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KRISTAI
Nebesistebiu. u
Apie Vadus ir žmones. 
Kam tas Reikalinga? 
Dingo Neutrališkumas. 
Dviveidžiauja.

Rašo A. B.

Surinkau ir atydžiai per
skaičiau visas žinias, prane
šimus ir laiškus, gautus iš 
Lietuvos po nuvertimo fa
šistinio režimo. Susidarė ne
paprastai didelis įspūdis.

M a n a u s a u: Ne veltui 
naujos Lietuvos priešai taip 
pyksta ir triukšmauja. Lie
tuvoje tapo sudaužyti visi 
idealai, už kuriuos jie stoja 

'ir kuriais jie gyvena.
Jų tie idealai: Savo brolį 

skriaust ir išnaudot. Lietu
voje tai raunama su šakni
mis ir metama laukan.

Bet už tai Lietuvos žmo
nėms naujfisan tvarka pay 
tinka. Už tai Amerikos liel 
tuviai sveikina nusikraty- 

, mą fašistinio režimo. į

Teisėjas Knox neleidžia 
Earl Browderiui išvažiuoti 
iš New Yorko apylinkės ir 
sakyti prakalbas. O Brow
der yra Komunistų Partijos 
kandidatas j Jungtinių Val
stijų prezidentus.

Teisėjo žygio negalima 
užgirtj. Jis priešingas viso
kiai demokratinei procedū
rai.

Nesinori tikėti, kad p. 
Knox šitaip elgiasi nepasi
taręs su aukštesniais po
nais.

Orlaivio nelaimėje žuvo 
senatorius Lundeen, darbie- 
tis iš Minnesota valstijos. 
Gaila gero žmogaus ir drą
saus vyro. O Lundeen buvo 
drąsus. Dar Wilsono prezi
dentavimo laikais jisai ko
vojo prieš karą. Hooverio 
laikais jisai buvo bedarbių 
draugas ir įnešė kongresan 
bilių už bedarbių apdraudą. 
Nebijojo reakcionieriams 
pažiūrėti į akis.

‘Staiga vėl sužibėjo prieš 
1932 metus buvęs New Yor- 
ko miesto majoras James 
Walker. Majoras LaGuardi
ja susimylėjo ir paskyrė jį 
moteriškų drapanų siuvimo 
pramonėje a r b i t ratorium. 
Už tai jis gaus 25 tūkstan
čius dolerių į metus algos.

O James Walker turėjo 
pabėgti iš majoro vietos, 
kuomet buvo pravestas ty
rinėjimas ir surasta visuo
se kampuose prižėlusio šmu-

Reiškia, LaGuardija mei
linasi prie Tammany Hall 
gengės. James Walkeris to
je gengėje žymi figūra.

Verstinas kare iviavimas 
Amerikoje nereikalingas. 
Amerika nekariauja. Jon 
įsiveržimas iš niekur jai ne- 
grumoja.

Kaip* diena aišku, jog tie, 
kurie stoja už draftą, nori 
šią šalį įtraukti į karą.

Mūsų valdžia pardavė 
Anglijai 50 senų laivų nai
kintojų. Tai didelė parama 
Anglijai. Anglija gaus ir 
daugiau pagalbos—jei rei
kalas priseis, tai Washing- 
tonas ir Amerikos sūnus 
pasiųs ten numirti.

Dalykai labai blogi. Vis 
arčiau prie karo. Neutralu
mo plunksnos baigia nuby
rėti.

Lietuviškoje politikoje 
“Keleivio” redaktorius eina 
išvien su tais, kurie padeda 
Hitleriui laimėti karą ir 
trokšta, kad jis atsisuktų

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

VOKIEČIŲ LAKŪNAI VĖL IŠŽUDĖ ŠIMTUS LONDONIEČIŲ
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Angly Orlaiviai Pleškina Vokiečių Valtis, 
Fabrikus, Geležinkelių Stotis ir Kt.

Lietuvoj Pasmarkėjo 
Visi Darbai

Pulkai Vokietijos Lėktuvu iš Naujo lėno
jo Londoną; Plonesnių Žygiu Užmušė 400

Vokiečiai Sakosi Ataušę 112 Anglijos Orlaivių nuo Ber
lyno; Berlynas Taipgi Saugomas Geležies Vielų Tinklais
London, rugs. 9. — An

glijos orlaiviai sėkmingai 
bombomis daužė ir degino 
vokiečių valtis Calais, Bou
logne, Dunkerque ir Ostend 
prieplaukose ir pleškino vo
kiečių fabrikus, geležinke
lių stotis, žibalo dirbtuves 
ir kitus kariškai svarbius 
punktus Vokietijoj.

Berlin, rugs. 9. — Du An
glijos orlaivių būriai, po 56

Japonija Gauna Daugius 
Amerikinio Gazolino 
Karui prieš Chinus

Washington. — Neseniai 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė atsisakė duot leidimus 
išgabent orlaivinį gazoliną 
iš šios šalies į Japoniją. O 
paprastas gazolinas kaip 
buvo pardavinėjamas Japo
nijai, taip ir tebėra.

Kelios dienos atgal Hous- 
tone, Texas, buvo sukrauta 
170 tūkstančių galionų to
kio gazolino į norvegų laivą, 
parsamdytą Japonijai.

Paprastą amerikinį gazo
liną japonai savo fabrikuo
se lengvai perdirba į aukš
tos rūšies orlaivinį gazoliną 
ir vartoja jį oro karui prieš 
Chiniją.

Dabar Washingtone kal
bama, kad gal reikės suvar- 
žyt bet kokio gazolino pra
leidimas iš Amerikos į Ja
poniją.

Naujos Galingiausios Vo
kiečių Oro Bombos

New York. — Sekmadie
nį šičia per radio buvo gir
dėtas pranešimas iš Berly
no, kad vokiečiai lakūnai 
šeštadienį mėtė į Londoną 
ir naująsias, didžiausias ir 
galingiausias bombas: “To
kia bomba viską sunaikina 
per daugiau kaip 1,200 ket
virtainių jardų.”

RADIO PAVEIKSLAI Iš 
LONDONO

New York. — Per radio 
atsiųsti iš Londono paveiks
lai, be kitko, rodo ir vieną 
nazių vokiečių bombomis 
visiškai sunaikintą anglų 
prieplauką ir pavojingai su
žeistą laivą netoli Londono.

prieš Sovietų Sąjungą. Bet 
Amerikinėje politikoje Mi- 
chelsonas sakosi esąs Hitle
rio priešas. Jis kalba už 
verstiną kareiviavimą, už 
davimą Anglijai ginkluotos 
pagalbos.

Ar dar kas kitas gali 
bjauriau veidmainiauti?

vienas ir kitas, mėgino bom- 
barduot Berlyną dviem at
vejais; bet vokiečių greitie
ji lėktuvai ir priešorlaivinės 
kanuolės atmušė anglų or
laivius ir neprileido jų prie 
Berlyno, kaip teigia vokie
čių komanda.

Berlynas dabar taip pąt 
saugomas geležies vielų tin
klais aplinkui; šiuos tinklus 
palaiko aukštai iškilę baliū- 
nai.

Browder Nurodo, jog 
Ir Willkie Yra Roose- 

velto Parinktas
Los Angeles, Calif.—Ma

siniame susirinkime Olym
pic Auditorijoj šičia žmo
nės girdėjo prakalbą Earl 
Browderio, komunistų kan
didato į prezidentus, įkalbė
tą į fonografo rekordą. Nes 
federalis New Yorko aps
kričio teisėjas Knox už
draudė Browderiui čia at
važiuot asmeniškai sakyt 
kalbą.

Browderio fonografinė 
kalba vadina teisėją Knoxa 
Rooseveltp įrankiu. Sako, 
jog Roosevelto valdžia per
sekioja Komunistų Partiją 
todėl, kad ši partija dabar 
neremia Roosevelto, o daly
vauja rinkimuose su savo 
kandidatais į įvairias vald- 
vietes. O komunistai dabar 
neremia Roosevelto todėl, 
kad jis pats naikina Naujo
sios Dalybos įstatymus, per
sekioja darbo unijas pagal 
prieš-trustinius įstatus ir 
“diktatoriškai” tempia šią 
šalį karan, kaip kad užreiš- 
kė Browderis. Jis ypač 
smerkė Rooseveltą kaip dik
tatorių todėl, kad Roosevel- 
tas, neatsiklausdamas kon
greso, padarė “karinę są
jungą su Anglija.”

Browderis teigė, kad ir 

Berlin, rugs. 9. — 25 vo
kiečių orlaiviai, kurių subu- 
davojimas laikomas slapty
bėje, dabar mėto į Londoną 
tokias galingas bombas, kad 
jos “viską sunaikiną” per 
milioną ketvirtainių jardų, 

republikonų kandidatas į kaip sako naujausias vokie-
prezidentus Willkie yra pa
rinktas pagal Roosevelto 
sąmokslą su Morganu ir ki
tais Wall S.tryto kapitalis
tais. Nes “renegatas” Will
kie seka tokią pat politiką, 
kaip ir jis pats ir kartu 
Rooseveltas tikisi laimėti 
rinkimus prieš Willkie, kaip 
kad tvirt’na Browderis.

Lėktuvo Nelaimėje Žuvo 
Paraguayans Prezidentas

Asuncion, Paraguay. — 
Sudužus keleiviniam lėktu
vui, žuvo ir juom skridęs 
Paraguayans prezidentas J. 
F. Estigarribia. Ministėriųj 
kabinetas paskyrė jo viėton 
karo ministerį generolą H. 
Morinigo kaip laikinąjį pre- žmonių pačioje slėptuvėje: ir 
zidentą. sužeidė benį? keliasdešimt.

Kaunas. — Lietuvos pra
monės komisariatas pradėjo 
Kaune perbudavot kai ku
riuos senus fabrikus ir sta
tyt naujus.

Šiauliuose šiomis dieno
mis ims veikt odų apdirbi
mo fabrikas ir požeminių 
vamzdžių dirbtuvė arti 
Šiaulių. Tai vamzdžiai, ku
riais nubėgdinama miestų 
atmatos. O per paskutinius

ANGLIJA GAUS 229
SENESNIUS TANKUS

IŠ AMERIKOS
Fort Meade, ’Maryland.— 

229' Amerikos tankai užsi
likę nuo praeito pasaulinio 
karo bus perleisti Kanadai, 
kaip sakė generolas Mar
shall, galva Jungtinių Vals
tijų armijos štabo. Kai ku
rie yra kiek aprūdiję, bet 
visi gana stiprūs, kad tokiu 
tanku išraut bei išvartyt di
delius medžius.4.'-!

79 iš tų tankų yra stam
būs, po 40 tonų, ir jų maši
nerija tebėra visiškai gera
me stovyje. Jie ginkluoti 
penkiais kulkasvaidžiais ir 
dviem kanuolėm kiekvienas. 
Tos kanuolės šaudo šešių 
svarų šoviniais.

Šie tankai būsią persiųs
ti 4' Kanadą, girdi, lavint 
kanadiečius tankais veikti. 
Bet iš Kanados jie galės 
būt nugabenti ir į Angliją.

Anglija priskaitys tuos 
tankus kaip dalį atlyginimo 
už parsamdomas Amerikai 
karines bazes - stovyklas tū
lose Anglijos salose.

Nazių Bombų Trenksmas Su
ardys Žmonių Plaučius

čių pranešimas. Kai kurios 
bombos sprogsta tuoj aus, 
kitos palaukdamos nustaty
tą laiką.

Anot vokiečių, tokia bom
ba taip galingai sudrebina 
orą, kad turi sprogt žmo
gaus plaučiai, jeigu jis bū
na netoli bombos trūkimo.

Oro Bombos Sunaikino ir 
Anglę Slėptuvę Londone
London. — Vokiečių oro 

bombos suardė ir vieną stip
rią 'cementinę londoniečių 
slėptuvę po žeme, kur buvo 
subėgę 1,400 anglų vyrų, 

’moterų ir vaikų. Vokiečių 
sproginiai užmušė keliolijką 

13 metų šios dirbtuvės 
bergždžiai stovėjo.

Pranešama, jog greitu 
laiku pilnai pradės veikt 
popierinių dėžių fabrikas, 
tabako dirbtuvė, visos spau
stuvės ir kitos įmonės.

Amatininkai taipgi paga
mina vis daugiau dirbinių.

Pirštinių dirbėjai Vilniu
je žada pagamint milioną 
pirštinių šiemet.

PUIKŪS KARINIAI 
AMERIKOS LAIVAI 
PERVESTI ANGLAM
Halifax, Nova Scotia. — 

Perleidžiami Anglijai, pen
kiasdešimt karinių Ameri
kos laivų - naikintuvų nėra 
nusenę, nors taip buvo šne
kama. .

“Tai tiesiog puikūs laivai 
ir puikiai veikia,” kaip kad 
pareiškė anglų admirolas 
Bonhąm - Carter, Anglijos 
laivyrio komaridierius šiau
rinėje dalyje Atlanto Van
denyno: “Jie tokre geri, 
kaip ir geriausi mūsų lai- 
vai-naikintuvai tos pačios 
rūšies. Jie bus vartojami 
gaudyt ir naikint vokiečių 
submarinus.”

Vokiečių Orlaiviai Vienu 
Žygiu Užmušė 600 Anglų
London, rugs. 9. — Sus

kaityta 600 žmonių, kuriuos 
vokiečių bombininkai užmu
šė vien praeito šeštadienio 
naktį. Tuo žygiu jie ir su
žeidė 2,000 londoniečių. O 
kiek jie pirmadienį užmušė 
ir sužeidė Londono gyven
tojų, tai dar nesuskaityta.

Londono Centras Išgriau
tas, Išdegintas

London, rugs. 9Z. — Vo
kiečių orlaiviai šiandien pa
darė tik griuvėsius ir degė
sius iš daugelio puikių rū
mų pačiame Londono vidu
ryje.

Nazių 01*6 bombos prakir
to didžiąsias geso dūdas ir 
vandens patiekimo vamz
džius, ir daugelyje vietų su
ardė elektros laidus. Todėl 
nustojo veikę visi Londono 
požeminiai geležinkeliai ir 
gatvekariai. Dėl pakrikdy- 
tos elektros negali būt ir 
laikraščiai atspausdinti.

Washington, rugs. 9. — 
Valdžia surašė 5,500,000 be
darbių kaipo tinkamų įvai
riem apsiginklavimo dar
bam Amerikoje.

ORAS. — Šį antradienį 
būsią lietaus.

Londonas Skęstąs Liepsnose; Goeringas Sako, kad Vokie
čiai Paėmę Viršų Ore Anglijoj; Jis Pats Diriguoja Atakas
London, rugs. 9. — Šian

dien vėl šimtai, gal tūks
tančiai Vokietijos orlaivių 
bombardavo Londoną per 
šešias valandas. Tai antras 
galingas vokiečių karo žy
gis prieš šią Anglijos impe
rijos sostinę.

Ne tik Londono pramo- 
niški priemiesčiai, bet ir 
pats didmiesčio vidurys jau 
sužalotas. Manoma, kad vo
kiečių orlaiviai vėl išžudė 
šimtus londoniečių.

O šeštadienio naktį vo
kiečių lakūnai užmušė dau
giau kaip 400 Londono gy
ventojų; sužeidė apie 1,400.

LONDONAS VIRSTA 
GRIOVUSIAIS, DEGĖ

SIAIS
New York, rugs. 9.—Ra

dio pranešimas iš Anglijos 
(šiuos žodžius berašant) 
paskelbė, kad Londonas 
skęsta milžiniškuose gais
ruose, kuriuos padarė vo
kiečių oro bombos. Pleška 
prieplaukos, fabrikai, krau
tuvės, istoriniai pastatai ir 
privačiai namai. Pasak ra
dio, įvirios Londono dalys 
taip sunaikintos, kad net se
nas londonietis jau negalė
tų jų pažinti.

Anglai Esą Baudžiami už 
Bombardavimą Nekarinių 

Vokietijos Miestų
Berlin, rugs. 9. — Vokie

čių oro bombos šeštadienį 
sukėlė milžiniškus gaisrus

800,000 Belaisvių 
Francūzų Serga Kru

vinu Viduriavimu
Vichy, Franci ja. — Vo

kiečiai yra paėmę milioną ir 
800 tūkstančių francūzų ka
reivių į nelaisvę. 800 tūks
tančių šių belaisvių dabar 
serga kruvinu viduriavimu, 
dizinterija.

Francijos Raudonasis 
Kryžius šaukiasi vaistų ir 
maisto iš Amerikos tiem im
tiniam gydyti.

Dauguma belaisvių fran
cūzų yra laikoma stovyklose 
vokiečių užimtoj Francijos 
dalyj, ir jie daugiausia mai
tinami tik duona ir miežių 
sriuba, pridedant biskį pi
gių riebalų.

Dalis belaisvių francūzų 
yra išsiųsta į Vokietiją 
dirbti laukų darbus.

Geras Sovietų Derlius, 
Nežiūrint Blogy Ory

Maskva. — Nepaisant la
bai blogų pavasario orų, šie
met Sovietų derlius yra ly
gus pernykščiam, kuris bu
vo gąųsmgas.

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

Londone; tie gaisrai siautė 
per naktį taipgi iš sekma
dienio į pirmadienį, ir jų 
liepsnos / labai pasitarnavo 
naujiem būriam vokiečių or
laivių. Gaisrai šią naktį ge
rai apšvietė miestą, ir vo
kiečių lakūnai matė, kur jie 
turi taikyti savo bombas.

Pats Vokietijos oro laivy
no ministeris Goeringas da
bar randasi vienoj vokiečių 
lėktuvų stovykloj Francijoj 
ir diriguoja orlaivių atakas 
prieš Londoną. Goeringas 
sako, kad vokiečiai jau lai
mėję oro viršenybę prieš 
anglus pačioje Anglijoje.

Jis per radio pareiškė, 
kad vokiečių orlaiviai tol 
šturmuos Londoną ir kitus 
Anglijos miestus, kol anglų 
lakūnai nustos užpuldinėję 
nekarinius Vokietijos mies
tus.

Berlyno pranešimas sako, 
jog dabar vokiečių orlaiviai 
skris iš visų šiaurinių Vo
kietijos, Danijos, Holandi- 
jos, Belgijos ir Francijos 
pakraščių ir neatlaidžiai 
naikins Anglijos miestus, 
iki anglų orlaiviai liausis 
bombardavę nekarinius tai
kiklius Vokietijoje.

Pasak vokiečių, tai šešta
dienį jie nukirtę 94 anglų 
lėktuvus, o anglai—26 vo
kiečių orlaivius.

(London.— Anglai teigia, 
kad jie šeštadienio naktį 
sunaikinę 90 vokiečių orlai
vių, o savo praradę 22 lėk
tuvus.)

Amerikos Valdžia Pas
kolino 17,600,000 
Ginklų Kompanijai

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė pasko
lino 17 milionų 600 tūkstan
čių dolerių Savage ginklų 
korporacijai, Uticoj, N. Y. 
Už tuos pinigus korporacija 
įves naują mašineriją kai 
kuriuose savo fabrikuo
se, kad galėtų sparčiai ir 
daugmeniškai dirbt kulkas- 
vaidžius Amerikos armijai. 
Ta mašinerija bus laikoma 
valdžios nuosavybe, tik par- 
samdoma korporacijai. Bet 
už taip parsamdomus kom
panijoms karinių fabrikų 
įrengimus valdžia ima tik 
dolerį kitą rendos per me
tus.

Washington. — Čia nu
matoma, kad jeigu vokiečiai 
sumuš Angliją, tai Anglijos 
valdžia persikraustys į Ka
nadą.

Roma, rugs. 9 
spauda lemia, kad vokiečiai 
neužilgo perkelsiu savo ar
miją į Angliją,

Italų
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Rašytojas Cvirka Apie Sovietinę 
Lietuvą

Tuojau prieš susirinkimą Liaudies Sei
mo į posėdį, kuriame buvo nutarta pa
skelbti Lietuvą socialistine tarybų res
publika, žymiausias Lietuvos rašytojas 
Petras Cvirka rašė (“Darb. Lietuva” lie
pos 19 d.) sekamai:

“Visuose darbininkų, valstiečių, tar
nautojų, ir darbo inteligentijos susirin
kimuose, iš Lietuvos miestų, miestelių ir 
kaimų vis garsiau ir galingiau ima skam
bėti: “Mes norime prisidėti prie Sovietų 
Sąjungos. Tegyvuoja Tarybų Lietuva!”

“Plačia, sriautinga banga šie šūkiai ri
tasi per darbo Lietuvą, išreikšdami visų 
mūsų krašto dirbančiųjų karščiausią no
rą ir seniai svajotą svajonę.

“žodžiai “mes norime” kaupia tūks
tančius ir šimtus tūkstančių valstiečių, 
darbininkų ir darbo inteligentų. Tie žo
džiai pareiškia visos Darbo Lietuvo’s va- 
to-

“Kodėl mes norime įsijungti į Sovietų 
Sąjungą? Mes norime todėl, jog tik ben
droje Sovietų socialistinių respublikų šei
moje įmanomas bendras visiems darbo 
žmonėms pažangaus, naujo, šviesaus ir 
laimingo gyvenimo siekis. Mes trokšta
me prisijungti prie galingosios Sovietų 
Sąjungos todėl, jog nenorime likti maži 
ir apleisti imperialistinių skerdynių aki
vaizdoje. Sovietų Sąjunga yra vienintelė 
pasaulyje darbo žmonių pastangomis ir 
rankomis pastatytoji valstybė, iš kurios 
amžinai išrauta nacionalinės rietenos ir 
bestijališka rasinė neapykanta, skaldanti 
darbo žmonių vienybę. Sovietų Sąjunga 
—vienintelė šalis, kur dirbantieji nežino 
nedarbo, senatvės baimės ir eksploataci
jos. Sovietų Sąjunga — vienintelė laisvi; 
|autų Sąjunga, tas margaspalvis kalbų, 
kultūrų ir rasių kilimas, kur rūpestingai 
puoselėjamas tautinių kultūros formų 
klestėįimas.

“Iš Sovietų Sąjungos tautų pavyzdžių 
mes drąsiai galime tvirtinti, kad tik pri
sidėjus prie Sovietų Sąjungos, laisva Ta
rybų Lietuva susilauks pilno dirbančių
jų gerbūvio ir pilno tautinės kultūros 
žydėjimo.

“Mes, Lietuvos darbo liaudis, norime 
naudotis tais didžiaisiais Sovietų tautų 
laimėjimais, tarnaujančiais visų dirban
čiųjų labui. Mes norime mokytis iš tų 
laimėjimų ir savo atkaklaus, stropaus 
darbo žygiais žingsniuoti drauge su 186 
milijonais į galutinę darbo žmonijos per
galės viršūnę—į komunizmą.

“Mes norime būti viena dirbančiųjų 
šeima, Didžioji Socialistinė Sovietų Są
junga.”

Rašytojas Wellsas apie Anglijos 
Ponus

Pereito sekmadienio New York °Ti- 
meso” laidoje Anglijos rašytojas H. G. 
Melisas rašo straipsnį apie savo kraštą 
ir jo ponus. Jis patiekia visą eilę apkal
tinimų tiems žmonėms, kurie stovėjo ir 
stovi valdžios priešakyje. Rašytojas, bū
tent, nurodo, kad Anglijos viešpačiai per 
ilgą laiką nepaisė pastatyti orlaivinin- 
kystę tinkamoj aukštumoj. Dėl to labiau
siai kaltina tokį lordą Swintoną, kuris 
buvo orlaivininkystės sekretoriumi nuo 
1935 iki 1938 metų. Per tą laiką Swinto- 
nas žiūrėjo į orlaivininkystę tik kaipo 
į šaką, kurioje parinktieji turtingųjų 
vaikai tegalėjo būti oriaivininkais, ga
lėjo pagarsėti. Jis nekreipė dėmesio į tai, 
kad Hitleris nepaprastai skubiai per tą

laiką statė oro laivyną prieš Angliją.
Tas pats buvo ir” su karo ministerija. 

Karo ministerijos viršininkai nieko ne
pasimokino, Let daug ką pamiršo nuo 
•1918 metų iki šio laiko, nurodo rašyto
jas. Jie nepasimokino nieko nei iš karo 
Lenkijoje, kai Vokietija su ja kariavo.

Rašytojo nuomone, Anglijos valdovai 
padarė nedovanotinas klaidas ir Ispani
joj ir Chinijoj ir santykiuose su Sovietų 
Sąjunga. Linkui Sovietų Sąjungos jie 
niekad nebandė laikytis gražiai ir drau
giškai, kaipo su didele, stipria šalimi.

Kiek anksčiau buvo rašyta, kad ir ki
tas žymus Anglijos rašytojas, Bernard 

. Shaw, yra tokios pat nuomonės, kaip 
Wellsas. Shaw nori, kad dabartinė An
glijos vyriausybė pasišalintų i| susidary
tų tokia vyriausybė, kuri palaikytų ‘kuo- 
draugiškiausius santykius su Sovietais.

Dėlto, kad Anglijos valdytojai šitaip 
šalį valdė ir tebevaldo, tai šiandien An
glijos liaudis priversta kentėti baisius 

j smūgius iš Hitlerio rankos. Anglijos dar- 
| bo žmonių namai ir patys žmonės naiki- 
1 narni tūkstančiais kasdien. Visi gyvento

jai yra didelėje panikoje. Londonas ver
čiamas į milžinišką griuvėsių krūvą.

Nereikia nei aiškinti, kad Anglijos 
darbo žmonės anksčiau ar vėliau bandys 
suvesti sąskaitas su visais dėl esamosios 
katastrofiškos padėties kaltininkais.
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Žinios iš Lietuvos

Viršuje matome j Japonijos laivą (San Francisco uoste) kraunant metalą, kurį 
Japonijos imperialistai naudos karo reikalams prieš^Chiniją. t

ŠYPSENOS

Kaunas. — Krašto apsau
gos ministeris paskelbė užda
rytosios Šaulių Sąjungos tur- 

i tu i perduoti tvarką. Valdinis 
ir visuomeninis Šaulių Sąjun
gos turtas ir lėšos perimamos 
Krašto apsaugos ministerijos. 
Valdinis kilnojamasis turtas 
perduodamas apskričių kari
niams viršininkams, šaulįą^ą- 
jungos visuomeninį kilnoja
mąjį turtą, k.a. sporto įran
kius, muzikos instrumentus, 
bibliotekų knygas, ugniagesių 
reikmenis pavedama globoji 
vietos policijos ar savivaldy
bės įstaigoms, š. S-gos aviaci
jos kilnojamąjį turtą perima 
karo aviacija ir laikinai jį pa
veda globoti Aero Klubui. $. 
S-gos štabo, rinktinių ir dali
nių vėliavos perduodamos Ka
ro Muziejui.

“Provokacijos Nepavyks”
Pabaigoj rugpjūčio sukako metai nuo 

Sovietų Sąjungos ir Vokietijos nepuoli
mo sutarties pasirašymo. Tarybų respub
likos spauda tą atžymėdama rašė, kad 
stambių imperialistinių - valstybių valdo
nai, kaip pirm to, taip ir po nepuolimo 
sutarties pasirašymo, daug atliko provo
kacijų, kad uždegus karą tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos. Ta spauda rašo, 
kad tos provokacijos nepavyks, kad So
vietai neturį'jokio. reikalo kariauti už 
kitų reikalus. Išlaikymas taikos ' tarpe 
SSSR ir Vokietijos, tai didelis laimėji
mas visai Rytų Europai ir pasauliui, nes 
tas išgelbsti pasaulį nuo sunaikinimo ir 
baisiai didelių aukų.

Mums dažnai tenka matyti žinių ko
mercinėj spaudoj, kad jau “kils karas 
tarpe tų šalių.” Dažnai tos “žinios”i yra 
niekas kitas, kaip tik tų ponų troškimų 
išreiškimas.

KAI MES TURĖJOM...
(Gaida sena, bet žodžiai nauji)

Kai mes turėjom Smetoną poną, 
turėjom seimą ponų didelių. 
Oi-ly, oi-lia-lia! Oi-ly, oi-lia-lia.

7

Ponai sėdėjo, niekus kalbėjo 
•ir šaukė nuolat—“duokit pinigų!” 
Oi-ly, oi-lia-lia...
Pinigą ėmė, prigėrę vėmė,— 
tokie ir buvo tautos reikalai.
Oi-ly, oi-lia-lia...
Kaune, Šiauliuose ir užsieniuose 
pridygo vilų ir gražių pilių. 
Oi-ly, oi-lia-lia...

Todėl kiekvienas balsuos tą dieną, 
kai eis balsuoti visa Lietuva!
Oi-ly, oi-lia-lia! Oi-ly, oi-lia-lia, 
kai eis balsuoti visa Lietuva!
Priemiesčiuos, kaimuos buvo tik baimė, 
buvo tik vargas žmonių Lietuvos.
Oi-ly, oi-lia-lia...
Toks seimas buvo... Biedna Lietuva

* migdino, ėdė, graužė jis tave...
Oi-ly, oi-lia-lia...
Dabar mes renkam jau Seimą savo, 
Dabar mes renkam jau tikrus draugus.
Oi-ly, oi-lia-lia...

A. Migla

Kaunas. — Iš Maskvos sek
madienį, rugp. 4 d., 13 :25 vai. 
per radiją buvo transliuota į 
džiaugsmo ir padėkos mitingą 
susirinkusioms Kauno darbo 
masėms tokia einančio respu
blikos prezidento pareigas, 
ministerio pirmininko J. Pa
leckio kalba: “Prieteliai, drau
gai ! Iš Raudonosios Maskvos, 
tarptautinio proletarijato ko
vų ir vilčių širdies, siunčiu 
sveikinimą įgaliotosios Lietu
vos Liaudies Seimo delegaci
jos vardu. Mums teko didelė 
laimė būti dalyviais istorinio 
momento, kad mūsų tėvynės 
likimas pasuktas į naują ke
lią, kad Lietuva pasidarė pil-

Darbo Valstiečių 
Nuosavybė

Anglijos Prekybos Laivynas
Anglijos valdžia pripažino, kad pir

mais metais karo ji neteko 1,900,000 to
nų įtalpos prekybos laivų. Žinoma, Vo
kietijos skaitlinės yra kur kas didesnes. 
Bet Anglija sako, kad jos prekybos lai
vynas paaugo ant 2,000,000 tonų, nes 
jai teko daug Norvegijos, Danijos, Ho- 
landijos ir Belgijos laivų. Reiškia, An
glija nenustojo, bet dar laimėjo preky
bos laivyno klausime!...

Mažasis Luksemburg
Vokietija be šūvio okupavo Luksem

burg kunigaikštystę. Tai maža valstybė
lė tarpe Vokietijos, Belgijos iriFranci- 
jos. Jos teritorijos plotas buvo tik 998 
ketvirtainiškos amerikoniškos mylios, 
kaip didelis dvaras, ir turėjo 300,000 gy
ventojų. Bet tai turtingas kampelis iš
kasamais labai gerais metalais. Tik dėl 
to ir buvo jis “nepriklausomas”, nes 
stambesni niekaip negalėjo susitaikyti ir 
kitiems jo užleisti. Luksemburge yra 7 
plieno fabrikai su 35 pečiais, kur dirba 
5,000 darbininkų. Jie duoda daug gero 
plieno Vokietijai. Prie to, Luksemburge 
į metus iš vynuogių padarydavo 1,250,000 
galionų vyno.

Turką Trumpa Atmintis
Turkija paminėjo 18-kos metų perga

lę prieš graikus prie Smirnos. 1922 me
tais Turkiją buvo užpuolus Graikija. 
Graikiją rėmė Anglija ir Francija ir no
rėjo Turkiją išsidalinti. Buvęs Turkijos 
prezidentas Kemal Paša atsikreipė pas 
Sovietų Sąjungą pagalbos. Sovietai at
ėjo į pagalbą, turkai, gavę ginklų ir va
dų, suvarė graikus į jūras, galutinai su
mušė ir save išsigelbėjo. Tai Sovietų Są
jungos buvo nuopelnas.

Bet dabar Kemal Paša (Ataturk) mi
ręs, nauji ponai yra valdžioj. Jie perei
tais metais susisėbravo su Anglijos ir 
Franci jos valdonais, buvusiais savo prie
šais. Jie buvo sutikę “paskolinti” Angli
jai ir Franci j ai savo žemę užpuolimui 
ant Sovietų ir patys prie to rengėsi^ Tat. 
ir jubilėjų minėjo veidmaininingai ir

Plutokratų valdžios laikais 
labai daug buvo kalbėta ir ra
šyta apie nuosavybę, nuosavy
bės neliečiamumą ir privataus 
turto apsaugojimą. Tačiau vi
sos šitos kalbos buvo veidmai
niškos ir apgaulingos. Nelie
čiama buvo Lk turtuolių nuo
savybė. Kapitalistai galėjo bū
ti ramūs dėl savo fabrikų bei 
įmonių, nes reakcinė valdžia 
visomis priemonėmis apgynė 
jų reikalus, jų pelną, jų lupi
kavimą. Dvarininkai ir stam
būs žemės ūkio savininkai bu
vo rūpestingai valdžios saugo
jami. Jų žemė, ♦kurią apdirbo 
samdomųjų bernų rankos, bu
vo neliečiama. Jų turtai buvo 

.saugomi. Smetoniškoji valdžia 
dargi išleido daugybę milijo
nų dvarininkams ir stam
biems ūkininkams premijas iš
mokėti. Rūpestingai saugomi 
buvo ir visi vagystėmis bei 
sukčiavimais įgyti turtai—auk
štų valdininkų, išeikvotojų bei 
smetoniškosios gaujos dvarai, 
mūrai, vilos ir kapitalai.

Tuo pačiu metu niekas ne
apsaugojo liaudies turto. At
virkščiai : darbo žmonių nuo
savybė nebuvo neliečiama. 
Privatūs lupikai ir pati val
džia nuolat nusavindavo liau
dies turtą ir atvirai naikinda
vo darbo valstiečių bei darbi
ninkų nuosavybę.

Darbo valstiestis niekados 
nebuvo tikras dęl savo žemės 
sklypelio, dėl . savo invento
riaus ir mantos. Nepakeliami 
mokesčiai, baisus įsiskolini
mas ir 1.1, pavertė darbo val
stiečio “turto nuosavybę” tik
ra fikcija. Dėl neapmokėtų 
mokesčių ir skolų, plutokratų 
valdžia ir privatūs lupikai lai
svai galėjo parduot iš varžyti
nių darbo valstiečio žemę, in
ventorių, jo paskutinę karvę 
bei visą jo mantą. Darbo val
stietis už savo vergiško darbo 
vaisius gaudavo niekus, o už 
pramonės gaminius turėjo mo
kėti' aukštas ir vis smarkiau 
augančias kainas. Kad galėtų 
prasimaitint, darbo valstietis 
labai dažnai turėdavo palikti 
savo žemę ir parduot savo 
darbo jėgą. /

Kokią vertę turėjo tokiomis

aplinkybėmis darbo valstiečių 
turto neliečiamumas?

Plutokratų • viešpatavimo 
metu smulkaus ūkininko nuo
savybė buvo fikcija. Tuo pa
čiu metu dešimtys tūkstančių 
žemės ūkio darbininkų, ku
rie saVo prakaitu laistė žemę, 
niekuomet negalėjo nei svajo
ti apie kokią nors nuosavybę. 
Jiems reikėjo likti amžinais 
bežemiais bernais.

Taip atrodė smetoniškoji 
nuosavybė Lietuvos kaimuose!

Kai dėl darbininkų, tai jie 
neturėjo net fiktyviuos nuosa
vybės. Vienintelė darbininko 
nuosavybė — jo darbo jėga— 
buvo nevaržomai išnaudoja
ma. Iš savo darbo darbininkai 
dažnai negalėdavo net prasi
maitint. Daugybė tiesioginių ir 
netiesioginių mokesčių fakti- 
nai buvo tik priemonė atimt iš 
darbininko didelę dalį jo ir 
šiaip menkučio uždarbio. Dar
bininkas negalėjo svajot apie 
kokią nors mažiausią privačią 
nuosavybę, apie žmoniškesnį 
butą, apie mokslą. Labai daž
nai ir pats darbas būdavo dar
bininkui svajonė.

Darbo žmonėms dabar pra
sideda naujas gyvenimas. Kru
vinieji liaudies priešai, visiems 
amžiams išvaryti iš valstybės 
aparato, stengiasi sukelt liau
dies masėse nepasitikėjimą 
Liaudies vyriausybe. Jie sklei
džia šlykščiausius gandus, pa
sakoja, kad dabar iš valstiečių 
bus atimta žemė ir kad ben
drai ateis galas visiems ūkinin
kams.

Tokie ir panašūs liaudies 
prieigų skleidžiami gandai ne
gali nieko apgaut. Liaudies vy
riausybė ne tam atėjo, kad 
nusavintų liaudies turtą. At
virkščiai : kaip tik dabar dar
bo valstiečių turtas, kuris ank
sčiau buvo niekinamas, lupa
mas, parduodamas iš varžyti
nių ir nuolat nusavinamas, bus 
užtikrintas jo savininkams.

Darbo valstiečių žemė • ir 
nuosavybė dabar bus užtik
rinta jos teisėtiems savinin
kams, kurie patys apdirba sa
vo žemę. Dar daugiau: sku
biai ruošiamas naujas žemės 
ūkio reformos įstatymas ati

duos mažažemiams ir beže
miams dvarininkų žemę su gy
vu ir negyvu inventorium. Ma
žažemiai gaus tiek žemės, kad 
galėtų pragyvent ir bežemiai 
pirmą kartą gaus žemės ir ga
lės išsilaisvinti iš berniško gy
venimo. Be to, dar būtinai rei
kėtų panaikint visas biednio- 
kų ir vidutiniokų nesumokėtas 
skolas, kaip tai visai teisingai 
reikalauja Lietuvos komunistų 
partja. Iš varžytinių dėk nesu
mokėtų skolų ir mokesčių par
duoti darbo valstiečių ūkiai ir 
turtai turės būti grąžinti jų 
teisėtiems savininkams.

Visi tie, kurie savo turtus 
įsigijo vagystėmis, darbo žmo
nių išnaudojimu ir panašiomis 
priemonėmis, nebegali šian
dien būti tikri dėl savo “nuo
savybės.” Gi darbo valstiečiai, 
kurie <patys apdirba savo že
mę, dabar bus tikri dėl savo 
rytojaus. Jiem bus sukurtos 
visos sąlygos naujam, geres
niam gyvenimui pradėt.

S. Nemunaitis.

KAUNAS. — Kauno elek
tros stotyje dirba apie 200 
darbininkų, kurie šiuo metu 
virsta tikraisiais stoties šeimi
ninkais. Stoties komisaru pa
skirtas drg. Dorošukas, kuris 
stotį perima kartu su suda
ryta perėmimui komisija iš 
drg. Miliukščio, Karaliovo, Mi- 
lušausko, Jorno, Jalonavi- 
čiaus, Klinčiuko. Stočiai per
imti iš darbininkų sudarytos 
grupės, kurioms vadovauja 
vienas ar kitas komisijos na
rys. Visas stoties'inventorius 
rastas pilnoje tvarkoje, žalia
vų stotyje yra maža, nes sto
tis energiją ima iš Petrašiūnų 
elektros stoties. Dabar suda
romi sąrašai, ir jau nuo lie
pos 30 d. Kaunui energiją 
tiekia tikrai kauniečiams pri
klausanti elektros stotis.

nateisiu Sovietinių Socialisti
nių Respublikų Sąjungos na
riu. Visos delegacijos ir savo 
vardu sveikinu jus visus kaip 
Didžiosios Sovietų Sąjungos 
piliečius. Mūsų didžiųjų sieki
mų ir svajonių įvykdymas su
teikia tuo didesnį džiaugsmą, 
kad prie mūsų tėvynės dabar 
ateina iš Rytų žemės Švenčio
nių apskritis ir kitos Sovieti
nės Gudų Respublikos dalys, 
su lietuviška gyventojų dau
guma. Kuo mes galime atsa
kyti į tuos didelius ir džiaug- 
mingus įvykius? Geriausias at
sakymas į tai mano ką tik čia 
gautoji Alytaus mūrininkų 
statybininkų telegrama, kurio
je rašoma, kad dėl/šių įvykių 
jie nutarė pasižadęv padidinti 

| gamybą 250%. Ir jie jau įvyk
dė šitą pasiryžimą, net ir per
viršydami: vietoj 1,000 plytų, 
vienas žmogus padėjo 3,000 
plytų. Taigi, 300% pakėlė sa
vo darbingumą. Gamybos pa
kėlimu, politinės sąmonės ug
dymu ir visuomenės aktyvini
mu daug ką pasieksime, kad 
didžioje Sovietų Sąjungos 
tautų šeimoje, vadovaujant 
Komunistų Partijai, po Stali
no konstitucijos saule, lietuvių 
tauta greitai išlygintų visas 
spragas ir atsilikimą, kurį pa
liko buržuazinė vyriausybė, ir 
vestų Tarybų Lietuvą į žydin
čią socializmo šalies respubli
ka.”

Rengiamas Liaudies Tarybų 
Rinkimų Įstatymas

Vidaus reikalų ministerio į- 
sakymu Savivaldybių depart- 
mentas skubiai pradėjo rengti 
valsčių ir apskričių liaudies 
tarybų rinkimų į statymą^ Nau
jasis įstatymas bus demokra- 
tiškesnis už visus iki šiol Lie
tuvoje veikusius savivaldybių 
rinkimų įstatymus.

Klausiniai ir Atsakymai
• Į - - -

Klausimas i
Gerbiama “Laisves” Re-^ 

dakcija: Malonėkite atsaky-; 
ti man per “Laisvę” kas^ 
link registracijos. Aš nesu 
šios šalies pilietė, tik mano 
vyras pilietis. Tuo būdu 
man pirmųjų popierų nerei
kia. Aš padaviau prašymą 
dėl antrųjų popierų jau ant-

ri metai. Mano rekordų ne
rado, tai aš užsimokėjau 10 
dolerių. Trys mėnesiai pra
ėjo ir nieko negirdėjau. Aš 
nežinau, ar man reikia re
gistruotis, ar ne. Tariu ačiū 
jums iš kalno.

S. Diskauskas.
Atsakymas

Taip, jūs turite registruo-

klastingai. Jie slėpė nuo liaudies Sovie
tų nuopelnus Turkijos naudai. Jie garbi
no patys save ir generolą Fevži Cakmak, 
kuris be Sovietų pagalbos nieko kito ne

galėjo daryti, tik bėgo ir bėgo. Trum
pa Turkijos naujų valdonų atmintis. 
Veikiausiai Turkijos , liaudis neužilgo 
jiems tą tiesą primins.

tis. Tuo tarpu teiraukitės 
valdžios įstaigose, kodėl 
jums nepraneša, kaip daly
kai stovi su jūsų reikalavi
mu pilietinių popierų.
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Y0UR COUNTRV, WSs^ISVjaTC The Lithuanian-American
WALT WHITMAN >Cultural Movement

You would not know this America,
If you saw it, Walt.
True, when the final palsy hamstrung you in homely Camden, 
It was another America.
And the fecundity of Yankee genids had not yet altered the face 

and pulsebeat of the national organism,
Increasing the rhythm to racing tempo, belittling time and distance.
And the clear, clean American vistas were unbroken by varicolored 

billboards pronouncing the necromantic qualities of some 
breakfast or popcorn, or the magical qualities of coal oil.

And the sky was not barred out of sight by man-dwarfing buildings 
and the ungodly spires of factory chimnies.

True, you would not know these and other tangible improvements 
upon the ever-improving American life. 1

The men and the women would be the same Americans of the same blood 
and spirit, speaking the same lingo.

The winds, the summers, the winters and the climate- would not have 
changed—

Yet you would say that there was something fundamentally, basically 
different—

Wrong.

And yet some few score of the sons and grandsons of your pioneers,
• mechanics, and emigrants
Find their jeans too small, pockets too diminutive.
They needs must reckon their dollars in billions, in dimensions 

well-nigh astronomical,
Impugning the simple arithmetic of your day.

This is the century of the moneychangers
And their temples are mightier than God’s
And they have driven Him out.
The acid of greed corrodes all

.Till one forgets that man is an organism, specifically created
and especially blessed,

And counts him a tool capable of so much work and worth just so much, 
Till the dollar is the touchstone, the nexus of all life, better

than blood, better than man himself.
One would think the crosses and symbols of God would be removed

• from the houses of worship
And the dollar sign enshrined forever upon the altars and in the arks.
We do not know a Whitman who loved all things too generously and 

who never discovered hatred
And we have forgotten his message and God.,

You would ask where is the perfect democracy of perfect men that 
you sang of.

Was it an imperfect reverie that you dreamed
As you loafed and invited your soul under the elms on Myrtle Avenue 
Or as the salt wind combed your hair and beard on Brooklyn Ferry? 
Your dream of nonpareil superexcel'lence gene to naught?

Your jubilation was as that of a father exulting over his new-born son. 
America is young, you declared, it will be noble and strong in

its maturity.
Set upon a new and majestic continent,
It was a teeming oasis after the deserts of Europe,
Dry land past ancient marshy fens.
This cornucopia of a country with its oversuperfMous plenty 

would neutralize the sins and evils that men are heir to.
Plenty there is; that would solve all problems.

Flushed with self-confidence,
You sang and believed that America sang with you.
But it was only the surge and beat of your own spirit,
Wish and hope and desire flamed in your brain,
Stormed loud and mighty in your heart.
The beautiful body, the shrine and temple of ydur mind,
You worshipped as you would a terra-cotta Venus,
A pretty thing that you would not soil by strife and action.
Your mistake, Walt!
You forgot the use of your arms and limbs. x
Dreaming and poetizing were so much better.
The written word is weak, dumb and powerless when the book is 

unopened.
And your editorials they wrapped as shrouds around dead cod 

at Fulton Fish Market,
Or swaddling clothes for sirloin at the butcher’s.
You never stood on your hind legs on some street corner and 

tried to tell a crowd of scoffing men what their rights and v 
duties and privileges were.

Oh, no! on the flat of your back or esconced in your editorial chair, ■ 
You let fancy run wild until a. song was born,
A song of the promised land, and prosperity, and a future for America 
That would blossom as a flower that was in bud.
Perhaps you were enchanted as Narcissus, and seeing only Narcissus 

in the pool, acknowledged that the world was beautiful.

And in a way I pity you, Walt.
You never saw a strike, or American men and women picketing a 

shop or a factory,
Fighting for their due, unconquerable,
Combatting the merchant barons of this day.
You would have admired them, I know.

Was it America you heard singing, Walt?
Did you not mistake a double brass band for an angelic choir,
The sighs and groans of suffering pioneers for paens of Joy?
You never sang of despair and failure.
They say the good gray poet lacked the true artistic balance.
They say that you were a poor prophet an oracle whose prognostic

ations turned sour,
That even in your day you were an anachronism
Whose superdemocracy and supernationalism should have antedated 

back to the days of the birth .of the republic.
Even as1 all prophets, good or bad, you are without honor or respect.

You would not know this America, Walt,
Even as this America has forgotten you and your words.

Michael Dekker.

You would be struck all of a heap to see milk poured into rivers, 
grain burned in bonfires, and stocks and goods rotting in 
warehouses,

While millions of hands—hands of mechanics, carpenters, men of 
skill and art—are idle and empty.

Surely you would say that in the scheme of things
There is some eternal balance that regulates all:
There is room and there is work for every willing hand.
Hear the American anthem of misery, Walt, better (known than prayer;
“One third of this nation has not good food to eat;
“One third of this nation has not a good roof over its head;
“One third of this nation is not clad as decent American citizens.’’ 
Paradox!
And tens of millions of good hands are idle.
Indeed a paradox!
Want and plenty are brothers in your America, Walt.

“Good Lord! I’ve lost my election promises!”

BREAKER BOY!

I have said nothing but what I 
am willing to live by, and if 
it be the pleasure of Almighty 
God, die by.

Lincoln.

Truth from his lips prevailed with 
double sway,

And fopls who came to scoff, re
mained to pray.

Oliver Goldsmith.

Recently International Secretary- 
Treasurer Thomas Kennedy told a 
Congressional sub-committee that 
he had started his career at eleven 
as a breaker boy. Many anthracite 
miners now in their forties, fifties 
and sixties began life this way. So 
did many business and professional 
men in the region, as well as some 
stars in the sports and entertain
ment world. In Pennsylvania it is a 
political asset to have once been a 
breaker boy, as witness the fact 
that one politician got himself eject
ed governor on the strength of it. 
But that is another story.

Time has mellowed the memory 
of the old-time breaker boys. Now 
they are regarded as “picturesque,” 
but American industrial history has 
few chapters comparable in black
ness and viciousness to the system 
of child labor exploitation of which 
they were the victims. Before the 
entry of the United Mine Workers 
of America into the region, boys of 
9 to 12 worked ten hours in those 
dingy breakers for as little as 3 to 
5 cents an hour. Their job was to 
pick slate and bony out of the 
streams of gleaming coal which 
clattered down the iron-sheathed 
chutes. Their backs ached from 
crouching and their eyes smarted 
from looking at the coal all day 
long. Often their fingers ware cut 
or bruised by the sharp edges of 
the coal. Before the days of wet 
preparation, the coal dust was so 
thick that boys could scarcely see 
each other. Some wore handker
chiefs over their noses like highway
men, others took to tobacco chew
ing in the belief that tobacco juice 
in the mouth kept the coal dust 
from getting into the lungs. Many 
a case of miner’s asthma had its 
start in the breaker.

Tired though they were, many 
breaker boys managed to attend 
night sphools established by the 
state about forty years ago, and 
some continued their education bey
ond the grades.

The union spirit was strong in 
these boys even before the coming 
of the United Mine Workers of 
America. The breaker was a key 
unit in production and the little de
vils knew it. Sometimes when a 
chute boss was too cruel, or when 
the boys felt themselves otherwise 
abused or taken advantage of, they 
would swarm out of a breaker as 
spontaneously as bees out of a hive. 
The breaker not working, the whole 
mine was idle. In the seventies and 
eighties there was a custom known 
as “whipping them-in.” The bosses 
chased the rebellious boys with 
whips to drive them back into the 
breaker. Sometimes they were suc
cessful and sometimes not.

On one occasion the operator him
self appeared on the scene. Walking 
into the swarm of striking breaker 
boys he took off his hat, bent down 
his head and called attention to his 
baldness. “Now boys,” he said in a 
somewhat doleful tone, “just look 
at my head. You see I am an old 
man as compared to you. I was once 
a boy. Indeed, when I was ^about 
your age I was glad to work for a 
dollar and a half a week—.”

“Sure, ’eh ye wor a damn fool fer 
that!” interrupted one of the boys.

Many were so young that their 
mothers would bring them to work 
in the morning and call for them at 
the end of the shift. This was parti
cularly true in the winter when it 
was dark. These were often tearful 
events as on occasions when mothers 
found their boys dead. There was 
the case of a boy, nicknamed 
“Mickey Pick-Slate” who had fallen 
into the crusher rolls and was 
ground' up with the coal, at Auden- 
ried, near Hazelton. When his mo
ther called for his that evening she 
learned the,thagic news. The shock 
caused her to lose her mind. Day 

after day she would come to that 
breaker to wait for her boy, just as 
if he hadn’t died. Her eyes would 
wander over the coal-smutted faces 
of the other boys, and not finding 
Mickey among them would shake 
her head and turn back home. There 
was a song about this episode—

Mickey Pick-Slate, early and late, 
That was this poor little breaker 

boy’s fate;
A pool’ simple woman at the breaker 

still waits
To take home her Mickey Pick-Slate.

John Mitchell loved the breaker 
boys and they regarded him as 
their hero and friend. Shortly af
ter the 1900 strike — the first vic
tory won by the United Mine Work
ers of America in the region — 
Mitchell received a charm from 
them which he treasured to the end. 
On one side were inscribed the 
words, “To John Mitchell, the 
Breaker Boys’ Friend.” On the 
other side appeared the likeness of 
a breaker and a school building 
with this inscription between them: 
“From the Breaker to the School 
House.”

The United Mine Workers of 
America has done much for the 
well-being of the anthracite region. 
It is difficult to think of an accom
plishment of greater social signifi
cance than this: It took the boys 
out of the breakers and placed them 
in the schools. When miners, through 
their union, were able to earn a 
decent living they no longer found 
it necessary to send their boys into 
the breaker before 1 he age of 16.

The economic advancement of the 
miners and a stricter enforcement of 
the compulsory education laws of 
Pennsylvania long since have raised 
the age limits in the breakers. Now 
boys must have reached the age of 
18 before they can hope to find em
ployment there. Often they seek 
jobs in a breaker after graduation 
from high school. However, labor- 
saving machinery has reduced the 
number of breaker jobs to a very 
small number indeed.

B’klyn Holds
Victory Party

BROOKLYN, N. Y. — After hav
ing captured the trophy at the LDS 
National Sports Meet the B'uilders 
ate rightly proud. And one way in 
which they will show their pride is 
the “Victory Party” they’re throw
ing'sometime this month — definite 
date not yet settled.

At this party appropriate tribute 
will be paid to the fellows and girls 
—especially the girls—who did much 
to take in' the trophy. A committee 
of five will take care of the details: 
Al Dobinis, Mary Brown, Tom Yer- 
mal and the two Walters, Givis and 
Kubilius.

As for other Builders’ activity.
The LDS Forum Group of the 

Builders will hold a meeting this 
Tuesday evening (tonight) to dis
cuss the war in Europe, conscrip
tion and the alien registration and 
how they will affect such fraternal 
bodies as the Association of Lith
uanian Workers- (LDS).

The Sorority Group will meet 
Wednesday evening and what they 
do is only the girls’ business.

Don’t strain. Avoid overwork.

Don’t babble. Talkativeness is de
pleting.

Don’t procrastinate. Do today’s 
task today.

Jersey Picnic
This Sunday

By Walter Kubilius i
(Concluding)

THE SERVICES of the LMS are 
used by some 32 groups or so.

This is the way in which these 
groups take part in the workings of 
the LMS: Every two years each 
chorus, drama group, orchestra, li
terary society affiliated with, or 
original unit of, the LMS, sends 
delegates to the bi-ennial conven
tion.

This convention is the supreme 
body of the LMS. It has the right 
to amend or add to the Constitution 
and by-laws. It passes resolutions 
which reflect the majority of the 
cultural groups represented and it 
has all the authority it needs to 
realize its aims of maintaining and 
spreading Lithuanian culture in 
America.

The convention meets but once 
every two years and in order to 
conduct all the necessary work 
between one meeting and another, 
the convention elects a National 
Executive Committee of thirteen 
members and four alternates to be 
in office for a period of two years, 
until the next convention.

These thirteen people, the Na
tional Executive Committee, often 
just called the Central Committee, 
become in charge of the LMS activi
ties and duties for the next two 
years. It is up to them to carry out 
the commandments, resolutions and 
policies of the convention.

Member of the Executive Com
mittee, ėlected by this convention in 
Pittsburgh, 1938, were; V. Bovinas, 
Pranas Balsys, B. Šalinaitė, J. Su
kackas, A. Jeskevičiūtė, A. Klimaitė, 
A. Rainienė, Pr. Pakalniškis, N. Pa
kalniškis, P. Taras, O. Visockienė, 
W. Kubilius and A. Žilinskaitė. Al
ternates elected were L. Kavaliaus
kaite, Mary Brown, J. Guzas and 
Ernest Duben.

Practically all of the members 
have done work on the committee, 
in various groups, for the LMS and 
for the aims of the organization. 
Sometimes such work as theirs is 
thankless because it is done quietly, 
but I am sure the work they have 
done has been of great benefit.

BETWEEN conventions the Ex
ecutive Body has on its hands 

the workings of the LMS. And too 
often the delegates go home after 
the convention sessions, reflect for 
a moment upon the interesting 
things seen and heard, and then 
retire into the local clam-shell for 
another two years. Good ideas are 
discussed, plans are made and reso
lutions passed—but in the two years 
between conventions somethings 
happen and brilliant plans collapse, 
—why?

It is this, mainly this — most in
portant of all—that the Executive 
Body feels the convention should 
discuss. What are the weaknesses 
that have made the LMS unable to 
carry out many of the plans sug
gested by the convention? Lack 
of closer ties between the LMS cen
ter and the individual groups?— 
true. Lack of sufficient finances 
and means of raising it?—true. 
Lack of an understanding on the 
part of the greater number of Lith- 
uanian-Americans of the value of 
better choral activity, better dra
matic productions?—true. But to 
repeat weaknesses" is futile—to stu
dy the ways and means of correct
ing them is one of the most’ im
portant. tasks of this convention.

What are the ways of improving 
the ties and connections between the 
center and the various choruses? 
As matters stand now the only real 
bond of information between them 
is the exchange of letters between 
the LMS secretary and the secreta
ry of the chorus or group. And too 
often this bond is a weak one. It 
so happens that agitation through 
correspondence does not bring suf
ficient results. Often a correspon
dence over a period of many months 
is fruitless while a short personal 
talk is able to settle everything in 
five minutes.

It is this personal touch that is 
necessary for such an organization 
as the LMS. Would it not be pos
sible to have speakers or organizers 
sent out on tours to visit the va
rious choruses, to find ways and 
means of helping them, to suggest 
certain improvements, to help them 
get members and to hold bigger and 
better affairs ? Would it not be pos
sible to arrange tours for speakers 
on music, choral work, art, Lith
uanian- culture?

The adoption of such a program 
does not mean merely the passing 
of a vote of approval. It means the 
preparation of a long-view plan of 
finance raising, and the development 
of talents who could possibly be 
used.

It is the opinion of the Executive 
Committee that the conduct of such 
tours, while led by the LMS, needs 
the whole-hearted support and as
sistance of various other Lithuanian- 
American organizations, the LDS, 
literary associations, the various 
Lithuanian newspapers, leading 
Lithuanian business men and ar
tists and all the other forces which 
hitherto have not been tapped by 
the LMS.

I have mentioned before in my re
port that one of the purposes of the 
LMS is to “inform and interest 
the Lithuanian people in art and its 
role in their lives.”

WESTFIELD, N. J. — A joint 
picnic will be held this Sunday by 
the Third Districts of both the LDS 
and the LMS at the popular Vaičio- 
nis Grove in Westfield, N. J., near 
Cranford.

The choruses from Brooklyn, 
Newark, Great Neck and Elizabeth 
will sing on the program. It will be 
interesting to hear them after their 
fine performance at the LMS Song 
Festival last week in Brooklyn.

Admission to the picnic is only 
25c and each person has the chance 
to win a prize. In case of rain, the 
program will be held in Elizabeth, 
N. J., at 408 Court Street.

En Route: 
Bear Facts

“There’s bears in them there 
woods,” stories seemed rather far
fetched as told by travelers we met 
before we reached Yellowstone Park. 
Says I; Maybe someone did see one 
at some time so the tale grows with 
each telling. Knowing my geography 
a bit I knew that in such a densely 
wooded"- mountainous region there 
could be bears, but I did not believe 
that they were quite as bold as they 
were painted.

Upon driving into the Park we 
noticed a slight congestion on the 
road. Thinking it was an accident 
we approached slowly and there on 
the road was a mother bear with 
her two cubs, ambling from car to 
car begging for food. Signs in the 
Park warn against feeding the 
bears but these were mighty per® 
sistent and wouldn’t budge from the 
road till someone gave them some 
food. That, I said, is just an inci
dent that probably won’t happen 
again for a long time. So smugly 
we rode on to the camp.

In the Park are special Camp 
Grounds where there are tables, 
stone fireplaces, water taps, dres
sing rooms and spaces for tents and 
trailers of which there were no less 
than a hundred. We pitched our tent 
and started about the business of 
getting supper. It sure is a lot of 
fun being chief cook in a beautiful 
pincscented forest. Pots and nose 
get sooty, smoke gets in your eyes, 
eyebrows singe but the potatoes 
taste like they have no business to 
and the steak! Well just try it some 
day. You too will have to let out a 

I few notches in your belt.
During our meal a ranger came 

over to register us and he told us to 
be sure and put all our food in the 
big concrete storage box that is 
provided for each camp spot. He 
said the bears in smelling food in 
tent dr car will do damage to both 
to get at the food. Still I was 
sceptical, guess I’m from Missouri. 
That night as I bent over a suit
case I heard a slight noise and turn
ing around saw the biggest black 
bear I ever will see. Giving a yell 
I dashed for the car. People came 
running and flashed lights on him 
and banged on tin pots but friend 
bruin just took his time and loped 
easily into deeper forest.

In a camp next to ours the folks 
did not have a food box so they put 
a bar up between two trees about 
fifteen feet from the ground and 
strung up on it a huge side of beef, 
a leg of lamb and eight fine trout 
they had caught that day.

All that night we were periodical
ly awakened by loud shouts, bang
ing of tin pans and much he-man 
skearing. After all that vigilance 
the only thing they found left in 
the morning were eight fish heads. 
Not so dumb these bears.

During the day they made several 
raids on the camps that were left 
unguarded and it was great fun to 
see them loping off with some one’s 
bacon or loaf of 'bread, cubs trailing 
after.

Al though it is warm in this re
gion during the day, at night it 
gets very cold and with all our 
blankets we froze. So the second 
night my brother Carl put his cot 
right near the fire, Ann slept in the 
car while I thought I’d better hold 
up the tent.

Sometime later in the night I 
heard Ann falling me. I ran out in 
time to see the black hulk of a 
bear disapearing off into the dark
ness. Ann said she happened to look 
out of the car window to see the 
bear hanging over Carl’s cot sniffing 
at his head which was under the 
blanket.! t is a lucky thing our bro
ther sleeps hearty for if he had 
lifted his head suddenly when Ann 
called he might have had a swell 
tangle with the visitor. There was 
no more sleep that night and I fin
ally agreed those bears were a mite 
too friendly for comfort. Especially 
when next day we heard a man was 
torn* by a mother bear when he 
picked up one of her cubs to have 
his picture taken. So, after this if 
anyone tells you there’s bears in 
them there woods, believe it or not 
it’s true, I was there, Charlie.

—Marion Grozan.

IT is true the LMS has an ad
mirable record in its work among 

the choruses — and it is true that 
the LMS has done cultural work' 
which might have never been done 
were it not for the initiative of 
LMS members. But this is not the 
time to stand still or to cry over 
retreats, Every stop is a failure. 
Every year is precious. Organiza
tions such as the LMS and the cho
ruses must never become stagnant 
and lapse into repetitious activity^— 
of the same old thing over and over 
again. We need to broaden our‘aims 
—to widen the scope of our work— 
to become conscious of it and to 
work all the harder to pilt* the 
plans through.

After all, we owe it to ourselves, 
to our own pleasures, to the build
ing of a finer cultured America, to 
the memories of our parents across 
the sea—to extend, and preserve 
the cultural heritage of music, song, 
art and drama handed down to us. 
from Lithuania.

One of the ways in which we can 
do our part in spreading an under
standing and appreciation of Lith
uanian culture is by aiding in all 
possible ways those people who have 
talents that should be used. To some 
extent this is already done — our 
chorus members learn music by 
singing, our singers, musicians and 
directors have a chance to grow and 
develop because we supply an au
dience for them and to which they 
can offer their talents.

We are glad to see that the LDS 
offers substantial scholarships to 
worthy students. I understand that 
the Lithuanian University Club of 
Chicago has a similar scholarship 
fund. The LMS District of N. Y. and 
N. J. has done very admirable work 
in sending young people to school to 
learn dramatic direction, the dance 
and choral direction.

This work should be extended. 
A nation-wide effort should rpade 
to find those Lithuanian-Americans 
who have abilities that need a 
chance — to find the young people 
who can lead some of our leader
less choruses, to find painters, mu
sicians, singers, writers, dancers 
whose talents might be lost to the 
world unless we do our part to help 
them. This, too, needs the planning 
of a large-scale program. It is no 
simple job—it will mean an entire 
new outlook on the part of the 
LMS and on the part of the broad 
mass of Lithuanian-Americans and 
their organizations.

THIS reorientation will not be 
easy. We know that our people 
have been lax in matters of culture 

and art. They have tended to ignore 
music and drama unless an affair or 
a picnic made it absolutely necessa
ry. They have lost pride in the 
Lithuanian cultural heritage, and 
have been too easily satisfied with 
the crude and vulgar, with the 
cheap and the trash.

If the beautiful folk songs, music 
and tales of Lithuania are not too 
be lost, if that strange mixture of 
poetry, delicacy, and hardness that 
is reflected in the language as well 
as in the people — if all this is not 
to be lost to America within the 
next twenty years, it is up to us.

For the past few years a strange 
thing has happened to our cultural 
groups, our choruses: they have be
come younger as they grew older.- 
A new generation of young people 
are coming in, singing the songs and 
dancing the dances that their pa
rents loved so much.

The older generation, those who 
were born in Lithuania, are gradual
ly relinquishing the reins to their 
sons and daughters. And in this ex
change of work there are bound to 
be misunderstandings — the father, 
wonders if his son is really capable . 
enough to direct a chorus or work 
on a committee, the mother won
ders if her daughter is really doing 
the right thing in the new , play 
they’re putting on. But these minor 
arguments are small things — they 
merely reflect the change that is 
coming over us — they tell us that 
the old order is changing, that there 
are new days coming ahead that de
mand new methods, new ideas and 
new aproaches.

THE HISTORY of Lithuanians in
America has reached a turning 

point... A road has been crossed. 
The times call for new ideas, new 
actions. It is up to us, the Lietuvių 
Meno Sąjunga, to change with these 
times, to enter the new activities 
that lie before us.

I believe, the National Executive 
Board believes, that we face before 
us the most important task that has 
befallen us. The things we believe 
in, the things we love, all those 
small and fragile traditions, beliefs, 
hopes and aspirations, are small and 
helpless in the tremendous upheaval 
of the world. T

It is up to us to defend them — 
to preserve the pale beauty of song, 
music and art that Lithuania has 
given to the world out of the pain of 
its misery, and the joys of its ex
perience.

These things we must save while 
the world is burning about us. For- 
they are the important things. 
People die. Words faint away. But 
the things of beauty and delicacy 
are rare and precious — we have, 
with us those rare things — we 
must save them.

Beyond all else — this is the task 
of the Lithuanian Art League. 
Everything must lead to it.



Iš Brooklyno į Meksikos Sostinę ir Atgal
(Kelionės Įspūdžiai)

.====== A. Gilmanas - ......   ■■ ■■ =======
(Tąsa)

Nebuvau niekados matęs jaučio kauty^ 
nes, kuris sportas tarp ispaniškų tautų 
itin populiarus. Dėjau visas pastangas jį 
pamatyti. O šventadieniais kaip tik tos 
kautynės ir perstatomos, taigi greit ir 
važiavau, idant būti Meksikos Mieste ne
dėlioję. Šiandien skelbia, jog jaučių kau
tynės būsiančios nepaprastos, nes val
džios įstaigos remiu, kad jų pelnas eisiąs 
kokiems ten labdaringiems reikalams. 
Tuomi man dar geriau—tikras dalykas.

Jau trečia valanda—kautynių laikas. O 
tas oras, kai prieštaraudamas man, kad 
pradėjo pilti lietų, tai gatvėse net upeliai,, 
bėga. Mano šeimyna priešinasi eiti, tai 
vienas vistiek pasigriebiu taksį ir—kau
tynių arenon, tikėdamas lietui nusto
siant.

Arenoj meksikiečių kaip ir nėra, tik 
kokie trys šimtai amerikiečių, vyrų ir 
moterų, po lietsargiais tupi arenoj. Are- 
noj-stadijume vietų gali būti dėl kokių 
20 tūkstančių žiūrėtojų. Ji apvali, kaip 
gilus bliūdas, kurio kraštuose būt įtaisy
tos sėdynės žiūrėtojams, o ant dugno, vi
dury, palikta tušti vieta dėl perstatymo 
bite kam.

Tas arenoj vidurys gali būti šimtas pė
dų ratas, paprasta žeme išlygintas. Ap
link jo lentinė tvora apkalta, žmogaus 
smakro aukštumo. Žemutiniai žiūrėtojai 
dar kelios pėdos aukščiau tos tvoros. 
TvoyOje yra trys atvaros, padalintos ly
gio tolumo viena nuo kitos, prieš kurias 
užkalta kaip ir sienukė. Jeigu tiesiai žiū
ri atvaron, tai jos nematai, nes ta sienelė 
užstoja. Gyvulys neturi supratimo tą sie
nelę aplenkti ir išbėgti, o žmogus, striu
kai prisiėjus, per čia nuo jaučio smailių 
ragų pasprunka.

Čiela valanda jau nuo paskirto laiko 
kautynėms, o lietus dar pila, kai iš vied- 
ro. Maniau, kad neteks pamatyti to, ko 
atvažiavau net tris tūkstančius mylių. 
Kaip neprašytas atėjo, taip nevarytas ir 
nuėjo lietus, palikdamas, kaip ir buvo.

Jau pasirodė ir meksikiečių arenoj, 
tik jie labai aukštai, pačiame viršuje, o 
taip arena vistiek kaip ir tuščia, išski
riant mus, būrį amerikiečių. Tarnautojai 
sukrunta sausinti kautynės vietą. Veža 
jie sausas dulkes ar ką ten kitą ir pila 
ant žemės, vandenį nustūmę šalin, pa- 
kraščiuosna.

Viskas prirengta. Sutrįūbina trimitas. 
Man tik pereina, 
gyslas. Atsidaro arenos tvoroj durys ir 
išjoja ant gražaus juodo arklio kaip 
kokis admirolas, napoleoniška skrybėle. 
Jis atjojo prieš mus ir jo arklys priklau
pė, prieš mus nusilenkdamas, ir taip 
traukės atbulas, kol vėl pasiekė, iš kur 
išjojo. Čia jis vėl sustojo ir vėl jojo pir
myn, o paskui jo sekė šeši, po tris eilėj, 

THatidorai, jaučių kovė j ai, apsirengę ma
žomis jakutėmis, išvingiuotomis visokio
mis virvutėmis, aptemptom kelinaitėm iki 
kelių, rožavom pančiakom ir minkštom

a kas tai per

Pastabos
San Francisco mieste yra 

tarpe septynių-aštuonių tūks
tančių rusų gyventojų. Tame 
skaičiuje yra daug baltagvar- 

. diečių pabėgusių laike revo- 
X-liucijos iš Rusijos. Buvusio

kaip ir naginaitėm, arba šokikių čevery- 
kėliais. Ant jų galvų napoleoniškos skry
bėlės, kraštais sugnybtais, o plaukai kaip 
ir susukti užpakaly, kaip sėniaus moterų.

Po jų sekė kiti arenos patarnautojai, 
raudonose uniformose. Po jų sekė ketu
ri ant arklių šalimais, patys apsirengę 
panašiai matidorams, rankoje laikydami 
ilgą durklą. Jų arkliai aplink aprengti 
kaip ir kokiais kemšalais, kur turime 
lovose, ir pusiau užrištomis akimis. Po 
tų sekė šeši, po tris, arkliai pakinkyti 
branktuose, kuriuos po vyrą laikė, kad 
netrankytų arkliams kulnysna. Ant jų 
po vieną vyrą-jojo. Arklių pakinkalai 
apkaišyti.

Dūdų benas griežė, o jie maršavo link 
kitų durų arenoj. Tas pasibaigė.

Tuoj atsidaro kitos arenos durys. Iš
bėga juodas, žibantis, kaip išvaksavotas, 
raudonu kaspinu pečiuosna įvertu, jau
tis, kurio akys tik žvilga nuo dairymosi, 
idant ką pamatyti ir savo ilgais ir smai
lais ragais perverti. Pasirodo arenoj ir 
trys matidorai, kiekvienas rankoj laiky
damas gero dydžio škarlietavą drabužį, 
sukdami tai į vieną, tai į kitą pusę. Jau
tis pasileido ant vieno matidoro sukinė
jamos drobulės, kaip šokikės plačia suk
nia. Matidoras artistiškai prasuko dro
bulę šalin, kur ir jautis prašovė, net at-- 
sidurdamas kitoje arenos pusėje. Kitas 
matidoras tą patį padarė, jautis ir vėl 
puolė. Tas pats atsitiko. Trečias mati
doras jautį paerzino raudona drobule, 
jaučiui ir vėl taip išėjo.

Dabar jautis atsistojo vidury arenos iri 
žvalgosi iškėlęs savo dailiai nuaugusią 
galvą ir puikius apsigynimui ragus. At
rodo taip inteligentiškas, kad turėtų tik 
kalbėti, ir pasakyti, ką jis mano apie vi
sus šiuos kalbančius žiaurūnus susirin
kusius.

Visi trys matidorai sukinėja raudonus 
drabužius ir erzina jautį, o tas nei iš 
vietos, tik šiokščia per šnerves, kojomis 
žemes pakapsto aukštyn ir nei vieno ne
puola. Išjoja ir vienas tų raitųjų, arkliu 
kemšalais apsuptu, ir apsistoja prieš pat 
jautį visai netoli. Jautis tik pasipurto ir 
nusisuką šalin, kaip ir sakydamas, galite 
jūs visi į peklą eiti.

Padangėj pasigirsta skardus trimitas. 
Raitasis ir matidorai prasišalina iš are
nos. Durys atsidaro. Įbėga keturi margi 
ir seni romikliai jaučiai. Juodasis pribė
ga prie jų, kaip ir baugiai pasiuosto ir 
visi pasileidžia atgal pro duris. Vienas 
jautis gudrumu išgelbėjo savo gyvastį.

Atsidaro vėl durys. Išbėga kiek ma
žesnis taipgi juodas ir dailus jautis. Ir 
vėl tie patys matidorų veiksmai. Bet šis, 
žioplys, energingas. Lekia tik ir lekia 
nuo vieno prie kito matidoro raudonos 
drobulės, kurie vis taip artistiškai nusu
ka drobulę,“ o jautis praūžia pro šalį at- 
sidurdamas kitoj pusėj arenos. Taip jie 
pažaidė apie dešimts minučių.

(Tąsa bus)

Lietuvos valdžios ambasado
riai su ašaromis visas patalpas 
—įstaigas perdavė naujai val
džiai. Lietuva dabar yra są
jungininkė didžiulės valstybės 
—Sovietų Sąjungos. Kaipo to
kiai Sąjungai viskas, bendrai 
priklauso, kas buvo Lietuvos, 
tas dabar Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos, kas buvo Sovietų 
Sąjungos, tas dabar yra ir 
Lietuvos. Kitaip būti ir nega
li kaip tik taip.

Būtų nesąmonė buvusios 
Lietuvos valdžios čia Ameriko
je atstovybėms dasileisti to
kio nusidėjimo prieš Lietuvių 
tautą ir laikytis tokio režimo, 
kurio visiškai nėra, kuris at
gyveno savo dienas ant visa
dos. Tokia pat nesąmonė bū
tų tų, kurie tokią nebuvėlę 
valdžią remtų ir sunkiai už
dirbtus savo centus aukotų tą 
mirusį režimą atgaivinti. Kaip 
daktaras mirusio žmogaus ne
gali atgaivinti, taip seno re
žimo pasekėjai Smetonos re
žimo neatgaivins. Visos pa
stangos yra veltui. Broliai 
lietuviai, Smetonos režimas 
mirė amžinai, .pasakykime 
jam amen!

Dabar Mažosios Lietuvos 
(Prūsų Lietuvos) lietuviai tu
rėtų pabusti ir sukrusti veiki
me prie prisidėjimo prie Di
džiosios Lietuvos su Karaliau
čiumi ir Klaipėda į sąjungą! 
Juk tai buvo viena Lietuva iki, 
pasidalinimo tarpe Rusijos ir 
Vokietijos. Dabar tas pada
linimas galima ištaisyti susita
riant — susiklausant vieni ki
tų ir sutverti abi dalis Lietu
vos į vieną didelę Sovietinę 
Socialistinę Lietuvą.

Bendro parengimo vardu 
Augusto 7 dieną pasiunčiau 
oru pasveikinimo laišką se
kančiai :

Gerbiami draugės-draugai, 
Lietuvos Liaudies Seimo dele
gatai. Mes lietuviai iš San 
Francisco-Oakland ir visos ap
linkinės sveikiname Lietuvos 
Liaudies Seimą — laisvą Lie
tuvą. Mes lietuviai iš Califor- 
nijos valstijos stovime šimtu 
nuošimčių su Lietuvos Liau-- 
d-ies Seimu, su visos Lietuvos 
gyventojais, už laisvą Lietu
vą. Mes linkime jums vesti ko
vą už atsivadavimą nuo Sme
tonos režimo ir spaudžiame

jūsų brolišką ranką. Tegyvuo
ja laisva Lietuva! Draugiškai,

Ypatingai tie, kurie pirmiau 
mėgo vadintis save patriotais 
iš Smetonos režimo, dabar vil
ko balsu Lietuvą visaip pa
neigė ir rengėsi sukelti kra- 
molą su Hitlerio pagelba prieš 
norą savo tėvų, brolių už pa
vergimą Lietuvos. Surusini
mas arba lietuvių tautos ištau- 
tėjimas yra beprasmis ir ne
turi rimto pamato. Jei lietu
vių tauta prie caro nesurusė
jo, Mikės nagaika negelbėjo, 
Sibiro katorgos ir kalėjimai 
nepaveikė, tai juo mažiau 
mums tuo šiandien reikėtų su
sirūpinti. Sovietų Lietuva, So
vietų Sąjungos ribose, kurioje 
laisvė, tautų apsisprendimas, 
tautų kultūra plėtojasi. Dvide
šimts metų tam atgal, kada 
lankiausi Rygoje, paprastas 
Liepojaus latvis, išbuvęs tris 
metus Maskvos dramos moky
klose sugrįžo į Rygą ir lošė 
operoje latviškas ir pasauli
nes operas. Jis Latvijoj to at
siekti negalėjo, bet Maskvoj 
paliko artistu ir Latvijos liau
dis jį pamylėjo. Jeigu Lietu
vos liaudis po rinkimų džiau
giasi savo vaisiais, tai dėl ko 
mums čia su jais nesidžiaug
ti sykiu? Juk ten gyvena mū
sų tėvai, broliai ir sesutės. 
Lietuva yra mūsų gimtinė, 
mūsų pareiga ją mylėti, ją 
gerbti, kurie Lietuvą paneigė, 
tie nėra jos sūnūs. Jie dirba 
dėl viso labo savo ambicijų, 
be balso, be Lietuvos piliety
bės. Tokie elementai neturėtų 
rasti ten ir čia sau vietos tar
pe Lietuvą mylinčių darbo 
žmonių.

Kada Rooseveltas sakė:
Mes dar tik pradedame ko-

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 adresuokit: 

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

vą už darbo aprūpinimą ir so
ciali saugumą,” mes tada su
tikome su jo nusistatymu. Da
bar mes sakome prezidentui 
Rooseveltui ir šios šalies kon
gresui, kad mūsų šalis nebū
tų įvelta į šį imperialistinį ka
rą. Kur pirmiau to judėjimo 
nebuvo, dabar tas judėjimas 
aiškiai pasireiškė perdėm visą 
šalį prieš karą, prieš kons- 
kripciją. Californijoj yra virš 
septyni šimtai tūkstančių jau
nuolių, penki šimtai tūkstan
čių maždaug yra susiorganiza
vę į įvairias orgahizacijas su 
67 skyriais. Manoma nuo šim
to ligi dviejų šimtų delegatų 
pasiųsti į Chicagos Taikos 
Kongresą.

Pacific.

Kongresas Nubalsavo dar 
$5,246,000,000 Ginkluotei

Washington. — Senatas 
užgyrė tarimą kongreso at
stovų rūmo skirt dar $5,- 
246,000,000 greitam plates
niam Amerikos ginklavimui, 
pagal prezidento Roosevelto 
reikalavimą. Senate dabar 
dėl. to nebuvo jokių svars
tymų ar ginčų.

Už šiuos pinigus bus už
sakyta 18,420 karinių lėktu
vų, pradėta statyt naujų 
karo laivų tiek, kad Jung
tinės Valstijos turėtų galin
gus laivynus Atlanto ir Pa- 
cifiko Vandenynuose, ir bus

įteigiama mechanizuota ar
mija iš miliono ir 200 tūks
tančių vyrų.

Jau pirmiau šiemet Jung
tinių Valstijų kongresas pa
skyrė 4 bilionus ir 879 mi- 
lionus dolerių kariniams 
prisirengimams.

Baisu
—Pamanykit tik, ponia Ka- 

zienė jau trečio vyro neteko! 
Ar tai nebaisu?

—Taip—ypač jos būsimam 
ketvirtam vyrui!

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Worcester, Mass
Dienraščio “Laisvės”

Naudai

PIKNIKAS
Sekmadienį

Sept. 15 Rugsėjo
OLYMPIA PARK
WORCESTER, MASS.

BUS ĮVAIRI programa

NEIVIS ORKESTRĄ
GRIEŠ ŠOKIAMS

Visus kviečia ALDLD 11 ir 155 
Kuopų Rengėjai.

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

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

Vardas

Paštas

Gatve ar kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokestini “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIJOS

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

’ i

Iš Priežasties Lietaus Perkeltas į
Rugsėjo 22 September

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

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

Lietuvos smetoninė buržua
zija čia užsienyje gvoltu šau
kia, dantimis griežia, nebe
žinodami, kokią išvadą beda
ryti prieš Sov. Socialistinę 
Lietuvos valdžią. Amerikoje 
esanti Smetonos valdžios am
basadoriai, konsulatai turėtų 
suprasti vieną iš paprasčiausių 
lietuvybės dėsnių — lietuviai 
už Lietuvą! Lietuvos liaudis 
šimtu nuošimčių slaptu balsa
vimu pasirinko Sovietinę So
cialistinę santvarką Lietuvoje. 
Tad mūsų kaipo lietuvių yra 
šventa priderystė savo tautos 
broliam padėti, jos naują ūkį 
ugdyti kuo kas galime. O ne 
dantis rodyti. Su tokia meto
dą netoli nueisime. Atsimin
kime, kad ten Lietuvoje jei ne 
tėvai, tai mūsų broliai gyve
na ir mes prieš jų norą nega
lime išstoti, ypatingai tie, ku
rie pirmiaus mėgo vadintis sa
ve Lietuvos patriotais! Lietu
va kaip buvo, yra, taip ji ir 
bus. Sovietinė Socialistinė Lie
tuva darbo žmonėm kaipo mo
tina maitintoja bus geresnė. 
Galima daleisti, kaipo jauna
martė yra gražesnė.

aro režimo likučiai, princai, i ta prakeiksmą 
ir kito-1 dies, ant kurios* /generolai, oficieriai, 

' kių aukštai tituluotų asmenų 
buvusios Rusų imperijos 
vadų. Dabar jų dauguma 
dirba valyklose prie indų

Bmazgojimo, namų prižiūrėji
mo kaip dženitoriai ir kitų 
lengvesnių ar sunkesnių dar-

I bų dirba. Mums nesvarbu, 
S kuo jie užsiima, bile tik tei

singu būdu sau pragyvenimą 
padaro, šitie baltagvardie
čiai sykį į metus parengia 
bankietą, ar teatrą su šokiais.* 
Į čia jie sueina ne kaip indų 
mazgotojai, bet kaip senosios 
Rusijos režimo ricieriai, uni
formuoti, išpuoštom krūtinėm

r

Komunistų 
k nusikratė 
organizuotai

nos, gal Mikė prisikels iš nu
mirusių ir sugrąžįs jiems se
nosios Rusijos imperiją vėla 
ten jiem viešpatauti. Bekalbė
dami apie dabartį sunkiai at
sidūsta, grieždami dantis me

ant tos yau- 
jie pirmiau

viešpatavo. Tas jų prakeiks
mas atsikartoja/ kas metai per 
22 metus. Sovietų Sąjungos 
darbininkai po 
Partijos vadovyb 
vergijos jungą,
dirba ir budavoja didžiausią 
socializmo šalį pasaulyj. Ame
rikos puošnioji publika, kuri 
ateina į tuos parengimus jiem 
pritaria ir rodo išraišką sim
patijos. Tai viskas, ko jie gali 
susilaukti savo baigiamam gy
venime. ' , '

su medaliais, kryžiais- ir kit
kuo pagal savo titulą su kar
dais šone. Iš aukšto jie kalba 
apie praeities gražias dienas, 
su pasididžiavimu persistato 
vienas kitą ir laukia tos die-

Atrodo, kad iš Lietuvos pa
bėgusi smetoninė aristokrati
ja tuo pat keliu eijią ir to pat 
likimo susilauks. Bet, nėra ko 
mums gailėtis. Jie darbo žmo
nių ir nesigailėjo, kol galėjo, 
lupo visuomenei su krauju de- 
vynius kailius.

Kaip iš Italijos ir Berlyno 
pranešama, kad ten buvusios

H-------------------------------- -----------------------------------------------ra
Iš anksto perkant bilietą Įžanga nuo 5c. iki 
25ę. Perkant bilietą pikniko dienoje, 25c. kiek
vienam. Prašome Įsigyti bilietus iš anksto.

EJ----------------------------------------------------------------------:----------H

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

Moterų Birutės Choras iš Phila. ir Lyros 
Choras iš Baltimorės.

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

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

143 Pierce St., 735 Fairmount Ave.j prie Muzikos Salės 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 piknįką. Automobiliais važiuokite Frankford Ave. iki City Line, pervažiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite 
Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roosevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuo
kite apie 14 mailių nuo Trenton, N. J., ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite 
po kairei į Rd. No, 132. Pavažiuokite apie U/2 mailūs sekdami iškabas. z .
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WORCESTER, MASS.
Aido Choro repeticijos įvyks rug

sėjo 11 d., 7:30 v. v. Visi nariai, da
lyvaukite. Taipgi atsiveskite ir nau
jų narių. (213-214)

rėsime daug dalykų apkalbėti. Taip- 
bus delegatų raportas iš LDS 5- 
Seimo. — V. K. Sheralis, Sekr. 

(213-214)

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporateduž tokį savo troškimą. Lie
tuvių priešas esi.

J. S. Rainys.

PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 149 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 12 d., pas fi
nansų sekretorių, 8 v. v. Narius 
kviečiame dalyvauti ir pasimokėti 
duokles už 1940/metus. — Prot. 
Sekr. (213-215)

į rankas brangią
A7 111U ,

30 dienos, skubi-

i

New Yorko namų tapytojai unijistai (ADF nariai) iš
ėjo Į streiką dėl sutrumpinimo darbo valandų. Viršuj 
matosi jų viena pikietų linija. Tiek ADF, tiek CIO uni
jistai darbininkai draugiškai vieni antriems padeda 
laimėti kovą.
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Keliones Įspūdžiai į “Laisvės” Pikniką 
Hartford, Conn., Rugsėjo 1 Dieną

bininkų teises ir sukriušint 
darbo unijas.

Rezoliucija sako, kad An
glija kariauja su Vokietija 
visai ne dėl demokratijos ar 
laisvės. Nes tikrumoje šis 
karas vedamas “tiktai dėl 
politinio ir ekonominio vieš
patavimo Europoje ir dėl 
kolonijų ir rinkų.”

Conn. D. Federacijos su
važiavimas ragina kovot už 
darbą, už bedarbių aprūpi
nimą, už socialės apdraudos 
gerinimą ir kitus “naminius 
mūsų reikalus,” o prieš Am
erikos kišimąsi į imperia
listu karą.

t

Lauk iš Mano Stubos!
Gavęs

“Dirvutę” iš Cleveland, phio 
rugpjūčio
naus jieškoti žinučių iš Lietu
vos. Nes maniau, kad, kaipo 
tautiškas laikraštis, paduos 
svarbias žinias iš mūsų bran
gios Lietuvos. Bet mano buvo 
apsirikta, žinučių nebuvo, tik 
keli prieštaraujanti pareiški
mai prieš naują Lietuvos val
džią, daugiau nieko.

Bet aš suradau ant šešto 
puslapio labai svarbią žinutę 
apie Amerikos lietuvius. “Dir
va” prašo vyriausio policma- 
no, dar ne kokio, bet lietuvio, 
kuris, matyt, . bus vyriausias 
policmanas Clevelande, kad 
jis išgaudytų visus raudonus, 
pusraudonius ir biskį prade
dančius raudonuoti lietuvius, 
kad jis juos išrankiotų, kaip 
New Jersey tomatas, ir su
krovęs į “šifą” išsiųstų į gilu
mą Rusijos Sibiro, sušaldytų 
amžinai, idant jų gyvų dau
giau ant svieto nebebūtų.

Skaitau ir stebiuosi. Laik
raštis tautiškas ir redaktorius 
tautiškas, bet jo troškimas ir 
siekis yra neprieteliškas. Jis 
trokšta tiek daug Amerikos 
lietuvių išnaikinti—beveik pu
sę, o gal ir tris ketvirtadalius.

Dabar klausimas ve koks. 
Juk mūsų yra obalsis apgyven
dinti lietuviais nuo Baltųjų 
Marių ir iki Juodųjų Marių. 
Bet jeigu mes taip naikinsime 
lietuvius raudonukus, tai 
tikslo nepasieksimo.

Vietoje visus lietuvius 
nyti ir stiprinti, idant jų 
giau būtų, tai tas didis 
vos” patriotas trokšta juos iš
naikinti.

Aš nuo savęs turiu pasaky
ti : Mano brangi “Dirvutuže”, 
aš maniau tave gerbti ir savo 
stuboje laikyti, bet nuo šian
dien eik, iš mano stubos lauk

(Conn. Darbo Federacija 
Kovoja už Pilietines 
Teises, prieš Karą

Bridgeport, Conn.—55-tas 
metinis suvažiavimas Conn
ecticut Valstijos Darbo Fe
deracijos rugs. 6 d. priėmė 
rezoliuciją, kurioj ragina 
darbo žmones kovot prieš 
Amerikos traukimą į karą 
ir dėt visas pastangas, 
idant išlaikyt organizuotų 
darbininkų laimėjimus ir 
pilietines teises, nežiūrint, 
jog dabar visur šalyje sklei
džiama tokia “patriotiškai”! 
kariška isterija.

Connecticut Darbo Fede
racijos suvažiavimas at
kreipė atydą į tai, kad sam
dytojai, prisidengdami pat
riotizmo skraiste, stengiasi 
panaikint konstitucines dar-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Visų Phila. darbininkiškų organi
zacijų “L.” skaitytojų ir darbininkų 
judėjimo simpatikų visuotinas susi
rinkimas įvyks 12 d. rugsėjo, 7:30 
v. v/Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave. Kviečiamo skaitlingai dalyvau
ti, turėsime prisirengti prie “Lais
vės” pikniko. Šiame susirinkimo da
lyvaus ir svečias iš Chicagos, drg. F. 
Abekas. (213-215)

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

J. TURAUSKAS, Savininkas. J. BALAŽENTIS, Manager

Sveikina LDS Seimo delegatus ir nori susipažinti su jais!

savo

PIKNIKAS
Riesiniai laikrodėliai

metų.

pasi- 
pri-

vie- 
dau- 
‘Dir-

Siunčiame duonų per paštų | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas, apie svori ir kalnas.

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

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

atsilankysite dažniau.
VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

GERI STEIKAI IR KITI VALGIAI

Kelios savaitės atgal drau
gas Taraška prisiunčia “Lais
vės” pikniko įžangos tikietų ir 
kviečia būtinai atvažiuoti. Su
sikalbame su draugais Minkais 
iš Dorchesterio, Mass., kad va
žiuosime, bet Kvietkauskai va
žiuoja su jais. Beniuliai lieka 
vieni, nesmagu vieniems va
žiuoti. Draugė Gutauskienė 
sako, jei mano Jonas važiuos, 
tai važiuosim. Jonas sutinka.

Nedėlios ryte, kaip 8 valan
dą, važiuojame į Bostoną pa
sitikti Minkus. Kandame ir 
draugus Zinskius belaukiant. ’ 
Susidaro jau trys automobiliai.

Pavažiavę apie 50 mylių, 
sustojame pasiganyti. Ir kokis 
nusistebėjimas, kad jau ketu
rios mašinos važiuojame. Išli
pa iš mašinos draugas Kala- 
šas, dorchesterietis, ir juokau- 
na, kad mes nežinome kelio ir 
jam yra gaila mūsų visų, kad 
mes nepaklystume, tai jisai ve
siąs kelią į pikniką. Draugas 
Kalašas važiuoja su savo šei
myna ir dar vieną draugą ve
žas, kurio pavardę pamiršau. 
Kalašas vedė kelią labai ge
rai, bet draugas Minkąs gavo 
pirmenybę į parką įvažiuoti.

Pasitinkame draugus Samu- 
lėnus iš Fitchburg, Mass. 
Draugiški žmonės. Susieiname 
vietinius draugus, pažįstamus, 
kai kurie gyvenę Brocktone. 
Smagu sueiti. Draugas Taraš
ka net su Lietuvos valstybine 
pavaišino. Buvo matyti daug 
automobilių iš kitų valstijų.

“Laisvės” piknikai pasidarė 
tikrai populiariški. žmonės 
myli į juos važiuoti. Ir kaip 
nemylėtiI Gauni progą išgirs
ti geriausius kalbėtojus kal
bant, chorus gražiausiai dai
nuojant, sueini seniai matytus 
draugus. Ir kur matysi tiek 
daug publikos, jei ne “Lais
vės” piknikuose?

Man atrodo, kad ateinan
čią vasarą turės būti sureng
tas “Laisvės” piknikas Maine

valstijoje. Maine yra gamtos 
apdovanota gražiomis vieto
mis, puikiais ežerais ir kodėl 
nebūtų galima surengti tokis 
piknikas tarpe Lewiston ir 
liumfordo? Svieto važiuotų.

Taigi, Mainės draugai turė
tų apie tai pasirūpinti.

Apie septintą valandą vaka
re išsirengėme namo. Namo 
važiuoti nebuvo taip smagu, 
kaip nuvažiuoti, nes naktis, 
nežinomi keliai ir labai ran
gy ti, tai darės nejauku. Bet 
gerai parvažiavom, gerą įspū
dį gavę.

E. Beniuliene.

TEN EYCK BEER GARDEN

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susiriYikimas įvyks 

trečiadienį, 11 d. rugsėjo, 8 v. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai, 
dalyvaukite šiame susirinkime, tu

ši vieta yra skersai gatvės nuo “Laisvės”, ant kampo 
Lorimer ir Ten Eyck Streets

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, seųvi- 
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 j 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 7 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

RENGIA BENDRAI L. D. S. TREČIAS IR L. M. S. TREČIAS APSKRIČIAI
* ‘ I

Sekmadienį, Rugsėjo 15 Sept
P. VAIC1ONIO DARŽE WESTFIELD (CRANFORD), N

Pradžia 11 valandą ryto. Įžanga 25 centai

ĮSIGYKITE DABAR!
Čia parodyta tik keli daiktai iš didelio sandelio.

Perfekto ir mėlsvai-balti dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 

kainos laike vienerių

Apkainuoti nuo $2.00
Pilnai garantuoti 
m

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

Aplankykite mūsų religljinių daiktų 
departamentų. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktų

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tarpe Graham & Manhattan Avės. Tci. Stagg 2-2178

Nustatytos Durpių Kainos

Finansų ministeris durpių 
prekybai nustatė sąlygas, pa
gal kurias normaliai presuotos 
durpės gali būti pardavinėja
mos ne brangiau kaip po 21 
lt. už 1 toloco durpynas. Par
duodant durpes didesniais kie
kiais pagal sutartis, kuriose 
yra nustatytos specialios dur
pėms tiekti sąlygos, kaina nu
statoma proporcingai kurpių 
vertei. Parduodant durpes su 
pristatymu, pardavėjas gali 
prie aukščiau nustatytos dur
pių kainos priskaityti faktiš
kas durpių pervežimo, pakro
vimo-iškrovimo ir pristatymo 
išlaidas. Pirkėjas gali 
rinkti durpių pirkimą su 
statymu ar be jo.

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

Bangos Choras, iš Elizabeth, N. J., vadovaujamas Aldonos Klimaites, 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.

0

Gerbiamieji Didžiojo Neyy Yorko ir apylinkės 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. .

■■■■ ......... — -

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

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

Kraujo ir Šlapumo Tyrimai,
. , . , , prieinamos KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vytam ir Moterim 
IŠTYRIMAI DOVANAI

(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

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

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

Sekmadieniais

X-Rays



Šeštas puslapis Antradienis, Rugsėjo 10, 1940

Kliubiečių Žinios
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo susirinkimas įvyko 
penktadienio vakare, 6-tą rug
sėjo. Kliubiečių buvo mažai. 
Galima sakyti, didumoje tie" 
patys, ką visada mato reikalą 
nepamiršti savo organizacijos 
veikimo eigą.

Šiame susirinkime nebuvo 
perstatytas nei vienas į Kliu- 
bą naujas narys, neigi priim
tas. Tiesa, ir Dr. Žukauskas 
nepribuvo, bet kad ir būtų at
silankęs, tai nebūtų turėjęs, 
keno sveikatą egzaminuot.

Pirmam pusmetyj Kliubo 
organizatoriai: Steponaitis ir 
Šabūnas gavo jam (Kliubui) 
13-ką naujų narių ir buvo ma
nyta, jog jie ir toliaus tęs 
energingai pradėtą savo dar
bą, bet antro pusmečio prabė
go du mėnesiai visiškam snau- 
dulyj. Kas jum, vyrai, pasida
rė? Nejaugi ant jūs paveikė 
liepos mėnesio karštis ir rug
pjūčio pabaigos lietus?

Dabar jau prasidėjo vėses
nis rugsėjo mėnuo. Dienos ei
na trumpyn, o naktys ilgyn. 
Baigiasi ant visokių “stogų” 
išvažiavimai; žmonės tankiau 
vakarais bus namuose, tad or
ganizatoriai nepramiegokit 
progos gavimui naujų narių. 
O jeigu ir spalio 4-tos susirin
kime mums nieko naujo ne
duosite, tai tik jau, susimilda
mi, nesakykite, kad prasidėjo 
grybavimo sezonas!

Simonas Kalėda atsišaukė 
prie susirinkimo, idant jįjį 
vėl priimtų į Kliubo šeimą. 27- 
niais balsais prieš 15-ką nuta
rė jį priimti, bet jis turės eiti 
per daktaro egzaminaciją ir, 
jeigu sveikatos stovis bus ge
ras — jis turės užsimokėt vi
sų metų užsilikusią skolą.

Busais išvažiavimas davė 
pelno $20.28. Gal šitas uždar
bis padengs buvusio pikniko 
nuostolius. Kiek pikniko neda- 
tekliaus bus, dar nėra žinios, 
nes šiame susirinkime, kur rei
kėjo išduoti galutiną raportą, 
tai pikniko sekretorius nepri
buvo.
Kliubui Neduoda Blankų Išpil
dymui Pirmų ir Antrų Pilietiš

kų Popierų
Dabar, kuomet nepiliečių 

ateivių prasidėjo surašinėji
mas, registracija ir ėmimas 
pirštų nuospaudų, rtai dauge
lis susirūpino gavimu piliety
bės išpildymo ankietų (blan
kų) ir kreipiasi į Kliubą, kaip 
į piliečių įstaigą, jieškodami 
pagelbos, greitesnio patarnavi
mo. Tačiaus ir patsai Kliubas 
tų ankietų negauna taip leng
vai, kaip kad pirmiaus gauda
vo.

Kad patenkinus žmonių no
rą, tai dar pradžioje balan
džio mėnesio Kliubo lyderis 
(vadas) pasiuntė laišką į na
tūralizacijos skyrių, prašyda
mas minėtų ankietų, bet gavo 
neigiamą atsakymą. Gi vidu
ryje rugpjūčio mėnesio buvo 
pasiųstas kitas laiškas, kuris 
nurodė, kad Kliubas yra užre
gistruotas gavimui tokių an
kietų, bet gautas atsakymas 
nurodo, jog natūralizacijos 
skyrius išduoda ankietas tik 
mokykloms ir labdaringoms 
organizacijoms. Piliečių Kliu- 
,bas priskaitytas prie politikos 
kliubo, nes Kliubo vadas pir
mam laiške prašydamas minė
tų ankietų pasivadino save 
Kliubo politiniu vadu, ir tas 
pasivadinimas, matyt, sustab
dė išdavimą Kliubui blankų.

Serganti Kliubiečiai
Pradedant rugsėjo mėnesį 

turime tris kliubiečius esan
čius šalpoje: Meiliūną, Valut- 
kevičių ir Merkevi£ią.

Kliubo gaspadorius Karpus 
nesveikuoja jau trečia savai
tė. Skundžiasi vidurių nusilp
nėjimu. Pasirodo, kad jam yra 
reikalingas ne kelių savaičių, 
bet mėnesių tinkarhas, gal būt 
net po daktaro priežiūrą, po
ilsis 1

J. N.

Mergina Nužudyta Savo 
, Kambaryje
Mary Martinez, apie 24 m., 

gyvenusi rakanduotame kam
barėlyje, 258 W. 64th St., N. 
Y., ir dirbusi netoliese esama
me restaurane į stalus pada
vėja, rasta užsmaugta jos pa
čios šilkine kojine. Kita koji
ne surištos jos rankos. Burna 
užrišta gabalu audeklo, iš
plėšto iš jos pačios apatinių 
drabužių. Iš viso ko matyt, 
kad mergina smarkiai kovo
jusi už gyvybę.

Kūną rado bildingo prižiū
rėtojas Andrew Vasile, kuris 
sakėsi kambaryn ėjęs iškolek- 
tuoti $6 savaitinės rendos. Jis 
ją gyvą matęs pereitą ketvir
tadienį. Kūnas rasta sekma
dienio popietį. Menama, kad 
ji buvus nužudyta prieš 40 va
landų.

Pašalpgaviu Vaikams 
Išdalino Drabužių

Šalpos Departmentas, kaip 
skel b i a m a komisionieriaus 
William) Hodson raporte, iš
dalinęs 922,000 gabalų įvai
rių drabužių mokyklos am
žiaus vaikams, kurių tėvai gy
vena iš pašalpos.

,Apart drabužių, kurie pa
daryta WPA siuvimo projek
tų darbų, virš $310,000 esą iš
dalinta pinigais nupirkt batus 
ir kitas reikmenis vaikams.

Išdavinėjimo pašalpinių dra
bužių darbą pravedė 2,400 
departmento tarnautojų, va
dovaujant Hugh R. Jacksonui, 
visuomenei pagelbos direkto
riui.

“Times’o” Darbininkai 
Pasirinko CIO

New Yorko didlapio ‘Times’ 
komercinio departmento dar
bininkai turėjo balsavimus pa
sirinkt uniją. Balsavimus pra-1 
vedė Nac. Darbo Santykių Ta
ryba. Darbininkai 418 balsų 
prieš 198 pasisakė už Laikraš
tininkų Gildiją, CIO.

Pašovė Policistą
Thomas O’Sullivan, Bronxo 

policistas, 4 vaikų tėvas, tapęs 
pavojingai pašautas savo pa
ties revolveriu, kada jis norė
jęs detektyvui’ O’Meara pagel
bėt . suvaldyt besipriešinantį 
areštantą.

Areštantas, tūlas John Shaf- 
ran, 29 m., bedarbis ir bena
mis, kaip aiškina policija, bu
vęs sulaikytas prie Central 
Parko žvėrinčiaus, nuožiūroj 
užkalbinėjus mažas mergaites. 
Atvestas Arsenai Stotin, jis iš
trūkęs iš detektyvo rankų, pri
šokęs prie policisto, nuplėšęs 
su visu diržu policisto revolve
rį ir ėmęs šaudyt.

Neatsarga ant Kelio 
Pavojinga

Mrs. Mildred Mallon iš 
Roosevelt, L. L, tapo užmušta 
pravažiavus pro raudonas 
šviesas jos mašinai susidūrus 
su kita ant Sunrise Highway.

Lietuvių Delegatai Sugrįžo 
Iš Chicagos

Brooklyno lietuvių delega
tai — J. Augutienė, J. Vari- 
sonas ir K. Rušinskienė sugrį
žo iš nepaprastos‘mobilizaci
jos už taiką, įvykusios Chica- 
goj. Milžiniškoji masinė kon
ferencija padarius į juos gerą 
įspūdį' ir, be abejo, girdėsime 
organizacijų susirinkimuose 
puikių raportų. Dalyvavę ir 
lietuvių delegatų pasitarime ir 
prisidėję prie lietuvių atstovų 
pasiuntimo Washingtonan. Pa
kelyje aplankę Niagara Falls 
ir kitas vietas.

Žinelės apie LDS ir 
LMS Apskričius

Piknikan Vyks Busais
Sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 

15-tą įvyksta piknikas, rengia
mas Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo ir Lietuvių Meno Są
jungos. Prasidės 11-tą vai. ry
to, P. Vaičionio Darže, West
field (Cranford), N. J.

Iš Brooklyno Aido Choras 
vyksta busu. Jis išeis nuo “Lai
svės” raštinės, 11-tą vai. ryto. 
Ne choristai, norintieji turėti 
buse vietą, užsisakykite “Lais
vės” raštinėj, sumokant $1.

Iš So. Brooklyno busas išeis 
nuo Wm. Kulik, 413—36th St., 
10 :30 ryto.

Aido Choro Nariams
Penktadienio vakare-visi ai- 

diečiai būkite pamokose. Rei
kalinga žinot, kiek vyksite į 
pikniką busu.
Liet. Stygų Orkestros Nariams

Visi stygininkai trečiadienio 
vakarą būkite pamokose ir at
sineškite savo uniformas, nes 
bus traukiami judami paveiks
lai.

Geo. Klimas.

Išmestasis iš Unijos Bosų 
Pakalikas Sulaikytas

Kaipo Žudeika
Jerome King, buvęs jūrinin

kų unijos viršininkas, sulaiky
tas kaltinimu kartu su Tho
mas Harmon ir kitu jūrininku 
brutališkai užmušus Bruce 
Cameron prie Seamen’s House, 
254 W. 20th St., N. Y., per
eito šeštadienio vakarą. Came
ron buvo taip sužalotas, jog 
mirė nespėjus nuvežt ligoni
nėn.

King pereitais metais buvo 
išmestas iš unijos kaipo bosų 
šnipelis po ilgos ir aštrios ko
vos tarp progresyvių ir King’o 
grupės, kuri, kaip tuomet aiš
kino liudininkai, gaudavus iš 
unijoms priešingų laivų kom
panijų mokestis. Ta klika uni
jai darydavo labai daug ža
los savo mušeikystėmis ir abel- 
nai teroristine taktika prieš 
progresyvius.

King ne pirmas iš tų reakci
jos bernų grupės apsivainika
vęs žudeikos nuopelnais. Ki
tas tos pat šaikos narys Wil
liam McQuistioh, taipgi išmes
tas iš unijos, randasi mieste 
New Orleans po areštu už 
žmogžudystę. Tai tas pats, ku
ris buvo žvaigžde liudininku 
ponui Dies. Jis yra įkaitintas 
užmušime Philip Carney, Nac. 
Jūrininkų Unijos organizato
riaus, New Orleans, i

Kadangi užmušystė papil
dyta apie pusiaunaktį, unijos 
salei užsidarius, tad ir unijai 
sąlygos, kuriose užmuštas Ca
meron, nebuvo žinomos, žudy- 
stė tiriama.

Pradėjo Derybas
Maliorių Unijos 9-to Dis- 

trikto Tarybos atstovai perei
tą pirmadienį vėl pradėjo de
rybas su bosais dėl naujos su
tarties. Senoji sutartis pasibai
gė su rugpjūčio 25-ta ir nuo to 
laiko apie * 12,000 maliorių 
streikuoja.

Streikieriai reikalauja 6 va
landų darbo dienos, nuo $1.50 
iki $1.75 per valandą, pusę vi
sų darbininkų darbuose sam- 
dyt per uniją, ir trijų dienų— 
18-kos valandų darbo taip va
dinamais nesezoniniais mėne
siais nuo gruodžio iki kovo.

Taikos Mobilizacijos 
Delegatų Raportas

LLD 1 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 
12-tą, 7:30 vakaro, “Laisvės” 
svetainėj. Delegatai, sugrįžę iš 
Chicagos taikos konferencijos, 
išduos plačius raportus, ką jie 
girdėjo ir matė tame didžiaja
me kongrese, kur daugiau 20,- 
000 delegatų iš visų Amerikos 
kampų buvo suvažiavę kovoti 
už taiką.

Visi draugai ir draugės da
lyvaukite šiame susirinkime iš
girsti raportą. Atsiveskite 
naujų narių. įrašyti į šią svar
bią orgaųizaciją. Neužsimokė
jusieji, malonėkite ateiti užsi
mokėti duokles.

1 Kp. Organizatorius.

Lšvežiotojai Susitaikė
Išvežiotojų Unijos Lokalo 

807-to prieš bosus besiartinu
sio streiko išvengta pasirašant 
sutartį tarp unijos ir firmų at
stovų. Narių masinis susirinki
mas, įvykęs pereito sekmadie
nio popietį, priėmė majoro 
pasiūlytą planą naujai sutar
čiai.

Sąlygos, kaip siūlė majoras 
ir išvežiotojų mitingas priėmė, 
palieka algas ir valandas po 
senovei (originaliai buvo rei
kalauta 40 valandų vieton dir
bamų 44), bef gauta savaitė 
atostogų su alga visiems išdir
busiems ne mažiau 90 dienų 
per metus.

Taipgi sutikta įsteigt arbi- 
tratorių tarybą rišt iškylan
tiems nesusipratimams. Dar į- 
dėta sutartin punktas, kuriuo- 
mųužtikrinama senų darbinin
kų teisės atsitikime, jei darbi
ninkas būtų paimtas kariuo
menėn.

Unijos tarpt, prezidentas 
Tobin laišku ir lokalo prezi
dentas Devery asmeniškai at
sišaukė į narių mitingą su pra
šymu priimt majoro pasiūly
mus.

Lokalas pasiuntė 20 delega
tų tarptautinės unijos konven- 
cijon, vykstančion šiomis die
nomis, Washjngtone.

Gauta Naujų Pinigų

Lankėsi “Laisvėje”
ir

Ta proga 
dien- 
taip-

Jūlia

Pereitą savaitę pas J.
E. Gasiunus svečiavosi josios 
tėvai Petras ir Agota Norkai 
iš Pittsburgh, Pa.
svečiai aplankė ir savo 
raščio “Laisvės” įstaigą, 
gi LDS Centrą.

Sekmadienį lankėsi
Orlauskienė, ir jaunuoliai Mr. 
& Mrs. Valis Orlauskai, Adol- 
phine Orlauskaitė ii* šeimos gi
minaitė Schreiber’aitė iš Web
ster, N. Y. Atvykę pamatyt 
Pas. Parodą ir šiaip pasidairyt 
didmiestyje.

Iš San Frandisco pinigų lie
jyklos armijos transportiniu 
laivu Grant atvežta miliono 
dolerių vertės naujų dešimtu
kų ir nikelių. Iš laivo pinigai 
ginkluotais trokais pervežta į 
Federalį Banką, N. Y.

MIRĖ
Joe Brusokas (Bruce), 40 

m. amžiaus, mirė namuose,, 
rugsėjo 9 d., 174 No. 6th St. 
Laidotuvės įvyks rugsėjo 12 
d., šv. Traicės kapinėse. Kū-> 
nas pašarvotas graboriaus 
Garšvos įstaigoj, 231 Bedford 
Ave., kuris taip pat rūpinasi ir 
Jaidotuvių pareigom.

PA JIEŠKOJIMAI~
Pajieškau Kazimiero Višinsko. No

rėčiau sužinoti mėnesį ir metus kada 
atvykau į Ameriką. Man dabar rei
kės registruotis. Jeigu kas pažino jį, 
prašome pranešti man kur galima 
sueiti su juo, arba tegul pats atsi
šaukia, už ką būsiu labai dėkinga. 
Alice Pukeliūtė, 55-62 — 64th St., 
Maspeth, L. I. (213-215)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susirinkimas įvyks ket
virtadienį, rugsėjo 12-tą, 7:30 v. va
karo, “Laisvės” svetainėj. Bus Chi- 
cagos taikos konferencijos delegatų 
raportas, taipgi draugijos reikalai. 
—1 kp. Organizatorius.

: (213-215)

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mi 17-tos lietuvių kuopos susirinki
mas įvyks sykiu su LLD 1 kuopos 
susirinkimu. Nariai, katrie dar neuž
simokėję duoklių, malonėkite užsi
mokėti. Turėsime pasikalbėjimą, kas 
liečia mūsų org., kaip gaut daugiau 
naujų narių, surankioti senuosius ir 
subudavoti tvirtą organizaciją. — 
A. Mureika. (213-215)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas bus tre

čiadienį, rugsėjo 11 d., 8 v. v. P. 
Burneikio kambariuose, 76 Hudson 
Ave. Visi nariai būkite laiku. — 
Valdyba. (213-214)

□------- :------------------------------a

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

580 SUMMER AVENUE
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

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

į-------------------------------------------- a

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė < 
Iant Grand Street

Rheingold -jxtra Dry Alus.
Didelis pasirinkimas visokių j: 

! Vynų ir Degtinės ;l

; Turime ir kambarių pernakvot ? 
' arba savaitiniai išrandavot !;

JOSEPH ZEID AT
Savininkas <

411 Grand St. Brooklyn I;

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 COURT STREET'' 
Brooklyn, N. Y.

t Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Ž_____ ......................................... ........ ---------------
0--------- ---------------------------------------- 0

Valgykite 
MEDŲ

Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.
•

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Kaina 75c Kvorta
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
• Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

s—--------------------------------

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

(Kampas Roebling St.)

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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROSIU GĖRIMŲ

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Wllliamsburgh’®

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus ir Likerius Reikia Pirkti Patin

kamo] Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

DiPKuaC C*

calvcrts
"Special

Mateušas 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.

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

426 SOUTH Sth STREET
Blokas nuo IIewęs elevelterio stoties

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

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

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

660 Grand Street

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel\: Glenmore 5-6191

J. GARŠVA
GraboHus-Undertaker

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

. krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770
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CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

. $150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Lietuvių Rakandų Krautuve 
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. je]t ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokailmus 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 — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir AmerlkonlSko stiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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




