje 
laimingai sugyvena, jaučia
si kaip vienos šeimynos na
riai.

Delegacijos nuo darbinin
kų iš įvairių fabrikų nuolat 
lankosi į Vilniaus darbo 
unijų biurą gaut įvairių rū- 

1 šių knygų, laikraščių ir žur
nalų.

Pagyvėjo ir naktinis Vil
niaus gyvenimas. Teatrai, 
judamieji paveikslai ir kon
certų svetainės nuolat vei
kia ir dubiia reguliares pro
gramas.

F. Abeko Maršrutas

Republikonų kandidatas į 
prezidentus Willkie užgina 
jų perleidimą Anglijai, bet 
peikia Rooseveltą, kad jis 
taip daro be kongreso ži
nios.

Dauguma biznio laikraš
čių rytuose užgiria tą Roo- 
sevelto žingsnį; bet St. Lo
uis Post-Dispatch smerkia 
jį, rašydamas:

“Diktatorius Rooseveltas 
padarė karo veiksmą.

“Jis išplėšia iš mūsų lai
vyno 50 naudingų karinių 
laivų ir jis už tai gauna pa- 
samdyt vietas Anglijos val
domose salose, kurios gal po 
mėnesio nebus vertos net 
tiek, kiek verta popiera,ant 
kurios parašyta ši Roose- 
velto sutartis.”

Panašiai rašo ir daugelis 
kitų laikraščių vakarinėse 
valstijose.

Vokiečiai šaltai žiūri į Tai
Berlin. — Vokiečių val

dininkai sako, jog prezidet 
tas Rooseveltas taip vėlai 
perleidžia Anglijai 50 kari
nių laivų, kad dėl to visai 
nebūsią skirtumo kas liečia 
karo pasekmes.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas rugs. 3 d. 
pranešė kongresui, kad jis 
perleido Anglijai 50 vadina
mų nusenusių karinių laivų- 
naikintuvų, o Anglija už tai 
parsamdo Jungtinėms Vals
tijoms per 99 metus bazes, 
vietas Amerikai įsisteigt 
karo laivyno ir orlaivyno 
stovyklas salose, kurias An
glija valdo netoli Amerikos, 
būtent: N e w f o u n d landė, 
Bermudoj, Bahamose, Ja- 
maicoj, St. Lucijoj, Trini
dade, Antiguoj ir Angliško
je Guianoje.

Jungtinių Valstijų -gene- 
ralis prokuroras (teisingu
mo" ministeris) Jackson 
pranešė Rooseveltui, kad 
prezidentas turįs teisę pats 
pervest tuos karinius laivus 
Anglijai, visai neatsiklaus
damas kongreso. Ir prezid. 
Rooseveltas tatai padarė 
tuo laiku, kada senatas ne
turėjo posėdžių.

Rooseveltas sutiko per
leisti Anglijai tuos karinius 
laivus po 'to, kai Anglijos 
valdžia užtikrino, kad net 
jeigu vokiečiai užkariautų 
Angliją Europoje, vis tiek 
anglai nesunaikintų savo 
karinių laivų ir neatiduotų 
Vokietijai, o pabėgdintų 
tuos laivus į Jungtines Val
stijas ar į savo kolonijas.

Prez. Rooseveltas sakė, 
kad {mainymas Anglijai 
“nusenusių” šios šalies ka
rinių laivų-naikintuvų tar
naująs Jungtinių Valstijų 
apsigynimui ir taikai.

Šie laivai yra 20 metų ar 
daugiau senumo; jie buvo 
pastatyti laike praeito pa
saulinio karo arba neužilgo 
po to karo. Jie turi po 1,200 
tonų įtalpos, kiekvienas ka
štuoja po $1,700,000 dolerių, 
kiekvienas ginkluotas ka
nuolėmis su 4-rių colių ger
klėmis, po 12 vamzdžių' tor
pedoms laidyti ir priešorlai- 
vinėmis. patrankomis ir kul- 
kasvaidžiais. Šie ameriki
niai laivai naikintuvai gali 
plaukt greičiau kaip 30 my
lių per valandą ir yra taip 
panaujinti, kad gerai tin
ka karo veiksmams šian
dien.
Karui Priešingi Kongreso 
Nariai Kovosią prieš Tą 

Žingsnį
Kai kurie kongreso nariai 

žada daryti legalius žings
nius, kad sulaikyti Ameri
kos karinių laivų pervedimą- 
Anglijai, ir sako, 
perleidimas anglam tai jau 
yra karo veiksmas prieš Vo
kietiją.
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“Vilnies” redaktorius drg. 
F. Abekas važinėja su pra
kalbomis. Jis sakys prakal
bas bėgamais klausimais ir 
rūpinsis bendrais musų or
ganizacijų ir spaudos reika
lais. Prašome Literatūros 
Draugijos ir kitas mūsų or
ganizacijų kuopas rengti 
jam prakalbas, gerai jas 
garsinti, šaukti organizaci
jų narių, mūsų dienraščių 
skaitytojų ir simpatikų su
sirinkimus ir nuoširdžiai 
kalbėtojui padėti, kad marš
ruto tikslas būtų pasiektas. 
Abekas bus sekamose kolo
nijose:

Nuo rugsėjo 4 iki 7 die
nos Elizabethe, Newarke ir 
apylinkėje;

Rugs. 8 iki 15 dd. Phila- 
delphijoj ir jos apylinkėj;

Rugs. 16 iki 18 dd. Balti- 
morėj;

Rugs. 19 iki 21 Wilkes- 
Barrės apylinkėj;

Rugs. 22 iki 26 dd. Scran
ton apylinkėje;
. Rugs. 27 iki 28 Eastone.

Rugsėjo 29 dieną bus 
“Laisvės” piknikas Phila- 
delphijoj, tai iš Eastono d. 
Abekas atvyks j tą pikniką, 
o vėliau turės maršrutą 
Naujoj Anglijoj. .

Kadangi kolonijoms ski
riama po kelias dienas, tai 
draugai turi progą pasi
rinkti iš skiriamų dienų, 
kuri parankesnė rengti pra
kalbas. Kitas dienas reikia 
išnaudoti bendriems mūsų 
spaudos ir organizacijų rei
kalams.

Apie prisirengimus pra
šome pranešti į Literatūros 
Draugijos centrą.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK. Sekr.

Pirma Oro Kova Vokietijoj
Berlin, rugs. 4.—Iki šiol 

vokiečiai tik priešorlai- 
vinėmis kanuolėmis gynė 
savo miestus nuo Anglijos 
orlaivių, šiandien dar pir
mą kartą pakilo greitieji 
vokiečių lėktuvai į kovą 
prieš atskridusius anglų 
bombininkus.

Per dieną vokiečiai nušo
vę 62 anglų orlaivius, o sa
vo praradę 10.

Vokiečių orlaiviai bombo
mis padegę Liverpoolio, An- 
ohmouth, Portland ir Poole 
karo laivyno prieplaukas 
Anglijoj ir anglų motorų 
fabrikus Rochesteryj ir 
Middleborough.

js;

■.jrRoma. — Italų laikraš
čiai rašo, kad prezidentas 
Rooseveltas, perleisdamas 
Anglijai 50 Amerikos kari
nių laivų-naikintuvų “giliau 
įvelia” Ameriką į Europos 
karą.

Shanghai, rugs. 4.—Spė
jama, kad japonų armija 
briausis į francūzų koloniją 
Irido-Chiną šį penktadienį.

Nauji Ženklai Sovietu 
Sąjungos Maršalams

Maskva. — Aukščiausiojo 
Sovieto prezidiumas įvedė 
naujį : rŽymį maršalams 
Raudonosios Armijos, vadi
namą “Maršalo žvaigždę.”
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180 Užmušta Kautynė- 
se Įarp Rumuny ir 

Vengrijos Kariy

Meksikos Kandidatas j 
Prezidentus Gal Būsiąs 

Amerikos Svečias
Bet kliub fašistu;, matyti, 

nešalins. š bandys pašalinti 
kiekvie narį, kuris pritaria 
naująjdi Lietuvai. Ar ten to

 

kiųi/arių bent vienas yra, ne- 
žin . Jeigu toki tarimai yra 
da/omi, tai, galimas daiktas, 
kad ten yra vienas kitas narys 
prijaučiąs išsilaisvinusiai iš fa
šizmo letenos Lietuvos liau
džiai.

Wąshington. — Praneša
ma, kad prezidentas Roose- 
veltas žada pakviesti į sve
čius gen. Avila Camacho, 
kandidatą Meksikos vald
žios ir žmonių į preziden
tus. Amerikos valstybės mi- 
nisteris Hull taipgi norįs, 
kad Camacho , atsilankytų. 
Tai, girdi, tarnautų gerini
mui santikių tarpe Meksi
kos ir Jungtinių Valstijų.

Rinkimuose naujo Meksi
kos ' prezidento generolas 
Camacho gavo didelę dau
gumą balsų prieš fašistų 
kandidatą generolą Alma- 
zaną, kaip tuo laiku prane-

Šitų žodžių rašytojas keliais 
atvejais buvo kviestas į pami
nėtąjį khubą įstoti. Jam buvo 
sakyta, kad kliubas savo narių 
nevaržo. Jam galį priklausyti 
ir fašistai, ir katalikai, ir so
cialistai, ir komunistai, ir ne
partiniai. Visi galį susirinkti, 
draugiškai pasikalbėti ben
drais profesiniais reikalais ir 
ramiai išsiskirstyti.

Dabar, kai kliubas tokį nu
tarimą padarė, tai tenka kliu- 
bo vadų paklausti: kur jūsų
skelbtoji tolerancija, ponai? xšė amerikinė spauda.

Maskva. — Pranešimai 
amerikonų korespondentų iš 
Maskvos sako, kad Raudo
nosios Armijos maršalų 
ženklas bus penkiakampė 
sovietinė žvaigždė, paga
minta iš aukso ir platinos 
su didesniais deimantais 
kiekviename žvaigždės kam
pe ir su 26 mažesniais dei
mantais viduryje. •
ANGLAI VĖL ATMUŠĘ 
VOKIEČIŲ ORLAIVIUS
London, rugs. 4.—Anglai 

sakosi atmušę naujas ban
gas vokiečių orlaivių, puolu
sių Londoną, nukirtę 25 vo
kiečių orlaivius ir iš oro 
sėkmingai bombardavę dau
gelį karinių punktų Vokie-

Anglija Užpirko už 2 
Bilionus Dolerių Reik

menų iš Amerikos
Washington. — Per me- 

tuš nuo karo pradžios Ang
lija užsisakė iš Amerikos 
karinių ir kitokių reikmenų 
už du bilionus dolerių. Vien 
amerikiniams orlaivių fab
rikams Anglija, davė užsa
kymų už 1 bilioną ir 200 mi- 
lionų dolerių.

Skaičiuojama, kad anglai 
jau gavo iš Amerikos orlai
vių už 500 milionų dolerių. 
' Dabar prasidėjusiais ant
rais karo metais Anglija 
taipgi ketina ’užsisakyti iš 
Jungtinių Valstijų reikme
nų už du biiionu dolerių.

Šovė 1 Kulkas į Rumu- 
ny Karalių, bet Nei 

Viena Nepataikė
Bucharest, Rumunija. — 

Trys vyrai, atvažiavę auto-1 
mobiliu prie Rumunijos ka
raliaus Karolio palociaus, 
paleido septynias revolverių 
kulkas per langą į palocių, 
kur buvo karalius. Nei vie
na kulka nepataikė karaliui.

Susikirtime su palociaus 
sargais vienas šovikas tapo 
nušautas. Kitas šovikas rė
kė: “Lai gyvuoja geležinė 
gvardija!” (rum.uniškų na
zių organizacija).

Du išlikę gyvi šovikai ta
po suimti.

Tuo tarpu minios demon-

Bucharest, Rumunija. — 
Vengrijos kariuomenei įžen
gus į šiaurinę dalį Transyl
vanijos, Rumunijos provin
cijos, įvyko susikirtimai, 
kuriuose liko užmušta 80 
rumunų karių ir valstiečių 
ir 100 Vengrijos kareivių.

•vedimą. Aukštoji rumunų koman- 
kad jų da įsakė savo kariuomenei

stravo sostinės Bucharesto 
gatvėmis, protestuodamos, 
kad Rumunijos valdžia su
tiko perleisti Vengrijai apie 
pusę Transylvanijos provin
cijos.

pasitraukti iš Transylvani
jos tos dalies, kuri pagal 
Vokietijos ir Italijos pada
lytą spaudimą, yra užleid
žiamą Vengrijai. Bet rumu
nų pulkai nenori trauktis.

150 rumunų karių su gin
klais ir amunicija pabėgo į 
kalnus, pasiryžę partizaniš
kai kovot prieš vėngrus.
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Arčiau Prie Karo
Nereikia nei aiškinti, kad pervedimas 

Anglijai 50-ties Amerikos karo laivų— 
•naikintu vų-destro j erių—yra dar vienas 
žingsnis prie šios šalies įtraukimo į Eu
ropos konfliktą.

Kiekvienas pastaruoju metu federali
nės vyriausybės padarytas didesnis žing
snis buvo padarytas ton pačion linkmėn, 
būtent, įtraukimui mūsų krašto į karą.

Pirmiausiai buvo paskirta keliolika bi
lijonų dolerių ginklavimuisi. Pravestas 
ateivių nepiliečių suregistravimas. Paim
ta federalinėn tarnybon kelios dešimtys 
tūkstančių nacijonalės gvardijos narių. 
Visais garais daromas spaudimas į kon
greso narius, kad jie pravertų verstino 
kariuomenėn ėmimo įstatymą taikos me
tu. Dabargi atiduodama Anglijai 50 karo 
laivų, už ką grąžon Amerikon gaus teisę 
visoje eilėje Anglijos salų įsteigti savo 
militarines bazes.

Galimas daiktas, kad neims daug lai
ko, kol bus nutarta karą Vokietijai pa
skelbti. O tas galės būti padaryta, jei 
taikos mylėtojai nieko neveiks.

Mes visuomet stojome už tai, kad mū
sų kraštas nesikištų į Europos konfliktą, 

vkad mums nereikėjų ten siųsti milijonai 
Amerikos sūnų; kad mėš nepakartotume 
1917 metų didžiosios klaidos.

Šiandien taikos mylėtojams tenka dar 
ir dar labiau susirūpinti, kad mūsų kraš
tas nebūtų įtrauktas į tą baisųjį kon
fliktą.

t,

ir duoti
Čikagos

karas

Ką Kiekvienas Amerikos Lietuvis 
Turėtų Žinoti

Pereito šeštadienio “Vilnis” parašė že
miau paduodamą editorialą. Mes pilnai 
šu juo sutinkame. Mes raginame kiek
vieną sakitytoją jį perskaityti 
kitiems lietuviams pasiskaityti, 
dienraštis rašo:

“Kada Europoje prasidėjo
‘Vilnis’ ragino mūsų žmones užsilaikyti 
rezervuotai, šaltai, neiti į kraštutinybes 
ir vartoti tik padoraus įtikinimo būdus. 
Kolionėm ir šmeižtais juk nieką įtikinti 
negalima.

Tūli kiti laikraščiai elgėsi adverniškai. 
Jie įkaitusią Europos atmosferą tuoj 
perkėlė į Ameriką ir pradėjo drabstytis 
purvais. Tuoj atsirado tokie desperacijos 
produktai, kaip ‘komunaciai, judošiai.’ 
/ “Lietuvos pasiryžimas eiti prie socia
lizmo tulus žmones ir ‘veikėjus’ visiškai 
išvedė iš lygsvaros. Jie šmeižia, kolioja- 
si, provokuoja, gfumoja. Jie kursto brolį 
prieš brolį, kaimyną prieš kaimyną, vie
naip manantį darbininką prieš kitaip gal
vojantį darbininką. Jie kursto biznierių 
prieš biznierių, jie nuodija atmosferą net 
intelektualų tarpe. Jie siundo vienus 
prieš kitus, kad tuo būdu įrodžius, jog 
jų “teisybė.”

“Mes griežtai pasisakome prieš tą pur
viną agitaciją, prieš tą kurstymo propa
gandą, prieš tą piudymą žmonių vienų 
prieš kitus.
g “Mes pasisakome už draugiškus san
tykius, už didesnį žmęnių apvienijimą, 

yuž toleranciją, už pakantą.
“Visus ginčijamus klausimus galima 

rišti draugiškai. Nėra juk jokio reikalo 
sienomis laipioti. Mes juk negyvenam ko
kiam beprotnamy j. Švaraus įtikinimo bū
dai yra patys geriausi. Švarūs ginčai, 
gražios diskusijos visuomet duoda daug 
geresnių pasekmių, negu fanatiškas bau
bimas. •

“Pagaliaus juk beveik visi mes pri
klausome prie tų pačių organizacijų, 

prie tų pačių darbo unijų. Čia, Ameriko
je, didžiumos lietuvių reikalai yra vie
nodi. Pagaliaus beveik visi yra šalininkai 
taikos ir nenori, kad Jungtinės Valsti
jos įsiveltų karan. Karo, nori tik labai 
nedidelis politikierių skaičius.

“Tie lietuviški politikieriai, tie lietu
viški redaktoriai, kurie kelia dvasią fana
tiškos neapykantos, parodo ne ką kitą, 
kai tiktai tą, jog jie neturi gerų argu
mentų. Bet jeigu taip, tai jie turės pri
lipti liepto galą—vėliaus ar anksčiaus.”

y A r Dabartinė Lietuva Nėra 
Nepriklausoma?

Juozas Tysliava vėliausiame savo žur
nalo “Lietuva” numeryje argumentuoja 
dėl Lietuvos ir sako, jog Lietuva, “vir
tusi socialistine tarybų respublika, nete
ko savo kariuomenės, finansų, susisieki
mo sistemos ir atstovybių užsienyje. Ar
gi valstybė, netekusi šitų teisių, galima 
laikyti laisva? Nekalbant jau apie ne
priklausomybę.”

Pirmiau negu kalbėsime apie tai pla
čiau, pravartu paimti citatą iš naujojo 
Lietuvos kariuomenės vado gen. Baltu- 
šio-Žemaičio kalbos, sakytos liaudies sei
mo posėdyje, kuriame buvo nutarta Lie
tuvą įjungti į Sovietų Sąjungą. Gen. Bal- 
tušis-žemaitis sakė:

“Būdami karžygiškosios raudonosios 
armijos eilėse, Lietuvos liaudies kariuo
menės kovotojai, vadai ir politiniai va
dovai, iškilmingai pasižada ir toliau ne
sigailėti savo kraujo ir gyvybės laimin
ga ir tikrai nepriklausomai tėvynei gin
ti.

“Savo tautos ir vyriausybės pašaukti 
kovotojai, vadai ir politiniai vadovai, 
tučtuojau stos šalia karžygiškos raudo
nosios armijos ir atrems mažiausią, ne
žiūrint iš kurios pusės, bandymą paverg
ti Lietuvą, atimti iš jos grynai tautines 
sritis ir ją vėl paversti pasaulinio impe
rializmo kolonija...” (“Darbo Lietuva” 
iš liepos 23 d., š. m.)

Pasiskaitę gen. Baltušio-Žemaičio pa
reiškimą, imkime Juozo Tysliavos argu
mentus. Visų pirmiausiai, jo argumen
tas, kad tarybinė Lietuva neteko kariuo
menės, neišlaiko jokios kritikos. , Gen. 
Baltušis-žemaitis aiškiai tatai pasako. 
Lietuvos kariuomenė bus, bet ji veiks 
bendrai su kitų tarybinių respublikų ka
riuomenėmis, su Raudonąja armija. 
Kaipgi yra su susisiekimo sistema? Kur 
ji, pasidės7 Kaipgi kraštas gali be jos 
gyventi? Aišku, susisiekimo sistema ta
rybinėje Lietuvoje kaip buvo taip ir bus, 
tik ji bus labiau ištobulinta, pagerinta, 
praplėsta.

Kai dėl finansų,—tūlą laiką litas dar 
pasiliks. Tačiau ilgainiui jis bus pakeis
tas rubliu. Nepaisant to, visvien Lietuvos 
vyriausybė spręs visus finansinius ir 
ekonominius krašto reikalus. Ji pati bus 
jų šeimininkas. Būdama Sovietų Sąjun
goje, Lietuva gaus daugiau visokių jai 
reikalingų daiktų iš kitų tarybinių res
publikų—gaus daug lengvesnėmis sąly
gomis, negu galėjo gauti iš kapitalisti
nių kraštų.

Mažiausiai rūpesčio tenka turėti dėl 
“atstovybių užsienyje.” Kokią gi naudą 
jos Lietuvai nešė? Tik tą, kad buvo iš
leista milijonai litų “diplomatijai užlai
kyti.” Ir tuos milijonus sudėjo Lietuvos 
darbo žmonės.

Šiuo metu Sovietų Sąjungą .sudaro 16- 
ka respublikų. Jei jos būtų atskiros, tai, 
sakysime, tokiame Washingtone būtų 
16-ka atstovų, bet esant joms vienoj di
džiulėj Sąjungoj, vienas atstovas-amba- 
sadorius gali atstovauti jas visas. Tas 
pats su konsulais ir kitokiais diploma
tais. Argi šitaip nepraktiškiau ?

Tysliava gal būt sakys: gerai, bet iki 
šiol mes turėjome lietuvį konsulą, o da
bar—kitatautį. O kas čia tokio? New 
Yorke gali būti Sovietų Sąjungos konsu
las rusų tautybės, Čikagoje—ukrainas, 
Bostone baltarusis, San Francisco j lietu
vis, dar kitur latvis, ir tt, ir tt Skirdama 
diplomatus arba į kitas kurias valstybi
nes bei mokslo įstaigas asmenis, Sovie
tų Sąjunga nepaiso jų tautybės. Ji ski
ria visokių tautų pačius geriausius ir ga
biausius žmones. Nėra abejojimo, kad 
greitoj ateityj matysime daug lietuvių 
užimančių aukštas vietas visoj Sovietų 
Sąjungoj, panašiai, kaip iki šiol matėme 
daug armėnų, gruzinų, baltarusių, ukrai
niečių užimančių aukštas valstybės, mok
slo ir meno įstaigose vietas.

Taigi Lietuva pasilieka Lietuva. Ji 
šiandien yra kur kas nepriklaUsomesnė, 

negu buvo su smetomsku režimu. Nepri- 
klausomesnė ir politiniai ir kultūriniai 
ir ekonominiai.

Pagalvokim apie tokį dalyką: švedų ka
pitalistai Lietuvoje turėjo degtukų mo
nopolį. Degtukų kaina buvo neįmanomai 
aukšta. O kai Lietuvos pilietis, norėda
mas pigiau cigaretą užsidegti, įsigydavo 
alkoholinį degtuvėlį, tai Smetonos vald

Sveikatos Klausimas 
Lietuvoje

Ponas Sveikatos ir Sočia- chemikai, o pirmų pirmiau- 
lės apsaugos ministeris EI- šiai gydytojai-praktikai, ku
tai nupasakojo, kaip mano
ma tvarkyti sveikatos rei
kalus. Toji valstybinio dar
bo dirva tikrai buvo apleis
ta, sveikatos reikalai buvo 
lyg antraeilis dalykas, da
bar jiems bus skiriama tin
kama vieta valstybės gyve
nime ir rūpesčiuose. Ponas 
Ministeris kvietė tuo reika
lu pasisakyti per spaudą ir 
tebūnie leista man, kaipo 
senam praktikui, tarti žo
dį medicinos personalo pa
ruošimo reikalu, nes, netu
rint tinkamo kiekiu ir ko
kybe medicinos darbininkų 
kadro, negalės ir numaty
tų darbų įvykdyti.

Gydytojų turime vis 
dar per mažai-; lėtai juos 
gaminame, lengvai sutalpin
sime dar antra tiek, darbo 
ir duonos jiems užteks, to
dėl tai reikia sparčiau ir 
daugiau medikų ruošti.

Nemanau, kad tikslu bū
tų paimti Sveikatos minis
terijos žinion medicinos fa
kultetą, apie ką, esą kalba
ma. Universitetas turėtų 
likti savistovia mokslo įstai
ga su autonomija, su savo 
mokslo priežiūra, kuri yra 
ir sudėtingą, i*r brangi, ir 
turėtų didžiai apsunkinti 
Sveikatos ministeriją, kuri 
tam kadrų neturi. Universi
tetas turi senatą, turi deka
natus, turi patyrimą ir jau 
savo tradicijas—tas turėtų 
likti.

Jei Sveikatos ministerija 
apsiimtų pati ruošti gydy
tojus, profesorius, specialis
tus, tai, pav. Teisingumo 
min. turėtų - rūpintis advo
katų mokykla, o Susisieki
mo—inžinieriais ir 1.1’. Uni
versitetas litterarum būtų 
suskaldyta ir liktų gal tik 
bendro lavinimosi mokykla, 
be specialybų, o medicinos 
ir kitų mokslų specialybėms 
reikėtų kurti kokias “Gydy
tojų mokyklas — kursus” 
ar pan. Aš manau, kad gali
ma to išvengti, tik Sveika
tos ministerija turi žiūrėti, 
kuriuo būdu ir kuria pro
grama gydytojas gauna rei
kiamą praktikoje žinių ba: 
gažą, kad jis būtų naudin
gas darbe.

Jau buvo keliamas klau
simas dėl. nereikalingų eg
zaminų medikams, dėl tų 
egzaminų kartojimo ir pan. 
Aš iš savo patyrimo ir ilgų 
metų nuolatinio kontakte 
su gydytojais - specialistais 
ir nespecialistais matau, kad 
mediko mokslas tęsiasi per 
ilgai, kad jis yra prikrau
tas nereikalingo balasto, 
kuris tik atima brangų lai
ką, pailgina studijas, o per 
tatai mažina studiozo pajė
gumą, gi, stojus į tikrąjį 
darbą, medicinos gydytojas 
kuo skubiausiai pamiršta vi
sas zoologijas ir chemijas. 
Man aišku, kad įžanginių 
mokslų programa* neturin
čių daug bendro su medici
na, turėtų bųti rimtai pa> 
tikrinta ir labai žymiai su
mažinta, nes iš medicinos 
fakulteto turi išeiti ne fizi
kai, botanikai, zoologai ar

žia tokį pilietį bausdavo. Vadinasi, Lie
tuvos pilietis negalėdavo laisvai nei ci
garete užsidegti!

Kito krašto degtukų trustas Lietuvos 
piliečius ir čia vergais palaikė. Graži 
buvo nepriklausomybė!

Dabar tas viskas bus Lietuvos žmonė
se tik piktu prisiminimu.

Šitaip mums dalykai atrodo!

teorijas,—žodžiu — mokslo 
vyras... Bet aš matau, kad 
jis nemoka taupiai ir suma
niai parašyti receptą, kad 
nežino medicinos ekonomi
jos, kad menkai tegalvoja 
socialiniai, neskiria “praksis 
aurea” nuo “praksis paupe- 
ra”. Dabar tos, vadin. “auk
sinės praktikos”—nebėra, ji 
nyksta, užleidžia vietą, t. v. 
“bėdnai praktikai,” kuri bus 
svarbiausiu visų gydytojų 
darbu, t. y., ligonių kašos, 
sveikatos punktai ir pan. 
Todėl tai medicinos mokslą,. 
kuris išeinamas universite
te, reikia pertvarkyti, vie
nur—sumažinti, kitur padi
dinti socialinės medicinos 
bei jos ekonomikos studi
jomis; tobulas žinojimas ir 
mokėjimas vaistų taksą tai
kinti tikrai vertesnis už zo
ologijos studijas. Paprastas 
receptas, prirašytas kaimo 
žmogui, dažnai yra jam 
rimtas ekonominis klausi
mas, tedėl tai reikia vengti 
liuksusinio mokslo ir taikint 
jį praktiniam gyvenimui, o 
tas yra irgi didelis mokslas. 
Tuo keliu reikėtų mūsų me
dicinos fakulteto darbą, 
profesūros ir studentijos 
santykius pertvarkyti.

D r. J. Mikulskis.

Čechovas, Clemenceau ir ki
ti—yra išimtys, eilinis gy
dytojas—pagrindas. Specia
listų vėliau susiras, moks
lus galės pagilinti praktikos 
ir papildomų studijų keliu. 
Chemikai - medikai, bakte
riologai ir pan. turi būti, ly
giai kaip Higienos institu
tai, jų jau turime, tik dar 
labai mažai, — tokiems ats
kiras mokslas ir atskira 
praktika. .

Panašiai yra ir chemi
kais-vaistininkais, kurių 
programa perdidelė, jų var
gų vargais tešurandama, 
jiems irgi reikia pamažinti 
nebūtinų disciplinų kiekį.

Baigęs mokslus, gydyto
jas turi dar vienerius metus 
atlikti stažą ligoninėje. Ma
nau, kad užtenka ir pusės 
to, o jau nuo kokio trečio 
kurso galėtų įpareigoti me
dikus pabūti p ei: vasaros 
atostogas bent vieną mėne
sį ligoninėj, pasižiūrėt, kaip 
atrodo tikras ligonis, kaip 
jis, slaugomas ir gydomas 
provincijoje, o ne vienjuni- 
versiteto klinikoje. Pabūti 
eiliniu — labai naudinga 
prieš pasidarant karininku, 
taip daroma ir kariuome- 
je. Tokius “brolius sanita
rus”, ar kaip juos pavadin
sime, reikėtų gal kiek šelpti, 
duodant jiems už darbą 
maistą ir butą, ar kokią pi
niginę pašalpą.

Su pagelbiniu personalu 
seserimis, akušerėmis—kita 
kalba; čia galima ir reikia- 
kurti prie sveikatos minis
terijos, prie Raudonojo Kry
žiaus ar prie didžiųjų ligo
ninių specialias mokyklas, 
jų reikia labai daug, nes be 
pagelbininko—vargas gydy
tojui.

Aš stebiu, kad jaunas gy
dytojas dabar dailiai moka 
padaryti sudėtingą analizą, 
jei tik turi tam sąlygas,

rių mums ypač reikalinga 
kad ir tokiuose “Sveikatos 
punktuose”, kurie tarnauja 
liaudies reikalams ir jos 
sveikatai saugoti yra skirti.

Tokiu tempu, kaip dabar 
kad einama, sunku net spėti 
kuomet turėsime pakanka
mą gydytojų skaičių, čia ne
gelbės nė geriausieji įstaty
mai bei sumanymai, jei me
dikas turės vargti minimum 
6 metus iki jis dasikrapšto 
iki mokslo galo. Norma
liai retai kuris neužkliū
va, ypač mokslo pradžioje, 
už kokią botaniką ar chemi
ją ir nelieka kalti ir toliau 
tuos mokslus, kurie paskui 
mažai tėra naudingi. Tokia 
“smagenų gimnastika” yra 
mums per brangi ir baido 
medikus, kas ir psichologi
niai suprantama: medikas iš 
pašaukimo nori stoti medi
cinos darban, nori to moks
lo, o ne gaišti su tokiais da
lykais, kuriuos, kaip jis ma
to kasdien susidurdamas su 
gydytoju - praktiku, gyve
nime netenka taikinti.

Todėl tai, konkrečiai ta
riant, Sveikatos min-j a,
drauge su profesūra ir. gy
dytojais - ‘praktikais turėtų, 
nustatyti, kas reikalaujama 
iš gydytojo - praktiko,-kokį 
praktinį ir teorinį mokslo 
balastą jis turi išsinešti iš 
universiteto, kad būtų nau
dingas darbe, čia nedera 
kalbėti apie “savimeilę” 
universiteto vadovybės, apie 
“tradicijas” ir panašius da
lykus; mums reikalingi gy
dytojai, jie turės dirbti spe- 
cialėje žinyboje. Daktarai kad jis žino kiaurai visokias

Tegul Pasitaiso
Mokytojas mokykloje 

dėsto auklėjimo pamoką ir 
aiškina mokiniams, kad ir 
blogas žmogus arba blogas 
mokinys, būdamas geresnių 
aplinkoje, pasitaiso.

Po pamokos sekė rašto 
darbas, kuris vienam moki
niui išėjo labai blogas. Mo
kytojui jį pradėjus už tai 
barti, jis aiškinasi:

—Ponas rųokytojau, įdė
kite jį tarp geresnių darbų, 
ir pamatysite, kad pasitai
sys.

Motinos
tikėsi ar netikėsi, 

kaimynėle, bet tas 
mažasis berniukas

—Ar 
brangi 
mano 
pats nuostabusis sutvėrimė
lis pasaulyje!

—Koks keistas sutapi
mas! Mano sūnus irgi toks 
pat!

Po ilgy džiaUgsmy, griaudūs verksmai.

■



Ketvirtadienis, Rugs. 5, 1940
— i ... . ..i -   .... ------------------- ---------~~' į Į- ■ , ii

Augalų Pasaulio Gy
Meksika, Pietų Amerika ir 

dalinai Australija daugiausia 
pasižymi nepaprastų augalų 
gausumu.

Afrikoje gausiai auga ypa
tingi cukraus medžiai. Vietos 
gyventojai tuos medžius vadi
na mrahmos dovana. Medis 
išauga gana didelis, su labai 
daug šakų ir šakelių. Du kar
tu per metus mrahmos me
dis žydi. Vos tik nukrinta žie
dai, šakučių viršūnėse žiedų 
vietoje prisirenka tirštų sulčių. 
Sultys per keletą dienų apsi
traukia blizgančia plėvele. 
Tuomet medis atrodo nepa
prastai gražiai ir vilioja į save 
žmones, paukščius ir vabz
džius. Mažus saldžius pumpu
riukus renka čiabuviai. Tai 
lyg kokie saldainiai, labai mė
giami vaikų ir suaugusių. Ta
čiau šios mrahmos uogos la
bai greit tampa nuodingos. 
Saldumas virsta aštriu kartu
mu ir išleidžia iš savęs nebe
malonų kvapą. Tuomet nuo 
mrahmos medžio šalinasi vi
sokia gyvybė. Vietos gyvento
jai mrahmos uogas tinkamu 
laiku valgo, o vėliau vartoja 
medicinai ir kitokiems reika
lams. Po keleto dienų uogos 

, susprogsta ir sprogimo vieto
je išleidžia naujas šakutes.

Rytinėje Indijoje vešliai 
klesti palmė, iš kurios teka 
balti syvai. Juose yra apie 8- 
10% cukraus. Gyventojai pal
mės kamiene įrėžia skyles, 
kaip Lietuvoje beržui ar kle
vui, ir tekina. Per vienerius 
metus ' pribėga keliolika kilo
gramų syvų. Palmės gali ko
kius 25—30 metų būti nulei
džiamos, todėl vietos gyvento
jams duoda didelio pelno. Tik 
bėda, kad tos palmės
sunkiai išauginamos ir iš pra
džių reikalauja labai didelės 
priežiūros.

Himalajų kalnų pietų šlai
tuose auga valgomieji medžiai 
mahno. Patys medžiai neval
gomi, skanūs tik jų žiedai. 
Vos tik medžiai sužydi, kaip 
šarančiai užpuola juos žmo
nės ir nuskina visus žiedus. 
Nuo vieno medžio priskinama 
kelios dešimtys kilogramų žie
dų. žiedai yra gana maistingi, 
saldūs ir pilni savotiškų rieba
lų. Jie valgomi žali, verdama 
savotiška košė ir rauginant 
daromas svaiginąs gėrimas. 
Šio medžio žiedai maitina 
tūkstančius neturtingų indų, 
be to, duoda nemažo pelno.

Pietų Amerikoje, Amazonės 
ir liiaNegro upių srityse, kur 
pasaulio nematę primityvų gy
venimą gyvena girių indėnai, 
kur baltojo koja vargu yra 
daugiau kaip porą kartų įžen
gusi, auga medis, duodąs la
bai maistingus syvus.

Indėnai šiais syvais daugiau
sia ir minta. Iš medžio teka 
tirštas “daro" beveik kaip me
dus. Ištirpintas medžio medus 
netenka saldumo, virsta savo
tiškais maistingais riebalais, 
kurie ne tik negenda, bet ir 
lengvai virškinami. Ilgiau sto
vėdami šie syvai sukietėja į 
akmenį, tačiau pašildžius su
minkštėja ir vėl esti lengvai 
valgomi. Ilgose kelionėse in
dams šis maistas esti niekuo

nepakeičiamas.
Meksikoje, netoli Jucatano,

dar ir dabar retkarčiais užtin
kamas nepaprastas kaktusas, 
turįs paslaptingu sulčių. Nukir
tus augalą, iš kamieno išbėga 
keliolika lašų sulčių. Išgėrus 
keletą lašų, žmogų užvaldo 
keistas svaigulys, noras ypa
tingai daug kalbėti. Vietiniai 
gyventojai kaktuso syvais svai
ginasi ir vartoja juos religinių

I iškilmių metu. Apie tubs Ju
catano kaktuso syvus nuo se
nų laikų yra sukurta įvairių 
pasakojimų ir legendų. Juca
tano kaktuso syvai prieš dau
gelį metų buvo laikomi ste- 
Ibūklinguoju pranašavimo gėri
mu. Sakoma, kai baltieji, iš
gėrę didesnį syvų davinį, į- 
gaudavę kažkokį nujautimą 
aiškiaregystę. Apie tai yra 
užregistruota daugybė atsiti
kimų. Išgėręs kaktuso syvų 
žmogus pasako, kas yra kita
me kambaryje už sienos; pa
mato, ką kas turi kišenėje, ir 
1.1. Todėl syvai buvo laikomi 
stebuklinga dievų dovana. Vė
liau botanikai ištyrė, kad tai 
ne koks stebuklas, o nepapras
tas syvų nuodų veikimas. Tie 
nuodai labai veikia pasąmo
nę, padaro egzaltuotą žmo
gaus dvasios būseną. Pastebė
ta, kad tokie aiškiaregiškumo 
simptomai esti tik pas pirmą 
kartą syvų ragavusius. Antrą 
kartą syvų ragaujantiems ne- 
bepasireiškia tokio didesnio
veikimo.

Afrikoje, Rehelo ir Nilo 
upių aukštupių rajonuose, 
Ugandoje užtinkamos keistų 
akacijų girios. Akacijų spyg
liuose labai mėgsta veistis tam 
tikra vabzdžių rūšis. Vabzdys

gana I prakerta spyglyje skylutę, įlei
džia į ją kiaušinėlį ir palieka. 
Ilgainiui prasikala gyvis ir kol 
išauga minta spyglio viduje 
esančia mase. Spyglys lieka 
kiauras. Papūtus vėjui, aka-
cijoje pasigirsta savotiškas 
švilpimas. Kadangi išėstais vi
duriais spyglių esti milijonai, 
tai vėjuotame ore akacijų gi
rios, atrodo, verkia, dejuo
ja. . . Atrodo, kad tai tikrai 
dvasių pilni miškai. Vietos gy
ventojai akacijų girių iš tik
rųjų dar ir dabar privengia 
ir bijo: taria, kad ten švilpia 
ir dejuoja nelaimingųjų dva
sios. ši spyglių muzika tikrai 
yra gūdi, švelni, pilna melan
cholijos ir grožio. Arčiau prie 
kelių stovi specialūs viešbu
čiai, nes čia suplaukia galybė 
turistų pasiklausyti nepapras
tosios gamtos muzikos.

Storiausi ir aukščiausi me
džiai auga Pietų Amerikoje, 
Meksikoje ir Australijoje. Ar
ti Toulos klesti nepaprasčiau
sias pasaulyje kiparisas. Jo 
kamienas prie žemės turi be 
kelių centimetrų lygiai pen
kiasdešimt metrų storio. Be
veik tokio pat storio medžių 
yra Graikijoje. Tai garsieji 
Sicilijos kaštanai. Neįžengia
mose Australijos girių gelmė
se auga tūkstančiai eukaliptų. 
Eukaliptai išauga net iki 150 
metrų aukštumo !. . . šimto 
metrų eukaliptų galima užtik
ti ir mažesnėse Australijos gi
riose. Tai svaiginąs aukštis.

venimas
Augalai labai prisitaiko prie 

gyvenimo krašto sąlygų. Pie
tų Amerikos rage, Čili ir Ar
gentinos šiaurėje, kur nuolat 

< siaučia nepaprasto smarkumo 
'^audros ir baisūs vėjai, auga 

su atitinkamomis šaknimis pli
kų kamienų medžiai. Čia jie 
be šakų ir be lapų, tik vieni 
rusvi stuobriai, lyg granito 
obeliskai. į žemę šie pasakiš
ki medžiai yra įsikibę šimtais 
didelių ir mažų šaknų. Be to, 
šie medžiai yra nepaprastai 
kieti. Joks kirvis, pjūklas, ar 
kuri kita pjaunamoji priemo
nė jų neįveikia. Tačiau ir jų 
augimas yra nuostabiai lėtas. 
Per 20—40 metu šis medis te
užauga vos 30-j—40 centimetrų 
aukščio, šimto metų medis tu
ri arti pusantro metro aukščio. 
Medis niekam nevartojamas, 
netinka net kurui, nes nede
ga. Kai per tas sritis buvo 
tiesiamas kelias, pasitaikę pa
keliui kliuvę medžiai buvo 
dinamitu išsprogdinti. Storai
siais medžiais gana sumaniai 
moka pasinaudoti bizniui ver
telgos.

Kalifornijoje pilna visose 
pakelėse mamuto, medžių. Jie 
užauga iki 60 ir daugiau me
trų aukščio ir turi iki 12 me- 

' trų pločio. Mamuto medžiuo
se Kalifornijoje mėgstama 
rengti viešbučiai, šokių salės, 
smuklės, čia kiekvienoje pa
kelėje užeisi medyje viešbutį, 

j kur už kelis dolerius gali pa- 
jsinuomuoti kambarį kokiame 
tik pageidauji aukšte. Viešbu- 

■ Čiai įrengti labai ištaigingai, 
su visais moderniais patogu
mais. Viename medyje telpa 
gana didelis viešbutis, su erd
viais kambariais, salėmis, val
gyklomis. Amerikiečiai labai 
mėgsta medžiuose įrengtas šo
kių sales. Net ir ekonominio 
sunkmečio laikais medžių ka
mienuose restorano svečių ne
stinga. Kalifornijoje neseniai 
buvo vedamas naujas kelias. 
Tiesiamojoje linijoje pasitaikė 
labai gražus milžiniškas ma
muto medis. M^dis turėjo bū
ti iškirstas. Tačiau kirsti bu
vo gaila. Tuomet nutarta me
dyje kirsti duris keliui. Nors 
tai pareikalavo nemaža pini
go ir laiko, tačiau medyje bu
vo prakirsta 7 metrų pločio 
anga. Ir dabar kelias veda 
per medžio kamieną. Vieškeliu 
eina milžiniškas judėjimas, di
deliu greičiu dūzgia auto ma
šinos, tačiau niekas nevažiuo
ja kitu keliu, o lenda pro ma-. 
muto medžio vartus. Tai savo
tiški prašmatniosios Amerikos 
triumfo vartai.

Pačius didžiausius žiedus 
turi Sumatros salos giriose 
klestįs. rafles augalas, kuris 
truputį panašus į mūsų apynį. 
Jis kariasi labai aukštai, o 
kai užaugina žiedus, tai šie su 
pačiu kamienu prilinksta prie 
žemės. Užaugęs žiedas turi 
apie vieną metrą pločio, o jo 
viduje gali tilpti net 4—5 li
trai vandens. Suaugęs žiedas 
sveria iki 5-6 kg.

Amazonės upėje ir gausiuo
se jos baseinuose auga atogrą
žų vandeninė lelija. Jos žiedai 
plūduriuoja ant vandens pa
viršiaus ir yra nuo dviejų iki

pustrečio metro skersmens. Jų 
kraštai yra truputį pakilę į 
viršų. Ant tokio lapo gali ra
miai stovėti 3—4 metų vaiku
tis.

Vienas gražiausių i ir prak
tiškiausių brangiųjų medžių 
yra raudonasis medis, kuris 
esti įvairių rūšių. Raudonasis 
medis pasižymi kietumu ir 
stiprumu, puikiai išlaiko viso
kias oro atmainas, pakenčia 
didelį šaltį ar karštį, gerai 
poliriuojamas ir nebūna vabz
džių naikinamas. Jo gimtinė 
yra Vakarinė Indija, tačiau 
dabar jis klesti ir Afrikoje. 
Praktiniams darbams naudoti 
raudonasis medis' pradėtas tik 
18 amž., ir tai visai atsitikti
nai. Jį į Londoną atgabeno 
laivo kapitonas Gibonas, nau
dodamas kaip balastą laivui. 
Londone Gibonas medžius ati
davė savo broliui, kuris nuta
rė sunaudoti juos statybai. Ta
čiau statytojai rado juos per 
kietus ir numetė šalin. Radęs 
juos gulinčius Gibonas atidavė 

i staliui ir prašė padaryti tam 
tikrą tnedicininiams įrankiams 
sudėti dėžę.

Stalius pamėgino, tačiau dėl 
medžio kietumo sugedo jo dar
bo įrankiai ir jis nebebaigė. 
Bet Gibonas užsispyrė ir būti
nai reikalavo įvykdyti užsaky
mą. Vėliau dar užsakė pada
ryti ir stalą. Stalas labai dai
liai atrodė ir kėlė visuotinį su
sidomėjimą. Vėliau šio medžio 
stalai ir kitokie baldai labai 
paplito. Raudonojo medžio 
baldai ne tik puikūs, bet ir 
gana brangūs.

Afrikoje auga medis šaudy
tojas. Jo šakose auga obuolio 
didumo vaisiai su labai kietais 
kevalais. Kai vaisiai pribręs
ta, kevalai sprogsta. Sprogi
mo balsas esti gan staigus ir 
garsus, atrodo, kad kas iš šau
tuvo sauja. Be to, sprogda- 
mi kevalai lekia į šalis nepa
prastai smarkiai. Jei pataiko 
žmogui į galvą, tai ne tik ap
svaigina, bet gali net užmušti.

Pietų Afrikoje auga medis 
žmogėdra. ‘jo lapai leidžia sa
votišką kvapą; Vabzdžiai ir 
paukščiai duodasi kvapo pri- 
viliojami. Vos jie nutupia, la
pai ir šakutės susiglaudžia, 
lyg replėmis surakina belaisvį 
ir, išleidę syvus, čiulpia mais
tą. Kai visos grobio maistin
gosios dalys iščiulpiamos, la
peliai su šakutėmis atsisklei
džia ir paleidžia liekanas. Po 
šios rūšies medžiais visuomet 
guli krūvos plaukų, plunksnų 
ir kauliukų. Tie miškai tai 
tikra mirties karalystė.

Botaniko Giraudo teigimu, 
dar toli gražu nėra žinomi vi
si pasaulio medžiai. Neištir
tose Australijos plotų giriose, 
Tibete ir Afrikos gelmėse gau
su medžių, apie kuriuos be
veik nieko nežinoma. Vietos 
gyventojų pasakojimuose pa
liečiami kažkokie Šagh me
džiai, kurie degdami neišlei
džia liepsnos, nors sausiausi 
būdami tik tesmilksta. Jų pe
lenai naudojami balzamavimui 
ir-maistui. Afrikoje čiabuviai 
pasakoja apie čhao krūmus, 
nuo kurių tik per 10—15 me
trų tegali laikytis bet kuris gy
vis. Jie leidžia bjaurų kvapą, 
kuris užmuša visokią gyvybę. 
Aplink čhao krūmus ' neauga

Scranton, Pa.
Praėjo virš mėnuo laiko, 

kaip netekome gabaus veikėjo

kada pasiekė mus žinios iš 
Lietuvos, kad Smetona, su ki
tais Lietuvos neprieteliais pa
bėgo į Prūsus pas Hitlerį.

Buvo ALDLD 39 kuopos

Trečias puslapis

troškimai išsipildys, kaip išsi
pildė pasiliuosavimas Lietuvos 
liaudies iš po Smetonos ir 
dvarponių jungo.

Literat. Draugijos Koresp.

ir ištikimo darbo klasei drau
go Juozo Kupsto, kuris liepos 
25 d. užmerkė savo akis ir! 
apleido mus ant visados. Lai
dotuvių apeigomis rūpinosi 
graborius Thomas J. Klimai- 
tis, bet jo moteris Marijona 
Kupstienė labai pageidavo, 
kad būtų pakviestas geras kal
bėtojas, kuris palydovams nu
šviestų velionio Kupsto gyve
nimą, darbus ir visus jo troš
kimus. Vietiniai draugai sten
gėsi pagelbėt draugei Kups
tienei ir kreipėsi į “Laisvę“ 
kad gaut kalbėtoją iš laisvie- 
čių, kadangi velionis Kupstas 
buvo nuolatinis “Laisvės“ skai
tytojas ir uolus jos rėmėjas. 
Bet kadangi laisviečiai neiš- 
stengė patenkint draugės 
Kupstienės troškimą., tai buvo 
kreiptasi į binghamtoniečius. 
Gauta kalbėtojas draugas St. 
Jasilionis.

Taigi, išlydint velionį Kups
tą iš namų 27 d. liepos 3-čią 
vai. po pietų, draugas Jasilio
nis pasakė atsisveikinimo, pra
kalbą, o ant kapų plačiai nu
švietė jo gražų ir pilną vilties 
gyvenimą. Taip ir atsisveiki
nom ant visados su taip myli
mu dr-gu Juozu Kupstu. .Grį
žom nuo gražių kapinių (bu
vo palaidotas “Shady Lane” 
kapinėse) su nuliūdusiais vei
dais.

Juozas Kupstas gimė 1875 
m. sausio 16 d. Virbaliu kai
me, Rudaminos valsčiuj. Į šią 
šalį atvažiavo 1894 metais, 
būdamas vos 19 m. amžiaus. 
Iš karto dirbo anglių kasyklo
se, po kelių metų gavo darbą 
prie alaus išvežiojimo, kur 
jautėsi biskį geriau, nes pasi- 
liuosavo nuo mainų dulkių. 
Bet tą darbą dirbo vos penke
tą metų. Po tam vėl turėjo 

I grįžt į kasyklas, kuriose ir 
pabaigė savo sveikatą, nes ga
vo “asthma” ir per pastaruo
sius 10 metų jau negalėjo 
dirbti sunkesnio darbo, nes 
nesijautė gerai. Buvo labai pa
vyzdingas šeimynos narys.

1904 metais apsivedė su 
Marijona Marcinkevičiūte ir 
per 36 metus su ja gražiai gy
veno. Užaugino ir išleido į 
mokslus dukrelę Antaniną, 
kuri gerai žinoma visam 
Scrantone ir apylinkėje, kaipo 
gabi smuikininkė, kuri pro- 
gresyviškuose parengimuose 
ž a veja publiką gražiomis me- 
liodijomis. Ji tą dirbo Iki sa
vo apsivedimui. Antanina ap
sivedė 1931 m. su Oscar Meix
ner.

Velionis J. Kupstas paliko 
dideliam nuliūdime moterį 
Marijoną, dukterį su žentu, ir 
anūkę Eleanorą, 8 metų, taip 
pat daugybę idėjos draugų, 
šiaip draugų ir giminių.

Koks Buvo Velionio Juozo 
Kupsto Troškimas

Jo didžiausias troškimas bu
vo tai, kad Lietuvos liaudis 
nusikratytų Smetonos diktatū
ros, ir kad Lietuvoj įsisteigtų 
Sovietų tvarka. Ko jis ir su
laukė, ir kaip jis gerai jautėsi,

narys nuo jos įsikūrimo, taip 
pat prigulėjo senovės LSS 2- 
rai kuopai, o vėliaus perėjo į 
Komunistų Partijos narius ir 
veikė toj\ organizacijoj dar jai 
būnant nebegalei, tai yra, Tai
merio laikais. Jo veikimas ne
buvo tilč pasigyrimo veikimu, 
bet visados atnešdavo pagei
daujamų vaisių. Mažai buvo 
draugų, kurie daugiau par
duodavo tikietų už J. Kupstą 
dėl kokio nors parengimo, ar 
perstatymo. Tas draugijos už
rašuose pasiliks atžymėta.

Ilsėkis, drauge Kupstai, Dė
dės Šamo žemelėje. Mes tavo 
darbų nepamiršime, tęsim lo
baus, patolei, kol ir kiti tavo

Vokiečiai Nuskandinę Du 
Karinius Angly Laivus

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Vokiečių ko

manda teigia, kad jų sub- 
marinai nuskandino du an
glų karinius laivus naikin
tuvus Šiaurinėje Jūroje.

Anglų bombanešiai bom
bardavo Berlyną ir naziz- 
mo gimtavietę Munichą.

Pasak vokiečių, tai anglų 
bombininkai iki šiol visiš
kai mažai tepedarę nuosto
lių kariniams punktams ir 
pramonėms Vokietijoje.

Ko Nori

Kaina 5c

Hm

Išleido
Laisvė' 
1939

PARAŠE

R. MIZARA

Kunigas 
Coughlinas

gyte

Tuojau įsigykite šią knygelę ir ('^žinokite kas yrąs 
tas radio rėksnys Kunigas Coughlinas. Knygelė iš 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, kut’e ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuojau.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA ( yl

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

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

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

Dingus Rožytė

joks kitas medis, gėlė ar žo
lė. Iš “L. A.”

Kauno žmonių deiųonstračija per buvusius rinkimus į Lietuvos Seimą.

Paraše Pranulis

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

Ko Nori Kun. Coughlinas?
Parašė R. Mizara ■ Z

Dažnai girdime tą kunigą fašistiniai rėkaujant per 
radio. Ko jis nori ir kas jis yra išaiškina sįi knygutė.

Puslapių 32. Kaina 5 centai.
* •

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučlus

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

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

• t

Su reikalavimais kreipkitės:

‘LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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enki vyrai, du gryni ispanai, o trys 
šytakraujai meksikiečiai. Sustojau ir

(Tąsa)
Na ir radome dar aršesnius kalnų kal

nus. Tūlosna vietosna į debesis taip įva
žiavome, kad vargiai galima matyti ke
lios pėdos pirmyn, o kelio vingiai vis tie 
patys. Jeigu nedasuksi, kiek reikia, tai... 
ant amžių amžinųjų prapuolęs, kad nei 
kaulelių niekas nebesurinktų. Ligonį vėl 
turiu ant rankų, kad jau nė! važiuoti ne
begalima. Kiek pavažiuoju ir vėl stoviu. 
Jau mano draugei ir kraujas pradėjo 
bėgti iš nosies. Galimas daiktas, kad iš-' 
kilus 8 tūkstančius pėdų aukštyn oras 
pasidarė mums nepaprastas.

Jau ir aš privargau ir pradėjau keikti, 
ar velnias mane čia nešė. Privažiuojame 
kalne kaip ir gazolino stotį. Čia meksi
kiečių automobilis stovi ir garuoja iš ra
diatoriaus, kaip koks geizeris. Jame sėdi 
ir ] 
ma
aš jų pasiklausti, ar dar daug tos čia 

. peklos. Jie nusišypsojo ir vienas jų labai 
aiškiai ispaniškai paaiškino, jog bėra tik 
kokios penkios mylios tokių kalnynų, o 
daugiau tiesus ir lygus kelias. Tas mus 
gan patiešijo. \

Ir kas stebėtina, kad tie aukščiausi 
kalnynai pilni, gyventojų, indijonų-azte- 
kų. Kur tik nežiūrėsi kalne, ten vis ma
tysi gražius kukurūzus augant, o dažnai 
prie kelio, ant pakrantės, kaip kokis 
kregždės lizdas, vietinių būdelės, name
liai. Jiems čia lietaus tai netrūksta, pa
lyja kas rytas ir pavakariais.

Pas šituos kalnų gyventojus išsivys
tęs ir savotiškas komercializmas. Tūli jų 
net gainiojasi turistus, mėgindami jiems 
parduoti mažiausius menkniekius. Tris 
sykius turėjau automobilį sustabdyti taip 
ūmai, kad net per stiklą kuo neišlėkiau 
laukan. Eina moteris arba vyras ir vai
kutis. Kaip tik turistas privažiuoja ar
tyn, vaikutis puola prieš automobilį ir 
spiegia visa gerkle, rankutes iškėlęs. Ka
da automobilį sustabdai, tai jie siūlo ko
kius tai stiklelius, kristalėlius kalnuose 
rastus. Cheminė jtj sudėtis menka ir 
naudos jie jokios neturi. Tai savaime pa
sidaręs kaip ir stiklas iš druskos ir kal-

. kių.
Parvažiuodamas prie vienų sustojau 

fr, žingeidumo dėlei, pasipirkau. Moterė
lė turi pilną saują tų kristalėlių ir man 
siūlo. Klausih, kiek nori. Prašo 50 cen
tą vų už visus. Mane net juokas ima. Jos 
mažutė riebi ir nešvari rankutė net dre
ba. Nežino, vargšė, jog ji turi rankoj 
nieko nevertus akmenėlius. Idant paten
kinus ją, paėmiau vieną kristalėlį ir pa
daviau pinigą, o ji, matėsi, nustebo, kad 
visų akmenėlių neėmiau, pinigus užmo-

Nusileidome jau ir nuo paskutinio var
ginančio kalno prie nedidelio miestelio. 
Taipgi bažnyčia viduryj, kaip ir visuose 
Meksikos miestuose ir miesteliuose. Čia 
irgi norėjome pasilsėti, tik nevalgyti. 
Viduryj miestelio parkiukas, o prie jo 
didelė ir balta mūrinė bažnyčia. Labai 
garsus radio iš kur tai rėžia amerikoniš- 
'kus džiazus, kad visas miestelis galėtų 
girdėti. Žmonių kaip ir nėr miestelyj, 
apart kareivių prie kareivinės ir vaikai 
su keletą bobelių prie bažnyčios, tūlos 
turinčios abejotinos naudos ir skonio 
fruktus parduoti turistams. Nebūnant 
ko daugiau žiūrėti—visi namai ir čia kai 
kalėjimai,—tai įėjau į tą bažnyčią.

Man svarbiausia buvo architektūra ir 
artistų darbai, o Meksikos bažnyčios tuo- 
mi pasižymėję. Pirmiausiai dideli akme
niniai laiptai prie pryšakinių durų. Jie, 
be abejo, kada nors buvoscielo akmens. 
Bet dabar, kaip duonos riekės kieno nu
graužtos, nutriušę, nubyrėję, kad var
giai begalima juos vadinti laiptais, ot 
taip sau akmenys sumesti, sueiliuoti, ant 
kurių net baugu ir koją uždėti, kad ne
išsisuktum. Tiesa, ji jau mačius tris šim
tus metų.

Štai artisto darbas—didelės, apie ketu
rių-penkių colių storumo priešakinės du
rys. Saulė ir oras atlikę savo didelį dar
bą, artisto sielą kaip ir išnaikinę, nutriu- 
šinę,.nors dar nevisai. Dar galima įžiū
rėti figūras ir akdnto lapus išskaptuotus 
iš storo cedro medžio, ir laikos tik per 
gabų praėjusių šimtmečių stalioriaus su- 

W Jūrigimą.
g■Hf- Galėčiau pasidalinti su skaitytoju 

daugelį šitokių pastebėjimų iš praėjusių 
■ - '

amžių artistų gabumų, kad ir šioje baž
nyčioje pastebėtų, tačiaus šis mano raš
tas pasidaro jau taip ilgas, kad jeigu 
smulkmeniškai rašinėsiu, tai jis pasida
rys knygos ilgumo ir laikraščiui nebe
tiks. Toliau turėsim pasitenkint tik abel- 
nais pastebėjimais.

Dabar mano atydą atkreipė • mažiukė 
moterėlė, kuri čia sykiu su mumis bažny
čion eina, niekur o niekur nesidairyda
ma, rodosi, kad mes jai ten visai nebū
tume. Atydžiai aš ją apžiūrėjau. Apsi- 

. vilkus kaip ir j akute. Andaroko vietoj 
būt kaip ir andarokas, ale ne. Ot kad 
paimtum marškonę paklodę ir ją ilgai, 
ilgai laikytum ant tvoros pakabinęs, kol 
ji jau būt pusiau supuvus nuo saulės ir 
lietaus. Tada ta moterėlė pasiimtų ir ap
sisuptų, vietoj andaroko, susijuosdama 
virvute per juosmenį. Ir skarelė ir vis
kas ant jos atrodė, kaip kad ir ji pati 
juose būt per laikus kabojus ant tvoros 
saulėje ir lietuje, niekuomet jų nuo sa
vęs nenusivilkdama. Kojos basos. Sykiu 
ir bažnyčion įėjome. Ji puolėsi ant kelių, 
dunksnojo krūtinėn, linksnojo ir tursno- 
josi.

Vidus bažnyčios labai aukštas, su auk
štais pilioriais iš šonų. Viršuj langai iš
daužyti, tai žvirblis internacionalistas. 
čirškia ir veseilę bažnyčios palubėj kelia. 
Altoriai ne taip, kaip išmaliavoti, kaip 
dažnai Amerikoj ar Lietuvoj, ale išbuda- 
voti dikčiai gausia architektūra. Stovy- 
los irgi ne išlietos, ale gabių artistų iš
skaptuotos, kai gyvos, nors jau ir aptriu
šę. Vidury bažnyčios keletas taipgi savo 
dienas atgyvenusių suolelių.

Sėdinti Kristaus statula atkreipė dau
giau atydos. Jis aprengtas raudonais rū
bais ir gan natūraliai atrodo, kas tikin
čiuosius, pastebėjau, labiau sugriaudi
na...

Ant sienos iškaba angliškoj kalboj: 
“Dėl Dievo respekto, moterys užsiden
kite kuomi galvas, būdamos bažnyčioj.”

Kaip iš lauko, taip iš vidaus ir iš pat 
pamatų, gamtą naikina ir it griaužte 
griaužia šį dievnamį, be pasigailėjimo ir 
atodairos. Daugel reikėtų medžiagos ir 
gabių žmonių pastangų, kad jį galėtų iš
gelbėti. Bet kaip pas gamtą pasigailėji
mo nėra, taip dabar pas Meksikos pro
gresuojančią liaudį tokių gelbėtojų ma- . 
žai rasi.

Išėję iš bažnyčios, radome automobilį 
apspitusį vaikais, “švarinant” stiklus. 
Tai turistų bėda Meksikoj. Visur jie puo
lasi prie turisto automobilio pazulinti jo 
stiklus, idant gavus kelis centus už “pa
tarnavimą.”

Nuo čia kokis šimtas mylių iki Meksi
kos sostinės, taipgi pradžia ir didžiojo 
klonio, kame tas miestas ir esti. Nuo čia’ 
jau ir miestų dažniau, tik jie ne visai 
prie vieškelio.

Jau pasidarė kaip ir vėsus oras, rei
kalaujantis švarką užsivilkti. Žemė vi
sur juoda ir derlinga, tik kažin kodėl 
žolė ir medžiai savaimi nelabai auga, bet 
sodintieji gražūs, kaip kukurūzai ir kit
kas. Matytis ir lietaus čia netrūksta ir 
dar smarkaus, kuris ne tik ravus ir upe
lių vagas nemaloniai išėda, 'ale ir kietąjį 
vieškelį vienoj vietoj išnešė, kaip nieką. 
Būrys darbininkų tik baigė didžiausį per- 
skriodį užpilti ir cementuoti.

Nors čia žemė ir derlinga, vienok re
ginį sudaro nemalonų. Vietoj girių, pui
kių pievų ir ganyklų, arba didelių me
džių pakelėj, tai nemaloniausio tipo kak
tusai ir kur-ne-kur žolelė ir ta pati kaip 
importuota. Nebūnant čia girių ir net 
krūmų, laukuose gyvenantieji statosi bū- 
flas-grįteles iš tų nemaloniųjų kaktusų. 
Vietoj pagalių, tai jie sienas apsistato 
kaktusais ir apsikrauna akmenų skevel
dromis, o stogus apdeda plačiais tūlos 
rūšies kaktusų lapais, kurie taipgi su- 
džiūna ir tarnauja kaip ir šiaudai.

Šis klonis sudarąs milijoną hektarų že
mės. Visa ji dirbama. Bet kur jos gy
ventojai, tai nežinau — gyvenimų nėra, 
apart kur-ne-kur būdelė. Ne kitaip, kaip 
jų bagotieji savininkai mieste. Ir sako, 
būk šis Meksikos klonis esąs ir jos aruo
das, tačiaus javų nepastebėjau auginant. 
Daugel čia matos' ir bandos gyvulių pie
menukų priežiūroje, kaip ir Lietuvoje.

(Tąsa bus)

—.......... —

Žinios Iš Laisvos Lietuvos
KAUNAS. — Kūno Kultūros 

Rūmų direktorius V. Petronis 
apie reorganizuojamą Lietuvos 

, sporto gyvenimą suteikė tokių 
informacijų: Iki šiol Lietuvoje 
sportas nebuvo išplitęs, fizinė 
kultūra buvo apleista, o ypatin
gai fizinis lavinimas buvo už
mirštas ir apleistas liaudies 
žmonių-tarpe. Ateityje bus de
dama daug pastangų eiti su 
sporto ugdymu į plačiasias liau
dies mases. Kad tas darbas bū
tų sėkmingesnis, bus palaikomi 
glaudūs ryšiai su žemės ūkio 
ministerija (plečiant sportą 
jaunųjų ūkininkų organizacijo
se), su Krašto apsaugos minis
terija (pakeliant sporto lygį 
Liaudies kariuomenėje), su Vi
daus reikalų ministerija (ug
dant sportą milicijos, policijos 
ir kt. pareigūnų tarpe), su Dar
bo min-ja, (įtraukiant į sportą 
per profesines sąjungas darbo 
žmones, steigiant sporto kliubus 
ir tt.), ir su Sveikatos min-ja, 
kuri ^prisidės kontrolės atžvil
giu. Ligšiolinės įvairios sporto 
sąjungos bus panaikintos, jų 
vietoje numatoma sudaryti at
skiroms sporto šakoms komite
tai, kurie numatomi sudaryti, 
paskirstant artimas sporto ša
kas tokia tvarka: 1) futbolo, 
ledo rutulio ir rankinio, 2) 
krepšinio ir tinklinio, 3) bokso, 
imtynių ir kilnojimo, 4) leng
vosios atletikos, 5) buriavimo 
ir laivų sporto, 6) ledo, sniego 
ir pan. sporto šakos, 7) dvira
čių, 8) lauko ir stalo teniso, 9) 
plaukimo, 10) teisėjų kolegijos, 
11) akademinio jaunimo ir 
moksleivių sporto grupės.

Kūno Kultūros Rūmuose, dar
bo atžvilgiu, sudaromi tokie 
skyriai: 1) masinio darbo rei
kalams skyrius, 2) grynai spor
to reikalams skyrius, 3) propa
gandos reikalams ir 4) mokyk
lų fizinio auklėjimo skyrius. 
Prie K. K. R. numatyta sudary
ti Vyriausią fizinio auklėjimo 
tarybą iš žemės ūkio, Sveikatos, 
Vidaus, Darbo ir Krašto apsau
gos min-jų ir. Universiteto, ku
ri spręstų bendresnius fizinio 
auklėjimo pobūdžio uždavinius. 
Kūno Kultūros Rūmai jau už
mezgė ryšius su Kultūros de- 
partmentu, projektuodami įstei
gti poilsio ir kultūros parkus 
žmonių masėms, be to numatyta 
kuo daugiau Lietuvoje steigti 
sporto aikščių, kuriose sportas 
būtų visiems prieinamas. Labai 
yra aktualus sporto instrukto
rių paruošimo klausimas; kuris 
buvo visai užmirštas, todėl in
struktorių yra žymus trūkumas. 
Sporto organizacijos eis tokio
mis kryptimis: per darbo spor
tą, įjungiant visų darbininkų 
sportinį gyvenimą, per valstybi
nių ir savivaldybinių tarnauto
jų prof, sąjungas, per komunis
tinio jaunimo arteles, mokslei
viją. Bus pertvarkyti sporto 
laikraščiai, kurie liaudies ma
sėms bus leidžiami dažniau. Be 
to sporto reikalams plačiau bus 
naudojama dienraščiai ir radio, 
kurio pagalba numatoma pradė
ti tinkama sporto mankšta. ■

jungai. “Jaunosios Lietuvos” ir 
įvairių “Pavasario” padalinių 
skaityklos ir bibliotekos—Švie
timo ministerijai, žydų sporto 
“Makabi” turtas ir lėšos—Lie
tuvos darbininkų ir tarnautojų 
sporto sąjungai. “Katalikų Vei
kimo Centro” turtas ir lėšos— 
Lietuvos Liaudies Pagalbos S- 
gai. Įvairių žydų draugijų, k. 
a. “Palestinos Įstaigos”, “Tife- 
ret Bachurim”, “Mazahirei ša- 
bos”, Rabinų s-gos, Palestinos 
žydų fondų, žydų tautinio fon
do, įvairių sionininkų organi
zacijų, “Hechaluco”, “Talmud 
Toros”, “Betar”, .“Brith Hacha- 
jal” ir “Mizrahi” turtas ir lėšos 
—Mažumų Biurui prie Lietu
vos Komunistų Partijos.

KAUNAS—Liaudies Vyriau
sybei paskelbus, kad visoje Lie
tuvoje didžiausia norma vals
tiečių ūkiams bus 30 ha vie
nam ūkiui, o iš likusių žemių 
sudarys valstybinį žemės fon
dą aprūpinti žeme bežemiams 
ir mažažemiams valstiečiams— 
pasipylė prašymai žemei gauti, 
žemės prašo mažažemiai vals
tiečiai, visi žemės neturį dar
bininkai ir kt. Daugelis dides
nių miestų darbininkų nori gau
ti žemės arti miestų, nors ir 
nedidelius sklypus, kur galėtų 
pasistatyti namelius.

žemės Ūkio Rūmai šiais me
tais pašalpas duos tiktai 
ūkininkams, kurie turi 
nedaugiau, kaip 30 ha.

tiems
žemes

Tary-KAUNAS.—Ministerių 
ba paskelbė suaugusiųjų švie
timo įstatymą, šiuo įstatymu 
o r g a n i zuojamas suaugusiųjų 
švietimas, kurio tikslas suteikti 
kiekvienam darbo žmogui sąly
gas įsigyti reikalingų teoretinių 
ir praktinių žinių, susipažinti 
su mokslo ir meno laimėjimais, 
prisidėti prie krašto kultūros 
kėlimo. Suaugusiems šviesti 
steigiami kultūros židiniai, ku
rių uždaviniai: 1) kultūrinių 
liaudies pajėgų ugdymas, 2) 
įvairių laipsnių bendrasis lavi
nimas ir mokslinimas, 3) vi
suomeninis bei politinis sąmoni- 
nimas, 4) profesinis lavinimas, 
5) mokslo ir meno laimėjimų 
skleidimas. Kultūros židinius 
steigia ir laiko švietimo minis
terija arba, jai leidus, valdinės 
bei savivaldybinės įstaigos, są
jungos ir draugijos. Laikomi 
sąjungų ir draugijų kultūros ži
diniai gali būti švietimo minis
terijos šelpiami. Kultūros židi
nių tinklą nustato, jų veiklą 
prižiūri ir derina Švietimo mi
nisterija. Kultūros židiniai vei
kia Švietimo ministerijos pa
tvirtintais statutais. Kultūros 
židinių administracinio, prie
žiūros ir darbo personalo sky-

Susikūrus So-KAUNAS 
cialistinei Darbo Lietuvai, bu
vo uždaryta visa eilė senojo re
žimo proteguojamų, gavusių iš 
valst. iždo finansinę paramą ir 
iš visuomenės! rinkusių aukas, 
kaip pavojingų valstybės tvar
kai ir saugumui organizacijų. 
Vid. Reikalų ir švietimo minis
terių sudaryta spec, komisija, 
išžiūrėjusi uždarytųjų organiza
cijų bylas ir esamą medžiagą, 
nusprendė, kad jų lėšos ir tur
tas, kaip surinktas iš liaudies 
masių, turi būti bent dalinai 
grąžintas atgal
liaudies masėms. Tad Liaudies 
Kultūros Fondui perleidžiama 
25 nuošimčiai visų nebeveikian
čių organizacijų pinigų ir Atei
tininkų sendraugių sąjungos ir 
“Pavasario” vyrų ir mergaičių 
sąjungų federacijos susišelpimo 
fondo lėšos ir turtas. Tautinin
kų klubo ir Liet. Jtrikšč. darbi
ninkų sąjungos turtas perduo
damas Liet. Komunistų Parti
jai. Liet. Katalikų mokytojų s- 
gos turtas ir lėšos—organizuo
jamai mokytoją profesinei są-

plačiosioms

rimo ir atleidimo tvarką nusta
to jų statutai. Kultūros židinių 
darbo programos, auklėjimo 
kryptį ir kitus lavinimo bei ug
dymo tvarkos reikalus nustato 
arba tvirtina švietimo ministe
rija. Kultūros židinių švietimo 
įstaigas visi darbo žmonės gali 
lankyti nemokamai.

KAUNAS. — Kauno 
grindikai savo susirinkime nu
tarė prašyti Burmistro, kad 
Laisvės alėja būtų pavadinta 
Lietuvos darbo žmonių išlais
vintojo ir globėjo drg. Stalino 
vardu. Jų prašymas buvo pa
tenkintas ir Laisvės alėja pa
vadinta Stalino prospektu. Spe
ciali komisija ruošia projektą, 
pagal kurį bus pakeista visa ei
lė Kauno gatvių ir aikščių pa
vadinimų. Pavadinimus paren
kant laikomasi principo: ge
riausioms vardams — geriau
sios gatvės.

gatvių

Vichy, Franci j a.—Fran« 
cūzų valdžia turi kasdien 
sumokėt po pustrečio milio-< 
nų dolerių užlaikymui vo
kiečių kariuomenes,, kuri 
laiko užėmus šiaurinę Fran
ci jos pusę.

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje**.

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokite 

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

♦

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai. 

93 puslapių.
N KAINA 50 CENTŲ

► Lietuvių Kalbos Gramatika
Paraše Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius
r KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik dabar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

------------- u-----------

427 Lorimer St.
“L;H S V ė”

Brooklyn, N. Y.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —

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

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

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

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

ei j ai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Haverhill, Mass.
Šeštas Keturių Miestų Metinis 

Piknikas
LLD keturių miestų (Haver- 

hillio, Lawrenceio, Lowellio ir 
Nashua) šeštas metinis pikni
kas šiemet yra rengiamas rug
sėjo 8 d., LPG Kliubo parke, 
Bradford, (Haverhill), Mass. 
Kadangi mūsų bendrai rengti 
piknikai būdavo pasekmingi 
praeityje, tai turim visi drau
gai ir draugės pasistengti, kad 
ir šį mūsų rengiamą pikniką 
taipgi padaryti pasekmingu.

Turim visi pasistengti, kad 
kuo daugiausia išplatinus iš 
kalno įžangos tikietų, prie ku
rių bus duodama $4.00 dova
nų. Tikieto kaina yra tik 10c, 
tai nėra jau taip sunku par
davinėti, 

r
Šiaip jau viskas idėlei pik

niko yra prirengta. Nusamdy
ta gera orkestrą, kuri pikni
ko dalyvius linksmins iki vė
lumai nakties. Užsakyta įvai
rių gėrimų ir valgių, kad pik
niko dalyviams 
pasirinkti pagal

Taipgi turiu 
minėtų miestų
draugėms, kad nesivėluotumėt 
atvažiuoti į pikniką ir jame 
padirbėti.

A. P. Dambrauskas.

Detroit, Mich. pylėsi begėdiškai. Pirmeiviški 
delegatai tiesiog stebėtinu 
mandagumu ir užsilaikymu 
taip rimtas kalbas pasa
kė. žemaitaitis bandė pasisa
kyti, kad neužtaręs Smetoną, 
bet esą ne dabar laikas jį iš
versti. Reiškia, pasisakė, kad 
Smetona galėjo dar ilgiau 
kankinti Lietuvos liaudį.

Po išsikalbėjimo padaryta 
draugijų vardošaukis ir reika
lauta, kad delegatai atsakytų 
ar atšaukti per draugijų susi
rinkimus., šešių draugijų atsa
kymus davė esą atšauktais, o 
septynių ne ir dvi dar nespren
dė. Progresyviai delegatai at- 
kartotinai dayė pasiūlymus, 
kad nedraskyti suorganizuoto 
kūno. Jis mums, čia ateivijoje, 
reikalingas bendras lietuvių 
darbas, bet veltui. Sąryšio iž
de pinigų buvo $15.02. Buvo 
įnešimas, kad pavesti grynai 
fašistiniam “Lietuvai Remti 
Komitetui”, bet didžiuma nu
balsavo, kad padovanoti LPK, 
nes jis veltui svetainę davė su
sirinkimams laikyti. Rekor
dų knygą, konstituciją ir ant
spaudą, veikiausiai, reikės su
deginti, tai priklausys nuo 
“Keleivio” ir “Amerikos Lie
tuvio” sumanymo, kaip pada
ryti, nes tie laikraščiai teisy
bės nei kiek neberašo, tik iš- 
mislus. Bet spauda yra galiū
nas ir randa sau tikinčių, nors 
tūlam laikui.

Šio Draugijų Sąryšio sugrio
vimas parodo: kol Hitlerio bi
čiuliai, fašistai Lietuvoje vieš
patavo, tai kairioji srovė čia 
tesėjo imti dalyvumą, kad ką 
veikti bendrai dėl lietuvių. Bet 
kaip tik fašizmo neliko Lietu
voje, tai Smetonos” šalininkams 
pragaras 
lietuviai, 
Lietuvos 
“velniais
baisesniais.
taip sielojatės, ' nesulauksite 
Smetonos viešpatavimo, taip 
kaip baudžiava nebegrįžo, 
taip Smetonos fašizmas negrįš.

pasakys A. Bimba iš Brookly- 
no. Visus ir visas kviečiame 
dalyvauti. Mitingo ir prakal
bos tikslas plačiai apdisku- 
suoti Lietuvos įvykius ir reika
lus, kuriais Amerikos lietu
viai šiandien labai susirūpinę.

Rep.

JERSEY CITY, N. J.
LDS 133 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 8 d. rugsėjo, Peoples 
Centre, 158 Mercer St., 10 vai. ryte. 
Šis bus paskutinis susirinkimas ry
tais. Spalių mėnesio susirinkimas 
įvyks 2-rą vai. po pietų. Šiame su
sirinkime bus duodamas raportas iš 
LDS 5-to Seimo. Dalyvaukite.

(208-210) .

išrinkusios savo atstovus į 
Amerikos Lietuvių Kongresą, 
imti dalyvuttią. Pirmam saVo 
mėnesiniame susirinkime tatai 
pakelkite klausimą ir išrinki
te savo atstovus. Būtų labai 
pageidaujama, kad mes visi 
lietuviai, kaip vienas, visos or
ganizacijos, draugijos, kliubai 
ir chorai stovėtume vienybėje 
bei rūpintumės , visi bendrai 
mūsų tautos reikalais, mūsų 
lietuvių reikalais, kurie palie
čia lygiai mus visus, visur ir 
visada.
ALK-DS. Sekr. J. J. Butkus.

kalų aptarti, taipgi pasimokėkite 
duokles. — K. K. Sekr.

* (208-210)

WORCESTER, MASS.
Mass. Liet. Kong. Drg. Sąryšio 

susirinkimas įvyks rugsėjo 5 d., 7:30 
v. v., 29 Endicott St. Visi Draugijų 
Atstovai dalyvaukite, — J. M. Lu
kas, Pirm. (208-209)

Svarbus Pranešimas
Amerikos Lietuvių Kongre

so Detroito Skyriaus Konfe
rencija įvyks rugsėjo 6-tą die
ną, 7:30 vai. vakare, Draugi
jų svetainėje, 4097 Porter St.

šiuo momentu yra susikuo- 
pusių visa eilė visuomeninių 
svarbių reikalų apkalbėt, kaip 
šioj šalyj mūsų lietuviu išeivi
jos gyvenime, taip ir mūši) 
gimtiniam krašte Lietuvoje. 
Svarbios ir džiuginančios įvy
ko permainos šalies itikos 
sferoje, ir tuom pači s^kiu 
visam liaudies gyvenime. sa 
Amerikos lietuvių pažangioji 
liaudis tais įvykiais patenkin
ta ir trokšta Lietuvai laimin
go bei malonaus gyvenimo.

Tačiau yra žmonių mūsų 
lietuvių tarpe, kurie drįsta ne
teisingai informuoti mažai 
permatan čius darbininkus 
apie dabartinę Lietuvoj įsistei
gusią vyriausybę ir abelną pa
dėtį šalyje. Kokiais sumeti
mais jie tai daro, yra būtinaš 
reikalas apie tai rimtai kalbė
ti ir nurodyti gyvus faktus.

Tuo klausimu ir kitais svar
biais reikalais Amerikos Lietu
vių Kongreso Detroito Skyrius 
rengia masines prakalbas rug
sėjo 15-tą dieną 7:30 vai. va
kare, Lietuvių svetainėje, ant 
25-tos ir Vemor Highway. 
Prakalbose turėsime svečią iš 
Lietuvos gerbiamą R. Matu
sevičių. R. Matusevičius, kai
po žurnalistas, visuomeninin
kas, yra augęs ir mokslą bai
gęs Lietuvoj Universitete. 
Gausiai švietęs savo raštai^1 
Lietuvos liaudį, ir dirbęs visą 
eilę metų dėl šalies laisvės bei 
gerovės.

Daktaras A. L. Graičiūnas, 
iš Chicagos, taipgi kalbės šio
se prakalbose. Gerbiamas A. 
L. Graičiūnas yra didis patrio
tas Lietuvos. Jis tampriai su
sirišęs su Lietuvos liaudim ir 
seka šalies interesus 
akyvai. Tatai įdomu 
pasiklausyti.

Prakalbos rengiamos 
zikalia dainų programa, kurią 
išpildys vietinis Aido Choras. 
Ir daugiaus bus dalyvių pro
gramoje.

Prie progos, mes raginame 
ir tas visas draugijas ir orga
nizacijas, kurios dar neturite

PRANEŠIMAI IS KITUR VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg'st. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

ELIZABETH, N. J.
....LDS kp., LDP Kliubas, LLD ir B. 
Draugija ruošia prakalbas. Įvyks 
rugsėjo 5 d., Lietuvių Salėjo, Liberty 
Hali, 271 Second St., 7:80 v. v. Kal
bės F. Abekas, “Vilnies” Redakto
rius iš Čikagos. Jis aiškins Lietuvos 
įvykius. Kviečiame visuomenų daly
vauti.

Wilkes-Barre. Pa.

E

su mu

ši

labai 
bus jo

būtų galima 
jųjų skonio, 
priminti virš 
draugams ir

M-’*

WORCESTER, MASS.
ALDLD, Moterų 155 kp. rankdar

bių kliubas rengia balių 6 d. rugsė
jo, 7:30 v. v., 29 Endicott St. Bus 
nepaprastai įvairus. Prašome daly
vauti. — A. W. (208-209)

Fašizmo Garbintojai Gavo 
Per Nosį

RICHMOND HILL—E. N. Y.
Ketvirtadienį, 5 d. rugsėjo, 8 v. v. 

Logan Inn Patalpoj,, kampas Logan 
ir Atlantic Avė., įvyks kuopos susi
rinkimas. Bus išduotas raportas iš 
suvažiavimo. Todėl visi nariai daly
vaukite — A. Bieliauskienė. Sekr.

(208-209)

NASHUA, N. H.
LLD 42 kp. ir LDS 128 kp. ben

dras susirinkimas įvyks rugsėjo 7 d., 
7 v. v., O’Donnell Hall, 20 High St. 
Abiejų kuopų nariai dalyvaukite, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. - 
Egeris, Sekr. (208-210)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

naujam 
virsta 

ir dar

rodos ir čia ' esanti 
pritarianti 
gyvenimui,

“gudais”
Veltui jūs, vyrai,

Montello, Mass.
Ekstra Visiems

Rugsėjo 6 d., tai yra, 
penktadienį vakare draugijų
komitetas šaukia visų lietuvių 
masinį susirinkimą Tautiško 
Namo svetainėje. Prakalbą

O

M*

ROBERT 
LIPTON :

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe 
Graham & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2178
Priminkite ši skelbimą ir gausite nuolaidą

Kaip jau žinome, Smetonos 
klika apvogė mūsų tėvynę Lie
tuvą. Veikiausiai, už tą išvog
tą auksą ir Amerikoj tūli sme- 
tonlaižiai parsidavę fašizmui 
iš kailio neriasi. Jie tveria vi
sokius komitetus fašizmo at- 
steigimui. Jie atspausdino 
tūkstančius rezoliucijų, kurio
se apverkia buvusį smetoninį 
režimą Lietuvoj ir smerkia da
bartinį ten vykdomą socializ
mą. Tie dabartinės Lietuvos 
priešai skverbiasi į visokias 
organizacijas su tomis iškepto
mis savo fašistiškomis rezoliu
cijomis.

Rugpjūčio 25 d., K. Demi- 
kis atsinešė ir į Lietuvių Pro- 
gresyvio Kliubo susirinkimą 
(nuo kokio ten komiteto jam 
prisiųstą) laišką ir gatavą re
zoliuciją, kad kliubas priim
tų. Bet susirinkimas kaip laiš
ką, taip ir tą rezoliuciją (re
zoliucija nei neskaityta) at
metė.

Pasirodo, kad mūsų kliu- 
biečiai nėra toki jau žiopli, 
kad užsimerkę rytų gatavai iš
keptus fašistiškus blynus. Jei 
kliubas matys reikalą, tai sa
vo iniciatyva išneš bei priims 
rezoliuciją Lietuvos klausime. 
Bet tik jau neverks, kad Lie
tuvoj politiniai kaliniai paliuo- 
suoti, kad civile metrikacija 
įvesta, kad industrija bei pra
monė paimta iš kapitalistų į 
valdžios kontrolę, kad dvar
ponių žemė išdalinta biednie- 
siems valstiečiams, kad moks
las įvestas visiems veltui ir t.t. 
Prieš tokį Lietuvoj patvarky
mą tegul sau verkia kunigai, 
dvarponiai, kapitalistai ir jiem 
parsidavėliai, bet tik jau ne 
mes, darbininkai!

Taipgi, šiame kliubo susi
rinkime nutarta pasiųsti tele
grama kongresmanam, kad jie 
balsuotų prieš įvedimą versti
no kareiviavimo.

Beje, laike diskusijų, du 
(nedaugiau) kliubiečiai (jų 
vardus šį kart praleidžiu) pa
sirodė labai “drąsūs” vyrai: 
Vienas pasakė, kad jis esąs 
“valdžios žmogus” ir jis ką 
tai tokio žinąs apie koncehtra- 
cijos stovyklas... O antras 
suriko, kad “kliubas turi ap
sivalyti nuo penktos kolum- 
nos”. Ir išdrįso draugus kliu- 
biečius net išgamomis vadinti.

Klausykite, vyrai, mes ir be 
jūs žinome, kas atsitiktų, jei 
kiaulės ragus turėtų!. .. Arba 
rimčiau pasakius: nekaskite 
kitiems duobės, nes patys j on 
galit įgriūti. Atsiminkite, kad 
kiti ir supranta šios šalies įsta
tymus,^ daugiau, negu judu ir 
jų prisilaiko.

Kltabietis.

Worcester, Mass.
Politinis Draugijų Sąryšis jau 

Likvidudtas #
Rugpjūčio 30 d. susirinko 

Draugijų delegatai į reguliarį 
savo susirinkimą, pirmiausia 
išgirdom iš pirmininko A. 
Kriaučelio pranešimą, kad tai 
bus' paskutinis susirinkimas, 
nes esą L.P.K. atšaukęs savo 
delegatus ir atsakęs svetainę 
laikymui susirinkimų." Tačiau 
eita prie formalio susirinkimo; 
padarius vardošaukį, dalyvau
ja nuo 13 Draugijų delegatų, 
o nuo trijų nebuvo, skaitoma 
protokolas iš praeito susirinki
mo, paaiškėjo, kad praeitas 
susirinkimas buvo triukšmin
gas ir uždarytas per pirm, dėl 
betvarkės (karštų ginčų) dė
lei Lietuvoje perversmo, bū
tent, fašistuojanti delegatai 
norėjo užprotestuoti Stalinui 
“kam esą Lietuva teriojąs”, o 
progresyvių draugijų delega
tai norėjo pasveikinti naują 
Lietuvos vyriausybę. Pirmas 
išnešėjas protesto Stalinui bu
vo žemaitaitis L.P.K. delega
tas, J. J. Bakšys buvo patai
syto jas įnešimo. Aido Choro 
delegatas, kad pasveikinti, o 
ne protestuoti*

Šiame susirinkime kalbama 
likvidavimas ir palaikymas 
Draugijų Sąryšio, skaitlingai 
delegatai ėmė balsą ir taip 
kaip diena nuo nakties, kad 
skiriasi, tai kalbos šiame su
sirinkime. Progresyvių drau
gijų delegatai nurodinėjo 
svarbą ir reikalingumą sąry
šio ir kad jokio pagrindo nė
ra, kad likviduoti * sąryšį dėl 
ginčų. Bet fašistuojantis ele
mentas stojo už likvidavimą 
sąryšio ir pasižymėjo labai ne- 
broliškais žodeliais būdvar
džiais, pravardžiavimai tik..

WORCESTER, MASS.
Mass. Lietuvių Kongreso Draugi

jų Sąryšio, Worcesterio Skyriaus, 
metinis piknikas įvyks rugsėjo 8 d., 
Olympia Parke. Bus visokių skanių 
valgių ir gėrimų. Taipgi gera orkes
trą šokiams. Kviečiame dalyvauti. — 
Rengėjai. (208-210)

SCRANTON, PA.
ALDLL' 39 kp. susirinkimas įvyks 

pas dd. Gluoksm'us, trečiadienį, 4 d. 
rugsėjo 8 v. v. 1256 Diamond Avė. 
Prašome draugų dalyvauti, nes turi
me daug svarbių dalykų aptarti.

Org.
(207-209)

HARRISON—KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugsėjo 6 d., 7.30 v. v., 
15-17 Ann St. Nariai esame kviečia
mi dalyvauti, nes bus svarbių rei-

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

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

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

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD WatiH Vi:

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščiu“Laisves”

Iš Priežasties Lietaus Perkeltas j

Rugsėjo 22 September
MIKOLAIČIO PARKEr A

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

□ • E-

ŽIEDAI

TRADE IT IN IjOR A ]

J7JEWELj

Bulovą
nuo $1.50 augštyn 

Daimantai 
Melsvi-balti ir perfekto

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

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

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

Moterų Birutės Choras iš Phila. ir Lyros 
Choras iš Ba|timorės.

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

STOTYS: Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo

143 Pierce St, 735 Fairmount Ave., prie Muzikos Sales Richmonde, ties Ž8th ir Poplar gatvių. 
Nuo City Line eis 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

KELRODIS: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, nuo čia nuveš 
į pikniką. Automobiliais važiuokite Frankford Ave. iki City Line, pervažiuokite tiltą ir sukite pCųkairei, imkite 
Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roosevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuo
kite apie 14 mailių nuo Trenton, N. J., ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite 
po kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie l1/^ niailės sekdami iškabas.

—r.

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

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

Kraujo ir Šlapumo Tyrimai,
.. , . . PRIEINAMOS KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 
IŠTYRIMAI DOVANAI

(Viis''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. Ml

X-Rays
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Šeštas puslapis Ketvirtadienis, Rugs. 5, 1940

NewWko Unija Neremsianti
Drafto Rėmėjų

Elektristų, Radio ir Mašinis
tų Lokalo 1227 šapų komitetų NOTARY

- «■■ J'

Dariu ir Girėną 
Prisiminus

Septyni metai jau prabėgo 
nuo tos tragedijos, tų dviejų 
jaunuolių žuvimo tik už kelių 
Šimtų mylių nuo savo užsi
brėžtos kelionės. Mes visi spė- 
liojame šį nuotikį visaip: vie
ni manom, kad tapo žiaurios 
nelaimės patikti, nes tuom lai
ku kerštavimų buvo; kiti vėl 
manom, kad buvo netinkamai 
priruošta mašinerija, kuriai 
sugedus, buvo priversti nusi
leisti nepatogioje vietoje, miš
ke, ir ten žūti.

Vienaip ar antraip supran
tant šią nelaimę, šis įvykis 
niekuomet nebus ištirtas, tik 
žinom, kad tiedu karžygiai at
siskyrė su mumis ant visados. 
Bet jų pasiryžimas neturėtų 
būti pamirštas amžinai, nes 
jie tik dėl lietuvių vardo bu
vo pasišventę. Sakau, prabė
go tie septyni metai, kuomet 
leidome juos skristi, gal ne-, 
ganėtinai prirengtu ir tinkamu 
orlaiviu dėl tų dviejų jaunuo
lių tokiai tolimai kelionei; jog 
dar aukų ir antram skridimui 
buvo nemažai sudėta.

Dabar gi tų Karžygių, At
lanto nugalėtojų atminimui 
ruošiama pastatyti paminklas 
Brooklyne, gal Lituanicos 
Aikštėje, kurią Lietuvių Pi
liečių Kliubas savo pastango
mis išgavo iš miesto. Nors chi- 
cagiečift*sjau seniai tą gar
bingą patriotinį darbą atliko, 
bet mums, newyorkieciams, ne j 
taip sklandžiai pradėtas už
manymas vyksta, tarytum lai- i 
komas kokios nematomos jė
gos; aukos ne taip gausiai 
plaukia, kaip buvo tikėtasi, 
nes jau apie dešimtas mėnuo 
kaip Komitetas toje linkmėje 
dirba ir, rodos, dirba gana pa
sišventusiai, o vienok iki 
tik apie 1,000 ddlerių 
surinktų aukų.

Kas to viso priežastis ir
sulaiko visuomenę nuo aukoji
mo šiam tikslui, kol kas sun
ku įsivaizdinti. Rodos, kad 
Komitetas dirba dėl visų ben
drai ir bešališkai, laikraščiai 
pritaria ir be trūkumų deda 
Fondo Komiteto pranešimus, 
tai kliūčių neturėtų būti. Tai
gi, brolau ir sesuo, kas tave 
sulaiko neaukoti šiam kilniam 
tautos siekiui? 
jautimas mūsų 
kūnams Dariui 
siaukojusiems
greso dėlei. Aukokime visi su
lig išgalės, kad įstengtume pa
statyti vertą pagarbos pamink
lą, kad nebūtų gėda mums ir 
ateinančiai jaunajai gentkar- 
tei. *

Fondo Komiteto Iždin.,
J. Spurga.

šiol 
yra

kas

Gal tik neat- 
žuvusiems la

ir Girėnui, pa- 
aviacijos pr£

Aplankius A. Kazakevičių
Pereito pirmadienio popietį 

teko man aplankyti d. Kaza
kevičių, Kings County ligoni
nėj, Brooklyne. Labai malonu 
matyti, kad draugas biskį ge
resnis, yra viltis, kad pasveiks. 
Jo žmona ir dukrelės labai su
sirūpinusios ir deda visas pa
stangas, kad sugrąžinti jo 
sveikatą.

Nors d. mažai gali kalbėti, 
tačiau vis rūpinasi apie savo 
dienraštį “Laisvę” ir laisvie- 
čius. Apgailestavo, kad dide
lis lietus sugadino “Laisvei” 
rengtą pikniku, \Philadelphijo- 
je.

Linkiu d. Kazakevičiui grei
tai pasveikti ir vėl dalyvauti 
su mumis, o draugėms žmonai 
ir dukrelėms didžios ištver
mės. ,

Kuriems laikas pavėlina, 
prašau atlankyti d. Kazakevi
čių, tuomi suteiksite d. ištver
mės jo sunkioje ligoje. Lanky
mo valandos :'pirmadieniais ir 
penktdd. 7-8 vai. vakaro, tre
čiadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2-4 po piet. Ligoninėj jo 
pavardė A. Kaza, Room 6A2. 
Kings County ligoninė randa
si 451 Clarkson Ave.

Jų Drauge.

Įspūdžių Nuotrupos

pa- 
ap- 
lie-

Daugelis brooklyniečių ilgai 
atsimins rugpjūčio trisdešimts 
pirmąją dieną. Tai buvo dai
lės mėgėjų sąskridis.

Pati gamta buvo keistai 
niūrusi: dangus kaip švinu 
sitraukęs, dulkė smulkus 
tutis, sutra kankino visus.

Apie 10 vaUtndą ryto, brau
kydamas besiveržiantį prakai
tą, ėjau Amerikos Liet. Pilie
čių Kliuban, kad pamatyt Lie
tuvių Meno Sąjungos suvažia
vimą bei jo dalyvius.

Užsiskubinu laiptais aukš
tyn. Svetainėn renkasi * pažįs
tami ir nepažįstami žmonės, 
daugiausiai jaunesnės kartos. 
Jie ramiai ir maloniai šneku
čiuojasi.

“Pastebėk mūsų jaunų ar
tistų darbelius”, pratarė į ma
ne Amilija Jeskevičiūtė, su 
pasitenkinimo šypsą veide.

Stebiu.
“Čia artisto Al. Kairiūkš

čio kūrinėliai—kaukės, ten— 
Al. Pross’o, Igno Banaseyi- 
čiaus, N. Jasiulynaitės, Ayma- 
no piešiniai”,—tęsė ji.

Būreliai apstoję stebi, gėri
si. Jiems džiugu, kad turime 
savų talentų, dirbančių tarpe 
savo tautos žmonių.

entuziazmo. Jie visi laukia 
muzikologisto David N. LeVi- 
ta recitavimo-lekcijos apie mu
zikos romanticistinį periodą. 
Mat, didžiuma jų—chorų da
lyviai, muzikalūs žmonės.

Muzikos žinovas D. N. Le- 
Vifca, paaiškinęs, ką reiškia 
romancistinis .^periodas muzi
koje, dėstė Šubertą, Mendelso- 
ną, Chopeną, Šumanną, Ber- 
liozą ir kitus to periodo kom- 
pozitorius-muzikus, demons
truodamas pianu ir plokštelė
mis jų kūrinius. Mūsų daini
ninkuose tas iššaukė nemenko 
susidomėjimo.

Pikietavo Kongresmano 
Namus New Yorke

Penkiolikto Kongresinio 
Distrikto gyventojai pikietavo 
namus kongresmano Michael 
J. Kennedy, 427 West 51st 
St., N. Y. Nešamose, iškabose 
jie perspėjo, kad žmonės bal
suos prieš bile kongresmaną, 
kuris balsuotų už konskripcrt

nepaprastame susirinkime, pe
reito antradienio vakarą, 
vienbalsiai priimta rezoliuci
ja, kurioj pasisakoma rinki
muose atmest visus kongres- 
manus, kurie balsuos už vers
tino kareiviavimo bilių. Rezo
liucijoj taip pat užgiriama 
CIO įstatymdavystės progra
ma.

PUBLIC
^S>Įfcįį««s»*. »

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Atsidaro LMS 3-ji sesija. Ją 
atidarė Naujosios Anglijos 
darbuotoja Marė Sukackienė. 
Iššaukiamas poetas Stasys’ Ja- 
silionis su referatu “Grožinė 
literatūra”. Tai išsamus groži
nės literatūros apibudinimas 
bei įvertinimas jos rolės visuo
menės gyvenime.

Kadangi smulkmeningesnį 
LMS suvažiavimo sesijų apra
šymą yra pasižadėję duoti ki
ti asmenys, tai aš čia paliečiu 
tik kai kuriuos dalykus,—kas 
man buvo įspūdingiau.

Popietinėje sesijoje, apie 3- 
čią valandą, svetainė buvo jau 
apypilnė dailės mylėtojais,— 
vietiniais ir iš kitur atvyku
siais. Choriečiai iš Baltimorės, 
Clevelando, Hartfordo, New- 
arko, Elizabeth’o, Great Nec- 
k’o ir kitur. Didelė jų daugu
ma—jaunimas, pilnas gyvumo,

Šį Sekmadienį
Rugsėjo 8-tos ryto sulaukus 

visi prašomi patraukti į Long 
Island giraitę priešais naują 
Alley Pond Parką, kur bus 
Liet. Moterų Apšvietos Kliubo 
draugiškas išvažiavimas, čia 
ant vietos galėsit gauti visokių 
namie gamintų užkandžių ir 
karštų bei šaltų gėrimų. Čion 
graži giria pasivaikščioti ir 
aikštelėse pažaist, taipgi maši
noms pasitatyti.

Kelrodis
Mašinomis — imti 25th Rd. 

Traukiniais — Independent 
ar BMT linijomis važiuot į 
paskutinę stotį Jamaicoj. Imt 
Hillside Ave. busą iki Spring
field Blvd. Eit į kalną. Įvažia
vimas giraitėn 
kalnės, ties 
Pond Parko.

ant pat viršū- 
viduriu Alley

Rengėjos.

Fordas Išvyks Antram 
Maršrutui

,Apie 8-tą vai. vakare jau 
sėdime .erdvioje Labor Lyce
um salėje. Nežiūrint nepaĮan- 
ka<us oro, žmonių apypilnė 
svėtainė.. Daug pribuvėlių iš 
kitur.

Drg. V. Bovinas atidaro 
vakarą trumpa prakalbėle.

Programą atidarė vietinė 
Lietuvių Stygų Orkestrą, va
dovaujama George Lisitzki’o.

Po to sekė Brooklyno Ai
das, vad. A. Žilinskaitės; Gr. 
Necko Choras Pirmyn, vad. 
J. Kazakevičiaus; Newark© 
Sietyno Choras, vadovaujamas 
B. šalinaitės; Laisvės Choras 
ir to paties vardo stygų or
kestrą iš Hartford, Conn, (or
kestrą grojo atskirai ir sykiu 
su choru), vadovaujant 
cui Visockiui; Ensemblis 
balsiai (iš Brooklyno), 
B. šalinaitei; Elizabeth’o
ras Banga, vad. A. Klimaitės, 
ir Baltimorės Lyra, vadovau
jant Charles Granofskiui.

Paskutiniuoju numeriu bu
vo bendras visų chorų daina
vimas, vadovaujant komp. B. 
šalinaitei. Didžiulė estrada 
užsipildė choristais. Jų tik 
vienas pasirodymas sukelfe žiū
rovuose didelio entuziazmo. O 
jų gražus dainavimas 
liui iššaukė džiaugsmo 
lę...

Tai tokie mano tos
bendri įspūdžiai. Plačiau apie 
tą mūsų dainų iškilmę teks 
prisiminti “Lit. ir Menas” sky
riuje. Proncė.

šeštadienį per visą dieną pi- 
kietų delegacija bandė prieit 
Kennedy pasikalbėt ir gaut jo 
nuomonę Burke-Wadsworth 
biliaus klausimu, bet jię išsi
suko nepasirodęs.

Šiuose rinkimuose prieš 
Kennedy tame distrikte kan
didatuoja Joseph Curran, 
Darbo Partijoj kandidatas ir 
CIO Unijų Tarybos preziden-

už

Mitinge surinkta pinigų pa
siųst delegaciją Washingtonan 
pas Queens kongresmaną Bar- 

\ry jį informuot, kad lokalas 
darbuosis prieš jo išrinkimą, 
jei jis balsuos už Wall Stryto 
bilių. Lokalas šaukiąs šapų 
mitingus tuo klausimu.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated.

tas, žinomas darbuotojas 
taika.

J. LeVANDA—E; LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandaūskal

UNDERTAKERS

Daug Gvardiečių 
Rezignuosią

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Vin- 
Aid- 
vad. 
Cho-

dauge-
asare-

dienos

------------------- f

Nušovė Unijistą
Nežinomas žudeika mirtinai 

pašovė John Kennedy užpa
kalyje jo namų, 2349 Powell 
Ave., N. Y., anksti antradie
nio rytą. Kaimynai girdėję jo 
šauksmą ir maldavima “to ne
daryti”.

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

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

Laikraštis “Brooklyn Eagle” 
aprokavo, kad apie 35 nuo
šimčiai pašauktų karinėn la- 
vybon Brooklyno Nacionalė§ 
Gvardijos narių prašysią pa- 
liuosuot nuo tarnybos armijoj 
dėl turėjimo savo uždarbiais 
išlaikyt šeimas. Mobilizacijos 
akte tik ta viena priežastis 
leidžia prašyt paliuosavimo.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. susirinkimas Įvyks 
ketvirtadieni, 5 d. rugsėjo, Zabiel- 
skio Svet., 8 v. v. Kviečiame narius 
dalyvauti. — Kom.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill (aludė), 

277 Grand St., . su pilnais gėrimų 
laisniais. Biznis išdirbtas per 7 me
tus. Kas nupirks, galės padaryt ge
rą pragyvenimą. Priežastis pardavi
mo — turiu du bizniu ir kitas daly
kas, tai moteris nesveikuoja. Dėl 
daugiau informacijų prašome kreip
tis pas A. Yench, 174 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y. (Barber Shop).

Pirmas geras žingsnis prie piliety
bės, tai nusipirkimas žemės. Mano 
vieno akro ūkžeme, 200x200, ant 
South Shore, Bay Shore, L. I. $195. 
Geras kelias, gefa žemė ir geras ti
tulas. Veltūi maudymosi vieta. Vie
na valanda privažiuoti. Sutartis — 
$1.00 j savaitę. Nuvažiuokite šian
dien arba rašykite M. Frederick, 
Sunrise Highway at Babylon and 
Bay Shore, L. I.'

RANDAVOJ1MAI
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)

Kennedy buvo nariu Elek-I • 
tristų Brolijos 3-čio Lokalo ir e 
dalyviu neseniai buvusio strei- • 
ko prieš Leviton Bros, firmą, • 
236 Greenpoint Ave,

LDS Seimo Bankieto 
Tikietų Platintojai!

Malonėkite sugrąžinti tikie- 
tus ir pinigus už parduotus,— 
penktadienio vakare ir šešta
dienį po pietų į “Laisvės” ofi
są. Žinote, kad yra daug dar
bo prirengti atskaitą. Norime 
užbaigti kaip galint greitai.

Komisija.

Padėkos Žodis
Dėkojam draugam Dainiam 

ir Gasiūnam už tokį malonų 
ir vaišingą priėmimą mūsų vi
sų, ir visiem, kurie tik kuo 
nors pagelbėjo mums būnant

Komunistų kandidatas į ša
lies vice-prezidentus James 
W. Ford, kaip pranešama 
spaudoj, šio vakaro 9 :35 vai. 
išvykstąs antram rinkiminių 
mitingų maršrutui Pennsylva-( Brooklyne, taip pat Centro ir 

ir'Parengimų komitetam už, to
kį rūpestingą surengimą Sei
mo ir parengimų.

Taipgi mes pareiškiame 
linksmumą, kad taip daug 
sipažinom draugų.

Draugiškai, S. Juška, 
Juškaitė, M. Kirstukienė, 
Rasins ir E. Povilauskas.

nijoj, Illinois, Wis., Minn 
Indianoj. Jį išleist stotyje su
sirinksią daug jo draugų, vei
kėjų ir jo kandidatūros rėmė
jų-

Keturi asmenys sužeista pre
kiniam laivui Mongolia migloj 
susidūrus su keleivine pervaža 
jai plaukiant tarp Battery ir 
St. George, S. L Keli desėtkai 
keleivių sužeista lengviau.

■—i". .......... »■»*........... ...

su-

W.

Gaukite “Laisvei” naujų

426 SOUTH 5tb STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai (puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Clenient Vokietaitis
LIETUVIS advokatas

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

(Kampas Roebling St.)
• Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886 L T?

e Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy-
• nūs ir Likerius Reikia Pirkti Patin- j
• karnoj Krautuvėj J

• Manhattan Liquor Store |

• Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

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

SveikirtaULDS 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 gatvčs nuo “Laisves”, ant kampo K 
Lorimer ir Ten Eyck Streets

49 Ten Eyck Street / Brooklyn, N. Y.
n’fti. wv«rirreen'%-8520

grupių ir pavienių.
Iš senų 
n a u jus 

k lūs ir 
n sudarau 
Brikoniškais.
■ kalni esant ir
■ p a d i dinų tokio 
v dydžio, kokio pa- 
" geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju
' įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

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 Barberiai

J. GARŠVA
Grabo'rius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidojfteant vi
sokių kapinių; parsanW> auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

F. W. SHALINS
(SIIALINSKAS) 

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

Lietuviui Rakandą Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. gpej, jęy. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Lietuviui Kiiro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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 Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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




