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KRISLAI
Žymusis Lietuvos Pianistas 

Amerikoje.
“Didžiausias Išdavikas...”
Puola Vanagaitį.
Mūsų Vajus.
Kur Jie Deda Aukas?

Rašo R. Mizara

Teko sužinoti, kad rugsėjo 
mėn. pabaigoj į New Yorką 
atvyksta žymiausis Lietuvos 
pianįstas Vytautas Bacevičius.

Vytautas Bacevičius per virš 
metus laiko koncertavo Pietų 
Amerikos respublikose. Jis il
gokai pagyveno Buenos Aires 
mieste, Argentinoj.

Argentinos spauda pianistą 
Vytautą Bacevičių nepapras
tai gražiai įvertino. Muzikos 
kritikai jį statė greta pačių 
žymiausiųjų pasaulio pianistų. 
Bacevičiaus koncertai įvykda
vo didžiausiuose Buenos Aires 
miesto teatruose.

Taigi ir Amerikos visuome
nė, be abejo, galės gražiai pa
sidžiaugti šio žymaus mūsų 
tautiečio pianisto muzika.

O dabar paskaitykite:
• “Lietuvos Socialistinė Tary

bų Respublika priimta į So
vietų Sąjungą. Nuo šiol mūsų 
džiaugsmai rūpesčiai yra 
bendri. Kaip Lietuvos Liau
dies Kariuomenės atstovas, aš 
drąsiai ir tvirtai pareiškiu, 
kad nuo šiol mūsų Liaudies 
Kariuomenė, būdama Raudo
nosios Armijos sudėtyje, nar
siai ir didvyriškai gins mums 
brangias bendras idėjas,— 
Lenino

bendras
Stalino idėjas.

giį šiuos žodžius
I

pasa-Kas 
kė?

O gi generolas Vitkauskas, 
sakydamas prakalbą per Mas
kvos radiją. Jis šiuos žodžius 
kalbėjo tuomet, kai Amerikos 

- kunigų, socialistų ir fašistų 
spauda skelbė, būk gen. Vit
kauskas jau esąs “sulikviduo- 
tas”.

Gen. Vitkauskas dalyvavo 
aukščiausiajam Sovietų Sąjun
gos parlamente, kur buvo pri
imta Lietuva į SSSR tautų šei
mą.

Gen. Vitkauskas, vadinasi, 
nėjo su smetonininkais, su iš
naudotojais, bet ėjo su liaudi
mi, su lietuvių tauta.

Visai neseniai kunigų, so
cialistų ir fašistų spauda gen. 
Vitkauską labai garbino. O 
dabar paklausykite, ką kuni
gų “Draugas” apie jį rašo:

“Iš visų Maskvai parsida
vusių Paleckio ministrų gen. 
Vitkauskas laikomas vienu di
džiausiu išdaviku. . .”

.Kas jį skaito išdaviku ? Ogi 
smetonlaižiai. Tie, kurie Sme
toną skaito tautos vadu, gen. 
Vitkauską skaito išdaviku.

Bet Lietuvos žmonės daly
kus riša kaip tik priešingai: 
jiems Smetona yra išdavikas, 
o gen.
draugas.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

T
No. 222

Prašome visų “Lai- ■ 
svės” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytoją savo dien- v v • •rasenu.
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ingių Lakūnai Pieš 
kino Karinius Vo

kiečiu Punktus
Anglai Bombininkai Kirtę Smūgius Vokiečių Laivam, 

Prieplaukom ir Kt. Svarbiem Punktam
London, rugs. 19.—Vakar 

ir užvakar Anglijos orlai
viai kirto skaudžių smūgių 
kariškai svarbiems vokiečių 
punktams, kaip teigia an
glų komanda:

Anglų lakūnai plačiai ir 
sėkmingai bombardavo vo
kiečių didžiųjų kanuolių liz
dus Francijos pajūryje, 
prie Anglų Kanalo; pleški
no vokiečių laivus ir valtis 
prieplaukose Francijos, Bel
gijos ir Holandijos; bombo
mis ardė ir degino pačias 
prieplaukas ir kirto skaudų 
smūgį Hamburgo uostui ir 
laivams jame.

Cherbourgo prieplaukoj, 
Franci joj, anglų lakūnai nu
skandino bent du transpor
tinius vokiečių laivus ir pa
darė daug gaisrų. Calais 
uoste ir Carnot srityje ang
lų bombininkai sukėlė milži
niškus gaisrus. Jie taipgi 
bombardavo vokiečių gele
žinkelius ir šiaip svarbius 
taikinius Krefelde, Hamme, 
Brusselyje ir kitose vietose. 
Šiuose žygiuose anglai pra
rado tik du savo lėktuvus.

Anglų orlaiviai labiausiai 
atakuoja vokiečių laivų su-

būrimus prieplaukose. Tuo- 
mi stengiasi iškrikdyti prie
šo planą, kuris tyko laivais 
urmu pergabent vokiečių 
armiją į Angliją.

Anglai iš naujo tirštai 
prisodino minų į vandenis 
aplinkui vokiečių prieplau
kas Norvegijoj, Vokietijoj, 
Holandijoj, Belgijoj ir Fran
ci j o j. Tuomi užtvėrė išplau
kimą vokiečių laivams iš 30 
uostų.

Bando Išmest Komunis
tus iš Rinkimų Sąrašų 

Arkansas Valstijoj

BOMBOS SUNAIKINO 
IŠTISUS NAMU BLO

KUS LONDONE
London, rugs. 19.—Anglų 

lėktuvai vakar dieną atmu
šė nuo Londono penkis di
delius būrius vokiečių orlai
vių ir sunaikino 46 užpuo
likų orlaivius, o vokiečiai 
nušovė 9 anglų lėktuvus. 
Bet paskui nuo
iki prašvintant, per ištisą 
naktį, vokiečių orlaiviai vi- 

Vitkauskas liaudies I su įtūžimu naikino Londo-

AMERIKA PERVEDĖ 50 
SAVO KARINIŲ ORLAI

VIŲ ANGLIJAI
Kanada Gaus 200 Tankų iš Jungtinių Valstijų; Amerika 

Perleidžia Savo Senesnius Karo Sekretus Anglijai
New York. — Radio žinių! Amerikos valdžia dabar 

dėstytojas Lowell Thomas 
trečiadienį vakare paskelbė, 
kad Jungtinių Valstijų vy
riausybė aplinkiniais keliais 
perleido Anglijai 50 karinių 
Amerikos lėktuvų. Tuos 
lėktuvus įmainė vienai ame
rikinei orlaivių kompanijai 
kaipo dalį apmokėjimo už 
naujesnius užsakytus Ame
rikai lėktuvus. Kompanija 
gautus senesnius lėktuvus 
pervedė Anglijai.

laiko nusenusiais daugelį 
karinių savo orlaivių, kurie 
pastatyti tik pusė metų at
gal; todėl, sako, jau galima 
juos pardavinėt kitiem kra
štam. Taip praneša New 
Yorko Times koresponden
tas.

Washingto n.—Jungti
nės Valstijos kas savaitė

Vokiečiai ir Italai 
Traukia Ispaniją į 
Karą prieš Anglus
Ruošiasi su Ispanijos Pagalba Išmušt Anglus iš 

Gibraltaro; Jau Esą Vokiečių Karių Ispanijoj
ROMA, rugs. 19.— Pašlama, Hitleris ir von ‘Rib 

Mussolinį atvyko Vokietijos bentropas su juom kalbėjo 
užsienių reikalų ministeris 
J. von Ribbentrop’as. Neo
ficialiai pranešama, kad 
jiedu tariasi įtraukt Ispani
ją į vokiečių-italų karo blo
ką prieš Angliją.

Šiomis dienomis į Berly
ną nuvažiavo Ispanijos val
džios ministeris S. Suner, 
generolo Franco švogerisir 
dešinioji jo ranka. Supran-

si apie Ispanijos veiklią tal
ką Italijai ir Vokietijai kaJ 
re prieš Angliją.

Little Rock, Arkansas. — 
Šios valstijos vyriausybė 
šaukia Martiną Diesą, pir
mininką kongresinės tyrinė
jimų komisijos, padėt iš
braukt komunistus iš rinki
mų sąrašų Arkansas’e.

Komunistai surinko dau
giau negu reikalaujama pi
liečių parašė savo kandida
tams: Earluį(^Browderiui į 
prezidentus, Jamesui W. 
Fordui į vice-prezidentus ir 
kitiems. Jie patenkino ir vi
sus kitus rinkiminius reika
lavimus, kaip praneša “Dai
ly Worker.”

Bet Arkansas valstijos 
sekretorius C. G. Hali krei-'gas komunistam išstatyt 
pėsi į teismą,
mas išmest Komunistų Par-1 kimuose.

Ottawa, Canada.—Neužil
go Kanada gaus daugiau 
kaip 200 tankų iš Ameri
kos,—pareiškė Kanados ap
sigynimo ministeris J. L. 
Alston rugs. 18 d. Amerikos 
valdžia laiko šiuos tankus

perleidžia “svetimom šalim”, nusenusiais, “bet jie pilnai 
(Anglijai) po dvyliką iki tinka Kanados apsigynimo 
penkiolikos senesnių kari-( tikslams,” sako jos karinin- 
nių išradimų, kurie iki šiol kai, kaip praneša United 
buvo laikomi slaptybėje. Press, amerikonų žinių ag- 
Tarp tokių išradimų yra ke- entūra.
Ii prietaisai bomboms iš or-, ypač naudojami lavint Ka- 
laivių nutaikyt.

Anglę Bombos Taipgi 
Pataiko į Vokiečiu Li
gonines, Prieglaudas

Šie tankai būsią

nados kareivius Anglijai.

CLEVELANDO CIO SMERKIA LAIKRAŠTĮ, 
KURS .SKELBĖ VARDUS PILIEČIŲ PASI

RAŠIUSIŲ UŽ KOMUNISTŲ KANDIDATUS

London, rugs. 19.—Veikia 
Anglijos ir Vokietijos oro 
laivynai. Anglijoj eina gir- 

, dai, kad jos lakūnai padarė 
Vokietijoj daug nuostolių. 
Be kitko, jie sunaikino tris 
ligonines ir vaikų prieglau
dos namą Ruhr krašte, va
karinėje Vokietijoje.

Berlin.— Vokietijos spau
da, rašydama apie. Sunerio 
atsilankymą, kartoja, kad 
Gibraltaras turi būt atim
tas iš Anglijos ir pervestas 
Ispanijai. —Gibraltaras yra 
galinga anglų tvirtovė, pie
tiniame Ispanijos pusiausa- 
lio kamputyje, prie vandens 
siaurumos tarp Atlanto 
Vandenyno ir Viduržemio 
Jūros.

Berlyno laikraščiai rašo, 
kad dabartinis ministerio 
Ribbentropo pasimatymas 
su Mussoliniu reikš svar
bias permainas kare ir Eu
ropos politikoje.

(Neoficialiai pranešama, 
jog Vokietija jau yra nu
siuntus didoką skaičių savo 
kariuomenės į Ispaniją, 
ypač prieš Gibraltarą.)

Cleveland, Ohio.—“Libe
ralų” dienraštis “Cleveland 
Press” paskelbė vardus 14 
tūkstančių . piliečių, kurie 
pasirašė peticijas reikalin-

tai yra jų įtraukimas į 
“juoduosius sąrašus ir hit- 
lerizmas.”

Anglų Orlaiviai Užmušė 9 
Ligotus Vokiečių Vaikus

reikalauda- savo kandidatus šiuose rin-

tiją iš rinkimų sąrašų; tai, 
girdi, todėl, kad komunis
tai “šaukią jėga ir prievar
ta nuverst Amerikos val
džią.”

20 CIO unijų vadų pa
siuntė protesto laišką tam 
laikraščiui. Jie sako, jog 
tų piliečių vardu skelbimas

Burlington, Vermont. — 
Šio miesto majoras Burns 
išspausdino vietiniuose lai
kraščiuose vardus, pavardes 
ir adresus 111 piliečių, ku
rie • pasiraš. peticijas ko
munistų kandidatams. Jų 
parašai buvo išvogti iš čio- 
naitinės komunistų raštinės.

Berlin,*4 rugs. 19.—Angli
jos orlaiviai naktį sunaikino 
tris vokiečių ligonines ir 
vieną ligotų vaikų prieglau
dą vakarinėje Vokietijoje. 
Prieglaudoje jie užmušė de
vynis vaikus ir daugelį su
žeidė. Vokiečiai nušovė že
myn 11 užpuolikų orlaivių. 
Taip praneša vokiečiai.

PRANAŠAUJA PRA
PULTĮ ITALUOS 
ARMIJAI EGIPTE

Cairo, Egiptas.—Egiptė- 
nų laikraščiai įspėja, kad 
Italų armiją pražūsianti 
Egipto tyruose. “Al Mišri” 
rašo: “Vakarinei Egipto dy
kumai yra lemta tapt fašiz
mo kapais.” Anglai ten galį 
ūmai užpult italus iš užnu
gario ir užkirst jiems pasi
traukimo liniją. Be to, labai 
sunku būsią italams gaut 
maisto, vandens ir amunici
jos per šimtus mylių smėlio 
dykumų. Anglų laivynas 
“gali bombarduot italus pa
jūryje; anglų lėktuvai gali 
taškyti maršuojančias italų 
eiles.”

Pirm pasitraukdami iš

ANGLAI SUSTABDĖ ITALU 
ARMIJOS ŽYGIAVIMĄ 

PIRMYN EGIPTE
Anglai Praneša:

Cairo, Egiptas, rugs. 19.- 
Anglai, veikdami daugiau
sia orlaiviais, sustabdė italų 
kariuomenės maršavimą 
pirmyn t 
ir italai;jau nepažengė to-! 
liau į rytus nuo miesto.
Italai Praneša:

Roma, rugs. 19.—Anglijos 
karo laivai iš Viduržemio 
Jūros bombardavo italų ka
riuomenę pajūriniame ruo
že per 75 mylias nuo Libijos 
sienos iki Sidi Barrani, 
Egipte. Anglų orlaiviai ata
kavo italų armiją ir kari
nius punktus visu Libijos 
ir Egipto pajūriu, per 350 
mylių.

Bet italų orlaiviai bombo
mis nuvijo šalin anglų karo 
laivus ir sunkiai sužeidė 
vieną anglų šarvuotlaivį.

Anglų lėktuvai taipgi 
bombardavo Italijos Dode
canese salas, bet mažai ža
los tepadarė.

VOKIEČIAI “KUMETINĖMIS” 
BOMBOMIS ARDO IR

DEGINA LONDONĄ
Anglai Pranešaa:

London, rugs. 19.—Šian
dien vokiečių orlaiviai bom
bardavo Londoną naujomis, 
didžiomis slaptingomis bom- 

Berlin, rugs. 19.—Pasku- bomis—Jos. gal sveria po 
tiniu žygiu ginkluoti vo
kiečių žvalgybos orlaiviai 
per naktį bombardavo Lon
doną ir visiškai sunaikino 
ištisus gyvenamųjų 
distriktus rytinėje

sutemos Anglai Sunaikinę Treja 
Tiek Daugiau Vokiečių 

Orlaivių

Sako, Jei Anglai Prakiš, 
Tad Amerika Pati Tu

rėsianti Kariaut
Čikagoje klerikalai pradėjo 

daryti atakas ant Vanagaičio, 
kam pastarasis per savo radi
jo programą nekolioja naujo
sios Lietuvos.

šitaip eidami, klerikalai’ nu
sisuks sau sprandą ir jie ka
da nors to savo žygio 
gailėsis.

Londonas Paplūdęs Krauju, 
Sako Vokiečiai

labai

dien- 
pada- 
negu

Tuoj prasidės mūsų 
raščio vajus. Jis reikia 
ryti pasekmingesnis, 
bent kuris kitas vajus iki šiol 
turėtas.

O jis tokis bus, jei tik kiek
vienas, kuris supranta savo 
reikalus, mūsų skaitytojas stos 
į darbą.

Dienraštis “Laisvė” dar nie
kad nevaidino tokios didelės 
Amerikos lietuvių visuomenė
je rolės, kokia jam tenka vai
dinti šiuo metu.

Dėl to “Laisvė” turi būti 
platinama, kad juo daugiau 
žmonių galėtų ją įsigyti.

Tūli žmonės kalba, kad 
Amerikos lietuviai klerikalai, 
kadaise surinktas aukas Vil
niaus krašto žmonėms šelpti, 
dabar jas perveda fondui, ku
ris rūpinasi gelbėjimu Smeto-

namų 
miesto

London. — Anglijos oro 
laivyno ministeris Sir Ar
chibald Sinclair paskelbė 

CAA. -1 • I OAA Al ^UgS. 18 kad Per 10 PaS“
1,500 iki 1,800 svarų. An- tinių dienų, anglai nušo- 
glai jas vadina “kometine- ž 1>867 vokječių Or- 
mis bombomis. < ------
nukrisdamos, <‘ 
tokiomis apakinančiai švie
siomis . liepsnomis, tartum

Pir™|laivius ir užmušę bei suėmę 
eksploduaja ą jų iakūnų. O tuo tarpu

UlOlLlIYLUk) 1 J' Lili C J C IIllCoLU

dalyje, kaip skelbia valdiš-! “saulė sprogsta,” o paskui 
ka nazių spauda:

šį kartą vokiečiai 
jo naujas didžiausias pade
gančias bombas. Londonas 
dabar “panašus į žmogų, 
kurio kraujas plūsta iš šim
to žaizdų.” Vokiečių bom
bos vėl prakirto požeminį 
Londono geležinkelį.

Anglija, girdi, prarado 621 
savo orlaivį ir mažiau kaip 
600 lakūnų.

varto-

nos ir jo žvalgybininkų, pa
sprukusių pas Hitlerį.

Jeigu taip kunigai ir jų ly
deriai daro, tai jie pasirodo 
esą dideli žmonių prigavikai. 
Tokiam atsitikime kiekvienas 
aukotojas gali lengvai parei
kalauti iš jų savo aukų ir juos 
pačius patraukti teismo atsa
komybėn už žulikystes.

tų bombų dalys “kaip kome
tos”. krinta žemyn ir viską 
degina aplinkui.

Per naktį vokiečiai oro 
(bombomis Londone užmušė 
90 žmonių ir sunkiai sužei
dė 350.

London, rugs. 19.—Naktį 
vokiečių bombininkai, be 520 tonų įtalpos, o su juom 
kitko, sužeidė Londono aps-'nuskendo apie 55 jūreiviai 
kričio valdybos rūmą. ir oficieriai. Jis dėliojo mi- 

---------- nas į jūrą prieš vokiečius.
Anot anglų, tai tik 17-tas

Washington, rugs. 19.— 
Jungtinių Valstijų laivyno 
admirolas Stanley sako:

Jeigu Vokietija įveiks An
gliją, tai Amerika automa
tiškai atsidurs kare su Vo
kietija. Admirolas Stanley, 
todėl, ragina šios šalies val
džią visomis jėgomis remti 
Anglijos karą prieš Vokieti
ją

enes m a r s a vi m ą pozicijų Viduržemio Jūros 
ties Sidi ^Barrani, i pakraštyje, anglai visur su

gadino šulinius ir šaltinius.
Francūziška spauda Eg

ipte teigia, kad anglai iki 
šiol dar išnešiojo j rimtą 
mūšį su italais tenai. Tai, 
girdi, italams dar nėra ko 
girtis laimėjimais Egipte.

Anglai Praradę Dar Tik 
Septynioliktą Submariną

Naujas Anglijos Pabūklas 
Prieš Vokiečių Lėktuvus

London. — Anglų vyriau
sybe pranešė, kad žuvo jų 
submarinas “Narwahl,” 1,-

Vokiečiai Skelbia Daug Di
desnius Angly Nuostolius submarinas i sunaikintas
Berlin. — Valdiška vokie- šiame kare.

čių spąuda paskelbė, kad ---------------—
nuo rugsėjo 1 d. dienos 
šiol vokiečiai sunaikino 
139 Anglijos orlaivius.

šiame kare.

Phila., Pa. -*i: Ex-prezid.

London. — Anglai labai 
sėkmingai’vartoja naują iš
rastą, slaptą pabūklą prieš 
vokiečių orlaivius, kaip ra
šo anglų spauda. Sako, kad 
tas pabūklas nėra “kanuo- 
lė nei koks spindulys, nei 
baliūnas.” Jis yra “papras
tas ir gana pigus.” Tai, gir
di, “vokiečiai paskui patys 
save spardysis iš piktumo, 
kad jie neatrado tokio pa-

Anglai Nukirtę 13 Vokiečių 
Lėktuvą, o Savo Praradę 35
Vokiečiai Praneša:

Berlin, rugs. 19.—Vakar 
vokiečių orlaiviai sėkmin
gai bombardavo Londoną, 
Liverpoolį, B i 11 i n g h amą, 
Newcastle ir kitus Anglijos 
miestus, turinčius karinių 
fabrikų. Per dieną vokiečių 
lakūnai nukirto žemyn 35 
anglų orlaivius, o savo pra
rado 13.

iki t
2,- Hoover sake:>Jer Amerika

eis į karį, tai įtaps diktatūra, prasto dalyko.

London, rugs. 19.—Praei
tą naktį anglų lakūnai ne
bombardavo Berlyno.

ORAS.— šį penktadienį 
būsią lietaus. Ketvirtadienį 
buvo 82 laipsniai šilumos.



T.

A Antras puslapis Penkt’adien., Rugsėjo 20, 1940

■I

JAISY®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, In C. 
every day, except Sunday 
Established April 5, 1911

<27 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
Tel. Stagg 2-3878 

. President...................
Secretary-Treasurer . . 
Editor.............................

Jos. Kairys 
J. Gašlūnas 
Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ........................ $5.50
United States, six months ....................  $3.00
Brooklyn, N. ¥., per year ..................   $6.00
Brooklyn, N. Y., six months ________  $3.25
Foreign countries, per year ..................  $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ...............  $5.50
Canada and Brazil, six months_____ * $3.00

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

Act of March 3, 1879.

Lietuvos Liaudies Pagalbos 
Sąjunga Gyvuos

Lietuvos spaudoje skaitome Lietuvos 
Liaudies Pagalbos Sąjungos Centro Val
dybos atsiša’ukimą, kuris parodo, ko ši 
Sąjunga sieksis naujojoj Lietuvoj. Atsi
šaukimas skamba:

“Po kapitalistinės santvarkos įsisteigi- 
ttio “nepriklausomoje” Lietuvoje dabarti
nė Lietuvos Liaudies Pagalbos Sąjunga 
tuoj stojo į kovą prieš kapitalistų terorą 
ir prieš imperialistinius karus.

“Įsigalėjus Lietuvoje fašizmui, tūk
stančiai kovotojų už liaudies teises bu
vo mėtomi į kalėjimus ir koncentracijos 
stovyklas.

“Šiuos kovotojus už liaudies teises L. 
L. P. S. remdavo medžiaginiai ir morali
niai. Be to, buvo šelpiamos jų šeimos, 
kurios liko be maitintojų. Taip pat išė
jusiems draugams buvo suteikta visoke
riopa pagalba.

“Dėka galingosios Raudonosios Armi
jos ir genialios Stalino politikos, Lietu
vos darbo liaudis ir jos avangardas po
litkaliniai atgavo laisvę. Ir čia Lietu
vos Liaudies Pagalbos Sąjungai iškilo 
nauji uždaviniai: buvo įsteigtas polit. 
kaliniams globoti komitetas, kuris aprū
pino juos drabužiais, pinigais, butais, po
ilsio vietomis ir gydymu, o dalis gavo ir 
darbo. Nereik manyti, kad tuo Lietuvos 
Liaudies Pagalbos Sąjungos darbas bai
gėsi. Atvirkščiai, darbas dar padaugėjo. 
Daugelis buvusių polit. kalinių visam sa- 

/ vo amžiui nustojo darbingumo, tapo in
validais, ligoniais. Jiems į talką ateina 

’ vėl Lietuvos Liaudies Pagalbos Sąjunga, 
kuri ir ateityj jais rūpinsis. Laisvoji 
Lietuvos darbo liaudis žino, kad įvairiuo
se kapitalistiniuose kraštuose ujami ir 
kankinami kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose tūkstančiai kovotojų, kurie 
kovojo dėl liaudies laisvės ir todėl per 
Lietuvos Liaudies Pagalbos Sąjungą visa 
darbo liaudis skuba įsijungti į pagalbos 
veikimą šiems kovotojams.

“Dabar, kai darbo Lietuvai atsivėrė 
nauji darbo dirvonai, Lietuvos Liaudies 
Pagalbos Sąjunga rūpinasi ne tik mūsų 
buvusių polit. kalinių ir užsienių polit. 
kalinių reikalais, bet ir visos Letuvos 
liaudies kultūrinio pajėgumo išsivysty
mu. Tai bus siekiama per spaudą, pas
kaitas, kultūros vakarus. Šiems tikslams 
įgyvendinti Lietuvos Liaudies Pagalbos 
Sąjunga privalo tapti masinė organizaci
ja.

“Lietuvos Liaudies Pagalbos Sąjunga 
perregistruoja savo narius ir kviečia 
gausingai stoti į jos eiles. Be to, numa
tyta šiomis dienomis išleisti žurnalą.

“L. L. P. S. tikisi, kad jos veikimo 
dirvai išsiplėtus, mūsų išlaisvintoji dar
bo liaudis dar- labiau ir dar sparčiau 
rems josios garbingas pastangas.”

. “Rugsėjo 8 d. Aleksiūnai turėjo daug 
svečių,” pasakojo Burkauskas. “Giminės 
ir draugai patyrę, kad jų duktė sugryžo 
iš Lietuvos, visi skubinosi pas Aleksiū- 
nus patirti, kaip dabar yra jų buvusioj 
tėvynėj, komet tiek ir tiek raudonar- 
atmiečių primaršavo.

“Man ji, kaip., dėdei ir pirmutiniam 
pasakojo: ‘Dėde, netikėk/kas ką sako ir 
ką rašo. Aš nesu mačiusi tokių draugiš
kų ir civilizuotų žmonių, kaip rusai rau
donarmiečiai. Iškarto buvo baimė, kad 
gali bolševikai apkraustyti Lietuvą. Bet 
patyrėme, kad taip nėra. Ką rusai užsi
sako, viską litais užsimoka. Ar tai val
gyklose, ar pirkdami ką, visus dalykus 
atlieka draugiškiausiu ir džentelmoniš- 
kiausiu būdu?

“Jinai sakė gryžusi dėl Amerikos kon
sulo raginimo ir dėl karo pavojaus. Taip 
dėl gyvenimo nebūtų gryžusi šion šalin. 
Jau buvo įstojusi mokintis rusų kalbos ir 
tenai gyventi būtų buvę linksma. Ypa
tingai po perversmo visiem (didžiumai) 
gyvenimas palinksmėjo. . :

“Tai maž-daug tokias informacijas ga
vome apie dabartinę Lietuvos padėtį,” 
pridūrė J. Burkauskas.”

Anglijos Komunistai Veikia 
ir Laimi

Kai Francija įstojo į karą, tai buržua
zija susitarė su socialistų lyderiais ir pir
miausiai drožė smūgį Francijos Komu
nistų Partijai. Komunistus Francijos val
dovai paskelbė esant penktaisiais kolo
nistais,—Francijos respublikos priešais 
ir tuo pasiremdami jų partiją padarė 
nelegališką, o visus veikėjus, kurie ne
spėjo pasislėpti, suareštavo ir įmetė į 
kalėjimus. Nemažai jų, aišku, ir išžudė.

Bet gyvenimas parodė ką kitą. Greitu 
laiku pasaulis pamatė, kad ne komunis
tai buvo penktaisiais kolonistais, Fran
cijos priešais, bet Francijos valdytojai. 
Francijos kariuomenė, Francijos valdo
vai pardavė savo kraštą Vokietijai, pa
dėjo Hitleriui sunaikinti francūzų tautą.

Ar iš to visko Anglijos valdytojai pa
simokino ar ne, mes nežinome. Bet vie
nas aišku: Anglijoje komūnistų partija 
tebeveikia viešai, legaliai. Anglijoje ko
munistai tebeleidžia savo dienraštį “Dai
ly Worker” ir kitokią literatūrą.

Ir ne tik komunistai Anglijoje legaliai 
veikia; jie kovoja, jie rūpinasi visos liau
dies interesais, kaip nei viena kita par-

Prasideda ’’Laisvės”
Vajus N a u j i e m s 
Skaitytojams Gauti

Mes stovime prieš veidą 
didelio pavojaus įtraukimo 
į karą. Leiskite man prives
ti kelis faktus. Kanada juk 
yra karo padėtyj su Vokie-j 
tija. Bet mūsų prezidentas; 
Rooseveltas padarė slaptą

Dėde, Netikėk, Ką Sako 
, Lietuvos Priešai.. .f>

“Vilnyj” skaitome sekamą:
“Pereitą šeštadienį “Vilnies” raštinei) 

Užėjęs J. Burkauskas pasakojo ką jo se
sers duktė Salomėja (Salomutė) Aleksiū- 

k nas pasakojo apie Raudonosios Armijos 
; karįus, kurių Lietuvoje po 15 d. birželio 
* žymiai padaugėjo. (Salomėja apsigyveno 

po adresu 3422 W. 63rd St., Hemlock
v 6579.);

“Salomėja gryžo laivu “American Le
gion”. Ji buvo Lietuvoje užsilikusi nuo 
Choro Pirmyn laikų, kuomet ji lankėsi _ . n(hi <«■ 11 nn į z ,,...,su dainų programų.

į

- .

Štai šiomis dienomis buržuazinė Uni
ted Press žinių agentūra iš Londono pra
neša, kad, dėka komunistų kovai, Londo
no biednuomenė laimėjo didelę pergalę, 
kuriai dėka ji, biednuomenė, galės išsau
goti daug savo gyvybių.

Iki šiol Londone nuo vokiečių bombų 
buržuazijos krito labai mažai. Kodėl? 
Todėl, kad buržuazija turi įsitaisiusi gi
lias nuo orlaivių bombų slėptuves.. To
sios slėptuvės puikiai įruoštos ir bombos 
kol kas jų nepajėgė sunaikinti.

Bet lūšnynuose gyveną žmonės krito, 
kaip musės. Krito dėlto, kad jie neturėjo 
kur dorai pasislėpti, kai vokiečių orlai
viai atlėkdavo ir paleisdavo bombų lie- 
tų!

Tuomi pirmiausiai susidomėjo komu
nistai. Jie per savo laikraštį “Daily Wor
ker” pradėjo reikalauti, kad biednuome- 
nei būtų suteikta didesnės ir saugesnės 
nuo bombų slėptuvės. Jie pareikalavo, 
kad biednuomenė turėtų teisės naudotis 
bankų ir fabrikų slėptuvėmis, kad tosios 
slėptuvės būtų atdaros ir naktimis. To
liau: jie pareikalavo, kad Anglijos bied
nuomenė, kurios namai tapo sudeginti 
Hitlerio bombomis, būtų įsileista į tur
tingų namus gyventi,—į namus, kuriuose 
puošniai be vargo gyvena plutokratija!

“Daily Workerį” paseke ir kiti laik
raščiai. Pagaliau komunistai if jų “Daily 
Workerio” redakcijos atstovai, vadovau
jami žymaus pasaulinio maštabo moksli
ninko J. B. S. Haldane, nuėjo pas vidaus 
reikalų ministerį Andersoną ir ten griež
tai pareikalavo pravesti jų nurodytas re
formas. Andersonas buvo priverstas su 
tuo sutikti.

Dėka tam šiandien tūkstančiai Lon
dono ir kitų miestų biednuomenės galės 
išlikti gyvi.

Galimas daiktas, kad dabar, kai ko
munistai šitaip gerai pasirodė ir uždavė 
smūgį plutokratijos interesams, pa*staro- 
ji ant jų pradės pulti. Bet tai niekis. Yra 
Anglijos darbo liaudis, kuri vis daugiau 
ir daugiau pramato, kas yra josios drau- 
gUs/blTaš'priešas. "

už jo supratimą fašistinių 
principų.” Jos stengiasi su
laikyti darbininkus nuo or
ganizavimosi į unijas. Jie 
laiko teroro buožę ant viso 
progresyvio darbininkų ir 
farmerių judėjimo.

sutartį su Kanada bendram I Prieteliai, n e u žmirškime 
apsigynimui. Kaip žinome, mes dabartinę Francijos is- 
Amerikos kapitalistų įdėliai tori ją. Francijoj buvo 200 
Kanadoj viršija anglų įdė- turtingųjų šeimynų, kurios 
liūs—tai faktas. Kas yra ta susabotažavo šalies apsigy- 
slapta sutartis? Tai tik pre-inimą, tai kaip mūsų dideli 
zidentas jos turinį žino. Jis-industrialistai Amerikos ap- 
pareiškė, kad sutarties gynimą. Kada Francijoj so- 
smulkmenos neskelbiamos, j cialistai sugriovė Liaudies 
Jis žino tą, kad tai yra lau-' Frontą, tai ten buvo nele- 
žymas Jung. Valstijų Kon
stitucijos, kada jis atsisakė 
perstatyti jos turinį senato 
užgyrimui.

Panašiai, prezidentas iš
mainė 50 karo laivų ant 
laivyno bazių su Anglija. 
Tik kelios dienos atgal kon
gresas vėl paskyrė 5 bilio- 
nus dolerių karo laivyno 
reikalams. Tuo kartu mums 
sakė, kad mūsų laivynas 
nėra užtektinai galingas, 
bet prezidentas perleidžia 
Anglijai « 50 karo laivų. 
Taipgi, yra dedamos pas
tangos daugiau gauti bazių 
nuo Francijos ir Holandi- 
jos.... Prezidentas Roose
veltas yra susidomėjęs, iš
vien su Wall Strytu, Indo- 
Chinais ir Rytų Indija, Ho- 
landijos kolonijomis Toli
muose Rytuose. Bet jūs, pi
liečiai, ir aš nesame jokiais 
šėrininkais Wall S try to gat
vėj ir neturime jokių žalio
sios medžiagos imperialisti
nių reikalų. Jūs ir aš jau se
nai keliame protestus prieš 
siuntimą milionais tonų 
plieno Japonijai karo rei
kalams prieš didvyrišką 
Chinijos liaudį. Bet siunti
mas eina savo keliu...

Visiems mums aišku, kad 
Jung. Valstijų kongreso 
teisės jau paneigtos, kad 
Rooseveltas nesiskaito su 
Konstitucija. Prezidentas 
kalba apie gerus kaimyniš
kus santikius Vakariniame 
Pusrutulyj...' Ar yra koki 
skirtumai tais klausimais 
tarpe 'jo ir republikonų kan
didato Į prezidentus Mr. 
Willkie? Nėra jokių. Kaip 
Mr. Rooseveltas, taip- Mr. 
Willkie visiškai nesiskaito 
net su jų pačių partijų pri
imtomis platformomis. Mr. 
Willkie yra kandidatas po- 1 
no J. P. Morgan ir jis vi
sus Roosevelto 'žygius už
gina. Ar yra kokis skirtu
mas tarpe Demokratų ir 
Republikonų partijų? Nėra, 
tai abi Wall S try to partijos 
—karo partijos.

Jos abi nenori, kad žmo
nės pareikštų savo pozici
ją. Jos stengiasi gauti jūsų praneša, kad vokiečiai jau 

| balsus paneigiant demokra-' išsklaido savo laivus, kurie 
tijos teises, Teisių Bilių ir į buvo sutelkti Norvegijos 
iJung. Valstijų Konstituciją, pakraščiuose gabent nazių 

O Jungtinėms Valstijoms^ Jos stengiasi padalinti mū- armiją į Angliją.
net taikos padėtyj, įvedusių liaudį. Pirmiausiai jos'-------------------
verstiną kareiviavimą kiek-1pradėjo 'puolimą ant nepi-l

.................................................................  vori Gni ivlausimai ir

Su 1 d. spalio-Octobe^kių ryšių su Lietuva ir ne
prasideda vajus ' ............. . *
dienraščiui “Laisvei” 
skaitytojų.
“Laisvės” skaitytojų gauti 
savo dienraščiui nors po 
vieną naują skaitytoją.

“Laisvė” dabar tiesiai iš 
Lietuvos gauna kablegra- 
mas ir kas Lietuvoje įvyko 
vakar—šiandien jūs skaity
site “Laisvėje.” “Laisvėje” 
telpa daug laiškų, gautų iš 
Lietuvos, kur rašoma apie 
naują gyvenimą Lietuvoje. 
“Laisvėje” yfa daug raštų 
geriausių Lietuvos rašytojų, teste gavimui 
Todėl “Laisvę” yra sv 
turėti savo namuose j 
vienam, kuris nori 1 
tiesą apie Lietuvą. S

“Laisvė” turėti savo 
muose yra svarbu netik dėl 
žinių iš Lietuvos, bet ir dėl 
kitų raštų. Nes “Laisvė” tu
ri sveikatos skyrių, kurį ve
da Dr.‘ Kaškiaučius ir duo- te nors vieną aukščiau pa- 
da puikių patarimų apie žymėtų dovanų. Tuom pat 
sveikatą. “Laisvėje” mirga kartu atliksite labai svarbų 
korespondencijos iš Ameri- apšvietos darbą, 
kos lietuvių gyvenimo ir 
veiklos. “Laisvės” įvairumų 
skyrius yra gausus šaltinis 
mokslinių raštų. “Laisvėje” 
yra svarbių politinių raštų 
ir gražus dailiosios literatū
ros skyrius ir moterų rei
kalais skyrius. O antradie
niais ir penktadieniais po 
ištisą puslapį duodama an
glų kalboje raštų jaunimui. 
Plačiai ir teisingai “Lais
vė” paduoda žinias iš viso 
pasaulio kraštų.

Fašistinėse, sostinėse Ber
lyne ir Romoje susisuko liz
dus iš Lietuvos pabėgę ap
sivogusieji fašistiniai Lietu
vos valdininkai. Hitlerio ir 
Mussolinio globojami, jie 
leidžia melus apie Lietuvą. 
Tikrenybėje jie neturi jo.-

gavimui 
naujų 

Prašome visų

žino, kas-ten dedasi. “Lais
vėje” yra teisingiausios ži
nios iš Lietuvos, nes tas ži
nias paduoda patys Lietu
vos žmonės.

“Laisvės” kaina metams 
$5.50, o pusei metų-r-$3.00. 
Po vajaus kaina pakils.

Šiemet laike vajaus kai
noje nuolaidos nebus nau
jiems skaitytojams. Nes vis
kas brangsta ir veikiausia 
reikės pakelti ir “Laisvės” 
re stambias pinigines dova
nas dalyvaujantiems kon- 

“Laisvei” 
,rbu naujų skaitytojų. Dovanos 
tek-1yra sekamos: 1—$50; 2—

na- $7; ir 10—$5.
Prašome visų apšvietą 

branginančių žmonių stoti į 
kontestą iš pradžios vajaus 
ir darbuotis, kad gautumė-

S e k m i n g i a usias būdas 
kainą. Todėl ir naujai užsi
rašantieji “Laisvę” mokės 
po $5.50 metams, o po $3.00 
pusei metų.

“Laisvės” Bendrovės di
rektoriai, norėdami, kad va
jus būtų sėkmingas, pasky- 
gauti dienraščiui “Laisvei” 
naujų skaitytojų yra lan
kantis po stubas. Nes dau
giau yra progos plačiau pa
sikalbėti su žmonėmis ir 
lengviau nurodyti svarbą 
turėti “Laisvę”.- savo na
muose. . ■

Prašome tuojau stoti į 
darbą ir darbuotis visu va
jaus laiku, kad gauti savo 
dienraščiui kuo daugiausia 
naujų skaitytojų.

“Laisves” Administracija.

Ką kalbėjo kandida
tai per radio

Mes gavome nurašytą 
kalbą, kurią sakė rugs. 17 
dieną per WHLD radio sto
tį, Niagara Falls, Israel 
Amteris, Komunistų Parti
jos kondidatas į New Yor- 
ko valstijos senatorius. Ka
dangi, dabar žmonės domisi 
įvairių partijų platformo
mis, tai čionai ir paduoda
me svarbiausi turinį z tos 
kalbos.

—Prieteliai!—sakė Amte
ris.—Aš'kalbu į jus, kaipo 
Komunistų Partijos kandi
datas į senatoriaus vietą 
New Yorko valstijoj. Jūs 
esat® daug girdėję apie ko
munistus, nuo šios partijos 
priešų. Bet jeigu jūs norėsi
te žinoti tiesą apie katali
kų bažnyčią, tai negalėsite 
eiti pas metodistų ministe-

nekarinių, civilių žmonių, 
moterų ir vaikų.

Ar jūs pamenate pereitą
jį karą, kuriame buvo 10 
milionų užmušta; 20 milio- 
nų sužeista ir karas kaina
vo per tris šimtus bilionų 
dolerių, šalį įtraukė į skolas, 
užkrovė ant darbininkų ir 
farmerių taksus, kuriuos 
mokame ir dabar?

Dabar vien Anglijai vie
nos dienos karo vedimas at
sieina 36 milionus dolerių.

galiais paskelbti komunis
tai. Užpultos darbo unijos, 
kooperacijos, sunaikinta So
cialistų Partija ir tai jau 
buvo prirengtas savas, na
minis fašizmas, kurio įve
dimui nei nebuvo reikalin
ga Hitlerio atėjimas. Dabar 
Franci j a yra fašistų kem
pėj. . - .

Tai yra persergėjimas 
Amerikos žmonėms, kad jie 
turi apginti komunistus ir 
mūsų konstitucines ir c*vi- 
les teises. Uždraudimas tei
sių komunistams, bandymai 
uždrausti Komunistų Parti
ją prileisti prie rinkimų, at- 
sisakymas iš leisti Earl 
Browder kalbėti, uždraudi
mas jam kalbėti per radio, 
kaipo Komunistų Partijos 
kandidatui, įvairūs planai 
prieš darbo unijas, progre
ssives darbininkų ir farme
rių organizacijas, tai žygiai 
prieš mūsų laisvę. Jeigu jūs 
ginate savo teises, tai tik 
vienas kelias ginti jas išsto- 
jant prieš tuos reakcijos 
žygius...

Šiandien yra tik vienas 
pasirinkimas iš dviejų. Ar
ba balsuot už Rooseveltą ir 

i kitus demokratų kandidatus 
balsuojant bedarbę, vargą, 
už išnaikinimą civilių lais
vių ir už karą. Balsuojant 
už Republikonų kandidatą 
Mr. Willkie, taip pat bal
suosite už tokią pat plat
formą, prieš darbininkų rei
kalus, prieš farmerius ir vi
dujinę klasę. Kitas pasirin
kimas yra—balsuoti už tai-- 
ką, darbus, civiles teises, 
Teisių Bilių. Šiuos obalsius 
laiko ant savo vėliavos Ko
munistų Partijos kandida
tai, į prezidentus Earl • 
Browder, į vice-prezidentus 
James Ford, į senatorius 
Israel Amter ir kiti. Ižbu- 
davokime mes liaudies vie
nybę už taiką. Išbudavoki- 
me plačią liaudies Trečią 
Partiją, taikos partiją, prieš 
karą partiją.

Štai už ką mes komunis
tai stovime...

t
1

verstiną kareiviavimą kiek-|-
viena dienas kainuos 46 mi-' liečiu apšaukiant, kad jie 
bonus dolerių. Penkiolika lyra užsienio agentai. Pas- 
bilionų dolerių jau dabar kui jos pradėjo aršią kam-1 
yra paskirta taip vadina- paniją prieš darbo unijas/ 
mam “prisirengimui”. Bet pritaikant prieš jas Sher-[

London. Keliautojai

Atsakymai
’ KLAUSIMAS

Gerbiamieji: Aš turiu notas 
už du šimtu dolerių užsienyje 
ir man pasakoja, kad aš ga- 
liu gauti tiktai 150 litų. Ar 
tas tiesa? Jie sako, kad ten 
esą patvarkymai dėl valiutos, 
kurie neleidžia jiems išsiųsti 
visus pinigus.

Aš esu “Laisvės” skaityto
jas. Lauksiu atsakymo. Ačiū.

“Laisves” Skaitytojas.
: ATSAKYMAS

Tokio Lietuvos vyriausybės 
patvarkymo mes nesame gir
dėję. Todėl negalime jums 
paaiškinti, kaip ir kiak pinigų 

,; j ’ lu-c- ------------------j— — jL/ieruvos piliečiai gan issiųsvi
lui esant atiduosime savo sistų mimsteris Roberto užsienin. Veikiausia neužilgo 
gyvastį kovoj už demokra- Farinacci pareiškė: “Garbė šis dalykas bus sutvarkytas ir 
4iįą>M mo..., , < kunigui Charles-Coughlinui į Amerikos lietuviams pranešta.

tai tik pradžia,,.. 
Darbo žmonės šioj

. J nereikalauja spėcialio ap- linčiavimai. Jos stengias pa
rite tiesą apie komunistus is gynimo. Aš pareiškiu mintį dalinti žmones pagal skir- 
nnta Vtjn/Udni-n, .visų Amerikos darbininkų,'tingus religijos įsitikinimus,
i Pažvelkite dabar į pašau- farmerių ir komunistų, kad atakuoja žydus ir katalikus.

i .rį to klausti. Taip yra ir po
litikoj, šį vakarą, jūs išgir-

jos kandidato.

lį. Liepsnoja trys karai — 
Europoj, Afrikoj ir Toli
muose Rytuose. Virš bilio- 
nas žmonių įvelta į karą. Ir 
viskas yra daroma, kad ir 
mūsų šalį įtraukus į impe
rialistinio 'pasaulio skerdy- 
nę.. Dabar karai skirtingi j 
skirtingi nOtYiuo pereitojo 
karo. Tada i-buvo frontas, 
apkasai, betI šiandien bom- 
'bos krinta iš padangių ant-

man Anti-Trust įstatymą, 
šalyj Diskriminacijos ir negrų

visų Amerikos darbininkų,! tingus religijos įsitikinimus,

mes ginsime savo brangią Hitleris juk naudojo anti- 
šalį prieš bent kokį užpuoli-' semitizmą pridengimui tik

rosios savo reakcinės turčių 
naudai programos. Anti-se- 
mitizmas skleidžiamas ir 
mūsų šalyj. Kunigas Cough
lin sako, kad šalyj yra 800 
anti-semitinių organ izaci-'

mą. Bet, mes taip pat kovo
sime prieš visus reakcionie
rius ir fašistiniai nusista
čiusius, kurie sako, kad jie 
nugalės Hitlerį įvesdami 
mūsų šalyj fašizmą. Mes ne-
apkeneiame fašizmo, reika- jų.. .. Neveltui Italijos fa-,^tuvo‘ pSai gan išsiūti

‘r" --r m—wi - rtį. „r. ,į. aha. f.



Penktadien., Rugsėjo 20, 1^40 Trečias pu slapia

IWIUIWW1EWz

— ’'■r" y . n|

U

Pasiutimas, ir Kaip nuo 
„Jo Gelbėtis

Šį pavasarį rytų ir pietų ir stebėti, ar jis tikrai pa- 
Lietuvoj, taip pat ir kitose siutimu susirgs. Jeigu šuo 
vietose, atsirado daugiau, bus pasiutęs, jis greit pra- 
pasiutusių šunų. Pasiutimo 
liga, matyt!, bus atėjusi iš 
buvusios Lenkijos, kur siau
tė karas. Su pasiutimu pra
vartu susipažinti visiems, 
kad * nelaimei atsitikus, ką 
nors pasiutusiam gyvuliui 
apriejus, žinotume ką dary
ti, ir kaip gydytis.

Pasiutimo liga gali su
sirgti katės, karvės, arkliai, 
vilkai ir kt. gyvuliai, bet 
dažniausiai pasiunta šunes, 
o jų apkandžioti suserga ir 
žmonės. Pasiutimo liga yra 
baisi, beveik visi aprieti 
suserga, o jeigu tokie nesi
gydo — miršta. Pasiutimu 
gali susirgti ne tik pasiutu
sių gyvulių įkąstieji, bet ir 
aplaižytieji, jeigu jų aplai
žytos nuogos kūno dalys 
(rankos, kojos, veidas) tu-l 
rėjo nors menkų įdrėskimų, i 
įbrėžimų, žaizdelių.

Šunes ir kiti gyvuliai pa-
• . M-i i ! in vapi icicuii vicsiunta apsikretę nuo kitų i • • •• • T •v i . v -i • ^ skiepai nepavojingi. Jeigu AfiHTiilni Izm’in oirni Iznaonw * a o o

!po ištyrimų pasirodo, kad 
įkandęs šuo buvo nepasiu- 

j tęs, daugiau nebeskiepija
ma, žmogus paleidžiamas 
namo, jis nebegaišta laiko. 
Jeigu įtartas pasiutimu šuo 
pabėga arba dėl kitų prie
žasčių įtarto šuns galva ne- 
nusiunčiama tirti, žmogus 
turi skiepytis visą laiką, su
gaišti kartais be reikalo 
apie mėnesį.

Gyd. J. š.

BEŽDŽIONIŲ MESA AN&V KARIUOMENEI
Daugelyje Indį jos vietų 

yra dideli beždžionių ūkiai. 
Čia stropiai prižiūrimos 
beždžionės auginamos, kai 
kurios mokomos ir už gerus

dės nebeėsti, ajsiras paraly- 
žiai ir paskui jis dvės. To
kio šuns galvą reikia nu
pjauti ir nusiųsti į stbtį, kur | esteJ°-

rias pasaulio vietas, šie 
ūkiai nepaprastai puikiai

iš visų mėsos rūšių, tad 
pratusių valgyti labai aukš
tai vertinama. Dabar di
džiausi beždžionių mėsos 
“kenuotos” kiekiai tiekiami

Prasidėjus karui, aišku, 
ne daug kam beždžionės be
buvo įdomios ir reikalauja
mos. Per tą laiką tuose ū- 
kiuose priaugo nepaprastai 
daug šių gyvūnu."

Paskutiniu laiku bezdžio- anglų kariuomenei maitinti, 
nės pradėta naudoti mėsai. 

, Jų mėsa esanti skaniausia
Pažymėtina, kad ši mėsa 
duodama tik šventėse. —D.

Jogurtas-Istoriškas Raugiu 
tas Pienas

ją ištirs ir nustatys kr šuo! 
buvo ar ne pasiutęs.)Jeigu 
šuns negalima nei sugauti 
pririšti, nei kur nors užda
ryti ir jį stebėti, reikia 
stengtis jį užmušti, o jo nu
pjautą galvą pasiųst ištirti. 
Čia dar kartą pakartoju

LIETUVOS MIESTAS, KU
KIS VISKO MATĖ

Jau 1256 m. Skuodo var-'nyčioje. O garsusis miesto
das minimas istorijoje, kai įkūrimo dokumentas laiko- 

kad skiepytis reikia važiuo-1 sukilo žemaičiai prieš savo mas pas seniausį miesto gy- 4iminii t m O’y -i i 4- o o ri ■ s s 1 1 _ • «• 1 • v- • y • , • -v -r 1 o i -1ti tuojau, 
jog įkandęs šuo buvo 
siutęs, o nelaukti tol,

jeigu _ įtariama, p^giobėjus”
Pa- ■ Skuodas minimas' ne kaip

kryžiuočius. Čia ventoj ą Katerfeldą.
Toliau atėjo sunkūs prie-

1 dėlk°lj miestas, bet kaip istorine tų spaudos laikai ir kovos 
tikrai šuns pasiutimas pa- kovų vieta. Tada Skuodas mokyklų ir laisves.
aiškės. Nes skiepijimai nuo 
pasiutimo apsaugo geriau
siai tada, kada kuo anksčiau 
pradedama skiepyti. Kai 
skiepyti pradedama vėlai 
arba tada, kai jau pasiuti
mo ligos žymės atsiranda, 
žmogus gali susirgti ir mir- 

j ti,—nei skiepai nebepadeda.
Neaprietam žmogui tie

buvo tik garsaus didiko 
Katkevičiaus dvaras. Per 
Skuodą ėjo didysis Rytprū-

Koriko Gadyne
Atėjus, caro rusams j ze-

gyvulių, kurie sveikuosius i 
apdrasko, apkramto. Svei-1 
kas šuo ar kitas gyvulys, į 
pasiutusiojo aprietas, pra-1 
džioj, kol liga jo kūne neįsi-i 
gali, būna kaip visai svei-, 
kas. Vėliau šuo, taip pat ir 
kitas gyvulys pasidaro ne-i 
ramus, • piktas, judrus, bė
gioja, trankosi. Dar vėliau j 
šuo nebepažįsta savo šeimi
ninko, namiškių, juos puola, 
apdrasko. Kartais šunes ne- j 
beatskiria žmogaus nuo 
stulpo, medžio, kuriuos lo-
i • i • i ?• Pas i Kulkasvaidiška Kalba

siu kelias iš Vokietijos gilu- maičius, miestas jau buvo 
mos į dabartines Pabaltės’gražiai išaugęs, turėjo ir 
valstybes, turėjęs didžios miesto lietuviškąją mokyk- 
prekybinės bei strateginės lą- Žemaičiai niekaip nega- 
reikšhiės. Ši gyvybinė susi- (Įėjo su nauja padėtimi apsi- 
siekimo gysla, jungianti to- Prasti, juo labiau, kad vie
linius kraštus, sudarė sąly-'ni į kitus žiūrėjo, kaip pa- 
gas dvarui išaugti į miestą vergtuosius ir pavergėjus, 
su garsia praeitimi. ■ Buvo uždaryta ir įsteigtoji 

Žymūs to laiko didikai—
devyni grafai įkūrė miestą čiaus miesto mokykla.
ir pavadino “Johannisber- 
gu.”

Žemaičių vyskupo Valan-

Nebeiškentę priespaudos, 
, 1863 m. .sukilo žemaičiai

Laikui bėgant, dvaras au- prieš pavergėjus. Bet šį 
go, plėtėsi ir prekyba su kartą ne taip buvo, kaip
Ry tpru si ai s, < 
su tolimesniais 
Tada 
prie 
kelio,

1 4/ A X LA A V VV A A \_> V W A [7 M UI V X_z AXUVA£7 #

o . per juos ir' anais 1256 metais, nes ūkiš- m(^ajs;
kraštais.'ki įrankiai nebeatlaikė prieš riqi

Skuodas, būdamas1 ginkluotų kazokų šimtines, 
didžiojo susisiekimo O, vargas kovojusiems dėl 

prekyboje vaidino laisves ir jos nelaimėju-
tarpininko rolę. Taip dvarui siems!... Sunkiai pergy- 

, savinin- veno koriko Muravjovo re-

kui nebegali praryti van
dens, nes atsiranda gerklės 
paralyžiai. Pagaliau paraly- Vienas mokslininkas, ku-

virstant miesteliu, 
kas Katkevičius ėmėsi 
gių iš dvaro padaryti 
džios ateities miestą.

Tuo reikalu 1572 m.

žy
di-

ge-

žimą—“teismą”, buvusį da
bartiniuose pašto rūmuose. 
O garsųjį Katkevičiaus—Sa-

žiuojamas visas gyvulio kū- ris tyrinėja jvairių kalbų gUfės 17 d. Varšavoj sura-
nas, ir jis dvesia. ! ' ’T ~ ” 2_______

Kada koks nors nepažįs- Pef Vlen^ minutę ištariamų mentas ir po juo pasirašė 
tarnas, klajoklis šuo apdras- skiemenU skaičių, padarė iš-,aštuoni grafai Sapėgai ir 
ko ir įkanda, reikia visada va<Ią, kad tikra “kulkasvai- .devintasis — Katkevičius, 
pagalvoti, ar jis kartais ne- diška” kalba esanti prancū- turėjęs devynis aukštus ti- kasamoji anglis žemėj, pra- 

. Zlį kalba. Prancūzai per tulus. Jis buvo vadinamas: milionai metų, bet šian-
/ kitų gyvulių minutę ištaria apie 360 skie-1 “školovo ir Myšos grafas,1 dieninis mokslas gali per

susirgdavo menU- Toliau seka japonų laisvasis Bykovo ponas, Lif-: galanda pagaminti ^tokį ži-
Bet, kalba, kurioj ištariama 310 liandijos ir Žemaitijos

šiais laikais nuo pasiutimo skiemenų, o paskui vokiečių mių starosta, Didžiosios! (akmeninę) anglį iš šiaudų
ligos gelbsti skiepijimai, ku- kalba su 250 skiemenų. An- Lietuvos ku ni‘gaikštystės'auSalų kamblių,^ medžių
riuos išgalvojo garsus pran- J
cūzų mokslininkas Pasteu- takalbiai negali ištarti dau- įr vyriausias 1

Visuose &iau kaip 220 skiemenų per Kauno hercmaršalas, Telšių

nas, ir jis dvesia.

buvo pasiutęs. Seniau pasiu
tusiu šunu ir 
aprieti žmonės 
pasiutimu ir mirdavo.
šiais laikais nuo pasiutimo

riuos išgalvojo garsus pran-
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greitumą, imdamas mastu §omas miesto įkūrimo doku-

zu kalba. Prancūzai

ir

Gazolinas iš Šiaudų
Kol susidarė žibalas ir iš-

------ , ------ „ ----------------- K- Že-(ba,lą ir minkštąją iškasamą 
skiemenų, o paskui vokiečių mįŲ starosta, Didžiosios ’ (akmeninę) anglį iš šiaudų,

pėgų dvarą pasisavino, kaž 
koks rusų didikas ir dalį 
miestelėnų padarė bau
džiauninkais.

Beveik kasdieną buvo tei
siami “nepaklusnieji” dva
ro didikui ir muravjoviškam 
režimui. Nuteistuosius su
rakintus geležiniais pan
čiais vesdavo viena gatve 
už miesto į laukus. Ten bu
vo kartuvės. Žmonės maty
dami vedant surakintus, 
skaudžiai atsidusdavo saky
dami :

—Ana, j.au veda į “ro
jų...” ‘ ,

Nuo to laiko ta gatvė ir 
buvo vadinama “Rojaus 
gatve.” Dabar ji vadinama 
Dariaus-Girėno vardu.

Toliau teko pergyventi 
džiaugsmus ir vargus ne- 
priklau somybės kūrimosi

Per pastaruosius 6—7 me-itoja šviežio pieno, bet verda 
tus jogurtas labai išsiplati- ir jau atvėsintą raugina, de- 
no visame pasaulyje. Žino
mas jis buvo ir seniau Tu r- pieno, kurį jie vadina laba- 
kijoje, Sirijoje, Bulgarijoje. 
Jį pagarsino ir platinti pra
dėjo Vakarų Europoje dar 
prieš 50 metų garsus rusų 
profesorius M e č n i k o v as, 
Pasteur’o Instituto direkto
rius Paryžiuje.

Jogurtas yra kilęs iš In
dijos. Ten jis yra vadinamas 
“išminčių” - jogų valgiu 
(joghurt). Apie jo kilmę 
yra daug legendų, randamų 
įvairių tautų šventraščiuo
se. Jogurtas yra taip pat se
nas, kaip sena žmonijos 
kultūra ir civilizacija.

Kas gi yra tasai jogur
tas? Jogurtu vadinamas 
yra tam tikru būdu surau- 
gintas pienas. Jis užraugia
mas dedant į pieną tam tik
rą raugą arba fermentą. *

Prof. Mečnikovas, kėliau-' viena bakterija, kurią jis 
damas po Mažosios Azijos ir pavadino “bacillus bulga- 
Šiaurinės Afrikos kraštus, ris” ir pieno mikrobas strep- 
turėjo progos matyti, kaip 
gyvena ir maitinasi r dyku
mų beduinai ir Egipto pras
čiokai. Jis buvo labai nus
tebintas tuo, kaip menkas 
ir neįvairus buvo tų kraštų Mečnikovas 
gyventojų maistas, ir kaip raugintą jogurtą, savo kny- 
sveiki, stiprūs ir ilgą amžių 
jie turėjo. Ir dabar dar ty
rų beduinai težino tik du 
valgiu: duoną arba tikriau 
sakant papločius iškeptus 
ant saulės įkaitintų akmenų 
ir jogurtą. Mečnikovas ma
tė, kad niekas iš jų nevar-

dant į jį to paties rauginto

nu.
Bulgarijoj, jis taip pat 

matė, kad kaimiečiai pana
šiu būdu gamina sau rūgusį 
pieną, kaip ir beduinai. Ta
me krašte ūkininkai visiškai 
nevartoja savaime surūgu
sio, bet valgo tik minėtu 
būdu raugintą pieną. Ten 
šiaip jau rūgusį pieną su
šeria kiaulėms, o raugintą 
valgo žmonės.

Mečnikovui parūpo ištir
ti, koks yra skirtumas tarp 
rūgusio ir rauginto pieno. 
Jis atrado, kad paprastu bū
du pats per save surūgęs 
pienas turi keliasdešimt rū
šių įvairių bakterijų.

Beduinų labane arba bul
garų jogurte rasta buvo tik

“bacillus bulga-

tokokas, kuris paverčia pie
ną Į tirštą, labai maistingą 
ir lengvai virškinamą masę.

Taigi skirtumas buvo la
bai didelis. Tada jau ir pats 

ėmė vartoti <

i

gose ir laikraščiuose ragin
damas visus kuo daugiau
siai to jogurto valgyti. Pas
kutinius 20 metu savo am* 
žiaus jis tik vien jogurtu ir 
maitinosi.

Savo raštuose Mečnikovas 
įrodinėjo, kad arabai, fela- 
chai, beduinai, turkai ir 
bulgarai dėl to tik ir susi
laukia ilgo amžiaus ir išgy
vena daugiau kaip 100 me
tų, kad nuolat ir daug val
go jogurto. Jis pats gyveno 
71 metus. —A. J.

j

Prisijungus Klaipėdai, iš
aušo ir Skuodui šviesesnis 
rytojus. Išimtinai, visas su
sisiekimas Kauno su Klai
pėda ėjo per Skuodą. Čia 
buvo geros pokarinės sąly
gos prekybai- kurtis, nes 
Skuodas yra arti Liepojaus 
ir Klaipėdos uostų. Skuodas, 
kaip ir anksčiau, užėmė 
prekyboje tarpininko vietą. 
Įsikūrė didelė muitinė, pre
kybos kontoros bei dideli 
sandėliai. Lygiagrečiai pr&- 
'dėjo kurtis ir pramonė. Au
go ir miestas, plėtėsi ribos, 
daugėjo gyventojų skaičius.

Toks klestėjimo tempas 
tęsėsi ligi 1932 m. kol buvo 
baigtas statyti ir atidarytas 
susisiekimui Telšių — Kre
tingos geležinkelis. Susto
jus susisiekimui, per Skuo
dą, sustojo ir prekyba, pasi
keitė gyvenimo ‘ sąlygos. 
Skuodas pasijuto esąs ypa
tingame “Dievo kampelyje.” 

• Bet kasmet miesto ekono
minė būklė gerėja. Sparčiai

Tūli Seniausi Dalykai
Pereitą vasarą kasinėda

mi vieną seną romėnų pilį, 
Vokietijos archeologai iška
sė alaus ąsotį, kurio amžius 
esąs apie 1600 metų.’Ąsotis 
buvęs ligi pusės pilnas 
alaus, ir kaip sakoma, alus 
esąs labai geras. Senumas 
priduoda daiktam ypatingą 
vertingumą ir “seniausio 
pasauly” pavadinimas ypač 
pavydėtinas. Ypatingai tai 
liečia prekybos įmones. Se
niausia save laiko švedų 
firma “Stora Kopparbergs 
Begs lags A k t i e b o 1 a g” 
Stockholme. Ji veikia jau 
nuo 12-jo šimtmečio ir turi 
700 metų senumo dokumen
tus. Seniausias miestas pa-

MILŽINIŠKAS PERLAS

Keli metai atgal ties Pa- 
lavano sala (Filipinuose) 
buvo išgriebtas skenduolis, 
o su juom ir milžiniško 
“kriabo” kiautas, sveriąs 
220 svarų, o kiaute atrastas •' 
perlas šešių svarų. Tai did
žiausias perlas pasaulyje. 
Jeigu jis būtų taisyklingai 
išaugęs, tai būtų vertas 3. 
milionus dolerių; bet šis per-.>; 
las yra ne visai apvalus, to
dėl mažiau vertinamas.

Pasirodo, jog minimas ne
laimingas žmogus buvo na
ras; pasinėręs jūros dug
nan, įkišo koją į to “kria-, , 
bo” kiautą, ir negalėjo pa-. 
kilti; taip ir žuvo.

Vienos Filipinų tautelės 
vadas padovanojo tą perlą 
amerikiečiui tyrinėtojui Co- 
bbui už tai, kad šis išgydė 
drugiu sergantį vado sūnų.

-D. .

glai kalba ištęstai ir jų grei- administratorių generolas bulvių ir įvairių kitų ūkio 
■.......... ......... karo vadas 'Pr°duktų, kurie turi savyje

angliadario (karbono) ar 
angliavandžių (krakmolų). 
O medžiai ir augalų stiebai 
daugiausiai ir susideda iš 
angliadario.

• Suvažiavime Amerikos 
Chemikų Draugijos Pitts- 
burghe profesorius Ernst 
Beri pranešė, jog reikia tik 
tam tikro spaudimo ir karš
čio, kad tas medžiagas pa
verst “akmenine” anglim 
bei žibalu, o žibalas jau ne
sunku perdirbt į gazoliną. |

Kaip tas spaudimas ir raitijoje vyraujančią batų'GESAS SUSTABDYT LE- 
k'arštis pritaikomas, tatai1 pramonėje vietą. , KIANTĮ ORLAIVĮ
profesorius Beri ir jo drau-! čia dar veikia antras Lie- Užsienio laikraščiai pra- 
gai mokslininkai išradėjai tuvoje meniško rago išdir- neša, kad žinomas vokiečių 
laiko slaptybėje. Šį sekretą bimo (galalititinės žaliavos1 chemikas prof. Hofmanas 
jie pranešė tik Jungtinių gaminių) fabrikas, didelė išradęs nepaprastai didelės

kariškos svarbos dalyką. Jis

ras (Pasteras). '_____ j
kraštuose yra įrengtos žmo-; minutę. _ Lėčiausia esanti įr Platelių valdytojas, 
nėms nuo pasiutimo gelbėti:PmtU juros saliečių kalba,’Įkurtajam miestui suteikė

>>

vietos, kurios to 
mokslininko garbei yra Pa
stero stotimis pavadintos. 
Lietuvoje tokios stotys yra 
Vilniuje ir Kaune. Kada 
žmogų įkanda koks nors ne
pažįstamas arba ir namiškis 
įtartinas pasiutimu šuo, rei
kia kuo greičiau važiuoti į 
vietą, kur arčiau, skiepytis, 
kad nesusirgti pasiutimu.!

didelio kul’ie Per minutę ištaria tik 
50- skiemenų.

KAIP TRUKšMAS KEN
KIA SVEIKATAI

Amerikos gydytojai, be
tyrinėdami įvairius trukš- 
mus, atrado, kad trukšmas 
.pagreitina širdies tvaksėji-

Skiepytis reikia gana ilgai, 
apie mėnesį taiko, jeigu yra 
įkandęs tikrai pasiutęs šuo. 
Per tą visą laiką žmogus 
kasdien turi ateiti į Pastero 
stotį, kur jam gydytojas 
įšvirkšcia skiepų.

Kartais gali atsitikti, kad 
žmogus skiepijasi be reika
lo ir ilgą laiką veltui su
gaišta. Tas atsitinka tada, 
jeigu tikrai nežinoma, ar 
įkandęs šuo buvo pasiutęs 
ar taip sau piktas. Kad to 
neatsitiktų, reikia visada 
stengtis tą įtartiną šunį pri
rišti arba kur nors uždaryti

mą, trukdo jo * apytaką, 
greičiau žmogų nuvargina, 

* i ardo nervus ir bendrai ken
kia sveikatai. Trukšmingo- 
se vietose darbininkai grei
čiau pavargsta negu rames- 

! nėse. *. v
Taip ir važiuodamas trau

kiniu žmogus pavargsta, 
nors nieko nedirba. Patsai 
trukšmas įvaro jam nuo
vargį. —D.

5,000 bičių sveria vos tik 
vieną svarą................

laisvųjų miestų teises ir pa
vadino “Johainnisbergu.”

Tokios teisės anais laikais 
buvo suteikiamos tik dide
liems arba kurios nors ypa
tingos reikšmės turintiems 
miestams. Miesto gyvento
jams buvo suteiktos plačios 
teisės: prekyboje, amatuose, 
miesto administracijos rin
kime, ir jie buvo atleisti 
nuo mokesčių mokėjimo. 
Įdomu, kad žydams mieste 
nebuvo leidžiama gyventi; 
galėjo tik laikinai pasilikti. 
Ypač jiems buvo draudžia
ma pardavinėti duoną 
krikščionims! Tikyboje gy
ventojams taip pat buvo 
duota plačių teisių. Miestas 
turėjo pusiau tikybinės 
reikšmės vėliavą. Vėliava 
buvo raudono šilko dugne 
su apaštalo Jono galva, ki
toj pusėj—kaž koks miesto 
ženklas. Vėliava yra dar ge
rai išsilaikiusi. Ji laikoma 
evangelikų — liuteronų, baž-

plečiasi prieš 16 metų įsi-'šauly esąs Nachičevanius, 
kūrusi batų pramonė. Da-1 Armėnijoj. Archeologai man
bar veikia apie 20 didesnių no, kad tai esąs senasis 
batų dirbtuvių, kurios per Naksuanas, 4,290 metų, 
mėnesį pagamina po 10,000 i Seniausia pasaulyj šeima 
—12,o6o porų batų. Dvi vadinasi chinai Kungai. Ji 
įmonės jau veikia fabrikų esanti žinoma jau apie pus- 
teisėmis, plečiasi ir kitos, trečio tūkstančio metų.—J. 
Skuodas ruošiasi užimti Že-j , -------------------

KIANTĮ ORLAIVĮ

jie pranešė tik Jungtinių gaminių) fabrikas, didelė
Valstijų vyriausybei. ’ vilnų verpykla ir didelis mo-

Dabar jie daro bandymus derniškai įrengtas malūnas, išrado dujas, kurios gali pa- 
perdirbt"medžius ir augalus'Yra visa eilė ir mažesnių ].................................... ‘
j kietąją iškasamąją anglį įmonių.
anthracite). 1 Šiems metams priimtas radėjas nesako dujų sudė-

Taip, suprantama, ir že- valsčiaus ir miesto biudže-Li- ----------- —

ŽADINTOJAI BAŽ
NYČIOJ

anthracite).

ir mažesnių ralyžiuoti lekiantį lėktuvą 
ir priverst jį nusileisti. Iš-

Keliose Airijos vietose iš 
kartos į kartą tęsiasi nepa
prastos pareigos, kurias 
tam tikri parapijų nariai at
lieka pamaldų metu. Jie tu-/ !

ties, bet manoma: kad pa
grindiniai jų dalykai bus 
efiline rūkštimi paveiktas ri žadinti užmigusius mal- 
jodas. Išradimas bus labai dininkus, ypač ri 
svarbus ginant miestus nuo bažnyčioj niekas 
lėktuvų puolimo. V. Kr. pamokslo metu.

an-'tas 119,000 litų. (Miestas te-mėj atsirado žibalas
glis—per tam tikrą karštį besitvarko valsčiaus teise- 
ir spaudimą į atsidūrusius mis). Didesnė pajamų dalis 
po ja medžius ir kitokius —apie 75,000 litų gaunama 
augalus.. - . . (.,tt-N. M.

ir

(Tąsa ant 7-to pusi.)
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Motion Pictures, Dancing at 
LDS Builders ‘Victory Party’

BROOKLYN, N. Y. — The Buil
ders athletes who won the LDS 
National Track and Field 
Meet Trophy last month will be 
honored at a special “Victory Par
ty" to be given by the LDS youth 
branch this Saturday. September 
21st at 419 Lorimer Street.

The trophy which the branch 
won by securing the most points 
at the Track and Field Meet on 
August 24th will be on exhibition. 
And all the lads and girls who did 
their best at the meet will be there. 
In addition to that, leading Lith- 
American stars of the athletic 
world will be present at this par
ty. You will have the • chance to 
meet with them, speak with them 
and get their autographs.

As a special attraction the ve
ry first showing of the motion pic
tures of the LDS Convention, the 
Nat’l Softball Tourney and the 
Track and Field Meet will be made 
at this party. Delegates, visitors

and sportsmen will now be able to 
see themselves as others see them! 
There will be no extra charge to 
see the film.

Dancing, of course, will be on 
the program. Plenty of it and va
ried enough for every jive artist or 
polka bug. It all starts at 8 p.m. 
this Saturday evening.

This Victory Party will be a 
really DIFFERENT one because 
each person who planks down the 
35c necessary for admission will 
immediately get <J5c back in the 
way of bar checks for food and 
refreshments! So for your admis
sion you not only get dancing and 
movies, but beer and refreshments, 
too! If that isn’t a bargain, we 
don’t know what is! Because of all 
this, this Saturday nite Builders 
“Victory Party’’ will be something 
to look forward to and long re
member.

Sec you there!
—Comm.

Tax-Supported Colleges
Make Campuses into Camps

B’klyners to 
Pa. Picnic

REGISTRATION
The Selective Service Act

Compulsory military service, in 
this country is now required by law. 
It will affect about 16,500,000 men 
throughout the United States, of 
whom about 1,107,000 are in New 
York City. An overwhelming ma
jority of these men probably never 
will bo called for military service, 
but all must register for this ser
vice on Oct. 16.

The facilities of four tax-sup
ported colleges have been offered 
to the army and navy with the 
suggestion that the extension en
gineering plant of City College and 
Brooklyn colleges might be 
for military research.

Dropping all pretense 
academic standards, a special 
mittee of the Board of Education, 
including the presidents of the four 
colleges, informed the two govern
ment departments of their willing
ness to co-operate, outlined the 
available facilities and asked what 
the government would like them to 
do.

used

of high 
com-

“He’s grouchy today—his stocks dropped again.

BRAIN 
emphasis 
of brain 
who head

will 
and 
the

BRAWN—-NOT
From now on the 

be on brawn instead 
the learned educators 
four colleges and Board of Educa
tion ‘ committee will be Johnny-on- 
the-spot for the warmongers.

Another stalwart of education for 
big business, Dr. Nicholas Murray 
Butler, president of Columbia Uni
versity, announced this week that 
the university would actively part
icipate in the national program of 
military preparedness and would 
offer during the 1940-41 academic 
year special training in aviation and 
engineering, and in Naval and Ma
rine Corps Reserve units, if the 
students showed sufficient interest.
He was kind enough to consent to tionary presidents and professors.

an arrangement that no student in 
good standing would lose his tuition 
fees if drafted.

A course in military engineering 
will be offered for the first time at 
Columbia this year. The University 
Committee op National Defense has 
filed preliminary application 
establishment of 
Officers Training 
bia, Dr. Butler 
students desire to

There seems to 
the doctor’s mind as to 
the students will endorse 
program in the university, 
without reason. The American Stu
dent Union has let it be known on 
more than one occassion that youth 
has the right to live decent, useful 
lives thqt did not include particip
ation in slaughter. Progressive tea
chers have warned against turning 
schools into military camps.

Attempting to rationalize its turn 
about face, the Columbia Defense 
Committee stated in a bulletin sent i 
to 6,000 incoming students, that I 
“The place of the university in the 
scheme of national defense is in 
part determined by the need, during 
an emergency such as the present 

certain national services 
university is uniquely 

to render.” Especially if 
down the river by rcac-

a Naval 
Corps at 
stated if 
enroll.
he some i

for the 
Reserve 
Colum- 
enough

doubt in 
whether 

this war 
And not

last 
held

EDDINGTON, Pa. — The 
big picnic of the season will be 
by the Lithuanian organizations of 
Philadelphia for the benefit of -the 
Lithuanian Daily “Laisve” at Mi- 
kolaitis Park in Eddington, Pa., 
this Sunday, September 22.

Many buses from surrounding 
communities are being organized to 
attend this affair. No less than 
three, and perhaps more, buses will 
leave Brooklyn Sunday morning to 
attend the picnic. A round trip ex
cursion ticket to the Philly picnic 
from Brooklyn is $1.75. Be sure to 
get your ticket today, if you 
want to miss this big picnic.

Pop-Priced 
Opera

don’t

Every man except a comparative 
few who are specifically excepted, 
whether he is a citizen of this 
country or an alien residing in this 
country, must register if he has 
attained, on Oct. 16, the twenty- 
first anniversary of his birth and 
has not yet attained the thirty-sixth 
anniversary of his birth.

The exceptions include only those 
already in or closely associated with 
the country’s armed 
ther with persons in 
governmental services 
in certain capacities 
embassies, legations 
services.

Since the numbci-
cifically exempted persons is com
paratively small, these exemptions 
need not concern most of the men 
between 21 and 36.

Registration is the first step to K* 
be taken by the men. All men ae- 
signated in the • Selective Training 
and Service Act must register re
gardless of their citizenship, physi
cal fitness or any claims for ex
emption that they may be prepared

to file. Special arrangements to be 
announced later are to be made 
for the registration of ill persons or 
others unable to go to registration 
points through no fault of their 
own.

In New York City on Wednesday, 
Oct. 16, between 7 A. M. and 9 
P. M. the young men will go to the 
most convenient public school in 
the Assembly District in which they 
are then living. These schools, the 
points of registration, will have 
been made ready by the Board of 
Education. Volunteer registrars se
lected from the lists of teachers 
will be on hand 
gistration.

The men will 
lowing eleven

to conduct the re-

one, for 
which a 
equipped 
it is sold

All is Not Quiet Behind the 
Scenes in Unoccupied France

the very dis
position given

reports show

THE LOUDSPEAKER
By MIKE O’PHONE

Seen in Brooklyn: — Tom Yer-21. This affair will be a most un-
mal calling up Vito Tamulis every 
half hour trying to locate him and 
wrest a promise from the great 
Dodger pitcher to be present at 
the Builders Victory Party Satur
day at Laisve Hall....

usual one since for a 35c admission 
each person who attends will re
ceive a quarter’s worth of bar 
checks for refreshments. We hear 
that fyeer will also be sold. That 
ought to bring you mugs around!....

forces, toge- 
certain other 
or associated 
with foreign 
or consular

of these spe-

Aldona Sharry, one of the more 
beautiful usherettes at the World’s 
Fair Lithuanian Pavilion last year, 
is currently directing two short 
plays for the Liaudies Teatras in 
Brooklyn. Rumor has it that she 
may join the Builders LDS Branch, 
and if she does we hope she or
ganizes a Ion g-needed drama 
group... __

.......  ^xr^BOD*
Ever since the LDS Nat’l Track 

and Field Meet Al Dobinis and Al 
Purvenas have been practicing the 
shot-put (so they say) at McCarrcr. 
Park. But, really, haven’t Marie, 
Nancy, May, Betty, and the; Con
scription Law something to do with 
their sustained interest in track 
and field athletics?...

Judy YokSas, the beautiful nurse 
with whom many a Brooklyn lad 
fell in love when she visited here 
last spring, has joined the Navy. 

' She is now in the Naval Nurses 
Copps—teaching...

Bernard Jatul, handsome lad of 
Stoughton LDS Bubbs who did post
graduate work in pharmacy last 
year at Purdue University, is now 
a graduate-assistant instructor at 
Florida University Department of I 
Pharmacy....

Kay Michelson, now a member of j 
the LDS National Youth Committee,į 
turned down an offer of a job as | 
instructor at N. Y. U. to continue! 
his legal education at Columbia. 1 
Kay has also been elected to the ( 

i editorial board of one of the most 
important law reviews in the 
country—the Columbia Law Re
view. ..

Three lads who received LDS 
scholarship this year are: Peter, 
Gustaitis, ( who wrote an article j 
on Ghosts for the erstwhile Voice j 
once); Joe Sipawitz (who resurrec
ted the Builders’ radio at one time),; 
apd Charley Strauss (who hails į 
from Thomas, W. Va.). Pete is a i 
Medical student, Joe a student of j 
electrical engineering and Charley ' 
studies at the University of West ' 
Va....

The WorLD’S Premiere of the 
LDS Convention and Sports Meet I 
Motion Fix will be held at the 
Builders Victory Party September

After a hectic pre-season football 
game in which Annie Wagnis of the 
LDS Nat’l Staff participated in on 
September 15, the druggist in An
nie’s neighborhood raised the price 
of Sloan’s Liniment because. the 
supply was running low...

We wonder what happened to the 
entire Editorial Board of the L.D.S. 
Metro Shout. Not one meeting of 
the Board was held since the con
vention. The deadline has just 
passed....

We also wonder if J. Orman’s, 
vacation had anything to do with 
I. C. Awl’s column being missing 
in the August 15th issue of the 
Tiesa...

Aldana Bernotą has promised to 
do a series of “Personalities” sket
ches for the Youth Section starting 
with the September 27th edition. . .

Annie Wagnis has a specially pre
pared speech all ready in case she 
Is ever called upon at the LDS 
Sorority, B’klyn Chapter, meeting. 
We predict it will go over big with 
the gals!

It is rumored in Brooklyn that 
a new Lithuanian radio program 
will be started before many moons 
pass by. It will be something 
REALLY different it is said....

Roy Mizara achieved a life-time 
ambition recently by defeating J. 
Siurba in a game of golf the other 
day...

Picnic in
Mass. •
MONTELLO, Mass. — • R. Matu- 

sevich, recently arrived from Lithu
ania, will be one of the principal 
speakers at the picnic to be held 
this Saturday at the Lithuanian Na
tional Park in Montello, Mass.

For entertainment the Norwood 
Men’s Group will sing and a good 
orchestra will be on hand for 
dancing.

Admission to the picnic is only 
10c and all are invited.

—Komisija.

BASLE, Switzerland. — Reports 
from unoccupied France this week 
throw an extremely revealing light 
upon the situation developing there. 
The reports are doubly significant 
in that they correct 
torted pictures of the 
by the general press.

Summarized, these 
that:

(1) There is widespread opposi
tion to the Petain regime, especial
ly among the industrial workers, 
demobilized soldiers and unem
ployed, in those areas where the 
.Communist Party’s influence was 
strong before the war, especially 
Toulouse, Lyons, and Marseilles.

(2) The demonstrations in these 
centres aginst the regime are of 
an organized character indicating 
that an illegal organization is oper
ative.

(3) There is no widespread sup
port for DeGaulle among the 
masses of the people, although in 
certain Catholic circles there is a 
tendency to look towards Britain.

(4) As a result of this mass un
rest and the economic chaos in the 
unoccupied areas, the Petain Gov- 
erpment’s authority is extremely 
weak and it is making desperate 
attempts to provide itself with 
some sort of mass basis, relying 
for this on the assistance of the' 
anti-semitic fascist organizations of 
De La Rocque and Bergery.

The anti-semitic measures recent
ly adopted by the regime have not 
been dictated by German pressure 
but represented an attempt by the 
French bourgeoisie to carry out 
into practice a policy after which 
they have always hankered. The 
recently reported anti-Jewish “de
monstration” in Vichy was officially 
inspired as part of this attempt, 
but anti-semitic propaganda in in
dustrial areas has made no head
way.

(Petain moved his Cabinet from 
Clermont-Ferrand, the industrial 
town where the Michelin works are 
situated because the workers there 
threatened a “new St. Bartholo
mew’s night” if the Government 
did not quit. Vichy was chosen as 
a desirable alternative seat, because 
of its essential upper class popu
lation.)

(5) The “war guilt” trial held at 
Riom, near Vichy, is also mainly 
for domestic consumption 
new atternpt to use ' the 
cheer "arguments” of 
nant French bourgeoisie 
dit anti-fascism of. all 
"warmongering.”

(6) Disturbed by these develop
ments in tlje upoccupied areas the 
Germans are considering the es
tablishment of an alternative "Gov
ernment” in Paris, under most pro
bably, M. Paul Etienne Ęlandin, 
the ex-Premier of France, who sent 
a telegram to Hitler congratulating 
him on the Munich pact. Recently 
when Laval went to Paris to dine 
at the German Embassy there he 
was surprised to find that Flandin 
was already there. There is 
talk of’ Germany taking over 
whole of France.

(7) Both Berlin and Rome
highly critical of the "pro-English” 
orientation of certain important 
members of the Petain Government. 
The Borcenzeitung, expressing this 
criticism, has, for example, said:

“Republican France is only pre
tending to be dead. The present re-

gijne is, in reality, like the former 
regime, a Radical Socialist Republic. 
Already mysterious threads are 
reaching out towards England.”

The Borscnzeitung is here ob
viously referring to the privately 
pro-British Catholic elements 
the Petain Government to which 
have already referred.

(Indicative of the economic 
tuation in the unoccupied area
the report received this week that 
270 trainloads of refugees from 
German occupied territory are be
ing sent back by the Petain Govern
ment. Of these 270, 86 carried re
fugees from Belgium.)
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The New York La Scala Opera 
Company (Alfredo Salmaggi, ar
tistic director), presents the se
venth presentation of the inaugural 
Brooklyn season this Saturday eve-; 
ning (September 21) at the Brook
lyn Academy of Music. The opera 
will be Giuseppe Verdi’s dramatic 
"11 Trovatore” featuring the fol
lowing cast: Anna Balos (Leonora), 
Winifred Heidt (Azucena), Mildred 
Ippolito (Inez), Ralph Errollc 
(Manrico), Frederio Jencks (Count 
di Luna), Frederick White (Fer- 
rando), Alfredo Neri, (Ruiz). Frank 
Riggio makes his first appearance 
this current season as conductor.

Verdi’s "Aida" will receive its 
first showing on Saturday evening, 
September 28, cast including: Gert
rude Ribla (Aida), Maria D’Andrea 
(Amneris), Gina Castro (A Pries
tess), Pasquale Ferrara (Radames), 
Gino Celletti 
Nino Carbon! 
(The King), 
Messenger).
conducts and 
pervise the corps de ballet. Louis 
Raybaud will be the stage director.

“Carmen” is the bill Saturday 
evening, October 5.

The company is contemplating 
playing the Brooklyn Academy of 
Music throughout the fall and win
ter (weekends). This will necessi
tate the forming of a second com
pany for the tri-state tour (Conn
ecticut - New Jersey - Pennsylvania) 
which will begin in late October.

be asked the fol
questions: Name, 

address, telephone number, age, 
date of birth, place of birth, name 
of person who will always know his 

I address, relationship of that person, 
j address of that person, employer’s 
name, place of business or employ
ment. They will fill out a registra
tion card giving this information 
and will receive a certificate indi
cating that they have complied 
with this obligation of citizenship. 
Nothing else will be required at 
that time. Subsequently the regis
trant will receive by mail a ques
tionnaire to be filled out and re
turned to the local registrar 
five days.

Further steps that may 
quired will be described in 
quent articles in this space.
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HEALTH
Eat to Live, Not Live to Eat

to Live — It is an old proverb, 
but the majority of people

Live to Eat

and chemical 
still higher functions 
us. We cannot cover

(debut as Amonarso), 
(Ramfis), Enzo Mollc 
Francesco Curci (A 
Anthony Paganucci

Ethel Phillips will su-

By J. F. Boris Ph. C., O. D.
Remember when we were 

in childhood that we mustn’t 
the 
one 
an 
my

told 
eat 
for 

that

our bodies.
know better, that eating 
mean simply consuming 
the table. It means what-

and a 
old Muni- 
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PHILADELPHIA, i Pa. — On 
day evening, September 20, 
Lyros Chorus will have its 
rehearsal in preparation for
Phila. Laisvė’s Picnic this Sunday, 
Sept. 22. And, as usual, although it 
seems that the group never gets 
around to doing so, the practice 
will begin at 8.30 sharp.

All those people who could not 
come out last week, will you kindly 
come down this Friday? It will be 
one of our more important gather
ings due to 
became other 
be discussed.

Come out, 
friends with 
better things 
the slump.

picnic rehearsal 
important items

and 
must

yourand bring 
you. Let’s go, on to 
instead of staying in

—Tillie Gegnas

Easy
General: "What would 

the corporal’s head were 
in battle?”

Soldier: "Nothing.”
General
Soldier:

oral.”

‘Why not?”
‘Because I’m

you do if 
blown off

the corp-

“Ring Dance”

GREAT NECK. L. I., N. Y. — 
The IsLanDcrS are giving an un

Ring Dance” on Saturday, 
at Steamboat

usual
October 19, 1940, 
Inn, 89-91 Steamboat Rd.

Admission will be 35c. There’ll 
be an excellent orchestra. Mark the 
date on your calendar and come on 
and find out all about it — ex
citing, different, etc.

—Comm. *

NYA Built
Structures

WASHINGTON. — Young 
working under the supervision of 
the National Youth Administration 
constructed 7,590 new community 
buildings and repaired or improved 
8,876 others in the fiscal year end
ed June 30. These projects, on 
which the cost was shared by the 
communities, will be maintained by 
local funds.

men

siological, physical 
and some 
known to
entire field, so we have chosen 
subject of foods alone, and we 
going to confine ourselves to 
foods and their values to the 
man body.
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the 
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foods.

seeds in our apples ? I 
thought the reason was 

apple tree would grow up in 
stomach. But now it seems we 

were all wrong about seeds. Ground
up apple seeds have been discovered 
to be a powerful health restorer 
and builder of the wasted muscular 
system of

We do 
does not 
food from
ever we absorb into our system, by 
whatever means or medium it may 
be. It is a process by which we 
assimilate a certain amount of 
energy to carry on the work we 
have to do in this life. If we take 
into consideration the solid food 
we assimilate in twenty-four hours, 
the quantity and quality and the 
kind of food we eat, our means and 
medium of digestion, that will prac
tically explain the health problem 
in its entirety. It is not what 
eat that counts, but what you 
similate—what you digest.

The state of cleanliness of
inner and external organs and pro
per functioning of the glands, 
all included in the problem of 
gestion.

Nutrition is cooperated with
vorai different functions, some phy-

you
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Beer to
Lose War
LONDON. — The Rev. J. N. 

Norton, speaking at a Methodist 
synod, suggested that German bom
bers were "sparing breweries” 
England because "if drinking 
tinues at the present rate we will 
lose the war.”

The synod urged that 
•throughout the -country be closed 
at 9 p. m. as an emergency mea
sure.

(The present legal closing hour is 
10 p. m. (11 p. m. in certain Lon
don districts), but the actual closing 
hour is earlier because of nightly 
air raid alarm.)

in 
con-
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TANKS SOUGHT BY CANADAU. S.

o  --  . _-7................_______—
□omo ot the 229 World War tanks wty|ch Canada is attempting to buy for training

Xi. .. *

Different foods are good 
different types. Certain kinds 
people cannot cat certain 
You may be able to overcome for 
a considerable length of time the 
chemical inclination of the foods 
that you absorb, for you possess 
a tremendous amount of physico
chemical vitality of defensive power 
secreted into the blood by your 
glands, but if you keep on eating 
disagreeable foods all the time, soo
ner or later it will affect vou.

There are three essentials in 
food which everyone should remem
ber when eating:

1. It should be easily digestible.
2. It should be rich in the mi

nerals needed by the body.
3. It should be easily eliminated. 

Everyone should regulate the habit 
of eating according to the de
mands- and needs of the physical 
body and not according to the clock 
or false appetite, or only for the 
joy of eating. The wiser ones arc 
those who Eat To Live; but the 
majority of people Live To Eat.

Some human beings do not have 
enough.food to keep their body to
gether, —they are in an actual 
state of starvation, and there are 
those 'who are sick from eating 
too much. Those who do not have 
enough and those who cannot as
similate all 
a state of 
ture’s Law.

Physical 
simple fact 
much food to live on 
as is absolutely necessary for his 
continuous growth. Every effort 
should bc put forth to increase the 
quality < of the food necessary for 
body building, -and decrease the 
quantity. To handle quantity re
quires a certain amount of energy 
to digest, assimilate and eliminate. 
Our entire organism is inter-de
pendent upon each other.

Every organ cooperates with 
others in proportion to its position, 
intensity and demand put upon it 
by the nature of the physical or
ganism as a whole. Eating the mi-, 
nimum quantity means economiza
tion or saving in energy by reduc
ing the extra work for the diges
tive, as well as eliminative organs. 
With the saving of energy a 
being can get along with 
less food than he is eating 
present time.

The second important point 
be remembered also: that our sys
tem cannot and will not assimilate 
all we cat. It can select only that 
portion of the food upon which it 
can grow and the rest, which is 
unassimilative, it hands over to the 
eliminative organs, the bowels, kid
neys, lungs, etc. The eliminative or
gans shQuld be kept clean and 
wholesome through proper diet, ex
ercise, cleanliness, correct food 
combinations and a cheerful mental 
disposition.

There arc three important points

they eat, 
starvation.

perf ection 
that, one

are both in 
This is Na-

lies in the 
is given so
— as much

human 
much 

at the

should

arc three important points 
iq the diet;

Whpn
What

First What to Eat; 
to Eat; Third How 

to eat is a 
cannot be 
People will

matter of 
regulated 
eat what 
eat or is

Second 
to Eat; 
choice which 
from without, 
they think they like to
beneficial for them to eat. It does 
not matter how many regulations 
are put around them, most indi
viduals will eat just exactly what 
they are determined to eat. 
. .mm "(To be corftinued)
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(Pabaiga).
Lietuvos Liaudies 

Išlaisvinimas
Vakar Liaudies Seimas 

nutarė paskelbti Lietuvoje 
Sovietų valdžią ir kad Lie
tuvos Socialistinė Sovietų 
Respublika įeitų į SSSR Są
jungos sąstatą (plojimas).

Šis istorinis nutarimas 
reiškia 
vargų galą (plojimas). Da
bar patys darbininkai, vals
tiečiai ir darbo inteligentai 
yra vieninteliai teisėti šei
mininkai visos Lietuvos že
mės. Išlaisvintoje Lietuvos 
žemėje dirbs laisvi Lietuvos 
valstiečiai. Nebereikės' 
jiems daugiau palikti savo 
gimtųjų laukų, kad jieškoti 
duonos ir laimės už jūrų— 
marių.

Mes turime dabar kurti. 
patys savo gyvenimą ir iš-' 
mintingai nuspręsti, kaip: 
sutvarkyti Lietuvos valstie
čių gyvenimą.
Paskelbti žemę Esant Visos 

Tautos, t. y. Valstybine
Nuosavybe

Žemė daugiau nebeturi 
būti spekuliacijos objektu 
(plojimai). Reikia kartą ant 
visados padaryti galą vals
tiečių žemių pardavinėjimui 
(plojimai). Reikia 'nedel
siant paskelbti visą Lietu
vos žemę, visus Lietuvos 
miškus ir vandenis, esant 
visos tautos (plojimai), t.y.! 
valstybine nuosavybe. Ta
me yra šventa tautos ♦valia 
ir mes tai privalome įvyk
dyti (plojimai).

Kodėl liaudis reikalauja, 
kad žemė taptų valstybine 
nuosavybe?

Darbo valstiečiai iš to 
daug išlošia.

Kądangi žemė, kuri pri
klauso valstybei, perduoda
ma valstiečiams naudotis 
neaprėžtam laikui ir nemo
kamai (plojimai), tai darbo 
valstietis ant savo žemės, 
kaip ir anksčiau, pasilieka 
šeimininku. Vadinasi, vals
tiečio, kaip savarankaus 
šeimininko, padėtis nepasi
keičia, o nauda bus ta, kad 
žemės iš valstiečio niekas 
negalės atimti už jokias 
skolas (karštas plojimas, 
valio). Tas padarys valstie
čio padėtį pastovesnę, tvir
tesnę. Žemė jau negalės 
pereiti į rankas visokių ver
telgų ir valdininkų, o pri
klausys tik valstiečiams, ku
rie ją dirbs (plojimai).

Atminkite, draugai atsto
vai, per kokį trumpą laiką, 
esant Lietuvoje privatinei 
neliečiamai nuosavybei, pra
rado žemę ją gavusieji pa-

■ i ■ ■ i    —:

ruoju nusileis. Aš manau, 
kad ir pas mus mes neiš
vengsime klasių kovos, ir 
manau, jog mums reikės 
budėti ir visu dėmesiu sto
vėti savo socialistinės tėvy
nės sargyboje (plojimai). 
Buržuazija ir pas mus ge
ruoju nepasiduos, bet gali
me būti tikri, kad dabar, 
įėję į Sovietų Sąjungą, 
mes ir toliau laimėsime ir 
savo kovą privesime prie 
laimingo galo (plojimai).

Kaip aš jau minėjau, iŠ 
darbo valstiečių nieko nebus 
atimta, bet jiems bus duota 
žemės ir suteikta rimta pa
galba joje įsikurti. Ne tik

valstiečių. Teks, ma- žus. Čia paminėsiu vieną 
epizodą iš mano gimtinės 
kaimo. Sakė, kad ateis rau
donarmiečiai ir pirmiausia 
atims iš visų žmonas ir vai
kus (juokas). Vienas kaimy
nas išvažiuoja į kermošių. 
Važiuodamas kelyje susi
tinka einančius raudonar
miečius. Šie matomai atsili
ko nuo savo dalies — buvo 
išvargę. Paprašė jo pavėžy- 
ti. Atvažiuoja jie į namus. 
Žmoųa žiūri, kad vyras at
važiuoja su raudonarmie
čiais, paėmė vaikus ir pa
sistengė kuo greičiausiai 
pasislėpti, net į kambarį 
neina. Žmona labai susirū
pino ir sako, kam juos at
vežei, ar kad vaikus atimtų. 
Ūkininkas paaiškino reika
lą ir kad jie visai nemano 
vaikų atiminėti. Iš to 
džiaugsmo žmona, kaip ma
tant, sunešė viską, ką ge
riausio turėjo ir pradėjo 
r a u d o n armiečius vaišinti, 
džiaugdamasi, kad iš jos 
vaikų neatims (juokas). 
Sąmoningas elementas neti
ki tokiems plepalams. Juos 
skleidžia tik įvairūs liaudies 
priešai. Bet vis dėlto, yra 
naivesnių žmonių, kurie pa
tiki tokiems niekams. Bet 
reikia pasakyti, kad tie nie
kų plepalai nėra tokio ne
kalto pobūdžio. Jie turi sa
votišką tikslą. Jeigu jums, 
draugai atstovai, teko būti 
kine, kur ėjo filmą “Leninas 
1918 m.”, ir jeigu jūs įsidė
mėjote momentą, kuomet 
žmonijos genijus Leninas 
laikė mitingą Putilovo zavo- 
de, tai ten irgi kilo įvairių 
panašių klausimų. Įsidėmė
kite, ką jis atsakė,—tai yra 
įsidėmėtini jo žodžiai. Jis 
sulygino buržuaziją su mir
štančiu žmogumi. Mirštan
tis griebiasi įvairių priemo
nių, kad išgelbėtų savo gy
vybę. Panašiai elgiasi ir 
buržuazija. Ir ji, kad išgel
bėtų savo gyvybę, griebia
si įvairiausių priemonių ir 
įvairiausių šmeižtų (ploji
mai). Nemanykite, atstovai, 
kad Lietuvos buržuazija 
yra tokia švelni, kad ii ge-

niekas nesirengia varyti 
valstiečių į kolchozus, bet 
visokie bandymai versti val
stiečius prieš jų valią burtis 
į kolchozus bus vertinami 
kaip kenksmingi provokaci
niai žygiai, nukreipti prieš 
Sovietų valdžios ir darbo 
žmonių interesus.

0 kas dėl vaikų atėmimo, 
tai čia daugiau, kaip kur 
kitur, tinka lietuviška pa
tarlė—kas kuo kvepia, tuo 
kitus tepa. Dvarininkai ir 
kapitalistai tikrai atimdavo 
nuo valstiečių ir darbininkų 
motinų vaikus, pradedant 6 
—7 metų, piemenauti ir

(Tąsa ant 6-to pusi.?

, sukurti specialią val
stybinę žemės reformos ko
misiją, kuri turės praktiš
kai įgyvendinti šį darbą 
trumpiausiu laiku ir pri
traukti prie jo matininkus, 
a g r o n o mus, kulturtechni- 
kus, mokytojus ir valstiečių 
aktyvą.
Asmeninė Valstiečių Nuosa

vybės Bus Saugojama 
Įstatymų

Mūsų liaudies 
įvairūs bliūdlaižiai 
nininkai, plutokratai 
tuoliai ir jų agentai, 
džia visokius gandus, 
mones ir melus apie 
dies Vyriausybės sumany
mus bei siekius. Jie tikino, 
kad Sovietiška Valdžia iš 
ūkininkų atims žemę ir pa
vers juos bernais.

Tikrumoje Liaudies Sei
mas, paskelbęs Lietuvos So-! 
vietų Valdžią, aprūpina 
darbo valstiečius žeme ir 
stengiasi palengvinti jų 
sunkią padėtį.

Priešai tvirtino, kad iš 
valstiečių atims jų asmeni
nę nuosavybę, įgytą savu 
teisingu darbu. Tikrumoje 
Liaudies Vyriausybė iš pati 
pirmų savo žingsnių paėmė 
savo apsaugon asmeninę 
darbo valstiečių nuosavybę, 
apsaugodama ją nuo plėši
kų ir išnaudotojų pasikėsi
nimų (plojimai). Aš siūlau 
Liaudies Seimui patvirtinti 
iškilmingoje Seimo deklara
cijoje, kad asmeninė valstie
čių nuosavybė, jų trobesiai, 
gyvuliai, gyvasis ir negyva
sis inventorius, jų ūkio ga
miniai ir įvairūs namų apy
vokos daiktai bus vertina
mi ir apsaugojami ir atei
tyje, kaip neliečiainą nuosa
vybė, o visokie pasikėsini
mai prieš šią valstiečių nuo
savybę bus baudžiami visu 
įstatymų griežtumu (ploji
mai).

Skleidžiami š 1 y k š č i ausi 
melai, kad pvz., iš valstiečių 
bus viskas atimta iki vaikų 
imtinai, kad vūlstiečiai bus 
prievarta suvaryti į kolcho-

gal žemės reformą 1921—25 tai, ką turi Žemės ūkio mi
nisterija apie Vilniaus kraš
tą, liudija apie dar didesnį 
neteisingumą m a ž a ž e mių 
valstiečių atžvilgiu. Užten
ka pasakyti, kad Vilniaus 
krašte dar tebesėdi savo 
dvaruose ir tebeapgrobia 
valstiečius lenkų dvarinin
kai Tiškevičiai ir jiems pa
našūs.

Smetonininkai šmeižė be
žemius ir mažažemius, pra
vardžiuodami juos girtuok
liais, tinginiais ir savo tur
to išeikvotojais. Šis begėdiš
kas melas nevertas nė dė
mesio.

Ponai smetonininkai gro
bė iki paskutinės karvės ir 
už tokiu būdu išspaustus pi
nigus pirko sau užsienyje 
dvarus, vilas ir plantacijas. 
Smetona pats turi nusipir
kęs .plantacijų. Tai jie, o ne 
valstietiška biednuomenė, 
latrayo ir paleistuvavo pra
šmatniuose restoranuose, 
begėdiškai švaistydami liau
dies turtą į visas puses.

žemės ūkio kultūrai kelti 
nebuvo jokio plano.

Pakilus kainoms smetoni
ninkai s u s i i n t eresuodavo 
kiaulių sveikata, gera jų 
priežiūra, gerais tvartais, o 
klausimas apie valstiečių 
vaikų sveikatą jiems buvo 
svetimas. Buvo nurodoma, 
kiek reikia kvadratinių me
trų vienai kiaulei ir karvei, 
kokią ventiliaciją, šviesą ir 
t. t., o kai Dumsių kaime, 
kur Smetona nuolat važinė
davo viešėti, vienoje grįte- 
lėje 3 ant 4 m. susikimšę 
gyveno 10 žmonių, šito 
Smetona nematė ir nenorė
jo matyti.

Nerasdami darbo ir mies
te ir pramonėje, valstiečiai 
buvo priversti savo ūkius 
skaldyti. Nuo 1930 m. iki 
1939 m. vidutinio ūkio dy
dis sumažėjo nuo 15 iki 13,5 
ha.

Draugai atstovai!
Neteisybė, viešpataujantį 

žemes paskirstyme, turi bū
ti ryžtingai pašalinta.

Reikia aprūpinti žeme de
šimtis tūkstančių bežemių 
ir mažažemių. Tai buvo pa
rašyta Darbo Sąjungos 
platformoje ir su džiaugs
mu sutikta visų darbo val
stiečių (plojimai).

Mes siūlome nustatyti vi
soje Lietuvoje didžiausią 
normą valstiečių ūkiams 30 
ha. vienam ūkiui (ploji
mai), o likusius* virš tos 
normos paimti į valstybinį 
žemės fondą, bežemiams ir 
mažažemiams valstiečiams 
pagalbai,’ aprūpinti juos že
me (plojimai).

Pagal mūsų 
apskaičiavimus, įvyk džius 
šias permainas, susidarys 
žemes fondas iš 560,000 ha. 
Koks gi valstiečių skaičius 
turi daugiau kajp po 30 ha?

Tokių ūkių Lietuvoje la
bai nedaug ir jie sudaro iš 
viso tik 9.32 nuoš. . visų 
ūkių. Be to, daugelis jų tu
ri po 32—40 ha ir tuo būdu 
turi tik nedidelius žemės iš
teklius, po 2-10 ha.

Sumažinimas šių ūkių 
ploto iki 30 ha negali sun
kiai atsiliepti į ūkio vedimą. 
Bet užtai stambūs ūkiai bus 
pagrindiniai paliesti, o be
žemiai ir mažažemiai gaus 
žemės (plojimas).

Savaime suprantama, kad 
šiam darbui atlikti reikės 
didelių pastangų ir teks su
sidurti su eile sunkumų. Bet 
mes neturime bijotis tų sun
kumų ir privalome nugalė
ti juos sutartinu darbų val
stybes valdžios organų- ir

m.
Be to, valstiečiui nebebus 

reikalo eikvoti savo sunkiu 
prakaitu uždirbtus pinigus 
žemei įsigyti, nes žemę jis 
gaus iš valstybės. Savo pi
nigus jis galės sunaudoti 
ūkiui pagerinti ir kultūri
niams reikalams (plojimai).

Lietuvos liaudies Aprūpinti Bežemius ir Ma
žažemius Valstybine žeme

Iš viso Lietuvoje, be Vil
niaus krašto, yra 295,024 
ūkiai, kuriems priklauso 4,- 
146,542 ha. žemės. Bet ši 
žemė labai nevienodai pa
skirstyta, išimtinos valstie
čių daugumos nenaudai.

Aš turiu priminti keletą 
skaičių, kurie, tikiuosi, 
tamstų nenuvargins. Tie 
skaičiai liudija apie didelę 
neteisybę daugelio dešimčių 
ir šimtų tūkstančių žmonių 

i atžvilgiu.
Pagal paskutinius tauti

ninkų statistinius duome
nis, kurių jolcu būdu nega
lima įtarti palankumu ko
munizmui, 1939 m. pabaigo
je Lietuvoje, be Vilniaus 
krašto, valstiečių ūkių nuo 
0,2 iki 10 ha. buvo 140,598, 
t. y. 49,05%) visų ūkių. 
Šiems ūkiams priklausė 
700.536 ha, t. y. 17,13% vi
sos žemės. Tuo pačiu laiku 
27.475 ūkiai, turintieji po 
30 ir daugiau ha. (9,32% 

i visų ūkių) turėjo 2,185,242 
ha, t. y. 33,39% visos žemės. 
Išeina, kad pusė Lietuvos 
valstiečių turėjo žemės tris 
kartus mažiau, kaip kokia 
dešimta dalis stambiųjų 
ūkių. Jei atstovai dar at
kreips dėmesį, kad čia ne- 
priskaityti gausūs bežemiai 
ir žemės ūkio darbininkai, 
kuriais iš viso nesiinteresa- 
vo smetoniška statistika, 
tai bus visiškai aišku, kokia 
didelė buvo neteisybė esant 
tokiam dalykų stoviui.

Dar labiau rėkia skaičiai 
gaunami palyginus stam
biuosius ūkius su smulkiai
siais. 70,000 ūkių, dydžio i 
nuo 0,2 iki 5 ha, turėjo 132,- 
568 ha, o 624 stambieji 
ūkiai turi 143,527 ha.

Išeina, kad 70,000 smul
kiųjų ūkių žemės turi ma
žiau, kaip 624 stambieji 
ūkiai.

Gaila, kad negaliu pateik
ti tamstoms kiek tikresnių 
duomenų apie Vilniaus kra
štą, nes per aštuonis mėne
sius Vilniaus krašto valdy
mo nesiteikta net pasido
mėti jo žemės ūkio ir že
mės valdymo klausimais, 
nors ir daug buvo plepėta 
apie žemės reformą. Bet ir

į, 1p ' • J

s i

?€*»

A«l?'

Vaizdas iš Rotterdam©, Hollandijos, po to, kai tas mies
tas tapo beveik visiškai vokiečių bombų sudaužytas.
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SVARBIOS KNYGOS

Su reikalavimais kreipkitės:

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos del dienraščio “Laisvės”

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

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

Parašė Pranulis
Tikrai jaudinančios poezijos knygelė. Išleido 

dienraštis “Laisvė”. Kaina 15 centų.

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiąučius

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, kąip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygelė 42 puslapių. Ka^’ja 11 centų.

“LAISVeS” administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

TUOJAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS:
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

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

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

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.
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Iš anksto perkant bilietą įžanga nuo 5ę. iki 
25c. Perkant bilietą pikniko dienoje, 25c. kiek
vienam. Prašome įsigyti bilietus iš anksto.
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DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
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

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

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

143 Pierce jSt, 735 Fairipouut Ave., prie Muzikos Salės Richmonde, ties 28th ir Poplar gatvių. 
Nuo City Line eis 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

KELRODIS: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvękarį 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 Roosevęjt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuo- • 
kite apie |4 mailių nuo Trepton, N. J., ir privažiuojant Roosevelt Kąpines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite 
po kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite’apie ll/g mailės sekdami iškabas.
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Dalis parado, suruošto CIO nariu San Francisco miesto gatvėse Darbo Dieną

krito, tai vietoj paskui eidami 
draugai paimti tą darbininkų 
vėliavą, iškelti aukščiau ir 
nešti toliau, jie trempia ją į 
purvus.

Labai būtų gerai, kad šis 
mano rašinėlis būtų disku- 
suojamas kuo plačiausia, o 
ypatingai tarp tų draugų, ku
rie iki šioliai mažai veikė. Da 
reikėtų primint, jog .dabar 
kuodaugiausia reikėtų šu
lę rust i,, kuomet Lie
tuvos draugai pasiliuosavo. 
Nėra abejonės, kad daugelis 
iš mūsų aplankysime savo gim
tinį kraštą ir mums reikės pa
sakyt jiem iš čionaitinio veiki
mo. žiūrėkime, kad turėtume 
kuo pasididžiuoti.

Taigi, nežiūrėkime kaip kiti 
dirba, bet dirbkime visi, o nu
dirbsime labai daug dėl savęs 
ir savo klasės žmonių. Smar
kiau dirbsim, greičiau laimėsi-

Pradėkime Platesniu 
Baru Dirbti

Naujosios Anglijos Veteranai, Grįžkite prie Darbo 
ir Savo Pareigu

Jau vasaros sezoną pralei
dome. Jame turėjome nema
žai piknikų, draugiškų išva
žiavimų ir šiaip pramogų. Tie
sa, ne visi parengimai davė 
teigiamų rezultatų finansiniai, 
o kiti gal tūlose vietose buvo 
net su nuostoliais. Iš moralio 
atžvilgio vis dėl to labai lai
mėta. Mūsų piknikuose buvo 
pasakyta labai daug prakalbų 
ir išplatinta nemažai literatū
ros; gauta nemažai naujų na
rių į LDS ir ALDLD. Mes pa
tys gavome plačiau pasikalbė
ti su masėmis ir jas arčiau pri
artinti prie savęs.

Pradžioje sezono buvau pri
siminęs, kad lankysiu Naujos 
Anglijos kolonijų piknikus ir, 
gavęs įspūdžius, parašysiu 
“Laisvėje”. Jaučiuosi, kad sa
vo užduotį su kaupu išpil- 
džiau. Aplankiau daug pikni
kų ir gavau progą pasikalbėti 
su kolonijų draugais, prade
dant nuo Bridgeport ir bai-1 
giant Nashua, N. II. Mano I 
tikslas buvo labai menkas ir 
paprastas. Viskas, kas man į 
rūpėjo, tai sužinoti, kaip ko-' 
Joniją draugai veikia ir abcl-į 
nas draugų sentimentas. Prie Į 
tam, maniau, gal užtiksiu kur! 
pas draugus kokį “sekretą”, i 
su kuriuo būt lengviau ir grei
čiau prieiti prie plačiųjų mi
nių. Deja, kaip danguj, taip 
ir ant žemės. Gerai, bet kui 
kas turėtų būti geriau.

Visose kolonijose mes turi
me gerų draugų. Jie ir suka 
proletariato kovų ratą.

Šiame savo rašinyj neminė
siu kolonijų, — tik atskirų i 
draugų išsireiškimus. Vieni 
juos išsireiškė užklausus, o ki
tus nugirdau grupėse besikal
bant. Tat štai kaip jie nupa
sakoja :

Draugų Mintys

—Pas mus yra nemažai ge
rų draugų, kitą sykį net gana 
daug veikė, bet dabar nieko 
neveikia, net į jokią komisiją 
neapsiima. Jei nori ką sureng
ti, tai vienas pats turi paimti 
salę, išparduoti tikietus ir net Į 
plakatus išplatinti. Tiesa, jei ’ 
atvažiuoja koks kalbėtojas, tai 
jie pirmutiniai apspinta jį ir 
duoda raportą iš savo darbuo
tės. Kitą sykį net pikta, no
rėtųsi su kalbėtoju pernakvo
ti, pasidalinti mintimis, bet 
kur tau už jų galėsi.

Gal ne su viskuo galima su
tikti, ką šis draugas pareiškė, 
bet iš dalies čia pasakyta daug 
tiesos: kas veža, tą ir plaka. 
Bet reikia pastebėti, kad tū
lų kolonijų draugai visai klai
dingai mano apie savo koloni
ją. Kuomet užklausiau vieno 
draugo, kaip sekasi jiems Li
teratūros Draugijos vajus ir ar 
daug naujų narių yra gavę, jis 
man nupasakojo ve kokį anek
dotą : * ■

—Negavom dar nei vieno. 
D»b/r yra sunku gauti; o sta
čiai nei negalima, nes katrie

katalikai, tai tie ir pasiliks 
katalikais, o tautiečiai tautie
čiais, iš Lietuvos mažai grino- 
rių atvažiuoja.

Klaidingas Supratimas

Kas šiaip mano, tas ne tik 
kad kitus bando apgauti, bet 
ir pats save apgauna. Taip 
manyti, tai vistiek, kaip kad 
bandytume užsitverti tvora 
ant to kelio, kuriuo eini lai
mės jieškoti. Pavyzdžiui, čia 
paduosiu vieno miesto lietu
vius gyventojus, (o visur tas 
pat), tai Bostono. Visame 
Bostone priskaitoma nemažiau 
kaip dešimt tūkstančių (10,- 
000) lietuvių. Jie dalinasi 
maždaug taip: Romos katali
kų šv. Petro parapijai pri
klauso “tikrų” parapijonų,
kurie įsileidžia? į savo stubą
kunigą kalėdoti, šeši šimtai.
Na, o daleiskim sau, katali
kams pritariančių bus du tūks
tančiai. Su mumis yra apie 
penkiolika šimtų. Tautiečiams 
apie penki šimtai. Metodistų 
žinyčiai apie du šimtai. So
cialistams su sklokininkais še
ši žmonės. Viso susidarys ke
turi tūkstančiai, du šimtai ir 
šeši žmonės. Tai dar lieka nie
kur neprigulinčių penki tūks
tančiai, septyni šimtai devy- 
niasdešimts keturi žmonės. 
Tai baisiai didelė neorgani
zuota armija.

Dalis šios armijos yra “su
gedus” ir vargiai joje ką būtų 
galima laimėti, nes amžinai 
paskendę girtuokliavime. Bet 
vis dėlto, tai tik mažytė ma
žuma. šioje armijoje yra ga
na skaisčios visuomenės. Jie 
neprisideda prie mūsų veiki
mo tik dėl mažų neaiškumų, 
o kiti tik dėl to, kad patys 
nedrįsta, o mes jų nekalbina
me prie mūs prisidėti.

Bostonas nėra išimtis. Viso
se kolonijose maždaug taip 
lietuviška visuomenė pasidali
nusi, o tūlose kolonijose net 
geresnės sąlygos ir už Bosto
ną, nes kaip Lynnas, Iludso- 
nas, Haverhill, Stoughton, 
Bridge water ir kitos kolonijos 
neturi lietuviškų parapijų. Gal 
geriausia tokių draugų šį nusi
statymą, kad negalima gauti 
naujų spėkų mūsų veikimui, 
sumušė į dulkes mūsų vajinin- 
kai. Jie per vajus gauna ne po 
kelis naujus narius, bet po ke
lias dešimtys.

Draugai, meskite iš savo 
galvų tokius manymus, kad 
negalima naujų narių gauti ir 
stverkitės už darbo.

Da vienas klaidingas 
supratimas

Man vienas draugas nupa
sakojo, kad jis jau atidirbo ir, 
girdi, pirmiaus dirbau įvairio
se progresyvėse draugijose, 
bet dabar reikia žiūrėti šei
mos ir savęs.

Iš kur tie draugai gavo to
kias mintis, kad jie dirbo 
draugijom, o ne sau ? Rodosi,

Į mūsų laikraščiai bei kalbėto
jai. niekur nėra pasakę, kad 
bent kas dirba tik draugi j ai- 
organizacijai, o ne sau. Juk 
visos draugijos-organizacijos 
kaip tik yra mūsų ir mes dir
bame sau. Jeigu draugai turite 
šeimynas, tai turėtume da 
energingiau pasmarkinti orga- 
nizatyvį veikimą, kad jūsų šei
mos sulauktų šviesesnės atei
ties. Ar Marksas, Leninas, Sta
linas ir Paleckis dirbo-kentėjo 
dėl kitų? Visai ne. Jie dirbo 
dėl save ir savo klasės žmonių. 
Kasgi dabar Lietuvoj džiau
gias, jei ne revoliucionieriai- 
politiniai kaliniai ir jų šei
mos? Jie dirbo sau ir tik patys 
džiaugias būdami Lietuvos 
valdonais.

Beje, vienas draugas pasisa
kė, kad jis daug dirbo dėl 
“Laisvės” ir jai rašinėjo. Kam 
jis dirbo? Keno ta “Laisvė”? 
Dienraštis “Laisvė” daugiau 
yra tavo, mano ir visų tokių 
proletarų, kaip tu ir aš. Mes 
dirbam-rašom tik todėl, kad 
matome ir suprantam-žinome, 
kas mus skriaudžia ir žinom, 
kad literatūra yra tik vienin
telis įrankis, su kuriuo mes ga
lime pasiekti tuos savo brolius, 
be kurių mes negalime laimė
ti kovos.

Mūsų Susirinkimai

Piknikuose besikalbant su 
draugais, ir taipgi teko nugirs
ti būriuose besikalbant drau
gus, kad pas mus yra viena iš 
didžiausių ydų, tai kad drau
gai nesilanko į susirinkimus. 
Nuo čia ir prasideda draugų 
atšalimas nuo veikimo. Susi
rinkimai tik tam ir yra, kad 
bendrai apkalbėjus bėgamus 
reikalus. Tik prisižiūrėkime į 
įvairias sektas-tikėjimus. Atei
na septintadienis, jie visi susi
renka į vadinamas bažnyčias. 
Tūlose bažnyčiose laikoma ke
tverius mišios ir jas aplanko 
jauni, suaugę ir seniai; šeimi
ninkės išrengia jaūnuolius, pa
gamina pietus ir pačios aplan
ko. Da reikia pridėt, kad jie 
visi pasimoka nemažiau de
šimts centų kiekvienas.

Bet kaip su mumis? Ateina 
septintadįenis, mes jokiu būdu 
negalime sušaukti mitingą. O 
jeigu da prie susirinkimo 
kambario prisegtume ženklą, 
kad reikės užsimokėti dešimts 
centų, tai kitas pamatęs jį 
lėktų taip toli, kad reikėtų 
porą dolerių užsimokėti už 
busą, kad parvestų namo (ži
noma, ne visi toki yra).

Mūsų Spėkos

Kaip minėjau, mes kiekvie
noj kolonijoj turime labai ge
rų draugų ir jie tankiai net 
perdaug dirba ir pasiaukauja 
dėl darbininkų labo, tai kitų 
pareiga jiems padėtį. Reikia 
padėti kuom tik išgalima. Nė
ra abejonės, kad yra tokių 
darbų, jog ne visi gali atlikti, 
bet didžiausias apsileidimas, 
kur galima atlikti, o draugai 
neapsiima į komisijas. Arba 
būna atsitikimų, kad veikian
tis draugas suserga, tai serga 
visa kolonija. Neseniai drau
gas šolomskas pastebėjo, kad 
vienoj kolonijoj mirė draugas, 
tai su juo mirė ir ALDLD kuo
pa. Tai tragedija, daugiau nie
kas. Jeigu draugas nešė dar
bininkų vėliavą ir nuilsęs šu

nie pasaulį!
Jaunutis.

so.bostCmass.
Svarbus Pranešimas Visuo

menei
j Gerbiamai visuomenei nori

me pranešti, kad spalių-Octo- 
ber 31, 1940, Hallowe’en va
kare, yra ruošiamas didelis 
maskaradinis balius (Masque
rade Ball). Yra pasamdyta di
delė ir puošni Louis XIV sve
tainė, Copley Plaza viešbutyj.

Tikslas rengimo šio didelio 
baliaus yra baigti sukelti fon
dą atmokė j imui skulptoriui 
Petrui Rimšai už jo kūrinį 
(“Lietuvos Artojas”), kuris 
dabar yra išstatytas Bostono 
Muziejuje. Nekuriems jau gal 
yra žinoma, kad šis fondas 
yra jau pradėtas, bet nėra 
užtektinai sukelta kapitalo at- 
mokėjimui artistui už jo taip 
svarbu d arba, c. v

'Įžanga į balių $1, už kurį 
bus duodama dalyvaujan
tiems atminčiai brangi dova
nėlė. Atsilankę ne tik parem- 
site gerą tikslą, bet ir prisi
dėsite prie kultūrinio lietuviš
ko darbo.

Dovanos bus duodamos 
už sekančius kostiumus: 1) 
gražiausią, 2) keisčiausią, 3) 
originališkiausią, 4) juokin
giausią.

Prašome gerb. draugijų ir 
organizacijų nieko nerengti 
tame vakare, bet prisidėti ir 
paraginti savo narius-draugus 
gausiai atvykti į šį nepapras
tą parengimą.

Kviečiame kiekvienos Mass
achusetts kolonijos veikėjus 
prisidėti prie komiteto darbo, 
prisiųsti savo vardus ir adre
sus.

Lietuvių Dailės Kom. Pirm.,
Steponas Minkus.

Todėl, kreipdamas tamstų 
dėmesį. į sunkią valstiečių 
padėtį, prašau pasisakyti už 
panaikinimą visų išperka
mųjų žemės mokesčių, susi
jusių su anksčiau pravestą
ja žemės reforma, paleng
vinti jų padėtį pagal visus 
kitus įsiskolinimus, panai
kinti visus neteisingus mo
kesčius ir iš viso palengvin
ti mokesčių naštą darbo 
liaudžiai.

Atleisti visus darbo vals
tiečius nuo nesumokėtų že
mės mokesčių ir baudų pa
gal juos ųž laiką iki 1939 m. 
antro pusmečio imtinai, o 
taip pat nuo visų nesumo
kėtų administratyvinių bau
dų. Visų šių reformų įgy
vendinimas ir valstybinė 
parama kaimo bežemiams 
ir mažažemiams, aprūpi
nant juos žeme, reikštų, kad 
valstiečių vargams, badui ir 
skurdui, šiems nuolatiniams 
palydovams politinio ir eko
nominio viešpatavimo, atėjo 
galas.

Philadelphia, Pa.
Keli Žodžiai apie Velionį 

Dr. S. šolomską. Praeitą šeš
tadienį, 14 d. rugsėjo, 11 vai. 
ryto, didelis būrys žmonių— 
lietuvių ir lenkų—lydėjo į ka
pus savo mylimą daktarą-den- 
tistą ir draugą Stasį šolomską. 
Jis mirė Temple University li
goninėj už šešių dienų po ope
racijos ant vėžio. Ši baisi liga 
ėdė Stasiui akląją žarną.

Dr. S. šolomskas buvo dar 
ne senas vyras, rodos, neturė
jo pilnai 50 metų. Paliko nu
liūdime du broliu —Antaną,

su kuriuo kartu gyveno, ir Jo
ną—Trentone. Buvo nevedęs. 
Gimė Vilniaus rėd., Užuguos
čio miestelyj. Ofisą atidarė 
1924 m. po num. 3109 Rich
mond St. Buvo geras dentis- 
tas, nes visi jį girdavo. Sta
sys ypač mylėjo kalbėtis su 
savo kaimynais iš Lietuvos.

Velionis S. šolomskas Ame
rikon atvyko, rodos, 1912 me
tais. Dar jaunu būdamas Lie
tuvoj išsimokino vargoninin
kauti. Vėliau tapo paimtas 
rusų kariuomenėn, cariškon 
gvardijom Kariuomenę ati
tarnavęs atvyko čia.

Amerikoj iš pat pradžių 
lankė vakarinę mokyklą, kur 
stengėsi kaip greit galima, iš
mokt angliškai. Pramokęs an
gliškai, Stasys išvažiavo į Or
chard Lake, Mich., katalikų 
seminarijon, kur, gaudamas 
nuo brolių paramą, mokinosi 
į kunigus. Seminarijoj išbuvo 
3 metus, išėjo iš jos,

Temple Universitetą, kur bai
gė dentisto mokslą. Kunigu 
būt Stasys nepanorėjo.

Tai tokia trumpoj sutrau
koj yra. volionies Stasio šo- 
lomsko, gabaus dentisto, bio
grafija.

Pašarvotas buvo graboriaus 
S. Szwedo įstaigoj. Palaidotas 
su bažnytinėm apeigom.

Ilsėkis, Stasy, Amerikos že
melėj ! P. Šolomskas.

Chinų Valstiečiai Išvijo 
Japonus iš Miesto

Chungking, Chinija.—Tūk- 
i stantis chinų kaimiečių su 
ginklais užklupo japonus 
Tsisian mieste prie Peiping- 
Hankow geležinkelio ir po 
keturiu valandų mūšio išvi
jo juos laukan. Chinam te
ko du didoki japonų amu-

nuėjo į nicijos sandėliai mieste.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA. PA.

Telefonas Poplar 4110
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Rengia Massachusetts Lietuvių Darbininkų Kliubai

Įvyks Šeštadienį ir Sekmadienį

September<> Rugsėjo 21 -22

ŽEMĖ TIK TIEMS, 
KURIE JĄ DIRBA

t
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

dirbtuvėse dirbti. Pas mus, 
naujoje darbo Lietuvoje, So
cialistinėje Lietuvoje, bus 
sutvarkyta motinų globa, 
bus rūpinamasi vaikais, kad 
jie, panašiai kaip SSSR bū
tų pasotinti, aprėdyti, ap
supti meile ir prižiūrėti, ir 
kad motinai išėjus j darbą, 
vieni kitiems akių neišbady
tų, o žaistų ir būtų prižiū
rimi vaikų darželiuose, kur 
savo vaikus, pagal savo no
rą galėtų palikti kiekviena 
motina.

Motinoms ir seniesiems— 
pagarba ir globa, o jaunie
siems—kelias į ateitį, mok
slą ir šviesą.
Palengvinimas Valstiečiams 

Skolų ir Mokesčių Naštos
Ant Lietuvos darbo val

stiečių nugaros gulėjo nepa
keliami ir neteisingi mokes
čiai ir baudos, o taip pat 
didelės skolos ir procentai 
pagal tas skolas. Vien iš
perkamųjų žemės mokesčių 
yra 23 milijonai litų, o ben
dras valstiečių įsiskolinimas 
siekia 277 milijonus litų.

19 4 0

Norwoodo Vyrų Choras, kuris dalyvaus šio pikniko programoj.

LIETUVIŲ TAUTIŠKAME PARKE
MONTELLO, MASS. ♦

Egr3 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 apylinkės lietuvius skaitlingai susirinkti linksmai praleisti laiką ir iš
girst daug naujo iš savo gimtojo krašto—naujosios Lietuvos.

ĮŽANGA 10c KVIEČIA RENGĖJAI.
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' Beptlntaa puslapis

Worcester, Mass

piknikas “L.” spaudos 
gerai nusisekė. Oras, 
rudeninis, vėsus, bet 
buvo. Iš tolimesnių

“Laisvės” Spaudos Naudai 
Piknikas Gerai Pavyko 

Rūpesniu Literatūros Drau
gijos vietinių 11 ir 155 kuopų 
rengtas 
naudai 
lyg ’jau 
gražus
miestų svečiai pirmiausia pra
dėjo pribūti į pikniką. Apie 
5 vai. jau šimtai publikos bu
vo, o vėliau kupinos abi sa
lės buvo. Vakare daug prisi
pildė jaunimo. Kaip 6 :30 vai. 
pradėta programa. Prakalbas 
sakė du politikieriai, kandi
datuojanti į miesto valdvietes 
nuo demokratų partijos. Vie
nas angliškai kalbėjo, kitas 
lietuviškai. Kalbėjo ir J. Skliu
tas “Laisvės” ir Lietuvos rei
kaluose. Dainininkas Ig. Kubi
liūnas prisiuntė laiškutį, atsi
prašydamas, kad negalės pri
būti. Tai skambi orkestrą tęsėjčiau arčiau, 
toliau programą. Skaitlinga' sigandau, 
publika linksminos iki veik 12 
valandos nakties.

Apsukrūs turėjo būti pa
tarnautojai, kad patenkinti vi
sus. Skaitytojai turėsit atleis
ti, kad paminėsiu visą eilę 
vardų, kurie darbavosi šiame 
“L.” piknike: S. Janulis, Ka- 
lakauskienė, šupienienė, Ra
monienė, Vosilienė, žalimienė, 
Čeponis, V. Jančius, P. Sa
dauskas, Banionis, B. Mizara, 
Ig. šupienas, Repšis, J. Skliu
tas, M. Sukackienė, D. Lukie- 
nė, Kibirkštis, J. žalimas, F. 
Petkūnas, Petraučienė. Dar ir 
kaikurie svečiai padėjo: hud- 
sonietis J. P. Plokštis su žmo
na didžiumą tikietų išparda
vė, kur buvo trys dovanos: 
radijo ir dvi lempos. Laimėjo 
visi svetimų miestų 
žymėtiniausia, tai
Paulina Griniaučienė dar prieš 
pikniką prisiuntė laišką, pa
siūlydama aukų piknikui, tai 
kom. narys nuvažiavęs gavo 
apie 100 svarų bulvių, 50 sv. 
kopūstų, dar burokų ir pami- 
dorų, ir dar draugė atvažiavus 

4 pikniką atvežė sūrį. Tai to
kių “Laisvė” patrijotif turi! 
Kit$ sūrį atvežė laisvanoriai 
Jieva Aneliauskiutė.

Todėl numatoma, kad nuo 
šio pikniko apie šimtinė pel
no liks. Komisija padarys at
skaitą, pasiųs pinigus skirtam 
tikslui.

žmonės, 
ūkininkė

žiausios atydos. Aš labai nusi
stebėjęs tokiu reginiu, užklau
siau savo vado, už kokį pra
sižengimą tasai žmogus yra 
taip kankinamas? Toliau no
rėjau dažinoti, ar ir danguje 
žmonės prasikalsta ir yra už 
prasikaltimus baudžiami? Ji
sai, matomai nenorėdamas 
man tą paaiškint, nusišypsojęs 
pamojo ranka ir ėjo tolyn. O 
aš dar kartą atsigrįžęs pasi
žiūrėjau į nelaimingą žmoge
lį ir nusekiau paskui savo va
da, v

Nežinau, kaip ilgai mes už
trukome taip vaikštinėdami, 
bet man, kaipo naujoj vietoj, 
su vis neprailgo. Grįžtant at
gal mums pasitaikė vėl netoli 
tos vietos praeiti. Tada aš pa
silikęs biskį užpakalyj savo 
vadovo, prisiartinau prie pri
rištojo ir angliškai užklausiau 
jo, dėlko tiktai jisai vienas I 
laikomas pririštas. Jisai davė 
man ženklą, kad aš prisiartin-

Ir kaip aš per- 
kada jisai žemu 

balsu pasakė į mano ausį, kad 
jisai prieš mirtį irgi gyvenęs 
Miami, Fla., ir kad važiuojant 
jam automobiliu, susidūręs 
ant gatvės su dideliu troku ir 
tokiu būdu likęs užmuštas.

Jam čionais danguje nepa
tikę, tai jis prašęs, kad leistų 
jam grįžti atgal į Miami, Tai 
jie manę, girdi, pagavo, priri
šo ir taip laiko, kad nepabėg
čiau.

To jau man buvo gana. Ap
sižiūrėjau aplink ir patėmi- 
jęs, kad mano vadovo atyda 
buvo laikinai nukreipta ant 
kito ko, aš nepasakęs pririš
tam nei sudiev, šokau pro ša
lį savo vado ir kiek galėdamas 
bėgau link vartų. Ir kolei sar
gai suprato kame dalykas, 
sprukau pro vartus ir žemyn, 
žemyn leidausi nepaprastu 
greitumu. Ant galo apsistojau 
su dideliu susitrenkimu. Ir ka
da atmerkiau akis, atsiradau 
gulįs ant grindų šalę lovos.

Taigi, Miami geriau, negu 
danguje.

Juozapas S. Motskus,
1745 N. W; 15 Ave„ 
Miami, Fla.

So. Boston, Mass. blikos buvo daug ir veik visi 
patenkinti kalbėtojų kalbomis.

Jersey City, N. J

Miami, Florida
Mano “Sapnas”

Po sunkaus dienos darbo, 
atsigulus man į lovą, vieną va
karą ir ką tik užmerkus akis, 
pasijutau keliaujantis per ne- 
išmieruotas erdves ir neužilgo 
atsiradau pas auksinius dan
gaus vartus.

Paskambinus man varpelį, 
neužilgo vartai buvo atidary
ti ir susitikau linksmai šypso- 
jantį žilą senelį. Pasakius man 
savo vardą jisai pirmiausiai 
užklausė manęs,, iš kur aš at
vykau. Atsakiau, kad. iš Mia
mi, Florida. Tolesnei klausė, 
kaip ilgai aš ten gyvenau. At
sakiau, netoli dvidešimts penki 
metai. Užklausęs manęs dar 
kelių klausimų ir persitikrinęs, 
kad teisingai atsakiau, įleido 
mane pro vartus, ir kaipo nau
jai pribuvusiam svečiui per
statė man vadovą, paaiškin
damas, kad man viską paro
dys, už ką aš jam širdingai 
padėkavojau.

Ir tokiu būdu pradėjome ke
lionę tolyn, apsipažindami su 
d a n g i š komis linksmybėmis. 
Užėjom daug naujų ir įdomių 
vietų ir žaislų, kurių dar bu
vau nematęs gyyvendamas čio- 
nais Miami. Mano draugas už
vardino ir paaiškino man kož- 
ną žaislą, primindamas, kad 
čionais danguje visi žmonės 
žaidžia ir linksminas, kožnas 
vienas kaip jam geriau patin
ka.

Einant mums vis tolyn, po 
kiek laiko aš patėmijau ne
paprastą reginį. Vienas žmo
gus buvo pririštas prie medžio 
ir nors storojosi pasiliuosuoti, 
bet be pasekmių. Ir, matomai.

T. Augutienė Ligonbutyje
Rugsėjo 16 d. T. Augutie- 

nei padaryta sunki operacija. 
Aplankius ją 17-tą d. rugsėjo, 
ligonė atrodė silpna. Lanky
tojų buvo tą dieną apsčiai. 
Drg. Augutienė yra Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo na
rė, darbšti draugė. Randasi 
Medical Centre naujam name, 
ketvirtame aukšte. LDS 133 
kuopos narių ir pažįstamų pa
reiga sergančią draugę aplan
kyti. Lankymo valandos antra
dieniais, penktadieniais ir sek
madieniais nuo pirmos iki tre
čios valandos dieną. Ketvirta
dieniais nuo 7 vai. vakaro.

Tame pačiam ligonbutyje 
randasi senis Martinkus. Mar- 
tinkui yra sulaužyta ranka. 
Lankymo valandos tos pačios. 
Kurie jį pažįstate, nepamirški
te atlankyti.

Kitas LDS 133 kuopos na
rys Budravičius serga senatvės 
liga. Gydosi namie, žmogus 
senas ir sunku atgauti sveika
tą taip lengvai.

Mačionis, senas “Laisvės” 
skaitytojas, nuo seniai su svei
kata nusiskundžia, žmogus 
lanko įvairius daktarus, pini
gų išleidžia. Tačiau sveikatą 
atgauti yra sunkus dalykas.

MVU MV paocniuii/. XI, nuvuvmai, niui^ 

niekas neatkreipė ant jo ma-|mu.

Well, tai taip ir tiek šiuom 
tarpu apie Jersey City lietu
vius naujienų. Mūsų kolonijos 
neskaitlingas barelis lietuvių 
su kiekvienu mėnesiu, metais 
senstame. Su senatve kimba 
įvairios ligos, o mirtis daro 
spragą lietuvių tarpe. Kas lie
čia jaunimą, tai ne visi ima 
dalyvumą lietuvių judėjime ir 
tas neatpildo suaugusių lietu
vių eilių, kad pastačius lietu
vių kolonijos judėjimą aukš
tame laipsnyje, ant lygio su 
kitų kolonijų lietuvių judėji-

K. Biuras.

Lietuvių Radio Korp.
Programos

Šeštadienio, Sept. 21 progra
ma per stotį WORL, 920 ki
locycles, 8 :30 iki 9 :00 vai. 
ryte bus sekanti:

1. Dainuos E. Vaigauskaitė 
ir F. Savickienė.

2. Kornetistas Jonas Grin- 
kaitis iš So. Bostono.

3. V. Jenkins duos virimui 
receptą.

Sekmadienio, Sept. 22, pro
grama per stotį WORL, 920 
kilocycles, 9 :30 iki 10 :30 vai. 
ryte bus sekanti:

1. Juozo Strazdo orkestrą'iš 
Jamaica Plains.

2. Dainininkė’ Akvile Siau- 
riutė iš Dorchesterio.

3. Dainininkas Povilas La
penas, Jr., iš South Bostono.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Binghamton, N. Y

Pasveikinimas Lietuvos Liau
džiai ir Jos Vyriausybei

Mes, Binghamtono lietuviai, 
susirinkę į prakalbas rugsėjo 
12-tą dieną, Lietuvių svetai
nėje, 315 Clinton St., Bing
hamton, N. Y., kurias surengė 
LDS 6 kp. ir LLD 20 kp. Mo
terų Skyrius, išklausę kalbė
tojus, rašytoją St. Jasilionį ir 
žurnalistą R. Matusevičių Lie
tuvos reikalais, kas dėl nau
jų įvykių, pareiškiame pilniau
sią savo pasitikėjimą Lietuvos 
liaudžiai, kad ji mokėjo ir mo- 
'kės pasirinkti sau kelią, ve
dantį prie laisvės, laimės ir 
lygybes.

. Mes užgiriame naują Lietu
vos vyriausybę, kuri suteikė 
Lietuvos žmonėms laisvę, ly
gybę, valstiečiams žemę, dar
bininkams kontrolę ant įmo
nių, įvedė veltui mokslą ir gy
dymą, civilę metrikaciją ir pa
dare daug kitų ir svarbių re
formų.

Mes užgiriame Lietuvos įsto
jimą į Sovietų Sąjungą ir US
SR žygius Lietuvoje, nes tik 
tas užtikrino Lietuvos nepri- 

politinę lais-
ir ją apsaugojo nuo stam- 
imperialistų pavergimo.

O. Girnienė,
Prakalbų Pirminiu.

ninku organizacija.
Suvažiavimas nutarė su

megs! broliškus ryšius su 
Anglijos Darbo Unijų Kon
gresu ir su Amerikos CIO.

NORI AUKSO JIEŠKOTI?
Aš jieškau lietuvio draugo va

žiuot į tolimus kalnus ir upelius, 
jieškot aukso, sidabro, vario ii' tt. 
Aš tokį darbą suprantu ir žinau ge
ras vietas. Naujam žmogui viską 
išaiškinsiu. Gal ir aukštai laimė- 
tumėm. Lauksiu laiškio. G. Dum- 

., Newark, N. J. 
223)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

PRANEŠIMA] IS KITUR b“'94 ‘M
HARTFORD, CONN.

Lietuvių Ūkėsų Kliubas rengia 30 
m. Jubiliejinį išvažiavimą, rugsėjo 
22 d., Liet. Sąryšio Darže, 24 Glas
tonbury Rd. E. Hartforde. Pradžia 
12 vai. dieną Bus gera muzika, 
taipgi valgių, gėrimų ir kitų įvairu
mų. Likusis pelnas eis nupirkimui 
rakandų svetainėje ir kitiems kam
bariams. Kviečiame visuomenę daly
vauti. — Valdyba. (222-223)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Ūkėsų nepaprastas susi

rinkimas įvyks rugsėjo 20 d., 7:30 
v. v. Liet. Parapijos Svet. Šiame su
sirinkime bus daug svarbių klausi
mų pakelta, kaip tai svetainės ati
darymui prisirengimas. Girdėjau, 
kad atidarymas iškilmes bus spalių 
27 d., 1 vai. po pietų. Šiame susi
rinkime bus renkama biznio gaspa- 
dorius. Todėl kviečiame visus kliu- 
biečius dalyvauti. — Pirm.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 22 d., 29 Endicott St., 11 
vai. ryto. Visi nariai nepamirškite 
dalyvauti. — J. M. Lukas, Sekr.

(221-223)

ku-
Lie-

Pasekmingos Prakalbos
Rugsėjo 12-tą dieną, LDS 6 

kp. ir LLD 20 kp. Moterų Sky
rius bendrai turėjo surengę 
prakalbas. Kalbėtojais buvo 
dd. S. Jasilionis ir žurnalistas 
R. Matusevičius, kuris nese
niai atvykęs iš Lietuvos.

Pirmas kalbėjo S. Jasilio
nis. Jis darė ištraukas iš laik
raščių redaktorių išsireiškimų 
dabartinės Lietuvos įvykiais. 
Būtent: “Naujienų”, “Tėvy
nės”, “Keleivio”, “Sandaros” 
ir kitų, kurie taip įšėlusiai ir 
taip besąžiniškai niekina da
bartinę Lietuvos liaudies vy
riausybę ir tuos žmones, kurie 
pritaria tai /vyriausybei.

Po jo kalbos kalbėjo 
nalistas R. Matusevičius, 
ris gana aiškiai išdėstė
tuvos liaudies sunkias gyveni
mo sąlygas Smetonos režimo 
laiku. Nurodė budėjimą ir ne
išsemiamą energiją tų draugų, 
kurie vęęlė kqvą.*,už Lietuvos 
liaudies fįp.a 1 i u osayfim ą^ ir, atė
jus valandai, už paėmimą 
valstybės vairo į savo rankas.

Po prakalbų buvo perskai
tytas pasveikinimas Lietuvos 
liaudžiai ir jos vyriausybei, 
priimtas vienbalsiai ir pasiųs
tas Lietuvos vyriausybei. Pas
kiau sekė klausimai, į kuriuos 
Matusevičius gana aiškiai at
sakinėjo. Buvo renkamos au
kos lėšų padengimui, kurių su
rinkta $5.85. Aukotojams di
delis ačiū.

Pasibaigus prakalboms mo
terys pavaišino publiką ska
nia kava ir pyragais.

Prakalbos, galima sakyti, 
buvo pasekmingos. Nors oras 
ir nevisai jaukus buvo, nes bu
vo pradėję lynoti, vienok pu-

LIETUVOS MIESTAS, 
KURIS VISKO MATĖ

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

miesto. Mieste skaitomaiš
6,000 gyventojų.

Viena iš svarbiausių są
lygų Skuodui “prisikelti”— 
turėti tinkamesnį susisieki
mą su didesniais miestais. 
Iki šiol traukinys per parą 
ateidavo ir išeidavo tik vie
ną kartą. Žinoma, toks trau
kinių skaičius per parą pra
monės miestui yra nepakan
kamas. Kad ir sutankinus 
traukinių skaičių, Skuodas 
dar nesijaustų nusikratęs 
“užkampio nelaisvės”. Sva
jojama ir laukiama to laiko, 
kada bus plentas: Mažeikiai 
-Skuodas arba Telšiai-Skuo- 
ds, ir ves į Šventąją. Tada 
neabejotinai miestas prisi
keltų.

Dabar Skuodas turi pilną 
8 klasių valdinę gimnaziją, 
kurioje mokosi per 200 mo
kinių. Gimnazija žada ir 
naujų rūmų susilaukti.

Pradžios mokykla ilgesnį 
laiką vargusi lūšnose dabar 
jau turi moderniškai įreng
tus komplektams rūmus.

St. G.

klausomybę, jos 
vę 
biu

Apsivienija Kanados Darbo 
Unijų Organizacijos

Toronto, Canada.—Suva
žiavę delegatai nuo Kana
dos CIO unijų ir nuo Vi
sos Kanados Darbo Unijų 
Kongreso nutarė sujungt 
visas tas unijas į vieną ben
drą organizaciją. Ši jungti
nė unijų organizacija vadin
sis Kanados Darbo Kongre
sas. Jis turės daugiau kaip 
100 tūkstančių unijistų po 
vieną vėliavą, ir bus antra 
didžiausia Kaftadoj darbi-

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

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

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

(220-222)

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

VARPO OHM 
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėrn Yra Skaniausi

%

HARRISON-KEARNY, N. J.
Busas j “Laisves” pikniką, kuris 

Įvyks rugsėjo 22d., Eddingtone, iš
eis nuo L. Political Club, 184 Schuy
ler Ave., Kearny, N. J., 10 vai. ry
to. Kelionė j abi pusi $1.75. Užsire
gistruokite pas J. Degutį. (221-223)

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

Moterų kuopa rengia smagų pikni
ką, Olympia Parko,
muzika ir skanūs užkandžiai. Kvie
čiam vietinius ir iš apylinkės žmo
nes dalyvauti. (220-222)

Bus žaidimų,

VYRAMS 
DALYKUS
mane gaut

D-ro Robinsono

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI

APIE LYTIES
Dar galit pas

Tai turininga
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.

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, StolleD 
Doughnuts. Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Lietuvių Kalbos (gramatika
SUTAISĖ DR. D. PILKA

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

“Laisvė” duoda gerą nuolaidą kainoje mokykloms.

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

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

ĮSIGYKITE DABAR!
Čia parodyta tik keli daiktai iš didelio sandelio

“Laisvė

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

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

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

Kreipdamiesi adresuokite:

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

mėty.

BILIETAS $1.75 J ABI PUSI

Aplankykite mūsų religijinių daiktų 
departamentą. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktą

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

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

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

Riešiniai laikrodėliai 
Apkainuoti nuo $2.00 
Pilnai garantuoti

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

PHILADELPHIJOS
LIETUVIU ORGANIZACIJOS

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

Bušai Išeis Nuo Sekamų Vietų 
Nuo George Stankaus Krautuvės 

67 Hudson Ave., Brooklyn,

Nuo W. Zabielskio Salės 
, 6138-56th Road, Maspeth, L. L,

t Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer Št., Brooklyh,

i L ...........................

Pertekto ir mėlsvai-balti dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 

kainos laike vienerių

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

X-Rays

KAIP PALAIKYT SVEIKATA
— VYRAI IR MOTERYS —

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

Kraujo Ir Slapumo Tyrimai,
, , , . PRIEINAMOS KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 
IŠTYRIMAI DOVANAI

(Virš 28 m. Privatines ir Ligoninėje Praktikos)

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

Tarp Union Square Ir Irving PI.
VALANDOS: 9 A. M.—8 P. M.;

Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.



Automobiliai Užmuša
Daug Žmonių

Ekskursija Busais Į “Laisvės” Pikniką Philadelphijoj {vyks Jau šį Sekmadienį, Rugsėjo 22-rą. Bušai Išeis 9 vai Ryto

CIO Taryba Smerkė 
Majoro Budžetą

Progresyviai Darbiečiai Turi 
Aiškią Pergalę New Yorke;

Kitur Tebeginčijama

projektams įki dvieju 
per departmentą, atme- ja, 
kontrolieriaus McGold- 
patarimą, kuriuomi re- 

skirt $22,500,- 1

Didžiojo New Yorko Indus
trinių Unijų Tarybos valdyba 
pasiuntė majorui LaGuardijai 
telegramą, kurioje aštriai kri
tikavo “dolerio per metus” ka
pitalo skyrimą socialės staty
bos reikalams. Taryba rašė:

“Apribavimas kapitalo nau 
jiems 
centų 
tant 
rick’o
komenduojama 
OOO, veda ekonomiją prie su
naikinimo.”

Menama, kad joks Sąžinin
gas unijos viršininkas, joks vi
suomenės veikėjas nesutiks su 
tokia ekonomija, kokią pasiū
lė majoras plane sekamam 
budžetui. Visur, o ypatingai 
unijose, numatoma audra pro
testų.

Komunistą Iškaba ant 
Times Square

—Dzievaži, sapnuoju, ar ką ? 
sužaibavo mintyj klausimai, 
kada einant per Times Square, 
New Yorke, pamačiau aukš
tumoje prieš mano akis mir- 
gant tokius žodžius: “For pre
sident Earl Browder.” “For 
v i c e-p reside nt James W. 
Ford.” “For Peace, jobs, se
curity vote Communist.” Ir to
liau dar suminėta Israel Am- 
ter, kandidatas į J. V. sena
torius iš New Yorko valstijos; 
Frank Herron ir Elizabeth 
Gurley Flynn, kandidatai į 
kongresmanus at-large iš New 
Yorko valstijos.

Patryniau akis, kad persi
tikrinti, ar jos kokią šelmystę 
nedaro, bet vis tas pats regi
nys. Bet kaip ta iškaba galėjo 
atsidurti ant viešbučio Clarid- 
ge sienos, tai vis tebebuvo pa
slaptis. Tik vėliau dasiklausi- 
nėjau, kad ji ten atsirado ne 
kokiu stebuklu, bet visų ben
dromis pastangomis, nepapras
tai 
du, 
lės 
ten 
yorkiečių ir kitų 
kampanijos
ir dešimtukais sudėtų $1,667.- 
50.

Pasirodo, turint gerą rinki
mų kampanijos fondą, kad ir 
labiausia persekiojama politi
nė grupė visgi dar randa pro
gų ir būdų paskleisti propa
gandos už savo kandidatus. 
Ne veltui komunistai taip 
energingai skubina užbaigt iš
pildyt savo kvotas tam fon
dui. Matomai, jie aprokuoja, 
kad doleris prieš rinkimus pa
dės daugiau už du po rinkimų.

Matęs.

teisėtu, amerikonišku bū- 
po kontraktu. Tos didžiu- 
30 per 60 pėdų iškabos 
patalpinimas lėšavęs new- 

komunistų
rėmėjų nikeliais

Amerikos Darbo Partijos 
progresyviai, partijos prieška
rinė sekcija, atsisakė pripa
žint senąją gvardiją laimėto- 

! jais nominacijų visos valstijos 
j skale, nors Antoninio-Dubins- 
kio-Hillmano grupė džiūgau- 

neoficialiais, nepilnais 
skaitmenimis vaduojantis sa
kosi turinti biskelį daugiau 
balsų už progresyvius.

Tačiau jau visiems aišku 
! tas, kad pačiame Manhatta- 
ne progresyviai visai nušlavė 
reakcininkus, kad oficialiai 
daviniai padėties ten nebepa
keis, kadangi progresyviai, 
matoma, būsią laimėtojais 21- 
me iš 23-jų assemblio distrik- 
tų. Tas progresyviams valstiji- 
nėj partijos konvencijoj duo
tų 133 delegatus iš 146-šių 
delegatų tame apskrityje.

Bronxo ir Brooklyno distrik- 
tai, šiuos žodžius rašant, te
bebuvo ginčijami. Vienuose 
bus laimėję vieni, kituose ki
ti. Tačiau akyvaizdoje tokio 
didelio progresyvių laimėjimo 
Manhattante, progresyviai ne
sutinka su senagvardiečių gin- 
čijimais, būk jie laimėję di
džiumą delegatų visoj valsti
joj.

Progresyviai pareiškė kon- 
, testuoją nominacijas. Morris 
I Watson, progresyvių darbiečių 

. i komiteto pirmininkas, pasakė, 
’ kad jie turi rimto, labai ap- 

skaičiuoto pamato kontestuot. 
Jis nuginčijo ir pašiepė sena
gvardiečių* ankstybą, dar ne
patikrintą galimybę laimėti 
didžiumą, sakydamas:

“Remianti mūs laimėjimu 
dviejuose svarbiuose Bronx 
distriktuose ir švariai nušlavi- 
mu New Yorko apskrityje; 
taipgi laimėjimais Queens ir 
Richmonde, mes tikimės kon- 
trcliuot valstijinę konvenciją.” 
O pašaipai senagvardiečių da- 
dėjo: “Mes savo informaciją 
nesunkiame iš kepurės, kaip

19-me kongresinia- 
nugalėjo sena- 

Mintz 496 balsais

Harkavy, progresy- 
kongTesmiamo dis-

Bildingy Amaty Unijos 
Rems Maliorius
) .---------------------

Bildingų amatų unijų virši
ninkų konferencijoj, rugsėjo 
18-tą, 40 dalyvaujančių AF of 
L unijų viršininkų pažadėjo 
visais galimais būdais remt 
maliorių streiką. Jie pareiškė, 
kad streiklaužiai nebus tole
ruojami.

Pasitarime dalyvavo elek- 
tristų, dekoratorių, langinių ir 
įvairių kitokių namams 
ti ir remontuoti amatų 
atstovai.

Pereitą savaitę Brooklyne 
automobilių nelaimėse užmuš
ta 8 žmonės, viso šiais metais 
178. Tiek žmonių sunaikinus 
kaime, išnyktų viso kaimo gy
vybė, skaitytume baisia trage
dija, tačiau automobiliais 
mušinėjant po kelis mažai 
kreipia atydos, mažai kas 
akstinamas prie didesnio
sargumo, kuris labai reikalin
gas ne tik važiuojantiems, bet 
ir pėstininkams.

Per savaitę po biskį numa- 
žėjo susirgimai škarlatina ir 
tymais, padaugėjo susirgimai 
plaučių uždegiau ir kokliušu.

Nuo visokių priežasčių per 
savaitę mirė 435. Gimė 946.

kas 
pa- 
at-

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

kandidatu 
prieš sena- 

assemblio

ki-

Ro-

jru os
tini jų

Du apskurę, ginkluoti plė
šikai sulaikę C. Amari jam iš
einant iš savo ofiso, 859 Rock
away Ave., ir atėmę $115 ir 
automobilių.

Du jauni plėšikai parmušė 
žemėn groserninką 1004 Flu
shing Ave., bet patys išsigan
dę dūmė laukan tuščiomis. 
Vienas įbėgęs tiesiai į gatvėj 
buvusį policistą ir suimtas. Ki
tas ištrūko. Tas buvęs jų pir
mas plėšimas.

Mateušas Simona vi čius
1 Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Antisemitas Pasiųstas 
Ligoninėn

•Joseph McWilliams, virši
ninkas Christian Mobilizers ir 
“American Destiny Partijoj”, 
taipgi vadovaujantis antisemi
tas, teisėjo Edgar Bromberger 
pasiųstas dešimčiai dienų į 
Bellevue ligoninės proto ligų 
skyrių, kad ištirt, kur jis tal- 
pintinas—kalėjiman ar ligoni
nėn, kadangi jo plūdimąsis 
pasirodė pusiau laukinis, jo
kiais faktais nepamatuotas.

McWilliams buvo teistas už 
netvarkų elgesį. Jis masinia
me mitinge-prakalbose ant 
gatvės kampo niekinęs žydus 
ir profesoriui Samuel Noima
nui užprotestavus, jį apstum- 
dęs. Jis pripažintas kaltu ir 
jo baudos paskyrimui nustaty
ta rugsėjo 27-ta.

Tas antisemitas kandidata
vo į kongresmanus iš 18-to 
distrikto Harleme, bet nomi
nacijas pralaimėjo.

Visoj valstijoj renkama 870 
delegatų. Senagvardiečiai sa
kosi mieste gavę 450, valsti
joj 175.

Watson Laimėjo
Patsai Watsonas, progresy

vių darbiečių komiteto pirmi
ninkas, Laikraštininkų Gildi
jos vice-prezidentas, nomina
cijose išėjo dvigubu laimėto
ju: 17-me kongresiniame dis
trikte nominuotas 
į kongresmanus 
gvardienį, o 3-me
distrikte, New Yorke, išrink
tas delegatu valstijinėn kon
vencijon prieš socialdemokra
tą Morris Novick, miestavos 
radio stoties direktorių.

Senagvardietis Prakišo 
Savam Distrikte

Kiek balsuotojai parodo pa
sitikėjimo senagvardiečiams, 
kada juos gerai pažįsta, pa
rodo tas faktas, kad Alex 
Rose, paskilbęs savo užkari- 
ne ir Darbo Partijos skaldy
mo taktika, savam distrikte 
kandidatavo į delegatus valsti
jinėn 
mėjo. 
syvis.

antonio butų buvęs ant visų 
trijų partijų baloto.

Benjamin M. Zellman, pro- 
gresyvis,
me distrikte 
gvardietį 
prieš 471.

Bernard 
vis, 12-me
trikte nugalėjo senagvardietį 
teisėją Panken. .

Joseph Curran, Nac. Jūri
ninkų Unijos prezidentas, iš
statytas kandidatu į kongres
manus ant Am. Darbo Parti
jos ir ant Re p. Partijos ti kieto 
be pasipriešinimo.

Alfred K. Stern, taipgi pro- 
gresyvis, laimėjo 21-me kon
gresiniame distrikte prieš se- 
nagvardienį Powell.

Progresyviai didele didžiu
ma balsų laimėję du Troy dis- 
triktus, taipgi, sakosi laimėję 
Orange, Columbia ir tūlus 
tus apskričius “upstate.”

Kiti Pralaimėję * 
Senagvardiečiai

Apart jau minėtų Alex
se ir Morris Novick, darbie- 
čių nominacijas į delegatus 
valstijos konvencijon pralai
mėjo sekami senagvardiečiai: 
Dorothy Bellanca, Amalga- 
meitų Unijos vice-prezidentė; 
Morris L. Ernst, advokatas, 
Dies’o bernas; Joseph V. O’
Leary, valstijos pirkinių ko- 
misionierius; Louis Schaffer, 
ILGWU Darb. Scenos direk
torius; S. John Block, socia
listas.

Taigi, tose vietose, kur žmo
nės turi progos artimai pažin
ti savo ' nomįnatus ir k.ur turi 
galimybių pasakyti, ką apie 
juos mano, senagvardiečiai, vi
sokių reakcininkų pakalikai 
pradeda pajusti, kad stiprūs 
sostai, kuriuose jie per ilgus 
laikus buvo įsitvirtinę neva 
vadovavimui darbininkam, da
bar slenka iš po kojų. Darbi
ninkai ir jiems artimi progre
syviai išstato tuos, kurie • dar
bais pasirodo liaudies reikalų 
gynėjais.

Demokratų Partijos nomina
cijose į kongresmanus beveik 
neįvyko nieko naujo. Su la
bai mažomis išimtimis, išstaty
ta partinės mašinos žmonės, o 
nepriklausomai kandidatavę 
pralaimėjo. Išstatyta buvo, di
džiumoje, tie patys, tai yra, 
esamieji kongresmanai. Vie
nintelis iš pralaimėjusių no
minacijas esąs Marcellus H. 
Evans, kongresmanas iš 5-to 
kongresinio distrikto, Brook- 
lyne.

Į assemblymanus 14-tame 
distrikte demokratų nominaci
jas laimėjo Gittelsonas 5,078 
balsais prieš Goldsteino 3,955 
balsus. D-tis.

Vėl Atidėjo “Fronto” 
Teroristų Bylų

konvencijon ir pralai-
Tapo išrinktas progre-

Marc-

Kiti Progresyviu 
Laimėjimai

Kongresmanas Vito 
antonio, paskilbęs kovotojas
už taiką ir žmonių teises, no
minacijose į kongresmanus iš 
20-to kongresinio distrikto nei 
Am. Darbo Partijos nei Repu- 
b'likonų Partijos tikietais opo
nentų neturėjo, o Demokratų 
Partijos prieš Marcantonio iš
statytas kandidatas Lanzetta 
laimėjo tik labai mažu pervir- 
šiumi balsų—už Marcantonio 
paduota 3,500 balsų, už Lan- 
zettą 3,694. Kaip matome, la
bai mažai trūko, kad Mare-

Federalis teisėjas Grover M. 
Moscowitz pereitą antradienį 
vėl atidėjo iki spalių 2-ros 
perteisimą “Krikščionių Fron
to” penkių narių, kaltinamų 
suokalbiavus nuverst Jungti
nių Valstijų valdžią ir vartot 
teroro priemones prieš įvairias 
įstaigas.

Šie penki: William Bishop, 
William H. Bushnell, Jr., Mak- 
lin Boettger, John Viebrock ir 
kapitonas John T. Prout, Jr., 
Nacionalės Gvardijos oficie- 
rius yra užsilikę iš originalės 
frontininkų grupės, teistos fe- 
deraliame teisme pereito ba
landžio mėnesį. Vienas, iš tų 
buvo pasikoręs, kiti išteisinta, 
o dėl šių paskutinių 5-kių 
“džiūrė” tuomet nesusitaikė, 
dėl to jie turės būt perteisti iš 
naujo. '

A. Kazakevičius Vis Dar 
Ligoninėje

Taikėsi aplankyt Antaną ? 
Kazakevičių, Jamaica, L. L, Į 
gyyventoją. Radau įsikniau-J 
busį į “Laisvę”, kurią jam at-! 
nešusi ką tik jį atlankiusi 
žmona. Jieškinėjęs žinių, ypa
tingai iš Lietuvos,—jos jį la
bai džiuginančios ir stiprinan
čios.

Ligonis gali kiek pasėdėti ir 
paskaityti, bet dar nestiprus 
ir balso neatgavęs, pašnabždo
mis kalba. Jam kas nors ken
kia gerklėj ir krūtinėj, bet gy
dytojai, sakoma, pilnai vis ne
gali išaiškint ligos, nors jau 
kartkartėmis ' fotografavę, ty
rinėję. Prižiūrėtojai tikrina, 
kad jo sveikata geresnė.

Labai pasiilgęs draugų ir 
liūdi negalįs dalyvauti daugė
jančių darbų sūkuryje.

Randasi Kings County ligo
ninėj, Ward A-62, bildingo A 
6-me aukšte.'1 Įeinant jokių 
kortelių nieks neklausė. Lan
kymo valandos pirmad. ir 
penktad. nuo 7 iki 8 vakaro, 
trečiad. ir sekmad. nuo 2-4 
po pietų, šiu’d” tarpu, jo lova 
randasi pirma prie durų ta
me warde. D.

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

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

LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai {puošta 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

Clenient Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

Centralbrooklyniečiams
Visi centralbrooklyniečiai, 

kurie norite ateinančią nedė- 
lią važiuoti į philadelphiečių 
“Laisvei” rengiamą pikniką, 
malonėkite nusipirkti buso ti- 
kietus tuojaus, tai mes žinosi
me, kiek busų reikės imti. Ti- 
kietai' parsiduoda pas George 
Stankų, 67 Hudson Ave. ir pas 
J. Jušką, 187 Sands Street, 
Brooklyn, N. Y.

J. Juška.

Armijos Mankštos!
Miesto Gatvėse

Pereitą antradienį būriai su
mobilizuotų gvardiečių marša- 
vo gatvėmis aplink armorę, 
esančia 357 Summer Ave. Ki
ti būriai, New Yorke, darė 
pratimus tuščiuose lotuose 
prie Christopher St. ir Green
wich Ave. Jie sumobilizuoja
mi greičiau, negu spėjama vis
kas pąruošt išvežimui į kem
pes.

NOTARY 
PUBLIC

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Valgykite 
MEDŲ

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

kitės juomi.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašklaučius

Kaina 75c Kvorta
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

.y. M* f*

>'-V

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

' JRuikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
& jnmn* mvlimiAm* nAŠarvnti dnvanaimos mylimiems pašarvoti dovanai

Llūdesi<) valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamų kalnų.

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

F. W. 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

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Tei. ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.
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Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokat^nus 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 — “Laisvės” Name

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

namų darbo, kilbasal ir kepta parSiena; gaspadorlškal 
nuvirti kopūstai ir barSčiaL

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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




