
sirašė verstino kareiviavimo
bilių. Bilius tapo įstatymu. 
Konskripcija prasidės spalių 
16 dieną.

Taikos spėkos pralaimėjo 
svarbų mūšį. Jungtinės Valsti
jos arčiau prie karo. Apie tai 
niekas nebeabejoja.

Kova, žinoma, da nebaigta. 
Kongresmanas Marcantonio 
žada įnešti bilių dėl konskrip- 
cijos atšaukimo. Aplinkui tą 
bilių susispies visi, kurie ne
kenčia karo ir nori šią šalį iš
gelbėti nuo tos baisios pavie
trės.

Tai jau ir Leon Blum kalė
jime. Ir jį. Petaino valdžia 
teis, kaltindama šalies išdavy
stėje,‘įtraukiant Franciją į ka
rą prieš Hitlerį.

Blum buvo vienas iš Fran- 
cijos šulų. Jis buvo vienas iš 
tų, kurie išaugino Hitleriui 
ragus, suėdė Ispanijos liaudį, 
pardavė čechoslovakiją, su
griovė liaudies Frontą Franci- 
joje — paruošė dirvą Frakci
jos pralaimėjimui ir fašizmo 
įsigalėjimui. Dabar fašizmas 
juos pačius ėda.

Blum yra socialistas. Argi 
mes nesakėme, kad socialistai, 
sėdami vėją, pjaus audrą? 
Jau pjauna.

Mes dar ve ko nebuvome 
girdėję. Chicagos kunigų 
“Draugas” praneša (rugs. 14 
dieną), kad apart kitų baisių 
nuodėmių, socialistinė Lietuvos 
vyriausybė papildė ir tą, kad 
ji “panaikino lietuviškąją 
spaudą.” O mes gauname iš 
Lietuvos laikraščius, kurie visi 
lietuviški, gražia lietuviu kal
ba vedami.

Rašant šiuos žodžius pašto- 
rius atnešė Lietuvos koopera
tyvų organą “Talką.” Visas 
perdėm lietuviškas, nei vieno 
straipsnelio nėra kitokio, kaip 
lietuvių rašyba, lietuvių kalba.

Todėl “Draugo” redaktorius 
ir kliedą ir negražiai meluoja.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Centro Komiteto posėdyje 
sekretorius raportavo apie va
jaus eigą. Kai kurios kuopos 
gražiai pasidarbavo, kitos dar 
nė piršto nepajudino. Viso iki 
šiol per vajų įrašyta Draugi- 
jon 513 naujų narių.

Vajus eis iki pabaigai šių 
metų. Per karščius vajus buvo 
apsistojęs. Dabar lai vėl prasi
deda rugiapjūtė.

Smetonininkų “Sandara” ši
taip sako: Tegul Dievas pa
deda Anglijai sumušti Hitlerį. 
Kai jis prakiš karą su Angli
ja, tai jis atsisukęs puls ant 
Sovietų žemės, ją pavers į pe
lenus ir paskui “paliuosuos” 
Lietuvą.

Šis “Sandaros” linkėjimas 
Hitleriui karo pralaimėjimo 
yra, žinoma, tik apgavystė, 
idant nuraminti lietuvius ir 
pasigerinti Amerikos valdžiai. 
Ištikrųjų “Sandara” meldžiasi 
už Hitlerio sveikatą ir jo lai
mėjimą šiame kare.

Smetonininkų “Naujienos” 
(rugs. 16 d.) savo kolegas iš 
“Sandaros” bara. Jų filozofi- 
ja neišlaikanti kritikos. Jeigu 
Hitleris pralaimės karą, tai tu
rės važiuoti ten, kur pipirai 
auga.

Tada Anglija paims už ger
klės Sovietų Sąjungą, pakra- 
tys ją, nušluos socialistinę 
santvarką ir sugrąžins Lietu
voje ant sosto senuosius ponus. 
Todėl Grigaitis liepia visiems 
lietuviams melstis tiesiai ir be 
jokio svyravimo už Anglijos 
laimėjimą.

O betgi smetonininkai iš 
“Naujienų” visas savo inspira
cijas ir instrukcijas ima iš 
Smetonos politinės šeimos, ku
ri sėdi Berlyne ir sušilus dar
buojasi už Hitlerio laimėjimą.

Specialiai Italų Kariniai 
, Trokai Egipte

Roma. — Pranešama, jog 
'italai Egipte veikia prieš 
anglus šarvuotais trokais 
su tokiais plačiais “taje- 
riais,” kad tie trokai gali 
her dykumų smėlius lengvai 
važiuoti; o jų tajeriai esą 
“neperšaunami.”

Nugąsdinta Remington 
Ginklų Kompanija, Bud- 
, riai Saugoma

Bridgeport, Conn. — Die
ną ir naktį ginkluoti polici
ninkai ir privačiai kompa
nijos sargai saugo čionaiti- 
nį Remington ginklų fabri
ką. Mat, gavo pranešimą te
lefonu nuo Brooklyno, N. 
Y., policijos, kad “šiandien 
(rugs. 17) bus susprogdin
tas” šis fabrikas. O Brook
lyno policijai koks tai sla
pukas, nepaduodamas savo 
vardo, sakė per telefoną, 
kad tas didis fabrikas bū
siąs “išneštas į padanges.”

Remington kompanija da
bar dirba Jungtinėms Vals
tijoms kulkasvaidžių ir šau
tuvų šovinius už $700,000. 
Neseniai ji paskelbė, kad 
padidins savo darbininkų 
skaičių nuo 2,000 iki 6,000.

40 LONDONO BALIONŲ 
NORVEGIJOJ

London, rugs. 18.—Audra 
nunešė 40 Londono apsau
gos baliūnų į Norvegiją. 
Vieno baliūno kabančios 
vielos apsisuko apie norve
gų bažnyčios bokštų, ir nu
griovė jį._ Norvegai ir vo
kiečiai nušovė žemyn 30 to
kių anglų baliūnų Norvegi
joje.

Anglai Minomis Aptvėrė 
Vokiečių Prieplaukas

London, rugs. 18.—Anglų 
orlaiviai prisodino minų į 
vandenis apie vokiečių prie
plaukas Norvegijoj, Dani
joj, Holandijoj, Vokietijoj, 
Belgijoj ir Francijoj, Anglų 
minos jau nuskandino tūk
stančius tonų vokiečių lai
vų, kaip tvirtina Anglijos 
vyriausybė.

Vokiečiai Sužaloję 7 Londo
no Lėktuvų Stovyklas

Berlin, rugs. 18.—Anglai 
Londono srityje turėjo 10 
orlaivių stovyklų, ir vokie
čių bombininkai dabar per 
24 valandas labai suardė 
septynias iš tų stovyklų, 
kaip teigia vokiečių koman
da.

ŽIAURIAUSIAS ORO 
MŪŠIS

London, rugs. 18.—300 
vokiečių orlaivių ir tiek pat 
anglų lėktuvų šiandien žiau
riausiai kirtosi virš Anglų 
Kanalo.

" Tai šitaip veidmainiauja ir 
blofina šiandien visi smetoni
ninkai iš visų pastogių ir iš vi
sų kampų.
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Italai Užėmė Strategi
nį Miestą Egipte, Žy

giuoja į Matruh
Pusė Miliono Italų Armijos prieš 190,000 Anglų Kariuome

nės Egipte; Mūšiai Šėlsta Baisiuose Karščiuose
London, rugs. 18.— 

komanda pripažįsta, 
italai užėmė Sidi Barani 
miestą, Egipte, prie gele
žinkelio, einančio palei Vi
duržemio Jūrą.

Sidi Barani yra už 55 
mylių nuo italų kolonijos 
Libijos, šiaurinėje Afrikoje.

Roma, rugs. 18.—Dabar 
italų armija (šiuos žodžius 
berašant) pasiekė punktus 
10 mylių toliau į rytus nuo 
Sidi Barani.

Siaučia mūšiai Egipte 
tarp italų ir anglų motori
zuotų karinių jėgų didelia
me kraštyje, 110 iki 120 
laipsnių.

Italai briaujasi pirmyn

ANGLU KOMUNISTAI IŠREIKALAVO ATIDARYT 
TURČIŲ NAMUS DARBO ŽMONĖMS, KURIU 

BUTUS SUNAIKINO VOKIEČIAI 
' V. .1 * . 'I . * . ' . \

kad juose galėtų biednuo- 
menė pasislėpt nuo vokiečių 
oro bombų.

Vadas komunistų delega
cijos buvo profesorius J. B. 
S. Haldane, pasauliniai gar
sus mokslininkas, narys 
“Londono Daily Workerio” 
redakcijos.

Delegacija pareiškė mi- 
nisteriui Andersonui, jog 
komunistai ir tas jų laik
raštis “griežtai stoja petys 
petin su savo draugais An
glijos piliečiais ir kovoja, 
kad Anglijos žmones laimė
tų pergalę.”

Kiti Londono laikraščiai 
tuoj aus parėmė “Daily 
Workerio” reikalavimą, kad 
valdžia parūpintų tinkamas 
slėptuves žmonėms nuo oro 
bombų visose Londono da
lyse.

London. — Anglijos Ko
munistų Partija ir jos dien
raštis “London Daily Wor
ker” atsiuntė savo delega
tus pas anglų vidaus reika
lų ministerį Sir John An
dersoną ir reikalavo, kad 
valdžia atidarytų turčių na
mus biedniem žmonėm, ku
rių butus sunaikino vokie
čių bombininkai. Komunistų 
delegatai taipgi reikalavo 
atidaryti darbo žmonėms 
didžias plienines bankų 
spintas (seifus), kaipo slėp
tuves nuo oro bombų.

Ministeris Andersonas 
j tad pareiškė, kad valdžia 
stengsis parūpint vietas be
namiams žmonėms turčių 
rūmuose (kurių savininkai 
seniai išvažiavę iš Londo
no). Jis taipgi žadėjo atida
ryti didžiuosius apdraudos 
kompanijų ir bankų seifus,

Anglija Jau Galės Gauti 
“Lekiančių Tvirtovių” 

iš Amerikos
*

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivyno ir amunici
jos viršininkų taryba nu
sprendė leist Anglijai užsi- 
sakyt Amerikos fabrikuose 
Boeing bombanešius, vadi
namus “lekiančiomis tvirto
vėmis.”

Tie bombiniai orlaiviai 
yra po 15 tonų svorio ir tu
ri po keturis galingus mo
torus.

Karinė Amerikos taryba 
dar nepraleidžia Anglijai 
naujausių Boeing bombane- 
šių. Šie bombanešiai turi 
tokius gazolino tankus, kad 
prašautos juose skylės pa
čios užsidaro; jie taip pat 
stipriau ginkluoti ir turi ki-

Anglų | linkui Matruh ’ prieplaukos 
kad miesto, kuris-.taipgi yra ge

ležinkelių ir vieškelio maz-
gas prie Viduržemio Jūros. 
Iš Sidi Barani eina puikus 
asfaltinis vieškelis į Mat
ruh.

Dar neteko daugmeniškai 
susikirst italų pėstininkams 
su anglų pėstininkais.

Anglai Egipte turi 110,000 
armijos ir Palestinoj 80,000.

Pranešama, kad 500 tūk
stančių italų armijos iš tri
jų šonų žygiuoja linkui Ale
xandra os, didžios anglų 
prieplaukos miesto; o jei 
pavyks jiem užimt Alexan
dria, tai jie maršuosią 
prieš Suezo kanalą, anglų 
valdoma. v i

Ragina Duot Angli jai ? ; 
„ 150 Karinį Ameri-c 

kos Orlaivį
X

Washington. — Jungtinių 
Valstijų “Armijos ir Laivy
no Žurnalas” rašo:

“Kariniuose rateliuose ši
čia kalbama, kad reikėtų su
teikti Anglijai kai kurias 
Amerikos armijos ‘lekian
čias tvirtoves’ (didžiuosius 
bombanešius).”

New York. — Socialistų 
laikraštis “Nexy 1 Leader” 
taipgi reikalauja, kad Jung
tinės Valstijos tuojau pa
siųstų “80 savo karinių lėk
tuvų ir 50 Amerikos laivy
no bombanešių.” 

tų pagerinimų, kurie dar 
slaptybėje laikomi.

Goering Nuskridęs Apžiūrėt 
Londono Nuostolius

Berlin. — Sakoma, kad 
pats vokiečių oro laivyno 
komandierius maršalas Go- 
eringas nuskrido į Londo
ną; matė, kokių nuostolių
miestui padarė vokiečių 
bombininkai, ir buvo tuomi 
labai patenkintas..

Tai per Paskubos Dar
bą Kilus Eksplozija Už
mušė 48 Darbininkus
New York. — Čionaitinis 

republikonų dienraštis “He
rald Tribune” rašo, kad 
Hercules parako fabrike 
Kenvil, N. J., parakas buvo 
džiovinamas, pučiant į jį šil
dytą orą, ir gal dėl to įvyko 
eksplozija, kuri užmušė 48 
darbininkus. Kai kurie ar
mijos amunicijos viršinin
kai taipgi sakė, kad toks 
parako džiovinimas yra pa
vojingas.

Pučiamu šildytu oru buvo 
norima greičiau paraką iš
džiovinti.

Kompanija Nepripažino 
Darbininkų Unijos

New York. — “Daily 
Worker” rašo, kad Hercu
les parako kompanijoj dar
bininkai abelnai buvo ver
čiami perskubiai dirbti. 
Hercules fabrikai nepripa
žino jokios darbo unijos. 
Vyram buvo mokama nuo 
$24 iki $30 algos per savai
tę.

Kompanija per savo ad
vokatą paskelbė, kad už
muštųjų šeimynoms ji atly
gins po 5 iki 6 tūkstančių 
dolerių ir apmokės jų pa
laidojimo lėšas.

Vėl Žuvo Daug Anglą nuo 
Vokiečių Oro Bombą

London, rugs. 18.—Vakar 
anglai skelbė, kad vokiečių 
bombininkai tik daug namų 
suardė bei sudegino madin
giausioje Londono dalyje, o 
mažai žmonių užmušė bei 
sužeidė. Šiandien gi anglų 
komanda sako, kad vokie
čiai oro bombomis vėl daug 
londoniečių užmušė bei su
žeidė. ' ! ’ - ' ' . v

* •

Vokiečiai Tvirtina, kad Ją 
Kanuolės Pleškina Londoną

Berlin, rugs. 18.—Hitlerio 
laikraštis “Voelkischer Beo- 
bachter” pakartojo tvirtini
mą, kad didžiosios vokiečių 
kanuolės iš Franci jos pa
krančių naikina Londoną, 
kurs stovi už 86 mylių. Vo
kiečiai paversiu griuvėsiais 
visą Londoną.

Londono prieplaukos pra
gariškai dega, sako vokie
čiai.

Chungking, Chinija.-- 
Per septynius pirmuosius 
mėnesius šiemet chinai su
naikino 70 Japonijos laivų, 
tarp jų ir kelis karinius ja
ponų laivus. Chinai dau
giausia jų minomis nuskan
dino.

Smarki Audra Išblaš
kė Vokiečių Laivus, 
Kaip Sako Anglai

Vokiečių Laivai Buvę Priruošti Plukdyti Armiją į Angliją; 
Vokiečių Orlaiviai Žiauriausiai Naikino Londoną

London, rugs. 18. — Vo
kiečių orlaiviai šiandien jau 
keturis kartus atakavo Lon
doną (iki 8 vai. ryto pagal 
New Yorko laiką). Banga 
po bangos jie puolė Londo
ną, kaip praneša anglai:

Vokiečiai per devynias 
valandas iš oro įtūžusiai 
bombardavo Londoną. Tai 
buvo žiauriausias iki šiol 
miesto naikinimas.

VOKIEČIAI ARDĖ, DEGI
NO GARSIAUSIAS LON

DONO VIETAS
London. — Šėlstanti aud

ra jūros siaurumoje—Anglų 
Kanale, rugs. 17 d. “išblaš
kė vokiečių laivus ir savo 
jėgomis plaukiančias jų vai-

ORO BOMBOS NUŽUDĖ 
2,000 ANGLŲ, SU

ŽEIDĖ 8,000
London. — Anglų minis

teris pirmininkas Winston 
Churchill pranešė seimui 
rugs. 17 d., kad vokiečių 
bombininkai išžudė 2,000 
nekariškiiį žmonių ir sužei
dė 8,000 Londone ir kitur 
Anglijoj; o tuo pačiu laiku 
vokiečiai lakūnai užmušė 
bei ‘sužeidė tik 250 anglų 
kariškių.

Anglija Stiprėjanti
Premjeras Churchill sa

kė, jog karinė Anglijos jė
ga “eina vis stipryn sau
sumoj ir jūrose, o labiausiai 
tai ore.” Jis neabejojo, kad 
Anglija laimėsianti karą.

Roma, rugs. 18.—Italų ar
mija nužygiavo pirmyn jau 
75 mylias per Egiptą, An
glijos pusiau-koloniją.

Vokiečiai Sakosi Ištaškę 
Londono Prieplaukas

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, jog jų lakūnai taip su
pleškino Londono prieplau
kas, kad anglų laivai jau ne
galį jomis naudotis.

Rugs. 17 d. vokiečiai su
naikino keturis anglų lėktu
vus, o savo prarado du, kaip 
teigia vokiečiai.

Jau per dvi naktis anglų 
orlaiviai nemėgino bom- 
barduot Vokietiją.

Vokiečių lakūnai vėl bom
bardavo anglų prieplaukas 
ir kitus kariškai svarbius 
punktus.
Berlynas Skelbia, kad Daug 

Daugiau Nuskandino An
glijos Laivų .

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, jog per savaitę jų sub- 
marinai ir orlaiviai sunaiki
no 188,500 tonų priešo lai
vų.

~.......-

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytojų savo dien
raščiui.

tis” pakraščiuose Francijos, 
kaip praneša anglai. Jie sa
ko, kad tie laivai ir valtys 
buvo priruošti gabent vo
kiečių armiją į Angliją, ale 
viesuliška audra, girdi, pri
vertė juos pabėgt j kitas, 
geriau apsaugotas prieplau
kas. Bet dabar audra jau 
nutilo.

Pranešama, kad vokiečiai 
telkia savo armiją ir Nor
vegijoj plukdyti ją laivais ir 
motorizuotomis valtimis j 
Angliją.

200 ar daugiau vokiečių 
orlaivių perlėkė per Anglų 
Kanalą, nežiūrint šėlusios 
audros, ir baisiu smarkumu 
skrisdami užpuolė iš ketu
rių šonų bombarduot Lon
doną.

Londone tuo laiku buvo 
ūkanotas oras, su žemai 
“kabančiais” debesiais, tai 
sunku buvo anglams užpuo
likus atmušt; bet vis tiek 
greitieji anglų lėktuvai ir 
priešorlaivinės kanuolės nu
kirto žemyn 12 vokiečių or
laivių, o vokiečiai nušovė 
tik tris anglų lėktuvus, kaip 
tvirtina anglai.

Vokiečių lakūnai šiuo žy
giu bombardavo šauniausias 
Londono vietas: Mayfair, 
Chelsea, Bond St., Piccadil
ly Circus, Berkeley Square, 
Park Lane, Saville Row, 
Burlington Arcade ir Ox
ford St., ir padarė labai di
delių nuostolių, nors mažai 
žmonių užmušė bei sužeidė, 
kaip kad praneša anglų vy- 
ridusybė. Vokiečiai tose vie
tose, be kitko, bombomis 
degino ir ardė departmen ti
nes krautuves, bankus ir 
kitas biznio įstaigas.

Vokiečių orlaiviai taipgi 
bombardavo Doverį, Ports
mouth ą ir kitas Anglijos 
prieplaukas.

Londono Orlaivių Stovyklos 
Sveikos, Sako Anglai

London. — Anglų vyriau
sybė sako, kad vokiečių 
bombininkai dar nesugadi
nę nei vienos anglų orlaivių 
stoties Londone ir kol kas 
beveik nepažeidę karinių 
Anglijos fabrikų.

Vokiečiai Atmušę Anglą Or
laivius nuo Vokietijos

Berlin, rugs. 18.—Anglų 
orlaiviai šiandien pavieniais, 
bandė įsibriauti į Vokietiją; 
bet vokiečiai nušovė žemyn 
tris anglų orlaivius, o kiti 
priešo orlaiviai pabėgo at
gal į Angliją, kaip teigia 
vokiečiu komanda.

London, rugs. 18.—Anglai 
sdko, kad jie Maltoje nukir
tę žemyn tris italų bombi- 
ninkus.

ORAS. — Šilčiau ir labiau 
apsiniauks.

/
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Mišios Per Radiją
Pasirodo, kad Lietuvoje sekmadieniais 

per radiją dar vis transliuojama katalikų 
kunigų mišios. Taip buvo dar rugpjūčio 
mėnesį, kai Lietuva jau buvo tarybinė.

Dėlto Lietuvos spaudoje žmonės kelia 
klausimą, kad mišių per radiją translia
vimas būtų nutrauktas, o vietoj to— 
transliuoti pamokinančių paskaitų.

Ypatingas Lietuvos Valstiečio 
Balsas

“Darbo Lietuva” (rugpj. 3 d.) spaus
dina vieną laišką, kurio autorius yra vii- 
stietis ir nenori net kad jo pavardė 1 a- 
tų skelbiama viešai. Šio valstiečio lai ' ; 
“D. L.” vadina “Būdingu socijalistii'č.- 
sąžinės balsu.” Štai, tasai laiškas:

“Esu gimęs 1904 m. vargingoje šcii o- 
je. Nuo septintų savo gyvenimo me
tų tarnavau svetimiems žmonoms. 
Dar bepiemenaudamas išmokau ska.it P 

• ir rašyti. Vėliau, paaugęs ir užsidirbę ; 
kiek pinigų, įstojau į mokytojų kursus 
Šiauliuose.

“Baigęs kursus, ir turėdamas vos 17 
metų, pradėjau liaudies švietėjo darbą. 
Būdamas mokytoju, įgijau mokytojo cen
zą; po kiek laiko perėjau į kanceliarini:; 
darbo tarnybą, kurioje ir dabar dirbu.

“Iki 18 savo gyvenimo metų skaisčią 
idėjų vedamas, aktyviai dalyvavau tuo
met draudžiamame komjaunimo ratelyje. 
Vėliau kanceliarijos darbo rutina išugdė 
iš manęs tik savimi besirūpinantį gyvį. 
Todėl per eilę metų, dažnai atsisakyda
mas ne tik nuo geresnio kąsnio ar drabu
žio, bet ir nuo būtinų kultūrinių pomė
gių, pradėjau krauti centus. Praeitais 
metais įsigijau 14 ha. ūkį už 13,000 litų.

“Kapitalistinio ūkio sistemoje ūki s 
' man būtų buvęs ramsčiu nustojus tarny

bos (o tas galėjo įvykti kiekvienu metu, 
nes nepriklausiau valdžiusiajai partijai).

“Dabar, įvykus Lietuvoje mano jau
nystės dienų svajonėms, aš su džiaugs
mu visą darbingiausiuoju savo amžiaus 
laiku įsigytą ūkį — savo prakaito ir dar
bo vaisių—perleidžiu.

“Aš esu daugiau negu įsitikinęs, kad 
susidariusioji Lietuvoje po 1940 m. bir
želio 15 dienos valstybės santvarka pra
dėjo naują epochą, kuri uždėjo kryžių 
juodajai praeičiai ir kad naujoji santvar
ka yra skaisčios ateities pasiekiamas 
idealas darbo žmonėms ir vienintelė tik
ra žmonijos gyvenimo santvarka žemėje. 
Šio siekimo žvaigždė, vyravusi mano jau
nystėje, kurį laiką buvo prigesusi, dabar 
dar skaisčiau sužibo.

“Būdamas tikras, kad dabartinio ar k i
tokio darbo (o tuo pačiu ir duonos) esa
moje santvarkoje niekad nestigsiu, pa. 
jųtau neteisingas prieš bendruome v, 
dar turėdamas' ir pašalinį turtą—ūU. 
Todėl jį ir perduodu bendruomenės r J* 
kalams. Jei bendruomenė ras reikalir i 
mane iš turimo darbo atleisti ir skhli 
•dirbti bu v. mano ūkyje,—visada pas! v - 
gęs tiems teisėtiems reikalavimams. ) 
būti bendruomenės parazitu—turėti u' į 
ir tarnybą—nenoriu! Ta buvusiojo n ai
nio supuvusi tvarka man ir anksčiau ’ • >

Našai įsigali Vengrijoj; Žada
Visai Užvaldyti Ją

Istanbul, Turkija. — Čia 
atvykę iš Vengrijos kelei
viai sako, jog Vengrija vis 
labiau papuola į Vokietijos 
globą. Po to, kai Vengrija, kalbėt prieš

vo lyg kaulas gerklėje, bet ji buvo “ma* 
1 lum necessarium.”

“Šį savo perleidimą (auką ar kaip ki
taip ją pavadintume) darau be jokių as
meninių išskaičiavimų. Priešingai, labai 
pageidaučiau, jei, draugai, galėsite, viso 
šio reikalo negarsinti, nes nesu autorek- 
lamos šalininkas.

“Atitinkamus perleidimo formalumus 
pasiruošęs atlikti kiekvienu metu.”

Hitlerio Konsulas ir Amerika
New Orleans mieste yra Vokietijos 

konsulas Baron Edgar von Spiegei. Sa
koma, kad laike pereito karo jis buvo ko- 

1 mandierius vieno vokiečių submarine. 
Jau vien tas nedarė jį populiariu Ameri-

Kiek laiko atgal jis viešai pasakė, jog 
Vokietija neužmirš to, kad Amerika šia
me kare remia jos priešus. Tai buvo grū
mojimas, kas neleistina daryti diploma
tiniams žmonėms, kokiu yra baron Spie
gei. Dėl ,to jau amerikinėj spaudoj kilo 
didelis skandalas, ypatingai, kada ta 
spauda yra nusistačius už Angliją.

Rugsėjo 16 d. “New York Post” iš
spausdino straipsnį ir įdėjo net fotogra
fijas, kad minimas Vokietijos konsulas, 
dar 1938 metais, yra parašęs laišką vo
kiečių laikraščiui “Freie Presse Fuer 
Texas’’, kuris išeina San Antonio mieste. 
Laiškas parašytas ant konsulo oficialių 
lakštų. Ponas Spiegei nesutiko su tūlo
mis žiniomis, kurios nebuvo hitlerinėj 
dvasioj parašytos. Iš to daroma išvada, 
kad konsulas Spiegei davė įsakymus vo
kiečių laikraščiui, kaip jis turi būti ve
damas, kaip jis turi rašyti.

Tai neleistinas diplomato žygis. Dabar 
tas keliama į viršų ir šaukiama prieš 
Vokietiją. Panašiais atsitikimais tokius 
konsulus šalys išveja. Gal bus tas pada
ryta ir mūsų šalyj.

Tas konsulo elgėsis, dabartinėj padė
tyj gali mūsų šalį į karą pastūmėti.

Sako, Sovietai Nesikiš į Karą
United Press žinių agentūra praneša 

iš Maskvos, kad karo laivyno organas 
“Krasnyj Flot” rašo:

“Mes stovime prie didžiausios svarbos 
istorinių įvykių. Griežti priešingumai 
tarpe kapitalistinių šalių dabar yra riša
mi kruvinoj kovoj. Negalima prileisti, 
kad Balkanuose kovos bus išvengiamos. 
Anglija pakartojo savo garantiją Grai
kijai, o Vokietija giriasi savo ekonomi
niais atsiekimais Balkanų pussalyj. So
vietų Sąjunga stovi nuošaliai nuo šio 
karo ir tų priešingumų.”

Atvežė Amerikon Sovietų Aukso
Priešsovietinė spauda dažnai šūkauja 

apie “Sovietų auksą”, žinoma, tikslu, kad 
paleisti melų prieš tą šalį arba šios ša
lies darbininkus. Į Ameriką atveža So
vietų aukso, bet tai kapitalistams, už 
perkamus tavorus.

Rugsėjo 15 dieną į San Francisco prie
plauką atplaukė švedų garlaivis “Barda- 
land” ir atvežė daugį Sovietų aukso, 
kuris yra vertas $11,000,000. Auksas bus 
laikomas bankuose, kaipo garantija, kad 
Sovietai atmokė^ už kiekvieną kreditą 
prekyboj. Matote, iš prekybos su Sovietų 
Sąjunga Amerika laimi, dar daugiau 
gauna aukso, o tavoraį, (kuriuos Sovietai 
perka, tai šimtam^ tūkstančių mūsų pilie
čių duoda darbus;

Kas Bus su Jugoslavija?
Iš Balkanų ateina žinių, kad Bulgari

ja reikalauja iš Jugoslavijos, kad jai ati
duotų keturis žemės sklypelius, kuriuos 
Jugoslavija pasiėmė nuo Bulgarijos po 
1914—1918 metų karo. Tuo pat kartu 
Vengrija sako, kad dalis Vaivodinos 
provincijos jai priklauso. Italijos fašistai 
taip pat kėsinasi ant Jugoslavijos. Po
nas C. L. Sulzberger rašo, kad Jugoslavi
ja turi viltį, kad ją užstos Sovietų Są
junga.

Nesenai Jugoslavija atsteigė diploma
tinius reikalus su Sovietų šalimi.

su vokiečių pagalba, gavo 
Šiaurinę 
Rumunijt
ląikraščk i ir radio tik pa
taikauja Vokietijai ir giria 
ją, o vengrų cenzūra už
draudžia bet ką rašyti ar 

Hitlerio val-

i'ransylvaniją nuo 
•, ;;ai Vengrijos

Paskutinėmis dienomis' 
srųarkiai pakilo daugis na-; 
zių laikraščių skaitytojui 
Vengrijoj; ir vengriški na-' 
ziai viešai džiaugiąs!, jog' 
artinasi laikas, kada jie bus, 
Vengrijos valdovai..

Lenkai kariai, perėję iš Syrijos i Palestiną, stoja Anglu komandon kovot prieš 
Vokietiją ir Italiją.

Lietuviams Žinotini Faktai 
Apie Čekoslovakiją

i Matyt Klerikalai, Tautinin
kai ir Socialistai Nori, 
kad ir Lietuva Liktų Įpin
ta Hitlerio Kilposna.
Čechoslovakijos tragedija, 

tai išdavas buržuazijos pra- 
I gaištingos i m p e r ialistinės 

politikos. Tą šalį į sutemas 
įvedė Chamberlaino, Dala- 
dierio ir Leo Blumo pra
gaištinga diplomatija. Dėka 
tos bjaurios politikos, šian
dien Franci j a yra po Hitle
rio plieniniu batu; dėl tos 
kreivos politikos ir Anglija 
kraujais prakaituoja; gra
žiausi namai pelenų krūvo
mis virsta, paimant mirties 
glėbin šimtus kūdikių ir 
motinų.

Ką Chamberlainas ir Da- 
ladieris Muniche pradėjo, 
tą Dr. Hacha, Hitlerio klap
čiukas, su Constantin von 
Neurath davedė iki galo. 
Po Sudetų krašto atplėšimo, 
ėjo visos Čechoslovakijos 
išdavimas.
Juodi Kapai; Apiplėšimas

Kai hitlėristų gaujos įsi
veržė į Čechoslovakiją, tai 
per tūlą laiką kasdieną žy
dų šeimose, dėlei desperatiš
kos baimės, ėjo saužudystės. 
Pirmą vokiečių įsiveržimo 
dieną nusižudė 80 žydų. Po 
to per ištisus mėnesius 
daug buvo saužudysčių tar
pe žydų ir tarpe cechų. Kai 
kuriomis dienomis po 30 as
menų nusižudydavo.

Metų ir pusės bėgyje na- 
ziai suėmė ir išvežė į kon
centracijos kempes Vokieti
jon 70,000 cechų.- Apart to, 
verstinai suėmė 300,000 Če- 
chijos gyventojų ir juos iš
vežė į Vokietiją verstinam 
darbui. Tos šalies visa in
dustrija dabar įjungta į 
Vokietijos karo mašiną. 
Maistas ir žaliava išveža- 

, ma iš Čechijos į Vokietiją, 
paliekant ten žmones ba
dauti. Kai Pragoj 1,260 stu
dentų streiku naziam pasi- 

l priešino, tai iš jų, kaip pa
davimai sako, kiekvieną de-

■ šimtą studentą sušaudė.
( Ko Nori Smetona ir Ame

rikos Lietuviai Atža
gareiviai?

Po atplėšimo nuo Lietu
vos Klaipėdos, kaip vokie- 

' čiai atplėšė Sudėti ją, Volde
maras, netiesioginiai jam 
visaip gelbėjo Smetona, no
rėjo lošti čechijos Hacha’s 
rolę. Tik dėka griežtam 
liaudies ir armijos pasiprie
šinimui Lietuva liko išgel
bėta ir sulaikyta nuo pate
kimo į Čechoslovakijos liki
mą.

Smetona ir Amerikos lie
tuviai reakcionieriai, savo 
pirmesnių^ 'nepasisekimus— 
Lietuvą atiduoti Hitleriui-y 
šiandien savo troškimais

faktinai sudaro 5-tosios ko
lonos pirmąsias eiles, kad 
kaip nors Hitlerio gaujas 
partraukus į Lietuvą.

Daugelyje parapijų lietu
viai kunigai jau maldas už
sakė kalbėt už Hitlerį, kad 
tik jam Dievas padėtų ka
rą laimėt ir Lietuvą pa- 
grobt, kaip jie sako, nuo 
Stalino. Chester, Pa., lietu
viai, gavę įsakymus nuo sa
vo klebono, jau daug mal
dų sukalbėjo už Hitlerio 
sveikatą.
Klerikalų, Tautininkų ir 

Socialistų Troškimai
Lietuvos liaudis pasiliuo- 

savusi iš Smetonos pries
paudos įmetė desperacijoh 
ne tik išnaudotojų, klasę 
Lietuvoj, bet ir jų pakali- 
kus-reakcininkus, k 1 e r įka
lus, tautininkus ir socialis
tus vadukus Amerikoj.

Jie dabar pirštais buria

Taryba parodė ypatingą 
[tais žmonėmis pasitikėjimą, 
kiekvieną iš jų vienbalsiai 
patvirtindama jiems patikė
tose pareigose. — Po to, 
(lr-ms Gedvilui, Cvirkai ir 

.Venclovai pasiūlius, ilgomis 
[ovacijomis buvo nutarta 
i pasiųsti sveikinimo telegra
mas didžiajam mokytojui 
[ir draugui Stalinui, Tarybų 
Sąjungos liaudies komisarų 
tarybos pirmininkui ir už- 

į sienių reikalų komisarui 
Molotovui ir Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo pirmininkui 
Kalininui. Tuo. nepaprastoji 
Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos sesija buvo baigta.

ir spėlioja, kaip čia pada
rius, kad grąžinti Lietuvoj 
priespaudą. Kadangi Lietu
va prisidėjo prie. Sovietų 
Sąjungos ir patapo didele 
jėga, tai per naują Lietuvos 
pavergimui reikia kitos di
delės jėgos. Tokią jėgą tie 
reakcininkai mato hitlerinėj' 
Vokietijoj., Todėl kunigai 
dabar, kaip ir Vatikanas, 
maldas įkalba už Hitlerį, 
kad jam Dievas padėtų lai
mėt karą.

To trokšta ne tik klerika
lai. Taip savo politines kor
tas stato Vitaitis, Karpius, 
Grigaitis ir kiti: girdi, galų 
gale Hitleris puls ant So
vietų Sąjungos, sumuš Sta
liną. Tuomet, aišku, Lietu
va eis Čechoslovakijos na
ziam vergavimo keliu.

Žinoma, kad tos jų filoso- 
jos, tie? troškimai paremti 
vėju. Bet tas nepakeičia 
paties fakto, jog klerikalai, 
tautininkai ir socialistai va
dukai Lietuvai lemia Čecho
slovakijos likimą; kad jie 
yra nazių 5-tos kolonos pa
laikytojai.

F. Abekas.

Žinios iš Laisvos Lietuvos

d. vienbal- 
nutarimas 

Tarybų So- 
Respublikos

LTSR Laikinosios Aukš
čiausios Tarybos 1940 m. 
rugpjūčio 26 
šiai priimtas 
del Lietuvos 
c i a 1 i s t i nes
Liaudies Komisarų Tary
bos sudarymo.
Sąjunginės Lietuvoj TSR 

Aukščiausioji Taryba nuta
ria sudaryti Sąjunginės Lie
tuvos TSR Liaudies Komi
sarų Tarybą šios sudėties: 
Liaudies Komisarų Tarybos 
pirmininkas — Mečius Ged
vilas, Liaudies Komisarų 
Tarybos pirmininko 
duotoj as — ! 
kis, Liaudies Komisarų Ta
rybos pirm, pavaduotojas iri

IR ŽEMAIČIAI PASI
RODO!

Telšiai.—Ir viet. žemaičiai 
statybininkai nusistatė pa
sekti Alytaus ir Prienų sta
tybininkų pavyzdžiu. .Dido
kas būrys draugų darbinin
kų pasiryžo parodyti, kaip 
dirba žemaičiai darbininkai. 
Rugpj. 22 d. jie užtinkavo 
dviem medžiagomis, aptaš
kė dažais, sulygino ir užtry
nė lubų 191.3 kv. metrus per 
8 valandas. Per tą laiką 
brigada iš dviejų tinkorių 
ir 4 pagalbininkų ' uždirbo 
286.5 litus. Anksčiau tokia, 
brigada, normaliai dirbant, 
atlikdavo ne daugiau, kaip 
50 kv. metrų per 8 vai. dar
bo diena. Darbo našumą že
maičiai tokiu būdu pakele 
visais 400 nuošimčių. Tai 
pirmieji stachanoviečiai Že
maitijoje. Reikšminga, kad 
telšiškiai stachanoviečiai at
sisakė nuo padidinto atlygi
nimo, pa reikšdami: “Dabar 
mes ir taip gauname padi
dintą atlyginimą: Mūsų 
ekonominės darbo sąlygos 
Raudonosios armijos dėka 
jau yra žymiai pagerėju
sios, mes laikome savo par
eiga pakelti darbo našumą, 
mes dabar dirbame ne kapi
talistams ir ne tam, kad

Martynas Junča-Kučinskas, pyaturtetume, mes dirbame 
Valstybės kontrolės liaudies 'Lietuvos Tarybų Socialisti- 
komisaras — Liudas Ado-ine^ Respublikai, mes dirba-

me Sovietų Sąjungai, dirba
me viso pasaulio kraštų 
varguomenės užtarėjui, di
džiajam draugui Stalinui. 
Už tad mes atsisakome nuo 
didelio uždarbio. Mes ir to
liau taip dirbsime, bet ten
kinsimos tuo, kiek pakanka 
darbo žmogui pragyventi.”

mauskas.
Tokios sudėties Liaudies 

Komisarų Tarybą pristatė 
Aukščiausiai Tarybai rug
pjūčio 26 dienos posėdyje 
patvirtinti Liaudies Komi
sarų Tarybos pirmininkas 
Mečius Gedvilas. Aukščiau
sioji Taryba entuziastingo
mis ovacijomis sutiko drg. 
Gedvilo pasiūlytą pirmą 
LTSR Komisarų Tarybos 
sąstatą. Visi aukščiau išvar- j mokslininkai Kaune

Kaunas. — Maskvos pa- 
Į vyzdžiu, Tarybų Lietuvos 

; nori
[liniuku pava.- Liaudies Komisarų ‘ įsteigti mokslininkų rūmus, 
Stasys Brašiš- Tarybos nariai yra ne tik(įurįe turėtu nemažos reikš- 

Aukščiausios Tarybos na-|mas įvairioms mokslo ša- 
jLVMvo Mum. yisai/ darbo koms bei susitikimams su
Lietuvos TSR valstybinio iliaudziai zinomi n‘ Pazista-ikaimyniniųtarybųrespubli- 
plano komisijos pirmininkas (mb kaip kovotojai už liau-'kų bei tolimesnių kraštų

dies reikalus. Aukščiausioji mokslininkais.—Pijus Glovackas, Vietinės 
pramonės liaudies komisa
ras—Motiejus Šumauskas,
Maisto pramonės 'liaudies 
komisaras — Jonas Lauri
naitis, Finansų liaudies ko
misaras — -Juozas Vaišno
ras, Žemės ūkio liaudies 
komisaras — Matas Mickis, 
Prekybos liaudies, komisą- vau išsiėmęs pirmutines pi
ras — Marijonas Grego-,lietybės popieras, bet dėl; 
rauskas, Vidaus :

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerb. “Laisvės” Red.
Pirm kiek metų atgal bu-

Į tų būt ir kur reikia kreip
tis tokiam atsitikime?

Malonėkite atsakyt per 
dienraštį “Laisvę” už ką 
tariu ačiū.

“Laisves” Skaitytojas.
Atsakymas

reikalų nepastovios gyvenimo vie-j’ 
liaudies komisaras — Alek- tos negalėjau išsiimti antrų’ 
Sandras Guzevičius, Teisin- popierų. Pereitą metą išpil- Ištiesų keista. Rašyk tam 
gurno liaudies komisaras — dęs aplikaciją ir vėl pasiun- pačiam Biurui. Vėl paduok 
Povilas Pakarklis, Sveika-čiau prašymą gaut tas po- visas informacijas, kada ir 
tos apsaugos liaudies komi- piei'as. Blanka buvo išpildy- į kokį uostą atvažiavai, 
sąrąs — Dr. Vytautas Gir-'ta kaip ir ta pirmutinė, ir Taip pat primink jiems,"kad 
dzijauskas, švietimų liau-^buvo nurodyta, kur tie po- jie pirmiau tą laivą surado, 
dies komisaras Antanas' pieriai buvo išimti ir kada, kas pasidarė, kad dabar ne- 
Venclova, Komunalinio ūkio , Jie tą aplikaciją gavę ilgai suranda. Toki dalykai už- 
liąud. komisaras — Valeri-(išlaikė ir dabar man prane- ima laiką. Šio atsakymo ra
jonas KnyVa, Socialinio šė, kad jie nesuranda laivo, šytojui prisiėjo pusantrų 
draudimo liaudies komisą-kokiu aš čia atplaukiau, metų laukti, kol pagaliau 
ras — Jurgis Glušauskas,1 Pirmiau tai jie surado, o surado visas reikiamas in- 
Darbo liaudies komisaras—I dabar jau ne. Kaip tai gale- formacijas apie laivą.
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Žeme Tik Tiems, Kurie Ją Dirba
Lietuvos Valstiečio Sunki tiečiais. 1905 metais ta ko- 

kova dėl žemės, baigiasi va priima aštresnes ir or- 
visišku ir galutinu laimė
jimu.

Seimo atstovo žemės Ūkio
Ministerio Mickio kalba 
liepos 23 d. Seimo posėdy 
žemės klausimu

nis — drapaką. Javapjūvė 
ir šianapjūvė mašina — re
tenybė. Tad kame gi reika
las? Ar lietuviai negabūs ir 
todėl nepajėgia savo triūsu 
kurti sau laimę? Ne, tai ne
tiesa. Kodėl Sovietų Sąjun
goje iš metų į metus kyla 
valstiečių gerbūvis, o Lietu
voje krinta?

Dalykas tas, kad Sovietų 
Sąjungoje yra darbo žmo
nių valdžia, valdžia darbi
ninkų ir valstiečių, kurie 
rūpinasi savo kraštu, savo 
tauta, savo žmonėmis. So
vietų Sąjungoje valstiečiai/ 
dirbdami savo žemę, žino, 
kad ta žemė niekuomet ne
bus vertelgų spekuliacijos 
objektu ir žaislu jų ranko
se, kad ji priklausys ant vi
sados visai tautai, kad ta 
žemė stipriai apsaugota nuo 
pasikėsinimų bet kokių ka
pitalistinių valstybių.

(Bus daugiau)

apgalvotus mokslininkų ir 
valstiečių planus.

žinome, kad, kuomet buvo 
importuojama iš Anglijos 
pora eržilų, juos apžiūrėti 
ir tikrinti buvo pasiųsti net 
keturi veterinarijos gydy
tojai (plojimas). Iš to ma
tome, kad prie kapitalisti
nės tvarkos Lietuvoje daug 
geriau buvo rūpinamasi gy
vuliais negu žmonėmis. Ir 
tai yra faktas. Buvo duoda
mi nurodymai, kiek reikia
skirti kvadratinių metrų‘Varpinių javų derlius visą 
vienai kiaulei ir karvei. At- laiką svyruoja tarp 21—25 
vykdavo pas dvarininką in
žinierius — technikas, išma
tuodavo ir sakydavo, kad 
olandu karvei reikia tiek tai 
kvadratinių metrų. Tuo tar
pu valstiečiai gyveno surū
gusiose, sulūžusiose pirkio-

kams rūpėjo ne tautos ge
rovė, bet pelnas ir dar kar
tą pelnas.

Valstietis, besistengda
mas išsilaikyti, pardavinėjo 
bekoną ir pieną, pats jų ne
ragaudamas.
Smetoniniai Metai Valstie

čiams Buvo Sunkiausi
Sunkiau si valstiečiams 

buvo smetoniškos dispansi- 
jos metai. Dvarininkams 
normos buvo padidintos iki 
150 ha ir už nusavintas iš 
dvarininkų žemes buvo iš
mokami dideli išperkamieji 
mokesčiai miškais, šimtais 
tūkstančių ir milijonais li
tų. Tie pinigai, pavidale že
mės mokesčių, muitų ir ak
cizu, buvo

Valstiečių Namai Vis La
biau Smego į žemę

Pas mus Lietuvoje prie 
buržuazinės lietuviškos val
džios žemės ūkis stovėjo 
vietoje ir net rodė regreso 
žymių.
derliai iš vieno ha 1925— 
1940 m. nė kiek nepadidėjo.

kiškąją eksploataciją pa
keitė kapitalistinė. Miesto 
kapitalistai, lietuviški ir 
užsieniečiai, diktavo mūsų 
žemės ūkio gaminiams kai
nas/ jas numušdami, ir nu
statydavo aukštas kainas 
pramonės gaminiams. Kai
nų žirklės nuolat didėjo. 
Valstietis atsidūrė visiškoje 
kapitalo p r iklausomybėje.

i galus su 
galais vertė jį dirbti nuo 
tamsos iki tamsos \ ir dar 
daugiau, bet jo padėties 
nepagerindavo nei geri der
liai, nei aukštos produkcijos 
gyvuliai. Skolos, procentai, 
nesumokėti mokesčiai, bau
dos, o su jais ir valstiečių 
skurdas augo iš metų į me
tus. W

Valstietis pasidarė kaip 
ta karvė, iš kurios, kiek ji 
pieno neduotų, viską išmel- 
žia šeimininkas.

Darbo valstiečio padėtis 
buvo netikra. Visą laiką 
jam teko gyventi baimėje, 
kad tikrasis jo ūkio savinin
kas, kapitalistas, neparduo
tų iš varžytynių jo žemės, 
nenuvarytų jo į bernų ir be
darbių eiles. Per visą buržu
azines Lietuvos gyvavimo 
laikotarpį buvo parduota iš 
varžytynių 25,000 ūkių. 
Vien žemes Bankas per pa
skutiniuosius kelis metus 
pardavė iš varžytynių 913 
ūkių su 28,722 ha žemes.

Taigi, valstiečio nuosavy
bė buvo tik popierinė ir bu
vo pakenčiama kapitalistų 
ir buržuazinės valdžios tik 
kol jiems tai buvo naudinga 
ir pelninga. Karvė, kuri 
mažai pieno beduoda—pjau
nama. Valstietis, kuris ma
žai pelno bekrauną dvari
ninkui ir kapitalistui — iš
varomas iš ūkio, turi apleis
ti savo tėvų ir senelių krau
ju ir ašaromis aplaistytą 
žemę. Nieko negelbsti nei 
senelių dejavimai, nei ma
žųjų vaikų ašaros.

Čia man prisimena labai 
charakteringas epizodas. 
Tai buvo Pakaunės vienoje 
pradžios mokykloje. Moky
tojas ketvirto skyriaus mo
kiniams uždavė parašyti 

proletarais darbelį: ^Ką aš daryčiau, 
(plojimai). Tik 4 metams jei būčiau kapitalistu?” Vie- 
praslinkus po žemės refor
mos, 1930 metais, 35.4 nuoš. vieną dieną gerčiau pieną, 
gautų sklypų jau buvo vie
naip ar kitaip parduoti. 
Taip atsitiko todėl, kad re
formą pravedė buržuazija 
ir savo pačios interesuose; 
kad buržuazinė Lietuvos 
valstybė spaudė ir grobė 
darbo valstiečius; kad žemė 
buvo pasilikusi pirkimo — 
pardavimo objektu, turtuo
lių pasipelnymo ir spekulia
cijos objektu.

Nedaug geresnė padėtis 
buvo ir senųjų valstiečių, 
vadinamų pilnateisių savo 
ūkių savininkų. Dvarinin-

ganizuotesnes formas. Val
stiečiai pirmą kartą pradeda 
veikti sutartinai su dar ne
gausingu tuomet Lietuvos 
ir buvusios carinės Rusijos 
pramonės proletariatu. Ūo-

Draugai atstovai! Lietu-1lus _cfro tar.nas ^olypinas, 
va yra‘žemės ūkio kraštas |noredamas ,lsve"gtl pavo' 
Mūsų krašto gerbūvis prAaus’ eme kurtl sosto lr 
klausė iki šiol ir priklausys 
ateityje nuo darbo valstie
čių gerbūvio. Todėl valstie
čių klausimas yra vienas 
svarbiausių klausimų, ku
riuos teks išspręsti Liau
dies Seimui.

Kada darbininkai, vals-

i dvarininkų atramą — stam- Reikalas surišti 
besnius buožių ūkius.

Kova dėl žemės, dėl lais
vės tęsiasi.

Pagaliau, 1917 m. spalių 
mėn. Didžioji Socialistinė
Proletariška Revoliucija at
neša SSSR tautų valstie-

tiečiai ir darbo inteligenti-'čiams visišką laimėjimą, vi
ja pasiuntė mus atstovais į sišką atpalaidavimą iš ponų 
Liaudies Seimą, jie įsakė ir kapitalistų jungo (ploji- 
mums šventai daboti pa- mai). 
grindinius darbo liaudies 
interesus. ( , _ _

Seimo nutarimai žemės užsienio buržuazijai pade
dant, buvo primestas kapi
talistinės 
jungas.
Lietuvos 
Lietuvos

Gi Lietuvos liaudžiai per 
šlykščiausias a p g a v y s tęs,

klausimu gali būti tik nau
dai liaudies, naudai darbo 
valstiečių, nors šis sprendi
mas ir paliestų nežymios iš
naudotojų saujelės intere* 
sus.
Lietuvos Valstiečių Būklė 
Dvarininkų Viešpatavimo 

Metu
Lietuvos valstiečiai 

Lietuvos kunigaikščių, 
kryžiuočių, ir lenkų unijos, 
ir buvusios carinės Rusijos 
laikais vergavo bajorams, 
baronams, grafams, vysku
pams ir kunigaikščiams; 
nebuvo jie šeimininkais sa
vo krašto, savo žemės: am
žiais jie buvo engiami savų 
išnaudotojų, o taip pat. viso
kiausių svieto atėjūnų ir 
perėjūnų.

Įvairaus plauko ir įvairių 
tautybių dvarininkai ne tik 
lėbavo iš sunkaus Lietuvos 
valstiečio darbo ir užsie
niuose statė sau puikias pi
lis ir neišpasakytus turtus 
krovė, bet dar gi pačius 
valstiečius buvo pastatę į 
gyvulišką padėtį, jais pre
kiaudami, mainydami į šu
nis, užplakdami juos rykš
tėmis, šaudydami ir išnie
kindami Lietuvos kaimo 
dukras.

Lietuvos valstietis am
žiais ponams^buvo tik dar
bo gyvuliu, kad krauti jiems 
turtus. Pagal ponų užgai
das jis buvo verčiamas išsi
žadėti ir savo gimtosios 
kalbos, ir savo įsitikinimų— 
turėjo būti tokios “vieros”, 
kokios ponas norėjo.

Bet Lietuvos valstiečiai 
amžiais kovojo su savo pa
vergėjais. Per gausias au
kas geriausių savo sūnų— 
Kosto Kalinausko, Kun. 
Mackevičiaus, Lukošiūno ir 
daugelio tūkstančių nežino
mų didvyrių atsikratė bau
džiavos ir tikėjosi tapti pil
nais šeimininkais savo, tė
vų ir senelių krauju ir pra
kaitu aplaistytos žemės.

Dvarininkai, caro remia
mi, pravedė tik tokią re
formą, kokia buvo jiems 
naudinga. Valstiečiai gavo 
tiek žemės, kad iš jos ne
galėtų pragyventi ir būtų 
priversti jieškoti papildomo 
priverčiamo darbo dvaruo
se. Pasikeitė tik pavergimo 
forma.

Lietuvos valstietis tai su
prato ir tęsė toliau kovą už 
atgavimą pagrobtų iš jo že
mių, už išsilaisvinimą iš po 
dvarininkų priklausomybės.

Tą* savo kovą Lietuvos 
valstietis tęsė ranka į ran
ką, koja į koją su tiek pat 
dvarininkų pavergtais bu
vusios carinės Rusijos vals-

ekspl o a tacijos

Valstiečių Būklė 
Kapitalistij Vieš

patavimo Metu
Lietuvos bežemiai ir ma

žažemiai pareikalauja ra
dikalios žemės reformos. 
Buržuazinė vyriausybė buvo 
priversta nusileisti. Dvarai 
buvo apkarpyti, bet dvari
ninkams buvo palikti dideli 
dvarų centrai su visu gyvu 
ir negyvu inventoriumi, o 
bežemiai ir mažažemiai ga
vo po mažą sklypą ir po ke
lioliką kelmų miško medžia
gos trobesiams pasistatyti.

Neturėdami lėšų įsikurti, 
gavę žemės naujakuriai var
go sunkų vargą ir tik labai 
maža jų dalis palyginamai 
kiek pakenčiamiau įsikūrė; 
didelė dauguma naujakurių 
ir šiandien tęsia ubagišką 
gyvenimą arba sodybas lik
vidavo — už pigią 
pardavė seniems ar
jiems dvarų centrų savinin
kams. Džiaugsmas valstie
čių buvo trumpas. Žemė, 
kurioje tikėjosi įsikurti ir 
surasti sau laimę, išslydo iš 

|jų rankų, ir naujakuriai, 
kelmynus beraudami svei
katos netekę, vėl pasidarė 
kaimo bernais, 
(plojimai)

kainą
nau-

Mūsų vidutiniški

centnerių (lietuviškas cent
neris 50 kilogramų). Galvi
jų pieno ūkis stovi vietoje 
ir net regresuoja. Ir karvių 
skaičius, ir vidutinė jų pro
dukcija nebeauga. Kiaulių 
ir avių ūkis ir smulkiosios 
ūkio šakos taip pat nerodo. išspaudžiami se ir niekas nesidomėjo, nie- r

smetonininkų iš plačių ma- Ras neaiškino, kiek kubinių jokios pažangos.
siu valstiečių ir darbininkų 
nuo ko valstiečių ūkių lici- 
tacija' smarkiai padidėjo, 
ūkių įsiskolinimas ir nesu
mokėtų mokesčių .sumos 
nuolat augdavo.

Sunkiausia buvo smul
kiam ir vidutiniškam ūki
ninkui, nes jis niekur neras
davo sau užtarimo ir pa
galbos, kai tuo tarpu dvari
ninkams ir stambiesiems 
ūkininkams, per protekcijas 
jų draugų ir giminaičių val
dinėse įstaigose ir bankuo
se, buvo atidėliojama ir nu
rašoma ir skolos, ir procen
tai, ir baudos, ir mokesčiai.

Smetonininkai daug ple
pėjo, kad jie rūpinasi ku
mečiais. Daug buvo kalba
ma ir rašoma apie pašal
pas kumetynams, pavyzdin
giems triobesiams, bran
giems pagerintiems ūkio 
padargams ir mašinoms, ge
riems reproduktoriams ir tt. 
Bet ar buvo rūpinamasi 
žmonėmis? Štai pavyzdys: 
viena pradžios mokyklos 
mokytoja, kuiį tai provinci
jos užkampyje, išdirbusi 
kelioliką metų susirgo psi
chine liga. Reikėjo suteikti 
pagalbą. Geros širdies ir 
jautresni žmonės pradėjo 
ja rūpintis. Nuvyko į Švie
timo Ministeriją ir pasakė, 
koks yra atsitikimas ir kad 
reikia žmogui suteikti ko
kią nors pagalbą. O pagalbą 
reikėjo suteikti žmogui, ku
ris visas savo jėgas buvo 
atidavęs liaudies švietimui. 
Ministerijoje valdini nkai 
biurokratai, išsiėmę storą 
knygą, pradėjo j ieškoti ir 
surado tokią tai mokytoją, 
bet, sako, pensijos jai mokė
ti negalima, nes jai trūksta 
pusantro mėnesio. Ir, re
miantis tokiu tai paragra
fu ir tokiu tai paragrafo pa
keitimų pakeitimu, negali
ma ir tiek. O kuomet buvo 
keliamas klausimas, ar ne
galima būtų paskirti gydy
tojų komisiją, kuri apžiūrė
tų nelaimingąją mokytoją 
ir ar nebūtų galima kur 
nors ją išgabenti gydyti, vėl 
pradėjo aiškinti, kad einant 
biudžetu ir to negalima.

nas iš vaikų parašė: “Kiek- 

t) paaiškėjo, kad tas vaikas 
yra ūkininko sūnus, jo tė
vas turi keturias geras 
olandiškos veislės karves. 
Iš to galima suprasti, kad 
pas mus ūkininkai gamino 
produktus, bet negalėjo jais 
naudotis, nes buvo priversti 
viską parduoti už pusę kai
nos ir dar pigiau, kad su
mokėti mokesčius, kad galė
tų apmokėti skolas. Vadi
nas, nors gamindavo pro
duktų, patys turėjo badau
ti. Augo džiovininkų ir pa
liegėlių tauta, o dvarinin- Dabar iš kitos pusės. Mes

Vienam Čikagos fabrike paruošta medžiaga amunicijai gaminti

metrų oro reikalinga žmo
gui. Visi labai gerai žino, 
kad įvairios neva žemės 
ūkiui remti pašalpos su
plaukdavo tik į dvarininkų 
ir valdininkų — ūkininkų 
kišenes ir kad tik .retas val
stietis gaudavo po du ar tris 
litus, kaip premiją jų vai
kams už gaminius jaunųjų 
ūkininkų parodėlėse.

Smetoninė valdžia nesirū
pino pakelti žemės ūkio kul
tūros ir valstiečio gerbūvio. 
Valstietis ūkininkavo kaip 
išmanė, negaudamas iš nie
kur jokios pagalbos ir nuo
lat spaudžiamas. Valstietis 
buvo nušalintas nuo mokslo, 
žinių ir kultūros, kurių go
džiai troško valstiečių vai
kai.

Draugai atstovai! Jums 
yra žinoma, kokią didelę 
pažangą per tuos metus pa
darė Sovietų Sąjungos že
mės ūkis.

Daugiau kaip pusė milijo
no traktorių dirba ten So
vietų laukuose: Daug dešim
čių tūkstančių vertų nusis
tebėjimo kombainų nuima 
nuo jų aukštą derlių.

Valstiečiai ten valdo ne 
tik traktorius ir kombainus 
—jie SSSR pasiekia aukš
čiausių mokslo viršūnių, jų 
vaikai mokosi universite
tuose ir akademijose ir kar
tu su darbininkais valstie
čiais valdo valstybę ir visą 
tautos ūkį.

Darbo žmogus SSSR yra 
apsuptas dėmesiu ir rūpes
čiu savos sovietiškos socia
listinės valstybės ir žemės 
ūkis ten pasakiškais žings
niais varomas pirmyn pagal

Kaime, valdininkų ir dva-1 
rų ūkiuose, atsirado gražių 
naujų triobesių ir raudonai 
dažytų stogū, o valstiečių 
namai dar labiau įlindo į 
žemę. Dvaruose mūrai, o 
kaime samanotos, sukrypu- 
sios šiaudinės pastogės.

Y p a t i ngai apverktinoje 
padėtyje yra aprūpinimas 
valstiečių žemės ūkio maši
nomis ir įrankiais. Net sme
toniška statistika pripažįs
ta, kad tik kas antras smul

kusis ūkininkas turėjo, plū
gą, tik kas dešimtas smul
kusis ir kas trečias viduti-

PITTSBURGH, PA.

Klaidos pataisymas
Rugsėjo 16 dieną dienraš

tyje “Laisvėje” įvyko labai 
nemaloni klaida, aprašant 
apie mirimą darbininkų veikė
jo. Pasakyta, kad mirė Vla
das Valicki, o turėjo būti Vla
das Slavickis. šiuomi klaidą 
atitaisau.

Reporteris.

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

Nfc*v Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslą Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims mm 10 iki 24 egzempliorių, 

kaina po 2oc už egzempliouų, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

Puikiausia berniukui ar mergaitei dovana — tai naujas Remington Type- 
writeris. Artinasi mokyklų baigimo sezonas — Graduations. Apdovanokite 

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 3410)

A

Junior Deluxe Portable $34.50

$49.50Remington Model No. 5 Deluxe
Remington Model No. 1 Deluxe $59.50

$67.50Deluxe Noiseless PortableTuojau užsisakykite per “Laisvę,” 
nes “Laisvė” savo skaitytojams 

duoda didelę nuolaidi}.

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami informacijų j m prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER* ST. BROOKLYN, N. Y.

HHHHHIBH



• • •• • I -

Ketvirto Pulapta » ‘Mfci« aTi .

m WWMMIE ww.aii.WT M jh&uaį/1 ■111 ■ w ti1!
'; U ■ ‘ • • • .' . ■ • . • f■ ' ..f ■ •

Ketvirtai, Rugažjo 19, 1940

. *

i . .

Žinios Iš Laisvos Lietuvos
Vilnius. — Prie žinios apie 

atkastą [ bokštą Ožeškienės 
aikštėje,1; papildomai praneša
ma: Liejos 25 d., tvarkant 
Vilniuje Ožeškienės aikštę, 
poros metrų gilumoje darbi
ninkai aptiko kažkokių mūrų 
liekanas. Pranešus atatinka
moms įstaigoms, darbai tuo- 

„ jau buvo sulaikyti ir pradėta 
tyrinėti. Liepos 26 d. specia
liai sudaryta komisija iš prof. 
Limanovskio, dr. Morelovskio, 
dr. Cepak-Polubovičienės, Sle- 
dzievskio ir Lopacinskio, re
miantis atrasta medžiaga nu
statė, kad mūro likučiai yra iš 
ketvirto-septinto amžiaus lai
kotarpio. Atkastų mūrų lieka
nos sudaro pastato 
dalį.

Ožeškienės aikštė 
priklausė Radvilų
Spėjama, kad pastatas, kurio 
likučiai yra atkasti, stovėjo 
prie kelio, vedusio iš Vilniaus 
gynimo bokšto į fortifikuotą 
Neries tiltą. Be to, toje vietoje 
yra iškasamos dar koklių da
lys iš 17 šimtmečio, molinių 
ornamentų indų dalys, vinys, 
seni stiklai, vazos ir tt. Atras
tųjų koklių tarpe yra viena 
dar ligi šiol Vilniuje niekad 
nerasta. Molinių indų tarpe 
yra labai įdomios, kaip spėja
ma, gėrimui taurės. Tolimesni 
tyrinėjimai parodė, kad šie pa
statai nėra iš Radvilų laikų, 
kaip buvo manyta, nes atrastos 
žymės nepriklauso Radvilų gi
minės ženklams.

visumos

kadaise 
žemėms.

Vokiečiai Nereikalaują Mais
to iš Prancūzą Valdžios

Washington. — Amerikos 
ir Anglijos laikraščiai buvo 
paskleidę pranešimus, kad 
Vokietija išreikalavus iš 
neužimtos Franci jos dalies 
58 procentus viso derliaus 
ir maisto produktų abelnai. 
Dabar Franci jos ambasado
rius Amerikai, Gastonas 

aš tą laimę pajutau dideliojo HeAry-Hayc griežtai užgin- 
Stalino veido akivaizdoje.

“Eltos” direktorius 
Korsakas pareiškė: “Kiekvie
nas iš mūsų, kuriam teko lai-

Laiškas iš Laisvos Lietuvos
mokratiškiausiame pašau lio 
parlamente, kaip išlaisvintos 
tautos delegatai kartu su ki
tų laimingų tautų atstovais. 
Man teko garbė sėdėti kartu 
viename suole su drg. Kusine- 
nu, su drg. rašytoja Strong. 
Jeigu tikrąją laimę sudaro 
kilniausias, gražiausias prole
tarinės brolybės jausmas, tai'

čija tuos pranešimus; sako, 
drg. kad vokiečiai nieko pana

šaus nereikalavo iš Franci- 
, ..........................   ’ jos valdžios, ir neužimtoji

m ė būti Vyriausiojoj ai y o.j prancjjos dalis dar gauna 
ir o i I infntyn hiivn nvnmra i ril_ ”kai Lietuva buvo priimta į di
džiąją SSSR tautu šeimą, ne
galėjo sulaikyti savo begalinio 
džiaugsmo. Ilgametės Lietuvos 
darbo liaudies svajonės paga
liau išsipildė. Lietuvos Liau
dies Seimo deleguoti atstovai 
džiaugėsi kartu su kitų lai
mingųjų SSSR tautų atstovais. 
Tai buvo amžinai neužmiršta
mas įspūdis, kuris puikiausiai 
parodė, į kokią darnią šeimą 
pateko mūsų Lietuva. Mes visi 
pasistengsime, būti verti gar
bingo Sovietų piliečio vardo”.

cukraus, kviečių 
maisto dalykų iš 
užimtosios krašto
Mainais už tai neužimtoji 
dalis siunčia kai kurias ža
liąsias medžiagas į vokiečių 
užimtąją Franci jos dalį.

ir kitų 
vokiečių 

dalies.

Ispanija Darysianti Sąjungą 
su Berlynu ir Roma

KAUNAS. — Reikiant sku
biai pertvarkyti lietuvių kal
bos rašybą, švietimo Ministe
ris tam reikalui sudarė tokią 
komisiją: a) pirmininkas — 
Žiugžda Juozas, b) nariai:— 
1) Skardžius Pranas, 2) Kor- 
saka>Radžvilas Kostas, 3) 
Jonikas Petras, 4) Ambraška 
Jurgis, 5) Zimanas Henrikas 
ir 6) Rūkas Antanas; c) se
kretorius — Rainys Juozas. 

STR j Komisijai pavedė perreferuoti 
lietuvių kalbos rašybą di
džiausio palengvinimo prasme 
ir kiek galint greitesniu lai
ku (apie VIII. 20).

MASKVA.—Lietuvos
. Liaudies Seimo delegacija po 

istorinės rugpjūčio 3 d. apsi
lankė Lenino mauzoliejuje, 
kur padėkos ženklui padėjo 
gyvų gėlių vainiką. Kaune 
vykstančiai šimtatūkstantinei 
džiaugsmo manifestacijai drg. 
Paleckis ir generolas Vitkaus
kas per Maskvos radiją pasa
kė kalbą ir ta proga visa eilė 
Lietuvos delegacijos narių pa
sidalino įspūdžiais su spaudos j mą, pagal kurį V. D. Univer- 
atstovais. švietimo ministeris, " ‘ 
Liaudies Seimo atstovas ir de-

t legatas drg. Antanas Venclo
va pasakė: “Laimingiausia 
mums yra rugpjūčio mėnesio 
3 diena, ši diena yra laimin
giausia ne tik man, bet ir vi
sai mano ilgų metų kančių 
išvargintai tautai. šiandien 
gali džiaugtis visi tie, kurie 
niekuomet nesiliovė tikėti gra
žia Lietuvos ateitimi, kurie vi
suomet tikėjosi, kad Lietuva 
bus laisva. Pirmą kartą lie
tuvių tautos istorijoje Krem
liuje, pasaulio širdy, /suskam- 

” bėjo 1aisvas lietuviškas žodis.
' Mūsų Liaudies Seimo delega- __
cija—tauriausi liaudies sūnūs ’ m uoto 
čia pareiškė visos Lietuvos , to, arba diplomuoto 
liaudies norą drg. Stalinui ir 
SSSR vadams, nusikratyti gė
dos ir vergijos ir įsijungti į 
laimingųjų SSSR tautų šeimą, 
kuriai šviečia Stalino Konsti
tucijos saulė. Mes sėdėjome
kartu su drg. Stalinu, su drau-1—energetiko, arba diplomuo- 
gu Molotovu, 
drg. šmidtu, 
A. Tolstojum 
Mes dalyvavome 
mūsų 
akte. Mes buvome kartu su 
darbininkais, kolchozininkais, 
stachanoviečiais, meno kū
rėjais.

Berlin. — Čia atsilankė 
Ispanijos valdžios ministe
rs Ramonas Serrano Sun- 
er, švogeris diktatoriaus ge
nerolo Franco. Vokiečių vy
riausybė labai šiltai jį pri- 
čtnė. Nazių laikraščiai pra
našauja kariniai-politinę .Is
panijos sąjungą su Vokieti
ja ir Italija prieš Angliją.

Ispanijos ministeris Sun- 
er ilgai kalbėjosi su Vokie
tijos užsienių reikalų minis- 
teriu von Ribbentropu; pas
kui tarėsi su Hitleriu.

Julia Dzevečkienė gavo laiš
ką iš Lietuvos nuo savo sesers 
duktės Stepanijos Adomkaitės, 
iš Skuodo miestelio. Laiškas 
rašytas liepos 13 dieną., že
miau paduodame tik tas vie
tas, kurios turi visuomeninės 
svarbos ir liečia padėtį Lietu
voje. Draugė Dzevečkienė sa
ko : “Aš noriu pranešti ‘Lais
vei’, kad tas laiškas nebuvo 
cenzūruotas ir nebuvo atplėš
tas.” Pati laiško autorė pabai
goje sako: “Jūs sakote, kad 
mūsų laiškus diktuoja. Tai ne
tiesa. Niekas nediktuoja ir 
neskaito.”

O dabar štai ištrauka iš mi
nėto laiško:

“Brangioji Ciocyte: Aš tu
riu dabai* ^avo džiaugsmą iš
reikšti, kad mes dabar susi
laukėme savo draugų rusų ir 
dabar laisvė visiems. Tik tuos 
ponus velnias griebs. Mes drą
siai sušukome: Tegyvuoja 
Rau don o j i Armi j a!

“Pas mus buvo užvažiavęs 
rusų automobilius ir aš visus 
kareivius pagirdžiau ir kviot-

kų įdaviau vienam karininkui. 
Tai jis labai dėkavojo. Tik 
gaila, kad negalėjom viską su
sikalbėti. Jie sakosi esą iš 
Maskvos ir jie' važiavo į Tel
šius pro mus.

“Dabar Lietuvoje darbinin
kams bus gerai. Darbo visi 
turės, nes jau visus bedarbius 
surašė. Nors man ta valdžia 
nieko neduos, bet vis tiek bus 
gerai.

“Gal, brangioji, dabar ga
lėsi atsiųsti laikraštį iš Ame
rikos. Aš 
ti. z

“Dabar 
ekskursija
na rusų kalbos, tik manęs ne
leido ir nepirko knygos rusų 
kalba, kurioje vienas žodis 
yra lietuviškas, o kitas rusiš
kas. Dar daug ką galėčiau 
parašyti, bet jau popieros pri
trūkau. Jūs sužinote iš laik
raščių. Dabar veltui rodomi 
paveikslai kožną šventą die
ną. Viskas pasikeitė iš naujo. 
Bet juk, Ciocyte, turbūt ir pas 
jus laikraščiai rašo viską 
smulkiai apie politiką.”

drabužių fabrikai, ir kitos rū
šies biznis, kuris reikalauja 
darbininkų tokiems darbams, 
žinos kur juos greit rasti ir 
pristatyti prie darbo.

Boardas prašo darbdavių 
vartoti šituos viešo darbo ofi
sus jų apylinkėse, ir painfor
muoti
darbus turi ir kiek darbininkų 
reikalauja. Ir viešieji darbo 
ofisai susineša vienas su kitu, 
taip, kad jie žino, kur reika
laujama tavo rūšies patyrimo 
ir prasilavinimo darbininkų.

Social Security Board.

tuos ofisus, kokius

labai norėčiau gau-

Skuodo ruošiama 
į Maskvą. Ir moki-

Kaip Vartoti Viešo Darbo Ofisus

. KAUNAS.—E. p. Respubli
kos Prezidentas Ministeris Pir
mininkas, pasirėmęs Ministe- 
rių Tarybos 1940 m. liepos 26 
d. nutarimu paskelbė Vyt. D. 
Universiteto statuto' pakeiti-

London, rugs. 17.—Vokie
čių orlaiviai vakar ir šian
dien per ištisas 24 valandas, 
be atlaidos bombardavo 
Londoną.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Italijoje Dirbama Daugybė 
Vėliavy “Dėlei Pergalės”
Roma. — Vien tik Romo

je užsakyta dirbtuvėms kuo 
greičiausiai ^agamint 100 
tūkstančių Italijos ir Vokie
tijos - nazių vėliavų. Mila
ne ir kituose miestuose duo
ta užsakymai šimtams tūk
stančių tokių vėliavų.

Italijos valdininkai tikisi 
greitai sumušt anglus Egip
te ir spėja, kad neužilgo vo
kiečiai perkels savo armiją 
į Angliją. Tuomet būtų ruo
šiamos Italijoj didelės iškil
mės, ir tam reikėtų daugiau 
vėliavų.

SVARBIOS KNYGOS
TUO JAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS: 
Pasaulines 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.

sitete yra šie fakultetai: 1) 
medicinos, 2) statybos, 3) 
technologijos. Medicinos fa
kultete yra medicinos, odon
tologijos ir farmacijos skyriai, 
statybos ir geodezijos skyriai 
su statybos ir hidrotechnikos i 
— melioracijos poskyriu ir 
technologijos fakulteto—me
chanikos, elektrotechnikos ir 
chemijos skyriai su technolo
gijos, transporto, energetikos 
ir telesusisiekimo poskyriais. 
Medicinos fakulteto- diplomas 
duoda medicinos gydytojo, ar
ba dantų gydytojo, arba che
miko—vaistininko vardą. Sta
tybos fakultetas duoda diplo-

> inžinieriaus—architek- 
inžinie- 

riaus geodezininko vardą. 
Technologijos fakultetas duo
da diplomuoto inžinieriaus 
technologo, arba diplomuoto 
inžinieriaus — transportininko 
arba diplomuoto inžinieriaus

30 ha, sudaryta Valstybinė 
’žemės Ūkio Komisija centre 
ir apskričių bei valsčių komi
sijos vietose. Pagelbėti vals
čiaus komisijoms dvaruose ir 
atskirose apylinkėse sudaryti 
dvarų ar apylinkių komitetai. 
Valstybinė žemės Ūkio Komi
sija sprendžia visus klausi
mus, kurie siejasi su įgyven
dinimu Liaudies Seimo nuta
rimų dėl žemes ir su kontrole 
ūkių, turinčių didesnius žemių 
išteklius, leidžia tuo reikalu 
.instrukcijas ir atsako prieš 
Ministerių Tarybą ir žemės 
ūkio ministerį. Apskričių ūkio 
komisijos turi tuos pačius už
davinius apskrities ribose, dir
ba vadovaujant Valstybinei 
žemės Ūkio Komisijai, tvirti
na valsčių žemės ūkio komisi
jų nutarimus ir prižiūri tų ko
misijų veiklą. Valsčių komisi
jos: a) sudaro sąrašus plotų, 
paimtų į valstybinį žemės fon
dą pagalbai mažažemiams ir 
bežemiams valstiečiams, b) 
priima prašymus žemei gauti, 
^c) nustato kandidatus žemei 
gauti, d) prižiūri ūkius, pasi
likusius be valdytojų, e) kol 
bus paimti žemės ištekliai, 
prižiūri, kad tinkamai būtų 
vedami ir kiti ūkiai, turintieji 
žymesnius žemės išteklius virš 
nustatytos normos, f) spren
džia skundus dėl dvarų komi
tetų veiklos.

Jeigu j ieškai darbo, arčiau
sias vięšo darbo ofisas Tams
tai pagelbės. Yra apie 1,500 
pilno laiko .viešo darbo ofisų 
Jungt. Valstijose. Keliaujan
tieji darbo ofiso atstovai dar 
reguliariškai aplanko suvirš 
3,000 kitų vietų. »

Jeigu nėra tokio ofiso, kur 
Tamsta gyveni, ir darbo ofi
so atstovai neaplanko Tamstų 
apylinkę, tai klausk savo paš
to, kur galima rasti arčiausią 
viešo darbo ofisą.

Viešo darbo ofise Tamsta 
kalbi su perkalbėtoju, kuris 
klausia Tamstos; kokį darbą 
gali atlikti, apie Tamstos pa
tyrimą ir išsilavinimą, ir pa
našius klausimus. Jis Tamstos 
visas kvalifikacijas užrašo, 
taip, kad jis bile kada gali 
rasti informacijas apie Tams
tą, kai tik darbdavis reikalau
ja Tamstos rūšies darbininko. 
Jis Tamstai praneša ir siunčia 
Tamstą pasikalbėti su darbda
viu. Ar Tamsta samdomas ar 
ne, priklauso nuo ' tavęs ir

darbdavio.
Šitie ofisai pereitą metą 

prie darbo pristatė suvirš 3f/2 
milijonų darbininkų, prityru
sių ir neprityrusių.

Dabar, ypatingai, Social Se
curity Board prašo visų dar
bininkų,x kurie gali atlikti dar
bą apsigynimo industrijose, 

i užsiregistruoti viešo darbo ofi- 
suosee kiekviename atsitikime. 
Tokiu būdu valdžia, ar laivų 
dirbtuvė, ar ginklų fabrikai,

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. v 

Puslapių 32. Kaina 5 centai.

Saugokitės Vėžio '
Parašo Dr. J. J. Kaškiaučius

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

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygelė 42 puslapių. KaJia lt centų. *

Su reikalavimais kreipkitės:

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

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

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS
Dar galit pas mane gaut

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuokit:

* J. BARKUS
46 Ten Eyck St.,’ ,

- Brooklyn, N. Y.

I

Iš Priežasties Lietaus Perkeltas į
Rugsėjo 22 September

MIKOLAIClO PARKE

H

Federal Taxes) 1940

o■B

Iš anksto perkant bilietą įžanga nuo 5c. iki 

25c. Perkant bilietą pikniko dienoje, 25c. kiek- 
X 

ienam. Prašome įsigyti bilietus iŠ anksto.

SSSR herojais 
rašytojais drg. 
ir šolochovu. 

istoriniame 
tautos apsisprendimo

to‘ telesusisiėkimo inžinieriaus, 
arba diplomuoto inžinieriaus 
—chemiko vardą.

KAUNAS. — Įgyvendinti 
Liaudies Seimo nutarimams 
dėl žemės ir dėl kontrolės 
stambesnių ūkių, turinčių di-

Mes dalyvavome de-• dėsnius žemės išteklius kaip
$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS. PIRMA DOVANA $50.00

Penkios dovanos po $10 ir 15 dovanų po $5; viso dovanų 21

TAXING THE CONSUMER.
1930 <Al1

INCOME 
TAXES

INCOME 
TAXES'

B raižinys parodo, kaip Amerikos visokių prekių vartotojų (consumers) taksos 
vis kyla ir kyla, o pajamų (kapitalistų) taksos mažėja

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 Sales 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, imkitb 
Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roosevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuo
kite apie 14 mailių nuo Trenton, N. J., ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite 
po kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie 1^ mailės sekdami iškabas. >



Ketvirtai!., Rugsėjo 10, 1940

Mexico, Me.
Neužtenka, kad Zurza, Dar ir 

į “Keleivį” Rašo
“Keleivio” Nr. 35, rugpjū

čio 28 dieną rašoma, kad 
Rumfftrdo lietuviai subruzdo 
“prieš Lietuvos išdavikus”. 
Bet teisingai pasakius ve kaip 
yra: Smetonininkai išdavikai 
subruzdo prieš lietuvius.

Toliau rašo: “Pažinsite juos 
iš jų darbų”. Čia teisybę pa
sakė. Pažįstame jus ir jūsų 
darbus.

Paskui rašo, kad SLA 299 
kuopa savo susirinkime nuta
rė kviesti kalbėtoją ir išnešti 
protestą prieš “Lietuvos plėši
kus”. Jeigu jūs tokį protestą ir 
iškepsite, tai kodėl nepasako
te, kur jūs jį dėsite, kur sių
site, gal kur nors į toiletą pa
sikabinsite ?

Kaip matytis, tai ir mūsų 
geri tautiečiai nesutelpa savo 
kailiu, bėga, skundžia valdžiai 
lietuvius, tik todėl, kad šie 
mano kitaip, negu jie. Pyksta 
ant “Laisvės”, “Vilnies” ir 
“Tiesos” tik todėl, kad šitie i

to ant juoko ir žemina visą 
lietuvių tautą. Kožnas doras 
žmogus neapkenčia skundikų. 
Pasirodo, kokie yra mizerni ir 
silpni. Pagaliau, dažnai šni
pai prigyvena judošišką galą. 
Ir jūs prie to einate, žinoma, 
geresnio iš jūsų ir tikėtis ne
galima, pakol jūs skaitysite 
tokius laikraščius, kurie duo
da vietos šnipams ir skundi
kams rašyti ir šmeižti lietu
vius. Verčiau meskite tokius 
laikraščius • skaitę, o užsirašy
kite “Laisvę” arba “Vilnį”.

Nusistebėjimo Pare

Rugsėjo 7 dieną buvo su
ruošta “surprize pare” drau
gams Puidokams paminėjimui 
jų 25 metų ženybinio gyveni
mo sukakties. Svečių buvo iš 
Bostono, Lewistono ir kitur. 
Mano manymu, visi šioje parė
ję buvo užganėdinti. Geros 
gaspadinės pagamino gerus 
valgius.

Puidokus aš pažįstu per 
paskutinius 20 metų. Matau 
juos visuose parengimuose bei 
susirinkimuose. Tad už jų dar
bavimosi draugai suruošė šią 
parę. Svečiai buvo visokių pa-

Hartford, Conn.
Pikniko rengimo komisija la

bai ačiuoja visiems ir visoms, 
aukojusiems taip gausiai ir 
nuoširdžiai.

Tai didelė ir brangi para
ma darbininkiškai spaudai, o 
pelno bus apie $300.

Atsišauki t!

Kas turite įžangos tikietus 
su num. 1208 ir num. 1305 at
sišauki! ir atsiimkit po penkis 
dolerius, kurie jums priklau
so.

Taipgi, kas turite tikietą 
num. 060223 atsišaukite ir at- 
siimkite tris dolerius, kuriuos 
New Haveno ALDLD kp. au
kojo.
Pikniko Komisijos ir Visą Dar

bininkų Susirinkimas

Pikniko 'rengimo komisijos 
ir visų darbininkų bei prisidė
jusių ir pagelbėjusių suruošti 
pikniką paskutinis, draugiškas 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, rugsėjo - Sept. 19, vakare, 
Laisvės Choro svetainėj, 155 
Hungerford St., Hartforde.

'E K IB E B’ Penktai puilapll

Dr-gai Puidokai

laikraščiai pritaria laisvai Lie
tuvai. O ant skaitytojų pyks
ta, kam jie skaito šiuos laik
raščius. Jie net pašto viršinin
ko žada prašyti, kad šių laik
raščių neįleistų į Rumfordą. 
Tai yra žemiausios rūšies ne
garbingas šnipiškas darbas. 
Tokiu darbu jie save pasista-

žiūrų ir įsitikinimų. Visi drau
gams Puidokams vėlino, su
laukti auksinių savo ženatvės 
sukaktuvių. Aš nuo savęs taip 
pat vėlinu jiems ilgai gyventi 
ir nenuilstančiai darbuotis vi
suomenės naudai, kaip ir ligi 
šiolei darbavosi.

Meksikos Vaclovas.

Montello, Mass.
Farmeriai ir Prakalbos

Rugsėjo 15 d. čia atsibuvo 
piknikas apylinkės farmerių—- 
daug margo svietelio dalyva
vo: ūkininkų, miestiečių, jau
nų ir senų. Buvo įvairių dal
gių ir gėrimų. Didžiuma vi
saip žaidė ir buvo užsiganė
dinę. Dar būrys abiejų lyčių 
— dorchesteriečių ir bostonie
čių diskusavo apie lietuvišką 
sovietizmą bei sovietinę formą 
valdžios, čia daugiausia nu
kentėjo “Keleivio” redakto
rius. . . Mat, jis sakęs: “Dar
bininkai visų šalių vienykitės,” 
O kai Lietuvos liaudis susivie
nijo su Rusijos proletarais, tai 
redaktorius piestu stoja prieš 
tą darbininkų vienybę...

Šiuose ginčuose Sovietų prie
šai taip ir paskendo kolionių 
verpete... Dar tūlas sušuko: 
tik “Laisvė” ir “Vilnis” talpi-; 
na teisingas telegramas nuo 
Lietuvos valdžios gautas, -bet 
kiti laikraščiai, tai ignoruoja 
tas žinias ir deda kitas naujie
nas iš Berlyno ir dar iš piršto 
Išlaužtus melus. . . Vadinasi, 
reikia užsirašyti “Laisvę” ir 
skaityti, norint teisybę sužino
ti apie savą gimtinę. Dar far- 
merys pridūrė taip: Aš esu 
“Laisvės” skaitytojas nuo se
nų laikų ir turiu daug nabdos 
dėl ūkės ir apšvietoje.

Beje, Abingtono bitininkas, 
kuris pristato į “Laisvas” ofi

są šviežią medų, ir čia bitėm 
demonstravo.

* * *
Rugsėjo 8 d. Tautiškam 

Parke buvo lenkų parapijonų 
piknikas ir jų kunigas ten da
lykus tvarkydamas—dalyva
vo. Dabar tūli ir sako, būk 
lietuviški kunigužiai šios vie
tos biją, it velniukai kryžiaus. 
Bet lenkas kunigas suprantąs 
kitaip... 

* * *
Rugsėjo 22 d. taut. Parke 

įvyks piknikas Mass, darbinin
kų kliubų su dainomis ir pra
kalbomis. Kalbės dd. D. M. 
šolomskas . ir R. Matusevičius 
iš New York, tai daug naujo 
pasakys apie Lietuvą.

Farmerys.

Charles Eaton Shoe Compa- 
nija sako gavus užsakymą pa
daryti armijai apie 150 tūks
tančių porų čeverykų. Bedar
biai laukia, kada pradės dirb
ti : Girdi, tuomet atsiteisim ir 
“Laisvei” už prenumeratas. 
Daug yra tokių, kurie nedirba 
suviršum metai laiko.

Naujosios Anglijos darbi
ninkiškų kliubų bendras pik
nikas atsibus rugsėjo 21, 22, 
Montello, Mas.. Svietelio bus 
iš visų kolonijų. Bus visokių 
įvairumų ir muzikalė progra
ma.

Spalio 26 d. Montelloj yra 
rengiama geriausia vakarienė 
su vėliausios rūšies valgiais. 
Rengia bendrai LLD 6 kp., L.

Prašomi visi ir visos ateiti; 
padarysime galutiną' atskaitą 
pikniko pasekmių ir peržvelg
sime pasekmes bei trūkumus 
atlikto didžiojo mūsų darbo.

Aukos dėl Šeimininkių Stalo
Hartford, Conn.: P. Giraitis 

$1, M. Seliokienė—$1, J. Ber
notas—$1, M. Pilkauskienė— 
$1, E. Šimanskienė—$1, M. 
Krikščiuvienė—$1, O. Visoo 
kiene—$1, A. Klimas—$2, Ru- 
džinskienč—$1, V. Taraškie- 
nė—$1, M. Nekžintaitienė— 
$2, J. P. ir V. Kazlow—$2, St. 
Litvinas—2 galionu vyno, U. 
Grigaliūnienė—baronkų ir di
delę duoną, O. Giraitienė— 
šviežią kumpį, F. Giraitienė— 
hamę, L. Žemaitienė ir L. 
Mankus—didelį pyragą, E. 
Slipkienė—bukietą gėlių, R. 
Vaitkienė—bukietą gėlių, R. 
Vaitkienė ir V. Vasiliauskie
nė—hamę, Mary Kazlauskie
nė—2 sv. kavos ir kugelį, A. 
Brazauskienė—kugelį, A. Da
gilienė—stuffed peppers, Ona 
Kaktienė—kugelį, A. Rama
nauskienė—stuffed peppers, 
Ona Malinauskienė — kugelį, 
M. Raulinaitienė— hamę, A. 
Taraška—6 sv. kilbasų, M. 
Nekžintaitienė—gėlių ir gruz- 
dukų, A. Griška—sūrį, M. Mu- 
lerankienė —raugintų agurkų, 
K. Vilkas—gal. vyno.

Rocky Hill, Conn.: Staugai
čiai aukavo basket tomatoes, 
sūrį ir gal. pieno.

Wethersfield, Conn.: Juo
zas Vieveris, aukavo grušių ir 
V.z Kazlow bukietą gėlių.

Bloomfield, Conn.: J. ir V.
Sirvydai, aukavo namie rūkytų j 
9 s v. lašinių. j

Burnside, Conn.: Ona Sil- 
kienė aukavo 4 sv. kavos, di
delį chocolate cake ir cheese 
ir egg cale. O Vertikienė au
kavo bukietą gėlių. Pernai ji 
aukavo iš Lietuvos, pačios at
vežtą, bonkutę valstybinės, 
bet pernai nebuvo progos iš
leisti, tai ant šio pikniko išlei
dom ir už tai surinkom $2..

Windsor, Conn.: M. Juškie
ne aukavo raugintų agurkų ir 
daisy hamę, V. Slipkauskas— 
gal. pieno, O. Rodgers—sūrį ir 
2 tuzinus cup cakes, M. Mar- 
gaitienė—2 sūriu.

Wilson St., Conn.; R. Gai- 
liūnienė aukavo sauso kilbaso.

/Windsor Locks, Conn.: A. 
Kitchen aukavo grūšių.

Bridgeport, Conn.: draugės 
A. Arisonienė, A. Jocienė, P. 
Katinienė, A. Rudienė, L. 
Mockaitienė, ir A. Valinchi- 
nienė aukavo $6, aukas per
davė drg. J'ocis ir Arisonienė.

New Haven, Conn.: ALDLD 
kuopa, aukavo per Sofia Alek
są $3. Bet Sofia Aleksa, su 
pagelba Juozo Aleksa išleido 
tuos $3 ant laimėjimo, tad 
vietoj $3, padarė auką $6.50.

Waterbury, Conn.: LDS 49 
k p. ir Vilijos Choras per drgs.

Strižauskienę ir Danisevičių 
aūkojo didelę duoną ir rūkytą 
kumpį. Taipgi Ona Marozie- 
nė aukavo pyragą ir M. Svin- 
kūnienė—sv. figų kavos.

Westfield, Mass.: Eva Va
laitis aukavo $1.

Newington, Conn.: M. Saba
liauskienė aukavo $1.

Rockville, Conn.: Alec Che
ckers aukavo 2 tuzinus kiau
šinių, 2 sv. sviesto, 1 gal. pie
no ir 1 pt. saldžios Smetonos.

Milton, Conn.: A. Bučionie- 
nė aukavo sūrį.

Higganum, Conn.: H. Kal- 
vaitienė aukavo didelį cherry 
cake.

New Britain, Conn.: K. Re- 
meitienė ir A. Bakevičienė 
aukavo pupų ir silkių.

Woodbury, Conn.: Amelia 
Duda aukavo sūrį.

L. Žemaitienė ir L. Mankus 
iš Hartfordo, aukavo siuvinė
tus užvalktis dėl paduškų ir iš
leido ant laimėjimo, surinko 
$12.90 .

A. Taraška iš Hartfordo, iš
leido dalį aukotų lašinių per 
drg. Sirvydus ir surinko $2.20. 
Likus dalis parsidavė kaval- 
kais.

Biznieriai Aukojo:

Hartford, Conn.: J. Berži
nis aukavo $5, V. Ramanaus
kas—$2, Saurasaitienė—6 sv. 
maltos mėsos, vertės $1.50, V. 
Kedis—sv. kavos, J. Urbanas 
—15 sv. kilbasų ir M. Ramoš- 
kienė, aukavo bonką degtinės 
ir išleido ant laimėjimo, su
rinko $4.90.

Suffield, Conn.: J. J. Žilins
kas aukavo 15 sv. “pressed 
ham”, 4 tuzinus “hamburg 
rolls” ir 2 stiklus muštardos.

Windsor, Conn.: y. Liutke
vičius aukavo $1. g

Wilson Sta., Conn.: New 
Rye Bakery aukavo gražų kei- 
ką.

Dėl Spaudos Pikniko Kom.
V. Taraškiene.

Šis bankietas įvyks penkta
dienį, rugsėjo 20-tą dieną, Lie
tuvių Svetainėje, 315 Clinton 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga 35c ypatai. Patartina 
įsigyti tikietus iš anksto.

Elena Blinkevičienė Pasveiko

Draugė E. Blinkevičienė po 
ilgos ligos jau pasveiko ir per
eitą savaitę grįžo prie darbo. 
Mūsų Elena tarnauja ponams, 
tai kaipo tarnaitės darbas ga
na sunkus. Tai linkiu jai ge
ros sveikatos ir ištvermės vėl 
darbuotis.

Dvidešimts Penkių Metų 
Jubiliejus

Lietuvių Tautiško Namo 
Bendrovė rengiasi apvaikščio
ti savo 25 metų gyvavimo su
kaktį. Tai bus svarbi sukaktis. 
Bus svarbi tuom, kad ši Ben
drovė pajėgė išsilaikyti per 25 
metus, šios Bendrovės patal
poje yra buvę daug svarbių 
masinių susirinkimų, kuriuose 
buvo paskleista daug apšvie
tos. Buvo daug kultūrinių pra
mogų, pasilinksminimų ir įvai
rių draugijų susirinkimų, šios 
Bendrovės patalpoje buvo vie
tos visokių pažiūrų žmonėms 
susirinkti ir aptarti savo rei
kalus, bei atlikti pasilinksmi
nimus. Tad nėra abejonės, kad 
šis apvaikščiojimas bus pasek
mingas. Vėliau parašysime 
daugiau apie tai.

Atsiveskite ir naujų narių. T.
(220-221)

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

karo, 735 Fairmount Ave., įvyks 
Lyros Choro pamokos. Nariai būki
te, nes reikia prisirengti prie “L.” 
naudai pikniko sekmadienį, 22 d. 
rugsėjo, Eddingtone. —• Valdyba.

(220-222)

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

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

VARPO KEPTUVĄ *

Binghamton, N. Y.

Baigiasi' šių metų vasara, 
su ja^sykiu baigsis ir įvairūs 
pasilinksminimai atvirame ore. 
Draugijos ir vėl pradės rubšti 
savo įvairias pramogas svetai
nėse. Ir štai viena pramoga 
jau yra rengiama. Tai bankie- 
tas, kurį rengia vietiniai Ko
munistų Partijos nariai, šiame 
bankiete turės svečią Israel 
Amter, kandidatą į kongres- 
manus ant Komunistų Partijos 
tikieto.

Šia pramoga turėtų susiinte- 
resuoti visi vietos lietusiai ir 
dalyvauti joje. Viena, daly
vaudami šioje pramogoje pa- 
remsime rinkimų kampaniją, 
o antra, tai bus proga išgirsti 
I. Amterio kalbą, kuris daug 
ką naujo mums papasakos.

Ratelis ir Moterų Apšvietos 
Kliubas. Įžanga tik 50 centų. 
Tai bus pagerbimui išlaisvin
tų Lietuvos politinių kalinių.

( Žolynas.

Jeigu tau duotų 20,000 si
dabrinių dolerių, tai tu 
juos negalėtum panešti, nes 
jie svertų 1432 svarus (be
veik tris ketvirtadalius to
no).
Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

PRANEŠIMAI IS KITUR
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. 'susirinkimas įvyks 
rugsėjo 22 d., 29 Endicott St., 11 
vai. ryto. Visi nariai nepamirškite 
dalyvauti. •— J. M. Lukas, Sekr.

(221-223)
'___ ____ \___

NORI AUKSO JIEŠKOTI?
Aš jieškau lietuvio draugo va

žiuot į tolimus kalnus ir upelius, 
jieškot aukso, sidabro, vario ir tt. 
Aš tokį .darbą suprantu ir žinau ge
ras vietas. Naujam žmogui viską 
išaiškinsiu. Gal ir aukštai laimė- 
tumėm. Lauksiu laiškio. G. Dam
brauskas, 94 Clay St., Newark, N. J.

. (221-223)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Busas į “Laisvės” pikniką, kuris 

įvyks rugsėjo 22d., Eddingtone, > iš
eis nuo L. Political Club, 184 Schuy
ler Ave., Kearny, N. J., 10 vai. ry
to. Kelionė į abi pusi $1.75. Užsire
gistruokite pas J. Degutį. (221-228)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 19 
d., 8 v. v. Liet. Am. Piliečių Kliudo 
Svet., 376 Broadway. Visos draugės 
dalyvaukite, nes turėsime aptarimų.

Bušai į Philadelphijos
Pikniką “Laisves” Naudai

Išeis 9-tą Vai. Ryto
Piknikas Įvyks Ateinantį Sekmadienį

Rugsėjo 22 September
Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

Šį Pikniką Rengia

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

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

BILIETAS $1.75TABI PUSI
Bušai Išeis Nuo Sekamų Vietų

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

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

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

3640 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y- 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti .ruginė, saldi ruginė, čiclų 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 mlesnis, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kainas.

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

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

metų.

Perfekto ir melsvai-balti dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 

kainos laike vienerių

tai laikrodėliai
Apkainuoti nuo $2.00 
Pilnai garantuoti

Aplankykite mūsų religijinių daiktų 
departamentą. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktą

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

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

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą
J,

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 Unjon Square ir Irving Pi.
VALANDOS: 9 A. M.—8 P. M.;

Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.

X-Ray*
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Ketvirtad., Rugsėjo 19, 1940 •
Ak

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga <=^

Malioriy Rosy Atspara prieš 
Uniją Silpnėja; Atskiros 
Firmos Rašosi Sutartis

“laisvės” Piknikas Philadelphijoj 
Jau Šį Sekmadienį

Progresyviai Darbiečiai Sako 
Gavę Daug Balsy Šiose 

Nominacijose

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Šeštadienį, rugsėjo 21, Jaunų Vy
rų Susivienijimas ruošia “Rudens 
Vakarą.” Savo patalpoj, 425 Grand 
St. Turėsime muzikos, šokių, užkan-

Maliorių darbininkų genera- 
lis streikas, dabar einąs jau 
4-tą savaitę, paveikė daugeli 
bosų. Iki šiol su unija pasira
šė sutartis 213 atskirų firmų.

Rugsėjo 17-tą pasirašė at
skirą sutartį Gozen Decorat
ing Co., 305 Broadway, N. Y., j 
viena iš didžiausių maliorystės! 
firmų, turinti kontraktus dar
bams apartmentiniuose budin
guose, 74 ir 69 Fifth Ave. Pa
vojus prarast kontraktus dar
bams tuose po keturis milio- 
nus vertės turinčiuose pa Jo
ciuose, greta su streiko spau
dimu, ir priskubino firmos pa
sirašymą.

Gozen firma buvo viena iš 
stipriausių narių maliorių bosų 
sąjungoje — Master Painters 
Association. Jos pasirašymas, 
menama, paakstins ir kitas są
jungoj priklausančias firmas 
rašytis atskiras sutartis.

Louis Weinstock, Maliorių 
9-to Distrikto Tarybos finansų 
sekretorius, paskelbdamas tą 
unijos laimėjimą, pareiškė, 
jog sutartis su Gozen firma 
rodanti, “jog bosų sąjungos 
sėdėjimo streikas prieš visuo
menę tapo sulaužytas.” Jis sa
kė, kad miestui nėra reikalo 
atidėt apsišvarinimą—pasigra- 
žinimą, kadangi unija galinti 
suteikti gerų maliorių tiek, 
kiek reikalinga.

“Laisvės” piknikas Phila
delphijoj įvyks jau šį sekma
dieni, rugsėjo 22-rą.

Piknikan važiuoti yra susi
ruošę labai daug brooklynie
čių, kiti dar ruošiasi. Dauge
lis tebeturi busais važiavimo 

| bilietus dar nuo rugsėjo 1-mos, 
kada piknikas pačių philadel- 
phiečių tapo atšauktas dėl di
delio, audringo lietaus tą die
ną. Kiti, neturintieji senų ti- 
kietų, perkasi dabar, kad už
tikrinti sau vietą toje savo 
smagumu pagarsėjusioje eks
kursijoj busais.

Norintiems važiuot busais 
primintina, kad geriau bilie
tus įsigyti iš anksto. Kaina— 
$1.75 “round trip”. Bušai išeis 
iš Central Brooklyno, Ridge-

ryto.
programoj daly-

woodo, Maspetho ir Williams- 
burgo. Nuo “Laisvės’' raštinės 
išeis 9 vai.

Pikniko
vaus bent iš 3 valstijų lietu
vių chorai. Prie įžangos bilie
tų bus išduota 21-na piniginė 
dovana, kurių didžiausia $50.- 
00, mažiausia—$5, viso do
vanomis išmokės $175. Bus vi
sokių valgių ir gėrimų.

Piknikas įvyks Mikolaičio 
Parke, kur yra gera salė šo
kiams ir platūs laukai aplink, 
gana tyro oro ir graži aplin
kuma pasivaikščioti, pasi
džiaugti gamta.

Piknikan, kaip girdėt, labai 
daug brooklyniečių rengiasi ir 
mašinomis.

Žmogžudys Teisme 
Ašarojo

Paskilbęs organizuotų žmog
žudžių šaikos šulas Martin 
(Buggsy) Goldstein teisme ap
siašarojo pereitą antradienį. 
Jo ašaros, žinoma, byrėjo ne 
iš gailesties nužudytiesiems, 
bet kad jis patsai pasijuto pri
lipęs liepto galą, pasijuto pri- 
ėjęs prie to punkto, iš kur 
elektros kėdė beveik užmato
ma.

Jo paties buvę sėbrai, kiek
vienas gelbėdamas savo ku
dašių, dabar atsisuko prieš jį.

Kriminalistą sujaudino at
vestas teisman liudyt Seymour 
(Blue Jaw) Magoon, buvęs 
Goldsteino artimas draugas ir 
sargas, kuris liudijo, kad 
Goldsteinas ir Strauss nužudę 
Irving Feinsteiną pereitų me
tų rugsėjo 4-tą pagal užsaky
mą nuo Albert Anastasio, šiuo 
tarpu besislapstančio krimina
listo, siautusio Brooklyno pa
jūryje.

Prieš Goldsteiną pirmiau 
buvo liudiję tos pat gaujos šu
lai ir jo artimi sėbrai Abe 
les ir Anthony Maffetore.

Re-

IDS Jaunimas Ruošia 
įdomų Vakarą

už pasi- 
sportuo- 
Tad šis 

paminėti 
ir pasi-

Šio šeštadienio vakarą, rug
sėjo 21-mą, “Laisvės” salėj, 
jaunimas ruošia specialę “Per
galės Parę”, su įdomia progra
ma ir pasilinksminimu.

Kaip žinia, brooklyniečiai 
laimėjo LDS trofėją 
žymėjimus įvairiuose 
se laike LDS Seimo, 
vakaras ir ruošiamas 
tuos atsižymėjimus
linksminti sykiu su daugeliu tų 
puikių atletų, kurių aukšto iš
silavinimo dėka brooklynie- 
čiams jaunuoliams teko garbė 
būti laimėtojais.

Vakaras bus įdomus ir ne 
sportininkams, kadangi bus 
rodoma ne tik sporto rungty
nių bet ir viso LDS Seimo ju- 
džiai.

Įžanga tik 35c., tačiau ir už 
tą mažą įžangą bus duota 25 
centų vertės barčekių, tad, ti
krenybėje, įžanga tik 10c. 
Pramogon kviečiami visi: jau
nimas ir abelna publika.

Unija Gavo Kontraktus 
8-se Sandėliuose

Majoras Nustūmė Šalin 
Socialę Statybą

Majoras LaGuardia patvar
kė, kad būsimame 1941 me
tams budžete, kuris turės būti 
priijntas ne vėliau šių metų 
gruodžio 31-mos, neturi būti 
daugiau paskyrų socialei sta
tybai, kaip $1.

Tėmytojai darbo eigos Mies
to Salėj tapo be galo nuste
binti tokia reakcine procedū
ra. Numatoma, jog tas žings
nis, kaipo dalis majoro karo 
ekonomijos programos, taiko
mas nustumt šalin miesto žmo
nių gerovei reikalingą staty
bą.

Miesto įvairių departmentų 
viršininkai, paties majoro se
niau paskirti žmonės, prašė 
sekamų metų budžete skirt 
$148,434,251 pradėt įvairių 
miestui bildingų statybai. Tie 
prašymai dabar yra perduoti 
Miesto Planavimo Komisijai, 
kuri šaukia viešas diskusijas 
budžeto klausimu spalių 9-tą, 
Miesto Salėj.

Antradienio vakarą, užsida
rius nominacijoms, 
kiti skelbė 
minacijose, 
mių, juodu 
kas nebuvo

Ypatingai tas abiejų pusių 
tvirtinimas buvo ryškus 1 
Amerikos Darbo Partijos pro
gresyvių ir reakcininkų. Vienų 
balsų dabotojai sakė, kad jie 
laimėję, kitų, kad 
lies žiūrint atrodo, 
me New Yorke ir 
mieste bus laimėję 
viai. Sakoma, kad jie gavę ir 
didžiumą delegatų valstijinėn 
partijos konvencijon.

Tikimasi, kad šiandien jau 
gausime, jei ne pilnų, tai bent 
apytikrių žinių apie atskirus 
distriktus ir viso miesto plot
me. D-tis.

ir vieni ir 
turį laimėjimų no- 
nors tikrų pasek
ant balto, dar nie- 
matęs.

džių. Ateikite patys ir. atsiveskite 
draugus, praleisite linksmai laiką.

(220-221)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Justino Morkūno. Turiu 

labai svarbų reikalą. Prašau rašyti: 
Jieva Morkūnienė (Eva Marco), 713 
W. 2nd St., c.o. Gribas, Aberdeen,

tarp | Wash.___

jie. Iš ša- 
kad pačia- 
gal visame 

progresy-

Karveliai, Kaip ir Žmogus, 
Gali Persidirbti

Rosita Royce, oaskilbusi su 
karveliais šokio ažtorė, nuėjo 
miestavan teisman Jamaica, 
Queens, išaiškinti - prašalinti 
nesusipratimus dėl kontrakto, 
kurį ji turėjo su White Way 
Casino, turinčio koncesiją 
saul. Parodoj.

P-lė Royce aiškino, kad 
kontrakte su firma buvę 
šyta kas dieną duot 8 
gramas, o šeštadieniais 
Programų vedėjai iš jos 
kalavę 11-kos programų, 
jinai turėjusi atsisakyt
programų pildyt, kadangi to 
buvę perdaug1 josios karve
liams. Jie taip susinervindavę, 
kad nebepajėgdavę toliau loš
ti.

Jos $375 per savaitę kon
traktas samdytojų buvote su
laužytas, ji atleista iš darbo 
liepos 19-tą, pačiame parodos 
darbų įkarštyje.

jos 
įra- 
pro- 

10. 
rei- 
bet 

tiek

0
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 2-8842

0
a
e

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

<D

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai jpuošta lietuviška alude 

ant Grand Street 
Rheingold ^xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio 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 Barberlai

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Tel. Virginia 7-4499Kas Būtų Nukapota
Štai eilė įstaigų, kurios pra

šė-. paskyrų naujų bildingų 
statybai ir pataisoms senųjų ir 
kurioms būtų nukapota pasky
ros :

ata- Lietuviu Rakandų 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. xel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Urmo Parduotuvių ir Sandė
lių Darbininkų Unijos Loka- 
las 65-tas, CIO, pasirašė su
tartis su 8-mis firmomis. Su
tartis paliečia 500 darbininkų.

Šis esąs lokalo pirmas dide
lis laimėjimas po pradėjimo 
vajaus padaugint skaičių na
rių nuo dabar turimų 6,500 iki 
10,000.

Sutartims derybos buvo ve
damos atskirai su kiekviena 
firma, ir sutartys atsiekta po 
savaitės derybų. Visiems dar
bininkams pakeliama algos po 
$2 per savaitę; nustatyta $18 
minimum savaitei; gauta pri
vilegijų seniem darbininkam; 
gauta vakacijos su alga.

REIKALAVIMAI
Reikalingas prosininkas (presser) 

prie vyrų palitų — gera medžiaga. 
Prašome atsikreipti pas S. Marko- 

2,075,000 witz, 119 Greene St., New York Ci-
Aukštojo švietimo 1,561,649 ty* N- Y* (219-221)

Švietimo De-tui $26,343,070
Gaisragesybos 6,389,500
Sveikatos

Valgykite 
MEDŲ

8,938,422
2,550,000 .Turi suprasti tą darbą. Bus galima 

10 230 000 dirbti žiemą ir vasarą. Dėl daugiau 
’_Q’Q_n I informacijų, prašome kreiptis pas: 

1,(86,8(0.m g( r d. ,4, Montrose, Pa.
1,134,200 ------

*5,280,000 
2,051,900

400,000 
1,892,000

departmen
tų projektai nužymėti mirčiai 
po majoro kirviuku, kadangi 
dabar majoras mano, jog vis
kas reikia taupint karui. Gy
nimas žmonių nuo viso blogo, 
šiais laikais pasidarė nebe
svarbus, daugeliui valdininkų 
ir kitų politikierių atrodo 
svarbiau sutaupint viską ka
rui ir apgint žmones nuo gy
venimo. Z

Reikalingas vyras dirbti prie 'ūkės.

kt.
(219-221)

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

kitės juomi.

Ligoninių 
Knygynams 
Turgavietėms 
Muziejams ir 
Parkams
Viešiem darbam 
Švarai 
Vandentiekiam 
Labdarybei 
Visi virš-minėtų

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

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Karkiančius

Kaina 75c Kvorta

uždaros

VicMark
Venetian

PARDAVIMAI
Pąrsiduoda 145 akrų ūkė, su 6 

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

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

kamo] Krautuvėj

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami EuroplSko ir AmerlkonlSko stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kllbasai ir kepta parSiena; gaspadoriSkal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Komunistams Vykstą 
Rinkt Parašus

Williamsburgo - Ridgewoo- 
do sekcijoj, kaip skelbiama 
spaudoj, komunistai energin
gai renką parašus uždėt Ko
munistų Partijos kandidatus 
ant baloto. Kai kurie nariai 
jau surinkę po 50 parašų kiek
vienas ir renką daugiau.

Bronxo 5-me Assemblio Dis- 
trikte kas vakaras esąs parašų 
rinkimo mobilizacijos vakaru, 
tam pašvenčiama ir sekmadie
niai. Jie nusistatę ęlistrikte su
rinkt 3,000 parašų.

Visose sekcijose esą nusi
statyta surinkti kur kas dau
giau parašų, negu rinkimų tai
syklėse reikalaujama, kad už- 
tikrint kandidatų uždėjimą 
ant balotų, nežiūrint, kokias 
skerspaines kas statytų.

Barzdaskutis P. Alimo, pa
trauktas teisman už skutimą 
sekmadienį, teisinosi, kad jo 
kostumeris turėjęs eit šliūban 
ir dėlto negalėjęs jam atsa
kyt patarnavimo. Teisėjas jį 
paleido be baudos.

Rakandą Dirbėją Uniją. 
Daug Laimėjo

United Furniture Workers, 
Unijos Lokalas 45-B, CIO, pa
sirašė sutartis su keliomis fir
momis: Artex-Green Corp.; J. 
A. Kaplan, Inc.; Am. Manu
facturing Co.; Paragon Vene
tian Blind Co.; 
Corp; J. & L. 
Blind Mfg. Co.

Sutartyse įrašyta
šapos sąlygos, 40 vai. savaitė, 
algų pakėlimas, vakacijos ir 
šventadieniai su alga, taipgi 
sutikta įsteigt nesusipratimam 
rišt komitetus. Sutartys pa
liečia virš 200 darbininkų.

Užlaidų ir kitų smulkių na
mams įrengti reikmenų dirbė
jai rakandų industrijoj lig šiol 
tebebuvo mažai organizuoti, 
tad šiems laimėjimams deda
ma didelės svarbos. Jie turės 
paakstinti tų amatų darbinin
kus veikti už unijizmą visoj 
industrijoj,

Ištiesų, mirusiam žmogui 
nieko nebereikia, ligos, gais
ro ir kitoki pavojai nebegrą- 
so, tik bėda tame, kad tarp 
ponų pažiūrų į mus ir mūsų 
pačių pažiūrų į save susidarę 
dideli skirtumai. Ponams at
rodo, kad mums svarbiau vis
ką atiduoti karui ir mirčiai, o 
mums norisi viską atiduot gy
venimui, ir dar geresniam gy
venimui. Dėlto paprastieji pi
liečiai mobilizuojasi aktyviai 
dalyvauti viešose diskusijose 
budžeto klausimu ir karo su 
mirtimi piršliams iškelti gero
ką pirtį, prispirti juos skirt 
daugiau pinigų būtiniausiems 
miesto gyventojų reikalams.

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

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

(Kampas Roebling St.)

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

otmcabd

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

lie tuviu 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 aprokaCmus be jokio mokesčio.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name
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