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j. “Lai/Prašome vis 
svės” skaitytojų 
nors po vieną h _ 
skaitytoją savo dieh- v v • • •• A‘ rasciui.

THE LITHUANIAN JjAILY 'V?#*?:

Vienas laikraštis rašo:
“Lietuvos klausimas dar ne

išspręstas, jis bus sprendžia
mas karui užsibaigus. . . ”

Kas jį spręs? Laikraštis ne
pasako. Bet tų žodžių rašy
tojas, matyt, dar vis mano, 
jog “Lietuvos klausimas” bus 
išspręstas taip, kad ten bus 
sugrąžintas “tautos vadas” su 
visais savo vadukais, kurie da
bar sėdi Hitlerio užantyj.
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Vokiečiai Bombarda- EXTRA
vo Anglijos Seimą

Antru Kartu Apdaužė Karaliaus Palociy, Sužeidė Tris Dar
bininkus Jame; Bombardavo Anglijos Valdžios Rūmus

' JAU IŠLEISTAI VERSTINO 
KAREIVIAVIMO ĮSTATY

MAS AMERIKIEČIAMS

Mums gi atrodo, kad Lie
tuvos liaudis tarė savo žodį 
ir tarė jį galutinai. į Lietuvą 
sugrįžti tokiai santvarkai, ku
rioje virš 90 nuoš. gyventojų 
buvo padaryti vergai, nėra 
vilties.

Tie žmonės, kurie rašo apie 
“sprendimą Lietuvos klausi
mo” po karo, deda savo vil
tis Hitleryje. Girdi, ot, ateis 
Hitleris, užpuls Sovietų Sąjun
gą ir Lietuvą, nugalės ir vėl 
pasodins ten smetonininkus 
viešpatauti! To nori klerika
lai. To nori fašistai. To nori 
ir socialistai. Tik pastarieji tą
jį savo norą banck) pridengti 
kitomis frazėmis.

žmonės, žmonės, jūs klys
tate ir klystate labai smar
kiai! Argi jūs tikitės kada 
nors matyti saulę tekant 
vakarų ?

iš

ir 
bu-

“Liet, žinios” praneša:
“žinomas milijonierius 

spekuliantas, savo laiku 
vęs finansų ministeris, dr. Pet
ras Karvelis pabėgo į užsienį, 
palikdamas savo dvarą, akci
jas ir kt. turtus. Karvelis jau 
įtrauktas į pasislėpusių sąra
šą, o jo turtai konfiskuojami.”

Karvelis pabėgo p AS Hitle
rį prašyti jo pagalbos “išlai
svinti Lietuvą.” Na, o Ameri
kos klerikalai prašo žmones 
duoti aukų ir siųsti jas “ne
laimingajam” Karveliui ir jo 
kompanijai gelbėti!

Pas mus jau buvo minėta, 
kad naujojoj Lietuvoj tuojau 
bus pertvarkyta, pataisyta lie
tuvių rašyba. Ji bus paleng
vinta; bile žmogus galės grei
čiau išmokti taisyklingai ra
šyti.

Komisiją lietuvių kalbos ra
šybai taisyti sudaro šie asme
nys:

Jonas Žiugžda, Pranas Skar
džius, Kostas Korsakas-Radž- 
vilas, Petras Jonikis, Henrikas 
Zimanas, Antanas Rūkas ir 
Juozas Rainys.

Komisija įpareigota juo- 
greičiau imtis už darbo ir jį 
baigti. Gal būt, kai šie žo
džiai skaitytoją pasieks, Lie
tuvos žmonės laikraščius skai
tys jau nauja lietuvių rašyba.

“LSS” sekretorius (Buivy
das) rašo “Keleivyje” apie 
Penktąjį LDS Seimą. Girdi, 
mane delegatės Seimo sesijoje 
užpuolusios, kam aš stovėjęs 
už tai, kad neišmokėti pomir
tinių tų vyrų, kurie žūtų kare.

Kas buvo LDS Seime, tas 
žino, jog Buivydas rašo melą, 
šių žodžių rašytojas kaip tik 
griežtai išstojo prieš tokį pa
siūlymą.

Bet ar “Keleiviui” rūpi savo 
skaitytojus supažindinti su 
tikrąja padėtimi? Ne! Jam 
rūpi juos mulkinti, jiems pa
duoti .niekus,

Brooklyne 
dradarbis, -
vėjo malūnas,—ir mala “Ke-

Keleivio” ben- 
taisai didelis

leiviui” melus, o pastarasis 
juos tiekia savo skaitytojams.

Mūsų LDS ir ALDLD kuo
pos privalo susirūpinti vienu 
dalyku: jų narių susirinki
muose turėtų būti išrinkti ge
ri žmonės, kurie padėtų nepi- 
liečiams lietuviams susiregis- 
truoti. *

Visi privalome padėti jiems

London. — Naktį iš penk- bieta jau buvo ‘nubėgę į pa- 
tadienio į šeštadienį vokie- lociaus skiepą ir ten “susi-/ 

rietę kiurksojo,” iki vokie
čių orlaiviai nulėkė šalin, 
kaip kad rašo United Press, 
amerikonų žinių agentūra.

čių orlaiviai vėl žiauriai 
bombardavo Londoną. An
glai tūkstančiais priešorlai- 
vinių kanuolių priemies
čiuose be atlaidos pleškino 
aukštyn; stengėsi užkirst 
priešams kelią į patį Londo
ną.

Bet kai kurie vokiečių 
bombanešiai perskrido per 
anglų kanuolių baražą ir 
jau septintą dieną-naktį iš 
eilės bombardavo vidurinį 
Londoną. Nazių bombinjn- 
kai, nusileisdami iki 5,000 
pėdų ir dar arčiau nuo že
mės, mėtė bombas į centra- 
lines Londono dalis. Jie 
dažnai sustabdė savo orlai
vių motorus ir tyliai sklan
dė, kol išmėtė bombas. Mo
torų sustabdymas buvo vo
kiečių atsarga, kad anglai 
neišgirstų Jr neimtų juos 
šaudyti.

Karalius “Susirietęs*’ 
Skiepe

Diena pirmiau 
lakūnai bombomis 
vakarinį sparną 
seimo rūmo, Lordų Butą, 
taip pat Anglijos karo lai
vyno ministerijos rūmą ir 
numetė penkias bombas į 
karaliaus palocių Bucking
ham ir į jo kiemą. BŽmbos 
apardė karaliaus koplyčią, 
pramušė vandens vamzdį 
prie palociaus, —apdaužė 
jo sienas ir sužeidė 'tris 
darbininkus, kurie taisė pa- 
lociuje vandens dūdas. Jos 
buvo suardytos per pirmes
ni bombardavimą, praeitą 
antradienį.

Penktadienį vokiečių or
laiviai taipgi laidė bombas 
į Downing Streetą, kur sto
vi anglų ministerio pirmi
ninko namas. Jie bombar
davo ir kitus valdžios rū
mus.

Tuo laiku Anglijos kara
lius Jurgis ir karalienė Elz-

Washington, rugs. 15. — 
Numatoma, kad prezidentas 
Rooseveltas 
pasirašys verstino kareivia
vimo bilių, 
Wadswortho sumanymą, 
kurį kongresas galutinai

į pirmadienį

gal Burkes-

Ta pati agentūra sako, prjemg šeštadienį.

vokiečių 
padegė 

Anglijos

jog penktadienį per 15 va
landų visas Londonas buvo 
“faktinai suparalyžiuotas.” 
Anglai Sako, kad Londonas 

Dar Gyvuoja
Anglų vyriausybė pripa

žįsta, kad vokiečių bombi- 
ninkai padarė Londonui miL 
žiniškų nuostolių, bet tvir
tina, kad “būtinieji vieši 
aptarnavimai” Londone vis 
dar veikia.

Pasak anglų, tai bombar
davimai tik dalinai apšlubi- 
no veikimą požeminių gele
žinkelių, auto- busų ir tak
sių, ir tiktai iš dalies pa
žeidė traukinių važinėjimą 
į Londoną. Anglų valdinin
kai teigia, kad dar netrūks
ta maisto ir kad Anglijos 
pramonė dar gerai dirba.

Mass. Teisinas Pripaži
no Komunistam Teisę 

Dalyvaut Rinkimuose
Boston, Mass. — Aukš

čiausio Massachusetts vals
tijos teismo teisėjas Collins 
nusprendė, kad valstijinė 
balsavimų komisija sulaužė 
rinkimų įstatymą, kuomet 
jinai uždraudė Komunistų 
Partijai daly vau t su - savo 
kandidatais rinkimuose šie
met lapkričio mėnesį. Tei; 
sėjas Collins, todėl, rugs.

Prezidentas pareikalavo, 
kad kongresas tuojaus pa
skirtų $1,600,000,000 per 
metus kaštams naujos, dra- 
ftuotos armijos. Verstinas 
ėmimas į kariuomenę prasi
dės lapkričio-November 15 
d., ir per vienus metus bus 
draftuota 800,000 jaunų vy
rų.

Už įvedimą verstinos ka
rinės tarnybos balsavo 47 
senatoriai, prieš 25. Kong
reso atstovų rūmas užgyrė 
verstiną kareiviavimą 232 
balsais prieš 124.

Į kariuomenę vieniems 
metams bus imami vyrai 
nuo 21 iki 35 pilnų metų 
amžiaus.

šį sumanymą kongresas 
galutinai priėmė pę to, kai 
bendra senatorių ir kongre- 
smanų komisija išbraukė iš 
savo pasiūlymo vieną punk
tą. šiuom punktu buvo no
rima faktinai uždraust val
džiai perimt į savo rankas 
tokius fabrikus, <kurie atsi
sakys išpildyt karinius val
džios užsakymus.

Republikonai kongresma- 
nai ir senatoriai balsavo 
prieš verstiną kareiviavimą 
beveik tokia didžiuma kaip 
2 prieš 1; bet demokratų 
dauguma pervarė tą suma
nymą pagal prez. Roosevel- 
to reikalavimą.

Tai dar pirmą kartą 
Amerikos istorijoje bus įve-

13 d. panaikino balsavimo [ sta verstina karine tarnyba

FAŠISTAI PASKANDINI 
8 ANGLŲ LAIVUS

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad jų submarinas 
paskandino šešis ginkluotus 
prekinius Anglijos laivus, 
viso 37,000 tonų įtalpos.

Roma. — Italų komanda 
teigia, kad jų submarinas 
sunaikino žibalinį Anglijos 
laivą, 10,000 tonų, ir preki
nį anglų laivą, 8,000 
Atlanto Vandenyne.

Berlin. — Vokiečių valdi
ninkai grasina, kad jų orlai
viai taip sunaikins Londo
ną, kaip andai sunaikino 
Varšavą, jei Londonas ne
pasiduos.

komisijos uždraudimą ir 
pripažino komunistams tei
sę išstatyt savo kandidatus 
šiuose rinkimuose.

Ta komisija buvo uždrau
dus ir Socialistų, Blaivinin
kų ir Socialistų Darbo Par
tijoms turėt jsavo kandida
tus šiemetiniuose rinkimuo
se. Bet pagal teisėjo Collin- 
so sprendimą dėlei komu
nistų, tai ir šios trys parti
jos galės su savais kandida
tais dalyvaut rinkimuose.

Teisėjas Collins ypatingai 
nupeikė valstijinių balsavi
mų komisiją, kad jinai iš- 
anksto nepašaukė šių ketu
rių mažesniųjų partijų kan
didatus atsakyt į jos kalti
nimus tuo laiku, kai ta ko
misija sprendė išbraukt juos 
iš rinkimų sąrašų.

Šitaip praneša “Daily 
Workerio” korespondentas. 
O WOR radio šeštadienio 
ryte skelbė, kad, girdi, 
Massachusetts teismas “už
draudęs bet kuriom kitom 
partijom dalyvaut rinki
muose, apart demokratų ir 
republikonų.”

Drafto Sumanymas Buvo Biskį 
Sukliuvęs Jungt. Valstijų Senate 

_______0......................................................................... ........... 
sakymus.

Senatorius Wheeler pa
juokė tą priedą šitaip:

“Jūs labai aiškiai ir smul
kmeniškai kalbate, kai no
rite verstinai imt jaunus 
vyrus į kariuomenę, bet jus. 
tik palaidai šnekate, kada 
paimate klausimą apie pra
monės draftavimą.”

Pram ones “draftavimo” 
klausimą senatas dabar su
grąžino bendrai senatorių 
ir kongresmanų komisijai, 
kad jinai kiek stipresniais 
žodžiais perrašytų punktą 
apie fabrikų “draftavimą;” 
tada senatas iš naujo bal
suotų šį klausimą. Nes kaip 
dabar tas punktas “sutaisy
tas,” tai valdžia negalėtų 
net pasisamdyt jokį fabri
ką kariniams darbamb, jei
gu savininkai atsisakytų.

(“Daily Worker” atranda, 
kad ir senatorių Rūssellio- 
Overtono pradinis' patąisy- 
mas “draftuot” nepaklus
nius fabrikus yra tik politi- 
kieriavimas; sako, kad tas 
pataisymas tikrumoj negrę- 
sia jokių pavojum didie-t 
šiem kapitalistam.)

Senatoriai Dauguma Balsy Atmetė Tą Sumanymo Punktą, 
Kuris Leidžia Fabrikantam Atmest Valdžios Užsakymus

Washington. — Valdžia 
pageidavo, kad Jungtinių 
Valstijų kongresas jau pra
eitą penktadienį priimtų su
manymą dėlei verstino ka
reiviavimo su pataisymu 
sakančiu, “draftuot ir pra
monę’’ šalies gynimui. Bet 
pataisymas neišdegė, tai gal 
dar diena kita praeisianti, 
kol senatoriai ir kongres- 
manai galutinai susitars 
šiuo klausimu.

Senatas buvo priėmęs se
kamą Russellio - Overtono 
pataisymą prie verstinos 
karinės tarnybos biliaus:

Jeigu kurie fabrikai atsi- kad tokie darbai būtų be 
sakys atlikt valdžios užsa
komus karinius darbus, tai 
valdžia galės paimt tokius 
fabrikus į savo rankas.

Paskutinėmis dienomis bi- 
lius su šiuom pataisymu bu
vo pavestas bendrai kon- 
gresmanų ir senatorių ko
misijai, kad išlygintų skir
tumus tarimuose, kuriuos 
padarė senatas' ir kongreso 
atstovų rūmas kas liečia

verstinai imtsumanymą 
amerikiečius į kariuomenę. 
Ir komisija prikergė štai 
kokį priedą prie pataisymo 
dėlei pramonės “draftavi- __ M .mo :

Valdžia tiktai tuomet ga
lės paimt į savo rankas fab
rikus, kurie atmes karinius 
valdžios užsakymus arba 
reikalaus perdaug aukštų 
kainų už darbus reikalingus 
šalies gynimui:

“Jeigu bus tuoj autinis vi
suomenės reikalas, jeigu ša
liai greit ir būtinai reikės,

atidėliojimo atlikti, ir jeigu 
valdžia nesuras jokio kito 
šaltinio, iš kur galėtų gaut 
tokių reikmenų...”

Senatas penktadienį va
kare 37 balsais prieš 33 at
metė šį priedą.

Senatorius Russell pareiš
kė, kad su tokiu priedu tai 
valdžia, gal būt, visai nega
lėtų paliest fabrikus, kurie 
atmes karinius valdžios ūži

Iš Visų Pasaulio Kampų Plaukia Sveikini
mai Tarybinei Lietuvai: nuo Darbo Žmo
nių, Intelektualų ir Visuomenės Veikėjų

Kaunas, rugs. 12. — Dar
bo žmonės iš visų pasaulio 
dalių atsiuntė sveikinimus 
naujai Lietuvos Socialisti
nių Tarybų vyriausybei; ir 
vis dar plaukia sveikinimai, 
kad Lietuvoj įsikūrė Tary
bų valdžia. Dėl to sveikina 
ją darbininkų organizacijos, 
pažangūs studentai, intelek
tualai, moterų komitetai ir 
skaitlingos v i s u o meniškos 
organizacijos iš įvairių pa
saulio kampų.

Be kitko, gauta sveikini
mai nuo darbininkų organi
zacijų iš Kanados, Brazili
jos, Argentinos, Montevi
deo, Uruguayans, nuo Poli
tinių Kalinių šelpimo Komi
teto, nuo Tarptautinių Bri
gadų karių, nuo belaisvių iš 
Argeles-sur-mer koncentra
cijos stovyklos Franci joj ir 
nuo jūrininkų iš Neapolio, 
Italijos.

Tarybinė Lietuvos vy
riausybė taip pat gavo svei
kinimų nuo piliečių grupės 
iš Glasgowo, Škotijos, nuo 
pažangių profesorių iš Švei
carijos, Vienos ir Klaipėdos 
ir nuo 53 stambių darbinin
kiškų organizacijų iš Jung
tinių Valstijų, tame skaičiu
je nuo Massachusetts Ame
rikos Lietuvių Kongreso, 
nuo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo iš Detroito, 
nuo New Yorko ir kitų 
miestų darbininkų.

Apart bendrų sveikinimų 
nuo organizacijų, taip pat 
gauta daug sveikinimo laiš
kų ir telegramų nuo rašy
tojų, visuomenės veikėjų ir 

gjijos apsigynimą ore. laikraštininkų iš visos eilės

europinių ir amerikinių 
kraštų.

(Pranešimas žinių agen
tūros ICN.)

Vokiečiu Orlaiviai Vėl
A.

Ardė Londoną

'4.-

taikos laiku šioje šalyje.

Italai Atėmė iš Angly Du 
Miestelius Egipte
Anglai Praneša:

Cairo, Egiptas. — Pirmie
ji italų armijos būriai su 
tankais ir šarvuotais auto
mobiliais iš Libijos įsiveržė 
į Egiptą (Anglijos pusiau- 
koloniją) ir užėmė du ma
žus miestelius, Solum ir Mu- 
said, 10 mylių nuo rūbe- 
žiaus. Bet anglai gerai lai
kosi, ypač iš lėktuvų bom
barduodami italus. Veikia 
ir italų orlaiviai.

Skaičiuojama, kad 260,- 
000 italų armijos priruošta 
maršuot per Egiptą; jie 
ypač nori perkirst anglų 
laivams Suezo kanalą.
Italai yra įsiveržę 100 my

lių gilyn į Kėny ją, anglų ko
loniją Afrikoj.

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Nežiūrint blogo 

oro, vokiečių lakūnai šešta
dienį daugiais bombų pa
taikė į Londono prieplau
kas, fabrikus ir sandėlius, 
ir padarė dar kelis gaisrus. 
Vokiečių orlaiviai taipgi se-

VOKIEČIAI :• SAKO, 
GLAI NEPATAIKĘ Į 

RINIUS PUNKTUS p;.
Vokiečių kVBerlin. — Vokiečių ko

manda sako, kad anglų or
laiviai lėkė bombarduot 
šiaurinę ir vakarinę Vokie
tiją, bet, girdi, jie likę išvyti 
laukan. Anot vokiečių, tai 
anglų lakūnai numetę kelias 
bombas ant gyvenamųjų na
mų miestuose ir ant kai ku
rių kaimų, bet anglų bom
bos “nepataikė į jokį karinį 
vokiečių punktą.”

ANGLŲ ORLAIVIAI PLEŠ
KINO NAZIŲ GELŽKELKJS

London. — Anglijos or
laiviai bombomis ardė svar
biuosius vokiečių geležinke-

kmingai bombardavo anglų lu mazgus šiaurinėje Vo- 
lėktuvų stovyklas, fabrikus, 
ir geležinkelius pietiniai-ry- 
tinėje Anglijos dalyje.

Anglų ' orlaiviai numetė 
kiek bombų į šiaurinę Fran
ci ją, Holandiją ir Belgiją, 
bet mažai nuostolių tepa
darė. Vokiečiai nukirto 
myn 8 anglų lėktuvus, sa 
vo prarado du.

že

kietijojė, Holandijoje, Bel
gijoje ir Francijoje; padegė 
vokiečių vagonus Brussely- 
je; taškė vokiečių kariuo
menės ir laivų sutelkimus, 
ir bombardavo Vokietijos 
fabrikus Essene, Hanovery
je ir įvairiose kitose vieto
se, kaip sako anglų koman- 
da.

Bet vokiečiai atmušė 
anglų orlaivius, kurie 
vėl bombarduot Berlyną.

tonų,

ORAS* — šį pirmadienį 
vėsiau, dalinai apsiniaukę.

registruotis. Tai yra mūsų vi
sų pareiga.

Kiek Vokiečiai Nužudė Lon 
doniečių per Dieną

Berlin. — Pasak vokiečių, 
tai jų orlaiviai bombomis 
per savaitę užmušė 5,000 
Londono gyventojų.

Berlin, rugs. 10. — Vo
kiečių komanda skelbia, 
kad jie jau “sulaužę” An-

Anglai Atmušė Daugumą 
Vokiečių Oriaivių

Anglai Praneša:
London. — Vokiečių orlai

viai keliomis bangomis 
puolė Londohą šeštadienį. 
Bet greitieji anglų lėktuvai 
atmušė kelis šimtus vokie
čių orlaivių, ir vokiečiai tą 
dieną tik nedaugelį bombų 
numetė į Londoną, ir jokių 
naujų gaisrų nepadarė mie
ste.

Anglai nužiūri, kad grei
tu laiku vokiečiai mėgins iš
kelt savo armiją į Angliją.

London.— Praeitą 
, dienį vokiečių 
užmušė 110 nekariškių 
dono gyventojų ir 
260, kaip sako anglai, 
pranešimą anglai 
šeštadienį.)

London. — 
sakosi bombar 
laivų ir valčių 
sunaikinę vieną
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Ką Mano Lietuvos Valstietis, 
Apsilankęs Maskvoje? i

Prieš tūlą laiką Sovietuose lankėsi 
Lietuvos valstiečių delegacija. Ji buvo 
Maskvoje, buvo kolchozuose, buvo įvai
riose įstaigose. Kai delegacija sugrįžo iš 
kelionės, Lietuvos spaudos atstovai turė
jo pasikalbėjimą su delegacijos nariais. 
Įdomių dalykų pasakė valstietis Jonas 
Apolskis, iš Liudvinavo valsčiaus. “Dar
bo Lietuva” rašo:

“Apolskis paminėjo tris vardus: Mi- 
čiūrinas, čičinas ir Lysenko. Mičiūrino 
pasiekimai daržininkystės srityje esą to
kie, kad prastas žmogus apie juos neturįs 
ko kalbėti. Arba apie juos reiktų ištisas 
dienas kalbėti. Tai kaž kas pasakiško, či
činas visus sudominęs savo vaismedžiais. 
Jis juos taip išauginęs, kad obelys pana
šios į karklų krūmus (tokio aukštumo) 
ir žiemą* lengvai sniegų ar kitkuo apden
giami. Tai apsaugo nuo iššalimo. O vai
siai ant tokių čičino medžių; augą pui
kiai. Apolskis norėtų tokių obelų ir savo 
sode turėti. Tegul sau tada siaučia šal
tosios žiemos. Lysenkos kviečiai daugia
metis augalas ir atsparus didžiausiems 
Šalčiams. Jie labai tiktų ir Lietuvos są- 

..... Jygoms, nes dabar nęretas atsitikimas, 
kad kviečiai iššąlą. Tais didžiųjų moks
lininkų pasiekimais, kaip pareiškė Apols
kis, esą, dabar ir Lietuvos valstiečiai ga
lės pasinaudoti.

“—Bet, žinai, mašinos Sovietų S-goje 
netik laukų darbams naudojamos. Ir šil
tadaržiams jos pritaikintos. Tai savo aki
mi mačiau. Puikūs dalykai. Ten daržus 
rankomis nelaisto. Mašinos tai atlieka. 
Drėkinami didžiausi plotai spečialiai 
įrengtais kanalais. Šitai ne tik parodoje 
matęs Apolskis, bet ir Lenino kolchoze, į 

* kurį ekskursantai buvo nuvykę. Šis kol
chozas apima apie puspenkto šimto hek
tarų. 70 ha užveista sodu. Likusiame plo
te auginami pamidorai, kopūstai, agur
kai ir kitokios daržovės. Viskas labai 
moderniai tvarkoma. Kolchozininkai 
gražiai gyvena. Turi biblioteką—skaityk
lą, klubą—teatrą, sporto aikštę, mokyk
las, vaikams aikšteles ir tt. Kiekvienas 
kolchozininkas turi žemės gabalą, laiko 
savo gyvulių: karvių, kiaulių. Visi turi 
vištų. Jų butuose šviesu, kiekvienas turi 
radiją. Žmonės linksmi, sočiai pavalgę ir 
gerai apsirengę.”

Delegaciją nepaprastai stebinęs Mas
kvoje dar vienas dalykas, pasak Apols- 
kio, būtent: “Ar tikėsi—didžiausi mūri- 1 
niai namai iš vienos vietos į kitą—už ke- ' 
liolikos metrų—perkeliami...” .

Delegacija, sako Jonas Apolskis, susi
žavėjo viskuo, ką jinai matė ir patyrė.

Naujas Gyvenimas, Nauja Spauda
Iš Lietuvos pranešama, kad sustojo 

ėjusios “Lietuvos Žinios” ir kunigų lei
džiamas “XX Amžius.” “L. Žinių” leidė-

VOKIEČIAI LABAI DAUG 
KAŠTUOJA FRANCIJAI

Vichy, Francija. — Pagal 
karo paliaubas, padarytas 
birželio 25 d., Franci jos val
džia turi apmokėt užlaiky
mą vokiečių armijos užim
toje Francijos dalyje; ji 
taipgi turi apmokėt lėšas 
vokiečių valdininkų tenai ir 
atlygint Vokietijai už mai
tinimą apie dviejų milionų 
kariškių belaisvių, kuriuos

Pirmadienis, Rugsėjo 16, 1940'

jas ir redakcija paskelbė, jog jų laikraš
tis skaito savo rolę suvaidinusiu ir da
bar, kai prasidėjo naujas Lietuvoje gy
venimas prie naujosios santvarkos, tai 
ir nauja spauda turi užimti senosios 
vietą.

Dabar Lietuvoje išeidinėja “Darbo 
Lietuva” ir “Tiesa”—dienraščiai. Išeidi- 
nėja valstiečių, laikraštis, profesinių są
jungų organas '“Darb. Žodis”, jaunimo 
laikraštis, satyros žurnalas “Šluota” ir 
kiti.

Tai visai yra logiška. Lietuvoje įsikū
rė nauja santvarka, todėl ir spauda ir 
kultūros ir švietimo organai steigiama 
nauji.

Londonas Lyginamas Su Žeme
Šiurpulingų žinių ateina iš Londono, 

Anglijos sostines. Jau per kėlės dienas 
tasai miestas, galima sakyti, be atlaidos 
bombarduo j amas. Namai griaunami, 
žmones žudomi, turtas naikinamas.

Be abejo, anglai tuo patim atsimoka 
ir Vokietijos miestams.

Visa šitos padėties tragedija keri ta
me, kad, kaip “tikrąjame” karo fronte, 
taip ir iš oro bombarduojamuose mies
tuose, skaudžiausiai nukenčia darbinin
kai.

Turčių galas negriebia. Jie turi įsi
taisę geresnes nuo oro bombų slėptuves, 
jie, daugelyj atsitikimų, yra apleidę 
bombarduojamus miestus ir gyvena dva
ruose arba vilose.

Visi pripažįsta, kad Londono darbi
ninkais apgyventi kvartalai skaudžiau
siai dabar nukenčia. Tas pats yra ir Vo
kietijoj. -

Darbininkai šito karo nesuruošė. Jį su
ruošė valdytojai, turčiai. Na, o karo liep
snose, skausmuose ir kentėjimuose turi 
pirmiausiai nukentėti biednuomenė!

Anksčiau ar vėliau, bet toji biednuo
menė, tiek Lonjdone, tiek Berlyne parei
kalaus iš savo valdytojų išduoti sąskai
tas.

Ar Hitleris Pradės Invaziją?
Pasak dalykų eigos stebėtojų ir karo 

reikalų žinovų, neužilgo Hitleris pradės 
bandyti išsodinti savo kariuomenę ’^An
glijos salose. Kada tas bus, kol kas1 nie
kas aiškiai nepasako, bet spėjama, jog 
tai gali įvykti šiomis dienomis,—šią sa
vaitę.

Jeigu Hitleriui tas pasikėsinimas pa
vyks gyveniman pravesti, tai jis gali An
gliją nugalėt, nors ir su dideliais iškaš- 
čiais. Bet, jeigu jam pasikėsinimas ne
pavyktų, jei anglams pavyktų jo kariuo
menę subrukti į jūros dugną, tuomet, 
specialistai mano, kad Vokietija šį karą 
pralaimėtų.

Kaip- ten iš tikrųjų bus, niekas negali 
žinoti. Tą parodys greita ateitis. Mums, 
Amerikos žmonėms, šiandien vyriausiai 
turi rūpėti tas, kad tik mūsų kraštas ne
įsiveltų į tąjį karą.

Padėkim Jiems Susiregistruoti
“Laisvės” redakcija gauna daug laiškų 

iš mūsų skaitytojų nepiliečių, kurie klau
sia visokių smulkmenų apie registraciją.

Mes daug tuo* klausimu rašėme ir dar 
rašysime laikraštyje; atsakėme ir atsa- 
kinėjame užjausiantiems laiškais, bet 
visko smulkmeniškai nei per laikraštį, 
nei per laiškus atsakyti negalime.
- į.Mes patariame mūsų draugams skai- 

• tytojams, piliečiams, kurie Reikalus ge
riau supranta, padėti nepiliečiams lie
tuviams susiregistruoti! Paimkime tatai 
savo pareiga, savo uždaviniu. Kurie iš
galite ir esate prašomi, nueikit su besire
gistruojančiu į paštą ir ten būkit jam 
perkalbėtoju. Suteikit visokių jam pata
rimų’ ir nurodymų, kad nepilietis nesibi
jotų registruotis, kad jis juo pasekmin- 
giau atliktų tąją prievolę, kurią ant jo 
uždėjo mūsų krašto kongresas.

vokiečiai paėmė. Tatai kaš- mi tik “baltieji” franeuzai. 
tuoja Francijai po 20 milio- Afrikiečiai ir žydai belais- 
nų markių kasdien, arba viai laikomi stovyklose šiau- 
pusė tiek, kiek lėšavo karo 
vedimas per dieną.

Vokiečiai daugelį fran- 
cūzų belaisvių pergabeno į 
Vokietiją ir pristatė prie 
laukų darbų; bet ir jų už
laikymo kaštus Francija tu
ri apmokėti. •
Naziai Biją, kad “Neužterš

tų” Vokiečių Veislės
Į Vokietiją, beje, siunčia-

rineje Franci j oje, vokiečių 
užimtoje. Naziai sako, kad 
jeigu jie būtų perkelti į Vo
kietijų ir pastatyti į kokius 
darbus, tai sueidami vokie
tes, girdi, galėtų “teršt” vo
kiečių veislę.

Jungtinių Valstijų moto
rinių trokų industrijoj dir
ba apie 4,000,000.

ŠYPSENOS
KODĖL RINKO SMETONINĮ SEIMĄ

Kai po mūsų kraštą dūko 
“vadas” su pulku vadukų, 
prie kortų ir prie šampano 
sugalvojo daugel štukų.
Kartą Zosia susapnavo, 
kad Antanas galą gavo.
Kažkoks chamas pastūmėjo 
ir Antanas nuriedėjo.
Zosia greit iš lovos kyla 
ir nubėga pas barzdylą, 
6 tas barzdą atkraginęs 
snaudžia prie bonkos degtinės.
—Sluchai, seni! Sluchai! Sluchai!
—Ko tu, Zose? Ar padūkai!
Ko čia šauki, po perkūnų?
Ką tik šapnavau karūną.
—Tu apkvaišti nusilakęs 
tos prakeiktosios baltakės!
O kai išgeri konjako, 
tai sapnai ką kitą sako.
Aš sapne regėjau chamą 
bėgantį per mūsų namą.
Jisai tave pastūmėjo, 
o tu peklon nudardėjai.
—Sakau, Zosia, eik miegoti!
Reikia išsipagiroti.
Ką tu gali čia sapnuoti, 
jeigu girta kaip mazgotė.
Bet iš ryto abu vieni:
“tautos vadas” ir vadienė, 
pasikviečia chiromantą, 
nes sapnų nebesupranta. ,
Chiromantas tauškia niekus 
apie kažin kokius griekus.
Mini miestą, mini kaimą, 
Gale sumini ir seimą.
Zosia žiūri į Smetoną, 
o Smetona—į Platoną.
Varto raštą, varto kitą 
“Pasakyta—parašyta.”
----- Žinai) Zosia, man atrodo, 
šaukim gimines į rodą.
Mano sąžinė negryna.
Gąl kas į; mane kėsinąs...

Juk kartu su Augustinu 
vieną seimą sunaikinom. 
Ir praliejom daugel kraujo. 
Kraujas—aukų reikalauja. /
—Neplepėk čia tokių niekų! 
Chamas chamu ir palieka. 
Ar tau gaila tų chamukų 
kurie sprandus nusisuko ?!
Jeigu chamai, vis dar niurna, 
tai visai užkišk jiems burną. 
Juos tik ant šakos kabinti, 
o ne galvą sau kvaršinti.
Kai sukilo Suvalkija, 
Smetona velnių pririjo.
Ėmė šaudyt suvalkiečius 
ir šiaip nekaltus piliečius. 
Bet kai niekas nepadėjo, 
giminės rodos suėjo 
Chodakauskas kėlė draką, 
o Tūbelis šitaip sako:
—Kad nutildytume kaimą, 
sulipdykim kokį seimą. 
Susodinsim valdininkus 
ir stambiuosius dvarininkus.
Užčiaupsimi visiem burną 
ir sugrūsime prie urnų.
Kas nerinks — tam pagrasinsim 
ir taip seimą išsirinksim.
Jei balsų nebus kiek reikia, 
tai jų tik pripilti reikia. 
Ir turėsim seimą tokį, 
kuris tos, jeigu sumoki. . 
Zosia pritaria idėjai 
ir Jadvyga šokinėja.
O Antanas barzdą pašo 
ir kažin ką skubiai rašo.
“Vadas” kraustėsi iš proto, 
kad tik mūsų sprandu jotų. 
O jo girta šeimynėlė 
dėl to orgijas tik kėlė.
Dabar tie laikai praėjo, 
Seimas bus, kokio reikėjo. 
Visiems laisvas į jį kelias, 
tik be Smetonos gaujelės.

Jonas Kriauna
X.

Klausimai ir Atsakymai Apie 
Ateivių Registravimą

Jung. Valstijų Teisingu
mo Departmentas išleido 
brošiūrėlę (angliškai) klau
simų ir atsakymų kaslink 
ateivių registravimo.

“Šita brošiūrėlė,” sako p. 
Earl G. Harrison, Ateivių 
Registravimo Direktorius, 
“yra pagaminta klausimų ir 
atsakymų formoj, ir sten
giasi duoti atsakymus į 
klausimus apie ateivių re
gistravimo programą. Čia 
surinkta tankiausiai pa
klausti klausimai. Šita bro
šiūrėlė nėr pilnas išguldi- 
nėjimas įstatymo, bet paga
minta pagelbėti ateiviams 
geriaus atsakyti klausi
mus.”

Brošiūrėlės 49 klausimai 
ir atsakymai seka—

1. Kodėl Jung. Valstijų 
Valdžia registruoja ateivius 
ir daro jų rankų-pirštų ant
spaudavimą?

Tam, 'kad Jung. Valstijų 
Valdžia galėtų suskaityti 
visus ateivius šioje šalyje— 
kad sužinojus, koki tie atei
viai, kur jie randasi, ir kiek 
nors informacijų apie juos.

2. Ar kitos šalys reikalau
ja jų ateivius registruotis?

Taip. Ateivių registravi
mai yra paprastas dalykas 
daugumoj Europos 
per daug metų.

3. Kas yra ateivis?
Aplamai kalbant,

viais skaitosi visi svetimša
liai, kurie nesinaturalizavę, 
kitais žodžiais, visi, kurie 
neturi pilietybės . certifika- 
tų (antrųjų pilietybės po- 
pierų), ir tie, kurie neįgijo 
pilietybę per kitus. (Pilnes- 
niam paaiškinimui žiūrėki
te į oficialius patvarkymus

9. Ar ateiviai su pirmomis 
popieromis turi registruotis 
ir pasiduoti pirštų nuospau
da vimui?

Turi registruotis. Toki as
menys nėr piliečiai.

10. Ar ateiviai šioje šaly
je su laikinai viza privalo re
gistruotis?

Taip, turi registruotis. 
(Žiūrėkite klausimus 17-49).

11. Jeigu asmuo tapsta 
piliečiu per registravimo 
laiką, ar jis privalo 
truotis?

Ne.
12. Ar pabėgėliai 

bėgelių vaikai turi 
truotis?

Taip. Visi nepiliečiai pri
valo registruotis (Žiūrėkite 
klausimus 4-17-40).

13. Ar svetimšalis vaikas 
naturalizuotų sveti mšalių 
tėvų, kurie tapo piliečiais 
vaikui būnant nepilnamečiu, 
turi registruotis?

savo pašte).
4. Kas privalo registruo

tis?
Visi ateiviai, nepaisant 

amžiaus. Visi nepiliečiai tu
rį 14 m. amžiaus ar dau
giau, privalo patys nueiti ir 
užsiregistruoti asmeniškai, 
ir palikti jų rankų-pirštų 
nuospaudas. Tėvai ir globė
jai privalo įregistruoti atei
vius iki 14 m. amžiaus, jų 
pirštų nuospaudos neda
romos. N e k o m petentiškus 
ateivius privalo įregistruoti 
legalis globėjas ar asmuo, 
kuris juos prižiuro.

5. Ar ateiviai, sulaukę 14 
metų amžiaus, privalo drau- i 
ge eiti su tėvais ar globė
jais kai tie juos įregistruo
ja?

Ne. ’
6. Ar ateiviai vaikai, su

laukę 14 m. amžiaus, priva
lo registruotis asmeniškai?

Taip, bėgyje 30 dienų; at-, 
eiviai vaikai, : 
metų amžiaus, patys asme-įpatartina jiems paskaityti,

regis-

ir pa- 
regis-

Vietiniai paštai sutvarkys 
tokių ateivių užsiregistravi
mą. Privačių įstaigų oficie- 
riai ar užžiūrėtojai privalo 
pranešti vietiniam pašto di
rektoriui, ir jis viską su
tvarkys.

17. Kada ateivis privalo 
registruotis ir pasiduoti 
pirštų nuospaudavimui?

Jeigu ateivis randasi Jun. 
Valstijose rugs. 27 d. 1940, 
m. ir jis tiki pasilikti vė
liaus gruodžio 26 d., 1940 
m. jis privalo registruotis 
prieš paskutinę dieną. Jeigu 
ateivis atvažiuoja į Jung. 
Valstijas po rugpj. 27 d., 
1940 m. ir ketina pasilikti 
ilgiaus 30 dienų, jis turi re
gistruotis ir pasiduoti nuo- 
spaudavimui prieš išsibaigi- 
mą 30 dienų. To nereik da
ryti, jeigu jis, užsiregistra
vęs ir nuospauduotas Ame
rikos konsuliniame ofise su 
išdavimu vizos.

18. Kur ateivis privalo 
registruotis ir pasiduoti 
pirštų nuospaudavimui?

Bet kuriame antros ar 
pįrmos klasės pašte (ar sky
riuje). Nekurtose vietose 
kitos viešos vietos paskirtos 
registravimui. Jeigu ateivis 
negali atvykti į oficiališkai 
paskirtą vietą registravi
mui, jis gali kreiptis prie 
savo pašto, tai yra, prie 
savo apylinkės pašto ir jie 
tą tinkamai sutvarkys.

19. Kaip ateivis gali žino
ti, kad paštas yra pirmos 
ar antros klasės ofisas?

Paklausdamas pašto di
rektoriaus ar paštoriaus.

20. Ar ateivis privalo re
gistruotis prie pašto, kuris 
arčiausias jo namų?

Ne. Jis gali registruotis 
bet kuriame registravimo 
pašte Jung. Valstijose.

21. Kokia yra bausmė už 
nesiregistravimą ?

; Už nesiregistravimą bau
smė yra $1000, ar šešių mė
nesių kalėjimo, ar abiejos 
bausmės.

22. Kokia yra bausmė už 
padavimą neteisingų infor
macijų?

Pinigiška bausmė iš $1,000, 
ar 6 mėn. kalėjimo, ar abie
jos bausmės ir galimas iš- 
deportavimas.

23. Ar bausmės, paduotos 
klausimuose 21-22 liečia tė
vus ir globėjus svetimšalių 
vaikų?

Taip. Panašios bausmės 
juos liečia (žiūrėkite klau
simus 4-5-6).

24. Ar ateivis iš anksto 
gali gauti kopiją registravi
mo klausimų, kuriuos jis 
būtinai turės atsakyti?

Taip. Iš anksto galima 
gauti iš pašto įstaigos blan
ką, kuri vadinama “speci
men form.” Ta blanka turi 
visus klausimus. Parsineš
kite ųamon, gerai perskai
tykite pirm, negu registruo- 
sitės.

25. Ar tos “specimen 
form” blankos duodamos už 
dyką?

'i.?U

5

šalių

atei-

sulaukę’ "ūj Aplamai kalbant-ne; betL^p. žmonėms~nereikia
mokėti jokių pinigų už poT 
pieras ar patarnavimus są
ryšyje su registravimu ir 
pirštų nuospaudavimu.

26. Ar reikia mokėti už

niškai turi įsiregistruoti ir, oficialius patvarkymus apie
palikti jų rankų-pirštų nuo- tai sav° pašte).
spaudas. 14. Koks yra stovis buvu-

_ T. ... . šio Amerikos piliečio, kuris . . . . .v.7. Ką reikia daryti su prisiekęs išti£mumį kitai registravimą ir pirštų nuos- 
ateiviais vaikais, kurie pa- valdžiai‘? paudavimą?

14. Koks yra stovis buvu
sio Amerikos piliečio, kuris

siekia 14 metus tarpe rugp.
27 d. ir gruodžio 26 d.?

Patartina, kad toki vaikai 
palauktų, pakol pasiekia 14 
gimtadienį ir tada patys as
meniškai užsiregistruotų.

8. Ar ilgas apsigyvenimas 
Jung. Valstijose reiškia pi
lietybę?

Ne. Svetimšalis pasilieka 
svetimšaliu, pakol jis for
maliai priimtas kaipo pilie
tis ar pakol įgija^pilietybę 
per kitus. |

Ne. Registravimas ir pirš
tų nuospaudavimas bus da
roma už dyką. Mokėti nie-

(Tąsa ant 5-to nu*l.)

Jis neskaitomas Amerikos 
piliečiu ir privalo registruo
tis. i

15. Jeigu ateivis serga, 
namie ar ligonbutyje, kaip 
jis gali registruotis?

Jeigu tas faktas praneš
tas vietiniam pašto direkto
riui, jis sutvarkys tokio as-' 
mens registravimą namie ar siuntėte savo 
ligonbutyje.

16. Jeigu ateivis randasi (mi turime reikalą. Todėl jū-
į s taigoj, kaip jis gali regis- sų korespondencijos negalė- 

Itruotis? jsime sunaudoti. •

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Progresystei, Pittsburgh, 

Pa.—Su savo raštu nepri- 
pavardės ir 

’adreso. Nežinome, su kuo- * * • • « m — v • _



Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Penktojo (Jubijejinio) Seimo delegatai; Seimas Įvyko rugpjūčio 26 29 d.d., 1940, Brooklyn, N.

Istoriniai Lietuvos Liaudies 
Seimo N utarimai

N epą p r a s tosios Liaudies 
Seimo Sesijos ir Aukščiau
sios Sąjunginės Lietuvos 
TSR Tarybos Priimti Isto

riniai nutarimai.
Rugpjūčio 24 d. 18 vai. 

prasidėjo antroji, nepapras
toji, Lietuvos TRS Liaudies 
Seimo sesija, seimo rūmų 
salėje. Salė, kaip ir visi sei
mo rūmai, išpuošti žaliumy- 
nais, revoliuciniais šūkiais 
ir raudonomis vėliavomis. 
Prie prezidiumo stalo—di
džiulių raudonų vėliavų fo
ne Lenino ir Stalino paveik
slas, lubose didžiulė penkia
kampė raudona žvaigždė, 
ant sienų įrašai: “Užtikrin-

TSR konstitucijos projektą, 
kuris buvo vienbalsiai pri
imtas sekamame L. Seimo 
posėdyje, rugpj. 25 d. Vos 
spėjo pirmininkaujantis M. 
Gedvilas paskelbti, kad 
LTSR Konstitucija yra pri
imta, salėje kilo didžiausios 
ovacijos. Ilgai buvo ploja
ma ir šaukiama: “Tegyvuo
ja Stalinas!” “Valio LTSR 
Konstitucija!”, “Tegyvuoja 
Komunistų Partija!”, “Te
gyvuoja Tarybų Socialisti
nių Respublikų Sąjunga. 
Konstitucijos priėmimas 
baigtas galingu, iš visų krū
tinių išsiveržusiu Interna
cionalo giedojimu.

ta teisė į darbą, mokslą ir' Po pertraukos, atst. Di- 
poilsį,” “Su Stalinu į šviesų džiulis pasiūlė Liaudies Sei- 
socialistinį rytojų,” “Stalino mą, kaip visos liaudies iš- 
Konstitucija užtikrina Lie-' rinktą ir turintį jos pasiti- 
tuvos Tarybų Socialistinės kėjimą, paskelbti Lietuvos 
Respublikos piliečiams lai-j Tarybų Socialistinės Res- 
mingą ir šviesų gyvenimą.” į publikos laikinąją Aukš- 
—Susirinkus Liaudies Sei-i čiausiąją Tarybą su visomis
mo atstovams, Vyriausybės 
nariams ir svečiams pripil
džius jiems skirtas ložes, I 
vicepirmininkas M. Gedvi
las atidarė posėdį, kurio 
dienotvarkė pasiūlyta tokia:

1) Liaudies Seimo įgalio
tosios komisijos pranešimas 
apie TSRS Aukščiausios Ta
rybos nutarimą dėl priėmi
mo į TSR Sąjungos sąstatą 
Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos, 2) Marida-
tų komisijos pranešimas 
apie papildomuosius rinki
mus Ukmergės apygardoje 
(kur rugpjūčio 22 d. vietoje 
nepradėjusio eiti L. Seimo 
atstovo pareigas Abakonio 
buvo 99.24 nuoš. balsavusių 
išrinktas Justas Paleckis), 
3) Konstitucinės komisijos 
pranešimas apie Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Res
publikos konstituciją, 4) 
Paskelbimas Lietuvos Tary
bų Socialistinės Respublikos 
Liaudies Seimo laikinąją 
Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos Aukščiau- į 
siąja Tarybą ir 5) Lietuvos! 
Tarybų Socialistinės Res
publikos aukštųjų organų 
sudarymas.

Ein. par. Respublikos 
Prezidento, ministeriui pir
mininkui J. Paleckiui pada
rius pranešimą apie TSRS 
Aukšč. Tarybos nutarimą 
dėl Lietuvos TSR priėmimo 
į TSR Sąjungą ir atst. A. 
Sniečkui—apie papildomuo
sius rinkimus Ukmergės 
apygardoje, sU nepaprastu 
susidomėjimu buvo išklau
sytas atst. Povilo Pakarklio 
pranešimas apie Lietuvos

teisėmis, kurias jai 'Suteikia 
Sąjunginės Lietuvos Tary
bų Socialistinės Respublikos 
Konstitucija, iki bus išrink
ta Aukščiausioji Taryba, 
remiantis patvirtintąja 
Konstitucija. Pasiūlymas su 
ovacijomis vienbalsiai pri
imtas. Taip pat priimtas 
pasiūlymas pavesti tos Ta
rybos Prezidiumui, remian
tis priimtąja Konstitucija 
paskirti Aukščiausios Tary-
bos rinkimų dieną. — Po to 
einąs Resp. Prezidento par. 
Justas Paleckis vyriausybės 
vardu padarė nepaprastą 
pranešimą, n u r o d ydamas, 
kad Tarybų Socialistinei 
Lietuvai nėra jokio reikalo 
atidėlioti įgyvendinimą 
Konstitucijos 120 str., pa
gal kurį LTSR sostinė yra 
Vilnius. Jo pasiūlymas, kad 
būtų pavesta Liaudies Ko
misarų Tarybai artimiausiu 
laiku pradėti darbus Lietu
vos TSR vyriausybei ir val
džios įstaigoms perkelti
Vilnių, buvo sutiktas su di
džiausiu entuziazmu ir šū
kiais: “Tegyvuoja mūsų so
stinė Vilnius!”, “Tegyvuoja 
tas, kuris grąžino mums so
stinę — draugas Stalinas!” 
Priimtame nutarime Liau
dies Komisarų Tarybai pa
vedama visus vyriausybės ir 
valdžios įstaigų perkėlimo 
darbus taip suorganizuoti, 
kad iki 1941 m. gegužės 1 
d. jie būtų galutinai baigti.

Svarstant punktą apie 
LTSR aukštųjų valdžios or
ganų sudarymą, Aukščiaus. 
Tarybos pirmininku išrink
tas 'Balys Baranauskas,

Aukščiausios Tarybos pre
zidiumo pirmininku išrink
tas Justas Paleckis. Taip 
pat išrinkti Aukšč. Tarybos 
pirmininko ir Aukšč. Tary
bos prezidiumo pirmininko 
pavaduotojai.

Tame pat posėdyje Lietu
vos TSR Aukšč. Taryba 
(ligšiolinis Liaudies Sei
mas) išrinko Biudžeto. Ko
misiją ir Sąjunginės Lietu
vos TSR Aukščiausiąją Tei
smą. LTSR-Liaudies Komi
sarų Tarybai sudaryti, 
Liaudies Komisarų Tarybos 
pirmininku vienbalsiai iš
rinktas Mečys Gedvilas, ku
riam pavesta sudaryti ir 
pristatyti Aukščiausiai Ta
rybai patvirtinti Liaudies 
Komisarų Tarybos sąstatą.

Visi istoriškieji nutari
mai buvo priimti vienbal
siai ir su didžiausiu entu
ziazmu.
Apie LTSR Konstitucijos 

Priėmimą
• Nepaprasta Sąjunginės 
Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos Liaudies 
Seimo sesija nutaria: Są
junginės Lietuvos Tarybos 
Socialistinės Konstitucijos 
(Pagrindinio Įstatymo) 
projektą, pateiktą Liaudies 
Seimo konstitucinės komisi
jos, patvirtinti.
Apie paskelbimą Sąjungi-
nes Lietuvos Tarybų Socia
listinės Respublikos Laiki
nąja Aukščiausiąja Taryba:

Sąjunginės Lietuvos Ta
rybų Socialistinės Respubli
kos Liaudies Seimui patvir
tinus Sąjunginės Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respu
blikos naująją Konstituciją 
(Pagrindinį Įstatymą), o 
taip pat atsižvelgdamas į 
tai, kad Liaudies Seimas, vi
sos liaudies išrinktas 1940 
metų liepos 14-15 dd. visuo
tinių lygių ir tiesioginių

į j rinkimų teisės pagrindais, 
slaptai balsavus, yra teisėtas 
visos Lietuvos liaudies at
stovas ir tikrasis jos valios 
reiškėjas, Liaudies Seimas 
nutarė: 1. Paskelbti Sąjun
ginės Lietuvos Tarybų So
cialistinės Respublikos Liau
dies Seimą Sąjunginės Lie
tuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos laikinąja Aukš
čiausiąja Taryba su visomis 
teisėmis, kurias jai suteikia 
Sąjunginės Lietuvos Tary
bų Socialistinės Respubli
kos Konstitucija (Pagrindi
nis Įstatymas), iki bus iš
rinkta Sąjunginės Lietuvos 
Tarybų Social. Respublikos

Aukščiausioji Taryba, re
miantis šiandien patvirtin
ta Konstitucija ir Rinkimų 
Įstatymu. 2 Pavesti Sąjun
ginės Lietuvos Tarybų So
cialistinės Respublikos lai
kinosios Aukščiausios Tary
bos Prezidiumui paskirti 
Sąjunginės Lietuvos Tary
bų Socialistinės Respublikos 
Aukščiausios Tarybos rinki
mų dieną, remiantis Sąjun
ginės Lietuvos Tarybų So
cialistinės Respublikos Kon
stitucija.
Apie Sąjunginės Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respu
blikos Vyriausybės valdžios 
ištaigų perkėlimą į Vilnių:

Sąjunginės Lietuvos Ta
rybų Socialistinės Respubli
kos Aukščiausioji Taryba 

i nutaria: Pavesti Lietuvos 
TSR Liaudies Komisarų Ta
rybai artimiausiuoju laiku

1 pradėti darbus Lietuvos 
TSR Vyriausybei ir vald
žios įstaigoms perkelti į Re
spublikos sostinę Vilniaus 
miestą, atliekant juos taip, 
kad perkėlimas būtų už
baigtas 1941 m. gegužės 1 d.
Apie Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos pirminin
ko ir pirmininko pavaduo
tojų išrinkimą:

Sąjunginės Lietuvos TSR 
Aukščiausioji Taryba nuta
ria: Išrinkti Sąjunginės 
Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos pirmininku Šiaulių 
rinkiminės apygardos atsto
vą drg. Balį Baranauską. 
Išrinkti Sąjunginės Lietu
vos TSR Aukščiausios Ta
rybos pirmininko pavaduo
tojais Panevėžio rink, apy
gardos atstovą drg. Liudą 
Dovydėną ir Panevėžio rink, 
apygardos atstovą drg. Ma
riją Kutraitę.
Apie Išrinkimą Aukščiau
sios Tarybos prezidiumo 
pirmininko Sąjunginės Lie
tuvos TSR:

Aukščiausia Sąjunginės 
Lietuvos r.tSR Taryba nuta
ria: Išrinkti Aukšč. Tary
bos Prezidiumo pirmininku 
Sąjunginės Lietuvos TSR 
Ukmergės rink, apygardos 
atstovą drg. Justą Paleckį. 
Išrinkti Prezidiumo pirmi
ninko pavaduotojais Sąjun
ginės Lietuvos TSR Vil
niaus rinkimų apygardos 
atst. drg. Karolį Didžiulį ir 
Telšių rink, apygardos atst. 
drg. Domą Ročių.
Apie išrinkimą Aukščiau
sios Tarybos prezidiumo 

sekretoriaus Sąjunginės 
Lietuvos TSR:

Aukščiausia Sąjunginės 
Lietuvos TSR Taryba nuta
ria: Išrinkti Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo sekre
torium Sąjunginės Lietuvos 
TSR Ukmergės rinkimų ap

ygardos atst. drg. Stasį Pu- 
peikį.

Apie išrinkimą Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo na
rių Sąjunginės Lietuvos 
TSR:

Aukščiausia Sąjunginės 
Lietuvos TSR Taryba nuta
ria: Išrinkti Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo nariais 
Sąjunginės Lietuvos TSR: 
Kauno apygardos atstovą 
drg. Antaną Sniečkų, Tel
šių apyg. atst. drg. Antaną 
Baužą, Alytaus apyg. atst. 
drg. Petrą Cvirką, Vilniaus 
apyg. atst. drg. Paszkevič, 
Kauno apyg. atst. drg. Pra

ną Petrauską, Kauno apyg. 
atst. drg. Jankelį Vinicką, 
Šiaulių apyg. atst. drg. Ro
maną Žebenką, Kauno apyg. 
atst. drg. Juozą Banaitį, 
Telšių apyg. atst. drg. Bi
rutę Abdulskaitę, Marijam
polės apyg. atst. drg. Mi
chaliną Meškauskienę, Ma
rijampolės apyg. drg. Pra
ną Eidukaitį. •
Apie Aukščiausios Sąjungi
nės Lietuvos TSR Tarybos 
mandatinės komisijos išrin
kimą:

Sąjunginės LTSR Aukš
čiausioji Taryba nutaria: 
Išrinkti. Sąjunginės LTSR 
Aukščiausios Tarybos Man

datinę Komisiją tokios su
dėties: Mandat. Kom-jos 
pirmininku Panevėžio rink, 
apyg. atst. drg. Grigalavi
čius, Mandatinės Komisijos 
nariais: Šiaulių rink. apyg. 
atst. drg. Paleckienė ir Ma
rijampolės rink. apyg. at
stovas drg. Jurgis Bieliaus
kas.

Apie Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos biudžeto 

komisijos išrinkimą:
Lietuvos TSR Aukščiau

sioji Taryba nutaria: Iš
rinkti Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos Biudžeto 
Komisiją tokios sudėties: 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

PIKNIKAS
DAINOS - MUZIKA - PRAKALBOS E

Rengia Massachusetts Lietuvių Darbininkų Kliubai 
*

Įvyks šeštadienį ir Sekmadienį

Septembero' Rugsėjo 21-22
19 4 0

Norwood© Vyrų Choras, kuris dalyvaus šio pikniko programoj.

LIETUVIŲ TAUTIŠKAME PARKE
MONTELLO, MASS.

K3F Šeštadienį, 21 rūgs—šokiai; gros gera orkestrą

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

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

ĮŽANGA 10c KVIEČIA RENGĖJAI.



Ketvirta Puslapio

Jersey City, N. J

Miestas iš Washington© vai-

Istoriniai Lietuvos Liaudies 
Seimo Nutarimai

leckis perskaitė tekstą nu
tarimo, kuris buvo priim
tas). Vilnių esame gavę Ta
rybų Sąjungos Vyriausybės 
paramos dėka. Vilnių išva
davo Raudonoji Armija, 

rink. | Vilnių lietuvių liaudis gavo 
iš rankų to, kuris vadovau
ja visai galingosios Tarybų 
Sąjungos politikai, iš did
žiojo mūsų globėjo ir drau
go Stalino rankų (ploji
mai). Liaudies Seimo įga-

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
Biudžeto Komisijos pirmi- 
ninkas-Kauno rink. apyg. 
atst. drg. Juozas Banaitis, 
Biudžeto Komisijos nariai: 
Panevėžio apyg. atst. Ignas 
Laučys, Panevėžio 
apyg. atst. Icikas Dembo, 
Alytaus apyg. atst. Petrė 
Milančiutė, Vilniaus rink, 
apyg. atst. Romualdas Juk
nevičius.
Apie Sąjunginės Lietuvos .. . _ .
TSR Aukščiausiojo Teismo h°t°sios delegacijos atsto

vai pasitarime Kremlyje 
turėjo progos patirti, kaip 
artimi draugo Stalino šird
žiai Lietuvos liaudies rei
kalai, o Vilniui jis skiria 
ypatingą dėmesį. Kursim 
Vilnių, eisim į Vilnių kai
po Respublikos sostinę su 
Stalino vardu (plojimai). 
Nuos abiu supuolimu ir 
mūsų* liaudies poetas ir 
liaudies Seimo narys Liu
das Gira savo ką tik 
perskaitytoje poemoje apie 
konstituciją kūrybiškai api
būdino šio staliniškojo Vil
niaus dvasią, apie Vilnių 
sakydamas: “Būk pavyzd
žiu mūsų šaliai, senas mūsų 
mieste, Tautų brolybe, me
nas tavyje teklesti! Te visa, 
ką tu kursi, mus tikėt įga
lina, kad tapsi židiniu mums 
dvasios Stalino” (plojimai).

ELTA.

išrinkimą:
Sąjunginės Lietuvos TSR 

Aukščiausioji Taryba nuta
ria: Išrinkti Sąjunginės 
Lietuvos TSR Aukščiausią
jį Teismą tokios sudėties: 
Lietuvos TSR Aukščiausio
jo Teismo pirmininkas-drg. 
Jurgis Blekas, Lietuvos 
TSR Aukšč. Teismo pirmi
ninko pavaduotojai — drg. 
Edmundas Medžis ir drg. 
Pranas Zibertas. Lietuvos 
TSR AukšČ. Teismo nariai: 
drg. Stasė Vaineikienė, Eu
genijus Meškauskas, Jonas 
Žėruolis, Jokūbas Zimanas, 
•Berelis Latvys—Fridmanas 
ir Petras Kiškis.

Kaunas. — Aukščiausios 
LTSR Tarybos posėdyje 
rugp. 25 d. drg. J. Paleckis 
padarė tokį dėl LTSR sosti
nės Vilniaus nepaprastą pa
reiškimą:

“Draugai, Liaudies At
stovai! Lietuvos Tarybų So
cialistinės Resp. Konst. 120 
str. nustato, kad Respubli
kos sostinė yra Vilnius. Mū
sų naujajai Tarybų Socia
listinei Respublikai Vilnius, 
kaip sostinė nėra vien isto
rinių lietuvių tautos sieki
nių įgyvendinimas, kas, ži
noma, taip pat turi didelę 
reikšmę, bet Vilnius dar 
daugiau reikšmingas, kaip 
mūsų socialistinės ateities | 
kūrybos židinys ir centras.! 
Todėl negalime pasitenkinti 
vien pažymėjimu Konstitu
cijoje apie Vilnių kaip Res
publikos sostinę. Sostinės 
faktiškojo perkėlimo klau
simas nebegali būti palaidai 
pakibęs ore, kaip buvo lig- 
šiol, bet reikia aiškiai nus
tatyti sostinės perkėlimo 
laiką. Laiko aiškus apibrė
žimas nustatys gaires ir 
tempus, kuriais turi būti 
atlikti paruošiamieji darbai. 
Laiko apibrėžimas bus aiš
kiu ženklu ir pačiam Vil
niui, jo gyventojams pasi
ruošti naujam ir svarbiam 
uždaviniui, taip pat galuti
nai išnaikins įvairių šovi
nistinių elementų ir liaudies 
priešų uoliai palaikomas 
abejones, išsklaidys liaudies 
priešų skleidžiamą 
.ją dėl valstybinės 
ignoravimo.

Vyriausybė tą 
svarstė ir nusistatė, kad so
stinei perkelti paruošiamuo
sius darbus pradėti reikia 
neatidėliotinai, o kai kurie 
principiniai klausimai jau 
yra gerokai apsvarstyti. 
Energingai šio darbo pasi
ėmus, numatoma, kad pa
ruošiamuosius darbus bus 
galima atlikti ligi pavasa
rio, o galutinį sostinės per
kėlimo į Vilnių laiką nusta
tyti ligi 1941 metų gegužės 
1 dienos (plojimas). Vy
riausybės pavedamas, iške
liu pasiūlymą*Lietuvos TSR 
Aukščiausiajai Tarybai pri
imti atatinkamą nutarimą, 
kad tas svarbus nusistaty
mas būtų paremtas Aukš
čiausios Tarybos autorite
tingu žodžiu. (Čia drg. Pa-

Netekome Draugo ir Veikėjo
Negailestingoji mirtis išplė

šė iš mūsų tarpo nuoširdų dar
bo žmonių darbuotoją Vladis
lovą Valickį rugpjūčio 27 die
ną. Velionis buvo laisvai pa
laidotas Tautiškose Kapinėse 
rugp. 31 dieną. Draugai daly
vavę laidotuvėse sako, kad į 
kapines velionį palydėjo 15 
automobilių pilnų su žmonė- i 
mis. Labai apgailėtina, kad 
mūsų draugai iš anksto nepa- < 
sirūpino surasti draugą, kuris 
būtų galėjęs pasakyti plakai- < 
bėlę prie karsto. Nors vėliau < 
buvo kalbėtoją suradę, bet jis 
pavėlavo atvažiuoti.

Ilsėkis ramiai, Vladislovai, 
Amerikos žemelėje.

Dabar noriu tarti kelius žo
džius apie velionį. Aš Vladis
lovą Valickį pradėjau pažinti 
apie septyni metai tam atgal. 
Jis jau buvo ligonis, turėjo vi
sai pairusius nervus, negalė
davo save sulaikyti. Vladislo
vas ne tik negalėjo dirbti, bet 
ir pats pavalgyti. Aš pats esu 
kelius kartus jį’ girdęs. Rei
kėdavo vandenį supilti į bute
lį ir įdėti į burną ir tiktai taip 
galėdavo atsigerti. Negalėjo 
rašyti, net ir nei skaityti. Tai 
buvo liūdnos gyvenimo dienos.

Vladislovas buvo kapitalis
tų auka. Velionis pasakodavo, 
kad kasykloje dirbant* buvo 
labai sunkiai sužeistas irx nors 
nuo to sužeidimo buvo apgy- 
dę, tačiau turbūt nervai buvo 
taip sugadinti, jog nebegalėjo 
juos atitaisyti. O čia netekus 
sveikatos, reikėjo dar šeimyną 
iš šešių narių užlaikyti. Viskas 
gulė ant tėvo pečių. Turėjo 
žmoną, tris sūnus ir vieĄą 
dukterį.

Paaugus sūnui, vėl nelaimė. 
Daugiau kai metai laiko atgal 
Vladislovo vyresnysis sūnus 
pabaigė aukštesnę mokyklą. 
Tėvas laukė, kada vaikas 
gaus darbą ir pagelbės tėvui. 
Bet sūnų užpuola kokia tai 
neišgydoma liga ir į kelias, 
dienas jis numiršta. Tai buvo 
Vladui ir jo žmonai baisus 
smūgis. Gi jam šitas smūgis 
dar daugiau sutrenkė nervus.

Vladislovas Valickis daug 
dirbo bedarbių taęyboj’e. Daug 
yra išreikalavęs bedarbiams 
pašalpos. Jeigu jis išgirsdavo, 
kad kuris bedarbis negauna 
pašalpos ir gauna negana, tai 
jo prašyti nereikėdavo,, kad

agitaci- 
kalbos

reikalą

PITTSBURGH, PA

Earl Browde'r, Komunistų Partijos kandidatas j ša
lies prezidento vietą. Jis gimęs Wichita, Kansas 
valstijoj. Jo protėviai atvyko j Ameriką su pirmais 
kolonistais dar 17-tame šimtmetyje, pirm Amerikos 
Revoliucijos prieš Angliją.

nueitų į įstaigą ir išreikalautų. 
Jeigu jis vienas nepajėgdavo, 
tai susirinkdavo reikalingą 
skaičių organizuotų bedarbių 
ir priversdavo valdonus reika
lavimą išpildyti. Daugelis iš 
bedarbių Vladą vadindavo ad
vokatu.

Kas priartino Vlado mirtį ? 
Vladas visuomet buvo pasi
ryžęs dirbti naudingą darbą 
dėl darbo žmonių labo. Perei
tą pavasarį laike parašų rin
kimo ant Komunistų Partijos 
peticijų dėl pastatymo kandi
datų į valdvietes, Vladas, nors 
nebuvo partijos narys, bet pa
siėmęs peticijų surinko apie 
du šimtu parašų. Kada Penn- 
sylvanijos reakcionieriai -pa
skelbė vardus tų, kurie pasira
šė ant peticijų ir pradėjo pulti 
parašų rinkėjus, Vladas buvo 
sunkiai apsirgęs ir gulėjo pa- 
vjeto ligoninėje. Detektyvai 
sužinoję, kad jis randasi ligo
ninėje, atlėkė antrą vaalndą 
naktį, išvilko Vladą ir‘nuvežė 
pas pavieto advokatą, kad at
sakinėtų į klausimus. Bet ma
tydami, kad negali gauti ro
dos su sergančiu žmogum, at
vežė atgal į ligoninę, žinomas 
daiktas, kad šitas bjaurus val
dininkų elgęsis skaudžiai pa
kenkė Vlado sveikatai.

Nuvykę Vladą aplankyti li
goninėje, radome labai ner- 
vuotą ir jokiu būdu jis nebe
norėjo toje ligoninėje būti. 
Sakydavo, kad jis bus nukan-j 
kintas. Neužilgo Vladas išėjo 
iš ligoninės, bet jo jau ir taip 
menka sveikata buvo visai su
mažėjus. Dar kiek vaikščioda
mas Vladas sakydavo pa
trauksiąs detektyvus į teismą 
už tokį jų elgesį. Bet vėl sun
kiai apsirgo ir tapo nugaben
tas į ligoninę, kur ir baigė sa
vo gyvenimo dienas. Mirė su
laukęs 46 metus amžiaus.

Tos visos Vlado nelaimės ir 
liga neleido jam priklausyti 
jokiai pašalpinei organizacijai 
arba apdraudos kompanijai. 
Tat velionies draugei reikėjo 
daug rūpesčio pernešti, kaip 
čia savo draugą palaidoti. Vie
tiniai velionies draugai teikė 
biskį pagelbos. Kiek man ži
noma, Andrius Valeika davė 
$1 ir nuo kitų draugų surinkta 
$4, tad penki doleriai perduo
ta Vlado draugei.

Reporteris.

Shanghai. — Japonai jau 
įsiveržė į Franci jos koloni
ją Indo-Chiną.

London. — Anglų valdžia 
pripažįsta, jog vokiečiai su
naikino 13 anglų orlaivių iš 
tų, kurie bombardavo Ham
burgą ir kitas vokiečių po
zicijas.

Roma, rugs. 10. — Italų 
komanda sako, kad jų or
laiviai susprogdino anglų 
traukinį kelionėje į Jaffą, 
Palestinoje.

Great Neck, N. Y,
Drg. P. Bėčys Sveiksta

Greatnekietis Povilas Bėčys, 
Great Necko ir Brooklyno lie
tuviams žinomas veikėjas, jau 
geresnis. Jis buvo išvežtas į li
goninę, ten padarė jam opera
ciją, išėmė tonsilius, kairę ran
ką ir visą viršutinę kūno dalį 
sudėjo į gipsą.

Atrodo, kad iš priežasties 
sugedusių tonsilių buvo skaus
mai ir apmirimas palietęs kai
rę ranką ir dalinai kaklą. Li
gonis sakė, kad labai sunki 
buvo pradžia ligos, nes gipsas 
pavertė jį į “turlę” — sunku 
pasiversti, atsikelti, o čia va
sara.

Dabar ligonis yra namie, 4 
Morris Lane, Great Neck. 
Kaip jau žinia, Bėčys visada 
smagus, tai 
skaito, kada daktaras išims jį 
iš to kevelo, 
nors dar liga visai ir nepraėjo. 
Linkėtina drg. Bėčiui greitai 
pasveikti ir vėl būti kartu su 
mumis.

ir dabar dienas

juokus krečia,

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos del dienraščio “Laisves”

Iš Priežasties Lietaus Perkeltas į

Rugsėjo 22 September
MIKOLAIČIO PARKE

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

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

S—---- ,------- --------------------------------------------------- -

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

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

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

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

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

KELRODIS: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, nuo čia nuveš 
į pikniką. Automobiliais važiuokite Frankford Ave. iki City Line, pervažiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite 
Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Rooęevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitifr, važiuo
kite apie 14 mailių nuo Trenton, N. J., ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite 
po kairei j Rd. No. 132. Pavažiuokite apie 1^ mailės sekdami iškabas.

Iš Lietuvių Judėjimo
Rugsėjo 8 d. įvyko Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 133 
kuopos susirinkimas. Narių 
dalyvavo vidutiniai, kurie 
svarstė organizacijos dalykus 
rimtai. Delegatų raportai iš 
LDS 5-to seimo išklausyti ir 
priimti. Nariuose kilo pasiten
kinimas, kad penktas LDS sei
mas pakėlė pašelpos mokėji
mą ir tas duos progą gauti 
daugiau naujų narių į Susivie
nijimą. Nuspręsta daryti lai
mėjimus dėl sušelpimo bied- 
nų LDS 133 kuopos narių. 
Taipgi nutarta ir įgaliota kuo
pos valdyba reikalauti iš Ne
paprastos Pagelbos Fondo su- 
šelpimui' vienos LDS 133 kuo
pos narės.

Prakalbų klausimu Lietuvos 
perversmu, kuopa patarė LLD 
16-tai kuopai prakalbas su
rengti.

lietuvių tarpe.
gyvenantis ant

Pabaigoje rugpjūčio ir pra
džioje rugsėjo įvyko sekami 
nuotikiai 
Kvietska,
Montgomery St. parėjęs namo 
iš darbo sveikas, nieko blogo 
nesijausdamas, ilsėjosi. Staiga 
sukniubo, mirdamas vietoje. 
Sakoma, turėjo širdies ligą. 
Paliko moterį ir porą paaugu
sių vaikų. Prie vietos progre
syvių organizacijų nepriklau
sė. Seniau gyveno Mass, vals
tijoj.

Kazlauskienė, gyvenanti ant 
Woodlawn Ave., apsivedė su 
Puoliu iš Long Island City. 
Puolis yra LDS 133 kuopos na
rys, Jersey City. Kazlauskienė 
nepriklauso ir, mano manymu, 
Puolis turėtų prirašyti savo 
moterį prie LDS 133 kuopos.

Rugsėjo 10 d. antru kartu 
buvo suruošta “Shower Party” 
dėlei Helenoros Matulewich, 
Hotel Plaza. Viešnių šiuo tar
pu buvo mažiau, negu 16-ta d. 
rugpjūčio suruoštoj puotoj. 
Tačiau dovanų sunešta gražių 
ir gerų.

K. Baranauskas per ilgus 
metus dirbdamas porą ar vie
ną dieną į savaitę, gavo nuo
latinį darbą ir dabar tuomi 
džiaugiasi. Maziliauskas dirb- 

Draugas. I damas kartu su Baranausku,

e

tą patį turėjo. Bet jau, sako, 
paskutines pora savaičių dir
ba gerai.

Augutis ilgus metus buvo 
bedarbis. Tačiau geriem drau
gam gelbstint, jau dirba porą 
metų nuolatos, turi pastovų 
darbą.

Jersey City bažnyčios įveda 
naują būdą mulkinimui praei
vių. Ant Pacific ir Ocean Ave. 
yra išmūryta koplyčios su 
šventųjų paveikslais, baksukas 
prie žvakučių, kurios dega va
karui atėjus. Maldininkai, 
ypatingai moterys, klupo, mel
džiasi, mesdamos savo sunkiai 
uždirbtus centus.

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

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

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

Parašė Pranulis

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

Ko Nori Kun. Coughlinas?
Parašė R. Mizara

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

Puslapių 32. Kaina 5 centai.

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kašklauėius

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

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

Su reikalavimais kreipkitės:

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

s-

B

Pirmadienis, Rugsėjo 16, 1940

dininkų gavo paskolą sumoje 
300,000 dolerių. Sakoma, ūž 
tuos pinigus bus taisomi par
kai ir vaikam žaislavietSs.

Registra- 
užregis- 

Ir kas pa- 
nepilietės

Teko būti Ateivių 
ei jos ofise, kuriame 
truojama nepiliečiai. 
sirodo? Didžiumoje 
moterys. Tankus reginys ma
tosi, kad geras skaičius mote
rų nemoka rašyti, stato kry
žiukus. Tačiau reikia priminti, 
kad dirbanti prie to darbo 
darbininkai turi pakankamai 
darbo. Nepiliečių, kaip pasi
rodo, yra daug.

K. Biuras.

Ę
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I Klausimai ir Atsakymai Apie 
Ateivių Registravimą

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
kam nereikia.

27. Kai ateivis nutaria re
gistruotis, kft jis privalo 
daryti ?

1. Gauti klausimų blanką 
—specimen formą—iš bet 
kurio pašto.

2. Išpildyt tą blanką at
sargiai, namie ar kur kitur.

3. Nusineškite šitą išpil
dytą blanką į bet kurią re
gistravimo vietą (paštą) 
laike registravimo, tarpe į

galės įrodyti, kad jis yra 
užsiregistravęs?

Taip. Kortelė bus pasiųs
ta kiekvienam ateiviui, ku
ris užsiregistruoja. Šita 
kortelė įrodys jo užsiregis
travimą.

38. Ar ateivis, su užsire
gistravimu, tampa piliečiu?

Ne. Užsiregistravimas jo
kiu būdu neliečia pilietybės 
stovį.

39. Kiek laiko ima atei
viui užsiregistruoti ir pa-

dalį klausimo, ką jis turi 
daryti?

Jeigu jis visais būdais 
stengėsi atsakyti tą klausi
mą, ir vis negali, tai turi 
pažymėti “dont 
(“Nežinau”).

48. Kokius klausimus at
eivis 14 metų amžiaus ir 
daugiau privalo atsakyti?

Ateivių Registravimo 
klausimai seka—jų bus 15.

1) Vardas, pavardė, ko
kiu vardu ateivis įvažiavo į 
Jungt. Valstijas, kokiu kitu 
vardu jis buvo žinomas ar 
vadinamas, tėvų vardą ište
kėjusios moters.

2) Gyvenimo vietos ad-

Baltimore, Md

o

know”

Kalbės d. F. Abekas 
Pirmadienį, rugsėjo 16 

7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėj, 851-53 Hollins St., 
įvyks svarbios prakalbos apie 
Lietuvą ir kietais klausimais. 
Kalbės F. Abekas, “Vilnies” 
redaktorius iš Chicagos. Visi 
dalyvaukite!

Rengėjai.

Londonas Yra Labai Platus 
Taikiklis Vokiečiams 

Bombininkams

Ge-

d.,

Amerikos Nacionalė 
ografų Draugija paduoda, 
kad vienas Londonas, An
glijos sostamiestis, užima 
didesnį plotą, negu New 
York, Chicago ir Philadel
phia, sudėjus šiuos tris did
miesčius krūvon.

Londonas su jam priklau
sančiais priemiesčiais užima 
692 ketvirtaines mylias, tai 
dveja tiek kaip Berlynas.

r PenlUi pualapll

y

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

rugpjūčio 27 ir gruodžio 26 duoti pirštų nuospaudas? 
, d. (Žiūrėkite klausimus 17- 

18-19).
28. Ar bet kuris žmogus sį0 ^us išpildyta, pilnai ir 

gali už ateivį registruotis? |atsargiai. (Žiūrėkite klausi- 
Ne. Kiekvienas ateivis 14 mus 24-25-27).

metų amžiaus ir daugiau
privalo registruotis asme-

Registravimas neturi imti 
ilgiau 20 ar 30 minutų, jei
gu “specimen form” iš ank-

40. Kas reikalaujama nuo 
niškai (žiūrėkite klausimus * ateivio, ar nuo svetimšalio 
5-g_7) | vaiko tėvo ar globėjo po už-

29. Ar Ateivių Registrą- siregistravimo?
vimo Įstatymas liečia natų-1 Ateivių Registravimo Įs-
ralizuotus piliečius?

Ne. Tik nepiliečiai priva
lo registruotis.

30. Jeigu Jung. Valstijų 
apsigyvenęs gyventojas abe
joja apie jo pilietybes stovį, 
ar jis privalo registruotis?

Taip. Jeigu abejojimą ne
galima pašalinti per regis
travimo periodą. Registra
vimas jokiu būdu neliečia 
pilietybės stovį.

31. Kaip Amerikos pilie- 
su Atei- 
progra-

nepilie-

tis gali ko-operuoti 
vių Registravimo 
ma?

Visų šios šalies 
pareiga ^pagelbėti
Čiams išpildyti valdžios rei
kalavimus. Jie gali paaiš
kinti ateivių registravimo 
programą savo draugams— 
ateiviams ir teikti pagalbą 
išvengimui visokių nesusi
pratimų ir nesmagumų.

32. Kaip ateiviai gali ko
operuoti su Jung. Valstijų 
valdžia šiame reikale?

Išpildydami “specimen 
form” iš anksto. (Žiūrėkite 
klausimus 24-25); užsire
gistruodami kaip tik greit 
galima; ir raginti kitus at
eivius taip pat daryti.

33. Ar ateiviui galima nu
sivesti perkalbėtoją kai ei
na registruotis?

Taip. Jeigu ateivis nesusi
kalba angliškai, jis gali nu
sivesti perkalbėtoją. Patar
tina, kad perkalbėto j as bū
tų savo šeimos narys ar 
draugas. Paštai kreips aty- 
dą*į dideles grupes ateivių, 
ir kur galima, paštuose bus 
laikomi perkalbę to jai tiems, 
kurie negali gerai susikal
bėti angliškai.

34. Ar ateivis gali pasi
tarti su giminėmis ar drau
gais, ar socialės gerovės 
draugyste, kad suradus tin
kamus atsakymus į regis
travimo klausimus?

Taip. Jis gali 
kuom tik nori.

35. Pavėlinti 
registruotis be 
laiko, ar paštai 
ilgesniam laikui

Taip, kur tik galima ir 
kur vietinės aplinkybės pa
vėlins, paštų valandos bus 
tinkamai sutvarkytos.

36. Ar ateivio priduotos 
informacijos bus laikomos 
konf idenciališkai ?

Ateivių Registravimo Įs
tatymas parūpina, jog visi 
registravimo ir pirštų nuo- 
spaudavimo rekordai bus 
laikomi slaptai ir konfiden- 
ciališkai, ir bus prieinami 
tik su užgyrimu Jungt. Val
stijų Generalinio Prokuro
ro.

37. Ar registruotas ateivis

tartis su

ateiviams 
eikvojimo 

bus atdari 
kas dien?

tatymas iš 1940 m. reikalau
ja visus apsigyvenusius sve
timšalius pranešti kiekvieną 
pakeitimą gyvenimo vietos 
bėgyje 5 dienų po pakeiti
mo. Kiti ateiviai-svečiai, 
studentai ir kiti neįleisti pa
st o v i a m apsigyvenimui 
Jungt. Valstijose—turi pra
nešti jų adresą kas tris mė
nesius ar pakeičia gyvenimo 
vietą ar ne. Atspausdintas 
formas toms adreso permai
noms ir raportams galima 
gauti iš bet kurio pašto.

41. Kokia bausmė už ne- 
pranešimą pakeitimo gyve
nimo vietos Immigration 
and Naturalization Tarnys
tei?

Bausmė iš $100 ir 30 die
nų kalėjimo, ar abejos bau
smės.

42. Ar ateivis privalo pra
nešti Immigration and Na
turalization Service biznio 
adreso pakeitimą?

Ne.
43. Ar ateiviai Alaskoj, 

Hawaii, Puerto Rico ir Vir
gin salose turi registruo
tis?

Taip. Kaip Jungt. Valsti
jose, taip ir ten registravi
mas bus atliktas.

44. Ar filipinai turi re
gistruotis?

Filipinai Philipine Salose 
neturi registruotis, bet fili
pinai Jungt. Valstijose, kaip 
visi kiti ateiviai, turi regis
truotis.

45. Ar paštuose ateiviai 
viešai turės registruotis?

Ne. Pašto direktorius su
tvarkys ateivių registravi
mą privačiai, ne viešai.

46. Kodėl ateivis šioje ša
lyje nelegaliai įvažiavęs pri
valo registruotis ir ne pa
likti jo dalyką “kažin ko
kiam apsiveikimui”. Ar ap
simoka tokiam ateiviui “to 
take a chance”?

Yra visokių priežasčių, 
kodėl tokis ateivis turi re
gistruotis—(a) jeigu jis ne- 
siregistruoja, jis papuola po 
persekiojimu, po pinigine 
bausme ir kalėjimu; (b) jo 
atsitikime, Generalinis Pro
kuroras, sulig Imigracijos 
Įstatymo jam duotos valios, 
negalės sulaikyti jo išdepor- 
tavimą; (c) pavojun stato 
jo galimą naturalizavimą; 
ir (d) pozicija kaslink kitų 
Jungt. Valstijų įstatymų 
nėr aiški. Daug svetimšalių, 
kurie atvažiavimo į Jungt. 
Valstijas nelegaliai prieš 
liepos 1 d., 1924 m. gali le
galizuoti jų įvažiavimą su
lig rugp. 7 d., 1939 m. įsta
tymo.

47. Jeigu svetimšalis ne
gali atsakyti klausimą ar

HHH

resą.

ną.
Gimimo vietą ir die

London. — Anglai prane
ša, kad italų armija ruošia
si užpult 'Egiptą.

Kokios šalies pilietis.
Vedęs ar ne. Rasė.
Fiziškas aprašymas 

(aukštis, svoris). •
7) Vietą ir dieną paskuti

nio įvažiavimo į Jungt. Val
stijas, kaip įvažiavo, kaip 
įleistas. Dieną pirmo atva
žiavimo, į Jungt. Valstijas.

8) Kiek metų ateivis Jun
gtinėse Valstijose išgyvenęs 
ir kaip ilgai ketina čia būti.

9) Užsiėmimas ir darbda
vio vardas.

10) Narystės kliubuose, 
organizacijose ir draugys
tėse.

11) Tarnavimas kokioj 
kariuomenėj.

■12) Pilietybės stovis Jun
gtinėse Valstijose (pirmos 
popieros, etc.)

13) Artimos giminės Am
erikoje.

14) Kriminališkas rekor
das.

15) Priklausymas prie or
ganizacijų, kurios dirba 
svetimos šalies ar kitos val
džios naudai.

49. Kokius klausimus atei
vių vaikų iki 14 metų am
žiaus tėvai ir globėjai turės 
atsakyti?

Visus klausimus apart 6- 
10-11-14-15.

Po klausimu 9-tu—tėvas 
ar globėjas įregistruodamas 
ateivį vaiką iki 14 metų am
žiaus turės paduoti savo 
vardą, adresą ir biznį. Po 
klausimu 12—informacijas 
apie pilietybinį stovį vieno 
iš tėvų, sulig nurodymų.

5)

Worcester, Mass.
Pirmos po vakacijų Aido 

Choro repeticijos įvyko rugsė
jo 11 dieną. Beveik galima 
sakyt, kad tai buvo skaitlin
gos repeticijos. Trys nauji na
riai įstojo j Aido Chorą ir dar 
vienas pasižadėjo ateit į se
kančias repeticijas. Pakol kas 
repeticijos bus laikomos kiek
vieną trečiadienį.

Choristai ir choristes yra 
gerame ūpe, visi pilni energi
jos ir nei vienas, matyt, neap
gailestauja Smetonos likimo.

Dar kai kurie mūsų cho
ristai nedalyvavo pereitose re
peticijose, todėl nepamirškite 
atsilankyti j sekančias.

Beje, sužinota, kad mūsų 
viena soprano, A. Trask, turė
jo operaciją.’ Dabar randasi 
savo namuose. Velijame greit 
pasveikt ir vėl dalyvauti Aido 
Chore. /

Mūsų chorvedė drg. J. Kar- 
sokienė po vakacijų irgi, ma
tyt, jaučiasi gerai. Varde Ai
do Choro velijame geros svei
katos ir tvirtos'energijos da
lyvauti ir vadovauti Aido Cho
rą.

Aido Choro' Koresp.

NEPILIEČIA! ATEIVIAI 
SMARKIAI REGISTRUOJĄS

Washington. — Kasdieną 
Jungtinėse Valstijose vidu
tiniai užsiregistruoja po 
45,114 nepiliečių sveturgi- 
mių. Registracija prasidėjo 
rugpjūčio 27 d. ir baigsis 
gruodžio 27 d.

Iki šios savaitės galo bus 
susiregistravę jau milionas 
nepiliečių ateivių. Viso to
kių esama šalyje apie pus
ketvirto miliono.

Lenkų ir čechų Protestai
R e g i s t racijos blankose, 

tarp kitko, yra klausimas: 
Kurios šalies esi pilietis?

Daugelis lenkų New Yor
ke ir Chicagoj protestavo, 
kad šis klausimas verčia 
juos užsirašyL Vokietijos 
bei Sovietų Sąjungos pilie
čiais. Nes vokiečiai užėmė 
Lenkiją, o ukrainiška-balta- 
rusiška Lenkijos dalis teko 
Sovietams. Protestavo ir 
cechai, nenorėdami • užsira- 
šyt Vokietijos piliečiais.

Amerikos vyriausybė to
dėl, išleido patvarkymą, kad 
iš kurios šalies žmogus yra 
kilęs, jis gali ir užsirašyt 
tos šalies piliečiu, nors jinai 
būtų svetimųjų užimta; ar
ba jis gali atsakyt, kad da
bar nėra jokios šalies pilie
tis.

Petain Išmeta Naturalizuo- 
his Piliečius iš Profesijų 
Vichy, Franeija. — Mar

šalo Petaino vadovaujama, 
fašistinė Franci jos valdžia 
išleido patvarkymą, kad ne
valia jokiam svetimšaliui ar 
n a t u r a 1 i z uotam piliečiui 
(gavusiam pilietybės popie- 
ras)4 užsiimti tokiomis pro
fesijomis, kaip advokatūra, 
medicina, dentistika, vaisti- 
ninkystė ir kt. 

——————

PRANEŠIMA] B KITUR
WILKES-BARRE, PA.

LDS Jaunuolių 210 kp. ir LDS 7 
kp. ruošia “Wiener Roast,” spalių 
d., Valinčiaus ūkėje, Sweet Valley, 
Pa. Tikietus galima gauti pas se
kančius narius: Anna Zakarauskai-

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2210 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 694 
New Lots Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

SALVATORE MANZIONĖ
G94 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2805 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6524—17 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GLADSTONE
6524—17 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2785 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6420—17th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK BROWN
6420—17 . Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2052 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1466—86th 
County of 
premises.

at retail under Section 107

St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

JOSEPH GARLO
Service Food Store

St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

beer, at retail under Section

1466—86

NOTICE
GB 11451 ___ ____
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
937 Liberty Ave.; Borough
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CELESTINA UGOLINA
937 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2923 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2032 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KINGSWAY BOWLING CENTER, INC. 
2032 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
164 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH ROSENBERG 
d-b-a Navarre Dairy Co.

164 Park Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11322 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
420 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY SHIFFMAN
420 New Jersey Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11452 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
52 Reeve Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL TROCHIMKO
52 Reeve Place, Brooklyn, N. Y.

Ave.; of Brooklyn,

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 Rolla.

Siunčiame duonų per paštų j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kainas.

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

|t »O
; > SJL • N.

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

BILIETAS $1.75 Į ABI PUSI

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

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

Nuo W. Zabielskio Sales
6138-S6th Road, Maspeth, L. I., N. Y.

Bušai Išeis Nuo Sekamų Vietų
Nuo George Stankaus Krautuvės

67 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

Nuo “Laisves” Sales
147 Thames St., Brooklyn, N. Y.

metų.
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KAIP PALAIKYT SVEIKATA
— VYRAI IR MOTERYS —

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

Kraujo ir šlapumo Tyrimai, X-Rays
. . , . . . PRIEINAMOS KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 
IŠTYRIMAI DOVANAI

. (Viri 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

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

Tarp Union Square ir Jrving PI.

VALANDOS: 0 A. M.—8 P. M 
Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P.

Riešiniai laikrodėliai 
Apkainuoti nuo $2.00 
Pilnai garantuoti

Bušai į Philadelphia os 
Pikniką “Laisvės” Naudai 

Išeis 9-tą Vai. Ryto
Piknikas Įvyks Kitą Sekmadienį

Rugsėjo 22 September
Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

šį Pikniką Rengia

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

Perfekto ir mėlsvai-balti dai- 
rnantai pakeičiami sulig pilnos 

kainos laike vienerių

Aplankykite mūsų reilgljinlų daiktų * 
departamentų. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktų

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tarpo Graliam & Manhattan Avės. Tel. Stagg 2-2173

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

HHHHHHmMhMNmmmNmHBmmHBbR
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Beitas puslapis Pirmadienis, Rugsėjo 16, 1940

Šeitoynos ant Užsakymo?
Chelsea apylinkės gyvento

jai, daugelis airiai katalikai, 
labai nustebo ir pasipiktino, 
kada sužinojo, jog į naujus 
Chelsea projekto namus neleis 
didelių šeimynų ir neleis pa
vienių. Jie klausinėja' viens 

' kito, kaip galima, ypatingai 
šiais nepastoviais, nenorma
liais laikais turėt šeimas lyg 
ant užsakymo padarytas, nei 
daugiau, nei mažiau.

Chelsea Rendauninkų Lygai 
pašaukus, keli šimtai suėjo į 
susirinkimą. Daugelis iš jų nie
kad nebuvo buvę rendauninkų 
susirinkime. Kadangi apylin
kėj tinkamų butų labai stoka 
ir tą žinodami daugelis namų 
savininkų jau kelia rendas, su
sirinkusieji sutiko, kad vieno 
projekto šiai apylinkei perma- 
ža. Naujajame projekte pasi- 
talpins 750 šeimynų, o 45 tūk
stančiai gyvena blogesnėse 
vidutines sąlygose.

UŽ

Maspeth, L. I
Za-Pereitą ketvirtadienį, 

bielskių svetainėje įvyko 
DLD 138-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Narių šiamė su
sirinkime dalyvavo gražus bū
rys.

Susirinkimui pirmsėdžiavo 
Cibulskienė. Iš komiteto pra
nešimų pasirodo, kad kuopa 
sustovi neblogai finansiniai ir 
veikiama neblogai. Mes bu
vom suorganizavę busą va
žiuot “Laisvės” piknikan, Phi- 
ladelphijon, bet kad lietus už
klupo, tad visas mūsų pastan
gas pakrikdė. Susirinkime pa
aiškėjus, kad “Laisvės” pikni
kas Philadelphijoj įvyks šio 
mėnesio 22-rą, šios kuopos na
riai visi entuziastingai sutiko 
organizuot busą iš naujo.

' Reikia manyt, kad jei mas
peth iškiai apsiima ką dirbt — 
tai savo pareigose nesnaudžia.

Eusas išeis nuo Zabielskio 
salės, 9 vai. ryto.

Be to dar, mūsų ALDLD 
kuopa rengia didelį parengi
mą bendrai su LDS kuopomis. 
Tikietai jau platinami. Tam 
vakarui programa numatyta: 
veikalas, trumpa prakalba ir 
šokiai. Kadangi organizacija 
švenčia 25 metų gyvavimo su
kaktį, tai nariai stropiai ruo
šiasi šį parengimą padaryt 
skaitlingą ir įdomų. Nutarta, 
kad rengimo komisija pakvie
stų laiškais dalyvaut šiame po- 
kilyj ir kitas organizacijas.

Tiesa, mūsų kuopa šiame, 
vajuje dar neišsijudina. Su
stingus. Ir labai norėtųsi, kad 
nors į pabaigą vajaus šiek tiek 
gautume naujų narių mūsų 
organizacijai.

Tikimąsi, kad orui atvės- 
tant mūsų veikimas žymiai pa
gyvės.

Kuopos Koresp.

. Ateiviams Registruotis 
Stotis Williamsburge

Pašto viršininkas Frank J. 
Quayle, Jr., praneša, kad, 
pradedant rugsėjo 16-tą, atei- 

.viai galės registruotis ir pa
daryt pirštų nuospaudas Paš
to Stoties W bildinge, prie 
Mflrcy Ave. ir So. 4th St.

Registrantų t parankumui, 
stotis bus atdara nuo 10 ryto 
iki 10 vakaro savaitės dieno
mis ir nuo 10 ryto iki 6 po pie- 

' tų šeštadieniais, šventadie
niais, kaip visas paštas, taip ir 
šis skyrius būna uždaras.

Gurino Prisipažinęs Buvęs 
7 Žudystėse

Vito Gurino, sugautas j ieš
kant -r prieglaudos bažnyčioj 
nuo jį gaudančių jo paties ar 
kitos grupės žudeikų, kvotime 
distrikto prokurorui O’Dwyer 
prisipažinęs ėmęs dalyvumą 7- 
se žudystėse. Jis buvo jieško- 
mas per 7 mėnesius.

Kviečiame Visus Atsilankyti 
į Apšvietos Vakarą

Atvėsus orui, pradedama iš 
naujo seimų laiku pertraukti 
savitarpinio švietimosi vaka
rai, kurių pirmas šiame sezo
ne bus šį vakarą, pirmadienį, 
rugsėjo 16-tą, 419 Lorimer St., 
Brooklyne.

Bėgiu mėnesio įvyko daug 
nepaprastų dalykų, kurie pa
likt be nuodugnaus išsiaiškini
mo būtų nesveika mums pa
tiems, nenaudinga visuomenei, 
kadangi tik aiškiai permatą

gyvenimo eigą asmenys gali 
geriausia pasitarnaut visuo
menei, kurios dalimi esame 
kiekvienas. Tad sueikime, iš
girskime kitų aiškinimus, pa
reiškime savo nuomonę.

v Įvedamąsias kalbas apie 
reikšmę įvairių įvykių pasakys 
A. Bimba ir D. M. šolomskas. 
Paskiau 'klausimai ir diskusi
jos. Įžanga nemokama. Pra
džia 7 :30 v.v.

Rengėjai

Kokia Šiemet yra Progresyvių 
Darbiečių Programa

Rytoj, rugsėjo 17-tą, bus 
nominaciniai balsavimai —pri
maries.

Progresyvis Komitetas At
būdavo! Am. Darbo Partijai 
paskelbė visuomenės žiniai sa
vo programą, už kurią, sako 
pažangieji darbiečiai, yra pa
sisakęs kiekvienas komiteto iš
statytas ar rekomenduojamas 
nominuot įrašymu į balotą 
kandidatas.'

siems perseniems uždarbiauti.
Už visus būdus, kurie išlai

kytų ir praplėstų mūsų nemo
kamo švietimo sistemą, įskai
tant klases mokint sveturgi- 
mius pilietybės ir anglų kal
bos.

Prieš, visas pastangas susilp
nint Nacionalį Darbo Santykių 
Aktą.

Prieš vartojimą anti-trust 
įstatymo kaipo prieš-unijinio 
įstatymo.

Už tuojautinį įvedimą Fe
deralės Jaunimo Programos.

Už tuojautinį pravedimą il
gai užvilkto Federalio Butų 
Projekto.

Kandidatai

14-me

rei-

tei-

Kandidatais 4-me ir 
Assembly distriktuose Progre
syvių Komiteto išstatyti seka
mi: . x

Į kongresmanus iš 7-to kon
gresinio distrikto (esančio 4-to 
ir 14-to Assembly distriktų ri
bose) — Richard Mazza. Šis 
kandidatas nėra uždėtas ant 
baloto, jo vardas reikia pra
šyt į balotą pirmoj tuščioj ei
lutėj po to, kur užrašyta :

Nusižudė dėl Skurdo
Louis Seidman, 27 m., ras

tas nusinuodijęs gasu buvu
siuose tėvo namuose, 199 E.

Seidmanas buvęs lavintas 
elektristas, bet, to darbo ne
gaunant, dirbęs prie WPA pa
prastą darbą. Tačiau einant 
18-kos mėnesių patvarkymu, 
jis tapo atleistas išdirbus tą 
laiką, o pašalpos nedavė, ka
dangi kriaučiaujantis tėvas po 
biskį uždarbiaudavo. Tūlą lai
ką jis ir pasilaikęs save ir 
kambarėlį dalinai gaudamas 
paramos iš tėvo, dalinai įplau
komis iš užstatytų drabužių 
bei retkarčiais kur gaunamo 
dienos kitos darbo. Bet jam 
vis labiau darėsi gėda iš sen
stančio ir vos save su dukteri
mi užlaikančio tėvo prašinėti 
pinigų, kurių jis nematė gali
mybės bent kada atsiteisti, 
tad ir pritrūkęs jėgos gyvent 
tokiu bevilčiu, be ateities gy
venimu.

Malioriai Pasiūlė 
Naujas Sąlygas

strei-Septyni tūkstančiai 
kuojančių unijistų maliorių sa
vo masiniame susirinkime rug- 

12-tos vakarą, Royal 
sutiko

Parsiduoda vienos šeimynos, 5 
kambariai, su akmeniniu priešakiu 
namas. Yra aliejinis pečius, ir kar
što vandens šiluma. Turime greitai 
parduoti. Prieinama kaina. Namas 
nesenai pabudavotas, dar
gyventojų, randasi Baldwin, L. I. 

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga <=^

nebuvo

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas žmogus dirb

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

(217-219)

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

(217-219)

RANDAVOJ1MA1
Pasirandavoja 5 kambariai su 

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

Pasirandavoja 3 kambariai su 
maudyne, $18.00 į mėnesį., Geru šil
domi, viskas patogiai įtaisyta. Ran
dasi nauji gesiniai pečiai, geras pa
tarnavimas. Arti transportacijų. 
Mes priimam ii’ gyventojus, kurie 
gauna pašalpą iš miesto. Prašome 
kreiptis pas Superintendent: 212 
Moore St., Brooklyn, N. Y.

(216-218) •

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

(216-218)

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. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
T el. Evergreen 4-9508

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai %

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

Programa

Prieš bile formą konskrip- 
cijos taikos metu, nuduodamą 
esant reikalinga šalies gyni
mui, o tikrenybėje reiškian
čią pelnus Wall Strytui ir var
gą liaudžiai.

Prieš kiekvieną ir visus 
žingsnius, kurie įves ar galėtų 
įvest mūsų šalį į užrubežinį 
karą.

Už proviziją aprūpint 12 
milionų mūsų bedarbių formo
je pakankamos darbų progra
mos. i

Už pakankamą pašalpą 
kalingoms šeimynoms.

Už išsaugojimą civilių 
siu.

Už nepaliaujančią kovą 
prieš rasinę ir religinę neapy
kantą, netolerantiškumą ir 
diskriminaciją.

Prieš kėlimą kainų ant pra
gyvenimo reikmenų.

Už įvedimą federalės ir val- 
stijinės sveikatos programos, 
su padidinta sistema vietinių 
ligoninių, klinikų,- auklėtuvių 
ir sveikatos centrų milionams 
tų, kuriem reikia medikališ- 
kos ir dantų priežiūros.

Už praplėtimą dabartinės 
socialio saugumo sistemos, kad 
apimtų visas darbo žmonių 
sekcijas.

Už federalę pagelbą vi-

FOR CONGRESS 
7th Congress. Dist.

Other Candidate

X Richard Mazza

Į valstijos senatorius kandi
datu yra Edwin B. Michaels.

Į assemblymanus 14-me A.
D. yra John D. Masso.

Į assemblimanus 4-me AD 
yra Julius Schatz.

Į Brooklyno prezidentus — 
Reginald H. Bass.

Į apskričio teisėjus — Oscar 
J. Albert.

sėjo
Windsor salėj, N. Y 
pasiūlyt darbdaviams naujas 
sąlygas sutarčiai, kad paak- 
stint atskirus darbdavius pasi
rašyt sutartį, nelaukiant prieš- 
unijinės Master Painters As
sociation už juos pasirašymo.

Naujuose pasiūlymuose su
tikta palikt 7 vai. darbo die
ną šiuo laikotarpiu, kaip buvo 
lig šiol; mokestis vieton reika
lautų $1.75 per valandą, nu
leidžiama lig $1.60; lig šiol 
buvo $1.50. Taipgi būtina 
samdyt 25* nuošimčius visų 
darbininkų per uniją, iš karto 
reikalavo 50 nuošimčių.

Pasiūlius palengvintas są
lygas, rugsėjo 13-tą, maliorių 
streiko komiteto patalpose, 
viešbutyje Diplomat, turėta di
džiausia diena,’ daugybė sam
dytojų atėjo su streikieriais 
tartis dėl naujos sutarties. Ma
noma, kad šiandien, rugsėjo 
16-tą, bent 4,500 streikuojan
čių maliorių jau bus po nauja 
sutartimi.

Viena diena pasirašė 44 
kontraktoriai; prieš pabaigą 
pereitos savaitės viso jau bu
vo pasirašę 200 kontraktorių.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

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.

D-tis.

CIO Unijų Taryba Pasisakė 
už Nepriklausomą Veiklą;

Stoja su Lewis’u

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška alude 

ant Grand Street 
Rheingold 5xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

, Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

“New Yorko Aidai” Radio 
Programose

Pikietuoja Abiejų Senųjų 
Partijų Centrus

vieno pasipriešinančio

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Trečiadienių vakarų 
programose iš stoties 
apart dainų ir muzikos 
gramų, didelio įdomumo su
kelia radio studios publikai 
išstatomi 6 klausimai, kuriais 
ne kartą parodoma, kad tikra
sis newyorkietis nežino savo 
miesto.

radio 
WJZ, 

pro-

Tas programas, vadinamas 
“New Yorko Aidai,” veda 
Paul Wing. Kas savaitę per- 
stato po vieną iš geriausia 
parsiduodančių Tin Pan Alley 
produkcijų, dalyvauja kon
certų orkestrą, taipgi Edison- 
ieriai, Gaso Namo Berneliai) ir 
kiti.

Rugsėjo lo-tos programoj 
dalyvaus Jack Arthur ir Kay 
Lorraine.

Elektristų, Radio ir Machine 
Workers Unija, CIO, pa
skelbė, kad, pradedant rugsė
jo 13-ta, unija pikietuoja re- 
publikonų ir demokratų parti
jų raštines protestui prieš ver
stiną kareiviavimą, reikalau
jant jį dtmėšti.

Pikietuojama raštinės New 
Yorko mieste, Minneapolyje 
ir Pittsburghe.

New Yorko mieste naciona- 
lės raštinės randasi: demokra
tų 331 Madison Ave. ir repu- 
blikonų 54 West 40th St.

Moteriškė Apdaužė 
Muzikantą

Be 
balso Didžiojo New Yorko In
dustrinių Unijų Taryba, CIO, 
priėmė prezoliuciją, kuria pa
reiškia, kad “darbininkai ne
gali jokiai politinei partijai 
ar asmeniui duot ‘tuščio če
kio’,” bet kad turi “vikriai 
vartot savo nepriklausomą po-, 
litinę galią.”

Rezoliucijoj aštriai kritikuo
ja Roosevelto administraciją 
už apleidimą socialių ir darbo 
įstatymų. Suminėjus tos admi
nistracijos prasikaltimų 8 pun
ktus, rezoliucija baigia:

“Mes pasižadame vieningai 
ir neribotai remti vadovybę 
Amerikos darbininkų didžiau
sio čampiono John L. Lewis’o.”

Rezoliucija bus įteikta dele
gatams į valstijinę Industrinių 
Unijų Tarybos konvenciją, į- 
vyksiančią šį penktadienį, Ro- 
chesteryje.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Yf 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Valgykite 
MEDU

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

kitės juomi.

Viso Gurino, apart žudys- 
čių, prisipažinęs buvęs vienu 
iš 5 gorilų, išlaikusių per mė
nesius pagrobtą 17 metų dai
nininkę savo lytiniams reika
lams patenkint.

Mrs. H. Rogers, buvus tur
tinga ponia, pasiskelbs suban
krutavusia, neturinčia pinigų, 
tik $114,334 skolų, kurių dau
gelis puošniems viešbučiams.

Rose Lande, 30 m., kliubuos 
programų pildytoja, pasigavo 
Cuban Casino orkestros vadą 
Rufion Cardero priešais pat 
majoro LaGuardijos namus, 
1274 5th Avė., N. Y., ir ten 
apvanojo, o paskiau, jau atsi
dūrus teisme, ir vėl spardymo, 
pešimo, mušimo ir braižymo 
aktą pakartojo ant muzikanto, 
šaukdama, kad jis ją suvylęs 
pažadais vesti. Muzikanto 
žmona irgi buvo teisme,

Scalise, sukto buvusio unijos 
viršininko byla, perduota 
“džiūrei.” Jo pakalikai, kaipo 
100% “patriotai,” neseniai iš
mėtė iš unijos įtartus komu
nizme pažangiuosius.

Harold MacCheseney, 30 m.\ 
užsimušė iškritęs ar iššokęs 
pro langą nuo viršutinio aukš
to Hudson Terminal Bildingo, 
30 ChurchSt.^N, Y.

Valgykite Medų Vietoj
• Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašklaučius

Kaina 75c Kvorta

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisves” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberial

I

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Lietuviu Rakandu Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

RA RA RA AA RA RA MMM RA

Lietuvių 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 aprokaxjnus 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 Europlško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO *

Vasaros laiku vlšada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
*• ir daržovių—virtų ir žalių.
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