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Ruoškime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui. 
........ ....-.....
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Muzikas Jonas Velička, ku
ris kadaise gyveno Brooklyne, 
dabar yra saulėtojoj Kalifor
nijoj, Los Angeles mieste. Iš 
ten jis rašo:

“Tavo vardu pasiunčiau dvi 
dainas, Ei, Upeli (St. Jasilio- 
nio) ir Motinos Ašaros (Salo
mėjos Neries). Tas dainas au
koju Lietuvių Meno Sąjungai, 
taigi prašau, Drauge, perduo
kit jas‘dainų komisijai. . .”

Apvilktos muzika dainos 
gautos ir jos bus įteiktos tam, 
kam autorius skiria.
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SVARBU NURIMTIEM LIKTIS LIETUVOS PILIEČIAIS
ei

Jonas Velička—buvęs Miko 
Petrausko** auklėtinis, smuiki
ninkas ir chorvediš. Bet pa
staruoju laiku jis buvo kažin 
kaip nuo muzikos darbo ati
trūkęs.

Jonas Velička, ir Aleksan
dras Velička, brooklynietis 
dainininkas-mėgėjas, abu pa
eina iš gražiosios Veliuonos.

žymusis Lietuvos rašytojas 
Petras Cvirka yra kilęs iš to 
paties miestelio. Visi trys yra 
buvę artimi kaimynai. O da
bar žiūrėkite, kaip gyvenimas 
juos plačiai po pasaulį išblaš
kė !

Kunigų “Draugas” rašo, 
kad Latvijoje, perversmo me
tu, žmonės buvo “alkoholiu 
nugirdyti” ir todėl jie karštai 
pasitikę Raudonąją Armiją, 
kai pastaroji ten atvyko birže
lio mėnesį. Prof. Kirchenštei- 
ną, naujosios Latvijos premje
rą, “Draugas” krikštija alko
holiku. O Raudonosios' Armi
jos karius tas pats kunigų 
laikraštis vadina “driskių gau
jomis”.

Kai šitaip prisieina liaudies 
priešams argumentuoti, tai 
reikia suprasti, kad jų kazy- 
rės labai prastos. Bet jos bus 
dar prastesnės, kai paskutinis 
jų skaitytojas pasipiktins ir 
spjaus į tokius laikraščius, ku
rie be keiksmo, be melo, be 
insinuacijų negali nei vienos 
eilutės parodyti.

Vienas poetas kunigų laik
raštyje šitaip verkia:

“Mes gailimės už 
vakarykščias

“Klaidas ir nuodėmes 
piktas.”

Kunigai, vadinasi, prisipa
žįsta, kad jie daug piktų klai
dų ir nuodėmių padarė Lietu
voje, kai jie ten viešpačiais 
buvo. Dabar už tuos krimina- 
liškus griekus jie turės prieš 
Lietuvos visuomenę atsakyti.

Naujojoj Lietuvoj kunigai 
neturės dvarų, negaus riebių 
algų. Jiems teks gyventi to
kiu pat gyvenimu, kaip gyve
na dauguma žmonių.

Mums, paprastiems žmone- 
liams, kurie visą savo gyveni
mą duoną pelnome savo dar
bu, atrodo, kad tokia kuni
gams pabauda nėra jokia pa
bauda. Bet įeikit jūs į padė
tį turtingo Lietuvos klebono, 
kuris savo gyvenime nėra nie
ko produktyvaus padaręs, o 
turi maišus pinigų ir gyvena 
gražiame palociuje!

Tokiam žmogui darbas at
rodo pabaisa.

Daugelio lietuvių klausiau, 
kaip jie žiūri į konskripciją— 
verstiną kariuomenėn ėmimą. 
Nesutikau nei vieno, kuris bū
tų sakęs, kad taikos metu kon- 
skripcija yra reikalinga.

Betgi andai “Keleivio” re
daktorius Michelsonas pareiš
kė, jog dauguma Amerikos 
lietuvių stovi už konskripciją!

PAVARYTA 11 RUMUNI
JOS GENEROLŲ

Bucharest, Rumunija, 
rug§. 10. — Rumunų val
džia išmetė iš vietos vienuo
likę generolų, kad, girdi, 
per jų kalcių Rumunija ne
teko Bessarabijos ir pusės 
Transylvanijos.

Sfr’fcw

Senatoriai Nutarė be 
Atidėliojimo Įvest 
Verstiną Kareivystę

Senatas Taipgi Balsuosiąs 
Verstinai Rekrutuot Vyrus 

Nuo 21 iki 45 Metų

Anglai Bombardavo Berlyną, 
Stettiną ir Wesermuende

SOVIETAI NUTARĖ, KAD UETUVOS, 
LATVIJOS IR ESTONIJOS PILIEČIAI 
UŽSIENIUOSE TURI UŽSIREGISTRUOT
Užsiregistruot Sovietų Sąjungos Piliečiais Galima Sovietų 

Konsulatiiose ir Atstovybėse iki Lapkričio 1 d.

Bombininkai Išžudė 
900 Londoniečių 

---------------------------------------------------- B

Vokiečiai per Rudens Ūka
nas Briausis į Angliją

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas 49 balsais 
prieš 19 atmetė šitokį kon
greso atstovų rūmo tari
mą:

Taip pataisyt Burkes- 
Wadswortho sumanymą dė
lei verstino ėmimo į kariuo
menę, kad per 60 dienų po 
tokio įstatymo išleidimo 
prezidentas turi šaukt jau
nus vyrus savanoriai stot į 
armiją, ir tik tada verstinai 
imt naujokus į kariuomenę, 
jeigu per tas 60 dienų ne
susidarys 400 tūkstančių 
savanorių kareivių.

Senato ir kongresmanų 
vadai teigia, jog ir kongre
so atstovų rūmas atmes šį 
savo pataisymą ir taipgi nu
tars tuojaus registruot ir 
verstinai paimt nustatytą 
skaičių vyrų į armiją.

Senatas buvo nubalsavęs 
traukt į verstiną karinę tar
nybą tik jaunus vyrus nuo 
21 iki 31 metų amžiaus. Da
bar suprantama, kad sena
tas priims kongreso atstovų 
rūmo tarimą imt į kariuo
menę vyrus nuo 21 iki 45 
metų amžiaus.

Pranešama, jog senatorių 
ir kongresmanų atstovai, 
suėję į konferenciją, nus
pręs registruot ir be atidė
liojimo šaukt į verstiną ka
rinę tarnybą vyrus nuo 21 
iki 45 metų amžiaus, ir kad 
toks įstatymas bus išleistas 
jau šią savaitę.

Berlin, rugs. 10. — Anglų 
orlaiviai šiandien bombar
davo Berlyną, Stettiną ir 
Wesermuende, V o k i e tijoj. 
Už tai naziai grūmoja dar 
skaudžiau bombarduot Lon
doną.

Anglai Sakosi Padarę 
Didelių Karinių Nuos

tolių Hamburgui

Maskva, rugs. 9. — Aukš
čiausio Sovieto prezidiumas 
nutarė, jog Lietuvos, Latvi
jos ir Estonijos Tarybų 
Respublikų piliečiai tampa 
Sovietų Sąjungos piliečiais 
nuo tos dienos, kai šios trys 
respublikos liko priimtos į 
Sovietų Sąjungą.

Tų Baltijos respublikų pi
liečiai, kurie dienoje šio 
Aukščiausio Sovieto nutari
mo randasi užsieniuose ir 
kuriem 1

vietų Sąjungos piliečiai ne 
vėliau 1940 m. lapkričio (No
vember) 1 d., Sovietų kon
sulatuose ar atstovybėse to- nuo j a plukdyt savo armiją į 
sė užsienio šalyse, kur jie 
dabar gyvena.

Žmonės be pilietybės, na
riai tautinių mažumų, kurie 
negalėjo gaut pilietybės iš 
pirmiau buvusių Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos val
džių, pirm Tarybų valdžios

Washington, rugs. 10. — 
Sužinota, kad vokiečiai pla-

Vokiečių Oro Bombos Išgrio
vė ir Sudegino Ištisas 

Didmiesčio Dalis

kuriem buvusios tų kraštų įsikūrimo tenai, tai dabar 
valdžios neatėmė pilietybės, Sali ISri Sovietų pilietybę

VOKIEČIAI ŽADA ORLAI
VIAIS LAIMĖTI KARA

Berlin, rugs. 10. —> Nazių 
politikai tvirtina, kad vien 
šturmavimais iš oro jie ga
lėsią panaikint Londoną 
kaip karinį Anglijos cent
rą, ištaškyt kitus kariškai 
ir pramoniškai svarbius 
punktus Anglijoj, ir taip 
laimėt karą per kelias sa
vaites.

Vokiečių vyriausybė pra
neša, kad jų bombanešiai 
supleškino dar kelias ang
lų prieplaukas, įvairius san
dėlius ir orlaivių stovyklas 
Canterbury ir kitose vieto
se. Bet vokiečių karininkai 
pareiškia, kad dabartinis 
Londono bombard avimas 
tai esą dar tik menka pra
džia.

Pasak vokiečių, tai jų la
kūnai pirmadienį nušovę 
žemyn 40 anglų lėktuvų, o 
savo praradę 16 orlaivių.

Roma, rugs. 10. — Italų 
komanda pripažįsta, kad 
anglai iš Kenyjos įsiveržė 
per sieną į Ethiopiją.

Angliją spalių ar lapkričio 
mėnesį, kada prasidės tirš
tos ūkanos virš Anglų Ka
nalo ir Anglijoje.

Vokiečiai Teigia, kad 
Nusilpnėjęs Anglijos 

Apsigynimas Ore
London. — Anglų orlai

viai įnirtusiai bombardavo 
Hamburgo prieplauką, ker
šydami už tai, kad vokiečių 
lakūnai naikina Londoną. 
Gaisrų liepsnos, kuriuos an
glai padare Hamburge, bu- 
vd matomos per 60 mylių.

Anglų lakūnai taipgi visu 
įtūžimu pleškino kitas vo
kiečių prieplaukas šiaurinė
je Francijoje, Belgijoje, 
Holandijoje ir Vokietijoje, 
ir bombardavo vokiečių ka
nuolių lizdus Francijos pa
jūryje.

Be to, Anglijos orlaiviai 
atakavo vokiečių laivus vi
sose jų prieplaukose, pra
dedant Danija ir baigiant 
Francija. Taip praneša an
glų komanda.

Vokiečiai Sako, kad Anglai 
Bombardavę Darbininkiškas 

Hamburgo Dalis
Berlin, rugs. 10. — Vo

kiečių komanda teigia, kad 
anglų orlaiviai bombardavo 
darbininkų gyvenamas vie
tas Hamburge; kad jie su
ardė kelis apartmentinius 
namus, o šiaip, girdi, tai 
nepadarę jokių karinių nuo
stolių Vokietijai. Už šį bom
bardavimą ‘nekarinių’ punk-

tokie užsieniniai piliečiai tū
ri užsiregistruot kaipo So-

t 

pagal šičia paskelbtą Aukš
čiausiojo Sovieto tarimą.

Rumunija Užgrobia Išvyto Karalius Še
rus; Jis Būsiąs Teisiamas Kaip Sukčius
Bucharest, flūmunija. — 

Generolas Ion Antonescu, 
Rumunijos ministeris pir
mininkas - diktatorius, iš
leido įsakymą užgrobt visus 
išvyto karaliaus; Karolio Še
rus ir bonus. Pranešama, 
jog Karolis bus patrauktas 
tieson už tai, kad jis pasi
savino dideles sumas pinigų 
iš šalies iždo.

Jis dabar laikinai apsisto
jęs Šveicarijoj, bet už kelęto 
dienų pervažiuos į Portuga
liją pastoviai ten apsigyven
ti su savo mylėtine Magda 
Lupescu, žydų tautos mote
riške.

Ex-karalius Karolis turė
jo daugius šėrų pramonėse 
popieros, ginklų, cemento ir

bankuose.'/Karolis taip pat 
buvo savininkas didelių 
dvarų ir palocių-pilių įvai
riose Rumunijos dalyse.
Karalius su Fabrikantais 
Sukęs Pinigus, Skirtus ša

liai Ginkluot
Be kitko, Karolis buvo 

stambus šėrininkas ameri
konų valdomoj Tarptautinėj 
Telefonų kompanijoj ir An
glijos ir Francijos ginklų ir 
amunicijos kompanijose.

Rumunijos valdžia dabar 
areštavo stambiausius savo 
ginklų ir amunicijos fabri
kantus. Jie kaltinami, kad 
išvien su buvusiu karalium 
suko pinigus skirtus šaliai 
ginkluoti.

Berlin, rugs. 10. — Kari
nis Vokietijos atstovas pa
reiškė korespondentams už
sienių laikraščių, kad per 
paskutines 24 valandas jau 
labai nusilpnėjo anglų apsi
gynimas ore. O kas, girdi, 
bus toliau, kai vokiečių bom- 
bininkai diena iš dienos 
bombarduos Angliją, tūks
tančiais atskrisdami iš Vo
kietijos, Belgijos, Holandi- 
jos ir Franpijos?

Vokiečiifkarininkai pra
našauja, kad turėsianti su- 
griūt dabartinė Anglijos 
valdžia su savo ministeriu 
pirmininku Winstonu Chur- 
chilliu. Tada jie tikisi tokios 
anglų valdžios, kuri laiky
tųsi su Vokietija.

Anglų Submarinai Nuskandi
no Tris Italų Laivus

Užsakyta dar 200 Ka- Italai Sako, kad Amen-

Roma, rugs. 10. — Pasak 
italų, tai jie jau turi savo 
“geležinėse” rankose Vi
duržemio Jūrą, nežiūrint 
stipraus anglų karo laivy
no joje.

London, rugs. 10. — Vo
kiečiu orlaiviai šiandien 
bombardavo patį Londono 
vidurį. Jų bombos, sverian
čios po 500 iki 1,000 svarų, 
baisiais sprogimais suardė 
bei sudegino daugelį di
džiausių ir puikiausių rū
mu. Kai kurios miesto da
lys atrodo taip išgriautos, 
kaip po smarkaus žemės 
drebėjimo. Gatvės užverstos 
krūvomis griuvėsių po 20 
pėdų ir aukščiau.

Vokiečių lakūnai, be kit
ko, metė kaukiančias bom
bas ir'didžias mechaniškas 
bombas, pripildytas dauge
liu mažų bombų. Tokiai di
džiai bombai besiartinant 
prie žemės, ji visomis pus&- "į 
mis papila didelį skaičių 
mažųjų bombų.

Viena stambi bomba pra
mušė didelę slėptuvę, kur 
buvo subėgę daug žmonių, 
kaip į apsaugą nuo vokiečių 
bombų. Jie liko palaidoti po 
slėptuvės griuvėsiais.

Suskaityta, jog tik per 
dvi bombardavimo dienas, 
šeštadienį ir sekmadienį, 
vokiečių bombos užmušė 
900 ir sužeidė 2,500 iki 3,000 
žmonių Londone.

Miestas skęsta liepsnose 
ir karčiuose dūmuose. Bom
bų smūgiais pakrikdyta 
elektros ir geso patiekimas. 
Šviesai naktį žmonės varto
ja žvakes.

,'^MĮ 
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NEGIRDĖTA, PRAGARINĖ 
BAISENYBĖ LONDONE

rinią Laivą Jungtinių 
Valstiją Laivynui

Washington. — Preziden-
tų Hamburge vokiečiai ke-jtas Rooseveltas rugs.’9 d. 
tina dar žiauriau atkeršyt 
Londonui.

Anglų orlaiviai buvo kar
totinai atmušti nuo Berly
no, ir tik tada jie nuskrido 
bombarduot H a m b u r gą, 
kaip sako vokiečių koman
da.

ka dėl Pelną Ilgina 
Anglijos Karą

Roma. — Italijos laikraš
čiai rašo, kad Anglija vis 
dar turi jėgų atsispirt prieš 
Vokietiją ir Italiją, ir 
ras galės būt ilgas ir 
kus.”

“Jungtinės Valstijos

London, rugs. 10. — Du 
Anglijos submarinai pas
kandino tris italų prekinius 
transportinius laivus Vi
duržemio Jūroje, kaip tvir
tina anglų komanda.

Tūkstančiai

“ka- 
sun-

nori

Dvikova tarp Vokiečių ir 
Anglų Didžiųjų Kanuolių

Republikonai Laimėjo Rin
kimus Maine Valstijoj

_____ >
Portland, Maine, rugs. 10. 

—Republikonai išrinko savo 
žmogų į Jungtinių Valstijų 
senatą, savo gubernatorių ir 
tris šalies kongresmanus 
nuo Maine valstijos.

Republikonų kandidatas į 
prezidentus Willkie sako, 
“tai geras ženklas.”

ORAS. — Vėsiau; dalinai 
apsiniaukę.

pasirašė ,kongreso tarimą, 
kuris skiria dar $5,251,000,- 
000 smarkesniam Amerikos 
ginklavimui.

Už šią pinigų sumą bus,
be kitko, pradėta statyt 7 pailgint karą, nes ilgas ka- 
didžiausi pasaulyje- karo 
laivai, 8-ni karinių lėktuvų 
vežikai, 27 šarvuotlaiviai, 
115 naikintuvų ir 43 sub
marinai.

Nauji Amerikos karo did- 
laiviai būsią galingiausi 
visoj pasaulio istorijoj. Jie 
Turėsią po 45 tūkstančius 
tonų įtalpos kiekvienas.

Jungtinių Valstijų laivy^ 
no ministerija skelbia, kad 
j au užsakyta įvairi oms 
kompanijoms pastatyt 200
naujų karinių laivų. Įvyk- tį. 
džius šią jūrinio ginklavi- — 
mosi programą per penke
rius metus, Amerikos karo 
laivynas bus daugiau negu

ras padidintų Amerikai biz
nį, per įvairių reikmenų iš
gabenimus į Angliją; tada 
Jungtinės Valstijos galėtų 
gaut ir daugiau Anglijos že
mių, kaip • atlyginimą už 
tuos reikmenis. Anglai taip
gi tikisi, kad Jungtinės 
Valstijos toliau atviriau 
rems Angliją ir, pagaliaus, 
visiškai įstos į karą iš vien 
su anglais”, kaip rašo Vir- 
g.inio Gayda, kuris papras
tai išreiškia Mussolinio min-

padvigubintas. Prieš jį at
rodys menkas ir dabartinis 
Anglijos karo laivynas.

fLondon.
i žmonių persigandę, nemigę, 
nevalgę, išblyškę, bėga iš 
Londono nuo vokiečių oro 
bombų; daugelis jų basi ir 
pusnuogiai.

Sprogstančių bombų pra
garas vienu pradėjimu pir
madienį šėlo Londone 
10 valandų, be jokios palio
vos, kaip rašo koresponden
tas United Press, ameriko
nų žinių agentūros, 
blokai namu sunaikinti v

Teigiama, kad 
i dabar

London. — Didžiosios vo
kiečių kanuolės iš Francijos 
pakrančių, per jūrų siauru
mą, Anglų Kanalą, bombar
davo Anglijos miestą-priep-

orlaiviai
įtūžimu ardo ir degina Lon
doną, nepu jie andai pleški
no Varsavą ir šiaurinės 
Francijos miestus.

lauką Doverį, kuris stovi už 
22 mylių nuo Franci jos 
kranto.

Didžiosios anglų kanuo
lės, atsiliepdamos, tuoj aus 
bombardavo vokiečių pozi
cijas tarp Boulogne ir Ca
lais, šiauriniame Franci jos 
pajūryje.

London, rugs. 10. — An
glų orlaiviai sužeidė vieną 
vokiečių transportą ir vie
ną žibalinį laivą ties Norve
gija.

Ištisi

didesniu

London, rugs. 10. — 
glų lėktuvai ir priešorlaivi
nes kanuolės nušovė žemyn 
47 vokiečių orlaivius iš tų, 
kurie vakar bombardavo 
Londoną^ Anglai iš savo pu
sės prarado tik 13 lėktuvų, 
kaip praneša anglų koman
da.
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kilnojamas turtas perduodamas Šviet. 
Min-jai.”

Nėra abejojimo, kad šie patvarkymai 
padės Lietuvos liaudies sūnams ir duk
terims greit pakilti apšvietoje ir moksle. 
Dabar, kai Lietuvoje mokslas patapo ne
mokamas, kai jis bus prieinamas kiekvie
nam darbininko ir valstiečio vaikui, tai 
už metų kitų matysime, kokį milžinišką 
progresą padarys toji šalis, kurioje gy
vena mūsų broliai ir seserys.

Kongresmano Vito Marcan
tonio Pasakyta Kalba Taikos 

Kongrese Chicagoje

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ........................  $5.50
United States, six months ....................  $3.00
Brooklyn, N. Y., per year    $6.00 
Brooklyn, N. Y., six months - ____  $3.25
Foreign countries, per year ..................  $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ................  $5.50
Canada and Brazil, six months______ $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

50,000,000 Moksleivių ir Studentų!
Iš Maskvos pranešama, kad su pra

džia mokslo sezono Sovietų Sąjungoj 
pradėjo lankyti mokyklas virš 40,000,000 
tarp 8 ir 18-kos metų amžiaus mokslei
vių vaikų.

Be to, daugybė lanko aukštąsias mo
kyklas; daug darbininkų ir valstiečių 
lanko vakarines mokyklas, daug darbi
ninkų lanko amatų mokyklas. Iš viso, sa
ko pranešimas, Sovietų Sąjungoj šiuo 
metu lanko 50 milijonų žmonių įvairias 
mokyklas.

Taigi, kai buržuaziniame Europos pa
saulyj bombos griauna mokyklas, žudo 
vaikus ir mokytojus; kai ten mokyklos 
uždarinėjamos, kai ten daugely j kraštų 
skurdas neleidžia vaikams įkelti kojos į 
mokyklą, tai socialistinėje žemėje moks
las žydi. Vienas ketvirtadalis viso kraš
to gyventojų lanko mokyklas!

Tai yra įdomus faktas, kuris kiekvie
ną žmogų turėtų priversti paprotauti ir 
padaryti atatinkamas išvadas.

Švietimas Naujojoj Lietuvoj
Andai Lietuvos švietimo ministeris A. 

Venclova padarė spaudai pareiškimą 
apie švietimą Lietuvoje., Jo pareiškimo 
trumpas turinys yra tokis:

“Sąžinės laisvei laiduoti vaikai nebus 
verčiami mokytis tikybos. Mokestis už 
mokslą neturės būti kliūtis mokslui pa
siekti. Bus pertvarkyta lietuvių kalbos 
rašyba didžiausio palengvinimo prasme. 
Bus pakeltas pradžios mokslo lygis; pa
gerinta tų mokyklų mokytojų padėtis. 
Vidurinių mokyklų programa nuosekliai 
priartinama gyvenimo reikalavimams. 
Pirmoji svetima kalba—rusų kalba. Bus 
įvesti politinio ir pilietinio auklėjimo 
mokslai. Plės specialinių mokyklų tinklą. 
Mokyklinės jaunuomenės organizacijos 
bus laisvos nuo nuodijančios dvasios. 
Sportas ne rekordams, bet dvasios ir 
kūno jėgoms ugdyti. Visos kultūrinio 
darbo sritys liaudies masių kultūriniam 
auklėjimui. Veiks keli valstybės teatrai. 
Teatrų repertuare bus ir Sovietų autorių 
veikalai. Provincija turės vidurinių mu
zikos mokyklų. Bus remiami chorai ir 
orkestrai. Vaizdinis menas darbo žmonių 
estetiniam skoniui kelti ir ugdyti. Išplės 
bibliotekų tinklą. Projektuojama steigti 
liaudies kovų muziejų. Paruoštas suau
gusių švietimo įstatymo projektas?’

O šiomis dienomis Elta praneša apie 
Lietuvos ministerių tarybos nutarimą 
dėl vidurinių mokyklų (gimnazijų) per
tvarkymo. Pranešimas sako:

“Ministerių Tarybos nutarimu paskelb
tas Vidurinių mokyklų įstatymo pakei
timas, pagal kurį nustatomi šie viduri
nėse mokyklose einamieji dalykai: 1) 
lietuvių kalba ir visuotinė literatūra, 2) 
rusų kalba ir literatūra, 3) vokiečių kal
ba, 4) anglų kalba, 5) prancūzų kalba, 
6) istorija, 7) visuomenės mokslas (po
litinis sąmoninimas), 8) geografija, 9) 
matematika, 10) biologija, 11 fizika, 12) 
chemija, 13) paišyba, 14) kūno kultūra, 
15) karinis parengimas, 16) darbeliai ir 
namų ruoša; 17) muzika ir dainavimas. 
Kiekvienoje mokykloje dėstoma viena iš 
3, 4 ir 5 p. nustatytų svetimų kalbų. Val
stybinėse vidurinėse mokyklose mokslas 
Bemokamas.

Rugpj. 21. d. paskelbtu privatinėms vi
durinėms mokykloms likviduoti įstaty
mu, visos privatinės vidurinės mokyklos, 
Jaikomos fizinių bei teisinių asmenų ir 
religinių /organizacijų, nuo 1940 m. rugs. 
1 d. uždaromos ir jų kilnojamas ir ne

Kyla Bangos Finlandijoj
Finų liaudis žino, kad jos broliai ir 

Į sesės po Sovietų vėliava yra laisvi. Ji 
banguoja, kaip jūros banga, kad nušla
vus išnaudotojų valdonų viešpatavimą.

Rugsėjo pradžioj, 1940 metais, Stock- 
holme, Švedijoj, komunistų dienraštis 
“Ny-Dag” gavo sekamų žinių iš Finlan- 
dijos: Eina susikirtimai ne vien tarpe 
darbininkų ir policijos, bet ir tarpe ka
reivių ir oficierių. Sakoma, kad per 10,- 
000 kareivių yra areštuotų. Draugija Pa
laikyti Draugiškumui su Sovietų Sąjun- 

i ga, nepaisant, kad ji yra pusiau nelega- 
lė, bet tuo pat kartu skaitlingiausia or
ganizacija Finlandijoj. Auga ir social-de- 
mokratų kairysis sparnas, kuris atskilęs 
nuo menševikų ir draugingas Sovietų Są
jungai.

Finlandijos viešpataujanti klasė yra 
nusiminime. Menševikas milijonierius 
Vaino Tanner jau perkraustė savo tur
tus į Švediją. Jie mato bankrūtą savo 
reakcinės politikos, tai bėga. Tuo kartu 
reakcinė valdžia ruošiasi karui; jau vėl 
suregistravo visus valstiečių arklius. 
Skubiai stato fortifikacijas po visą šalį. 
Bet vargiai finų buržuazijai pavyks ap
gauti mases ir mesti į mūšius prieš So
vietų Sąjungą.

Susikirtimai tarpe eilinių kareivių ir 
komandierių patankėjo. Sako, kad karei
vių susikirtime Helsinkio mieste nušau
tas aukštesnysis oficierius. Yra davinių, 
kad ten buvo nušautas ir armijos kapi
tonas. Kareivių tarpe auga nepasitenki
nimas ne vien ekonomine padėčia, bet ir, 
valdžios reakcine politika. Sako, kad ka
reiviai atvirai demonstravo prieš dabar
tinę Finlandijos valdžią Abo ir Helsin
kio miestuose. a ,

Draugija Palaikyti Draugiškumui su 
Sovietų Sąjunga jau turi per 30,000 na
rių. Jos pirmininkas Dr. Mauri Kyoma 
areštuotas ir įkalintas; kur jis paskelbė 
bado streiką. Pirmas numeris šios orga
nizacijos savaitraščio “Kansan Sanomat” 
buvo planuojamas išleisti 15,000 kopijų 
kieky, bet prisiėjo pakelti iki 27,000, kad 
nors kiek patenkinus reikalavimą. Kai
riųjų social-demokratų organas “Vapaa 
Sana” pakilo cirkuliacijoj nuo 14,000 iki 
23,000 kopijų. Šie faktai parodo, kad 
Finlandijos liaudis neapkenčia dabarti
nių valdonų, kad ji linksta prie naujos 
santvarkos, kurią mato Sovietų pusėj.

Nubaudė Šarlatanus
Prieš kiek laiko New Yorko trockistų 

grupelė susirinko ties Sovietų Sąjungos 
konsulatu ir šaukė: “Stalinas nužudė mū
šį draugą Trockį!” Žinoma, tai buvo 
veidmainystė! Trockį nužudė jo paties 
artimiausias bičiulis, kuris tik ir sėmė 
dvasinį maistą iš Trockio, to paskilbusio 
tarptautinių imperialistų agento. Troc- 
kistai buvo areštuoti ir penki iš jų nu
bausti po $25 pinigais arba 10 dienų ka
lėjimo.

Rumunija Turės Pakrikti
Rumunija, tai buvo antra Lenkija — 

tautų kalėjimas. Po Pirmo Imperialisti
nio Karo 1919 metais, ponai pergalėtojai 
Versalėj padarė Lenkiją ir Rumuniją di
deles, nes joms buvo duota rolė: pastoti 
kelią bolševizmui, heperleisti jo į Europą.

Kaip Lenkija, taip ir Rumunija buvo 
sudarytos didelės^ pavedant jų pavergi
mui kitas tautas. Lenkija subyrėjo. Da
bar krinka Rumunija. Nuo jos atsiėmė 
savo plotus Sovietų Sąjunga—Bessarabi- 
ją ir Šiaurinę Bukoviną, Bulgarija gau
na pietinę Dobrudžą.* Vengrija atsiėmė 
jau dalį Transylvanijos. Bet dar ne vis
kas. Vengrai reikalaus ir kitos dalies 
Transylvanijos ir Banato. Jugosla
vija reikalauja tam tikro ploto. Bulga
rija reikalaus visos Dobrudžos. Pietų Bu
kovinoj gyvena ukrainiečiai ir jie trokš
ta dėtis prie savo tėvynės. Likusi Rumu
niją dar bus iš Valachijos ir Moldavijos 
provincijų. Dalis moldavų jau senai turi 
savo laisvą sovietinę respubliką, tat ir 
likusieji trokš dėtis prie savo brolių.

Visos Amerikos Taikos 
Kongresas įvyko Chicagoje, 
rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1-2 
dd., Chicagos Stadiume. Ma
sinis mitingas, į kurį suplau
kė arti 20,000 žmonių, iš
kėlė kovingą obalsį: sulai
kyti konskripciją ir pasimo- 
jimus prieš civiles laisves. 
Kongresmanas Vito Marcan
tonio, skubiai atvykęs iš 
Washingtono, nors jau buvo 
12 vai. nakties, rugpjūčio 31 
d., pasakė ugningą kalbą, 
kurią čia ištisai perspausdi
name.—RED.

atstovais (milžiniškas ploji
mas).

Konskripcijos klausimas 
šiandien mum daug ką pa
sakys. Šis klausimas paro
dys darbo masėms, kas yra 
jų draugai ir _ kas priešai. 
Ant šito klausimo organi
zuotas darbas sužinos ir pa
matys, kas gina jį (ploji
mas), ir kas jo reikalus par
duoda.

Prie pabaigos (didelis 
šaukimas: “kalbėk dau
giau!”). Aš negaliu gelbė
ti,—man reikia važiuoti (di
desnis šaukimas: “kal-

Ponas p i r m i n inke ir 
draugai! Kadangi šį vakarą 
yra labai vėlus laikas, aš 
manau — prakalbos nesaky
siu. (šaukimas: “kalbėk, 
kalbėk!”) Aš tik noriu ke
liais žodžiais pasakyti, kad 
jūs dirbate naudingiausią 
darbą Amerikos liaudžiai ir 
manau nesusilpninsite tą 
darbą ir per ateinančias 
tris-keturias dienas. Ant
radienį prasidės atstovų bu
te generalės diskusijos kon
skripcijos klausimu. Tai
syklių Komisija patvarkė, 
kad diskusijos turi užsi
baigti į dvi dienas (publiko
je nepasitenkinimas). Ir ta
da, jie sako, nori apginti 
Amerikos demokratiją. Ket
virtadienį jie rangiasi kon
skripcijos bilių pastatyti 
pačioje aukštumoje ir visais 
galimais būdais jį perleisti 
ir padaryti ' įstatymu. Tas 
norima atlikti iki penkta
dienio.

Labai svarbu* jums, kada 
sugrįšite namo į savo mies
tus, į farmals, patys tatai 
padarykite ir kalbinkite sa
vo kaimynus juogreičiausiai 
rašyti laiškus ir telegramas 
jūsų kongresmanams. Vei
kite tuojau, neatidėlio j an
čiai. Reikalaukite, kad jis 
savo balsą paduotų prieš 
konskripciją (didelis ploji
mas ir šaukimas). Primin
kite jam ir tai, kad jei jis 
balsuos už konskripciją, lai 
ateinančiuose rinkimuose jis 
nemano gauti jūsų balso 
(milžiniškas plojimas, ir 
šaukimas). Ir niekas negali 
tam pasipriešinti, nes kon
gresmanai privalo būti tar
nai liaudies; turi išpildyti 
žmonių reikalavimą ir klau
syti įsakymų (plojimas).

Dabar, mano draugai, į 
šitas kelias minutaš, nes aš 
turiu skubintis vesti kovą 
su tais tarakonais, aš noriu 
jumis pasveikinti, pirmiau
siai kaipo kovingos organi
zacijos pirmininkas, pirmi
ninkas Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo (milži
niškas plojimas). Antra, aš 
Sveikinu jus kaipo kongreso 
narys ir kaino atstovas or
ganizuotos Amerikos visuo
menės (plojimas). Ir leiski
te man pasakyti tiem pone
liam, kurie daro atakas 
prieš šį Taikos Kongresą 
(baubimas). Aš jiem noriu 
pasakyti: mažiau slankioki- 
te po Baltojo Namo ir kon
greso koridorius, bet dau-plojamos spaudos. Bet toji 
giau dirbkite Amerikos spauda visa gerkle rėkia už 
liaudies gerovei. Ir taipgi 
jiems primenu, podraug ir 
tiems, kurie prisimetę dar

bininkų vadais, o dirba ka
pitalistams, kad darbo bia
ses ilgiau netoleruos parda
viau savo tarpe! Jie turi at
siminti, kad jie negali vienu 
sykiu dirbti už konskripci
ją, suvaržyti žmones ir tuo 
pačiu sykiu vadintis orga
nizuoto darbo vadais arba

Rytoj jie užsipuls mane. 
Jie sakys, Marcantonio kal
bėjo tame Taikos Kongre
se. Jie sakys: tai tas asmuo, 
kuris vienas pats balsavo 
prieš nacionalį apsigynimą. 
Taip. Aš balsavau tik vie
nas. 301 prieš 1 (plojimas), 
405 prieš 1, 401 prieš 1 ir 
taip toliau, vienas balsas' 
prieš didžiumą. Taip, aš 
balsavau vienas. Bet aš ne
balsavau prieš mano tėvy: 
nės apgynimą. Aš niekada 
neatsisakysiu stoti kariuo
menėn su mano distrikto

Sūrio šoviniais Nugalėjo 
Priešą

Per vieną karą tarp Bra
zilijos ir Uruguajaus devy
nioliktame šimtmetyje ėjo, 111 Vili* vUlllU Ollll Vili J V Vz J 

sūnais apgynimui mano ša-' jūros kautynės. Kautynių 
lies. Bet šitas karas nčra!meįu prie uruguajiečių ka
kavas apgynimui liaudies: ro iaivo “Santa Marfa” ka- 
farmerių, darbininkų, smul- pitono pribėgo leitenantas 
kių biznierių (plojimas). jr pranešė, kad pritrūko pa 
Tikrai aš balsavau prieš, i tranku šovinių.
nes aš žinau, kad šitas ne-j _Ar ir parako pritrūko? 
va apsigynimo programas j _paklausė kapitonas.
yra priemonė mūsų šalį; _Ne, kapitone, parašo

bėk!”). Leiskite man paša-! įvelti karam Aš balsavau i dar pakankamai.
kyti: nemanykite, kad tik 
kongresmanai gali išgelbėti 
Amerikos demokratiją, nei 
gražios kalbos apie patrio
tiškumą. Visiškai ne, mano 
draugai! Aš sakau tai iš sa
vo patyrimo bebūnant per 
keturis metus kongrese. Ir 
sakau teisingai, kad Jung
tinių Valstijų Kongresas 
negali išgelbėti Amerikos 
demokratijos. Aš turiu už- 
sitikėjimą tik vienoje galy
bėje. Tai galybėje ir vieny
bėje Amerikos žmonių ma
sių, Amerikos darbininkų, 
farmerių ir (čia jo kalba 
nutraukta griausmingu del
nų plojimu). Ir todėl — aš 
sveikinu jus, kaipo pavyz
dį tikrojo Amerikos Liau
dies Kongreso (plojimas)! 
Šitas jūsų drąsusis išstoji
mas už taiką, tokis išstoji
mas, kurio baigas paliečia 
kiekvieną miestą ir mieste
lį, kiekvieną farmą ir kai
mą, turi sėkmingai sumušti 
konskripciją! Turi sumušti 
bile pasimojimą prieš civi
les laisves! O sumušus ta
tai, bus žingsnis arčiau prie 
Amerikos demokratijos ap
gynimo. Tada seks spren
džiamasis mūšis apginti ir 
tas nors menkas laisves, 
kurios dar yra Amerikoje 
užsilikusios. Jei mes šią ko
vą pralaimėsime, mes liksi
me bekovojanti savo tuš
čiom rankom prieš tvirčiau
sią priešų sieną ir tada gai- 
lėsimės pralaimėję mūšį už 
tuos dalykus, kuriuos šian
dien mes taip mylime.

4 Sugrįžę į savo kaimus, į 
savo farmas, į miestų ir 
miestelių dirbtuves, pakelki
te galingą balsą prieš karą, 
kad šalies prezidentas ir vi- 

Isas kongresas išgirstų, jog 
Amerikos liaudis atsisako 
karia/uti už imperialistinius 
reikalus (milžiniškas ploji
mas ir šaukimas).

Mes nesitikime daug pa
galbos iš kapitalistų spau
dos, mes nesitikime pagal
bos iš tų organų, kuriem 
apeina tik kapitalistų inte
resai. Ne! 1776 metais Am
erikos liaudis taipgi nega- 

I vo pagalbos iš valdančiosios 
klasės. 1860 metais Lincol- 
nas taipgi negavo paramos 
iš kontrolierių ' valdžios ir 
šalies. Ir dabar, Amerikos! 
liaudis nesitiki to iš bankie- 
rių ir fabrikantų kontro-

prieš, nes aš esu priešingas 
Amerikos jaunuomenės me
timui į karo nasrus. Jie sa
ko: “Marcantonio nenori 
apginti šalies, mūsų demo
kratijos.” Kur jie kariauja 
už demokratiją? Aš nema
tau skirtumo tarpe nazių 
gengės Berlyne ir tos pa
čios gengės ant Downing 
Street (Londone) (didelis 
plojimas). Taip, yra mažas 
skirtumėlis, mažas pasipuo
šimas neva “demokratija.” 
Bet tai nėra vertybė, kad 
mes siųstume Amerikos 
jaunuomenę guldyti galvas 
už tai.

Jie turi drąsos kalbėti 
apie demokratijos gynimą. 
Aš noriu žinoti, kieno ran
kos buvo, kuriomis iš užpa
kalio durta peiliu į demo
kratiškus Ispanijos lojalis- 
tus? (didelis plojimas). Jie 
kalba apie sulaikymą Hitle
rio. Ispanijos žmonės ir 
jaunuomenė buvo sulaikę 
Hitlerį prie Madrido vartų, 
ir daugiau nieko jie neno
rėjo, kaip tik keletos kul
kosvaidžių, kelių šautuvų 
demokratijos apgynimui. O 
ką Amerikos valdančioji 
klasė padarė? Atsisakė jiem 
suteikti kad ir mažiausią 
pagalbą. Tai dabar visiem 
žinoma, kas peiliu dūrė iš 
užpakalio demokratijai! Ir 
dar jie kalba apie Hitlerio 
sulaikymą, kada išdavystė
mis ir pardayystėmis varė 
diplomatinę politiką (dide
lis plojimas).

Tikrai aš balsavau vie
nas prieš, ir balsavau todėl, 
kad aš myliu savo kraštą, 
kad aš matau, kaip mažai 
kas rūpinasi žmonėmis, ker
ta darbininkams algas, be
darbė siaučia šalyje, WPA yra atsakymas, kuris tilpo 
projektai panaikinami, 
balsavau vienas prieš di-' Tas atsakymas skamba: 
džiumą, matydamas, kad 
mūsų vyriausybės žmonės 
neskelbia karo , bedarbei, 
neskiria pakankamų sumų 
biednuomenei aprūpinti, bet 
skiria milionus imperialisti
niam karui. Aš balsavau 
vienas prieš (didelis ploji
mas) ir balsuosiu penkis 
milionus sykių prieš, nes ži
nau, atsiskleis teisingas is
torijos lapas ir padarys tei
sybės sprendimą. Nors bus;

dar

po-

pa-

—Ar atsimenat olandų 
sūrį, kurį mums davė vakar 
per pietus?

—Taip, kapitone, atsakė 
leitenantas. Aš sulaužiau 
didelį mėsinį peilį, norėda
mas to sūrio gabalą nupjau
ti !

—Kiek sūrio galvų 
turim ?

—Du ar tris tuzinus, 
ne kapitone.

—Ar jos tiks į mūsų
trankų vamzdžius?—klausė 
kapitonas.

—Pabandysim, kapitone.
Po keliu minučių “Santa 

Maria” baterijos vėl atiden
gė ugnį. Pirmasis šovinys 
pataikė į braziliečių laivo 
vyriausią stiebą, jį suskal
dė ir pats išdulkėjo. Kitas 
šovinys nužudė du vyrus 
visai greta braziliečių kapi
tono ir paskui šovinys vėl 
išdulkėjo lyg parakas.

—Viešpatie, tai jau per
daug !—sušuko brazilietis.— 
Priešas išrado kažkokį ne
paprastą patrankos šovinį.

Jis liepė skubiai pasi
traukti, ir uruguajiečiai 
“olandų sūrio” salvėm paly
dėjo bėgančius braziliečius.

Raštai
—Iš kur ponia jūs paėmėte 

tokių gražių raštų staltiesę ?
—Taip, mano berniukas vis 

savo . pamokas prie to stalo 
daro!

(Surankiota)

Klausimai ir 
Atsakymai

Atsakymas Visiems Sykiu
Jau keletas draugų krei

pėsi laiškais ir prašė paaiš
kinti, ar ištiesų teisingas

Aš .“Laisvėje” rugpjūčio 31 d.
T * «

karą, nes iš siuntimo mūsų 
sūnų karan jie mato dole
rius ir Anglijos svarus! 
(plojimas).

Jie pradės smarkiau ata
kuoti jumis, jie diskredituos 
jumis. Bet, dėkui dievui, 
mes esame laisvi Amerikos 
žmonės, ir mes kovosime 
kaip amerikonai, nežiūrint 
kaip didelės tos atakos bus mylių kelionė prasideda su 
(milžiniškas plojimas). pirmu žingsniu.

“Jeigu Amerikoje gimusi 
moteris vedė su nepiliečiu 
pirm rugsėjo (September) 
22 d., 1922 m., tai ji nustojo, 
savo pilietybės ir turi at
gauti pilietybę išgaudamą 
per Natūralizacijos Biurą. 
Bet jeigu ji vedė po rugsė
jo 22 dienos, 1922 metų, tai 
ji kaip buvo, taip ir yra pi
lietė ir jai registruotis ne
reikia. Kitais žodžiais, Am- 

i . , i . . ! erikoj gimusi moteris, kuripasakyta kad vienas Mar- f). iliečiu im 
eantonio kongrese balsavo sgjo 1922 ‘nug^_
pries bet jis taip daiyda- iliet bgs Jir ieigu

nkos žmonių valią! (milzi-jgistruoti> kaip ir ateivg ne. 
pilietė.”

Mes telefonu kreipėmės į 
paštą ir klausėme, ar tokios 

TŪKSTANČIO moterys ištiesų turi regis
truotis ir pašto viršylos at

isakė: “Taip, turi registruo
tis.” Todėl daugiau tuo 
klausimu laišku neberašyki
te. Jeigu manote, kad gali 
būti kitaip, tai patys pasi
teiraukite savo pašte.

niškas delnų plojimas 
šaukimas “ura!”)

PRADŽIA
MYLIŲ KELIONĖS
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Chinų filosofas Lau-tsze 
šeštam šimtmetyj prieš 
Kristų pasakė: “Tūkstančio
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LAISVE

Karas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

_________________  v

MA
Moterys Kandidates Šiuose 

Mūs Šalies Rinkimuose
SUSIPAŽINKIM SU KALIFORNIEČIAIS

Rašo MARIJONA BALTULIONIūTė

Ateinančiuose rinkimuose, 
atrodo, bus išstatyta nemažai 
moterų kandidačių valstybės 
kongresan ir valstijų seimuo- 
sna, taipgi įvairioms valdvie- 
tėms.

Tarpe kitų partijų, rinki- 
muosna eina ir komunistai, 
kurių kandidatų sąstatan pa
žvelgus randi išstatyta daug 
moterų—darbininkių, farmer- 
kų, ir iš įvairių darbo sričių, 
iš kurių kitos partijos nei ne
svajoja imt sau kandidatų, ka
dangi tai skaitoma paprastuo- 
liais, biednuomene, ir, bosau- 
jančių partijomis turtuolių 
nuomone, neturį kištis į šalies 
valdymą, tik dirbti savo pa
prastą darbą ir už ponus laiks 
nuo laiko pabalsuoti.

Kandidatė Farmerka

Minnesota valstijoj komu
nistai išstatė kandidate į Min
nesota valstijos sekretorius 
Clarą Marie Jensen Jorgen
sen, 27 metų farmerka, sep
tynių metų dukrelės motiną.

Jauna kandidatė, gimus Ne- 
braskoj iš daniškų imigrantų,

dirba su vyru ant rendavoja- 
mos farmos netoli Askov, Min- 
nestoj, iš ko darosi sau šiokį 
tokį pragyvenimą. Ir organi
zuotis ant farmų nelengva, 
mylių mylias reikia apvažinė- 
ti, kol surengiama kad ir ne
didelė pramogėlė ar sušaukia
ma mitingas. Lietuviai farme- 
riai Ohio ar Mich. valstijose 
tai galėtų geriausia paliudyti. 
Tačiau kandidatė Jorgensen 
esanti daug pasidarbavus 
Farm Holiday Sąjungoj ir yra 
nare Kooperatyvų Gildijoj. 
Pine County, jos gyvenamoji 
apylinkė, yra geriausia orga
nizuota šalyje. Ji veikliai da
lyvavus farmerių veikloj už 
valdišką pagalbą nuo sausros 
nukentėjtįsiems far m e riams 
1936 m. Komunizmu susido
mėjus iš patyrimo farmerių 
veikloj ir studijavimu.

Man lig šiol dar neteko ma
tyti, kad kita kokia partija 
būtų išstačius kandidate svar- 
bion įstaigon biedną farmer
ka. Jei kur tokia kita kandi- v
date rastųsi, labai norėčiau 
apie ją sužinoti.

Alisa.

Motinos Priežiūra Šeimininkėms
Nuo nėščios moters prižiu

ręs didžiumoj priklauso būsi
mo kūdikio išnešiojimas ir 
sveikai, laiku pagimdymas. 
Ne mažiau tas svarbu ir mo
tinos sveikatai.

Daugelyje mūsų šalies vie
tų, tame skaičiuje ir Brookly- 
no tūlose dalyse, kur apgy
venta biednuomenės, iš mirš
tančių mažų kūdikių du treč
daliai miršta nesulaukę vieno 
mėnesio amžiaus, vienas treč
dalis iš tų kūdikių miršta pir
mą dieną.

Už vis mirtingiausi kūdi
kiai yra peranksti gimę kū
dikiai, kas, sveikatos autori
tetai sako, galima būtų pra
šalinti vyriausia tik nėščios 
moters gera priežiūra.

Prieš Trečią Mėnesį

Svarbiausia, kad priežiūra 
nėščios moters prasidėtų iš 
pat pradžių, kad būsima mo
tina atsilankytų pas atsako
mą gydytoją prieš prasidė- 
siant trečiam mėnesiui, kuo
met dar daug kas galima pa
taisyti. Jeigu stoka lėšų ne
leidžia privatiško daktaro tu
rėti, jinai privalo eit klini
kom

Geras daktaras nėščią mo
terį visapusiškai išegzaminuo- 
ja, ištiria, prastas—praleidžia 
paviršutiniai, o čia į akis pa
žiūrėjimo negana. Išegzami- 
navęs, daktaras lieps nėščiai 
motinai lankytis pas jį regu
liariai, kas mėnuo, o paskuti
niais dviem kas savaitę. Po 
pirmo išegzaminavimo, dakta
ras pataria apie valgį, mankš
tą, miegą, vedybinius santi- 
kius ir higijeną, taipgi pata
ria apie svarbius požymius, 
kuriem pasireiškus motina 
privalo skubiai kreiptis į dak
tarą.

Nėščioms patariama su dak
taru pasikalbėti atvirai ne tik 
apie savo padėtį sveikatos ir 
visų gyvenimo . sąlygų atžvil
giu, bet ir apie lėšas, kad ga
lėtumėt gaut geriausį patar
navimą sau prieinamomis kai-, 
nomis. Daktaro lėšos turėtų 
būti tos pačios su priežiūra 
nėštume, kaip kad yra vien 
tik už kūdikio priėmimą.

Moterims Reikia Budėti ir 
Veikti

Mūsų šalyje moterų prie
žiūros ir pagelbos motinorrus 
darbas tebėra labai apleistas,

Vaisiai Žiemai
Ne visur dabar šeimininkės 

taiso vaisius žiemai, kadangi 
daugelis dėl darbų šapose ir 
pareigų namie nepajėgia dau
giau nudirbti, kitos neturi tin
kamų padėlių, trečioms, sva
rais, brangiomis kainomis 
pirkti vaisių vargiai apsimoka, 
kuomet ir žiemos rhetu veik 
už tą pačią kainą gali pirkti 
gatavų sutaisytų arba šviežių. 
Tačiau turinčios vaisių savo 
sodeliuose ar galinčios pigiai 
pirktis iš farmerių, nori tai
sytis žiemai vaisius pačios ir 
tuomi pratęsti šeimos ištek
lius, tad joms ne pro šalį bus 
sekamos, valdžios pateiktos 
farmeriams informacijos vai
sių sutaisymui žiemai..

Prezervais vadinami čieli 
maži ar didesni šmotais su
pjaustyti vaisiai, virti tiršta
me syrupe. Cukraus kiekis 
įvairiuoja nuo % (trijų ket
virtadalių) iki lygaus svorio 
su vaisiais, tai yra, atsveriant 
tiek cukraus, kiek sveria pa
ruošti virimui vaisiai.

Prezervams parenkama gra
žiausi vaisiai, kiek galima 
vienodo dydžio ir varsos, kad 
vienodai išvirtų. Geriau tin
ka nunokę apykiečiai, negu 
perm inkšti.

žemės “ūkio Dep-tas be per
stojo veda bandymus išaugin
ti tinkamas rūšis vaisių ir uo
gų, taipgi tiria seniau išvysty
tus, kad nustatyt, kurie tinka
miausi prezervams.

Geresnis pasisekimas užtik
rintas, jei prezervams varto- 
sit svarus, ne mieras, kadangi 
vaisių ne visų vienodas svoris. 
Taipgi geriausia daryt ne po 
daug, sakysim, po 6-8 svarus 
vienu kartu.

Quinces ir kiti kieti vaisiai 
geriau išeina pradėjus virti 
skystesniame syrupe, nes tas 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

(Tąsa)
Besižvalgant virš kalbamo

je puotoje, mano akys dažnai 
pasiekdavo ir Oną Levanienę, 
losangelietę. Pastaroji drau
gė minimoj puotoj savo gyvu
mu, nepaprasta energija, gra
žiomis dainomis linksmino vi
sus puotos dalyvius. Mūsų O. 
Levanienė—ne tik* gera dai- 
ninkė, muzikos mylėtoja, vai
dintoja, bet net ir šokikė. Kal
bama draugė taip pat su savo 
draugo pagelba išauklėjo du 
puikius sūnus, it milžinus. Ta
čiau šiandien mūsų Levanienė 
pilna jaunystės ir nepapras
tos energijos. Veikiausia se
kamas' pasakymas yra teisin
gas : “Mes esame tuo, kuo mes 
norime būti, ir nebus jauna ta, 
kuri galvos apie senatvę”.

Virš minima draugė—taip 
pat sunkiai dirbanti, nes gyve
nimą daro, verčiasi iš nuoma
vimo namų, rendų. Kadangi 
Kalifornijos žmonės didžiumo
je gyvenimą daro iš nuoma
vimo namų, tad ir dd. Leva- 
nai iš to gyvena. O tai nėra 
lengva, kuomet pats žmogus 
turi viską prižiūrėti, tvarkyti 
ir persimainius žmonėms, ap
terštą namą išvalyti. Ypač čia 
apie Los Angeles ir apskritai 
Kalifornijos nuomininkai di
džiumoje turistai. Pagyvena 
ant vietos savaitę, mėnesį ir 
sau važiuoja bei kraustosi ki
tur. Retai čia pasitaiko toki 
žmonės, kurie ant vietos išgy
ventų metą kitą. Tuo būdu ir 
mūsų Ona Levanienė, kaip ji
nai pati sakosi, “turiu darbo 
iki kaklui”, nes josios draugas 
dirbdavo kitur. Tačiau mes 
dd. Levanus pastebėsime vi
sur, ypač Levanienę. Jinai sa
vo sunkias asmenines parei
gas, rūpesčius uždaro savo 
namuose ir jinai pati marš į 
žmones.

Kalbama draugė nepraleis 
parengimo, susirinkimo, visur 
ir visuomet ją matysime. Net 
jinai aplanko ir svetimtaučių 
progresyvių parengimus, nes 
juose dažnai būna užkviesta 
dainuoti, jųjų programas pil
dyti, nes jinai—solistė daini
ninkė.

Užklausus minimą draugę, 
kaip gali jinai ištrūkti nuo to
kių savo sunkių asmeninių, pa
reigų, gauni greitą nuo jos at
sakymą : “nagi, metu viską ir 
einu į žmones, nes labai mėgs
tu būt su žmonėmis, o darbų 
niekad neužbaigsime.” Be to, 
mūsų Levanienė nevien, kad 
gera menininkė, bet iš josios 
ne bile koks ir mechanikas. 
Kas tik pas josios nuominin
kus namuose sugedo, sutruko, 
tai jinai pati, didžiumoje, tai
so ir jai tas vyksta. Tuo bū
du jinai ir juokėsi, kad josios 
rankinėlyj (pocketbook) vi
suomet randasi plaktukas ir 
kiti tam panašūs įrankiai. Yra 
smagu sutikti tokie žmonės, 
kurie pilni gyvybės, energijos. 
Kalbamo tipo žmonės niekad 
nepasensta nei dvasiniai, nei 
fiziškai, nes jiems nėra laiko 
apie save rūpintis, jie perdaug 
užimti kitais reikalais.
Los Angeles Lietuvių Choras

o dabartinės ekonomijos karo 
reikalų dėlei jis dar labiau 
nukentės, jeigu pačios mote
rys, sykiu su darbo liaudimi, 
neprivers motinystę įpilietinti, 
išgauti gerą, nemokamą moti
nos ir kūdikio medikališką 
priežiūrą ir visokeriopą pagal
bą, kaip tą turi pilnai laisvos 
Sovietų Sąjungos moterys ir 
kaip prie to einama išlaisvin
toj Tarybų Lietuvoj.

I. S. D. *

Tenka pažymėti labai pa- 
j girtiną dalyką pas losangelie- 
čius progresyvius lietuvius.

Veikiausia, neapsiriksiu sa
kydama, kad, Kalifornijos gy
ventojai dvasiniai ir energija 
jaunesni už rytiečius bei ki
tus, kadangi čia nesigirdi iš
sireiškimai, jog jau aš perse
nas, netinkantis chore dainuo
ti arba kur kitur dalyvauti, 
kaip kad dažnai tas girdėda- 
vos rytinėse valstijose gyve
nant. čia to nėra ir apie tai 
niekas nemano. Losangelie-'

čiai savo lietuvių chore dai
nuoja visi: pagyvenę žmonės 
ir jauni ir jie turi puikų cho
rą. čia tėvai dainuoja ir jie 
savo vaikus ragina dainuoti ir 
jiems tas vyksta. Keliems iš 
choristų yra pusėtinai toli va
žinėti į choro praktikas, ta
čiau jie to nepaiso, jiems svar
bu chorą palaikyti ir auklėti 
didyn.

Nuolatiniais Los Angeles 
choro palaikytojais, dalyviais 
yra pasadeniečiai dd. Pupiai- 
Rufai. Jų duktė Olive su Va
lentu Babičium gabiai vado
vauja, mokina chorą. Be to, 
chorui darbuojasi dd. Leva- 
nai su sūnais, Pečiulienė taip
gi su sūnais, Babičių šeima, 
Levišauskai abu, Pūkis ir kiti. 
Pažymėtina, kad veik visi virš 
suminėti draugai yra išaukiė- 
ję šeimas bei baigia auklėti, 
tačiau pas juos nėra tos dva
sios, jog jau aš persenas dai
nuoti bei kur kitur dalyvauti. 
Ne, čia to nesigirdi ir tas pui
ku, pagirtina ir už tad los
angeliečiams bravo. Tie žmo
nės, kurie kiekvieną žingsnį 
žengdami primena sau savo 
metus, senatvę, tai tokių žmo
nių tik apgailėti tenka.

Pavyzdžiui, Los Angeles lie
tuvių choras 5 d. liepos, šių 
metu, atliko milžiniška d arba 
atidaryme lietuvių rankdarbių 
parodos didžiajame Exposi
tion muziejuje. Juo labiau 
įdomu, kad minėtos dienos 
programą L. A. lietuvių cho
ras sutaisė ir pildė. O tai di
delis ir svarbus darbąs atlikta, 
nes ne tik dainomis jie gerai 
pasirodė, bet ir lietuvių šo
kiais. Tie, kuriems teko 
matyti virš minėtos dienos įs
pūdingą koncertą, didžiuojasi 
losangeliečių choru. Už tad 
didelis kreditas visiems tiems 
losangeliečiams mokytojams ir 
n e p a i Istantiems choristams, 
kurie taip pasiryžusiai sten
giasi, darbuojasi išauklėti, iš
tobulinti savo chorą iki aukš
to laipsnio. Ypatingai atsi
žvelgiant į nedidelį skaičių 
vietinių lietuvių. '-Man rodos, 
kad net didesnės lietuvių ko
lonijos turėtų imti pavyzdį iš 
losangeliečių, nes palyginus su 
didelių lietuvių kolonijų cho
rais, tai Los Angeles choras 
puikiai gyvuoja. Pav.: tūlas 
laikas tam atgal pastebėjau A. 
B. “Laisvės” Krisluose pažy
mėjimą, jog So. Bostono lie
tuvių Laisvės choras mirė. 
Pamaniau sau: kada tokios 
lietuvių kolonijos, kaip So. 
Bostonas lietuviai chorą nega
li palaikyti, tai stačiai tenka 
stebėtis.

Mokslininkas Nikunas

šiuo kartu losangeliečiams 
pagelbsti mokslininkas Niku
nas. Jis buvo sumanytojas virš 
minėtos rankdarbių parodos. 
Jisai yra puikus, nuoširdus 
žmogus ir mylintis savo lie
tuvių tautą. Jis turi norą Los 
Angeles lietuviams daug pa
gelbėti bendrais kultūros klau
simais. Mokslininkas Nikunas 
dirba aukščiau minėtame Ex
position muziejuje. Tai nepa
prastai gabus žmogus. Los 
angeliečiai turėtų didžiuotis 
turėdami save tarpe tokį žmo
gų, juo labiau, kad Nikunas 
už savo sugaištą brangų laiką 
neima jokio atlyginimo, bet 
dar priešingai, ragina, įkalbi
nėja vietiniams lietuviams, 
kad jie įsisteigtų mokyklą, la
vintųsi, o jis sutiktų ir pasi
žada jiems duot pamokas ne
apmokamai bendrais kultūros 
klausimais. Losangeliečiai turi 
puikią progą — turėtų ja nau
dotis.

(Bus daugiau)
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Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius 
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutvert motetų kuopas bei kliubus.

Netikiu Aš Jums, Ponai 
Mulkintojai

(Ne už ilgo taip pareikš 
daugeliu tų, kurie šiandien dar 
tiki laisvosios Lietuvos prie
šams ir visiems tiems, kurie 
kiekvieną pažangesnį žmogų 
krikštija “komunistais” ir ban
do svietui perstatyti didžiau
siais baubais, žemiau paduo
damas raštas tilpo Lietuvos 
spaudoj už liepos U-tą.—Sk. 
Ved.)

Aš buvau dar visai viščiu
kai pirmą kartą išgirdau 
juos.

tolima sodžių, kur retas i c 7

girdėjęs traukinio švilpi- 
o dar retesnis yra matęs

traukinį, atėjo gandas: sukilo 
viso svieto bedieviai ir siaučia, 
žudo kunigus, degina bažny
čias, neleidžia išpažinties ei-

kas, 
apie

yra
m a,V Z

lą senelį mūrininką? Tai 
mes bijom ? Aišku.

Jie eina’už mus!
Jie mūsų draugai!
Tuo tarpu bažnyčiose

mišios, eina pamokslai,

Moterėlės verkia. Kas bus? 
Atims vaikus, gal ir suval
gys • • •

Baugu. Man dreba mano 
mažutė širdelė. Nemiegu nak
timis, vis galvoju, kur aš pa
sislėpsiu? Vietos nerandu. Ir, 
štai, vieną vakarą, prijojo, 
prigarmėjo tie priešai, slibi
nai, geležiniai milžinai. . . Nei 
baisūs, nei ką. Raudonas vė
liavas nešini, apie laisvę, ly
gybę, brolybę dainuojantieji.

Vieni pro šalį prajojo, kiti 
sustojo prie gonkų. Eina vi
dun. Na, dabar žudys mus, 
tikinčiuosius. . .

Nieko. Įėjo, labas pasakė, 
nakvynės pasiprašė. Penkiese. 
Guliu po lova, nė krust. O 
jie iš maišelių vakarienę trau
kiasi, arbatos prašo ir, keista, 
nieko nežudo.

Sustyro kojos palovy begu
lint, iškišau galvą. . .

—Mergyte, eikš, mažyte, 
na, eikš!

Bijau, neinu. O jie tokiom 
gerom, melsvom akim žiūri į 
mane. Ne, tie tikrai vaikų ne
valgys. Išlendu. Jie glosto 
man galvelę, jie šnekina ma
ne, jie iššautą tūtelę dovano
ja. Vienas sako:

—Aš tokią mergytę turiu.
Kitas:
—O- manęs tokie keturi na

mie laukia. Ech, norisi į tėviš-

Jie gyvena tris savaites, ir 
taip linksma, visame bažnyt
kaimy! Skamba dainos jau ir 
mums suprantama lietuviška 
kalba!

—Susipraskim, sukilkim
ir ženkim pirmyn,
Susiruoškim prieš priešą 
vargdieniai. . .
Vargdieniai? Juk tai apie 

mus? Juk tai apie mane ma
žą? Juk tai apie mano mamą 
našlę? Juk tai apie mano ak-

ko

eina 
nie

kas netrukdo melstis ir tikėti. 
Jie nė vieno blogo žodžio apie 
tikinčiuosius, o tie ant jų gū- 
rus-mūrus verčia!

Bet kareivis ilgai vienoj vie
toj negyvena: žirgus pabalno
jo ir išjojo.

Vienas iš jų paliko man di
delį pundą knygų ir pasakė: 
kai išmoksi skaityti, mergaite, 
paskaityk, visą tiesą sužinosi, 
juodo balto nejieškosi. . .

Ant viršutinės knygos buvo 
antraštė, aš paklausiau: kas 
čia parašyta. Paskaitė.

—Kas tai yra komunizmas?
Pabučiavo mane, sėdo žir

gą ir nudūmė į rytus. Toks 
didelis ir geltonplaukis.

O knygos lentynoje gyveno 
ir tylėjo visą vasarą.

Bet apie Kalėdas užklydo 
kapitalistinės santvarkos revi
zorius, dvasiškasis tėvelis, aiš
ku, pro knygas, jų nepavartęs, 
nepraėjo, suprato jų turinį ir 
pareikalavo sudegint, es^ bai
sios melagystės ir paleistuvys
tės tenai prirašytos.

Ir sudegino mano knyge
les. . . '

Nuo to laiko dvidešimt me
tų įvairūs apsimetėliai ir svie
to perėjūnai mulkino mano 
galvą.

Ir augau aš su nepasitikėji
mu, klausydama tų mulkinto
jų kalbų, o nuo manęs į ry
tus augo didelis milžinas—lais
va darbo žmonių valstybė.

Per tą laiką aš pastebėjau, 
kad mano mulkintojai—įvai
rių stambių ir smulkių nuosa
vybių savininkai,—iš 
“bolševikas” ir
padarė baisiausią 
dį. Ir vargas tam, 
džiu apšauks!

Viskas turi būti
ko negalima pasakyti, net tai, 
kad Lietuvoj yra neturtingų 
žmonių.

Tave valstybės priešu, tave 
bedieviu 
šauks.

Ir vėl 
pasaka,
yra baisūs priešai, slibinai, ge
ležiniai milžinai...

Mane paprastą ir pilką ir 
tūkstančius kitų tokių pat pa
prastų ir pilkų monijo, kad 
kažin ką tokio lietuviško ir 
tautiško man davė, o patys su
sėdo į valdiškus automobilius, 
motociklius ir niokojo Lietuvą 
trylika metų!

Sukūrė naują baudžiavą, su
kūrė naujus ponus ir mužikus.

Sukūrė naują aukštesnę visuo
menę. O kam visa tai nors 
truputį nepatiko, tie buvo— 
patamsių gaivalai.

Ir sodino tuos patamsių gai
valus į priverčiamojo darbo 
stovyklas, į kalėjimus, o da
vatkėlės galvomis lingavo ir 
pritarą:

—Taip ir gerai, juk tai bai
sūs žmonės, tai bedieviai, jei 
jų nesodinsi, tai jie dienos 
metu ant lygaus kelio žmones 
pjaus.

—Tu jauna, tu jų nepažįsti, 
tu nežinai, kokie jie!

Ir, štai, vėl aš juos pama
čiau- paleistus iš kalėjimų, iš 
darbo stovyklų, iš rūsių!

Tiesa, kūnu jie nebuvo pa
našūs į tuos sveikuosius raite
lius, mano matytus prieš dau
gelį metų : jie buvo išvargę ir 
išbalę, bet dvasią jie turėjo tą 
pačią, jie buvo giedrūs, šven
tadieniški ir šviesūs!

Jie nereikalavo tarnybų, pi
nigų, pašėnavonių!

Į paklausimus, ko pageidau- 
Ija, dažnas atsakydavo:

—Vandens, atsisėsti, pama
tyti sūnų !...

Ponai mulkintojai, atsakyki
te man, kodėl jie, o ne jūs 
buvote patamsių gaivalai? •

Kodėl jie, o ne jūs vedėte 
valstybę į pražūtį?

Netikėjau, netikiu ir neti
kėsiu aš jums, ponai mulkin
tojai !

Nes šiandien vėl atjojo tų 
pačių mano vaikystės raitelių, 
milžinų sūnūs 
su visais tais, 
kėtė patamsių

Ak, žinau, 
stengiatės mulkinti ir mokyti 
tokius pat mažus vaikus. Bet 
šitas reikalas jums nepraeis.

Šiandien mūsų dauguma, ir 
sugebėsim apsiginti f '"--—r-

K. Grigaitė.
—

ir susidraugavo 
kuriuos jūs lai- 
gaivalais!
ir šiandien jūs

mes

Vyras Mezgėjas
žodžio 

“komunistas” 
keiksmažo- 
ka tuo žo-

gerai, nie-

ir komunistu ap-

mane mulkino senąja 
kad tie komunistai

Pasaulio Parodoj neseniai 
suruoštoj kriukučiu mezgėjų 
kompeticijoj dalyvavo ir vie
nas vyras tarp 449 moterų. 
Tai tikrai “pagirtas tarp mo
terų.” Juomi buvo Clifford 
Anthony iš Union, N. J. Jis sa
kė, jog gydytojas jam pataręs 
megst tikslu apramint nervus.

—

Clifford

Rudeninėse moterų 
lėse šiemetinė naujovė 
varsotumas, tankiai 
bent trys varsos viename 
tiume.

Visada Jauna

sukne- 
yra 

matyti 
kos-

Visoj Amerikoj žinoma 
po darbininkų močiutė, 78 
tų “jaunuolė”, komunistė Ella 
Reeve Bloor neseniai apvažia
vo vidurvakarius su prakalbų 
maršrutu ir neužilgo vėl va
žiuosianti kitur su prakalbo
mis.

kai
me

Detroito kailiasiuviai streiko lauke. Jie priklauso International Fur & Leather 
Workers Union^JCIO).
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Iš Brooklyno į Meksikos Sostinę ir Atgal
(Kelionės Įspūdžiai)
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(Tąsa)

Įjoja ir vėl du raitieji ir vienas jų at
sistoja netoli prieš jautį. Aha, tai ne pir
mutinis. Šis jautis pasileido visu smarku
mu arkliui krūtinėn ir suvarė ragus ap
saugos priekamšalan. Esantis ant arklio 
suvarė jaučiui pečiuosna durklą, kuris 
pritaisytas giliai nelysti, ir rėžia jaučiui, 
kiek gali. Jautis perbloškė arklį, o joji
kas nuriedėjo velniop. Jautis ragus jau 
būt suvaręs arklio pilvan, ale matidoras 
pasuko jam po nosia savo Raudoną dra-

bėjo arklį ir jojiką.
Dabar*tie trys matidorai ir vėl erzina 

jautį tokiu pat būdu, kaip ir pirmiaus, 
tik dabar jautis jau kruvinas, iš jo pe
čių veržiasi kraujas. Vėl po kokios de-

puola ant jo. Jis suvaro pusę ilgo kardo 
jaučiui į pečius, o pats praslinksta jaučio 
nepaliestas. Jaučiui kraujas pradeda lie
tis, vienok jis dar nevirsta, ale kaip mal
daute maldauja jį palikti ramybėj ir 
leisti mirti, baubia. Kardas kaip ir išsi- 
liuosuoja iš jaučio. Matidoras, prisitai
kęs, pabaigia jį ištraukti, o paskui vėl 
smeigia, jau suvarydamas į jautį visą 
kardą. Jautis nubaubia—ooooo—ir krin
ta- ant žemės. Matidoras pasiima trumpą 
peilį ir suvaro jaučio smagenysna, jį už
baigdamas greitai.

Išlekia trys arkliai, pakinkyti ’ tik 
brunkte. Vyras užneria nukautam jau
čiui storą lenciūgą ant ragų ir pririša 
prie brunkto. Sėdintis ant arklio sušun
ka, arkliai pasileidžia bėgti, o negyvas

Kautynės su Jaučiu Meksikoje

t $
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Šeimininkėms

šimties minučių vienas matidoras pasi
ima du poros pėdų ilgumo pagaliukus, 
apkaišytus spalvuotais karpyto popierio 
spurgais, kurių galuose buvo aštrios po
ros colių vinys, taip ^padarytos, kad įlin
dę laikytus jaučio kūne. Jis prisitaikė 
tiesiai prieš jautį, gana pavojingoj pozi
cijoj. Jautis ragus nulenkė priekyn ir 
leidosi į matidorą, bet tas jam suvarė 
pečiuosna tuos pagalius, kurie nusviro ir 
maskatuoja jaučio pečiuose, o pats, kaip 
kokis valco šokikas, artistiškai praslinko 
pro jaučio smailiuosius, kaip durklai, ra
gus. Taip ir kiti du matidorai padarė.

Jautis dabar jau priilsęs ir pusiau su
žalotas, kraujas eina iš jo sužeistų, su- 
smaigytų pečių ir iš snukio, nosies, o 
tie šeši pagaliukai, apkaišyti popierga
liais, tabaluoja įsikibę jo pečiuosna, kaip 
ir parėdydarni jį prieš mirtį.

Vienas matidorų nusiimą skrybėlę, iš
kelia ją prieš publiką, kuri brangiau pa- 
simokėjūs už sėdynes, ir numetą ant že
mės. Jis pasiima dar raudonesnį drabu-
žį ir ilgą, tiesų ir smailą kardą. Prisitai
ko prieš jautį ir vėl jį erzina raudonu 
drabužiu. Jautis, nors jau nebesmarkiai,

jautis tavaluodamas paskui jų išdulka, 
kaip būdamas kokis kaltininkas, kad tu
rėjo mirti nuo kardo. Pirmas aktas pa
sibaigė.

Šiandien turėjo šešis jaučius kauti. 
Vieną po kito mėsinėjo taip pat; kaip ir 
pirmąjį, tik gal šlykščiau, nes nevisada 
pasitaikė jautį nudurti iš pirmo ar antro 
sykio. Trečią, pavyzdžiui, taip nenuosek
liai kardu varstė, kad šlykštesnio dalyko 
turbūt nėra, bent aš nesu matęs ir dau
giau nenorėčiau matyti.

Jau po pirmo jaučio nukovimo ameri
kietės pradėjo eiti laukan. Bet kada tre
čią sulaukė, tai ir vyrų amerikiečių ne 
daug beliko iš apie trijų šimtų. Aš pats 
nei už pinigus ilgiau nebebūčiau galėjęs 
būti. Irgi išėjau.

Grįždamas taksiu hotelin, net nepaste
bėjau, kaip parvažiavau. Tą visą laiką 
kaip ir akimis nemačiau, mąstydamas, 
kaip tokie nuolankūs, mandagūs ir inte
ligentiški žmonės, kaip meksikiečiai, ga
lėtų užsiimti tokiu bjauriu, šlykščių, ne 
civilizacijai priklausančiu darbu ir jį pa
vadinti “sportu.”

(Tąsa bus)

ta-

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

apsaugo nuo sukietėjimo. 
. Slyvos ir kiti syvuoti, 
čiau turinti stiprią žievelę vai
siai gerai pradėt virt tirštes- 
niame .syrupe, kadangi iš jų 
pačių išeinanti syvai praskie- 
džia syrupą beverdant.

Labai švelnius trapius vai
sius pataria užpilt cukrum ir 
palikt per naktį. Nors tuo bū
du vaisiai sumažta ir cukrus 
ištraukia dalį jų syvų, tačiau 
biskį ir sukietina, tad netaip 
išsileidžia, geriau palaiko sa
vo formą verdant. Prie tokių 
vaisių nebereikia ir vandens, 
nes vaisiai iš savęs ir cukraus 

u turi gana skysčio, taipgi
ažiau reikia virti, kadangi 

mažai kas belikę išgaravimui.
Prezervus verda iki syru- 

as pasidaro gana tirštas ir 
aisius gerokai permatomas, 
ai kas suvirimo laiką mie-

ruoja su lyg tempera 
ri preservams pasiel 
centracijos siekia, nu 
223 laipsnių F., bet j 
viską pasako, kad 
būti skirtumo sulygl 
vietoj termometras 1

Stikliniai jįmodelil 
vams supilti yra gi 
trys ketvirtadaliai 1 
vaisiais, o ketvirtoji! 
pilama syrupo iki d 
lių. Juos reikia sku 
rinėti, kol karštas. J

—

Iros, ku- 
bs kon- 
[ 217 iki 
s dar ne 
ngi gali 
3, kurioj 
įtatyta.

prezer- 
ausi. Jų 
Įdedama 
lalis pri- 
t krante- 
ai užda-

Spėja, kad Jauny Vyry Regis
tracija Prasidės Spal. 1
Washington, rugs. 9. — 

Neoficialiai pranešama, kad 
nuo spalių 1 d. jau būsią re
gistruojami verstinai kari
nei tarnybai vyrai nuo 21 
iki 30 metų amžiaus.

Jau beveik nesą abejonės, 
kad Jungtinių Valstijų kon-
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biznio Worcester, Mass

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą

Vardas

Paštas

Gatve ar kaimas

Apskritys

Iš Priežasties Lietaus Perkeltas į
Rugsėjo 22 September

MIKOLAIČIO PARKE

&

&

R. MIZARA “LAISVĖS’’ REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

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

Trečiadienis, Rugsėjo 11, 194d

VYRAMS 
DALYKUS
mane gaut

Robinsono

Visus kviečia ALDLD 11 ir 155 
Kuopų Rengėjai.

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

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

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

□&

a

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

Neluirios Ateivių Registrą 
vimo Problemos

Direktorius Earl G. Harri
son, iš Teisingumo Depart
ment©, po kelių dienų tyrinė
jimo Ateivių Registravimo per 
visą šalį, sako, kad keturios 
problemos suka galvas dauge
lio nepiliečių.

“Natūralizacijos prašytojai 
vis skaitomi svetimšaliais, ir 
kaipo toki, turi registruotis,” 
jis pareiškė, perskaitęs rapor
tus iš įvairių šalies dalių. Tie 
raportai rodo, kad daug žmo
nių su “pirmomis popieromis” 
tiki, kad jiems nereikia regis
truotis.

“Kas paprastai vadinama 
“pirmos popieros,” ištikro yra 
tik intencijos pareiškimas, ar
ba pareiškimas noro tapti pi
liečiu.” Ponas Harrison toliaus 
paaiškina. “Tik kada ateivis 
formaliai prisiegdintas kaipo 
pilietis Federaliame Teisme, 
įstatymas nereikalauja, kad jis 
užsiregstruotų kaipo ateivis.”

“Kaslink pilietybės, norė
čiau paaiškinti ir kitą proble
mą,” sako p: Harrison. “Jei
gu nepilietis turi jo “pirmas 
popieras,” ir tiki, kad jį prieš 
gruodžio 26 d. šauks į teismą 
paskutiniam išklausymui, tai 
gerai būtų tokiam laukti iki j 
lapkričio 1 d. ar gruodžio 1 
d. prieš registruosiant. Jau ta
da matys, ar jis galės tapti 
pilnu Jung. Valstijų piliečiu 
prieš gruodžio 26 d.”

“Reikia aiškiai suprasti,” 
pątaria p. Harrison, “kad Tei
singumo Departmentas neima 

;Jokios atsakomybės, jeigu atei
vis , susivėlina registruotis. Jis 
taip bus baudžiamas, kaip 
ateivis, kuris neturi jokių po- 
pierų. Aš patarčiau tokiems 
asmenims per ilgai nelaukti. 
Registravimas jokiu būdu ne
liečia pilietybės stovį.”

“Trečia nesuprantama pro
blema liečia vaikus,” sako p. 
Harrison, “žmonės nesupran
ta, kad laikus iki 14 metų am
žiaus tūri įregistruoti jų tėvai 
ar globėjai, ir juos neveik as
meniškai nusivesti į paštą. 
Vaikų nuospaudos nebus daro
mos. Bet kai jie pasieks 14 m. 
gimtadienį jie turės patys nu
eiti į paštą užsiregistruoti, ta
da jų rankų-piršfy nuspauda

bus padaryta.”
“Jeigu vaikas pasieks 14 

metus prieš gruodžio 26 d.,” 
p. Harrison pataria, “tegul 
palaukia jo 14 m. gimtadienio 
ir tada nuvyksta į paštą įsire
gistruoti.”

Ateivių Registravimo Direk
torius pažymi, kad keturių 
menesių laikas nuo rugp. 27 d. 
iki gruodžio 26 d., yra gana 
laiko visiems užbaigti registra
vimą, kad paskutinėmis die
nomis neapsunkinti registravi
mo darbą.

“Iš kažkurių šalies dalių,” p. 
Harrison sako, “pranešta, jog 
daug asmenų bijosi pasiduoti 
pirštų nuospaudavimui ir jie 
greituoju prašo pilietybės pil
nai tikėdami, kad taip da
rant jiems nereikės pasiduo
ti pirštų nuospaudavimui.

“Jie klysta, jeigu tiki, kad 
jiems nereikės duoti pirštus 
nuospaudavimui,” sako p. 
Harrison. “Registravimo parū- 
pinimai reikalauja pirštų nuo- 
spaudavimą visų ateivių 14 m. 
amžiaus ir daugiau. Registra
vimas neužbaigtas be pirštų 
nuospaudų.”

“šiandien pirštų nuospauda- 
i vimas nereiškia sarmatos ar 
gėdos, šiandien kareiviai, jū
reiviai, Federalės Civilės Tar
nystės darbininkai, ir daug ki
tų savu noru pasiduoda pirštų 
ifuospaudavimui. Yra papras
tas dalykas.”

“Kad nors apie adreso pa
keitimą netiek daug klausimų 
paklausta,” sako p. Harrison, 
“bet čia norėčiau pranešti vi
siems ateiviams, 'kaip svarbu 
bus jiems pranešti apie gyve-

nimo vietos pakeitimą.”
“Du reikalavimai liečia pa

keitimą gyvenimo vietos,” jis 
sako. “Pirmas liečia ateivį, ku
ris yra šios šalies pastovus gy
ventojas. Jis turi pranešti Im
migration and Naturalization 
Service, Department of Jus
tice, Washington, D. C. pakei
timą jo gyvenimo vietos bėgy
je penkių dienų po persikrau
stymo. Galima gaut “change- 
of-address” korteles kiekvie
name pašte.

“Antras reikalavimas liečia 
ateivį, kuris įleistas laikinai, 
šitoj grupėj yra turistai, stu
dentai, svečiai ir pan. Jis turi 
pranešti jo adresą kas tris mė
nesius, ar jis pakeičia gyveni
mo vietą ai\ne.” '

Nereikia pranešti 
adreso pakeitimą.

Direktorius Harrison vėl pa
taria visiems, kurie privalo re
gistruotis, gauti iš pašto “spe
cimen form,” tai blanka su 
klausimais. Gerai perskaityti 
tą blanką namie ar kitur, ir iš
pildyti. Nusinešti šitą išpildy
tą blanką į paštą einant regis
truotis — tas palengvins re
gistravimą.

POŽEMIO TURTAI BAL
TIJOS KRAŠTUOSE?
Maskva. — Pranešimas iš 

čia apie derliaus suėmimą 
Latvijoj ir apie darbų di
dėjimą Lietuvoj taipgi kal
ba apie mineralinius žemės 
turtus “naujų kraštų, kurie 
neseniai įstojo į Sovietų Są-

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI

APIE LYTIES
Dar galit pas

Tai turininga D-ro 
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.

jungą.” Tarp tų kraštų yra' 
Lietuva, Latvija ir Estonija.

Latvijoj suimtas jau be
veik visas laukų derlius, 
apart 2 procentų rugių ir 
4 procentų kviečių.

London, rugs. 9. — Nuo 
vokiečių oro bombų sprogi
mų siūbavo didieji rūmai 
Londono viduryje, kaip per 
žemės drebėjimą.

Alexandria, Egiptas, rug
sėjo 9. — Anglai nuvijo ša
lin Italijos bombanešius, ku
rie čia bombardavo anglų 
laivus per dvi valandas.

Dienraščio “Laisvės” 
Naudai 

PIKNIKAS
Sekmadienį

Sept. 15 Rugsėjo 
OLYMPIA PARK 
WORCESTER, MASS.

BUS ĮVAIRI PROGRAMA

NEIVIS ORKESTRĄ
GRIEŠ ŠOKIAMS

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:

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

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
k

Landon Smerkia Rooseveltą 
už Karines Slaptybes

Topeka, Kansas. — Buvęs 
republikonų kandidatas į 
prezidentus Alf. M. Lando- 
nas smerkė Rooseveltą, kad 
jis visai be kongreso žinios 
perleido 50 karinių laivų 
Anglijai mainais už žada
mas Amerikai laivyno ir 
lėktuvų stovyklas tūlose 
Anglijos salose.

“Man baisu, kad Roose- 
veltas padarė žingsnį, kuris 
nežinia kur gali mus nu
vesti,” sakė Landonas.

Landonas taipgi stoja už 
“tinkamą paramą Anglijai,” 
bet, girdi, “ta parama turi 
būt tokia, kad negrąsintų 
įvelt mus į karą.”

gresas išleis įstatymą vers
tinai imt jaunus vyrus į ka
riuomenę.

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

143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., prie Muzikos 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 pikniką. Automobiliais važiuokite Frankford Ave. iki City Line, pervažiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite 
Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roosevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuo
kite apie 14 mailių nuo Trenton, N. J., ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite 
po kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie U/s mailės Rėkdami iškabas.
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Worcester, Mass

I

Specialis Literatūros Drau
gijos 11 ir 155 kuopų skaitlin
gas susirinkimas įvyko rugsėjo 
5 d. Išrinkta “Laisvės” spau
dos piknikui surengti komisija 
iš penkių: J. žalimas, D. Ju
slus, V. Janulis, šupėnienė ir 
P. Sadauskas. Taipgi išrinkta 
devyni darbininkai.-

Kaip žinia, piknikas įvyks 
rugsėjo 15 d., Olympia Parke. 
Literatūros Draugijos minėtos 
kuopos matė reikalą dapildyti 
sulytą Maynard, Mass. “aLis- 
vės” spaudos pikniką, ir da
bar su dideliu pasirįžimu dar
buojamasi surengti šį pikniką 
sėkmingą. Bus graži programa 
ir svečių iš tolimesnių koloni
jų. Jau kaip ir baigiasi pikni
kų sezonas, todėl visi į šį di
delį susivažiavimą, į taip mo
dernišką vietą. Nepamirškime! 
Kalbėtojų ir dainininkų bus, 
taipgi ir skaniausių gėrimų ir

Smetonininkų Masinis Mitin
gas ir Diskusijos Prastai Išėjo

Rugsėjo 4 d. smetoniniai fa
šistai rengė ekstrą nepapras
tą masinį lietuvių mitingą ir 
diskusijas, net kviesdami ko
munistus debatuoti. Sako, 
siuntė du registruotus asmeni
nio pakvitavimo laiškus ko
munistų vadams Worcestery, 
kad ateitų ir debatuotų, bet 
pataikė ne į tašką, abu asme
nys nėra komunistų partijos 
nariai, ir dargi tik 24 valan
dos prieš būsimą mitingą gavo 
tuos laiškus, tad, žinoma, laiš
kais ir buvę atsakyta ponui 
mitingo pirm. Janušoniui, kad 
jis pats nežino, ką daro.

Pagaliaus pats mitingas bu
vo tik sorkės. Kalbėtojai bu
vo keikūnai, panelė viešnia iš 
Lietuvos, Adelė Andriuškaitė, 
viso labo nusiskundė, kad 
gražių drabužių-suknelių ne
begalėjus Kaune nusipirkti 
Sovietams įsikūrus.

Kaip pati anglų spauda pa
duoda, žinot, nemažindama, 
publikos buvę tik 300. O kiek 
suviliojo žmonių vardan deba
tų !

D. J.

Binghamton, N. Y
Šis ir Tas

Kari Kireilis, dalyvavęs 
LDS sporto olimpijadoj, lai
mėjo aukso medalį. Jį ir Al 
Mikalojūną buvo pasiuntus 
dalyvauti olimpijadoj — LDS 
kuopa. Medalis Kireiliui įteik
tas pereitame kuopos mitin
ge. Mitingo dalyviai sveikino 
laimėtoją gausiais • aplodis
mentais, o Karlas padėkojo 
kuopai už suteiktus kelionės 
kaštus. Viskas gražu.

LDS kuopa per vasarą ne
pasirūpino susiruošti pikniko, 
tai bent dabar rudenį turės 
vieną,—tai bus ateinantį sek
madienį, rugsėjo 15 d., Judi- 
kaičio farmoje. Visi LDS na
riai pasirūpinkime šio pikniko 
pasekmingumu, visi dalyvau
kime jame!

Apie Lietuvos pasisukimą į 
naują gyvenimą dabar labai 
daug kalbama ir ginčijamasi. 
Tūli žmonės jau ir protesto 
mitingą tame klausime turėjo, 
bet mitingas, sakoma, buvęs 
labai mizernas.

Rugsėjo 12 d. yra ruošia
mos prakalbos R. Matusevi
čiui, žmogui nesenai atvyku
siam iš 
įvyks 
visos 
kitus 
bas.

Lietuvos. * Prakalbos 
Liet. Svetainėje. Visi ir 
pasistengkime ateiti ir 
pakviesti į šias prakal- 
Teko girdėti, kad Ma

tusevičius 
nušviečia

gražiai ir plačiai 
Lietuvos padėtį.

iš Lietuvos laiškai 
darbo liaudis džiau-

i

Ateiną 
sako, jog 
giasi nauju gyvenimu. Vieną 
tokių laiškų . teko gauti ir 
skaityti LDS kuopos mitinge, 
—rašytą poeto Jovaro (Jono
Krikščiūno). Jis džiaugiasi 
gyvenimo pavasariu ir su- 
triuškėjimu varžančių ledų, 
nuvažiavusių Nemunu į vaka
rus, į okeaną,—reiškia, į am-

trečiadienis, Rugsėjo If, I94(J __________ _______ _ > -
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žiną pražūtį! Mums, vieton 
kelti protestus prieš Lietuvos 
įėjimą į naują gyvenimą, 
reikėtų tik džiaugtis. Taip ir 
darbo liaudies švietėjas Jova
ras sako: “Linkiu Jums lai
mingai džiaugtis mūsų džiaug
smu !”

Detroit, Mich.
Kodėl Smetona Išbėgo Jieškoti 

Prieglaudos pas Hitlerį?
Beveik pora desėtkų metų 

Lietuvos liaudį, ypatingai pro
gresyvius darbininkus, kanki
no ir smaugė fašistų režimo 
agentai, kuriems 
talikų kunigam 
Smetona.

Per tuos visus 
liūs kentė ir vaitojo nualinta, 
lietuviško fašistu žandaro kur- 
kos priminta progresyvė Lie
tuvos liaudis. Pagalbaus tiems 

dirigavo, ka-
laiminant,

ilgus mete-

R. Matusevičius
didvyriams išsisėmė kantrybė. 
Dar visai nesenai pergyveno
me visą eilę šiurpulingų sce
nų Lietuvos gyvenime, kaip 
tai, žvėriškas sušaudymas 
Giedrio, čiornio... kaip tai 
nukankinimas iki pirmlaikės 
mirties didžiausiose agonijose 
visų tų didvyrių už laisvą Lie
tuvą,—o dabar Lietuvos per
versmas nustebino visą civili
zuotą pasaulį. Tie prasčiokė
liai kaimuose ir miesteliuose, 
kuriuos taip baisiai kankino, 
persekiojo ir smaugė fašistų 
budeliai, kuriuos regis be jo
kios vilties pasipuosavimui 
buvo suspaudę savo naguose 
kunigų luomą, staiga nutren
kė Smetonos fašistinį režimą 
ir pradėjo visu smarkumu vy
kinti gyveniman tas reformas, 
kurių taip troško Lietuvos 
liaudis per visus tuos fašistų 
viešpatavimo metus, apie ku
rias ir svojt! ne visi drįso.

Vėliau,—istorija visiems ži
noma. Ji trumpa, skaisti, džiu
ginanti, duodanti paakstini- 
mą visoms tautoms, kurioms 
rūpi laisva nuo kapitalistinio 
jungo ateitis. Lietuvos liaudis, 
pirmu kartu savo nacionalėj 
istorijoj atsikvėpus laisvai, įs
teigė ant griuvėsių despotų 
nualintos šalies naują Lietuvos 
Socialistinių ' Tarybų 
Respubliką. Ir šiomis dieno
mis, idant užtikrinus sau lin
ksmą ateitį laisvam gyvavi
mui, susivienijo su Socialisti
nių Sovietų Respublikų Sąjun
ga, su tuomi naujo gyvenimo 
milžinišku žibintuvu.

Nepaprastai svarbu, kad 
rugsėjo 15 d. čia rengiamose 
Lietuvių svetainėje prakalbose 
plačiai riš šiuos klausimus žy
mus Lietuvos žurnalistas ir vi
suomeninis veikėjas R. Matu
sevičius.

Jis praleido audringus jau
natvės pietus prie Smetonos 
režimo. Matė ir netik matė, 
bet ir pats pergyveno to kru
vino fašistų režimo baiseny
bes.

Svarbu tad visoms ir vi
siems rugsėjo 15 dieną nesi- 
veluojant kaip 7:30 v. v. būti 
Lietuvių 
kur R. 
atvykęs 
nušvies :

Kodėl Smetona išbėgo pas 
Hitlerį?

Kas padrąsino Lietuvos 
liaudį nusikratyti fašistų jun
gą?

Svetainės auditorijoj, 
Matusevičius, nesenai 
iš Europos, kalbės ir

Kaip dabar Lietuvoj ?
Kas bus ateityje?
Šiais ir panašiais klausimais 

šis kompetentiškas svečias iš 
Lietuvos kalbės masiniame lie-

Elizabeth, N. J
Iš Prakalbų apie Lietuvą
Rugsėjo 5 d. čia įvyko pra

kalbos Lietuvos klausimu. Kal
bėjo F. Abekas, “Vilnies”, re
dakcijos narys iš Chicago, 111.
Negražiai Pasielgė Lietuvių 

Svetainės Viršininkai
Lietuvos klausimu prakalbų 

surengimui susidarė komitetas 
iš Lietuvos Brolių Draugijos, 
Lietuvių Piliečių Kliubo ir 
LDS kuopos, šis komitetas ir 
ėmėmsi rengti prakalbas. Pa
ėmė lietuvių Liberty salę. Ka
dangi čia lietuviai vieni kitus 
labai gerai žino, tai nematė 
reikalo daryt kontrakto. Ant 
visko žodžiu sutiko.

vis-

vėl 
sve- 
per

Lietuvių 
Juos už 

galima 
nekurie

Pagaliau, po kelių dienų, 
svetainės perdėtinis pranešė, 
jog svetainės direkcijos pirmi
ninkas ir kiti direkcijos nariai 
nori, kad prakalbų rengėjai iš
siimtų nuo policijos leidimą. 
Dėl prakalbų rengimo nerei
kia leidimo, bet dėl jų užsispy
rimo liko išimtas leidimas, ant 
kurio pasirašė miesto majoras 
ir policijos viršininkas O’- 
Brinne.

Tačiau nežiūrint, 
kas liko išpildyta, kad direk
cija tą klausimą buvo svars
čiusi ir nutarus duot svetainę, 
paskelbtoj dienoj, rugsėjo 5- 
tą, svetainės neatidarė, žmo
nių prie svetainės ir į svetai
nės sklepą-barą- prisirinko 
daug. Komitetas reikalavo sve
tainę atidaryt, bet užveizda 
pareiškė, kad jam tas 
drausta daryt. Direkcija 
laikysianti susirinkimą ir 
tainės davimo klausimą 
naują svarstysianti.

Kadangi laikas buvo vėlus 
—8 vai. vakaro ir Lietuvių 
Svetainę dėl prakalbų neati
darė, tai publika buvo pa
kviesta eiti į Kliubo salę, kiek 
toliau ir į mažesnę. Ten ir pra
kalbos įvyko.

žmonių į prakalbas susirin
ko vidutiniai. Abeko Lietuvos 
klausimu įtikinanti prakalba 
patiko. Lėšų padengimui su
metė $11. Pusėtinai daug par
davė brošiūros “Teisybė Apie 
Lietuvą.”
Vėl Rengs Dideles Prakalbas

Po prakalbų buvo klausimų 
apie Lietuvą ir paskui diskusi
jos apie surengimą didelio ma
sinio mitingo Lietuvos klausi
mu.

Daug kas prakalbų dalyvių 
ėmė žodį ir kalbėjo, kad labai 
negražiai pasielgė 
Svetainės viršininkai, 
padarytus nuostolius 
būtų teisman traukti, 
sakė, bet niekas to nedarys. 
Komitetas numato gaut kitą 
didelę salę prakalboms. F. 
Abekas pareiškė, kad jis gali 
atvykt kalbėt antru kartu į 
Elizabeth rugsėjo 29 d.

Reakcininkų Užgaidos
Pagatavi iš kailio išsinerti 

reakcininkai, kad tik neįvyktų 
prakalbos Lietuvos klausimu. 
Tame veikia vietinis kunigas 
Simanaitis ir ponas Krivickas.

Beje, kelios dienos atgal iš 
Lietuvos sugrįžo tūlas studen
tukas, Baltromaitis, kurį bu
vęs New Yorke Lietuvos kon
sulas Budris pernai pasiuntė 
Kaunan į universitetą pasimo- 
kint.

Susidėję Svisi daiktan, Sme
tonos pakalikai ir šalininkai 
tos minties, jog Lietuvą reikė
jo nutempt po 'Hitlerio skver
nu, paveikė į Lietuvių Svetai
nės direkciją, o pastaroji savo 
netaktiškumurtaip padarė, jog 
teko eit į kitą svetainę pra
kalbų atlaikymui.

Aišku, kad svetainės- direk
cija negražiai pasielgė ir pa
darė • nuostolių lietuvių įstai
gai.

Kas liečia prakalbų, jos įvy
ko ir visais atžvilgiais gerai 
pasisekė.

Kitas, jau dabar komitetas 

tuvių susirinkime, kurį rengia
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito Skyrius.

Antras kalbėtojas,—Dr. A.
L. Graičiūnas iš Chicagos.

K. P.
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numato dar didesnes prakal
bas
po j

Lietuvos klausimu trum- 
ateityjc surengti.

Elizabetho Pilietis.

Easton, Pa.
nuo 
eas- 
Dar

Mirė Jonas Bertašius
Rugpjūčio 27 d. staiga, 

širdies ligos, mirė senas 
tonietis, Jonas Bertašius.
tą dieną ėjo darban, parėjęs 
namo užvalgė ir į porą minu
čių, prie stalo, mirė. Paliko 
dideliame nuliūdime savo gy
venimo draugę, du sūnus ir 
dvi dukterį ir giminių. Palaido
tas tapo rugpjūčio 31 d. su 
bažnytinėmis apeigomis.

Jonas Bertašius išgyveno 
Amerikoje \33 metus ir buvo 
53 metų amžius. Buvo augš- 
tas, stambus vyras, bet širdis 
nustojo plakus dar visai ne- 
laiku. Jis buvo visų gerbiamas 
ir mylimas kaipo geras ir tei
singas žmogus. Per ilgoką lai
ką jau dirbtuvėj nedirbo, nes 
širdis buvo nesveika, tai užsi
imdavo įvairiais “plumberio” 
darbeliais : kam vandenį patai
syti, kam šilumą, ir tt. Darbą 
atlikdavo labai gerai ir pigiai, 
tad darbų jam vis buvo užten
kamai. Nors buvo rezginis, ti
kintis žmogus, bet į politiką 
nesikišdavo, nei vieno neužga
vo ir su visais sugyvendavo 
draugiškai. Užtat jį žmonės, į- 
vairių pažiūrų, gerbė ir mylė
jo kaipo teisingą žmogų.

Iš Lietuvos paėjo iš Žemaiti
jos, nuo Tverų. Lai būna jam 
lengva šios šalies žemelė, o jo 
šeimynai reiškiame giliausią 
simpatiją.

Eugenija

Paspruko 15 Vokiečių Ofi 
cierių iš Nelaisvės

Buenos Aires, Argentina. 
—Iš stovyklos Martin Gar
cia saloje pabėgo 15 oficie- 
rių Vokietijos karo laivo 
“Graf Spee.” Tą laivą patys 
vokiečiai jūreiviai nuskan
dino pernai gruodžio mė
nesį -po to, kai jis buvo pa
vojingai sužeistas trijų An
glijos karinių laivų ir ap
suptas Montevideo uoste. 
Jo oficieriai ir jūreiviai pas
kui buvo pergabenti į Ar
gentiną ir laikomi kaip be
laisviai. Dabar 15 tų oficie- 
rių paspruko, pasigrobdami 
valdišką Argentinos moto
rinę valtį.

SVARBIOS KNYGOS
TUOJAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS:
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

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

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.
•

Dingus Rožytė
Parašo Pranulis

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

Ko Nori Kun. Coughlinas?
Parašė R. Mizara

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

Puslapių 32. Kaina 5 centai.

Saugokitės Vėžio .
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

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

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygelė 42 puslapių. Ka‘*ja 1( centų.

J

Su reikalavimais kreipkitės:

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

/

107 Mėty Senis Sako, būk 
Šnapsas Ilginąs Amžių

Marksville, Lousiana. — 
Suėjo 107 metai amžiaus 
Henriui Bielkiewicziui. Lai
kraščių reporteriai klausi
nėjo jį: Koks yra sekretas 
jo ilgo amžiaus? Senis at
sakė: Reikia tris kartus 
per dieną pavalgyt, įsigert 
“geros” degtinės, pasilsėt ir 
pasimankštint.

Pirmiau jis- per 30 metų 
buvo vietinis valdininkėlis.

London. — Vokiečių lakū
nai pradėjo bombarduot an
glų laivus bombomis paga
mintomis iš cemento-kon- 
kryto. Jos užtaisytos smar
kiais sproginiais. Bet anglai 
sako, kad plieninė bomba 
daugiau žalos padaro negu 
cementinė.

PRANEŠIMAI B KITUK
PHILADELPHIA, PA.

Lyros Choro pamokos įvyks rug
sėjo (Sept.) 13 d., penktadienio va
kare, 8 vai., 735 Fairmount Ave. 
Nariai dalyvaukite, nes reikės gerai 
pasirodyti “Laisvės” piknike, kuris 
buvo perkeltas iš rugsėjo 1 d. į rug
sėjo 22 d., Mikolaičio Darže. Atsi
veskite ir naujų narių. Tėvai, ragin
kite vaikus priklausyti prie' Lyros 
Choro. — Choro Valdyba.

(214-216)

PHILADELPHIA, PA.
Šventos Marijos Tautiškos Para

pijos piknikas įvyks šį sekmadienį, 
15 d. rugsėjo (Sept. 15), Vytauto 
Parke, širdingai kviečiame visus 
Philadelphijos apylinkės lietuvius da
lyvauti šiame piknike. (214-216)

WILKES-BARRE, PA.
Rugsėjo 13 d., įvyks masinis susi

rinkimas, 37 N. Washington St., 7:30 
v. v. (Eagle Svet.). Kalbėtojas bus 
iš New Yorko, Shaemus O’Sheal; 
kalbos tema: Prieš Karą. Kviečiame 
dalyvauti. (214-215)

SCRANTON, PA.
LDS 83 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, rugsėjo 11 d., 8 v. v. pas 
drg. F. M. Indrulį, 129 W. Market 
St. Visi nariai pribūkite susirinkime. 
—J. Norkus, Sekr.'

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. Kviečiame skaitlingai dalyvau
ti, turėsime prisirengti prie “Lais
vės” pikniko. Šiame susirinkime da
lyvaus ir svečias iš Chicagos, drg. F. 
Abekas. (213-215)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas ' įvyks 

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

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

(213-214)

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)

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)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Trečiadienis, Rugsėjo 11, 1940

Maliorių Derybos Tęsiasi
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NOTARY 
PUBLIC

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

Telephone 
STagg 2-5043 
4—.....-.......  ...

lė- 
pa- 
po

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterlo stoties

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

PAJIEŠKOJIMAI
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)

Mateušas Simonavičius 
į&T Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

Beitas puslapis

Browderio Atsišaukimas Ga
vęs Skubu Atsiliepimą; Tuo
jau Susiysta Fondan $1,000

J 48 valandas po Brow d e- 
rio, komunistų vado, atsišauki
mo skubiai sukelti rinkimų 
fondą, kaip skelbiama spau
doj, gautas atsiliepimas, au
kos pradėjusios gausiai plauk
ti. Bėgiu 48 valandų suplaukę 
gerokai virš tūkstančio dole
rių.

Browderis, komunistų kan
didatas į Jungtinių Valstijų 
prezidentus, savo atsišaukime 
aiškino, kad fondas skubiai 
reikalingas darbui prieš pa
didėjusį karo pavojų.

Newyorkieciai komunistai 
esą nusitarę vajų baigt gale 
šio mėnesio, kaip to prašė 
Browderis savo atsišaukime. 
Jie esą įsitikinę, <kad doleris 
dabar, kol šalis neįtraukta ka- 

’ ran, pasitarnausiąs taikai dau
giau, negu šimtas dolerių ga
lės patarnauti jau iškilus ka
rui. Jie sako: “Uncija apsau
gos, geriau svaro vaistų.” O 
kadangi karo rengėjai nelau
kia, tai ir veikla už taiką ne
gali laukti. Todėl jie ir norį 
pinigus sukelti tuojau, virš 
mėnesių anksčiau, negu buvo 
nusistatyta sukelti. Lietuvių 
kuopos, sakoma, ir gi susirū
pinusios, atsišaukusios į visus 
paramos kvotai baigti.

L. K. N.

Iš Moterų KL Išvažiavimo

išvažiavimas, kuris 
skaityti pavykusiu.
atsilankė nemažai, 

visi vyk tįsieji pram o-
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Pereitą sekmadienį, Long 
Island girioje įvyko Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubo su
ruoštas 
galima 
Publikos 
nors ne
gon ją pasiekė. Mat, giria pla
ti, o norinčių duot patarimus 

----kelio “žinovų” netrūksta. Dėl 
tokių “patarėjų” ne vienas bu
vo nurodytas visai į kitą 
tą. Tūli paskiau susirado 
tys, o kiti, pavargę, grįžo 
mo išvažiavime nebuvę.

Kartą buvus, ten nepainu 
surasti. Kliūtis buvo tame, kad 
net iš pačių rengėjų mažai kas 
ten buvo buvęs. Tačiau kitam 
sykiui jau turėsime gana va
dų, niekam nereikės klaidžio
ti. 
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-Rengėjos dėkingos maspe- 
thiečiui Kauliniui, jaunuoliui 
Pociui, taipgi Radzevičiui ir 
kitiems už padėjimą įsirengti 
miške. Neturint patyrimo nei
gi reikiamų priemonių, vienos 
vargiai būtume spėjusios 
prievakarių 
niui. Taipgi 
čiūnui ir jo 
ką.

Greta mūs linksminosi mas- 
pethiečiai lenkai ir kitos gru
pės. Lenkai mums irgi • drau
giškai gelbėjo. Jie buvo labai 
skaitlingi, kadangi jų publikai 
ta vieta žinoma, nes jie ruošia 
čionai savo pramogas jau per 
desėtkus metų. Jie turi įsitai
sę plaiformėlę šokiams ir ki
tus parankumus, ko mes netu
rėjome. Matydami, kad mes 
turim muzikantus, o neturim 

s-^platformos, jie pakvietė ir 
mus pakaitomis su saviškiais 
griežti ir šokti.

Pasirodo, pažangieji 
nės visų tautų gali 
sugyventi ir viens 
dėti bile reikale.

vie- 
pa-. 
na-

iki 
įsirengti pažmo- 
dėkojame Kriau- 
draugui už muzi-

žmo- 
draugiškai 
kitam pa-

Pasiuntė 10,000 Parašų Protestui 
prieš Unijisty Įkalinimą

Kailiasiuvių unijos nariai 
pereito pirmadienio vakarą iš
siuntė prezidentui Rooseveltui 
ilgiausią telegramą, kokia yra 
žinoma rekorduose. Telegra
moj pasirašyta 10,000 unijis- 
tų, protestuojančių prieš per
sekiojimą unijų einant Sher- 
mano Anti-Trust Aktu, sulyg 
kurio nuteista ir kailiasiuvių 
unijos vadai.

Telegrama turėjo 101 pėdą 
ilgio ir ėmė Postai Telegrafo 
įstaigai 10 valandų telegramai 
perduoti Washingtonan, kaip 
sakė Mrs. E. A. Hickey, per
davimų divizijos vedėja Postai 
Telegraph firmoje.

Telegramos pasiuntimas 
savo $500, kuriuos sudėjo 
rašų davėjai, sumokėdami 
5 centus nuo parašo.

Parašai surinkta per 
žiau savaitę laiko per
šapų čermanų unijinėse New

ma-
1,000

Yorko šapose.
Telegramoje jos pasirašyto

jai' protestavo prieš nuteisimą 
ir įkalinimą be kaucijos Irving 
Potash, Kailiasiuvių Jungtinės 
Tarybos vedėjo; Joseph Wino
gradsky, vedėjo padėjėjo; 
John Vafiades, Grekų Lokalo 
70-to vedėjo, ir Louis Hat- 
chios.

Telegr. sakoma: “...Mes 
smerkiame anti-trust įstatymu 
persekiojimą darbo unijų ir 
vartojimą kompaniškų unijų 
streiklaužių, darbo šnipų ir 
prieš-unijinių prakaitaunių 
kontraktorių f teisme prieš mū
sų uniją ir jos viršininkus, ku
rie yra žinomi visame darbi
ninkų judėjime savo teisėtumu 
ir pasitarnavimu darbininki
jai. Mes su pagarba raginame 
juos tuojau paliuosuoti po 
kaucijomis laukiant apeliaci
jos.”

Iš LDS 1 Kuopos Posei 
minio Susirinkimo

Vėl Užvedė Bylą Išmest 
Gersoną iš Tarnybos
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Susirinkimas įvyko rugsėjo 
d., “Laisvės” svetainėje. Na-

(Naujai užvesta byla New 
Yorko miesto vyriausiame teis
me vėl iškels klausimą, ar ko
munistas turi teisę turėti dar-

gražių 
tolimų 1 
dalies, 
Jubilė- 
sukak-

vėl užvesta prieš Simon W. 
Gerson’ą, komunistą, per Am
erikos Legijono viršininką Ed
ward A. Voseler. Jisai, anot 
jo advokato Samuel A. Birn
baum, “išėjęs Gersono gaudy
mo misijom”

Manhattan© prezid. Stanley 
M. Isaacs, iš kurio byloj rei
kalausima pravaryt Gersoną, 
prezidento padėjėją, sakėsi 
nieko neturįs pasakyti. .-Jis, 
kaip seniau, taip ir dabar, 
esąs nusistatęs, kad Gersonas 
buvo paskirtas legaliai ir kad 
jis vis dar tebėra legalis tar
nautojas.

Prieš porą metų tuo klausi
mu buvo kilęs didelis . Šurnas 
prieš miesto prezidentą Isaacs 
ir migla šmeižtų, ir niekinimų 
prieš patį Gersoną, bet jo 
priešai tada prakišo teismuose
ir visur kur. Ar pakilusi reak-jprie East Moriches, L. I., pa- 
cija/ dabar pajėgs padaryt ne- 
konstitucinį žygį, teks palauk
ti

Sukniasiuvių Taikos Komite
tas Šaukia Masinį Mitingą 

Planuot Veiklą už Taiką
Adatos Darbininkų Taryba 

Taikai ir Civilėms Teisėms 
šaukia nepaprastą masinį mi
tingą, kuriame išklausys Tai
kos Mobilizacijos delegatų 
pranešimus ir svarstys planus 
ateities darbuotei už taiką.

Delegatais, pasiųstais iš Int. 
Ladies Garment Workers Uni
jos žinioje esamų šapų ir lo
kalų, buvo Leo Clinker, narys 
10-to lokalo; A. Callow—1)7- 
to; II. Haber — 22-ro; Irene 
Mason — 155-to; Frank Mila- 
zo — 89-to, ir Samuel Kauff
man — 35-to.

Apart delegatų, kalbės ra.- 
binasi Moses Miller, žydų 
Liaudies Komiteto preziden
tas, ir Gino Bardi, italų laik
raščio L’Unita del Popolo re
daktorius.

Masinis mitingas įvyks šian
dien,-rugšėjo 11-tą, 6 vai. va
karo, tuojau po darbo, vieš
butyje Diplomat, 108 W. 43rd

Leido Statyt Naujus 
Dokus Brooklyne

Rugsėjo 9-tą Washingtone 
perleistas “dry dock” bilius, 
kuriuomi autorizuojama ir 
New Yorko-Brooklyno laivų 
statybos bazėms skirti $10,- 
000,000 naujiems dokams.,

Mokytojai Girdės Savo 

 

Konvekcijos Raportą
Mokyt Unijos Lokalas 

5-tas, A Fof L, šaukia savo 
narių masinį mitingą rugsėjo 
13-tos vakarą Washington Ir
ving High School patalpose, 
15th St. ir Irving Pl., N. Y.

Mitinge mokytojai išklausys 
savo delegatų raportą iš uni
jos nacionalės konvencijos, į- 
vykusios Buffalo, N. Y., taip
gi svarstys verkią prieš 
vojų mokytojų teisėms 
Rapp Komiteto kišimosi į 
kyklų reikalus.

pa- 
dėl 

mo-

• Per visą dieną pirmadienį 
tęsėsi darybos tarp maliorių 
unijos ir maliorių bosų atsto
vų, bet sutarties dar nebuvo 
prieita, tad jos tęsta ir antra
dienį. Jose dalyvauja ir Vals- 
tijinės Tarpininkavimo Tary
bos atstovai. Posėdžiai laiko
mi Master Builders Associa
tion ^raštinėj, 2 Park Ave., N.

Thomas Murray, AF of L 
Bildingų Tarybos prezidentas, 
laišku perspėjo kontraktorius, 
kad bandymas importuot strei
klaužius iššauktų generalį 
streiką. Iki šiol streiklaužių 
nevartota.

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)

E?

Apsigyni- 
susirinki- 
1 kuopos 
dar neuž-

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

880 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais
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matthew p. Dallas

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

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

Tarptautinio Darbininkų 
mo 17-tos lietuvių kuopos 
mas įvyks sykiu su LLD 
susirinkimu. Nariai, katrie 
simokčję duoklių, malonėkite užsi
mokėti. Turėsime pasikalbėjimą, kas 
liepia mūsų org., kaip gaut daugiau 
naujų narių, surankioti senuosius ir 
subudavoti tvirtą organizaciją. 
A. Mureika. (213-215)
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Dalyvė.

Parką Aplankė Virš 
• Milionas Žmonių

ati-Jacob Riis Parkas nuo 
darymo jo Atminimų Dieną iki 
Darbo Dienos, kada jo sezo
nas oficialiai uždaryta, ap
lankytas 1,130,950 publikos, 
kaip skelbia parko viršininkas 
Frederick Cochrane.

.5
rių susirinko nemažai. LDS 5- 
tojo Seimo prirengimo komisi
ja pranešė, jog turėjo 3 paren-:bą civilėj tarnyboj. Tokia byla 
gimus. Visi neblogai pavyko. 
Liks pelno. Pilnas raportas 
bus išduotas kitą mėnesį.

Kuopos delegatai, dalyvavę 
Seimo sesijose, raportavo. Sei
mas buvęs skaitlingas delega
tais. Visa Seimo tvarka buvus 
pavyzdinga, kaip niekuomet 
pirmiau buvusieji Seimai. De
legatai diskusijose neturėjo 
blogų norų organizacijos la
bui. Vienu ar kitu dalyku bu
vus pasiskirčiusi nuomonė de
legatų, bet prie tarimų prieita 
draugiškai.

Seimas baigėsi su visų dele
gatų bendromis nuomonėmis 
visais LDS reikalais. Buvo ma
tyta daug jaunimo, 
merginų ir vaikinų, iš 
vidurvakarių, šiaurinės 
iš pietų ir rytų. Kaipo 
jinis Seimas (10 metų
ties), o dar neturįs 10 tūkstan
čių narių, iššaukė • delegatų 
apgailestavimą, kad Seimo va
jaus obalsis už 10,000 nąrių 
nebuvo įvykdintas gyvenime. 
Seni ir jauni delegatai išsireiš
kė savikritiką. Pasisakė, kad 
grįžę savo kolonijose dirbs ga
vimui naujų narių. Greitoj 
ateityje LDS bus dešimt-tūks- 
tantinė pašalpos ir apdraudos 
organizacija. 1942 m. Seimas 
įvyks Chicagoje.

Ateivių Teisių Gynimo at
stovas J. E. Gužas raportavo, 
jog ATG Komitetas turėjo 
šimtus atsitikimų, kur reakcio
nieriai puola jiems nepatin
kančius ateivius. Davė pavyz
dį, kaip airių kunigą nori iš- 
deportuoti. Kuomi, rodos, tas 
galėjo prasižengti. Kitas, kurį 
reakcininkai puola, kaip vilkas 
avį draskyti, yra garsus ir į- 
tekmingas CIO vadas tolimuos 
vakaruose, Harry Bridges.

Dariaus-Girėno Paminklo 
Statymo reikalu pranešė Ve
lička, jog komitetas šauks 
draugijų delegatų konferenci
ją. Pašauks ir mūsų LDS 1 
kuopą. Drg. M. Stakovas su
rinko ant blankos $1 dėl sta
tymo paminklo. Kiti draugai 
dar nesugrąžino blankų.

Draugas Dainius gerai pla
tina literatūrą, kurią leidžia 
LDS Centras. Pereitam susirin
kime pardavė daug Albumų 
kopijų po 50c. Tai vėliausias 
LDS leidinys, 10 
jaus. Istorija, su 
veikslų. Naudinga 
lietuviui įsigyti.

Nutarta pasiųsti protesto re
zoliuciją prieš verstiną karei
viavimą prezidentui F. D. Roo
seveltui, Washington, D. C.

LDS ir LMS Apskričių pik
nikas įvyks rugsėjo 15 d., P.

Rastasis krūmuose kūnas

ir pamatyti.

žintas kaipo Shirley Jones, ne
gras. Menama, kad turėjęs.ką 
bendro su loterijomis.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška alude 

ant Grand Street 
Rheingold -9Xtra Dry Alus. .

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

990Isidore Graff, 4.5 m
43rd St., Brooklyn, rastas pa
sikoręs ant šilumos suvadų 
dūdos viešbutyje Mills, N. Y.

■HMM —

m. Jubilė- 
daug pa- 

kiekvienam

Virš 250,000 lavintų ir pu
siau lavintų darbininkų 
darbo N. Y. Navy Yard 
se bėgiu 4 mėnesių, bet 
nuošimtis priimta.

prašę 
šapo- 
tik 1

išGvardiečiai būsią paleisti 
armijos punktų namo užsire
gistruoti, kad galėtų dalyvaut 
rinkimuose lapkričio 5-tą.

Dar keturios gatvių grindi
mo firmos prisipažino kalto
mis apsukusios miestą darant 
kontraktus.

Queens namų savininkai 
sirūpinę, kas atsitiks su 
mortgičiais jų įplaukoms 
mažėjus dėl drafto.

su- 
jy 

su-

Perfitto, 11 metų berniukas, 
tapo 
svaro 
vaiko 
riškų
minčiai. /

sužeistas eksplodavus 
kulkos kepuraitei, kurią 
dėdė, gvardietis, iš 
pratimų parsinešęs

ka- 
at-

J. Kennedy,. 26 m., užmuš
tas, ir W. Keniry, 20 m., su
žeistas automobiliui ir trokui 
susidūrus Ozone Parke.

Vaičioriio darže, "^estfield- 
Cranford, N.J. Programoj dai
nuos 4 chorai. Rengimo komi
sija kviečia dalyvauti visus 
LDS 1 kp. narius.

LDS 1-ma kp.z rengs metinį 
balių prieš naujus metus. Vie
tą ir laiką užregistruos Valdy
ba.

G. Kuraitis, Koresp.

Fred A. Tilch, jūreivis, už
muštas mašina prie E. Tre
mont ir Bronxdale Avės. Au- 
toistas pabėgo.

Coney Islando didžiųjų pa
radų — Mardi Gras — atida
rymo vakarą, rugsėjo 9-tą, su
važiavo 250,000. Iškilmės kas 
metai rengiamos oficialiai už
darymui sezono.

Long Island City vakarinėj 
mokykloj pridedama kursas 
mokint taisyt automobilius ir 
mašinšapių darbų. Prasidės 
rugsėjo 16-tą.

Vestuvės
Pereitą šeštadienį, rugsėjo 

7-tą, apsivedė Amilija Bruso- 
kaitė (Aido Choro narė) su 
Albertu Silas, šliubas įvyko 
Blessed Sacrament bažnyčioj, 
East New Yorke. Buvo trys 
poros pamergių ir pabrolių : 
Aldona Pečkauskaitė, Edna 
Neilson, Mary Sineus, Walter 
Brusokas, Antanas Yakštys, ir 
Al (pavar. nežinau). Po šliū- 
bo, surengta^ šauni vestuvių va
karienė, Buzelio svetainėj, ant 
Atlantic Avė. Buvo susirinkę 
apie 200 svečių, vietinių ir iš 
toliaus. Tarpe jų lankėsi būrys 
svečių iš Rochester, N. Y. Sve
čiai linksminosi ik vėlai vaka
ro* Jaunavedžiai apsigyvens 
East New Yorke.

Linkime jaunąvedžiam link
smo, pasekmingo, ir ilgo gyve
nimo drauge!

M.S.

/M

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

SO COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
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Valgykite 
MEDŲ

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

kitės juomi.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašklaučius

Kaina 75c Kvorta

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

F. W. SHALINS

Tel. Virginia 7-4499
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
Ir daržovių—virtų ir žalių.

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 ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

(SHALINSKAS)

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

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

padarau 
payeiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.
%

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

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 Barberini

raMMKH

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770
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Lietuviu Rakandu 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. ie]. ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Lietuviij Kuro Kompanija
ĮDEDAME M ASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų jnžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aproka\4nus be jokio mokesčio.
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