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Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

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

1 .priešų 
į Vokie- 

apie 
Tai vis buvę 

žvalgybi- 
pareigūnai”, 

saugoję

nusikaltę
Per arti

Naujosios Lietuvo 
spauda praneša, kad 
tiją subėgo iš Lietuvos 
600 asmenų,
aukšti valdininkai, 
ninkai ir kitoki 
savo laiku budriai 
smetoniškąjį režimą.

Visi jie yra labai 
Lietuvos liaudžiai.
14-ką metų jie mėsinėjo lietu
vių tautos kūną ir krovė sau 
turtus iš darbo žmonių krau
jo ir prakaito. Dėlto jie bijo
jo pasilikti Lietuvoje, nes nu
jautė, kad liaudis suves su jais 
sąskaitas.

Kad tie gaivalai, apvogę 
Lietuvą, pabėgo pas Hitlerį, 
nėra įstabu. Hitleris juk bu
vo ir yra jųjų globėjas. Ne- 
įstabu, kad Hitleris tuos pabė
gėlius priima ir globoja.

Bet įstabu, kad Amerikoje 
gyveną klerikalai, fašistai ir 
socialistai turi drąsos prašyti iš 
Amerikos lietuvių visuomenes 
tiems pabėgėliams aukų!

Pagalvokit: Smetona, kuris 
Lietuvą apiplėšė, kuris nu
kniaukė $80,000,000 bėgda
mas į Vokietiją, dabar laukia 
iš Amerikos lietuvių darbinin
kų aukų! O Smetonos sėbrai 
Amerikoje turi tiek akiplėšiš
kos drąsos tų aukų jam pra
šyti !!

Tūli laikraščiai nesenai prof. 
Vincą Krėvę-Mickevičių jau 
buvo sulikvidavę. Girdi, jis 
paleistas iš pareigų ir dabar 
“nežinia, kur”.

Vos spėjo tų “žinių” raša
las nudžiūt, kaip toji pati 
spauda jau rašo, kad rugpjū
čio mėn. 10 d. prof. Krėvė- 
Mickevičius sugrįžo iŠ atosto
gų ir vėl pradėjo eiti savo pa
reigas vyriausybėje!

Reikia pasakyti, kad mūsų 
priešų spaudai labai nevyks
ta. Nevyksta meluoti. Na, o 
tiesą rašyti jinai jau pamiršo.

Pereitą pirmadienį Maine 
valstijoj įvyko rinkimai guber
natoriaus ir senatoriaus. Repu
blikonai rinkimus laimėjo dau
guma balsų. Dabar jie šaukia, 
skelbdami: žiūrėkite, mes lai
mėjome Maine valstijoje, tai 
mes laimėsime ir visame kraš
te.

Bet . tasai šauksmas yra 
dirbtinas. Republikonai laimė
jo ir 1936 metais Maine vals
tijoje. Bet paskui bendruose 
rinkiniuose jiems teteko pasi
džiaugti tik dviem valstijom ' 
Maine ir Vermont.

šiemet, tiesa, republikonai 
būtų turėję didelės progos lai
mėti prezidentinius rinkimus. 
Bytų jie lengvai galėję laimė
ti, jei savo kandidatu būtų pa
statę ne stambių korporacijų 
atstovą Willkie, o kokį nors 
pažangesnį vyrą. Deja, repu
blikonai Philadelphijoj tą “pa
miršo”.
lininkų 
Willkie

Dėlto daugelis jų ša- 
jau šiandien reiškia 
nepasitenkinimo.

Willkie, pasirodo, buvo no
minuotas su prez. Roosevelto 
žinia. Sakoma, tarpe demokra
tų reakcininkų ir republiko- 
nų reakcininkų buvo slaptai 
susitarta pastatyti kandidatu 
Willkie. Pastarasis iki šiol 
nieko naujo Amerikos žmo
nėms nepasakė. Jis tik užgy- 
rė viską, ką Rooseveltas yra 
padaręs arba ką rengiasi pa
daryti. Užgyrė viską, kas ne
ša nenaudą . Amerikos liau
džiai.

Tuo būdu tarp kandidatų 
Roosevelto ir Willkie beveik 
nepasiliko jokio skirtumo es
miniuose klausimuose. Jiedu 
yra labai panašūs, kaip du 
vandens lašai.

Tūlose valstijose * balsuoto
jai, pareiškimui savo protesto
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BOSIĄ DRAFTUOJAMI AMERIKIEČIAI IKI 35 M.
2,500 VOKIEČIU LĖKTUVU PO 4 SYKIUS Kongrėsmanai Nutarė Neduot

KASDIEN NAIKINSIĄ LONDONĄ
Berlin, rugs. 12. — Jei ne 

šiandien, tai rytoj Vokieti
ja pradės siųst po 25 šimtus 
orlaivių kasdien bombar
duot Londoną, ir tie orlai
viai keturiais atvejais per 
dieną išmes 10 tūkstan
čių krovinių bombų į tą An
glijos imperijos širdį ir 
smagenis, kaip grūmoja vo
kiečių valdovai. Tuom <jie 
keršys Londonui už tai, kad 
anglų lakūnai bombardavo 
Berlyno centrą, senojo Vo
kietijos seimo rūmą (Rei
chstagą), ligonines, viešbu
čius, istorinius paminklus, 
gyvenamuosius namus ir 
kitus nekarinius punktus 
Berlyne, kaip sako vokiečių 
valdininkai.

Jie pabrėžia, kad Anglijos 
orlaiviai bombardavo net 
Amerikos ambasados rūmą, 
ir tai “paliudys Jungtinių 
Valstijų atstovas” (Alex
ander C. Kirk).

Vokiečiai, be kitko, nuro
do, kad anglų lakūnai 
sprogdino katalikų Šv. Jad- 
vigos ligoninę ir žydų ligo
ninę viduryje Berlyno. “An
glų orlaiviai pleškino darbi
ninkų gyvenamą Berlyno 
dalį ir nužudė šešis darbi
ninkus 1” šaukia vokiečių 
spauda:

“Kad anglai bombardavo 
mūsų Reichstago (seimo) 
rūmą, ir jeigu jų lakūnai

mėgins bombarduot (Hitle
rio) kanceliarijos rūmą 
Berlyne, tai mes sunaikinsi
me Anglijos seimo rūmus, 
anglų karaliaus palocių 
Buckingham ir Windsor 
Castle palocių.. Dabar jau 
nėra jokios priežasties, dėl 
ko mes turėtume susilaikyt 
nuo tokių žygių.”

Pilietybės Sveturgimiam 
“Nepageidau j amiems”

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas laišku para
gino kongresą “kuo grei
čiausiai” išleist įstatymą, 
kuris uždraustu duot Ame- 

, rikos pilietines popieras 
sveturgimiams “k o m u n i s- 
tams, naziams ir fašistams.” 
Ir kongreso atstovų rūmas 
tuoj rugsėjo 11 d. nutarė 
neduot pilietybės tokiem at
eiviam. Dabar šis sumany
mas perduotas senatui.

■Prez. Rooseveltas savo 
laiške sako, kad sulaikymas 
amerikinės pilietybės nuo

a

KONGRESO KOMISIJA NUTARĖ IMT Į 
ARMIJA VYRUS 21 IKI 35 METU

Bendra kiamą jų skaičių į,karinu ! <.. 
Vnlstiin lavvba vieniems metams; 11 •!

Italu Fašistą Vadas 
Garbina Amerikietį 
Kun. Ch. Coughliną

Roma. — Buvęs vyriau
sias sekretorius Italijos fa
šistų partijos, Roberto Fa- 
rinacci savo laikraštyj gar
bina fašistinį Amerikos ka
talikų kunigą Ch. Coughli- 
ną ir rašo:

“Kunigas Coughlin tvir
tai išstoja prieš žydišką 
demokratinę p r o p a g andą 
Jungtinėse Valstijose. Tai 
suprantama, kodėl Anglijos 
mylėtojai, 
Rooseveltu priekyje, ir re
negatas Fiorello LaGuardia 
kovoja prieš Coughliną. .

“Sakoma, kad net vienas 
aukštas dvasiškis mėgino 
pažabot Coughliną, bet 
Coughlinas nepasidavė.

“Kelios dienos atgal 
Coughlinas rašė savo žurna
le ‘Social Justice/ kad Mus- 
solinis yra išmintingiausias 
pasaulyje valstybės vyras.”

JAPONIJA PAGEIDAUJA
DRAUGIŠKUMO SU SO

VIETŲ’ SĄJUNGA
Tokio. — Įtakingas japo

nų dienraštis “Nichi Nichi” 
rašo:

“Platieji Japonijos ir Ru
sijos interesai reikalauja 
draugiškumo tarp šių dvie
jų šalių... reikia sumegsti 
gerus santikius.”

Kitas japonų dienraštis 
“Hochi,” taip pat reikšda
mas mintį Japonijos politi
kų, sako:

“Visai galimas daiktas 
gražiai sutvarkyt Japonijos 
santikius su ’ Sovietais.” x

Prane Šimai Amerikos ......    t __ _
spaudai nurodo, kodėl japo-j Sako/ ka<T anglų lakūnai

Vokietija Užginčija, kad 
Anglai Subombarda

vo Berlyno Stotį

komunistų ir fašistų 
padėtų pažabot kai kuriuos 
penktosios kolonos veiks
mus.”

Šiame sumanyme yra .dar 
sekami punktai:

j Atimt Amerikos pilietybę 
iš “tūkstančių tik vadina
mųjų piliečių, kurie per il
gus metus nėra buvę šioje 
šalyje;

Taipgi atimt pilietybę iš 
tų amerikiečių, kurie tar
nauja svetimų kraštų armi
jose ar balsuoja kitų šalių 
rinkimuose.

Berlin, rugs. 12. — Vo
kiečių valdžią su pasipikti
nimu užginčija anglų lakū
nų prlanešimą^^kad , jie. ; su
bombardavę didžią Potsdam 
geležinkelių stotį Berlyne.

Vokiečių Lakūnai per 
Dieną Užmušė 1,010 

Žmonių Londone
London. — Suskaityta 

1,010 lavonų tų žmonių Lon
done, kuriuos vokiečių or
laiviai bombomis užmušė 
vien tik antradienį. Tą pa
čią dieną jie sužeidė 4,300 
londoniečių.

Washington. —
komisija Jungtinių Valstijų lavybą vieniems metams! Į 
senato ir kongreso atstovų 
rūmo nutarė suregistruot 
verstinai karinei tarnybai 
visus vyrus nuo 21 iki 35 
pilnų metų ir nusprendė, 
kad valdžia gali tuojau po 
suregistravimo paimt rei-

WILLKIE’O RĖMĖJAI PHI- 
LADELPH1JOJ SUDARĖ 

VIGILANCIŲ ARMIJĄ

nai dabar įieško geresnių 
santikių su Sovietais. Tai, 
girdi, todėl, kad Japonija 
prisibijo Jungtinių Valsti
ją

Japonai norėtų užimt Ho- 
landišką Rytinę Indiją ir 
Francijos koloniją Indo- 
Chiną. O Jungtinės Valsti
jos jau ne kartą įspėjo Ja
poniją neliest tų kraštų.

Wm. Z. Foster Reikalauja 
Radio Teisių Komunistams
New York. — Komunistų 

Partijos rinkimų vajaus ko-‘ 
miteto pirmininkas Wm. Z. 
Foster užprotestavo valdiš
kam Federalių Susisiekimų 

[Komisijos pirmininkui Ja- 
mesui L. Fly, kad Nacio- 
nalė Broadcasting (radio) 
kompanija elgiasi kaip “cen
zorius ir neleidžia komunis 
tų kandidatams išreikšt 
savo politinę mintį per ra
dio. Tai yra aiškus laužy-

nepataikę į jokią kariškai 
ar pramoniškai svarbią vie
tą Berlyne, bet, girdi, tiks
liai bombardavę nekarinį 
Berlyno vidurį.

Pasak vokiečių, tai jie 
nušovę žemyn šešis iš ma
žo būrio anglų orlaivių, ku
rie atakavo Berlyną.

London, rugs. 12. — An
glų priešorlaivinės kanuolės 
ir greitieji lėktuvai vakar 
nušovė žemyn 90 vokiečių 
orlaivių, o iš savo pusės 
prarado tik 17 lėktuvų.

su prezidentu mas federalės valdžios tai-

pries tokią padėtį, paduos sa
vo balsus už komunistų kandi
datą į prezidentus E. Browde- 
rį. Bet tai tik tūlose. Nes kai 
kuriose valstijose reakcinin
kai—republikonai ir demokra
tai—susitarė ir komunistams 
(ir net socialistams) rinkimi
nio sąrašo pastatyti neleido:

Vadinasi, būsimieji lapkri
čio mėnesį prezidentiniai rin
kimai bus labai keisti.

syklių, kurios teigia, kad 
radio turi lygiai elgtis su 
visomis, politinėmis partijo
mis,” kaip nurodė/ Fosteris.

Federalės komisijos pir
mininkas Fly, gavęs Foste- 
rio protestą, pranešė, kad 
jis sutinka sueit Fosterį pa
sikalbėt tuo klausimu. Jų
dviejų pasikalbėjimas įvyks 
šį penktadienį.

Italų Submarinai Nuskandinę 
Kelis Anglų Laivus

Roma, rugs. 12. — Italų 
komanda skelbia, kad nuo 
šio mėnesio pradžios jų sub
marinai Atlanto Vandenyne 
sunaikino kdlis * Ištekinius 
anglų laiyųšj'yBčJ^OOO to
nų įtalpos, ir nu^ih'dino du 
Angli j os kaWhiffi1laivus 
naikintuvus Ralid'ohbjoj Jū
roj. '

Vokiečių Armija Galinti 
Greit Įsiveržt j Angliją
London, rugs. 12. — An

glai spėja, kad Vokietija bi
le dieną gali laivais ir val
timis pasiųst savo armiją ir 
kur nors mėgint iškelt ją į 
Angliją.

Vakar anglų ministeris 
pirmininkas W. Churchill 
pareiškė/ kad šimtai didelių 
Vokietijos motorizuotų val
čių ir laivai yra. prirengti 
gabent vokiečių kariuomenę 
į Angliją.- Jis išreiškė viltį, 
kad anglai sunaikinsią per- 
sikeliančią vokiečių kariuo
menę, ir šaukė Anglijos vy
tus ir moteris atlikt, savo 
pareigą.

Berlin, rugs. 12. — Va
kar vokiečių orlaiviai virš 
Londono nukirto žemyn 54 
anglų lėktuvus, o savo pra
rado . tik 18 orlaivių, kaip 
teigia vokiečių komanda.

Philadelphia, Pa. — Ame
rikos Vigilančių (budėtojų) 
Sąjunga skleidžia fabrikuo
se korteles su spaudintu 
prižadu, kurį “ištikimi ame
rikiečiai” darbininkai, gir
di, “turį” pasirašyt, jog jie 
praneš biurui valdiškų J. E. 
Hooverio seklių “vardus, 
adresus ir darbo vietas visų 
tokių žmonių, kurie viešai 
ar slaptai veikią prieš Jung
tinių Valstijų valdžią.”

Šią Vigilančių Sąjungą 
įsteigė pulkininkas Frank 
K. Hyatt, pirmininkas 
Pennsylvanijos Karinės Ko
legijos, Chesteryj, Pa. Fi
nansus tiems vigiliantams 
duodą John G. Pew, pirmi
ninkas Sun Laivastatyklų 
kompanijos, ir Webbų Vil
nonų kompanija. Vigilan
čių Sąjunga dabar turinti 
10,000 narių.

Pew ir C. Ei. Webb yra 
karšti rėmėjai Willkie’o, re- 
publikonų kandidato į Jung
tinių Valstijų prezidentus.

Pagal šį tarimą, tai būtų 
suregistruota 16 milionų ir 
500 tūkstančių vyrų kari* 
nėms pareigoms.

Kongresmanų ir senato
rių komisija atmetė Fish’o 
pataisymą, kuris siūlė, kad 
per 60 dienų po verstino ka
reiviavimo įstato išleidimui 
prezidentas šauktų jaunųą 
vyrus liuosnoriai stot į ar
miją. Pataisymas sakė, tik 
tada verstinai imt į kariuo
menę papildomąjį skaičių 
vyrų, jei nesusidarys 400,- 
000 liuosnorių pagal pirmą 
pašaukimą.

Pranešama, kad visas 
kongresas, senatas ir atsto
vų rūmas, greitai užgirs su
manymą verstinai imt į ka
riuomenę vyrus nuo 21 iki 
35-kių metų amžiaus.

Republikonų kandidatas į 
prezidentus Willkie taipgi 
ragino kuo greičiausiai 
įvest verstiną kareiviavimą 
Amerikoje..

/ *'•<!>

Skaičiuojama, kad 5 mi- 
lionai iš 16,500,000 vyrų ga
lėtų būt bile kada paimti į 
karinę tarnybą, o 11 milio
nų dar liktųsi savo vietose 
kaipo reikalingi darbininkai 
šalies gynimo darbams, kai-, 
po šeimynų maitintojai ar
ba fiziniai netikę kariš
kiems uždaviniams.

vS ■ H
■J

Rooseveltas Ketina Išlai
kyt Darbininkų Teises

Prez. 
šuva-

Washington. -—
Rooseveltas kalbėjo 
žiavimui Darbo Federacijos 
Vežikų ir Šoferių Brolijos 
(unijos) rugs. 11 d. ir už
tikrino, kad darbininkų tei
sės ir laimėjimai būsią iš
laikyti, nežiūrint karinių 
Amerikos prisirengimų ap
siginti. Jis taipgi žadėjo 
darbuotis, kad būtų prapla
tinta socialė bedarbių ap- 
drauda, pagerinta pensijos 
nusenusiem darbininkam ir 
“draftuota’I apsiginklavimo

Kodėl Naziai Ardo Lon
doną, Kaip Jie Aiškina

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė teigia, kad visas 
Londonas abelnai esąs ka
rinis miestas. Jis yra di
džiausias Anglijoj centras 
ginklų, amunicijos ir kito
kių fabrikų, vieta milžiniš
kų sąndėlių ir, svarbiausia 
Anglijos prieplauka. Pasak 
vokiečių, tai ''Londone yra 
trečdalis visų karinių An
glijos jėgų. Tai todėl, girdi, 
Vokietija turinti sunaikint 
Londoną.

Vokiečiai, be kitko, teisi
nasi, kad apie ginklų fabri
kus Londone gyvena darbi
ninkai visomis pusėmis; to
dėl, sako, vokiečių lakūnai, 
bombarduodami tuos fabri
kus, “kartais” netyčia pa
taiko ir į darbininkų butus.

Anglų Lakūnai Užmušė 40 
Nekariškių Vokietijoj

London, rugs. 12. — An
glijos orlaiviai sėkmingai 
bombardavo Berlyno orlai
vių stovyklą Tempelhof, An- 
halter ' geležinkelio stotį ir 
priešlėktuvinių kanuolių ba- 
tarejas Tiergartene, Berly
ne.

Berlin, rugs. 12. — Vokie
čių vyriausybė praneša, kad 
anglų orlaiviai, bombarduo
dami Berlyną, Bremeną ir 
Hamburgą, užmušė 40 ne- 
kariškių vokiečių ir tiek pat 
sužeidė.

Anglai Atmušė Daug Vokie
čių Orlaivių nuo Londono

Įkaitino Devynis Penu 
sylvanijoj už Parašą 
Rinkimą Komunistam

reikalams tokie fabrikai, 
kurie atsisakys bendradar
biaut su /Valdžia.

Kaip ti^fpirm Roosevelto 
kalboącsy.yfižiąvimąs Vežikų 
ir špįfferįiį Brolijos pasmer
kė bandymus įvest verstiną 
kariuomenėn ėmimą Ameri-

London, rugs. 12. — An
glai smarkiausia ugnim 
priešlėktuvinių kanuolių at
mušė didžias vokiečių orlai
vių atakas nuo Londono. 
Tik keliem vokiečių bombi- 
ninkam pavyko pralėkt pro 
tą ugnį ir numest bombas į 
Lpndoną, padarant mieste 
eilę naujų gaisrų.

Beaver, Pa. — Šio apskri
čio teismas įkaitino keturis 
darbininkus, kurie rinko pi
liečių parašus, reikalingus 
komunistų kandidatams rin
kimuose. Prokuroras tvirti-^ 
no, kad parašų rinkėjai ne
teisingai perstatę piliečiams 
dalyką, ir piliečiai, girdi, 
nežinoję, kokiu tikslu ren
kami jų parašai.

Praeitą savaitę Westmo- 
relando apskričio teismas 
panašiai įkaitino penkis as
menis už piliečių parašų 
rinkimą komunistų kandi
datams, nors liudytojai 
prieš parašų rinkėjus pai
niojosi ir “šlubavo,” kaip 
sako pranešimas “Daily 
Workeriui.”

Penki westmorelandieciai 
laikomi pilnam teismui po 
30 tūkstančių dolerių užsta
tų.iš* viso. Trys beaveriečiai 
paliuosuoti po užstatais iki 
sprendžiamojo teismo.

PHILADELPHIA, PA

i

ORAS.— šį penktadienį
Dr. Stasys šolomskas mirė 

rugsėjo 10 d. Laidos rugsė
jo 14 d., 10 vai ryto, z ą
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Kaune Civilinė Metrikacija Veikia
Elta praneša:
“Kauno miesto civilinės metrikacijos 

įstaiga pradėjo veikti nuo rugpjūčio'15 
d. Per vieną pirmąją savaitę Kauno met
rikacijos punktui buvo paduota apie 100 
pareiškimų susituokti. Toks didelis pa
duotų pareiškimų skaičius rodo, kaip 
daug asmenų prie senojo režimo negalė
jusių ar nenorėjusių tikybinėmis apeigo
mis sudaryti šeimų, dabar skuba pasi
naudoti galimumu be kompromisų su sa
vo sąžine ir be didelių duoklių dvasinin
kams susitvarkyti savo šeimyninius san
tykius. Per penkias civilinės metrikacijos 
dienas buvo jmetrikuoti 39 vaikai, jų tar
pe 17 vyresnio amžiaus. Mirimo aktų per 
tą laiką surašyta 23.”

Taigi, pagaliau, Lietuvos žmonės susi
laukė gadynės, kada jie, jei tik nori, ga
li civiliai apsivesti, kaip kituose kultū
riniuose kraštuos; panašiai, kaip ir mū
sų krašte, Jungtinėse Valstijose.

600 Hitlerio Šnipų
' T' ~ “Naujienose” rašo tūlas St. Kuzmins-

kas iš Berlyno ir prašo, kad amerikiečiai 
siųstų jam ir jo sėbram aukų! St. Kuz
minskas ir kiti yra pabėgę iš Lietuvos 
pas Hitlerį “ant burdo.” Laiško autorius, 
be kitko, sako:

“Palyginamai nedideliam lietuvių inte
ligentų skaičiui pasisekė išsigelbėti nuo 
‘bolševikiško teroro’ slaptai perbėgant 

‘rubežių ir jieškant prieglaudos Vokieti
joje. Tokių pabėgėlių šiandien priskaito- 
ma virš 600 asmenų....

.“Pabėgėlių skaičiui didėjant, Vokieti
jos valdžia įsteigė pabėgėlių liogerį, kur 
perbėgę už mažą atlyginimą gauna pas- 
togę ir maistą...” •

Šis pabėgėlio pas Hitlerį pareiškimas 
pasako labai daug.

Tie “virš 600 inteligentų”—tai buvu
sieji Smetonos žvalgybininkai. Jie kanki
no Lietuvos liaudį. Jie siuntė į kalėjimus 
ir katorgas geriausius Lietuvos sūnus ir 

< dukteris. Jie plėšė valstiečius ir darbi
ninkus ir patys lobo. Dabar, kai atėjo 
perversmo dienos, jie pirmutiniai pabėgo 
pas Hitlerį.

> Nubėgę ten, reikia žinoti, jie be darbo 
nebus ir Hitleris jiems pastogės ir val
gio už dyką neduos, kadangi patys Vo
kietijos žmonės gyvena trūkumuose. Tie 
“600 inteligentų” tarnaus Hitlerio Gesta- 
poj, bus Hitlerio šnipais ir padės jam 
kada nors Lietuvą ir Sovietų Sąjungą 
pulti.

Iš naujosios Lietuvos pas Hitlerį nėra 
pabėgęs nei vienas doras inteligentas, nei 
vienas doras žmogus. Kiekvienas, kuris 
ten bėgo, buvo labai nusižengęs Lietuvos 
liaudžiai. Dori inteligentai, profesionalai, 
pasiliko Lietuvoje ir ten smarkiai dirba, 
kurdami naują gyvenimą.

Taigi tie žmonės, kurie “Naujienų” 
bendradarbio balsą išgirs, kurie norės 
savo centuš ir dolerius siųsti “tautos va
dui” ir vadukams, esantiems Hitlerio 
užanty j, tegu gerai pagalvoja pirmiau, 
negu jie tą darys.

“Dievo Bausmė“
Kunigų “Darbininkas” spausdina tūlo 

J. K. M. pastabą apie “dievo bausmę,” 
kurią jis dabar užleido ant Lietuvos. Gir
di, žmonės esą sugedę ir niekas nekreipiu 

^dėmesio į tą, blogumą, kurį jie patys i pa
sigamina. J. K. M. žodžiais:

“Paskui šaukia, kad Dievas ^bąu^ia. 
Aš gi sakau, kad didelė Dievo||^i0laMr- 
dystė, kad jis tiek tebaudžia, turė
tume laukti tokios pat bausiriės, kaip 
anais laikais Sodomos ir G o m ovos liki
mas, kad buvo. Tik pažiūrėkime į šių 
dienų žmonių (išnaudotojų, kunigų, etc: 
—“L.” Red.) gyvenimą, elgesį ir jų dar
bus. Jau nežiūrint tų, kurie piktajam 
pasidavę, bet ir ne ką geresnio galima 
matyti ir pas tuos, kurie dar- vadinasi 
neva katalikais. Ir ne tik pas praščiokus, 
bet ir pas mūsų vadus-lyderius, tik pa
viršutinis jų aktyvumas bei šūkavimas, 
o širdy tikros katalikybės ir artimo mei
lės tai nėra nė kibirkštėlės. O kuomet to 
nėra, tai nė Dievo meilės nėra—viskas 
tik imitacija bei pamėgdžiojimas.

“Kol toksai supratimas Dievo ir arti
mo meilės bus, tol mes (išnaudotojai, fa
šistai, kunigai.—“L.” Red.) negalime ti
kėtis geresnės ateities, bet tik laukt Die
vo bausmės, nes tam dirva prirengta ir 
dar rengiama. Dabartinė Lietuvos ne
laimė kai kuriuos gal pamokys, ką tai 
reiškia melstis ir pildyti Dievo įsakymus, 
nes to viso nebuvo ten paisoma. (“Darb.” 
iš rugs. 10 d.)

Vadinasi, “Darbininko” bendradarbis 
m^no, kad dievas dar permažai kunigus 
nubaudė—jie verti didesnės pabaudos. 
Jie verti net Sodomos ir Gomoros likimo!

Lietuvos liaudis, aišku, dėl to, kas Lie
tuvoje atsitiko, ne tik nenukentėjo, bet 
labai daug laimėjo. Ji nebuvo niekam 
nusikaltusi, tad jos niekas ir nenubaudė. 
Atsikračiusi fašizmo, Lietuvos liaudis 
patapo savo krašto šeimininkė.

Kunigams, fabrikantams, bankinin
kams ir fašistiniams valdovams, tai iš 
tikrųjų buvo užduotas smūgis: jie dabar 
turės, jei norės gyventi, dirbti naudingą 
visuomenei darbą, panašiai, kaip dirba 
visi Lietuvos darbo žmonės.

Šis “Darbininko” bendradarbio gązdi- 
nimas katalikams, matyt, turi dvejopą 
tikslą: (1) priversti juos daugiau “auko
ti bažnyčiai”, ir (2) padaryti paklusnes
niais kunigams tarnais kovoje prieš tuos, 
kurie mano, kad Lietuvos žmonės dabar 
gyvena gražiau ir žmoniškiau, negu jie 
yra kada nors gyvenę. -

Numato Amerikos-Japonijos Karą
Amerikos admirolas Yates Stirling 

numato, kad tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Japonijos yra neišvengiamas karas. Jis 
rašo, kad Japonijos imperialistai griebs 
ne vien Indo-Chiniją, Francijos koloniją, 
bet ir Rytų Indiją—Holandijos turtin
gas kolonijas. Rytų Indija turtinga cuk- 
kraus, gumos, kavos, arbatos ir kitais 
svarbiais augmenimis, žibalo ir anglies 
turtais. Jungtinės Valstijos negalėsian
čios leisti Japonijai paimti tuos turtin
gus kraštus ir todėl kilsiąs karas.

Ar Bus Meksikoj Kontr- 
Revoliucija?

Seniau Meksika buvo labai pagarsėju
si “revoliucijomis.” Dalykas tame, kad 
Anglijos ir Amerikos imperialistai visa
da varžėsi už Meksikos turtingus žibalo 
šaltinius. Tad jų agentai ir organizuoda
vo tas “revoliucijas.”

Vėliau per kurį laiką Meksikoj buvo 
ramu, baigėsi “revoliucijos”. Cardenaso 
valdžia rūpinosi savo krašto gerove. Ji 
konfiskavo nuo svetimų imperialistų ži
balo šaltinius; kai kuriems pažadėjo kiek 
atlyginti. Tas labai nepatiko ir Amerikos 
žibalo šaltinių savininkams, Anglijos, 
Belgijos ir kitiems.

Nesenai , Meksikoj įvyko prezidento 
rinkimai. Laimėjo Cardenaso politikos 
šalininkas ponas Avila Camacho. Jo opo
nentas generolas Juan Abdreu Almazan 
laike, rinkimų žadėjo bendradarbiauti su 
Wall Stryto kapitalistais. Bet jis pra
laimėjo. Dabar generolas Almazan atva
žiavo į Jungtines Valstijas. Čia susirinko 
ir jo pasekėjų. Jis ir jie šaukia, kad Mek
sikoj busianti “revoliucija.” Žinoma, tai 
nėra tušti žodžiai. Jie ne be reikalo po 
Wall Stryto kapitalistų globa atvyko. Tie 
grūmojimai nėra tuščias dalykas. Bet ar 
jiems pavyks nauja “revoliuciją? . lai-' 
mėti, tai klausimas, nes Meksikos val
džia nemiega. Ji jau pasiuntę,^Jungti
nių Valstijų pasienio strateginęPozici
jas savo armiją. Matyti, kad ji. jąukia iš 
čia Almazano užpuolimo. Jeigu, tęn kiltų 
“revoliucija” tai ji gfeičiaunkaran, įvolr.. 
tų ir mūsų šalį.

Naikintojai Amalijai
♦XI ♦ ♦ T BHwJUi Wl

Prezidentas Rooseveltas 
ir valstybės sekretorius su
sitarė su Anglijos valdžia ir 
jai pervedė 50 Amerikos 
naikintojų (destroyers) ka
ro laivų. Sakoma, kad tai 
“seni” karo laivai, bet An
glija ant tiek buvo “man- 

< dagi,” kad už tuos “senus” 
karo laivus pervedė Jungti
nėms Valstijoms net aštuo- 
nes salas su karo laivyno 
bazėmis.

Sulyg tarptautinių susita
rimų Hagoje, 1907 metais, 
kurie buvo Jungtinių Vals
tijų senato užgirti 1908 me
tais, tai jokia valstybė ne
gali parduoti, pervesti ar 
kitaip perleisti kariaujan
čiai valstybei karo laivus, 
ginklus, arba tokius laivus, 
kurie gali būti paversti į 
karo laivus.

Vienok, paskutiniais ke
liais metais pasaulyj laužo
mos tos tarptautinės sutar
tys. Kada Italijos ir Vokie
tijos fašistai puolė Ispanijos 
liaudį, tai jie generolui 
Franco “skolino” savo karo 
laivus ir submarinus, pira
tiškai skandino kitų šalių 
laivus, kurie plaukė į Ispa
niją arba ton sritin.

Prezidentas Rooseveltas 
atsiklausė valstybės proku
roro pono Jacksono: ar leis
tina Jungtinėms Valstijoms 
parduoti karo laivus Angli
jai “nesulaužant neutralite
to”. Ponas Jackson išaiški
no, kad “leistina”, nes Jung. 
Valstijos •, parduoda senus 
karo laivuę ne tikslu, kad 
Anglijai padėtų bet tikslu, 
kad JungY Valstijos ■ savo 
apsigynimiii nori įsigyti tas 
salas ir laivyno bazes. Prie 
to, jis pridėjo ir tą, kad 
1904 ir 1905 metais, kada 
Rusija ir Japonija kariavo, 
tai Vokietija pardavė kelis
mažus karo laivus Rusijai, buvo aštri ir labai rūsti. De- 
Bet šis pono Jackson aiški
nimas iššaukė aštrų protes
tą, nes daugelis numato, 
kad tai yra♦ žingsnis į karą, 
kad 1904-1905 metų Vokie
tijos žygiais negalima lau
žyti 1907'mietų susitarimą, 
tai yra vėlesnį susitarimą, 
kuris Amerikos senato 1908 
metais užgirtas.

Dar daugiau kritikos kilo 
todėl, kad ' tokį žygį, kaip 
karo laivų ar kitų ginklų 
pervedimą kitai ' 
gali atlikti tik Senatas, o ne 
patsai vienas prezidentas.

Balsai Už ir Prieš
Kongresmanai tuojau pa

sidalino tuo ./klausimu. Kri- 
.tika Roosevelto antrašu bu
vo aštri. Senatorius Nye, iš'tradicijas ir Jungt. Valstijų miškuose. Bet ne dėlto jie 
N. Dakota, republikonas pa- Konstituciją. Jeigfci šis slap-'gyvena miškuose, kad tai 
reiškė: “Tai diktatūra... tas susitarimas bus praves- žmonės jų nepriimtų į na- 
Prezidentas elgiasi, kaip tas gyveniman, tai bus fak- muš, bet dėlto tur būt, kad 
diktatorius.” Kongresma- tas kad mps osamp karp ir jiems patinka. Žmonės juos 
nas Wadsworth, republiko- galime pilnai pasirengti da-'labai kas tik ką turi, 
nas, iš New Yorko, -pareiš- lyvauti Europos kare. Jei- U duoda, ar iš valgių, ar ką 
kė: “Aš .įvertinu svarbą tų gu Rooseveltas tą gali at-!kitą ir neima jokio atlygini-

ka-sakė: “Dabar Anglija 
riauna už mus. Aš užgiriu 
suteiktą jai pagalbą.”

Ir taip pasidalino sena
toriai ir kongresmanai, vie
ni pilnai užgiria Roosevelto 
žygius, kiti smerkia, kaip 
žygius, kurie velka Jungti
nes Valstijass nuo neutrali
teto į karo katastrofą.

Republikonų vadas S. F. 
Pryor sakė, kad Roosevel
tas veda mus į karą. “Daily 
Worker”, savo redakciniam 
straipsny j, apibudino tą žy
gį šiaip: “Vis giliau į karo 
baisenybę. \. Rooseveltas 
veda mūsų šalį pražūtingą 
karą.” Ten pat nurodė, kad 
pirmiau pavertė Amerikos 
industriją į karo fabrikus 
Anglijai, kur gamino karo 
lėktuvus, kanuoles, amunici
ją, ginklus; perdavė armi
jos ginklus, daug tankų ir 
amunicijos iš armijos gink
lų sandėlių, dabar pardavė 
naikintojus, o vėliau siųs ir 
Amerikos žmones.

Willkie, republikonų kan
didatas į prezidentus, sakė: 
“Tai pilnai ^diktatoriškas 
Roosevelto pasielgimas... 
Prezidentas paneigė senatą, 
kongresą ir konstituciją... 
Jeigu prezidento diktatoriš
ki žygiai nebus sulaikyti, 
tai bus įrodymas, kad de
mokratija jau neveikia.”

Žinoma, buvo balsų ir už 
Roosevelto žygius. “New 
York Times” pilniausiai už- 
gyrė Roosevelto pasielgimą 
vardan “Anglijos demokra
tijos.” To laikraščio milita

Rooseveltas pareiškė, kad 
Anglijos-Jungt. Valstijų Nu
tartis buvo padaryta aky- 
vaizdoj didelio pavojaus.

“Kame gi yra tas pavo
jus? Pirma, Jungt. Valsti-

gė, nors Churchill sakė, kad 
dar tas nereiškia, kad Jung
tinės Valstijos jau stojo ka- 
ran, bet jo tonas buvo tokis, 
kaip kad ir būtų kare.

Italijoj fašistų spauda
kietai išstojo prieš Ameriką'jos nepasirengę tuojau įs- 
grūmodama, kad tas neišeis j toti į karą, intervencijai 
ant gero. Kad tas vis vien■ prieš dideles valstybes. An- 
neišgelbės Angliją nuo su- tra, tūli amerikiečiai mano, 
smukimo, kuris jau yra vi- ■ kad pavojus susidaro tame, 
sai arti.

Vokietijoj spauda plačiai: 
rašė, kad 50 naikintojų ne
padarys didelės permainos 
karo eisenoj, kad Vokietija 
vis vien greitai sumuš An
gliją, o Amerikos tą žygį 
apibudino, kaipo karo žygį, 
kaipo.-laužymą neutraliteto.

Japonija šaukė prieš nai
kintojų pervedimą, bet dar 
daugiau ji nepatenkinta 
tuo, kad artėja Anglija ir 
Jungtinės Valstijos, kurių 
bendras blokas gali pastoti 
kelią Japonijos ekspansijai. 

| ' Sovietų Sąjungoj giliai 
?! buvo išanalizuotas tas įvy- 

kis. Raudonosios Armijos 
organas “Krasnaja Zvezda” 
tarpe kitko rašė:

“Padaryta Anglijos ir 
Jungt. Valstijų sutartis ap
sikeitime karo laivų ant sa
lų, tai reiškia, kad aštrioj 
kovoj tarpe Amerikos karo 
šalininkų ir nesikišimo žmo
nių, karo šalininkai paėmė 
viršų. Karo eisena daug 
greičiau vystosi, kaip buvo 
manyta. Todėl, Jungt. Vals
tijos pradžioje antrų metų 
karo jau atsidūrė tokioj po
zicijoj, kokioj buvo pavasa
rį 1917 metais... Amerika

I jeigu Anglija bus sumušta, 
kad nebus “draugingo” An
glijos karo laivyno Atlanto 
Vandenyne, kurį tie ameri
kiečiai skaito savo “Magi
nėto Linija.” Trečia, Ame
rikoj nėra palinkimo, kad 
būtų padaryta naudinga 
Vokietijai taika, tokiame 
atsitikime Jungt. Valstijos 
visiškai netektų rinkų Va
karų Europoj... Ir prieita 
prie išvados, kad bėgyj 6 
mėnesių Amerika turi ateiti 
Anglijai į pagalbą.”

Nauji Karo Laivai
Rooseveltas pardąvė An

glijai “senus” karo laivus, 
bet nereikia manyti, kad jie 
yra ant tiek “seni”, kad ne
turi karo reikšmės. “Se
nais” mes vadinome karo 
orlaivius, kuriuos Amerikos 
armija perleido Anglijai. 
“Senais” mes vadiname ir 
tankus. “Senais” vadinome 
kanuoles, kulkasvaidžius ir 
kitus ginklus, kurie buvo 
paimti iš mūsų šalies arnii- 
jos arsenalų. Juk plačiai ra
šė kapitalistinė spauda, kad 

. “senumo” pridengimas yra 

. reikalingas tik tam, kad 
______J mes “neutrališki.”

ruošiasi dalyvauti kare už | Tuo kartu, kada pardavė 
pasaulio persidalinimą, ji “senus” naikintojus, tai 
manė, kad karas užsitęs net'rugsėjo 10 dienąt pasirašy- 
kelis metus, kuriame priešo ta nauji kontraktai ant 200 
jėgos bus išteriotos. Bet ka-, naujutėlių karo laivų, bū- i a i • • • • • • . • _ • ’ X _ __ X - Y_____ V * _ * _ )ujos. io laiKiascio minta-,da Anglijai vienai prisiėjo/tent: 7 šarvuočiai; 8 orlai- 

apžvalgininkas Hanson vesti kar^ prieš Vokietiją1 vių vežikai; 27 kruizeriai;
W. Baldwin, raise,:, ad is -r Įį-aRją tai padėtis griež-{H5 naikintojų; 43 submari-
maino laimėjo Jungt. Val.s- f Tr... __ „° ii. tai peisimame. n neveltui1 . (Tąsa ant 5-to pusi.?tijos, nes jos gavo labai 
svarbias bazes. New Yorko 
majoras LaGuardia sakė, 
kad jis pilnai užgiria Roo
sevelto darbus. Bet kritika

(Tąsa ant 5-to pusl.7

Laiškas iš Laisvos Lietuvos
Raudėnai, 
birželio 21, 1940. 

Brangi ponia Stigienė!
Jūsų laišką aš gavau, o 

taip pat sykiu ir pinigų.

(

O dabar aš norių padėko
ti už tuos pinigus, kuriuos 
man prisiuntei, nes man jų 
labai buvo reikalinga,, Bet 
ir man pačiai neaišku, ko
dėl taip įvyko, tarytum ste
buklas. Kuomet aš gavau 
nuo jūsų pinigų, tuojau par
ėjo ir bolševikai, kai žino
dami, kad ir aš jau turiu 
pinigų ir galėsiu juos su
šelpti, nes dabar yra ren
kamos tokios aukos tiems, 
žmonėms, kurie buvo su
grūsti į kalėjimus už politi
ką. Taip pat ir dar aš pra
šyčiau, kad jeigu jūs tokios 
pat dvasios žmonės ir trok
štate bolševikų, tai prisidė
kite nors menka dalele,, peš 
mes paaukojam tai pinigų, 
tai taip kokių produktų,nu
perimam.

Tai kol kas aš ir tiek ką 
bežinau. Gyvenam kol kas 
gerai, sveikata irgi pusėti
na. Ranką skaudėjo, bet da
bar kai gavau pinigų, ėjau 
pas gydytoją.ir atsitaisė. O 
dabar aš baigsiu rašyti ir 
vėl lauksiu nuo tavęs laiško, 

imti veltui. Taip pat aš dėkoju ir toms 
Taip pat sutinkant juos at- savo draugėms, kurios ma- 

venti po diktatoriaus galia, važiuojant, meta gėles į au- ne irgi taip pat neužmiršo 
Jeigu kongresas ir liaudis tobusus ir šaukia visi: “Va- ir atjautė bėdoje, nes yra 
neišstos prieš tai vieningai, h®, valio, bolševikai! Seniai žinoma ir patarle, kad ne 
kad sulaikyti Rooseveltą’, mGS iau laukėm, net tas draugas, kuris atjaučia 
šiame momente, tai šalis su- pražiūrėjom ir akis, bet vie-į laimėje, bet tas, kuris ne- 
silauks baisios tragedijos,1^ sykį sulaukėm, ir pasi-, užmiršta ip nelaimėje ir ne-

mokratų laikraštis “St. Lo
uis Post-Dispatch” išspaus
dino editorialą, kuris užvar
dintas: “Diktatorius Roose-x- x -- — - x-—-o
veltas Atliko Karo Žygį” ir (Kadangi jūs. man buvot to- 
redakcijos straipsnis prasi- kia gera, tai aš dabar esu 
deda: lygiai tokia gera ir tiems

“Ponas Rooseveltas šian- bolševikams, kurie ką tik 
dien. atliko karo žygį. Jis neseniai parėjo į Lietuvą, 
tapo pirmas Amerikos dik-'Su jais gavau jau kalbėti ir 
tatorius.” Toliau išdėsto,'pasirodo, kad labai yra ge- 
kad Rooseveltas apsilenkė ri žmonės, todėl man ir pri- 
su senatu ir kongresu, kad mena, kad taip pat ir jūs

sulyg Konstitucijos tik se-| Bolševikų dabar tiek pas 
patas atlikti, kad Roosevel- mus daug atsirado, kad net 
to žygis yra priešingas Ha- piina visur. Nors jie negy- 
gue tarptautiniam 1907 me-1 vena miesteliuose, bet vis
tų susitarimui. Editorialą Hek atvažiuoja šio to pasi
baigia pareiškimu: “Tai at- pirkti. Jie daugiausia gyve- 
likta prieš . demokratines.na kur gražesnėse vietose,

lygiai tokia gera ir tiems

valstybei, i jis atliko žygį, kurį galėjo buvot dėl manęs geri, 
nloc. 4-tv i rlnhur tip

reiškė: “'
Prezidentas elgiasi, 
diktatorius.” K o n gresma-

kė: “.
bazių, kurios išmainytos ant 
naikintojų. Vienok, aš ma
nau, kad kongresas neturi 
tą žygį užgirti.”

Kongresmanas V. Mar- 
cantonio, atstovas Darbo 
Partijos iš' New Yorko, sa
kė: “Jeigu prezidentas tą 
gali daryti, tai man nebus 
nuostabu, kad greitai jis 
privers mus muštis”.

Senatorius Minton, demo
kratas, iš Indiana sakė: 
Prezidento sutartis, atrodo, 
naudinga Amerikai, nes 
duoda bazes ir naudinga 
Anglijai, nes jai duoda ka-

labai

4

tas, kad mes esame kare ir jiems patinka. Žmonės juos

likti, tai mes galėsime pa-mo- Bet jie vistiek užmoka, i 
sakyti sudiev mūsų laisvei nenori nieko imti 
ir paruošti savo mintis gy-

likti, tai mes

kuri čia pat jau prisiarti- jutom .laisviĮ” 
nūs.” Minėtas laikraštis die- _ v v 
na dienos bombardavo sus troškimus, tai man at- 
Riooseveltohžygį, Republiko- rodo, kad jau pradeda jūsų 
nų Pastigau h apmokėjo ki- troškimų, išsipildymas ir 
tiem^ jąįkrąŠC^ms ir jol re- pradeda visi, kaip ir tams- 
dakcinius straipsnius per- ta, gerbti bolševikus, nes vi-

Riooseveltoijžygį,. Republi 
nų Partijai;! apmokėjo

is Jąįįrašębms ir j oi

Kaip aš žinojau jūsų vi

si mato, kad bolševikai yra
geri žmones, ir tuojau gali 
atskirti,.. kgfjS Ws,„qSchwte i kiimiv tiri mil / -njui.i i •J.*’"’—r—j-rrrnTn inrr” 

Anglijoj labai, nusidžiau- kuris koks buržujus

; išsižada savo senos draugės.
Tai aš labai dėkoju ir lin

kiu gerų čėsų ir jums pasi
sekimo laimingai gyventi ir 
niekada nematyti vargo.

Sudie laimingai gyventi.
Elena Pranaitienę.

Mano adresas:
Raudėnai,
Juršėnų valsčius.
Šiaulių apskritis.
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BRAZILIJOS ŽMONES Už MIRTIES UPES Aklų Indėnų Kaimas Meksikoje NAVATNOS BAKTERIJĮJ-MIKROBŲ RŪŠYS
Pasaulyje yra dar neiš-'indėnų giminė dar tebegy- 

tirtų, nežinomų vietų ir ne-1 vena tokiame būvyje, 'kokį 
pažįstamų tautų. i rado Kolumbas, pirmą Jęar-. kslininkai užtiko aklų indė-

Štai, Brazilijoje dar te-1 tą nukeliavęs į Ameriką. Inu kaimą Tiltepes, Oracho 
beveikia Matto Grosso gu-| Iki šiol havantės giminės1 girių srityje. Tai Lakaudo- 
b e r n a t o r i a u s įsakymas, I indėnai nieko arti neprisi-lno giminės indėnai*’’Ištisa- 
draudžiąs keliauti į didžiu-1 leido. Kai kurie smalsuoliai, ' me kaime buvo tik du ne- 

‘lius plotus, gyvenamus pa-'per toli nuėję už “mirties akli kūdikiai. Šiaip visi gy- 
slaptingos indėnų havante-| upės”, i 
su giminės. Ir tos !
vyriausybė Cuaboj teleidžia:nusprendė tyliai gerbti tos;
mokslini nkams ty rinėto- indėnų gimines teises, ir dėl, p^ščio j o ir 
jams, pirkliams, misionie- to įsakė jų žemės sienų ne-'- - 
riams ir turistams keliauti peržengti.
tik trimis kryptimis. Ket-| ----- -- - -
virtoji kryptis per mirties ;n^s gausumo, nes jos pats 
UP^ vlsiems uždrausta. galingiausias ginklas — ne-

70 kilometrų nuo Cuabos, matOmumas. Brazilijoje vie- 
uz mnties upės , kalinga nį Speja havantesų esant 
........... ..— • ... ~ į 500, kiti pakelia jų skai-

Baisios Kovos Tarpr apie tą priešistoriniųPlėšrūmi ! žmonių giminę žinąs pats 
gubernatorius, gen. Rondo-' 

Inas. Jis sako: “Mažai ži-j 
nau apie havantės giminės I draugystės

Neperseniai Meksikos mo-

___ niekada nebegrįžo| ventojai buvo akli. Net 
srities, atgal. Brazilijos vyriausybė , ariamieji jų jaučiai akli.

Tie neregiai gyveno, vai- 
’ dirbo • panašiai 

kaip sveiki žmonės.
XT. , v. . . I Plačiose kaimo gatvėse
Niekas nežino tos ginu- žaidg vaikai> kurjų akių lė.

lytės buvo visiškai pabalu
sios—jie buvo akli ir tik 
rankutėmis apsigraibydami 
stypčiojo gatvėse.

Aklos moterys, ant slenk
sčių sėdėdamos, nėrė pui
kius mezginius.

Akli vyrai vikriai randa 
sau kelius per painius gi
rių tankumynus.

Bet šie gyventojai abel- 
nai atrodė baisūs kaip 
šmėklos, ypač klaikios jų 
akys—išblėsusios ir balzga
nos.

Mokslininkai ėmėsi tyri
nėti priežastis, dėl kurių 
apakę šio kaimo žmonės ir 
gyvuliai; tačiau tikros prie
žasties nesurado. Jie tik 
tiek nustatė, jog tas aklu
mas nėra limpama, bet pri
gimtinė liga.

Šios veislės Lakaudono 
indėnai senovėj buvę aukš
tai kultūroje pakilę; vėliau 
dėl nesuprantamų priežas
čių apako, ir dabar jau pa
žangos nedaro.' —J. •

Žmogus ir Spinduliai

1818 metais anglų kėliau-j šviesti jų žaizdos, vis nuo 
izA ini'iroo Vzi i tokių bakterijų.

Yra ir kvepiančių bakte
rijų — dirvoje, vandenyje, 
šiene, piene, sūryje ir kitur.

Mokslininkas Stutzer keli 
metai atgal užtiko kvepian- - T 
•čių bakterijų čerepoko (vėž
lio) viduriuose.

Vienos iš šių bakterijų 
duoda kvapą gėlių, kitos— 
uogų, trečios—įvairių vai
sių.

Danai, šveicarai, francū- 
zai ir kai kurios kitos tau
tos vartoja kvepiančias bak
terijas sūrių gamyboj.

indėnus, vis dėl to apie juos 
turiu žinių daugiau, negu 

'mokslininkai, kurie to klau
simo visai nežino.”

Prieš keletą metų gen. 
Rondonas pats vos nežuvo 
nuo havantesų rankos. Jam 
pavyko grįžti gyvam su 
maža dalimi ekspedicijos, 
kuri buvo pasiryžusi per
eiti “Rio das Mortes” Mir-

Garsus Amerikos gamti 
ninkas Smith aprašo žiau- i 
rias kovas tarp plėšrių žvė
rių. Vieną tokią kovą jis 
matė tarp krokodilo ir be- 
hemoto Kenyjoj, Anglijos 
kolonijoj, Afrikoj. 

Krokodilas savo baisiais 
dantimis įkibo milžiniškam 
behemotui į paskutinę koją 
ir įsitempė į vandenį. Grum
tynės buvo šiurpios. Upėje
vanduo kilo stulpais. Tačiau ties Upę. 
behemoto pastangos vis sil- ............................
pnėjo, iki pagaliau visai nu-|jusį paleisti nė vieno šūvio 

-tilo. Krokodilas laimėjo ko-j žuvo nuo indėnų strėlų. 
vą.

Afrikoje yra daug anti
lopų. Tai palyginti nedideli 
laukiniai gyvuliai ir atrodo 
bailūs. Tačiau baili antilopa 
kai kada susiremia su žvė
rių karalium liūtu ir kar
tais laimi kovą.

Ten yra 
su ilgais, kietais ir aštriais

Ekspedicijos dalis, nespė-

Havantesų gyvenimas 
kraštas—nepraeinamos pel
kės, apaugusios kaktusais ir 
kitais augalais. Ekspedicija, 
pasiryžusi keliauti tuo kra
štu, 'gali tik labai išlėto 
skverbtis pirmyn, visą laiką 
kirviais ir kitais įrankiais

antilopų veislė

ragais, kaip durtuvais. Tai|*J;ngva iš 
vadinamos “kalavijįnės” an
tilopos, ir liūtui kai kada

mis aplinkybėmis indėnams 
A arti nekviestus 

Išvėčius apšaudyti užnuody
tomis strėlėmis. O havante-

Kasdien girdime sakant: 
aplinkybės keičia žmogų. 
Šia tema, grindžiame savo 

• vaikų auklėjimą, atskirdami 
įjuos nuo nepatinkamos 

' A, vasaros metu 
nugabendami juos į sveikes
nę aplinkumą bei kitaip rū
pinamės, kad jaunuomenė 
išaugtų sveika kūnu ir dva
sia. Tiek pat teisingas yra tenka matomajai 
kitas posakis, kad išorinės negu nematomiesiems ultra- 
apystovos veikia žmonių violėtiniems šviesos spindu- 
kūnus, palengva juos pakei
sdamos. Kūno pasikeitimų 
mes tik neįstengiame savo 
amžiuje pastebėti, nes tie 
pasikeitimai darosi labai 
palengva iš kartos į kartą.

Berlyno universiteto pro
fesoriaus Lenzo naujieji ty
rimai šia kryptimi leidžia 
suvokti, kaip keičiasi žmo
gaus išorinė išvaizda. Šis 
antropologas mokslininkas 
priėjo išvados, kad Euro
pos šiaurės tautos savo gel
svus plaukus, žydrias akis 
ir baltą odos spalvą įgijo, 

| prisitaikydamos gyvenamo
sios vietos klimatui.

ropos žemėlapį, kuriame su
žymėtos gyventojų akių,

nrisieina riestai nuo tokios užnuodytosios strėlės ne- plaukų ir odos spalvos sri- 
P ' paprastai pavojingos. Ame-, timis, tai į akis krinta, kad

rikos indiologas prof. Cun- šviesesnės spalvos tautos 
ha—Cavalcantis sako, kad randamos Europos šiaurės 
užnuodytų strėlių gamyboje Į vakarų dalyje. Pav., Švedi- 
havantesai nepralenkiami, joje 75 procentai šviesia- 
Užtenka tik mažyčio įdrės
kimo, ir žmogus miršta.

Viena ekspedicija, panū
dusi nukeliauti į havantensų 
žemę, buvo pulta iš užpaka
lio. Ekspedicijos dalyviai 
pradėjo pastebėti, kad pas
kutinieji jų draugai atsilie
ka nuo pryšakinių, prasi-

antilopos.
Gamtininkas Smithas ma

tė, kaip didžiulis liūtas už
puolė bandą antilopų gėru
sių iš upės. Keturis kartus 
liūtas puolė pasigaut anti- 
lopą, ir vis atsidūrė į pavo
jingus antilopos ragus. Ket
virtą kartą jam puolus, an
tilopos ragas pasiliko liūto 
kūne, ir abu pargriuvo. Liū
tas baigėsi, bet ir antilopa 
gavo galą, nes nulūžo jos 
sprandikaulis.

Tas gamtininkas taip pat kertančiųjų kelią. Pryšaki- 
stebėjo baisią kovą tarp ja- niai ekspedicijos dalyviai, 
guaro ir didžiulio smauglio; grįžę atgal, rado savo drau- 
žalčio Brazilijoje. Smauglys 
keliomis kilpomis aprietė 
plėšrųjį jaguarą; vis dėlto 
žvėris savo nagais taip su
draskė smauglį, kad šis tu
rėjo paleisti jaguarą. Jagu
aras taipgi skaudžiai nu
kentėjo, ir džiaugėsi ištrū
kęs iš smauglio kilpų.

Tarp vabzdžių taip 
kasdien įvyksta žiaurių 
vų.

Vienas mokslininkas zoo
logas pasakoja, kaip įnirtu
siai kovėsi voras su sąran
čiu (skėriu). Voras daugiau 
kaip per valandą stengėsi 
pagaut šarančių į savo tink
lą. Bet gudrus sąrančius vi
saip išsisukinėjo, iki voras 
atsisakė savo pastangų. Są
rančius tada beveik jėgų 
netekęs, nušlitiniavo į ma
žiau pavojingą vietą. —A.

pat 
ko-

gus nebegyvus, su mažomis 
sužeidimų žymėmis. Šautu
vų ir kulkosvaidžių ugnis į 
pelkių tankumynus vargiai 
pasiekė savo tikslo, nes in
dėnų jokių pėdsakų nesu
rasta.

Beveik nė vienas baltasis 
žmogus, sakoma, nėra pa
žvelgęs į havantesų veidą, 
niekas negirdėjęs jų balso, 
nes jie net nedainuoją. Ma
tyti, havantesų giminė ne
paprastai drausminga. Šie 
indėnai neima jokio grobio, 
nužudytiem nelupa, odą nuo 
galvos, net prie jų nepriei
na. -

Iš kitų giminių indėnų, 
susitinkančių su havante- 
sais, jie neima jokių dovanų 
ir nepaliečia jokio svetimo 
daikto, net degtuku, i ku-

(Tąsa ant 5-to

plaukių, kai tuo tarpu Ita
lijoje tik 10 procentų. Lie
tuvoje šviesiaplaukių ir žy- 
driaakių yra maždaug 50 
procentų.

Kadangi žmonijos seniau
sios' ir primityviškiausios 
giminės turi tamsią odą, 
plaukus ir akis, tai matyti, 
Europos šiaurės gyventojai 
yra “išbalėję”, įgaudami 
savo' šviesias spalvas ilgos 
gamtinės atrankos keliu.

Kokias pirmenybes mūsų 
klimate žmogui davė švie
sios spalvos, ką patvirtino 
atranka ?

Yra žinoma, kad saulės 
šviesos trūkumas sumažina 
kūno atsparumą, o iš to ky
la ligos (pav., rachitas, tu- 
berkuliozė-džiova .ir kt.). 
Mūsų klimate jos visų daž
niausia prasideda žiemą. 
Saulės šviesa padaro kūną 
atsparesnį šiom ligom ir, 
jei ligonis jau 
šviesa

serga, ta 
veikia gydančiai. 

Yra aišku, kad šviesi oda 
labiau gali išnaudoti šviesos 
gydomąją galią,* begu tam
si oda.

Kadangi šiaurės Europo
je iki pat naujausių . laikų 
tuberkuliozė buvo viena iš
daugiausia prąplitusių žmo

nių ligų ir mirimų priežas- ’ Saulėtame klimate nuolat 
čių, tai prof. Lenzas prieina' tamsi oda kūnui suteikia, 
išvados, kad kaip tik ši Ii-!tam tikras pirmenybes, kai 

tuo tarpu mažai šviesos tu
rinčiame klimate pirmeny
bės atitenka šviesiajai odai.

Prof Lenzas nurodo, kad 
susirgimas džiova, supran
tama, priklauso ir nuo kitų 
apystovų, pav., nuo menko 
maisto, dulkėtų ir užtrošku- 
sių kambarių ir t.t. Šios ne
prielankios gyvenimo apy- 
stovos labai dažnai gali bū
ti svarbesnės už šviesos trū
kumą ir gali sudaryti prie
žastis daugeliui mirties at
vejų, bet kaip atrankos vei
ksnys tos priežastys nevei
kiančios: nuo bado ir dul
kių gali mirti bet kuris 
žmogus, lygiai kaip karo 
metu kulka gali kiekvieną 
pakirsti. • Kitaip su odos 
spalva. Net prileidžiant, kad 
tik šimtasis mirties atsitiki- 

imas nuo džiovos būtų susi- 
Pavasarį, kai ultravioleti- j?s su odos spalva, šiai ap- 

nių spindulių žymiai dau
giau, mūsų oda ima darytis 
ruda. Kalnuose ir jūrų pa
krantėse, kur šviesos ypač 
gausu, oda labai' greit pa- 
rudėja. Rudasis dažas odo
je atsiranda todėl, kad per
daug stipriosultravioleti
nės spindulių dozės yra 
kenksmingos, ir kūnas sten
giasi išvengti perdaug stip
raus šių spindulių veikimo. 
Bet rugpjūčio ir rugsėjo 
mėnesiais, kai tik tų spin
dulių kiekis šviesoje .vėl 
sumažėja, oda vėl ima greit 
blykšti. Tuo būdu odos įde
gimo -keitimasis eina regu
liavimo pareigas ultraviole
tinių spindulių mūsų kūne. 
Iš to galima daryti išvadas, 
kad mūsų klimate, kur žie
mos labai ilgos ir tamsios, 
tamsi oda žiemos metu ne
pageidaujama, kai tuo tar
pu šviesi oda kūnui' yra la
bai naudinga, nes leidžia 
pasinaudoti ir tais menku
tėliais ultravioletinių spin
dulių kiekiais, kurie mus 
pasiekia žiemą. Lenzas dar
gi sako, kad daugelio oda 
yra laikytina kūno 4stengi- 
musi kiek galima labiau iš
naudoti tam kūnui reikalin
gus spindulius.

Kai kurie žmonės saulėje 
greit parų deja, o kiti įdega 
palengva ir nedaug. Dėl to 
kaltos įgimtos kūno' savy
bės. Tos pačios įgimtos sa
vybės nustato kūlio odos 
spalvos įvairumą toj pačioj 
tautoj, bet įvairių žmonių 
tarpe. Vis dėlto kiekvienos 
tautos spalva esanti

ga drauge su kai kuriom 
'kitom yra veikusi šiaurės 
Europos tautas, kaip gam
tinės atrankos veiksnys.

Tikrenybėje šviesos įta
kos į sveikatą atžvilgiu žy
miai mažesnė reikšmė ati- 

šviesai,

liams.
Kaip tik šių- spindulių 

mūsų kraštuose yra labai 
maža, nes šiaurės Europoje 
žiemos metu dangus dau
giausia apsiniaukęs. Viduti
niškai sausio mėnesį Lietu
voje ultra-violetinių spindu
lių dienos šviesoje yra 30 
kartų mažiau, kaip liepos 
mėnesio šviesoje. Todėl vi
sas pirmenybes žiemos me
tu kūnas turi įsigyti savo 
šviesios odos dėka.

tautos spalva esanti ra^es 
išdava ir tokia ji atsiradusi 
atrankos keliu.

tojo Johno Rosso laivas, ^be
plaukdamas, prisiartino prie 
Greenland!jos pakraščių, ir 
jo jūreivius suėmė, negirdė
ta baimė, nes pakraščių snie
go plotai atrodė kruvini. 
Daug jūrininkų reikalavo 
nedelsiant grįžt namo. Kapi
tonas pasiuntė kelis drą
siausius jūrininkus ištirti, 
ir jie atrado, kad tai nebu
vo kraujas, bet ■ 'kokie tai 
raudoni smulkučiai daikte
liai. Tai buvo savotiški mi
krobai arba bakterijos.

Neseniai, tik pirm keleto 
metų, Sovietų mokslininkai 
aptiko panašiai raudonus 
sniego plotus Naujojoj Že
mėj. Bet tas jų nestebino; 
jis žinojo raudonumo prie
žastį.

Karštuose sieriniuose šal
tiniuose veisiasi bakterijos, 
turinčios skaisčiai raudoną 
ir violetinę spalvą.

1819 metais italus kaimie
čius nugąsdino raudonos dė-. 
mes, kurios pradėjo rodytis' 
košėje ir kituose valgiuose. 
Jie' užpirkinėjo mišias, šau
kė kunigus šventint namus, 
krapint indus, grūdus, 
miltus, laukus, kiaules ir 
kt.; bet dvasiškieji “įran
kiai” nieko nepagelbėjo.

Panašios “kruvinos” dė
mės apniko ir Vokietiją 
1848 m. Bet čia mokslinin
kas Ehrenbergas greitai iš
aiškino, jog raudonumo kal
tininkė yra ypatinga bakte
rija besilaikanti ore. Pate
kus į krakmolo turinčius 
maisto produktus, ji smar
kiai dauginasi ir <gamina 
raudoną dažą. Ši bakterija 
tada buvo pavadinta “ste
buklingąja lazdele.”

Dabar ta bakterija yra

Muilas iš Pigios 
Anglies

Vokiečiai jau praeitame 
.kare pasigamino iš anglies 
I apie pusę reikalingo jiems 
I gazolino. Dabar jie sako, 
i kad jeigu Vokietija negau
tų ne vieno tono gazolino iš 
užsienių, dėl to nesustotų 
vokiečių karas. Nes, girdi, 
jie iš pigiausios iškasamos 
rudos anglies dirbtiniai pa
sigamintų gazolino, kiek tik 
jiems reikia.

Bedirbant gazoliną iš an
glies, gauųamas dar pašali
nis produktas vadinamas 
parafinu. Per metus Vokie
tijoj susidarydavo apie 60 
iki 70 tūkstančių tonų to
kio parafino, ir vokiečiai 
tūlą laiką nežinojo, kur jį 
dėti. Nes žvakėm ir įvai
riem kitiem reikalam su
naudodavo tik po 10 tūks
tančių tonų parafino per 
metus. Tačiau, po ilgų ban-riĮ 
dymų, x vokiečių chemikas

linkybei jau būtų atrankos 
vertė, kas per ilgesnį laiką 
gana žymiai pakeistų tau
tos arba rasės odos spalvą, cheminiu būdu padaroma Imsausen atrado, kad para-

Kaipo įrodymą, kad odos . .v. . .
spalva keičiasi, prof. Len- «auJa 
zas mini žydų emigrantus 
vidurinėje Europoje. Pales
tinos gyventojų tarpe tik 
4—5 procentai esą šviesia
plaukių, o vidurio Europo
je žydų jau esą apie 15 pro
centų šviesiaplaukių. Šio 
procento padidėjimas įvy-

bespalve, ir tada jinai tar- finas galima pavartot muilo

kinti, į varškę paversti.
Jūrose yra naktį šviečian

čių bakterijų. Juo tamsesnė 
naktis, tuo ryškiau šios bak
terijos šviečia, žvilgėdamos 
panašiai kaip fosforas. Jos 
lakosi ant medūzų, infuzori
jų ir kitų smulkių jūros

kęs per pusantro tūkstan-! vi^‘ Kartais vanduo nu- 
čio dietų, taigi maždaug per PlauJa Jas nu0 ^.8?^ ku' 
50 gentkarčių. Pažiūros, 
kad žydai vidurinėje Euro
poje darosi šviesiaplaukiais 
ir šviesiaodžiais dėl to, kad 
susimaišo su ten gyvenan
čiomis Europos tautomis, 
pagal genetinius tyrimus, 
pasirodę klaidingos.

t Žmogaus kūnas jaučia ir 
kitų įvairių spindulių įtaką. 
Tik pagalvokime apie tuos 
galingus spindulių pluoštus, 
kuriuos žemė gauna iš sau
lės laike jos dėmių pasiro
dymo. Jei tie spinduliai vei
kia įvairius mūsų aparatus, 
kaip pav., kompasą, telegra
fą ir radiją, tai visiškai juk 
galimas daiktas, kad jie 
taip pat veikia ir žmogaus 
kūno nuostabųjį mechaniz
mą. ( .

Taip pat dar nėra galuti
nai išaiškinta ir mėnulio 
šviesos įtaka žmogui. Paga
liau,* reikia prisiminti taip 
vadinąmus kosminius spin
dulius, kurie plūsta į žemę
iš pasaulių erdvės. Šie spin
duliai praeina kiaurai pro 
visus kūnus ir šiuo atžvil-

A-a

■«
v
4 d

i
1

dirbimui. Jis pradėjo para
finą veikti anglies vandeni
liu (hydrogenu) ir taip iš k 
parafino pagamino riebali
nę rūkštį. Vadinasi, surado 
būdą netiesioginiai panau
doti anglį kaip muilo med
žiagą. Nors paverst parafi
ną į tinkamą muilui rieba
linę rūkštį yra .sudėtingas 
darbas, bet jis pilnai apsi
moka. —M. -nų, bet jos vis tiek dar švie

čia tūlą laiką.
Tokios bakterijos nebijo 

šalčio; todėl keliautojai šal
tuose poliariniuose kraštuo
se naktį kartais mato puikų 
reginį šviečiančio sniego ar 
ledo kalnų.

Šviečiančių bakterijų ga
lima užtikti žuvies ir mėsos 
produktuose, net švariuose 
šaldytuvuose. Žmonių kūnai; 
ilgiau laikomi lavonynuose 
taip pat dažnai šviečia.

Nepatyrusius sužeistus kasdien nuo dviejų iki 8, 
žmones tiesiog apima siau- svarų žuvies.
bas, kai naktimis pradeda '  .

'Saulės karštis siekia iki 
10,832 laipsnių pagal Fah
renheit gradusninką.

__________________ ■ Įį

Degtukai buvo išrasti 
1827 metais, /

Supamą kėdę išrado Ben
jamin Franklin 1760 metais.

‘Pelikanas (jūrų paukštis, 
; kuris negali lėkti) suryja

----- - - Panamos kanalą laivui 
giu tūkstančius kartų pra- perplaukti ima nuo 7 iki 8 
lenkia X-psindulius. Jau, valandų. z
yra įrodymų,, kad atimant -------- •----------
šių spindulių plūdimą į gy
vus organizmus, tų organiz- granatą gali numesti apie 
mų raida keičiasi. Bet apie 120 pėdų tolio; o kada ta 
tų spindulių veikimą į žmo-.granata sprogsta, tai jos 
gų kol kas nėra jokių tikrų skeveldros nulekia virš 600 
duomenų.

Ultravioletinių spindulių 
didelė reikšmė, mums ati-| Seniausias gyvuojantis 
dengia tik vieną puslapį tos New Yorke dienraštis yra

Stiprus kareivis rankinę

pėdų.

išorinei ųt 
kia žmogų

o

41J

New Yorke dienraštis yra 
įtakos,-kuri pasie- New York Post (įsteigtas 

O. 1801 m.).
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2) AMERICA, DEFEAT MILITAR- eluding their lives. Put lives ahead

who meets 
semi-final, 

the Angel.

of the
of the

at Play, Youth at Home,
Youth at

Gino Garibaldi when they

The “original” Angel in wrestling 
has a problem on his hands if he 
beats 
clash in the finish event on the
weekly mat card at the Broadway 
Arena Saturday night.

For Ed Don George, 
Eddie Newman irt the 
demands a crack at
George, formerly world’s champion, 
is. one of the most feared bone
crushers in the business.

Picnic
Sunday

re-

jot down my

explain expres

in starting off

Nor-

“Youth InResolutions Passed at the
Focus”Art League Convention

order to

to

of these Respublics who,

become citizens of the 
from the date of admit- 
these Republics into the

showed 
presen

with a 
on the

to acquire 
Soviet ci- 
with the

the
Sie-

finally to curb all manner of 
liberties.”

ut- 
the 
the

today. Why not, 
role of- young 
through the ca- 
of youth. Young 
in every phase

American (personali- 
and sponsors.
salon of winning 
to 40 cities, spon-

future.
it is simple enough to

believe
The chorus will sing

Knew
I have 
make you popular, 
happier and bring

in a general medium, I

“H*1—) I I I .r-iniw

it was quite a
I am, as a

contest, in its pronounce- 
declared “Large numbers of 
people are highly enthusiastic 
photography 
record the

talk on music which 
the various

To this end it is 
organize lecture 

“culture evenings,” schools,

thing else, has smitten me most 
tenderly. Ah, this one I write about 
dear reader could only be one— 
marriage.

—Charles Granofsky.

................ I I I 1(1 I IHlIlililWWI—1
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KeMrfn Pualapli

Mutterings of Criticism, 
Praise, Comment and 

Farewell
AVING BEEN A witness and 
participant in the gala LMS 

Song Festival at the Labor Lyceum 
in Brooklyn on Aug. 31, I feel com
pelled to write down my impres
sions.

From the very outset I was 
terly dismayed in the results of 
choruses that sang; not that 
Various organizations weren’t up to 
expectations, but simply because the 
acoustics of the stage did not jus
tify the long and tedious efforts that 
were most assuredly given by each 
group of singers. When a group 
of singers such as Bronė šallnaitė’s 
Aldbalsiai Ensemble of Brooklyn, 
whose fine and artistic results were 
just audible from the back of the 
auditorium, couldn’t claim a worth
ier round of applause than was 
given, then something definite should 
be done io correct this detrimen 
for the

Since 
make a fair concept of a group of 
singers 
must say that Miss Šalinaite’s bril
liant innovation of compiling nu
merous items to be prepared by the 
five critics who directed their chor
uses is quite a large order. Songs 
which utilized a brief minute or 
two were just becoming formulated 
to a degree when the vocals would 
stop abruptly, then after the ap
plause we would have to proceed 
to the next selection without hard- 

. ly having begun to 
connotations.

All in all though, 
memorable evening, 
result, very much more acquainted 
with the various types of Lithuan
ian choruses than I have ever been 
heretofore. I have gained a better 
insight from the applause reaction 
by this condensation of progressive 
Lithuanians.

I was very much impressed with 
Vincas Visockis’ Hartford Laisve’s 
Chorus. This group was quite so
norous throughout their song series. 
Besides singing with full-throatiness, 
the different sections were well- 
balanced and rich in resonance. I 
noticed no inertia in his singers, 
such as was portrayed especially in 
would-be climaxes of other singers. 
However there was no shading such 
as approached the subtile shading 
.and emphatic tone-coloring of 
Aldbalsiai Ensemble pr of the 
tyno Chorus of Newark.

The latter group I heard at

with a degree of clarity and emo
tional force. I noticed in quite a 
number of instances bad intona
tion coming from the characteristic 
crescendo whereupon singers, grasp
ing upon an exalting climax, for
get themselves and sing sharp. As 
I remember distinctly the sopra
nos in almost every chorus felt a 
tendency to sing sharp.

The Brooklyn Chorus, I thought, 
sang perceptibly smooth while “The 
Song of the Smithy” really brought 
forth a fuller reasonance from the 
singers. Their two preceding songs 
lacked dynamic virtues, those dyna- 

reachedmics, I perceived, never 
masculine proportions.

The Great Neck singers 
ease and freedom in their 
tation. At times I noticed laxity
in attacks and releases. The tenors 
occasionally sang with brazen gusto. 
I sensed a degree of individuality 
with this group however.

I felt that the Bangos Chorus 
of Elizabeth, and the Aido group 
of Brooklyn, were similar in many 
traits. The Elizabeth Chorus was 
soft-voiced but smooth in articula
tion. Flexibility was not achieved 
in the singers’ response to the ba
ton beat. Sufficient blend in bal
anced singing was observed.

As for the Baltimore Lyros 
Chorus—I hoped that they wouldn’t 
fail me, and they didn’t. There were 
other memorable performances in 
which I sped them happily onward 
but they were not as perpetual in 
abstract as that of the renditions 
in Brooklyn.

May I mention here, that until 
the Lithuanians reach that stage 
where they can readily perceive 
and understand the meritous quali
ties in the type of singing shown 
by the Aldbalsiai Ensemble and the 
Sietyno Chorus .they, as progres
sive Lithuanians, will never achieve 
that moral-aesthetic quality so ne
cessary for the appreciation of good 
music.

I shall not ignore, but will ex
plain the latter part of this article’s 
title whose depressing meaning I 
must face:

Before bidding farewell to my 
chorus I must say that for three, 
joyous years I have trod jubilantly 
and with a light heart directed 
the Chorus’ rehearsals and concerts. 
I >have never wished a thought of 
remorse upon {he members of such 
a happy organization. Each mem
ber I hold dearly to my heart; for 
each I value their friendship to a 
labyrinth of gold. The hours I spent 
with them were felt by me as sheer 
joy. May thė Baltimore Lyros 
Chorus continue their successful 
stride in music.

May I say then, adieu, my friends,

the 
Laisve Picnic in Baltimore where
in I gathered a more favorable im
pression. But, the conditions were 
entirely different here and not all 
to be compared with the Labor 
Lyceum and ' its acoustics. May I 
bow in reverence to so majestic 
an ideal as that of the Newark 
Chorus in singing “Hail, Noble 
Hall” from the Wagnerian Opera į other perplexing duties call, where- 
Tannhauser which was artistically J as one, which I uphold above every- 
sung in spite of the diminutive 
size of the chorus for such an at
tempt.

The other choruses, including that 
Of yours truly from Baltimore, sang

These were some of the important 
' resolutions passed by the LMS at 

Its convention on Aug. 31. All chorus 
members and individual members 
are urged to study them. The new 
LMS Central Committee is to work 
with these resolutions in mind.

1. Relations between the LMS 
Center and the units must be im
proved, and units are to receive

JLiths Now 
!Sov. Citizens

Penktad., Rugsėjo 13, 1940

/ MOSCOW.—By edict of the Pre
sidium of the Supreme Soviet of 
the USSR, citizens of the Lithuan
ian,, Latvian and Estonian Soviet 
Republics 
USSR as 
tance of

" USSR. ■v 'JrZ *
Citizens

ąt the time of publication of this 
» edict, are beyond the boundaries* 

of the USSR and who had not 
been deprived of citizenship, by the 
governments of the Baltic republics, 
must no later than November 1st, 
1940 register as Soviet citizens at 
the respective embassy or consular 
offices of the USSR.

Persons without citizenship be
longing to the national minorities 
who under the conditions of the 
former political regimes existing in 
Lithuania, Latvia and Estonia prior 
to the establishment there of So
viet power, were unable 
citizenship, now acquire 
tizenship in accordance 
same regulations.

made
to orga- 
possible;

and to draw into the LMS those 
groups which are not members as 
yet.

3. Aid must be sought from LDS 
youth branches, adult branches, 
Women’s Clubs, Literary Societies, 
etc. and efforts made to have them 
join the LMS.

4. Yearly dues of affiliated organi
zations (such as fraternal and so
cial clubs) lowered from $5 to $3 
minimum. Annual dues of individual 
members lowered to $1.

5. The LMS Central Committee is 
to find ways and means of helping 
and showing Districts and Units 
how to carry on cultural and' edu
cational work, 
necessary to 
tours, 
etc.

6. This convention also urges that 
each LMS unit (chorus, orchestra, 
drama group, etc.)- set aside 10% 
of its big annual affair for the LMS. 
If it does not choose to give this 
percentage, it should hold one an
nual affair for the LMS.

7. The convention urges the Cen
tral Committee to issue more songs, 
plays and operettas that will satisfy 
both large and small groups in the 
Lithuanian colonies.

8. The Central Committee will set 
the time and place of the next 
convention. It is urged that this 
convention be held separate from 
that of the LDS. It will then be 
possible to hold better art fairs, 
song and theatre festivals.

9. The convention urges the Cen
tral Committee to take advantage 
of any possible cultural ties with 
Lithuania’s art and artists. If it is 
possible, the exchange of material, 
experience and talent can be made.

Resolutions Committee:
Vincas Bovinas, Brooklyn, 

* Albert Rye, Detroit, 
Fred Abekas, Chicago.

better advice and help in 
improve their activity.

2. More efforts must be 
revive failing groups and 
nize new ones wherever

Members of the Amero Labor
Party Speaking Up

Work Begins in the Big Drive 
To Stop the Drift to War

CRANFORD, N. J.—Summer is 
closing and Fall is just opening up, 
but picnics go on as usual. But one 
of the more than usual picnics of 
this month will be held Sunday at 
the P. Vaičionis Grove at Westfield, 
N. J. near Cranford.

Taking part in the program will 
be the Sietyno Chorus of Newark, 
the Bangos Chorus of Elizabeth, Pir
myn Chorus of Great Neck and the 
good old Brooklyn Aido Chorus.

Admission to the picnic iš only 
25c. In case of rain the program 
will be given at 408 Court Street 
in Elizabeth.

Season Begins 
For Detroit
DETROIT, Mich—Special! Atten

tion! To all Aido Chorus members! 
The Aido Chorus will begin 
hearsals Sunday, September 15, 
10:30 A. M. (American Time) at 
4097 Porter Street. Walter Gugas 
will again lead us through another 
succesful season.

Our director has some new ideas 
which he will introduce during re
hearsals. One of these is the black
board chalk 
will 
sions.

We 
bang,
evening of the 15th, the first day 
of rehearsal, at the Lithuanian Hall. 
We also have an invitation to make 
an appearance on the 29th.

It will be good to get back into 
the swing of things. However, we 
would like to add new members 
to the roster. Do you have any 
brothers, sisters or friends who like 
to sing? The Aido Chorus is open 
to membership. Our slogan should 
be—New Members for September!

Our delegates to . the LMS con
ference in Brooklyn have finally re
cuperated from the day (and nite) 
sessions in Manhattan and Brook
lyn. Their report will be given at 
the first business meeting. They 
extend greetings to the various 
other delegates whose acquaintance 
they made at the conference.

School days are here again. There 
are several collegiates in our group 
this fall. Frances Birston is enter
ing Wayne University to major in 
science. ,Oh, those bacteriologists! 
Mildred Janonis is another prospec
tive student. Our president, Albert 
Rye, will continue his nite school 
studies at the Detroit Institute of 
Technology. Isabelle Goodman re
turns to Ypsilanti to resume her 
studies at the Michigan State 
mal. —A.

In a message to young people 
and their organizations throughout 
the country, Daniel S. Gillmor, 23 
year old publisher of FRIDAY Ma
gazine ,the fast growing national 
picture weekly, said: “Stating the 
problems of Youth in pictures is the 
most dramatic way I know of get
ting action to solve them. That is 
why our publication is glacto to join 
with the AMERICAN YOUTH CON
GRESS in sponsoring YOUTH tN 
FOCUS—the national photo con
test for young people. It’s about 
time we started to Photograph— 
not Mimeograph.”
Mr. -Gillmor’s statement was ac

companied by the public announce
ment of the details of the contest 
which Include such, features as:

a. 281 prizes totaling $1550.
b. Publication of a page of pic

tures every week in FRIDAY.
c. 16 famous 

ties as- judges
d. Traveling 

photos in 1941
sored by national youth groups and 
local councils.

The 
ment, 
young 
about 
then,
people' in America 
mera in the hands 
people have roots 
of Americ'an • life—always making 
new frontiers for American living 
Youth in Focus wants “pictures th’at 
show pictures of youngsters on pogo 
sticks as well as on parades, look
ing for trouble as well as for jobs, 
playing hookey as well as politics.”

Joseph Cadden, American Youth 
Congress Secretary commenting on 
the contest voiced the belief that 
“every youth organization, whether 
national or local cduld ‘ benefit 
greatly by participation! I in this con
test. In addition to pięjturing the 
general problems of .youth, every 
organization has a chance to gain 
much 'publicity for itself when pic
tures of its activities are published 

in FRIDAY Magazine with its large

something
He

Agent: “Sir, 
here which will 
make your life

a host of new friends.”
Student: “I’ll take a quart.”

We who are members ot the 
American Labor Party recognized 
long ago that fascism could hap- 

■pen in America, that the forces of 
reaction would work to 
cism to America. We 
American Labor Party to 
forces. That’s why we 
bers today. That’s why 
ing to say what we have to say 
on Primary Day, September 17th— 
clearly, unmistakably. That’s why 
we are going to the polls to sup
port “These Fighting 
who are the candidates 
gressive Committee to rebuild the 
American Labor Party.

The forces of reaction are telling 
us today that America is a wonder
ful country, the stronghold of peace 
and democracy and freedom and de
cent living, and we agree. That’s 
what we’ve always said.

These things—this stuff of Amer
ica—are precious, the phony pat
riots keep reminding 
fighting for, even i. 
say. We nod our 
always fought for 
ways been willing

Suddenly they 
“America is in immediate danger of 
invasion. Democracy needs a 
‘strong hand’ to defend it. Labor le
gislation is stifling business and pro
duction. Unions are holding up Na
tional Defense. This is no time to 
worry about food and housing and 
unemployement. We must take up

We need conscription, quick

bring fas- 
joined the 
fight those 
are mem- 

we are go-

Americans” 
of the Pro-

j us. Worth 
dying for, they 
heads. We have 
these things, al
to die for them, 
are screaming:

arms, 
a gas mask for Aunt Sarah! Hit
tier’s 
Ritz!”

And 
heard 
before, 
wars.... 
war 
everything. Win them in new mar
kets, new lands, by breaking down 
the progress that labor and the 
people have made in higher wages 
and shorter hours, in better houses 
and lowei' tars and social legis
lation. We know the war lords 
have the chanęc of a lifetime at 
their fingertips. No wonder they are 
hysterical!

But they , aren’t fooling us, 
stampeding us. 
of America. We 
kept, American 
deal' to us and 
much about it. 
for it.

We know that America, protected 
on virtually three sides by the 
world oceans, facing no fortified po
sitions on her borders, with her in
dustries sprawling over an area big
ger than Europe, with the essen
tial materials for her sustenance

made a reservation at the

Wowe say “that’s rubbish.” 
the same things said once 
by the people who win the

. win them in profits from 
materials, higher prices for

or 
We are the people 
made, and we have 
democracy. It is 

we don’t spout off 
We just watch out

Sports 
Comment
Mike DiFillipo holds a slim lead 

In the battle for the international 
moto r-pace point championship 
which comes to a close on the bike 
program S’unday night at the Coney 
Island Velodrome.

DiFilippo has 2G points, Gustave 
Kilian 23, Gerard Dobaets 15, Alt 
Letourner 14 and Jules Audy two 
in the drive for possession 
Colombo Trophy, symbolic 
title.

Two .other titular tests, sprints, 
also will be concluded. One is for 
pros and the other for amateurs. 
Mickey Francoise, with 24 points, 

'tops the pros who Sunday vie in a 
five-mile event.

Promoter Max Joss presents as 
an added attraction Rudy Dusek 
against Henry Piers of Holland. 
The name performers signed make 
the mat card the brightest to be 
seen in the Arena in two seasons.

national circulation. In addition this 
socially irriportant document of 
youth needs and youth activity can 
be put to wonderful use in literature 
and traveling salon.”

Since the contest has seven sub
ject headings under^ which pictures 
may be submitted “Youth at Work. 
Youth
Youth and Marriage, 
School, Youth and Religion, Youth 
—the Citizen” there is practically 
no limit on the type of photos- 
which may be submitted. In addition 
duplicate and separate prizes * will 
be awarded to Rural and Urban J 
photographs.

and her military defense within her 
own borders, with her people eager 
and quick to respond after ten ge
nerations of democracy—we know 
that America, with these things is 
the least vulnerable of nations. Oui’ 
military experts know this too. On 
May 15, 1940, the Senate Naval 
Affairs Committee said: “The Un
ited States, in a military sense, is 
an insular nation. We cannot be 
attacked directly by the armed 
forces of any powerful foreign 
tion. We cannot be blockaded 
surface vessels or submarines, 
cannot be. starved, we cannot 
invaded.”

So we do not expect a Nazi para
chutist with a blitzkrieg under his 
arm to land in Kansas tomorrow. 
We have an idea that Kansas would 
make short work of him if he

But wo know that democracy 
a Strong Hand never ate at 
same breakfast table. That a
of life was never saved by destroy
ing it. That Hitlers are not to be 
kept out of our country by a Hit- 
lerized militarism of our people.

We want a national defense ade
quate to protect our shores, but we 
say that this wholly fascist-like mo
bilization of the people and their 
lives, with its resulting destruction 
of freedom of speech and action, at
tacks on labor unions, labor legis
lation, social progress, wages and 
hours, will destroy our first lino 
of defense, the peace, freedom, well 
being, and security of our people.

na- 
by 
we 
be

did. 
and 
the 

way

CHICAGO.—Speaking for peace in 
a language that echoed the hopes 
of America’s foreign-born millions, 
the Emergency Peace Mobilization 
concluded its gigantic meeting in 
Chicago with a positive program de
signed to defeat the conscription 
bill and, stop the nation’s mean- 
derings toward war.

The convention, attracting 20,000 
delegates and visitors, declared in 
resolution that “minorities, along 
with youth, Negro, farm, labor, 
aged, unemployed and church 
groups, are faced today with the ne
cessity of organizing to preserve 
their peace, their democratic form 
of government and their way of 
life.” and urged “establishment of 
peace councils in every community 
to answer their emergency.”

Forming a permanent organization 
to coordinate these efforts, to be 
known as the American Peace Mo
bilization, the conference elected as 
chairman Rev. John B. Thompson, 
dean of the Religious Foundation, 
University of Oklahoma, one of 
America’s front line fighters for the 
rights of minorities.

In his keynote address, Rev. J. B. 
declared in part, as he 
proponents of war

the American

war pro- 
a decent

war for

voices of
to

our desire to 
enemies with-

Thompson 
challenged 
near the 
people:

“We arc united in 
defend America from
out should they attempt to invade 
our shores, and from all enemies 
of true democracy here at home 
who seek to abrogate the constitu
tional rights and liberties which 
are traditionally and legally ours.”

He continued:
“What does a war emergency do 

to minority groups? If you arc a 
Negro or a Jew or an Oriental in 
California you know all too well. 
The ultimate and inevitable effect 
of a modern war is the stamping out

of democratic institutions with the 
disastrous loss of civil and consti
tutional rights. In six months a mi
nority group can lose all the gains 
of decades of slow painful, arduous 
work.”

Outcome of the mobilizaiion was 
the adoption of a five-plank pro
gram which urges the nation to 
keep out of war, to defeat militar
ism and regimentation, to restore 
the Bill of Rights, to stop 
fiteering and to guarantee 
standard of living.

Blasting those who eye
profits, Michael Quill, president of 
the Transport Workers of America, 
another featured speaker, told the 
convention in a rousing address:.

“We are the real Americans de
spite our accents. We are for it. 
We bled for it. It was the working 
people who built the railroads, 
went into the mines, built the shops 
and factories. It was the working 
people who encouraged the forma
tion of the constitution and the 
Bill of Rights that is being taken 
from us today.

“Now we as working people de
mand our pound of flesh! We de
mand the right to live in peace. 
We demand jobs. We demand se
curity. We demand civil liberties 
to the fullest extent. We demand 
now, and now is the time to de
mand it, the repeal of 
alien law.”

Boy Friend ?
“That is a pretty dress 

on”.
"Yes, I- wear it only 
“Whom?”

to

the anti-

you have

teas.

Knew Who Won
Husband: “We had 

contest at the club today, dear.”
Wife: “Who won second prize?

First 
a drinking

PEACE FOR AMERICA!
0

people to 
of kcep- 
thc war, 
the dem-

Urging the American 
concentrate their efforts 
ing tliis country out of 
and struggle to preserve
ocratic liberties of the nation, the 
American Peace Mobilization Five 
Point Program adopted at the re
cent great mass Emergency Peace 
Mobilization in Chicago declares:

FIVE PRANKS TO DEFEND 
AMERICA

“The defense of America requires 
a foreign policy which will keep 
America at peace and a domestic 
policy which will establish our de
mocratic liberties and advance the 
material well-being of our people. 
Therefore

1) AMERICA, KEEP OUT OF 
THIS WAR

Get out and stay 
War No. 2.

No aid, no loans, 
entangling foreign 
either side of the 
flict.

No dollar diplomacy; establish a 
genuine Good-Neighbor policy based 
upon support of the Latin-American 
people. to establish and defend their 
full independence, aid China fight
ing for freedom and independence; 
apply a genuine embargo on Japan.

American armaments must not 
be used for military adventures be
yond our borders.

out of World

no credits, no 
alliances with 
European con-

ISM AND REGIMENTATION
Conscription is a subversive 

scheme to gag and militarize the 
nation and drive us into war.

No conscript armies; no M-days 
for the American people.

3) AMERICA RESTORE THE 
BILL OF RIGHTS

Our country cannot be strong and 
free if the democratic rights of any 
section of the people are limited.

Restore full rights to the foreign 
born. Repeal the Anti-Alien legisla
tion! Halt the increasing attacks 
against racial, religious and political 
minorities. Insure to labor and the 
farmers their right to organize, 
their civil liberties, and the Amer
ican right to strike.

Renew the 
the right of 
war, to the 
pressed.

Grant full 
cratic rights 
and the' voteless white people of 
the South. Abolish the poll tax! 
Pass the Anti-Lynching bill!

Grant the right to vote to all 
government employees and members 
of the 
nation

4)

American tradition of 
asylum, to victims of 

persecuted and op-

citizenship and demo
te the Negro people

armed forces; no discrimi- 
for race, creed or color.
AMERICA, STOP WAR 

PROFITEERING
Industry makes huge profits from 

war orders while the people are 
asked to make every sacrifice, in-

‘If you ask me, your whole system’s decaying

of profits. Enact effective anti
profiteering legislation.

5) AMERICA, GUARANTEE A 
DECENT STANDARD OF 

LIVING FOR ALL
Preserve and further develop the 

progressive labor and social legis
lation the people have already won.

A federal housing program; fed
eral aid to education and a national 
health program fthese are the peo
ple’s needs and desires.

Defeat open and underhanded at
tacks on the National Labor Rela
tions Act. Enforce the Walsh-Healy 
Act for fair labor standards; ex
tend its provisions to all corpora
tions without exception which re- 

I ceive government orders.. Extend 
social security benefits and wage- 
hour legislation to agricultural and 
domestic workers.

No discrimination foi' race, color 
or political belief in industries re
ceiving government contracts, in 
government employment, and in 
works programs. America wants 
work—a .nonmilitary public works 
program will provide it. American 
Youth want jobs—the 
Youth Act will 
The aged want 
old age pensions*

“This program 
make it a reality and America is 
safe!

“In this solemn hour we 
ourselves to the defense 
country, our democratic 
and our peace.

“The lives, liberty, and 
of the American people are in grave 
danger. All the things we hold 
precious are threatened by the ac
tions of men in high places. These 
men, refusing to cope with pressing 
domestic problems, are racing us 
down the road of 1917, the road to 
war—the road marked by the con
tinual breakdown of the neutrality 
upon which the people have insisted, 
through open and covert commit
ments to one belligerent in the Eu
ropean conflict and acts toward in
tervention in the affairs 
American nations.

“The major step in the 
this war is conscription.

“Conscription means the 
up of American home-life, 
suicide for the American people, 
virtual consignment of our manhood 
to concentration camps; all to create 
a vast militaristic machine which 
oui’ own military experts affirm 
is not necessary for defense of our 
shores. Conscription in peace time, 
unheard of in this democracy, threa
tens to be the death-knell of our 
American liberties.

“Conscription comes as. the spear
head of a program which powerful 
forces are using as a smokescreen, 
behind which to destroy all that we 
hold worthy of defending. They seek 
to destroy the constitutional rights 
of the majority of Americans, the 
rights of labor, the rights of racial, 
religious and political groups; to 
substitute lynching and pogrom and 
the hooded mob for our democratic 
process, to bury legislation for the 
welfare of our people, to cut anti
profiteering clauses in existing na
tional legislation; consciously to 
create unjustified hysteria as a 
basis for witch hunts, alien baiting, 
and 
civil

American 
give it to them, 
security—adequate 
will supply it.

is simple, justice;

dedicate 
of our 

liberties,

security

of Latin

path to

breaking 
economic
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Rinkimų Platfor 
mos ir Karas

Šių metų Amerikos pre
zidentiniai ir kitų viršinin
kų rinkimai įvyksta sąlygo
se, kada liepsnoja Antras 
Imperialistinis Karas. Išti
sa eilė šalių jau suardyta 
karo baisenybių. Aišku, kad 
negalėjo partijos nieko ne
sakyti, kaip mano vesti 
Ameriką toliau, kokis turi 
būti atsinešimas linkui ka
ro.
Iš Demokratų Platformos
Demokratų Partija, kuri 

stato trečiam terminui poną 
Frankliną Rooseveltą, kuris 
dabar laikosi tam tikros po
litikos karo reikalais, kuri 
daugelio amerikiečių aki
mis žiūrint yra žalinga mū
sų šaliai, kuri stumia Ame
riką į karą, savo platfor
moj štai kaip aiškina užsie
nio politiką:

Mes demokratai nenori
me dalyvauti užsienio ka
ruose ir mes nesiųsime savo 
armiją, laivyną ir orlaivy- 
ną muštis užsienio karuose, 
išskiriant tik tuos atsitiki
mus, jeigu Amerika bus už-

Bet mes pažadame savo 
pagalbą toms tautoms, ku
rios kovoja už savo laisvę. 
Mes teiksime joms visokią 
materialę pagalbą, kuri tik 
nesilpnins mūsų apsigyni
mą. 5

Mes laikysimės “Monroe 
Doktrinos”, tai yra, apsau
gojimo visos Amerikos šalių 
ir tam reikalui tvirtinsime 
armiją, laivyną ir orlaivy- 
ną.

Taip tai kalba demokra- . 
tai savo platformoj apie už
sienio reikalus, apie Jungti
nių Valstijų atsinešimą lin
kui karo.
Iš Republikonų Platformos

Republikonų Partija savo 
platformoj sako, kad ji yra 
griežtai priešinga, kad 
Jungtinės Valstijos daly
vautų užsienio karuose. Ji 
sako, kad republyronai už 
pagalbą toms tautoms, ku
rios kovoja už savo laisvę, 
neperžiangiant tarptautinių 
teisių.

Republikonai sako, kad 
jie stoja už tai, kad Jung. 
Valstijos nedalyvautų užsie
nio kare, kad armija, lai
vynas ir orlaivynas būtų 
galingi, kad jokia valstybė 
neturėtų drąsos užpulti 
Ameriką. Jie stoja už lais
vę prekybos karo sąlygose, 
tai yra, kad biznieriai ga
lėtų prekiauti su kariau
jančiomis valstybėmis, ne
va puolamų šalių naudai.
Iš Komunistų Platformos
Komunistų Partija išeina 

su griežta kritika, kaip De
mokratų, taip Republikonų 
partijų platformos ir elge
sio karo reikalais. Šiuo lai
ku Komunistų Partija de
da daugiausia svarbos į iš
laikymą Jungtinių Valstijų 
nuo karo. Jos platforma 
sako:

Pasaulyj eina karas tarpe 
imperialistų, darbo žmonių 
pavergikų, už naują pasau
lio persidalinimą. Visi val
donai, kaip Londono, taip ir 
Paryžiaus/Berlyno, Romos, 
ir Tokio yra vienodi, visi 
jie atsako už dabartinį ka
rą. Amerikos kapitalistai iš 
karo darosi pelnus. Stam
būs bankieriai ir Wall Stry- 
to turčiai stumia Jungtines 
Valstijas karan, nes karas 
jiems yra pelningas.,, Ameri
kai didelis karo pavojus au-

• ga, kaip susikirtime Azijoj 
su Japonija, taip Europoj ir 
Pietų Amerikoj su Vokieti- 

. ja ir Italija. Rytų Indija, 
Holandijos turtingos kolo
nijos, iš kurių Amerikos ka
pitalistai parsiveža gumą, 
blekę ir kitų žalių medžia
gų, veda prie susikirtimo su 
Japoni j os imperial istais. 
Amerikos .kapitalistai po 
priedanga “pagalbos demo
kratijai”, teikdami pagalbą 
Anglijos valdonams, stumte 
stumia mūsų šalį į karą už 
Angliją. Tie patys kapita
listai, kurie pirmiau užgy- 
rė per Angliją demokratijos 
išdavystes Europoj, kaip tai 
Austrijos, Čechoslovakijos, 
Ispanijos, dabar savo tikslų 
pasiekimui garsiai šaukia 
“už demokratiją” ir mūsų 
šalį velka pražutingan ka
ran, kuris veda Ameriką 
prie didelės nelaimės, veda 
milionus jaunimo ir civilių 
žmonių prie mirties.

Demokratų ir Republiko
nų partijos yra seserys, abi 
jos atstovauja stambiųjų 
Wall Stryto kapitalistų rei
kalus, o ne Amerikos pla
čiųjų darbo liaudies masių 
reikalus. Jos stengiasi suda
ryti karo isteriją, paniką, 
griebiasi žygių, naikinančių 
Amerikos liaudies demokra
tines laisves, įvesdinėja dik- 
tatūriškas priemones ir tuo 
pat kartu stengiasi įgązdin- 
ti liaudį, kad pasiduotų tur
čių naudai ir eitų ant jų 
pavadžio į karą. Iš to tur
čių sumetimo išplaukia visi 
tie sumanymai “tautos ap
gynimui,” “tautos apsaugo
jimui, “Vakarinio Žemės 
Puskamuolio apsaugojimas” 
ir taip po obalsiais “taikos” 
ir “demokratijos” Amerikos 
turčių klasė tuo pat kartu 
naikina demokratijos iška- 
riavimus ir šalį velka į ka-

Taip Komunistų Partija 
savo platformoj apibudina 
dabartinius kapitalistų ir 
valdančiosios klasės žygius, 
kurie pagal partijos dėsnius 
yra griežtai priešingi tik
rajam amerikonizmui ir 
kuriems priešingi Amerikos 
darbo žmonės.

Kaipo įrodymą, kad Ame
rikos liaudis virš nurody
tiems žygiams nepritaria, 
Komunistų Partija savo 
platformoj iškelia:

Visi amerikiečiai, ku
riems tik brangi taika ir 
d e m o k ratijos iškovojimai, 
ar tai jie yra darbininkai, 
ar Demokratų ir Republi
konų veikėjai, išstoja prieš 
šią karo ir isterijos bei de
mokratijos smaugimo poli
tiką. Visi laisvę, demokra
tiją ir taiką mylinti žmonės 
išstoja prieš Wall Stryto 60 
šeimynų (turčių) vidaus ir 
užsienio politiką, kuri mū
sų brangią šalį velka nuo 
demokratijos ir į karą.

Amerikos Socialistų Par
tijos vadai, taip elgiasi, 
kaip negarbingai elgėsi 
Frančijoj socialistas Blum 
ir jo sėbrai pražudyme 
Franci jos demokratijos ir 
atvedime šalies prie katas
trofos. Kaip Francijos so
cialistai’melus skleidė prieš 
Sovietų Sąjungą, vienatinę 
kovotoją už taiką, kaip jie 
padėjo suardyt Francijos ir 
Sovietų Sąjungos bendro 
apsigynimo sutartį, kuri 
buvo užtikrinus Franci j ai 
taiką ir saugumą, o kartu 
ir taiką Europoj, taip ir 
Amerikos socialistai nieki-

na Sovietų Sąjungą, kuri 
nori draugingų san tikiu su 
Amerika, o tas reiškia mum 
didelę pagalbą prieš kitų ša
lių imperialistų agresijas, 
prieš karo pavojų.

Amerikos liaudis milži
niškoj didžiumoj yra už 
taiką ir priešinga plėšikiš
kam karui. Amerikos liau
dis yra vieninga už laisvę 
ir demokratiją ir yra nusi
stačius prieš tuos, kurie po 
obalsiais “šalies apsaugoji
mo” nori pavogti nuo liau
dies laisvę ir demokratijos 
teises. Ypatingai, Amerikos 
jaunimas nori taikos, ką jis 
daug kartų išreiškė per 
įvairias savo organizacijas 
ir suvažiavimus. Amerikos 
liaudis yra prieš verstiną 
Armijoj kareivįavimą. Am
erikos liaudis ir Komunistų 
Partija, kuri atstovauja 
darbo žmonių reikalus, tai 
yra, milžiniškos gyventojų 
didžiumos, reikalus, stoja 
griežtai prieš Jungtinių 
Valstijų kišimąsi į karą, 
stoja už pilną neutralitetą, 
už taiką, žinoma, tuo kartu 
pareiškiant, kad bent kokį 
užsienio pasikėsinimą ant 
Amerikos teritorijos gins 
visa liaudis ir visomis jė
gomis.

Komunistų Partija išsto
ja su kritika prieš tą poli
tiką, kuri veda mus į karą. 
Partija sako, kad toki daly
kai, kai visapusė pagalba 
vienai iš kariaujančių pusių 
yr pavojinga politika. Par
tija smerkia tuos žygius, 
kurie daromi neva “žmo
niškumo” ir “demokrati
jos”, “užpultų tautų pagal
bai,” kurie sudaro pavojų 
mūsų brangios šalies įvėli- 
mui karan.

Kartu partija iškelia fak
tus, kad Wall Stryto ponai 
po priedanga “šalies pri- 
rengimo,” “šalies apsaugo
jimo”, puola liaudies demo
kratiją ir laisvę, naikina 
net New Deal (Naujos Da
lybos) tas gerąsias puses, 
kurios yra naudingos liau
džiai. Partija iškelia faktą, 
kad Amerikoj yra 11,000,- 
000 žmonių be darbo, kurie 

5patys ir jų šeimos kenčia 
vargą. Partija pasmerkia 
Dies Komiteto reakcinius 
žygius, kuris raganas gau
do, puola darbo unijas ir 
įvairias organizacijas. Par
tija šaukia visus piliečius 
ginti BILL of RIGHTS 
(Teisių Bilių).

Šitokia yra suglaustoj 
formoj Komunistų Partijos 
platforma taikos reikalais. 
Ši partija vyriausiai iške
lia dabartiniu laiku obal- 
sius: Išlaikykime Ameriką 
nuo karo! Sulaikykime Wall 
Stryto turčius ir jiems pa
klusnią valdžią nuo įtrauki
mo Amerikos karan! Prieš 
militarizaciją šalies! Už 
taiką, už liaudies laisvę!

Da kalbėjo nuo Komunistų 
Partijos kandidatas ant guber
natoriaus Mass, valstijoje, nu
rodydamas pavojų dėl prole
tarų iš kapitalistiškų partijų ir 
fašizmo pusės — ir kvietė 
balsuoti už darbininkų kandi
datus, t. y., Kom. Partijos.

Da tapo paskleista literatū
ros, daugiausia tai “Teisybė 
apie Lietuvą,” parašytą L. 
Pruseikos. Tai puiki brošiurai- 
tė.

Antru atveju kalbėjo drg. 
Bimba apie Amerikos lietuvių 
atsinešimą į Socialistišką Lie
tuvą — taip gabiai motyvuo
damas nurodė: Kunigų smeto- 
nininkų ir vadinamų socialistų 
laikraščių viliugingus skleidi
mus apie Lietuvos liaudies val
džią. Klausytojai tapo užga
nėdinti. žmonių atsilankė ga
na skaitlingai. Keliolika nor- 
woodiečių irgi dalyvavo.

Jauna Mergaitė.

So. Boston, Mass.

pro- 
920, 
vai.

pro- 
920 
vai.

Lietuviu Radio Korp. 
Programa:

Šeštadienio, Sept. 14 
grama per stotį WORL, 
kilocycles, 8 :30 iki 9 :00 
ryto bus sekanti:

1— Dr. Juozas Landzius- 
Seymour iš So. Bostono kalbės 
sveikatos reikale.

2— Dainos ir muzika.
Sekmadienio, Sept. 15 

grama per stotį WORL, 
kilocycles, 9 :30 iki 10 :30 
ryte bus sekanti:

1— Paul Peters Collegians 
orkestrą iš So. Bostono.

2— Dainininkė Akvilė Siau
rinto, iš Dorchesterio.

3— Kalbės Adv. A. O. Shall- 
na iš So. Bostono Ateivių Re
gistracijos reikale.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Philadelphia, Pa.
Įvyksta Masinis Susirinkimas

Rugsėčjo 13 dienos 8 vab 
vakare įvyksta svarbus Phila
delphijos žmonių susirinki
mas. Kalbės Sam Adams Dar
cy, Carl Reeve ir Russell Wat
son. Tai bus rinkimų kampa
nijos susirinkimas ir įvyks Mu
sical Fund 
St. Darcy 
“The War 
Elections.”

Hali, 810 Locust 
kalbės temoje: 

Issue in the 1940
Rep.

I

Montello, Mass
Prakalbos Puikiai Pavyko
Rugsėjo 6 d. įvyko prakal

bos —■ kalbėjo “Laisvės” re
daktorius drg. A. Bimba apie 
Lietuvos dabartinę padėtį ir 
taip nuoseklioje savo kalboje 
labai ^gyvai gvildeno nuveik
tus darbus dėl Lietuvos liau
dies. Tankus delnų plojimas 
lydėjo jo turtingą kalbą, pa
remtą faktais. Da skanaus juo
ko pridarė iš kunigų, smetoni- 
ninkų ir sapaliuojančių socia
listų apie Lietuvos nacionaliz
mą. . . čia kalbėtojas aiškiai 
pabriežė lietuvių tautos bu jo
jimą apšvietoje, kultūroje bei 
moksle šios valdžios formo
je... Pagalios drg. Geo. Ši
maitis aiškino apie literatūros 
ir darbininkiškų laikraščių 
svarbumą, kviesdamas užsira
šyti “Laisvę.”

NAIKINTOJAI ANGLIJAI 
IR NAUJI LAIVAI 

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
nai ir 1 kitokis laivas bus 
pastatyta. Darbo imtasi 
tuojau, bet dalis tų laivų 
bus baigti tik 1947 metais.

Dabar Jungt. Valstijų ka
ro laivynas turi: 15 šarvuo
čių; 6 orlaivių vežikus; 37 
krūizeriuis; 197 naikintojus 
ir 103 čubmarinus, bendrai 
—358 karo laivus. Nuo se
niau jau budavoja: 10 šar
vuočių; 4 orlaivių vežikus; 
21 kruizerį; 56 naikintojus 
ir 39 submarinus, arba 103 
karo laivus, kurių daugelis 
jau yra baigiami. Reiškia, 
mūsų šalis nėra taip jau ne
prisirengus, kaip daugelis 
bando įkalbėti.

Apsiginklavimas eina vi
sa sparta. Tam nesigailime 
nei pinigų, nei darbo žmo
nių energijos. Kiek tai lie
čia mūsų šalies apsaugoji
mą, jos apgynimą nuo kar 
ro agresorių, už tai mes vi
si stojame, 
mūsų šalis, 
mūsų keliai, 
tai ir mūsų
visi esame pasirengę gintis 
nuo bent kokio užpuoliko! 
Bet tuo pat kartu mes turi
me būti sargyboj, kad ne
būtų mūsų šalis įvelta į ka
tastrofišką karą vien todėl, 
kad tas yra pelninga ginklų 
ir amunicijos gamintojams, 
kajd to nori tam tikri politi
kieriai. Valst. Sūnus.

papuoštais plaukais ant gab 
vos.

Prof. Cunhos—Cavalcan- 
čio kolekcijoje yra tik ha* 
vantesų strėlės, išimtos is 
jų nukautųjų kūnų. Niekas

tųjų gyvenamąsias sritis 
havantesai nieko blogo ne
daro.

Buvę atsitikimų, kai ku
riam nors baltajam pavyko 
matyti toli miško tankmėje 
šmėkštelėjusį h a van tesą, nežino, kaip šie paslaptin* 
Baltieji matę puikiai sudėtų gieji raistų žmonės gyvena, 
vyrų nuogas figūras, su ii- nieks nematę jų palapinių 
gaiš papūgų plunksnomis ir kaimų. —Sa.
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XAVERAS STftUMSKtS
ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU IŠSIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM. 

SAVAS PA5 SAV/>;

Mums brangi 
mūsų namai, 
fabrikai, tur- 
gyvastis! Mes

BRAZILIJOS ŽMONĖS Už 
MIRTIES UPĖS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
riuos havantesai žiūri nepa
sitikimai, kaip ir į kitus 
svetimus daiktus.

Apie havantesų gyvenimą 
žinios ir gautos tik iš kitų 
giminių indėnų.

Kai tik koks svetimas 
peržengia “Mirties Upę,” 
tuoj pasigirsta garsai, pri
menanti papūgos ar bežd
žionės riksmus. Tai, matyt, 
havantesų “telegrafas”, pa
sinaudojus pelkių gyvių 
garsais.

Retkarčiais patekę į bal-

Mateušas Simonavičius
iLiT Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes elevelterlo stoties

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

Lietuvių Kalbos Gramatika
* SUTAISĖ DR. D. PILKA

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

“Laisvė” duoda gerą nuolaidą kainoje mokykloms.
• •.. ■—->

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

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

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

Kreipdamiesi adresuokite:

“Laisvė” 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

I
DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

Iš Priežasties Lietaus Perkeltas į
Rugsėjo 22 September 

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

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

Iš anksto perkant bilietą įžanga nuo 5c. iki 

25c. Perkant bilietą pikniko dienoje, 25c. kiek

vienam. Prašome įsigyti bilietus iš anksto. .

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

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

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

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

143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., prie Muzikos Sales Richmonde, ties 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 1^ mailės sekdami iškabas.

.Kiuri lilih'Nh “•< HHI1/P II •• . " •'••II' WHAII . . .. V”. >-l .
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Penktad., Rugsėjo 13, 1940

New Jersey Apylinkės Lietuviai!

Žinios iš Lietuvos

>Klausimai ir Atsakymai t

visų paramos.
Padarykime šį pikniką pa

sekmingu atsilankydami.

nustatytas sąlygas visuo- 
geriau sugebėdavo išpil- 
turtingesni ūkininkai. To- 
pašalpų dauguma beveik 

tik stam-

P. S. Jei lytų, tai programa 
įvyktų 108 Court St., Elizabe- 

.................. „., the, N. J.
Great Neck,| Rengimo Komitetas.

Šeštas puslapis

Nepamirškite atsilankyt ant I N. Y.; Bangos Choras, Eliza- 
L.D.S. ir L.M.S. paskutinio šie | both, N. J.
sezono pasilinksminimo, kuris Į Visi šie Chorai yra L.M.S. 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 15 nariais, kurie visados tarnau- 
(Sept.), P. Vaičionio darže, ja visuomenei — užsitarnauja 
Westfield, (Cranford), N. J. !

Paremsite dviejų svarbių
organizacijų visuomenišką vei
klą.

Programoje dalyvauja: Ai
do Choras, Brooklyn, N. Y, 
Sietyno Choras, Newark, N. J 
Pirmyn Choras, <

Klausimas: įstaigos, jeigu joms reika-
Gerbiama Redakcija: Aš linga, susijieško laivo var- 

esu “Laisvės” skaitytoja ir dą.
matau dienraštyje labai Be to, mums atrodo, kad 
daug visokių klausimų, tai!jūs turėtumėte pasistengti 

. ir man labai pradėjo rūpėti1 
kas link registracijos. Aš 

' esu nepilietė. Atvažiavau į 
Ameriką ant savo sesers 
laivokartės. Mano brolis bu
vo atsiuntęs mano vyresnia
jai seserei laivokartę,- bet ją 
išbrokavo ant akių, todėl ji
nai negalėjo važiuoti. Todėl 
aš atvažiavau į Ameriką 
ant sesers vardo pas savo 
brolį. Nuo dienos atvažiavi
mo vadinaus savo vardu. 
Atvažiavau į Ameriką 1906 
metais, liepos pabaigoje.' 

’ Bet aš neatsimenu laivo 
vardo. Tik atmenu, kad per' |_2 c](|

tapti šios šalies piliete, 
padaryti jums berods 
būtų jokio keblumo.

Tai 
ne

Philadelphia, Pa
1S 

dd.

Kliubo 
Tauti- 

rugs.
Liet. Taut, 
skaitlingas

atvažiavau j 
Aš esu ženo- 
metai ir tu-

Rotter damą 
New Yorką. 
ta jau 33 
riu porą vaikučių. Mano vy
ras jau 10 metų tam atgal

Liet. Taut. Pašelpinio 
Delegatų Raportas 

ninku Seimo, 1-2 
Rugs. 8 d. įvyko 

Pašelpinio Kliubo
susirink, savam name, 928 E. 
Moyamensing Avė., kuriame, 
tarpe kitko, buvo išduotas ra
portas iš tautininkų, t.y., vidu
rinės srovės šaukiamo seimo 

. rugs., Richmond, Phi- 
la., Pa. Kadangi susirinkimas 
buvo gyvas ir entuziastiškas, 
tat yra reikalas pažymėt ra
portuojančių delegatų vardus 
ir ką jie raportavo iŠ to sei
mo.

Būsiu labai dėkinga.
Skaitytoja.

Pirmiausiai raportą davė J. 
švedas, .kuris yra gana darbš
tus kliubo veikėjas ir nepri
klauso jokiom partijoms bei 
izmams. Jis sako: Gerbiamie
ji, kuomet mes gavom pakvie
timą praeitą susirinkimą, prisi
dėt prie šaukiamo vidurinės 
srovės seimo, tai mes jį pri
ėmėm ir išrinkom net 4 dele
gatus, mane, Navicką, Dauką 
ir Zalecką. Jūs išrašėt mum 
įgaliojimo madatą, kaipo fak
tišką įrodymą, kad mes atsto- 
vaujam mūs pašelpinį kliubą. 
Kuomet mes nuvykom į tą 
seimą ir kaip tik jis prasidė
jo, tuoj mes buvom apipilti 
visokiais klausimais, nuo tų 
seimo šaukėjų per pirmininką 
to seimo, poną Sayzis ar kaip

Atsakymas:
Laiške nepasakote, kokio 

patarimo jūs norite. Jeigu 
tai dėl vardo, tai registruo
kitės savo dabartiniu var
du arba pavarde, bet taipgi 
pažymėkite, kokiuo vardu 
atvažiavote Amerikon. O 
jeigu esate susirūpinusi 
dėl pamiršimo laivo vardo, 
tai per daug nesiklapavoki- 
te, nes tai mažos svarbos 
dalykas. Užtenka, kad ži
note, į kokį uostą atvykote 
ir maž daug kokių metų ko
kiam mėnesyj. Visa tai su
žymėkite, O tegul valdžios) jis ten kitaip vadinosi. Į klau-

pradėjo 
neman- 

apšaukė 
bolševi-

simus mes bandėme atsakinė
ti teisingiausiai, kaip galė
jom.

Pirmininkas atidarydamas 
tą seimą nepaaiškino, kas tą 
seimą šaukė ir su kokiu tiks
lu, kas visur yra daroma. Tas 
mum nebuvo aišku ir mes pra
dėjom klausinėti aiškumo dė
lei. Pirmininkas neleido rinkti 
jokio prezidiumo seimui iš 
esamų delegatų, bet turėjo ga
tavai susirašęs ant popieros 
visus jam reikalingus žmones, 
visus iš New Yorko, užimt pre
zidiumo vietos. Tas mum at
rodė labai keista. Mes pradė
jom reikalaut, kad būt paaiš
kinta, kas tą seimą šaukia, su 
kokiu tikslu ir kad būt seimo 
prezidiumas renkamas iš esan
čių seime delegatų. Pirminin
kas ne tik į mūsų paklausimus 
neatsakė, kas tą seimą šaukia 
ir kokiam tikslui, bet 
mup koliot negerais, 
dagiais žodžiais ir 
mus, kad mes esame
kai, komunistai ir turim išeit 
iš to seimo. Iš to kilo seimo 
dalyvių didelis sujudimas, nes 
atsirado žmonių, kurie mūs 
reikalavimus parėmė ir reika
lavo įrodymų, kad mes esame 
bolševikai. Ponai Grinius ir 
Kutra nurodė, kad mes nesam 
jokie bolševikai ir net statė 
už mus po $100 tiems, kurie 
įrodys, kad mes esame tokiais. 
Tie, kurie mus apšaukė ko
munistais, buvo prispirti prie 
sienos, negalėjo įrodyt, ir jie 
atsakė tylėjimu. Nors jie ne
galėjo įrodyti, kad mes ir mūs 
organizacija esame bolševikai, 
vienok esanti ant estrados prie 
stalo 7 asmenys (rodos, visi 
newyorkieciai) nubalsavo, kad 
mes turim apleist seimą, nes 
esame komunistai. Tat mes ir 
turėjom apleist tą seimą, į ku
rį jūs mus išrinkot. Va, sugrą- 
žinam ir mandatą, kurį mum 
suteikėt Jr mus įgaliojot.

Tai taip viskas įvyko ir jūs 
darykit, kaip norite.

Delegatas J. Navickas, ku
ris yra katalikas ir priklauso 
prie parapijos) atsistojo ir sa
ko: Delegatas J. švedas viską 
pasakė teisingai, kas įvyko ta
me seime. Jie mus apšaukė 
bolševikais ir išvarė iš seimo. 
Jau man teko girdėti, kad yra 
pranešta ir į City Hali, kad 
mūsų kliubas yra bolšev. ir tas 
gali mums pakenkti. Todėl 
mes turim ką nors daryti.

Delegatas Daukas, kuris vi
są laiką darbavosi vidurinei 
srovei, sako: Viską, ką pir
mesni delegatai raportavo, pa
tvirtinu. šaukėjai seimo mus 
apšaukė bolševikais, negražiai

Delegatai, atstovaują įvairiausias visos šalies organizacijas, susirinko Darbo Die
nos švenčių proga Chicago Stadiuman j Taikos Kongresą. Iš ten Kongreso da
lyviai pasileido Washingtonan reikalauti neperleisti verstino kariuomenėn įsta
tymo.

pasielgė ir mes neturim nuty- 
lėt.

to visada
Bet tam

Del. Zaleckas, kuris yra 
laisvas žmogus ir niekur kitur 
nepriklauso, kaip tik prie pa
šelpimų kliubų ir per laikus 
darbuojasi jų gerovei, sako: 
Gerbiamieji, kaip aš ėjau iš
pažinties, tai po 
gaudavau išrišimą,
šaukiamam seime, rodos, atli
kau savo išpažintį gana teisin
gai, bet vienok išrišimo nega
vau. Paleiskim, seimo' šaukė
jai mane -išklausinėjo, kam aš 
geriau pritariu, Smetonos ar 
Paleckio valdžiai:'Aš atsa
kiau, kad esu Jungtinių Vals
tijų pilietis ir pritariu šios ša
lies demokratinei valdžiai su 
prezidentu 
nepaisant, 
sąžiningai 
minėtus ir
vienok seimo- šaukėjai apšau
kė mane bolševiku ir išvarė 
laukan. Esu dalyvavęs daugp- 
lyj suvažiavimų ir seimų, bet 
da tokio seimo tai nesu ma
tęs, kurio šaukėjai taip mus, 
delegatus, ir visą organizaciją 
būt diskreditavę ir išniekinę'.

priešakyj. Tačiau 
kaip aš teisingai ir 
atsakinėjau Į virš 

kitus klausimus,

Worcester, Mass.
Aido Choro vakacijos užsi

baigė. Artinas koncęrtų sezo
nas ir, be abejonės, mūsų cho
ristai ir choristės vėl pradės 
išsiilgusiai dailės srityje veikt, 
ir vėl visi draugai su J. Kar- 
sokiene, mūsų Aido Choro mo
kytoja, dalyvausime pamoko-

Mano manymu, mūsų organi
zacija turi tarti savo žodį 
prieš tuos šmeižikus viešai per 
spaudą. Tur būt tie ponai 
mums atsimokėjo už tai, kad 
mes jiems paskutiniam savo 
bankiete sušėrėm apie 13 viš
tų ir gražiai priėmėn, kur jie 
nepraleido nė cento.

Po raportų sekė gana karš
tos ir gyvos diskusijos ir visi 
kalbėjusi ant raportų pasmer
kė seimo šaukėjus, kaipo de- 
speratus, -reikšdami pasipikti-1 
nimą. O po diskusijų nutarta 
vienbalsiai parašyt , pasmer
kiantis protestas prieš seimo 
šaukėjus šmeižikus į visus lie
tuviškus laikraščius.

Reporteris.

sulošta operetė. Galima spėt, 
kad kiekvienam worcesterie- 
čiui bus žingeidu pamatyt, 
kaip jų dukterys ir sūnūs da
lyvauja dailės darbuose.

Aido Choro Koresp.

Pašalpos Bus Duodamos Tik 
Mažažemiams Ūkininkams 
žemės ūkio Rūmai kiekvie

nais metais pagal tam tikras 
taisykles ūkininkams teikdavo 
eilę įvairių pašalpų. Taisyklės 
būdavo taip suredaguotos, kad 
jose 
met 
dyti 
dėl 
išimtinai tekdavo 
biems ūkininkams. Dabar tos 
visos taisyklės peržiūrimos. 
Jos bus perredaguotos ta pra
sme, kad pašalpos išimtinai 
tektų tik ^smulkiems ūkinin
kams.

se skirtu laiku.
Kiekvienas Aido Choro na

rys bei narė privalo pasirūpint 
gaut naujų narių, o ypatingai 
jaunimo, kad išauklėjus mūsų 
chorą iki šimto narių. Pri
klausant prie Aido Choro, na
riai nemoka jokių duoklių, nes 
choras rengia parengimus ir 
iš likusio pelno padengia iš
laidas. Worcesteryje randasi 
daug ir gražaus jaunimo,' ku
rie myli dailės srityje veikt, 
bet nedrįsta ateit, arba ma
no, kad pasidarys bereikalin
gų išlaidų. Todėl mūsų choris
tų pareiga išaiškint naujam 
nariui, kad nekaštuos nei vie
nas centas.

Kalbindamas naują narį, 
gauni atsakymą, “Nemoku 
dainuot.” Bet juk nei vienas 
negimė mokėdamas dainuot. 
Juk tik dėlto laikome repeti
cijas. Mokytoja mokina visus 
bendrai. J. Karsokienė man
dagiai apseina 
riais.

Aido Choras, 
J. Karsokienės,
likt didelį darbą, prie kurio 
reikalinga daug spėkų. Bus

Ūkininkams Nemokamai Išda
lins 300 Veislinių Avinų

žemės ūkio Rūmai vfsiems 
apskričių agronomams išsiun
tinėjo aplinkraštį, kad šią va
sara ūkininkams nemokamai 
bus išdalinta 300 veislinių 
avinų. 200 avinų paskyrė že
mės ūkio Rūmai, o '100 ūki
ninkų draugija. Avinai bus 
nupirkti ir išsiuntinėti rug- 
piūčio-rugsėjo mėnesiais.

Cemento Fabriko Statybą 
Pradės Rudenį

Cemento fabriko statyba 
Skirsnemunėje bus pradėta 
rugpjūčio pradžioje. Manoma, 
kad Skirsnemunėje bus įreng
tas ir uostas. Tuo būdu fabri
ke pagaminamas cementas bus 
galima transportuoti vandens 
keliu — laivais ir baidokais.

Kaunas. —Respublikos pre- - 
zidentas ministeris pirminin
kas, pasirėmęs Ministerių Ta
rybos 1940 m. liepos 26 d. 
nutarimu, paskelbė įstatymą, 
kuriuo Valstybės Taryba nuo 
š.m. liepos 26 d. panaikinama.
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, . .su naujovišku SKALBYKLOS ĮRENGIMU
< •>

WORCESTER, MASS. LIETUVIAI >

<>

DIENRAŠČIO LAISVES NAUDAI'.
OPIKNIKĄ <i )

< >

o

BUS ĮVAIRI PROGRAMA

Neivis Orkestrą Gros Šokiam

BUS OLYMPIA PARK
WORCESTER, MASS SHREWSBURY

X

Pikniką rengia Lietuvių Literatūros Draugijos. 11 ir 155 kuopos

po Vadovyste 
pasibrėže at-

< >
< >

su visais na-

p™EV1SA SKALBIMO dieną

< >

<

NAMIE

dvidešimts 
siūlydami 
skalbyklos

■

Piknikas Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo S 5 September

šiemet sulijo du didžiuosius “Laisvės” piknikus, Maynarde ir Philadel- 
phijoje. Padekime atpildyti savo dienraščiui tuos nuostolius, kuriuos padarė 
lietus, skaitlingai dalyvaukime šiame piknike. ' ‘

< >

<> 
<!>

<♦>

o

♦»$«>» j>

IŠVYK skalbimo dienos liūdnumą ant visados! Virš 
žymiausių išdirbėjų bendradarbiauja rodydami—ir 
patraukiančiomis kainomis—naujausias rūšis naminės 

įrengimo mūsų parodų kambariuose Manhattane, Bronxe, Brook-
lyne, Queense ir Westchestery. Tą patį įrengimą parduoda koope
ruojantis pritaisų verteivis jūsų kaimynystėje.

Tai yra didelė proga įsigyt naujovišką naminę skalbyklą šio
mis lengviausiomis sąlygomis. Dovanai parodoma jos veikimas. 
Pasiteiraukite apie mūsų speciales savaitines klasei dėlei to, 
kaip dirba naujoviška naminė skalbykla.

Taupyk laiką ★ Taupyk pinigus ★ Taupyk drapanas * Taupyk save

SKALBIAMOJI MAŠINA. Automa
tiški modeliai beveik viską padaro 
patys. Yra didelės skalbtuvės viskam 
arba maži modeliai, kuriuos pavarto
jus galima bile kur parankiai padėti 
Laiko-, darbo-, ir pinigų taupytojai!

į

DžIOVINTOJAS. Užmiršk orą skalbi
mo dienoj, šis nedičkis modelis, tik 
38% col. aukščio, atlieka visą darbą 
šildytu, cirkuliuojančiu oru. Sutrum
pina laiką tarp 
Saugo drapanas

skalbimo ir prosinimo.
nuo dulkių ir purvo. h

PROSINTOJAS. Sėdėk, beleisdamas 
drapanas per jį. Profesionalis darbas 
ąnt vyriškų marškinių. Apvalios ar 
plokščios rūšies prosytojas. Nustato
mas karštis skirtingom materijom. 

Ateikit pamatyt, kaip veikia.

PROSAS. Naujoviškas lengvas, automatiškas. Nustato tinkamą kai
štį kiekvienai materijai, šie prosai greit užkaista ir lengvai var

tojami. “Būtina” kiekvieniem namam.
SIUVAMOJI MAŠINA. Siūkite, lopykite, kol jūsų elektrinė skalb- 
tuvė skalbia. Pasirinkite grindinę ar stalinę—ar panešamą.
RADIO. Girdėk naujas žinias, beskalbdama. Grožėkis muzika. Tai 
laikas greičiau bėga. Blizgantis baltas radio yra pilna užbaiga na
minės jūsų skalbyklos.

Al’ARTMENTŲ SAVININKAI:
Pagerinkite savo nuosavybę, patenkinkite įnamius naujoviškais skal
byklos parankamais. Gaukite faktus apie įrengimą ir lengvus iš- 
mokesčius iš mūsų Pardavimų Dcpartmcnto. 4 Irving Place.
STuyvesant 9-5600. 1 » - *

net tik 1>o

KOOPERUOJANTI
ABC
Apex
Bendix
Croeley
De Wald
Eaay
Fada

eneral Electric Philco
Proctor

Graybar 
Hotpoint 
Ironritc 
Kelviną tor 
Maytag 
1900 
Norge

I&DIRBBJAI
RCA
Satnaon
Simplex
Stromberg-Carbon 
Sunbeam 
Universal 
Westinghouse 
White

Parduoda Kooperuojančio! Krau
tuvės, uisalcymue priima ir mūsų 

parodų kambariai. 
Pasiūlymas tik kdetumeriame 
Consolidated Edison Systemoe
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Hartford, Conn.
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4-tas metinis Lietuviškos 
Radio Programos piknikas į- 
vyks 15 d. rugsėjo (Sept.), 
Lietuvių Parke, East Hart
ford, Conn., 24 stotis, Glaston
bury Road.

Piknikas yra rengiamas su 
tikslu, kad palaikyti lietuvišką 
dainelę ir muziką oro bango
mis ir ant toliaus.

Reikia pasakyti, kad Lietu
viška Radio Programa, kurią! 
veda Andrius Rėkus, yra viena 
gal tokių, kuri neužsiima jo
kiais politiškais bei ypatiškais 
veikimais. Kad ji gyvuotų ir 
ant toliau, tai yra didelis rei
kalas tokį darbą paremti. Tai 
kiekvieno lietuvio yra parei- i 
ga atsilankyt j rengiamą pik
niką.

Šokiams grajys Prano Pake
lio Radio Orkestrą. Programa, 
kaip girdėtis, irgi bus įvairi. 
Atsilankę pasidžiaugsite ir 
prisidėsite prie palaikymo 
gražaus darbo. „

Lietuviška Radio Programa i 
įvyksta kiekvieną sekmadieni, i 
10 vai. ryte. 15 d. rugsėjo dai
nuos Šventos Cicilijos Choras 
iš Hartfordo, vadovystėje 
Justo Balsio. Tad nepamirški
te užsisukti savo radio ant sto
ties WNBC 1380.

Pikniko Rengėjas.

vykdyta be praliejimo kraujo 
su pagelba savo didžiausio 
kaimyno Sovietų Sąjungos. 
Kaip šiandien Lietuvos liaudis 
džiaugias, demonstruoja tūk
stančiai gatvėmis, mitingauja. 
Nors klerikalai, tautininkai, ir 
socialistai šaukia Amerikoj, 
kad tas mases išvaro į gatves 
po prievarta demonstruoti, 
bet kodėl Smetona to nedary
davo? Pasirodo ir čia jų,me
las. Smetona bijojo masių, 
jam ir trys žmonės gatvėj, bu
vo baisu, būdavo įsakyta poli
cijai, kad neleistų vaikščioti

vai. vakare. Taię pat smagiai 
ir dainuodami suį’rjžbm į Wa
terbury. , j. į 11

Šiernčt 1 ^phuft^Wpiknikas 
! buvo daug1 fšm^gdšbiS' už per- 
; nykštį, kuris; aLtsibUyo toj pa
čioj vietoj. Priėžastis tame, 
kad šiemet progresyviai jau- 

' čias linksmi, nes Lietuvoj įvy- 
' ko permaina, kurios visi troš- 
l ko.

Waterburietis.

Bridgeport, Conn.

Waterbury, Conn.
Įspūdžiai Atsibuvusio “Lais
vės” Pikniko 1 Rugsėjo, Hart

ford, Conn.
Per visą savaitę prieš pikni

ką nesveikavau, bet subatoj ■ 
kiek tiek jaučiaus geriaus. 
Mano moteris klausia, o kaip 
bus su pikniku rytoj, ar va
žiuosime? Sakau, važiuosiu, 
jei bus galima gauti buse vie
tos, nes iš anksto neužsisa
kiau, dabar gal bus per vėlu. 
Bet paskambinau telefonu pas 
draugę Jenkeliunienę, klausiu, 
ar bus dar galima gauti vietoj 
nuvažiuoti į pikniką. “Taip/’ 
atsakė, “man rodos, kad bus 
galima, tiktai nepavėluokite 
pribūti rytoj ant vienos po 
dvylikos ant kampo Bank ir 
Riverside Sts. Iš ten išeis bu
sas.”

Septintadienį atsikėlėm, iš 
ryto oras išrodė nekoks, apsi
niaukęs. Kalbam, gal į dieną 
išsiblaivys.

Nuvažiavom lygiai ant 1 va
landos į paskirtą vietą. Tuoj 
pribuvo ir busas. Pasipirkom 
tikietus ir susėdom. Tuojaus 
susirinko ir Vilijos Choro na
riai, ir dar pašalinių, prisipil
dė pilnutėlis busas ir kelios 
mašinos.

Pasileidom į kelionę 1:30 v. 
po dvylikos. Dainavom visą 
kelią, kol pasiekėm pikniko 
vietą ir atradom pikniką pil
name judėjime. Pasitinkam 
draugų iš New Haven, iš 
Bridgeport, taipgi draugą A. 
Bimbą iš Brooklyno, taipgi ir 
R. Matusevičių. Pasisveikinom, 
sumetėm keletą žodžių.

Einam toliau, matom šeimi
ninkes. Hartfordietės darbuo
jas prie stalų, daro užkan
džius, visokius gardžių gar
džiausius. Stalai apkrauti viso
kiais valgiais. Negalima pro 
šalį praeiti neparagavus, šei
mininkių patarnavimas tikimi 
mandagus. Einam toliau. Hart
fordo vyrai ir draugai prie gė
rimų dirba, žodžiu sakant, vi
sa tvarka tikrai gerai sutaisy
ta, tikrai smagu svečiuotis to
kioj sueigoj.

Po 4 vai. prasidėjo progra
ma. Pirmininkas pakvietė Vili
jos .Chorą iš Waterbury, kuris 
sudainavo porą dainelių labai 
gražiai. Po tam pakvietė žur
nalistą R. Matusevičių- pakal
bėti apie Lietuvą, kaip buvo 
po Smetonos fašistiniu režimu. 
Labai plačiai nušvietė visą pa
dėtį Lietuvos ir koki žmonės 
dabar randasi valdžioje. Pa
baigus jam kalbą, publika 
smarkiai ploja.

Po tam perstatė draugą A. 
Bimba, kuris plačiai nušvietė 
dabartinį perversmą Lietuvoj, 
kur šiandien liaudis pati tvar
kysis savo reikalus be ponų. 
Nufodė, kaip gražiai buvo į-

po tris. Ir ten jam rodės suo
kalbis prieš jį, nes jisai drebė
jo savo kailyje. Jam buvo ne
smagu, jisai patsai žinojo, kas 
jo laukia, šiandien yra pabė
gusių iš Lietuvos ponų. Jie 
keiks dabartinį perversmą Lie
tuvoj, niekins kaip išmanyda
mi. Tai natūralūs dalykas, nes 
jie neteko šiltų vietelių. Jie 
organizuos čionais visokius sa
vo komitetus, rinks aukas dar 
iš suklaidintų lietuvių. Bet ne
ilgam, kol pradės tie '’žmonės 
gauti laiškus iš- Lietuvos nuo 
savo giminių. Tada ir pasi
baigs jų trukšmas. Pabaigus 
jam kalbėti publika smarkiai 
plojo. Po tam perskaitė pa
sveikinimą dabartinei Lietuvos 
valdžiai ir paklausė, “kas su
tinkat, kad būtų pasiųsta, pa
kelkite po1 vieną ranką.” Pa
sirodė kaip giria rankos. Po 
tam paklausė, “kas yra prieš, 
pakelkite ranką.” Pakėlė tik 
trys.

Po tam pirmininkas pakvie
tė Laisvės Chorą, Auris sudai
navo porą dainų labai gražiai. 
Užsibaigus programai, šneku
čiavome ir vaišinome vienas 
kitą iki vėlam vakarui.

Musų busas išvažiavo 8:30

Rugp. 30 d. pasimirė Jonas 
' Talalas, gyvenęs po antrašu: 
127 Columbia St., Bridgeport, 
Conn. J. Talalas buvo dar ne
senas žmogus, tik 48 m., dar, 
rodos, gąlėjo ilgokai gyventi, 
nes buvo gana,drūto sudėjimo 
lietuviško- tipo vyras. Tačiau 
žiaurioji mirtis ncnusilenkia 
nei prieš vieną.

Velionis paliko didžiausia
me nuliūdime savo moterį Bro- 
nysę, 2 dukteris ir vieną sū
nų. Vyriausia duktė Jenio 23 
m., vedusi su P. čepskiu. Ju
zė 19 metų ir Vladas 13 m.

Velionis atvažiavo iš Lietu
vos 27 metai atgal. Paėjo iš 
Ukmergės apskričio, Siesikų 
miestelio. Iš amato buvo , ma
šinistas, išdirbo 24. metus 
Crane Co.

Drg. J. Talalas buvo labai 
draugiškas žmogus. Sugyveno 
kuo gražiausia su visais.

Kadangi J. Talalas buvo ti
kybinių paž valgų, tad buvo 
palaidotas su bažnytėmis apei
gomis šv. Mykolo kapinėse, 
Stratforde. Jo lavoną palydėt 
susirinko labai daug giminių 
ir draugų, kurie sudarė, virš 
60 karų. Visi atidavė paskuti-

draugui.
Taipgi ir aš, kaipo savo se

kant draugui, kurį pažinojau 
per 27 metus, tariu: Lai bū
na tau, mielas mano drauge, 
lengva ilsėtis šios šalies žeme
lėj. O jo šeimai reiškiu giliau
sios simpatijos.

Rugsėjo 2 d. pasimirė Vin
cas Duoba, sulaukęs virš 60 
metų. Buvo pavienis. Jo gyve
nimo vieta: 19 Railroad Crt., 
Bridgeport, šermenimis rūpi
nosi jo giminės — Antanas 
Duoba iš Naugatucko ir Jonas 
Duoba iš Long Island. Taipgi 
palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis šv. Mykolo kapinė
se.

Reikale Spaudos ■■Pikniko, 
kuris įvyko 1 d. rugsv Hart
ford, Conn. Prie to pikniko 
moterų stalo papuošimo prisi
dėjo ir Bridgeport© draugės. 
Šios draugės: A. Pūdimienė 
su $1, A. Jociene—-$1, Valin- 
čienė — $1, P. Katinicųė — 
$1, L. Mockaitienė — $1 ir O. 
Arisonienė — $1. Viso sudėjo 
$6. Visoms draugėms varde 
mūsų spaudos širdingai ačiū.

M. Arison.

PRANEŠIMA) B KIlTIR
SO. BOSTON, MASS.

Am. Liet. Kongreso Apskr. pikni
ko Komisijos ir Apskričio komisijos 
susirinkimas įvyks 15 d. rugsėjo, 10 
vai. ryto. Piliečių Kliube, Broadway, 
Bostone. Reikės sudaryti atskaitą 
įvykusio pikniko. Todėl prašome da
lyvauti, nes turėsime ir kitų svar
bių reikalų aptarti. —J. Jaskevi- 
čius, Pirm. (216-217)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. laikys mėnesinį su- 

.sirinkimą 15 d. Sept. (Rugsėjo) š. m. 
pas A. Aponiką 411 E. Pine St. 
Draugai, esate kviečiami lankyti šį 
susirinkimą išgirsti LDS 5-to Seimo 
tarimus per mūsų delegato raportą. 
Lankykite kiekvienas ir atsiveskite 
naujų narių prirašymui. Susirinki
mas atsidarys kaip 9 vai. ryte. — 
Sekr. S. Kuržinskas. (216-217)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. ’ prakalbos įvyks 

pirmadienį, 16 d. rugsėjo, Liet. 
Svct., 853 Hollins St., ant antrų lu
bų, 7.30 v. v. Kalbės drg. F. Abe
kas, “Vilnies” redaktorius iš Chica- 
gos. Kviečiamo dalyvauti. — Kom. 
(216-218)

nį atsisveikinimą savo mielam

Anglai Kaltina Vokiečius 
Kaip Naikintojus Abclnai
London, rugs. 10. — An-’ 

glai kalba, kad vokiečiai 
liovėsi bombardavę kariškai 
svarbius punktus Londone 
ir dabar jie, girdi, naikiną 
patį miestą abelnai.

Roma, rugs. 9. — Italai 
praneša, kad jų bombiniai 
orlaiviai vėl padegė anglų 
žibalo sandėlius Haifoj, Pa
lestinoj.

parė UNDERTAKERS

ragin- 
Lyros

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

Nariai dalyvaukite, nes reikės gerai 
pasirodyti “Laisvės” piknike, kuris 
buvo perkeltas iš rugsėjo 1 d. į rug^ 
sėjo 22 d., Mikolaičio Darže. AtS^I 
veskite ir naujų narių. Tėvai, 
kite vaikus priklausyti prie 
Choro. — Choro Valdyba.

(214-216)

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIOHT—IIAvemeyer 8-1158

BAYONNE, N. J.
Keptos jautienos ir alaus 

įvyks ruksėjo 15 d., sekmadienio va-» 
karą, 6:30 vai. naujoj išdekoruotoj 
svetainėj, 329 Broadway. Šokiams 
gros gera orkestrą. Įžanga — vy
rams $1.00, moterims 50c. Valgis ir 
alus veltui. Nepraleiskite šios pro
gos, kviečiame visus. L. A. U. Kliu- 
bas. (215-217)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

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

MINERSVILLE, PA.
Šiuomi pranešame, kad organizuo

jamo busą važiuoti į Philadelphijos 
pikniką, kuris yra rengiamas “Lais
vės” naudai. Bus Eddingtonc, Pa. 
rugsėjo 22 d. Kurie norėsite važiuoti, 
prašome užsiregistruoti pas dd. O. 
Agurkicnę, O. Shemberienę, V. Čiu- 
dinj, M. Patinską ir S. Petčiulį. Bu
sas išeis kaip 8:30 vai. ryto nuo 
Darbininkų Svetainės. Prašomo nesi- 
veluoti. — Kom. (215-217)

PHILADELPHIA, PA.
Šventos Marijos Tautiškos Para

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

GRAND RAPIDS, MICH.
Sekmadienį, rugsėjo 15 d., Darbi

ninkų Kooperatyvo piknikas bus 
Koop. Ežero Darže, Green Lake. Tu
rėsime skanių ir gerų gėrimų. Kvie
čiamo dalyvauti. (215-216)

PHILADELPHI A,P A.
Lyros Choro pamokos įvyks rug

sėjo (Sept.) 13 d., penktadienio va
karo, 8 vai., 735 Fairmount Ave.

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

Sekmadienį, Rugsėjo O Sept.
P. VAILIONIO DARŽE WESTFIELD (CRANFORD), N. J.

Pradžia 11 valandą ryto. Įžanga 25 cenfai

AIDO CHORAS Iš BROOKLYN, N. Y. VADOVAUJAMAS ALDONOS ŽILINSKAITĖS th ' t / »
m------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .------------------------------------------------------------- ----------- ----------------------------------------- -------------- m

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

a----------------------- 1------------------------------- r-—-------- *------------ —--------'r- ' . ■ ----------- r—■------------------- ia
Gerbiamieji Didžiojo New Yorko ir apylinkės lietuviai, kaip matote, piknikas rengiamas dviejų didelių 

organizacijų, kurių veikla ir reikšmė visuomenei labai svarbi. Viena savišalpos, antra meno ir dailės 
organizacijos, kurios tarnauja visuomenei-—užsitarnauja jūsų paramos. Atsilankydami artt fckjskutinio šio 
sezono pikniko, išgirsite daug dainų, pasilinksminsite ir paremsite mūsų darbą. - -

__________GERA Oą^ĘSTRA GROS ŠOKIAMS _____________ __
PASARGA: Jei lytų, tai programĮvyktų Elizabethe svetainėje po num. 408 Court Street.

. -■ .-.t 's . ■:> • ..'MM* ‘W. " 'M • I <• I..Į..........          -.O.. M          . I , .1. ■ ....................................... ------------------------ -Į,,,...-    IĮI»Į!ĮĮ>Į^

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

Siunčiame duoną per paAtą J kitua miestu*, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori *r kainas.

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

ĮSIGYKITE DABAR!
čia parodyta tik keli daiktai iš didelio sandėlio.

Riešintai laikrodėliai
Apkainuoti nuo $2.00
Pilnai garantuoti

Pertekto ir mėlsvai-balti dai- 
mahtai pakeičiami sulig pilnos 

kainos laike vienerių metų.

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $t

Aplankykite inūsų religijinių daiktų 
departamentą. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktą

ROBERT LIPTON
.JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

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

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

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

Kraujo i^MSlapunio Tyrimai, X-Rays
. , , , , prieinamos KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 
IŠTYRIMAI DOVANAI

(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

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

Tarp Union Square ir IrVing PI.
VALANDOS: 9 A. M.—8 P. M*.: 

Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.



Tel. Virginia 7-4499

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Dr. A. PETRIKĄ
* (DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO?)4th ST.

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir |dės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aproka^mus be jokio mokesčio.

J. GARŠVA 
Grabotius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

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

CHARLES’
iUP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrė Barberlal

NewWtoi^^^TInfol
nei sau

nuo

9a

ką pro langą pasiekt, o gaiš- Pašovė Plėšiką

iš-

H

su

Kaina 75c Kvorta

Mirė
m.

t it

Jefferson ir

E BoKSa

1

fWM

Ateiviams gint konferencija 
šaukiama spalių 19-tą, viešbu
tyje Edison, N. Y.

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

Telephone 
STagg 2-5043

jau 
ant

laišką, 
to lai- 
klausi- pro- 

cho-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Į . NOTARY 
PUBLIC

Antradienį pribuvo laivas 
Cameronia su 930 keleivių, iš 
kurių 630 buvę Vokietijos žy
dai pabėgėliai, 100 iš jų vai
kai.

krikštynoms, 
ir kitokioms

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

kitės juomi.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

_ ._ iui»—4--.. . '—
Trys jauni vyrai iš Corona 

sulaikyti Flushinge kaltinant 
atplėšinėjus ir apvogus pasta
tytus auto.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

“N. G.” skundžiasi, 
tus sulijo5 pikniką, 
gi jų administratorius 
si maršfūtūddamas iš

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pienišku valglg 
Ir daržovių-—virty Ir žalių.

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot-
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. t Brooklyn

Pasirandavoja keturi kambariai 
ant pirmų lubų, \ naujai ištaisyti. 
Prašome kreiptis pas Guardino, 51 
Ten .Eyck St., arti Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Arba telefonuokite 
BU-2-5721, klauskite Cowan.

(216-218)

Andrius Tu-
Jonas

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

RANDAVO.) 1M Al
Pasirandavoja 3 kambariai 

maudyne, $18.00 į mėnesį. Geru šil
domi, viskas patogiai įtaisyta. Ran
dasi nauji gesinjai..pečiai, geras pa
tarnavimas. Arti transportacijų. 
Mes ’priimam ir?\gyventojus, ’ kurie 
gauna . pašalpą iŠ miešto. Prašome 
kreiptis pas Superintendent: 212 
Moore St., Brooklyn. N. Y.

> (216-218)

'' Ajai’* 'g* <,?? T

Kųrijozy Keptuvai

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUST:' i

660 Grand Street ' Brooklyn, N J Y.
' > '■ v . ' C •♦.'‘f n ’ ' ' :

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
' ; damos mylimiems pasaryų^i, dįo.yįanai 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 

■. užtikrintas ir už prieinama kainą.

Aštuntas puslapis

Lietuviu Liaudies 
Teatras Veikia

Kandidatas j J. V. Senatorius 
Kritikavo Laikraštį ‘D. N.” 

Drafto Klausimu

Gaisragesis Pagavo 
Krintantį Vaiką

Laikas Užsisaky t 
Rusuose Vieta

■ , Penktad., RugsMd 13, 1940

LAKūNAS P. ŠALTENIS
I LIGONINĖJE

Keliolika dienų tam 
buvo sunkiai sužeistas 
nas P. Šaltenis.

Iki šiol nebuvo girdėti 
atyti, ką veikia Brooklyno 

Lietuvių Liaudies Teatras. Ta- 
čiaus ir tuo laiku darbas ėjo. 
Skaityta eilė veikalų, tartasi, 
kalbėta, laikyta susirinkimai. 
O šiuo tarpu jau pradėta tik
ras kūrybinis darbas.

Valdyba sekančiam sezonui 
susideda iš sekamų, asmenų : i 
V. Bovinas — pirm., J. Gužas1 
—vice- pirm., A. Pakalniškie-: 
nė — sekretorė, N. Pakalnis-Į 
kis — ižd.

Vaidinimui jau ‘ ruošiama 
dvi gražios komedijos — “Aš 
Numiriau” ir “Kurčias žen-1 
tas.” šios dvi komedijos kaip 
tik sudaro vakarui programą 
—daugiau kaip dvi valandos 
vaidinimo. Mėgėjų (aktorių) 
taipgi šiose komedijose ne
daug dalyvauja. Todėl Lietu
vių Liaudies Teatro komitetas 
mano, jog šios dvi komedijos 
bus galima vaidinti labai pla
čiai ir su prieinamom išlai
dom. Veikalai manoma pri
ruošti apie pabaigą spalio mė-

• nėšio. Tad jau laikas dabar 
planuoti vaidinimo vakarai.

Spaudai išsiuntinėtuos pra
nešimuose skelbiama, kad ko
munistų kandidatas į J. V. 
senatorius Israel Amter rug
sėjo 11-tą pasiuntė laikraščiui 
“Daily News” atvirą 
kuriuomi kritikuojama 
kraščio politika drafto 

imu. Laiške sakoma:
“Jūsų redakciniame straips- 

■ nyje ‘Politika ir Draftas’ Dai- 
! ly News .šį-rytinėj laidoj pasi- 
i rodo ‘žemiau juostos smūgio’ 
metodą vartojama p'lane už
kart nepopuliarišką konskrip- 

. cijos bilių. ant Amerikos žmo-

bei religijos jie 
veikalai, — tai

Retai kada gali bile kur dė
tis toks įdomus ir sykiu šiur
pulingai jaudinantis spektak
lis, kokį suruošė mažytis 2 
metų Bobbie Siegman savo 
kaimynams, 330 Throop St. ir 
apylinkės gyventojams perei
tą antradienį.

Jo motina popiečiu rengėsi 
eiti pasipirkti ir vaikutį ap- 
rengdinėjo sykiu vestis. Moti
nai kur nusigrįžus, vaikui pa- 
sinorėjo užšokt ant lango ir 
bematant atsidūrė ant siauru
tės palangės 35 pėdų aukštu
moj nuo žemės. Pamačius ten 
vaiką motina vos . nepastyro. 
Prie jo artintis bijojo, kadan
gi tas tik galėtų paakstinti 
vaiką bėgti nuo jos ir kristų. 
Tad jinai ėmė spiegti, tikėda
mosi patraukt praeivių atydą. 
Jai pavyko. Pulaski gatve pra
einanti moteriškė pažvelgus 
aukštyn pamatė vaikutį 
pirštukais pasikabinusį 
palangės. Ji irgi suspigo.

Į kelias sekundas jau susi
rinko būrys šaukiančių ir spie
giančių žmonių, 'o vaikutis vis 
dar tebekabėjo ant pirštų. Pri
buvo netoliese pareigas ėjęs 
policistas, radosi ir bildingus

Policis-

Norintiems užsitikrinti 
vietos busuose vykt į LDS ir 
LMS apskričių šaunųjį pikni
ką, įvyksiantį šį sekmadienį, 
rugsėjo 15-tą, Vaičionio Dar
že, Cranford, N. J., šiandien 
laikas užsimokėt $1 pas ko
misiją.

Piknike šokiai ir dainų 
grama, kurioj dalyvaus 4 
rai.

Busai išeis: 10:30 ryto
413 —36th St., So. Brooklyn, 
ir nuo “Laisvės” raštinės 11 v. 
ryto.

Andriaus Turausko Salė 
Padidinta

k a 
bet
su “te 
vietos į 

vietą” šiaip taip sumobilizavęs 
4 busus. O kad savo biednat- 
vę užglostyt, tame pat pusla
pyje rašo, būk “Laisvės” pik
nikui “nesusivaikę busai, ne- 
susivaikius ir publika.”

O buvo kaip tik priešingai. 
“Laisvės” piknikan važiuot, 
be administratoriaus lakstymo 
pas juos su “tekši”, buvo susi
rinkę šimtai žmonių ir buvo 
keli busai, nors lietus pylė. 
Piknikas buvo atšauktas ne 
Brooklyne, bet pačių jo ren
gėjų Philadelphijoj dėlei ten 
siautusio audringo lietaus.

Patersonas, kaip žinia, ran
dasi daug arčiau Philadelphi- 
jos, tad į ten buvusį “N. G.” 
pikniką galėjo suspėt nuva
žiuot ir vėliau, orui prablai
vėjus, jei tik būtų buvę kas 
važiuoja.

atgal, 
?akū-

Dalykas dėjosi orlaivių lau
ke taip: Belavinant lakūnui 
P. Šalteniui vieną neatsargų 
studentą, pastarasis užvedęs 
orlaivio motorą taip staigiai 
šovė į priešakį, jog P. Šaltenis 
nespėjęs pasprukt, tapo už
kabintas “propelerio” ir sun
kiai sužeistas.

Po to įvykio lakūnas tapo

-i-J--- ----------- '-----------r-- -.................t- ■ -m

greit nugabeptas Meadow
brook ligoninėn. Tenai tapo 
padaryta operacija ir išimtas 
medinis šmotas J‘propelerio”, 
kuris buvo įstrigęs lakūnui į 
šoną.

Nors šiuo tarpu 
tenis dar randasi

>. šal- 
minėtoj 

Meadowbrook ligoninėj, Bath- 
page, L. L, bet sakoma, pa
sekmingai sveiksta.

Linkėtina greito pasveikimo 
ir ant toliaus laimingai skrai
dyti.

Alex Vaškys.
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Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 va k.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

“Jūs priešinatės buto provi- 
zijai, kuri šaukia draftuot 
tuos tarp 21 ir 44 metų am
žiaus, ne dėlto, žinoma, kad 
jūs būtumėt prieš patį bilių. 
Jūsų editorialas jam pritaria. 
Bet, kaip jūs editorialas šį ryt 
sako, ‘Kad platus užsimojimas 
negali pasitarnaut naudin
gam tikshii dabar. . .ir jis ga
li sukelt daug • priešų drafto 
biliui.’ Tuo būdu jūs pripažį
stat nepopuliarumą to biliaus, 
bet patariate jo siūlytojams 
užliūliuot didelį skaičių žmo
nių \eveiklon prieš bilių apru-
bežiuojant draftą, šiam laiko-tyrinėjęs gaisragesis. 
tarpiui, tik tiems ‘įimant 21- tas nubėgo stubon tikslu vai- 
24’ metų amžiaus.

“Jūsų priešingumas plates- Į ragesis nubėgo po langu, nu- 
niam mastui yra skystas, pigus stūmė mažą tvorelę ir vos spė- 
monas. Varde Kom. Partijos Pls Jam rankas ištiest vaiku- 
New Yorko Valstijos Rinkimų f’s> nebeatlaikęs ilgiau, krito. 
Komiteto, ir kaipo kandidatas Gaisragesis George V. Stumpf 
į J. V. senatą iš N. Y. valsti
jos, aš pareiškiu nesvyruojan
tį pasipriešinimą drafto bi
liui, nežiūrint, kokio amžiaus 
rubežius jis nustatytų, neatsi
žvelgiant į jūsų cinišką pata
rimą.”

vaiką pagavo sveikutėlį, žiū
rovai, daugelis prieš tai buvę 
užsidengę akis iš -pasibaisėji
mo vaikučiui nutrūkus nuo pa
langės žemyn, dabar kėlė ova
cijas jaunam gaisragesiui už 
sumanų ir sėkmingą vaiko 
gelbėjimą.

Angly Kalba Lavintiems 
Ateiviams

Aldona Šertvietytė
Taip pat galime pranešti, 

kad vadovauti, režisieriuoti 
vaidinimą šių dviejų komedi
jų gauta Aldona šertvietytė. 
Kaip jau žinoma, Aldona 
Šertvietytė daugiau kaip tris 
metus lankė teatro mokyklą. 
Jinai baigė vaidybos ir reži
sūros mokslus. Bet tai nevis
kas, Aldona studijavo ir dar 
tebestudijuoja muziką. Tad, 
nėra abejonės, kad ji yra ge
riausia ir ^tinkamiausia prisi
rengus režisuoti, vadovauti 
Lietuvių Liaudies T. vaidini
mus.

Kaip jau daug kartų minė
ta, Lietuvių Liaudies Teatras 
nėra politinė organizacija. Ge
riau sakant, Liet. Liaudies Te
atras yra tikrai lietuvių liau
dies organizacija, kurioje gali 
veikti įvairių įsitikinimų tea- . . , , 1
tro mylėtojai-darbuotojai. Šiojj£aillia Pasirinkt tas,

New Yorko miesto kolegija 
turi įvedus specialius kursus, 
kuriuose mokina aukšto prasi- 
lavinimo ateivius anglų kal
bos. Kursai sudaryti taip, kad 
jiems nereikia užtrukti smulk
menose, kas neišvengiama ei
nant į bendras pradinio moks
lo klases ateiviams. Sąlygas 
sužinot ant vietos, registraci
jos punktuose.

Kolegijos “downtown” sky
riuje, 17 Lexington Ave., N. 
Y., registracija rugsėjo 17 ir 
18-tą, nuo 2 iki 3 po piet, 
kambarys 826. Klasės prade
dant rugsėjo 19-ta, nuo 11 iki 
12:30 prieš piet ir nuo 1:30 
iki 3 vai. po piet antradieniais 
ir ketvirtadieniais. Valandas 

katros
pneinamiausios.

Kolegijos “uptown” skyriu
je, 139th St. ir Convent Ave., 
N. Y., registracija rugsėjo 16, 
17 ir 18-tą, nuo 7:30 iki 8:30 
vakaro, kambaryje 222. Kla- 

manome, kad's§s, pradedant rugsėjo 19 d., 
Liaudies Teatro nuo 7:30 iki 9 antradienių, ir 
. ‘ ’ ketvirtadienių vakarais.

organizacijoj niekas narius 
bei darbuotojus neklausia, ko
kios partijos 
yra. Scena, 
mūsų darbas.

Todėl mes 
prie Lietuvių 
gali veikti visi, kurie turi no
ro veikti lietuvų teatro srityje. 
Mes kviečiame ir organizaci
jas ko-operuoti su Lietuvių 
Liaudies Teatro organizacija. 
Kvieskite Liet. Liaud: Teatro 
vaidintojus duoti programą 
jūsų 'parengimuose.''

šie du veikalai yra tik pra
džia mūsų darbo. Komitetas 
jiesko tinkamos dramos, kuri 
manoma duoti scenoje vėliaus. 
Taip pat ruošiama ir daugiau 
trumpų veikalų, kurie gali 
tikti mažesniuose parengimuo
se suvaidinti. Tuo būdu Lietu
vių Liaudies Teatras galės ap
tarnauti didelius ir mažus or
ganizacijų parengimus.

V. Bovinas.

Valerija Valantienė, 48 
amžiaus, mirė savo namuose, 
71 Wyckoff Ave., rugsėjo 11 
d. Laidotuvės įvyks rugsėjo 
14 d., Šv. Jono kapinėse. Kū
nas pašarvotas J. Garšvos ko
plyčioj, 231 Bedford Ave. 
Garšva rūpinasi ir laidotuvių 

.pareigom.

Trokįj Bosai Traukiasi 
nuo Sutarties

Jau buvo rašyta, kad tro- 
kais prekių išvežiojimo firmos 
pasirašė sutartį su unija ir kad 
unija padarė didelių nuąileidi-

Gvardijos 245-tai Coast Arti- 'mų darbo valandų klausimu, 
llery grupei įsakyta susirinkt' tlabar pranešama, kad unijos 
mobilizacijai savo armor^n, viršininkai šaukiami konferen- 

Sumner Avės, cijon Washingtonan, kur, ma
juos siųs metams pratimų* j noma, “spaus” urfijistus duoti
Fort Hancock, N. J. Įbosaihs daugiau koncesijų.

Amteris Sakys Radio 
Prakalbą

Israel > Amter, komunistų 
kandidatas į Jungtinių Vals
tijų senatorius iš New Yorko 
valstijos, sakys radio prakal
bą iš WNEW stoties rugsėjo' 
24-tą, 10:15 v. vakaro, kaip 
skelbia New Yorko Valstijos 
Rinkimų Kampanijos Komite
tas.

Sugrįžo Ispanijos 
Karo Veteranas

Alberto Morante Giivares, 
Ispanijoj gimęs Amerikos pi
lietis, mainierys, išvykęs Ispa
nijon ginti demokratiją nuo 
fašizmo ir išbuvęs 18ką mėne
sių Franco kalėjime, sugrįžo į 
Jungtines Valstijas. Jisai vieti
nio Ispanijai Gelbėt Komiteto 
pasiųstas į vasarvietę pasilsiui 
prieš operaciją, kurią jam tu
rės daryt, kad išimti Ebro 
fronte įšautą šlaunin kulką.

Veteranas papaskojęs šiur
pių dalykų apie kalinių ir fa
šizmo pavergtų Ispanijos žmo
nių pergyvenimus. Jie buVo 
plačiai aprašyti amerikiečių 
progresyvių dienraštyje “Dai
ly Worker” už rugsėjo 11-tą.

Kandidatas Išvyksiąs
Maršrutui Valstijoj

Spaudoj skelbiama, kad Is
rael Amter, užbaigęs pirmą 
prakalbų maršrūtą didžiąjame 
New Yorke, išvyks maršrūtuot 
po valstijos įvairias vietas sa
vo kampanijoj būti išrjnktu į 
J. V. senatą. i1' • / °

Paskiausis šiuo, tarpu Amte- 
rio prakalbų 
būsiąs riigsėjo*
Herman RiHcfet4 ____ _
patalpose, 173rd Boston
Rd., Bronx. Greta jb^kalbėsią 
ir kiti kalbėtojai,dietiniai kan
didatai Įvairioms įstaigoms.

Andriaus Turausko salė, 49 
Ten Eyck St., kampe Lorimer 
St., Brooklyne, jau padidinta, 
naujai pertaisyta ir pritaiky
ta vestuvėms, 
gimtadieniams 
pramogoms, i

Naująją salę
l’auskas ir manageris 
Baližentis atidarys šį šeštadie
nį vakare. Visi ir iš visur kvie
čiami į atidarymą. Bus nemo
kamai įvairių valgių, o gėrimų 
galėsite taip pat pasirinkti, 
kokiu tik norėsite. c »

Pašautas ir suimtas Joseph 
Giallorenzi, 20 m., 442 E.
117th St., N. Y., anot polici
jos, daug išpasakojęs apie 
plėšimus ir plėšikus, tad poli
cija tikisi jo Suėmimu išaiškin
sianti per 50 plėšimų didmies
tyje ir apylinkėj. Taipgi su
laikyti Nicholas Medici ir 
Fred Gianottį, abu jauni vai- 
kėžai. " •
' Pašautasis yra vedęs, žmo
na laukianti kūdikio.

Suimtieji, k‘aip aiškina poli
cija, buvę nužiūrėti ruošiantis 
apiplėšt A & P krautuvę, 656 
Westchester Ave., N. Y. Ten 
iš anksto patalpinta policija 
juos užklupo ir vieną ant vie
tos suėmė, o kitus susekė vė
liau.

LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingoid ^xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkirąas visokių 
Vynų ir Degtinės

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

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

JONAS STOKES
512 Marion S,t.» Brooklyn 

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

Stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Valgykite 
MEDŲ

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Karkiančius

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas. 
/ X

Kreipkitės į “Laisvės” ofi
są ir apsirūpinkite su 

medum.
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dsX mieste 
pakąrą, 

hool

F. W. SHAUNS
(SIIALINSKAS)

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

Lietuvių Rakandų Krautuvė
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
' ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO




