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Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

LAISVĖS ANTRA9Tl,3.i0O^ su?™2E.?s«STREET Brooklyn, N. Y., Antradienis, Rugsėjo (Sept.) 24, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c.

Šiemet “Laisvė” skiria pu
sėtinai stambias dovanas 
tiems, kurie dalyvaus kontes- 
te gauti naujų skaitytojų. Ir 
netenka abejoti, jog daug 
draugų konteste dalyvaus ir 
stengsis tas dovanas laimėti.

žinoma, tiems draugams pir
miausia rūpi ne tos piniginės 
dovanos, bet pasidarbavimas 
savo dienraščiui. Taip būdavo 
visuomet, taip bus šiemet.

KRISLAI
Mūsų rugepjutė.
Nepamirškite kitų.
Kas tas per paukštis?
Ar prisikėlė iš numirusių?

<

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Bet su visais mūsų vajais 
silpnybė būdavo tame, kad 
skaitytojų armija atsidėdavo 
ant vienų vajininkų. Nors kar
tą reikėtų pagalvoti kitaip. 
Tegul smarkieji vajininkai 
sau darbuojasi. Bet tegul taip
gi kiekvienas “Laisvės” skaity
tojas ir patriotas prisideda su 
darbu.

- Vajus bus didesnis, entu- 
ziastiškesnis ir pasekminges- 
nis.

Nuskandino Laivą su 
83 Vaikais ir 210 

Kily Angly
“Nežinomo Krašto” Submarinas Torpedavo Anglą Laivą, 
Kurs Gabeno Anglą Vaikus j Kanadą, Apsaugai nuo Vokie- 
čią Oro Bombą; Laivas Buvo Užpultas be Persergėjimo
London. — Anglų vyriau

sybė rugsėjo 22 d. pranešė, 
ikad “nežinomos šalies” sub
marinas rugsėjo 17 d., be 
persergėjimo, torpedavo ir 
nuskandino Anglijos laivą, 

Neužilgo jau prasidės taip ; kuris gabeno anglų vaikus į 
vadinamas “veikimo sezonas,”!Kanadą. Su laivu žuvo 83 
iš laukų ir miškų persikelsime | vaikai ir 210 suaugusių. Vi

so laive buvo 406 asmenys; 
ir tiktai 113 liko išgelbėta, 
šiame skaičiuje 7 vaikai. 

Kažin kaip jie turi sukoncen- j Vaikai buvo vežami į satl- 
travę mintis ant kelių draugų, gią vietą nuo vokiečių orlai- 

prakalbų' vių bombų.

j miestus ir svetaines.
Man rūpi mūsų kalbėtojų 

problema, šiuo reikalu mūsų 
draugai klaidingai nusiteikę. Į

laike audros, 600 mylių į 
vakarus nuo Anglijos. Au
dra apvertė kai kurias gel
bėjimosi valtis ir taip pas
kandino daugelį į jas susė
dusių žmonių.

Anglijos cenzūra penkias 
dienas slėpė žinią apie šią 
tragediją.

SUĖMĖ PAKLYDUSĮ 
VAIKVAGĮ

nusistaty-
ketvertas

Jeigu tų negauna, 
nerengia.

Ir čia pakeiskime 
mą. Trejetas ar
draugų negali persiplėšti. Te
gul ir kiti paprakaituoja.

O turime draugų centruose 
ir kolonijose, kurie puikiai su
pranta dalykus ir gali pasaky
ti geras, pamokinančias pra
kalbas.

Laive buvo 215 įgulos na
riai ir 191 keleivis, įskaitant 
vaikus.

Tapo užmušti bei prigėrė 
dauguma laivo jūrininkų, 
darbininkų ir pats kapito
nas.

Laivas buvo torpeduotas

ITALŲ ŽYGIAI
Roma, rugs. 23. — Italai 

i šu

Trockistų “Naujoj Gadynė
je” ir kituose komerciniuose’ ,
laikraščiuose vienas sutveri- oro bombomis sunkiai 
mas iš Kanados bjauriai plus- žeidė vieną karinį anglų lai- 

pažangiuosius lietuvius. *’ - .. . _ . .
yra

tą pažangiuosius 
Vienas jo slapyvardžių 
“Mandagus.”

O kas jis per vienas? 
elementas, kurio lietuviai 
saugotis, kai kokios 
dvasios. Jis yra šnipas ir pro
vokatorius;

Sakoma, 
savo tikru 
į Kanados 
vienam didmiestyj, bet nega
lėjo, nepriėmė. Paskui nuva
žiavo j provinciją ir ten sten
gėsi partijon įlysti kitu vardu. 
Bet ir ten nepavyko.

Aišku, jis bandė ton parti
jon įlysti šnipiškais ir provo- 
katoriškais tikslais.

turi 
piktos

kad “Mandagus” 
vardu bandė įstoti 
Komunistų Partiją

šis elementas, beje, yra vie
nas iš vadų neseniai sukurto
sios Lietuvos priešų “Kanados 
Lietuvių Tarybos.” Po pasi
darbavimu “Taryba” nutarė 
kviesti trockistą Stilsoną į Ka
nadą išplūsti Lietuvą.

vą Alexandrijoj, Egipte, 
kaip praneša italų koman
da. Sunaikino anglų gazoli
no sandėlius Haifoj.

AR AMERIKA PASINAU
DOS ŠIUOM ANGLIJOS 

PASIŪLYMU?

London. — Anglija pasiū
lę savo laivyno stovyklą Sin- 
g a p o r e, Azijoj, naudot 
Jungtinių Valstijų karo lai
vam.

Prezidentas R o o s eveltas 
dar neatsako į pasiūlymą. 
Dabar -gal japonų įsiverži
mas į Indo-Chiną, francūzų 
koloniją, paveiks prezidentą 
priimt šį pasiūlymą, kaip 
spėja anglai.

ANGLAI SUSPROGDINO 
ITALUS SIDI BARRANI

So. Bostono “Keleivis” rug-J 
sėjo 11 dieną ant pirmo puslaJ 
pio paskelbė: “Generolas Skvf- 
čas ir Povilaitis jau sušaudy
ti.” Sakė: \

“Vieną naktį abudu būva 
paimti iš kalėjimo ir nuvilkti' 
prieš bolševikišką ‘liaudies tri
bunolą,’ ant kurio pirmininku 
yra Kauno žydukas bolševi
kas. šitas žydiškai bolševikiš; 
kas ‘liaudies tribunolas’ pra
nešė Skučui ir Povilaičiui, kad • 
jiedu yra nuteisti mirti kaip įKlestinoj, Yr užmušė~39 ne- 
haud.es priešą, ir tuojaus.po L . b suž eidė

to jiedu buvę bolševikų susau-l . ’
dyti.” \7o-nis.

Ir atliktas kriukis.

Anglai Praneša:
Cairo, Egiptas, rugs. 23. 

—Anglai prikasė minų po 
Sidi Barrani miesteliu, pa
degė jas ir taip sudraskė 
ten buvusią italų kariuome
nę į gabalus.—Tas miestelis 
randasi Egipte, 75 mylios į 
rytus nuo italų kolonijos Li
bijos.

Italų orlaiviai degino an- 
,Įglų žibalo sandėlius Haifoj,

APIE REGISTRAVIMĄSI 
LIETUVOS PILIEČIAIS 

UŽSIENIUOSE

Japonai Įsibriovė į 
Fra n ei jos Koloniją 

Indo -Ghiną

Hillsborough, Calif. —Du 
miško darbininkai beme
džiodami užklupo ir suėmė 
piktadarį, kuris buvo pagro
bęs Marca de Tristaną, tre
jų metų vaiką, grafo sūnų. 
Vaikvagis, bebėgdamas au
tomobiliu su kūdikiu peri . - . - ... v. . . .
mišką, paklydo ir taip įkliu-1 1 !^iai> kurie
vo. Darbininkai tuoj perda- Isa^° v momentu

jį valdžios agentams. ^.ia uz TSRS ribų ir ku
riems pilietybe nėra atimta 
minėtų respublikų tarybinių 
vyriausybių, privalo ne vė- 
vėliau, kaip iki 1940 metų 
lapkričio 1 d. užsiregistruo
ti kaip Tarybų Sąjungos pi
liečiai TSRS pasiuntinybėse 
ar konsulatuose patys as
meniškai ar prisiuntę spe
cialius pareiškimus paštu, 
pridedant savo pasus.

Šie asmenys, neužsiregis
travę kaip Tarybų Sąjungos 
piliečiai TSRS pasiuntiny
bėse ar konsulatuose iki 
1940 metų lapkričio 1 d., ga
li būti priimti į TSRS pilie
tybę pagal bendrus nuosta
tus, atitinkančius įstatymo 
apie Tarybų Socialistinių 

[Respublikų Sąjungos pilie
tybę trečią straipsnį.

Taigi, pagal tą įsaką, 
kiekvienas buvęs Lietuvos, 
o dabar Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos 
pilietis, turįs pasą ar kitą 
jo pilietybę įrodantį doku-

vė
Vaikvagis sakosi, kad jis 
yra ateivis iš - Vokietijos 
vardu W. J. .Muhlenbroich, 
neturįs Amerikos pilietybės 
popierų.

Kūdikis sugrąžintas ' tė
vam sveikas. Vaikvagis rei
kalavo 100 tūkstančių dole
rių vaduotpinigių už kūdi
kį, ir ta suma pinigų buvo 
jam priruošta. Bet jis nega
vo nė vieno dolerio.

Angly Orlaiviai Padegė 
Vokiečių Pajūrius per 

400 Myliy
lėktų- 
lietin-

Anglų orlaiviai beveik vi- 
ai sunaikino miestelį Bir- 
:ao, Itališkoj Rytinėj Afri- _' i a, : h .

__ to, kai
Skučą ir Povilaitį

Betgi SLA organe “Tėvynė
je” rugsėjo 20 dieną, tai yra, Į 
devynios dienos po to, L„. 
“Keleivis” I 
nuteisė mirtin ir sušaudė, Kle
opas Jurgelionis praneša: 
“Skučas ir Povilaitis perduoti 
tardytojui.” 4r toliau skaito-' 
me :

“Suimtieji Skučas ir Povilai
tis iš karo kalėjimo perkelti į 
Kauno sunkiųjų darbų kalėji-

mą. . . Skučid ir Povilaičio ntN 
baudimo ir gal net nužudymo 
reikalauja Sovietų kriauge- 
riai...”

Ar matote, Skučas ir Povi
laitis prisikėlė iš numirusių!. .
Matyt, ponas Michelsonas yrįg- ORAS. — Šilta, 
labai prastas strielčius. apsiniaukę.

Lietuvos žinių Agentūra Elta Atsiuntė “Laisvei” Seka
mą Pranešimą, Kaip ir Kada Registruotis Lietuvos, 
J Latvijos ir Estijos Pili ečiais Užsieniuose

Kaunas. — Rugsėjo 8 d. men tą, laikomas Tarybų 
Lietuvos TSR spaudoje pa
skelbtas TSRS (Sovietų) 
Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo Įsakas apie Lietu
vos, Latvijos ir Estonijos 
Tarybų Socialistinių Res-'čiai, kurie šiuo metu gyve- 
publikų TSRS pilietybių na užsienyje ir kurie niekuo 
įsigijimo tvarką. Įsako I nėra nusidėję LTS. Respub- 
str. sakoma:—Ryšium su .likai, bet tik dėl nepatogių 
1938 m. rugpjūčio 19 d.' aplinkybių negalėjo ir - da- 
įstatymo “Apie Tarybų So-1 bar negali dar grįžti į LTS 
cialistinių Respublikų Są- R, turi iki 1940 m. lapkričio 
jungos pilietybę” pirmu mėnesio 1 d. užsiregistruoti 
straipsniu nustatyta, kad t TSRS atstovybėse ar kon- 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos bulatuose patys asmeniškai, 
Tarybų Socialistinių Res
publikų piliečiai nuo tų res
publikų priėmimo į TSRS 
sudėtį dienos yra TSRS pi
liečiai.

Įsako II str. sakoma: Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
Tarybų Socialistinių Res- 

šio

Sąjungos piliečiu nuo 1940 
m. liepos 3 dienos, nuo tos 
dienos, kai LTSR buvo pri
imta Tarybų Sąjungos su
dėtim Bet tie LTSR pilie-

arba, jei negali, tai laišku 
prisiuntę atstovybei ar kon
sulatui savo pasą.

Tie buv. Lietuvos pilie
čiai, kurie neatliks iki šių 
metų lapkričio 1 d. tokio įsi- 
registravimo, netenka TSRS 
(vadinasi, ir Lietuvos TSR.) 
pilietybės.

Tokie asmens, jei jie vė
liau panorėtų būti TSRS pi
liečiais, turėtų ją įsigyti pa
gal bendrus TSRS pilietybei 
įsigyti nuostatus.

Pagal įsako III ir IV str., 
tautinėms mažumoms pri
klausą asmens, kurie ir 
anksčiau gyveno Lietuvoje, 
bet jiems nebuvo suteikta 
Lietuvos pilietybė tik dėl to, 
kad jie priklauso mažu
moms, dabar ją gauna pa
lengvintu būdu, užsiregis* 
travę TSRS pasiuntinybėje 
ar konsulate iki lapkričio 1 
d. š. m.

Bet kiti asmens, gyvenę 
Lietuvoje be pilietybės, ją 
gauti galės tik bendra 
TSRS pilietybei įsigyti įsta
tymo tvarka. Asmenys, iš 
kurių TSRS pilietybė atim
ta ir kurie šiuo metu gyve
na LTSR teritorijoje, norė
dami pilietybę atgauti, tu
ri elgtis taip pat, kaip ir vi
si kiti be pilietybės asmens, 
nepriklausą tautinėms ma
žumoms.

LABAI PAVYKO PHILADELPHIEČIŲ 
PIKNIKAS “LAISVĖS” NAUDAI

Draugų p h i 1 a delphiečių 
piknikas suruoštas “Lais
vės” naudai sekmadienį,

London. — Anglų 
vai, pasinaudodami 
gu oru, dieną ir naktį įtū
žusiai bombardavo vokiečių 
prieplaukas,, jų laivų ir val
čių sutelkimus ir pakrančių 
kanuoles šiaurinėje Franci- 
joje, Belgijoje ir Holandi- 
joje. Anglai teigia, kad jų 
lakūnai užkūrė gaisrus vi
same tame vokiečių valdo
mame pajūryje per 400 my
lių, ir sunaikino daug yor 
kiečių laivų ir valčių, pra
dedant Calais uostu, Fran
ci jo j, ir baigiant Rotterda- 
mu, Holandijoj. Skaudžiau
sių smūgių anglai iš oro
kirtę vokiečiams tai Bou- rugs. 22 d., Mikolaičio par- 
logne ir Dunkirk prieplau- ke, pavyko visais 
koše.

Tokiais žygiais anglai' Pub,likos’galj.ma spr«st iš 
stengiasi ištaškyt vokiečių I to>. kad. suvaz5avo penki sun- 
motorines valtis ir laivus, 
kurie buvo priruošti gabent 
vokiečių armiją į Angliją.

Anglų orlaiviai skrido 
bombarduot ir Berlyną; bet 
vokiečiai pradėjo taip bai
siai pyškint iš priešlėktuvi- 
'nių kanuolių į anglų orlai
vius, kad šie skubiai pabėgo 
(nuo Berlyno. I I

atžvil
giais. Kaip gausingai buvo *11*1 1 • 1 • v

Brooklyno, N. Y.
Šis piknikas buvo phila- 

delphiecių surengtas antru 
atveju. Nes pirmiau jų 
ruoštąjį pikniką, sekmadienį 
prieš Labor Day, sulijo. Ta
da buvo patogiausias pikni
kui laikas—nes ant ryto
jaus, pirmadienį, sekė lega
le šventė, kur po pikniko, 
kad ir vėlai sugrįžus, būtų 
galima buvę tinkamai pasil
sėti. *

Bet šį kartą pirmadienį 
didelei daugumai prisiėjo 
anksti keltis į darbą. Dėl 
to ypač turėjo pavargt

tai automobilių, pilni žmo
nių, ir devyni busai; ir tai 
dar ne viskas. Nes dauge
lis iš Philadelphijos keliavo 
gatvekariais, o kur gatveka- 
rių linija baigėsi, nuo ten 
juos ėmė vietiniai būsai ir 
atvejų atvejąs vežė į pikni
ką. Pavakarėje prie pikniko 
parko stovėjo šie busai:. 3 
iš Philadelphijos, 1 iš Kear- draugai rengėjai ir pikniko 

dalinai N. J.; 1 iš Baltimorės, 1 darbininkai, kuriems reikė-
iš Maspetho, "N. Y., ir 3 iš jo viską sužiūrėt pirma, ne-

Japonu Armija Užpuolė Indo-Chiną už Kelią Valandą po 
To, kai Japonija Pasirašė Sutartį su Prancūzais; Amerika 

Kartotinai Perspėjo Japonus Nekliudyt Indo-Chinos
Hanoi, Indo-China, rugs. 

23. — Japonų kariuomenė 
įsibriovė iš pietinės Chinijos 
per sieną į Franci jos koloni
ją Indo-Chiną ir užpuolė 
Dong Dang miestą. Pran
cūzai stipriai gynėsi.

Sekmadienį po pietų Ja
ponijos generolas Nishihara

SMETONA VAŽIUO
JĄS AMERIKON

Berlin. — Buvęs Lietuvos 
“prezidentas” Antanas Sme
tona gavo Jungtinių Valsti
jų diplomatinę vizą - pralei
dimą važiuot į Ameriką, ir 
jis jau apleido Vokietiją, iš
vykdamas į Šveicariją, kaip 
pranešė Associated Press, 
amerikonų žinių agentūra, 
rugs. 19 d. Iš Šveicarijos 
Smetona tinkamais sau ke
liais vyksiąs į Jungtines 
Valstijas.

KERTASI JAPONAI SU 
PRANCŪZAIS

Tokio, rūgs. 23. — Prane
šama, kad siaučia žiaurūs 
mūšiai Indo - Chinoj tarp 
ginančių ją francūzų ir įsi
veržusių japonų.

Ką Žada Ispanijai Hit
leris ir Mussolinis, 

Jeigu Jie Laimės
Roma. — Neoficialiai 

pranešama, kad Mussolinis 
su Vokietijos užsienių mi- 
nisteriu von Ribbentropu 
žadėjo Ispanijai Gibraltarą 
ir įvairius plotus šiaurinėje 
Afrikoje, jeigu Ispanija 
įstos karan išvien su vokie
čiais ir italais prieš Angli
ją-

Cairo, Egiptas. — Šio 
krašto valdžia įvedė griež
tą karinės apgulos stovį.

gu j e galėjo apleist pikniko 
vietą.

Už tai “Laisvė” taria šir
dingą ačiū visiem rengėjam, 
darbuotojam ir dalyviam..

Dainų programą gerai iš
pildė visi chorai, kurie buvo 
pasižadėję.

Drg. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius, pasakė trum
pą, įtikinančią kalbą apie 
permainas Lietuvoje ir apie 
vėjagaudišką, ir piktą poli
tiką tų, kurie vėl norėtų su
grąžint Smetonos režimą 
Lietuvai.

Laimėtos dovanos prie 
įžangos bus kitą kartą pas
kelbtos.

Platesnės korespondenci
jos apie pikniką laukiame iš 
philadelphiečių.

Rep.

pasirašė “draugiškumo” su
tartį su francūzų admirolu 
Jeanu Decoux, Indo-Chinos 
general-gubernatorium, o 10 
valandą naktį japonų ka
ri u o m e n ė jau šturmavo 
francūzus Dong Dange, prie 
rubežiaus su Chinija.

Francūzų vyriausybė su
tartyje leido tuojaus perkelt 
“apribotą skaičių” japonų 
kariuomenės į Indo-Chiną; 
įsteigt tris japonų orlaivių 
stovyklas šioje Franci jos 
kolonijoje ir laikyt jose 
6,000 japonų karių.

Už tai Japonija žadėjo 
pilnai pripažint francūzų 
valdžią Indo-Chinijoj. ir vi
siškai nekliudyt jos žemės. 

- Franci jos valdovai per šią 
sutartį davė japonams gali
mybę daryt karo žingsnius 
iš francūzų kolonijos Indo- 
Chinos prieš Chiniją ir taip 
mušt chinus užnugariu.

Bet, girdi, jaunesnieji ja
ponų karininkai atrado, kad r 
Francija permažai davė Ja
ponijai nuolaidų Indo-Chini- 
joje ir jie todėl pradėjo ka-' 
ro veiksmus prieš .francū
zus tenai. Jie šaukia, kad 
Japonija išvien su kaimy
nišku Siamu (Thailandu) 
turi užimt visą Indo-Chiną, 
ir dabar, girdi, geriausia 
tam proga. Nes Jungtinės 
Valstijos šiuo laiku dar nė
ra prisirengusios gint Indo- 
Chiną, kaip sako tie japonų 
oficieriai. Be to, jie nurodo, 
kad Amerika dabar per
daug užsiėmus dirbimu An
glijai ginklų ir amunicijos.

AMERIKOS PERSERGĖ
JIMAI JAPONAMS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė yra jau 
kelis kartus persergėjus ja
ponus nekliudyt Indo-Chi- 
nos. Anglija taipgi protesta
vo prieš įžiūrimus Japonijos 
pasimojimus ant Indo-Chi- 
nos.

SMŪGIAI KIRSTI ANGLŲ 
LAIVAM IR LĖKTUVAM

Vokiečiai Praneša:
Berlin, rugs. 23. — Vokie

tijos submarinai per dvi pa
skutines dienas nuskandino 
16 Anglijos prekinių laivų, . 
viso 176 tūkstančius tonų 
įtalpos.

Šiandien greitas vokiečių 
motorlaivis sunaikino gink
luotą anglų prekinį laivą, 
3,000 tonų įtalpos.

Vokiečių lakūnai, nežiū
rint blogo oro, sėkmingai 
bombardavo Anglijos prie
plaukas ir karinius fabri
kus; oro bombomis pataikė 
į didelę anglų lėktuvų sto
vyklą arti Londonu ir sunai
kino daugumą iš šimto prie
šo lėktuvų, kurie tuo laiku 
tupėjo ten ant žemės.

haud.es
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Jau Apsisprendė
Clevelando fašistų laikraštis (“Dirva”) 

džiaugiasi, kad visos trys Amerikos lie
tuvių sriovės—fašistai, socialistai ir kle
rikalai—atsistojo vienoje pozicijoje Lie
tuvos klausimu (visi už rėmimą smeto- 
nininkų ir, aišku, už grąžinimą Smeto
nos viešpatavimo). Todėl Karpiuko or
ganas sako:

“Visos šios trys srovės į darbą stoja 
tuo supratimu: atsteigti mūsų tėvynei 
nepriklausomybę, o Lietuvos gyventojai 
patys apsispręs kokios valdžios jie nori.”

Kaip žinia, Karpiukas, kuris yra ga
vęs iš Smetonos ordiną, niekad tokios 
teisės Lietuvos gyventojams nesiūlė, kol 
ten viešpatavo smetonizmas. Priešingai, 
Karpiukas gyrė ir gynė Smetoną ir jo 
režimo bestijiškus darbus Lietuvoje.

Dabar Karpiukas siūlo Lietuvos gy
ventojams “apsisprendimo teisę”. Siūlo 
tuomet, kada Lietuvos žmonės jau apsi
sprendė: išrinko savo seimą, o seimas— 
pastatė vyriausybę, kuri Lietuvą valdo.

Ponas Karpiau: jūsų šis siūlymas — 
šaukštas po pietų.

Smetonai Užuojauta!
Pereitą savaitę dviejuose savaitraš

čiuose,—“Tėvynėje” ir “Dirvoje”—skai
tėme “poemas”. SLA organe tilpusi “po
ema” išspausdinta be parašo,—matyt, 
autorius gėdijosi po ja pasirašyti.

Bet nei kiek negudresnis “kūrinys”, 
kaip paminėtasis, tilpo “Dirvoje.” Po šia 
“poema” yra ir parašas—tūlas Kazys 
Vidikauskas ją nukalė. Tai pirmas tos 
rūšies dalykas, tilpęs Amerikos lietuvių 
spaudoje. “Užuojauta Antanui Smetonai, 
Lietuvos prezidentui”—“poemos” antraš
tė. Be kitko, štai kas ten pasakyta:
Antanui Smetonai mūsų korifėjui, 
Kurį nevidonai užmušti norėjo, irtt .ir tt.

Pabrėžęs, kad Smetona yra tolygus 
Gediminui, Mindaugiui ir Vytautui, p. 
Vidikauskas šitaip užbaigia:
Tat nujaučiu nūnai kaip ir mano žmona, 
Kad ir mus kariūnai šauks, “Gyvuok,

Smetona!”
Ir Jį į Lietuvą kaip triumfatorį
Įves pulkai jųjų, ką kiekvienas nori!

Vadinasi, “Dirvos” bendradarbis dar 
vis Smetoną vadina Lietuvos prezidentu 
ir jis tikisi, kad Smetona triumfališkai 
sugrįš Lietuvon ir vėl smaugs Lietuvos 
žmones! Tokių fantazijų žmonės įsivaiz
duoja šiandien!

Beje, šis kūrinys,—pirmas tokis (kol 
kas) pasirodęs Amerikos lietuvių spau
doje. Ilgai engusį Lietuvą, apvogusį ir 
pabėgusį pas Hitlerį su šimtais tūkstan
čių litų žmogų fašistų “poetas” stato did
vyriu. Štai, prie ko'dasigyvenome!

Bet keisčiau yra tas: socialistai, kurie 
kadaise sakėsi kovoj ą prieš Smetoną, 
šiandien veikia išvien su fašistais,—su 
tais, kurie tąjį Lietuvos liaudies neprie
telių stato didvyriu ir turi vilties jį ir 
vėl sugrąžinti Lietuvon!

Lietuva Neteko ...O Aš Pensijos...
Tūliems Amerikos lietuviams siuntinė

jamas tokio turinio laiškas (datuotas 
1940 m. rugpjūčio 15 d.):

“Gerbiamas!
“Aš apsigyvenau Los Angeles, Califor- 

nijos valstybėje, tuo tikslu, kad galėčiau i 
aprūpinti lietuvių katalikų dvasios rei- ' 
kalus ir sulaikyti nuo ištautėjimo. Lie- j

tuvos valdžia buvo man paskyrusi ketu
ris šimtus litų į mėnesį pensiją už ma
no nuopelnus švietimo srityje. Pasitikė
damas, kad turėsiu tą pensiją iki gyvos 
galvos, važiavau į Los Angeles, gerai su
prasdamas, kad organizuodamas naują 
parapiją neturėsiu užtektinai pajamų, 
reikalingų nors kukiam pragyvenimui.

“Tėvynė nustojo nepriklausomybės, o 
aš nustojau pensijos ir turiu kreiptis į 
man prielankius žmones, kurie supranta 
mano padėtį ir užimamos pozicijos svar
bumą: nes turiu išgelbėti nuo ištautėji
mo ir nustojimo tikėjimo nemažiau pen
kių šimtų lietuviškų šeimų vien tik Los 
Angeles mieste, neskaitant lietuvių, ku
rie gyvena kituose miestuose Californi- 
joj, Oregon ir Washington valstybių...

“Iš anksto dėkuodamas už Jūsų aukas, 
pasižadu kas mėnuo laikyti vienas Šv. 
Mišias už visus, kurie mane parems savo 
aukomis.

“Priimkite mano gilios pagarbos pa
reiškimą.

Pralotas Julius Maciejauskas.”

“Už nuopelnus švietimo srityje...” Už 
kokius nuopelnus? Kas apie praloto Ma- 
ciejausko nuopelnus “švietimo srityje” 
yra girdėjęs? Vargiai yra šimtas žmonių, 
kurie jo tuos “nuopelnus” žino. Betgi 
jam Smetona mokėdavo po 400 litų mė
nesiui pensijos!

Į Kaliforniją šis pralotas nuvažiavo to 
krašto lietuvių nekviestas ir neprašytas. 
Jis nuvyko ten skelbti smetonizmą ir kle
rikalizmą, ir pančiuoti lietuvių protavi
mą.

Naujoji Lietuvos vyriausybė, apsvars
čiusi ir suradusi, kad šis žmogus nėra už
sipelnęs gauti pensijos, sulaikė jos išmo
kėjimą. Dėl to pral. Maciejauskas apver
kia Smetoną ir prakeikia naująją Lietu
vą. Bet ar dėl to Lietuvos liaudis nusigąs 
ir liūdės? Priešingai, ji džiaugiasi ir 
džiaugsis.

“Vilnis”, kurioje šis laiškas pasirodė, 
sako:

“Matote, nukentėjusių smetoninių pa
kalikų atsirado ne tik Berlyne, bet ir Los 
Angeles! Tik duokite jiems pinigų, o jie 
už jus mišias laikys.

“Mes manome, kad Los Angeles/lietu
viai yra užtenkamai inteligentiški ir pra
neš ponui pralotai, kad jie neįgaliojo jį 
rūpintis jų dūšia ir tautybe. Niekas ne- 
sukimšo į pono praloto kišenių penkis 
šimtus lietuviškų šeimų, kurių vardu jis 
bando kalbėti.

“Jeigu jis toks drąsus ir gali išgelbėt 
500 ar net ^daugiau dūšių, tai tegul iš- 
gelbsti pats savo, nekaulydamas aukų.”

O gal kunigai, socialistai ir fašistai 
bandys sutvertį kokį nors fondelį “nu
kentėjusiam nuo Maskvos barbarų” pra
lotu! Maciejauskui?!

Pagerbtas Drg. Kapsuko Kapas
Raudonosios Armijos organas “Kras- 

naja Z vėzdą” (Raudonoji žvaigždė), iš
einanti Maskvoj, rugpjūčio 10 dieną, 
1940 metais rašo, kad Tarybinės Lietu
vos delegacija, kuri pradžioj to mėnesio 
atvyko į Maskvą prašyti priimti Tarybi
nę Lietuvą į Sovietų Sąjungą, rugpjūčio 
9 dieną aplankė Vinco Kapsuko-Mickevi- 
čiaus kapą.

“Krasnaja Zvezda” rašo:
“Vakar nariai Lietuvos Seimo delega

cijos aplankė Novodeviči kapus, kur bu
vo palaidotas 1935 metais žymiausias re
voliucinis veikėjas, vienas iš vadų Lietu
vos Komunistų Partijos, Vincas Kapsu- 
kas-Mickevičius.
. “Prie draugo Kapsuko - Mickeyičiaus 
kapo įvyko gedulingas susirinkimas. 
Trumpą kalbą pasakė pirmininkas dele
gacijos, einąs prezidento ir ministerio 
pirmininko pareigas Lietuvos respubli
kos, draugas Justas Paleckis.

“—Lietuvos liaudis,—sakė drg. Palec
kis,—visados atmins ir giliai gerbs savo 
ištikimiausį sūnų, vadovavusį 1918 me
tais Sovietinei Lietuvai if 1919 metais 
Sovietinės Lietuvos ir Baltarusijos Res
publiką. Idėjos, už kurias draugas Kap- 
sukas-Mickevičius kovojo per visą savo 
gyvenimą, laimėjo,
. “Lietuvių delegacija ^padė j o gyvų gė
lių vainiką ant Kapsuko kapo. Ant rau
donojo kaspino/ kutiš' juosė vainiką, lie
tuvių kalboje užrašytą: ‘Pirmajam Ko
votojui už Tarybinę Lietuvą Draugui 
Vincui Kapsukui-Mickevičiui. Nuo Lietu
vos Tarybinės Socialistinės Respubli
kos’.”

Italijos ginkluoti sunkvežimiai ir kitoki karo pabūklai, palikti Afrikoje, kur 
eina italų-britų karo mūšiai. '

jų tos žinios ir buvo cenzū
ruojamos. Bendrai, Sovietų 
laikraščiai pasiekia užsie
nius ir kas nori tiesą maty
ti, tai juos skaitydamas gali 
tą padaryti.

Paimkime New Yorką, 
juk tai turtingiausis pasau
lyje miestas, o vienok pas 
; mus yra nudriskusių, nu- 
' plyšusių ir alkanų žmonių. 
I Užtektų nuvažiuoti ant 
; Bowery gatvės, kad pama
nyti išalkusius, nuplyšusius, 
šalimais gatvės miegančius, 
pamėlynavusius, suvargu
sius žmones. Ir jų yra 
tūkstančiai! Jeigu spręsti 
tik pagal Bowery gatvės pi
liečius New Yorką, tai gali
ma būtų pasakyti, kad tai 
biedniausias ir baisiausias 

• pasaulyje miestas. Bet jeigu

Apie SSSR Cenzūrą
“New York Times” buvęs 

Maskvoj korespondentas po
nas G. E. R. Gedye daug 
rašo apie Sovietų Sąjungos 
cenzūrą ir kalnus prirašo, 
kodėl buvo priverstas iš ten 
išvažiuoti, o “Times” rašti
nę uždaryti.

Jo vienos dienos “faktai” 
prieštarauja kitos dienos 
tvirtinimams. Vieną dieną 
tvirtina, kad Sovietų Są
junga ekonominiai silpna, 
kad jai visko stoka, kad ji 
didelio karo neatlaikytų,

sienio korespondentų.
Ponas Gedye rašo, kad 

Sovietai pradėjo drausti net 
iš “Pravdos” ir “Izvestijų” 
žinias persiųsti. Bet kokią 
taktiką ponas Gedye ir kiti 
pradėjo vartoti?

Painia “Pravdą , “Dvės
ti jas”, “Industriją” ar kitą 
laikraštį, ten yra straipsnių 
apie naujus šalies atsieki
mus, kaip tai naujas anglies 
kasyklas, gerą derlių, nau
jas žibalo svirtis, greitadar- 
bius, naujus plentus ir gelž-

kad Finliandija ją “mušė”; kelius, kultūros atsiekimus 
o kitą dieną vėl Apsisukęs —tik ir mirga žinios apie 
rašo, kad Vokietija supra- pasisekimus, bet štai viena,

žinios apie atsiekimus. Bet 
štai ten pat praneša: 
“Serp i Molot” fabrike nu
teista apsileidėliai, kurie iš
sisukinėjo nuo darbo”; “Fa- 

i brike ‘Proletarskaja Pobe- 
da’ iš geros odos padaryti 
prasti apsiavai.”

Jeigu mes paimsime visas 
tas žinias, tai matysime tik
rą šalies veidą, bet jeigu tik 
paimsime dvi paskutines, o 
tą padarysime per savaitę, 
kasdien paimdami tik žinias 
apie nepasisekimus, tai ta
da atrodys, kad ten viskas 
blogai. Kapitalistų koresp
ondentai taip ir darė. Už tai

matai Bowery gatvės pilie
čius, tai reikia pamatyti ir 
Radio City, Times Square, 
Union Square, River Side 
Drive ir kitus mi esto 
kvartalus. O čia tik miesto 
klausimas, o Sovietų Sąjun
ga yra plati ir ten kas kraš
tas, tai naujos sąlygos, nau
ji papročiai ir tą viską rei
kia matyti. Seniau, kada 
ten buvo to paties laikraš
čio korespondentu ponas 
Walter Duranty, tai jis pa
rašydavo prieš Sovietus, bet 
parašydavo ir tiesos. To ne
galima pasakyti apie poną 
Gedye.

Vai. Sūnus.

to Sovietų Sąjungos stipry
bę ir didelę karo galią, kad 
todėl Vokietijos užsieninis 
ministeris von Ribbentrop 
atsivežė į Maskvą plokšte
les, ant kurių buvo nukopi
juotos Anglijos premjero 
Chamberlaino ir ambasado
riaus Berlyne Hendersono 
priešsovietinės kalbos, kur
stymai Vokietijos karan 
prieš Sovietus ir ta proga 
gavo Sovietų sutikimą pasi
rašyti nekariavimo, nepuo
limo sutartį. Taigi, pagal 
poną Gedye, tai Sovietų Są
junga, tai silpna, tai tvirta! 
Logikos nei už centą!

Kas dėl cenzūruojamų ži
nių, galima tiek pasakyti. 
Sovietai buvo visai likvida- 
vę bent kokią cenzūrą ant 
užsienio korespondentų — 
rašykite ką norite,—jiems 
pasakė,—rašykite tiesą.

Bet kapitalistiniai kores
pondentai ten ir buvo nuvy
kę ne tam, kad tiesą rašyti, 
bet kad iš vidaus, iš pačios 
Sovietų žemės, ją niekinti.

Kaip tik tą laisvę gavo, 
tai vienas Rygos laikraščio 
korė spondentas t u o j a u s 
svietui paskelbė, kad Mask
voj sukilimas, kad mušasi 
raudonarmiečiai, milicinin
kai, darbininkai, kad iš kul- 
kasvaidžių yra šaudoma, 
kad per 200; užmuštų, daug 
sužeistų, daug areštuotų.

Žinoma, tai buvo melas. 
Sovietų žinių vedėjas tada 
susišaukė 18 kapitalistinių 
korespondentų, kurie buvo 
Maskvoj, perskaitė tą melą 
ir klausė: .

—Ponai korespondentai, 
kiek iš čia susirinkusių dar 
matėte tą revoliuciją Mas
kvoje?

žinoma, nebuvo nei vie
no. Visi pasijuokė. Apsime- 
lavęs korespondentas išrau
do. Bet ar manote pasitai-
sė? Nieko panašaus! Tokių 
melų jie dar daug pasklei
dė. Iš Sovietų valdžios pa
stangos nei įtikinimo, nei 
žmoniškumo, nei sugėdini- 
mo‘ kelių nieko negelbėjo. 
Ypatingai, kada prasidėjo

kita kritika, ar tai fabriko 
vedėjo ar kokio apsileidimo. 
Sovietų spaudoj ypatingai 
aštri kritika prieš tuos, ku
rie neatlieka savo pareigų. 
Ponas Gedye paimdavo tik 
tokius kritikos straipsnius, 
tik žinias apie nepasiseki
mą, vienos, kitos dienos, sa
vaitės ir rašo: “Kaip Sovie
tams nesiseka”. Supranta
ma, taip jis parašė apie “ne
pasisekimus” Kuzbase, Ka- 
zakstane, Donece ir kitur. 
Donee turi šimtus kasyklų, 
bet korespondentas rado 
kritiką apie vieną šaftą, 
vieną kasyklą ir tuoj auš pa
rašė, kad visos Doneco an
glies kasyklos “neatlieka” 
plano. Ir aišku, ko verta jo 
tokia “žinia” ir kokį turi 
tikslą. Neveltui jis mato, 
kad Sovietuose “socializmas 
susmuko”, kad ten vėl griš 
kapitalizmas.” Kitais žod
žiais, žinias apie atsiekimus 
praleisdavo, kurių tiek 
daug, o paduodavo tik apie 
nepasisekimus ir tokios jo 
“informacijos” sudarydavo 
visai kitą supratimą apie 
šalį, negu ten yra.

Paimkime “Pravda” No. 
213, 1940, nuo rugpjūčio 2 
dienos. Ir štai vien 4-tame 
puslapyje mes rasime apie 
SSSR padėtį antgalvius: 
“Nauji Sovietų kokso pečiai 
Charkove”, “Vorošilovske 
statome 7 plytų fabrikus, 
kurie kiekvienas duos po 
300,000 plytų,” “Būdas grei- 
tadarbio Semivolosovo Kri- 
vorožo kasyklose... labai pa
sekmingas darbe,” “Voroši- 
lovograde kasykloje paga
minta 11% daugiau plano,” 
“Dniepropetrovske Aleksie
jus Sorokovyj padarė į die
ną 33 tonus plieno daugiau 
normos”, “Baku mieste bai
giamas fabrikas, kuris ap
dirbs juodą ir ružavą mar-
mūrą”, “Irkutske atsidaro 
žemės ūkio specialistų nau
ja mokykla”; “Į Kuibyše- 
vo rajoną pribuvo 50Q nau
jų kombainų žemės- apdir
bimui” ; “Kolchoze ‘JComso^ 
molec’, netoli Vorošilovsk,

Laiškas iš Laisvos Lietuvos
Brooklynietė Ona Dobi- 

nienė gavo laišką nuo savo 
sesutės iš Lietuvos, nuo Ki- 
bartų. Apleidus privatiškus 
dalykus, šitaip rašo apie 

| Smetonos viešpatavimo lai
škus ir kaip žiūri į naują 
valdžią:

Brangi sesute: Dabar tu
rim nodieją, kad šita vald- 

i žia mus ir mūsų tėvynės 
Lietuvos neužmirš. Kaip gy
venom prie Smetonos, mie
la sesute, neturėjom akių 
prašviesti. Buvo tokių lai
kų, kad nebuvo nė cento 
prie dūšios, negalėdavau 
tau nė laišką parašyti, nes 
neturėjau pinigų ant ženk
lelio, o dirbom nuo ansty- 
bo ryto iki vėlai vakare. 
Ir negalėjom nė drapanų 
nusipirkti sau. Pirkau vie
nam vaikui prasčiausios 
medžiagos eilutei, užmokė
jau 30 litų, už pasiuvimą 9 
litai, o kur kiti reikalai? 
Būnam ant ardinarijos ir

gavom metam 80 litų, rugių 
12 centn., vasarojaus 8 cent
nerius, bulvių 10 centn., ku
rą ir stubą. Duoda ir pieno 
vasarą 3 litrus, o žiemą 2 
litrus. Tai mano vyro alga. 
O dirbam visi, kaip pasiutę, 
nuo saulės tekėjimo iki su
temų,

O dabar ir mes džiaugia
mės, kad mūsų tėvas Stali
nas atidarys langelį, apšvies 
ir mūsų stubelę saulutė. 
Jau davėm prašymą gaut 
lauko, užsirašėm 10 hektarų 
ir tikimės gauti.

O tu, Algirduk, atsiųsk 
mums laikraščių, mes mylė
tume juos skaityti.

Pastaba:
Turiu priminti, kad mano 

sesuo yra karšta katalikė. 
Reiškia, naująja valdžia 
džiaugiasi ne tik laisvi, bet 
ir katalikai darbininkai 
žmonės.

Ona Dobinienč.

Klausimai ir Atsakymai
j Klausimas
'Gerbiami “Laisvės” Red.: 
į Aš esu senas “Laisvės” 
i skaitytojas. Norėčiau gauti 
nuo jūsų patarimą apie re- 
įgistraciją. Aš esu vedęs ir 
turiu du vaikus. Esu gyva
našlis, Vienas vaikas 21 me
tų nesti namie. Jis yra Ame
rikos armijoje kaipo liuos- 
noris.

Aš nepamenu, kokiu lai
vu atvažiavau Amerikon ir 
nežinau, kokią dieną. Žinau 
mėnesį ir metus. Tai ką sa
kyti, kad aš nežinau kokią 
dieną esu gimęs, nei kokiais 
metais? Tai ką aš galiu sa
kyti, kai reikės registruo
tis? Nepataikysiu pasaky
ti, tai bus melas ir negerai. 
O kas man gali tą paaiškin-

dėkingas. Jeigu reikės, tai 
atlyginsiu. Praneškite, kiek 
kaštuos.

“Laisvės” Skaitytojas.
Atsakymas

Visų pirma, drauge, visai 
nesirūpink su jokiu atlygi
nimu. Šiame skyriuje į 
klausimus atsakinėjame be 
jokio atlyginimo. Norime, 
kad kiekvienas skaitytojas 
juomi naudotųsi.

Dabar dėl tos jūsų regis
tracijos. Jūs esate per daug 
išsigandę. Būtinai užsire
gistruokite, nes paskui galit 
pakliūti į bedą, jeigu laiku 

į neužsiregistruosite.
žmogaus bausti negali už 

tai, ką pamiršai', arba ko 
nežinai. Atsakykite į visus

ti : tėvai išmirę, 9 metų am-J klausimus taip, kaip žino- 
žiaus palikau be tėvų, taip- te, kaip atsimenate. Gerai, 
gi neturiu nei brolių, nei se- kad žinote mėnesį ir metus, 
serų. Žinau, kiek esu metų, kada pribuvote Amerikon, 
būtent, 45. Aš labai bijau, 1 Taipgi gerai, kad žinote, 
kad manęs “nepakartų.” j kiek metų turite.' Visa tai 
Man labai rūpi. Gal geriau ■ surašykite ant registracijos

Finliandijos karas, tai jie nuo 600 hektarų žemės su- neiti registruotis? įlankos. Ko nežinote, pasa-
dar daugiau melavo. Tai ir imta 112,500 pūdų grūdų, Malonėkite man patarti kykite, kad nežinote. Už tai
vėl įvedė cenzūrą ant už- tai didelis derlius,”—tai vis per “Laisvę.” Būsiu labai į jokią bėdą nepajkliūsite.



Antradienis, Rugsėjo 24, 1940

DEMOCRACY - Save it and 
We Save America

Some people are saying that Americans have had it too 
easy and that now is the time to harden up, that democracy 
made us “too soft.”

Ask these people for more details and you will find an 
odd thing—sooner or later they will hint that democracy 
should be curbed, that America has been too liberal with its 
people.

Press them harder and they will drop the pose and show 
their war-mask dictatorship. They will point to Europe and 
say, “France was a democracy. Look what happened to 
France. We must get tough in order to save ourselves.”

The’* ’mplfcation is clear: smash American democracy.
Let us, then, look at France and let us look into this 

thing they all call “getting tough.” Any argument which 
calls for the suppression of American democracy must be 
looked into carefully.

We’ve all read a lot about “Trojan Horses” and “fifth 
columns” in the newspapers. France, too, and so did Norway, 
read a lot about “fifth columns” and “Trojan Horses” in the 
newspapers following Poland’s collapse, but, apparently, it 
didn’t do much good.

France, it will be remembered, jailed plenty of so-called 
“fifth columnists.” In fact, France decided to “get tough” 
about it and do away with many unions and political parties. 
But now, when the smoke is beginning to clear away, we find 
a strange truth: while the jails were packed with Comm
unists, while the unions were busted, while the nation shifted 
from “soft” to “hard”, the men who were responsible for 
the collapse of France were still in high places, still in com
mand of war and industry.

Clearly, this teaches us something.
France, while sacrificing a democracy that would have 

exposed the betrayals, let the real “fifth column” roam scot 
free and powerful.

French democracy was broken. The people were kept in 
ignorance as to what was being done. No people can long 
resist when their defense is sabotaged from within. Double
crossed, betrayed on all sides the French Army and people 
were helpless.

Once democracy is broken a people can no longer speak 
up and demand the removal of traitors and the establish
ment of proper defenses.

The best way to sabotage defense is to deny to the people 
the right to criticize, approve and demand it.

Now let us look back at America.
Are we so sure that all is well on the American scene ? 

It is time for us to seriously consider whether the defense of 
our country is or is not being blocked and endangered by 
those groups and individuals who find opportunities for pro
fits and percentages out of the blood of the American people.

Thef proper insurance of the defense of Ame
rica needs the wide-awake active concern of the 
people. The people must know whether the men 
placed in charge of national defense are sympath
etic to fascism and dictatorship or American de
mocracy. The people must know whether the huge 
sums that are being spent are used for national de
fense or to line the pockets of influential business 
men and corporations. The people must know whe- 

. .ther we are going in for legitimate defense or 
heading for war.
This is democracy.
These are the things that people must know—for when 

they are known the. people can move for their correction. 
When such things are kept quiet the road is wide-open for 
fifth columnists to sabotage defense and use conscription to 
smash American democracy.

It is for this reason that the maintenance and spreading 
of democracy is of such vital concern to every American.

In Poland and France the people were kept in ignorance 
of the true state of affairs. Poland and France fell.

Let us maintain our democracy and America need 
never fall. .

The Loudspeaker
By MIKE O’PHONE

Alice Brazis, who attended the LMS 
Song Festival last month, is now 
the temporary director of the 
Cleveland Lyros Chorus . . .

Vytautas Bacevičius, noted Lithuan
ian pianist who has completed 
a successful recital tour of So. 
America, arrives in New York 
September 31 on the S.S. Brazil.

The Bunni Sovetski’s of Chicago 
have been invited to become part 
of a Puppet Caravan troupe un
der a Northwestern Univ, pro
fessor. Puppetry is gaining in
creasing popularity as a means 
of popular education . . .

Marlon Grozan, having completed a 
two months tour of the U.S., is 
all set to settle down this fall 
and study beauty culture in New 
York . . .

Jonas Valentis, the leading drama 
director among Lithuanian-Ame- 
ricans, celebrates the twenty-fifth 
anniversary of his first appear
ance upon a stage this November 
when he presents two plays...

The Brooklyn Girls are starting off 
the season with bowling prac
tice at the local alleys. The test 
of their abilities, however, will be 
made when challenges are re
ceived from LDS girls in other 
branches . . .

Joseph Sacal, in case that brunette 
from Pittsburgh wants to know, 
is now in Chicago where he is 
doing organizational work for the 
L.D.S.

I. C. Awl, a columnist in a rival 
paper, tells us that all LDSers 
who felt conscious stricken about 
that "friendship” item which ap
peared in the Sept. 1st issue, 
should forget it as the person or ven foot.

persons he (or she) had in mind 
really know who it was intended 
for . . .

Still Water Runs Deep '
They tell us Al Doblnis did his best 

to dodge the Conscription Law 
at the Cranford Picnic on Sept. 
15 ... Al Blozis, it seems, is 
quite a Lothario. He took Adele 
Namikis home after the sports 
banquet and a couple of days la
ter wrote a letter to Marie . . . 
After the convention what girl 
from Great Neck asked almost 
every one from Brooklyn for in
formation as to what city Al 
Kwedor, of Stoughton, Mass., 
comes from . . . Emily Klimas 
plans to go to Chicago this fall 
we hear. Bill Rasins of the Mon
archs, it seems, does not waste 
much time getting his invitations 
out . . . Ann Janiūnas, of the Ba
yonne Shields, took a sudden in
terest in the box score of the 
Cleveland-Bayonne game recently. 
Softball, however, was not the 
subject which roused her interest.

Slight Mistake
Sweet Young Thing: "What do 

you mean by telling your boy friend 
that, I was deaf and dumb?”

Second Sweet Young Thing: "I 
didn’t say deaf.”

Nothing New
"She is a woman who has gone 

through a great deal for her be
lief.”

"Indeed? What is her belief?”
* "She believes she can wear a 

number five shoe on a number se-

More Information on the 
Selective Service Act

“They’re all here except the boys who started it.”

HEALTH:-
Eat to Live, Not Live to Eat

By F. Borisas, Pit. C., O. D. 
(Continued)

OW TO EAT is a technique 
which can be acquired or de

veloped through actual experience 
of the individual. When to eat is 
regulated from within as the system 
demands. The quantity of food can 
be reduced by taking 5 to 7 mi
nutes of daily exercise every morn
ing. Everyone should spend from 
five to seven minutes upon them
selves. Exercise is for an entirely 
different purpose than work. There 
are some who think by doing hard 
work they are exercising. The ob
ject of exercise is to revitalize the 
body; to recharge the exhausted 
cells of physical organism. Work is 
exhaustive. The method by which 
we expand our energy — it is go
ing out from within. Exercise is 
coming in from without.

For perfect health the habit of 
cleanliness is also very important. 
Cleanliness is next best thing for the 
body to good food. Whenever you 
are clean, you feel wholesome; 
when you are wholesome, you are 
respected by your friends and "As 
a man thinketh in his heart, so is 
he.”

This word “cleanliness” is simple. 
That is always the case, for sim
plicity is the law of greatness, 
wherever you find a great principle 
or a great man or woman, you 
will always find them simple. The 
greatest and highest truths and 
ideals are simple. Take illumination 
for example, — press the button 
and light is on, but on its myste
rious side it is one of the great 
mysteries. Like all mysteries, it 
manifests itself in the simple way.

What is a Man? What is con
sciousness? By what process is 
thought produced? What is Will? 
Some of these things are the myste
rious forces of which men have 
little comprehension as yet, but 
they are simple enough that we 
can feel them working through our 
daily lives. The same way with the 
problem of health. A great deal 
has been .said and written on the 
matter of diet, and the diet is ve
ry important, as it deals not only 
with the selection of food, but also 
with the nature of the foods—rich 
in the mineral resources, wholesome 
in quality and light in make-up. 
Understanding the chemistry of 
food will help to make proper con
structive choice in the selecting of 
the food, but it will not give the 
power to apply the chemicals of 
the food to the human organism. 
Foods do not remain chemically or 
proteintially the same in the body 
as they are outside the body. All 
chemicals are changed as soon as 
they come in contact with human 
organism. Chemical secbetions of 
the different Endocrine glands when 
mixed in the food change the vi
bration of the food, dissolving the 
external form through the process 
of disintegration and dissolution.

Our inner structure is able to ex
tract energy from the foods, and 
that is, .what is called food values, 
or sometimes called "Carbon ex
change.” Out of the 96 elements 
known to science there are six
teen elements which are predo
minant in the body. According to 
scientific knowledge, a man weigh
ing 160 pounds should be made up 
of: calcium, 4 pounds, carbon 45 
pounds, chlorine 1% pounds, flou
rine, 3% ounces; hydrogen, 15 pds.; 
iodine, % ounce; iron, 2 ounces; 
magnesium, 3Mi ounces; manganese, 
1% ounces; nitrogen, 2 ounces; oxy
gen, 98 pounds; phosphorus, 2 pds; 
potassium, 114 ounces; silicon 1% 
ounces; sodium 3 ounces; sulphur, 
3% ounces:

Every element known to science 
is present in the body in one form 
or another, but their proportions 

are so small they are almost im
perceptible. The above proportional 
combination of the elements is ap
plied only to the normal body as 
a whole. But each part of the bo
dy, like lhe nerves, brain, muscles, 
etc., is proportionally different, 
with certain elements predominat
ing, making the part as it is, at
tuned to its functions, with its ’sen
sibilities, irritations and intrinsic 
inclinations. The disturbance in the 
equilibrium of the proportion in the 
elements making up the body pro
duce the causes of all ailments. 
The same law of proportional ad
justment causes bodily changes 
from childhood to youth, from 
youth to adolescence, from adoles
cence to manhood and womanhood, 
and then to old age. From this we 
see that the physical body as it is, 
is dominated by oxygen, the next 
largest element being carbon, and 
the third hydrogen, as far as 
quantity is concerned.

Sixteen out of the ninety-three 
elements are in such large quantity 
that it could be said that these 
sixteen predominate in the human 
b<fdy, while in the plant life only 
thirteen elements predominate, five 
of them being metals: potassium, 
magnesium, calcium, iron and so
lium. Four of these are gases — 
nitrogen, hydrogen, oxygen and 
flourine. Hyrogen, oxygen, and car
bon make the bulk of the plant life, 
and two of the three, hydrogen and 
oxygen, are obtainable from the 
air. A ton of wheat takes out of 
soil about 47 pounds of nitrogen, 18 
pounds of phosphoric acid and 12 
pounds of potash.

Man physically is a product of 
the evolutionary forces of nature 
and fulfills certain laws of mani
festation at certain proportions of 
all the chemicals. Due to the pro
portional combination man is what 
he is, mentally and physically. Next 
to follow: iron and red corpuscles 
of the blood.

Light
Jones: "Bring me another sand

wich, please.”
Waiter: “Anything else, sir?”
Jones: "Yes, a paper weight. The 

last sandwich blew away.”

BLITZKRIEG GROW S OVER LONDON

Wreckage of homes in London'as families pick up their ruined be
longings following a German air raid. Such scenes become increasingly 
common as England and Germany grapple in this Second World War.

Record
Model Plane

MOSCOW. — At a recent con
test of airplane models, a sixteen 
year old pupil of a secondary 
school in Ishimbai, Bashkiria, car
ried off first prize. His model at
tained a flying speed of 110 kilo
meters (approximately 68.5 miles) 
per hour.

This is one of seven records in 
airplane models established this 
year.

Brand
WafGuilt

NEW YORK. — "In Fact,” in-1 
formed news-letter edited by George ■ 
Sekles, in its recent issue branded | 
William C. Bullitt as responsible 
"as much as any other man living 
or dead” for the German war on 
France and for the collapse of the 
French Republic.

"In Fact” declares that Bullitt 
helped smash the Franco-Soviet 
pact, misleading the French authori
ties with false stories about the 
Red Army and that he intrigued 
against the Popular Front. It was 
Bullitt, according to "In Fact” who 
advised the French and British to 
place a/i army of between 350,000 
and 1,000,000 men in Iraq, Syria 
and Turkey. Newspapermen have 
known for at least four years, "In 
Fact” asserts that Bullitt was 
America’s greatest intriguer in Eu
rope, that he was working for a 
united war against Russia and that 
he asked France to drop the Soviet 
treaty.

Screwball
CHICAGO.—A youth who slapped 

a girl because- she called him a 
"screwball” was fined $15 recently 
by a judge here. "Being called a 
screwball is no insult,” Judge J. 
M. Braude told Fred Menth, aged 
20. "I myself am an honorary mem
ber of the National Order of Screw
balls.” They then figured it was 
“worth” $15 and costs .to slap Anna 
Mae Michalik, 20.

Agreed
Captain: "If- anything moves you 

shoot.”
Sentry: "Yes, sir. And if anything 

shoots I move!”

A Difference
Housewife: “Well, do you want a 

meal enough to work for it?”
Trandį): "I’m just hungry, ma’am, 

not desperate.”

Logic
A lady was having difficulty in 

teaching her new Chinese servant 
how to receive calling cards. The 
lady went outside and entered her 
own front door, giving the China
man card.

The next day two lady callers 
presented their cards. Comparing 
them with that of his mistress, the 
Chinaman replied:

"Tickets no good. Can’t come in.”

Sherlock Holmes
Why did you want me tjo hire 

the short man? The tall man had 
such a kind face.

My dear, when you pick a man to 
work in your garden, judge him by 
his overalls. If they’re patched on 
his knees, you want him; if they’re 
patched on his seat, you don’t.

After registration on Oct. 16 each 
man who has registered will receive 
a questionnaire by mail as soon as 
the local selective service adminis
trations can get it out. The ques
tionnaire will be mailed to the ad
dress given at the time of registra
tion. This must be filled out and 
returned to the Selective Service 
Board within five days.

While it is expected that most 
registrants will comply with this 
provision promptly because of a de
sire to cooperate with the selective 
service authorities, those who do 
not will be liable to a $500 fine and 
a five-year prison term.

Responsibility for the return of 
the filled-out questionnaire rests 
with the registrant. Under every 
circumstance it is he who must see 
that it reaches his Selective Service 
Board within the prescribed five 
days. The prompt return of this 
document is regarded by the selec
tive service authorities as one of 
the most important steps the regis
trant must take.

The questionnaire forms have not 
yet been made public and recently 
were changed in Washington. Re
gistrants should not base their at
titude toward the questionnaire on 
premature announcements concern
ing .the nature of the questions.

It is known, however, that this 
document, which will’ be the basis 
of the registrant’s selective service 
record, has been designed to give 
the boards a maximum of informa
tion about the registrant’s possible

Jitterbugs Wear Out Dance
Floor Every Five Months

When Richard M. Decker opened 
his Fiesta Danceteria, the self-ser
vice night club, it had somewhat 
(he effect of loosing a horde of 
black widow spiders among the 
proprietors of the town’s better bis
tros.

But the moon-faced Mr. Decker 
had grown used to creating turmoil 
in the restaurant-amusement field 
since he arrived in this country 
from his native Hungary more than 
19 years ago.

His record shows he was respon
sible for (1) an upheaval in the 
soft-drink business, (2) consterna
tion in Chinese restaurant circles 
and (3) chaos in the dimc-a-dance 
racket.

The bald and portly Mr. Decker 
can now look back on almost ten 
months of operation in his unique 
enterprise which • has drawn some 
1,100,000 people, and in the soft 
voice which still is tinked with the 
accent of his native Tokay, said:

“It has been a surprise, eh? I 
knew it would be. Now I laugh,” 
and laugh lyir. Decker did, while 
carpenters pounded into place the 
third dance floor to be laid down 
since the Fiesta opened on Nov. 21, 
1939.

"The jitterbugs,” the restaurateur 
explained, “they jump up and down 
like crazy. That’s why we need a 
new floor.”

Hot and Bothered
A country minister’s daughter 

called on an elderly woman, by 
special request, read to her a letter 
just received from her sailor son:

Visitor (as she returned the letter 
to the proud old woman): “What 
a nice letter. And the present he 
is ^sending’ you sounds very nice. 
But what will you do with a striped 
kimono?”

Elderly Woman (in despair): 
“Well may you ask, Miss! I don’t 
know I ani sure. I suppose I can 
chain it up in the yard, or keep it 
in barn. But what I’ll feed it, good
ness only knows!”

Trečias puslapis

eligibility for military service with 
a minimum of prying and incon
venience to the man who, by regis
tering, has signified his willingness 
to perform his obligations to the 
nation. During the World War these 
questionnaires covered about sixteen 
pages. New questionnaires designed 
in Washington as part of the "M 
Day” preparations some time ago 
contained about eight pages. The 
present questionnaires run to about 
six pages.

Besides routine questions concern
ing the registrant’s address, age, 
etc., the questionnaire probably will 
require the furnishing of exact in
formation about those who may be 
dependent on him for support. If 
the questionnaire is similar to pre
vious ones it will contain space for 
an affidavit by the man’s depeh- 
dents in support of any claim that 
he might make in connection with 
financial responsibility for them. It 
is probable that he will be required 
to state the nature of any previous 
military experience and any affi
liations with religious sects or or
ganizations opposed to war. He 
probably also will be required to 
outline his education and any spe
cial skills.

Registrants may obtain aid in 
making out these questionnaires 
from advisory boards to be set up 
for this purpose at places to be an
nounced. These boards will act as 
aides to the registrant and not as 
aides to the Selective Service 
Boards.

In the Fiesta the subway elite 
may dance from 5 p.m. to 3 a.m. 
to the music of three orchestras at 
a nominal charge of $.75, which 
may be spent on food, wines or 
beer and soft drinks. The customers, 
Mr. Decker said, may stay as long 
as they like, and without fear of 
any bus boy or waiter removing 
glasses and putting the evil eye on 
people who don’t spend enough.

"I hate waiters who rush me 
through a dinner,” Mr. Decker said. 
“And other people must, too. That 
is why I have given strict orders 
that no one is to touch any glasses 
or food on any table.

When the 41 year-old Decker ar
rived here in 192^ he got a job at 

, $8. per week -painting automobiles 
and went to evening school t<p learn 
English. Then he opened Decker’s 
Dancing Studio at 125th St. and 
7th Ave., which he operateckuntil 
1927. •

His next step was to open a chain 
of restaurants. He would build up 
the trade and then sell out. This 
lasted until 1933, when he opened 
the Empire Ballroom in the Holly
wood Theater Building.

Forced Others to Cut
"We were right across from 

Roseland,” he said. "There were 
bread lines then, remember? I 
made the price $.35 for ladies and 
$.50 for men and no charge for 
dancing. In no time at all we were 
handling a capacity business of 4000 
nightly and Roseland had to come 
down to $.65 for admission and do 
away with the dance charge. That \ 
cut out the dime-a-dance racket.”

When prohibition was repealed 
Mr. Decker changed the Empire 
Ballroom into the Congress Cafe. 
The waiters and other help in the 
establishment, he said, went on 
strike on New Year’s Eve in 1935 
and put Mr. Decker right back 
where he was when he arrived here. 
He was stone broke.

Undaunted, Mr. Decker began to 
build up again. He was given a con
tract to manage the Chinese res
taurant, Ruby Foo’s, on W. 52nd 
Street.

"I changed the Whole thing 
about,” he said. "Putting in new 
decorations and some of my crys
tal showers changed everything. 
Why it got so bad, there were 
Chinamen following me about all 
the time, asking me to fix up their 
places, too.”

Mr. Decker also is the originator 
of a soft-drink, Pina-Colada. He 
netted a small fortune on this cre
ation, A'hich is nothing more than 
pineapple juice and sugar mixed in 
a fine froth.

Mr. Decker came to the United 
States after the World War.

"I didn’t like the smell of Eu
rope,” he said. '*! like it here so 
much that I took out my first 
papers the day after I arrived.”

About 15 years ago, the restau
rant owner returned to his native 
Hungary and married a friend of 
his school-days. They live modestly 
in Manhattan although ^lr. Decker 
devotes most of his time to the 
Fiesta. ,

Dr. Decker, an inveterate cigar
smoker, is a fiery zealot in the 
cause of making night clubs avail
able to the general public at the 
least possible cost. His own deep- 
seated conviction in Fiesta even is 
reflected in the person of the con
cern’s publicity man, Spencer Mont
gomery Hare, who picks up tele
phones and shouts:

"Fiesta is the best place in the 
city. It’s wonderful. It has every
thing.”
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Laisvės Alėjoje
VI. Lidin.

f

Pardavėjai nuobodžiavo kioskuose. Ne- 
siskubinčiųjų laikraščių vėduoklės supo 
jų mieguistą vienumų. Gyvenimas buvo 
išlygintas, neskubus ir laikraščiams taip 
pat nebuvo kur skubėti. Prasidėdavo ry
tas ir Laisvės Alėjoje atsidarydavo krau
tuvės, kavinės ir cukrainės. Sausakimšai 
prikimšti autobusai jau spėjo išvežioti 
darbininkus ir tarnautojus. Fabrikų ir 
dirbtuvių rytinės sirenos baigė savo kau
kimą. Bet. tai buvo kaž kur baisiai toli, 
kitoje pasaulio dalyje.

Šiame — įprastame, patogiame, džiau
gsmui ir pramogoms skirtame gyvenime 
viskas buvo sutvarkyta taip, kad niekas 
neprimintų apie aną—kitokį gyvenimą. 
Iš pat ryto Konrado ir Monikos kavinėse 
jau sėdėjo lėtoki ir savimi pasitikį sve
čiai. Jų riebūs smakrai buvo šviežiai nu
skusti, jų plikės riebiai blizgėjo, dvigu
bos raukšlės jų spranduose sprauste 
spraudėsi iš jų apykaklių. Juose buvo 
tiek daug kraujo, kad atrodė, jog nuo jų 
skruostų galima būtų įžiebti degtuką. Jie 
sėdėjo kavinėse iš pat ryto, skaitė pa
kabintus ant lazdų laikraščius, rūkė pa
pirosus ir cigarus ir sprendė kryžiažo
džius. Apie dvyliktą valandą prie kavinės 
plaukte priplaukdavo jų pačios. Jos plau
kė Laisvės Alėjoje, su savo nuplikusiais 
šuniukais po pažastimi, su trumpoku 
lietsargiu, apdirbtos pagal paskutinę ma
dą—nuo antakių ligi kojūgalių. Jų kak
lus supo sidabrinės lapės. Tos moterys 
sėdėjo kavinėje, po to ėjo pasivaikščioti, 
^sutikdavo pažįstamas, po kelių valandų 
ir vėl sugrįždavo į kavinę, po to ėjo na- 
4no pietų, ir vėl—jau naujais drabužiais 
pasipuošusios — pasirodydavo Laisvės 
Alėjoje.

Kaž kur ten, miesto pakraščiuose, rū
ko fabrikai, kurie priklausė jų vyrams. 
Fabrikuose dirbo darbininkai. Tai buvo 
savaime suprantama. Darbininkai gyve
no “Brazilkoje”, pirkelėse, kurios šlieja
si prie šlaitų ir griovių, viena virš kitos, 
šlakstydamos nešvarumais kaimynus. Gal 
būt taip tikrai yra. Bet juk tai—darbi
ninkai, kurie sutverti kaip tik tam, kad 
dirbtų fabrikuose ir gyventų kaž kur 
priemiesčiuose. Kur toji “Brazilka”? Pa
saulis baigiasi Laisvės Alėjoje, Trakų 
gatvėje su jos moderniškomis vilomis, 
Vytauto prospekte ar Gedimino gatvėje.

Lietuvą statė Danijos pavyzdžiu. Toji 
analogija guodė ekonomistus ir visuome
nininkus. Danija—gera, soti šalis. Daug 
pieno, daug gyvulių, daug bekonų. Gy
venti reikia tyliai ir taikingai. Grietinėlė 
iš ryto, malonus sotumo atsirūgimas, tai
kus lakrašcių vartymas kavinėje. Malo
nu gerai paprekiauti, malonu, kada pra
sideda pavasarinis ar rudeninis pagyvė
jimas. Naujas sezonas. Paskutiniai madų 
žurnalai. O ar pasidomėjo kas nors iš 
nuolatinių populiarių Kauno kavinių lan
kytojų, kad visos tos “mergaitės”, ku
rios juos aptarnauja, visos tos “panelės” 
dirba nuo 9 vai. ryto ligi 12 vai. nakties, 
t. y. 15 valandų į parą, penkioliką valan- 
.dų ant kojų be poilsio? Keiątas dalykas, 
tam jos ir yra “panelės”. Vieni ilsis, kiti 
patarnauja. Tai yra natūralu ir būtina. 
Jei imti galvoti apie visas tas priešginy- 
bes, negalima bus padoriai pailsėti. Yra 
didžioji jėga, kuri skiria pasaulį į dvi 
nelygias dalis: toji jėga—pinigai. Jūsų 
kišenėje trys litai, mano kišenėje trys 
tūkstančiai litų. Aš galiu jus nupirkti. 
Jūs—inteligentinės profesijos žmogus? 
Žurnalistas? Rašytojas? Gal inžinierius? 
Gal operos artistas? Vis viena, galiu jus 
nupirkti. Tai melaginga filosofija, kad 
ne viską galima pirkti už pinigus. Pini
gai judina pasaulį, ir'vien tik pinigai. Pi
nigai, tai—politika, o politika—tai pini
gai. Nėra valdininkų ir net ministerių, 
kurie neimtų kyšių. Tik vieni tai daro 
atvirai, o prie kitų reikia žinoti priėji
mą.

Iš viso krašto čiulpia, geriausius darbo 
syvus, kad padarytų sostinę Kauną Eu
ropos didmiesčio pavyzdžiu. Kuriamas 
europiškas centras, vėl aprėžtas Laisvės 
Alėja, Trakų gatve, Vytauto prospektu, 
o ten, toliau—Azija, senovės Rusijos pro
vincijos miestas, su netašytų akmenų 
grindiniu ir bakūžėmis, be vandentiekio 
ir kanalizacijos, ligų, vaikų rachito židi
nys, garsioji “Brazilka” ar “Argentin- 
ka,” tie turintieji ironiškus pavadinimus 
skurdūs ir beteisiai priemiesčiai.

Centre viskas turi būti padoru. Pado- 
, riai apsirengę žmonės susitinka vienas

su kitu, nusiima skrybėles, dalinasi nau
jienomis. Krautuvės prekiauja. Sūnūs ir 
dukterys pratinasi, prie kasos ir krautu
vės lentynų. Svajojate apie universitetą, 
jaunuoli? Pamėginkite prasimušti su jū
sų universiteto mokslu. Geriau eikite 
prekių rūšiuoti, pratinkitės prekiauti— 
tai tikresnis dalykas. Darbininkai neturi 
važiuoti viename autobuse su padoriai 
apsirengusiais ponais. Jie dar gali tuos 
ponus sutepti, visi tie dažytojai, tinko- 
riai, staliai ir batsiuviai. Blogai apsiren
gęs žmogelis atsisėdo suoliuke po liepo
mis Laisvės Alėjoje. Ekite iš čia, jūs— 
storžievi neišprosytomis kelnėmis, gadi
nate miesto išvaizdą.

Miesto padorumui viskas numatyta. 
Trijų metrų ūgio policininkai, kurie gali 
žvelgti į antrųjtj aukštų langus. Taksi 
paskutinių amerikoniškų markių. Viskas 
importuota, viskas nauja, viskas užsie
nio kilmės, išskyrus gal vaisvandenius ir 
ledus. Bet užtat yra idėja apie tautinį 
Lietuvos vystymąsi, yra pasiuntinybių 
visuose pasaulio kraštuose, yra tautinės 
trispalvės vėliavos. Viskas padoru, kaip 
geriausiose šeimose. Tiesa, prekių asorti
mentas krautuvėse truputį primena kolo
niją. Labai maža savųjų gaminių. Bet 
juk Lietuva—žemės ūkio kraštas. Ji sta- 

1 tomą Danijos pavyzdžiu. Kam jai fabri- 
I kai ir visokios stambios dirbtuvės? Jai 

reikalinga grietinėlė, bekonas, sviestas. 
O visa kita atsiras kituose kraštuose, 
kurie mainais už žemės ūkio produktus 
aprūpins Lietuvą visais būtinais daly
kais.

—Ltibas.
—Labas.
—Kaip sekasi? Kas naujo?
—Nieko, po truputį prekiaujame.
Žvilgsniai krypsta į Vakarus. Mančes

teryje gamina puikius audinius. Gera 
optika ir mašinos Vokietijoje.. Puikią 
avalynę Čekoslovakijoje gamina Bat’a. 
Geriausius kvepalus ir vynus gamina 
Prancūzija. Made in England. Made in 
Germany. Made in Italy. Made in Czecho
slovakia. Ir taip maža Made in Lithu
ania. ’ '

Laisvės Alėjoje užsidegė žiburiai ir 
šviesos reklamos. Laisvės Alėjoje vaikšto 
vakarinė minia. Moterys, pakeitusios ap- 
rėdus, sėdi Konrado kavinėje ir po misų- 
rinėmis liustromis Monikoje. Jos turi lė
lių antakius, plaukus gailiais skysčiais 
privestus prie natūralinio blondinių ant- 
spalvio, ir su panieka nuleistus priteptų 
lūpų kampukus. Vyrai ilsis po prekybos 
ir biržos sandėrių dienos. Labai malonu 
pailsėti, kai žinai, jog įdėjai į kišenę ke
letą tūkstančių litų. Kokias naujienas ra
šo laikraščiai? Ak, vėl ten kaž ką stato 
bolševikai. Kur tai yra—SSRS? Kitoje 
pasaulio dalyje? Gal ten pat, kur toji 
mitinė “Brazilka”, kurios niekas iš jų 
savo akimis nėra matęs.

Kaž kur už miesto prasideda laukai. 
Ten gyvena valstiečiai, tamsūs, neraštin
gi. Jie neskaito laikraščių ir neklauso ra
dijo. Jie sėja javus, iš kurių gaminamos 
visos tos subtelingos bulkutės, tortai, py
ragaičiai. Mužikas turi dirbti laukuose, 
tai natūralu. Jis tamsus ir neraštingas? 
Bet juk taip buvo per amžių amžius, ir 
tai yra savaime aišku. Mes nenorime jo
kios politikos, mes tik norime prekiauti, 
turtėti, ilsėtis kavinėje, leisti mūsų duk
teris už turtingų vyrų ir pratinti sūnus 
prie prekių lentynų, išmušant jiems iš 
galvos visokias kvailystes dėl aukštojo 
mokslo... (

Kaip pasikeitė tik^per vieną mėnesį 
Kaunas. Kaip nubluko tos plikės ir 
sprandai su raukšlikėmis, ir kaip greit 
modernios poniutės ’ nusiėmė sidabrines 
lapes! Laisvės Alėja sudemokratėjo. Po
licininkai jau nebešnairuoja į skurdžiai 
apsirengusius žmones. Darbininkų eise
nos perėjo per centralines miesto gatves. 
Iš ten, iš priemiesčių, iš Brazilkos šlaitų 
Lietuvos darbo liaudis priminė, kad ji— 
gyva ir kovos dėl geresnio gyvenimo. 
Trispalvės vėliavos pasikeitė raudonomis 
vėliavomis.

Mes šaukiame prie mūsų staliuko -“pa
nelę” Konrado kavinėje Laisvės Alėjoje 
ir sakome jai, kad netrukus ji dirbs ne' 
15, o 8 valandas per parą, ir ji šypsosi 
laimingoįo dėkingumo šypsena. Teisingu
mas beldžiasi į visų tų pelningų namų 
langus ir primena apie tai, kad ne viską 
galima už pinigus nusipirkti ir kad dar 
yra pasaulyje kaž kas aukščiausia ir ne

įperkama—tai Sovietų Sąjungos piliečio 
vardas.

Lietūva buvo statoma Danijos pavyz
džiu. Gal būt Danijos pavyzdžiu buvo 
auginami visi šie raudoni skruostai, dvi
gubi smakrai ir sprandai su raukšlėmis. 
Ištikrųjų krauju pripumpuotų biznierių. 
Bet Laisvės Alėjoje šiandien dainuoja ki
tokias dainas, kine rodo kitokias filmas, 
padavėjos svajoja apie kitokį žmonišką 
gyvenimą, kuriam jos turi teisę, kaip ir 
visi kiti.

Kaip malonu matyti, kad Lietuvos ra
mumas ir taika pasirodė vien tik oficia- 
line versija, paleista liaudies nuverstos

vyriausybės. Lietuva žengia į naują gy
venimą, ir Laisvės Alėja—dabar Stalino 
prospektas—toji ne vien tik sostinės, bet 
ir viso krašto centrinė gatvė, dabar kiek
vienam atydžiam stebėtojui yra lyg po
li tekonomi  jos ir socialinių santykių isto
rijos knyga.

—Labas.
—Labas.
—Kaip sekasi?
—Kuo puikiausiai sekasi, labai gerai. 

Viskas juda, viskas auga, viskas daro 
Lietuvą pagaliau tikrai laisvą ir nepri
klausomą.

(Iš “Darbo L.”)

įstaigomis, moksliniais institu
tais, teatrais ir muziejais.

Suklestėjo laisvos kirgizų 
tautos kultūra. 1754-se moky
klose mokosi 317,000 mokinių. 
Įsteigta 5 aukštosios mokyk
los, 28 technikumai, 27 moks
linio tyrimo institutai. Kirgi
zų, rusų ir uzbekų kalbomis 
leidžiami 56 laikraščiai.

Senaisiais laikais liaudies 
dainių — akynų, klajojančių 
nuo vienos kirgizų stovyklos 
iki kitos, dainos atstodavo ir 
knygas ir teatrą. Sovietų Kir
gizijoje—17 teatrų, valstybi-. 
nė filharmonija, meno galeri-

Kirgizų Respublika-Sovietų I
Sąjungos Gražuole

Sovietų Sąjungos pietryčiuo
se tarp galingų Tian-šanio 
ir Pamirokalnagūbrių 200,000 
kvadr. kilometrų plote yra nu
sidriekusi Sovietinė Kirgizų 
respublika.

Kirgizijos kalnai pasakiš
kai gražūs ir vaizdingi. At
skiros jų viršūnės, apdengtos 
amžinais sniegais ir ledynais, 
pasiekia daugiau kaip 7,000 
metrų. Tarp kalnagūbrių tie
siasi derlingos lygumos. Alpi
nės pievos kaitaliojasi su kal
nų ežerais, apaugusiais grakš
čiomis Tian-šanio eglėmis.

Tian-šanio ledynuose gema 
upės, duodančios gyvybę visai 
Vidurinės Azijos lygumai: Sir- 
Darja, ču, Tulasas ir daugelis 
kitų smulkesnių. Jų irigacijos 
kanalais nukreipti vandenys 
drėkina Kirgizijos per 760,- 
000 ha laukų. Neseniai įdrė- 
kinta Čujsko lyguma pavirto 
viena derlingiausių respubli
kos sričių. Čia apie 15,000 ha 
plote auginami cukriniai run
keliai, kurių derlius yra 382 
centneriai iš hektaro. Cukri-

Svarbiausioji Kirgizijos gy-1 
vulių ūkio šaka—avininkystė. 
Respublikoje yra 2,265,500 
avių. 40% to skaičiaus—gry
nos veislės ir švelniavilnės 
avys. Arklių skaičiaus daugė-. 
jimu (46 proc. per paskuti
nius 6 metus) Kirgizija uži
ma pirmąją vietą Sovietų Są
jungoje. Joje įkurta 1,128 
arklininkystės punktai^x

Nesuskaitomi yra Kirgizijos 
žemės turtai, čia koncentruo
jasi apie % visų Vidurinėje 
Azijoje esančių geologinių ak-1 
mens anglies išteklių, čuisko 
lygumos pakraščiuose kasa
mas švinas ir alavas, švino ka
syklose atrastas didelio retu
mo metalas—indi j as-. Fergano 
lygumos pakraščiuose gauna
ma aršeniko, ištyrinėti turtin- j 
giausi klodai sieros, pradėta 
industriniu būdu gauti nafta. 
Surasta taip pat nikelio, cino, 
molibdeno, vario, volframo, 
aukso ir kitų spalvuotųjų me
talų didesni ar mažesni kie
kiai.

Paskutiniaisiais metais smar-

'mos mokyklos, 
kliubai, ligoninės, 
miestai: Ošas, 
Džalial-Abadas- iš kurčių už
kampių pavirto pramonės cen
trais. ' Respublikos sostinė 
Frunze tapo dideliu kultūrin
gu miestu su aukštojo mokslo

bibliotekos, 
Kirgizijos 

KarakoUs,

ja. 1939 metais Maskvoje su 
milžinišku pasisekimu praėjo 
Kirgizų meno dekada. E.

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad jie laikysis 
nuošaliai nuo galinčio kilt 
Balkanuose karo.

Lietuvių Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindi
nės rašybos taisyklės—žodžių daryba, linksniavimas, asme
navimas,, sintaksė, skyriamųjų ženklų nurodymas ir apie 

1,500 veiksmažodžių angliškas žodynėlis.
t ♦

Kaina $1.00 su prisiuntimu.

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass

nių runkelių užderėjimo at-|kiai išsiplėtė kalnų pramonė, 
žvilgiu Kirgizija užima dabar į Įkurtos švino-cino kasyklos, 
pirmąją vietą pasaulyje. Į antimono-gyvsidabrio kombi- 

čujsko lygumoje puikiai au-1 natas, daugelis anglies kasy- 
ga taip pat ir grūdų bei ankš-Į klų, atsirado naftos šulinių 

bokštai, gimė aukso kasyklos. 
Kirgizijoje sukurtos stam

bios audimo tekstilės ir mais
to pramonės. Frunze mieste 
pastatytas didžiulis mėsos 
kombinatas; čuisko lygumoje 
—du stambūs cukraus fabri
kai. Ošoje veikia šilko ver
piamasis fabrikas ir grenažo 
dirbtuvė, Džalial-Abade — 
medvilnės valymo fabrikai ir 
šilko kombinatas. Pramonės 
gamyba Sovietų valdymo pe- 
rijode padidėjo daugiau kaip 
70 kartų.

tinės kultūros—kenafas ir pie
tų kanapės, užimančios 13.5 
tūkstančių ha plotą.

Pietinėje respublikos da
lyje, Fergano lygumoje, 64,- 
000 ha užima medvilnės plan
tacijos. Medvilnės gamybos 
atžvilgiu Kirgizija jau antri 
metai užima pirmąją Sovietų 
Sąjungoje vietą, suimdama li
gi 50 centnerių neapribotos 
medvilnės nuo ha.

Derlingose Talaso ir Issik- 
kulio lygumų žemėse sėkmin
gai auginami ryžiai, tabakas,
eterio aliejaus ir vaistiniai au
galai. .

Bendras Kirgizijos pasėlių 
plotas, kuris, lyginant su 1913 
m., padidėjo 64 procentais, su
daro 1 milijoną ha. Valstybi
nės mašinų traktorių stotys, 
aprūpintos galingais trakto
riais, kombainais, įmantriomis 
kuliamomis mašinomis, sunk
vežimiais, aptarnauja 88% vi
so kolchozų pasėlių ploto.

Milžiniškus plotus užima 
kalnų ganyklos, esančios 1800 
—2800 metrų virš jūros ly
gio.

Respublikos teritoriją raižo 
nauji keliai. Jos sostinė, Frun
ze, sujungta geležinkeliu su 
Turkestano-Sibiro \magistrale. 
Baigiamas tiesti didysis Kirgi
zijos plentas, 800 kilometrų 
ilgio, kuris sujungs šiaurinę ir 
pietinę respublikos dalis. Tarp 
gausingų kalnų autostradų sa
vo gražiais reginiais pasižymi 
Oš-Chorogo kelias, jungiąs 
Kirgiziją su Rytų Pamiru.

Smarkiai pasikeitė Krigizų 
kišlakų išvaizda. Tūbines jur
tas pakeičia gražiai iš plytų ir 
medžio pastatyti namai. Stato-

Pasak “The Economic Outlook”, šitaip atrodo' algos, 
mokamos Jungt. Valstijų kariams, WPA darbinin
kams, angliakasiams, plieno darb., ir automobilių 

pramonės. darbininkams.

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

Liūdėsio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 

. modernišką patarnavimą.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Tokius bombanešius dabar gamins Jungtiniu Valst. laivynui.

šaudysit. Mes jūsų draugai, bes, 
Visiems darbo žmonėms ir 
jums norėjome iškovoti ge
nesnį gyvenimą, geresnį ry
tojų, kuriame nebūtų išnau
dotojų ir dykaduonių.

Karolis Požėla ir 
Mirdamas Mokė

(Keletas istorinių žinių)
Kaip žinoma, 1926 metais 

gruodžio 17 dienos naktį, 
smetoninio perversmo metu, 
buvo suimta daug komunis
tų ir darbininkų profesinių 
sąjungų veikėjų, kurių dau
gumai buvo sudaromi karo 
lauko teismai. Pirmiausia 
karo lauko teismas buvo 
sudarytas Karoliui Požėlai, 
Juozui G r ei f enbergeriui, 
Kaziui Giedriui ir Rafaeliui 
Černiui. Teismas įvyko 
Kauno sunkiųjų darbų kalė
jime gruodžio mėn. 24 die
ną. Teismą sudarė 2-ro pėst. 
pulko karininkai, kuriems 
pirmininkavo kap. Jasiukas. 
Teisiamuosius kaltino ko
munistinio perversmo ruoši
mu karo stoviui esant. Be 
liudytojų—kelių žvalgybos 
agentų parodymų, jokių ki
tų įrodymų nebuvo. Kadan
gi juos suėmė miegančius 
ir tuo metu niekas jokio 
perversmo nerengė, tad tei
siamieji Karolis Požėla i ir 
Rafaelis Černis teisėjams 
prikišo teismo suruoštą ko-
mediją. Po šių nurodymų 
pirmininkaujantis kap. Ja
siukas, nenorėdamas girdėti 
teisingų priekaištų, čia pat 
esamų kareivių akyvaizdo- 
je, Juozui Greifenbergeriui 
ir Kaziui Giedriui visai ne
davė kalbėti.

Padarius trumpą sprendi
mą—sušaudyti,—ir tą spren
dimą įvykdžius, krikdemiš- 
kas “Rytas” buvo parašęs, 
kad nuteistieji padavė ma
lonės prašymus, bet prezi
dentas juos atmetęs. Iš tik
rųjų gi nuteistieji jokių 
malonės prašymų nebuvo 
padavę ir pasigailėjimo sa
vo budelių neprašė. Sušau-( 
dytų draugų byla yra 2 
pėst. pulke. Toje byloje yra 
tik nuteistųjų paduotas pro
testas, kuriame nurodyta, 
kad jie suimti dar nesant 
karo stovio ir jokio perver
smo, be smetoninio, nebuvo 
ruošta, todėl pagal veikian
čius įstatymus negalima bu
vo sudaryti karo lauko teis
mo. Tačiau į šį protestą 
Smetona su savo gauja ne
atkreipė dėmesio.

Nusmerktieji iki sprendi
mo vykdymo buvo patal
pinti su kitais politiniais 
kaliniais, kurie pasakoja, 
jog jie numatę, kad jų pro
testas liksiąs .be pasekmių 
ir jie būsią nužudyti, nes 
Smetonos klikai reikėjo pa
teisinti perversmo įvykdy
mą. Sušaudytiems drau
gams esant kalėjime, iki pa
skutinės minutės jų veiduo
se, elgsenoje ir kalboje ne
buvo nusiminimo. Jie para-

siems Lietuvos darbo žmo
nėms. Laiškuose pabrėžia
mas drąsus žengimas mi- 
riop ir darbo žmonės ragi
nami dirbti iki galutino lai
mėjimo. Sušaudytųjų laiš
kai 1927 metais atspausdin
ti Lietuvos komunistų par
tijos organe “Komuniste”.

Kad sušaudytieji buvo 
nuostabiai tvirtos valios ir 
nepametė savitvardos net 
rišant juos prie stulpo, pa
rodo šis egzekucijoje daly
vavusio kario pasakojimas:

—1926 metais aš tarna
vau karo policijoje. Vieną 
gruodžio mėnesio naktį visa 
karo policijos kuopa buvo 
prikelta, įsakyta greit ap
sirengt ir pasiruošti žygiui. 
Mus nuvedė prie VI forto. 
Ten paaiškinta, kad reiks 
apsupti kalną ir daboti, kad 
kas nepasikėsintų daryti 
užpuolimo. Tai esą reikia 
dėl to, kad čia netrukus bus 
audomi keturi plėšikai, ku- 

daug nekaltų žmonių 
apiplėšę ir nužudę.

—Tokių žmonių mes ne
gailėjome ir piktinomės ka
rininko nupasakotais jų pa
darytais nužudymais, — tę
sia toliau kalbamas karys. 
Kai kareiviai buvo pasiruo
šę, dviem automobiliais at
vyko keli karininkai, pora 
civilių, kažkoks aukštesnio 
rango policininkas ir karo 
ligoninės kapelionas su ra
binu. Abu dvasininkai kari
ninkų lydimi priėjo prie pa
siruošusių šaudyti kareivių 
ir švelniais žodžiais kalbė
jo:

—Kareivėliai, sūneliai, ne
sijaudinkit. Jie neverti pa
sigailėjimo. Jie žudė, kanki
no, plėšė. Valdžia daro dide
lę malonę, kad juos tik su
šaudo, be kančių. Tegul 
viešpats susimyli ir pasigai
li jų nuodėmingų sielų...

Gal ir daugiau ką būtų 
tas ilgaskvernis papasako
jęs, bet viską sutrukdė at- 
ūžę trys sunkvežimiai. Vie
nas buvo uždaras su pa
smerktaisiais, o kiti atviri 
su ginkluotais kareiviais.

Mašinoms sustojus, greit 
atidarytas automobilis ir iš 
jo pirmiausia išvestas gran
dimis surakintas plonas, 
aukštas, su skrybėle ir ne
didele barzdele vyras. Nuo
gais durtuvais jaunesnio 
leitenanto vadovaujami < ka
reiviai jį apsupo ir vedė į 
žudymo vietą. Ten buvo pa
ruoštas kitas kareivių bū
rys, ten buvo dvasininkai ir 
kiti. Vedamasis ėjo tvir
tais žingsniais. Vedamas 
apsižvalgė ir pradėjo kal
bėti: “Draugai, kareiviai!

Į Jis kalbėjo garsiai ir aiš- 
įkiai. Tartum čia būtų atvy- 
I kęs kažkoks oratorius, o ne 
i mirti vedamas žmogus. Jo 
j balse nebuvo girdėti jokios 
■baimės, nei nuovargio. Tuo 
metu karininkas išsigandu
siu balsu suriko:

—Nutilk, žmogžudy! Ka
reiviai, muškit buožėmis!...

—Ne aš žmogžudys, bet 
tu, nes dalyvauji nekaltų 
žmonių žudyme. Mes esame 
kovotojai už šviesesnę ateitį 
darbo žmonėms. Draugai, 
jie jums liepia šaudyti savo 
draugus/ o vėliau jus, jūsų 
tėvus, brolius, artimus taip 
pat šaudys, jei nenorėsite 
leistis dykaduonių išnaudo
jami!. ..

Sujudo ir kiti karininkai. 
Jie persigando, kad karei
viai, nors ir liepiami, nemu
ša pasmerktojo. Jis greit 
buvo pastatytas prie duo-

neperskaitytas net 
sprendimas, ir nepavykus 

'užrišti akių, liepta šaudyti.
Jis kalbėjo iki paskutinės 

minutės. Kai šeši kareiviai 
paleido salvę, nuteistasis 
parkrito, bet po kelių se
kundžių atsikėlė ir negalė
damas atsistoti atsisėdo ant 
žemės ir vėl kalbėjo.

—Matau, draugai, kad 
jūs pradedate susiprasti. Iš 
jūsų paleistų kulkų tik vie
na pataikė man į koją, bet 
tai niekis. Ateis laikas...— 
jam nebaigus sakinio, ko
mandą^ šaudyti paduodąs 
karininkas iš pistolieto pa
isai paleido keletą kulkų į 
galvą tam mirties nebijan
čiam didvyriui.

Po šito įvykio, kitiems 
trims nusmerktiems šaudyti 
greit buvo sudaryta kita 
komanda grynai iš liktinių 
puskarininkių. Pirmoji ko
manda buvo nuvesta į šalį. 
Vėliau sužinota, kad pirma
sis šaudomas drąsuolis buvo 
Karolis Požėla.

V. Kantvydas.

Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — Ministerių 

Tarybos nutarimu, nuo 1940 
m. rugpj. 21 d. Vytauto Di
džiojo Universiteto vardas 
pakeičiamas, pavadinant jį 
Kauno Universitetu.

tojų, priskaitant Čechiją- 
Moraviją, bet nepriskaitant 
kitų kraštų, kuriuos vokie
čiai užėmė per karą.

London. — Anglija kas 
mėnuo gauna po 200 kari
nių orlaivių iš Amerikos.

šė atsisveikinimo laiškus vi- Ar jūs žinote, ką šiandien

F. Abeko Maršrutas Shenandoah ir 
Pittsburgho Apylinkėse 

s------------------------------
F. Abekas, kurįs buvo Lie

tuvos Išeivių Kongrese Kaune, 
1935 metais, ir plačiai susipa
žinęs su Lietuvos gyvenimu, 
pasakys visą eilę prakalbų 
apie tai, kas Lietuvoj įvyko 
birželio ir liepos mėnesiais šią 
vasarą.

Prašome visus lietuvius 
skaitlingai lankytis į prakal
bas, kur bus patiekiama nau
jausios ir teisingos žinios apie 
mūsų senąją tėvynę. F. Abe
kas kalbės šiose vietose seka- 
mom dienom:

Rugsėjo 28, 19, 30 ir spalio 
1-2 d., Shenandoah, Mahanoy 
City ir Minersville apielinkėj.

Spalio 3, 4, 5, 6, ir 7, Pitts
burgho apielinkėj.

Spalio 8 d., Washington, 
Pa.

Spalio 9-10 dd., Wheeling, 
W. Va.

Komisija.

Waterbury, Conn.
Waterburio Žinios

Yra susirgęs ir išveštas ligo
ninėn Stasis Meisonas (eas- 
tonietis). Meisonas turės rim
tą operaciją dėl skilvio. Ran
dasi Waterburio Hospital, 
room 205. Jei kam paranku, 
malonėsit atlankyt, arba už
uojautos atvirutę atsiųsti.

Linkiam Stasiui Meisonui 
greit pasveikt.

Waterburiete.

Taip pat randasi ligoninėj 
Vilijos Choro dainininkė Olga 
Trask. Mes linkiam jai greito 
pasveikimo.

Choristai.

Klausimas: Ar Nuskandintas 
Šis Vokiečių Laivas?

London. — Anglų subma
rine “Sturgeon” kai kurie 
viršininkai pranešė, kad an
glų submarinas “Sturgeon” 
rugs. 2 d. paskandinęs su
naikinęs vokiečių laivą su 
keturiais tūkstančiais jo jū
reivių. Šis vokiečių . laivas 
turėjęs 10 iki 12 tūkstančių 
tonų įtalpos.

Anglijos valdžia vis dar 
nepatvirtina to savo subma
rine žygio.

Tokio. — Japonai grasina 
karo veiksmais Indo-Chinai, 
francūzų kolonijai, jeigu 
Franci ja neleis ten japonam 
įsisteigt stovyklas prieš 
Chiniją.

Herrin, 111.
Mūsųv miestukas pagal išgalę 

vis šiek tiek juda, kruta
Pereitą vasarą mūsų abu 

Susivienijimai ir Liet. Piliečių 
Kliubas iš eilės surengė pikni
kus, kurie atnešė gerokai pel
no. Kadangi dėl tūlų priežas
čių mūsų piknikai pasikeitė, 
t.y., ant piknikų suvažiuoja 
daugiau svetimtaučių, negu 
lietuvių, tad nėra tikra lietu
viška atmosfera, kaip seniau 
būdavo, žinoma, šitaip dau
giau pelno padaroma.

Darbai pradeda pagerėti po 
vasaros letargijos, žinoma, ru
dens laiku daugiau “orderių” 
esti dėl žiemos. Rodos, iš ank
sto nebus tiek daug darbo die
nų, nes mūsų “soft coal” apy
linkės turi didelį smūgį uždėtą 
ant jų, kadangi mūsų arčiau
sias didmiestis St. Louis, Mo., 
boikotuoja pietinių kolonijų 
anglį. Jie tvirtina, kad mūsų 
anglis, jei neperėjus tam tikrą 
čystymą-procesą, padaro daug 
dūmų. O St. Louis turi taip va
dinamą “smoke war.” Jie ne
pirks So. Ill. anglies, o seniau 
pardavėme tūkstančius tonų į 
tą miestą. Tam tikra mašine
rija dėl čystymo kainuoja 
kompanijom pusėtinai bran
giai. Rodos, tik kelios mainos 
mūsų apielinkėj jas naudoja, 
tai yra, Zeigler No. 1 ir No. 2 
ir Royalton kasykla. Buvo taip 
susidomėję tuom reikalu mai- 
nieriai savo lokaluose, kad ta
rėsi boikotuot ir St. Louis pro
duktus. Bet kerštu sunku ligą 
užgydyt. žiūrėsime, kaip * tas 
bus pabaigta.

Rugsėjo 8, nedėlios ryte, 
staiga širdies liga mirė iš Tut
kų šeimos jauna, graži dukre
lė Nellie. Ką tik buvo parva
žiavus ant vakacijų iš Spring
field, 111. Ji ten dirbo “State 
House.” Nellie paliko nuliūdi
me savo motiną Jievą Tutkic- 
nę, seseris Anna Rimkus, Ka
therine ir Eva Tutkiutes, bro
lius Petrą, Vincą, Antaną, Jur
gį ir Viktorą. Velionė buvo 
linksmo būdo ir su visais su
tinkanti mergina. Visi Herrino 
lietuviai suteikė širdingą už
uojautą likusiems giminėms.

Isabelle Šimokienė.

Valetta, Malta. — Anglai 
praneša, kad italų bombi- 
ninkai padarė nuostolių 
“valdiškai anglų nuosavy
bei” saloje Maltoje. Anglai 
nušovė 3 priešo orlaivius.

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”.

Vilnius. — Vilniaus savi
valdybe pasiuntė Švietimo 
ministerijai projektus, pa
gal kuriuos Vilniuje nori
ma suorganizuoti eilę skai
tyklų, klubų, bibliotekų, kur 
neturtingieji galėtų nemo
kamai naudotis apšvieta už 
mokyklos sienų. Numatoma 
įsteigti 40 bibliotekų.

Vilnius. — Vilniaus mies
to savivaldybė išlaiko 4 
sveikatos globos punktus, 
kuriuose veikia ambulatori
jos: suaugusiems ir vai
kams plaučių ligų dispanse
ris, akių ligų ambulatorija, 
odos ir Veneros ligų ambu
latorija, vaikams ir moti
noms globoti centras, dantų
gydymo kabinetas vaikams,
rentgeno kabinetas, gydy
mas kvarco lempa ir pirtis 
mokyklinio amžiaus vai
kams.

VOKIETIJOS GYVENTO
JŲ SKAIČIUS

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė skelbia, kad pagal 
paskutinius sąrašus, Vokie
tija turi 97 milionus gyven-

PRANEŠIMAI IS KITUR
ALDLD 7-to APSKRIČIO 

KUOPOM
Mūsų metinė konferencija įvyks 

spalių (Oct.) 20 d., 11 vai. ryto, 376 
Broadway, So. Bostone. Šiemet šau
kiame konferenciją biskį anksčiau, 
kad galėtume apsvarstyti, apart ki
tų svarbių reikalų: mūsų ALD
LD Jubiliejiniam vajui, dar lieka 
apie trys mėnesiai iki pabaigos, tai 
galime tą laiką labai naudingai su
naudoti. Įvyks mūsų organo “Lais
vės” vajus, reikia gerai prisirengti. 
Visos kuopos yra kviečiamos pri
siųsti pilną atstovybę į konferencP 
ją, tai bus smagesnis ir naudinges
nis suvažiavimas. . (225-226)

LDS 1-mo APSKRIČIO 
KUOPOM V-

LDS Pirmo Apskričio atsibuvu
sio rugp. 10 ir 11. dd. piknike, Mon
tello, įžangos tikietai dar ne visi 
sugrąžinti ir kuomet visų tikietų 
neturim, tai galutiną apskaitliavimą 
negalima užbaigti. Netrukdykite 
mūsų darbo, nes artinas LDS Pir
mo Apskr. konferencija, 17 d. lapkr., 
So. Bostone. Todėl pikniko reikalai 
turi būt sutvarkyti. Grąžinkite ti
kintus: F. J. Repšys, 123 Water St., 
Milford, Mass. (225-226)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

antradienį, rugsėjo 24 d. Būkite visi 
susirinkime, yra svarbių reikalų. 
Choro vakarienė įvyks spalių 27. 
Taipgi Sietyno Choras suvaidins 
operetę “Kuprotas Oželis,” spalių 6 
d., Elizabethe. Todėl kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. — P. Casper.

ATYDAI LDS 3 APSKRIČIUI
LDS 3 Apskr. metinė konferenci

ja įvyks 27 d. spalių, Šv. Jurgio 
Svct., 180 New York Ave., Newarke. 
Pradžia 10 vai. ryto. Kuopos ku
rios, nepriguli prie Apskričio, kvie
čiame prisidėt prisiunčiant delega
tus.—Valdyba. (225-226)

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuoki t: 

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

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7904

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves-

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated 
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
rėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

RPO KEPTU Vi
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y- 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniauc*

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus mlesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kalnas.

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

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

metų.

Perfekto ir mėlsvai-balti dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 

kainos laike vienerių

iai laikrodėliai
Apkainuoti nuo $2.00
Pilnai garantuoti 

i

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1
Aplankykite mūsų religijinių daiktų 

departamentą. Už mažus rank
pinigius palaikysime bile daiktą

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

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

Priminkite šį skelbimą, t^i gausite nuolaidą

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

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

Kraujo ir Šlapumo Tyrimai, 
PRIEINAMOS KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 
IŠTYRIMAI DOVANAI

(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

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

Tarp Union Square ir Irving Pi.
VALANDOS: 9 A. mUš P. M.;

Sekmadieniais: 9 A. M.—2 f. M.

X-Rays



šeštas puslapis

Veikia už Atmetimą Ateivių 
Registracijos Akto

Bendras Ispanių Moterų Ko
mitetas, esąs dalimi Ameriki-

Protestas prieš Negru 
Diskriminavimą

Penkios žymios negrų ir
baltųjų organizacijos pareiškė 
savo protestus WPA adminis
tratoriui Somervell dėl pasi- 
mojimo išmest negrus iš WPA 

•projektų sujungiant House
keeping Aides projektą su 
Housekeeping Service for 

’Chronic Patients projektu ir 
pavedant visą vadovybę bal
tiesiems, nors negrų projektas 
buvo įgavęs aukštą reputaci
ją už savo puikų darbą.

Negrų projekto vedėjais 
buvo Alexander F. Miller, 
Miesto Kolegijos Phi Betta 
Kappa narys, su ilga eile me
tų patyrimo socialiame darbe, 
buvęs vedėju Housekeeping 
Aides projekto nuo pat jo į- 
steigimo 1934 m.; George E. 
Hayes, baigęs Michigan Uni
versitetą ir vadovavęs operaci
nei grupei, ir Robert J. Smith, 
darbininkas, buvęs finansų ve
dėju projekte.

Virš minėtų visų asmenų vie- 
tosna paskirti baltieji, o ne
grai perkelti į žemesnes ka
tegorijas ir tuo būdu numaži
nama jų algos. Kadangi abie
jų suvienijamų projektų di
džiuma narių yra negrai ir 
kadangi buvusieji negrai virši
ninkai manoma' puikiai ėjus 
savo pareigas, dėlto organiza
cijos protestuoja prieš jų pra- 
šalinimą iš vietų kaipo prieš 
diskriminaciją.

Pareiškusiomis . protestus 
yra: Workers Alliance, Nac. 
Negrų Kongresas, Tarpt. Dar
bininkų Apsigynimas', Negrų 
Pažangos Sąjunga, ir Tarpt. 
Darbininkų Ordinas.

Kakta — Ne Vieta 
Bliūdams Dėti

Gražuolė dainininkė Esther 
Comas, daugiausia žinoma 
kaipo Estrellita, sulaikyta ka
lėjime dėl neturėjimo $100 už
stato, kurio iš jos pareikalavo 
teisme teisėjas. Ji sulaikyta 
skundu, kad jinai bliūdus, 
dargi ne labai švelniai, mesti- 
n.ai, padėjus ant orkestros va
do Armando de Peraltas kak
tos šauniame Pago Pago Kliu- 
be, East 55th St., N. Y.

Sakoma, jog gražuole įpy
kus ant to muzikanto dėlto, 
kad jis jai nepagelbėjęs gaut 
darbo, kaip jinai to iš jo ti
kėjusi. Jinai tą vakarą daina
vus tame kliube.

Pradės Kasti Tunelį
Brook lyno-Battery Tunelio 

prakasimo darbai oficialiai 
būsią pradėti spalių 8-tą su iš
kilmingomis ceremonijomis, 
kaip skelbia New Yorko tune
lių viršenybės komisionierius 
Friedman.

Prakasimo darbai bus pra
dėti nuo Hamilton Ave. ir Van 
Brunt St., Brooklyne, apie 70 
pėdų nuo East River. Tunelį 
tikimasi pabaigt 1944 m. Juo- 
mi galės pravažiuot 16 milio- 
nų vežimų per metus. Lėšuos 

t $50,000,000.
Apart vietos valdininkų, ati

darymo ceremonijose dalyvau
siąs ir prezidentas Roosevel- 

? -■ tas. 
 — ------ ' jįįf.Jį . • *

. Dėl Darbininko Mirties 
Į Areštavo Samdytoją 

<
Tony Rizzi, 25 m. darbinin

kas, užsimušė darbe nukritęs 
A _ nuo 6 aukštų bildingo 41 E. 

60th St., N. Y., pereitą šešta
dienį. Areštuotas jo samdyto
jas David Brettler, to vardo 
metalinės > šapos . savininkas, 
nuožiūroj, ‘kad mirtis galėjus 

k įvykti iš samdytojo priežas- 
Xties- . _

N. Y. CIO Delegatai Dėkingi Lewis ui 
už Nedavimą “Stipriarankiam” Galios

Sugrįžę iš New Yorko Indu
strinių Unijų valstijinės kon
vencijos, įvykusios gale perei
tos savaitės, Rochesteryj, CIO 
delegatai pareiškė dėkingumą 
John L. Lewis’ui už įsikišimą 
ir išgelbėjimą organizacijos 
nuo Hillmano klikos kontro
lės, kurią ji norėjo visai val- 
stijinei CIO organizacijai už
karti stipriarankiškos takti
kos pagalba.

Konvencijoj nuo pereito 
penktadienio ėjo kova už de
legatų pripažinimą. Hillmani- 
nė grupė, pasinaudodami tuo- 
mi, kad p. Gustav Strebel, 
hillmanietis, buvo tarybos 
prezidentu, norėję “pripa- 
kuot” konvenciją, atmetant 
daugelį delegatų iš kitų unijų, 
o pripildant konvenciją varde 
Amalgameitų siuvėjų ir kitų 
unijų tokiais “delegatais”, ku
riuos jie, tikėjosi šoksiant pa
gal Hillmano dūdą.

Svarbiausi hillmaniečių pa
geidavimai buvo pasisakyt už 
Roosevelto trečią terminą su 
visa jo užkarine programa, ir 
pradėt CIO unijų*daužymą iš 
vidaus paskelbiant raganų 
gaudymą, diskriminaciją visų 
progresyvių unijoj, žinoma, 
pirma paskelbiant juos komu
nistais, o paskiau jau mėtant 
iš vadovybės. O nuo to, kaip 
žinia, reakcininkams labai ar
ti ir iki mėtymo sau nepagei
daujamų žmonių iš unijos.

Apsivertus Valčiai 
Žuvo Jūrininkas

New Yorko įlankoj pereitą 
sekmadienį apvirtus 15-kos 
pėdų valčiai joj plaukę keturi 
jurininkai suvirto įlankon. Du 
tapo išgelbėti Brooklyno- Sta
ten Island pervažos Weehaw
ken kapitono Jerry Flavik jo 
pervažos šviesoms parodžius, 
vyrus laikantis įsikabinus į 
apvirtusios valties kraštus 
apie už ketvirčio mylios nuo 
kranto. Du vyrai išgelbėta, 
trečias pats išplaukęs kran- 
tan prie 59th St., Brooklyne, 
iš kur jie išplaukė, o ketvir
tasis prigėręs.

Kandidatas į Senatorius 
Turėjęs Pasekmingą

.Maršrutą
Sugrįžęs iš maršruto aukš

tutinėj ’New Yorko dalyje, va
dinamoje “up-state”, komu
nistų kandidatas į Jungtinių 
Valstijų senatorius iš šios val
stijos Israel Amter spaudos at
stovams pareiškęs, jog žmonės 
į komunistų prakalbas skait
lingai lankosi. Ypatingai skait
lingai lankosi moterys ir jau
nimas, susirūpinę draftu, sakė 
kandidatas. Jie esą susidomė
ję partijos programa.

Amteris turėjo prakalbas 
Binghamtone, Buffalo, taipgi 
per radio kalbėjęs Niagara 
Falls. Turėjęs kalbėt ir Olean, 
bet majoras nedavė salės. Dėl
to Amteris reikalavo pasima
tymo su gubernatoriumi, kad 
jam pareikšt protestą dėl val
dininkų tokio žodžio laisvės 
neigimo.

Amteris šį trečiadienį vėl iš- 
vyksiąs prakalboms Rocheste
ryj ir Syracuse.

Neišlaikė Kritimo Žaizdą
I *

Emil Peterson, New York 
Band Instrument Co. vedėjas, 
rugsėjo 10.-tą iškritęs pro lan
gą iš savo apartmento, 33 
Washington Sq., N. Y., mirė 
nuo žaizdų dviem savaitėm 
vėliau.

Rašytojo Žmona Mirė 
nuo Migdylu

Mrs. Yolanda Laszlo, žy

nio Ateiviams Gint Komiteto, 
sušaukė konferenciją rugsėjo 
20-tos vakarą, 113 W. 63rd 
St., N. Y. Ji šaukta išvystyt 
darbą už atšaukimą Ateivių 
Registracijos Akto.

Antradienis, Rugsėjo 24, 1940

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Allan S. Haywood, CIO na- 
cionalis direktorius, veikiąs 
kaipo Lewis’o atstovas, išleido 
pareiškimą, kad Rochesteryje 
įvykusi konvencija jokiu būdu 
“negalima skaityt legalia New 
Yorko CIO unijų konvencija.” 
Kad visas dalykas prie progos 
bus perduotas CIO Pildančiai
Tarybai jos nuosprendžiui ir 
veiklai, apie ką Jums bus ata
tinkamai pranešta.”

Haywood veikęs po to, kaip 
gavęs protestus nuo 12-kos in- 
ternacionalių ir nacionalių 
prezidentų, dalyvavusių kon
vencijoj, ir tuos faktus per- 
statęs John J. Lewis’ui, kuris 
pareiškęs, kad tokia konvenci
ja yra nelegali ir įgalia^vęs 
Haywooda tą pranešti konven
cijos delegatams. Tą Haywoo- 
das ir padarė.

Išeinant CIO delegatams iš 
Seneca viešbučio, konvencijos 
patalpų, su jais kartu išėjo ir 
Haywoodas.

Su CIO vadovybe išėjo 356 
delegatai, o su hillmaniečiais 
likosi 282 delegatų, iš kurių 
193 iš siuvėjų lokalų, o liku
sieji iš tekstiliečių ir pardavi
nėtojų unijos mažumų.

Hillmaniečiai konvencijon 
buvo pasišaukę 40 policijos ir 
daug detektyvų, taipgi desėt- 
kus kitų stipriarankių, su ku
rių pagalba norėjo save pasi- 
skelbt konvencija.

U.

Norima Naujus Dokus 
Pasukt Brooklynui

Brooklyne pradėta kampa
nija, kad $10,000,000 lėšuo- 
siantieji nauji laivų statybos 
dokai būtų įsteigti Brooklyne, 
kaip skelbia Brooklyno Vaiz
bos Butas, kadangi, sako pa
reiškime, logiškai dokai turį 
būt arti jau esamos laivų sta
tybos bazės — Navy Yard’o.

Priteisė $10,000 už Žmoną
Pomirtinių ir palikimų teis

me, Queens, Queens Plaza 
korporacija pripažinta kalta 
dėl mirties Mrs. A. Berrefato 
ir priteista, kad firma jos vy
rui turi sumokėt $10,000 kai
po atlyginimą nuostolio dėl 
žmonos mirties.

Moteriškė užsimušė nuo bil- 
dingo 5-to aukšto įkritus kel
tuvo atvaron, keltuvui pasikė-, 
lūs aukštyn jai bežengiant į 
keltuvą. Jo operatorius ištei
sintas, kadangi nelaimė įvykus 
dėl netikslumų keltuvo mecha
nizme, ne dėl vairuotojo kal
tės.

Lankėsi “Laisvėje”
šeštadienį, “Laisvės” rašti

nėj lankėsi Elzbieta ir Bene
diktas Duobai, jų sūnus Anta
nas ir jo moteris Alice. Drau
gai Duobai atvyko iš Roches
ter, N. Y., pamatyt Pasaulinę 
Parodą ir tuom pačiu sykiu 
aplankyt savo dienraščio į- 
staigą. Jie yra geri “L.” rėmė
jai ir skaitytojai. B. Duoba, 
atsisveikindamas paaukavo 
dienraščiui $1. Kartu su jais 
buvo ir dd. Kunickai, iš New- 
arko, taipgi seni “Laisvės” 
skaitytojai.

Queens Ateiviams .
• —— ILAteivių registravimuisi1 ap

mažėjus, Long Island , City 
pašte registracijos valandos 
nutrumpintos, bus nuo 9 ryto 
iki 6 yakaro, kaip skelbia 
pašto pirmininkas Symington.

' VTr K----------Nepažintas vyras rastas už
muštas automobilio prie South 
St. ir Rutgers Slip, N. Y. Už
mušėjas pabėgo.
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maus vengro veikalų rašėjo 
žmona, 43 m., mirė Bellevue 
ligoninėje pereitą sekmadienį 
nuo migdomi] vaistų, kuriuos 
jinai paėmusi namie šeštadie
nio vakarą. Niekas tikrai ne
žino, ar jinai žuvo netiksliai, 
paėmus perdaug migdylų, ar 
jais ji norėjo užbaigt nesmagų

Paul Klette, 43 m., stogų 
dengėjas, mirtinai susižeidė 
pereitą šeštadienį trūkus tvo- 
rutei, kurios prisilaikydamas 
jis bandė perlipt nuo vieno 
stogo ant kito 142 E. 32nd 
St., N. Y. '

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti ddvanai

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

660 Grand Street

gyvenimą.
Moteriškė buvus dideliame 

neramume ir nusiminime nuo 
pereitų metų gruodžio 15-tos, 
kada jos gražuolė, 19-kos me
tų duktė Lola, šokikė, žuvo iš
šokus iš labai turtingo barono 
Oppenheim apartmento vieš
butyje Gladstone, 114 E. 52nd 
St., N. Y. Mergina buvus be
veik pasiekus judžių aktorės 
karjeros, kada jinai įpuolus 
desperacijon po sužinojimo, 
kad jos mylimas baronas iš- 
vykstąs Vokietijon pas žmoną 
ir vaikus. Dėlto nusižudžius. 
Motinai tas smūgis pakirtęs 
nervus ir jinai nuo to laiko 
negalėdavus miegot be migdy- 
mosi vaistais.

Policija žvejoja įlankoj Ber
nardo Feist lavono. Jis prigė
rė įkritęs nuo savo laivuko 
Mae pereitą šeštadienį.

Queens Kolegijai iš 
Jaunimo Administracijos 
skirta $19,215 paramai 
studentų, kurie turėsią atsily
gint už pagalbą įvairiais pa
tarnavimais kolegijai. vPernai 
tam tikslui buvo duota 
$15,000.

Elektristai Sutikę Priimt 
Majoro Tarpininkystę

Skelbiama, jog kabelių ša
pų streikieriai sutikę priimt 
majoro LaGuardijos tarpinin
kystę išdirbt detalius sutarčiai 
su samdytojais algų ir valan
dų klausimais. Bosai esą iš 
anksto užtikrinę, jog busimoj 
sutartyje jie garantuoją užda
ros šapos sąlygas ir jog bėgiu 
metų šapos nebus iškeltos to
liau, negu galima privažiuot 5 
centų fėrais.

Apie pusantro tūkstančio 
darbininkų, Int. Brotherhood 
of Electrical Workers Lokalo 
3-čio narių, streikavo nuo lie
pos 31-mos.

Išgavo iš Valdžios Užlaikymą
Mrs. Gladys Ross, 37-65— 

95th St., Jackson Heights, is- 
gavusi iš Kanados valdžios po 
$16 per savaitę užlaikymui, 
kada jinai apsiskundė, jog jos 
vyras pametė darbą ir apleido 
ją su dviem mažais vaikais, 
kad stot į Kanados orlaivyną.

Mokslo Klausimais
Suaugusiems įvairių klasių 

klausimais norintieji informa
cijų ir patarimų prašomi 
kreiptis WPA ir švietimo į- 
staigon, 239 E. 11th St., N. 
Y., arba telefonu: GRamercy 
7-1966.

Astorijoj sulaikyti du vyrai 
manant norėjus apiplėšti 
Patch Wagner xKorporacijos 
algnešius. Policistam atėjus 
tyrinėti, vienas jų pramušęs 
policistui galvą popieriniame 
maišelyje laikyto revolverio 
kulbe.

Vyyriausio teismo teisėjas 
Mitchell May uždraudė N. Y. 
miesto mokytojams eit dvejas 
pareigas, dirbt vienu kartu du 
darbus.

R. Zimon tapo užmuštas ir 
Joseph Cruze sužeistas nukri
tus pastoliui prie Pier 3 jiem 
maliavojant prieplauką.

Už rūkymą šapoj, 43-15 
Queens St., Long Island City, 
darbininkas D. Pappadio teis
me nubaustas užsimokėt $50.

Operos dainininkė Marion 
Talley ir vėl turėjo bėdos at- 
gaut nuo savo buvusio vyro 
5 metų dukrelę, kuria tėvai 
nepasidalina po išsiskyrimo.

Laivu American Legion per
eitą sekmadienį atvežta į 
Brooklyną 134 ateiviai, depor- 
tantai iš Panama Kanalo zo
nos.

Nac. 
pa- 
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PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.
Jurgio Draugystė rengia ba-Šv.

lių lapkričio 23 d., Grand Paradise 
salėje. Prašo, kad kitos organizaci
jos nieko nerengtų tą dieną.

(225-226)

RANDAVOJ1MA1
Išsirandavoja kambarys vienam 

vyrui, kuris norėtų gyvent su vy
rais. Visada šiltas vanduo; garu ap
šildomas. Kreipkitės vakarais šiuo 
adresu: 393 Hewes St., Apt. 31.

PATOGUS KAMBARYS
Pasiranduoja puikus “fornišiuo- 

tas” kambarys su visais patogu
mais: šiltas ir šaltas vanduo, garu 
(“steam”) apšildomas, arti Pros
pect Parko, gražioje rezidencijoje; 
užtikrintas privatiškumas. Gali at
siliepti vyras, moteris, arba mergi
na. Randa nebrangi. Kreiptis “Lais
vėje” pas: P. Baranauską..

(224-226)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54-to skyriaus mė
nesinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, rugsėjo 25 d., 7:30 vai. vakare, 
Liet. Am. Piliečių Kliubo salėj, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Nariai 
prašomi dalyvauti.

Sekr. C. Neciunskas.
(224-225)

LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

a

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

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 
CiTkraus

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.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtines 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 BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

J. GARŠVA
Grabo'rius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

F. W. SHALINS
(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

Lietuviu Rakandu Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ĄNT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tei; ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.
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Lietuviu 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 aprokatJnus 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 EuropiSko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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