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KRISLAI
Kaip Tą Pavadinti?
Suraudonėję Republikonai.
Kodėl?
Kviečia Komunistus i

Debatus!. . .
Rašo R. Mizara

Pereitą savaitę Čikagos ku
nigų “Draugas” parašė edito- 
rialą. Nieko, rodosi, ypatingo, 
jei redaktorius parašo edito- 
rialą. Juk jis tam yra pasodin
tas. Jis juk už tai gauna algą.

Bet tas p. šimučio editoria- 
las buvo tuo keistas, kad ja
me pasakyta, jog “Draugas” 
nespausdins Čikagos lietuvių 
republikonų lyderių paveiks
lo!. . .

Nespausdins—kodėl ?
Todėl, kad tame paveiksle 

tarp kitų yra dr. A. L. Grai- 
Čiūno paveikslas! O daktaras 
Graičiūrias, pasak “Draugo”, 
esąs “parsidavęs bolševi
kams !. .

Jeigu dėl to reikalinga ra
šyti net editorialas, tai yra la
bai keista. Jau kada Romos 
katalikų dienraščiui reikia 
jieškoti komunistų republiko
nų lyderiuose, tai atrodo vie
nas iš dviejų: (1) arba “Drau
go” redaktorių galvose kas 
nors negerai, (2) arba repu
blikonų partija yra “parsida
vusi Maskvai”.

Bet pamirškime tuos du da
lykus. Paimkim pačią reikalo 
esmę.

Mes dr. A. L. Graičiūną, 
kaipo visuomenininką, pažįsta
me labai seniai. Jis yra seno 
amžiaus žmogus ir per ilgus 
metus veikia Amerikos lietu
viuose. Jis nėra komunistas. 
Jis nėra, mums atrodo, jokis 
politikierius. Jis yra medici
nos gydytojas ir gerų norų 
žmogus, besirūpinąs lietuvių 
tautos reikalais.

Lietuvoje yra d-ro Graičiū- 
no brolėnas, poetas Jonas 
Graičiūnas. ,

Lietuvoje gyvena d-ro Grai- 
čiūno sūnus, inžinierius Vytau
tas. Lietuvoje gyvena d-ro 
Graičiūno marti, scenos artis
tė Unė Babickaitė.

Visi trys paminėti žmonės 
gyvena Lietuvoje ir rašo se
niui daktarui, kad naujoje 
Lietuvoje puiku gyventi ir at
eityj dar bus puikiau.

D-ras Graičiūnas, nors po
litiniai yra republi konas, 
džiaugiasi nauja Lietuva, nau
jąja jos santvarka.

Tik dėlto, kad jis džiaugia
si drauge su Lietuvos žmonė
mis, tai Čikagos kunigų 
“Draugas” paskelbė d-rui 
Graičiūnui boikotą ir podraug 
paskelbė boikotą lietuvių re- 
publikoniškiems lyderiams!

Tokia tai yra kunigų laik
raščio dora! Tokia yra jų laik
raštinė etika!

Priėjęs prie tokio absurdo, 
kunigų dienraštis, turėtų pa
daryti dar vieną dalyką.

Jeigu jjis .skelbiasi Ameri
kos lietuvių katalikų vadovu, 
tai jis turėtų tie tik niekad ne
talpinti “bolševikiškų republi
konų” veikėjų paveikslų; jis 
turėtų reikalauti iš bažnytinių 
chorų, kad jie liautųsi daina
vę kompozitorių St. Šimkaus, 
Talat-Kelpšos, Gruodžio ir Ba
naičio dainas, kadangi jie svei
kino Liaudies Seimą, nutarusį 
Lietuvą įjungti į Sovietų Są
jungos tautų šeimą.

Jis turėtų reikalauti visus 
savo skaitytojus išmesti iš sa
vo knygynų Vinco Krėvės-Mic
kevičiaus ir visų kitų Lietuvos 
rašytojų raštus, todėl, kad ir 
jie džiaugiasi (daugiau, ne
gu d-ras Graičiūnas) naujuo
ju Lietuvos žmonių gyvenimu, 
naująja santvarka.

Tam pačiam “Drauge” (iš 
rugs. 14 d.) skaitome kores
pondencijoje iš Worcesterio, 
kad “Varde L. R. D-jos ko
misijos, J. Lapinsko ir J. 
Raukčio, buvo pasiųsti regis
truoti laiškai vietos komunistų 
sekcijos vadams, kviečiant į 
debatus.”

Vadinasi, iš vienos pusės 
klerikalų spauda boikotuoją
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ROOSEVELTAS ĮSAKE REGISTRUOTIS Į ARMIJA SPAL 16
Du Senatoriai Sako: Rooseveltas Norėtų 
Duot Anglijai 25 Amerikos Bombanešius

BOMBOS SUARDĖ BEI SUZEIDE KELIOLIKA 
. TOKSTANCIU NAMU LONDONE

Bus Suregistruota 16,500,000 Jauny Vyry, , 
o Iki Naujy Mėty Draftuota 400,000 i H

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatorius Bennett 
C. Clark, demokratas iš Mi
ssouri, pareiškė senate rug
sėjo 10 d., kad “jeigu tik an
glai paprašytų prezidentą” 
(Rooseveltą), tai jie ir gau
tų tokių svarbių karinių 
Amerikos pabūklų, kaip “le
kiančios tvirtoves” (didieji 
naujoviški b o m b a n ešiai), 
lengvi greitieji torpedlai- 
viai ir orlaivinis bombų tai
kiklis, kuris iki šiol laiko
mas griežtoje slaptybėje.

“Bet jegu šis taikiklis bū
tų duotas Anglijai, tai jo 
sekretas galėtų pakliūt į vo
kiečių rankas, kai tik jie 
nušautų žemyn benl; vieną 
anglų bombanešį Vokieti
joj,” persergėjo senatorius 
Clark: “Ir jei mums kada

Slinki Anglams Kova Su Japonai Tyko Užgrobt 
Italais Egipte, Sako 
“Raud. Žvaigždė”

Maskva.—Anglai yra su
traukę iki 150 tūkstančių 
savo kariuomenės gint Eg
iptą nuo italų.—Italai turi 
300 tūkstančių armiją savo 
kolonijoj Libijoj, kuri rube- 
žiuojasi su Egiptu.

“Orlaiviais anglai yra kur 
kas silpnesni Egipte, negu 
italai,” rašo “Raudonoji 
žvaigždė,” Sovietų armijos 
laikraštis: “Bet kadangi ko
va eina dėl Egipto, taigi ir 
dėl Suezo kanalo, tad italai 
susilauks stiprių veiksmų iš 
anglų pusės.

“Antra vertus, anglai 
prarado kontrolę vidurinė
je dalyje Viduržemio Jū
ros” (toj dalyj įsigalėjo 
italai). “Šis faktas žymiai 
apsunkino anglų poziciją 
Egipte. Tai Egiptui gręsia 
rimtas pavojus.

“Susisiekimus Italijai su 
šiaurės Afrika (per Vidur
žemio Jūrą) užtikrina italų 
orlaiviai ir karo laivynas. 
Malta, anglų sala-tvirtove 
vidurinėje dalyje Vidurže
mio Jūros, yra italų bloka- 
duojama, ir jau prarado sa
vo strateginę reikšmę ang
lam.”
NAUJAS KONGRESMA- 

NŲ PIRMININKAS
Washington. *— Kongre

so atstovų rūmas išrinko 
savo pirmininku demokratą 
kongresmaną Šamą Ray- 
burną, iš Texas, vietoj mi
rusio Wm. B. Bankheado.

republikonus, kam jų tarpe 
veikia “komunistes”, o iš kitos 
pusės klerikalai prašo komu
nistus stoti su jais ant vienos 
estrados ir debatuoti Lietuvos 
klausimu!. . .

Atrodo, kad kunigų laik
raščių redaktoriif ir veikėjų 
galvose pradėjo darytis “ne 
viskas namie.”

Bet aš manau, gyvenimas 
ilgainiui juos išgydys.

tektų kariaut su Vokietija, 
tai mes patirtume, kad vo
kiečiai vartoja prieš mus 
vieną iš svarbiausių mūsų 
pabūklų.”

Amerikos valdžia nese
niai jau .buvo nutarus per
leisti Anglijai eilę greitųjų 
lengvųjų savo torpedlaivių. 
Prieš tai užprotestavo kai 
kurie aukšti Amerikos lai
vyno komandieriai; tuomet 
prezidentas Rooseveltas ir 
atšaukė tą savo tarimą.

Senatorius R. D. Holt, de
mokratas iš W. Virginijos, 
kaltina Roosevelto valdžią, 
kad jinai jau, girdi, jieško 
priekabių apšaukt 25 Ame
rikos bombanešius “nusenu
siais” ir todėl perleist juos 
Anglijai.

Didžią Francijos Kolo
niją Indo-Chiną

Hanoi, Franc.. Indo-Chi- 
na.—Francūzų ir japonų 
valdininkai pripažįsta, kad 
Francijos valdžia, turbūt, 
leis Japonijai laikyt kokius 
25 tūkstančius japonų ar
mijos Indo-Chinoje, Fran
cijos kolonijoje.

Francūzų valdininkai da- 
leidžia, kad jeigu Jungtinės 
Valstijos jiem nepagelbės, 
tai japonai galės visiškai 
užimt Indo-Chiną. • Joje 
Franci ja turi 20,000 francū
zų kariuomenės ir 100,000 
tengimių karių; sako, turi 
ir gana kanuolių, bet fran- 
cūzams labai trūksta orlai
vių.

Indo-China iš pietų - rytų 
šono rubežiuojasi su Chini- 
ja. Indo-Chinos plotas yra 
230,000 ketvirtainių mylių, 
ir ji turi 26 milionus gyven- 
tojų.

Vokiečių Orlaiviai Ardą 
Londono Stotis

Vokiečiai Praneša:
Berlin, rugs. 17.—Smar

kieji vokiečių orlaiviai smi- 
gikai “Stukos” sėkmingai 
bombardavo Londono gele- 
ležinkelių stotis ir vietomis 
labai sugadino pęžeminį ge
ležinkelį. •

Liverpoolyje nazių bom- 
bininkai padarė daug nuo
stolių dideliems maisto 
sandėliams. Į šiaurius nuo 
Londono jie smarkiai bom
bardavo Ralis Royce motorų 
fabriką ir sunaikino 5,000 
motorinių dviračių jame. 
Birminghame vokiečių la
kūnai labai sužalojo Arm
strong ginklų fabriką.

Šiandien vokiečiai nušo
vė žemyn 4 anglų 'lėktuvus, 
o savo prarado 3.

ORAS. — Šį trečiadienį 
būsią šiltoka.

London. — Bepusiški tė- 
mytojai skaičiuoja, jog vo
kiečiai oro bombomis per 
paskutines 101 dienų Londo
ne visai suardė apie 2,000 
namų; biznio rūmų, mokyk
lų, ligoninių ir kt.

Apie 3,000 įvairių triobe- 
sių esą dalina} suardyta bei 
apdeginta.

10,000 namų Londone tik 
biskį apdaužyta.

Šitokius skaitmenis surin
ko korespondentas United 
Press, amerikinės žinių ag
entūros.

Jis, be kitko, atrado, kad 
vokiečių bombanešiai pusė
tinai aparadė bei apdegino

ILLINOIS VALDININKAI JAU ŽADA PRIPA
ŽINT KOMUNISTU KANDIDATUS

Springfield, Ill.—Iš pra
džios Illinois valdžia buvo 
atsisakius net pažiūrėt į 29 
tūkstančius piliečių parašų, 
kuriuos surinko komunistai 
savo kandida tatns dalyvauti 
rinkimuose. Komunistų 
Partijos advokatai tad pra
dėjo ruošt bylą, kad per 
teismus priverst Illinois val
dovus priimt tuos parašus.

Dabar rugs.! 16 d. komu
nistų delegatai atsilankė į 
Illinois valstijos sekreto
riaus E. J. Hughes raštinę, 
ir jo atstovai jau žadėjo 
priimt piliečių parašus, su
rinktus Kom. Partijos kan-

BOMBARDAVO LONDONĄ Iš 
ORO SMARKIAU, NEGU 

BET KADA PIRMA
London, rugs. 17.—Naktį 

iš pirmadienio į antradienį 
vokiečių orlaiviai numetė 
daugiau ir smarkesnių boril- 
bu į Londoną, negu kada 
pirmiau. Bombardavo ir 
Londono prieplaukas. O an
glų priešlėktuvines kanuo- 
lės taip įtūžusiai pyškino į 
vokiečių orlaivius, kaip dar 
niekada..

Apart Londono,. vokiečiai 
iš oro bombardavo įvairius 
kitus miestus vakarinėje, 
pietinėje, rytinėje ir viduri
nėje Anglijoje.

Anglų Oro žygiai prieš 
Vokietiją

Anglų orlaiviai bombar
davo vokiečių prieplaukas 
ir jų laivus šiuose uostuose: 
Hamburg, Wilhelmshaven, 
Antwerp, Flushing, Ostend, 
Dunkirk, Calais ir Boulog
ne. Jie taipgi atakavo vo
kiečių geležinkelius ir kitus 
kariškai svarbius punktus 
šiaurinėje ir vakarinėje Vo
ginėti j oje, ir pleškino lėktu
vų: stovyklą pačiame Berly
ne,^ kaip praneša anglai. p

BcrAJnglų orlaiviai bonzomis 
nuškandino tris vokiečių. dvidešimtyje

Londono prieplaukas ir jų 
pastatus. Kai kur bombomis 
suardyti gatvekarių ir gele
žinkelių bėgiai (relės) ir 
perkirsti požeminiai gele
žinkeliai; bet važinėjimas 
jais nesustabdytas, tiktai 
tarpais sutrukdytas ir ap
sunkintas.

Bombos daugelyje Londo
no gatvių išrausė gilias ir 
plačias duobes, kurios truk
do pravažiavimą automobi
liams. Darbininkai dieną ir 
naktį dirba, kad užpildyti 
tas duobes.

Vokiečių bombos kol kas 
nepakrikdė nei vienos gele
žinkelio stoties veikimą 
Lopdone.

didatams. Bet pagal III. rin
kimų taisykles dar turės 
praeit 5 dienos, iki šie kan
didatai galės būt įtraukti į 
oficialius rinkimų sąrašus.

•• t-........  . \
Vigilantes ir vadai Ame

rikonų Legiono siunčia pro
testus Illinois valdžiai prieš 
komunistų kandidatus. Dėl 
panašių protestų jau šeši 
metai, kai ta valdžia vis iš
mesdavo komunistų kandi
datus iš rinkimų sąrašų.

Komunistai darbuojasi, 
kad Illinois valdovai ir da
bar vėl negalėtų taip pasi
elgti.

VOKIEČIU ORLAIVIAI IR 
VĖL UŽDEGĖ LONDONO 
CENTRĄ IR PRIEPLAUKAS
London, rugs. 17.—Šian

dien būriai vokiečių orlai
vių vėl urmu bombardavo 
Londoną. Naujais gaisrais 
dega Londono centras ir jo 
prieplaukos.
Vokiečiai Telkia Laivus žy

giui prieš Angliją
Vokiečiai telkia savo lai

vus ir motorizuotas valtis į i 
visas prieplaukas pietinėje 
Norvegijoje ir H Olandijos, 
Belgijos ir Francijos pakra
ščiuose. Tie laivai esą ren
giami gabent vokiečių armi
ją į Angliją.

Anglai džiaugiasi, kad 
dabar siaučia smarki audra 
jūros siaurumoj, vadinamoj 
Anglų Kanalu. Tai audra 
gal dar suturės vokiečius 
nuo bandymo iškelt savo 
kariuomenę į Angliją.

FRANCIJOJE PAPLITO
GALVIJŲ LIGOS

Paryžius. — Karas suvar
gino ne tik Francijos žmo
nes, bet ir gyvulius; todėl 
tarp, galvijų skleidžiasi snu
kių ir kanopų ligos ir sus
na/ Jomis serga galvijai 

tūkstančių f ar-

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas rugsėjo 16 
d. pasirašė kongreso tarimą 
įvest verstiną kariuomenėn 
ėmimą taikos laiku, ir šis 
tarimas tuojau tapo įstaty
mu. Tuo pačiu žygiu prezi
dentas paskelbė savo įsaky
mą, kad spalių - October 16 
d., trečiadienį, tarp 7 vai. 
ryto ir 9 vai. vakaro, turi 
susiregistruoti karinei tar
nybai visi tie piliečiai ir tu- 
rintej pirmąsias pilietybės 
popieras, kurie užbaigė 21- 
nus metus amžiaus ir dar 
nepasiekė pilnų 36-šių metų.

Prezidentas prašo samdy
tojus duot laiko darbinin
kams užsiregistruot tą die
na. C

Tarybos laikas armijoj ar j
laivyne bus vieni metai, jei- likų auka.”

Egipto Valdžia Slaptai 
Žadėjus Italijai Neremt 

Angly Karo
Roma. Italijos spauda ra

šo, kad Egipto vietinė val
džia slaptai nuo Anglijos 
padarė sutartį su Italija.— 
Egiptas yra 'Anglijos pu- 
siau-kolonija, šiaurinėj Af
rikoj.

Italijos armija jau kelias- 
dešimts mylių įsiveržė į Eg
iptą, bet egiptėnų karaliaus 
Farouko kariuomenė dar 
niekur nedarė jokio žings
nio prieš italus. O pagal 
1939 metų santarvė tarp 
Egipto; ir Anglijos, tai egip- 
tėnai turėtų kariaut išvien 
su anglais.

Italija per spauda ir ra
dio skelbia, kad ji esanti 
“karšta egiptėnų draugė,” 
ir ketina juos išlaisvinti 
nuo Anglijos.
Egiptas Gal dar Kariausiąs 

prieš Italus
t

London. — Anglai prane- 
ša> kad Egipto atstovybė 
Londone pareiškė: Jeigu 
italai giliai įsibriaus į Egip
tą, tai ir jis išvien su ang
lais kariaus prieš Italiją.

Italai Jau 60 Mylią 
Įsiveržę į Egiptą

Italai Praneša:
Roma, rugs. 17.—Po smar

kios kovos su anglais, italai 
užėmė Sidi Barani miestą, 
Egipte, už 60 mylių nuo ita
lų kolonijos Libijos rube- 
žiaus.

Italai sunaikino 120 anglų 
tankų.

Albany, N. Y.—šioj apy
linkėj penki vaikai susirgo 
kūdikių paralyžium.

. Berlin, rugs. 17.—Naktį 
nei dieną jau nepasirodė nei 
vienas anglų orlaivis virš 
Vokietijos, kaip teigia vo
kiečių komanda.

Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- 

v y • • trasciui.

gu kongresas .nenuspręs ją 
pailginti. : . (

Atskirame pareiškime 
prez. Rooseveltas, be kitko, 
aiškina, kaip bus registruo
jama 16 milionų ir 500 tūk
stančių vyrų.

Iki naujų metų bus paim
ta į kariuomenę 400,000 jau
nų vyrų ir tiek pat iki 1941 
metų pavasario. Tą pačią 
dieną prezidentas pašaukė 
400,000 milicininkų iš įvai
rių valstijų į veiklią armijos 
tarnybą.

Savo įsakyme prez. Roo
seveltas teigia, jog “reikia 
sudaryti didžią jėgą, kad 
atstumt karą nuo mūsų pa
kraščių ir apsaugot mūsų 
žemę, kad ji netaptų užpuo-

Packard Ko. Statys An
glijai Oro Inžinus už 
125 Milionus Dolerių
Detroit, Mich. Anglija i 

ve užsakymą Packard att 
mobilių kompanijai pasta
tyt 6,000 Rolls Royce orlai- 
vinių inžinų ir daug įvairių 
lėktuvam dalių. Už tai An
glija sumokės šiai kompani
jai 125 milionus dolerių. . '

Angly Lėktuvai Naikiną Vo
kiečių Uostus, Laivus

Francūzai Praneša:
Vichy, Francija, rugs. 17. 

—Anglijos orlaiviai per iš
tisas 24 valandas, beveik be 
sustojimo, bombardavo vo
kiečių prieplaukas ir jų lai
vus šiauriniame Francijos 
pakraštyje. Tuom anglai 
stengiasi ištaškyt vokiečių 
laivus priruoštus gabent ka
riuomenę į Angliją.

Vokiečiai Sako, tai Tik -
Anglu Pagyras , ' :

Berlin. — Vokiečių ko
manda pajuokia, kaip tuš
čią pasaką, tą anglų prane
šimą, kad jie sekmadienį 
nušovę žemyn 185 vokiečių 
orlaivius. Vokiečiai teigia, 
kad tą dieną jie sunaikinę 
79 anglų lėktuvus, o anglai 
nukirtę tiktai 43 vokiečių 
orlaivius.

,A-i

v,

Padegė Angly Gazolino Tan
kus; Nuskandino 3 Laivus
Berlin. — Vokiečiai pra

neša, kad jų orlaiviai bom
bomis uždegė anglų Brom
ley geso fabriką ir gazolino! 
tankus įvairiose vietose An
glijoj. Jie taipgi bombomis 
pataikę į kelias anglų gele
žinkelių stotis; o kiti vo
kiečių bombininkai per die
ną nuskandinę tris preki
nius Anglijos laivus, viso 
26,000 tonų įtalpos.

i /f
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jos išdavikais, Hitlerio agentais.
Dabar, kai Franci j a- susilaukė tokios 

baisios priespaudos ir gėdos, to paties 
Blumo socialistų partija visiškai susmu
ko, O pats Blumas atsisėdo į kalėjimą—- 
ten, kur jis sodino pažangiuosius Fran
ci jos darbininkus, priešingus karui!

Žinoma, fašistų teismas Blumui nepri- 
mes tų liaudžiai nusikaltimų, kuriuos 
mes čia suminėjome. Fašistiniam teismui 
vekiausiai rūpės kaltinti Blumą už tai, 
kad jis dar neužtenkamai ištikimai tar
navo Franci jos liaudies neprieteliams. 
Bet čia tai jau kitas dalykas.

Kalbant apie socialistinį judėjimą, rei
kia atvirai pasakyti: pirmasis pasaulio 
imperialistinis karas uždavė jam didelį 
smūgį, o šis karas tąjį judėjimą visiškai 
palaidos. Doresnieji socialistai persiori- 
jentuoja į komunistinį .judėjimą, o niek
šai ir nenaudėliai eina išvien su reakci
ninkais arba fašistais.

Kas Naujo Rinkinių 
Kampanijoj

prakalbos. Vien Los Ange- 
les mieste klausėsi per 10,- 
000 žmonių tos prakalbos.

Ką Sako Senatorius 
LaFoIlette?

Džiaugiasi Vagimis
Laikraščių pareiga turėtų būti skelbti 

dorovę, skelbti tokias idėjas, kurios žmo
nes tobulintų.

Deja, Amerikos lietuvių fašistų, socia
listų ir klerikalų spauda plečia tokias 
“idėjas”, kurios akstiną žmones vogti ir 
plėšti.

Smetona apvogė Lietuvą ir pabėgo pas 
Hitlerį “ant būrdo”—tai spaudai didvy
ris ir tautos vadas!

Žvalgybininkai, apvogę Lietuvą ir pa
bėgę pas Hitlerį “ant “būrdo”, kunigų, 
socialistų ir fašistų spaudai šiandien pa
tapo “kankiniai” ir jiems net aukos ren
kamos ir siunčiamos hitlerinėn Vokieti
jon!

Galvanauskas, kuriuo Lietuvos liaudis 
pasitikėjo ir net finansų ministerio vietą 
jam davė, sakoma, apvogė Lietuvą ir pa
bėgo pas Hitlerį “ant būrdo”; kunigų, 
socialistų, trockistų ir fašistų spauda juo 
džiaugiasi ir jį vadina didvyriu!

Romoje buvo Lietuvos atstovybės na
mas. Tasai namas ir jame esą baldai bu
vo nupirkti Lietuvos žmonių centais... 
Kai Lietuva nusitarė patapti tarybine ir 
įstoti į SSSR tautų šeimą, tai ir tasai at
stovybės namas turėjo pereiti į Sovietų 
Sąjungos (jų tarpe, aiškti, ir Lietuvos) 
žmonių rankas.

Bet, rašo trockistų ir socialistų ir fa
šistų spauda, kai Sovietų Sąjungos atsto
vai atėjo perimti namą, tai rado tik pli
kas sienas ir alkaną šunį. Viskas kitkas 
buvo išvogta, išplėšta! Kas išplėšė? Bu
vę atstovybės viršininkai!

Užuot tąjį visuomenės turto vagišių 
žygį pasmerkti, socialistų, trockistų, ku
nigų ir fašistų spauda labai džiaugiasi. 
Tai didvyriškas žygis! skelbia toji spau-

Meldžiasi
Pereitą sekmadienį Rumunijoj buvo 

keisti reginiai. Sugrįžo buvusio karaliaus 
Karolio žmona (karalius, kaip žinia, iš 
Rumunijos išdūmė su savo meiluže Mag
de Lupesku) Helena ir ji iškilmingai va
žiavo su savo sūnumi, nauju karalium, 
Miku. t

Kunigai tą dieną įsakė savo pasekė
jams melstis už naują fašistinę valdžią. 
Daug tikinčiųjų, sako korespondentai, 
Buchareste klausė kunigų ir vyskupų įsa
kymų ir klaupę ant kelių meldėsi už nau
ją budelių valdžią!

Rumunijoj žmonių gyvenimas baisiai 
suspaustas. Pilni kalėjimai politinių ka
linių—darbininkų, inteligentijos ir vals
tiečių. Darbininkų judėjimas užgniauž
tas. Anti-semitizmas plečiamas. Tuo pa
čiu sykiu valdančioji klika sirpsta, lobsta.

Na, ir už tą kliką Rumunijos dvasiški- 
ja meldžiasi ir tą įsako daryti nelaimin
giems, prislėgtiems savo pasekėjams!

Komunistų Pdrti j a savo• kampani j os. Komunistų 
rinkimų platformoj, kuri Partijos kandidatas į prezi- 
“Daily Workery” tilpo užldentus Earl Browder nega- 
19 d. rugpjūčio, sako, kad Ji išvažiuoti su prakalbo- 
abi partijos, kaip Demokra
tų, -taip ir Reppblikonų, ly
giai ruošia mūsų šalį į karą, 
ką parodo gaminimas ka
riaujančiai valstybei amu-1 
nicijos ir ginklų. Tą pareiš
kimą paskutiniai .įvykiai dar 
daugiau patvirtino, kada 
Rooseveltas ant karo laivų ras ir plokšteles.- New Yor- 
išmainė su Anglija tam tik- ke į vieną valandą 81 jū
ras salas ir kada senato ir |rininkąs pasirašė po petici- 
kongreso i didžiuma nutarė 
įvest verstiną kareiviavimą. 
Šiais klausimais, kaip Re- 
publikonų, taip Demokratų 
partijų vadai- sutiko. Žino
ma, kaip vienoj, taip ir ki
toj partijoj atsirado kon- 
gresmanų ir senatorių, bei 
žymių žmonių, kurie tiems 
žygiams priešinosi ir prie
šinasi.

me to bėgio, tai mes atsi
dursime ten/ kur nori An
glija, kad mes būtume, jai 
pardavinėdami tuos neva 
“senus” karo laivus. Antras 
žingsnis bus “viduramžiai

’ Y _ . . Y:• • M T~

mis. Ne tik, kad ši partija 
negali nusisamdyti traukinį, 
kaip ponas Willkie, bet jos 
kandidatas ir neišleidžia
mas. Bet partijos rinkimų 
komitetas sako, kad Brow- 
derio kalbą išgirs milionai 
žmonių per lapelius, brošiū-

Pažangus senatorius Ro- šarvuočiai.” Paskui jaunes- 
bert M. LaFoIlette sako, ni kruizeriai, o paskui ir ki- 
kas dėl pardavimo karo ti karo laivai.” 
laivų Anglijai: “Einame to- Senatorius smarkiai kri

okiu pat keliu, kaip 1916- tikuoja Roosevelto užsienio 
1917 metais.” Toliau jis sa- politiką ir, suprantama, jo 
ko: “Jeigu mes nesulaikysi-i kandidatūrą.

Žinios iš Laisvos Lietuvos

Kai visoki gaivalai Lietuvos žmonių 
'sudėtą turtą plėšia ir vagia, o pasivogę— 
praulioja, prageria, tai “patriotiškoji” 
Amerikos lietuvių pro-smetoninė spauda 
dėlto negali išsilaikyti nesidžiaugusi!

Teprasmenga tokia dorovė, kurią gar
bina pro-smetoninė ir pro-hitlerinė Ame
rikos lietuvių spauda!

Blum Suimtas
Iš Franci j os ateina žinių, kad to kraš

to socialistų vadas, Leonas Blum, tapo su
imtas ir pasodintas vienoje tvirtovėje su 
buvusiais Francijos premjerais, Daladier 
ir Reynaud. Jį suėmė, aišku, Francijos 
fašistų valdžia, vadovaujant maršalui 
Betainui.

Nereikia nei aiškinti, kad Blumas ir 
kiti Francijos socialistų lyderiai yra at
likę visą eilę prasikaltimų prieš savo 
kraštą, prieš francūzų liaudį. Socialistai 
yra nei kiek nemažesni kaltininkai už 
tą padėtį, kokioje Francija šiandien at
sidūrė, kaip ir radikalai socialistai. So- 

z cialistai turėjo Francijos parlamente 
daug atstovų—155. Jie buvo įėję į val
džią. Tai buvo Blumas, kaipo Francijos 
premjeras, kuris dūrė Ispanijos respubli
kai nugaron durklu. Jis sulaikė bent ko
kią Ispanijos respublikai pagalbą. Blu
mas sudraskė Francijos liaudies Frontą. 
Blumas ir jo šalininkai užgyrė Municho 
išdavystę. Blumas ir jo šalininkai padėjo 
įtraukti Franci ją į šį karą. Blumas ir jo 
šalininkai gelbėjo Daladiero valdžiai su
imti komunistų veikėjus, uždaryti Fran
cijos Komunistų Partiją, išmesti iš par
lamento komunistų atstovus, pasisakiu
sius prieš karą. Blumas ir jo šalininkai 
suskaldė Francijos darbo unijas, o pas
kui daugelį jų visai uždarė. Blumas ir 
jo šalininkai ėjo išvien su visais Franci-

Jiems Nesiseka
“Vilnis” rašo:
““Vilnis” jau rašė apie tautininkų- 

sandariečių “seimą”, įvykusį Philadelphi- 
joj. Plačiai jame buvo užsimota, bet iš
kelta kumščia taip ir atsišriubavo, ne
davusi jokių pasekmių. Tiktai klerika
lų spauda pranešė, kad ten “kas rimto 
suorganizuota.” Ji, turbūt, turėjo ome
nyje “Nepriklausomybės Fondą,” kuris 

K demonstruoja savo tuščiu iždu.
“Nes “Sandara” nepatenkinta tuo sei

mu, nes jame dalyvavo tik rytinių vals
tijų veikėjai. “Sandara” rašo: “Iš trum
pų pranešimų matyt, kad jie užmiršo, jog 
apart rytų, yra dar vakarai. Į savo su
tvertą Lietuvos fondą neįdėjo nei vienos 
gyvos dūšios iš vakarų.- Kaip sau norite, 
bet tai jau neteisinga.”

“Chicagos sandariečiai, ant keršto, ža
da sušaukti savo atskirą seimelį. Iš ank
sto galima pasakyti, kad dvi bekūnės 
organizacijos negali sudaryti jokio veiki
mo.

“Beje, ta pati “Sandara” skundžiasi, 
kad per penkias dienas ji negavusi jokio 
pranešimo apie “didžiuosius” PhiladeL 
phijos “seimo” darbus! Iš to labai aišku, 
kad patys ponai seimavotojai žinojo, jog 
jų jomarkėlis yra bereikšmis.

“Pagaliaus, ką jau čia kalbėt apie 
“Sandarą,” jei pačioj “Vienybėj” nieko 
nerašoma apie tą jų seimą. “Vienybės” 
No. 179, išėjusiame jau po seimo, nėra 
apie jį nei eilutės.

“Ponų tautininkų ūpas spėjo išgaruoti 
pačioj Philadelphijoj. Ką jie ten kalbėjo, 
gražiai aprašo “Laisvės” koresponden
tas. “Šeiminėse” prakalbose p. Tysliava 
deklamavo: “Aš galiu mirti nors šią mi
nutę už Lietuvą tėvynę! Koks čia trum
pas mūsų amžius! O Lietuva! Noriu mir
ti už tavo išliuosavimą.”

“Jis padeklamavo, bet mirti nemirė! 
“Naujienos”, kurios dabar nori sudaryti 
bloką visų fašistinių-klerikališkų-smeton- 
laižiškų gaivalų, mandagiai tylėjo apie 
tą jų seimelį, kad nesudrumsti ramios 
vienybinės nuotaikos. Bet. pamačiusios, 
kad iš to seimo išėjo tik burbulas, ir jos 
įsidrąsino patalpinti p. F. Živato (iŠ 
Scranton, Pa.) straipsnelį, kuriame to 
“seimo” iniciatoriai ir dalyviai apibūdi
nami, kaipo “karjeristai, grašiagaudžiai 
ir skymeriai.”

“Kas teisybė, tai teisybė! Bet kuo ge
resni kiti “Lietuvos gelbėtojai?” Kuo ge
resnė klerikalų grupė? Kuo geresni vadi
nami “socialistai,” kurie kaip ambroziją 
maumo ja smetoninių “diplomatų komu
nikatus?”

KAUNAS.—Sekmadienį, rug
pjūčio 4 d. žemės Ūkio ministe
rijoje įvyko gausingas istori
nės svarbos suvažiavimas, į ku
rį buvo sukviesti visi apskričių 
ir valsčių žemės ūkio komisijų 
pirmininkai, agronomai, kultūr- 
technikai ir daug Liaudies Sei
mo narių ir Komunistų Parti
jos atstovų pasitart, kaip tiks
liausiai pravedus didįjį žemės 
pertvarkymo darbą. Susirinki
me dalyvavo per 500 žmonių. 
Einąs Respublikos Prezidento 
ir Ministerio Pirmininko parei
gas Vidaus reikalų Ministeris 
M. Gedvilas į susirinkusius pa
sakė kalbą, be kitko pareikš
damas: Draugai! žeme priklau
so tiems, kurie ją dirba—taip 
deklaravo Liaudies Seimas, pri
imdamas savo istorinės reikš
mės nutarimą apie žemę, šiuo 
savo nutarimu Liaudies Sei
mas išreiškė visų darbo vals
tiečių norą ir troškimą turėti 
žemės, Valstiečių svajonė tiK 
rėti laisvę ir žemę virto tikre
nybe. Tas galėjo įvykti tik dėl 
to, kad Lietuvoje įsikūrusi ta
rybų valdžia yra tikra darbo 
liaudies valdžia, kuriai rūpi 
darbo valstiečių reikalai. Pa
gal seimo nutarimą 
žemiai ir bežemiai 
turi gauti žemę iš 
bu valdžios. Visos
valstybinės ir profesinės or- 

. ganizacijos turi 
visas savo jėgas 
niškų pastangų, 
piausiu laiku 
valstiečiai ir bežemiai valstie
čiai būtų apdalinti žeme. Tas 
darbas turi būti pravestas dar 
prieš rudeninę sėją. Kai kas 
abejojo ir siūlė .atidėti tą dar-

• bą iki pavasario, bet mes tuos 
samprotavimus griežtai atme
tam, nes valstiečiai turi gauti 
žemę tuojau pat, jau šiandie! 
Jau nauji šeimininkai—darbo 
valstiečiai turi pravesti rude
ninę sėją. Gana to delsimo, 
ilgo beprasmiško galvojimo ir 
reakcinio samprotavimo. Tu
rim dirbti naujais tempais, 
trumpiausiais terminais, taip, 
kaip i tas daroma visoj Mūsų 
Sovietų Sąjungoj. Dėl to vy
riausybė ir nutarė tą didžios 
reikšmės darbą pravesti kuo 
skubiausiai iki rugsėjo 1 die
nos. Negalima ramintis tuo, 
kad viskas savaime susitvar
kys. Turim neatidėliodami 
prašalinti visus trūkumus. Kas 
vakar buvo padaryta blogai, 
šiandien turi būti atitaisyta, | 
kad ryt galėtų būti tvarkingai 
įvykdyta. Nėra laiko tūpčioti 
vietoje! Nepamirškim, kad 
rugsėjo 1 d. mažažemiai ir 
bežemiai turi jau turėti žemę.

jomis, kurios protestuoja 
prieš federalio teisėjo už
draudimą Brpwderiui išva
žiuoti. j' •

“Daily; Worker” jau iš>- 
spausdino Browderio kalbą, 
kurią jis buvo pasirengęs 
sakyti. Dabar minimas laik
raštis gauna daug laiškų 
nuo skaitytojų, kurie rašo: 
“Browderio kalba nušviečia

Toliau Kom. Partija savo 
platformoj sako, kad ji pil
nai solidarizuojąs su Meksi
kos, Kubos ir Pietų Ameri
kos respublikomis jų nu
sistatyme prieš karą.
Iš Rinkimines Kampanijos

Mūsų dienraštis gauna 
apščiai cirkuliarų iš Demo
kratų, Republikonų ir Ko
munistų ; Partijų rinkimų 
komitetų apie rinkimų kam
paniją. Mes stengsimės ka1’p 
ką paduoti, ką kuri partija 
veikia.

Demokratų Partija jau 
pradėjo smarkią veiklą, 
ypatingai, kada prezidentas 
Rooseveltas kalba per ra
diją, kuris pasiekia visus ir 
visas gyventojus.

New Yorko miesto majo
ras F. LaGuardia pasakė 
karštą kalbą už Rooseveltą, 
kad jis būtų išrinktas tre
čiam terminui. Rooseveltas 
ruošiasi didėliam prakalbų 
maršrutui.

Republikonų Partijos 
kandidatas į prezidentus po
nas Willkie yra jau maršru
te. Jis turi nusisamdęs spe
cialį traukinį, kuris aprū
pintas radio prietaisais. Ka
da Willkie atvažiuoja į kokį 
miestą, tai jam nėra reika
lo j ieškoti svetainių, bet 
jis tiesiai iš traukinio ar tai 
iš puikiai įrengto vagono, 
arba nuo jo platformos per 
garsiakalbius arba radijo 
prietaisus sako prakalbas. 
Žinoma, panašiai važinės ir 
Rooseveltas. •, Tą gali pada
ryti partijos, kurios turtin
gos, kurių užpakalyj stovi 
milionieriai.

Philadelphijos mieste įvy
ko American Bar Associa- . 
tion advokatų organizacijos 
konferencija. Iš karto buvo i 
manyta, kad tai . bus didelė ir issiraso plokšteles, laiko j Ta atimta iš dvarininkų žemė

padangę... Ji išaiškina tą, 
kodėl jam draudžia kalbė
ti... Tai kalba už taiką, 
prieš karą, prieš verstiną 
kareiviavimą.”

San Antonio mieste, Tex
as valstijoj, Kom. Partijai 
uždraudė laikyt San Pedro 
Playhouse svetainėj prakal
bas. Nors daug surinkta 
protestų, bet miesto majo
ras Maury Maverick kol kas 
uždraudimo nenuima. ■

Israel Amter, partijos 
kandidatas į senatorius 
New Yorko valstijoj jau sa
ko prakalbas dėstydamas 
partijos platformą. Taip 
pat kalba ir kiti kandidatai.

Ohio valstijoj moterys 
sudarė specialį komitetą, 
kuris rūpinasi agitacija už 
Komunistų Partijos kandi
datus. West Virginia valsti
joj kalba Kom. Partijos 
kandidatas į vice - preziden- 

įtus James W. Ford, kuris 
šaukia liaudį kovoti už de
mokratiją, laisvę, už apgy
nimą nuo reakcijos Teisių 
Biliaus (Bill of Rights). 
Kaip žinome, ten siaučia ar
ši reakcija prieš partiją ir 
abelną darbo žmonių judėji
mą.

Partijos rinkimų komite
tas sako, kad teisėjas Knox 
uždraudė Browderiui išva
žiuoti su prakalbomis ir pa
sakyti 13 prakalbų. Bet da
bar Browderiui bus suorga
nizuota -net 1,300 susirinki
mų, kur bus išgirsta jo pra
kalba. Mat, Komunistų Par
tija nukopijavo Browderio 
kalbos turinį ant trijų plok
štelių ir dabar pardavinėja 
visas tris už $1.50. Ameri
kos masės, darbo unijos, ap- 
švietos organizacijos, kliu- 
bai, studentai ir taip pilie
čiai susiinteresavo ta kalba

visi maža- 
valstiečiai 
savo tary- 

partinės,

sumobilizuoti 
ir dėti milži- 

kad trum- 
mažažemiai

metais duotų gražų derlių!
Po to, Valstybinei žemės 

Ūkio Komisijai padarius pra
nešimus apie žemės pertvar
kymo darbus ir atsakius į vi
są eilę paklausimų, susirinku
sieji entuziastingai nutarė di
dįjį žemės išdalinimo beže
miams ir mažažemiams vals
tiečiams darbą baigti kuo 
greičiausiu laiku iki praside
dant rudens sėjai, t.y. iki rug
sėjo 1 d.

su 271 komplektu.

KAUNAS.—Šiuo metu Kau
no miesto savivaldybė x savo 
žinioje turi 45 pradžios mo
kyklas
Šiemet statomos dar dvi mo
kyklos: viena Aukštaičių g.»— 
12 komplektų ir antra Ugnia
gesių g.—6 komplektų. Prie 
šių mokyklų bus įrengtos ir 
skaityklos. Iš viso naujų kom
plektų pradžios mokyklose 
ateinančiais metais padidės 
per 30. Tad mokslo metų pra
džioje mokyklose bus per 300 
komplektų. Savivaldybė iš
laiko Pedagoginį- muziejų ir 
V. Kudirkos skaityklą. Savi
valdybė dar duoda arba nuo- 
muoja viešosioms valstybi
nėms skaitykloms — bibliote
koms patalpas šančiuosee, Ža
liakalnyje ir Vilijampolėje. 
Ateinančiais metais numatoma 
pradėti statyti dar dvi pra
džios mokyklas: Šančiuose 12 
komplektų ir Aleksote 6 kom
plektų. Aleksote numatoma 
įrengti patalpas ir skaityklai, 
kad darbo žmonėms knygos 
bei laikraščio nereikėtų jieš- 
koti miesto centre—toli esan
čiose skaityklose. Aplamai, at
einančiais metais, kiek biudže
tas leis, savivaldybė galimai 
daugiau dėmesio kreips kultū
riniams ir švietimo reikalams.

Patarė Susidaryti Koncentruo
tų Pašarų Atsargas

Pernai ir šiemet dėl ilgiau 
užsitęsusių sausrų, atsiradus 
pašarų stokai, suaktualėjo 
koncentruotų pašarų suvarto
jimas. šiuo metu aliejinėse 
pradeda atsirasti tam tikros 
išspaudų atsargos. Dabar Pie
nocentras paragino pieno per
dirbimo bendroves užsisakyti 
tam tikrus išspaudų kiekius 
atsargai. Jeigu kurioms pieno 
perdirbimo bendrovėms iš
spaudas užsisakyti kliudytų 
piniginės priežastys, tai tuo 
atveju dėl kreditavimd prašo
ma kreiptis į Pienocentrą, šiuo 
metu išspaudų 'kainos dar yra 
senosios, kurias rudenį norima 
pakelti.

Šiemet

■ !

r*

kova, nes republikonai spy
rėsi, kad išnešti rezoliuciją 
prieš Rooseveltą, prieš tre
čią terminą, o demokratai 
norėjo užgirti. Ten suva
žiavo apie 700 delegatų, ku
rie atstovavo iki 100,000 ad
vokatų. Bet vėliau advoka
tai savo tarpe kovą baigė 
tuo, kad 217 balsų prieš 126 
balsus nutarė nediskusiioti 
prezidentinius rinkimus, o 
virš 300 advokatų visai ne
balsavo. Sako, kad debatai 
grūmojo suskaldyti organi
zaciją.

R e p u b 1 i k onai praneša, 
kad R. A. Taft iš Ohio ir H. 
Styles Bridges iš New*

Komis 
tiją

po New Yorko y ate
stuodami už Wlllfee

kandidatūrą.. <'/ -
Iš Komunistų Partijos

n

susirinkimus, ir klausosi (tūri būti užsėta, kad kitais

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Aukštai- Gerbiama Redak
cija: Nuoširdžiai prašau jūs

Atsakymas:
Klausimas ne visai aiškus, 

i Nepasakote, kada jo tėvas 
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atsakyti į mano klausimą, į 
Už tai iš anksto tariu ačiū.

Jeigu senajam krašte gi
musį kūdikį tėvai atsiveža

gu tėvas tapo piliečiu dar 
itada, kada sūnus neturėjo 
18 metų amžiaus, tai sūnus

su savim į Jungtines Valsti- yra.P^ie^ls įr Jam pilietinių 
jas, kai jis esti tik vienų 7 77 J
metų amžiaus, tęvas pašto- JeiSu P? ^aP0 sios sa- 
ja šios šalies piliečiu ir iš- 1!e.s P11,16?11 t3*13’ kada Jls

jas, kai jis esti tik vienų popierų imtis nereikia. Bet

Norima Įsteigti Dar 
20 Plytinių 
ir Prekybos D-tas į-

gyvena šioje šalyje 38 me
tus, ar toks vaikas paskui 
-skaitosi šios šalies piliečių,

(sūnus) jau buvo pilname
tis, tai jis skaitomas ateiviu 
ir' jeigu norį tapti piliečiu, 
turi išsiimti pilietines po-

Pram.
pareigoje Energijos K-tą grei
tu laiku suteikti išsamių žinių 
apie esančius mūsų krašte mo
lynus ir molio išteklius. Turint 
žinių, bus pradėtas vykdyti 
plytinių steigimo planas. Kaip 
tenka patirti, 20 pramoninio 
tipo plytinių numatoma įsteigt 
dar šiemet. Plytines steigs sa
vivaldybės, gaudamos reika
lingus kreditus iš valstybės, 
šiemet numatomose įsteigti 
plytinėse metinė plytų gamy
ba bus nemažnesnė kaip 60 
mil. št. Tuo pačiu intensyvu
mu plytinių steigimas bus vyk
domas ir vėliau.

nes popieras?
y Su pagarba,

Wm. Nevolis

pieras,
Gaukite “Laisvei” naujų 

skaitytojų.

Kanadiečių Rekrūtavimas
Ottawa, Canada. — šio 

krašto valdžia rekrutuoja į 
kariuomenę pavienius vyrus
ir bevaikius našlius nuo 
iki 24 metų amžiaus.

------ ... .
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Lietuvos Prezidento ŽmonaKai Gorkis Gelbėjo Moterį

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

Motinai ir kūdikiui kursim lengvesni ir gražesni gyvenimą/’ ' 
pareiškė G. Paleckienė, kandidatė j Liaudies Seimą, 

dabartinė jo narė

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

Trečias puslapis

į

I

z**

k

Tai buvo jau senai, — arti 
50 metų. Gorkis keliavo po 
plačiąją Rusiją, tikslu pažinti 
kraštą, žmones, jų gyvenimą, 
papročius. Ir užėjo jis Kandi- 
bovkos kaime, Nikolajevsko 
apskrity, Chersono gubernijoj, 
kankinamą moterį, prasikaltu
sią neištikimybe vyrui.

Maža, beveik mergaitė, vi
siškai nuoga moteris buvo pri
rišta prie vežimo pirmagalio 
greta arklio, p rudas mužikas 
krauju paplūdusiomis akimis, 
tos moters vyras, užsirioglinęs 
ant vežimo, važiavo ir kapojo 
botagu — kartą arkliui per 
nugarą ir kartą mažutei mo
teriai į kūną. Gi užpakalyje 
vežimo grūdosi minia šūkau
dama ir staugdama, — reikš
dama ne pasipiktinimą bude- 
liui-kankintojui vyrui, o prasi
kaltusiai moteriai. Kaimiečių 
miniai toks reiškinys buvo 
kaip ir gyvenimo smulkmena, 
kaip ir patvirtinimas įsigyve
nusio papročio. Ji tame reiški
nyje nematė vyro žvėriškumo 
ir niekam iš minios neatėjo į 
galvą užtarti kankinamą mo
terį.

Kaimiečiams nepažįstamas 
keleivis — Gorkis — užsistojo 
moterį. Jis pasmerkė minią, 
leidžiančią vyrui kankinti sa
vo žmoną. Ir pasekmė iš Gor
kio užsistojimo už moterį bu
vo ta, kad kaimiečių minia 
visą savo įsiutimą nukreipė į 
nepažįstamą keleivį, — sumu
šė jį dideliu žiaurumu, išvežė 
iš kaimo ir išmetė pakelyje į 
purvyną. Tai buvo tuojautinis 
atlyginimas žmogui, pareišku
siam žmoniškumo jausmus.

Gorkis purvyne gulėjo be 
sąmonės. Važiavęs iš kaimo 
turgaus galanterininkas pama
tė krūmuose sukruvinta žmo
gų, paėmė jį ir nuvežė į Np 
kolajevą, .ligoninėn, čia Gor
kiui prisiėjo ilgai pagulėti, 
pakol atsitaisė iš beveik mir
tino sumušimo.

Tai šitokie papročiai vyravo 
anais laikais Rusijos tamsių 
kaimiečių gyvenime. Gorkis 
kovojo prieš tuos papročius ir 
prieš tą santvarką, kuri leido 
tokius papročius vykinti. Gor
kis laimėjo. Senoji santvarka, 
kuri nekreipė dėmesio į žiau
rių papročių egzistavimą, se
nai jau tapo nušluota iš gy
venimo arenos, žiaurūs papro
čiai, jeigu dar neišvyti iš ša
lies sulig paskutiniu nuošim
čiu, tai jau sumažinti iki že
miausiam laipsniui. Jaunojo
je kartoje žmoniškumo jaus
mas įsiauklėjęs tyras ir gra
žus. Gorkis, vedęs kovą su 
žiauriais paročiais ir tų papro
čių palaikytojais, yra vienas 
labiausia gerbiamų žmonių. 
Nors Gorkis jau miręs, bet jis 
liaudies pagarbą turi užsitar
navęs ir įsiamžinęs. Jis buvo 
žmonių gyvenimo stebėtojas ir 
podraug kovotojas prieš visą 
piktą.

Sovietų Sąjungos priešai

Ar Gana Geriate Vandens?

,'Xj

Ar žinot, kad suaugusiam 
žmogui reikia išgert per die
ną nuo 4 iki 8 stiklinių van
dens? Tankiai žmogus kenčia 
nuo permažai vandens, bet ne
žino priežasties ir patartas 
gert kokios žolių arbatėlės 
ūmai pasitaiso, visai nežinoda
mas, kad jį pagydė 
toj įdėta ‘žolė, bet 
daugiau vandens.

ne arba- 
gėrimas

N. D.

Saldžiosios būvės skaniau 
išeina verdant ilgai ir pamažu, 
o baltosios — smarkiai ver
dant ir nusunkiant nepervir-

šiandieną labai daug rėkia 
apie “Rusijos barbarizmą.” 
Bet reikia žinoti, kad rėkia 
tie, kurie “nemato” barbariz
mo savo šalyje. Jie iš Sovietų 
Sąjungos norėtų matyti tokio 
žmoniškumo, kuris lenktų visą 
šalį visokiems nusileidimams, 
kuris be kovos pasiduotų se
nojo pasaulio “geradėjams,” 
norintiems pasaulinės santvar
kos žiauresnės, negu buvo ca
rizmo laikais. Aišku, kad 
prieš šitokius norus Sovietų 
Sąjungos liaudis kovoja ir ko
vos, nežiūrint, kad kiekviena 
kova yra žiauri. Bet jei pri
sieina kovoti už palaikymą 
žmoniškumo teisių, už tų tei
sių praplėtimą, o ne susiaurė
jimą, — tai reikia kovoti!

Gorkis, kad ir vienas, už
stodamas kankinamą moterį, 
išstojo prieš visą žiaurių kai
miečių minią.

Švaros Svarba Valgių 
Gaminime

D. Thomas, 70-35 
Jackson Heights, 
patraukė teisman

Dowdell 
Broadway, 
Queens, 
Mrs. Bridget T. Morris išrinkt
iš jos $53,500 civilinio jieski- 
nio ir išgavo teisę ją egzami- 
nuot prieš pradėjimą bylos.

Thomas, elektros inžinie
rius, 
sirgo 
Mrs. 
view 
L. I. 
niau 
mirus 
uždrausta liest valgį, taikomą 
vartojimui kitų. Bet jinai, 
priešingai drausmei, Thomasų 
svečiavimosi ten laiku virėja- 
vusi viešbutyje ir užkrėtusi 
Thomasienę mirtinais tyfuso 
perais.

J Reiškia, prie valgių gamini
mo reikia ne tik netingėjimo,' 
žinojimo ir paprastos švaros, 
bet svarbu patirt ir žmogaus 
sveikata, ar jis-ji nenuodija 
kokios ligos perais savo maiti
namąjį, kuris, kaip parodo 
praktika, tankiai gali būt ar- 
timiausis, mylimiausis asmuo, 
ne vien tik paprastas restaura- 
no užeivis ar užeigos įnamis.

Daugelyj valgyklų dabar 
nepriima darbininkų be svei
katos egzaminų.

elektros 
sako, kad jo žmona su- 
ir mirė nuo valgio, kurį 
Morris pagaminus Sea- 
viešbutyje, Sag Harbor, 
Mrs. Morris, kaip ir se- 
paskilbusioji, dabar jau 
“typhoid Mary”- buvus

N. š.

Montello, Mass
Rugpjūčio 24 ir 25 dieno

mis įvyko Lietuvių Moterų 
Kliubų Sąryšio — Naujos An
glijos Moterų Sąryšio pikni
kas. Publikos buvo nemažai, 
tik apgailėtina, k^d iš kitų ko
lonijų visai mažai atvažiavo. 
Vietinės draugės visą darbą 
turėjo atlikti. Buvo labai gra
žių rankdarbių paroda.

Tariam ačiū toms draugėms, 
kurios aukavo valgių ir 
taip kitokių daiktų, taipgi šir
dingai ačiū visiems darbinin
kams ir darbininkėms, kurie 
dirbo tame piknike. Pelno liks 
su 
to

viršum $100 (šimtas) nuo 
pikniko. x

Kliubiete.

Vienintelis būdas išnaikint 
tarakonus yra: nepalikt nie
kur nei mažiausio krislelio 
maisto, riebalais sumirkusių 
mazgočių ar popierių, neda- 
mazgotų indų, kad nerastų 
maisto. O už vis tikriausis bū
das apsigint nuo ateinančių iš 
“pasiturinčio” kaimyno buto, 
tai užkamšymas aklai visų 
plyšių, kas, žinoma, galima, 
jei visa stuba nesusideda iš 
plyšių.

DAUGIAU PIENO IR MAISTO VAIKAMS PO GAVIMO ŠTAMPŲ PLANO

W /J

Brooklyn© šeimininkė perkasi pieno ir kito maisto su stampomis iš Federalės Produktų 
Perviršiaus Korporacijos. Dabar Jungtinėse Valstijose virš 2,000,000 žmonių vartoja 
apelsinavas ir mėlynas štampas ekstra produktam gauti, iš ko turi naudos ir krautuvės.

ML?.. .. 1 ft <4.

SUSIPAŽINKIM SU KALIFORNIEČIAIS
Rašo MARIJONA BALTULIONIŪTĖ

(Pabaiga)
Losangelietės Turėtų Įsisteigti 

Moterų Apšvietos Kliubą 
Dar atsiminus los angeliečių 

bei jos apylinkės moterų ener- 
giškumą, mano nuomone, jos 
būtinai turėtų savo dalį ener
gijos paaukoti įsisteigimui mo
terų apšvietos kuopos bei kliu- 
bo. Kadangi apie Los Angeles 
randasi nemažas skaičius mo
terų, kurios niekur nepriklau
so, o jos turėtų būtinai būt į- 
traukiamęs į apšvietos bei kul
tūros organizacijas. Tuo rei
kalu galėtų daug pasirūpinti, 
pasidarbuoti sekančios drau
gės: M. Levišauskienė, Bušie- 
nė, Levanienė, Julia Pupienė 
ir kitos. Taip gi iš savo dar
buotės veikimo galėtų rašinėti 
žinutes į “Laisvės” bei “Vil
nies” moterų skyrius d.d. Le
višauskienė, Pukienė, Bušie- 
nė ir ki^ps, visos gerai rašo. 
Kadangi kalifornietės turi ne
paprastai gerų pavyzdžių lie
čiant visuomeninį veikimą. 
Kuomet jos pasirįžta veikti bei 
sukelti paramos vienam ar ki
tam svarbiam tikslui, tai var
giai rastum joms lygias.

Girdėjau, jog mūsų los an- 
gelietės draugės yra labai 
daug pasidarbavusios taikos ir 
demokratijos klausimais ir su
kalusios dideles sumas pinigų 
minimam reikalui. Jos savyje 
turi gudrybių, patyrimų, 
liečia padaryt sėkmingus 
rengimus, ypač sukėlimui 
nigų svarbiems reikalams, 
angelietės savo gudrias
slaptis turėtų perduoti ir ki
toms mūsų draugėms bei drau
gams.

Taipgi Los Angelyj vietinė
se ALDLD ir LDS kuopose 
randasi didelis skaičius mote
rų ir nekurtos gan aktyviškai 
darbuojasi.

Los Angeles Lietuvių 
Jaunimas

kas 
pa
pi

ltos 
pą-

Los Angeles ir jo apylinkė 
yra turtinga lietuvišku jauni
mu, .■ ypač pasižymėjusiais 
moksle. Pav., aukščiaus minė
tų dd. Levanų du sūnūs, Leo 
ir Raymondas, baigė mokslus 
su dideliais . pasižymėjimais. 
Vyresnysis Levanų sūnus Leo 
baigė chemijos mokslą ir gavo 
daktaro laipsnį, tai nepapras
tai gabus jaunuolis. Taip jau
nesnysis Levanukas baigė ar
chitektūros mokslą taipgi- su 
augštais atsižymėjimais. šian
dien abu Levanų sūnūs yra 
užėmę atsakomingus darbui, 
tačiau pažymėtina, jog virš 
minimi jaunuoliai iš pat ma
žens savo tėvų ' pripratinti da
lyvauti su lietuviais, tad jie ir

Žiurkės Kaipo Ligų 
Nešiotojos

i
i

tautų kultūrai pažinti narių, 
aktyvi jos nare, parodų ren
gėja, paskiausiu laiku draugi
jos reikalų vedėja, politiniams 
kaliniams globoti komiteto 
globėja. Trijų vaikų motina.

Mes jau daug girdėjome 
apie Lietuvos prezidentą Justą 
Paleckį. Mums ne mažiau į- 
domu pažinti ir kas toji jo 
žmona. Kokiais ir keno sume
timais jinai buvo išstatyta ir 
išrinkta į Liaudies Seimą, vie
na iš 7-nių moterų Lietuvos 
Liaudies Seimo narių ? Kokios 
jos kvalifikacijos toms di
džioms pareigoms? Koki jos 
nuopelnai Lietuvos liaudžiai?

Priešrinkiminėse informaci
jose visuomenei apie ją ir iš 
pasikalbėjimo su ja Lietuvos 
laikraštis “Lietuvos žinios” ra
šė sekamai:

Šiaulių apygardos visuome
nė į Liaudies Seimą be kitų 
kandidatų pasiūlė ir G. Palec
kienę, Resp. Prez. Justo Pa
leckio žmoną, kuriai visų dar
bo žmonių siekimai ir reikalai 
yrJ artimi. Ji nenuilstamai 
dirba Lietuvos liaudies gero
vei ir kovoja dėl moters teisių.

“L. ž.” bendradarbiui G. 
Paleckienė, suradusi minutę 
laiko, pareiškė:

—Naujoje Lietuvoje mote
rys turės užimti jai prideramą 
vietą ir bus lygiateisės pilietės. 
Moterys ne tik aktingai daly
vaus Seimo rinkimuose, bet 
turės ir savo atstovų Liaudies 
Seime. Tuo būdu moterų tei
sės bus pilnai atstatytos. Jos 
galės dalyvauti visuomeninia
me gyvenime, rūpindamosis 
visos Lietuvos liaudies, o taip 
pat ir Lietuvos moterų reika
lais.

Prie buv. režimo moteris 
buvo beveik beteisė. Ypač no
riu pažymėti, kad neišsivaiz
duojamai buvo nesirūpinama 
darbininke ir sodiete motina ir 
jos kūdikiu, šios motinos, ku
rios turėjo ir augino Lietuvai 
jaunąją kartą kurti gražesnį 
gyvenimą, buvo paliktos tam
sybėje ir skurde be jokios glo
bos, Todėl mano uždavinys, 
jei būsiu išrinkta j Liaudies 
Seimą, be rūpinimosi visos Lie
tuvos liaudies reikalais, bus 
kova del moters teisių, kad ji 
nebūtų išskirta iš visuomeninio 
gyvenimo, o ypač teks dirbti 
del sodietės ir darbininkės mo
tinos ir jos kūdikių gražesnio 
ir malonesnio gyvenimo. Tam 
darbui skirsiu savo visas jėgas 
ir žinias.

—Netenka abejoti, kad vi
sos Lietuvos moterys eis prie 
rinkiminių • urnų ir tuo pa
reikš savo pasitikėjimą Liau
dies vyriausybe bei prisidės 
prie naujo gyvenimo kūrimo, 
—baigė G. Paleckienė, kandi
datė į Liaudies Seimą.

Šiaulių apygardos kandida
tas į Liaudies Seimą Genovai
tė Jurgaity tė-Paleckienė yra 
mokytoja, Justo Paleckio žmo
na, gimusi 1902 metais Rygo
je, darbininko šeimoje, ir ten 
gyvenusi iki 1914 metų. Ka
ro metu gyveno Leningrade, 
kur lankė gimnaziją. Po 1917 
metų rusų revoliucijos mokėsi 
sovietiškoje (gimnazijos kur
so) darbo mokykloje. 1921 m. 
pradžioje grįžusi į Rygą lankė 
Vireliūno vadovaujamus lietu
vių kalbos mokytojams pa
ruošti kursus. Netrukus pra
dėjo mokytojauti Rygos lietu
vių pradžios mokykloje. Mo
kytojavo septynis metus, tris 
metus būdama niokytoja ir ke
turis metus mokyklos vedėja. 
1929 metais, atvažiavusi į 
Kauną, drauge su Justu Palec- 
kiu dirbo “Naujame žodyje,” 
vėliau “Laiko žodyje.” Pasku
tiniaisiais metais dirbo kaimui 
skirtų pigiųjų knygų leidyklo
je. Yra aktinga moteris veikė
ja, liaudies ir darbo žmonių 
teisių gynėja. Yra viena iš pir
mųjų Lietuvių draugijos SSSR

Brooklynietėms
Laisvės” skai- 

prašomos pačios atsi- 
ir kitas moteris pa<i 

į Liet. Mot. Apšvietos 
susirinkimą šį ketvir-1

Kliubietės ir 
tytojos 
lankyti 
kviesti 
Kliubo
tadienį, rugsėjo 19-tos vaka
ro 7:30 vai., 419 Lorimer St. 
Čia išgirsim svarbų raportą iš 
savo delegatės J. Augutienės, 
kuri Kliubą atstovavo visos Ša
lies Taikos Kongrese, įvyku
siame Chicagoje.

Valdyba.

Jai Lengva Kaitaliot 
Pilietybę

3

i
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Ponia Woolley-Hart, gimus 
Burlington, N. J., ir paskiau 
ištekėjimu už vokiečių baro
no Radeck, o dar vėliau —už 
kunigaikščio Bernstorff, buvus 
praradus pilietybę, aną dieną 
Newarko teisme vėl tapo 
Amerikos piliete. Jai užteko 
parodyt dokumentus divorsų 
nuo pirmesnių vyrų, už kurių 
ji buvo ištekėjus prieš 
metus.

Buvimas svetimšalio 
dabar, kadangi už jo
jus po 1922 m., jai nekliudė 
atgaut pilietybę. Neigi kliudė 
faktas, kad jinai tuojau vėl iš
važiuosianti pas vyrą gyvent 
Bermudoj.

Neteko pastebėt, ar taip pat 
sklandžiai praėjo tą pat die
ną, tame pačiame teisme lau
kę pilietybės kiti 759 kandi
datai.

■ligųSunku pasakyt, kiek 
gali išnešiot žiurkės. Veikiau
sia, nedaug rasime limpamų 
ligų, kurioms jos negalėtų pa- 
sitarnaut, jeigu joms davus 
progą. Tačiau jos žinomos 
ypatingai kaipo buboniškps 
plėgos nešiotojos, arba, tikre
nybėje, nešiotojos ir skleidėjos 
blusų, kurios šokinėdamos gali 
persikelt nuo žiurkės ant na
minių gyvulių, nuo gyvulių ant 
žmogaus ir perduot jam ligą.

Geriausias būdas išnaikint 
žiurkes, tai atimt joms maistą. 
O tas jau reiškia reikalą įtai
syt žiurkėms neprieinamus 
aruodus ir maisto sandėlius, 
miestuose išvalyt sąšlavynus, ir 
turėt sandarias išmatų stati
nes. Iššvarinimas aplinkumos 
išnešdins žiurkes, išnešdins su

šiandien jų tarpe randasi ir 
kartu su tėvais lietuvių chore 
dalyvauja.

Taipgi dd. Repečkų sūnus 
Albertas baigęs geologijos 
mokslą irgi su aukštais atsižy
mėjimais. Albertas Repečka ir 
šiandien randasi Berkeley ko
legijoj kaipo geologijos mok
slo dėstytojas. Albertas pasi
ryžęs tęsti mokslą toliau. Pa
žymėtina, kad ^Albertas Re
pečka gražiai vartoja lietuvių 
kalbą ir nepaprastai draugiš
kas jaunuolis. !Vž Alberto iš- 
mokinimą lietuvių kalbos jo 
tėvams priklauso kreditas.

Draugų Babičių vyresnysis 
sūnus Valentas Babičius, su 
aukščiau minėta Olive Pupiute 
mokina lietuvių chorą. Gi jau
nesnysis Babičių sūnus apsigy
venęs Panamos Kanalo srity-į jomis ir jų blusas, 
je ir ten jis turi gerą darbą.

PasadenieČių Povilo ir Ju
lės Pupių jaunesnioji duktė 
lanko kolegiją, taipgi Jono ir 
Marijonos Pupių sūnus bai
gęs, rodos, ekonomisto moks
lą, duktė taipgi užbaigus mok
slą. Visų, žinoma, suminėt nė
ra galimybės. Pasirodo, j og
ios angeliečiai progresyviai 
lietuviai, ypač nekurie, iš pa
skutinio stengiasi duot savo 
vaikams mokslą, šių dienų ap
sišvietę žmonės brangina mok
slą.

Vienas peiktinas dalykas 
pas tūlus kaliforniečius apsi
reiškia, tai nemokinimas savo 
vaikų lietuvių kalbos. Tiesa, 
šiandien rasime daug tokių lie
tuvių po visą šalį, kurie nema
to reikalo mokyt savo vaikus 
lietuvių kalbos. Bet man at
rodo, jog Kalifornijoj kažkaip 
rasime daugiau tokių tėvų, 
kurie nemato reikalo mokyt 
savo vaikus lietuvių kalbos.

Vyriausia priežastis gal bus 
tame, kad Kalifornijos lietu
viams rėčiaus- tenka matytis 
su lietuviais, nes jų čia ma
žiaus randasi. Antra, atrasime 
daug ir tokių lietuvių, kurie, 
mažiauę galvodami, vengia pa
sirodyti, jog jie esą ateiviai, 
ypač tie, kurie gyvena tarpe 
svetimtaučių. Tuo būdu dažnai 
norėdami bei nenorėdami 
pradeda į savo vaikus kalbėti 
angliškai, net nepaisydami, 
kaip jie tą anglų kalbą neku- 
rie vartoja. Aišku, tėvams kal
bant į vaikus 
kiems vaikams 
vilties
Be to, dažnai 
mūsų lietuvių
būtent: kas iš tos lietuvių kal
bos, kur su ja nueisime, kam

Jeigu norima, žiurkės gali
ma ir išgaudyti, bet tam jau 
reikalinga visuomeniškos į- 
staigos talka, vienas ne daug 
ko atsieksi. Prieš keletą me
tų, pasirodžius buboniškai 
plėgai New Orleans’e, miestas 
rimtai ėmėsi darbo naikint 
žiurkes ir per metus išnaikin
ta ketvirtis miliono žiurkių. 
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Kur galima, patariama žiur
kės gaudyt, kadangi su jomis 
kartu sunaikinama ir jų blu
sos, kuomet žiurkę nunuodi
jus, palikusios be prieglaudos 
blusos keliauja jieškot naujos 
dirvos ir ją gali rast pas šu
nelį ar kitą kokį naminį gy
vūną.

IN.

<?

išmokti

angliškai,* to- 
nėra progos- 
lietuvių kalbą, 
girdime tūlų 
išsireiškimus,

ji reikalinga, ir tam panašiai. 
Deja, toki žmonės labai di
džiai klysta> taip manydami, 
kadangi kiekviena kalba, ne
paisant kokia ji nebūtų didelė 
bei maža visviena turi savo 
vertę, savo reikšmę ir yra į- 
vertinama kultūriškų žmonių, 
žmogus, kuris vartoja dvi 
kalbas vietoj vienos, labai 
dažnai stovi aukščiaus už tą, 
kuris tik vieną kalbą vartoja.

Be to, mano nuomone, tė
vams yra svarbu išmokyti sa
vo vaikus lietuvių kalbos arba 
ir bile ateivio kalbos, ypač 
tokiems tėvams, kurie mažai 
žino anglų kalbą, nes tas kaž
kaip vaikus su tėvais suarti
na, sujungia, suriša artimes
niais ryšiais ir vieni kitus ge
riau pažįsta, supranta ir net 
dažnai vaikai, mokėdami savo 
tėvų kalbą, kažkaip savo tė
vus labiau atjaučia, gerbia. 
Kadangi rasime daug tokių 
žmonių, kurie labai mažai 
vartodami anglų kalbą, o vie-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

1922

žmona 
išteks-

Binghamton, N. Y

I

Iš Moterų Skyriaus
Į atsibuvusį LLD 20 kuopos 

Moterų Skyriaus susirinkimą, 
pas d. J. Jozapaitienę, narių 
nedaug teatsilankė. Tas nela
bai gerai, draugės. Bet atsi
lankiusios svarstė šių dienų 
bėgamus reikalus. Pirmininka
vo O. Kireilienė. Išduoti įvai
rių komisijų raportai.

Piknikas, kuris atsibuvo pas 
draugus A. N. Yudikevičius, 
rugpjūčio 18 d., davė pelno 
$12.36. Moterų Skyrius širdin
giausiai dėkavoja dd. Yudike- 
vičiams už veltui davimą vie
tos virš minėtam piknikui lai
kyti, ir visiems, kurie atsilan
kė ir parėmė savo centais, 
taipgi mūsų draugėms-komisi- 
jai ir darbininkėms, kurios 
dirbo surengdamos, ir pačia
me piknike, būtent: A. Mal- 
daikienei, K. Yozapaitienei, 
O. Girnienei, A. Žemaitienei, 
Helen Pine, O. Mikalajunai- 
tei. Draugei Girnienei už šu
kavimą apie $1 vertės valgių, 
ir tiems visiems draugams- 
gėms, kurie savo karais atvežė 
publiką į virš minėtą pikniką.

Komitetas raportavo, kad 
dar nepasiuntė pasveikinimo 
dabartinei Lietuvos ' valdžiai, 
bet prižadėjo greitoje ateityje 
tą padaryti.

Ligonių lankytojos Yoza- 
pąitienė ir Navalinskienė pra
nešė, kad pplankė sergančias
drauges K. Vaičikauskienę ir f 
Shiplme, kurioms įteikė dova- J 
nas nuo Moterų Skyriaus, ir, 
kad dd. ligonės labai dėkojo 
už dovanas. Virš minėtos

(Tąsa ant 4-to pusi.
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Ketvirtu Pualapta

Susipažintam Su Kaliforniečiais
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

nok savo vaikus nemokina lie
tuvių kalbos. Ot, sau šiaip taip 
susikalba vien angliškai ir 
baigta. Bet kada toki vaikai 
gerai paauga, o jų tėvų kal
boje visviena nesimato jokio 
progreso, o vaikai nežino, ne
supranta lietuvių kalbos, tad 
buvo ir yra atsitikimų, kad 
toki vaikai pradeda tolintis 
nuo savo tėvų, šalintis nuo 
jų, juo mažiausia su savo tė
vais kalbėtis-tartis vienu ai; 
kitu klausimu, nes vis viena 
vieni su kitai negali tinkamai 
pasikalbėti, pilnai išsireikšti ir 
taip toliaus.

Tai tiesiog tragedija žiūrint 
į tokius tėvus ir jų vaikus. Net 
rasime tokių tėvų, kurie su 
kažkokiu pasididžiavimu pa
sisako, jog jų vaikai nemoka 
lietuvių kalbos bei mažai arba 
yisai nesupranta. Kaip gaila 
Tokių žmonių!

BINGHAMTON, N. Y.

(Tąsa nuo 3-čio pusi, 
draugės jau baigia pasveikti.

Ateinantis susirinkimas bus 
pas d. O. Mikolajunienę spalių 
(Oct.) 4 d.

Skaityta iš “Laisvės” pora 
editorialų apie dabartinę Lie
tuvos padėtį. Skaitė J. K. Na
valinskienė.

Po susirinkimo draugės K. 
Yozapaitienė ir jos duktė Jus
tina mus vaišino su gardžia 
kava ir “kieksukais.” Širdin
gai ačiū jums, draugutes.

Moterų Skyriaus Kor'esp.

Išleistuvių “party” Juliui ir 
Nastazijai (Norbuntukei) Bal- 
čikoniam arba Balch’iams at
sibuvo 8 d. rugsėjo pas jų ar- 

. timus gimines d. A. N. Yudi- 
kevičius. Artimų giminių ir 
draugų, dalyvavo apie 30 ypa
tų. Mat, Mr. ir Mrs. Balch’iai 

. išvažiavo į Denver, Colo., kur 
- Julius mano siektis dar aukš-

Chicago, 111
BAISI TRAGEDIJA NOVA- 

KŲ ŠEIMYNOJE

Dorothy Novak, 16 Metų, 
3531 Milwaukee Ave., Nušovė

* Savo Sesutę 6 Metukų
Ši negirdėta tragedija atsitiko 
rugsėjo 12 d. Novakai po 
aukščiau minėtu antrašu už
laiko taverną. K^da tėvas ir 
motina nuėjo tavernan, kam
bariuose pasiliko trys mergai
tės, Dorothy, 16 metų, Mary 
Ann, 9 metų ir mažiukė Patri
cia, 6 metukų.

Tai jau buvo po vakarienės. 
Dorothy ir Patricia rengėsi su
plauti indus, kaip pasakoja tė
vai. Jos pradėjo plauti ir ar
gumentavo, kas juos susiuos
tys. Visą incidentą matė ir gir
dėjo juodviejų sesutė Mary 
Ann.

Argumentas pasiekė piktu
mą. Dorothy pasiėmė tėvo re
volverį ir pradėjo grąsinti se
sutei, kad jinai neklausanti 
sušluostyti indus. Ir tada atsi* 
tiko taip, kas aukščiau pasa
kyta, — Dorothy nušovė savo 
sesutę Patricią. Mergaitė mirė 
vietoje.

Motina atbėgo persigandu
si. Nelaimingąją greitai išga
beno ligoninėn, bet jinai jau 
buvo mirusi.

• Pašaukta policija išvežė vi
są šeimyną stotin išklausinėji
mui tragedijos. Policija ir de
tektyvai dabar negali išrišti 
klausimo, kas tatai privedė 
prie to, ką padarė Dorothy, ir 
jinai bus perduota teismui 
spręsti.

Tėvas aiškina, kad turėjo 
būti aksidentas. Mergaitė lai
kosi šaltai. Kada ją vežė poli
cijos stotin, jinai dar pareiš
kusi : “Mama, Patricia nemirs, 
ji sugryš.” Mat, Dorothy peži- 
nojo, kad sesutė jau mirusi.

Tai tikrai didelė tragedija 
toje šaimynoje. Apielinkės gy
ventojai labai sujaudinti.

. . Reporteris.

ke balsavimo, kam tuos pini
gus paskirt, davė įnešimą, kad 
būtų paskirti Smetonos gelbė
jimo draugijai. Bet didžiuma 
atstovų nubalsavo, kad būt pa
skirta Kliubui, nes mes laikė
me susirinkimus per 2 me
tus ir Kliubas nieko neėmė. 
Pasirodo, kad tokiam žemai
taičiui Smetona daugiau prie 
širdies, negu Kliubas, nors ji
sai buvo Kliubo atstovas ir 
yra direktorius. Pasižiūrėkite, 
nariai, kokius žmones išren
kate. Vietoj kad stovėti už 
Kliubą, tai jisai stovi už Sme
toną. Nominacijos jau netoli, 
žiūrėkite, ką renkate.

Metinė “clam bake” ant 
bungalo bus spalio 13 dieną. 
Tikietas $1. Moterys nebus 
įleidžiamos. Visgi tai keistas 
paprotys. Gyvename su mote
rimis, jas mylime, o ant tos 
parės moterims nėra vietos! 
Man tai visai nesmagu, jeigu 
nėra moterų. Kitą metą kvies- 
kime ir moteris, o matysite, 
bus daug smagiau.

Paskui prieita prie raporto 
iš Smetonos rėmimo draugijos. 
Pirmininkas šaukia atstovus. 
Visi tyli, žalimas sako, nebu
vo susirinkimo. Tuomet J. 
Dvareckis atsišaukė, • kad bu
vo, turėjo prakalbas, kalbėjo 
2 iš Lietuvos profesoriai. Bet 
kad būtų prisiminęs, kad kvie
tė komunistus į diskusijas, tai 
nei puse žodžio neprisiminė. 
Turbūt sarmatinas prisimint 
tokį žioplą pakvietimą. Dar 
sakė, kad bus visų Smetonos 
pasekėjų suvažiavimas.

Aš nežinau, kam ta draugi
ja mūsų Kliubui reikalinga, ar 
tam, kad Januševičius be cino 
nepaliktų? Jeigu atšaukėm at
stovus iš Sąryšio, atšaukime 

šito fašistų lizdo.
Kalvis.

Jei skaitytojas paabejos 
apie virš kalbamą problemą, 
tai patarčiau pasižvalgyti po 
žmones, 'o tikra esu, jog ilgai 
nereikės žvalgytis.

Mano nuomone, esant lietu
viui arba bile tautos žmogui, 
verta ir reikalas išmokyti savo 
vaikus tos kalbos, kuria pats 
kalbi. žmogus mokėdamas 
daugiau negu vieną kalbą yra 
žingeidesnis, svarbesnis ir daž
nai vertesnis už tą, kuris kal
ba tik vieną kalbą.

Girdėjau, jog greitoj ateityj 
bus išleistas lietuvių kalbos 
vadovėlis, kuris, rodos, bus 
daugiausia taikomas Amerikos 
jaunuoliams. Minimo vadovė
lio išleidimu,. rodos, rūpinasi 
dienraštis “Laisvė.” Vertėtų 
tėvams būtinai jis įsigyti ir 
stengtis savo vaikus raginti 
juo susidomėti. Be to, kalba
mas lietuvių kalbos vadovėlis 
ir patiems tėvams bus naudin- 

1 gas.

surengė Mrs. J. 
ir Yudikevičienė.

artimą gi-

tesnės profesijos, nors jis ir 
dabar yra profesionalas ap- 
tiekorius, baigęs kolegiją N. 
Y. valstijoj.
“Party” 

Charnienė
Mane irgi, kaipo 
minę,” Juliaus krikšto motiną, 
nepamiršo pakviesti. Ačiū 
joms. Nuo dalyvių įteikta gra
žios dovanos Juliui ir Nastu- 
tei, už kurias jie abu dėkavo- 
ja visiems dalyviams. Taip sa
kant, visi turėjome “good 
time” ir įvairių diskusijų-pa- 
sikalbėjimų, ypač apie Lietu
vos dabartinę padėtį. O jau tų 
visokių išsireiškimų teko gir
dėti iš “Naujienų”, “Keleivio”, 
“Draugo” ir tiems panašių lai
kraščių skaitytojų. Manau, vi
siems žinoma, kaip tie laikraš
čiai klaidina žmones.

Mr. & Mrs. Balch’iams lin
kime geriausio pasisekimo jų 
tolimoje kolonijoje, taip gi 
pasiekti užsibrėžto mokslo.

iš

Philadelphia, Pa

ir

Draugų A. N. Yudikevičių 
sūnus Alex birželio 10-tą bai
gė Fordham Kolegiją New 
Yorke ir po to važinėjęs Kali
fornijoj, basketball čampionas 
sportininkas, vėl išvažiavo į 
New Yorką ir jau gavo darbą. 
Tėvai labai džiaugiasi savo 
sūnaus atsiektu mokslu.

Drg. Yudikevičiai yra pro- 
gresyviški ir labai draugiški 
žmonės, “Laisvės,” “Tiesos’’ ir 
kitų laikraščių skaitytojai, ir 
įvairių or/, nariai.

Geriausio pasisekimo jūsų 
sūnui jo užimtoje profesijoj!

J. K. Navalinskienė.

Dar Apie Tautininkų Suvažia
vimą Philadelphijoje.—Atsi

prašau Povilą Kutrą
Jau dvi savaitės praėjo nuo 

tautininkų suvažiavimo Phila- 
delphijoj. Pirmiau žymėjau, 
o dabar galiu pakartot, kad 
iš to didelio debesio lietaus 
nebus. Pačiam suvažiavime 
taūtininkų tarpe ; kilo didelis 
pasidalinimas. Jurgėla ir Sa- 
gis norėjo vienokios partijos, 
Klinga kitokios, Vitaičio gru
pė dar kitokios, o Grinius ir 
kiti, kurie dalyvavo tam su
važiavime, norėjo kokio tai 
bendro veikimo, bet jo ten ne
radę, nusivylė.

Praėjo dvi savaitės po to 
suvažiavimo ir jokio darbo dar 
neparodė. Galima spėti, kad 
veikimo nebus nei ateityje.

Tenka pasakyt ir .tas, kad 
keliamas kerštas prieš pažan
gesnius lietuvius ir raginimai 
prie denunciacijų, visą lietu
vių doresnę visuomenę nusta
tė prieš tautininkus. Niekas 
nenori su jais eiti dėl Lietu
von smetonizmo grąžinimo. 
Amerikiečiai lietuviai" jau pa
rodė savo plačią simpatiją 
naują jai Lietuvos vyriausybei 
per pažangiečių surengtus ma
sinius mitingus ir piknikus.

Paaiškinimas Apie Povilą 
Kutrą

Pirmesniam savo rašte “Tau
tininkų Kalnas Pagimdė Pe
liukę Philadelphijoj”, sakiau, 
kad Kutra buvo išrinktas į 
prezidiumą, šiuomi tą atitai
sau ir atsiprašau Povilą Kutrą. 
Pasirodo, kad jis yra pažan
gus žmogus ir simpatingai at
siliepia" į -Lietuvos liaudies lai
mėjimus, tai yra į Socialisti
nės Respublikos įsteigimą. 
Brolis Kutra ne tik neįėjo tau
tininkų kermošiuje į prezidiu
mą, bet jis pasipiktinęs jąjs 
išėjo lauk iš to suvažiavimo 
kartu su Lietuvių Tautinio 
Kliubo delegatais. Kliubo de
legatas IZaleckas, gavęs progą 
tarti žodį, tautininkų lydėriu- 
kus išvadino hitleristais ir vi
si išėjo iš to smetonlaižių su
važiavimo. Su kliubo delega
tais suvažiavimą apleido ir 
brolis Kutra. Už tai jį ten
ka pagirti.

Teisutis Bitika.

Worcester, Mass

Susirinkimo
Mėnesinis susirinkimas įvy

ko 8 dieną rugsėjo savame 
name, 12 Vernon St. Kliubo 
pelnas praeitą mėnesį viršijo 
7 šimtus dolerių kliube ir $100 
bungaloje. Buvo kalbama kas 
link šilto vandens. Buvo viso
kių sumanymų. Palikta komi
tetui sužiūrėti ir įdėti tą, ku
ris buvo parankiausias. Nau-1 
jų laiptų įdėjimas taipgi pa
likta komitetui.

Paskui prieita prie Politi
nio Sąryšio. Atstovas J. ža
limas išdavė raportą, kad Są
ryšis likviduotas ir $15.02 nu
tarta dovanoti Piliečių Kliu
bui. Antras atstovas, M. že
maitaitis raportavo, kad Sąry
šio jau nėra, bet, girdi, dar 
bolševikai kalbėjo, kad būtų 
galima palaikyti ant • toliau, 
prašyti draugijų, kad iš naujo 
delegatus paliktų. Bet, girdi, 
jau per vėlu.. Aš jiems sakiau, 
kad nekištumėt politikos, da
bar patys gailis, kitą sykį ži
nokite, ką rinkti į tokias vie-, 
tas.

žalimas ant vietos pastebė
jo, kad tokių nerinktų, kaip 
žemaitaitis, nes tik per jį tas 
politinis Sąryšis ir sugriuvo. 
Jeigu vietoj likvidavimo Sąry
šio, būtumėm atšaukę žemai
taitį, tai būtų viskas buvę ge
rai. Tas smetonininkas ir lai-

“Laisves’’ Piknikas Philadel 
phi jos Apielinkej

Iš priežasties lietaus, 1 d. 
rugsėjo “Laisvės”, piknikas li
kosi nukeltas į 22 dieną rug
sėjo, Mikolaičio farmoje. Phi
ladelphijos ir plačios apielin
kės publika tą gerai supranta, 
užjaučia. Nepaisant to didelio 
smūgio, kuris dėl lietaus įvy
ko pirmą sykį pastaraisiais 16 
metų, žmonės rūpestingai pa
sirengę atpildyti trūkumus, jie 
rengiasi masiniai važiuoti į 
pikniką. Iš Philadelphijos 
žmonės plačiai rengiasi, nes 
yra geriausia proga: vakaci- 
jos užsibaigė, jūrų maudynės 
veik užsidafė dėlei vėsesnio 
oro. Rudens ir žiemos laikas 
smarkiai artinasi, artinasi vė
sesnis ir šaltas oras. Vėla po 
uždarytomis durimis ir lan

Visi, Kete Gyvas, į Philadelphi- 
jos “Laisvės“ Pikniką!

Mes, eastoniečiai, urmu ren
giamės važiuoti į “Laisvės” 
pikniką, kuris atsibus rugsėjo 
22 dieną Mikolaičio parke. 
Girdėjau kalbant draugus, kad 
jie šmeruoja ir aliejuoja savo 
mašinas visais garais, gal pen
kiolika ar dvidešimts automo
bilių tikrai atvažiuos.

Eastoniečių varde aš noriu 
pakviest mainierius iš Scran- 
tono, Pittstono ir Wilkes-Bar
re, visus frentus ir draugus, o 
ypač drg. A. Valinčių, kuris 
mūsą teritoriją šaukė ir agi
tavo važiuot į “Laisvės” su
rengtą išvažiavimą į ežerą 
Hopatcong. Mes tuo kart sa
vo kvotą išpildėme, atvažiuo
dami su 10 automobilių. Apart 
to, girdėjau, kad ir mūs Beth
lehem kolonijos draugai gau
siai parems šitą “Laisvės” pik
niką, ypač draugas Drilingas 
yra tinkamas ybūti vadovu į 
pikniką. ** M * .

Nekrologas
Mūsų mieste giltinė darbuo

jasi gana apsukriai, tiktai 
prieš porą savaičių palaidojus 
Bertašių, rugsėjo 13 dieną pa
lydėjome į miesto kapus Si- 
maną Stonį, 47 metų amžiaus, 
kuris paėjo nuo Žemaitijos, 

--------------- —    --------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- --------------y ■ --------------------- . . ■ . . ■  

PHILADELPHIJOS
DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

Iš Priežasties Lietaus Perkeltas į

Rugsėjo 22 September 
MIKOLAIČIO PARKE

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

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

j------------------------ - --------------- :--------------------------d

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

Moterų Birutės Choras iš Phila. ir Lyros 
Choras iš BaltimorėsMm

a---------------------------------- ?----------------------------

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

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

143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., prie Muzikos Sales Richmonde, ties 28th ir Poplar gatvių. 
» K •

Nuo City Line eis 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

1 KELRODIS: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, nuo čia nuveš 
į pikniką. Automobiliais važiuokite Frankford Ave. iki City Line, pervažiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite 
Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roosevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuo
kite apie 14 mailių nuo Trenton, N. J., ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite 

' po kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite hpie P/g mailės sekdami iškabas?

see

gais reikės pervargti troškus 
oras. Prasidės šalčių ligos ir 
sunkių žiemos drapanų nešio
jimas. Kol progą turime, nau
dokimės tyru oru ir saulės 
spinduliais.

Iš kolonijų draugės ir drau
gai, mūsų spaudos rėmėjai, 
smarkiai subruzdo organizuo
ti busus ir mašinas. Visi ir 
visos dėkim pastangas išlaiky
ti Phila. sėkmingas “Laisvės” 
piknikų tradicijas. Visuomenė 
tikisi, kad bus šiltas ir gražus 
oras.

Daugiau jokių pranešimų 
nelaukit, tėmykit garsinimuo
se kelrodį, iškabas ir visi va
žiuokite į pikniką.

Visiems laimingos kelionės.
A. J. S.

Stribeikių kaimo, Laukos pa
rapijos, Tauragės apskr. A.a. 
Stonis buvo ramaus būdo lie
tuvis, Eastone išgyvenęs virš 
30 metų, tarnavo pasauliniam 
kare du metus Amerikos ar
mijoj, ir 18 mėnesių buvo 
Franci jo j, kariavo prieš Vo
kietiją ir ten buvo gazuotas ir 
pažeistas visam amžiui. O pa
staruoju laiku labai pradėjo 
sirgti, tai kariškoj ligoninėj, 
Philadelphijoj, buvo padaryta 
sunki operacija, po kurios ir 
mirė.

Velionis paliko nuliūdime 
moterį Bernice, du suaugusius 
sūnus Šamą ir Juozą, o taipgi 
seserį Oną Jurgaitienę. Buvo 
narys Lietuvių Piliečių Kliu
bo, turėjo daug gerų draugų, 
kurie jam sunešė daug gyvų 
gėlių bukietų ir vainikų. Į ka
pus lydėjo apię 20 automobi
lių, ir būrelis, grandinė legijo-

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tat turiningi. I)-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. 

nierių. Namie ir prie kapų ka
reivių legijonierių kunigas, 
protestonų tikybos, pasakė po 
pamokslą, o legijonieriai saliu
tavo su trimitais ir trimis šū
viais iš, kariškų šautuvų.

Lai būna tau, Simai, lengva 
šios šalies žemelė.

V. J. Stankus.

Vokiečiai Padegę Didį Angly 
Arsenalą Woolwiche

Berlin. — Tebeliepsnoja 
didis anglų amunicijos san
dėlis ir karinis fabrikas 
Woolwiche, Londono prie
miestyje, padegtas vokiečių 
oro bombų.

SVARBIOS KNYGOS
TUO JAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS: 
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

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

linio tūrinio ir informacijinių raštų. t Kaina 25c.

Dingus Rožytė
Parašė Pranulis

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

Ko Nori Kun. Coughlinas?
Parašė R. Mizara

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

Puslapių 32. Kaina 5 centai.

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. KaškiauČIus

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

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygelė 42 puslapių. Kiu’-ia lt centų.

\
Su reikalavimais kreipkitės: I

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

Trečiadienis, Rugsėjo 18, 1940 
■—W ■»II I ■ . ■—i^————

VILNIUS. — Vilniaus mies
te smarkiai plečiami viešieji 
darbai. Naujasis Vilniaus m. 
ir apskr. viršininkas Guzevi- 
čius su miesto burmistru Kru
tuliu ir inžinierium žemkalniu 
aplankė darbavietes ir susi
pažino su darbų vykdymu. 
Numatoma viešuosius darbus 
dar labiau suintensyvinti 
mieste ir priemiesčiuose. Ypač 
numatoma stipriai suintensy
vinti Neries reguliavimo dar
bus. Neries reguliavimas bus 
vykdomas ligi pačių Turniš
kių. Pačiuose Tumiškiuose 
prie elektros stoties statybos 
numatoma žymiai padidinti 
darbininkų skaičių.



Trečiadienis, Rugsgjo 18, 1940

ĮVHBHI

Bayonne, N. J.
Rugsėjo 16, pirmadienj, pa

simirė Alfonsas Arasimavičius. 
Lavonas pašarvotas pas grabo- 

> rių Venslauską po num. 22 
East 22 St. O palaidotas bus 
rūgs, 18, trečiadienį, 2 vai. po 

■ pietų. Giminės, pažįstami ir 
draugai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse.

Drg. Arasimavičius buvo 
dienraščio “Laisvės” skaityto
jas. Paskutinius aštuonius me
tus jis sirgo ir gulėjo ligoni
nėje. Rep.

mi pasinaudoja. Tapo sulaiky- 
ti aštuoni tos įstaigos išvežio
to j ai ir ofisų darbininkai. Pa
statyti po tūkstančio dolerių 
kaucijos kiekvienas iki teismo. 
Blogas elgęsis 
kų.

tokių darbinin-

Audros ir Lietus

dienų Pittsbur-

Del Žinios Philadelphiečiams

Lowell, Mass.
Darbininkai Bruzda, Negalė
dami Pragyventi su Mažomis 

Algomis
Rugsėjo 11 d. Waterhead 

Mill dirbtuvės 100 darbininkų 
—audeklų dažytojų išėjo į 
streiką, reiklaudami daugiau 
algos. Iki šiol ‘jie uždirbdavo 
tik po .$17 į savaitę.

Dabar pragyvenimas gana 
brangus ir su tokia alga šei
mynoms pragyventi tiesiog ne
įmanoma. O be to, dar ir dar
bas pavojingas: visuomet šla
pias ir chemikališkai stiprūs 
dažai vartojami darbe.

Yra atsitikimų, kad po il
gesnio laiko žmonės užsinuo- 
dino rankas ir šiandien nebe
tinkami darbui.

Darbininkai reikalauja pri
dėti jiems po $4 -prie senųjų 
algų į savaitę. Tuomet būtų 
$21 savaitinės algos. Reikala
vimas išrodo labai teisingas ir 
turėtų tą laimėti.

Kada tai šioj dirbtuvėj dar
bininkai buvo susiorganizavę į 
CIO uniją ir turėjo gerų pa
sekmių, bet vėliau apleido 
uniją ir pasiliko be jokios. 
Veikiausia dabar darbininkai 
patirs tą didelę klaidą, nes be 
unijos sunku ką nors laimėti. 
Girdėjau, dabar jiems siūlosi 
į vadovybę AF of Labor vadai.

Nežiūrint, kas vadovaus, bet 
reikia ir patiems darbininkams 
geros tvarkos ir budrumo. Ge
rai susiorganizuoti ir stipriai 
vienybėj laikytis iki kova bus 
laimėta, žingeidu žinoti, ką 
mano darbininkai kitų skyrių 
tos pačios dirbtuvės? Juk rei
kia, bendrai kovoti.
Lowellio Lietuvių Apšvietos 

Kliubo Paskutinis Piknikas

Rugsėjo 22 d. Kliubas ren
gia dar vieną ir tai jau pasku
tinį. pikniką šiais metais. įvyks 
Švedų parke, Cobble Stone Inn 
Park, Groton Road, Westford, 
Mass.

Kadangi piknikas bus pas
kutinis ir besiartinant rude
niui, tai jis bus daug kuomi 
ir skirtingas nuo paprastų pik
nikų. Tai bus prisiartinimas 
'arčiau prie gamtos, kaip Įcad 
dr. Kaškiaučius sako, šiame 
piknike kūrensime ugnį, kepsi
me mėsą ir bulves:—valgysim 
ir dainuęsime, o kuomet links
mintis atsibos, tai atsisveikinę 
su puikiais gamtos vaizdais, 
smagūs namon važiuosime.

Mūsų Kliubas yra pažangi 
ir daug progresui dirbusi or
ganizacija. Kliubas remia 
kiekvieną žmonėms naudingą 
darbą, todėl ir jo pikniką ge
rai paremkime skaitlingai daA 
lyvaudami.

J. Kliubietis.

Pittsburgh, Pa.
Vis Bedarbiai Turi Panęšti

Šiomis dienomis bedarbiai 
pradėjo labai skųstis, kad iš 
sandėlio maisto skyriaus iš
duoda labai mažai, tik ant pu
sės. Jeigu šeima turi gauti du 
tuzinų kiaušinių, tai gauna tik 
vieną. Taip ir su kitais maisto 
produktais.

Bedarbiai, nebegalėdami pa
kęsti, pradėjo skųstis įstąigos 
vyriausiam perdėtiniui ponui 
L. W. Forsyth. Susilaukęs 
daug skundų, p. Forsyth pa
siuntė detektyvus, kurie sura
do, kad viršininkai, kurie dir
ba toje įstaigoje, apgaudinėja 
bedarbius, neišduoda jiems 
priklausomo maisto, patys juo-

Prieš keletą 
ghe ir apylinkėj pridarė daug 
žalos audra su labai smarkum 
lietum. Tik vienoj Soho dalyj, 
kur valdžios statomi namai, 
padaryta nuostolių už 150 
tūkstančių dolerių. Kitose mie
sto dalyse 
nuostolių.
Mokytojas 
Todėl, kad

Žiaurus oras pakenkė mums 
išpildyt savo prižadėjimą, t.y., 
skaitlingai dalyvauti “Laisvės” 
piknike rugsėjo 1-mą dieną, 
Philadelphia, Pa.

Nereikia aiškint, kad ren
gėjai daug panešė nuostolio 
pašvęstam darbe ir prisiren
gime, kad būt pasekmingas 
piknikas, bet iŠ gamtos pusės 
nepalankumas pakenkė. Taigi, 
mes,- minersvilliečiai, užsidė- 
jom sau už pareigą padvigu-

bint svečių atsilankymą rugsė
jo 22 dienos piknike!

Mūsų nenuilstanti komisija 
jau gal suorganizavo didelį 
busą svečiam važiuoti. O kiek

kyti! Nepamažinkit vaišėms 
reikmenų! Iki pasimatymo.

J. Ramanauskas.

taipgi padaryta

Atsisako iš Darbo 
Prievarta Turi Vė

liavą Gerbti

Carnegie aukštesnėje mo
kykloje įvedė verstiną Ameri
kos vėliavos gerbimą. Moky
tojas Walter B. Sterret pada
vė rezignaciją. Per trisdešimts 
metų jo mokytojavimo nerei
kėjo verstinai vėliavą gerbti 
ir dabar jis nesutinka tatai da
ryti. Sterret yra 61 metų am
žiaus.

Montello, Mass

ku-
buvai visados akty-

Cleveland, Ohio
Pajieškau

Prašau atsišaukti tubs visus, 
kurių pavardės yra Naunčikai. 
Aš noriu rast gimines mano 
mirusio tėvo, Antano Naunči- 
ko. Gyveno 
nuo 1912 m. 
jo spaustuvę 
St.

Cleveland, Ohio, 
iki mirties. Turė- 
ant 548 W.

City gyveno

50th

1911 
aps- 

Nau- 
pats

New York 
metais. Parėjo iš šakių 
kričio, Plokčių. valsčiaus, 
jališkių kaimo. Jei tas
vardas, nors jei ir ne giminės, 
vistiek atsakykit man:

Biruta Naunčikaitė,
8835 St. Clair Ave., 

Clevelando, Ohio.

Easton, Pa
Pataisymas

Tūlas laikas atgal ‘Laisvėj’ 
tilpo LDS 51 kuopos pasveiki
nimas Lietuvos Seimui. Po pa
sveikinimu sekė valdybos var
dai. šiuomi pranešu, kad už
rašų raštininkas A. Vyturis iš
traukia savo vardą Iš pasvei
kinimo ; norįs būti ‘neutralus.’ 
Tą jis pareiškė kuopos susirin
kime rugsėjo 8 d.

V. J. Senkevičius.

Ambridge, Pa
CIO 

lietin- 
atsilankė

Rugsėjo 2 dieną buvo 
piknikas. Diena buvo 
ga, tačiau žmonių 
daug. Jų tarpe buvo ir lietu
vių būrelis. Programa buvo 
gera. Visi kalbėtojai kalbėjo 
neblogai. Vienas kalbėtojas 
buvo kandidatas nuo demo
kratų partijos į kongresmanus. 
Jis pasakė, kad Amerikoje yra 
milionai bedarbių, ir to skai
čiaus niekas ne’sistengia suma
žinti. Sakė, mūsų jaunuoliai, 
pabaigę mokslus, negali gauti 
jokio darbo, niekas nesirūpina 
jais. Todėl reikia trumpinti 
darbo valandas. Dar to nega
na. Reikia panaikinti pelno 
grobikus, kurie nieko nedirba, 
bet pinigai jiems plaukia. Jis 
sakė, kad tie mūsų išnaudoto
jai, tai kaip tas šuva, kuris gu
li ant šieno ir nei pats ėda, nei 
karvei duoda ėsti. Taip jie 
guli ant aukso ir niekam jo 
neduoda, nes dar daugiau no
ri. Biedni žmonės neturi kam 
pasiskųsįi prieš juos, nes ne
turi savo draugų, valdžioje, 
kurie juos užtartų.

Kalbėjo vienas kunigas. Jis 
išjuokė raštinių darbininkus, 
išvadino juos zuikiais, bailiais, 
nežinančiais, jog jie yra darbi
ninkai. Gaila, kad nepalietė 
policistų. Sako, kai algas nu
muša, tai pirmiausia baltakal- 
nieriams • darbininkams, nes 
jie neorganizuoti.

Visur Buvęs.

Amazon upės žiotys (Pie
tų Amerikoj) turi apie 207 
mylias pločio.

mes, Lietuvių Dailės 
ir Moterų Apšvietos 
nariai, dalyvaudami 

kuris 
š.m.,

Atviras Laiškas Pranui 
Čeračkai

Mielas Drauge:
Nelemta ir negeistina ligos 

priespauda laikina’ atitraukė 
jus iš mūsų tarpo ir, abelnai, 
iš progresyviško veikimo, 
riame 
vis. . .

Tatai 
Ratelio 
Kliubo
draugiškame vakarėly, 
įvyko rugsėjo 13-tą d 
Lietuvių Tautiško Namo sve
tainėj ę, širdingai išreiškiame 
tamistai simpatišką užuojautą 
ir sykiu apgailestaujame, jog 
tamistai nebuvo galima daly
vauti mūsų draugiškame būre
ly j.

Visi teikiame tamistai ge
riausius linkėjimus, idant kuo- 
greičiausiai sugrįžtumėt į pil
ną sveikatą. Tvirtai tikimo, 
kad neužilgo būsite tarpe mū
sų.

Su širdingais linkėjimais,
S. Baronas.

Garsinkite savo biznį Gien- 
raštvje “Laisvėje”.

PRANEŠIMAI B KITUR
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. moterų susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 19 
d., 8 v. v. Liet. Am. Piliečių Kliubo 
Svet., 376 Broadway. Visos draugės 
dalyvaukite, nes turėsime aptarimų. 
Atsiveskite ir naujų narių. T.

(220-221)

PHILADELPHIA, PA.
Birutės Kliubo susirinkimas įvyks 

19 d. rugsėjo, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Visos nabės dalyvaukite, nes 
vasarai praėjus, turime prisirengt

Bušai į Philadelphijos 
Pikniką “Laisves” Naudai

Išeis 9-tą Vai. Ryto
Piknikas Įvyks Ateinantį Sekmadienį !

■ Rugsėjo 22 September
Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

Šį Pikniką Rengia ;!

PI IILADELPHIJOS
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS :

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

BILIETAS $1.75 Į ABI PUSI
Bušai Išeis Nuo Sekamų Vietų

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

Nuo W. Zabielskio Sales
6138-56th Road, " Maspeth, L. L, N. Y.

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

PIKNIKĄ

prie žieminio sezono. Neužmirškite 
ir naujų narių atsivesti. (219-220)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, rugsėjo 20, 8 vai. va

karo, 735 Fairmount Ave., įvyks 
Lyros Choro pamokos. Nariai būki
te, nes 
naudai 
rugsėjo,

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

*■1 
’’iŠ

J|

reikia prisirengti prie “L.” 
pikniko sekmadienį, 22 d.
Eddingtone.

*(220-222)
Valdyba.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, rugsėjo 22 d., LLD. 

Moterų kuopa rengia smagų pikni
ką, Olympia Parke. Bus žaidimų, 
muzika ir skanūs užkandžiai. Kvie
čiam vietinius ir iš apylinkė?, žmo
nes dalyvauti. • (220-222)

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
rėvas Ir Sūnus Levandauslcal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

= DAINOS - MUZIKA - PRAKALBOS
Rengia Massachusetts Lietuvių Darbininkų Kliubai

Įvyks Šeštadienį ir Sekmadienį

September Rugsėj
1 9 4 0

O 21-22

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

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

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

Norwood© Vyrų Choras, kuris dalyvaus šio pikniko programoj.

Piešiniai laikrodėliai 
Apkainuoti nuo $2.00 
Pilnai garantuoti

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 BROOKLYN, N. Y.
Tarpo Graham & Manhattan Avės. Tel. Stagg 2-2178

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

LIETUVIŲ TAUTIŠKAME PARKE
MONTELLO, MASS.

IRT* Šeštadienį, 21 rugs.—šokiai; gros gera orkestrą

Sekmadienį, 22 rugsėjo, -piknikas su dainomis, muzika, ir sakys prakalbą nesenai iš Lie
tuvos atvykęs rašytojas Rubinas Matusevičius ir D. M. šolomskas, iš Brooklyn, N. Y.

Kviečiame Bostono apylinkes lietuvius skaitlingai susirinkti linkimai praleisti laiką ir iš
girst daug naujo iš savo gimtojo krašto—naujosios Lietuvos.

ĮŽANGA 10 c KVIEČIA RENGĖJAI.

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
- VYRAI IR MOTERYS -

"ą Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas,
' 1 Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 

Chroniški Reumatiškl Nesveikumai, Nosies, Gerklės
Į ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir kitos 

ĮgĮfes Į Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sek-
mingai gydoma. Kreipkitės į Dr. Zins su
Pasitikėjimu. a _

' ilk Kraujo ir Slapumo Tyrimai, X-Rays Jį*ffiįMIj»IĮI
...I. . prieinamos KAINOSAtskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim flh VPBilIlSKfl i 

IŠTYRIMAI DOVANAI
(Virš 28 m. Privatines ir Ligoninėje Praktikos)

DR. L. ZINS hlraMl
110 East 16 St, N. Y. CTį W II

Tarp Union Square ir Irving Pi. t
" .VALANDOS: 9 A. M.—8 P. M.;
Sekmadieniais! 9 A. M.—2 P. M.

ssaal

BB9EBOI tetiki



•eitai puslapis Trečiadienis, Rugsėjo 18, 1940
.<i.'

NpwYorkoy^MifcrZLnioi
Siuvėjų Žinios

Penktadienio vakare įvyko 
lietuvių kriaučių dirbtuvių pir
mininkų ir komisijos narių su
sirinkimas, Kliubo svetainėje.

Atkočaičio kriaučiai baigia 
dirbti civilius rūbus ir tuojaus 
pradės siūti kareiviškus šine- 
lius. Veik pusė darbininkų ne
teks darbo, nes prie jų nerei
kia nei preserių, nei kryserių, 
nei guzikinių, nei kitų darbi
ninkų. .Pasilieka kišeniniai, 
statikai, rai^kovinės. žodžiu, 
darbas bus atliekamas mašino
mis. Kiti gi darbininkai turės 
eiti grybaut... Gavo 10,000 
žinelių ir jie turės būt pada
ryti į 60 dienų. Taigi dauge
liui kriaučių šį metą bus pras
ta Dėkų Diena.

Pas Diržį darbo yra užtek
tinai, bet algas moka nelygiai. 
Vieniems už porą šimtų štukų, 
kitiems Uaugiau. Tokis mokė
jimas nėra tikęs.

Kaspercko dirbtuvėje, sako
ma, viskas yra tvarkoje.

Karvelio kriaučiai turi dar- 
'••bo pakankamai. Pirmiaus šlu

buodavo. Nesusipratimų pasi
taiko, kaip ir 
bet bandoma 
gint.

Lapašausko
gauna mokėt už ekstrą darbą 
ir tas tęsiasi jau 
vaite. Šiaip nieko 
bar dirba pilnai.

Mičiulio šapoje
bo trimeriai (apkarpytojai) ir 
preseriai, bet vidurys šapos 
dirba. Kišeniniai nedirbo vi
są savaitę, nes ir tenai nebu
vo mokama už pridėtą jiems 
darbą.

Šimaičio kriaučiai pradėjo 
dirbti pradžioje birželio ir 
apie tris savaites nemokėjo 
darbininkams algų. Algų mo
kėjimas ir dabar nenormališ- 

•kas. Darbo yra.
' Šimėno siuvėjai, kaip prą- 

nešimas sako, ginasi nuo ba
do. Pora savaičių jau mokė
jo duokles unijai. Dabar gal 
būt jau dirbs gerėliau.

Šalaviejaus šapukė juda, 
kruta. Sakoma, kad yra dide
lis ir gražus susiklausymas 
darbininkų ir čermano.

Matulio-Vaiginio kriaučiai 
dirba pilnai. Jiems priklauso
mą darbą, kaip dabar yra nu
matoma, daugiau į 
nesiunčia.

YuškeviČiaus 
dutiniai. Jeigu 
tai darbininkai 
nieko naujo.

Riaubos-Zalevskio dirbtuvei 
darbininkų nesiunčia nei Uni
jos Darbo Biuras, nei Bubnys, 
nes ji siuva moteriškus aprė- 
dalus. Lietuvių toj šapoj pasi
liko gal tik kokie trys. Už
darbis, sakoma, yra tenai la
bai prastas.

Kilo klausimas apie mokėji
mą duoklių. Buvo pageidauja
ma, kad būtų mokama lygiai 
visose dirbtuvėse, o ne taip, 
kaip dabar yra. Vienur mo
kama 10-tas nuošimtis, kitur 
ne. Tačiau tokis sulyginimas 
nėra galimas, nes kuri šapa 
daugiau dirba, ji daugiau ir 
unijai duoklių išmoka.

Kriaučių baliaus 12-tos die
nos spalių, tikietus išdalino 
čermanams ir prašė j Uos pla- 
tint dirbtuvėse, pardavinėt po 
25-kis centus. Balius bus 
Grand Paradise svetainėje. 
Taisykit kojas šokiams!

J. Nalivaika.

Ar Eina Laiškai į 
Lietuvą?

Ar Jau Užsisaket 
Buše Vietą?

“Apsivalė...”

Rėklys, maspethie-

kitose šapose, 
sutaikint, išly-

kišeniniai ne-

kelinta sa- 
naujo. Da-

neturi dar-

New arką

dirba vi- 
nemoka,

sapa 
algų 
nedirba. Šiaip

Bomba Išgązdino — 
Bombos Nebuvo

Nežinomas asmuo palikęs 
dėžutę 3rd Avė. aukštojo 
gelžkelio stotyje, N. Y. Pribu
vo bombų ekspertų būrys, at
sargiai nubugdeno dėžę kubi- 
lan aliejaus tuščiam lote prie 
Cherry ir Water St., o tada, 
sumirkusią aliejuje, ištraukė 
ir atidarė. Dėžutėj ne tik ne
rado tikros ar bent kokios 
bombos, bet ir vaisiai buvo 
dirbtiniai, taipgi audimo at
karpų, iškeistų čekių ir pa
veikslams maliavų.

Pastaruoju laiku labai daug 
skleidžiama gandų, kad iš Lie
tuvos laiškų nebegausime, kad 
bus griežtai cenzūruojama ir 
1.1. Gandus skleidžia atvažia
vę iš Lietuvos buvę valdinin
kai, o jiems karštai pritaria 
buvę “tautiški” laikraščiai ir 
dhr daugiau—tūlas asmuo, 
gremėzdiškai vedantis neva 
“lietuvių radio valandą”. Mi
nimas lietuviško pusvalandžio 
vedėjas tokiu žargonišku lie
tuvių kalbos akcentu baugina 
vietinius brooklyniečius, kad 
kaip/kada juokas ima, o kaip 
kada turi stebėtis, kaip gali 
taip palaidai necivilizuotą 
žmogų leist prie “mikrofono ?”

O tikrenybėje, laiškai iš Lie
tuvos ateina, ir laiškai ateina 
visiškai necenzūruoti, nors tie
sa, kelyje užtrunka kiek il
giau, bet tai ne Lietuvos val
džios kaltė. . .

“Oro pasta” laiškai ateina 
iš Lietuvos ir į ten nueina į 
dešimts dienų.

Pereitomis
—E. B. gavo keletą laiškų, vi
siškai jokios cenzūros nelies
tų. Bet kita, moteris A., gavo 
per Klaipėdą siųstus laiškus, 
kur buvo cenzūruota Vokieti
joje, ir pasirodo, kad siųstus 
pinigus į Lietuvą, per laišką, 
išėmė ir peržiūrėjo Klaipėdo
je (manoma, kad sena Lietu
vos valdžia su vokiečių žinia 
tą daro). Bet kuomet laiškai 
eina kitais keliais—ateina jo
kios cenzūros neliesti.

Kiek girdima, ir daug kitų 
gauna laiškus tvarkoj, be jo
kios cenzūros.

Reporteris.

“Laisvės” naudai rengiama
sis piknikas Philadelphijoj 
įvyks jau šį sekmadienį, rug
sėjo 22-rą.

Tai bus smagi ir paskutinė 
šio. sezono didžioji ekskursi
ja į užmiestį o ten nuvažiavus 
laukią, vienas iš didžiausių ir 
įdomiausių piknikų, koki tik 
galimi tarp lietuvių Amerikoj. 
Čia dainuos keli lietuvių cho
rai, dalyvaus tūkstančiai lietu
vių iš kelių valstijų, didelės 
piniginės dovanos prie įžangos 
bilietų, šokiai, vaišės.

Ekskursijai buso 
(round trip) $1.75. 
me įsigyti bilietus iš
kad užtikrint sau dalyvumą ir 
pagelbėt busų paruošimo ko
misijai, kuriai iš anksto žino
jimas keleivių skaičiaus pa
lengvina pareigas.

bilietai
Prašo- 

anksto,

Iš LLD Pirmos Kuopos 
Susirinkimo

dienomis moteris

Darbiečiai Daug Darbavosi 
Išstatyti Prieškarinius 

Kandidatus
Progresyviai darbiečiai prieš 

pirminius balsavimus (prima
ries), rugsėjo 17-tą, dėjo vi
sas pastangas išstatyti pažan
gius, taiką ir demokratiją gi
nančius kandidatus į šalies 
kongresą, valstijos seimelį (as
sembly), miesto prezidentą, 
apskričio teisėją, ir delegatus 
bei alternatus -partinei kon
vencijai.

Vietomis, kur užkarinės jė
gos, vadovaujamos Luigi An- 
tonini’o ir kitų turi užgrobu
sios organizaciją ir turėjo ofi
ciali balotą, Progresyvių Ko
mitetas išstatė savo sleitus ir 
jau yra pasiruošęs kampanijai 
už progresyvių išrinkimą.

Darbiečių partija šiose no
minacijose buvo domesio cen
tru, tad visi, draugai ir prie
šai, su didžiausiu nekantrumu 
laukia pasekmių. D-tis.

Kiek Yra Galinčių Balsuot 
Nominacijose?

Norint balsuot nominacijose 
neužtenka būt piliečiu, bet 
dar reikia būt ir užsirašiusiu 
(enrolled) tos ar kitos parti
jos balsuotoju, kad turėt tei
sę pirminių balsavimų dieną 
(primaries) nominuot partijų 
kandidatus.

Šiuos žodžius rašant dar ne
žinia, kiek piliečių panaudojo 
savo politinę galią—balsą— 
nominacijose 
Tačiau žinia,
New Yorke turėjo 2,065,224. 
Partijomis 
sekamai: 
872, republikonų
darbiečių — 136,028.

rugsėjo 17-tą. 
kad tą galią

jie buvo užsirašę 
demokratų—1,501,- 

327,324,

Rugsėjo 15-tą Pasaulio Pa
rodą atlankė 260,313 lankyto
jų. Daugiausia šiais metais 
lankytojų buvo birželio 2-rą,' 
kada lankėsi 378,761 asmuo.

Privatinė industrija ragina
ma steigti gyvenamus butus 
aplink karines industrijas, 
kaip skelbia Twentieth Centu
ry Fundas.

Susirinkimas, įvykęs pereitą 
ketvirtadienį, buvo sėkmingas. 
Atsilankė nemažai narių ir 
kožnas ėmė dalyvumą. Buvo 
apkalbėti reikalai liečianti or
ganizaciją. Nutarta surengti 
pietus pradžioj žieminio sezo
no.

Kuopa buvo užsisakius kny
gą apie Harry Bridges bylos 
procedūrą. Jis yra visiems ži
nomas kaipo CIO organizato
rius. Todėl Amerikos valdžia 
norėjo jį išdeportuoti į Austra
liją. Knyga ir 50 lapelių par
nešta ir per Gužą perduota 
kuopai. Nariai ar pašaliniai 
galės įsigyti ir perskaityti, su
žinoti apie tą pagarsėjusį CIO 
laivakrovių organizatorių ,įr tų 
darbininkų kovas su išnaudo
tojais. /

Draugas G. Warlson, sugrį
žęs iš Taikos Kongreso, Chica
goj, išdavė platų raportą. De
legatų buvo daug ir visi en
tuziastiškai pasiryžę kovoti už 
išlaikymą Amerikos nuo ka
ro.

Po raporto buvo keli klau
simai. Vienas klausė, ar daug 
buvo katalikų kunigų. Atsakė: 
Katalikų darbininkų organiza
cijų dalyvavo, bet kunigų nesi
matė. Antras klausė, ar daug 
žydų rabinų buvo. Atsakė: 
Buvo mažiausia vienąs, Mo
ses Miller. Kaip katalikų dva- 
siškija daugiausia dirba fa
šizmo naudai, taip žydų ra
binai remia prieš-darbininkiš- 
ką judėjimą. O protestonų ku
nigų buvo daug.

Kuopos Korespondentas.

Neseniai per reakcinę spau
dą fašistas V. Jankauskas pra
pliupo: “išvemkime laukan 
komunistus iš mūsų organiza
cijų!” Ypatingai jam rūpėjo 
“išvemti” juos iš, taip vadi
namo, Spaudos Kliubo New 
Yorke. Mat, jisai yra to Kliu
bo sekretorius—tik pamisly- 
kit, kokia garbė!

Praėjo tasai išgarsintas 
Kliubo susirinkimas ir jau V. 
Bukšnaičio korespondencijoj 
skaitome, kad Kliubas “apsi
valė” nuo visokių “diktatūros 
simpatikų.”

Iš tikrųjų gi, tai kalnas pa
gimdė pelę: nors “vėmimo” 
čampionas Jankauskas buvo 
išsižiojęs ir labai plačiai, bet 
“išvemta” tik viena narė, o ir 
ta labai artima Jankausko gi
minaitė ! Daugelis narių pasi
piktino tokia naciška “vadų” 
taktika. Tūli tai pareiškė pa
čiame susirinkime, tūli protes
to laiškus atsiuntė, o vienas 
net formaliai iš Kliubo rezig
navo. Keli nariai, nebuvę su
sirinkime, pareiškė, kad Kliu- 
ban daugiau nebepriklausys.

Išrodo, kad. tasai pradėtas 
fašistų teroras prieš kitaip 
manančius lietuvius neduoda 
jiems pageidaujamų vaisių.

Rep.

; Juozas
tis, LDS 14 kuopos narys, ir 
vėl randasi ligoninėj. Draugas 
Rėklys jau antru kartu randa
si ligoninėj šiais metais. Pir
mą syk patekęs ten pabuvo 
kiek savaičių, bet dabar ir vėl 
turėjo grįžt. Linkime, drauge, 
kad pasveiktum ir kuogrei- 
čiausia sugrįžtum namuosna.

Draugai, kuriems laikas pa
vėlina, aplankykite draugą 
Rėklį. Jis randasi Kings Coun
ty Ligoninėj, Main Building, 
Ward A-61, Brooklyn, N. Y., 
ant šešto aukšto. E. T.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

šeštadienį, rugsėjo 21, Jaunų Vy
rų Susivienijimas ruošia "Rudens 
Vakarą.” Savo patalpoj, 425 Grand 
St. Turėsime muzikos/ šokių, užkan
džių. Ateikite* patys ir atsiveskite 
draugus, praleisite linksmai laiką.

(220-221)

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkime šio ketvirtadienio vaka
ro 7:30, rugsėjo 19-tą, 419 Lorimer 
St., bus svarbus raportas iš Taikos 
Kongreso, Chicagoj, per mūs dele
gatę J. Augutienę. Kviečiame ir ne 
nares — visus įdomaujančius išgirst 
raportą. — Valdyba. (220-221)

EAST N. Y.—RICH. HILL
ALDLD 185t kp. susirinkimas 

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

(219-220)

Vietos 
tuotos

ir impor- 
degtines ir 

geriausiųvynai, 
bravorų alus ii 
ėlius. Kada būsi* 
te Brooklyne, už
eikite susipažinti

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterims. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Šauks Kitą Gvardiečių 
Diviziją

Tuojau po iššaukimo prati
mams pasiruoši karui 44-tos 
Nacionalės Gvardijos Divizi
jos, kuri pradėjo tarnybą rug
sėjo 16-tą, tą pat vakarą pa
skelbta mobilizacija 27-tos Di
vizijos. šios divizijos tarnyba 
prasidės spalių 15-tą.

Pirmiausia iššauktoj divizi
joj esama 10,600 jaunų vyrų, 
sekamoj—9,000.

Iššaukiamojon 27-ton Divi- 
zijon įeina 105-tas ir 108-tas 
pėstininkų būriai iš “up-state”, 
1 O-tas iš Albany, 165-tas iš 
New Yorko, taipgi 104, 105 ir 
106-tas artileristų būriai*-, ir 
102-ras inžinierių, medikų ir 
administracinio aparato būrys.

Rasta
Williamsburge rasta viduti

nės vertės radinys. Asmuo, pa
sakęs pamestinio rūšį, vertę, ir 
įrodęs asmenybę, gali • atsiimti 
pas S., “Laisvės” raštinėj.

George Bohlen, 49 m., '393 
Linden St., pasiųstas kalėti 30 
dienų už bereikalingą iššauki
mą gaisragesių. Jis aiškinosi- 
manęs šaukiąs policiją.

Kandidatai Kritikavo Pieno 
Kainų Kėlimą ir Išdavimą 

Busy Linijos N. Yorke
Komunistų kandidatai New 

Yorke kritikavo išdavimą kon
traktų privatiškoms firmoms 
operuoti 3rd Avė., N. Y., bu- 
sų- liniją per 50 metų. Bušų 
linija įsteigiama pavaduot esa
mą gatvekarių liniją. Jie sa
ko, kad tai ^priešinga New 
Yorko žmonių interesams, ka
dangi po tieki metų plepėjimo 
apie nusavinimą miesto susi
siekimo priemonių, miesto Są
matų Taryba ne tik išduoda 
privatiškoms kompanijoms vi
sas prie linijos teises, bet dar 
kontraktuose: met neužtikrina 
5 centų>fėro.

Kandidatai Amteris ir kiti 
taip pat reikalavo, kad vals
tybės ir valstijos žemdirbys
tės departmental neleistų Me
tropolitan Cooperative Milk 
Producers Bargaining Agen
tūrai kelt pieno kainas, ka
dangi, Amteris sako, toks 
žingsnis neatitiktų farmerių 
ir vartotojų interesams.

Pranas Januškevičius, 62 m. 
amžiaus, mirė 15 d. rugsėjo, 
Greenpoint ligoninėj. Bus lai
dotas 18 d. rugsėjo, iš Aromis- 
kio koplyčios, šv. Trejybės ka
pinėse. Laidotuves prižiūri 
Aromiskis, laidotuvių direkto
rius.

REIKALAVIMAI
Reikalingas prozininkas (presser) 

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

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)

Reikalingas apysenis vyras, kuris 
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)

PARDAVIMAI
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)
---- T--------------------------------- ------——--------------------------- •----------- -

MRANDAVOJIMAI
" Pasirandavoja fornišiuoti kamba
riai pavieniam vyram. Renda .priei
namą, Prašome kreiptis pas: Ra- 
chunas, 104 Grand St., Brooklyn, N.

^^•(219-221)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės 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

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

530 SUMMER AyENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai įpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold ?xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės/

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
i Brooklyn, N. Y.
TeL Triangle 5-3622

.168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. *

Tel. Evergreen 8-7179

Valgykite 
MEDŲ

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

kitės juomi.

Valgykite Medų*Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašklaučlus

Kaina 75c Kvorta

“Laisvėje”^ galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga- 
' ha prieinamas kainas.
kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus . ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant 'ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tab 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

J. GARŠVA
Grabo'rius-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

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiat

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS) 

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto .

Tel. Virginia 7-4499

Lietuviui Rakandui Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets; Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
i ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

i JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokat.mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
■ Gaminami Europlškp Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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