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Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytojų savo dien
raščiui.
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KRISLAI
Niekam negaila, 
žmonių laisvės ir 

advokatai.
Niekas neprašo. /
Apiplėšė ir ten. v

Rašo A. B.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

Ne vien tik Smetona mo
ka bėgti. Paspruko ir Ru
munijos karalius Carol. So
stų sūnui Michaeliui paliko. 
Sūnus savo tėvą aprūpino 
metinėm įplaukom, siekian- 
čiom šešiasdešimts tūkstan
čių dolerių.

Su Carol išvyko kartu ir 
jo meilužė Lupescu. Ir pa
bėgę abudu maitinsis Ru
munijos liaudies prakaitu.

Kas kita su Lietuva. Kiek 
jau pasivogė, tiek jau tu
rės, bet daugiau iš Lietuvos 
Smetonos visa politinė pa
kalenta nebegaus nei pra
keikto lito.

Amerikos advokatų susi
vienijimas (Bar Associa
tion) laikė suvažiavimą 
Philadelphijoje. Plačiai kal
bėjo apie žmonių civiles lai
sves. Jie.priėjo išvados, jog 
civilės laisvės esančios labai 
brangios ir naudingos, bet 
ne krizio metu. Dabar 
reikėsią netekti ir prieš 
neapsimoką kovoti.

Kai krizis praeisiąs,
da reikėsią jas atgauti. Iš 
to aišku, kad šis advokatų 
susivienijimas numoja ran
ka ant žmonių laisvių.

jų 
tai

ta-

ANGLIJOS PLANAI 
PRIEŠ BALKANUS 

IR SOVIETUS

EGIPTE ANGLAI
TRAUKIASI AT

GAL NUO ITALU

Milžiniški Oro Mūšiai SVETURG1MIAI TURINTIEJI PIRMĄ
Vokiečių su Anglais

Maskva. — Sovietų laivy
no laikraštis “Raudonasis 
Laivynas” rašo:

“Anglija ir Francija sten
gėsi įvelt Sovietų Sąjungą į 
Balkanų karą. Jos bandė 
išvengt smūgių to karo, ku
rį jos pačios pradėjo. Ang
lų - francūzų imperialistai 
dėjo pastangas atkreipt šį 
karą prieš Balkanų tautas 
ir prieš Sovietų Sąjungą. 
Tiktai išmintinga Sovietų 
staliniška politika laiku su
žinojo tuos išdavikiškus ka
ro rengėjų planus ir už
kirto kelią rengtam kari
niam užpuolimui

Anglai Praneša:
Cairo, ‘ Egiptas. — Italų 

armija -giliau briaujasi į 
Egiptą (Anglijos pusiauko- 
loniją). Anglų kariuomenė 
per dykumas traukias to
liau atgal nuo italų.

Anglų orlaiviai sėkmin
gai bombardavo italų kari
nius trokus. Jie taipgi bom
bomis padegė italų lėktuvų 
stovyklas Gūroje.

Anglai Sakosi .Nukirtę 175 
Vokiečių Orlaivius, o Savo 

Netekę 30 Lėktuvų

Vokiečiai Skelbia, Kad Jie 
Sunaikinę 71 Anglų Lėktuvą, 

0 Savo Praradę 34

SIAS PILIETYBES POPIERAS BUS 
VARU. IMAMI Į KARIUOMENĘ

Pagal Kongreso Išleistą Verstino Kareiviavimo Įstatymą, 
, Bus Suregistruota per 16 Milijonų Jaunų Vyrų

___________  ..... I ' i

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso išleistas 
įstatymas verstinai imt jau
nus vyrus į kariuomenę, 
tarp kitko, sako:

“Kiekvienas vyras po 21- 
nų pilnų metų amžiaus, ku
riam dar nesuėjo 36 metai, 
jeigu jis yra Jungtinių Val
stijų pilietis ar sveturgimis, 
kuris pareiškė intenciją 
tapt šios šalies piliečiu (at- 

atviii, be tinkamo apgyni- sieit, turi pirmąsias piliety
bės popieras), tai turi užsi- 
registruot karinei tarnybai 
tokiu laiku ir tokioj vietoj, 
kaip kad bus paskelbta pre
zidento. Jis galės būt paim
tas vieniems metams kari
niai lavintis ir tarnaut 
Jungtinių Valstijų armijoj

į karinę tarnybą, tai sam
dytojui uždrausta jų vietas ‘ 11 
užpildyti nariais Komunistų 
Partijos ir Vokiečių-Ameri
kiečių Bundo (sąryšio).”

Fabrikantai turi “už žmo
nišką kainą” išpildyti kari
nius valdžios užsakymus. 
O jeigu jie atsisakytų, tai 
prezidentas galėtų perimt 
tokius fabrikus į valdžios 
rankas ir už tai mokėt fab
rikantams rendą-nuomą, ko
kia jam atrodys teisinga.

Kas dėl religinių įsitiki
nimų atsisakys eit kario pa
reigas, to klausimą tyrinės 
teisdarystės ministerija, ir 
jis galės būt paimtas atlikti 
nekarinius uždavinius armi
joje.

Studentai, šiemet pradėję 
mokslą universitetuose ar 
kolegijose, galės, pagal pra-

ANGLAI PRIEŠĄ:
London, ruįp. 16.—Šian

dien iki 1 vai; po pietų, vo
kiečių orlaiviai tris kartus 
bangų bangomis bombarda
vo Londoną. O vakar jis bu
vo bombarduojamas per 9 
valandas ir pusę.

Vokiečių orlaiviai dabar 
daugmeniškai puola visą 
pietinę Angliją ir rytines 
jos prieplaukas.,

Didžiosios vokiečių ka
nuolės iš šiaurinio Franci
jos pakraščio, per jūros 
siaurumą, bombarduoja An
glijos uostą Doverį.

VOKIEČIŲ 
PRANEŠIMAS:

Berlin, rugs. 16.—Vokie
čių valdininkai pareiškė, jog 
tai tik anglų pasaka, būk jie 
per diena nušovę žemyn 175 
vokiečių orlaivius.

Anglai yra sutelkę dau
gumų savo priešorlaivinių 
kanuolių ir lėktuvų Londo
nui ginti, tai kiti miestai 
visoj Anglijoj lieka beveik

Italai Praneša:
Roma. — Italų 

sėkmingai bombardavo me
chanizuotą anglų kariuome
nę Egipte ir nušovė žemyn 
du priešo orlaivius.

Italai užėmę Solumą Eg
ipte, žygiuoja pirmyn lin- 

Sovietam I Matruh, svarbaus ang- 
bulgaram ir vengram tau- lų geležinkelio mazgo. .

“Raudonasis 
patenkintas, kad 
be karo pervedė

lakūnai

prieš mū-

Laivynas” 
Rumunija

mo.
Vokiečių lakūnai vakar 

nuskandino tris 
anglų laivus.

prekinius

tines jų žemes. Bet, sako, 
“abejotina, ar mes galime 
laikyti kovą Balkanuose jau 
užbaigta. Juk Anglija kar
totinai užtikrina Graikijos 
rubežius, o Vokietija sten-

liepia už civiles laisves ko- giasi sustiprint biznišką sa- 
voti ir dabar—ypatingai da-,vo poziciją Balkanuose; ta- 
bar, kai jas ponija bando iš 
žmonių atimti.

Kiek pažangesni advoka
tai priklauso prie Advokatų 
Gildijos. Ši organizacija

Trockistas Strazdas “Nau
joje Gadynėje” (rugs. 12 d.) 
karštai ragina savo pasekė
jus nepripažinti Lietuvos, 
■nesiregistruoti jos piliečiais. 
Sovietų Sąjungos patvarky
mas esąs jiems svetimas da
lykas.

Gerai, kad Strazdas troc- 
kistus šitaip mokina. Tų 
elementų socialistinei Lietu
vai nereikia.

tai gi rodo, jog kova tenai 
tęsiasi*

♦“Sovietų Sąjunga stovi 
nuošaliai nuo šio karo ir jo 
priežasčių.”

Anglai Viso Nušovę per 1,- 
000 Vokiečių Orlaivių

Indijos Vandenyne italų 
orlaiviai labai sunkiai su- 

I žeidė anglų šarvuotlaivį, 
10,000 tonų įtalpos.

Šiaurinėje ir Rytinėje Af
rikoje anglų lakūnai bom
bardavo įvairias italų pozi
cijas, bet nepadarė beveik 
jokių .nuostolių; tik; vieną 
žmogų užmušė, kitą sužei
dė ir apdaužė vieną farmą.

Italų lakūnai bombomis 
pataikė į Anglijos ginklų 
ir amunicijos sandėlį ir į 
jų vanden-lėktuvų stovyklą 
saloje Maltoje.

London. — Anglų vyriau
sybė skelbia, kad pačioje 
Anglijoje jie iki šiol nušovę 
žemyn 2,158 vokiečių orlai
vius, o vokiečiai nukirtę 528 
anglų lėktuvus.

Vokiečių Orlaiviai Degino 
Birminghamą ir Liverpool]

Plėšimas Lietuvos turto 
virto kažin kokia švenčiau
sia moralybe smetonininkų 
spaudos redaktorių burno
se. Be jokios sarmatos jie 
garbina visus, kurie tik ga
lėjo ir vogė Lietuvos nuosa- 
bybę.

Naziška Diktatūra
3 Įvesta Rumunijoj
“|| Bucharest, Rumunija. —Rumunija. — 

Generolas Ian Antonescu, 
Štai ve “Darbininkas” \ministeris pirmininkas-dik- 

(rugs. 13 d.) su džiaugsmu [ tatorius, sudarė naują nu
kalba apie smetonininkų nisterių kabinetą beveik 
apiplėšimą Romoje Lietuvos/ vien tik iš “geležinių” gvar- 
atstovybės rūmų. Jame diečių, kurie yra

• skaitome:
. “Kita ryta 9 vai. du geležingvardiečių

. t *" i r ■’roHn l-lniuo Svirno ip noclzal.vietų ambasados atstovai 
atvyko prie Lietuvos pal 
siuntinybės. Juos įleido tar-’ 
nas. Bolševikai iš karto 
puolėsi prie garažo paimti 
automobilį. Garažas buvo 
tuščias, automobilis išvež4 
tas. Eidami prie namų, pa
matė nukirstas gėles. Įėjo į 
aukštą—tuščia, tik sienos; į 
II aukštą—tas pats, nei vie
no daikto, nei vienos kėdės. 
Nieko. Turėjo išeiti iš namų 
ir atsisėsti ant laiptelių^ 
Taip . besėdėdami pamalė 
pagaliau vienintelį paliktą 
jiems inventorių—šunį. Su
žinoję pas tarną, kad tai 
pasiuntinybės šuo, bolševi
kai liepė išvaryti jį lauk, į 
gatvę. Tarnas atsisakė. Ta
da jie patys ėmė šunį gau
dyti, bet šuo nesidavė ir ro-

rumunų
naziai. Vice-premjeru jis

vadą Horią Simą, ir paskel
bė, jog nuo dabar “Rumuni
ja yra geležinių gvardiečių 
valstybė.”

Pats Antonescu su Hitle
rio pagalba tapo Rumunijos 
diktatorium.

Sugrįžo karaliuko Mi
chailo motina Helena, kurią 
(buvo ištrėmęs jo tėvas, bu- 
Jvęs karalius Karolis.

Mirė Kongreso Atstovu Rū
mo Pirmininkas Bankhead
Washington.

dienį numirė kongresmanas 
Wm. B. Bankhead, 66 metų 
amžiaus, pirmininkas Jung
tinių Valstijų kongreso at
stovų rūmo, nesvyruojantis 
Roosevelto rėmėjas. Jis bu
vo tėvas garsios judamųjų 
paveikslų aktorės Tullala-

Vokiečiai Praneša:
Berlin, rugs. 16.—Vokie

čių komanda praneša, kad 
jų lakūnai vėl bombardavo 
Londoną, Birminghamą ir 
Liverpoplį, Anglijoj, ir pa
darė ten eilę naujų gaisrų.

Anglų orlaiviai du kartu 
per naktį mėgino pasiekti 

j Berlyną, bet vokiečiai juos 
atmušę ir neprileidę prie 
miesto.

Londone vokiečių orlai
viai bombomis padegė žiba
lo .sandėlius ir bombardavo 
karinius fabrikus ir geležin
kelių .stotis. Jie taip pat mė
tė bombas į anglų lėktuvų 
fabrikus Southamptone ir į 
Portsmoutho prieplauką.

Už anglų naujus' bandy
mus bombarduot Berlyną 
naziai žada dar skaudžiau 
keršyti Londonui.

Vokiečiai Esą Pasirengę 
Siųst Armiją j Angliją

Sekma

Anglai Praneša:
London, rugs. 16.—Ang

lai pastebėjo, kad vokiečiai 
pakraščiuose Francijos, Bel
gijos, Holandijos, Vokieti
jos ir Norvegijos prirengė 
didelius daugius savo mo
torizuotų valčių ir trans
porto laivų gabent jais vo
kiečių armiją į Angliją.

Hong Kong. — Per mė
nesį numirė nuo chole
ros 5,000 chinų Fukien pro-

London, rugs. 16.—Vakar 
apie 600 vokiečių orlaivių 
kartotinai šturmavo Londo
ną ir pietiniai-rytinį Angli
jos kampą. Greitieji anglų 
lėktuvai ir priešorlaivinės 
kanuolės per Jieną nušovė 
žemyn 175 vokiečių orlai
vius, o vokiečiai nukirto 30 
anglų lėktuvų. : <

Nuo vokiečiuko bombų 
drebėjo visas didmiestis.

Vokiečių orlaiviai jau tre
čią kartą mėtė bombas į 
Anglijos karaliaus Palocįų 
Buckingham. Viena bomba 
pramušė palooiaus stogą ir 
lubas ir nukrito į karalienės 
Elzbietos kambarį, bet bom
ba (kol kas), nesprogo. Ka
rališkoji pora jau buvo pa
sišalinus iš palociaus.

Anglai nuvijo šalin dau
gumą vokiečių bombininkų 
nuo paties Londono, bet 
kai kurie bombininkai pra
sigrūmė ir sprogdino, degi
no vidurinę miesto dalį. 
Daugiausia nuostolių jie pa
darė artimuose Londono 
priemiesčiuose. Čia vokiečių 
oro bombos pramušė did
žiuosius geso ir vandens 
vamzdžius ir padegė eiles 
gyvenamųjų namų.

Vokiečių lakūnai taipgi 
bombardavo Doverį ir kitas 
Anglijos prieplaukas.

ANGLŲ ORO ŽYGIAI 
PRIEŠ VOKIEČIUS

Anglijos orlaiviai atkak
liai ir smarkiai bombarda
vo vokiečių prieplaukas ir 
jose sutelktus priešo laivus 
ir valtis Antwerpe, Ostende, 
Flushinge, Dunjkirke, Calais 
ir Boulogne; atakavo vo
kiečių sandėlius Osnabruec- 
ke, Mannheime, Aachene, 
Hamme, Krefelde ir Brus- 
selyje, taipgi sprogdino vo
kiečių geležinkelių mazgus 
palei Rhein upę, Ahaus, 
Sundern, Husten ir West 
Hofen; bombardavo kelias 
vokiečių lėktuvų stovyklas 
ir pleškino vokiečių kanuo
lių lizdus šiauriniame Fran
cuos pajūryje.; ; .

Šiais žygiais rangių ; lakū
nai padarė i sunkių Vokieti
jai nuostolių, ♦;

ORAS. — Vidutiniai šil-

15 Nors 
ir ūkano-

Vokiečių 
bombar- 

uostą,

Berlin, rugs, 
buvo apsiniaukęs 
tas oras, vokiečių orlaiviai 
vakar dieną ir naktį vėl 
atakavo kariniai svarbius 
punktus vidūrinėje ir pieti
nėje Anglijoje, ypač Londo
ne, ir kirto naujus smūgius 
Londono prieplaukoms ir 
jų įrengimams.
'Tą pįčią diįną 

lakūnai sėkmingai 
davo Liverpoolio
Warrington plieno fabriką, 
kelias anglų orlaivių stovy
klas, vieškelius, tiltus, gele
žinkelius ir prieplaukas pie
tinėje Anglijoje.

Vokiečių orlaiviai nus
kandino. anglų prekinį laivą, 
8,000 tonų įtalpos, ties šiau
rine Airija.

Vokietijos lakūnai turėjo 
pasisekimų oro kovose virš 
Londono.
ANGLŲ ORLAIVIAI MA
ŽAI TEPADARĘ NUOS

TOLIŲ VOKIEČIAMS
Pavieniai anglų orlaiviai 

mėtė bombas Belgijoj, Fran- 
cijoj ir vakarinėj Vokieti
joj; pataikė į kai kuriuos 
mažus miestelius ir į vieną 
karinę vokiečių stovyklą. 
Ten jie septynis žmones už
mušė ir 16 sužeidė; šiaip gi 
mažai nuostolių vokiečiams 
tepadarė.

Vokiečiai priešorlaivinė- 
mis kanuolėmis nušovė že
myn penkis >anglų orlaivius, 
o greitieji vokiečių lėktuvai 
nukirto 25 anglų orlaivius. 
Šiuose mūšiuose žuvo pen
ki vokiečių lėktuvai.

Viso per dieną vokiečiai 
sunaikino 71-ną anglų lėk
tuvą, o iš savo pusės prara
do 34 orlaivius. *

Anglai, Bėgdami nuo Italų, 
Naikina Savo Gazoliną

Italai Praneša:
Roma, rugs. 16.—Anglų 

kariuomenė Egipte, bėgda
ma nuo italų linkui Matruh, 
sudegino kai kuriuos savo 
gazolino sandėlius.

Italai Egipte užklupo ir 
sunaikino 50 Anglijos tan- 
kų.

Italų torpedlaivis nuskan
dino anglų . submariną Vi-

“Bet Jungtinių Valstijų 
kongresas gali pratęst kari-

t

nės tarnybos laiką, jeigu to šymą, būt paliuosuoti nuo 
reikalaus šalies saugumas, karinės tarnybos iki 1940-41 

“Jeigu paimtas karinėn metų. • 
tarnybon vyras garbingai 
atliks t savo pareigas, įj is įstatymas veiks iki 1945 mer
gaus liudijimą. Jeigu jis per tų, jeigu jis nebus atšauk

tas ar pataisytas būsimose 
kongreso sesijose.

Per pirmus keturis mėne
sius alga draftuotam karei
viui ar jūrininkui bus $21 
per mėnesį, o paskui po $30 
kas mėnesį.

Šeimyniški žmonės galės 
būt vėliau šaukiami į ka- * 
riuomenę.

Skaičiuojama, kad susire- ’ 
gistruot karinei tarnybai 
turės per 16 milionų vyrų.

40 dienų po savo tarnybos 
užbaigimui reikalaus, kad 
buvęs jo samdytojas priim
tų jį atgal į darbą, tai sam
dytojas turės jį priimti į tą 
pačią vietą, kaip pirmiau, 
jei samdytojo sąlygos ne
bus taip persimainiusios, 
kad jis jau negalės to vyro 
atgal priimt- arba jeigu jo 
priėmimas perdaug apsun
kintų samdytoją.

“Kada darbininkai paimti

Stiprinama Sovietų 
Sąjungos Armija
Maskva. — Pagal Sovietų 

vyriausybės pašaukimą, jau 
suplaukė šimtai tūkstančių 
jaunuolių nuo 19 iki 20 me
tų į Raudonąją Armiją. 
Žmonės visur iškilmingai 
palydi ir pasitinka šiuos 
naujus krašto gynėjus.

Įvesta nauji raudonar
miečių lavinimo būdai, pa
remti patyrimais gautais iš 
šiuomlaikinių karų.
Sovietai Turi Būt Prisiren

gę, Sako “Trud”
“Dabartinių naujokų ėmi

mas į Raudonąją Armiją ei
na sąlygose painios tarp
tautinės padėties,” rašo dar
bo unijų laikraštis ‘Trud’: 
“Antrasis imperialistinis ka
ras darosi vis žiauresnis, tai 
mūsų šalis, kuri yra apsup
ta kapitalistinių valstybių iš 
visų pusių, turi būt pasi
ruošus visokiem atsitiki
mam.”

dė dantis.” h’os Bankhead. vincijoj. ta. duržemio Jūroje.
■■ <

Vį.
«

.• *»’A
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London. — Anglų laivo 
“Port Auckland” priešlėk
tuvinės kanuolės nukirto į 
marias didelį vokiečių orlai-

Šis verstino kareiviavimo c

"■"7 ■ /* ............... ...

Įkalinti Jau 3 Buvę 
Francijos Premjerai

Vichy, Franci j a.—Buvęs 
Francijos ministeris pirmi-, 
ninkas, milionierius socialis
tų vadas Leonas Blum taip
gi areštuotas ir įkalintas 
Chazęron pilyje. Jau pir
miau ten užrakinti kiti du 
buvę ministerial pirminin
kai, Ed. Daladier ir Paul 
Reynaud.

Apart jų, toje pat pilyje 
laukia teismo buvęs Franci
jos užsienių reikalų ministe
ris Georges Mandel ir gene
rolas M. G. Gamelin, buvęs 
vyriausias k o m a n d i e rius 
Francijos ir Anglijos armi
ją

Pranešama, kad juos teis 
karo teismas už tai, kad jie 
nedarė reikalingų prisiren
gimų šaliai ginti, bet įtrau
kė Franciją 1 pragaištingų 
jai karą.

Stengiasi Perleisti Anglijai 
25 Amerikos Bombanešius

Washington. — Senato- 
Holt ir Clark kritikavo tū
lus Roosevelto šalininkus 
kongrese, kad jie nori per
leist Anglijai 25 didžiausius 
naujoviškus Amerikos bom

banešius.

s j

Jai

s
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Klausimai ir Atsakymai

važiavo seniai, nebuvo įsi-. konsulu visų tautų, kurios

lį pernuomoja kitiems; bet ten nevežė,

surado, bet... kam statyti, nėra kas jais

stfj Sąjungos gy- 
:ad šiuo metu Šo

kai, tai jie gali atgauti Lie
tuvos pilietybę.

Atsakymai: 
t »

1) Visi žmonės, kurie at-
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Žmonių Laimėjimas 'Massachusetts 
Va/stijojė

Prieš tūlą laiką Mass, valstijos rinki
minė komisija vienu rankos mostu išme
tė iš rinkiminių sąrašų komunistų, so
cialistų, darbiečių-socialistų ir blaivinin
kų partijų kandidatus. Buvo palikta tik 
dviejų partijų sąrašai—republikonų ir 
demokratų.

Šitokiu keliu einant, nesunku įsivaiz
duoti, kur galima atsidurti,—prie vienos 
partijos sistemos, prie panaikinimo de
mokratinių procesų.

Mass, žmonės pradėjo savo balsą kelti 
prieš tokį rinkiminės komisijos žygį. Da
lykas atsidūrė aukščiausiajam Mass, val
stijos teisme. Na, ir teisėjas Collins, da
lykus pasvėręs, pareiškė, kad rinkiminės 
komisijos žygis yra nelegališkas, kad 
visos mažumų partijos turi teisę statyti 
savo kandidatus Mass, valstijoj.

Tai džiuginąs reiškinys. Tai dalykas, 
kuris sustiprins mažumų partijų žmones 
ir kitose valstijose kovoti už savo teises, 
už teisę statyti savo kandidatus į vals- 
tijinius ir federalinius — prezidentinius 
—rinkimus.
, .Šiais kritiškais laikai^ labai jyra svar
eli, kad Amerikos žmonos turėtų teisę 
pasireikšti savo nuomonę taip, kaip jie 
mano. O jeigu, sakysim, tokia komunis
tų partija bei kitos iš rinkiminių sąrašų 
bus pašalintos, tai žmonėms, piliečiams- 
balsuotojams taip ir bus toji teisė nu
kirsta. Nes juk visiems aišku, kad šie
met republikonų ir demokratų platfor
mos svarbiausiais klausimais neturi be
veik jokių skirtumų. Dar mažiau tų skir
tumų balsuotojas suras tarpe preziden
tinių kandidatų — prez. Roosevelto ir 
Willkie.

Čia yra kas nors daugiau. Prieš arti 
metus laiko Sovietuose buvo nuimta vi
sokia cenzūra nuo žinių, siuntinėjamų 
kapitalistinio pasaulio spaudai. Ką gi 
tuomet mes matėme? Ogi matėme tai, 
kad iš ten tūli korespondentai siuntinė
jo fantastiškiausias “žinias”, neturinčias 
nieko bendro su tikrove. Tos “žinios” bu
vo taikomos diskredituoti Sovietų Są
jungą.

Tik pagalvokime: jei mūsų kraštas, 
Jungtinės Valstijos, stovėtų tokioj pozi
cijoj, kokioj nūnai stovi Sovietų Sąjun
ga, ar mūsų krašto žmohės pakęstų Wa
shingtone tokius Londono arba Tokyo ar 
kurio kito miesto korespondentus, kurių 
čia buvimo tikslas būtų niekinti, žeminti 
Jungtines Valstijas? Aišku, ne! Arba čia 
būtų įvesta griežta cenzūra ant išsiun
čiamų kituosna kraštuosna žinių, arba 

•tokius korespondentus vyriausybė vytų 
laukan.

Ar ne tas pats yra ir su p. Gedye, bei 
kitais buržuazinio pasaulio koresponden
tais Sovietuose? Jiems pasakyta: rašy
kit tiesą, jūsų korespondencijos bus išlei
džiamos. Jei rašysite prasimanymus, me
lus — jūsų korespondencijas cenzūruo
sime.

Andai šiuo klausimu rašydamas niū- 
jorkiškis “Daily Worker” berods kelio
mis eilutėmis pasakė viską. Jis, būtent, 
sakė-: Nelaimė su tokiais, kaip p. Gedye, 
korespondentais Maskvoje yra tame: me
lagingų žinių, siunčiamų iš Maskvos, ne
praleidžia cenzūra, o siunčiamas teisin
gas žinias atsisako spausti laikraščiai, 
kuriems jie rašo.

JVeio Kor/jo Valstijos Darbiečiams
Antradienį—rugs. 17 d.—bus prima

ries, nominaciniai balsavimai. Mes čia 
nekalbėsime apie juos smulkmeniškai. 
Svarbu priminti tik vienas dalykas, bū
tent, kad tie žmonės, kurie yra pasidavę 
kaipo nariai Amerikos Darbo Partijos 
(veikiančios tik New Yorko valstijoj) 
dalyvautų šiuose balsavimuose ir savo 
valsus paduotų už pažangiuosius kandi
datus, stojančius prieš karą, prieš reak
cininkų pasimojimus panaikinti civilines 
laisves Amerikoje.

Labai yra svarbu, kad Amerikos Dar
bo Partija nepakliūtų į reakcininkų pil
ną kontrolę, nes tuomet jos lyderiai ją 
paverstų dalimi demokratų partijos.

Skundžiasi
Per tūlą laiką niujorkiškis “Times” pa

laikė savo atstovybę Maskvoje. Gyveno 
ten vienas korespondentas, kitas, trečias. 
Pastaruoju laiku “Timeso” koresponden
tu Maskvoje buvo G. E. R. Gedye. Bet 
p. Gedye dabar jau nebe Maskvoje; iš 
ten jo bosai jam liepė išsikraustyti ir 
“Timeso” spaudos biurą “Maskvoje” už
daryti.

Šiuo metu p. Gedye yra Bulgarijoj ir 
iš ten silunčia savo laikraščiui įvairių 
“reveliacijų” apie Sovį< 
venimą. Jis pareiškia, Į
vietų Sąjungoj kapitalistinio Amerikos 
laikraščio korėspiondentui gyventi ir ra
šyti nebeįmanoma. Girdi, sovietinis cen
zorius nepraleidžia net tokių dalykų, ku
rie pasirodo pačioje sovietinėje spaudoje 
ir kuriuos korespondentas bando pakar
toti savo pranešimuose .

Mūs, aišku, pono Gedye pareiškimas neį
tikina. Mes puikiai žinome, kad sovietinė 
spauda (“Pravda”, “Izvestijos”, “Moscow 
News” ir kt. laikraščiai bei žurnalai) 
yra gaunami ir Niujorko gatvėse, ir Či
kagos, ir San Francisco, ir Londono, ir 
Paryžiaus, ir Berlyno ir Stockholmo ir 
kituose pasaulio miestuose.

Toje spaudoje telpa daug aštrios kri
tikos įvairiems sovietinio gyvenimo ūk
vedžiams, įvairiems pareigūnams, įvai
rioms įstaigoms. Ir pasaulio žmonės, ku
rie tik nori, gali labai lengvai susipa
žinti su ta kritika, su tais trūkumais, ku
rie pasireiškia Sovietuose. Nes sovietinė
je spaudoje visi tie trūkumai atvirai, be 
jokio užglostymo, užrekorduojami.

Jeigu taip, tai kodėl gi sovietiniai cen-. 
zoriai neleis tokiam p. Gedye cituoti sa- 

ž vo spaudą?!

Monotipo Istorija Smetoniškoje 
Lietuvoje

“Darbininkų Žodis” (iš rugpjūčio 1 d.) 
spausdina šitokį įdomų aprašymą apie 
monotipą:

“Monotipu vadinama spaustuvėj rai
džių renkamoji mašina, kuri visai skiria
si nuo linotipo ir intertipo. Lietuvoje mo- 
notipas turi savo “istoriją”. Ši mašina, 
palyginti, dirbo gana trumpą laiką ir dar 
pačiame darbingume paleista į “pensiją”. 
Čia nieko nuostabaus. “Buvo “geri lai
kai”, buvo ir tvarka “gera”—smetoniš
ka. Reikia K. Kemėžiui padaryti direk
toriaus. vieta—pasitrauk, Puida, su 500 
litų pensija į dvarą. Nori Kemėžis nau
jų mašinų pirkti—traukis monotipai į 
“pensiją”. Nepamirškim, kad perkant 
spaustuvei mašinas, jas parduodančioj i 
firma duoda pirkėjui 10% perkamosios 
sumos grynais pinigais.

“Tas pats monotipas buvo pirktas du 
kartu. Pirmą kartą jį nupirko buv. “Ry
to” akc. b-.vė (akcininkas finansų m-ja) 
Klaipėdoje. Antrą kartą tą patį monoti
pą iš Klaipėdos atpirko “Spindulio” akc. 
b-vė (akcininkas finansų m-ja). “Ryto” 
b-vės direktorius buvo K. Kemėžis. Pra
dėjus “Rytui” Klaipėdoje likviduotis tas 

*pats Kemėžis paskirtas “Spindulio” dir. 
Kaune. “Spindulio” dir. Kemėžis pirko 
monotipą iš “Ryto” dir. Kemėžio už 
80 tūkstančių litų. Monotipai “Spin
duly j” ilgai iš 'Klaipėdos < negauti, 
nes buvo noro pirkti naujų mašinų—lino- 
tipų. Atėjo iš Klaipėdos monotipai, atėjo 
iš užsienio linotipai. Ką pirma statyti? 
Pastatysi monotipus, nebus kaip patei
sinti linotipų pirkimą. Monotipai terūdy- 
ja. Statykim linotipus. Už jų pirkimą 
dar šilti kišenių j e stambūs pinigai.

“Prieš monotipu iš Klaipėdos atveži
mą “Spindulio” b-vė atidarė skyrių Vil
niuje. Monotipu švino tirpinimas apšil
domas dujų degimu. Vilnius dujų tieki
mo tinklą turi, Kaunas ne. Logiškai gal
vojant—-vežk monotipus į Vilnių, statyk 
ir dirbk. Medinės galvos nutaria mono
tipus statyti Kaune, dujomis šildomus

SELF-INSTRUCTOR
•% : . $ ) • I, •

.   "»—    ,
Kankvedis angliškai' įęall knygą rinkti. Darbas eina 

ban tiems ihokytis lietu viš- labai lėtai ir marudnai. Nes 
kai, Self-Instructor, negreit visoki ženkleliai ir paaiški- 
bus gatavas. Dr. Kaškiau- 
čius rūpinosi prirengti tą 
rankvedį taip, kad asmuo 
pilniausia galėtų suprasti 
ne tik reikšmę, bet ir tarmę 
lietuviškų žodžių ir plačiai 
susipažinti su lietuvių kal
bos gramatika. Todėl reikė
jo gauti daugelį ženklų, at- 
žymėjimui raidžių ištarimų, 
kirčių nurodymui ir tt. Dau
gelio tų ženklų reikėjo ilgai 
laukti, nes juos darė Inter- 
type Korporacija specialiai 
ant užsakymo. Netik, kad 
ženklai daug kainavo, bet 
susitrukdė daug laiko, kol 
juos gavome.

Dabar jau pradėjome

nimai ištarimų labai trukdo 
darbą. Tie visi sunkumai 
pirmiau nebuvo permatyti, 
todėl buvo prižadėta knyga 
daug anksčiau atspausdinti. 
Dabar, kada knygą pradėjo
me dirbti, pasirodo, jog ne
galėsime ją greičiau pada
ryti, kaip ant naujų metų.

Todėl visi, kurie esate už
sisakę būkite kantrūs, kny
gą gausite prieš naujus me
tus. O kurie dar neužsisa
kėte, prašome greit užsisa
kyti. Kaina $1.50. Spausdin
sime labai arti to skaičiaus, 
kiek iš anksto gausime už
sakymų.

“Laisves” Administracija.

Kokių Lobių Turi 
Sovietų Sąjunga

Sovietų Sąjunga yra ne 
tik didžiausia pasaulyje val
stybė gyventojų ir žemės 
ploto atžvilgiu, bet taip pat 
yra ir viena, iš turtingiau
sių pasaulyj ė valstybių, su 
kuria turtų atžvilgiu gali 
lygintis tik vienos Amerikos 
Jungtinės Valstybės. Kitos 
net ir turtingiausios pasau
lio valstybės su Sovietų Są
junga negali lygintis.

Sovietų Sąjungos terito
rijai tenka viena šeštoji da
lis šio pasaulio žemynų. Vi
sas šitas plotas guli dvie
juose žemynuose, bet vieno
je vietoje, kas šią valstybę 
labai sustiprina. Sovietų Są
junga gyventojų turi 183 
milijonus; >Taigi, kultūringų 
ir civilizuotų valstybių tar
pe Sovietų Šąjunga pirmau
ja ir gyventojų skaičiumi.

Energijos^ šaltinių bei 
įvairaus kuro atžvilgiu So
vietų Sąjungai tenka bene 
žymiausia vieta pasaulyje. 
Pagal prof. Barauskio ap
skaičiavimus Sovietų Sąjun
ga turi apie 55% visoje že
mėje esamos naftos, 40% 
durpių, 35,7% upių energi
jos, 20% anglies ir 17,5% 
medžio. Turtingiausia ener
gija* Sovietų Sąjungos sritis 
randasi SSSR pietuose, kur 
koncentruo j asi Kaukazo 
nafta, Doneco anglis ir 
Dniepro hidroelektriniai šal
tiniai. Doneco baseine ran
dasi didžiausi akmens an
glies klodai, kurie apima, 
apie 25,000 km. Iš šių ka
syklų Sovietų Sąjunga gau
na apie .50—60% visoje val
stybėje iškasamos anglies. 
Šio rajono anglis maitina 
Ukrainos\ ir gretimų sričių 
metalurginę ir cheminę pra
monę ir čia aptarnauja pla
čiai pasireiškiantį susisieki
mą. Nepaprastai didelius 
geriausios anglies klodus 
Sovietų Sąjunga turi Kuz- 
necko baseine—Altajų kal
nuose, tačiau iš čia sovie
tai iškasa tik apie 15% iš 
viso iškasamos anglies.

Svarbiausios naftos vers
mės randasi Baku rajone. 
Daugiausia naftos iš šių 
versmių sovietai ir gauna. 
Dar nemaža naftos sovietai 
gauna, Embos srityje, neto- lo kalnuose. Čia sovietai iš- 
li Permės. PeČioros paupyje kasdavo apie 95% visame 
ir Sachaline. Nemaža naujų pasaulyje iškasamos plati- 
naftos šaltinių sovietai at- nos. Be to, Uralas sovie

to, nes tams duoda daug aukso ir 

bsįriy įpirkti naujus, 
nešykšti.

br

įvairių įvairiausių brangių daugiau ūkinė valstybė, sa- 
akmenų—korundų, akvama- va pramonė nepatenkindavo 
rinų, chrizolitų, izumrūdų, vidaus pareikalavimų. Ta- 
topazų, malachitų, ametistų, l čiau šiandien Sovietų Są- 
chrizopratų, kalnų kristalų junga, savo santvarkos, 
ir kit. Už Uralo kalnų atsi-; darbo ir pažangos dėka, iš 
veria milžiniška Sibiro ly-. ūkinės valstybės yra pavir- 
guma,> kuri taip pat yra pa- ’ tusi pramonės—ūkine vals- 
sakiškų žinomų ir nežino- i tybe. Dabar Sovietų Sąjun- 
mų lobių versmė. Igos pramonė, ją lyginant su

Prieš Didįjį karą visi tie buvusios Rusijos 1913 metų 
Sovietų Sąjungos milžiniški pramone, yra padidėjusi net 
lobiai buvo išmėtyti, neištir-'3į karto. Ir kadangi Sovie- 
ti ir beveik nenaudojami; tų Sąjungai ūkinių gaminių 
krašto pramonei kurti. Ta- , netrūksta, tad šiandien, šu
čiau dabar visus šiuos tur-'kūrusi milžinišką pramonę, 
tus sovietai racionaliai pa- ji tik viena pasaulyje galė- 
naudoja sąvo didžiajai pra-i tų gyventi nieko neįsivežda- 
monei kurti. Prieš Didįjį ma iš užsienių.
karą buvusioji Rusija buvo

Laisvės Šalininkams Padėka

žemės turtams tyrinėti 
j ieškoti Sovietų Sąjungoje 
yra pajungtos visos moksli
nės ir technikinės jėgos

Durpėmis Sovietų Sąjun
ga irgi yra turtingiausia 
pasaulyje valstybė. Durpes 
sovietai naudoja trąšoms ir 
energijai gaminti. Daugiau
sia durpės vartojamos Le
ningrado, Kalinino ir Iva
novo srityje.

Didžiausius vandens ener
gijos šaltinius Sovietų Są
jungai teikia šios didžiosios 
upės: Lena, Jenisejus, Obė, 
Volga, Dniepras ir kit. Da
lis šios energijos, pastačius 
milžiniškas ir moderniškas 
hidroelektros stotis, jau yra 
naudojama. Tačiau didesnė 
esama vandens energijos 
šaltinių dalis dar nėra iš
naudota; E1 e k t r ifikacijos 
darbas Sovietų Sąjungoje 
yra varomas labai greitu 
tempu, kokį galima įsivaiz
duoti tik Amerikos Jungti
nėse Valstybėse.

Sovietų Sąjunga yra tur
tinga ir kitomis naudingo
mis žaliavomis.

Sovietai turi pakankamai 
sau ir eksportui pirmaeilių 
metalų—nikelio, cinko, aliu- 
minijaus, vario ir kit. Meta
lais ir kitomis iš žemės iš
kasamomis žaliavomis ypač 
yra turtingas Kuzbasas. 
Pagal J. A. Joffės apskai
čiavimus čia iš viso esama 
apie 20% geležies rūdos, 

j 95% vario, 73% cinko, 
73% alavo, 75% anglies ir 
daug vandens jėgos. Šiame 
rajone per keletą metų la
bai gausiai išsiplėtė pramo
nė ir susikūrė nauji dideli 
miestai.

Milžiniškus lobius Sovie
tų Sąjunga turi ir Uralo 
kalnuose. Trys Uralo kalnai 
—Blagodatė, Aukštasis ir 
Magnetinis yra sudaryti iš 
grynos geležies rūdos, ku
rios čia esama daugiau kaip 
500 milijonų tonų. Urale ne
paprastai daug esama ir va
rio. Dar prieš Didįjį karą 
iš Uralo kalnų rusai iškas
davo apie 50% viso pasau
lio vario gamybos. Taip pat 
niekur pasaulyje negauna
ma tiek platinos, kiek Ura-

Kada Ispanijos liaudis 
kovojo už laisvę, už demo
kratijos teises, gynėsi nuo 
brutališkų fašistų užpuoli
mo, tai viso pasaulio žmo
nės, kurie myli demokrati
ją ir laisvę, kurie neapken
čia fašizmo, jiems padėjo 
toj kovoj. Jauni vyrai vyko 
ten kovoti, masės teikė pa- 
gelbos pinigais, drabužiais, 
maistu ir kitais dalykais.

Buvo ten nemažas skai
čius amerikiečių, kurie ko
vėsi už demokratiją. Jų tar
pe buvo ir lietuvių. Todėl, 
lietuviai, fašizmo priešai, 
siuntė jiems pagalbą. Tam 
tikslui, buvo sudarytas ir 
Lietuvių Komitetas Gelbėti 
Ispanijos Demokratiją, ku
ris išvien su tokiais kitų 
tautų komitetais veikė.

Kada Ispanijoj fašistai 
įsigalėjo, mūs komitetas rū
pinosi, kaip pagelbėti su
žeistiems lietuviams kovoto
jams, kaip padėti lietuviams 
iš Franci jos grįžti atgal į 
Lietuvą. • e •?

Karas prasidėjo. Franci- 
ja pavergta. Lietuvoj daly
kai persikeitė ir buvusiems 
Lietuvos piliečiams, kovoto
jams prieš fašizmą, kurie 
ilgai buvo Franci jo j kon
centracijos logeriuose, Lie
tuvos liaudis suteiks pagal
bą pasiekti savo gimtinę.

Taigi, kartu baigėsi ir vi
si Lietuvių Komiteto dar- siekimo autobusai.

bai. Komitetas nereikalin
gas ir likviduotas. Dar ižde 
buvo pinigų, tai jie paskir
ti sužeistiems lietuviams ir 
kitų tautų veteranams. 
Knygas peržiūrėjo atstovai 
masinių organizacijų, ku
rios ir buvo suorganizavę 
mūsų komitetą.

Komitetas * taria širdingą 
ačiū visiems tiems, kurie 
rūpinosi padėti Ispanijos 
demokratijai jos sunkioj 
kovoj. Lietuvių Komitetas

259,000 Italų Štur
muosiu Egiptą, Anglų

Pusiau-Koloniją
Cairo, Egiptas. — Italai 

sutelkė virš 250 tūkstančių 
savo armijos Libijoj; ma
tyt, jie ruošiasi šturmu už
pult Egiptą (anglų pusiau- 
koloniją).

(Neoficialiai pranešama, 
kad italai jau šaudė iš ka- 
nuplįų per sieną į Egiptą.)

Aifglai turi Egipte, dau
giau kaip 60,000 armijos. Su 
jais eis išvien ir egiptėnų 
armija, 20 tūkstančių vyrų, 
jeigu italai įsiverš į Egiptą.

Vilnius. — Rugpjūčio 21 
dieną pirmą kartą Vilniaus 
gatvėse pasirodė miesto sa
vivaldybės užsieniuose pirk
ti labai gražūs miesto susi-

Klausimai:
Gerb. Redakcija!
Prašau man atsakyti į 

šiuos klausimus:
1) Aš į Jungtines Valsti

jas atvykau 1912 metais, ne
su pilietis, tai ar skaitausi 
Lietuvos, o kartu ir Sovie
tų Sąjungos piliečiu?

2) Ar man reikia užsi
registruoti savo pilietybę 
pas Sovietų konsulą?

3) Kokioj kalboj kreiptis! 
pas konsulą ir kur jo antra
šas?

“Laisvės” Skaitytojas,
B.

2) Tai priguli nuo jūsų 
pageidavimo. Kadangi taip 
ilgai .gyvenate Amerikoj, 
tai, mūsų supratimu, jūs ir 
turėtumėte šios šalies pilie
čiu būti. Bet jeigu jūs no
rite atsteigti Lietuvos pi
lietybę, tai jums teks kreip
tis pas Sovietų Sąjungos ar- 
timiausį konsulą ir gauti, 
ar, kitais žodžiais, atgauti 
saVo senos šalies pilietybę. 
Tiems, kurie neturi Lietu
vos pasportų, tai nėra rei
kalo registruotis, nes tikre
nybėj visi seni Lietuvos iš
eiviai yra nustoję tos šalies 
pilietybės.'

3) Pas Sovietų Sąjungos 
konsulą, kuris kartu yra

registravę kaipo Lietuvos 
piliečiai, neturi Lietuvos pa- 
sportų, tai oficialiai nesis
kaito Lietuvos piliečiais. Jie 
priskaitomi prie “žmonių be 
šalies.” Bet, kadangi jie

sudaro Sovietų Sąjungą, 
reiškia, konsulu ir Tarybi
nės Lietuvos, galima kreip
tis rusų, anglų, lietuvių ar
ba b'ile savo prigimta kalba. 

iTik rašant lietuviškai, tai
yra gimę Lietuvoj, o neįsi-1 reįkia viršuj aiškiai parašy- 
registravo Lietuvos pilie- įti: Lithuanian, kad konsu- 
čiais todėl, kad jie buvo,]as žinotų, kuriam sekreto- 
p riešingi. fašistų santvar- rįuį perduoti laišką.

Sovietų Sąjungos atstovai 
yra keliuose miestuose, bet 

! gal daugiausiai aptarnauja,

Liaudieš^piBj^įiegaila. Bet monotipu o Kaune neturi vietos. Vietą šiaip taip
į darbą nepąį^ido. Nėra, sako, vietos, i 
Vilniaus “Spindulio” spaustuvės skyriaus dirbtų.

konsulas, kurio antrašas 
yra: General Consulate of 
USSR, 7-9 E. 61st St; New
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SPORTS
Sidelights on Baseball VŪHUSSEV HEALTH

Causes of Constipation
When Detroit gained the lead on chase was recently announced by 

Monday, Sept. 9, in the most ex- American League clubs were not 
citing pennant race the American born in the United States. Pitcher 

' ’ " " Rinaldo Ardizoia of the Yankees
first opened his eyes in Navarra, 
Italy. Elmer Vaio, Philadelphia , out
fielder, was born in Ribnik, Czecho
slovakia. Joe Cleary, Washington 
pitcher, first saw the light of day 
in Ireland while Pitcher Phil 
hildon of the Athletics is a 
of Penetang, Ontario, 
rard Robertson, 
Griffith, 
with the 
treat

League has staged since 1908 when 
Detroit, Cleveland and Chicago put 
on a battle that was not decided 
until the last day of the season, 
the Tigers had been out of 
place sinfee August 11 when 
were tied with Cleveland.

SCIENCE
Great Neck ODDITIES

first 
they

Telescopes Chatter Mousetraps

Starting on May 1 when 
American League clubs may 
been considered as being squared 
away, three clubs have taken turns 
in setting the pace. Cleveland and 
Boston were tide for the lead, May 
1 and 2. Boston was alone on top 
the next two but May 5 found 
Cleveland leading. Boston then re

the 
have

Then, 
nephew of 

who is receiving a 
Nats, was born in

Marc
native 
Sher- 
Cralk 

trial 
Mon-

—O— 
Greenberg of the TigersHenry 

made a home run off Mike Naymick 
of the Indians, a few days ago. The

gained first place, holding it until’pnly reason for mentioning it is 
June 20 when Cleveland forged to į ty,at it was the first American 
the front and remained there until League homer made off Naymack 
July 2 when Detroit stuck its nose. this season. It was in his thir- 
in front for one day. Cleveland teenth game and thirtieth inning.

WELLESLEY, Mass. — By ad
ding to the usual lens, consisting 
of two pieces of glass, a third one 
(n the shape of a glass hemisphere 
without any magnifying or reduc
ing power, Miss Ann Estelle Glan- 
cy, of the American Optical Compa
ny, has designed a new lens for as
tronomical telescopes that will have 
many advantages over older types. 
It can 

ito the 
, means 
light, 
much
of these qualities are much sought 
by astronomers, both in visual te
lescopes and in star cameras. 

I Miss Glancy described the 
design for the first time at 
Wellesley College meeting of 
American Astronomical Society.

in front for one day. < 
bounced back on July 3 for four 
days.

Detroit then took the lead for 
four days. During the remainder of 
July it was a case of see-saw bet
ween the Indians and Tigers, Cle
veland setting the pace July 11-14, 
Detroit July 15 and 16, Cleveland 
July 17, Detroit July 18-29 with 
the two rivals tied July 30 and 31. 
Detroit showed the way August 1-4, 
Cleveland August 5, Detroit August 
6-10 with the pair knotted August 
11. On August 12, Cleveland again 
went to the front, having a lead 
of -5% games on August 21.

Altogether, Cleveland has led 
ty days, Boston forty-six and 
troit thirty up to September 
with Boston and Cleveland tied 
days and Cleveland and Detroit 
three days. During that time, New 
York had not been in first place 
even one day but has been as low 
as eighth as late as May 21. The 
Yankees’ lowest percentage since 
May 1 has been 300. On May 22, 
they started to climb out of the 
cellar and 
on June 1 
June.

be made larger, in proportion 
length of the telescope, which 
that it will gather more 

and it can cover clearly a 
wider area of the sky. Both

is

fif- 
De- 

10 
two

reached the 500 mark 
slipping to 483 late in

—O—
Marius Russo, Yankee southpaw, 

who has pitched fourteen complete) 
games this season, has not been 
lifted from the mound since July 
11 and even then he had two out 
in the ninth. He has failed to go 
th^ limit only four times this year, 
fn his last twelve games, he has al
lowed only thirty-three runs. 
White Sox, by the way, are 
only club to score as many as 
runs off him.

—O—
Sam Chapman and Bobby Doerr 

are two American leaguers to hit 
the twenty mark in home runs 
since Labor Day.

—O—
Charley Keller has not hit a home 

run since August 10, but he has 
been out of the game much of the 
time since then.

—O—
Cleveland out of 
a four-hit game 
Lee, White 
games in a 
more than

believed to have had the 
the trade whereby it ac-

Detroit 
better of 
quired Catcher Billy Sullivan from 
the Browns for 
Billy has caught 
ted better than 
he has done a 
third base.

—O—
Six of the rookies whose pur-

The 
the 
five

Sox 
row 
five 

Was 
to 1, 
way,

twenty-two complete

Pitcher Coffman, 
acceptably and bat- 
300 while recently, 
good job of it at

Sox will have 
season, Infield- 
Newsome from

Before knocking 
first place with 
Monday, Thornton 
Southpaw, lost six 
without allowing
runs in any of the six games, 
beaten 5 to 2, 5 to 4, 4 to 3, 3 
4 to 2 and 4 to 1. Lee, by the 
has pitched
games this season.

The Boston Red 
two Newsomes, next 
er Lamar (Skeeter)
Baltimore and Pitcher H. H. (Dick) 
Newsome from San Diego. Now, if 
Joe Cronin had but hung on to 
Buck Newsom, they would have had 
the whole family.

Behind the
Destroyers

new 
the 
the

When Winston Churchill reported 
the 50 destroyer deal he had made 
with Pres. Roosevelt, laughter rang 
through the British House of Com
mons, 
press.

One 
when 
world
the U. 
vessels to the British Navy in the 
midst of war, does not “in the 
slightest affect the nonbelligerency 
of the United States.”

This was the report of the

can imagine what happened 
Churchill solemnly told the 
that this ship trade, in which

S. Navy contributed war

Churchill was talking to the 
American people. He wanted to as
sure us that the British Empire 
don’t want to trap the U. S. into 
the war. This smoke screen is too 
easily seen through as stated by the 
Army and Navy Journal, the organ 
of the Generals and Admirals. •

Facts on Alien Registration
In response to many requests for (Department 

information from newspaper editors, 
social workers, educators and indi
viduals, the 
for Protection 
Fifth Avenue, 
day issued a 
information clarifying many prob
lems created in the registration of 
non-citizens.

The Committee’s statement reads: 
“Non-citizens 

ber 26th to be 
gerprinted. All 
ing those who 
turalizatlon, must register. Non-citi
zens older than 14 must be finger
printed. There is no financial ex
pense for the non-citizen in regis
tering. He can register in any post
office in the U. S.

“According to a ruling by the

American Committee 
of Foreign Born, 79 
New York City, to- 
statement containing

have until Decem- 
registered and fin- 
non-citizens includ- 
have filed for na-

WISDOM
Quotations

Beauty is truth, truth beauty — 
that is all

Ye know on earth, and all ye need 
to know.

John Keats.

Nature never did betray 
The heart that loved her. ,

Wordsworth.

that the growing 
enlightened senti-

We may hope 
influence of 
ment will promote the perma
nent peace of the world.

Webster.

What wounds so deeply as an evil 
friend?

of Justice, Filipinos 
who are not citizens and who are 
residents of the United States must 
register.

“The following questions in the 
registration have 
the questions for 
clarification:

confesses the truth, despite 
efforts of Mr. Churchill to 
a smokescreen behind which 
and 
war 
the

brought most of 
information and

“Question 2 asks 
post-office address, 
where the non-citizen 
sleeps. ‘Post-office address’ is where 
the non-citizen regularly receives his 
mail.

“Question 4 asks for the country 
of which the non-citizen is a ‘citi
zen or subject’. If not a citizen of 
any country, the non-citizen should 
say so, at the same time giving 
the country of which he was last 
a citizen.

“Question 8 asks the non-citizen 
to give the total number of years 
he has lived in the United States. 
The Justice Department, in ‘Rules 
and, Instructions for Alien Registra
tion,’ states: ‘Visit of less than 6 
months outside of the United States 
shall not be deducted from the to
tal period. Any period of more than 
6 months which the alien has spent

for residence and 
‘Residence’ is 

habitually

Washington are con- 
intrigues involving the 
United States.
and Navy Journal goes

direct evidence on which the 
and Navy Journal circles base 
startling revelation is just 
destroyer-naval bases deal

This magazine states:
“Only the blind can fail to see 

that the United States is moving 
rapidly toward participation in the 
world struggle. ‘Measures short of 
war’ have been expanded to meqs- 
ures at the point of war.” (Aug. 
24).

This 
all the 
provide 
London 
ducting 
fate of

The Army 
further:

“The inevitable conclusion to be 
drawn from these developments is 
that the United States has moved 
to the point where it is COMMIT
TED TO ASSIST THE BRITISH 
EMPIRE in the war with Germ
any.” 

| The 
; Army 
I their
this
which has just sprung on the United 
States without Congressional debate 
or popular approval.

The Army and Navy Journal also 
reveals the probable manner in 
which the Canadian Agreement will 

I figure in getting the U. S. in. It 
hints that the British may transfer 
their government to Ottawa. It 
states, “under the Canadian Pact 
this would mean that we would 
have to extend our protection to it 
That of course would involve us in
to the war to the full extent.”O inonillb WHICH Ulu dHtfll nets bptrilL »

outside the United States shall be j <^2- 24 \ . -
deducted. I From this, the real meaning of

“Question 10 requests information why^the ^dmmi^tration
concerning

From this, the real meaning of

‘activities’ in past five wan^-s to rush through the Burkes-

GREAT NECK, L. I., 
think it’s about time that 
ers should hear what’s 
out here in the sticks 
Neck- | than beating a path

Well, most of the lassies are still' WOrld thiriks he is 
recuperating Irom a week of con
vention arid parties. Especially those 
three barrells of fun, Abbie 
omi V., and Frances L.

I wonder what went on 
house on Orchard St. 
ago ? The house was 
and when the fellas 
ribbons in their hair.

Rita was an orphan for a while, 
but, now that her pal Fran is back, 
she no longer weeps. Speaking of 
these two jitterbugs—they seemed 
to have had a pretty swell time 
at the Fair Sat. night. And what’s 
this I hear about going to college 
football games 
fraternity out 
Stepping into 
I calls it.

Frances L., 
were painting nthe town Sun. with 
the boys from Maspeth. What was 
all the dooi’ slamming and the yell
ing of “Finn” all over Great Neck 
for? You gals are surely killers 
when you get started.

Ann 
lately. 
Is back

Olga 
up in

N. Y.—I 
you read- BAKERSFIELD, Cal. —' Roy 

: McKee, who believes he has built
?n a better mousetrap, finds the old 

of Great at}age does not work out. Rather 
| than beating a path to his door, the 

kidding.
puts the mouse

S„ Na-

in that 
a weekabout

in an uproar 
left, they had

he smells bait,

The trap literally 
on a “hot! seat.”

Full of i scamper, 
runs up a little enclosed ramp with
in a streamlined box after it, springs 
a trip door and is electrocuted in- 

1 stantly. Similar to a mantel radio 
'and designed chiefly for grocery 
stores, hotels and restaurants, the 
traps are finished in blue, green, 
white, black, maroon and ivory.

• The electric unit is sealed against 
outside contact, according to McKee.

and belonging to a 
in New Rochelle? 

society, that’s what

Naomi and Albina

P. seems to be all smiles 
The reason being that Ray 
from his vacation.
L. is to be seen vacationing 
Montreal, Canada, 

next few weeks. Have 
Olga.

We are 
Bechis iš 
recovering 
can get back to join 
every Thursday.

Next week marks 
birthday and all of us 
happy Birthday, Fran.

Well, the candle is 
and I think it’s time 
chattering gossip column.

You’ll hear frorp me next week.
—Just a Hick.

for the 
a good time,

The

to intox-

least one 
healthiest

pure, is better than no water at 
all. 1

5) General debility and particul
arly weakness of the muscles of the 
external abdominal wall;

6) Mode of dressing; for instance, 
flabbiness of abdominal muscles due 
to the tight, stiff corset of former 
years;

7) Sedentary occupation—extrem
ely important;

8) Lack of exercice of 
as a whole:

9) Insufficient
10) Weakness 

disease;
11) Anaemia,
12) Weakness

muscle fibers of the stomach
and of those of the intes- 

particularly of the latter; 
Disease or weakness of 
supplying those muscles 

nervous system;
Abnormal condition of

the body

walking;
resulting from any

“Freedom”
In Garbage

all glad to 
out of the 
as fast as

see that Mr. 
hospital and 

he can so he 
us at chorus

Fran’s 17th 
wish you a

burning 
to end

low 
this

pressure of a hand, a kiss, 
the caress Of a child will do 
more to save sometimes than 
the wisest argument even 
rightly understood.

.George McDonald.

L.D.S. Pix
At Party

BROOKLYN, N. Y. — Motion 
pictures of the National Track and 
Field Meet and the Convention 
Sessions will be shown at the “Vic
tory Party” to be held by the 
Brooklyn LDS Builders this month.

In celebrating their winning • of 
the large sports trophy, the mem
bers will have the chance to relive 
and to see again the exciting mo
ments at McCarren Park last month 
when members of the BuiLDerS 
took in the points one by one that 
won for the branch the coveted 
honor.

74,420 Aliens Register
Postmaster Albert Goldman 

nounced that 74,420 aliens 
filed out registration forms in 
York City since Aug. 27. Of 
number, 59,500 completed 
have been sent to Washington.

Any man may make a 
none but a fool will 
it. Second thoughts 
as the proverb says.

an- 
have 
New 
this 

forms

mistake; 
stick to 

are best

Cicero.

America, but is a - program for ag-
years and ‘membership or activities’ | Watsworth conscription bill It haslgression and conquest, 
in organizations. In ‘Rules and nothing to do with the defense of FRANK.

of the muscles and 
(the

organ) 
tines,

13) 
nerves 
of the

the
or

the

al-

of

14)
mind; certain forms of psychopathy; 
incorrect thinking; mental depres
sion, which may be both a cause 
and effect of constipation; cranky 
notions about one’s body; over-at
tention to its functions; lack of at
tention; preoccupation, distraction, 
absent-mindedness; neurosis; psycho
neurosis;

15) Obesity or great stoutness;
Adhesion of intestines to other 

parts of organs within the abdo
men, interfering or obstructing 
their movements; the adhesion re
sulting from disease, inflammatory 
or otherwise, of the surrounding or
gans or tissues, from irritation or 
from surgical operations;

16) Diseases or other abnormal 
conditions of the ovaries or womb; 
particularly malpositions of the lat
ter.

17) Diseases of the pelvic tissue.
18) The worst of all offenders 

are the laxatives, purgatives and 
cathartics. While intended to cure 
constipation, in the long run they 
provoke it or make it worse. A vi
cious circle ensues. The digestive 
tube waits for the drug and will not 
move without it. The organs also 
become weaker due to the medicine. 
After a while the initial dose loses

TOLEDO, Ohio — City officials 
who inspected the deplorable slums 
on the city dumps here have de
cided to let them stay, although 
freely admitting that they are un
sanitary.

“The junk pickers who live there 
have got over their cooperative non
sense and are working under Amen- 
ican conditions—shack town may be 
a training school for the otherwise 
incompetent,” one well-fed city fa
ther expressed the prevailing opin
ion of the inspection committeq^ 

The shacks are inhabited by 'ab
verai hundred destitute Toledoans 
who have eked out a livelihood by 
gleaning saleable brass, rubber, cot
ton arid wool waste from the gar
bage deposited daily on their door
steps. They have 
partly by eating the discarded stale 
bread, grease lumps, wipings out 
of cans and bottles of preserves, 
which are mixed indiscriminately 
with the rest of the city’s refuse. 
They have even built dwellings of 
old boards, strips of 
iron and especially 
of the city dump.

Old /timers hook
“boom” periods, when the dump 
open to all and anybody could make 
$2 a week or more from what he 
picked himself and sold.

Now, however, business methods 
have entered—the American way of 
monopoly is in action, tied up as on 
Wall Street with the government.

Shrewd, doubtless more American, 
business men types among the junk 
pickers have discovered 
paying city officials $10 a month 
they can get concessions to select 
the junk from definite ^marked off 
portions of the city dump.

i After the cream of the saleable 
[stuff is picked by the concessionaire, 
he may allow others to take what neutrality upon which the people 
they can get, or he may demand a. have insisted, through open and co- 

' portion, a percentage, a kind of | vert commitments to one belligerent 
Į rent, from anybody who takes even in the European conflict and acts 

toward intervention in the affairs 
of Latin American nations.

The major step in the path to this 
war is conscription. <

Conscription means the breaking 
up of American home-life, economic 
suicide for the American people, 
virtual consignment of our manhood 
to concentration camps; all to cre
ate a vast millitaristic machine 
which our own military experts af
firm is not necessary for defense of 
our shores. Conscription in peace 
time, unheard,of in this democracy, 
threatens 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 defending. They 
seek to destroy the constitutional 
rights of the majority of Americ
ans, the rights of labor, the rights 
of racial, religious, and political 
groups; to substitute lynching and 
pogroms and the hooded mob for 
our democratic process, to bury 
legislation for the welfare of our 
people, to cut anti-profiteering clau- Lithuanian artists and art lovers to 
ses in existing national legislation; participate with us in our annual 
consciously to create unjustified exhibition of their paintings and 
hysteria as a basis for witch hunts, sculpture.

sustained life

By Dr. B. L.
If we consider constipation a di

sease, we may safely say that it is 
the most widely-spread disease 
among civilized men. And among 
all the nations, the United States, 
which praises itself for being the 
best and greatest in everything, as 
surely the most constipated count
ry in the world.

Constipation means retention, or 
inadequate evacuation, or extreme 
hardness and dryness of the feces. 
It undoubtedly amounts 

. ication.
Healthy adults have at 

movement daily, but the
persons evacuate two three or even 
four times daily. Of course, this 
does not mean evacuation in the 
form of diarrhea, but normal in 
shape. There are people who, al
though moving once in two days, 
feel so well, that we must say that 
this is a normal condition for them.

There is the acute temporary con
stipation, lasting but a few days, 
and the permanent, chronic form, 
wjiich may last for months or years

1 oi' through life.
Constipation may be but a symp

tom of some other disease or it 
can be an independent trouble and 
then,< generally the cause of various 
other illnesses.

Acute constipation Is almost 
ways caused by overeating.

Briefly stated, the CAUSES 
chronic constipation are:

1) Frequent voluntary retention 
or postponement which accustoms 
to toleration; children in school, 
workers in factories should never be 
denied the right to go out . when 
necessary and they should fight for

’ that right; no one should postpone 
’ defecation;

2) Disease of the stomach or in- 
! testines, or other organs connected

with digestion;
3) Eating foods that are com

pletely or almost completely, and 
too easily, digested, so that there 
remains but little waste and the re
sult is insufficient stimulation; 
milk alone, especially too much of 
it, unaccompaniend by other foods, 
may have sJuch effect;

4) Insuficient water drinking; any
kind of water, even If not entirely 1 its effect and more must be taken.

tin and sheet
cardboard,

back on

out

the 
was

that by

what the concessionaire did not 
find at the first haul.

One concessionaire has complained 
to the press about the dishonesty of 
the common junk pickers on the 
dump. It seems some of them come 
at' night and poach on the territory 
for which the businessman has paid 
his $10 to the city. .

- Or a Shad
Patient: “I tell you every 

in my body aches!”
Doctor: “Then you ought to be 

glad you’re not a herring.”

bone

A Declaration
By Americans

dedicate 
of our 
liberties,

security
are in

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

The lives, liberty, and 
of the American people
grave danger. All the things we 
hold’ precious are threatened by the 
actions of men in high places. 
These men, refusing to cope with 
pressing domestic problems, are 
racing us down the road of 1937, 
the road to war—the road marked 
by the continual breakdown of the

the security of all who inhabit this 
land. They can do it only by unit
ing, by organizing themselves, by 
exercising their right to petition, 
their right of assemblage, their 
right to express their own convic
tions.

Defend America by keeping Ame
rica out of war. A national defense 
program hased upon a foreign po
licy of financial greed, aggression 
and war is un-American. It leads 
to scrapping the Bill of Rights. It 
means enriching the war profiteers 
at the expense of the living stand
ards of the workers, the farmers, 
and the common people. It is disas
trous to our national interests. 
Democracy cannot be preserved by 
appeasing Hitler abroad or by aping 
Hitler at home.

We representatives of the Am
erican people gathered here in this 
Emergency Peace Mobilization do 
solemnly declare our support of a 
genuine democratic defense pro
gram. We affirm that our first line 
of defense must be a foreign policy 
of peace and non-intervention in the 
affairs of other nations. True na
tional defense must rest equally 
upon preservation of the civil liber
ties so deeply cherished by the 
people, and upon consistent promo
tion of the common welfare.Yeah, What?

Prisoner: “Judge, I 
what to do.”

Judge: “Why, how’s
Prisoner. “I swore 

truth, but every time 
lawyer objects.”

don’t, know

that?” 
to tell the
I try, some

ART
ExhibitionInstructions for Alien Registration,’ 

the Justice Department states con
cerning this question: ‘The alien, if 
14 years of age or older, shall state 
any activities in addition to his oc
cupation in which he is, has been 
within the past 5 years, or intends 
to be engaged. The alien shall list 
the names of all clubs, lodges, 
groups, organizations, or societies to 
which he belongs or in which he 
participates. If the alien holds any 
office or official position in any of 
these clubs, lodges, groups, organi
zations, or societies he shall so 
state.’

“A great deal of unnecessary con
fusion has arisen from the fact that 
the Justice Department originally 
announced that there were to be 15 
questions asked of the non-citizen 
whereas there are actually 17 ques
tions asked, two additional ques
tions being contained in the finger
print record Question 16 reads: 
‘Name of nearest relative or person 
to be notified In case of emergency.’ 
Question 17 reads: ‘Ever been fin
gerprinted?; When?; Where?”’ ..

Officials of the American Com
mittee stated that if' non-citizens 
have any special problems concern
ing fingerprinting and registration 
or citizenship, they should 
the American Committee 
tection of Foreign Born,

Plato. Avenue, New York City.

Aeschylus.

But dost thou love life? then do 
not squander time, for that’s 
the stuff life is made of.

Benjamin Franklin.

There is nothing good or evil save 
in the will.

Epictetus.

Experience keeps a dear school, 
but fools will learn in no 

other and scarce in that.
Benjamin Franklin.

For sweetest things turn sourest 
by their deeds;

Lillies that fester smell far worse 
than weeds.

William Shakespeare

When men 
so as 
them.

speak ill of thee, live 
nobody may believe

write to 
for Pro- 
79 Fifth

ifl also have one to ma tch my new lipstick.”

Imported
“Weel, Jock, what are ye looking 

sae pleased about?”
“I’ve just heard the price of

oline has been reduced.”
“But ye haven’t a car.”
“No, but I’ve ' a lighter.”

gas

Couldn’t Deliver 
clerk in a miscellaneous 
serving a caller. The manager 
at a desk some' distance away, 
he overheard the clerk say: 
madam, we haven’t had any

storeA 
was 
was 
but 
“No,
for a long time.” x

“Oh, yes, we have,” interrupted 
the manager; “I will send to the 
warehouse immediately and have 
some brought for you.”

The lady went out laughing. The 
manager turned to the clerk: “Ne
ver refuse anything; always send 
out for it.”

“Well, you see’,, replied the clerk, 
"she said to me, ‘We haven’t 
any rain lately’.”

had

One may lead a horse to water, 
Twenty cannot make him drink.

Christina Rossetti

Give to a gracious message a host 
of tongues; but let ill tidings 
tell themselves.

IwaM

To The Lithuanian Artists and Art 
Lovers.

We extend an invitation to the

alien .baiting, and finally to curb 
all manner of civil liberties.

American democracy is daily at
tacked. Labor’s right are deliberate
ly restricted. Students are expelled 
from school because of their
struggle for peace. Vigilantism
stalks over our land. Anti-semitism 
is spreading. The Ku-Klux Klan
rides again. There is unheard of 
persecution of political, racial, and 
religious minorities. The right to 
vote is denied through intimidation, 
“white-primaries,” and the poll tax. 
As already seen in France, this at
tack on democracy is the read to 
national disunity and the destruc
tion of the popular will to resist 
oun enemies within and without.

This, then, is the clear issue be
fore all Americans. War and dicta
torship, or peace and democracy. 
Who will decide this issue 7 Not 
presidents, not kings, not political 
prima donnas, but only the people 
can secure peace, the liberties, and vance.

This exhibition will be held on 
November 22, 28 and 24, at the 
Esthonian Workers Club, at 2061 
Lexington Avenue,

This exhibition 
cultural benefit of 
Workers Club.

There is no fee 
exhibitor, and there will be no jury.

We hope you will consider this 
invitation as we have a suitable 
exhibition hall and lights.

We have held exhibitions there 
for the last four years under the 
supervision of the Esthonian Art 
Circle affiliated with the Esthonian 
Progressive Workers Club.

You are asked to send us a let
ter or come personally to the art 
meeting held every Thursday even
ing in September at 8:00 o’clock.

It is important for us to know 
the names of your works which you 
intend to exhibit so that we may 
have a catalogue printed in ad-

East 125 Street, 
is held for the 
the International

attached to the

• v »
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Žinios iš Laisvos Lietuvos
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AhtradteniSj Rugsėjo 1940Ketvirta Fualapta

LLD. Reikalai 12-tam Apskrityje

kiši-

D.

Philadelphia, Pa
socialis-

SKELBKITES "LAISVĖJE

SVARBIOS KNYGOS

Atviras Laiškas LLD. 6-io Apsk. Kuopom
E?

Worcester, Mass
H

Su reikalavimais kreipkitės:

MIKOiaiCIO PARKE
Veteranam Pakvietimas

BB 9

i

7 .
ta B

kV- ■-

£

d. vakare vėlai 
priemiestyj, Au- 
ant State High-

Interna- 
krūtinių

šia 
už

na-

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

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

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisves”

“Laisvė”

Garsinkite satb bižrij dien
raštyje “Laisvėje”

Lietuvių Kalbos Gramatika 
SUTAISfi DR. D. PILKA

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

“Laisvė” duoda getą nuolaidą kainoje mokykloms.

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

Iš arikstb perkant biliėtą įžanga ilUb 5b. iki 
25c. Perkarit bilietą pikniko dienoje,' 25c. kiek
vienam. Prašome įsigyti bilietus iš anksto.

□------------ ------------------- -- -------------- T-------------------------------------------

R. M1ZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

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

Dingus Rožytė
Paraše Pranulis /

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

TUOJAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS: 
Pasaulines Parndos ir New Yorko Miesto

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

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

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.

Kairia $1. Prisiuntimą apmokame.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir mokestj. 

Kreipdamiesi adresuokite:

427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.

HBBBB

Visų LLD Kuopų Atydai
Perskaičius LLD Centro 

rašt. raportą iš vajaus eigos 
gavimui naujų narių į šią ap- 
švietos organizaciją, tai pasi
rodo, kad daugelyj vietų yra 
labai puikiai darbuojamasi ir 
daug naujų narių jau yra 
gauta laike šio vajaus. Bet 
mūsų 12 apskrityj tai jau blo
giau negali būti. Nuo prailgi
nimo šio vajaus lig dabar be
veik nieko nebuvo veikiama 
gavime naujų narių.

Draugės ir draugai, ar mes 
taip darydami išpildysim mū
sų pusmetinės konferencijos 
tarimus? Laikas bėga gana 
greit ir šis metas tuojaus 
baigsis. Tad nors pabaigoje 
metų reikėtų būtinai pasidar- 
buot ir padaugint narių skai
čių visose kuopose šiame aps
krityj.

Kai kurie draugai mano, 
kad čia “ne mano darbas, aš 
ne organizatorius, tegul kiti 
dirba.”

Draugai ir draugės, mūsų 
visų pareiga darbuotis gavime 
naujų narių. Nelaukim kokių

ten specialių organizatorių ar 
draugų atvažiavusių su pra
kalbomis ant trumpo laiko. Jie 
mums negali narių prirašyti, 
čia mūsų vietinių darbas kiek
vienoje kuopoje. Nes mes ži- į 
nom darbininkus-kes, kurie 
yra geri simpatizatoriai šios 
organizacijos, tai it aplanky- 
kim juos. Ir mes juos gausime

1 į šią'ivpšvietos organizaciją.
Tad dar sykį kviečiu drau- 

gus-drauges pradėt darbuotis 
gavime naujų narių. Būtinai 
reikia padaugint kuopose na
rių skaičių iki metinės konfe
rencijos. Pasinaudokit 
proga, pakol galima tik 
viena dolerį įrašyti nauja 
4

Taipogi duoklių mokėjimas 
neturi būt pamiršta. Tie, ku
rie esam dar nepasimokėję, 
nieko nelaukiant privalom pa- 
simokėti, nes pinigai centre 
yra labai reikalingi.

Tad visose kuopose draugus 
ir drauges kviečiu pradėt dar
buotis be jokio atidėliojimo.

proga svetimšalių registraci
jos, kuomet yra reikalas pa
sakyti registrantamj prie ko
kių organizacijų priguli, ragi
na, kad jie pasitrauktų iš to
kių, kaip ALDLD, ar TDA. 
Tai tik bergždžias snapo 
mas.

Draugai ir draugės:
LLD 6-to apskričio konfe

rencija įvyks 27 dieną spalio, 
10-tą valandą ryto, 735 Fair
mount Ave., Philadelphia, Pa.

Jeigu kurios kuopos dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių ne
dalyvavo praeitose apskričio 
konferencijose, išliko iš jų, tai 
šioj konferencijoj neturi būt 
išimties nė vienai kuopai ir 
dalyvavimas yra būtinas.

Ši konferencija bus viena iš 
svarbiausiųjų dar ir iš to taš- 
karegio, kad mes gyvename 
tokiame laikotarpyj, kur nie
kas negali pasakyti, ką atneš 
rytojus. Pats gyvenimas rei
kalauja iš mūs įtempti visas 
jėgas, dėti pastangas, kad ši 

*~ttofrferencija, kol dar mes tu
rime teisę susirinkti ir svarsty
ti savus reikalus— būtų viena 
iš skaitlingiausiųjų, o kartu ir 
rimčiausiųjų.

Laikau sau už pareigą pri
minti kuopų draugams ir tą, 
tai paraginti kuopas, kad jos, 
pildydamos praeitos konferen
cijos tarimą, surengtų bent po 
kokį parengimėlį apskričio 
naudai. Juk visi ir visos žino
me, kad apskričio iždas nėra 
per geriausiame stovyj ir žo
dis privalo stotis kūnu.

Pradėjus kalbėti apie aps
kričio reikalus, negalima pra
eiti ir pro LDLD vajų. Vajaus 
pabaiga jau ne už kalnų. Va
jus baigsis su paskutine diena 
gruodžio. Man regis, kad jau 
laikas ir labai laikas statyti 
sau klausimą — ar aš gavau 
beftt Vieną narį į savo kuopą?

Ypatingai dabar, kuomet 
Lietuvoj dalykai pasviro gero- 
jon pusėn, kuomet mūsų bro
lis sermėgius atsikvėpė lais
vesniu oru, kuomet Lietuvos 
užuitas, pažemintas bei pa
vergtas kaimietis pasijuto esąs 
žmogumi — mūsų LDLD dar
buotė reikalauja iš mūs daug 
didesnio įtempimo ir didesnės 
rimties, kad mūsų Apšvietos 
Draugijos švyturys pašvaistuo- 
tų ir Lietuvos žmonėms.

Taigi, draugai, 27 diena 
spalio lai būnie viena iš svar
biausių ir viena iŠ skaitlingiau
sių dienų delegatais 6-to aps
kričio kOiifetencijoj.

Pilhai pasitikėdamas drau
gais ir ^draugėmis, LDLD 6-to 
Apskričio Komiteto pirminin- 
kas, Senas Vincas.

Žinutės
Rugsėjo 5 d. vakare pasi

mirė Marijona Kyžienė, ro
dos, virš 60 metų amžiaus bū
dama; išgyvenus šioje šalyje 
34 metus. Paliko Stanislovą 
vyrą, du sūnus ir dukterį. Vai
kai visi ženoti. Likosi laisvai 
palaidota Vilties kapinėse rug
sėjo 8 dieną.

Rugsėjo 8 
Worcesterio 
burn, Mass., 
way, buvo atrastas Antanas
Maižius, automobiliaus už
muštas. Tai tas pats Maižius, 
kuris 10-15 metų atgal buvo 
garsus šiame mieste aktorius, 
daug teatrų-operečių jis yra 
lošęs ir režisieravęs. Patiko 
netikėta mirtis po automobi- 
lium. Jo suvažinėtoj as yra pa
bėgęs. Policija jieško. Iš pas
kos kita mašina važiavusi yra 
paėmusi numerį. z

Pastaruoju laiku Maižius 
prastai gyveno, daug laiko be- 
darbiavo, jau keli metai atgal 
buvo smarkiai sudaužytas au
tomobiliaus, kaip girtas pa
puolė po juo tada. Dabar ras
ta apdraudos senatvės korčiu
kė. Rodo, kad dirbęs buvo ma
šinų dirbtuvėj 2 metai atgal, 
net kvateravojamoj vietoj ne
būta jau per savaitę laiko. 
Vietinis laikraštis praneša, 
kad jieškoma jo sesers ar bu
vusios moters. Veikiausiai jo
kioje draugijoje jau jis nebe- 
prigulėjo. Tai pasekme per
dėto girtuokliavimo, šiuos žo
džius rašant lavonas randasi 
miesto ligoninėje.

Pas mus yra tokių fašisti
niam lizde, kurie labai įsisma
gino smerkti fašizmui nepri.- 
tariančius žmones. Esą, gali
ma suareštuoti tuos, kas giria 
dabartinę Lietuvos vyriausybę. 
Tai kvaliausia kraštutinybė. 
Juk Sovietinė Lietuva yra at
stovaujama’šioje šalyje bend
rai sovietinio ambasadoriaus 
su raudona vėliava, plevėsuo
jančia Washingtone. Paga
linus, iki Roosevelto laikų 
Amerika laikė nepripažinus 
Sovietų ir tai buvo galima gir
ti tą, ką nori. Juk čia dar pa
kol kas nėra hitlerizmo.

Nu, kad ir toks dvasioje 
ubagas “Amerikos Lietuvis”,

Vokiečiai sako, kad 
JIE TAŠKĄ ANGLIJĄ 
Berlin. — Vokiečių kari- 

iiihkai teigia, kad jų lakū
nai netaikę savo bombas į 
Anglijos karaliaus palocių, 
bet atakavę anglų gazolino 

K- ..sandėlį arti palociaus, taip- 
/ j gi bombardavę anglų gvar

dijos kareivines ir jų prieš- 
•, driaivines kanuoles ties tuo 

jMilocium.
* Pagal vokiečių praneši-

Visko po Biskį
Mes žinome, kad Lietuvoje 

mūsų broliai ir sesutės, darbi
ninkai ir valstiečiai, džiaugia
si savo laimėjimais. Mes Ame
rikoje irgi dirbame sunkiai ir 
norime, kad mūsų judėjimas 
eitų pirmyn. Mes turime ketu
rias Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopas^ Jos randasi vi
sose miesto dalyse—North, 
South, East ir West. Mes tu
rime šias kuopas padaryti di
delėmis. Dabar eina draugi
jos vajus. Kiekvienas turi už
sidėti pareigą gauti naujų 
narių.

Mes turime chorą. Kiekvie
nas choro narys gali gauti po 
naują narį. Tėvai privalo pa
raginti savo sūnus ir dukteris 
įstoti į chorą.

“Laisvės” skaitytojai turi 
pasistengti gauti dienraščiui 
nors po vieną naują skaityto
ją. Nereikia laukti, kad kas 
prašytų arba ragintų.

Jūs visi žinote, kad “Lais
vės” piknikas yra iškeltas ant 
rugsėjo 22 dienos. Piknikas 
bus toje pačioje vietoje pas 
Mikolaičius ant farmos. Visi 
skaitytojai, visi mūsų organi
zacijų nariai privalo žiūrėti, 
kad būtų gera tvarka ir dis
ciplina piknike, kad visa pub
lika būtų gražiai priimta ir 
aptarnauta. Parodykime sve
čiams, kad mes philadelphie- 
čiai dirbame kaip vienas.

Čia yra renkamos drapanos 
(kokiam tikslui?—rRed.). To
dėl kas turite apnešiotų dra
panų nenumeskite. šie drau
gai aukavo drabužių ir kitų 
daiktų: Valintienė, Rainienė, 
Misikonienė, Kunišauskienė, 
Petrelienė, Šatkauskienė, Mic- 
kai, šapranauskienė, Tureikie- 
nė ir Gričiūnienė. Atleiskite, 
jeigu kurių vardai nepaminė
ti. Jei ką turite namie, ko ne-| 
benaudojate, nenumeskite, bet 
praneškite atvirute po num. 
735 Fairmount Ave. Komisij 
pribus šu ^mašina ir paims.

E. M.

Roosevelto Trečio Termino 
Rėmėjas Nominuotas j 
Georgijos Gubernatorius
Atlanta, Georgia.— Dide

le balsų dauguma tapo no
minuotas į šios valstijos gu
bernatorius demokratas Eu
gene Talmadge; o nomina
cijų laimėjimas toj valsti
joj reiškia išrinkimą.

Talmadge dabar savo pra
kalbose karštai rėmė prezi
dento Roosevelto išrinkimą 
trečiai tarnybai, nors se
niau jis kovodavo prieš 
Roosevelto politiką.

mus, tai jų orlaiviai su di
delėmis pasekmėmis bom
bardavę ir padegę Londono 
ir Liverpoolio ' prieplaukas 
ir dirbtuves, suardę kelias 
anglų geležinkelių linijas ir 
padarę daug nuostolių fab- 
rikarti pietinėje Anglijoje, 
Brightone, Banbury, Bex- 
illyj ir kitur.

Milžiniška Darbo Žriionių De
monstracija Marijampolėje
Per 14 smetoninio režimo 

metų Marijampolės darbinin
kija perėjo eilę sunkių mėgi
nimų, bet tie mėginimai ir 
nuolatiniai mulkinimai per 
spaudą ir kultūrinį klubą ne
pajėgė išrauti, pažangumo iš 
darbininkijos. Kiekvienas drą
sesnis savo nuomonės pareiški
mas (streikas cukraus fabrike, 
gegužės 1-ios ir kt.) baigdavo
si areštais, kankinimais, kalė
jimu. Visa eilė geriausių Ma
rijampolės darbininkijos narių 
tik prieš keliolika dienų atsi
kvėpė laisve, kelerius ir net 
keliolika metų ištrūniję kalė
jimuose. Jau paskutiniu laiku 
tasai lamdytas ir laužytas dar
bo žmogus atrodė galutinai 
palaužtas, galutinai paaukojęs 
save už sunkiai pelnytą duo
nos kąsnį, tačiau birželio 29- 
ta diena parodė, kad tai tik 
tariamas smetonininkų laimė
jimas, kuriuo be reikalo bu
vo džiaugtasi.

Minios darbo žmonių suju
do į mitingą-demonstraciją. 
Kilometrinė eisena nutyso 
Kauno gatve į sporto apygar
dos stadijoną. Lengvas vėjelis 
plakėsi raudonose vėliavose, 
virš galvų lingavo raudonuose 
audekluose šūkiai ir Stalino, 
Molotovo bei kt. SSSR vadų ir 
komunistų veikėjų atvaizdai. 
Du orkestrai grojo žygio ir 
kovos maršus, o skaitlingas 
būrys darbininkų, kurių jau 
nesiekė orkestru garsai, sken
do nuotaikingoje dainoje:
“Mes patys dirbsim patronus, 
Mes patys kalsim ginklus. . .”

Apie 16 vai. stadijone jau 
buvo per 7,000 žmonių minia, 
kurių žymi dalis stovėjo or
ganizuotai po vėliavomis. 
Tarp marijampoliečių darbi
ninkų ir darbo inteligentijos 
maišėsi daug laukų darbinin
kų, mažažemių’ ir vidutinių 
ūkininkų, atvykusių iš arti
mesnių ir net tolimesnių Ma
rijampolės apylinkių. Mitin
gui pirmininkavo cukraus fa
briko darbininkas Titenis, ku
ris savo trumpoje įžanginėje 
kalboje prisiminė griuvusį 
tautininkų režimą, kuriame galės apsigyventi 
per 14 metų valdančioji klika žmonių.

ne tik nesuprato darbininkijos 
gyvybinių reikalų, bet net ne
įvertino darbininko, kaip žmo
gaus, mylinčio savo tėvynę ir 
trokštančio jai visokios laimės. 
Bet .smetonininkai prigyveno 
ne betkokį krizį, ir dabar iš
laisvintoji iš tautininkų prie
spaudos darbininkija mokės ir 
pajėgs sukurti gražią 
tinę Lietuvą.

Orkestrą sugrojo 
cionalą. Tūkstančiai
pritarė orkestros garsams. Visi 
kalbėtojai: buv. polit. kalinys 
Mickevičius, akmenskaldys 
Viščiulis, odininkas Frizinskis, 
tarnautojas Ropė, žemės ūkio 
darbininkas Kazakevičius, Liu- 
cinavo dvaro darbininkas Ce- 
kanavičius, cukraus fabr. dar
bininkas Kereiša, liudvinavie- 
tis Traleckis, adv. Bulota ir d. 
kt. užakcentavo tą didįjį dar
bo žmonių pasiryžimą nepra
rasti taip netikėtai laimėtos 
laisvės ir dirbti dar su dides
ne energija, kad krašte paga
liau būtų įgyvendinta tiesa ir 
teisėtumas, kurio taip ilgai 
laukė liaudis, kad kraštas pra
žystų gerbūviu, kuriuo iki šiol 
džiaugėsi tik saujelė turtingų
jų. Kalbėtojai nepagailėjo aš
trių žodžių buvusiam režimui 
ir jo autoriui Smetonai, taip 
pat neužmiršo padėkoti SSSR 
vyrams ir Raudonajai armijai 
už išlaisvinimą, ‘ o Lietuvos 
Liaudies Vyriausybei primin
ti, kad darbininkija yra jai lo
jali ir solidari.

VILNIUS.—Vilniaus mieste 
ir krašte stambesnių fabrikų, 
pramonės įmonių ir kredito 
įstaigų nacijonalizavimas rug
pjūčio .3 d. buvo baigtas. Vi
so nacionalizuota apie 140 
stambesnių fabrikų ir įmonių. 
Perimant fabrikus iš buvusių 
kapitalistų, nesutikta didesnių 
sunkumų. Perėmimo metu 
darbininkai dirbo su didžiau
siu atsidėjimu ir sąžiningumu.

VILNIUS.—Vilniuje numato
ma statyti darbininkams apgy
vendinti mūrinius blokus. Mū
riniais tam reikalui skirtais na
mais numatoma užstatyti 4.3 
ha žemės ploto, šiuose blokuose 

apie. 5,000

Ko Nori Kiin. Coughlittas?
• Parašė R. Mizara

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

Puslapių 32. Kaina 5 centai.

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

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

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

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Iš Priežasties Lietaus Perkeltas į

Rugsėjo 22 September

Rugsėjo 22—26 dienomis 
Bostone įvyks Amerikos Lėgi- 
jono seimas. Iš visos Ameri
kos suvažiuos apie 300,000 
pirmojo pasaulinio karo vete
ranų. Jų tarpe bus daug lie
tuvių.
,Z Amerikos Legiono Stepono 
Dariaus Postas Nr. 317, susi
dedantis vien iš lietuvių, nuo
širdžiai kviečia visits lietuvius 
veteranus, dalyvaujančius sei
me būtinai atsilankyti legio
nierių buveinę, kampas C ir 
West Broadway gatvių, South 
Bostone. Mes pageidaujame 
pasimatyti, susipažinti ir pasi
svečiuoti su savo viengenčiais 
draugais.

John Roman, 
Stepono Dariaus Posto 

Adjutantas.

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

143 Pierce Št, 735 Fairmount Ave., prie Muzikos Sales Richmonde, ties 28th ir Poplar gatvių.
< .N

Nuo City Line eis 10 vat ryto iki 4 vaL po pietų.

KELRODIS: Važiuokite Frankford Avė. iki tilto; imkite gatvėkarį 66 iki paskutinės stoties, hub 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 Roosevėlt Boulevardą: Atvykstant.iš Nfew Yorko ar iš kitur, važiuo
kite apie 14 mailių nuo Trenton, R. J., ir privažiuojant Roose Velt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tite, sukitfe 
po kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie 1^2 mailės sekdatni iškabas
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Kelionės Įspūdžiai per Niaga
ra Falls į Toronto Ontario
Kad neužėmus daug bran

gios vietos mūsų darbininkiš
koj “Laisvėj,” ką mačiau ir 
girdėjau parašysiu kuotrum- 
piausiai ir suglaustoj formoj. 
Rugsėjo 1 dieną iš ryto sėdo
me dvieja su moteria į maši
ną. Oras buvo miglotas ir lie
tus pila, kaip iš kibiro. Mūsų 
Plymouthas vikriai slenka lin
kui Pittstono, Pa. Pasiekus 
Elmira ir Rochester, N. Y., 
oras išsiblaivė ir mes pasilei
dome visais garais greitai va
žiuot. Apie trečią valandą jau 
buvome Niagara Falls mieste 
ant Kanados rubežiaus.

Kadangi buvo sekmadienis, 
tai ilgos eilės mašinų buvo už
siglaudę visur, ir pakol perva
žiavom per tiltą į Kanados pu
sę, tai ėmė apie valandą lai
ko. Ant tilto prisistojo polici
ja. Parodžius pilietiškas po- 
pieras ir balsavimo registraci
jos kortą, kurią buvome pasi
rūpinę iš teismabučio, buvome 
apklausinėjami, su kokiu tik
slu ir kur norime važiuot. At
sakėm, kad važiuojame į To
ronto, Ontario, pamatyt Cana
dian National Exhibition Fė- 
rus, apart to, turime porą 
draugų, pas kuriuos norime 
apsistot pasisvečiuot. Po visų 
ceremonijų reikėjo savo ran
ka išpildyt tam tikslui paga
mintas blankas su klausimai^. 
Surašius atsakymus, tai yra, 
ką su savim vežiesi ir t.t., apie 
politiką nieko nesiteiravo, bet 
labai skubino, paskutinis in
spektorius primušė antspaudą, 
dar vienas įteikė už dyką žem- 
lapį ir važiuok sveikas, jeigu 
žinai kelią. Reiškia, Kanadon 
įvažiuot keblumų nebuvo.

Pagal žemlapį pasukus į 
kelią num. 8, skubotai leido
mės linkui Toronto miesto. 
Važiuojant atrodė viskas, ro
dos, kitaip, negu Jung. Vals
tijų pusėj : vieškelis prastesnis, 
triobos ir ūkės taipgi atrodė 
prasčiau, matėme kelias ban
das karvių, kurios buvo labai 
gražios žalmarges ir. matyt 
pieningos. Kviečiai ar rugiai 
stovi gubose pajuodę, tur būt 
nuo ilgųjų liūčių, komai vie
tom gražūs, bet didžiumoj ma
žiukai. Važiuojant mano mo
teris pradėjo įsivaiz-dint, kad 
jai saulutė šviečia netaip, kaip 
Amerikoj, bet atrodo, kaip 
Lietuvoj, žodžiu sakant, mes 
jautėmės kaip koki svetimos 
šalies užklydusieji paukščiai.

Už poros gerų valandų, be 
jokių klaidų, jau buvome To- 
rontoj pas savo kaimynus iš 
Lietuvos į vieną dieną pada
rydami apie 500 mylių. Iš po 
tokios kelionės, niekas kitas 
nerūpėjo, kaip tiktai lova ir 
posilsis.

Ant rytojaus b.uvo šventė, 
Darbo Diena (Labor Day), tai 
nusiskubėjome pamatyti para
dus, maršuojančius gatvėmis. 
Apart kelių orkestrų ir apde- 
koruotų trokų, labai daug 
maršavo unijistų, lokalai bu
vo matyti nuo visokeriopų in
dustrijų—išdirbysčių. Bet tar
pe tų gerų unijų, maršavo ir 
kompaničnos unijos, kurios 
darbo klasei reiškia pragaištį, 
o pilną gerbūvį stambiom 
kompanijom, nes jos ranka 
rankon su jomis eina. Taip 
man aiškino draugas torontie- 
tis. Toliau jis tęsė savo kalbą, 
kad pastaruoju laiku Kanadoj 
bedarbė sumažėjo, iš priežas
ties karo. Kareivių būriais bu
vo matyt pilna po visus už
kampius. Kai kurie, ar gal di
džiuma, visai girtutėliai, tūli 
iš jų tarpo laiką po merginą 
už kaklo apkabinę, o kurie ne
turi, tai bėgioja, jieško, kad 
tiktai susiradus nors šiokią to
kią gegutėlę-mergužėlę.

Tas pats draugas kvietė ma
ne užeiti pas buvusį prieš dvi
dešimt metų eastonietį K. Bu
rę. Aš atsisakiau su juomi ma
tytis, nors gerai jį pažįstu. 
Sakau, prastas jis frentas, tas 
Burė. Jis apsivedė eastonietę 
Zuzaną Tarvidaitę, po poros 
metų ją pametė su dukrele, 
labai morališkai ir materiališ
kai nuskriausdamas. Prašiau

pasakyt jam, kad jo duktė 
Rutė Buriukė labai serga, da
bar randasi ligoninėje. Drau
gas torontietis daug kompli
mentų pasakė apie poną Burę, 
labai tamsioj formoj.

Tą pačią dieną pervažiavo
me su mašina Toronto miestą 
išilgai ir skersai. Labai gražus 
ir švarus miestas, kuris turi 
apie septynius šimtus tūkstan
čių gyventojų. Aplankėme po
rą parkų, kurie turi -žvėrin- 
čius, ir senovišką 150 metų 
atgal statytą tvirtovę “Fort 
York”. Viduje randasi mažas 
muziejus. Vis tai buvo žingei
du pamatyti. Bet tvirtovė šių 
dienų ginklam neatatinka, po
ra hitleriškų bombų sulygintų 
tuos medinius ir akmeninius

landas šauniai krintantį van
denį per 160 pėdų žemyn.

Pernakvojus Kanados pu
sėj, ant rytojaus norėjosi mo
toriniu laivuku pasivažinėti 
po tą smarkią ir šaunią upę. 
Užsimokėjome už bilietus po 
85c. ir visas mūsų būrys suli
pom ant laivuko denio. Prasi
dėjo kelionė iki pačiam ga
lui vandenpuolio. Visus ap
rengė neperlijamais “rain 
kotais” nuo galvos iki kojų.

pastatus su žeme.
Ant galo torontietis suteikė 

“Liaudies Balso” adresą. Tu
rėdami laiko užsukom ir ten. 
Redakciją radome naujoj vie
toj. Tuojaus užvedėme pasi
kalbėjimą su Yla ir Janaus- 
ku. Jie labai nusiskundė, kad 
pas juos siaučia didelė reakci
ja, valdžia uždarinėja ateivių 
laikraščius, užtai ir “Liaudies 
Balsui” užstoja sunkūs laikai, 
nes su ateinančia savaite 
Balsas” išeis tiktai po vieną 
kartą į savaitę. Išmetęs aukų 
porą žaliukų, palinkėjau dau
giau darbo ir energijos.

Laivukas privažiavo prie 
pat krioklio, taip arti, kad pa
sidarė baisiai baugus vaizdas, 
nes vanduo ritasi su perkūniš
ku trenksmu žemyn, o iš apa
čios smarkiai šėlo visoki ver
petai, ant mūs visų tėškė van
denį, kaip kad smarkiausis 
lietus. Laivukas labai pradėjo 
siūbuot, mūsų veidai buvo gra
žiai nuplauti, o panelėm nuo 
lūpučių raudonas dažas pra
šalintas.

Sekančias dvi dienas lankė
mės parodoje, kaip kad mes 
vadiname “fėruose”. Ir jų pa
roda mažai kuo skiriasi nuo 
Pasaulinės Parodos New Yor
ke, nes beveik visa išdirbystė 
Amerikos fabrikų, kaip tai, 
automobiliai, šaldytuvai, ra
dio, pečiai ir orlaiviai. Ir ap
art valgomųjų daiktų, daugy
bė vištų, kiaulių, karvių ir 
arklių, labai gražių, kuriuos 
mes matome ir Amerikoj Al
lentown fėruose kožni metai, 
ir tuos pačius artistus, ryjan
čius gyvates, kurių niekad ne
praryja. Kas žingeidu buvo 
pamatyti, tai lošimą vakare 
milžiniškame stadijone “Gran
dstand” su įžanga nuo 25c. 
iki $1.50c. Bet ir čionai pri
klausė kreditas Amerikai, nes 
visi svarbiausi artistai ir ak
robatai buvo iš New Yorko ir 
Chicagos, nes taip perstatinė
jo per mikrofoną. O jų pačių 
kanadiečių buvo daroma ka
reivių rikiuotė—pratimas ar 
muštravojimas ant estrados. O 
žemiau estrados buvo rodoma 
kanadiškas raitelių policijos 
manevravimas, ir kazokiškas 
vartymasis ant greitai lekian
čių arklių, kas buvo labai žin
geidu matyt. Tokia parodą- 
fėrai yra kožni metai po dvi 
savaites. Kas išgali, tam apsi
moka nuvažiavus pamatyti 
ant kitų metų.

Pasiteiravau pas kanadietį, 
po kiek čionais darbininkai 
uždirba per savaitę. Atsakė, 
kad maž daug preseriai ir 
kriaučiai uždirba po $30 į sa
vaitę, o prie kailiukų apdirbi
mo futrom pasidaro kiek dau
giau. Toliau tas pats drau
gas ir kiti kanadiečiai aiškino 
man, kad Kanada jau beveik 
visa priklauso Amerikai, nes 
Amerikos prezidentas susitarė 
su Kanados valdžia, kur bus 
laikoma Amerikos armija Ka
nados strateginėse vietose. Ir 
tas jiems matyt labai patinka, 
gal, sakau, pagyvensime, pa
matysime.

Kas link pragyvenimo, mai
sto, tai jis daug pigesnis To
ronte, negu pas mus Eastone 
arba Philadelphijoj”, nes pie
tūs iš geros vištienos Toronto 
restorane 35c. Už tokius pat 
pietus Eastone mokam 75c. 
Ant kiek patyriau, tai lietuvių 
Toronte gyvena daugiau kaip 
vienas tūkstantis.

Kaip jau viską pamatėm ir 
apžiūrėjom, tai leidomės ant 
namų, nes pakeliui rūpėjo ap
sistoti ir gerai pamatyti Nia
gara Falls upės vandenpuolį. 
Atvažiavus vakare, iš Kana
dos pusės pamatėme stebuk
lingą vandenpuolį, kuris buvo 
prožektoriais apšviestas viso
kiom spalvuotom šviesom, 
kaip tai, žaliom, mėlynom, 
raudonom ir krikštolinėm. Bu
vo neišpasakytai gražus vaiz
das. Tūkstančiai keliauninkų 
žmonių stebėjo per kelias va-

Važiuojant atgal per tiltą į 
Amerikos pusę, reikėjo paro
dyt tiktai pilietiškas popieras, 
apart kelių klausimų, tai buvo 
ir viskas. Amerikos pusėj mes 
pasijutome taip, kaip namie, 
savo tėvynėj. Pasivalgius vė
lyvus pusryčius, už kuriuos 
mus brangiai apskuto, leido
mės per mažą tiltą į Niaga
ros upės salą, vadinamą ark
lio patkava. čia parkiukas ir 
kiti vaizdai patiko geriau ne
gu Kanados pusėj. Vienoj vie
toj mes pastebėjome užrašą 
ant triobėsio “Cave of the 
Winds”, į kurį eina žmonės. 
Tai einame ir mes (business 
is business). Užsimokam po 
dolerį nuo galvos. Visus suva
ro į atskirus kambarėliu* ir 
liepia nusirengt iki nuogybės, 
ir davė apsirengt savo neper
lijamus drabužius, storas mar
škones šliures. Vėliau užveda 
ant keltuvo ir leidžia žemyn 
šimtą pėdų, o per 60 pėdų 
šliope išeinam lauk, ir čio
nais prasideda katastrofiškos 
kalvarijos. Takai ir laiptai iš
vedžioti aukštyn ir žemyn vi

sokiais vingiais, pro kuriuos 
nuo viršaus švilpia-puola Nia
garos upės vanduo, kuris krin
ta visais kraštais ir garais. 
Diena—buvo saulėta, tai pak
raštį gaubė labai graži lau
mės juosta, žodžiu sakant, 
stebuklai ant stebuklų prieš 
jūsų akis. Mūsų vadas veda 
visą būrį tais takais ir laip
tais, o Jackau tu šventas, van
duo pila ant mūsų kaip iš vel
nio rago! Vietom anei galvos 
negalima pakelti. Ot, sakau, 
ką gavom už dolerį. Bet kitas 
atšauna, kad jam tas patinka, 
patinka ir man, nes taip sma- 
guriuodamas žmogus pamiršti 
savo kasdieninį darbą, biznį ir 
kitką. Iš po tokios kelionės ir 
pasibastymo pasijunti daug 
energiškesnis ir sveikesnis sa

Binghamton, N. Y.
Rugsėjo 2 dieną mes ketu

riese nuvažiavom aplankyti 
draugus scrantoniečius. Pir
miausia sustojome pas drau
gus Klevinskus. Labai norėjo
me pamatyti Klevinską, kuris 
neseniai sugrįžo iš pasaulinio 
karo veteranų ligoninės. Jis 
ten išbuvo penkias savaites. 
Sakosi ne per geriausia jau
čiasi ir gal vėl reikės grįžti li
goninėn dėl operacijos.

Paskiau sustojome pas 
draugus Pabalius. Pabalis irgi 
ne per geriausia jaučiasi, ne
prigirdi. Mat, mainų šūvis pa
gadino ausis. Sakosi einąs pas 
gydytoją, bet nieko negelbsti. 
Draugai Pabaliai pavaišino.. 
Labai ačiū.

Ant galo visi aplankėme 
Mankauskus, kurie turi užei
gą Tunkhanuck, Pa. Ten visi 
pasikalbėjome, išsigėrėme kas 
kam patiko ir atsisveikinome. 
Grįžome į namus patenkinti 
kelione, nes labai smagu buvo 
pasimatyti su . senais gerais 
draugais. Linkiu draugams 
Klevinskui ir Pabaliui greito 
pasveikimo.

J. K. Navalinskienė.

Lawrence, Mass.

vo užsiėmime.-

Įvairios Žinios
Draugai Marcolai apvaikš

čiojo 30 metų ženybinę sukak
tį.- Pokilis įvyko pas draugus 
Čuladas ant ūkės. Dalyvavo 
visi giminės ir visi linksmai 
laiką praleido. Ig. čulada be- 
pirmininkaudamas perstatė iš 
kakinos kiekvieną išsireikšti. 
Ant pabaigos kalbėjo ir pats 
drg. Marcolis. Jis prisiminė ir 
apie “Laisvę,” kad jam dien
raštis labai patinka, jis myli jį 
skaityti, ’ nes paduoda teisin
gas žinias apie Lietuvą. Taip
gi paragino savo gimines, kad 
po keletą centų paaukotų del 
“Laisvės” išmokėjimui preso. 
Tai ir buvo sumesta tam tiks
lui $2.70.

Marcolai yra “Laisvės” skai
tytojai. Velinam jiems sulauk
ti dar 30 metų, būti links
miems ir visuomet pasilikti 
“Laisvės” skaitytojais.

Jaunuoliai pradėjo ženytis, 
bijodami, kad karan nepaim
tų. Per rugpjūčio mėnesį apsi- 
ženijo 700 porų. Tai aukš
čiausias rekordas. Bet gal tos 
ženatves. bus veltui, nes kapi
talistai nepaisys jaunų mote
rų. Kapitalistam rūpi juo dau
giau pelno padaryti ir jaunuo
lius paversti pašaru kanuo- 
lėms. Jaunuoliai turėtų pro
testuoti prieš verstiną karei
viavimą, o ne ženytis.

Beje, ženijas ir profesiona
lai. Teko girdėti, kad Dr. P. 
Miškinis ženijasi. Vestuvės į- 
vyks rugsėjo 28 dieną. Mergi
ną ima lietuvaitę, Miss Umpą. 
Laimingai apsivesti ir gyventi.

Dr. Miškinis yra “Laisvės” 
skaitytojas. Jo raštinė randasi 
po num. 65 Bradford St. O te
lefonas: 25733.

J. Vanagas užsitroškino ga- 
zu. Saužudystę papildė dėl ne
sveikatos. Ilgus laikus sirginė- 
jo. Pagaliau, matyt, išėjo iš 
kantrybės ir nusitarė užbaigti 
savo kančias.

Taipgi mirė jauna mergai
tė, L. Mosavičiutė. Priežastis 
mirties, tai užsinuodijimas 
“crab meat.” Dalykas buvo 
taip: Suvalgė “crab meat” ir 
užsigėrė šalto pieno. Užnuodi
jo vidurius. Pastaba kitiems, 
kad būtų atsargūs.

Vienas žmogus, geras ir 
švarus katalikas, pridavė man 
lapelį, kurį išleido “LSS ir 
LDD.” šitą lapelį dalino baž
nyčioje. Vėliau dalino sklo- 
kos fatfebelis M. Stakionis. 
Tai kur bernelis nuėjo!

Šis lapelis yra išleistas išnie
kinimui ir apmelavimui laisvos 
Lietuvos.

Tai atėjo gadynė, kad so
cialistai ir sklokininkai su 
bambizais turi kunigams ran
kas bučiuoti, idant • Smetoną 
sugrąžinus ant Lietuvos sosto 
ir liaudies sprando. Bet veltui 
jų pastangos.

L. K. Biuras.

PRANEŠIMAI IS KITUK
WILKES-BARRE, PA.

LDS Jaunuoliu 210 kp. ir LDS 7 
kp. ruošia “Wiener Roast,” spalių 
d., Valinčiaus ūkėje, Sweet Valley, 
Pa. Tikietus galima gauti pas se
kančius narius: Anna Zakarauskai- 
tė, Eleanore Wasil, Aldona Grigai
tienė, F. Kuklis, I. Budrevičius, M. 
Norbuta, B. Radzevičius ir J. Gru- 
selonis. Turėsime užkandžių, gėri
mų, įvairių žaidimų ir šokių. Karai 
apleis Wilkes-Barre, 12 vai. po pie
tų, nuo kampo E. Market ir Sher
man Sts. Kviečiame narius ir paša
linius dalyvauti. — Komisija. , 

(217-218)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. prakalbos įvyks 

pirmadienį, 16 d. rugsėjo, Liet. 
Svet., 853 Hollins St., ant antrų lu
bų, 7.30 v. v. Kalbės drg. F. Abe-

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS
Dar galit pas mane gaut

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuokit:

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

kas, “Vilnies” redaktorius iš Chica
gos. Kviečiame dalyvauti. — Kom. 
(216-218) _

PHILADELPHIA, PA.
Birutės Kliubo susirinkimas įvyks 

19 d. rugsėjo, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Visos narės dalyvaukite, nes 
vasarai praėjus, turime prisirengt 
prie žieminio sezono. Neužmirškite 
ir naujų narių atsivesti. (219-220)

WORCESTER, MASS.
Antradienį, 17 d. rugsėjo, Mass. 

Kongreso Sąryšio įvyksta susirinki
mas. Delegatai prašomi dalyvauti 
7:30 v. v., 29 Endicott St. —J. M. 
Lukas, Pirm.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Ievas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Calėh 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 Rollfl.

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

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

ĮSIGYKITE DABAR!
Čia parodyta tik keli daiktai iš didelio sandėlio,

Riešiniai laikrodėliai
Apkainuoti nuo $2.00
Pilnai garantuoti

1
Maršavimas tais laiptais už

sibaigė, ir kuomet iškėlė į vir
šų, o kaip buvo visi smagūs! 
Mūsų kompanija susidėjo iš 
20 ypatų, iš kurių buvo daug 
francūzų, kurie plepėjo-čiauš- 
kėjo savo gražia kalba, pirš
tais rodydami visokias figūras, 
panašiai taip, kaip italai.

Niagara Falls upė yra gana 
trumpa, tiktai 27 mylių ilgu
mo, kuri prasideda nuo Buf
falo miesto ežero Erie ir 
įkrinta į ežerą Ontario. Upė 
yra šeši šimtai pėdų aukščiau 
jūros paviršiaus.

Nusipirkę kelias dovanėles 
(“souvenirs”), leidomės ant 
namų. Nelaimių nepasitaikė, 
kelionė buvo pasekminga.

V. J. Stankus.

Roma. — Italų karininkai 
giriasi, kad jie “tikrai” už
ims didžią anglų laivyno 
prieplauką Alexandrią,' 
Egipte, ir perkirs Anglijos 
laivam praplaukimą Suezo 
kanalu.

Pasak italų, tai jų orlai
viai ne.atlaidžiar ir sėkmin
gai bombarduoją anglus ir 
jų karinius punktus Egipte, 
Kenyjoj jr Sudane, Afrikoj.

Gaukite “Laisvei” naujų 
| skaitytojų.

Bušai j Philadelphijos 
Pikniką “Laisves” Naudai ;

Išeis 9-tą VaL Ryto
Piknikas įvyks Ateinantį Sekmadienį

Rugsėjo 22 September
Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

Šį Pikniką Rengia

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

Tai didysis lietuvių sąskridis, gražus pasimatymas phi- 
ladelphiečių su brooklyniečiais

BILIETAS $1.75 Į ABI PUSI
!; Bušai Išeis Nuo Sekamų Vietų

. Nuo George Stankaus Krautuvės
67 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

Nuo W. Zabielskio Salės
;; 6138-56th Road, Maspeth, L. L, N. Y. ;!

Nuo “Laisvės” Salės
147 Thames Sk, Brooklyn, N. Y.

Perfekto ir mėlsvai-balti dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 

kainos laike vienerių metų.

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

Aplankykite mūsų religijinių daiktų 
departamentą. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktą

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

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

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
__ VYRAI IR MOTERYS —

Ą Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abclnas Silpnumas, 
' 1 Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mčšlažarnčs ligos, 

Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
i ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir kitos į Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sek- 

mingai gydoma. Kreipkitės į Dr. Zins su 
Pasitikėjimu.

•“SSW Kraujo ir šlapumo Tyrimai,
........................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 Sųuare ir Irving Pi.
VALANDOS: 0 A. M.—8 P. M.;

Sekmadieniais: ,9 , Ą. M.—2 P. M.

X-Rays

MMRMmAm



F. W. SHAUNS

Tel. Virginia 7-4499
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ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. N ede
momis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

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

Lietuviu Rakandu Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

(SHALINSKAS)

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

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

namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadorlškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Sestas puslapis

Apskričių Piknikas Šiandien Partijų Kandidatų
Pavyko

(baloto sampelis)

B 0

abu mirė.

Sportas &

Tilto

Nuoširdi Padėka
0

AReikalingas apysenis vyras, kuris

Kaina 75c Kvorta. aux? ■

Koresp.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŲfiTO ŲfiRIMŲ

B*
..‘/■L -r

s

l

c.

progresyvių ko- 
paskutiniame at-

Yorko 
Avė.

ir kar- 
greitai 
Namas 
nebuvo

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

New Yorko miesto policis- 
tai laimėjo pištalietais šaudy
mo tumamentą prieš 78 tymus 
iš 5 valstijų

680 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
labai 
links- 
važia-

new- 
vieš-
341

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

J. Santos, būdamas įsigėręs, 
manė pašposausiąs su gaisra- 
gesių iššaukimo dėžute, bet 
už tai išsipagiriojęs turėjo at- 
sėdėt 10 dienų kalėjime.

Richard Mazza 
Jungtinių Valsti- 
iš 7-to kongresi- 
kaip žemiau pa-

Rugsėjo 17-tą, antradienį, 
yra pirminių balsavimų diena 
—primaries. Užsirašę partijų

Labor 
balsuotojus prašo daly- 
nominacijose (prima- 

rugsėjo 17-tą ir prašo 
progresyvių dalinamus

kandidatu į as- 
iš to distrikto.

Mary Dillon, 36 m., 
yorkietė, rasta užmušta 
būtyje Commercial, 
Broome St., N. Y.

S. Lackett 
Brooklyne), 
ir atydžiai

galėtų dirbti prie namo darbo — 
įvairius darbus. Gaus ir vietą gulėti. 
Su atlyginimu pasikalbėsime asme
niškai. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis pas. Mažalienė, 743 
Empire Blvd. (Įėjimas Troy Ave.), 
Brooklyn, N. Y. Telefonas: Presi
dent 4-2610. (219-221)

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

kitės juomi.

Reikalingas vyras dirbti prie ūkės. 
Turi suprasti tą darbą. Bus galima 
dirbti žiemą ir vasarą. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreiptis pas: 
M. S., R. D. 4, Montrose, Pa.

(219-221)

Reikdlingas prosininkas (presser) 
prie vyrų palitų — gera medžiaga. 
Prašome atsikreipti pas S. Marko
witz, 119 Greene St., New York Ci
ty, N. Y. (219-221)

mane aplankė 
ligos patale. Taipgi dė- 
dr. Samuel 
So. 4th St., 
mane gydė

Pasirandavoja fornišiuoti kamba
riai pavieniam vyram. -Renda priei
nama. Prašome kreiptis pas: Ra- 
chunas, 104 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. (219-221)

Parsiduoda 145 akrų ūkė, su 6 
kambarių namu. Yra visi reikalingi 
įtaisymai prie ūkės. Randasi arti 
miesto. Kaina $1900. Pinigais priim
sime $900.00. Prašome kreiptis pas: 
J. A. Kirman, South Broadway Rd., 
Saratoga Springs, N. Y. (219-221)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

SO COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

"Special

SUSIRINKIMAI
EAST N. Y.—-RICH. HILL

ALDLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks 18 d. rugsėjo, 8 v. v., Buzelio 
Svet., kampas Crescent ir Atlantic 
Avė. Nariai kviečiame dalyvauti.

(219-220)

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas žmogus dirb

ti prie mažos ūkės, prie vištų. Ge
ras atlyginimas. Duosime valgį ir 
aprengimą. J. W. Bush, Box 125, 
Highway USA 12, Flemington, N. J.

, (217-219)

Reikalingas fornišiuotas kambarys 
pavienam vyrui. Rašykite: S. F., 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(217-219)

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

RANDAVOJIMA1
Pasirandavoja 5 kambariai su 

maudyne, moderniškai porceliniai 
įtaisymai. Be šilumos. Patogi trans- 
portacija. $20.00 į mėnesį. Prašome 
kreiptis paprastom dienom po 6 
vai. vakaro, šeštadieniais ir Sekma- 
diesniais galima užeiti bile laiku. 
E. Daniels, 1354 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. (217-219)

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

—

9

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

kamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

PARDAVIMAI
Parsiduoda vienos šeimynos, 5 

kambariai, su akmeniniu priešakiu 
namas. Yra aliejinis pečius, 
što vandens šiluma. Turime 
parduoti. Prieinama kaina, 
nesenai pabudavotas, dar
gyventojų, randasi Baldwin, L. I. 

Rašykite: S. F. 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (217-219)

. ............ — „------- . .-u.-,.-,— -- ... - .
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Jaunuolis Papildė 
Dvigubą Žudystę

Antradienis, Rugsėjo 17, >940

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Nežiūrint, kad oras pikni- 
kan vykimo laiku ir per visą 
popietį atrodė grasinantis, tirš
ti debesiai slankiojo, ir kad
New Jersey radio buvo priža- balsuotojais žmonės gali eiti į 
dėjęs lietaus, LDS ir LMS ap
skričių piknikas gana gerai 
pavyko, Vaičionio Grove, 
Cranforde, gerokai užsipildė 
publika. Be abejo, piknikas 
būtų buvęs dar skaitlingesnis, 
jei ne tie debesiai ir pažadai 
lietaus.

Piknikas atrodė labai gra
žus^ jaunas, tai yra—turėjo la
bai daug jaunimo. Mat, suva
žiavo keturi chorai pildyt pro
gramą, o aplink menininkus, 
taipgi ir aplink LDS abelnai 
yra susibūrę daug jaunuolių.

Programoj dainavo Pirmyn 
Choras iš Great Necko, va
dovaujamas Geo. Kazakevi
čiaus, Bangos Choras iš Eli- 
zabetho, vadovaujamas Aldo
nos Klimaitės, Aido Choras iš 
Brooklyn©, vadovaujamas Al
donos Žilinskaitės, ir Sietyno 
Choras iš Newarko, vad. B. L. 
Šalinaitės. Trumpą kalbą pa
sakė R. Mizara, LDS prezi
dentas. Pirmininkavo M. Do- 
binis. Chorams dainos skam
biai išėjo, nors, kaip papras
tai, eiliniuose piknikuose ne 
visi choristai suvažiuoja.

Pikniko dovanos pirma te
ko Newarkui, antra Brookly- 
nui, o trečia Jersey City.

Pikniko gaspadorystę, sa
koma, vedė Bangos Choras, 
tad nemažai bangiečių darba
vosi išsijuosę. O jau bangie- 
tės, tai tikrai vertos gero kre
dito už paruošimą gausaus pa
sirinkimo gerų valgių, prie jų 
stalo jautėmės ne kaip pikni
ke prie baro, bet kaip pas ge- 

. rą giminę svečiuose.
Mes, brooklyniečiai, 

smagiai piknikavom ir 
mai, dainuodami, busu
vom. Buvo ir mašinomis, bet 
neperdaugiausia. Vieni iš jų 
pabūgę niaukstymosi, o kiti, 
kurių ištekliai labiau apribo
ti, sako, taupinosi “Laisvės” 
piknikui Philadelphijoj šį sek
madienį, kadangi visi rengia
si ten vykti visomis susisieki
mo priemonėmis.

Apskričių piknike buvo ir 
tolimų svečių. Taikėsi sueiti 
rochesterietis R. Barauskas, 
taipgi eastoniečių. Iš Penn- 
sylvanijos matėsi kelios maši
nos, bet kas jomis atvažiavo, 
nepavyko sužinoti.

Rep.

rinkimu būdeles ir nominuoti 
žmones tų partijų tikietu, ku
rių balsuotojais jie yra užsira
šę (enrolled) laike pereito ru
dens registracijų balsavimui.

Darbo žmonėms, užsirašiu
siems darbininkiškos partijos 
balsuotojais šiemet labai svar
bu dalyvaut nominacijose.

Darbiečiams, norintiems no- 
minuot tikrus darbiečius, šie
met reikės didelio akyvumo, 
kadangi ant Am. Labor Parti
jos oficialio baloto vietomis 
bus tikrieji darbiečiai, o vieto
mis senųjų partijų reakcinin
kai arba prisiplakėliai prie A. 
Darbo Partijos, Amerikos į- 
traukimo karan ir reakcijos 
šalininkai.

Kur reakcininkai užvaldė h
partiją ir išstatė reakcinius 
kandidatus oficialiu Am. Dar
bo Partijos tikietu, tokiose vie
tose, didžiumoj, darbo žmonių 
reikalų tikrieji atstovai yra 
nominuoti ant “Progressive 
Committee to Rebuild the Am
erican Labor Party” baloto. O 
kai kur dar bus reikalinga 
kandidatai įrašyti į balotą, 
kaip, pavyzdin, Brooklyn© 4- 
me ir 14-me Assembly Distrik- 
tuose prašoma įrašymu į balo
tą nominuot 
kandidatu į 
jų kongresą 
nio distrikto,
duotame pavyzdiniame balote 
(sampelyje) matome.

Įrašymu nominuojamąjį rei
kia būtinai įrašyti rankraščiu, 
ne įdrukuoti.

FOR CONGRESS 
7th Congress. Dist.

Other Candidate

X Richard Mazza

Progresyvių Kandidatai 4-me 
ir 14-me A. D.

Į valstijos senatorius kandi
datu yra Edwin B. Michaels.

Į assembly manus 14-me A. 
D. yra John D. Masso.

Į assmeblymanus 4-me A. 
D. yra Julius Schatz.

Į Brooklyn© prezidentus — 
Reginald^H. Bass.

Į apskričio teisėjus — Oscar 
J. Albert.

Manhattan’© (New Yorko) 
East Sides 4-tame A. D. pra
šoma įrašymu nominuot Wil
liam Kerner 
semblymanus

Darbiečįų 
mitetas savo
sišaukime į visus užsirašiusius 
(enrolled) American 
Party 
vauti 
ries) 
tėmyt
pranešimus apie tinkamiausius 
kandidatus jūsų distrikte. Pra
šo balsuoti už tuos kandida
tus, kurie bus pažymėti pro
gresyvių lakšteliuose, po ku
riais pasirašo: Progressive 
Committee to Rebuild the A- 
merican Labor Party.

Nominacijų būdelės atda
ros nuo 3 po pietų iki 10 vai. 
vakaro. ' D-tis.

Florence Tucker, kaip atro
dė jai pačiai ir jos draugams, 
pereitą šeštadienį minėjo sma
giausią dieną savo gyvenime ir 
niekas nei nesapnavo, kad tai 
buvo paskutinė diena, kadangi 
jos gyvenimas galima buvo 
skaityti tik prasidėjusiu—jai 
buvo 21 metai amžiaus. Nelai
mei, graži jaunuolė sekmadie
nį jau buvo mirus nuo kulkos 
iš savo sužadėtinio rankos.

Florence šeštadienio popie
tį baigė slaugių kursus Brook- 
lyno State Hospital ir tą pat 
dieną gavus paskyrimą ligo
ninėn. Prie to, linksmose mo
kyklos baigtuvėse, tarp sma
gių šokių, atvykęs jos mylėti- 
nis James Bacon, karininkas, 
tarnaująs prie J. V. Navai 
Hospital, Portsmouth, Va., jai 
įteikė sužadėtuvių žiedą, kurį 
ji džiaugsmingai rodžius drau
gėms. Bet tas jos džiaugsmas 
buvęs pradžia visko pabaigos, 
kadangi už virš desėtko valan
dų jos sužadėtinis ją nušovė ir 
pats nusišovė, sakoma, iš per- 
pykimo, kad jinai atsisakius 
tuojau už jo ištekėti, norėjus 
pirma padirbėti savo profesi
joj.

Jaunuosius pusgyvius rado 
sugrįžus iš bažnyčios jaunuo
lės motina savo namuose, 48- 
10 43rd St., Sunnyside, kur 
svečias sužadėtinis buvo apsi
nakvojęs. Vos nuvežus ligoni
nėn,

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

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

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Gienmore 5-6191

CHARLES’
.UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlai

Draugams Kalvaičiams 
Pagerbti Pokylėlis

Pereitą šeštadienį Maspe- 
the ('Zabelskių salėje) įvyko 
draugams Kalvaičiams pa
gerbti pokylėlis (parė). šie
met sukako 25 metai, kai 
draugai Kalvaičiai yra vedę. 
Vadinasi, jie šventė sidabrinį 
jubilėjų savo vedybinio gyve
nimo.

■ Susirinko daug svečių ir vi
si gražiai buvo pavaišinti. Kal
bėjo visa eilė Kalvaičių drau
gų ir prietelių, linkėdami ju- 
bilėjatams sulaukti ženybinio 
gyvenimo auksinio jubilėjaus.

Draugai Kalvaičiai yra pa
žangūs ir rimti veikėjai Mas- 
pethe. Jie priklauso pažangio
sioms organizacijoms — LDS 
ir ALDLD. Jiedu taipgi dar
buojasi dienraščio “Laisvės” 
naudai. Tai yra veiklūs ir ge
ri mūsų judėjimo darbuotojai.

“Laisvės” korespondentas 
nuo savęs linki draugams Kal
vaičiams ilgiausių ir laimin
giausių metų I

a

Pradėjo Pemagrinėjimą 
Senos Žudystės

New Yorke Jau Pašaukta 
10,000 Gvardiečių

Kings Apskričio teisme pra
sidėjo byla Harry (Pittsburgh 
Phil) Strauss’o ir Martin 
(Buggsy) Goldstein’o, įkalint* 
buvus viršininkais žudeikų 
gaujos Brooklyne.

Prokuroro padėjėjas B. Tur
kus atidaromojoj kalboj pri
minė faktus, kaip žinomas 
gengsteris Feinstein pereitų 
metų rugsėjo 4-tą buvo rastas 
pasmaugtas ir pleškant po 
laužu tuščiam lote prie Fill
more St. ir E. 52nd St. Susie- 
dijos gyventojas, pamatęs 
smarkiai užsįkūrusią ugnį, nu
bėgęs ją gesinti. Kibirą van
dens paleidus ant liepsnos pa
sirodė žmogaus galva. Veik 
tuo pat laiku netoliese stovė
jusi mašina nudūmė tolyn, 
žudystė ir žudeikos tuomet li
kosi neišaiškinti.

Turkus žadėjo “džiūrei” pa
rodyt ir tos žudystės bosą, ku
ris liepęs Straussui su Gold- 
stejnu nudėti Feinsteiną.

Metams karinių pratimų jau 
iššaukta 10,000 gvardiečių di- 
džiąjame New Yorke ir apy
linkėse, įimant ir artimąsias 
New Jersey apylinkes. Tai da
lis 50,000 armijos, kuri bus 
sušaukta iš gvardiečių po vi
są šalį.

Gvardiečių egzaminai pra
vedami didžiulėj New 
armorėj 14th St. ir 6th

j šeštadienio, vakare, Broad
way Arenoj įvyko didelės ris- 
tynės. Dalyvavo Maurice Til- 
let (The Angel), francūzas, 
kurį lietuvis^portininkas Ka
rolis Požėla parsivežė iš Euro
pos. Jo oponentas buvo Gino 
Garbaldi, plačiai žinomas ris- 
tikas tarpe italų. Po sunkaus 
darbo, “Angelas” savo opo
nentą nugalėjo į trumpą lai
ką. Sekamoš ' Hstynės įvyks 
Hempstead, L. I.

Mūsų lietuvis Požėla išro
do gerai. Jis gailisi/kad ne
gauna liuoso laiko sueiti , su 
savo draugais-pažįstamais. Bet 
prie pirmos progos, kaip tik 
pasibaigs jųdviejų maršrutas, 
tai jis bandys tankiau sueiti 
su lietuviais, dalyvauti pramo
gose ir t.t. ' L. K.

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -ęxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

• Per šešias savaites sirgau— 
nuo liepos 10 d. iki rugpjūčio 
26. Nuoširdiai reiškiu padėką 
visiems draugams ir priete- 
liams, kurie 
esant 
kojų 
(223 
kuris
prižiūrėjo ligoje.

St. Masiulis.

Kita “Bomba”
Ant Williamsourgo 

pereitą sekmadienį pastebėta 
ties viduriu tilto pakelis, suvy
niotas rudon popieron. Jį ra
dęs leitenantas James Morris
sey. Jis. pranešęs gaisragesių 
ir policijos stotims. Važiuotė 
sulaikyta, keleiviams nurodant 
kitus kelius, o tas “bombos” 
pakelis išmirkytas aliejuje ir 
atidarytas.

Pakelyje rado porą senų ba
tų, išdegusią elektrišką lempą, 
tuščią tabako dėžę, porą me
džio gabalų, batams tepalo ir 
garsinimo iškarpą.

Dvylikoj miesto vidurinių 
mokyklų .atidaryta skyriai pa
ruošimo vyrų karui.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

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

(Kampas Roebling St.)

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

Valgykite 
MEDŲ

Lietuviai Kūro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokat^nus be jokio mokesčio.
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Lawrence. Tibbett, Metropo- 
lit. Operos dainininkas, gydy
tojo uždrautas dainuot per 4 
mėnesius dėl gerklės kompli
kacijų, Dėlto jis atšaukė visas 
savo programas. •

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.




