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Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasenu.

Eltos pranešimuose skai
tome :

“Liaudies švietimo komisa
rui pristačius ir Liaudies Ko
misarų Tarybai patvirtinus, 
Kauno universiteto rektorium 
paskirtas ekstraordinarinis 
profesorius Antanas Purenąs. 
Technologijos fakulteto deka
nu paskirtas docentas VI. Ja- 
kovickas ir statybos fakulteto 
dekanu — ord. profesorius 
Stasys Kolupaila.”

No. 226 LAISVES ANTKA^^on4a7. ^™^EWTREET Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugsėjo (Sept.) 25, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII. icieiona*. Binsu a-joio v 7 < z ' v

ANGLU ORLAIVIAI VĖL 
UŽPUOLĖ BOMBARDUOT 

BERLYNO CENTRĄ
Anglai Pleškina Fran AMERIKAI PATINKA, KAD 

ANGLU LAIVYNAS ATAKA
VO PRANCŪZUS DAKARE

Prof. A. Purenąs per ilgą 
laiką buvo Lietuvoje pažan
giųjų žmonių judėjime. Jis 
buvo, beje, “Kultūros” redak
toriumi po to, kai numirė prof. 
Leonas.

Prof. Jakovickas šių žodžių 
rašytojui mažai žinomas. Na, 
o prof. Stasys Kolupaila ame
rikiečiams žinomas dar ir iš 
to, kad jis prieš keletą metų 
lankėsi Amerikoje. Jis buvo 
katalikų spaudos bendradar
bis ir veikė sykiu su katali
kais.

Dabar, kai įvyko Lietuvoje 
perversmas, tai daugelis bu
vusių prof. Kolupailos vien
minčių pabėgo pas Hitlerį. 
Tiems žmonėms šiandien Ame
rikos klerikalai, fašistai ir so
cialistai prašo aukų. Bet'prof. 
Kolupaila iš Lietuvos nebėgo. 
Jis persiorijentavo. Jis nusita
rė dirbti drauge su visa Lietuvos 
liaudimi. Jis nusitarė būti da
liniu tos milžiniškos žmonių 
masės, kuri dabar pasirįžo 
naują Lietuvą pastatyti.

Vokiečiai Praneša:
Berlin, rugs. 24. — Že

mai lėkdami, anglų orlaiviai 
anksti rytų per keturias 
valandas bombardavo vidu
rinę Berlyno dalį ir padare 
bent vienų didelį gaisrų 
šiaur - rytiniame Berlyne, 
kur yra dideli fabrikai ir 
kur daugiausia darbininkai 
gyvena.

Vokiečiai visu įnirtimu 
pyškino iš priešlėktuvinių 
kanuolių į anglų orlaivius, 
bet nėra žinios, ar nukirto 
žemyn bent viena priešo or
laivį.

Taipgi dar nepaskelbta, 
kokių nuostolių padarė an
glų orlaiviai Berlyne šiuom

Arkansas Valdovai Lau
kia Dieso Talkos prieš 
Komunistą Kandidatus

Vakarinėj Afrikoj
Jie Stengiasi Pervest Sukilėliui Prancūzų Generolui de 
Gaulle’ui Dakaro Prieplauką ir Vakarinę Francijos Afri

ką; Francija Paskelbė Tą Generolą Tėvynės Išdaviku

“Mes kelsime meną i pa
dangę”—pareiškė 
Lietuvos dainininkas 
Petrauskas. Jis kalbėjo 
valstybės operos artistų 
du (žiūr. editorialą).

Vadinasi, žymiausi Lietuvos 
artistai, menininkai, rašytojai 
ir visuomenininkai eina 
liaudimi, stovi su tarybine 
riausybe.

Iš Lietuvos bėga tik tie, 
rie yra labai nusižengę liau
džiai — visokį buvę žvalgy
bininkai, smetonininkai ir ki
tokį liaudies priešai.

Na, ir tiems gaivalams Ame
rikos klerikalai, fašistai ir so
cialistai prašo iš visuomenės 
aukų!

Tegu juos Hitleris šeria! Jie 
juk dirba Hitleriui.

žymiausias 
Kipras 

» visų 
i var-

su 
vy-

ku-

Tik šiomis dienomis teko 
patirti, kad Lietuvos valstiečių 
delegacijoje, kuri aplankė 
Maskvą ir kitas vietas Sovietų 
Sąjungoje, buvo ir populiaru
sis liaudies poetas Jovaras, 6 
hektarų žemės savininkas. Jis 
jau turi virš 60 
žiaus.

Iš visų Lietuvos 
stiečių delegaciją
asmenų. Delegacija, kaip sako 
Lietuvos spauda, sugrįžo labai 
linksma, kad jai teko progos 
savo akimis matyti stebuklin
gai didelius socializmo kraš
to pasiekimus.

Little Rock, Arkansas. — 
Šios valstijos vyriausybė at
metė komunistu kandidatus 
—Browderj į prezidentus, 
J. W. Fordų į vice-preziden
tus, ir kt. Tada komunistai 
kreipėsi į teismų, nurodyda
mi, jog valdininkai laužo 
įstatymus, kai jie atmeta 
komunistų kandidatus. Juk 
yra surinkta komunistų 
kandidatams 'net daugiau 
piliečių parašų, negu reika
laujama, ir patenkintos vi
sos .kitos įstatymiškos sąly
gos.

Teisėjas Utley vis dar ne
daro sprendimo; sako, kad 
jis pirma turįs išnagrinėt 
visa komunistų politika ir 
jų ideologijų. O valstijos vy
riausybė mušė telegramų į 
Washingtona: šaukiasi at
siust agentų kongresinės 
Dieso tyrinėjimų komisijos, 
kad padėtų galutinai išmest 
komunistų kandidatus iš 
rinkimų sųrašų.

Vichy, Francija, rugs. 24. 
—Anglijos karo laivai va
kar bombardavo karinius 
Francijos laivus Dakar prie
plaukoje, “f r a n c ū ziškoje” 
vakarinėje Afrikoje.

Anglų komanda iš pra
džios griežtai pareikalavo, 
kad francūzų komisionie- 
rius leistų anglų laivams 
laisvai iškelt kariuomenę į 
Dakaru. Ši kariuomenė va
dovaujama francūzų gene
rolo Charles de Gaulle’o, o 
jis sakosi kartu su “laisvai
siais francūzais” ir išvien 
šu anglais tęsias karų prieš 
Vokietija.

Francijos komisionierius 
Dakare atmetė anglų ir de 
Gaulle’o reikalavimų. Tada 
anglų karo laivai atidarė 
ugnį j francūzų karinius lai
vus ir į prieplauka. Francū
zų laivai atsišaudė. Mūšis 
siautė 8 valandas, iki šute- p
mos. (Šiuos žodžius bera
šant, dar nėra žinios apie 
tų kautynių pasekmes.)

Nuo užpuolikų gynėsi 
vienas didelis Francijos 
karo laivas “Richelieu,” jau 
pirmiau sužeistas anglų; 
trys lengvi francūzų šar
vuotlaiviai ir trys kariniai 
laivai-naikintuvai.

Francijos vyriausybė pas
kelbė generolų de Gaulle’ų 
išdaviku, kuris kariauja 
prieš savo tėvynę, nors sa
kosi, būk kariaująs prieš 
Vokietijų.

atmušė 
jėgas Angli-

laivai, šar- 
naikintuvai

vai, lėktuvai ir pakrančių 
kanuolės Dakare 
daug didesnes 
jos karo laivų.

Anglų karo 
vuotlaiviai ir
per 8 valandas vakar dienų 
ir per visų naktį bombarda
vo francūzų karinius laivus 
ir Dakaro prieplaukų, iki 
tie anglų laivai liko šalin 
nuvyti. Anglai sužeidė vie
na francūzų submarinų, o 
francūzai pakrančio kanuo- 
lėmis sunkiai sužeidė An
glijos šarvuotlaivį^

Anglijos karo laivuose 
buvo apie 6,000 francūzų 
sukilėlių, užsieninių legio
nierių ir anglų kariuome
nės. Ir jie stengėsi iškelt šių 
kariuomenę į francūziškųjų 
vakarinę Afrika, bet visur 
prakišo. k

Washington. — Neoficia
liai pranešama, kad Jung
tinių Valstijų vyriausybė 
patenkinta, jog anglų karo 
laivynas bombardavo Fran
cijos karinius laivus Daka
re, francūzų prieplaukoje 
vakarinėje Afrikoje. Ameri
kos valdininkai užgirių An
glijos pastangas pervest ta 
prieplaukų ir francūziškųjų 
vakarinę Afrikų j rankas 
sukilėlio francūzų generolo 
de Gaulle’o, Tai, girdi, būtų 
apsauga Pietinei Amerikai 
nuo pavojaus iš vokiečių pu
sės. Nes iš Dakaro į Pietų 
Amerikų tėra tik 1,500 my
liu, v

Sakosi Sužinoję Vokie
čių Planus prieš Sovie

tus, Lietuvą ir Kt.

metų am-

kraštų val
su d arė 40

Prancūzai Atkariavę Mies
tą nuo Japoną

Hanoi, Indo-China, rjigs, 
24. — Francūzai praneša, 
kad jie nukariavę japonus 
ties Dong Dangų ir atgrie
bę nuo jų tų miestų Indo- 
Chinoje, Francijos kolonijo
je.

PRANCŪZAI ATMUŠĖ ANG
LU LAIVYNĄ NUO DAKARO

Vichy, Francija, rūgs. 24. 
—Prancūzų vyriausybė pra
neša, kad jos kariniai lai-

“Laisves” Vajus—Pra
šome Visus Gaut Bent 
Po Vieną Skaitytoją
“Laisvės” vajus gavimui 

naujų skaitytojų oficialiai 
prasideda su spalių pirma 
diena. Bet šią savaitę jau 
yra kredituojama punktai 
kontestantams, kurie pri
siunčia prenumeratas.

Stokime į darbą anksti! 
Gaukime kuo daugiausia 
naujų skaitytojų savo dien
raščiui !

Visi širdingi “Laisvės” 
patriotai turi stoti į kontes- 
tą. Visi “Laisvės” skaityto
jai yra prašomi gauti nors 
po vieną naują skaitytoją 
savo dienraščiui.

“Laisvės” Administracija.

PER PASKUBOS DARBĄ, 2 UŽMUŠTI, 11 SU
ŽEISTA AMUNICIJOS EKSPLOZIJOJ

po-

Ne- 
kas

London, rugs. 24. — Va
kar ir šiandien anglai nušo
vė žemyn viso penkis vokie
čių orlaivius ties Londonu.

ORAS. — Šį trečiadienį 
būsią lietaus.

Jovaras — patsai pirmasis 
šių laikų Lietuvos liaudies 
etas.

Atsimenat jo dainą: 
laukime, broliai, kad 
mums padėty?...

Tos dainos žodžiai, apvilk
ti M. Petrausko muzika, Lie
tuvoje šiandien išsipildė. Kaip 
Jovarui smagu, kad dar ir jis 
pats gali dalyvauti tame isto
riniame judėjime!

Mūsų piknikas Philadelphi- 
joj (pereitą sekmadienį) buvo 
iš tikrųjų labai gražus. Tūks
tančių pikniko dalyvių veidai 
linksmi. Kiekvienas, su kuriuo 
tik teko kalbėtis, nepaprastai 
džiaugiasi atmainomis Lietu
voje.

Philadelphietis A. J. Smitas

Japonai vėl Atakuoja 
Francūzus Indo-Chi- 
noj--Nuginkluoja Juos
Francija Duoda Jau Visas Galimybes Japonam Naudot Indo- 

Chiną Karui prieš Chiniją, Kaip Sako Japonija; Ameri
kos Ministeris Smerkia Įsiveržimą į Indo-Chiną

atakuot chinus užnugariu.

Francūzų Ministeris Sako, 
kad Amerika Užgyrus Nuo

laidas Japonams
Vichy, Francija.— Užsie

ninis Francijos ministeris

Hanoi, Indo-China, rugs. 
24. — Vakar ir užvakar ja
ponų orlaiviai ir kanuolės 
bombardavo Langson mies
tų francūzų kolonijoj Indo- 
Chinoj, keliolika mylių nuo 
Chinijos sienos. Pirmų kar
tų japonai užpuolė francū- Paul Baudouin rugs. 23 d. 
žus sekmadienį, atakuodami viešai tvirtino, kad Ameri- 
Dong Dang miestų, prie In- kos valstybės ministeris 
do-Chinos rubežiaus su Chi- Hull rugpjūčio 31 d. užgyrė 
nija. Karo veiksmus tada I francūzų 
japonai pradėjo už \ kelių 
valandų po to, kai jie pasi
rašė sutartį su francūzų 
valdžia Indo-Chinoje.

Francūzų kariuomenė, 
mūšio, visai pasitraukė 
Dong Dango.

daromas Indo- 
Chinoje nuolaidas Japoni
jai, prieš Chiniją.

po 
iš

klausia:
—Ar naujasis Kauno bur

mistras, dr. A. Garmus, tas 
pats, ką 1905 metais buvo 
areštuotas ir sėdėjo caro ka
lėjime?

—Taip, drauge, tas pats. Jis 
dabar rašo iš tų laikų atsimini
mus; greit jie išeis knygoje. 
Galėsite pasiskaityti.

Reikia atsiminti, kad tais 
laikais ir mūsų veikėjas d. 
Smitas buvo persekiojamas 
caro žandarų ir sėdėjo kalėji
me drauge su naujuoju Kauno 
burmistru.

Dover, N. J.—' Sprogimas 
Picatinny arsenale, priklau
sančiame Amerikos armijai, 
užmušė du darbininkus ir 
sužeidė 11-ka. Tarp sužeis
tų yra trys moterys.

Sprogimas įvyko tame ar
senalo skyriuje, kur darbi
ninkai išiminėja padegtuvus 
(fiūzus) iš kanuolių šovi
nių, likusių' nuo praeito pa
saulinio karo. Misinginiai 
padegtuvų vamzdeliai yra 
pripildyti gyvsidabrio miši
nio su tam tikra rūkštim, o 
šis mišinys eksploduoja 
smarkiau, negu, galingoji 
sprogstamoji medžiaga 
TNT.'

Darbininkai Picatinny ar
senale tūrėjo gręžt misingi
nius padėgtuvų vamzdelius, 
kol beveik pasiekė tų baisų 
eksploduojantį mišinį; tada 
sproginys buvo išimamas,

o vamzdeliai vartojami nau
jiems šoviniams gamint.

Pulkininkas Mark O. 
Kimberling, viršininkas 
New Jersey valstijinės poli
cijos, pareiškė, kad niekas 
tyčia nepadegė šio arsenalo.

Jungtinė Mainierių Uni
ja jau ne kartų nurodė, kad 
darbininkai amunicijos fab
rikuose yra verčiami per- 
skubiai dirbt, be tinkamos 
apsaugos, ir dėl tos priežas
ties įvyksta dauguma ne
laimių.

CIO stengiasi suorgani- 
zuot anumicijos darbininkus 
į unijų.

} 13 dienų pirmiau šprogi- 
mas Hercules parako kom
panijos fabrike Kenvil, N. 
J., užmušė 49 darbininkus 
ir sužeidė apie -100.

HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI Hi HHH11HH

New York. — Čionaitinė 
amerikonų spauda sakosi 
gavus iš “visai patikimų šal
tinių” sekamų pranešimų 
apie Vokietijos planus prieš 
įvairias Europos šalis.

Mėnuo atgal naziai galu
tinai išdirbę šitokius pla
nus:

Jei vokiečiai sumuš An
glija, tai Šveicarija bus pa
dalinta tarp Vokietijos ir 
Italijos. Dar pirm žiemos 
šiemet Holandija bus pri
jungta Vokietijai. Norvegi
ja bus privienyta Švedijai, 
kurios valdžia dabar patin
ka Vokietijai. Viena Belgi
jos dalis bus priskirta Vo
kietijai, kita Francijai, • ir 
daugiau neliks Belgijos 
kaip nepriklausomos valsty-

, ir Jugoslavi- 
padalintos tarp Ita

lijos, Vengrijos ir Bulgari
jos.

1941 metų pavasarį vo
kiečiai žygiuos į Balkanų 
kraštus ir užpuls Sovietų 
Sųjungų, kad atplėšt nuo 
jos Ukrainą, rytinę balta- 
rusiškų-ukrainiškų dalį bu
vusios Lenkijos ir Lietuvų, 
Latvi jų ir Estonijų. Dau
giau nebus jokios nepriklau
somos Lenkijos.

Italija gaus Nice ir apy
linkę, Tunisijų ir salų Kor- 
sikų, iki šiol buvusias Fran
cijos žemes.

bės. Rumunija 
$a bus padalir

Tokio. — Pasidavė fran
cūzų kariuomenė, kuri mė
gino užirst kelių japonų ar
mijai į Indo-China; ir japo
nai nuginklavo tuos francū- 
zus.

Kautynėse skaudžiai nu
kentėjo francūzai ir japo
nai. Į ligonines suvežta virš 
100 sužeistų francūzų.

Japonų komandieriai tei
gia, kad jų kariuomenė ėjo 
iš Chinijos į Indo-Chinų pa
gal sutartį su francūzų vy
riausybe, bet gal apie tai 
nebuvę pranešta francūzų 
armijai, ir todėl ji mėginus 
pasipriešint japonam.

(Francijos Vichy valdžia 
tvirtina, kad japonai suži- 
niai užpuolė francūzus.)

Dabar, po tų susikirtimų, 
Japonijos valdžia paskelbė, 
jog Francija sutiko duot ja
ponų armijai, laivynui ir or- 
laivynui “visas reikalingas 
karines galimybes Indo-Chi- 
noje, kad Japonija galėtų 
užbaigt” karą prieš Chiniją. 
Japonai iš Indo-Chinos gali

Amerikos Ministeris Užgin
čija Tvirtinimu Francūzų 

Ministerio
Washington. — Amerikos 

valstybės ministeris C. Hull 
užginčijo, kad jis bet kada 
užgyrė Francijos duodamas 
nuolaidas japonam Indo- 
Chinoje. Rugs. 23 d. jis pa
smerkė japonų įsiveržimą j 
Indo-China ir sakė, jog tai 
smurto žygis.

Šįvakar Kalba per Ra
dio Browder, Komunis
tų Kandidatas į Prezid.

New York. — šį trečia
dienį, rugs. 25 d., nuo 10:45 
vai. iki 11 vai. naktį, per ra
dio sakys kalba Earl Brow
der, Komunistų Partijos 
kandidatas į Jungtinių Val
stijų prezidentus. Jis išdės
tys komunistų programą 
dėlei taikos, darbų ir gyve
nimo užtikrinimo.

B r o w d e r i o k a Iba bus 
girdima New Yorke per 
WJZ stotį. O visoje šalyje 
jo kalba bus paskleista per 
56 radio stotis.

DU NAUJI KARINIAI SUMANYMAI KONGRE
SE GRESIA DARBININKAM, SAKO LEWIS

Washington. — John L. 
Lewis, CIO unijų pirminin
kas, pasiuntė laiškus va
dams kongreso karinių ko
misijų, reikalaudamas pa
taisyt du naujus įneštus 
kongresui sumanymus. Le
wis sako: Jeigu tie sumany
mai būtų priimti, kaip kad 
jie dabar parašyti, tai galė
tų būt vartojami prieš dar
bininkų streikus ir unijas. 
. Vienas sumanymas “prieš 
sabotažų” siūlo štai kų:

Baust iki 5 metų kalėjimo 
ir $10,000 piniginės baudos 
tokius asmenis, kurie nai
kins ar bandys naikinti rei- 

I kalingus ginklavimuisi daly
kus.

Lewis sako, kad šitaip su
ninku gyvenamų namų ir. formuluotas įstatymas galė- 
užmušė didokų skaičių žmo-(tų būt pavartotas prieš 
nių. streikierius, jeigu laike

ANGLAI NUVIJĘ BANGAS 
VOKIEČIŲ ORLAIVIU

ban- 
bet 

dau- 
nuo

Anglai Praneša:
London, rugs. 24. — Vo

kiečių orlaiviai bangų 
gomis puolė Londonu; 
anglų lėktuvai nuvijo 
gumų priešo orlaivių
Londono. Tik keli vokiečių 
orlaiviai pasiekė bombar- 
duot patį Londonu, ir nu
metė į jį 50 bombų. Jos su
naikino kelis valdiškus rū
mus, sužeidė porų bankų, o 
daugiausia suardė ^(Jarbi-

I streiko būtų bent kiek pa- 
i žeista kokia nuosavybė. Jis 
reikalauja prie to sumany
mo pridėt šitokį pataisymą:

“šis įstatymas visai ne
kliudo ir nevaržo teises 
streikuoti.”

Kitas sumanymas siūlo, 
kad valstijos gali sudaryt 
naminę gvardijų vietoj mi
licijos, kuri pašaukta į 
Jungtinių Valstijų armiją. 
Sumanytojai nori palikt na
minę gvardijų be jokios 
priežiūros iš šalies valdžios 
pusės. CIO vadas Lewis nu
rodo, jog šitaip tai naujoji 
valstijinė kariuomenė, ta 
gvardija, galėtų būt varto
jama laužyt unijų vedamus 
streikus. Jis, todėl, reikalau
ja taip pataisyt šį sunreny- 
mų, kad būtų uždrausta 
vartot naminius gvardiečius 
kaipo streiklaužius.
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Komunistai Lietuvoje
Kuris nors šiek tiek žinojo Lietuvoje 

sąlygas, valdant ją Smetonai, tas pui
kiai supranta, kad ten organizuotas ko
munistų darbas buvo neišpasakytai sun
kus. Vargiai berasime kurį kitą kraštą, 
kuriame Komunistų Partijai būtų buvę 
taip sunku dirbti, kaip Lietuvoj.

O betgi Lietuvos Komunistų Partija 
Lietuvoje pasilaikė nuo pat josios susi- 
organizavimo—1919 metų! Ji pasilaikė ir 
veikė prie baisių sąlygų. Jos nariai buvo 
provokuojami, areštuojami, kankinami, 
kalinami ir žudomi.

Bet toji partija negalėjo būti ir nebu
vo didėlė narių skaičiumi. Tik maži žmo
nių kadrai veikė, kol pakliūdavo į Sme
tonos žvalgybos nagus. O kai pabūdavo 
—nauji atsirasdavo. Ir taip darbas ėjo 
be pertraukos.

Taigi mus labai suįdomino pradžioje 
rugpjūčio mėn. Kaune įvykusi LKP ple
numas arba konferencija. Be kitų da
lykų, ten buvo kalbėta apie žemės refor
mos pravedimą; agronomai A. Žukaus
kas ir Sklėris patiekė raportus iš žemės 
dalinimo bežemiams eigos. Sekė gyvos 
diskusijos. Buvo pabrėžtinai nužymėta 
tas faktas, kad tuose valsčiuos, kur vei
kė Komunistų Partija, lengviau ėjosi vi
sas naujas darbas ir žemės reformoje.

Paskui sekė organizacinių reikalų 
svarstymas. Duota pranešimai iš apskri
čių apie partijos organizacijų veiklą ir 
narių stovį. Iš Kauno pranešta, kad ten 
narių esama 600, jų tarpe 70 nuoš. lie
tuviai. Biržų apskrityj narių yra 340; 
Mažeikių—170, Panevėžio—200, Alytaus 
—virš 200, ir tt. Visur veikia komjauni
mas.

LKP turi ilgus sąrašus kandidatų, — 
asmenų pareiškusių noro stoti į partiją. 
Jų tačiau partija akies plotu nepriima. 
Partija yra atsargi. Ji žino, kad šiuo 
metu, kai Lietuva patapo tarybinė res
publika, gali stoti partijos eilėsna daug 
apsimetėlių arba visiškai neišbandytų ko
vose asmenų. Todėl šaukiami kandidatų 
susirinkimai, tiriama jų asmenybės, pra
eitis; duodama jiems visuomeniniai at- 
Sakomingi darbai, kad ten dirbdami, kan
didatai pasireikštų, ką jie sugebi, ką jie 
gali ir ar jie yra verti būti priimtais į 
LKP eiles. Vedamas platus švietimo dar
bas darbininkuos ir valstiečiuos, kuris 
ilgainiui atneš vaisių.

Kaip matome, LKP dar vis, palyginti, 
nedidelė. Ji galėtų gauti šimtą tūkstan
čių narių per vieną mėnesį, jei nepaisytų 
į priimamų narių kokybę. Bet ji atsargi. 
Kitų kraštų partijų praeitis LKP vado
vybę pamokino būti atsargia.

Įdomi bus LKP istorija: Per virš 20 
metų ši partija gyvavo nelegalėse sąly
gose ir todėl jai teko būti labai atsargia, 
labai daboti, kad priimami nariai būtų 
gerai išbandyti ir pasiruošę pernešti vi
sokius sunkumus. Dabar toji pati partija 
patapo valstybine partija; ir vėl jai ten
ka labai atsargiai pasirinkti kandidatus, 
kad jie būtų ištiftįni darbo žmonių rei
kalų gynėjai, kad jie būtų prasilavinę, 
pasiaukoję, dori ir pavyzdingi socializmo 
kūrėjai.

SLA seimo bilas. Ketttri tūkstančiai do
lerių įvairioms seimo komisijoms ir Vi
sokiems veikėjams už “pasidarbavimą” 
seimo metu—didelis pinigas!

Todėl, pasak “Tėvynės,”
į “Kada atėjo sąskaitų apmokėjimo 

svarstymas, prezidentas Bagočius turėjo 
jau plaukti namo, o,taipgi namo išvažia
vo ir iždininkas Gugis. Pasiliko tik sek
retorius, vice-prezidentas, du iždo globė
jai ir daktaras-kvotėjas. Jie visi kraipė 
galvomis, kad sąskaitos yra perriebios 
ir nėra iš kur paimti pinigų joms tuo-

i jaus apmokėti. Pasilikusieji prhdėjo sąs- i 
kaitas kapoti ir daugelį apkapojo. Vie
nok stambiausias paliko išspręsti seka- 1 
mam Tarybos suvažiavimui, kad ir pre- I 
zidentas su iždininku tam dalyvautų...” Į 

Visi iš SLA pastogės pranešimai plau
kią vieną dalyką parodo: Jei tik lėšų 
fondas būtų didesnis, tai jokia sąskaita 
nebūtų perdidelė. Deja, tasai lėšų fon
das: jis nuolat apytuštis!

■ Jei paimsim kitą Amerikos lietuvių i 
Susivienijimą— Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą,—surasime visai kitokį pa- ? 
veikslą. LDS taipgi turėjo savo seimą ■ 
pereitą vasarą. Mūsų žiniomis, LDS Sei- ! 
mo išlaidos—apmokėjus Centro Valdybos 
narių kelionės lėšas ir sugaištis seimo 
metu, taipgi apmokėjus visokių komisijų 
lėšas—vargiai begu pasieks keturių šim
tų dolerių sumą...

Matote, kame skirtumas!
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prieš fašistinį režimą, bet 
tas režimas būtų priešinęsis. 
Būtų buvęs kraujo pralieji
mas.

Kita, jei liaudis ir būtų 
nuvertus Smetonos režimą, 
tuomet jis būtų pasikvietęs 
Hitlerio nazius pagalbon. 
Vėlei kovos ir kraujo pralie
jimas.

Pagalios, jei su nazių pa
galba Smetona būtų laimė- 

atsidūrus

bankai suvalstybinti, fabri
kai ir didesnės įmonės per
duota į darbininkų rankas 
po valdžios priežiūra ir su
rinktas fabrikų pelnas eina 
visų darbininkų naudai ir 
taip toliau.

Kai dėl kunigų, tai jiems 
nieks nieko nedaro, bažny
čios yra ir paliks kaip buvę. 
Tik kunigams valdžia ne
moka algų ir neduoda išlai
kymo. Kas nori tikėti, gali' 
kiek tik nori — nieks ne-I 
draudžia, tik kunigija netu-| 
ri valdžios, užtat jie ii* 
skleidžia visokius gandus— 
netikėkit jiems.

Sekantį kartą parašysiu 
daugiau. Siunčiu širdingiau
sių linkėjimų visai jūsų šei
mai ir perduokit linkėjimų 
broliui Kazimierui. Be to, 
prisiųskit man jo antrašą. 
Mes esam visi sveiki ir lin- vQ 
ksmi. Vaikai, Algimantas! 
jau perėjo į 6 skyrių, o Li
lija į 4 skyrių mokyklos.

Jūsų brolis Juozas.
Mano antrašas sekantis: 

Alytaus gelžk. stotis, 
Litvaitis Juozas, 

Alytaus apskritis.

B r o o k 1 y nietis Antanas 
Litvaitis gavo sekamą laiš
ką nuo savo brolio iš Lietu
vos:
Brangus brolau!

Šiandien gavau nuo tavęs, 
laišką. Labai apsidžiaugiau, 
nes jau seniai nesusirašinė- 
jom. O taip noris pasidalinti 
broliškai įspūdžiais, kurių 
paskutiniu laiku tiek daug 
yra.

Pirmiausia su dideliu 
džiaugsmu turiu pranešti, 
kad 22 metus laukta svajo
nė išsipildė. Mes jau nusi- 
kratėm kruvinojo Smetonos 
jungo su visa jo buržuazi
ne klika ir kruvinaisiais 
banditais.

Dėka garbingosios-nenu- 
galimosios 1 Raudonosios ar
onijos, mes esame laisvi, 
ir su pasididžiavimu galim 
tarti visam pasauliui, nes 
mes esame Sovietų socialis
tinės respublikos Lietuvos 
piliečiais.

Mes laisvai pradedam 
kurti naują darbo pasaulį, 
kur darbo žmogui ir tik 
darbo, teikiama didžiausia 
pagarba, mokslas, pasilinks
minimai, teatrai, aprūpini
mas senatvėje, aprūpinimas 
darbu ir poilsiu. Viskas 
sukurta ir kuriama tik dar
bo žmogui. Po visą Lietuvą 
kasdien didžiausi mitingai 
ir reiškiamas džiaugsmas ir 
dėkingumas darbo žmonių 
vadui ir tėvui draugui Sta
linui.

Mes jau drąsiai iškėlę 
kumštis žengiam po raudo
na vėliava. O darbo žmonių 
priešai—buržuazija, dreba, 
kaip apušės lapas. Žmonės 
iš džiaugsmo verkė sužino
ję, kad Lietuva paskelbta 
Sovietų socialistine respub
lika. Vieną turiu pasakyti: 
Koks dabar yra Lietuvoj 
džiaugsmas—aprašyti nega
lima, reikia pačiam visa tai 
matyti ir pergyventi.

Tiesa, jūs . klausiat apie 
Rusų armiją. Tai aš turiu 
pasakyti, kad netikėkite 
buržujų skleidžiamais gan
dais. Raudonoji armija yra

darbo žmonių armija, man
dagiausia ir pavyzdingiau
sia. Galit tik iš to suprasti, 
kad nei vieno kareivio nėra 
mažesnio mokslo, kaip 4 
klasių, o daugumoj 6 ar 
gimnaziją baigę. Aprengti 
puikiausiai, maitinami ge
riausiu maistu, apginkluoti 
motoru ir plienu.

Rašot, kad pas jus 13 mi
lijonų bedarbių, tai tas gali 
būti tik kapitalistinėj šalyj. 
Pas mus jau bedarbių nė
ra. Kas gali dirbti, visi turi 
darbo ir uždirba gana gerai. 
Tik didžiapilviai dar nenori 
priprasti dirbti, bet teks ir 
jems pasidarbuoti, nes obal- 
sis toks: kas sveikas ir stip
rus, turi dirbti, o jei nedirbi, 
tai ir nevalgai, mintančių 
kito uždarbiu negali būti. 
Žemė visoj lietuvoj nusavin
ta ir žemdirbiams veltui vi
siems duoda po 30 ha., apie 
50 margų. Iš visų dvarų že
mė paimama ir išdalinama 
tiems, kas ją dirba. Visi

jjęs, Lietuva būtų 
■po nazių kurka.

SSSR pagalba Lietuva 
'išgelbėta nuo tų
nuo savitarpinio karo ir di
delio kraujo praliejimo ir 
nuo išorinių atakų.

Pik įsakas taipgi sumu
ša į dulkes melus apie So
vietų kariuomenę. Jis sako:

“Kaip malonūs Sovietų 
kariai. Kiek jų pas mus bu
vo, nė vieno neįžeidė. Tik 
gaila, kad aš kalbos nemiku. 
Jie labai kalbingi ir vaišin
gi atrodo. Kiekvienas jų ge
rai aprūpinti pinigais, pasi
turinti. Jie perkasi kas ge
riausio, ne taip, kaip mes 
—lito nepažįstame.”

nelaimių,

Kaip matote, p. Vileišio, 
kuris jau seniau atvykęs iš 
Lietuvos ir vargiai matė 
SSSR kariuomenės, ir kitų 
tokių melai, kad raudonar
miečiai suvargę, nudriskę, 
įsakas kaip tik priešingai 
rašo, o jis juk pats sako, 
kad turėjęs kontakto su 
jais, matęs, nes jie ten il
gokai buvę.

Kas Lietuvoje dabar ne
patenkinti?

įsakas tai paaiškina:
(Tąsa ant 4-to pusi.)

Laiškas Vertas Visų 
DėmesioDainininkas Kipras Petrauskas Sa

kė: Mes Meną Kelsime į Padanges!
Elta praneša sekamą:
“Rugsėjo 1 d. susirinko Valstybės Te

atro bendradarbiai: operos solistai, or
kestro, choro ir dramos artistai, admi
nistracija ir darbo techniškasis persona
las, pasitarti dėl sezono darbų. LTSR 
Aukščiausios Tarybos pirmininkas drg. 
Justas Paleckis pasveikino Prezidiumo 
vardu naujose sąlygose pradedančius 
dirbti teatro darbininkus. Šios sąlygos 
atnešė dirvą, kurios ilgėjosi geriausieji 
menininkai. Mūsų liaudies menas ir tik
roji tautinė kūryba dabar rado pačias 
geriausias sąlygas tarpti. Jei anksčiau 
tarp teatro ir žiūrovų buvo tam tikra 
bedugnė, tai dabar menininkai turi su
prasti padėtį ir ją išlyginti. Teatralų už
davinys labai svarbus. Lietuvoje reikia 
daug teatrų, nes kultūros srityje ypač 
daug spragų. Dėl ateities drg. Paleckis 
pabrėžė, kad bus ypač vertinama tai, ką 
mes patys sukursime. Turime duoti ką 
nors ir Tarybų Sąjungai. Mes išeiname į 
didelį pasaulį, kuris mene yra aukštai 
iškilęs.

“Švietimo liaudies komisaras A. Venc
lova be kt. pasakė: Prieš mūsų teatrą 
stoja nauji, dideli, sunkūs, bet be galo 
įdomūs ir dėkingi uždaviniai. Nuo šian
dien teatrui tenka tarnauti nebe mieguis
tai, bukai buržuazijai, bet darbo liau
džiai, kupinai jaunų jėgų ir veržimosi į 
šviesą, meną. Mūsų teatras turi virsti 
tikrąja liaudies troškimų, jos svajonių, 
pastangų ir kovos dėl naujo gyvenimo 
tribūna. Teatro žmonių uždavinys pada
ryti taip, kad kuo greičiau įvyktų, kad 
teatro scena duotų jautrų rezonansą tų 
didžiųjų istorinių pakitėjimų ir įvykių, 
kurių galingas aidas d ž i a u g s m i n g ai 
skamba per visą mūsų socialistinę tėvy
nę.

“Kipras Petrauskas pareiškė: Kai aš 
stovėjau šioje*scenoje dainuodamas, taip 
nesijaudinau, kaip dabar. Aš noriu su
rasti savo sieloje žodžių, kurių dar ne
dainavau. Aš juos randu anksčiau kalbė
jusių žodžiuose, prie kurių visa širdimi 
prisidedu. Visų savo draugų vardu pa
reiškiu, kad su visu pajėgumu mes eisime 

•į ateitį ir dirbsime žmonijai. Man gaila, 
kad neturiu už savo pečių dar bent 30 
metų, kuriuos galėčiau paskirti liau- 
cj^iai. Mes meną kelsime į padanges.

“Paskutinis kalbėjo dramos artistų 
vardu drg. Laucius, pareikšdamas, kad 
smetoninis režimas su savo pažinčių 
praktika ir protekcijomis teatrui atnešė 
labai daug žalos. Mes neturėjome teisės 
taip kurti, kaip kūrė laisvas Tarybų me
nininkas. Tačiau dabar kiekvienas dir
bantis gali susilaukti šviesaus ir laimin
go gyvenimo. Tad ir mes, darbo žmonių 
vaikai, arkime kultūros dirvonus su tais, 
kurie iki šiol nieko šviesesnio gyvenime 
nematėme. Žmogus jau iškovojo savo 
prarastą vardą ir žmogus tapo žmogu
mi.”

Clycagietė K. Abekienė 
gavo nuo savo brdlių iš Bir
žų laišką, kuris vąrtas visų 
didelio dėmesio, ypač dalys 
to laiško. Laiškos autorius 
Antanas įsakas rašo:

“Kaip jum žinoma, dabar 
pas mus naujas gyvenimas 
po Smetonos žlugimo. Ro
dos, ir oras pasidarė leng
vesnis kvėpuoti. Pakol kas 
dar nieko labai daug neat
likta. Yra daug darbo kol 
susitvarkysime. Daugelis 
yra ir nepasitenkinę, lau
kia Smetonos. Bet veltui 
laukimas. Mes jau skaito
mos Sovietinė respublika. 
Gal koks ir pasikars, ku
riem geras gyvenimas buvo 
kitus išnaudojant, kuriem 
geras gyvenimas buvo prie 
Smetonos. O dabar — kas

dirba, tas duoną valgo. O 
storpilviai taipgi turi dirb
ti. Įmonės visos suvalsty
bintos.* Žemė tam, kas dir
ba, o ne taip, kaip seniau 
buvo: dvarus turėjo, vergai 
dirbo, o ponas Kaune sėdė
jo ir tūkstantinę algą ėmė. 
Dabar šis dalykas sutvarky
tas ir kaip sakiau, dar yra 
daug darbo kol visai susi
tvarkysime.

“Galima širdingai dėka- 
voti Stalinui ir Raudonar
miečiams. Viskas praėjo be 
kraujo lašo. Kitaip, žinoma, 
liaudis vistiek būtų sukilusi 
prieš išnaudojimą, beh būtų 
buvę kraujo praliejimo.”

Paskutinis paragrafas čia 
ypatingai svarbus. Lietuvos 
žmonės vistiek būtų sukilę

Klausimai ir 
Atsakymai

1 ■' Klausimas
Gerbiama Redakcija: Ma

lonėkite plačiau paaiškinti 
kas link užsiregistravimo 
kaipo Sovietų Sąjungos pi
liečiui. Pavyzdžiui, ar gali
ma registruotis, jeigu esi 
Amerikos pilietis? Laikas 
labai trumpas. Ar paskui 
nebus galima registruotis? 
Kur registruotis? Ar ypa- 
tiškai, ar per laišką? Ir ko
kioj kalboj reikia Tašyti? 
Viską paaiškinkite per “Lai
svę”. Už tai būsime dėkin
gi. J. J. B.

$4000!...
“Tėvynė” pranęša, kad “įvairių komi

sijų bilos arba Sąskaitos už dalyvavimą 
SLA seime, ūži darbą ir nedarbą, taipgi 
Pildomosios Tarybos narių sąskaitos, ku
rių bendra suma siekė daugiau kaip 
$4000.”

SLA organas kalba čia apie pereito Šitaip jie gina laisvą Lietuvą!

Atsakymas
Gaila, kad visko smulk- 

| meniškai mes negalime iš
aiškint, nes mes patys neži
nome. Mes žinome tiktai 
tiek, kiek buvo oficialiai 
Lietuvos vyriausybės pra
nešta ir paskelbta spaudoje.

•Aišku, kad šios šalies pi
lietis negali registruotis ki
tos šalies piliečiu. Jis pirma 
turėtų atsižadėti šios šalies 
pilietybės, o paskui jieškoti 
pilietybės kitos šalies.

Taipgi aišku, kad kiek
vienas asmeniškai negali 
atvažiuoti į Sovietų Sąjun
gos konsulatą New Yorkan 
ir užsiregistruoti. Todėl ga
lima kreiptis laišku. Rašyt 
galima lietuviškai, angliš
kai ar rusiškai.

Galite rašyti sekamu ad
resu :

Consulate of U.S.S.R.
7 East 61 St.

New York, N. Y.
Tuo reikalu visiems pata

riame atydžiai skaityti rug- 
į sėjo 24 dienos (tai yra, va
kar dienos) “Laisvėje” ant 

’ pirmo puslapio tilpusį. pra
nešimą, pavadintą “Apie 
Registravimąsi Lietuvos Pi
liečiais Užsieniuose”.

Tai Lietuvos vyriausybės 
oficialus ir gana smulkme
niškas pranešimas. *



4

Trečiadienis, Rugsėjo 25, 1940
.... .

Trečias puslapis

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

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

Lietuvos Kūdikiams Skiriami 
Puikiausieji Palociai

Darbininkų Kūdikiams Steigia
mi Dieniniai Lopšeliai

Kūdikiai, buvę seniau iš
imtinai motinos rūpestimi ir 
visuotino darbininkės motinos 
gyvenimo paaukojimo priežas
timi, tarybinėj Lietuvoj laiko
mi ne tik motinos, bet ir visos 
šalies brangiausiu turtu. Sykiu 
įvertinama ir motina—jos pa
siaukojimas dviguboms moti
nos ir darbininkės pareigoms.

Kur prie Smetonos valdžios 
Lietuvoje darbininkė motina 
eidama darban turėdavo kū
dikius palikti gatvės globai 
arba lūšnyne kokios liguistos 
senutės ar vyresnių vaikų 
menkoj, n ekompetentiškoj 
priežiūroj, ten,/prie tarybinės 
santvarkos, dirbančių motinų 
kūdikiai gaus geriausią gali
mą globą.

štai kaip rašo Lietuvos laik
raštis’ “Darbo Lietuva” iš rug
pjūčio 9-tos, šių metų, apie 
tai, kaip pačių darbininkų ko- 
mitetai su vyriausybės atsto
vais svarsto kūdikių globos 
reikalus:

“Vos kelios dienos praėjo, 
kai mes įsijungėme į didžią
ją SSSR šeimą ir jau mato' 
me pradėtą ’ intensyvų darbą 
visose gyvenimo srityse.

“Pašalinti kliūtis darbinin
kų darbo našumui pakelti, 
trečiadienį, Šančiuose, Metalo, 
Audimo, Flora ir Tangoras 
fabrikų komisarai ir darbinin
kų komitetų atstovės kartu su 
Sveikatos ir socialės apsaugos 
ministerijos atstovėmis dr. Go- 
lachiene ir technine instrukto
re lopšeliams steigti. Janu- 
lionyte svarstė reikalą įsteigti 
prie minėtų keturių fabrikų 
dieninį kūdikiams lopšelį, kad 
darbininkės motinos, dirbda
mos fabrikuose, turėtų kur sa
vo vaikus palikti, kol yra dar
be.

“Sveikatos ir soc. aps. mi
nisterijos žinia, kad artimiau
siu laiku darbininkų kūdikiam 
lopšelių tinklas bus plečiamas 
ir darbininkės motinos be var
go sveikai ir gražiai galės sa
vo kūdikius auginti, duoti 
kraštui stiprius ir patvarius 
piliečius kovai už darbininkų 
teises ir gerovę, buvo sutikta 
su dideliu pasitenkinimu.

“Vėliau pasitarimo dalyviai 
apžiūrėjo visą eilę prie fabri
kų įrengtų vilų ir* kitokių pa
talpų, iš kurių išrinko vieną 
geriausių ir patogiausių patal
pų kūdikių lopšeliui įsteigti. 
(Mūsų pabraukta—Sk. ved.)

“Šio lopšelio įsteigimas yra 
pradžia naujo, sveiko ir gra- 
žaus socialistinės Lietuvos dar
bininkų vaikų gyvenimo. Sme
toninis režimas šiais opiais 
darbininkų reikalais visai ne
sirūpino.

“Vakar Drobės fabriko pa
talpose įvyko antrojo darbi
ninkų kūdikių lopšelio steigi
mo reikalu pasitarimas. Jame 
dalyvavo Drobės, Cotton, Rin- 
guvo, Lietmedžio fabrikų ko
misarai, darbininkų komitetų 
ir sveikatos ir soc. aps. m-jos 
atstovės. Darbininkų atstovai 
ir atstovės entuziastiškai pri
tarė darbininkų kūdikių lop
šelio steigimui. Prieita prie iš
vados, kad tokiajn lopšeliui 
tinkamiausia patalpa > būtų 
Drobės buv. akcininkų nanias. 
(Mūsų pabraukta—Sk. ved.) 
šiame name, be kūdikių lopše
lio, dar būtų galima įrengti 
darbininkų vaikams kliubą.

“Sveikatos i rsoc. aps. m-ja 
darbininkų vaikų dieninių lop
šelių tinklą plės ir toliau. 
Lopšeliai bus steigiami prie di
desnių fabrikų Kaune, Vilniu
je ir kt. Lietuvos vietose, kur 
atsiras reikalas. Darbininkės 
motinos, išeidamos į darbą, 
lopšeliuose galės palikti savo 

mažus vaikučius (kūdikius 
ligi 3 m. amžiaus). (Amerikos 
kunigų ir kitų smetonininkų ir 
jų pakalikų spauda rauda, 
kad tuose lopšeliuose bandysią 
pripumpuot vaikus komuniz
mo. Deja, 3 metų amžiaus 
komunistų mums dar niekur 
neteko matyt.—Sk. ved.) Lop
šeliuose jų kūdikiai »bus tin
kamai užlaikomi ir auklėjami. 
Tuo būdu, Lietuvai įsijungus 
į didžiulę SS£R tautų šeimą, 
LTSR darbininkų vaikams pra
sidėjo naujas ir gražus gyve
nimas. Darbininko vaikas ne
bebus paliekamas ilgas valan
das be reikalingos priežiūros 
ir auklėjimo. Tuo pačiu ir 
darbininkei motinai bus dide
lis palengvinimas. Ji žinoda
ma, kad jos kūdikis yra tin
kamai prižiūrimas, be rūpes
čių ir našiai galės^ dirbti savo 
darbą.

Iš Brooklyno Motery 
Apšvietos Kliubo

Rugs. 19 d., š. m., kliubietės 
turėjo gan skaitlingą susirinki
mą matomai, baigiantis va
saros sezonui, moterys nori ge
rai pasiruošti žiemos darbuo
tei. Kadangi nekurtom kliubo 
narėms tenka iš toliau atva
žiuoti, tai susirinkimas pradė
tas aštuoniose. Kliubo pirmi- 
ninkei-organizatorei d. La
zauskienei atidarius susirinki
mą ir susirinkimui išsirinkus 
vakaro , pirmininkę, susirinki
mas ėjo gan paskubomis.

Išklausius Kliubo komiteto 
raportus, motinų komisija su
ruošimui motinų mitingo per 
d. S. Petkienę, išdavė labai 
įdomų raportą. Mitingas buvęs 
labai sėkmingas, kalbėtojomis 
buvusios pačios moterys, viena 
iš jų motina, išauginusi sūnus, 
kurios vienas sūnus jau žuvęs 
kare. Tokios motinos, rapor
tavo komisija, yra geriausio
mis kalbėtojomis priešais ka
rą. Mitinge žmonių ypač mo
terų buvę daug. Susirinkusieji 
pasiuntė, motinų vardu, vals
tijos atstovams , reikalavimą, 
idant anie stovėtų prieš tuo
met tebebuvusį proponuojamą 
verstino kareiviavimo bilių, ir 
prieš šios šalies traukimą į Eu
ropos imperialistįuį karą. Lėšų 
padengimuP’^susirinkime su
rinkta virš $18.

Komisija taip pat susirinki
mui pridavė laiškus nuo sep
tynių valstijos kongresmanų, 
kuriuose anie pasižada balsuo
ti prieš verstino kareiviavimo 
bilių ir kartu dėkoja moterim, 
kad jos rūpinasi taip svar
biais visuomenės reikalais.

Komis, suruošimui išvažiavi
mo davė gan gerą raportą. Iš
važiavimas buvęs gražioje vie
toje, žmonių buvę daug, tik 
kaipo naujoje vietoje, tai ne- 
kuriems teko paklysti. Net ir 
pelno nuo išvažiavimo pridavė 
virš $16.

Labai įdomų raportą išdavė 
d. Augutienė, kurt buvo pa
siųsta į Taikos Kongresą, į 
Chicagą, III, Delegatė savo ra
porte pažymėjo, kad kongre
se dalyvavo 5,633 atstovai nuo 
įvairių unijų, ir organizacijų, 
atstovaudami 40 skirtingų 
valstijų, Kongrese dalyva
vo daug žymių visuomeninin
kų, įvairių sektų kunigų, rabi
nų, tik katalikų kunigai nepa
sižymėjo savo aktyvumu prieš 
ruošiamąjį karą: matyt, kad 
jie pasiryžę tik palaimint iš
siunčiamus . kareivius ir pa
šventint parvežtus grabuose; 
kova už taikos išlaikymą 
aniems neapeina. Kongrese 
delegatė, Kliubo vardu, toli-siektas.

Moterys Vis Gelbsti
< Chinijai Gintis

Amerikiečių Moterų Komi
tetas Chinijai Pagerbti nese
nai surinko $50,000 Chinijos 
nukentėjusiems nuo karo gel
bėti. Jos nupirko 400,000 do
žų vaisto vadinamo atabrine, 
labai svarbaus gydyme mate
rijos, ir pasiuntė chiniečiams.

Moterų pagalba chiniečiam, 
vienok, sutirpsta lyg snaigė 
katile karšto vandens, tiek ji 
maža palyginus su Amerikos 
valdžios pagalba įvairiomis 
medžiagomis Chinijos užpuoli- 
kei Japonijai. Aną dieną Chi
nijos apsigynimo karo vadas 
Chiang-Kai-Shek pasakė, kad 
Chinija taip greit atmuštų už
puolikus, kaip greit Amerika 
nustotų rėmus Japoniją.

Maliavos nuo lango stiklų 
nusivalo su stipriu sodos skie
diniu. Bet yra tam ir gatavų 
skysčių, kurie labai sutaupo 
darba ir laika, v *•

Šuo Gali Būt Vaikams 
Pavojingas

Nežiūrint, kad vaikai krykš
taudami siekia pagauti, pa
glostyti pamatytą šunį, tačiau 
vaikų sveikatos ir gerovės dė
lei juos, reikia saugot nuo ne
žinomų, taipgi nuo namiškių 
šunų, jeigu nesate Užtikrinta, 
kad namiškiai gyvūnai nesu
sisiekė su išlaukiniais šunimis, 
kurie galėjo būti užkrėsti bai
sia pasiutimo liga. * '

Neseniai Brooklyne Avenue 
J. ir Bay Parkway apylinkėj 
atsirado ramus, jaukus šune
lis, kuris, žinoma, tapo vaikų 
mylėtiniu, pakol įkando vie
ną vaiką. Policijai šunį nuo 
vaikų atėmus ir ištyrus, pa
sirodė, kad šuo buvo užkrės
tas. Tada policija ėjo po stri
bas perspėdinėdama; gyvento
jus. Perklausinėjus apylinkės 
gyventojus, pasirodė, kad apie 
30 vaikų ir suaugusių toj apy
linkėj buvo šunį palytėję, su 
juomi žaidę, # tūli įdrėksti ir 
bent pora įkąsti. Jiem visiem 
patarta imti skaudžius įčirški- 
mus, kaip apsaugą nuo pasiu
timo ligos. O kas būt buvę, jei 
šuo nebūtų buvęs taip greit su
sektas ?

Mrs. Flory Rivard, 94 m., 
Leominster, Mass., mirdafna 
paliko 125-kių asmenų gimi
nę : 6 dar tebegyvenančius 
vaikus, 48 anūkus, 70 proa- 
nukų ir 1 penktosios kartos 
įpėdinį.

mesniam to darbo tęsimui pa
aukojo $2. Susirinkimas to pa
ties darbo vedimui iš iždo dar 
paskyrė $5.

Nutarta turėti dar vienas 
rudeninis išvažiavimas, toje 
pat vietoje, kur ir pirmesnis 
įvyko. Būsimam išvažiavime 
kliubietės planuoja turėti taip 
vadinamą “karštų šuniukų ke
pimą.”

žieminiame sezone nutarta 
laikyti po du susirinkimus kas 
mėnuo: vienas bus biznio, gi 
antras kultūrinio ir socialio 
pobūdži.

Pasibaigus susirinkimui, na
rės smagiai laiką praleido prie 
gražiai gėlėmis papuošto sta
lo, besivaišindamos d. Augu- 
tienės gardžiai pagamintomis 
ausiukėmis ir kitų draugių py
ragais ir arbata. Skirstantis 
vienos kitas ragino, kad bėgy
je žieminio sezono Kliubo 
narių skaitlių būtinai reikia 
perstumti per šimtinę: nedaug 
ir betrūksta, tik kiek biskį 
daugiau mūs smarkiosios vaji-' 
ninkės, apsidairys po savas 
apylinkes, ir tikslas bus pa-

Narė.'

Darbo Lietuvos Mergaites 
Darbingųjų Žvaigždyne

Darbo Lietuvoj pažiūros į 
merginos-moters kilnumą ste
bėtinai, iš pat pamatų pasi
keistos nuo seniau buvusių. 
Prie Smetonos visur būdavo 
keliamos ponios ir panelės, 
kurios savo kūrybingumo kre
ditui ma^ai ką turėjo arba 
ir visai nieko neturėjo. Užtek
davo čiauškėjimo prie arbatė
lių ir kitokiose tolygiose “so
cialise funkcijose,” kad pa
garsėti. Iš kitos pusės, kūry
bingo gyvenimo moterys reta 
tepasiekdavo progų prasimušt 
į viršūnes. Tik viena kita at 
siekė šiokį tokį pripažinimą.

Tarybų Lietuva dar jaunu
tė, bet joje jau matyt darbo 
žvaigždžių, kuriomis didžiuo
jasi ne tik visa Darbo Lietu
va, bet ir milionai Sovietų Re
spublikų gyventojų pradeda 
apie jas išgirsti. Kauno spau
da pilna paveikslų ir aprašy
mų apie tas darbo didvyres. 
Kaip jos to atsiekia? Lai mum 
apie tai papasakoja jaunuolė 
Ona Daukšaitė, darbingoji 
Lietuvos stachanovietė, kaip ji 
apie tai aprašė “Darbininkų 
žodyje”, Lietuvos profsąjun
gų organe, už rugpjūčio 7- 
Ją: ,

“Ringuvos dirbtuvėj aš dir
bu neseniai. Tačiau per tą lai
ką (aš patyriau visus kapitalis
tinio išnaudojimo baisumus. 
Už sunkų darbą rūsių patal
pose, kur debesimis sukasi 
aitrios persilio miltelių dulkės, 
pokuotojos gaudavo centus, o 
akcininkai su buv min. pirm. 
Merkiu priešakyje iš šios įmo
nės gaudavo didžiulį pelną. 
Kasmet jie gaudavo šimtus 
tūkstančių litų gryno pelno.

“Šiltai ir su dideliu džiaugs
mu mūsų įmonės darbininkės 
sutiko žinią apie Ringuvos su- 
nacionalizavimą. Darbininkės 
lengviau atsikvėpė ir sakė:

—Dabar mes dirbsime pa
čios sau, savo liaudžiai, savo 
socialistinei tėvynei.

“Kai kurie darbininkai no
rėjo užvilkinti nacionalizavi
mo darbą. Jie sakė:

—Per dvi dienas viską ap
skaičiuot ir surašyti labai sun
ku, — nesuskubsim.

“Tada mes, darbininkės, pa
laikydamos komisaro pasiūly
mą, pareiškėm, kad mes pa
dėsim varyti paruošiamąjį na
cionalizavimo darbą. Norėjo
si kaip galima greičiau pra
vesti įmonės perėmimą, kad 
jis pasidarytų sovietiškas.

“Suprantama, po tokio mū
sų atkaklaus pasirodymo susi
gėdo vyrai ir jie smarkiai 
ėmėsi įmonės turto sprašinėji- 
mo darbo ir po dviejų dienų 
jau buvo sudarytas ir pasira
šytas nacionalizavimo aktas. 
Tą pačią dieną mes nutarėm 
mūsų šalies naudai pakelti sa
vo darbo našumą. Jei kapita
listas mums nustatė normą 
dviem darbininkėm per dieną 
supakuoti 15 dėžių, tai mes 
nutarėm tą normą pakelti, li
gi 18 dėžių..

“Kitą dieną darbininkai 
laimingais linksmais veidais 
skubėjo į darbą. Pakuotojos 
atėjo kiek anksčiau prieš dar
bo pradžią. Patikrino svars
tykles, paruošė klijus, karto
nus ir etiketes dėžutėms li
pinti. Sutvarkėm savo darbo 
vietą taip, kad viskas būtų 
čia pat po ranka, kad nė vie
na darbo laiko minute nenu
eitų niekais.

“Pirmiau kiekvieną etiketę 
tepdavom klijais atskirai ir 
lipdydavom pokelį. Per 8 dar
bo valandas viena darbininkė 
galėjo aplipdyti ne daugiau 
kaip 500 pokelių, o kol juos 
pripildydavo miltelių, pasver- 
davo ir užlipydavo—baigda

vosi darbo diena. Pakuotoja

Sasnauskienė parodė, kad iš 
karto galima aptepti klijais 
kraštelius 20—30-ties etikečių. 
Tai žymiai pagreitina darbą. 
Įmonę sunacionalizavus pirmą 
darbo dieną aš su drg. Lopa- 
tiene per pakaitą supokavom 
38 dėžes ir uždirbom po 11 li
tų 33 centus vietoj nustatytos 
normos—18 dėjių ir 5 litų 
89 centų uždarbio.

“Tą pačią dieną nuo mūsų 
neatsiliko ir Sasnauskienė su 
Gerokuvaite ir Kinienė su ,Zi- 
nevičiene. Jos taip pat supo- 
kavo po 38 dėžes. Kitaip pra
dėjo eiti darbas. Norisi dirbti 
vis daugiau ir daugiau. Per 
pietų pertrauką tikrinom vie
na kitos darbo rezultatus.

“Kitą dieną buvo gauti dar 
geres.ni rezultatai, o trečią die
ną jau ėmėm daryti po 48—1 
50 dėžių. Bet tai dar ne ga-
lutinė norma. Stengsimės dirb
ti dar geriau, kad galėtumėm 
atsistoti pirmose Sovietų Są
jungos stachanoviečių eilėse.

“Aukščiausiojo SSSR Sovieto 
sesijos atidarymas mus skati
na siekti dar didesnio darbo 
našumo. Įsijungimas Sovietų 
Lietuvos į Sovietų Sąjungą 
yra visų džiaugsmingiausia 
diena mūsų kraštui ir mums 
visiems. Mes šitą istorinę die
ną pažymėsim dar didesniu 
pakėlimu darbo našumo ir įro- 
dysim daubų, kad mes jaunie
ji SSSR piliečiai, Stalino sau
lės apšviesti, dirbsime lygiai 
taip, kaip dirba stachanovie- 
čiai sovietų fabrikuose ir dirb
tuvėse.

Kauno Ringuvos 
fabriko darbininkė 
Ona Daukšaite.”, ’

O ------------—------------ ■

Karalius, Karalienė ir
Būrys Šunų į

■ L M

Buvęs Rumunijos karalius 
Carol ir jo žmona Magija Lu- 
pescu buvo priversti nešdintis 
iš Rumunijos. Be abejo, Ame
rikoj irgi rasis žmonių, kurie 
verkšlens jo likimo, kaip kad 
verkšlena Smetonos likimo. 
Bus tokių, kurie “biednam’' 
pabėgėliui prašys nuo žmo
nių dolerių.

Tuo tarpu ponas Carol su 
,šavo ponia, kaip paduoda 
Amerikos kapitalistinės spau
dos k o r e s p o n d e ntai apie 
“biedną” madamę Lupescu, iš
važiavo sekamai:

“Mme Lupescu keliavo po 
vardu Helene Lourouz ir ve
žėsi su savim apie 15 ar 20 šu
nų. Du vagonai, prijungti prie 
Carol’io vagonų, • buvo aukš
tai prikrauti penkiais tonais 
bagažo, trimis automobiliais 
ir keliomis medinėmis dėžėmis 
Magdos šunims.”

Taigi, nors susisiekimas Eu
ropoj dėl karo padėties nepi
gus ir ne visiems prieinamas, 
bet buvusios karalieijfs “bied- 
noms” tarboms išvežti ran
dama net keli vagonai.

4
Nieko nebūtų stebėtino, jei

vieną gražią dieną ta ponia su 
visa govėda šunelių 'atvyktų 
Amerikon Kliperiu. šuneliai, 
kaip apipasakojama, esą toki 
protingi ir meilūs, ir ne bet 
kokios veislės. . ..

Tiesa, daugelis iš mūsų pa- 
prasčiokų išmetinėjame, kad, 
pavyzdin, šimtai tūkstančių 
biednuomenės vaikų palieka
ma Europos karo zonose bom
bomis išmušt dėlto, kad, kaip 
aiškina mums, trūksta laivų ir 
kitų transportacijos priemonių 
jiems išvežti. Bet kas kita su 
ponų šuneliais ir bagažais, 
jiems, matyt, transportacijos 
priemonių netrūksta.

Vaiky Mylėtoja.

NAUJOVIŠKOS ŠUKUOSENOS

Brenda Marshall, nauja Hollywoodo žvaigždė, brune
tė, rodo naujas šukuosenas, kurias tikimasi daug kur 
matyti Šj sezoną. Jų bendras tonas yra: “iš prieakio 
aukštyn, o užpakalyje žemyn.” Kairysis, lengvai vil- 
niuotas su kukardomis, atrodo jaunuoliškesnis, o deši
nysis daugiau taikomas formalėms išeigoms. Iš šono 
matosi blizgučių saga.

Gražus Jos Gyvenimas
Caro Lloyd Strobell—Tikroji 
Amerikos Revoliucijos Duktė

Rugsėjo 16-tą pasklido ži
nia, kad šiame didžiųjų darbų 
ir audrų sūkuryje darbo žmo
nes apleido viena iš tų liaudies 
dukterų, kurios gaiviu darbin
gumu ir aiškumu tikslo visuo
met būna įkvėpimu siekti 
aukštumų ir nugalėti sunku
mus.

Caro Lloyd Strobell mirė 
rugsėjo 16-tą, 81 metų am
žiaus, savo vasarvietėje, Lit
tle Compton, Rhode Island, 
kur jinai ilsėjosi, kaupė jė
gas neužilgo grįžti New Yor- 
kan ir dirbti Labor Research 
Associacijai, kur ji šiuo tarpu 
rinko medžiagą skyriui apie 
karą sekamam Labor Fact 
Book leidiniui. Ji sirgo tik po
rą dienų.

Nežiūrint senyvo amžiaus, 
ji buvo nenuilstanti darbinin
kė faktų rinkimo ir patikrinė- 
jimų srityje. Paskiausis jos 
straipsnis, tilpęs rugpjūčio 18- 
tos “Sunday Workeryje”, ap
rašąs Naujosios Anglijos žu
vininkų gyvenimą, buvo jos 
atostogų-pasilsio laiko kūrinys.
Buvo “Daily Worker” Leidėja

Dar daug ji norėjo "dirbti, 
daug darbininkų judėjimui 
patarnauti. Tik rugpjūčio 1- 
mą, 1940 metų, jinai, komunis
te, kartu su dviem nekomųnis- 
tėm, Ferdinandą W. Reed ir 
Susan H. Woodruff perėmė į 
savo rankas leidimą “Daily 
Worker’io”. Tą ji darė, kaip 
rašė tuomet Caro Lloyd Stro
bell, “tikslu išsaugoti tą laik
raštį kaipo priemonę laisvai 
išsireikšti Amerikos darbo 
žmonių reikalais.” Ir tas pa
žadas buvo šventai pildomas. 
Nežiūrint karo isterijos suda
romų pavojų progresyviškam 
laikraščiui, “Daily Workeryj” 
visuomet buvo atžymėta dar
bininkų kovos, visuomet buvo 
pasisakyta už Amerikos žmo
nių gerbūvį ir demokratiją, už 
išlaikymą Teisių Biliaus, prieš 
šalies militarizavimo įstaty
mų leidimą, už išlaikymą A- 
merikos nuo karo.

Revoliucinėse Tradicijose 
Auklėta

Caro Lloyd gimusi Pekin’e, 
Illinois, sausio 18-tą, 1859 m. 
Jos prosenuolis kovęsis prie 
Valley Forke, kiti du seneliai 
irki kovoję Amerikos Revoliu
cijoj. Jos tėvas, buvęs ho- 
landiškų reformistų ministeris, 
atvykęs apsigyvent New Yor
ke jai dar kūdikiu esant. Ji 
vis dar tebeatsimindavo ma
čiusi šiauriečių armijas išmar- 
šuojant į frontą pro jų na
mus prie Washington Square 
laike Civilio Karo. Ji taip pat 
gerai atsiminė, kaip respubli
kos priešams nužudžius pre
zidentą Lincolną jos tėvo na

mas skendėjo gedulyje.
Baigus liaudies mokyklą, 

būdama gabi jaunuolė turėjo 
laimės lankyti kolegiją, kas 
buvo labai reta proga Caro 
Lloyd vaikystės laikais. Ji bai
gė Vassar Kolegiją 1861 m. 
Paskiau mokino anglų kalbos 
Illinois ir New Jersey moky
klose. Apie darbininkų judė
jimą jinai sužinojo iš savo 
brolio Henry Demarest Lloy- 
d’o, kuris gynė Haymarket’o 
aukas 1886 metais, ir kurio 
iškėlimas Standard Oil Co. šu- 
lerysčių 1881 metais buvo 
Markso sveikinamas.

Socialistiniame Judėjime

Į Socialistų Partiją ji įstojo 
1898 m., Londone, kur ji tuo
met gyveno su savo pirmu vy
ru. Protarpiais jinai gyveno ir - 
Paryžiuje. Iš Europos ji raši
nėjo į “Springfield Republi
can”, taipgi į Brooklyno 
“Standard Union” ir “Out
look”. Dar vėliau, sugrįžus 
čionai ir susipažinus su vieti
niu 'darbininkų judėjimu, ra
šinėdavo į Moterų Darbo Uni
jų Lygos laikraštuką ir į “So
cialist Call” “Life and Labor”, 
taipgi parašė knygą apie sa
vo brolį Henry Demarest 
Lloyd. Ji taip pat yra rinkusi 
faktų ir rašius įvairiems' ki
tiems leidiniams.

Antrasis jos vyras George 
Strobell, socialistas, mirė Sov. • 
Sąjungoj, ten padėdamas že
mės ūkio pertvarkyme. • s

Socialistų Partijoj ji išbuvo 
nuo 1906 iki 1927 m. Tada ji 
parašė laišką-pareiškimą, kad 
ji pasitraukianti iš Soc. Par
tijos dėl tos partijos atsiliki
mo ir dėlto, kad norinti dau
giau darbuotis rėmime Am. 
darbininkų judėjimo ir Sovie
tų Sąjungos. Bet tas veteranes 
darbuotojos laiškas socialis- . 
tuose buvo nuslėptas.
Ją Traukė Darbas su Liaudimi

Po 40 metų socialistiniame 
ir darbininkų judėjime, būda
ma jau 76 metų, ji įstojo Ko
munistų Partijon ir ten pasili
kus iki pat mirties, ramios 
mirties, kuri užėjo tarsi ra-
mus pasilsis po ilgo aistraus 
dienos darbo kilniam visos 
liaudies bendram tikslui. / 

Pažįstantieji ją, kaipo ko
munistę, sako, jog jinai nie
kad nesitenkino būt “gaubės 
nare,” nors daug jaunesniųjų į 
narių mielu noru būtų ėję ją 
užvaduot taip vadinamuose 
paprastuose darbuose. Ji bu
vo įsitikinus reikalingume 
draugiškos kooperacijos visuo
se darbuose. Būryje draugų- /j 
draugių, kada jai buvo su
ruošta 80 metų sukakties pra
mogėlė, 1939 m., jinai pasa
kius :

“Dideli darbai... ne mums
(Tąsa ant 4-to pusi.)
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Atsisveikinkite su Lietuviškais 
Dvarais.ir Vargšų Neprieteliais— 

Buvusiais Ponais

izabeth, N. 1 siems.

žemiau spausdiname įdomius “D. Lie- 
apie 
tuos 
savo 
dva- 
apie

tu vos” korespondentų raportažus 
Lietuvos dvarus. Prieš išdalysiant 
dvarus, Kauno dienraštis pasiuntė 
korespondentus parašyti, kaip tūli tų 
rų veikė, kaip jie dabar stovi ir ką
ponus mano dvarų darbininkai ir kume
čiai (andinarninkai).

Dvarai Lietuvoje gyvavo per šimtme
čius. Mūsų protėviai/juose baudžiavas ėjo— 
buvo traktuojami, kaip gyvuliai arba dar 
už juos žemiau. Lietuvos dvarai—buvo 
lenkinimo centrai. Lietuvos dvaruose gimė 
ponas ir mužikas, kurie pasiliko Lietuvoje 
iki šių dienų.

Lietuvos dvarai buvo reakcijos centrai, 
kur žemės darbininkai buvo laikomi ver
gijoje iki pastarųjų dienų.

Apie Lietuvos dvarus—tuos žmonių iš
naudojimo ir priespaudos centrus—kada 
nors gims daugybė romanų.

Kiekvienas žmogus, gyvenęs Lietuvoje, 
negalėjo nepastebėti dvarų, nesusipažinti 
su tuo baisiu darbininkams ir kumečiams 
gyvenimu.

Bet štai, užtekėjo Lietuvai saulė. Liaudis 
pasijuto laisva. Ji nusitarė panaikint dvarus 
—išdalinti jų žemes bežemiams, o palocius 
išlaikyti darbo žmonių poilsio namams, 
muziejams, teatrams, ligoninėms arba ki
tokiems svarbiems visuomeniniams reika- 
lam's.

Kai šitie žodžiai skaitytoją pasieks, 
Lietuvos dvarai veikiausiai jau bus išda
linti, nes ten matininkai dirba sušilę. Tai
gi mes kviečiame savo skaitytojus: susi
pažinkite su lietuviškais dvarais, tarkite 
jiems gudbai; tarkite gudbai ir ponams, 
nes su dvarais ir jie išnyks,—ne tik gyve
nime, bet ir žnfonių lūpose!. . .

—“Laisvės” Redakcija.

Blizgą palociai ir supuvę kumetynai, par
ketas ir molinės “grindys”, šilkas ir 
skarmalai, plentas ir neišbrendamas vieš
kelis,—tokie kontrastai Vilniaus dvaruo
se. Paskutiniai pasiruošimai pagrindi

niam žemės pertvarkymui.
Šiauriniuose Vilniaus apskrities vals

čiuose vienur kitur yra nemaži derlinges
nės žemės ruožai ir ten įbertas į dirvą 
grūdas duoda visai pakenčiamą derlių, o 
sunkiame darbe išlietas valstiečio prakai
tas atneša didesnę naudą. Atrodo, kad 
šiuose valsčiuose kaimas galėtų gyventi 
kiek kitokį gyvenimą, negu, pavyzd., 
Trakų, Valkininkų ar kt. Vilniaus kraš
to valsčiuose, kur žemė smėlėta, akmenė
ta ir nedžiugina savo vaisiais valstiečių. 
Šituose valsčiuose pilna didesnių ir ma
žesnių dvarų, kurie niekad valstiečiams 
nepalengvino sunkios gyvenimo naštos, 
bet kurie visada augo, grožėjo ir turtėjo 
valstiečių prakaitu. Dykaduoniaujan
tiems ir baliavojantiems dvarininkams 
niekada nerūpėjo valstiečio gyvenimas, 
užtat jie buvo visada pakankamai jaut
rūs, kai reikėdavo slopinti valstiečių kla
sinį susipratimą. Religinis fanatizmas, 
tautinė neapykanta visada rasdavo prie
lankumą dvaruose. Suprantama kodėl 
lenkai endekai visada didžiavosi Mai
šiogalos valsčiumi ir jo žmonėmis, pasi
ruošusiais pritarti kiekvienam endekų 
išsišokimui. Kiekviena proga endekų 
spauda akcentuodavo, kad štai tokiame 
valsčiuje net 45 šeimos prenumeruoja 
“Samoobrona Narodowa” (Tautinė savi
sauga) neskaitant keliasdešimt egzem
pliorių, kurie būdavo čia laisvai parduo
dami. Kiekvienas Vilniaus studentų įsi
šokimas prieš žydus visada pasikartoda
vo Maišiogaloje, kur dvarininkų sukur
styti valstiečiai dažnai patys nežinodavo, 
kuo kaltas tas žydas ir už ką jį reikia 
mušti. Net po pereito rudens dramatiš
kų įvykių, kada galutinai sugriuvo su
bankrutavusi Lenkijos valstybė, dvari
ninkai neužmiršo savo įpročių ir ligi šiol 
ekonominėmis represijomis ir grasini
mais terorizavo valstiečius, svajojančius 
tik sotesnį ir ramų gyvenimą. Todėl nė
ra reikalo nė aiškinti, kodėl šituose kai
muose per beraščių valstiečių lūšneles 
taip greitai nuaidėjo žinia apie teisingą 
žemės padalinimą ją dirbantiems žmo
nėms ir kodėl ta žinia įžiebė tokį nekan
trumą žemės trokštančiuose valstiečiuo
se.

Jau ties Vilniumi Maišiogalos plentas 
l įsuka į aštrių kontrastų apylinkes. Vie-

noje ir kitoje plento pusėse suskurdę kai
mai tik paryškina baltomis sienomis nu
švintančių dvarelių ir dvarų prabangą, 
buvusių valdininkų vienkiemiai ir vilos 
vienur kitur dominuoja paplentę. Juo ar
čiau į Maišiogalą, juo tankiau dvarų, ku
rie ne tik apaugę medžiais, bet ir me
džiais apsodintomis alėjomis jungiasi su 
plentu ir svarbiaisiais vieškeliais. Užten
ka tik pravažiuot pro šiuos dvarus, ir tuo
jau pat prisimena P. Cvirkos apysaka 
apie viršaitį, tiesusį kelius į... savo vien
kiemį: keliai visur prasti, daug kur be 
griovių, tiltai sulūžę, supuvę, tačiau tie 
keliai, kurie pravesti į dvarus, visur pa
vyzdingi ir sutvarkyti.

Į Maišiogalą pakliuvome prieš aštuo- 
nias. Valsčiaus žemės ūkio komisija jau 
dirbo. Eilės žmonių, norinčių gauti že
mės, dar prieš šeštą valandą pradėjo 
rinktis prie valsčiaus patalpų, kuriose 
yra ir komisija, ir kai kurie žmonės, siųs
ti surašinėti dvarų ir stambių ūkių, jau 
buvo išvykę į paskyrimo vietas. Vals
čiaus žemės ūkio komisiją sudaro vals
tietis ordinarninkas Mikalajūnas, ordi
ną minkąs Žuravičius, smulkus prekybi
ninkas Aranavičius, mažažemis Jurevi
čius ir Fedosiukas. Valsčiaus matininku 
paskirtas matin. Survila, kuris painfor
mavo apie paskutinius pasiruošiamuosius 
darbus žemei pertvarkyti šitame valsčiu
je. Į žemės paskirstymo darbą mobili
zuoti visi tinkami šiam darbui žmonės: 
policininkai, mokytojai, tarnautojai, val
stiečiai, darbininkai ir kiti. Darbas eina 
labai sklandžiai ir labai planingai. Jau 
vakar, antradienį, valsčiuje buvo baigia
mi surašinėti visi stambesnieji, kaip 30 
ha. ūkiai ir dvarai, o šiandien būsią gali
ma pradėti ir sklypų atmatavimo darbai.

Maišiogalos valsčius didelis, turi apie 
40,000 ha. Bent 40% valsčiaus ploto yra 
dvarų žemes, žemes pertvarkymas vals
čiuje palies apie 130 ūkių ir dvarų. Dau
guma valsčiuje esančių dvarų turi 200— 
250 ha. ploto, tačiau yra dvarų, turinčių 
net po 1,500 ha. ir daugiau. *

Valsčiuje pažymėtini dvarai: Maišio
galos dvaras su polivarkais, priklausan
tis švedui Houvaltui,—apie 1,600 ha, Gu
stavo Vainalavičiaus, Bartkuškio dv. — 
apie 2,000 ha, Zavadsko Juodos dv.—apie 
240 ha, Antaniškės—143 ha, šešmincovo, 
Bagotėliai—apie 300 ha, Barisaužizna— 
apie 280 ha, šalkiškių'dv.—267 ha, Pet- 
riškės—272 ha, Eiliokiškis—179 ha, 
belina—112 ha, Grabijolai—147 ha, 
dalinė—328 ha, Glatkiškė II—305 
Jurkiškės—198 ha, Kiemeliai—434
Klonėnai—119 ha, Karvys—390 ha, Le- 
vidonys—160 ha, Mikališkės—104 ha, Pli- 
•kiškis—367 ha, Saukiškės—158 ha, Šilelis 
—118 ha, Sidaronys—200 ha ir kt. Kai 
kurie iš šių dvarų yra gana gražiai su
tvarkyti, nors visuose ūkininkaujama 
prastai, bet vis tiek didelėje didžiumoje 
dvarai apleisti ir žemė duoda mažai nau
dos. Iš geriausiai sutvarkytų dvarų gali
ma paminėti Zavadskio Juodos ir Stru- 
millo, Karvio dvarus.

Maišiogalos valsčiuje matininkas su 
padėjėjais ir pagelbinėmis brigadomis 
turės tikrai karštą rugiapjūtę. Darbo 
brigados jau organizuojamos. Tokių bri
gadų valsčiuje bus 6, iš jų 5 jau suorga
nizuotos. Ryšiui palaikyti valsčiaus že
mės ūkio komisija antradienį ryte jau 
buvo gavusi du automobilius. Kai kurie 
surašinėtojai į darbo vietas išvyko dvi
račiais.

Dvarininkų sauvalė ir įvairios machi
nacijos žymiai apsunkins matininkams 
darbą. Čia neužteks tik išmatuoti žemės 
sklypus ir juos paskirstyti numatytiems 
valstiečiams, o reikės kartu ir patikrinti, 
kiek kuriam dvarininkui ištikrųjų , pri
klauso žemės.

Jau dabar yra žinių, kad ligi šiol kai 
kurie dvarininkai daugiau valdė žemės, 
negu tatai^yra užregistruota mokesčių 
knygose. Pvz., Bartkuškio dvaro savinin
kas Vainalavičius buvo net “paslėpęs” 
apie 3—400 ha puikaus miško, kurį prieš 
porą savaičių surado girininkas Streitas. 
Bet juk Vainalavičius ne pats apsukriau
sias dvarininkas.

I ' (Bus daugiau)
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Prakalbų rengimo komisija 
F. Abekui suranda, kad “Lais
vėje” tilpusi žinute iš atsibu
vusių prakalbų 5 d. rugs, pa
minėjo Piliečių Kliubą, kaipo 
dalyvavusį rengime. Turėjo 
būti: Lietuvių Darb. Progre- 
syviškas Kliubas.

Taipgi komisija nesutinka 
su tąja minčia, kur korespon
dentas kaltina atskiras ypa- 
tas dėl nedavimo svetainės dėl 
prakalbų. Mes kaltinam visus 
L.L. Bendrovės direktorius, 
nes mes netikim, kad be direk
torių nutarimo atskiros ypatos 
galėjo drįsti atlikti tokį begė
dišką darbą, padarant draugi
joms finansinę skriaudą, nes 
už plakatus turėjom užmokė
ti apie $3.50. Skundė polici
jai rengėjus, kad jie esą ko
munistai, tik pasislėpę po ki
tų draugijų vardu, gavę leidi
mą iš miesto valdybos prakal
boms laikyti neteisingai ir 1.1.1

Mes, žemiau pasirašę, lega- 
liškai išrinkti draugijų atsto
vai, pareiškiame Elizabetho 
visuomenei, kad L. L. Svetai
nės Bendrovės direktoriai ap
šmeižė tas draugystes, kurios 
ruošė tas prakalbas. Tos vi
sos draugijos turi savo čarte- 
rius ir lengvai galėtų parei
kalauti ponų direktorių įro
dymo, kur tos draugystės yra 
prasikaltę/ prieš šalies įstaty
mus ?

Bet mums, rengėjams atro
do, kad patys “Board direk
toriai” prasiže.ngė prieš šios 

princi- 
žodžio

prasiže.ngė p 
šalies demokratinius 
pus, išstodami prieš 
laisvę ir susirinkimų. Dar dau
giau; per savo bailumą jie nu
skriaudė pačią bendrovę, nes 
už susirinkimo laikymą buvo 
suderėta mokėti $10. Reiškia, 
bendrovė tų pinigų neteko ir 
gali netekti ateityje daugiau. 
Turime pasakyti, kad tas po
nų direktorių pasiryžimas su- 
demoralizuoti rengėjus nenu
sisekė. Prakalbos visvien įvy
ko kitoj svetainėj.

Mes, minėtų prakalbų ren
gėjai, turėjome už tikslą (ir 
turėsime ateityje), išaiškinti 
Elizabetho lietuviams, kad jie 
nepasiduotų įtakai tokių žmo
nių, kurie velija blogo dėl Lie
tuvos, pavyzdžiui, kas sako, 
kad Lietuvos jau nėra “ją Sta
linas pasiglemžė”? Jais yra 
bankininkai, dvarininkai ir 
stambūs ūkininkai. Jiems Lie
tuvos jau nebėra! Bet mes 
darbininkai turime už tai ati
duoti kreditą Stalinui, kuris 
atėmė Lietuvą iš tų parazitų 
ir atidavė darbininkams, o sei
mas prijungė Lietuvą priė So
vietų Sąjungos, žinodamas, 
kad Lietuvos vardas nežus per 
amžius, nes USSR nereiškia 
Rusiją, bet visų tautų, įeinan
čių, Sąjungą su lygiomis tei
sėmis. Kaip nežuvo New Jer
sey valstijos vardas, priside
dant prie Suvienytų Valstijų, 
taip nežus Lietuvos vardas, 
prisidėjus prie Sąjungos So
cialistinių Sovietų Respublikų.

Mes nuo savęs velijame Lie
tuvai augti ir stiprėti kultūriš
kai ir ekonomiškai be bankie- 
rių ir dvarininkų.

Pasirašo rengėjai:
Nuo LDS 33 kp.:

A. Pociūnas,
S. Baltutis.

B. Draugijos:
J. Kazlauskas, 
J. Kle'inauskas.

L. L. Draugijos 54 kp.:
V. Paulauskas.

L.D. Progr. Kliubo.
P. Taraškevičius.

Nuo

Nuo

Nuo

Montello, Mass

Pranas Čereška.

Pastaba
Draugės, kurios turite paė- 

musios knygutes tikietų par
duoti, o nepardavėte dėl L. 
M. Apšvietos Kliubų Sąryšio 
pikniko, kuris įvyko rugpjūčio 
25 dieną Montelloje, malonė
kite sugrąžinti mums atgal. 
Mums jos yra reikalingos dėl 
tikros atskaitos. •

Komisija.

London. — Dvi vokiečių 
oro bombos sužeidė Britani
jos Muzejų Londone.

LAIŠKAS VERTAS VISŲ
DĖMESIO

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

“Pavyzdin, Užuleknių 
vienk. matininkas matuoja 
žemę. Čia pasiturinti ūki
ninkai. 30 hektarų palieka, 
o 8 hektarus atima. Pana
šiai daroma ir Dumbliunuo- 
se. Nebekalbės jie taip iš
didžiai. Man tai gerai, ro
dos ant danties užtrauk...”

Kunigai irgi bėdavoja, 
bet praktiškesni jų j ieško 
išeities:

“Pabiržėj buvo prakalbos. 
Kai kas sako: ‘Kas čia per 
valdžia—piemenys.’ Atrodo, 
jie mano, kad tik kunigas 
storu pilvu daug ką žino. 
Mūsų klebonas irgi; skun
džiasi, kad negalėsiąs pra
gyvenimo . pasidaryti. Jis 
rengiasi baigti daktaro 
mokslą. Tai dabar matyti, 
kad daugelis jų nustos dū
šias ganyti, o pradės gydy
ti kūną. Galės tada atlikti 
naudingą darbą.”

Mat ir dykaduoniai, gyve
nimą darę iš kitų darbo, da
bar turės būti naudingi vi
suomenės nariai. Ilgainiui 
jie gal ir jausis gerai, nes 
žinos, kad savo darbų, o ne 
iš akių kitiems dūmimo gy
vena.

Tai mat, kokios “baisy
bės” Lietuvoje. Veltui sme- 
tonininkai Amerikos lietu-

Padėkos Žodis

Tariu širdingai ačiū visiems 
draugams ir draugėms už at- 
lankymą manes ypatiškai ir, 
atvirutėmis, kai buvau ligoni
nėje. Širdingiausiai ačiū Lietu
vių Teatrališko Ratelio valdy
bai ir nariams ir Lietuvių Mo
terų Apšvietos Kliubui už taip 
gražią ir naudingą dovaną, 
kuri paliks mano širdyje ant 
visados. Dar Jkartą ačiū vi-

vius baugina. Lietuvos žmo
nės visai ką kitą sako apie 
naują ten santvarką.

Chicagietis.

GRAŽUS JOS GYVE
NIMAS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
visiems, bet mūsų siekiuose nė
ra nesvarbių pareigų. Aš jau
čiuosi, jog aš turiu milionų jė
gą. Ir kada aš pakišu lapelį 
po durimis, ar išdalinu “Daily 
Worker” subvėj, aš jaučiuosi 
prisidedanti nors biskelį prie 
didžiojo išsilaisvinimo. . .”

Dėl jos mirties liūdesio pa
reiškimus atsiuntė paskilbusio-

i

ji Močiute Bloor, Elizabeth 
Gurley Flynn, Anita Whitney 
ir daugelis kitų žymių komu
nisčių ir nekomunisčių moterų, 
taipgi vyrų veikėjų ir organi
zacijų. Jos taip pat liūdi mi
nios darbininkų, kuriems jos 
surankioti istoriški daviniai 
pagelbėjo apsišarvoti žinyba 
kovose su priešais. Ir nors jos 
mirtis yra dideliu visiems dar
bo žmonėms nuostoliu, jos 
gražus, pašvęstas liaudies ge
rovei ir progresui gyvenimas 
yra įkvėpimu tęst jos dirbtąjį 
darbą nuo tos vietos, kur jį 
apleido amžinai aprimusi žy
mios darbuotojos ranka, vesti 
jį iki laimingos užbaigos.

M-tė.

Lietuvių Kalbos Gramatika
SUTAISĖ DR. D. PILKA

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

“Laisvė” duoda gerą nuolaidą kainoje mokykloms.
• •

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

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

Kaina $1. Prisiuntimą apmokame.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir mokesti. 

Kreipdamiesi adresuokite:

“Laisvė” 427 Lorimer St. ' Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Street

VAJUSLAISVĖS
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

Visų dienraščio “Laisvės” patriotų prašome tuojaus stoti 
į vajų gavimui naujų skaitytojų.

Vajus Prasideda 1 d. Spalių
Baigsis su 15 d. Lapkričio

Prašome visą “Laisvės” skaitytoją gauti savo dienraščiui nors po 
vieną naują skaitytoją.

PINIGINES DOVANOS KONTESTANTAM
1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 6—$15; 7—$12; 8—$10; 

9—$7; 10—$5.

Stokite į vajų tuojau, gaukite 
sayo dienraščiui naujų skaityto
jų ir gaukite sau vieną iš aukš
čiau nurodytų dovanų.

“Laisvės” kaina metams $5.50 
ir pusei metų $3.00. Brooklyne 
metams $6.00, pusei metų $3.25.

Naujiems skaitytojams kainoje nuolaidos nėra, Nes viskam 
brangstant prisieis pakelti ir “Laisvės” kainą. Kurie užsisakys 
naujai ar atsinaujins ją laike vajaus, tiems per visus metus ne
bus pakelta prenumeratą.

Prenumeratas ir mokestį siųskite šiuomi antrašu:

“LAISVE”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y,
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Oi, V arge, V arge
(Feljetonas)

Ponai, ponios, ponuliai: Sa
kykite, į ką šis pasaulis pa
virs? Iš koncentracijos stovy
klos koks tai vaikysta užima 
valdžią ir patampa Lietuvos 
prezidentu. Smetoną ir visus 
finasierius išvaiko ir viską iš 
jų atima kas buvo “legaliai“, 
“konstituciniu“ būdu per 20 
metų įgyta. Tai skandalas 1 
Jokių ponų nepripažįsta ii’ net 
patį žodį “ponas“ likvidavo.

Tuo pačiu žygiu, be jokios 
bailės, suvarė visus gyvento
jus į mitingus ir nusibalsavo 
prisidėti prie “ruskių”, o anie 
priėmė su išskėstomis ranko
mis. Nuo dabar Lietuvą valdys 
taniai ir bernai bei mergos. 
Ponuliai, užėjo mums bėdos 
ir vargai. Ir žiūrėkite kokius 
jie patvarkymus jau padarė;

Dvarus, žemę, fabrikus, 
bankus nuo ponų atėmė ir da
lina mužikams. Kunigams al
gų nemokės, ir kitokių paibe- 
lių pridarė, o kas baisiausia— 
jei kas nedirbs, tas nevalgys! 
I ką tas panašu? Dirbti... 
dirbti!... Apsaugok viešpa
tie! Tai teroras! Kur gi ta lai
svė ? Kas matė, versti žmogų 
dirbti prieš jo norą! Tai ne
pakenčiama !

Prieš tai, mes, kapitalistai, 
kunigai, taut ininkai-fašistai, 
socialistai-sklokininkai ir visi, 
kurie priešingi darbui, griež
tai protestuojame. Protestuo
jame prieš Staliną, Paleckį ir 
Kapsuką už panaikinimą ka
pitalizmo Lietuvoj. Mes dary
sime viską, kad sugrąžinus 
senąją tvarką su Smetona Lie
tuvoj. .Vyriausia, maldausime 
pono Hitlerio, kad jis pagelbė
tų mums tame darbe.

Ach! Prie Smetonos viskas 
buvo kuopuikiausia. Nei mi
tingų, nei demonstracijų nebu
vo. Prie arbatėlės pas Smetoną 
būdavo planai sudaromi ir pa
samdyti pareigūnai juos sklan
džiai vykindavo. Jei kas ban
dydavo kaip nors prieštarauti, 
buvo padėtas į nusiraminimo 
vietą, žodžiu, viskas atatiko 
Berlyno, Romos tvarkai.

Kas svarbiausia, buvo lais
vė dirbti ar nedirbti, valgyti 
ar nevalgyti. Kaip nori: ne
dirbi, o valgai ir daug, arba 
dirbi ir nevalgai, tame suvar
žymų nebuvo, priklausė—ant 
kiek gabus esi, kaip moki pro
gomis naudotis ir laikyti lie
žuvį už dantų. Jei Smetona 
juodą vadino baltu ar atbulai, 
mes sekėme tautos vadą, nes 
jo buvo tiesa. Gi dabar dar 
daugiau pasitvirtina ta tiesa. 
Lietuvos nebėra, o jei ir yra, 
tai kas mums iš jos, kokia 
nauda? Trumpai, Lietuvoj ka
pitalizmo ir Smetonos nebėra, 
tai ir Lietuvos nebėra.

Mūsų uždaviniai dabar to
kie: Iki ponas Hitleris išlais
vins Lietuvą iš mužikų, mes 
ponai su pagalba socialistų 
rinksime dolerius po priedan
ga patriotizmo ir civilizacijos. 
Mes nesitikime apgauti “Lais
vės“ skaitytojus, nes jie išgud- 
rėję ir nesiduoda už nosies 
vedžioti, todėl atvirai ir pasa
kome savo tikslus, bet kol dar

tai reikia 
Kitiems mes 
mes norime 
kapitalizmą,

neišmanėlių yra, 
naudotis proga, 
nesakome, kad 
grąžinti Lietuvoj
žodį kapitalizmą labai gražiai 
pridengiame žodžiais: patrio
tizmu, civilizacija ir kitais pa
puošalais ir tuomi sumėtome 
pėdas, šioj šalyj irgi kapita
lizmą labai gražiai pridengia 
“amerikonizmu” ir tokiu bū
du susiranda nemažai pasekė
jų, kurie, aišku, “ševelais“ 
protauja. Tik vargas mums 
su pažangiečiais. Jie pagauna 
mūsų skymus ir išbliauna vi
sam svietui ir trukdo mums 
naudotis.

Bet nepaisant kliūčių, mes 
darysime viską, kad tik nors 
kiek ilgiau palaikyti kapitaliz
mą ir vartosime įvairias prie
mones tam, nes tas mums as
meniškai naudinga. Kapitalis
tai turtingi. Smetona ir kiti 
Lietuvos ponai bėgdami išsine
šė nemažai litukų. Jie nesivar
žo už gerą patarnavimą. Gi 
dirbti sykiu su mužikais, pri
siekiame, nedirbsime. Mes, po
nija, griežtai atmetame obal- 
sį: “kas nedirba, tas neval
go“. Jei netikite tam raštui 
čia, tai galite lengvai per
sitikrinti kunigų, tautininkų ir 
socialistų spaudoj. Kiti žo
džiai, bet mintis ta pati. . .

Darbintas.

Baltimore, Md

savivaldybės

kontroliuodami 
galėtų išvengti

išlai-

išlai- 
berei-

ima savo nuosavus namus To
ronte. Dauguma iš jų neturi 
kitos nuosavybės ir neturi' jo
kios abejonės, kas moka mo
kesčius už jų nuosavybes. Pa
gal teisingumą, jie turėtų kon
troliuoti 
das.”

Girdi, 
das, jie
kalingų išlaidų, kas palengvin
tų jų būvį.

Kad tos kontrolės pasiekti, 
reakcionieriai reikalauja atim
ti iš rendauninkų ne tik kandi
datavimo teises, bet ir balsavi
mo teises.

Pažiūrėkim, kur dalykai at
sidurtų, jeigu tokia tvarka bū
tų įvesta.

Savininkai, didieji savinin
kai, turį didesnes nuosavybes, 
prisidengę namų savininkais 
miesto reikalus taip pasuktų, 
kad darbo žmonės būtu visiš
kai užmiršti.

Toronto, Canada
Reakciniai Laikraščiai Ragina 
Atimti iš Darbo Žmonių Bal

savimo Teises

Jie tuojaus sumažintų išlai
das visiems visuomeniniams 
reikalams, kaip apšvietai, svei
katai ir panašiai. Jie, iš kitos 
puses, negailėtų didžiausių su
mų tokiems 'dalykams, kurie 
naudingi turtingiesiems sluog- 
sniams. Jie tuojau pravestų 
plačias alėjas į turčių distriIc
tus, kad būtų galima greičiau 
parlėkti namo. Jie išgalvotų 
daug kitų jiems reikalingų da
lykų.

Svarbiausiu šiandien klausi
mu yra ne kas išlaidas : kon
troliuoja, o žmonių gyveni
mas. Mokesčių turi būti ima
ma tiek, kiek reikia užtikrini
mui vidutinio visuomenės ap
tarnavimo, ir iš 
juos mokėti.

Varguomenės 
dien opiausi. O
ginti tik varguomenės atstovai 
miesto valdyboj.

Iki šiol buvo pasidarbuota 
užtektinai, kad darbo žmogui 
būtų sunku patekti į miesto 
valdybą. Tačiau to dar neuž
tenka. Jie nori atimti 
žmonėms balsavimo 
kad jie neturėtų jokio 
savivaldybės reikaluose.

Tokie užsimojimai 
j darbo žmonių teises yra ne 
j kas kitas, kaip tik fašistinis 
| blitzkriegas prieš demokrati- 
• ją, ne vokiškų fašistų blitz
kriegas, o vietinių fašistų.

Tai visai nesuderinama su 
demokratiniais šūkiais, ku
riuos tie laikraščiai svaido į 
visas puses.

Rugsėjo 16 dieną Lietuvių 
Literatūros Draugijos 25 kuo
pos rengtos prakalbos, kur 
kalbėjo F. Abekas, dienraščio 
“Vilnies“ redaktorius iš Chica- 
gos, buvo sėkmingos visais at
žvilgiais. žmonių buvo daug, 
pilna svetaine ir visi prakal
bos klausėsi atydžiai. F. Abe
kas yra geras kalbėtojas ir tu
ri daug faktų iš naujo gyveni
mo Lietuvoje ir iš kitų šalių. 
Prakalbose buvo pavyzdinga 
tvarka.

Reikta priminti, kad liau
dies priešai bandė prakalboms 
pakenkti. Pirm prakalbų va
karo terorizavo plakatų dalin
tojus, traukė iŠ rankų, bandė 
sunaikinti. O tūlas pilietis M. 
įtūžęs garsiai pradėjo rėkti: 
“Jeigu aš turėčiau galę, tai vi
sus, kurie džiaugiasi, kad Lie
tuvoje Smetonos nebėra, pa
karčiau.“ Ketino į prakalbas 
ateiti ir kelti betvarkę. Tačiau 
neatėjo.

Buvo renkamos aukos į Ap- 
švietos Fondą. Surinkta 
$13.75. čia telpa vardai, kurie 
aukojo stambesnes sumas: Po 
dolerį aukojo J. Anciukaitis, 
P. Paserskis, K. Mikolaitis; 
po 50c.: K. Lopatto, V. Jeke- 
vičius, J. Balsys, J. Stabys, A. 
Brazys; po 25 centus, K. Mili- 
nauskas, Ad. Kalinauskas, 
Monkus, K. Juškauskas, 
Kučiauskas, % J. Bubnys, 
Strauss, A. Pilipauskienė,
Krivickas ir J. Pivariunienė.

Buvęs Prakalbose.

buvo veltui. Pare buvo smagi.
Mes jaunuoliai tariam ačiū, 

kad jūs nepamiršot ir užkvie- 
tėt mus ant pares, o mes 
stengsimies sykiu su suaugu
siais darbuotis dėl LDS labo.

' A. K.

PRANEŠIMAI IS KITUR
SO BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 26 d., ketvirtadienio vakarą, 
8 vai., Kliubo Svet., 376 W. Broad
way. Ateikite visi nariai ir kurie 
dar neužsimokėjote už 1940 m., ma
lonėkite užsimokėti. Taipgi turime 
ir svarbių dalykų apsvarstyti. — 
Sekr. (226-227)

Nėra Kuom Pasigiri
Berlin, rugs. 23. — Vokie

čiai nuvijo atgal anglų or
laivius, atskridusius bom- 
barduot Vokietijų, bet ne
nukirto žemyn nė vieno an
glų orlaivio. Anglai nušovė 
vienų vokiečių lėktuvų. Taip 
praneša vokiečių komanda.

London, rugs. 23. — Keli 
vokiečių orlaiviai vėl bom
bardavo Londono centrų.

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
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K.

tų, kurie gali

reikalai šian- 
juos gali ap-

Shenandoah, Pa

Telegram pradėjo 
už atėmimą balsavi- 
tiems, kurie neturi 
kitų nuosavybių, o

Globe and Mail, mainų mi- 
lionieriaus organas, ir Toronto 
Evening 
lenktynes 
mo teisiu 
namų ar
tik renduoja.

Globe and Mail sako, kad i 
miesto valdybą turi būti ren
kami tik tie, kurie moka mo-j 
kesčius. Evening Telegram su- į 
randa, kad tokie argumentavi-1 
mai nevykę. Girdi, klausimo j 
pamatan reikia statyti ne tai, j 
kas moka mokesčius, bet kas į 
juos kontroliuoja ir išleidžia.

Evening Telegram editoria- 
le rašo:

“Labai apgailestaujame, kad 
turime atmesti Globe and 
Mail’s įsikišimą kaip niekieno 
nerinkto tretininko į diskusi
jas klausime, ąr nereiktų na
mų savininkams turėti didesnę 
kontrolę ant savivaldybės iš
laidų. Nei vienas laikraštis, 
kuris šiame Rausime nemato 
nieko daugiai, kaip tik aka
deminį klausimą, kas moka 
mokesčius, ar rendauninkas, 
yra tinkamas tam dalykui riš
ti. Branduoliu šiame dalyke 
yra, kas 
tuos 
gali būti tik vienas, tai yra, 
kad atsakomingas gali būti tik 
savininkas, nes jeigu jis nori 
išlaikyti savo nuosavybę, jis 
turi mokėti mokesčius, nežiū
rint to, ar jis gauna rendą, ar 
ne.

“šis klausimas labai svarbus 
56,989 savininkams, kurie už-

darbo 
teises, 
balso

prieš

Torontietis.

Ką mes veikiam
Rugs. 17 dieną LLD 9-to 

Apskrities valdyba turėjo savo 
susirinkimą. Aptarus savo rei
kalus, buvo kalbėta apie “Lai
svės“ vajų ir surengimą pra
kalbų mainų apylinkėje.

Nutarta, jog šiame vajuje 
visi LLD nariai stengtųsi gau
ti nors po vieną naują skaity
toją dėl “Laisvės.“ O vajinin- 
ku išrinko S. Kuzmicką, 9. 
apskričio vardu.

Tai, mainieriai, sukruskim. 
O šiuo tarpu nėra sunku gau
ti naujų skaitytojų, nes “Lais
ve“ tik viena duoda daug ir 
teisingų žinių iš Lietuvos -ir 
plataus pasaulio; Tai platin- 
kim ją, kiek galėdami tarp sa
vo draugų ir visų Amerikos 
lietuvių.

atsakomingas už 
mokesčius. Atsakymas

ANGLAI SUŽEIDĖ FRAN
CUOS KARO LAIVĄ

Berlin. — Anglų karo lai
vai bombardavo karinius 
Francijos laivus ties Daka
ru, “francūziškoj”
Afrikoj, ir sužeidė francūzų
laivą. Jis gal būsiąs vienas 
iš tų šešių karinių Franci
jos laivų, kuriuos anglai 
praleido pro Gibraltarą.

London, rugs. 23. — Vo
kiečių kanuoles per jūros 
siauruma vėl bombardavo 
Doverį ir kitus Anglijos 
prieplaukų miestus.

Kadangi šiuo tarpu daug 
žmonių įdomaujasi įvykiais 
Lietuvoj ir# bendrai visam pa
saulyj, tai tokiems dalykams 
išaiškinti nutarta rengti pra- 

1 kalbas mainų apylinkėje ke- 
yr , 4 turiose vietose, tai yra, Coal-

a ailUdale, Mansvilėj, Shenandory- 
je ir Mahanojuje 10 ir 11 die
nomis spalių. O kalbėtojom tai 
pageidauja d. Bimbą, kuris se
niai buvo mainų apylinkėj, o 
mainieriai labai jį nori girdėti 
kalbant. Laikas, kada kalbės 
kokiam mieste, bus vėliau pa
garsinta spaudoje.

-MM

Chinijos laikinos sostinės, Čungkingo m iesto, griuvėsiai, palikti japonų bombų.

Rugs. 15 dieną LDS 34 kp. 
turėjo savo “parę“ delegatų 
nuo seimo pasitikimui. Parė 
buvo laikyta ant Yanyno far- 
mos. Visi nariai vyrai turėjo 
mokėti po vieną dolerį, o mo
terims narėms buvo 
Taipgi ir jaunuoliams, 
dalyvavo Olimpiadoj,

WORCESTER, MASS..
Sekmadicnj, 29 d. rugsėjo yra 

rengiamas piknikas naudai lietuvių 
kanadiečių laikraščiui “Liaudies 
Balsas.” įvyks Olympia Parke 
(Shrewsbury). Bus įvairi programa. 
Gros Neivis Orkestrą iki vėlai va
kare. Kviečiame lietuvius dalyvauti, 
ALDLD 11 ir 155 kuopos.

(226-228)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 27 d., 7:30 vai. vakaro, Jur- 
ginės Svet., 180 New _ York Avė. 
Draugai, dalyvaukite šiame susirin
kime, nes turime daug svarbių rei
kalų, o svarbiausia tai prisirengi
mas prie dienraščio “Laisvės” va
jaus. — Sekr. (226-228)

ALDLD 7-to APSKRIČIO 
KUOPOM

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

LDS 1-mo APSKRIČIO 
KUOPOM

LDS Pirmo Apskričio atsibuvu
sio rugp. 10 ir 11 dd. piknike, Mon
tello, įžangos tikietai dar no visi 
sugrąžinti ir kuomet visų tikietų 
neturim, tai galutiną apskaitliavimą 
negalima užbaigti. Netrukdykite 
mūsų darbo, nes artinas LDS Pir
mo Apskr. konferencija, 17 d. lapkr., 
So. Bostone. Todėl pikniko reikalai 
turi būt sutvarkyti. Grąžinkite ti- 
kietus: F. J. Repšys, 123 Water St., 
Milford, Mass. (225-226)

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

ATYDAI LDS 8 APSKRIČIUI
LDS 3 Apskr. metinė konferenci

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

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje".

VYRAMS 
DALYKUS
mane gaut

Robinsono

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI

APIE LYTIES
Dar galit pas

Tai turininga D-ro 
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.

veltui.
kurie 

įžanga t

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-79G4

580 SUMMER AVENUE , 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.•
VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

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

(Kampas Roebling St.) r—■ji

Tel. EVergreen 7-1645 LicensV-NeC L. 880 ftu

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

kamo} Krautuvėj

Manhattan Liquor Store
e l> ’J J).

Didžiausia ir žemiausiom kainom owJ 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

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 duoną per pafttą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį ir kalnas.

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

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

Riešiniai laikrodėliai 
Apkainuoti nuo $2.00 
Pilnai garantuoti

M

Perfekto ir mėlsvai-balti dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 

kainos laike vienerių metų.

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

departamentą. Už mažus rank
pinigius palaikysime bile daiktą

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

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

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą
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Šeštas puslapis

NowWko^žteČžfer2inl(«
Browderio Prakalbą šį Vakarą Girdės 

Salėj ir per Radio
New York o ir apylinkės gy

ventojai, norinti išgirsti komu
nistų kandidato į J. Valstijų 
prezidentus Earl Browderio 
prakalbą turės tą progą šį va
karą, trečiadienį, rugsėjo 25- 
tą, Manhattan Center, 34th St. 
ir 8th Ave., New Yorke. *

O kitur, kur Browderiui už
drausta kalbėt, žmonės jo pra
kalbos galės klausyt savo na
muose, per radio, kadangi jo 
prakalba iš 'didžiosios Man
hattan Center salės bus per
duodama oro bangomis po vi-, 
są šalį.

Now Yorke Browderio pra-

1 kalba bus girdima per WJZ, 
I nuo 10:45 iki 11 vai. vakare, 
dienos šviesos taupinimo lai
ku. žinoma, visi tie, kuriem 
sąlygos leis, norės prezidenti
nį kandidatą asmeniškai iš
klausyti, taipgi išgirsti ir kitus 
kalbėtojus, ypač Fosterį, kuris 
Browderj perstatys radio pu
blikai.

Apart šių dviejų, kaip skel
biama pranešimuose, kalbės 
Isidore Begun, Carl Brodsky, 
Timothy Holmes ir Fay Cal
ler. Įžanga 15c. Salės durys 
atdaros nuo 7 v. vakaro. Pra
džia 7:30.

Nepaprastas Susirinkimas ir Prakalbos 
Lietuvos Reikalais

Visi brooklyniečiai ir apylin
kės lietuviai įsitėmykite. Šį 
penktadienį, rugsėjo 27 dienos 
vakare, įvyks labai svarbus lie
tuvių masinis susirinkimas ir 
prakalbos. Kalbėtojai bus du, 
būtent, R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius, ir Jonas Armanas.

Jonas Armanas yra atvažia
vęs iš Lietuvos jau po nuverti
mo Smetonos fašistinio režimo. 
Čion Amerikon jis atvyko kar
tu su taip vadinamais pabėgė
liais iš Lietuvos laivu “Amer
ican Legion.’’ Jis yra Ameriko
je gimęs ir augęs, beį paskuti
nius penkius metus gyvenęs 
Lietuvoje ir turėjęs apie 35 
hektarų žemės ūkę. Be to, jis

Lietuvoje buvo* Sodeliškių Pie
no Perdirbimo Bendrovės val
dyboje ir turėjęs reikalų su 
Lietuvos valdonais. Jis taipgi 
dar buvęs Lietuvoje laike liau
dies seimo rinkimų ir aktyviai 
rinkimuose dalyvavęs. Ką jis 
šiame susirinkime pasakys, tai 
jo reikalas. Jis sakosi norįs 
perduoti Brooklyno lietuviams 
savo įspūdžius ir patyrimus.

Minėtos prakalbos įvyks Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetainė
je, kampas Stagg St. ir Union 
Avė. Rengia Lietuvių Literatū
ros Draugijos kuopa.

Visus kviečiame dalyvauti. 
Visiems įžanga veltui.

Rengėjai.

Paskutinis Išvažiavimas
Nedėlioj, rugsėjo (Sept.) 29 

dieną, įvyks paskutinis šių 
metų išvažiavimas. Jį rengia 
Literatūros Draugijos 1 kuopa 
ir dar dvi darbininkiškos or
ganizacijos visos bendrai. Jis 
atsibus Long Islando girioje, 
netoli naujo' Alley Pond Par
ko. Miškas gražus. Paprastai, 
ten daug žmonių suvažiuoja 
taip gražiai laiką praleisti. 
Rengėjai turės užtektinai ska
naus maisto ir tinkamo gėri
mo. Todėl, visi svečiai ir vieš
nios galės tyru oru pakvėpuo
ti, pašidžiaugti gamta ir pasi
sotinti.

Vieta surasti nesunku. Ge-

Pagerbs John Reed’ą

Trečiadienis, Rugsėjo 25, 1940

Mokytojuose Siekia 
Skaldyt Uniją

Tūli elementai mokytojuose 
siekia palaikyt nariuose tryni
mas! sudarant dvilypį unijiz- 
mą, vienoje srityje leidžiant 
kurtis kitam lokalui, kuomet 
pamatė, kad esančiajame 5- 
me Lokale negalima bus nei 
kokių baubų pagalba suskai
dyt mokytojų solidarumą ir 
nustumt lokalų nuo arenos.

Lokalas 5-tas dabar pasi
reiškia visais svarbiais visuo
meniškais klausimais ir turi 
didelės įtakos ne tik mokslo 
sferose, bet ir abelnai visuo
menėj.

Mokytojų unijos Lokalo 5- 
to atskala, vadinama Gildija, 
susidarė 1936 m., iš apie 700 
dabartinio 5-to. Lokalo narių, 
tūliems vadams atsiskirus ir 
grupę narių su savimi nusive
dus. Iki šiol, sakoma, Gildija 
paaugus apie šimtu narių. Gi 
Lokalas 5-tas, tuomet pasili
kęs su 1,500 narių, dabar iš
augo į arti 6,000 narių milži
ną, nors Gildijos viršininkai 
Lokalo vadovybę ir narius 
pravardžiuoja “komunistais.”

Lokalas 5-tas atkartotinai 
kvietė atskalą prie vienybės 
ir paskiausis pasitarimo mitin
gas tarp dviejų grupių įvyko 
pereitą sekmadienį, bet nu
trūko be pasekmių, nors, ne
žiūrint nelygių spėkų, Lokalas 
siūlė Gildijai su Lokalu lygias 
sąlygas ir atatinkamas vietas 
•visoje Lokalo vadovybėje ir 
atstovybėje, taipgi sutiko per- 
imt Gildijos finansines atsako
mybes.

Lokalas susirūpinęs, kad 
unijinių spėkų pasklaidymas 
tęsiama taip svarbiu momentu. 
Šaukiama narių mitingas rug
sėjo 27-tos vakarą, Irving 
Hhigh School patalpose.

Iš Ellis Salos 4-ri 
Išvyko Meksikon

Amerikiečių Komiteto Ispa
nijai Gelbėt parama keturi is
panai jaunuoliai išgelbėti nuo 
mirties ir išsiųsti į Meksiką.

Tie jauni vyrai, kariavę lo
jai istų armijoj, buvo pabėgę 
iš Francijos ir slapukais pri
buvę į šią šalį. Immigracijos 
viršininkai juos sulaikė ir ruo
šėsi grąžint Ispanijon, kur 
jiems gręsė sušaudymas. Mi
nėtam komitetui pasidarbavus, 
išgauta iš Washingtono val
džios leidimas jiems išvažiuot 
Meksikon, o iš Meksikos val
džios išprašė leidimą jiems ap
sigyventi Meksikoj.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą šeštadienį ir sekma

dienį Brooklyne, pas drg. 
Grubius svečiavosi Laurinas 
Yanulevičius su žmona ir du
kra Margareta. Taipgi svečia
vosi Yanulevičienės seserys 
Revuskienė ir J. šaltis, visi iš 
Freeland, Pa. Aplankė Pasau
linę Pąrodą ir “Laisvės” įstai
gą.

Sekmadienį, iš Derbon 
(Bridgeporto priemiestis),
Conn., lankėsi pirmą kartą 
“Laisvės” įstaigoj Jurgis Ple- 
kis su šeima. Nors nesąs “Lai
svės” skaiytojas, bet sakė, kad 
laike vajaus užsirašys dien
raštį “Laisvę” sau ir gimi
nėms Lietuvoje. Plekių šeima 
svečiavosi pas brooklyniečius 
Gruzaičius.

Long Island Universitetas 
irgi lavinsiąs civilius lakūnus. 
Kursas susidės iš 72 valandų 
lavybos ant žemės ir nuo 35 
iki 50 valandų ore.

Edward Albert Kangesier, 
38 m., nužiūrėtas bombininku, 
areštuotas kaltinimu nelega
liai laikius ginklus. Detekty
vai, sako jo kambaryje radę 
10 ašarinių dujų šautuvų ir 
300 joms šovinių, nagaiką ir 
naziškos literatūros.

Brooklyno Muziejus neuž
ilgo išstatys parodon viktori- 
nio tipo kambarius, įrengtus 
1850 m.

Laivyno Dieną šiemet Navy 
Yard durys nebus atdaros lan
kytojams. Vieton to, spalių 
27-tą Navy Yard turėsiąs savo 
dieną Pas. Parodoj.

riausiai atvažiuoti tai su au
tomobiliais. Galima važiuoti 
Grand Central bulvaru ir pri
važiavus prie Springfield bul
varo įsisukti į jį po kairei ir 
važiuot iki jums bus po deši
nei naujas Alley Pond Par
kas, gražus lygus laukas retai 
apsodintas medeliais, o po kai
rei miškas. Į tą mišką, ant už
sisukimo, bus du keliai, kurie 
ir ves į išvažiavimą. Ten bus 
iškabos. O jeigu važiuosite pro 
Pasaulinę Parodą Worlds Fair 
bulvaru, tai taip pat privažia
vus Springfield bulvarą pasi
sukite į dešinę ir už mylios 
bus jums po kairei naujas Al
ley Pond Parkas, o po dešinei 
du keliukai į mišką.

Kas neturi automobilių, tai 
gali atvažiuoti BMT ar Inde
pendent traukiniais į Jamaica 
iki Sutphin bulvaro, o iš ten 
Hillside busu No. 1 iki Spring
field bulvaro), kuriuomi nela
bai toli eiti. Rengėjai žada pa
sirūpinti ir mašinų, kurios sve
čius galės atvežti nuo busų 
stoties į išvažiavimą.

Visus ir viįsas kviečiame at
silankyti. P
vasaros sezohą. Jeigu, tą die
ną būtų lietaus, tai vietoj išva
žiavimo vakare įvyks 
vės” svetainėj parengimėlis.

Rengėjai.

aleiskime kartu

Lais-

Malioriai Sutiko Atnaujint 
Derybas, Tačiau Streikas 
/ Tęsiama iki Galo

Maliorių Distrikto 9-to Tary
bos streiko komitetas pereitą 
pirmadienį pasiuntė majorui 
LaGuardijai telegramą, kurio
je pranešė, kad jo tarpininkys- 
tę priima ir visuomet yra pasi
ryžę tartis su darbdaviais už 
naują sutartį, kad tik pasta
rieji siūlytų priimtinas sąlygas.

Maliorių streikas tęsiasi jau 
5-ta savaitė. Apie 5,000 strei- 
kierių jau sugrąžinta darban 
atskiroms 325-kioms firmoms 
pasirašius atskiras sutartis, su 
unija.

Serga Olga Karpavičiūtė
Jau virš dvi savaitės, kaip 

sunkokai serga Olga Karpavi
čiūtė, Aido Choro narė. Ji ran
dasi savo namuose, 114 Nor
wood Ave., Brooklyne. Taipgi 
ją lanko sistematiškai gydyto
jas. Artimi draugai ir draugės 
galėtų aplankyti.

Linkėtina Olgai greit pasvei
kti ir vėl smagiai su jaunimu 
linksmintis. Petras.

Otto F. Kiebetz, Flushinge, 
savo testamente palikęs du 
trečdaliu viso turto savo 6 me
tų sūnui, o tik trečdalį turto 
žmonai, motinai ir kitiems gi
minėms.

Leviton Manufacturing Co. 
šapos darbininkų streikas į- 
žengė 5-ton savaitėn. Strei
kuoja 1,700 darb., kurių dide
lis skaičius yra jaunos mergi- 
nos-moterys.

Pratt Institutas šiemet iš- 
duosiąs 80 stipendijų civilių 
lakūnų kursams vyrams nuo 
19 iki. 25 metų, bet tik su ta 
sąlyga, kad jie pažadėtų stoti 
militariškon tarnybon, jei juos 
parinks.

Progresyvis žymus ameri
kiečių žurnalas “New Masses” 
rengia vakarą paminėti John 
Reed, 20-ties metų sukaktį nuo 
John Reed’o mirties. Vakaras, 
su parinktine gražia progra
ma, įvyks spalių 20-tą, Man
hattan Center, 34th St. ir 8th 
Avė., N. Y.

Skelbdamas paminėjimą, 
“New Masses” pareiškimas sa
ko :

“Reikšmę John Reed’o gy
venimo turi ypatingos svarbos 
intelektualams šiandieną. Jo 
laikuose desėtkai liberalų iš
davė savo principus ir nuėjo 
priešų kempėn kaip lygiai bu
vo ir nesvyruojančių kovotojų 
už demokratinius principus. 
John Reed buvo vienu žymiau
sių iš šių pastarųjų. Jo pavyz- 
dis tarnavo kaipo šviesa ir pa
drąsinimas tiems intelektua
lams ir tiems liberalams, kurie 
gynė savo idėjas akyvaizdoje 
persekiojimo ir įkalinimų, 
spaudimo ir grasinimų.”

Kalbėt sukviesta eilė žymių 
žmonių, kurie Reed asmeniš
kai pažinojo ir kartu su juo- 
mi veikė.

Bilietai jau gaunami žur
nalo leidykloje ir darb. kny
gynuose. Kaina 50c ir $1.

Padėjo Kertinį Akmenį 
Naujai Mokyklai

Pirmadienį įvyko iškilmės 
pądėjimo arba tikriau tariant 
apkalbėjimo senai padėto ker
tinio akmens naujai Fort Ha
milton High School, kurios 
plieniniai griaučiai jau gero
kas laikas kaip stūkso išsikė
lę aukštyn. Statybą tikimasi 
baigti prieš prasidėsiant ru
dens terminui ateinančiais 
metais. Kalbėjo majoras ir ki
ti miesto viršininkai.
Nauja mokykla talpins 4,100 

studentų. Lėšuos $3,300,000.

Viešbučio Savininkai Teisme 
Nesako, Dėlko Prašalino

Komunistų Iškabų
Komunistų Rinkimų Komite- 

tastas patraukė teisman viešbu
čio Claridge, N. Y., savininkus, 
kad išsiaiškintų, dėlko praša
linta nuo viešbučio sienos iška
ba, už kurios vietą ir darbą ko
munistai sumokėję su virš 
$1,000 ir dėl kurios žodžių bu
vę abiejų pusių, pasirašančių 
kontraktą, sutikta. x

Teisme nėr oildingo savinin
kas ne viešbučio vedėjas neiš
drįso pasakyt tikrosios ar jo
kios priežasties dėl iškabos Tiž- 
maliavojimo, tik vedėjo advo
katas sakė, kad vedėjas, kaipo 
“Amerikos Legiono narys, jau
tęsis,” kad iškaba turinti būt 
nuimta.

Lietuvių Kalbos Kursai 
Columbia Universitete

* / ;

Lietuvių kalbos kursai Co
lumbia universitete prasideda 
šio mėnesio 30-tą dieną.

Pilnas žinias galima . gauti 
505 Philosophy Hall, Amster
dam Ave. ir W. 116 St., N. Y.

Kursų vedėjas, Dr. J. J. 
Raymond, bus ten rugs. 30- 
tą, padėti būsimiems studen
tams nuo 9 iki 3.

Daug Žmonių Naudojasi 
Klinikomis

Kings County ligoninės kli
niką pereitais metais lankė 
358,072 ligoniai, didžiumoje 
biednuomenė ir vidutinių į- 
plaukų žmonės. Tačiau daug 
lanko klinikas ir tokių, kurie 
išgalėtų privatiškus gydytojus, 
bet jie pasirenka kliniką, kai
po turinčią daugiau praktikos 
ir naujoviškesnes priemones li
goms tirt. r

Ne Visi Streikieriai 
Sugrįžo Darban

Vakar buvo minėta, kad 
kabelių dirbėjai streikieriai 
sugrįžo darban bosams užtik
rinus tūlus pamatinius reika
lavimus, o kitus palikus išrišt 
komisijoms, majorui tarpinin
kaujant. Tačiau pasirodo, kad 
ne visi grįžo dirbt, Triangle 
Wire and Cable šapos, Glen
dale, ir Bishop Wire & Cable, 
N. Y., 500 darbininkų likosi 
streike.

Nubaudė Pikietą
Robert Carse, rašytojas, nu

teistas pasimokėt $100 baudos 
už pereito kovo mėnesį įvy
kusį pikietą prie Francijos 
konsulato reikalaujant paliuo- 
suoti iš koncentracijų Ispani
jos demokratijos gynėjus ir 
pabėgėlius nuo Franco fašistų. 
Detektyvas Gleason skundėsi, 
kad rašytojas jam sudavęs lai
ke policijos atakos ant pikietų.

pramogos
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystė rengia ba
lių lapkričio 23 d., Grand Paradise 
salėje. Prašo, kad kitos organizaci
jos nieko nerengtų tą dieną.

(225-226)

randavojimai
PATOGUS KAMBARYS

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

(224-226)
Išsirandavoja kambarys vienam 

vyrui, kuris norėtų gyvent su vy
rais (be gaspadinės). Visada šiltas 
vanduo; garu apšildomas. Kreipki
tės vakarais šiuo adresu:

I 393 Hewes St., Apt. 31. (257)

Ant Bedford Ave., Brooklyn 
arti North 9th Street

DU BARGANAI
1 šeimai 9 kambariai-$3000 
ir trijų šeinių mūrinis namas, 14 
kambarių, dvi maudynės naujai iš- 
dekoruotos, pilnai gerose sąlygose, 
šilumos nėra. Laukiame pasiūlymo 
kainos. Kreipkitės į:

Chauncey Real Estate Co., 
149 Pierrepont St., Brooklyn, N. Y.

Main 4-4300.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

;! ant Grand Street
Rhelngold 5xtra Dry Alus. 

; Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

;■ Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

B
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Valgykite 
MEDŲ

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

kitės juomi.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašklaučlus

Kaina 75c Kvorta

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

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

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

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiat

F. W. SHALINS
(SIIALINSKAS) 

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

Lietuvių 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. iei. Ęy. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

0

Telefonas EVergreen 7-1661
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgią 
ir daržovių—virtą Ir žalią.

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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 aprokatjmus be jokio mokesčio.

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO




