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Metams

1 i' i- y Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

■M

Iš Lietuvos pasprukę ponai 
jau rėkia, kaip už liežuvių 
pakarti. Jie, žinoma, turi už 
ka rėkti.

O ką jie dabar pasako, tai 
šventa tiesa, brangesnė už pa
tį auksą, Lietuvos priešų spau
dai. Tos spaudos redaktoriai' 
džiaugiasi, kad “nuskriausti 
pabėgėliai” patvirtina jų me
lus.

Bet Amerikos lietuviai tiek 
teklausys tų buvusių 
kiek klauso Lietuvos 
spaudos redaktorių.
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ponų, 
priešų

Mūsų smetonininkai 
“seimą” “broliškos 
mieste Philadelphijoj. Sutvėrė 
fondą ir nusitarė visi išvien 
vajavotis.

Prieš ką ir už ką ?
Ogi prieš Lietuvą ir už su

grąžinimą Lietuvoje išnaudo
tojų režimo. Nenuleisią jie 
rankų, kol Lietuvoje nebusian
ti nušluota socialistinė 
tvarka.

laikė 
meilės”

san-

smė
li c iš-

Karinių Amerikos Lai 
vų Pervedimas Angli
jai—Žingsnis į Karą

Anglų ir Amerikonų Spauda Sako, tai Pradžia Platesnio 
Karinio Bendradarbiavimo tarp Amerikos ir Anglijos

HITLERIS KETINA
SUKRIUS1NT, 1S-

TAŠKYT ANGĮJ Jį

O aš sakau, kad iš to 
tonininkų vaisko niekas 
eis. Tai veislė be jokios idėjos. 
Toje savo skelbiamoje vainoję 
jie pelnytis mažai tegalės. Pa
tys neaukos, o pasekėjų netu
ri. Apgaus tik vieną kitą silp
nadvasį lietuvį ir iškraustys 
jam kišenius.

Amerikos lietuviai 
juos labai gerai iš tų 
liškų bendrovių laikų.

London. — Anglų dien
raštis “London Times” rašo, 
kad perleidimas Anglijai 
penkiasdešimties karinių 
Amerikos laivų reiškia pra
džią platesnio kariško san- 
darbininkavimo tarp Jung
tinių Valstijų ir Anglijos. 
Sako, kad anglai pilnai pa
tenkinti gaut tuos karinius 
Amerikos laivus-naikintu- 
vus mainais už vietas An
glijos salose, kur Amerika 
gali įsisteigti stovyklas savo 
karo laivynui ir lėktuvams.

tinęs Valstijos priėjo tą 
punktą, kur jos jau yra ap- 
siėmusios remt Anglijos im
periją kare prieš Vokieti
ją.” (Rugp. 24.)

g

Washington.—Senatorius 
Carter Glass ragina Roose- 
velto valdžią duot Anglijai 
daugiau karo laivų.

pažįsta 
šmuge-

elgiasi 
linkui 

įsileido 
Almazanui

Jungtinės Valstijos Be
risi dėl Kariniu Sto

vyklų Pacifike

Rooseveltas, 
mūsų laivyno 
tuomi dar la
mus Anglijos

miestus, n

Verstinas Kareiviavimas Taiko 
mas ne Apsigynimui, o Karui, 

Sako Kongr. Marcantonio
Republikonas Kongresmanas Short Teigia, kad Verstinas 

Ėmimas j Kariuomenę Taikos Metu, tai Nazizmas

Jungtinės Valstijos 
labai nekaimyniškai 
Meksikos, kuomet jos 
ir duoda fašistui
čionai sukti lizdą prieš Meksi
ką.

Jei taip elgtųsi Meksikos 
valdžia linkui mūsų šalies, tai 
mūsų vyriausybė netoleruotų. 
Mūsų komercinė spauda per
kūnijas; svaidytų ant Meksi
kos vyriausybės galvos.

Almazanas jaučiasi suradęs 
užvėją ir prieglaudą. Jis piš- 
kina pareiškimus, kalba Mek
sikos “prezidento” vardu, šau
kia meksikiečius sukilti prieš 
savo liberališką vyriausybę, 
grūmoja Meksikai civiliu ka
ru.

Rugsėjo 1 dieną dienraščiui 
“Laisvei” ištiko nelaimė, bū
tent, sulijo didįjį Philadelphi- 
jos pikniką, kuris duodavo 
gražios finansinės paramos.

Kitas bandymas bus daro
mas rugsėjo 22 dieną. Gal ir 
pavyks. Reikia ruoštis ir 
tis.

* Philadelphiečiai buvo 
pestingai pasiruošę prie
sėjo 1 dienos. Jie taip pat pa
sidarbuos dėl rugsėjo 22 die
nos. Bet su gamta kontrakto 
juk nepadarysi: gali ir vėl lie
tus užpulti.

New York.— Čionaitinis 
amerikonų laikraštis “N. Y. 
Daily News” pripažįsta, kad 
“prezidentas 
pervesdamas 
dalį Anglijai, 
biau nustatė
pusėn prieš Vokietiją.

“Jeigu šie 50 karinių lai- 
vų-naikintuvų nenusvers ka
ro Anglijos naudai, tai iš 
mūsų bus pareikalauta dau
giau paramos Anglijai. Pa
darius tą pirmą žingsnį, 
turbūt, jau mažiau reikės 
mus ragint daryt ir dau
giau žingsnių tuo pačiu ke
liu.”

New York.—“Wall Street 
Journal,” didžiausių Ameri
kos piniguočių laikraštis, 
rašo (rugs. 4), kad įmainy- 
mas Anglijai 50 amerikinių 
naikintuvų yra “sudėtinė 
dalis platesnio plano” Ang
lijai padėti.

San Francisco, Calif.—Jun
gtinių Valstijų laivyno mi- 
nisteris Knox čia paskelbė, 
kad šios šalies vyriausybė 
veda derybas gaut savo ka
ro laivynui ir orlaiviams 
stovyklas Cocos ir Galapa
gos salose, Pacifiko Vande
nyne. Cocos priklauso Cos
ta Ricai, o Galapagos—Ec
uadoran Karinės a bazės-sto- 
vyklos tose salose “reikalin
gos” gynimui Jungtinių 
Valstijų Panamos Kanalo iš 
Pacifiko pusės, kaip sakė 
ministeris Knox.

Amerika Perspėjo Japonus
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė pasiun
tė Japonijai persergėjimų 
nemėgint užkariaut Franci- 
jos koloniją Indo-Chiną ar 
Holandišką Rytų Indiją.

I . '

Berlin. — Hitleris perser
gėjo Angliją, ;kad vokiečiai 
masiniais orlaivių šturmais 
“nušluos” Anglijos miestus 
nuo žemės veido,1 ir1 tuomi 
vokiečiai atkeršys anglam, 
kurių lakūnai naktimis, “be 
plano bombarduoją nekari
nius Vokietijos
miestelius ir kaimus.

Kalbėdamas mitinge 25 
tūkstančių parinktinių na- 
zių, rugs. 4 d., Hitleris grū
mojo:

“Jeigu anglai numeta 2,- 
000 ar 3,000 kilogramų (oro 
bombų), mes numesime ant 
jų 150,000, 180,000 ar 200,- 
000 kilogramų.”

(Kilogramas yra 2 svarai 
ir penktadalis.)

“Mes atakuosime juos, 
kol jie bus ištaškyti,” sakė 
Hitleris: Vokietija ir Itali
ja pasirūpins, kad viena ša
lis, Anglija, toliau negalėtų 
“smaugt Europą.”

“Visi Anglijos talkininkai 
neišgelbės jos: nei Haile Se
lassie, nei karalius Zog, nei 
karalius Haakoh (Norvegi
jos), net nei. (Holandijos) 
karalienė Wilhelmina. Ne
laimės Anglija^ karo net 
tokie j oš' generolai . kaip Ge
nerolas Blofas, Generolas 
Badas, Generolas Žiema ir 
Generolas Revoliucija,” už- 
reiškė Hitleris su pašaipa.

Tačiaus, jis pripažino, jog 
karas galės tęstis dar ketve
rius metus, bet Vokietija, 
girdi, galų gale, “sukriušins 
Angliją.”

Washington. — Darbietis 
kongresmanas V. Marcan- 
tonio pareiškė kongreso at
stovų rūme rugs. 4 d., kad 
milionai jaunų vyrų, ku
riuos valdžia nori verstinai 
paimt j armiją pagal Bur
kes - Wadswortho sumany
mą, “bus vartojami ne šiai 
šaliai gint, bet dalyvaut im-

perialistiniame kare” už
sieny j.

Šimtai Taikos Suvažiavi
mo delegatų, atvykę iš Chi- 
cągos, ir kiti žmonės gale
rijose sveikino kongresma- 
no Marcantonio kalbą skam
biais delnų plojimais.

Marcantonio, be kitko, 
teigė, kad verstino kareivia-

2,000 Taikos Delegatų Įteikė Prezidentui 
Rooseveltui Pareiškimą prieš Karą; Reika

lauja Atmest Verstino Kareiviavimo Eilių
merių, profesionalų, bažny
čių ir jaunimo organizacijų, 
kurie griežtai nusistatę 
prieš karą ir pasiryžę kovot 
prieš žingsnius vedančius į

tike

rū- 
rug-

Washington. — Amerikos 
“Armijos ir Laivyno Žurna
las” atvirai sako:

“Iš šių įvykių seka neiš
vengiama išvada, kad Jung-

Vokiečių Orlaiviai Bombar
davo 50 Anglų Miestų

London, rugs. 5.—Vakar 
vokiečių orlaiviai bombar
davo 50 miestų, bet buvo at-

Washington. — Du tūks
tančiai Taikos Suvažiavime 
delegatų, atvykę iš Chica- 
gos, numaršavo prie prezi
dento Baltojo Namo rūgs. 4
d., protestuot prieš Burkes- karą. 
Wadswortho bilių, kuris 
reikalauja įvest verstiną 
karinę tarnybą Amerikoje.

Delegatams vadovavo Pa
ul Robešon; -garsus negras 
dainininkas. Jis vardu dęle- 
gacijos įteikė pareiškimą 
prezidento Roosevelto sek
retoriui Marvinui McIntyre 
perduot prezidentui. Pareiš
kimas, tarp kitko, sako:

“Mes atvykome iš Ame
rikiečių Taikos Mobilizavi
mo Suvažiavimo, laikyto 
Chicagoj, kur, 5,400 įga-jamerikonišką žingsnį. Mes j

“Mes žinome, kad jeigu 
būtų priimtas verstino ka
reiviavimo bilius, jis skaud
žiai kenktų darbo žmonėms 
šioje šalyje..

0----------------------------------------—
vimo bilius ir 50 Amerikos 
karinių laivų - naikintuvų 
perleidimas Anglijai tai vis 
yra veiksmai, kuriais Jung
tinių Valstijų vyriausybė 
stengiasi įvilkti šią šalį į 
Anglijos karą prieš Vokie
tiją.

Jungtinės Valstijos tapo 
“kariniu šaltiniu” Anglijai 
ir jos “talkininkams,” sakė 
Marcantonio: “Perleidimas 
mūsų geriausių bombane- 
šių Anglijai taipgi netar
nauja Amerikos bepusišku- 
mui.

“Visa tai tarnauja karui, 
ir nei vienas iš šių veiksmų 
nėra padarytas gint mūsų 
šaliai ar tikriesiems ameri
kiečių reikalams. Vis tai 
žingsniai judėjimo linkui 
karo...

“Jūs neapmulkinsite Am
erikos žmonių. Žmogus far- 
moje, gatvėje ir ant New 
Yorko šaligatvių žino, kad 
jūs ginkluojatės pakartot 
1917-tus metus,” įtraukt 
Ameriką į karą užsienyj.

“Amerikos jaunuoliai yra 
pasiryžę kovot už Ameriką,

-•r :J
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ir be kitko, bet Amerikos jaunuoliai vi- 
sunaikintų mūsų laisves ir Sai nenori dalyvauti jokia- 
visus vaisius mūsų kovų, me imperialistų kare.
kurias mes vedėme už žmo
nišką gyvenimą sau ir savo 
šeimoms.

“Mes raginame tamstą, p. 
Prezidente, išklausyti Ame
rikos žmonių balso, vienin
gai pakilusio prieš šį ne-

NAZIŠKAS RUMUNIJOS 
GENEROLAS LIEKA ŠA

LIES DIKTATORIUM

London, rugs. 5. — Pasi- c . - ______ C7 ___
rodžius vokiečių orlaiviams mušti nuo Londono. Anglai 
arti Londono šiandien, an- nušovė žemyn 60 vokiečių 
glų seimas pertraukė savo orlaivių, o vokiečiai—11 an- 
sesiją, o jo atstovai pabėgo'glų lėktuvų, kaip teigia an- 
į slėptuves, glų komanda.

liotų atstovų nuo apie 
12-kos milionų Amerikos 
piliečių iš kiekvienos valsti
jos susirinko reikalaut at
mest verstino kareiviavimo 
sumanymą ir ragint šalies 
valdžią nesikišt į dabartinį 
Europos karą.

“Ši delegacija kalba kai
po atstovė darbininkų, far-

raginame tamstą atkreipti 
atydą į skaitlines, į milio- 
nus Amerikos žmonių, ku
rie nenori karo, kurie neno
ri jokiu žingsniu prisidėt 
prie karo”...

“Dabar kariški prisiren
gimai anaiptol nėra daromi 
demokratijai gelbėti, kaip 
kad šnekama.

“Diena iš dienos buvo be- 
gailestįngai draskomos pi
lietinės laisvės, kurias už
tikrina Teisių Bilius (Kon- 

• ’stitucijoj); ir prie ko tatai 
galutinai priveda? Ogi prie 
verstino kareiviavimo. Mes 
įvedame nazišką apsiėjimą 
su Amerikos jaunuoliais.”

Republikonas kongresma
nas Dewey Short savo kal
boj pabrėžė, kad “verstinas

ORAS. — Šj penktadieni kariuomenėn ėmimas taikos 
taip pat šilta. 1 laiku tei y,a nazizmas.”

Rugsėjo 1 d. buvau Connec
ticut valstijos spaudos pikni
ke. Piknikas buvo gražus. Bet 
ir ten radio plepėjo, kad iš 
New Jersey valstijos ateina 
baisios audros ir gali užklupti 
Connecticut. Todėl daugelis 
pabijojo ir pasiliko namie. Jie 
apsigavo. Oras buvo gražus.

Keletas “Laisvės” skaityto
jų atsinaujino prenumeratas. 
Kas man buvo labai įdomu, tai 
kad beveik kiekvienas dar pri
dėjo po dolerį ar pusdolerį 
aukų dienraščio palaikymui. 
Ir tai jie darė neprašant ir ne
raginant.

Tie draugai supranta dien
raščio reikalus ir jį paremia.

Bucharest, Rumunija, 
rugs. 5.—Rumuųų karalius 
Karolis paskyrė miriisteriu 
pirmininku generolą loną 
Antonescu ir davė jam dik
tatorišką galią, uždaryda
mas seimą.

Antonescu pareiškė, jog 
jis rems Vokietijos ir Ita
lijos nutarimą, kad Rumu
nija turi perleisti Vengrijai 
šiaurinę Transylvaniją.

Pranešama, kad Antones
cu privertė karalių Karolį 
pavaryt Magdą Lupescu, 
karaliaus mylėtinę ir pata
rėją, žydų tautos moteriš-

Teisėjas Uždraudė Browderiui, Komunistų Kandidatui į Prezidentus, Išvažiuot iš 
New Yorko Apskričio Sakyt Kalbas;; Browderis Sako: Teisėjas Pasielgė Taip, Kaip 

Rooseveltaš Nurode;SmerkiaKaran Vedančią "Roosevelto Diktatūrą”

ANGLIJOS ORLAIVIAI
UŽMUŠĖ 18 ŠIAURI

NĖJE VOKIETIJOJE

Jokio dvejojimo negali bū
ti : Kas šaukiasi Hitlerio pa- 
gelbos prieš socialistinę Lietu
vos vyriausybę,jtas yra Hitle
rio agentas ir Amerikos demo
kratijos priešas.

Kaip diena aišku. Na, o 
siųetonininkai atvirai Šaukiasi 
Hitlerio globos. Klerikalai ir

Bucharest, Rumunija.— 
Pasiųsta armija išmušt “ge
ležinius” gvardiečius, rūriių- 
nų fašistus, kurie BrdsoVe 
užėmė telefonų stotjį'$H- 
klausančią amerikonam.{<4
menševikai taip pat ima- visas 
instrukcijas iš Vokietijon pa
sprukusių smetonininkų.

New York. — Fedpralis Jungtinių Valstijų Vyriau- 
apskričio teisėjas John C. šią Teismą, ir dabar laukia 
Knox uždraudė komunistų šio aukščiausio teismo 
kandidatui į Jungtinių Vai- sprendimo. Tuo tarpu Bro- 
stijų prezidentus, Earlui wderis yra laisvėje po už- 
Browderiui išvažiuot iš vie- statu (belą). Bet, pagal tei- 
tinio apskirčio sakyt kalbas 
bile kur šioje šalyje. Savo 
sprendime teisėjas Knox 
užreiškė:

“Šis teismas neleis nuteis
tam kriminalistui varyt va
jų už partiją, kuri ragina 
pakeist Jungtinių Valstijų 
valdžios pavidalą.”

Teisėjas Knox vadino 
Browderj “kriminalistu” to-

-----  -------------r 
girdi, neteisingai išpildęs 
aplikaciją dėlei pasporto 
važiuot į užsienį, ir žemes
nis teismas už tai atrado 
Browderį kaltu. Browderis

smiškas taisykles, jis turė
tų liktis šiame apskrityje, 
kol jo byla bus galutinai iš
spręsta, jeigu federalis ap
skričio teismas neleis jam iš 
čia išvažiuoti. Ir teismai pa
prastai duoda tokius leidi
mus. 

K

Browderis, Komunistų Par
tijos kandidatas į preziden- 

nrumnausvu uu- t b pakviestas sakyt 
del, kad Browderis andaiJi^u____ _i nn willkalbas masiniuose susirinki

muose Los Angeles rugs. 8 
ir San Franciscoj rugs. 11, 
Californijoj, ir Seattle-rugs. 
13, Washington valstijoj.

tada padavė apeliaciją j Todėl jis Jcreipėsi i *. New

Yorko apskričio federalį 
teismą leist jam iš čia išva
žiuot iki rugsėjo 20 d. Bet 
federalis apskričio teisėjas 
Knox uždraudė jam apleist 
šį apskritį, užkirsdamas ke
lią Browderiui asmeniškai 
varyt savo prezidentinę 
kampaniją šalyje.

Browderio advokatas Ca
rol Weiss King dėl to pas-s 
tebėjo teisėjui Knoxui, kad 
jis sulaiko čia Browderj 
“ne įstatymiškais pamatais, 
bet politiniais sumetimais.” 

todėl“Daily Worker” 
rašo:

“Dar niekada 
Amerikos istorijoj 
tokio atsitikimo, kad kandi
datui į prezidentus būtų 
atimta taisės kalbėt į bal
suotojus, kaip kad dabar

iki šiol 
nebuvo

. . i’-’cZ'CpA

atimta ši teisė Browderiui.”
BROWDERIO ŽODIS
Atsiliepdamas į teisėjo 

Knoxo sprendimą, Browde
ris, tarp kitko, pareiškė:

“Teismas atėmė man tei
sę, kaip kandidatui į Jung
tinių Valstijų prezidentus, 
priimt pakvietimus kalbėt 
piliečiams, kurie nori pa
remt mano kandidatūrą.

“Šį sprendimą teismas pa
darė pagal šalies valdžios 
reikalavimą, be abejo, su 
prezidento Roosevelto suti
kimu, jeigu jau ne pagal tie
siogini jo patarimą... Tei
gėjas Knox užreiškė, kad su 
Ępųiunistų Partija reikia 
ęl^tis^e ceremonijų, kadan
gi p JL siekia pakeist Jung
tinių-'Valstijų valdžios for- 
mą.” T

ant 6-to pusi.)

Berlin, rugs. 5.—Anglų 
orlaiviai bombardavo dvi 
dalis Berlyno ir bombomis 
užmušė 18 nekariškių gy
ventojų “viename” šiauri
niame Vokietijos mieste už 
kelių valandų po to, kai Hit
leris žadėjo, kad vokiečių 
orlaiviai daugmeniškais už
puolimais “sukriušins” An- 
giiją-

Vokiečiai sako, kad per 
dieną jie sunaikinę 57 An
glijos lėktuvus, o savo pra
radę 17 orlaivių.

Berlin, rųgs. 5.—Vokie
čių orlaiviai bombomis pa
degė Anglijoj visą eilę fab
rikų, lėktuvų stovyklų ir 
prieplaukų, kaip sako vo
kiečių komanda.

Les Verrieres, šveic. 
Pranešama, kad 
išsiunčia milioną si 
nelaisvę Franci jos 1 
į Vokietijos gilumą.

s'
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Ar Tai Bus Tik Pišš?...
Fašistai, sandariečiai ir kitokį “vidu

rio sriovės” žmonės rugsėjo mėn. 1 ir 2 
dd. buvo suvažiavę į Philadelphiją “gel
bėti Lietuvą.” Iš tikrųjų, jie buvo suva
žiavę ne Lietuvą gelbėti, bet gelbėti pa
bėgusiam “tautos vadui” Smetonai su
grįžti į Lietuvą ir vėl jodinėti ant Lietu
vos žmonių sprando. Antras šio fašistų 
suvažiavimo tikslas buvo: susitarti kovai 
prieš pažangiąją Amerikos lietuvių vi
suomenę. Šiuo tarpu, mat, kai krašte 
kelia galvą reakciją, tai ir pas lietuvius 
visokį apuokai, visoki nakties pabaldos, 
visokį buvę Smetonos žvalgybininkai ir 
šiaip sau talkininkai mano sugebėsią už
duoti lietuviškam pažangiajam judėjimui 
smūgį. Aišku, smetonininkams pavyko 
įtraukti į tą kompaniją vieną kitą ir vi
sai nekaltą asmenį.

Betgi visos tos fašistų pastangos jiems 
tikėtų vaisių neduos. Tą aiškiai parodė 
ši jų konferencija. Pačioj konferencijoj 
kilo balsų prieš kvailus bandymus “ko
munistus boikotuoti.” Konferencija buvo 
maža. Visas dalykas atrodė labai mizer- 
nai.

Konferencija nutarė įsteigti dvi or- 
. gąnizacijas: “Lietuvių Amerikiečių Tau

tininkų Sąjungą” ir “Lietuvos Nepri
klausomybės Fondą.” •

Kaip žinia, Lietuvoje tautininkų są
junga buvo fašistų sąjunga, kuri engė 
Lietuvą per arti 14-ką metų. Dabar, kai 
Lietuvoje fašistams pasidarė karšta, kai 
jų sąjunga tapo uždaryta, tai Amerikos 
lietuviai fašistai pasirįžo tokią pačią są
jungą įsteigti Amerikoje. “Lietuvos ne
priklausomybės fondas” bus kalbamos 
sąjungos iždas finansuoti fašistinei veik
lai. Fašistai prašys žmones į tą fondą 
aukoti “Lietuvai laisvinti”, o gaubus pi
nigus (jei atsiras neišmanėlių, kurie 
jiems aukos) panaudos Amerikoje fašiz
mui stiprinti, kovai prieš pažangiąją 
Amerikos lietuvių visuomenę.

Drąsiai sakome: fašistų pastangos 
jiems vaisių neatneš. Kad taip bus, pa
rodo pati jų pasimojimo pradžia. Skai
tome “Vienybėje”: ?

“Seimui (šitokiu pavadinimu fašistai 
vadina paminėtąją konferenciją.—“L.” 
Red.) prisiųsta daug sveikinimų, tele
gramų ir aukų. Laiškais atsiųsta $11...”

Vienuolika dolerių atsiųsta su pasvei
kinimais “seimui”, kuris imasi vaidmens 
Smetoną grąžinti į Lietuvą! Tai yra aiš
kus įrodymas, kad Amerikos lietuvių vi
suomenėje mažai rasis neišmanėlių, ku
rie sutiks remti lietuviškų fašistų pasi- 
mojimus grąžinti Lietuvon fašizmą su 
jo visomis klastomis, nedorybėmis ir 
žiaurybėmis.

j e sųg^ity U užtenka vienos rankos pirš
tų, ir jų. purblenimas bei sielvartas ne
turi jokioj reikšmės, tačiau pravartu 
juos paM&usti, ką jie atsakytų į tokius 
klausimus}

“Ar dėl to jie dabar verkšlena, kad 
/tautos vadas’ keturiolika metų sauva- 
liškai kankinęs ir alinęs mūsų tautos 
dirbančiąj ą liaudį, prisikrovė tūkstančius 
užsienio bankuose, įsigijo dvarus, plan
tacijas 117 pabėgdamas, apvogė valstybės 
iždą?

■“Ar dėl to, kad jo valdininkai išvar
žė tūkstančius valstiečių ūkių, kurie ne
pajėgė jiems kraunamas skolas atlygin
ti?

“Ar už tai jie keikia ir purvais drabs
to Sov. Sąjungą ir/Raud. Armiją, kad ji, 
kartu su Lietuvos kariuomene, pasiren
gus apginti mūsų žemę? •.

“Ar už tai reikia bjaurinti tą valdžią, 
kuri suteikė žemės tiems, kurie per am
žius buvo ponų vergais, kad ir jie galėtų 
žmoniškai gyventi?

“Ar už tai, kad dabar mūsų pasenę 
tėveliai turės valdžios prieglaudą?

“Ar už tai, kad bus prieinamas kiek
vienam darbininko vaikui net ir pats 
aukščiausias mokslas?

Ąr už tai, kad nebebus prie dabartinės 
valdžios ūkių išvaržymų už ligoninės ne- 
apmo^ęjimą?

“Ir daug, daug panašių dalykų bus 
pravesta gyveniman mūsų tėvynėje.

“Taigi, netik lietuvis, bet ir kitų tau
tų žmonės, blaiviau protaują, džiaugiasi 
Lietuvos ir visos Pabaltės darbo liaudies 
laimėjimais atiduodami kreditą Sovietų 
Sąjungai ir pagarbą neįveikiamai Rau
donajai Armijai.

“Bet kai žmogelis’ kuris dreba prieš 
poną tik už duonos kąsnelį, kuriuo turi 

' pavalgydinti savo šeimą, ir dar būdamas 
lietuviu, šmeižia ir purvina Sovietus—vi
so pasaulio darbininkų draugus—tai 
kaip tokį pavadinti?”

Šitos pastabos, šitie klausimai labai 
tinka ir mūsų krašte gyvenantiems tos 
rūšies žmonėms. Perskaitę juos, jie tu
rėtų gerokai pagalvoti ir pagalvoję,—su
sivaldyti!

nėra daug kas sakyti, jis 
'augiau tik sau, ne
kišęs su mūsų ju-

skridimąMaskvos orlaivininkai studentai. Prieš 
valdžios orlaiviais gauna paskutines instrukcijas 
nuo mokytojo.

PRAŠOME NEPERDĖTI

Ko Jie Verkia, Ko Jie Sielojasi?
Uruguajuj, kaip ir Jungtinėse Valsti

jose, yra žmonių, kurie dėl paskutinių 
Lietuvoje .atmainų nepaprastai sielojasi. 
Vieni jų sielojasi sąmoningai, dėl to, kad 
jie arba jų giminės gaudavo iš smetoniš
kojo režimo kyšių, gaudavo tiesioginės 
paramos. Smetoniškas režimas, todėl, 

t tiems žmonėms buvo tikras globėjas ir 
rėmėjas. '

Bet yra nemažai ir tokių žmonių, ku
rie niekad nieko negavo iš smetoniškojo 
režimo. Bet ir jie, podraug su smetoni- 
ninkais, sielojasi ir liūdi, stovėdami ties 
Lietuvos fašizmo kapu. Šitokiems žmo
nėms Uruguajaus lietuvių savaitraštis 
“Darbas” stato eilę klausimų.

Paties “Darbo” žodžiais:
“Nors tokių sutvėrimų mūsų kolonijom ■ >

“Tiesioginis Karo Veiksnys...”
Atidavimas Anglijai 50-ties naikintuvų 

—karo laivų—yra tiesioginis karo veiks
nys. Šitaip šį klausimą suformulavo se
natorius Nye, republikonas iš North 
Dakotos. Sen. Nye mano, kad Jungtinių 
Valstijų kongresas turėtų daryti žings
nius prezidentui iš vietos prašalinti.

Senatorius Clark, demokratas iš Ida
ho, sako, jog šis 50 laivų perleidimas An
glijai, yra pirmieji pastaruoju laiku pa
daryti žingsniai kelyje į karą.

O republikonas kongresmanas iš New 
Yorko, Fish, sako, jog šis prezidento žy
gis suteikia teisę Hitleriui paskelbti ka
rą Amerikai.

Šitokios ir panašios mintys reiškiamos 
visos eilės senatorių, kongresmanų, vi
suomenininkų ir kitokių žymių žmonių, 
stojančių už taiką. Visi jie pripažįsta, 
kad šį prezidento žygį seks tuojau kitas 
žygis ir vis linkui įvėlimo mūsų krašto 
į europinį konfliktą, į antrąjį imperialis
tinį karą.

Reikia atsiminti, kad šis 50 karo laivų 
perleidimas Anglijai buvo padarytas be 
žinios kongreso, be žinios Amerikos vi
suomenės. Viską tą padarė prezidento 
Roosevelto kabinetas,—faktinai, patsai 
vienas prezidentas. Kai jau viskas buvo 
atlikta, tuomet paskelbta Amerikos vi
suomenei !

Užgirdami prezidento Roosevelto šiuos 
žygius, karo šalininkai bando surasti vi
sokių argumentų jiems pateisinti. Girdi, 
tie laivai buvo seni, nieko nereiškią.

Į tai tuojau galima atsakyti: jeigu jie 
bus geri Anglijai, tai kodėl negali būti 
geri Amerikai?

Kiti tūli, teisindami prezidentą Roose- 
veltą, sako: už tuos laivus mes gauname 
teises įsisteigti karo bazes Anglijos sa
lose, esančiose Amerikos vandenyse.

Gerai,/dtsako jiems taikos šalininkai, 
o kas bus su tomis salomis, jei Vokietija 
Angliją nugalės ir Anglijos vyriausybė 
sutiksJas .< pervesti Vokietijai? Jie tvir
tina, kad Amerikos vyriausybė turėjo ne 
nuomuotLtose salose karo bazėms vietas, 
bet pasiimti; salas iš Anglijos už skolas, 
kuriaš Anglija Amerikoje užtraukę per 
pirmąjį imperialistinį karą—bilijonus do-

Mirtis yra labai nemalo
nus dalykas. Kiekvienas 
žmogus mirdamas palieka 
artimesnių ir tolimesnių gi
minių. Giminės pergyvena 
didelį širdies skausmą. O 
jeigu, tai būna žmogus, ku
ris veikė darbininkų orga
nizacijose, tai tuo kartu or
ganizacija netenka veikėjo. 
Buvo atsitikimų, kad kaip 
kur mirė viena ar kita kuo
pa kartu su mirusiu drau
gu. Taip anais metais atsi
tiko Buffalo mieste, kada 
mirė draugas (Garisonas)., 
tai mirė ir iš 20 narių Lite
ratūros Draugijos kuopa.

Mirties laiku kiekvienas 
iš mūsų draugų stengiasi 
suraminti mirusiojo gimi
nes, padėti joms pergyven
ti tas skaudžias nuliūdimo 
valandas, padėti patarnavi
mu. Dąžnai', kada miršta 
vienas ar‘/kitas veiklesnis 
mūsų Organizacijos ndrys, 
tai ne vien vietos mūsų or
ganizacijų nariai nuperka 
vainiką, padeda giminėms, 
bet net redakcijų nariai va
žiuoja ir prie mirusiojo pa
sako kalbą. Tai nėra leng
vas redakcijai darbas. Ka
da bent kuris redakcijos 
narys nuvyksta už šimto, 
kito mylių pasakyti prie mi
rusio kalbą, tai jo visa die
na jau darbui žuvus. Gi re
dakcijose turime tik griež
tai apribotą narių kiekį. Li
kusieji redakcijos nariai tu
ri dirbti viršlaikį, kad laik
raštį išleidus laiku, kad iš
važiavusio r e d a k t o r i aus 
darbą padarius. Arba, laik
raštis jau1 paruoštas spau
dai, jau mašina . paleista, 
tuo kartu atneša iš telegra
fo raštinės žinią, kad kur 
nors mirė inūsų organizaci
jos narys ar dienraščio 
skaitytojas. Mes tuč tuojau 
sulaikome, t mašiną,,, sustab
dome .dienraščio spausdini
mą ir kuo greičiausiai pa
ruošę tą žinią įdedame į 
laikraštį. Visą tą jaučiame 
už savo pareigą, Reikia pa
gerbti ne vien gyvus, bet ir 
mirusius draugus ir drau
ges. Juk višas mūsų judėji
mas susideda iš atskirų 
žmonių, kaip namas iš at
skirų plytų. Kiekvienas 
žmogus yra savo vietoj. 
Kiekvienas yra brangus ir 
užsitarnauja pagarbos.

Jeigu kur numiršta mūsų

tas nėra gerai. Literatūros 
Draugijos nariai, vietos 
kuopoj žino, kad miręs ne
buvo narys. Jie tą užtyli tik 
dėl mandagumo, kad neno
ri ginčytis. Centre taip .pat 
galima visada patikrinti.

Į Pašaliečius, mūsų pakrei
kusiems perstoto savo kai- vius, simpatiku^, tik “gadi- 
boj, nurodo, kokiu keliu rei-1 name” su tokiais aprašy- 
kia eiti, kad būti naudin-1mais. Jie sau mano: “Mi- 
gesniems ir sau, ir. darbo vi- kas nepriklausė prie orga

nizacijos, o kaip mirė—gra
žiai pakavo j o, dar vainiką 
nupirko. Kibą aš durnas 
prigulėti, dolerį pusę mokė
ti, kaip numirsiu ir mane 
vistiek palaidos.” Kitas iki 
tiek dasigyvena, kad nei 
prie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo — pašalpos ir 
pomirtinės organizacijos, 
arba vietinės pašalpos drau
gijos, kliubo nemato reikalo 
prigulėti.

Jis mandrumo apimtas 
sako: “Kaip numirsiu, tai 
kam smirdėsiu, tai tas ir 
pakavos!” Tokis mandru- 
mas jau toli siekia.

Mano supratimu, reikia 
mums būti daugiau žmoniš
kiems, daugiau draugiš
kiems. Padėti vieni kitiems 
esant gyviems, ištiesti drau
giškumo ranką nelaimėje, 
ypatingai pagelbėti laike 
mirties atsitikimo draugo 
giminėms, jam patarnauti. 
Taip elgtis, kad visi maty
tų, jog mūsų darbininkiška 
šeimyna yra kultūringa, pa
vyzdinga ir žmoniška.

Bet tuo pat kartu jokia
me atsitikime neperdėti. Mi
rė žmogus, kad jįr labai ge
ras, kad ir artimiausias rė
mėjas, tegul jį visuomenė 
žino' tokiu, kokiu jis buvo. 
Jeigu jis nepriklausė prie 
organizacijų, tai susimilda- 
dami, ir mirusį “neįrašyki
te.” Pirm rašote nekrologą, 
tai patirkite faktus, jeigu 
jie’nežinomi.

Aš bijau, kad ši mada nuo 
mirusių nepereitų prie gy
vų. Kaip karas baigsis, bus 
daugelis žmonių, kurie va
žiuos į Lietuvą gyventi. Ta
da, žinoma, jie norės ten 
parvažiavę pasirodyti “vei
kėjais”. Gali atsirasti tokių 
gara darių vietoj, kurie 
jiems ir gi pradės išduoti 
“veikėjų” dokumentus, kaip 
tiems, kuriems išduoda po 
jų mirčiai. Daugiau atsako
mybės !

buyh,’ šušMšęs su mūsų ju- 
dėji$m. peikia pajieškoti 
prĮe^ą$tiš,; kodėl jis taip gy- 
vepd?LTr 'kalbėtojas suran
da. Kalbėtojas suranda ge-

I ras ir blogas puses. Susirin-

vienos ar kitos organizaci
jos narys, vieno ar kito 
dienraščio skaitytojas, arba 
taip visuomenei žinomas 
lietuvis, ir niekas apie jį, jo 
gyvenimą, mirtį, laidotuves 
neparašo, tai mes jaučiame, 
kad tos kolonijos draugai 
neatliko savo pareigas. Taip 
atsitiko pereitais metais, 
kada mirė drg. T. Sarapas 
Norwoode. Po darbo, per 
naktį važiavau automobi- 
lium per didelius rūkus, kad 
pasiekus Norwooda, ten pa
sakiau kalbą, po laidotuvių 
numigęs porą valandų vėl 
visą naktį grįžau atgal. Į 
abi puses kelionė buvo apie 
500 mylių. Asmeniškai ne
mažas nuovargis, pargrįžęs 
redakcijoj buvau ne kokis 
darbininkas. O vietos drau
gai ir neparašė apie Sara- 
po gyvenimą. Tai jaučiau, 
kad nedtlikomė pilnai savo 
pareigas. Ga/lė jausi, kad 
nepasiėmiau visų davinių ir 
patsai neparašiau, nors, tai 
jau būtų perdaug, pačiam 
kalbėti, pačiam ir aprašyti, 
kada ten yra draugų, kurie 
tą geriau žino ir tinkamiau 
gali atlikti. Tik metai pras
linkus po Šarapo mirties 
buvo aprašyta jo gyvenimas 
ir tai dėka “Laisvės” atsa- 
komingam redaktoriui. Pa
našių dalykų būna.

Mūsų redakcijų nariai, 
atsakomingi draugai, pasta
tyti priešakyj organizacijų, 
dėjome ir dėsime pastangų, 
kad patarnauti, kaip gy
viems, taip ir prie mirusių 
draugų. Bet ir prie geriau
sių norų redakcijų
negalės ; aptarnauti visas 
kolonijas. Dažnai 
daugiau p rasilavinęi draugai 
turės tas pareigas atlikti.

Dažnai mums prisieina 
pakalbėti net ir prie “paša
linio” žmogaus. Na,’ sakysi
me, gyveno žmogus, kuris 
tik metrikų knygoj buvo 
įrašytas, nepriklausė prie 
organizacijų, mūsų spaudą 
skaitė tik pripuolamai, daž
niausiai kitų prenumeruoja
mą, sakydavo:. “Aš patsai 
savo ' partija, savo bosas.” 
Bet štai jis numirė. Paliko 
gimines, kurie yra susirišę; 
su mūsų judėjimu. Giminės
nenori “pakišti po velėna viršaitis senas jau atleistas- 
be ničnieko.” Na ir kviečia ’ atstatytas. Dabar naujas— 
pasakyti kalbą. Iš tokio mi-( Pranas Gedvilas. Kruonyje 
rūsio žmogaus gyvenimo taip pat jau atstatytas ir

gesniems ir sau, ir. darbo vi
suomenei, progresui ir kul
tūrai.

Dabar pereikime prie mi
rusių aprašymo. Man yra 
sunkiausias darbas, tai ra
šyti apie mirusį. Apie gyvą 
žmogų gali drąsiai rašyti, 
jeigu jau kiek perdėsi, tai 
juk jis gali save apginti, 
“atsikirsti”. Bet su mirusiu 
kitaip. Jeigu parašysi apie 
jį ką neteisingai, tik vėliau 
sužinosi, tai spaus tave tas, 
kaip jo krūtinę žemė. Juk 
jis patsai negali pasiteisin
ti, apsiginti, jis miręs. To
dėl, rašant nekrologus, rei
kia teisingai, visapusiai ap
rašyti.

Bet bėda yra ir iš kitos pu
sės, kad mūsų kaip kurie 
draugai vaduojasi suprati
mu: “Mirusieji visi geri.” 
Visus giria, net ir tuos, ku
rie tų pagyrimų neužsitar
navo. Dažnai rašo: “buvo 
‘Laisves’ skaitytojas.” Pasi
imi “Laisvės” skaitytojų su
rašą, j ieškai mirusio vardo 
—nėra. . Reiškia, “Laisvę” 
neprenumeravo. Na, bet gal 
kas kitas ten name prenu
meravo, gal dviese prenu
meravo, gal kito vardu ėjo, 
gal ant stendų pirko, gal 
skolino! žodžiu, vis vien ga
lėjo skaityti dienraštį, nes 
jį kelis kartus daugiau žmo
nių skaito, negu prenume
ruoja. O gal, tik mirusį taip 
“pagyrė”?

Skaitai toliau: “Buvo 
ALDLD narys”. Pasiimi Li
teratūros Draugijos tos ko
lonijos kuopos narių sura
šą jieškai—nėra. Manai, gal 
seniau kada priklausė, ver
ti pereitų, užpereitų metų 
narių surašą ir ten nėra. 
Reiškia, jis nebuvo nariu. 
Aprašytojas mirusį įrašė, 
gal prieš jo norą... Blogai!

Panašių dalykų pasitaiko 
ne taip daug, bet pasitaiko. 
Didžiumoj mūsų draugai 
mirusius aprašo biskį su 
perdėtu pagyrimu. Vis vien D. M. š.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
nariai

vietos

Gavau ir aš laišką iš Lai
svos Lietuvos nuo savo as
meniško draugo ir kaimyno 
Lietuvoje (idėjų, aišku, 
skirtingų). Tarpe kitko, ji
sai rašo: “... Mat Lietuva 
pradėjo naują gyvenimą. 
Jūs tai jau žinote senai iš 
radijo ir'laikraščių. Su nau
ju gyvenimu nauji ir darbai 
atsirado. Jau ir naują Liau
dies Seimą turime. Visi gy-

Vedeckas. Nauju paskirtas 
Pranas Kazakevičius iš Di- 
jokiškių.

“Dabar visur tik mitin
gai, raudonos vėliavos, Sta
lino, Molotovo paveikslai. 
Kruonyje per mitingą ir Jū
sų brolis Juozas prakalbą 
drožė.”

Šio laiško rašė j as J. Vai
cekauskas Aukštadvario val-

ventojai su pakilusia nuo-|sčiaus sekretorius, tarnauja 
taika balsavo. Balsavo labai 
gausiai, 90-100%,

“Įdomus dabar gyveni
mas Lietuvoje. Aš vis dar 
Aukštadvaryje. Bet nežinau 
ar ilgai čia būsiu. Mano

Teisingiaufeiai tikrina tie, kurie sako, 
jog šitų 50 laivų perleidimas , Anglijai 
patys pastarajai reiškia labai mažai. An
glijos imperializmui svambu Ameriką 
įtraukti į karą. Ir Londonas moka tą pa
daryti. Pirmiausiai Anglija gaus 50 karo 
laivų, paskui gaus daugiau laiyų ir ki
tokių, karo Reikmenų; paskui ji gaus iš 
Amerikos ir žmonių, — ypač jei bus pra
vestas verstino. ,.kar,eiliavimo įstatymas,

kuris dabar yra svarstomas žemesniaja- 
ihe kongreso būte.

Taigi taikos šalininkams tenka labai 
susirūpinti: reikalauti, kongresmanų ne- 
perleisti verstino kareiviavimo įstatymo-- 
Burke-WadswqythLilians.

Amerikos pjheęįai turi pilną teisę pa
reikšti savo palšį’ Kol day nepervėlū, 
tasai balsas ūži taiką turi būti keliantis 
labai aukštai.

Liet, valdžioje iš 1918 metų, 
taigi žmonių nuotaiką ge
rai žino prie abiejų valdžių 
—dabartinės ir smetoninės. 
Minėtas Vedeckas, Kruonio 
viršaitis, atstatytas, savo 
gyvenime nėra nieko dirbęs, 
o turi lentpjūvę ir keletą 
namų Kruonio miestely, 

i Taigi tokiems ši valdžia ne
bus gera.

Lazauskas.

London, rugs. 3.—Anglai 
pripažįsta, kad vokiečiai 
per savaitę paskandino 16 
Anglijos laivų, 79,750 tonų 
įtalpos.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.
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Smagenų Detektyvai LEDAI ANT GALVOS Šokimai iš Orlaivių
Dr. Borisas praeitą kartą 

įvairumuose rašė apie psi
chologiją ir apie jos skyrius. 
Tarp kitko, jis atkreipė dė
mesį į vadinamą praktišką 
psichologiją, kuri pritaiko
ma įvairiem bizniam bei už
siėmimam.

Jau buvo minėta, jog psi
chologija iš esmės yra 
mokslas apie tai, kaip vei
kia žmogaus smagenys, ner
vai ir jausmai, kalbant ben
drai apie juos visus. Pama
tinis dalykas čia, supranta
ma, yra smagenų veikimas. 
Todėl psichologus, kurie ty
rinėja praktišką smagenų 
veikimą, protinį apsukrumą 
ir žmogaus “dvasią”, gali
ma pavadint smagenų de
tektyvais. Ir jų yra jau pu
sėtinai daug visokiose įstai
gose, ypač patirt, ar naujas 
žmogus tinka tam tikram 
darbui ar ne.

rie ne.
Žinoma, ir tyrinėtojai 

kartais padaro klaidų. Kai 
kada žmogus pilnai turi ga
bumų darbui, kurį jis nori 
gaut, bet jis perdaug ner- 
vuotas, ir tik dėl to neišlai
ko “dvasinio” kvotinio. Ta
čiau, žinovai tvirtina, kad 
milžiniškoje daugumoje at
sitikimų psichologinis išty
rimas parenka tinkamiau
sius žmones vienam ar ki
tam užsiėmimui.

Daugelis universitetų ir 
kolegijų jau gana seniai da- manymas klaidingas, 
ro psichologinius kvotimus ]edų ar šalto vandens 
naujiem studentam, nežiū- preso veikimas siekia 
rint, kad jie turėtų puikius 'giliai, kaip raportavo 

iš vidurinių'

Žmonės iš patyrimo žino, Bierman ir Mae Friedląn- 
kad ledai įvynioti į audeklo der rugs. 3 d. Gydytojų Fi- 
gabalą arba įdėti į guminį 
maišelį, uždėjus tai ant 
skaudamos kaktos, dažnai 
sumažina skaudėjimą. Šalti 
kompresai panašiai atliuo- 
suoja skausmus 
“užsidegusiose” 
se.

Bet dauguma
kad šaltis tokiuose atvejuo
se paliečia tiktai patį kū
no paviršių ir kad atvėdi- 
nimas neinąs giliau po oda. 
Dabar pasirodo, kad

ir kitose
kūno daly-

manydavo,

pažymėjimus 
mokyklų. Ir patyrimai ro
do, jog didelė dauguma tų 
studentų sėkmingi ausiai 
mokinasi ir baigia mokslą, 
kurie gerai išlaikė psicholo
ginius kvotimus; taipgi ir 

Praeitą šeštadienį Colum- tiem sekasi, kurie paklausė 
bijos Universiteto profeso- kvotėjų ir pasirinko tokią 
rius A. I. Gates tuo klausi- mokslo šaką, kokią kvotėjai 
mu kalbėjo

yorkiečiai gydytojai

toks 
Nes 

kom- 
gana 
new- 
Wm.

Žibalo Bonka-Geras
Medžioklės Pabūklas
Po 10 metų klajonių po 

Afriką į Karaliaučių sugrį
žo vienas tenykštis gyven- 

suvažiavime nurodė. Pavyzdžiui, dange- tojas ir papasakojo vietos 
Praktiškųjų Amerikos Psi- lis norėjo mokintis gydyto- spaudai apie 
chologų Draugijos State.........................................
College, Pennsylvanijoj. Be 
kitko, jis nurodė, kad psi
chologinis ištyrimas išgel
bėtų daugelį jaunų žmonių, 
kurie nori būt aktoriais ar 
rašytojais bet patys savęsp" po platų Af-
nepazjsta kad jie neturi; d . H bet h. rikos 
pbumų tokiom profesijom,.]j Nes ir to‘. apima taip vadinamasis re-
ir todėl musasi kaip žuvis įkie ti dal kai kai gračio drugys. Jis tolumoj 
; ledą, vargsta, skursta,; u inkimas radio progra. 1------- —
kremtasi ir savo gyvenimą mo muzikoS) pasikalbėji- atrasti

poilsis, žaismės ir kiti1 Bet paskui pasirodo, kad

; savo nuoty- 
jais, bet psichologiniai ty-'kius. Medžioklė Afrikoj jo
jimai atidengė, kad jie ge- kiu būdu nesanti šventadie- 
riaų tinka į inžinierius,'nio pramoga, bet tikra eks- 
mokytojus ar ką kitą. 1 pedicija, kuri tęsiasi nuo 

Profesorius Gates teigia, bgi keturių^ savaičių, 
kad ir ligoninėse toliau bus'įr v\s.as būrys nešė- 

gydyti protliges, bet ir šiaip ribos žemyną medžiotoją

veltui eikvoja. Moksliškas 
psichologas, patyrinėjęs 
juos, atrastų, kad tie žmo
nės netinka į aktorius ar 
rašytojus, bet gal turi gerų 
gabumų į mechanikus ar 
kokius kitus užsiėmimus.

Didieji žurnalų ir laikraš
čių leidėjai-samdo “smage
nų detektyvus,” psicholo-

mo, 
veiksmai taipgi reikalauja 
psichologinio įsižiūrėjimo” į 
ligonio padėtį, kaip sako 
prof. Gates.

Nauji Bomberiai

M.

Nauji Jungtinių Valstijų
gus, kurie . ištiria, ar žmo-( super-bomberiai, kurie da
gus norintis gaut vietą re-1 bar yra budavojami, turės 
dakcijoj turi tam reikiamų po 4 motorus ir galės lėkti 
gabumų ar ne. 200 mylių į valandą. Kiek-

Kai kurios didžiosios : vienas motoras tokio bom- 
krautuvės taipgi pradėjo' bėrio turės 1,500 arklių jė- 
varyt per psichologų šeren- 
gą merginas ir vaikinus, 
jieškančius tarnautojų-par- 
davinėtojų vietos. Didieji 
fabrikai savo inžinerijos- 
mechanikos skyriuose jau 
nuo pirmiau naudojasi pa
tarnavimais psichologų, 
idant patirt, kurie kandida
tai į tuos darbus tikę, o ku

gos. Toks bomberis galės 
lėkti be sustojimo 6,000 my
lių ir galės vežtis 28 tonus 
mirties medžiagos.

Iš KIAUŠINIO TUOJ 
ORAN

“Juodoji Našlė”
Londono žverinčiuj nese

nai padėjo kiaušinėlius par
vežtas iš Čilės (Pietų Ame
rikos) voras, vadinamas 
“Juodoji našlė.” Tas didelis 
voras labai pavojingas: nuo
dai “Juodosiob našlės” gali 
užmušt žmogų į tris minu-, 
tas. Jokios pagalbos nuo 
įkandimo to voro iki šiol ne
surasta.

Iš kiaušinėlių, kuriuos 
padėjo voras, turės išsiristi 
maži vorukai. Žvėrinčiaus 
direkcija, belaukdama voru- 
kų, rūpinasi visais būdais 
apsaugot kiaušinėlius: visi 
kiaušinėliai tapo suskaityti, 
ir vieta, kur jie randasi ta
po apsaugota taip, kad jo
kio plyšelio nebūtų, idant 
išsiritęs vorukas nepabėgtų.

Australijoj ir South Sea 
salose yra tokia paukščių 
veislė, kurių šeimyna kaip 
tik išsirita iš kiaušinio, gali 
lėkt. Jauni paukštukai būna 
pilnai apaugę plunksnomis 
ir ne tik kad gali lėkti, bet 
ir nepriklausomai gyventi.

KUR DIDŽIAUSIAS 
PROCENTAS VYRŲ?

Chinija turi didžiausį 
nuošimtį vyriškos lyties gy
ventojų pasaulyje. Ten yra 
125 vyrai ant kiekvieno 
šimto moterų.

Seniausi Amerikos Gyvento
jai—Jauni Piliečiai

Jungtinių Valstijų indi- 
jonai gavo pilietines teises 
tik 16. metų atgal. Pagal 
kongreso aktą, birželio 2 d. 
1924 metais visiems indi jo
nams tapo išrašyta piliety
bės certifikatai.

mato kalnus ir skubi ten 
medžiotojo laimę.

tai tik miražas (atspindis 
ore) ir jokių kalnų nėra. 
Afrikoj medžioklė tai aukš
tos rūšies sportas ir me
džiojami tikrai reti ir pa
vojingi žvėrys — “didžio
sios katės”—liūtai ir leo
pardai, o taip pat storao
džiai drambliai, buivolai ir 
raganosiai. Retųjų žvėrių 
skaičiun įeina ir miško an
tilopės.

Medžiotojas jau iš anksto 
žemėlapy numato savo me
džioklės sritį, nes be aiš
kaus užsibrėžimo ne vienas 
medžiotojas yra patekęs ne
laimėn. Pavyzdžiui, jei api- 
braižoj nėra nurodyta upės 
kryptis, jis grįždamas gali 
lengvai paklysti. Sekioda
mas žvėrį, medžiotojas daž
nai turi padidinamuoju stik
lu tirti pėdas, kietoj akme
nuotoj arba minkštoj miško 
žemėj, nes ten pėdos greit 
susilieja ir išnyksta.

zinių Therapistų suvažiavi- 
'me Clevelande.

Antai vienam ligoniui bu
vo išimtas skaudulys iš 
smagenų, ir ant kaktos už
dėtas ledinis kompresas. 
Daktaras Bierman paskui 
įstatė į galvą termometrą, 
ir atrado, kad ledai per du 
coliu gilyn atšaldė smagenis 
pusantro laipsnio pagal 
Fahrenheit gradusninką, po 
ta vieta, virš kurios buvo 
ledų kompresas.

Maišeliai ledų, kuriais bu
vo apdėta kito ligonio blauz
da, atšaldė giliai blauzdos 
raumenis 26 laipsnius pagal

Fahrenheit. Vien šaltą orą 
pučiant tam tikru prietaisu 
ant blauzdos, vidujiniai jos 
raumenys buvo atšaldyti 11 
laipsnių.

Šalti kompresai ant pilvo 
taipgi paliečia vidujinius 
organus, nors tie organai 
dėl to tik truputį atvėsta.

Paskutiniu laiku ledai ir 
šaltis buvo palygint mažai 
vartojami gydyme; daug 
daugiau dėmesio buvo krei
piama į karštį kaip gydymo 
priemonę. Bet naujausi pa
tyrimai rodo, kad ir šaltis 
toliau bus plačiau vartoja
mas kaip naudinga priemo
nė gydant tam tikras li
gas. —N. M.

ŠLAKUOTI ELNIAI Daug Daugiau Džiovi
ninkų, Negu Manyta

atgal išnaudodavo 
(ragus) su taisymui 
gyduolių. Senovės 

tie elniukai buvo 
Užmu-

Chualu — elnias-kvietke- 
lis—taip vadina chiniečiai 
šlakuotą^elnią dėl jo gra
žumo ir nepaprasto grakš
tumo.

Šlakuotojo elnio vertybė 
randasi jo raguose (vadina
mi: pantai), kurie turi sa- 
vyje daug gydomųjų ypa- 
tybių. Chinų medicina 2000 
metų 
pantus 
įvairių 
laikais
žiauriai naikinami, 
šęs elnią medžiotojas, pa
prastai, iškirsdavo ragu
čius kartu su galvos kaulu.

. Tėvynė šlakuotojo elnio— 
Tolimieji Rytai.,

Šiuo laiku Pajūrio Kraš
te (Sovietų Sąjungoj) yra 
įsteigta elniosovchozai, kur 
auginama desėtkai tūkstan
čių tų brangių ir retų gyvu
lių. Kiekvieną metą jau
niems elniukams būna nu- 
pjaustoma dar nesukaulėję 
ragučiai. Po tam elniukas 
paleidžiamas ant laisvės, o 
per metus laiko jam užau
ga nauji ragučiai, kurie vėl 
būna nupjaustomi.

Specialiai
ir išdžiovinti pantai yra 
siunčiami į
SSSR fabrikus, kur iš jų iš
dirba preparatą vadinamą 
“Pantokrin.” Pantai siun
čiami ir į užsienius.—V. R.

Medikaliame rūme Pa
saulinėje Parodoje New 
Yorke paskutiniu laiku, bu
vo nutraukta X-spindulių 
paveikslai šešiolikos tūks
tančių žmonių krūtinių, ir, 
pasirodė, kad 500 jų turi 
džiovą, patys apie tai neži
nodami.

Oficialiai skaitmenys sa
kė, kad Jungtinėse Valstijo
se dabar iš kiekvienų dviejų 
šimtų žmonių tik •____ (
turi džiovą, tai pusė procen
to. Bet naujoviškiausi X- 
spindulių prietaisai Pasau
linėje Parodoje atidengė, 
kad kiekviename šimte am
erikiečių yra daugiau kaip 
trys džiovininkai, gal net 
keturi. Nes daugeliui var
gingųjų žmonių ši paroda 

I neprieinama, o džiova pla
čiausiai p a s k Ii d u s tarp 
skurdžių ir vargšų.

Už X-spindulių paveikslo 
nutraukimą ir padarymą 
Pasaulinėje Parodoje ima
ma tik $1; kitur gi/to'Espa- 
veikslas kaštuoja penki
nę. ‘ Z —J. K.

užkonservuoti

tam tikrus

Kiek Yra Skirtingų Kalbų
Viso pasaulio žmonės kal

ba 2796 skirtingomis kalbo
mis. Bet tarmių (dialektų)

Pasirodo, kad medžioklėj Paskaitoma net iki 6760.
raistuose vienas geriausių 
pabūklų yra žibalo bonka, 
nes naktį ji puikiai padidi-i 
na laužo liepsną, apsaugo-; 
dama medžiotojus nuo liū
tų puolimų. Todėl kiekvie
nas medžiotojas, be nuolat 
užtaisyto šautuvo, dar ne-į šiauš.
šiojasi žibalo bonką. Plėš
riųjų žvėrių medžioklė ypač 
todėl pavojinga, kad juos 
tenka šauti iš nedidelio at
stumo. Stepėj galima šauti 
iš nemažesnio 200 ir ne di
desnio 350 žingsnių atstu
mo, krūmuose ir miške nuo 
60—150 žingsnių atstumo.

Leidžiantis į žemės gel
mes temperatūra kyla maž
daug 3° ant kiekvieno 100 
metrų gilumos.

Vieškelis Virš Debesy
Chinijos vieškelio, Lashio 

Kunming, dalis eina virš de
besų. Ta dalis vieškelio yra 
7000 pėdų virš jūrų pavir-

Seniausias Gubernatorius

Michigan valstijos guber
natorius Luren D. Dickin
son yra seniausias (81 m.) 
gubernatorius J u n gtinėse 
Valstijose, o Harold Stas
sen, Miųnesotos valst. gu
bernatorius yra jauniausias 
(34 metų).

Pennsylvanijos v a 1 s t i ja 
turi 83 bravorus, o New 
Yorko—59. ------ <

$50,000 už Pašto Ženkleli

Dabartiniame kare paaiš-ltuvo išsiskleidęs parašiutas 
kėjo, kad orlaivija vaidina dažnai užsikabina už lėktu- 
didžiausią vaidmenį. Galin
gesnis vokiečių oro laivynas 
žymiai padėjo jiems laimėti 
Norvegijoj. Didžiuliai vo
kiečių transporto lėktuvai į 
Norvegiją atveždavo per 
dieną iki 2000—3000 karei
vių, kuriuos taip pat pajėg
davo aprūpinti maistu ir 
amunicija.

Jų paskirtis yra veikti 
priešo užnugaryje: naikinti 
užnugaryje esančius amu
nicijos sandėlius, sprogdinti 
tiltus, sutrukdyti telefono 
ryšį, išardyti geležinkelį ir 
šnipinėti. O didesni iškelti 
daliniai sudaro atskirą, sa
varankiai veikiantį vienetą, 
kuris priešui gali suduoti 
net ir pavojingą smūgį.

Į priešo užnugarį yra 
siunčiami geriausi oro ka
reiviai; aprūpinti automati
niais ginklais, moką gerai 
priešo kalbą ir fiziniai pat
varūs.

Dabar keliais bruožais su
sipažinkime su pačiu para
šiutu, kuriuo jie gali nusi
leisti į priešo teritoriją.

Parašiuto istorija yra la
bai sena.

Garsusis menininkas Le
onardo da Vinči savo brėži
niuose jau suplanavo para- 

vienas siutą. Bet jis buvo labai 
primityvus ir daugiau pana
šus į skėtį. Po jo beveik 
apie šimtą metų parašiutas 
buvo užmirštas. Paskiau jį gariškas ūžimas užpakalyje.

Iš mano motoro šoktelėjo 
liepsna. Ugnies liežuviai di
dėjo. Jaučiu karštį rankose, 
veide. Žemyn, kuo greičiau
siai žemyn! Staiga man akis 
užpylė karštis ir aš pasida- 

nusi- riau aklas. Taip, aš nieko 
leisti. Pirmąjį šokimą iš ba- nematau. Veidą dengiu ran- 
liono atliko vienas francū- ka, bet ji dar karštesnė, 
zas, kuris iššokęs iš baliono Instinktyviai atleidau dir- 
nusileido laimingai. Tai bu
vo savos rūšies pasaulinė 
sensacija. Bet visgi anų lai
kų parašiutas nebuvo tobu
las ir neturėjo dįdelio pasi
sekimo. Atsir. 
vams, buvo srV 
rašiutų naudingumas ir jie 
buvo be paliovos tobulinami.
Dabartinį

dažnai užsikabina už lėktu
vo, paskiau nuo didelio 
lėktuvo greičio susidaro 
stiprus smūgis, kuris nela
bai maloniai nuteikia šo
kantį, o silpnesnis gali vi
siškai neišlaikyti.

Geriausia yra parašiutą 
atidaryti savarankiai — to
li nukritus nuo lėktuvo. Be 
to, savarankus atidarymas 
yra tuo geresnis, kad karo 
metu į iššokusį lakūnąįir 
pamažu besileidžiantį že
myn, priešas apšaudo. Kad 
tai yra faktas, trumpai pa
pasakosiu vieno lakūno nuo- 
tikį dabartiniame kare'.

Jis su dar dviem naikin
tuvais išskrido patroliuoti 
virš miesto. Debesų pri
dengti, jie darė ilgas aštuo
niukes ir sekė. Staiga iš pie
tų pusės pamatė keturis 
priešo lėktuvus. Kautynės 
buvo neišvengiamos. Trys 
stojo prieš keturis. Visi 
gaudė vienas kitą. Pagaliau 
prasidėjo tikroji kova.

“Tai buvo tikras sąmišis,” 
pasakoja lakūnas, “mes nė
rėm vienas pro kitą ir ka
lenome kulkosvaidžiais. To
kioj kovoj sunku pasirinkti 
vieną priešą ir tenka kovo
ti beveik su visais. Aš šo
ku nuo vieno prie kito. Stai
ga virš manęs prašvilpė lėk
tuvas. Taip, jis mane gerai 
galėjo pačiupinėti. Nespė
jau susivokti, kaip vėl pra-

11 fe

pradėjo tobulinti italai ir 
net praktiškai buvo įvykdy
tas šokimas iš bokšto.

Pirmieji parašiutai buvo 
pritvirtinami prie orapūs- 
lių, iš kurių skrajotojai ne
laimei ištikus galėjo

dus lektu- 
rastas pa

žus ir išsikabinau per bor
tą. Kur aš esu, nežinau, nes 
vėjas mus besikaujančius 
nunešė gana toli. Ar toli že
mė, nežinau, tik jaučiu vir
šuje šlamantį parašiutą^ Iš 
pryšakio išgirdau tą patį 
kaukimą ir kulkosvaidžio 
seriją. Taip jis nori mane

parašiuto išra- nuleisti negyvą. Kulkosvai
džio kalenimas pasigirsta

New Yorko departmen ti
ne krautuvė (R. H. Macy 
and Co.) dėl tūlo savo kos-'dėju ląjkomas vienas anglų

kapitop^s. antrą kartą visiškai prie
Praeitame kare parašiu- nosies. Jaučiu net propele- 

tus daugi a u si a naudojo rio srovę. Mano nervai išse- 
žvalgybos balionai, nes juos ko ir, jei jis mane nesiliaus 
bet kas galėjo padegti fos- persekiojęs— pasileisiu nuo 
forinėmis kulkomis. Laku- parašiuto diržų.
nai iš pradžių jų nenaudo-. Bandau atmerkti akis, bet 
jo todėl, kad jokiu būdu negaliu. Nejaugi aš aklas ir 
parašiuto negalėjo sutalpin- niekuomet nebematysiu sau-

tiimerio neseniai nupirko 
nuo Ann Hind Scaįa vieną 
pašto ženklelį už $50,000. 
Tasai ženklelis yra išleistas 
Britų Gvijanoj 1856 metais 
ir užsilikęs visam pasauly 
tiktai vienas tos rūšies žen
klelis. To ženklelio didumas 
yra lxlį colio.

Vienas pašto ženklelių
rinkėjas 1873 metais nupirktam karui suprastinus pa- 
ko tą patį ženklelį už 6 ši
lingus (apie $1.50). —V. R.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
ĮPLAUKOS

Pagal Industrinės Tary
bos apskaitliavimą Jungti
nių V a 1 s tijų gyventojų 
įplaukos pereitais metais 
(1939) sudarė $62,500,000,- 
000. Iš tų įplaukų gyvento
jai sutaupą apie 6,000,000,- 
000 dolerių.

Didžiausiame pasaulio 
budinke — Empire State 
Buildinge, — kuris randasi 
New Yorke, yra suvartota 
10,000,000 plytų.

ti sėdynėje. Bet baigiantis 

Irašiutą beveik visi lakūnai 
'juo pradėjo naudotis. Jo 
dėka ne vienas lakūnas iš
liko gyvas.

Parašiutas gali būt atida
romas automatiškai. Lakū
nas, sėsdamas lėktuvan, ati
daromą virvelę prikabina 
prie lėktuvo borto. Iššokus, 
atidaromoji virvelė išsivy
niojusi perpjauja parašiuto 
spyruoklės laikiklį, kuris 
šokdamas laukan ištraukia 
visiškai mažytį parašiutėlį, 
o šis vėjo srovės pagautas 
išvelka didįjį parašiutą. Ši 
visa procedūra užtrunka 
tik apie 2-3 sekundes. Ta
čiau toks šokimas nėra vi
siškai. .tinkamas. < Netoli lėk-

4

■LI'-jJ

lės šviesos.
Motorų ūžimas nutyla, ir 

aš trenkiuosi į žemę. Para
šiutas mane velka per ak
menuotą dirvą, smarkiai 
daužo šonus. Bandau atseg
ti diržus. Rankos nusilpsta 
ir aš daugiau nieko nejau
čiu...

Atsipeikėjau ligoninėj. 
Girdėjau daktaro balsą:

—Bandykite p r a m e r kti 
akis.

Juk aš aklas, kaip galiu 
bandyt. Pamažu praplėsiu 
akis. Iš karto trenkė švie
sos juostos ir a vėl užsimer
kiau. Laimei, aš regiu..3

Tarnybiniai parašiutai tu
ri 40 ketvirtainių metrų 
ploto ir sveria nuo 5 iki 10

B

(Tąsa ant T-to pusi.)
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Statement of Principles
Adopted by LDS Youth
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terror and repression

here, these Lithuan- 
they believed that in

By Walter Kubilius

BEFORE the world war our coun
try was the mecca, the hope 

and aspiration of thousands of Lith
uanians who fled their native land 
to escape the 
of old Russia.

They came 
Ians, because
this country they would be able to 
speak freely, to live their lives as 
they chose without the fear of cen
sorship, without the fear of secret 
police and concentration camp. They 
believed that in the United States 
they would be able to maintain their 
culture, their traditions, their lan
guage and that they would be able 
to build a better world for them
selves and their children.

They came here because they 
wanted to defend, to save a culture, 
a language, a people’s habits and 
thoughts that were gradually being 
destroyed in Europe.

In America the Lithuanian people 
found their chance to speak freely. 
JBut America was a place where 
people spoke another tongue, where 
people had habits and ideas that 
were different from those of the 
Lithuanians.

Many of them wanted to go back 
to the fields and farms of Lithua
nia. Some of them went. But many 
stayed. - And those that stayed, 
sighed for the good old days in 
Lithuania, wept for a happy youth 
in the past far across the sea and 
sometimes bitterly looked forward 
to a doubtful future.

And out of this nostalgia, out of 
this sweet-sadness, were born the 
Lithuanian-American choruses and 
drama groups.

The Lithuanians of America sang 
the songs they knew, sang the songs 
their mothers taught them in Lith
uania. It did not matter whether 
the words were 
whether the tune 
whether they sang 
the street, in the 
the home — none
as long as the feeling was there, 
as long as the songs they sang made 
them feel better, made them hap
pier.

Gradually the sheer novelty of 
hearing a Lithuanian song, no mat
ter how badly or how crudely sung, 
wore off and the Lithuanian in 
America began to demand a better 
quality of song, better music, better 
voices, better trained singers — in 
siwrt, the standards of Lithuanian 
culture in America went up.

In order to help each other, in 
order to profit from the example 
that one chorus gives another, in 
order to be able to publish songs, 
to distribute them, to teach them— 
many of these choruses banded to
gether in cooperative activity in the 
field, of fine arts, literature, 
music, song and so on.

Let us now study them. Where is 
the LMS after the past 17 years, 
and where are we going?

At present we have 32 art groups 
actively participating in Lithuanian 
cultural work from California to 
Massachusetts to Canada.. The ar
chives are stored with hundreds of 
dollars worth of material that is 
waiting to be used.

In the field of publishing Lithua
nian songs, music, plays, etc., foi 
the Lith-American public, I believe 
that in recent years we have 
more than our share.

LDS Sports 
Awards

were 
Ban- 
29111,

done

have
The

right or wrong, 
was true or not, 
in the church, in 
bar room or in 

of that mattered

The songs we have printed 
been of the highest caliber, 
greater part of the song-needs of 
our choruses are supplied by the 
LMS. But, granting all this, we 
must admit the existence of weak
nesses and failures, we must ack- 

I nowledge that in the matter of 
songs we are> not all we should be. 
We do not publish as many songs 
and operettas as the choruses 'need, 
and those that are published very 
often stay where they do the least 
good: in the shelves and storage 
rooms when they should be in the 
hands of chords members. On the 
one hand not enough is printed tc 
supply the real needs of a chorus, 
and on the other what is ready is 
not supplied.

The difficulty can be said to be 
two fold, financial and organization- 

, al. Let us look at the financial 
j angle.

Printing, mimeographing or pho- 
' to-offsetting a song can sometimes 
be an expensive process. But 

i not too expensive and the 
would not be in a chronic 
of empty-pockets' if certain 
ciencies were corrected.

Firstly, the published 
not always pay for 
Their expense exceeds 
they bring in. This, occurs in a num
ber of ways. A new song may be 
issued and a chorus would write in 
for a copy. If the song is accept-, 
able the natural thing would be to 
order the 25 or 30 copies needed for 
the chorus members, but instead 
some chorus would be satisfied with 
one copy and let the matter rest. 
This is unfair, both to the center 
in whose shelves the undistributed 
songs must rest, and to the indivi
dual chorus member who does not 
have the chance to have a decent 
copy of the song with the music or. 
it.

Worse of all the trouble is the 
old headache that bills are some
times forgotten and not paid —and 
that annual dues to the LMS are 
often passed by with the simple 
statement “Why bother?”

it is 
LMS 
state 
defi-

works do 
themselves, 
the money į

“Of course, this is hardly a vacation. I’ll be gone only four months.”

New LMS Ex
Committee

Sporting
Notes

the 
the

BROOKLYN, N. Y. — At 
final convention session of 
L.M.S. on August 31 an Executive 
Committee of thirteen members was 
elected. The nominations 
by; the Organization 
composed of Albert Rye 
Fred Abekas of. Chicago 
Bovinas of Brooklyn.

The convention took into conside
ration the nominations and elected 
the following to the Executive 
Committee:

were made 
Committee 
of Detroit, 
and Vincas

The following athletes 
awarded medals at the LDS 
quet held Thursday, August 
at the Central Palace x Ballropm in 
Brooklyn, N. Y., for their outstand
ing performance in the LDS Na
tional Track and Field Meet:

SENIORS
Gold Medal—Al Matuza, Shenan

doah, Pa.
Silver Medal—Al Blozis, Brooklyn, 

N. Y.
Bronze Medals—Chet Murowski, So.

Boston, Mass.
John Simkonis, So. Boston, Mass.
Leo Shuck, Shenandoah, Pa.

INTERMEDIATES
Gold Medals—Karl Kiralis, 

Binghamton, N. Y.
Clem Karvois, 

Shenandoah, Pa.
Silver Medal-—Joe Szablo, 

Newark, N. J.
Bronze Medal—Richard Vaichonis, 

Elizabeth, N. J.

WOMEN
Gold Medal—Elizabeth Clancy, 

Brooklyn, N. Y.
Silver Medals—Marie Contrell, 

Brooklyn, N. Y.
Nancy Cowperthwaite, 

Brooklyn, N. Y.
Bronze Medal—May Anzelone, 

Brooklyn, N. Y.

Thoughts on 
Choruses

go down in 
major league 
bull-pen when

The National Youth Conference 
of the Association of Lithuanian 
Workers (LDS), meeting in the 
Eastern District YMCA Audito-^ 
rium, 197 Marcy Avenue, Brook
lyn, N. Y., on Wednesday, Au
gust 28th, adopted the following 
statement of principles:

The LDS Youth Movefnent is de
dicated to the principles of demo
cracy as outlined in the Constitution 
and By-Jaws of the Association of 
Lithuanian Workers.

The' aims ' of the LDS Youth 
Movement are:

1. To unite Lithuanian American 
youth, irrespective of their religious, 
political or social beliefs, into one 
strong fraternal body; to provide ac
tivity which would gain recognition 
for Lithuanian Americans and pro
vide for expression and development 
of their latent talents in various 
fields, making them better citizens 
of their community and of their 
country.

2. To encourage ..and to assist 
adult and youth members (who have 
not done so as yet) to become citi
zens of the United States and to or
ganize citizenship and English 
classes for them.

3. To engage in cultural and edu
cational activities beneficial to the 
membership generally.

4. To render assistance to mem
bers who are in misfortune.

5. To maintain, jointly with the 
entire organization, a system of 
fraternal insurance and disability 
benefits as provided in the Consti-

tution and by-laws of the Associa
tion of Lithuanian Workers.

The Association of Lithuanian 
Workers is an independent Lith
uanian American fraternal organi
zation operating under the provi
sions of the insurance laws for 
fraternal organizations of the state 
of New York and other states where 
It functions. It is not connected with 
any political organization and is 
controlled by officers who are demo
cratically chosen by the members 
according to the provisions of the 
Association’s Constitution.

THESE financial weaknesses oc
cur not because of some fun

damental error in the work of the 
LMS but because too often the ex- 

MANY organizations were formed I ecutive committees of choruses, 
whose purpose would be to • groups, orchestras, and so on, do 

help the choruses, help the Lith
uanian in America in his demand 
for something beautiful to listen to, 
to see. Among these organizations 
was the Lithuanian Art League, Lie
tuvių Meno Sąjunga.

The Lithuanian Art League was 
organized in 1923 in order to “unite 
Lithuanians actively participating in 
any branch of the fine arts — li
terature, drama, music, song, etc.— 
with the purpose of cooperative 
activity.” 

That is Article I, Section 
the LMS Constitution. That is 
the LMS stands for.

That was more than fifteen 
ago. I have mentioned the 
ground of Lithuanians in America 
and have tried to list some of the 
factors which brought the LMS into 
existence. I do this not with the 
reason of entertaining the delegates 
here but because I believe an un
derstanding of where we are and 
how we got there will help us solve 
some of the problems we face today 
and tomorrow.

These are some of the purposes 
for which the LMS was organized 
in 1923: • *

Article 1, Section 3
“To publish on a non-profit basis 

•ongs, music, plays, literary and 
educational material which may be 
found useful and necessary for its 
members.”

Have we accomplished that? 
it been done effectively and 
ciently?

Section 4:
“To Inform and to interest 

Lithuanian people in art and its 
In their lives.”

Is the Lithuanian in America 
ter informed and does he better un
derstand his own cultural traditions 
because of our activities?

Section 5: “To offer assistance to 
Lithuanian talents pursuing study in 
the fine orts.” 

How much. 
Whom have We 
people been of 
age Lithuanian

Section 6: “To conduct a popular 
educational program in the field of 
fine arts.”

Have we done this? What has 
been the extent of our popular edu
cation ?

drama,

I, of 
what

years 
back-

Has 
effi-

the 
role

bet-

have we helped ? 
helped? Have these 
srvlce to the aver- 
in America ?

AFTER each quoted section of 
the constitution of the LMS I 

have asked some pertinent ques
tions. It is hoped that the conven
tion today will carry on in mapping 
a way in which they can best be 
, answęred. '

not understand the role of the LMS 
im relation to their lopai groups, and 
fail to see the necessity of working 
to build it up, to strengthen it and 
to make it sounder and more stron
ger.

Why does this situation exist? 
Why has the Lietuvių Meno Sąjunga 
become more of a mailing address 
than a live, virile strong organiza
tion whose tasks, aims and prob
lems are understood and worked 
for by chorus members and indivi
dual members in all parts of the 
country?

This is, unfortunately or not, be
cause the LMS is mainly a service 
organization. By that I mean that 
the LMS is a place where certain1 
cultural needs of Lith-Americans 
can be fulfilled. It is an address to 
which chorus secretaries write when 
they need new songs, operettas or 
advice on music, drama and so on.

Of course there is nothing wrong 
in such a policy. But nowadays just 
a little bit more is needed. We have 
the bones of the organization in 
the LMS central committee —what 
we need is a little more meat in the 
shape of active choruses who arc 
part 
and 
in a

J. Gužas
Pranas Pakalniškis

P. Balsys
V. Bovinas

W. Kubilius
A. Jeskevičiūtė

B. Šaknaitė
L. Kavaliauskaitė 

Geo. Klimas
A. Rainienė

Aid. Bernotą
V. Visockis

J. J. Kaškiaučius

This committee of thirteen will be 
in office until the next convention 
is held. It is their duty to see that 
the LMS functions as it should and 
that all its affairs run smoothly. 
Alternates to 
take part in 
any drop out 
other reasons,
the following: O/ga Lukauskas, Žu
kauskienė, A. Kllmaitė, N. Pakalniš
kis, M. Stakovas, J. Sukackas and 
J. Kazakevičius.*

assist them and to 
the committee • should 
because of illness or 
are to be chosen from

Final Picnic
Of Detroit

so

of the living breathing 
do not just come around 
while.

(To be concluded))

Pop-Priced 
Opera

body 
once

se-“La Traviata” will receive its 
cond showing of the current sea
son at the Brooklyn Academy of 
Music this Saturday evening (Sep
tember 7) when Alfredo Salmaggi 
will present the New York La Sca^ 
la Opera Association in the Verdi 
opera, which inaugurated the series 
on August 24, and which i/ ‘being 
repeated by popular request' Cast:

Violetta—Elvira Helal;
Mildred Ippolito;
Castro;
Germont
Grenvil — Pompilio Malatesta; Gas- 
tpne
Douphol — Fausto Bozza; conduc
tor —Angelo Canarutto. # .

Popular prices (50c to $l,.5O) pre
vail. The box-office at the Academy 
of Music opens Thursday morning 
(September 5).
There will be nb performance on 

Sunday evening (Sęptęm£ęr_8). .

Annina
Alfredo—Robert
— Robert

■(lora — 
— Gina 
Tulman; 

Shilton; Dr.

Costante Sorvino; Baron

it 
in

go up 
again 
steps, 
heard 

of

down you’d go for two 
one got sick and having 
complaints everyone must
a good time, since the singing

heard

DETROIT, Mich. — And 
rained, I mean August 18, just 
time to see the boat leave Detroit. 
But wow, did we have fun playing 
duck. The waves were sky high, 
throwing spray up to the second 
deck. It was all rather exciting. 
You’d start up one step and 
three then the.tub 'ud lurch 
and 
No 
no 
had
continued the full four hours on 
the homeward voyage.

I suppose everyone has 
about it already but as a final re
minder don’t get lost Sept. 8th. 
The big (and I mean it) and final 
picnic of the Aido Chorus is going 
to be held at Beechnut Grove. A 
big orchestra is in the offing with 
the fine crowd of youth that attend 
the Aido dances. The LDS youth 
sports fund has its hand in the pie 
so that means all LDSers should be 
out in force.

Keep your smelling salts handy. 
Aido gossip is flashing all round, 
it’s liable to hit the columns any 
moment.

Flash! The searchlights 1, 2 and 
3 are deader than brass door knobs. 
Ho, ho, ho! Who’s got a battery?

—Kid Kong.

Don’t

Don’t 
my.

dawdle. Get on and get out’.

waste. Practice wise econo

The portable bull-pen iš baseball’s 
latest innovation. Brooklyn’s 1940 
Dodgers may or may not win the 
pennant, but they’ll 
history as the first 
club to carry its own 
it goes on the road.

Not a MacPhail notion, as might 
be supposed, but cropping from the 
brainpower of Flatbush fans, stirred 
deeply by reports that rival Nation
al League clubs choose the hottest 
corner of their parks for the visiting 
warmup reservation. They chipped 
in and purchased a handsome beach
chair efect, complete with brackets 
and posts and a green-striped awn
ing labelled “Dodgers.”

Baseball’s first portable’ bullpen 
was launched before the public when 
the Brooks made their August 
vasion of the Polo Grounds.

Boom Rowell for batting champ

in

the

it’s 
he

Riding the crest of a 20-game hit
ting splurge, the Boston Bee-Hive’s 
newest star, ’Barna Rowell, has 
heached the goal of every big league 
freshman’s dream — to lead 
league in the batting averages.

Astute as Casey Stengel is, 
unlikely the Bee Boss guessed
was pointing the high road to fame 
when he sent Rowell to guard se
cond base in the second game of 
the July 28 doubleheader.

Starting then, in 20 games, Barna 
biffed 33 hits in 87 times at bat, 
a .379 clip which at the end of the 
20th game posted his fair name 
over-top of Horse Danning, pace
maker in the averages since early 
spring. The Bees played the Giants 
and Horse got the horse-collar 
the ball game that lifted Barna 
the pinnacle.

The reese-camilli lightining

in
to

in
be

This writer has been directly and 
indirectly connected with many 
Lithuanian cultural groups and act
ivities in the Lithuanian colonies in 
the East. While having heard all the 
listed choruses sing and having dis
cussed them with his friends, he 
does not pretend to perfect artistic 
judgement but offers his opinions 
on the various choruses in the hope 
that it will create more lively and 
fruitful discussion. (Written before 
the LMS Song Festival.)

—“Handicapper. ’

FIRST DIVISION

(Best)
Hartford Chorus

Has an industrious teacher 
can cooperate with the administra
tion and better the chorus’ previous 

, records. Though their tonal quality 
may falter at times, the members’ 
energetic work and inspiration hoist 
it up to this first division.

who

has 
ne-

Newark Sietyno Chorus

Has an exellent teacher who 
faith in her chorus and who is 
ver afraid to try out new ideas.
Their administrative officers are ca
pable because of the fact that they 
are allowed many successive terms. 
The chorus has a fine set of voices 
with the mature singers setting the 
tonal quality. Despite its first class 
standing the group has its limita
tions and has to work very 
to be better than now.

SECOND DIVISION

hard

Those We Met and' 
Those We Know

was unable to

Lightning never strikes twice 
the same place. Same can not 
said for Brooklyn’s newest homer
thriller combo, Reese ' and Camilli. ( 
Twice within 5 days this budding1 
thunderbolt duet did its stuff to 
the glee of Flatbush fandom and 
consternation of National League 
foemen.

Against the Cubs August 4, Ree
se’s homer in the 9th tied the score. 
Camilli’s in the 11th won the game.

Versus Giants August 8, Reese’s 
homer in the 7th tied it. Camilli’s 
in the 12th broke it up.

(Fair)
Worcester Aido Chorus

.This chorus belongs in the 
division but recently their activity 
has slowed down with typical New 
England seasonal symptoms. The pet
ty squabbles amongst members tend 
to slow them up even though the 
chorus may be large. This chorus 
will do first division work as soon 
as many members decide to pay 
more attention to the musical part of 
the organization instead of 
ing satisfied with a social

first

just be- 
club.

Great Neck Pirmyn
A year or so ago this 

would have had difficulty 
iriside this second division. However, 
recently, despite its handicap of li
mited membership, and despite a 
couple of badly trained voices, this 
chorus has come to a better stand
ing because of the initiative and 

includingenergy displayed by all 
their teacher.

choi’us 
staying

Too Wet
A politician' making 

speech cried: “I wash 
clean of them. I repeat, 
hands clean.”

Peevish Old Man1 (in
“Somebody give that guy a towel 
so he can dry up.”

a heated 
my hands 
I wash my

audience):

There Are Others
Dad: “Well, what kind of' grades 

did you make in your finals?”
Son: “All right in eveything but 

one study and in that I am like 
Washington, Jefferson and 
.coin.”

Dad: “Why, how’s that?”
Son: “I went down in history.

Don’t 
lent.

Don’t 
. itself.

Lin-

criticize. Praise or keep si-

brag. Good work speaks for

the 
show

fur- 
the 
has 
mu-

Baltimore Lyros
Even though they are 

thest south they do hot 
traditional laziness. This chorus 
successfuly combined social and
sical work into a cultural blend 
that works wonders. The teacher is 
the best in «the vicinity and a fine 
musician in his own right. This cho
rus is a good contender for first di
vision honors.

Philadelphia Chorus
Has been in this class for a long 

time and will remain so if it does 
not snap out of its present status.

BUILDERS INVITE

Special Builders will hold a Steep
lechase party this Sunday, Sept. 8. 
We will meet at Laisve Hall, 6 to

The Youth Section 
appear this Tuesday and so, a little 
bit late, we review some of the in
teresting things that have happened 
to us, people met, ideas heard and 
so on. /

While the spotlight last week was 
mostly upon the interesting sessions 
of the LDS, particularly the Youth 
Conference, Wednesday evening, the 
week-end’s attention was riveted 
upon the convention sessions of the 
Lithuanian Art League where there 
was also an exhibition of paintings, 
sculpture, etc. by Lithuanian-Ameri- 
cans.

There were cartoons by Al Pross, 
paintings by Ignas Banasevičlus, 
John Aymanas; masks by Al Kai- 
rukštis, specimens of illegal art 
from Lithuania, sculpture of že
maite by Rimša, a death mask of 
Vincas Kapsukas, a photograph of 
the Brooklyn Aido Chorus in 1916 
and a number of other unusual and 
interesting art objects.

Sessions opened with a talk by 
Pr. Balsys, chairman of the LMS 
executive committee, and a report 
by the secretary. The secretary’s re
port will be printed on this • page 
in abridged form because it gives a 
rather clear background for the 
understanding of LMS problems and 
a clearer picture as to the historical 
position in which Lithuanian-Ameri- 
cans find themselves.

Dr. Petrick, author of “Lietuvių 
Tautinio Atbudimo Pionieriai,” gave 
one of the finest biographical talks 
it has ever been our privilege to 
hear. The subject was B. Vargšas, 
the playwright, a man fairly typi
cal of the blind groping of Lithua
nian men of letters who attempt to 
reach for the stars while their feet 
are caught in the traps of ill-health 
and incompetence. It was a moving 
talk, brilliantly written.

As a contrast in method we can 
point to S. Jasilionis’ talk on litera
ture. Carefully written, well-docu
mented and full of pertinent facts, 
but still the spark of interest was 
not struck. It is hard to absorb fact 
after fact without the warm flood 
of human sympathy and understand
ing easing it along.

During the reports we were sur
prised at the fluent Lithuanian of 
Torrington’s Julia Budelis. During a 
discouraging lull in the sessions, a 
pretty blonde, Olga Juškiutė, gave 
a report on LKM activities and suc
cesses that'loosened the smiles. And 
when the reports of $100, $200 
chorus treasuries came, well, 
became optimists.

A fine report on activities 
music committee by Pranas 
niškls was read by Lillian
liauskaite. It is a pity that the 
sessions were too short to go into 
more detail on the points raised.

On. Friday evening the Brooklyn 
boys turned the tables on the out- 
of-towners and threw a party for 
them. Refreshments and liquids 
flowed freely, we heard, but your’s 
and Aldona Žilinskas talked on this 
and that, and resting before 
calling it an evening—and home
ward bound to write another report.

During Saturday thę out-of-town 
chorus members began to straggle 
in, just in time to hear David LeVl- 
ta, noted musicologist

The LDS Youth Movement, recog
nizing the principles of democratic 
procedure, does not inquire into the 
political, religious or social beliefs 
of the members or applicants for 
membership and does not restrict 
membership because of views which 
they hold, nor does it interfere with 
the activities of its membership in 
any field. It is understood, however, 
that the organization is not respon
sible for any activities which the 
proper bodies of the organization 
do not sanction. Without this sanc
tion, no member may tie up or con
nect the organization to any of his 
or her activities or speak in the 
name of the organization.

Being dedicated to the principles 
of democracy as expressed in the 
Declaration of Independence and the 
Bill of Rights in the Constitution 
of the United States, the organiza
tion feels that each person has a 
right to his own opinions and ex
pression of his views and will stand 
up for these rights accordingly. 
However, this does not necessarily 
mean that the LDS endorses or does 
not endorse the views and opinions 
expressed.

The LDS Youth Movement being 
a progressive fraternal organization 
of young Americans, casts its lot 
with the American people generally 
and believes that since they are a 
free, peaceloving people, it is up to 
them to improve their standard of 
living and to live prosperously and 
peacefully—which is the only guar
antee that the democracy under 
which we live shall work and retain 
the confidence of the people.

Therefore, we, the LDS Youth 
Conference, pledge ourselves to 
work for the maintenance of our 
democracy, for improvement of our 
standard of living by studying va
rious social legislation and working 
for the enactment of such legisla
tion as will realise this end. We also 
pledge ourselves to work for the 
maintenance of peace for our be
loved land, since maintenance of 
Peace for our people. will further 
guarantee for us life, liberty and 
happiness.

Don’t weaken. Fearlessly face 
your problem.

Don’t gossip. It often acts as a, 
boomerang.

Don’t exaggerate. Truth needs no 
embellishment.

Don’t trifle. Life is primary a se
rious business.

Don’t shout. Loud talking is al
ways objectionable.

Don’t borrow. Pay your way as 
you go or don’t go.

Don’t worry. Useful occupation 
destroys depression.

Don’t complain. People loathe the 
chronic grumbler.

we all

of the
Pakal-
Kava-

from the
0.80 p. m. Come one, come all and Brooklyn Museum, play excerpts 

have a good time! --- HuiLDerS. from Beethoven, Schubert and Schu-

mann, explaining the development 
and significance of Romanticism, 
which, by the way, has little or 
nothing to do with the artist’s un
derstanding of a kiss.

A joint rehearsal of the choruses 
under B. šallnaite and then to the 
Brooklyn Labor Lyceum for the 
Festival where Mr. and Mrs. Nick 
Pakalniškis relieved us of worrying 
about the box office while we 
scampered about picking up all the 
loose ends that were left over. 
Greetings to the Hartford Chorus 
and then again explaining that we 
are not some other big fellow, and 
that all resemblance to John Orman 
is accidental. Ann Carson, looked 
lonely waiting for the Cleveland Ly
ros Chorus singers to straggle. Sad
dened to hear that one of the sing
ers from Baltimore fell ill and was 
resting by the Visockis.’ Here’s hop
ing he is better now.

Brooklyn, Great Neck, Newark, 
Hartford, Baltimore, Elizabeth — 
all sang, with Cleveland, joining in 
at the end in the mass singing that 
delighted everyone.

Tired but happy at the end of 
the day. A talk with Vincent Yo- 
kim. Thanks to all those who 
worked. Thanks for the people met 
and the pleasant memories. When 
work is done—you turn to philo
sophy: what is suffering? what is 
knowledge ? Albert Rye of Detroitand 
Biruta Naunchik of Cleveland give 
their ideas. We tell ours, hunting 
for words with which to express 
them. Fresh air, a moment’s rest, 
and then home to see Baltimore’s 
Lockwich, Skadin and Trebla fast 
asleep.

“To sleep, to dream—no more.” 
. Ah well, good night. /
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MAYNARD, MASS. Į Boston, Stoughton, Westfield, 
’ W. Hanover ir Worcester,Kauno Kriaušiai Buriasi į

Prof. Sąjungą
Kaune yra daug adatos 

darbininkų-kių: siuvėjų, ke
purninkų, modisčių ir kt. 
Ligšiol jų darbo sąlygos bu
vo labai blogos, nes dirbo 
išsisklaidę po visą miestą 
ir neturėjo organizacijos, 
kuri jų reikalais rūpintųsi, 
atstovautų jų interesus. Vi
si adatos darbininkų var
gai ir rūpesčiai išryškėjo jų 
gausiame susirinkime, ku
ris įvyko Darbo Rū
mų didžiojoje salėje. Savo 
reikalų apsvarstyti ir at
gautąja laisve pasidžiaugti į 
adatos darbininkų mitingą 
susirinko per 1,500 žmonių. 
Susirinkimui—mitingui va
dovauti buvo išrinktas siu
vėjas Šmilas.

Pranešime apie politinę 
padėtį, nurodžius senojo 
režimo niekšybes ir darbi
ninkų skurdžią buitį Sme
tonai viešpataujant, buvo 
pareikšta, kad dabar laisvę 
atgavus ir turint vyriausy
bę, kuri rūpinasi darbo 
žmonėmis ir yra pasiryžusi 
visus teisingus darbininkų 
reikalavimus patenkinti, ne
užtenka vien tik plojimų ir 
džiaugsmo švenčių. Reikia 
ir realiu darbu įrodyti, kad 
darbo žmonės sugeba ir gali 
patys savo gyvenimą tvar
kyti. Dabar, kada patys 
darbo žmonės ima gyveni
mo vadovavimą į savo ran
kas, jie turi parodyti, kad; 
moka šeimininkauti ir gali 
sau geresnį gyvenimą susi
kurti. O to galima pasiekti 
tik nuoširdžiai ir našiai dir
bant.

Toliau kalbėtojas nurodė 
į tai, kad vyriausybė, norė
dama atstatyti teisingumą 
ir teisėtumą, norėdama su
kurti Lietuvos darbo žmo
nėms šviesesnį gyvenimą, 
privalo valdžios aparatą ap
valyti nuo savanaudžių ir 
išnaudotojų. Tai jau smar
kiu tempu vykdoma. Tačiau 
niekdarių esama ne tik 
valdžios aparate. Bankuose, 
įmonėse, prekyboje taip pat 
apstu savanaudžių, užkietė
jusių liaudies priešų. Jie 
šiuo metu kaip tik ir sten
giasi varyti kenkimo dar
bą, kad apsunkytų vyriau
sybei jos programą vykdy
ti ir sutrukdytų darbo žmo
nių gerovę kelti. Tai daro
ma su tikslu, parodyti, kad 
darbo žmonės nepajėgia su
sitvarkyti. Todėl darbinin
kai privalo daboti, kad ne
būtų sabotažų, kad įmoni- 
ninkai bei krautuyininkai 
medžiagų neslėptų ir jų ne
išvežtų, nes pristigus me
džiagų sutriks darbas ir 
aprūpinimas. Siuvėjai nuro
dė, kad kai kurie Kauno 
biznieriai, stambūs krautu
vininkai, urmininkai šiuo 
keliu jau ir eina. Jiems siu
vėjai paskelbė griežtą ko
vą ir pasižadėjo niekdarius 
sekti, užkirsti kelią speku
liacijai, diversijai ir sabota
žui.

Susirinkime pranešimus 
padarė šios sritres atskirų 
šakų darbininkai.

Moterų salonų darbinin
kės nurodė, kad šiose dirb
tuvėse dažniausia tedirba- 
bama po 
tuose. Praėjus sezonui dar
bininkės atleidžiamos, o po
nios važiuoja į kurortus at
ostogauti. Salonų darbinin
kės negaunančios apmoka
mų atostogų, neįrašomos į 
ligonių kasą. Dėl to pasi- 
skundusias darbininkes šei
mininkės v koliojančios, iš

Buvędarbo atleidžiančios.
atsitikimų, kad valdžios pa
reigūnui atsilankius į dirb
tuvę, darbininkė, kad ne
reiktų į ligonių kasą regis
truoti, buvo uždaryta į 
spintą. Uždarbiai menki. 
Moterų salonų darbininkės 
nusiskundė ir Kauno po
niomis. Jos baisiai įnorin
gos. Esama tokių, kurios 
ir geriausiai pasiūta sukne
le nepatenkintos. Jieško 
priekabių, rodo savo “iš
manymą”. Žinoma, dėl to 
nukenčia tik darbininkės, 
kurias darbdavė po to viso
kiausiais žodžiais išplūsta, 
atlyginimus mažina.

Gorsetų salono darbinin
kės panašių nusiskundimų 
pareiškė. Maži atlyginimai, 
nedraudžia ligonių kasoje ir 
kt.

Modistės dirbančios labai 
blogose sąlygose—ankštose 
tamsiose patalpose, kur ir 
dienos metu tenka degti 
elektrą, šiose dirbtuvėse 
mokinės dirba visus metus 
be atlyginimo. Mokinės, 
kaip ir daugis darbininkių, 
neregistruojamos ligonių 
kasoje.

Kepurninkai nurodė, jog 
Kaune tik vienoje ar dviejo
se dirbtuvėse yra pakenčia
mos darbo sąlygos ir darbi
ninkai padoriau aprūpina
mi. Pavyzdžiu nurodyta 
Ekon. Karių b-vė. Mažesnė
se dirbtuvėlėse darbo sąly
gos blogos, atlyginimai 
menki ir nėra jokio drau
dimo.

Konfekci jonuose dirban
tieji siuvėjai labai išnaudo
jami. Darbai sezoniniai. La-

menesius me-

Triukšmingi Įvykiai Atlantic City, N. J

Išvalyta 100 Naziy Vadų

blausiai skundėsi mažų 
dirbtuvėlių siuvėjai.

Akordiniai dirbą siuvėjai, 
nors dirba po 15—18 vai. į 
parą, dažnai ne ką daugiau 
teuždirba už padienius. 
Taip yra . todėl, kad dau
giau uždirbant mažina atly
ginimo normas.

Jaunųjų adatos darbinin
kų ir mokinių vardu kalbė
jusi Radžiūnaitė nurodė vi
są eilę faktų, kaip eksploa
tuojami jaunieji darbinin
kai ir mokiniai. Jiems labai 
mažai moka, nedraudžia li
gonių kasoje, neduoda atos
togų, nemoka už antvalan- 
džius ir t. t. Jaunųjų ada
tos darbininkų vardu ji pra
šė visų šioje srityje dirban
čiųjų daryti žygių, kad, jau
nuolių ir mokinių darbo są
lygos būtų pagerintos, kad 
jiems būtų duodama atos
togų, pakeltų atlyginimus 
ir mokiniai būtų mokomi, o 
ne paverčiami šeimininkų 
tarnais be atlyginimo.

Susirinkime pasisakyta 
prieš akorainį darbą, prieš 
darbo ėmimą į namus, nes 
tokiu būdu darbininkas 
bjauriausiai išnaudojamas 
ir darbdavys jam neturi jo
kių prievolių. R.eikalauta 8 
vai. darbo'dienos, draudimo 
ligonių kasoje, apmokamų 
4 savaičių atostogų, mažas 
dirbtuvėles, kadangi jose 
blogiausios darbo sąlygos, 
jungti į didesnius koopera
tyvus, o tas dirbtuves, ku
rias nori savininkai dabar 
uždaryti, kad perimtų prof, 
s-ga.

Prof, s-gai organizuoti ir 
darbininkų reikalais rūpin
tis išrinktas komitetas.

Adatos darbninkai entu
ziastingai sveikino Liaudies 
vyriausybę, Lietuvos komu
nistų partiją, Raudonąją 
Armiją, drg. Staliną.

•lietu- 
parei-

šiame 
laiką

Mass. Taipgi, kviečiame Mai
ne, N. H. Vt., Conn, ir R. I. 
lietuvius.

Nors sykį į metus tyram ore 
galime suvažiuoti, ypač, kad 
dabar mes lietuviai turėtu
mėm glaudžiau laikytis, kada 
pasauly yra tiek neramumų.

Įžanga į pikniką tiktai 10c 
ir dar dovanų gavimas pini
gais—$15, $10 ir $5. May- 
nardo Vose’s Pavilion randasi, 
kur kelias No. 117 ir 27 susi
duria. Tai yra lengva vieta 
visiem privažiuoti. Iki pasi
matymui, Septemberio 8-tą 
dieną!

Komitetas: pirm. S. Minkus, 
iš So. Boston; vice-pirm. Jok- 
ša — Marlboro; iždininkas P. 
Jankus — Dorchester; t f in. 
sekr. J. Ruskey — Lowell; 
prot. sekr. adv. J. Cunys — S. 
Boston; A. Salasevičius — 
Worcester; J. Jaškevičius — 
Hudson; L. Paulauskas — 
Lowell ir Dr. A. Kapočius iš 
So. Boston. . .

Wilkes Barre, Pa.
LDS 7 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks rugsėjo (Sep
tember) 8 d., 10 vai. ryte, 
Progresyvio Kliubo svetainėj, 
325 E. Market St.

Draugai, visi malonėkit da
lyvauti, nes delegatas išduos 
raportą iš Seimo nutarimų; 
taipgi bus kitų svarbių reika
lų atlikti.
/ Sekr. O. (Zdanienė.

Vokiečių Oro Bombos Užmu
ša “Neperdaug Anglų”

London. — Per du mėne
siu nuo birželio 20 iki rugp. 
20 d., vokiečių lėktuvai 
bombomis kasdien viduti-

niai užmušė po vieną zmcn 
gų iš kiekvienų trijų milio* 
nų Anglijos gyventojų, tai 
būtų apie po 15 žmonių iŠ 
viso kas 24 valandos. Neš 
Anglija turi 44,937,444 gy* 
ventojus, arba beveik 45 mi* 
bonus, kas reiškia 15 kar« 
tų po 3 milionus. Šitokį 
pranešimą davę Anglijos 
karo vice-ministeris lordas 
Croft.

100 Japonų Orlaivių Vėl 
Naikino Chinų Miestus

Chungking, Chinija.-Apid 
100 Japonijos orlaivių rūgs* 
3 d., bombardavo chinų mie* 
stus Chungkingo srityje ir, 
padarė didelių nuostolių.

Rugpjūčio 31 d. per visą 
dieną darbininkai puošė čio- 
naitinį Boardwalką vėliavo
mis ir numargintomis lempo
mis. Visi viešbučiai ir ma
žiukės biznio įstaigos rengėsi : 
prie Labor Day—Darbo Die
nos šventės, ruošėsi parodavi- 
mui ir rinkimui gražiausios 
merginos Amerikoje. Tai buvo 
vakar.

Bet šiandien kad sukilo At
lanto vilnys, apsiputojusios 
pradėjo veržtis artyn ir ar
tyn prie Boardwalko.

Kaip 4 vai. po pietų, dar 
saulė skaisčiai švietė; žmonės 
ramiai ant smėlio voliojosi. 
Tik su sykiu vilnys sukilo ir 
visu smarkumu bėgo prie 
miesto, žmonės nepaspėjo pa
kilti nuo žemės. Vilnys, bėg
damos atgal į marias, dauge
lio nešė čeverykus, sijonus ir 
kitokius dalykus.

Didieji viešbučiai per visą 
vasarą turėjo pristatę ant pa
jūrio smėlio visokių paunks
nių būdukių, krėslų su matra
cais ir puikiausių uždangalų 
nuo saulės. Smėlis buvo nu
tiestas iš lentų padarytais ta
kais ir medinėmis grindimis, 
kad tik ponam kojos nesusi
purvintų ir sėdynės nesusipies- 
kuotų. 1

• Per visą vasarą čia Atlanto 
vilnys buvo labai mandagios, 
bet šiandien, rodos, iš kantry
bės išėjo ir be jokio pasigailė
jimo puolėsi visu smarkumu, 
kad nei ponai nei panelės ne
spėjo pasikelti. Bangos pa
griebė andarokus, kelines, če
verykus ir radijus, ir pradėjo 
nešti į jūrą, išvartė krėslus, 
išardė padarytus iš lentų ta
kus, paskandino matracus ir 
nuplukdė minkštas paduškas. 
Taip sakyt, tos nenaudėlės vil
nys suardė visus ponų patogu
mus.

Per visą popietį per viešbu
čio langą žiūrėjau, kaip ponai 
bėgo nuo smėlio, kas ką pasi
griebę.

Eksplozija Užmušė Keturis
Septintą valandą vakare iš

ėjau pasivaikščioti Boardwal- 
ku, gavus truputį liuoso laiko 
nuo savo senos sveikos ligo
nės, mano samdyto jos, ir tuo 
tarpu kas tai daugiau atsiti
ko.

Pora gatvių nuo “mano” 
viešbučio eksplodavo garų na
mas, vadinamas California 
Steam House, ir eksplozija už
mušė keturis- žmones ir kelis 
sužeidė. Ta vieta yra apgy
venta biednų žmonių.

Man bestovint, mačiau ir tė- 
mijau, kaip policininkai rau
sėsi po griuvėsius jieškodami 
žmonių gyvų ar negyvų; ir aš 
girdėjau daugelio išsireiški
mus tokius: “Biednus vargšus, 
tai visur nelaimė patinka”. 
Matyt, čia ponai neidavo.

Elizabeth V.

Mass. Valstijos Kliubų 
Piknikas i

Mass, kliubų suvažiavimas 
ir piknikas įvyks sekmadienį, 
Septemberio 8-tą, Vose’s Pa
vilion, Maynard, Mass.

Gerb. lietuvi, ar tamstai rū
pi, ką rinkimuose reikia rinkti 
už prezidentą, senatorių, gu
bernatorių, valstijos prokuro
rą ir kt. ? , Jei rūpi ateivių 
registracija, karo klausimai, 
Amerikos ginklavimasis, tai 
laikas dalyvauti ir išgirst, ką 
valdžios ir valstijos kandida
tai turi mums paaiškinti ir pa
sakyti? Mūsų visų skaitlin
gas dalyvavimas duos kandi
datams gerą įspūdį ir matys, 
kad su Massachusetts lietu
viais turi skaitytis. Jei neda
lyvausime šiame suvažiavime, 
tai skriausime patys save, sa
vo sūnus, dukteris, šeimas, ir 
mūsų lietuvių būvį kaipo gru
pę. Būkime susipratę 
viai ir atlikime savo 
gas.

Bus pamarglnimai 
piknike, kad linksmiau
praleisti. Suvienytų Kliubų 
Board Direktoriai išrinko Vo
se’s Pavilion, Maynard, Mass, 
dėl pikniko vietos, čia rasite 
daug vietos automobiliams, 
pasivaikščioti, pasilsėti, pasi
matyti ir atnaujinti pažintį, 
nors vieną sykį į .metus su ki
tas lietuviais ,iš kitų kolonijų 
ir sykiu šalto alučio išsigerti 
su užkandžiais. Taipgi, bus 
linksma Radio orkestrą, kad 
mūsų jaunimas galėtų pasi
linksminti ir pašokti. Bus ir 
sporto programa vadovaujant 
Dr. Kapočiui. Soft ball ko
mandos Cambridge, Hudson, 
So. Boston ir Stoughton, žais 
už Massachusetts čampionatą. 
Graži taurė bus dovanota lai
mėtojų komandai. . Kad mes 
lietuviai pasirodytumėm skait
lingai, tai Piliečių Kliubo na
riai, giminės, pažįstami ir ne 
narai yra kviečiami atvykt į 
Maynardą, Sept. 8-tą. Kvie
čiame lietuvius " iš Abington, 
Amherst, Athol, Bridgewater, 
Brockton, Cambridge, Dor
chester, Gardner, Greenfield, 
Holyoke, HaVerhill, Hudson, 
Hyde Park, Jamaica Plains, 
Lawrence, Lynn, Lowell, 
Montello, Northampton, Nor
wood, Peabody, Pittsfield, So.

Great Neck, N. Y
Drg. P. Beeis jau sugrįžo iš 

ligoninės, išbuvęs ten savaitę 
laiko. Randasi dabar savo na
muose. Rankos skausmai su
mažėjo, bet šiaip labai nema
loniam padėjime randasi, nes 
jo skaudamoji ranka, krūtinė 
ir pečiai sudėta į cimentą, ir 
taip turės išbūti dar porą sa
vaičių, laiko. Tas cimentinis 
užvalkstis labai privargina li
gonį, neduoda nei kaip pasil
sėti. Miegoti turi sėdoms ar 
tam panašiai. Bet šiaip džiau
giasi, kad skausmai mažėja ir 
yra viltis pasveikti.

Draugas.

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.

Prancūzai Nesiduoda Sukurs- 
tyt prieš Žydus

Vichy, Franci j a.—Naziai 
Paryžiuje varo smarkią 
propagandą prieš žydus, bet 
francūzai šaltai žiūri į na- 
zių kurstymus, ir iki šiol 
nepadarė jokio žymesnio iš
stojimo prieš žydus.

London. — Anglų laikraš
tis “People” praneša, kad 
Vokietijoj paskutiniu laiku 
išmesta iš viršenybės • vietų 
šimtas nazių vadų ir dauge
lis jų suvaryta į koncentra
cijos stovyklas. Tai, girdi, 
todėl, kad jie pasirodė ne
ištikimi Hitleriui. Jie šnekė
davę, kad jeigu Hitleris to
liau tęs karą, tai susilauks 
•bolševikiškos revoliucijos.

KETURIŲ MIESTŲ

ĮŽANGA 10c. bus ir trys dovanos prie ĮŽANGOS 
1-ma Dovana—$2.00; 2-ra—$1.00; 3-čia—$1.00

Kelrodis: Važiuokite Salem St. iki Montvale St., netoli randas parkas
Kviečiame viršminetų keturių miestų lietuvius dalyvauti išvažiavime 

ir linksmai laiką praleisti.

Lietuvių Kalbos Gramatika 
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Su angliškais paaiškinimais, pritaikyta Amerikos lietu
viams, patartina naudoti vaikų mokykloms. Galima gau
ti iš “Laisvės” adm., 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 

“Laisvė” duoda gerą nuolaidą kainoje mokykloms.

Rengia Lawrence, Lowell, Haverhill, Mass, ir 
Nashua, N. II. ALDLD Kuopos.

Įvyks Sekmadienį, Rugsėjo 8 September
HAVERHILL’IO PILIEČIU GED. KLIUBO PARKE

SALEM STREET BRADFORD, MASS.
Tai bus vienas iš puikiausių išvažiavimų. Visi galėsite 

linksmintis—suaugę ir jauni.
TURĖSIME GERĄ ORKESTRĄ ŠOKIAMS

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindinės rašybos 
taisyklės—žodžių darybą, linksniavimas, asmenavimas, sintaksė, sky- 

riamųjų ženklų nurodymas ir apie 1,500 veiksmažodžių 
angliškas žodynėlis. f-

Kaina $1. Prisiuntimą apmokame.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir mokesti. 

Kreipdamiesi adresuokite:

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

Iš Priežasties Lietaus Perkeltas į

BE

& *

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

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

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 Baltimorės.

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

Laisvė”

MflMI

s
i

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS

Rugsėjo 22 September 
MIKOLAIČIO PARKE

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

143 Pierce St, 735 Fairmount Ave., prie Muzikos Sales Richmonde, ties 28th 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 po kairei, imkite 
Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roosevelt Boulevąrdą: 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 IV2 maitės sekdami iškabas.



BeStas puslapis Penktadienis, Rugsėjo' 6, *1940

Iš Brooklyn^ j Meksikos Sostinę ir Atgal
(Kelionės Įspūdžiai)

1 ■■ -■ ------------ A. Gilmanas w—— - r -

(Tąsa)

• Juo toliau važiuoji tuo kloniu, tuo re
ginys darosi gražesnis. Randiesi labai, 
labai dideliame stadijume ar lankoje, o 
visur aplink kalnai, ir dar kokie. Gana 
toli po kairei matosi labai dideli kalnai 
baltomis viršūnėmis. Tai esą užgesę ug- 
niakalniai, ant kurių dabar visada snie
gas esti.

Davažiavome kaip ir aukštėliau. Koks 
puikus reginys pasirodė! Meksikos Mies
tas pasirodė stovintis baltais namais, 
raudonais stogais, kaip kokioj žalioj, ža
lioj lankoj, už kurios vėl kalnai matosi. 
Net norisi sustoti ir pasigėrėti nematy
tu ir stebėtinai maloniu reginiu.

Jau prasideda ir priemiestis, kuris, 
kaip ir prie kiekvieno pasaulyj didmies
čio, tęsiasi gana ilgai. Prie kitų didmies
čių, ypatingai Amerikoj, pradžia miesto 
būna maloni, švari, turtingesnių apgy
venta. Čia kaip tik atbulai: purvina, 
griuvėsiai, biednysta ir skurdas. Prisi
mena labai, labai Lietuvos miestų “ulič- 
galius”, kur purvo smarvė visada šlapioj 
atsiduodavo.

Stebėtina, kad tuose priemiesčiuose čia 
matosi labai daug kaip ir bažnyčių ar 
vienuolynų griuvėsių. Ne kitaip, kaip po 
Korteso ispanai mėgino bažnyčių ir 
klioštorių pristatymu aztekus tuojaus 
sukatalikinti. Kada miestas pradėjo mo
de rnizuotis, patys ispanai daugiau jį ap
gyventi, tai jis traukėsi toliau, o bažny
čias ir klioštorius su visais gyvais na- 
bašninkais paliko griūti.

Artėliau privažiavus, miestas pradėjo

Detroit, Mich
Margų Žinių Dėžutė

Su pradžia visuotinos atei
vių registracijos, jų pirštų ant- 
spaudos ir kitų galų, žmonės 
nesijaučia gerai. Viena, kad 
su tokiu įstatymu yra žymiai 
'varžoma šios šalies laisvė ir 
teisės ne vien tik ateivių, bet 
galų gale ir čiagimių. Jau jei
gu būtų suregistruoti visi atei
viai, nebūtų tokio pažemini
mo. Bet kjjMa jų ir pirštai 
markiuojami į policijos rekor
dus, tai tokio dalyko net prie 
caro Rusijoj nebuvo. Na, tai 
kas toliau šioj laisvės šalyj 
bus?

gražėti. Jau atsirado dailių baltų, rau
donais stogais, namukų. Tūlos naujai iš
vestos gatvės plačios ir tomis man ne
patinkamomis painiomis apsodintos. At
rodo maloniai. Čia pasipylė ir visokių 
vadovų, kurių net negalima nei atsiginti. 
Jei neimi, tai įžeidžia. Bet jie ne visi 
meksikonai, yra iš Amerikos špicbukų 
privažiavę pasipinigauti vadovaudami 
turistus.

Įvažiavus į patį miestą, pasirodė kaip 
ir pats Paryžius. Tūlos gatvės Paryžiaus 
mados, taipgi ir daugelis namų. Atmenu, 
ir Paryžiuj automobilistų dūdavimas ir 
triūbavimas neišpasakytas, kad negali 
nei miegoti naktį.' Tas pats ir čia, kad 
jau dūduoja, tai dūduoja, kad net ausys

Miestas milijoninis ir didelis, vienok 
daug keblumo surasti pasiskirtą kotelį 
neturėjau. Daugelis gyventojų savo mies
tą žino gerai. Kurio tik paklausi, tas nu
rodo aiškiai reikalingą vietą.

Pasiskirtas hotelis pasirodė ganėtinai 
patenkinantis. Anglų tautybės žmogus jį 
užlaiko. Kambarį gavome švarų ir su vi
sais reikalingais patogumais. Kaina tik 
14 pesų (apie $2.90) dienai. Paskiaus, su
sipažinęs, savininką pagyriau už užlaiky
mą taip puikiai hotelio. Jis atsakė, kad 
galėtų dar geriau užlaikyti, jeigu ne uni
jos. Unija jam duodanti tokius darbinin
kus, kokius ji norinti, o ne jis.

Su unijomis meksikiečiai tai jau gali 
pasigirti. Čia viskas suunijizuota, net ir 
mažiausios įstaigos, kad darbdavius net 
iš galvų varo.

(Tąsa bus)

150 metų, ir “Draugas” rašy
damas savo skiltyse, išniekin
damas Lietuvos civilę metrika
ciją, kuri nesiskiria nuo A- 
merikos civilės metrikacijos, 
tai reiškia, jog “Draugas” tuo- 
mi pat kartu išniekina ir Ame
rikos civilę metrikaciją. Aš 
noriu pasakyti ir šią tiesą, kad 
“Draugas,” niekindamas mūsų 
naują tėvynę, mums taip bran
gią, niekina įstatymus Ameri
kos ir konstituciją. Tokis el
gęsis tarnauja gaujom hitleri
nių fašistų, kurie čia slapsto
si Amerikoje kaipo penkta ko
lona hitlerizmo. Kaip gali lie
tuviai, Amerikos piliečiai ne
matyti, kur•yra penkta kolo
na? Kaip gali to laikraščio 
skaitytojai prieš tokią nešva
rą užsimerkti ?

Dabar noriu tarti draugiš
ką ačiū Haverhillio draugėms 
ir draugams už jų darbuotę 
šiame piknike. Aš skaitau už 
didį darbą vienai kolonijai su 
tiek mažai pagalbos iš kitų 
kolonijų aptarnauti virš tūks
tančio žmonių.

Vokietija ir Italija paaiš- duot tą, klausimą kongresui, 
kintų savo nusistatymą kas 
liečia Rumuniją.

Vokiečių valdžia sako, 
kad Sovietai nieko panašaus 
nereikalavo, nes jie pilnai 
žinojo santikins Vokietijos 
ir Italijos su Rumunija.

Keturių Miestų Piknikas
Nashua, N. H., Lawrence, 

Lowell ir Haverhill, Mass., 
įvyksta 8 d. rugsėjo (Septem
ber), Lietuvių Piliečių Kliubo 
Parke, Haverhill,—Salem St., 
Bradford, Mass, čia visi mūsų 
plačios apylinkės rėmėjai,— 
draugai ir draugės, yra prašo
mi dalyvauti. Čia prie įžan
gos tikietų bus ir piniginės do
vanos. Įžanga tik 10c. Taip 
pat, laukiam svečio iš Lietu
vos. Jeigu atvyks, pasakys 
kalbą iš Lietuvos dabartinių 
įvykių.

Iki pasimatymo piknike.
Artojaus Sūnus.

Browderiui Frakai-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
“Teisėjas, Knox nepaste

bėjo, kad tai prezidentas 
Rooseveltas tikrumoj pastū
mė šalin Jungtinių Valstijų 
konstituciją ir iš esmės pa
keitė mūsų valdžios formą, 
įtraukdamas šią šalį į ka
rinę sąjungą ir įveldamas ją 
į kariškus žingsnius, neda
rydamas net tokios ceremo
nijos, kad dėl visa ko per-

Worcester, Mass

bas. Bus rugsėjo 15 d., Lie
tuvių svetainėje. Kalbės tik ką 
atvažiavęs iš Lietuvos žurna
listas R. Matusevičius ir dak
taras A. L. Graičiūnas iš Chi- 
cagos. Išgirskite visi šias įdo
mias prakalbas.

Tas pats tinka ir mūsų jau
nimui, ypač LDS 208 kuopos 
nariams. O taipgi ir Aido 
Choro nariams. Vyrai ir mer
ginos, išsijudinkime į darbą.

Vokiečiai Užginčija Girdus 
Apie Sovietu Reikalavimą

“O kai naujoji karinė dik
tatūra, regimai dabar vieš
pataujanti, gali taip visiš
kai nustumt šalin kongresą 
klausimais tuojau lemian
čiais šalies likimą, tai mes 
neturime stebėtis, kad val
dišku įsakymu yra atimama 
visos teisės iš 'asmenų ir 
mažumos partijų.

“Ne vien tik iš komunistų 
atimama rinkimų-balsavimų 
teise; ji atimta net iš re- 
publikonų, kurie yra priver
sti pasirinkt vieną iš dviejų 
demokratų; ir taip elgia
masi ne tik su republiko- prezidentus.

nais, bet su dauguma ame
rikiečių, priešingų karui, 
priešingų verstinam ėmimui 
į kariuomenę, kurie atei
nančiuose rinkimuose, todėl, 
yra priversti pasirinkt tik 
vieną iš dviejų kandidatų, 
o jiedu abu stoja už karą ir 
už verstiną kareiviavimą...”

Republikonų kandidatas į 
prezidentus Willkie dar tik 
pora metų atgal buvo de
mokratų partijos narys; to
dėl Browderis sako, kad ir 
republikonai rinkimuose tu
rės balsuot už vieną iš dvie
jų demokratų kandidatų į

WORCESTER, MASS
^METINIS PIKNIKAS
Ruošia Mass. Liet. Kongreso Draugijų Sąryšis, Worcesterlo Skyrius

Sekmadienį, Rugsėjo 8 September
OLYMPIA PARKE SHREWSBURY, MASS.

Bus visokių valgių ir gėrimų ir prie šaunios muzikos galėsite link
smai laikų praleisti. Piknikas prasidės anksti ryte ir tęsis iki vėlai 
nakties. Visus rėmėjus kvečiame dalyvauti. Rengėjai.

Dienraščio “Laisvės” 
Naudai 

PIKNIKAS 
Sekmadienį

Sept. 15 Rugsėjo 
OLYMPIA PARK 
WORCESTER, MASS.

Massachusetts Suvienytų Lietuvių Piliečių Kliubų

PIKNIKAS - SUVAŽIAVIMAS
SPORTAS - MUZIKA

Detroite ~ dvi, Eastsaidės 
ir Westsaides, lietuvių Litera
tūros Draugijos kuopos ruo
šia istorinį apvaikščįojimą šios 
organizacijos 25 metų gyvavi
mo. Komitetas abiejų kuopų 
dirba bendrai, kacL parengi
mas būtų naudingas, žingei
dus bei tinkamas. Bus plati 
programa, “Vilnies1* redakto
rius drg. L. Pruseika pasakys 
atitinkamą kalbą apvaikščio- 
jimc. Bus LLD išleistų visų 
knygų paroda.

Apvaikščiojime bus ir dau
giau mokslo kūrybos tvarinė- 
lių. Taigi, būtų malonu, kad 
ir iš artimų Detroito kolonijų 
organizacijų darbuotojai jau 
rengtųsi atvykti j šį didelį ap- 
vaikščiojimą ir pateiktų savus 
pareiškimus bei pasveikinimus

lies apsaugai daroma, tai daiųminėtom kuopom. Tas priduo- 
būtų netaip skaudu. Bet tie tų komisijai daugiau energijos 
vy^ai gali būt panaudoti ap- i bei pasiryžimo smarkiau dirb- 
saugojimui Europos imperia• • ti tuo reikalu, kad jubilėjus 
]istų, kurie sukūrė kruvinąjį 
karą. f *

Šį sekmadienį, 8 d. rugsė
jo, Aido Choras turės gražų 
pikniką Beechnut Grove. Mū
sų visų yra privalumas būti 
piknike ir pasilinksminti kar
tu su jaunimu, kuris mus at
einantį sezoną vėl maloniai 
linksmins su muzika ir daino
mis.

Berlin. — Buvo paskleis
ti girdai, būk Sovietų Są
junga pareikalavus, kad

BUS ĮVAIRI programa

NEIVIS ORKESTRĄ
GRIEŠ ŠOKIAMS

Įvyks Nedėlioję, 8 Rugsėjo-September
VOSE’S PAVILION MAYNARD, MASS.

Intersection Routes 117 and 27

KALBĖS: Valdžios ir Valstijos Kandidatai. Svarbūs Šie klausimai: 
Draft - Conscription - Amerikos Ginklavimas - Ateivių Registracija, 

Amerikos Pilietystės Gavimas.
SPORTO PROGRAMA: Soft Ball Mass. Kontestas tarpe Cambridge, 

So. Boston, Stoughton, — Taurės Laimėtojam.

ŠOKIAMS GROS RADIO ORKESTRĄ
BUS VALGIŲ IR GĖRIMU

Dovanos prie Įžangos Tikietų $15, $10, $5 Įžanga 10c.

Visi lietuviai kviečiami atsilankyti.
Mass. Liet. Pil. Kl. Komitetas.

Visi ženklai rodo, kad Ame
rika šuoliais ruošiasi prie ka
ro. šiomis dienomis senate 
pervarytas bilius verstino ėmi
mo į kariuomenę vyrų nuo 21 
iki 31 metų. Užtraukia ant 
tūkstančių tėvų ir motinų, my
limų ir visų žmonių didelį nu
siminimą. Jei tas būtų tik ša

išeitų pagirtinai ir pasiliktų vi
sų atmintyje. Ką sakot, kolo
nijų draugai?

bė- 
ku- 
štai

Tačiau, nežiūrint visų 
dų ir vargų bei rūpesčių, 
rie siaučia aplinkui mus, 
geresnė žinutė. Draugijų Sve
tainės Komitetas, kuris yra iš
rinktas iš trijų organizacijų: 

‘ Aido Choro, LDS 21 ir LLD 
52 kuopų, kad užlaikyti ir 

4 vesti visą tvarką palaikyme 
• svetainės, ruošia pradžiai ru

deninio sezono gražų bankie- 
tą ir šokius. Tai bus rugsėjo 
28 dieną, šeštadienio vakare, 
Draugijų svetainėje. Svetainės 
finansinis iždas yra žymiai su
menkėjęs vasaros laiku. Tatai 
skaitlingas visų atsilankymas 
ant minėto bankieto bus labai 
įvertintas. Taigi, visi rengki- 
tės į naudingą vakarą.

Pereitą pavasarį Grand Ra
pids, Mich., tūlų Detroito ir 
Saginaw draugų buvo susitar
ta suvaidinti šį ankstyvą ru
denį veikalą “Išdykusi Pati” 
saginiečiams. Jau būtų laikas 
tuo reikalu ne tik kalbėti, bet 
ir veikti. Tačiau kol kas, nie
ko nėra daroma, ypač- Sagi
naw draugas St. M. Liesis tu
rėtų tuo klausimu neatidėlio
jant kreiptis laišku po šiuo ad
resu : Mrs. Anna Tyson, 7747 
Navy, Detroit, Mich. Ar: J. J. 
Butkus, * 12095 Cherrylawn, 
Detroit, Mich. Gal būti Sagi
naw draugai ir pamiršo tą su
tartį. Tai čia dabar viešai pri
menu .

Rugsėjo 1 d. LDS 21 k p. su
sirinkime nutarta pasveikinti 
Taikos Kongresą, kuris įvyko 
rugsėjo 1 ir 2 dd. Chicagoje. 
Taipgi kuopa paėmė “Vilnies” 
pikniko vieną seriją. “Vilnies” 
piknikas įvyksta Chicagoje 8 
d. rugsėjo. Prie to, detroitie- 
čiai, kaip tai, J. Jočionis, G. 
Nausėda, P. Smalstis ir kiti, 
daro planus, kaip važiuoti į 
šitą didelį mūsų dienraščio 
svieto suvažiavimą. Atrodo, 
kad jie taip ir padarys.

Draugi j ų Svetainės Komisi
ja išdavė raportą, 'kad šiems 
metams išrinkta nauja valdy
ba į svetainės direktyvą: Pir
mininku J. Jesiukas, sekreto
re Anna Tyson (Gudaitienė), 
kasierium J. Jakštis (jaunuo
lis). Viso labo naujai valdy
bai ir pasisekimo svetainės 
tvarkyme. Bijūnas.

Nashua, N. H

Visus kviečia ALDLD 11 ir 155 
Kuopi; Rengėjai.

RANGIA BENDRAI L. D. S. TREČIAS IR L. M. S. TREČIAS APSKRIČIAI

Sekmadienį, Rugsėjo 15 Sept.
P. VAIČIONIO DARŽE WESTFIELD / (CRANFORD), N. J

Pradžia 11 valandą ryto. Įžanga 25 centai

Kaip greitai įvyko Lietuvoj 
didelės permainos, taip grei
tai pasklido įvairūs neteisingi 
gandai tarpe Detroito lietuvių’ 
apie naują tos šalies vyriau- 

3 sybę ir pagalios apie visą tvar
kymąsi Lietuvos Tarybų Socia
listinės Respublikos.

Kad teisingai išaiškinti bei 
suteikti smulkius nurodymus, 

' faktus ir abelną dabartinę pa
dėt j, ALK-DS rengia prakal-

Na, Detroito draugai ir 
draugės! Jau vasara mus 
sparčiai apleidžia, darosi vė
sesnis oras, ilgesni vakarai. Ką 
jūs visi rašytojai manot? Al
ne laikas būtų jau pradėti ra
šinėti bent po šiek tiek iš mū
sų kolonijos žinias į dienraš
čius “Vilnį” ir “Laisvę”? Per 
vasarą mūsų Detroito Skyrius, 
kaip žinote, žymiai nukentėjo, 
stoka žinių iš Detroito.

Naujos Anglijos Įvykiai
Rugsėjo 1 d. Haverhill, 

Mass. Lietuvių Piliečių Kliubo 
Parke, įvyko piknikas, kurį su
rengė.Mass. Kongreso Draugi
jų Sąryšis. Diena pasitaikė 
labai graži, tai ir svečių pri
važiavo daugiau, negu buvo 
laukta, čia d. Ig. Kubiliūnas 
padainavo keletą komiškų dai
nų. Pianu jam akompanavo 
d. H. žukauskiūtė iš Bostono. 
O tolimas svečias drg. V. An
driulis, “Vilnies” redaktorius 
iš Chicago, Ill., pasakė labai 
gerą prakalbą Lietuvos klausi
mu. Jis skaitė iš “Draugo”, 
tai yra, katalikų laikraščio ir 
štai kas pasakyta—Lietuvoje 
Paleckio valdžia, įvesdama 
civilę metrikaciją “tvirkina 
žmones Lietuvoje”. Čia d. An
driulis sakė, kad “Draugas” ir 
j© leidėjai gyvena Amerikoje, 
laisvės žemėj, kur, taipgi me
trikacija civile gyvuoja per

Pirmyn Choras, iš Great Neck, N. Y., va dovaujamas Geo. Kazakevičiaus, dainuos šiame piknike.

PROGRAMAS: Aido Choras, Brooklyn, N. Y.; Sietyno Choras, Newark, N. J 
Pirmyn Choras, Great Neck, N. Y.; Bangos Choras, Elizabeth, N. J.

Gerbiamieji Didžiojo New Yorko ir apyjinkes lietuviai, kaip matote, piknikas rengiamas dviejų didelių 
organizacijų, kurių veikla ir reikšmė visuomenei labai svarbi. Viena savišalpos, antra meno ir dailės 
organizacijos, kurios tarnauja visuomenei—užsitarnauja jūsų paramos. Atsilankydami ant paskutinio šio 
sezono pikniko, išgirsite daug dainų, pasilinksminsite ir paremsite mūsų darbą. '

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
PASARGA: Jei lytų, tai programa įvyktų Elizabethe svetainėje po num. 408 Court Street.
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KETURIŲ MIESTŲ PIKNIKAS
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tra šokiams. Kviečiame dalyvauti. —
Rengėjai., (208-210)

5

Kaip jau daugeliui mūsų 
spaudos skaitytojų žinoma, 
rugsėjo 8 d., tai yra, šį sek
madienį, įvyks labai gražus 
bendras sekamų miestų pikni
kas: Lawrence, Haverhill, Lo
well ir Nashua. Pikniko vie
ta: Haverhillio Lietuvių Pilie
čių Gedimino Kliubo parke, 
Bradford, Mass.

Šių miestų lietuvius kviečia
me skaitlingai dalyvauti. Sa
vo atsilankymu paremsite dar
bininkiškas organizacijas ir 
laiką smagiai praleisite gra
žioje vietoje atvirame ore.

Dar karta kviečiame visus ir 
visas dalyvauti.

S. Penkauskas.

doniam, Kasparams, Krasaus
kams, ir Druzams, kurie nu
vežimą aukavo Chorui. Taip
gi labai didelis ačiū Mr. ir 
Mrs. Balkams iš Nantasket už 
suteikimą kambarių dėl tos 
pares.

Draugas S. Karalius sunkiai 
serga Norwoodo ligoninėj. Da
ryta jau dvi operacijos, bet 
ženklų gerumo nesimato. La
bai gaila gero rėmėjo mūsų 
judėjimo. Linkim kuo grei
čiausio pasveikimo!

Montello, Mass Binghamton, N. Y
Kunigiškos Kalbos

Rugsėjo 1 d. buvo piknikas 
net kelių parapijų—kaip tai: 
vietos ir Bostono, Cambridge 
ir t.t. Dalyvių atvyko nema
žai iš kitų miestų. Kun. 
Švagždys pasirodė ant pasto
lio, sakydamas—perstatai! tik 
ką atvažiavusį iš Lietuvos po
ną česnulevičią, pasakyti apie 
Lietuvą. Na, ir tas ponas pra
dėjo aiškinti, sakydamas, kad i 
dabar Lietuvoje esą duonos ir 
lašinių įvalias; valdžia buvus 
išrinkta iš Prof. Sąjungų uni
jų; ten įvesta Sovietų Konsti
tucija: dar būk rusų kariai 
esą išblyškę, tik su gerais gin
klais; lietuviai galėsią būti iš- 
tautinti, nes vaikai jau dabar 
puikiai traukia Sovietų dąi- 
ną. . . Dar sakė, būk esą apie 
84% žydų valdžioje, nes jo 
giminaitis buvęs pašauktas į 
Liet, liaudies mokytoją, tai 
Kaune radęs du žydukus ir 
vieną žydelkaitę mokytojų 
tarpe ir tkt.

Po tafri buvo duoti klausi
mai ir vienas skambėjo taip: 
Ar dabar Lietuvą valdo ru
sai, ar lietuviai? Čia ponas 
česnulevičią atsakė, kad lietu
viai yra valdininkais. . . Va
dinasi, čia aiškintojas savo 
kalbą sumaišė.

Dar ypata klausė taip: Ar 
virš minėti žydukai bei žydel- 
kaitė buvo Lietuvos piliečiai ? 
Jei taip, tai palei demokratiš
kumą, galėjo būti proporefo- 
naliai paskirti į liaudio^^mO- 
kytojus—tame nėra nieko blo
go. . . Dar ir Kristus buvo žy
das, o kunigai jį laiko pagar
boj. Čia ponas atsakė, kad ne
turėjo ten būti žydų. . .

Bet kun. švagždys klausėją 
apdovanojo kunigiškais “per
lais”, kaip tai: “išdavikas”, 
“žydų patronas” ir t.t. Dar 
lietuvius valdini nkus pri
lygino prie šunyčių ir sakalų 
ir Sovietus išvadino gudruo
liais. . .

Grupė klausytojų šneku
čiuodami sakė: “Tai eisim į A. 
Bimbos prakalbą apie Lietu
vą ir patirsim daugiau teisy
bės Sept. 6 d. vakare, Taut, 
name”.

Rugs. 1 d. taipgi įvyko Dai
lės Ratelio piknikas ir atvy
kusieji—vietiniai ir svečiai, 
seni bei jauni įvairiai žaizda- 
mi linksminos ir buvo užga
nėdinti.

Jauna Mergaitė.

rolę 
kyla Į 
tu r-1 
pla-

Vyrų Choras gerai progre
suoja dainavime, daug naujų 
dainų pramoko. Daina “Per 
Beržyną Į Berlyną” labai gra
žiai skamba. Choras turi vie
ną tenorą labai laimingą, tai 
yra Joną šastavicką, kuris lai
mėjo naujutėlį “Studebaker”! 
Minkų piknike, vertės $850. 
Choristai gausim “raidą”.

Vyrų Choras nutarė pradė
ti rengtis prie rudeninio kon- 

Į certo, kuris bus apie vidurį 
spalių, Lietuvių svetainėje.

Simpatikas.

Raymond, Wash.
Rugsėjo 24 dieną buvo su

ruošta “pare” paminėjimui 25 
vedybinio gyvenimo sukaktu
vių dviem porom, būtent, A. 
Pletam ir C. Paviliūnam. Kaip 
Pietai, taip ir Paviliūnai yra 
seni Raymondo gyventojai ir 
geri Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 36 kuopos nariai.

Parengimas atsibuvo C. 
Norkaus ukėje, piknikų 
že. Suvažiavo gražus 
draugų. “Jaunavedžiai
apdovanoti dovanomis, 
jiems velijo ilgai gyventi 
laukti auksinių vestuvių.

Svečiai gražiai linksminosi 
visą naktį. Buvo gėrimų ir val
giu.

Aš tariu ačiū draugei Maso- 
nienei, kuri sunkiai darbavosi 
dėl šios “pares.”

būsim vietoj!
Vadas perėjo per visus, 

patikrino, vienur kitur pa
taisė ir dar kartą perspėjo, 
kad nusileidus kuo greičiau
siai užsimaskavus pasiruošt 
netikėtumams. Kiti bombo
nešiai išsiskyrė. Dar ilgai 
mačiau jų uodegoj ir spar
nuose spiūksiančias lempu
tes. Taip jie netoli mūsų 
nusileis, kad paskiau vėl su- 
eitumėm į bendrą vienetą.

—Domės, po vibną že
myn !

Durys automatiškai atsi
darė. Gaišti hera ko. Vienas 
po kito šoka žemyn. Mano 
eilė. Smarkesniais dūžiais 
suplakė širdis. Bet kas, juk 
ten apačioj jau rasiu daug 

: savu.
Abiem rankom nusitveriu 

durų turėklius. Pritūpęs 
pasvyru pirmyn ir krintu... 
Stiprus smūgis visame kū
ne mane atgaivino. Bandau 
įžiūrėti apačion. Dešinėj 
pusėj miškelis, iš kitos, den
gia kalnai. Metras po met
ro krintu žemyn. Aiškiai 
matau žemai baltuojančius 
parašiutus... Mano drau
gai jau ant žemės. Netoli ir 
aš. Pasirengiu atsitrenkti. 
Suglaudžia kojas, jas pri
lenkiu. Vėjas ūžtelėjo mano 
parašiutą šonu. Staigiu ran
kos judėsiu pasisuku, ir at
sitrenkiu žemėn...”

Sp.

PRANEŠIMA) B KITUR 
WILKES-BARRE, PA. 

Shenandoah ir Scranton Apylinkėj
LDS 10 Apskr. rengia antrą mė

tinę vakarienę, lapkričio 17 d., Pro
gresyvių Kliubo Svet., 325 E. Mar
ket St. Wilkes-Barre. Prašome apy
linkes kuopų priklausančios ir nepri
klausančios prie Apskričio nieko 
rengti tą dieną. — Valdyba.

(210-211)

ne-

PHILADELPHIA, PA.
Pirmadienį, rugsėjo 9 d., šaukiam 

plačiausi visų darbininkiškų organi
zacijų, “L.” skaitytojų ir rėmėjų su
sirinkimą, 735 Fairmount i Avė., 8 v, 
v. “Laisvės” piknikas perkeltas į 22 
d. September. Šiame susirinkime bus 
nauji plakatai. Iki piknikui .lieka 
veik dvi su viršum savaites laiko, tai 
labai mažai laiko lieka. Prięšai de
moralizuoja publiką. Dėkim visi pas
tangas kuo daugiausia įtraukt publi
kos. Visi būkim šiame susirinkime.-1- 
Kom. (210-211)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 9 d., 7:30 v. v., ant antrų 
lubų, Liet. 
Malonėkite 
bių dalykų 
Pirm.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp., Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks 9 d. rugsėjo, 7:30 
v. v. Liet. Svet., 29 Endicott St. 
Malonėkite skaitlingai dalyvauti, yra 
svarbių reikalų aptarti. — A. W. 
(210-211)

Svct., 853 Hollins St. 
dalyvauti, nes yra svar- 
apsvarstyt. — S. Mack, 

(210-211)

* 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)

J.

Septintas puslapis
■ ■ I

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

sekmadienį, 8 d. rugsėjo, Peoples 
Centre, 158 Mercer St., 10 yal. 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)
-—  ——-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■

VARPO KEPTUVt 
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y- 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniaiu?

ru-

ŠOKIMAI Iš orlaivių

Norwood, Mass

Vardas

Paštas

Gatve ar kaimas

Apskritys

tęSo. Boston. Mass.

SU

Sovietų

427 Lorimer St.
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Užsakykite “Laisvę” į Lietuvę

MATTHEW P. BALLAS 
(BIEI.IAVSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 prąmL SŲect . ■<.. Brooklyn, N. Y,
/ : Puikiai'įrengtos dvi koplyčios duo

damos mylimiems pašarvoti dovanai
Liūdesiu valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 

' užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Iš LDS 6 Kuopos Mitingo
Rugsėjo 2 d. įvyko LDS 6 

kuopos mitingas, kuriame da
lyvavo nemažas skaitlius na
rių. Sugrįžę delegatai—Jasi- 
lionis ir Zmitraitė—iš LDS 
Seimo, išdavė raportus, pažy
mėdami, kad LDS veikla yra 
graži, kad jame žymią 
suvaidina jaunimas, kad 
narių skaitliumi ir auga 
tas. Priimtas šiame Seime
tesnis pasisakymas LDS veik
los, tikslo bei principų, bus 
geru įrankiu atmušimui tų vi
sų primetimų, kuriuos tiksliai 
pramano mūsų organizacijos 
priešai .ir kuriuos skleidžia 
tikslu, kad mūsų organizacijai 
pakenkus. Pataisymas pašal
pos mokėjimo taisyklių, taipo
gi bus geru dalyku, nes pir- 
mesnio Seimo suvaržymai bu
vo iššaukę narių nusiskundi
mus. Jei dėl pašalpos suvar
žymo vienas kitas narys 
te organizaciją, dabar gal 
gailėsis tatai padaręs.

Kuopa nutarė surengti
deninį pikniką rugsėjo 15 d., 
Judikaičio farmoję. Į suren
gimo komisiją apsiėmė M. 
žvirblienė, P. Jasilionienė, E. 
Tinkunienė ir A. Žemaitienė. 
Vyrai šiuo kartu neapsiėmė, 
bet, be abejonės, jie padės 
moterims dirbti piknike. Visi 
nariai turėtume pasižymėti šią 
dieną savo kalendoriuje, visi, 
dalyvauti piknike patys ir 
kviesti į jį savo draugus.

Buvę kuopos ligoniai—V.
Grizas ir K. Vaicekauskienė—| ge£i kaliniai nušovė 
jau pasveiko ir jiems priklau
santi pašalpa nutarta išmokė
ti. Tebeserga Blinkevičienė ir 
Vaineikis.

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

(208-210)

WORCESTER, MASS.
Mass. Lietuvių Kongreso Draugi

jų Sąryšio, Worcestcrio Skyriaus, 
metinis piknikas įvyks rugsėjo 8 d., 
Olympia Parke. Bus visokių skanių 
valgių ir gėrimų. Taipgi gera orkes-

Columbia, Louisiana. —Iš 
Arkansas kalėjimo

Gertmaną, kuris 
juos suimti.

pabėgę, 
šerifą 

mėgino

|te■ra

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

Pasveikinimas Laisvai Lietuvai
Amerikos Lietuvių Literatū

ros Draugijos 2 kuopos ir Mo, 
terų Skyriaus laikytam ben
dram susirinkime, rugpjūčio 
22 d.,' 1940 metais, sveikiname 
naują Lietuvos vyriausybę, ku
ri suteikė Lietuvos žmonėms 
laisvę, kuri nubloškė nuo Lie
tuvos liaudies Smetonos fa
šistinę priespaudą. Linkime 
naujai vyriausybei vesti Lietu
vą prbgreso ir kultūros keliu. 
Mes sykiu džiaugiamės su 
Lietuvos liaudžia. Mes užgi
name Lietuvos įstojimą į So
vietų Sąjungą.

Lai gyvuoja laisva tarybinė 
Lietuva!

Fin. sekr. Vladas Vilimas.

“Socialistai”' su Smetoninin- 
kais Tvers Išdavikų Komitetus

“Laisvės” reporteris, apra
šydamas smetonininkų “liūde
sio” susirinkimą, praleido la
bai reikšmingą kalbėtojų pa
reiškimą. Per šimokaitį buvo 
pabrėžtinai pasakyta: “Nuo 
dabar mes tversim komitetus, 
kurie eis į valdžios įstaigas ir 
skųs kairiojo judėjimo organi
zacijas ir laikraščius, taipgi 
atskirus veikėjus.

Tas reiškia, kad nuo dabar 
lietuviški socialistai su smeto- 
nininkais užsiifns neapmoka
mų šnipelių-išdavikų darbu. 
Todėl nuo dabar pažangesni 
lietuviai turim į socialistus- 
smetonininkus žiūrėti kaip į 
Šnipukus-danoščikus.

Pirmą žingsnį danoščikai 
jau padarė per vietos angliš
ką dienraštį “Norwood Mes
senger.” Bet jiems nepavyko. 
Bendrovės pirmininkas John 
Casper vyriškai tuos danošči- 
kus atrėmė, pastatydamas juos 
hitlerininkais. Jie tokie ir yra.

Smetonininkų “liūdesio” su
sirinkimas, kuriame kalbėjo 
Stilsonas ir šimokaitis, sulin
do į skylę iki ausų. Garsinosi, 
kad rengia 7 organizacijų var
du, bet organizacijų narių pa
ramos negavo, tai nedateklių 
suvertė ant vienos bendrovės.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kilogramų. Iš parašiuto rei
kalaujama, kad jis būtų 
lengvas, patogus, netrukdy
tų lakūnui dirbti ir iššokti, 
būtų patvarus ore, greit iš
siskleistų, o nukritus greit 
būtų galima atsipalaiduoti, 
kad nevilktų lakūno žeme'

Kaip jie su parašiutais iš
šoka, pasakoja vokiečių la
kūnas:

“Buvo prieblanda. Mūsų 
grupes vadas davė paskuti
nius patarimus. Rengiamės 
kilti. Liekantieji spaudžia 
mums rankas, linki laimes. 
'Baimės jokios nejaučiu. Dar 
karta patikrinu parašiuto 
diržus, užsidedu amunicijos 
ir maisto kuprinę, automa
tiškas ginklas rankoje. Au
syse skamba paskutiniai žo
džiai: “Šokti vienas po kito 
kas trys sekundes...”

Sunkūs bombonešiai tin
giai atsiplėšė nuo žemės. 
Skundėsi; ir mes supamės 
ore. Permetu draugų vei
dus. Jie kažką galvoja. 
Dirstelėjau apačion, ten 
slenka sava žemė.

Skrendame mes jau dau
giau kaip pusvalandį.

—Danija!— šūktelėjo va
das.

Mes
stiklinio langelio. Apačioj 
juodavo 
nekur
Mes greit būsim Norvegi
joj. Kas minutę laukiam ne
tikėtumų ir sekame vado 
judesius. Jis su žvalgu seka 
žemėlapį, kompasą.

Apačioj vėl jūra. Jos pa
viršius marguliuoja bango
mis.

—Pasiruošt, vyrai, greit

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 giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.0-0 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

SOVIETŲ PREKYBA 
VENGRIJA

Maskva.
junga rugs. 8 d. pasirašė 
prekybos sutartį su Veng
rija.

Apšvietos Moterų Kliubas 
sykiu su Vyrų Choru turėjo 
“byčių party”, Choro palaiky
mo naudai. Pare.. buvo labai 
smagi ir Chorui pelno davė 
$36. Choras širdingai ačiuoja 
visoms kliubietėms, d ypatin
gai: M. Krasauskienei, Kara
lienei, Kasparienei už sūnkų 
darbavimosi per visą dieną. 
Taipgi automobilistams: Mr. ir 
Mrs. Kroll, Navickam, Dovi-

prieblanda ir kur 
ankstyvi žiburiai.

<
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SVARBIOS KNYGOS

o

Telephone
STagg 2-5043

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

TRADE IT IN FOR A ' 

|7JEWELj 
Bulovą

y

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N,

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

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

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS
Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš

čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai. 
93 puslapių.

KAINA 50 CENTŲ

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
your old Watch Visokiausių Rūšių

<9^

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

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

17
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ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

ROBERT
LIPTON

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpo 
Graham & Manhattan Aves.

Tel. Stagg 2-2173 
Priminkite šį skelbimą ir gausit© nuolaidą

M

Brooklyn, N. Y.

KAIP PALAIKYT SVEIKATA
— VYRAI IR MOTERYS —

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

Kraujo ir šlapumo Tyrimai, 
PRIEINAMOS KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 
IŠTYRIMAI DOVANAI

(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

DR. L. ZINS
' HO East 16 SL, N. Y

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

Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.

X-Rays



Majoras ir Moses Susikirtę 
dėl Pasaulinės Parodos

Vietos Naudojimo
Majoras LaGuardia ir par

kų komisionierius Moses, sako
ma, iš naujo susikirtę dėl to, 
kas bus dabar esamos Pasau
linės Parodos vietoj —- par
kas, ’ar militariško muštro sto-. 
tis.

Komisionierius pareiškė, kad 
parodos palikimas militarinio 
muštro stovykla, sutaupintų 
parodos korporacijai nugrio
vimo lėšas ir pridėtų “po pen
ais centus ant dolerio“ bond- 
sų savininkams pelno. Gi ma
joras pasakęs, kad “jeigu Ar
mijos ar Laivyno Departmen
tal nori bile kurio bildingo 
Pas. Parodoj — jie gaus,“ ka
dangi, jis sako, “nacionalė gy- j 
nimosi programa stovi aukš
čiau visko.“

Laivyno sekretorius Knox 
esąs pareiškęs, kad laivynas 
nemanąs parodos vietos varto-, 
ti ir jis turįs informacijų, kad 
armija irgi nenorinti.

Moses pareiškęs, kad Gib
sonas sugestavęs vieton par
ko (kaip išsykio buvo miesto 
gyventojams pažadėta) daryt 
militariškiems reikalams kem-Į 
pę tik tuo"ssumetimu, kad ne
reikėjus pravesti kontrakte į- 
rašytų bildingų nugriovimo 
darbų, fėrų korporacijai liktų 
apie $750,000 daugiau pelno.

Jūsų Senatvės Apdrauda 
Priklausys nuo Algos

Mrs. Anna M. Rosenberg, 
Socialio Saugumo Tarybos di
rektorė šiai apylinkei primena 
visiems, kad senatvės apdrau- 
dos kiekis bus nustatyta su- 
lyg buvusio asmens uždarbio, 
kada jisai dirbo. Tad visiems 
svarbu, kad jūsų darbdavys 
įregistruotų Socialio Saugumo 
Taryboj visus jūsų uždarbius,' 
sumokant už juos atatinkamą 
nuošimtį.

Norint tą patikrinti, gaukite 
iš artimiausios Soc. Saugumo 
stoties kortelę (wage inquiry 
card) ir išpildę pasiųskite į 
centralį ofisą. Iš ten gautą 
rekordtį galėsite palyginti su 
savo užrašais ir, jeigu kas ne
gerai, pataisyti, kad galėtu
mėt gaut jums teisėtai pri
klausančią mokestį senatvės 
sulaukus.

New Yorko valstijoj iki šiol 
įregistruota virš 6,570,000 as
menų, gausiančių senatvės ap
drauda jiems suėjus 65 metus 
amžiaus. Visoj šalyje įregis
truota virš 50 milionų.

Žodis nuo Delegacijos
Brooklyniečių delegacijos į 

Taikos Mobilizaciją narė J. 
Augutiene, atvirėlėj, išsiųstoj 
iš Fort Wayne, Ind., rugpj. 
30-tą, rašo: “Sveikiname vi
sus. Mes visi esame sveiki ir 
gerai sekasi keliauti.“

Taikos Mobilizacija įvyko 
Chicagoj rugpjūčio 31-mą ir 
rugsėjo 1-2 dienomis, šiuos 
žodžius rašant, mūs delegaci
ja jau traukia namų link ir 
šį mėnesį busimuose susirinki
muose girdėsime labai svar
bius raportus. Pasirūpinkime, 
k^d mūsų susirinkimai būtų 
skaitlingi. D-ė.

Amteris Kalbėsiąs Eilėj 
Mitingų

Israel Amter, komunistų 
kandidatas į J. V. senatorius 
iŠ šios valstijos, esąs užkvies
tas kalbėti daugelyje rinkimi
nių ir šiaip mitingų didžiaja
me New Yorke ir valstijoj. 
Pirmas tokių mitingų rengia
ma šio penktadienio vakarą, 
11 W. Mt. Eden Avė., N. Y.

Mokytojų Unija užvedė teis
me bylą išrinkt iš WPA suspen
duotų mokytojų užlaikytas ai- 
gas.

15,000 NEWYOR KIEČIŲ SMERKĖ
DRAFTO RILIŲ IR JO PIRŠLIUS

Pereito trečiadienio popie
tį Union Aikštė New Yorke 
aidėjo penkiolikos tūkstančių 
dalyvių šūkiais prieš Burke- 
Wadsworth bilių, kuriuomi 
norima taikos metu verstinai 
subrukti į karinę tarnybą mi- 
lionus vyrų. Minia audringai 
sveikino James W. Fordo, ko
munistų kandidato į vice-pre- 
zidentus, pareiškimą, kad dart 
bo liaudis rinkimuose atmes 
tuos kongresmanus, kurie bal
suos už Burke-Wadsworth’o 
drafto bilių.

Mitingas buvo sušauktas per 
Komunistų Partijos New Yor
ko valstijos komitetą..

Policijos department© pa
stangos nustelbt mitingo sėk
mingumą, paskutinėmis valan
domis uždraudžiant vartot 
garsiakalbius, nuėjo niekais. 
Vieton vienos platformos su 
vienu kalbėtoju, rengėjai iš
statė 4 platformas, nuo kurių 
be pertraukos kalbėjo keturi 
kalbėtojai, vieniems pavargus 
pavaduojami kitų. Padėta 
daugiau pastangų, .bet miniai 
nereikėjo išsiskirstyti dėl ne

Pasmerkė Uždraudimą 
Browderiui Teisių

New Yorko darbininkų mi
tinge, sušauktame vietos ko
munistų pereitą trečiadienį, 
Union Aikštėj, užstojo pagra- 
binė tyla, kada pranešta, jog 
Browderiui uždrausta kalbėt. 
Po to 15,000 dalyvių priėmė 
rezoliuciją, kuri telegrama 
pasiųsta J. V. generaliam pro
kurorui Robertui Jackson. Re
zoliucijoj sakoma:

“D a r b įninku susirinkimas 
Union Aikštėj pasmerkia vei
klą federalio teisėjo Knox, J. 
V. Distrikto Prokuroro reika
lavimu uždraudimą E. Brow
deriui, Komunistų Partijos 
prezidentiniam kandidatui, jo 
civilių teisių. Tai yra aktas 
taikomas ne vien tik prieš 
mažumos partiją ir jos vadą, 
bet taip pat prieš civiles lais
ves ir visą Teisių Bilių. Tai 
yra aktas link regimentacijos 
visos Amerikos liaudies pri
ruošiant Jungtines Valstijas 
stojimui į šį imperialistinį ka
rą. Toki veiksniai graso mūs 
šalies demokratiniams pama
tams ir veda mus tolyn ant 
kelio į fašistinę diktatūrą. 
Mes reikalaujame, kad Earl 
Browderiui būtų leista jo pil
nos pilietinės teisės ir kad tas 
embargo (drausmė) prieš Ko
munistų Partiją ir jos vadovy
bę būtų tuojau nuimtas“.

L. K. N.

Lankėsi “Laisvėje”
Trečiadienį užėjo į “Lais

vės“ administraciją Povilas 
Masilionis, ką tik sugrįžęs iš 
Čikagos, kur svečiavosi trum
pam laikui pas gimines-drau- 
gus. Jis parvežė linkėjimų 
nuo Leono Pruseikos laisvie- 
čiams ir nuo kitų draugų. Drg. 
Masilionis (Masell) per ilgo
ką laiką turėjo barzdaskuty- 
klą Brooklyne, dabar per pa
staruosius metus turi vieną 
New Yorko mieste.

Laike buvusių šeiminių iškil
mių pereitą savaitę lankėsi 
Helen žukaitė-Pine iš Bing- 
hamtono ir Walteris Žukas iš 
Newarko; Anna Martin iš 
Pittsburgho; A. Merkienė, Al. 
Merkis, J. Adomaitis, Aid. Ži
linskaitė iš Philadelphij'os.

Šeiminių iškilmių progomis 
lankėsi būriai svečių ir per 
daugumą, be abejo-, sųs^vifĮų 
vardai spėta paimti, užširašy- 
ti. Kurie likosi nepaminęti, 
malonėsite atleisti. Visijbųyb; 
te ir esate mielai laukiami 
voj liaudiško dienraščio įstai
goj, visiems esame dėkingi ūž 
atsilankymą.

leidimo garsiakalbio.
Apart pasmerkimo drafto ir 

jo rėmėjų, kalbėtojai ir minia 
taip pat pasmerkė federalio 
teisėjo John Clark Knox atė
mimą Browderio civilių teisių, 
uždraudžiant jam, komunistų 
kandidatui į prezidentus, kal
bėti rinkiminiuose mitinguose.

Prakalbas, apart Fordo, sa
kė Israel Amter, komunistų 
kandidatas į J. V. senatorius; 
Patrick Toohey, K. P. Nac. 
Komiteto narys; Paul Cros- 
bie, pasaulinio karo veteranas 
ir kom. kandidatas į J. V. 
Kongresą iš 2-ro kongresinio 
distrikto; Timothy Holmes, 
kandidatas į valstijos seime
lį iš Bronx 4-to, distrikto ; John 
Gates, Jaunų Komunistų Ly
gos šioj valstijoj sekretorius ir 
Ispanijos civilio karo vetera
nas; taipgi Theodore Bassett, 
Philip David, Sadie Van Veen 
ir kiti komunistų veikėjai.

Fordas sakė, kad teisėjo 
Knox nuosprendis “paeina tie
siai iš Roosevelto patvarkymų 
ir yra tiesioginiu laužymu fe- 
deralės konstitucijos“.

Dalis Maliorių 
Grįžo Darban

šimtas maliorių grįžo dar
ban Vladeck Butų projekte jų 
samdytojui sutikus išpildyt 
unijos reikalavimus.

Brooklyne apie 4,000 malio
rių ,organizuoti] 18-ton Tary- 
bon, sugrąžinti darban, pasi
rašius sutartį tokią pat, kokia 
buvo senoji, be pakėlimo al
gų, kaip buvo reikalauta.

New Yorke, 9-tos Tarybos 
ribose, streikas tęsiama, uni- 
jistai išnaujo pasisakė tęst 
streiką iki laimėjimo.

Atvažiuokite Pasilsėti, 
Pasilinksmint Girioje

Šį sekmadienį, rugsėjo 8-tą, 
L. I. giraitėj, greta Alley Pond 
Parko, įvyks draugiškas išva
žiavimas, į kurį esate kviečia
mi visi. Atvažiuokite anksti, 
nes jau nuo piet turėsime 
karštų ir šaltų užkandžių, ir 
gėrimų. Įžangos nebus jokios. 
Rengia L. Mot. Apšvietos 
Kliubas. >

Išsikirpkite Kelrodį

Mašinomis—imkit 25th Rd. 
ir Springfield Blvd, iki viršū- 
kalnio prie naujo Alley Pond 
Parko. Įvažiavimui-įėjimui gi
rion yra du keliukai skersai 
kelią nuo parko.

Traukiniais—BMT Jamaica 
linija važiuokite iki Sutphin 
Blvd.; Independent linija va
žiuoti iki paskutinei stočiai Ja- 
maicoj. Prie stočių imkit bu- 
są 1-Hillside iki Springfield 
Blvd. Tuo boulevardu eikite 
iki viršūkalnio. Įėjimas gi
rion po kairei.

Mirė Garsus Daktaras
Rugsėjo 4-tą, Memorial ligo

ninėj, N. Y., mirė garsus dak
taras Hans Zinsser, išskyrėjas 
typhus’o perų ir ištobulintojas 
paruošimo serumo prieš tą li
gą. Jis profesoriavo Harvardo 
Medikalėj Mokykloj ir yra pa
rašęs daug svarbių knygų.

Išėjo Streikai)
Acme Folding Box Co., 141 

E. 25th St., N. Y., darbinin
kai išėjo streikan už pakėli
mą algų, pripažinimą unijos ir 
savaitę atostogų su alga.

Darbo šventės dieną Pasau
lio Parodą atlankę 332,246 as
menys, pernai tą dieną buvo 
218,949 lankytojai.

Miesto Darbininkai Turėsią 
Atidirbi už Paimtus 

Gvardiečius
Civiles tarnybos darbinin

kai miesto darbuose turės dir
bti dvigubą darbą be ekstra 
mokestiės, kada jų sandarbi- 
ninkai, nacionalės gvardijos 
nariai, bus pašaukti karinėn 
tarnybon sulyg prez. Roose
velto įsakymo.

Padėtis išaiškinta budžeto 
direktoriaus Kenneth Daytono 
nurodymu, kad nauji darbi
ninkai nebus imami vieton pa
imtų metams karinės tarny
bos, kadangi darbininkų al
goms skiriami pinigai turi eit 
damokėjimui gvardiečiams tų 
nuostolių, kuriuos jie paneš 
turėdami verstis su armijos al
gomis.

Streiką Atidėjo Vienai 
Savaitei

Išvežioto jų - tr o k m a n ų str e i - 
kas atidėtas vienai savaitei, 
unijistams sutikus dar kartą 
bandyt susitart su bosais at
naujintose derybose, kuriose 
majoras LaGuardia pasižadė
jęs tarpininkauti.

Lokalas 807 didele didžiu
ma balsų atmetė bosų pasiūly
mus pasirašyt naują kontrak
tą be naujų laimėjimų. Svar
biausiais jų reikalavimais yra 
40 valandų savaitė, vietoj dir
bamų 44 vai., be nukapojimo 
mokešties; laiko ir pusės, už 
viršlaikius, savaitės atostogų 
su alga. Lokalas pasiryžęs 
streikuoti, jei bus reikalas.

Kiti du lokaląi—816 ir 286 
—sutikę priimt kontraktą be 
laimėjimų.

Nušovė Įtartą Gengsterizme
-i-1__ :__ »■

Minioms žmonių einant j 
teatrus, petoW Plymouth Tea
tro, Times Square, praeivis 
pro policistą pakuždėjo poli- 
cistui ausin, k(ad jį sekąs vy
ras “turi revolverį ir mane 
nušaus.“ Policistas įtartam 
įsakė sustot. Įvykusiame susi
šaudyme, įtartasis nušautas, 
taipgi pašautas policistas 
Scheker ir teatro porteris Mi
tchell. Įtarėjas nuėjo sau.

Visi Turėjo Svečią
Ne vien LDS ir LMS na

riai ir draugai turėjo svečių, 
jų buvo ir pas kitus newyor- 
kiečius. Miesto valdininkų ap
robuojama Darbo Šventės pro
ga New Yorke buvus apie pus
trečio miliono svečių. Apię 
tiek pat newyorkieciu sve
čiavosi užmiestyje.

A. Hirsch, 65 m., mirė nuo 
užgavimo automobiliu einant 
skersai gatvę, i

CIO paėmė New Yorko bil
dingų aptarnavimo darbinin
kų unijos organizavimą į savo 
rankas.

Red Hook dokų darbininkai 
mobilizuojasi reikalauti iš Rya- 
no pakaliko Camarda derybose 
su bosais dėl naujos sutarties 
iškelt reikalavimą unijistams 
atatinkamų sąlygų.

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

; Sveikina LDS Seimo delegatus ir nori susipažinti su jais!
• •

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

atsilankysite dažniau.-
VISOKIOS DEGTINES, VYNAI IR ALUS 

GERI STEIKAI IR KITI VALGIAI 
•

• . fil vietą yra skersai gatvės nuo “Laisvės”, ant kampo
; * . r . Lorimer ir Ten Eyck Streets

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

Grasino Nusižudyti
Sumišęs dėl žmonos mirties 

jai iššokus iš liepsnojančio 
kambario, 211 W. 22nd St.,
N. Y., Stanley Logan norėjo 
nusižudyt pereitą antradienį 
nušokdamas gatvėn iš tos pat 
vietos. Dasigavęs į užrakintą 
apdegusį kambarį, jis pasirin
ko mirčiai žmonos laidotuvių 
valandą. Tačiau jam besiren
giant šokt pribuvo policija su 
gaisragesiais ir jį nuvežė į 
Bellevue ligoninę. Jo žmona 
palaidota Bayonne., N. J.

New Yorke nušautasis įta
rus gengsteriu buvęs sūnus 
Kubos Armijos aukšto karinin
ko, Lima, buvusio prezidento 
Menocal padėjėjo. \

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs prosininkas 

(presser) prie vyrų švarkų (Good 
line mens’ coats). Prašome kreiptis 
pas S. Markowitz, 119 Greene St., 
New York City, N. Y, (210-212)

PARDAVIMAI
Pirmas geras žingsnis prie piliety

bės, tai nusipirkimas žemės. Mano 
vieno akro ūkžemė, 200x200, ant 
South Shore, Bay Shore, L. I. $195. 
Geras kelias, gera žemė ir geras ti
tulas. Veltui 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.

RANDAVO.J1MA1
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)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

a---------------- . " :....... —---------- a

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

580 SUMMER AVENUE
Art! Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS

! Įdomiai {puošta lietuviška aludė ■ 
ant Grand Street 

Rheingold -sxtra Dry Alus.
; Didelis pasirinkimas visokių
! Vynų ir Degtinės ■

•
■ Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot I
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas '
411 Grand St/ Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
✓

X

Penktadienis, Rugsėjo 6, 1940

BRQOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
r '•v

’ Dr. JOHN WALUK
' J 61 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
dAntij gydytojas

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

Mateušaš Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberini

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo au*?- 
mobiliufe ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
. . -■ .... ... . %

Tel. Virginia 7-4499

Lietuvių Rakandui Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

M RA MiWIRAWIMMMRAAARARAMRAIWM

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokat^nus 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 Europiško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kllbasal ir,kepta paršiena; gaspadorlškai
I V- Q ' nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

!. . Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
i ? \ 1 ir daržovių—virtų ir žalių. ?

VW MW VW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW"




