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PAKELE LIETUVOS DARBO ŽMONĖMS ALGAS IKI 50 PROC

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

LAISVĖS ANTRATtŽfon4M: 8taSM2-387?TREET Brooklyn, N. Y., Antradienis, Spalių (Octobet) 1, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

f

K

KRISLAI
Apginklavome Japoniją.
Paklydęs žmogus.
Juodoji Armija.
Geriausias ginklas.

Rašo A. B.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Japonijai išaugo dideli ra
gai. Juos išaugino Jungti
nės Valstijos. Dabar jau ir 
Rooseveltas galvoja: “Kas 
čia bus?” Ogi bus tas, kad 
Japonijos imperialistai pa
sirašė sutartį su Vokietija 
ir Italija, kuri aiškiai taiko
ma prieš Jungtines Valsti
jas.

O iki šiol Roosevelto ad
ministracija pardavinėjo Ja
ponijai visas medžiagas, rei
kalingas apsiginklavimui ir 
vedimui karo prieš Chiniją. 
Dabar visi rėkia, jog tai 

, . buvus klaida. Bet argi pa- 
.. žangieji žmonės seniai ne

sakė, kad Amerikos valdžia 
ir kapitalistai elgiasi krimi- 
nališkai, ginkluodami Japo
niją?

Kadaise buvęs “Sandaros” 
administratorius K. J. Pau
lauskas nusikraustė pas 
trockistus į “Naują Gady
nę”. Iš to jau aišku, kad jo 
protavimo aparatas atbulai 
veikia.

Na, ir ve tas žmogelis tos 
gazietos rugsėjo 26 dienos 
laidoje šaukia: “Lietuva pa- 
sriuvus netiktai ašaromis, 
bet ir krauju.” Betgi ištiesų 
yra krauju pasriuvęs pono 
Paulausko smagenynas.

Iki šiol Lietuvoje dar ne 
vienas kraujo lašas nepra- 
lietas laike perversmo. Tai 
kas ten tuo krauju pasriu- 
vo?

MEDIKAL1AM DARBININKAM PRIDĖ
TA 50, KITIEM 20-40 PROC. ALGOS

Sulygintos Moterą ir Vyrą 
Algos Tarybinėje Lietuvoje 

ir Estonijoje

Mussolini’s Grūmoja Sunai
kint Ameriką, jeigu Jinai 

Rems Angliją

<*

Vokiečių, Italų ir Japonų 
Sutartis Nekliudo Sovietų, 

Kaip Rašo “Pravda”
Ta Karinė Vokiečią-ltalą-Japoną Sutartis Griežtai At

kreipta prieš Angliją ir Jungtines Valstijas

MAŽIAU ESĄ NUŠAUNAMA VOKIEČIŲ 
ORLAIVIŲ ANGLIJOJE

Anglų Orlaiviai Bombardavę 
Daug Kariškai Svarbių 

Punktų Vokietijoj

Vokiečią Lakūnai Naikinę 1 < 
Anglą Prieplaukas ir Fabri

kus; Laimėję Oro Kovas. (■
•I

Kaunas. — Lietuvos Res
publikos Komisarų Taryba 
ir Lietuvos Komunistų Par
tijos Centro Komitetas rug
sėjo 28 d. nutarė 30 procen
tų pakelt algas darbininkam 
pramonėje, statyboje ir eko
nominėse miestų tarnybose.

Medicinos darbuotojams, 
gydytojams ir slaugėms, ta
po pridėta 50 procentų al
gos, o mokytojams ir 
fesoriams po 20 iki 40 
centų.

Šitokie algų priedai 
išmokėti jau ir už dvi
eitas savaites, nuo rugsėjo 
16*d.

Tas pats tarimas 
lygias algas už lygų 
moterims ir vyrams.

Roma. — Mussolinio sa
vas laikraštis “Popolo d’Ita- 
lia” persergėjo Jungtines 
Valstijas, kad jeigu jos ka
riškai rems Angliją, tai, 
girdi, vokiečiai, italai ir ja
ponai sunaikinsią Jungtines 
Valstijas.

pro- 
pro-

bus 
pra-

įveda 
darbą

Tarybų Valdžia Estonijoj 
Pakėlė Algas Darbo žmo

nėms iki 45 Procentų
Tallin, Estonija 

nijos

Beje, čia Lietuvos priešų 
spauda rašė, būk pasikoręs 
ar kaip kitaip sau galą pa
sidaręs buvęs didelis sme- Taryba ir Komunistų Parti- 
toninis šulas ponas Salad- jos Centro Komitetas nus- 
žius. Jeigu tas ir būtų tie- prendė 45 procentų pakelt 
sa, tai niekam nei šilta nei 
šalta. Jeigu ir visi Lietu
vos smetonininkų vadai, bi
jodami savo kriminališkų 
darbų sąskaitų, išsikarsty- 
tų, tai ir tai Lietuvoje nie
kas neverktų.

- Esto-
Liaudies Komisarų

Šiomis dienomis Jėzuitų 
Draugija šventė 400 metų 
savo gyvavimo jubiliejų. Ją 
uždėjo Ignotas Loyola vieš
pataujant popiežiui Povilui 
III.

Šiandien Jėzuitų Draugi
ja turi 26,309 narius, susi- 
snietusius į 1,531 grupę. 
Užlaiko 15 universitetų, 421 
kolegiją bei aukštąją mo
kyklą, kurias lanko 140,000 
studentų. Draugija taipgi 
išleidžia 11,000 
beį žurnalų. -■ - - T

Tai milžiniška tamsybės 
armija. Jėzuitų

. apkenčia net supratlyvesni į 
katalikai. Kur pasisuko jė
zuitas, ten jis paliko kerš
tą ir neapykantą.

algas darbininkams ir mie
stų tarnautojams.

Gydytojams, 
agronomams, mokytojams 
ir profesoriams pakelta 40 
procentų, o inžinieriams, 
technikams ir Estonijos so
vietinių įstaigų tarnauto
jams—30 procentų.

Visur bus mokamos ly
gios algos moterims, kaip ir 
vyrams, už tą patį darbą.

JAPONŲ KARO STOVYK- 
LOS INDO-CHINOJ

Haiphong. — Japonų ar
mija steigia karines stovyk
las francūzų kolonijoj Indo- 
Chinoj karui prieš Chiniją. 
Franci jos vyriausybė davė
Japonijai leidimą iš jūrų; 
pusės siųst japonų karo jė-Į 
gas per Indo-Chiną prieš 
Chiniją.

Maskva, rugs. 30.—Sovie- ta prieš Angliją ir Jungti- 
tų Komunistų Partijos vy- nes Valstijas.
riausias laikraštis “Pravda” 
rašo, jog karinė Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos sutar
tis nieko nepakėičia Sovietų 
Sąjungos politikoje kas lie
čia karą.

•<Ta sutartis,; kaip sako 
“Pravda”, griežtai atkreip-

Vokietija, pagal savo ne
puolimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga, buvo iš anksto 
pranešus Sovietams apie 
tai, kokia sutartis daroma

Japonijos.

U

Anglai Padegę Didžią Vokie- 
čią Gazolino Dirbyklą

■ j

Anglai' -
London, rugs. 30.—Anglų 

orlaiviai padegė didžią Vo
kietijos gazolino dirbyklą 
Magdeburge.

Milžiniški 
niai vokiečių 
dien užpuolė

Vokiečiai Praneša:
Berlin, rugs. 30.—Šian

dien vokiečiu orlaiviai vėl

Anglai Praneša:
London, rugs. 30.—Šian

dieną vokiečių orlaiviai jau,----  --------- ----------
trečią kartą pasiekė bom-Į bombardavo Londoną, Li- 
barduot Londono centrą. verpoolį ir įvairius kitus 

punktus Anglijoje ir Škoti- 
London, rugs. 30.—Ang- joje. Vokiečių lėktuvai nu- 

lai sutelkė daugiau priešlęk- skandino anglų laivą netoli 
L. kanuolių aplink Londono. Laivas buvo 4,000

Ispanijos Diktatorius Remia Vokietiją 
Ir Italiją^bet Vis Dar Bijo Anglijos

Roma. — rūgs. 30. — Iš 
Berlyno atvažiuoja į Romą 
užsieninis Ispanijos minis- 
teris R. S. Suner tartis su 
Mussolinio valdžia, kaip Is
panija galėtų prisidėt prie 
Vokietijos lelijos karo 
prieš Angliją^'bet^pati iš
vengt bado. •

Dabar Ispanija gauna 
į kviečių per Angliją. Anglai 
;savo karo laivais galėtų už-ketur-motori-' savo karo laivais galėtų uz- 

orlaiviai šian- kirst įvežimąTs^anijon įvai- 
Angliją. Did- ........    ■..... .......

slaugėms, žiuosius jų orlaivius lydėjo jv *1 *** ll/I 1 *1 ri v*ziuosius jų orlaivius lyaejo <v *1 *** ll/I 1*1 p v* 
šimtai lengvųjų greitų lėk ' ISVaiKC IVlCKSIKOS FaSlS"
tuvų. Anglai daugumą jų 
atmušė nuo Londono, ir tik 
keli vokiečių bombininkai 
pęasibriovė bombarduot pa
tį Londoną.

tu Demonstraciją

AMERIKA GLUDŽIAU 
BENDRADARBIAUS 

SU ANGLIJA
Maskva. — Sovietų spau

da rašo, kad Vokietijai ir 
(Italijai padarius karinę su- 

’ _ \ dabar
baisiai np.1 Jungtines Valstijos juo ar- 

: timiau bendradarbiaus
I Anglija prieš tuos tris fa- 
'šistinius kraštus.

Maskvos laikraščiai pažy- 
Kai pasaulis bus geriau jog Amerikoje labai pa- 

sutvarkytas, šitie fanatikai, kll° dui™ karo pabūklų 
'sau ir Anglijai.

Vokiečiai Užkūrę Milžiniškus 
Gaisrus Anglijoje

Berlin, rugs. 30.—Vokie
čių bombininkai sukėlė to
kius didžius gaisrus Edin- 
burghe ir kituose Anglijos- 
Škotijos miestuose, kad šie 
gaisrai buvo matomi per 
125 mylias, kaip praneša 
vokiečiai.

laikraščių

su

Japonai Šturmuoja Prancū
zus Indo-Chinoje

turės taip pat savo darbu 
duoną sau užsidirbti. Berlin, rugs. 30.—Vakar 

vokiečių lakūnai numėtė 4,-Nėra geresnio ginklo už
gerą pažangų laikraštį. To-,0?0 .bombų j Londoną, 
kiu laikraščiu yra dienraš- al? dieną pra-
tis “Laisvė”. Tūkstančiai 
lietuvių jį jau pamilo ir juo- 
mi naudojasi. Bet labai 
daug tūkstančių dar nėra 
jo skaitę.

Šiandien prasideda “Lais-|
• vės” vajus. Tikslas vajaus—

radę 15 orlaivių, o vokie
čiai tik 5.

Berlin. — Valdiška vokie
čių žinių agentūra pranešė, 
kad francūzų orlaiviai, ne
seniai bombarduodami an-

gauti daug naujų skaityto- glu tvirtumą Gibraltarą, už

Hanoi, Indo-China, 
30.—Japonų armija 
muoja francūzus, grumiasi 
linkui Hanoi miesto, kuris 
yra sostinė Indo-Chinos, 
francūzų kolonijos. Prancū
zai susprogdino tiltą, idant 
sulaikyti japonus. Bijoma, 
kad japonai užgrobs nuo 
francūzų 1,000 amerikoniš
kų karinių trokų.

rugs 
štur

SSRS Laikysis Nuošaliai

rių maisto dalykų iš kitur, 
jeigu Ispanija atvirai išsto
tų prieš Angliją.

Ispanijos diktatorius gen. 
Franco, todėl, galvoja apie 
šitokią išeitį: Vokiečiai iš 
Ispanijos pusės galėtų už
pult anglą tvirtumą GibraL 
tarą; italai galėtų šturmuot 
Gibraltarą orlaiviais, bet 
pati Ispanija kol kas vadin
tųsi “bepusiška”;, tai gal 
Anglija dar praleistų mais
tą Ispanijai.

Sako, kad Šveicarija
Būsianti Išdraskyta

Maskva. — Sovietų laik
raščiai išspausdino praneši
mus iš Rumunijos, kad grei
tu laiku bepusiškoji Šveica-, 
rija bus užpulta ir kad ją 
pasidalins Vokietija, Italija 
ir Petaino valdoma Franci- 
ja.

VOKIEČIAI UŽGINČIJA 
GIRDUS

Berlin. — Vokiečių valdi
ninkai užginčija praneši
mus, kad Vokietija planuo
ja užpult Šveicariją; sako,

Mexico City.—Policija ir 
kareiviai užklupo ir išblaš
kė kelis šimtus fašistų gen. 
Almazano šalininkų, kurie 
sekmadienį buvo susirinkę 
demonstruoti prieš naujai 
išrinktą Meksikos preziden
tą generolą M. A. Cama
cho. Tą dieną dabartinis 
prezidentas Cardenas iškil
mingai, oficialiai paskelbė, 
kad Camacho teisėtai iš
rinktas prezidentu per bal
savimus liepos 7 d. ir kad 
jis užims prezidento vietą
šiemet gruodžio 1 d. Gama- tai tik girdai be jokio pa- 
cho išrinkimas buvo patvir- mato, 
tintas Meksikos korigreso.

Almazanistų susidūri
muose su policija ir karei
viais dabar pustuzinis as
menų sužeista ir keletas 
areštuota.

Fašistai tvirtino, kad jų 
kandidatas Almazanas bu
vęs išrinktas, ir jie kai kur 
pradėjo maištus prieš da
bartinę prezidento Carde- 
naso vyriausybę ir prieš jos 
remiamą Camacho. Tie mai
štai jau nuslopinti, kaip 
praneša Meksikos valdžia.

tuvinių x kanuolių
Londoną ir jomis vakar 
dienos laiku atmušė vokie
čiu orlaivius nuo miesto vi
durio; bet naktį būriai prie
šo orlaivių' praskrido pro 
neatlaidžią anglų kanuolių 
ugnį ir vėl bombardavo ____ 7
Londono vidurį. Šiuo žygiu,dėlių nuostolių, 
jie užkūrė kelis gaisrus, pa-, Londone vokiečių lakūnai 
degdami krautuves ir pri-. bombomis pataikė į daugelį 
vačius namus. Be kitko, na- svarbių taikinių, 
zių bombininkai prakirto 
didelį geso vamzdį. Bet jų to žemyn 28 anglų lėktuvus, 
padaryti gaisrai buvo grei-1 ’ * ’ ’ ’ v*
tai užgesinti.

Apart Londono, vokiečių

tonų įtalpos.

Berlin. — Vokiečių orlai
viai sėkmingai bombardavo 
keturias Londono prieplau
kas, ir Liverpoolio ir kitus 
uostus; padarė anglam di- 

Pačiame

Per dieną vokiečiai nukir-

o anglai — vieną vokiečių 
lėktuvą, kaip pranešė vokie-

Apart Londono, vokiečių čių komanda rugs. 29 d. 
lakūnai bombardavo kelis * RŽ1 kurie anglų orlaiviai 
kitus miestus ir kaimus pie- skrido bombarduot Berlyną. > 
tinėje, rytinėje ir vidurinė- bet vokiečių priešlėktuvinei 
je Anglijoje. Karinių nuos- kanuolės atmušė juos taip.
tolių jie nepadarė ir tik ma
žą skaičių žmonių užmušė 
bei sužeidė.

ANGLŲ ORO ŽYGIAI 
PRIEŠ VOKIETIJĄ

Nežiūrint blogo oro, kai, 
kurie Anglijos orlaiviai 
bombardavo vokiečių elek
tros dirbyklas ir kitus svar
bius punktus Berlyne ir 
apylinkėse; smarkiai ap
daužė vokiečių amunicijos 
fabriką Hanau, ties Frank- 
fortm ir padegė pastatus 

—i stovykloje

kad anglų bombininkai ne
pasiekė net Berlyno skver
nu.

Anglų bombanešiai nume
tė daug bombų vakarinėje 
ir piet-vakarinėje Vokieti
joje, užmušė kelis žmones, 
bet nepadarė jokių žymes
nių nuostolių.

Ties Škotija vokiečių 
bombininkai nuskandino du 
prekinius anglų laivus, viso, 
apie 6,000 tonų įtalpos.

1

ANGLIJA SP1RIANTI 
PRANCŪZU SALĄ 
JAI PASIDUOTI

vokiečių laivyno 
Wilhelmshavene.

Anglų lakūnai 
gino ir ardė geležinkelių 
centrus ir orlaivių stovyk
las šiaurinėje Vokietijoje ir 
pleškino vokiečių prieplau
kas, laivus ir ginkluotas po
zicijas šiauriniame Franci- 
jos pajūryje. Žuvo du anglų 
orlaiviai šiuose žygiuose.

Pačioje Anglijoje buvo 
sunaikinta 7 vokiečių orlai
viai.

Paskutinėmis dienomis 
vokiečiai siunčia vis dau
giau mažų, greitų savo lėk
tuvų atakuot Angliją; ir su
sikirtimai tarp šių priešo 
lėktuvų ir lengvųjų, greitų
jų Anglijos lėktuvų (Sptifi- 
res ir Hurricanes) išeina 
beveik lygiomis.

taipgi de-

Vichy, Francija. — Angli- * 
jos valdžia atsiuntė griežtą/ 
reikalavimą general-guber-' 
natoriui Madagaskaro, ’ 
cūzų valdomos didelės saida J 
Afrikoj, kad jis tuojaus tu
ri veikt išvien su sukilėliu 
ex-francūzu generolu , de 
Gaulle’u, atsimest nuo Fran
ci jos valdžios ir kariaut iš
vien su Anglija. Jeigu Ma
dagaskaras atsisakys daly- 
vaut Anglijos kare, tai an-, 
glų kariniai laivai užbloka- 
duosią jį iš visų pusių.

Francūzų Madagaskaro 
general - gubernatorius su 
panieka atmetė šį Anglijos 
reikalavimą ir pareiškė, kad 
generolas de Gaulle yra 
Franci jos išdavikas, 
gaujas Anglijai.

Šovė Puerto Rico Seimelio 
Vadą, bet Nenušovė

San Jiian, Puerto Rico.— 
Vienas puertorikietis tauti
ninkas šovė į A. G. Mende- 

(zą, Puerto Rico seimelio at
stovų rūmo pirmininką, bet 
nepataikė. Tuo tarpu Men- 
dezo sargas nušovė užpuoli- 
ką. .

Mendez kovoja prieš Pu
erto Rico salos tautininkus, 
kurie reikalauja nepriklau
somybės nuo Jungtinių Val
stijų. Dėl to jau 1936 me
tais buvo padarytas pasimo- 
jimas nužudyt Mendezą.

Anglai Sunaikinę per 2,000 
Vokiečių Orlaivių ver-

USA Embargo prieš Japonus London. — Anglų vyriau
sybė skelbia, kad rugpjūčio 
ir rugsėjo mėnesiais anglai 
nušovę žemyn 2,167 vokie
čių orlaivius, o su šiais or
laiviais žuvę 5,417 vokiečių 
lakūnų.

Washington, rugs. 30.— 
Scripps-Howard amerikonų 
laikraščių užsieninis redak
torius Simms tiklri^ kad 
Sovietų Sąjunga*Tnesikiš į 
dabartinį imperialistinį ka
rą; tai bergždžiai "'Anglija 
ar Vokietija mėgintų pa- 
traukt Sovietus į savo- pusę.

Prez. Rooseveltas Apžiūrinė
jo Apsigynimo Pozicijas
Washington, rugs. 30.— 

Prezidentas R o o s e v e 1 tas 
akylai apžiūrinėjo, karines 
apsigynimo pozicijas Mary- 
lando valstijoj^.’

Washington, rugs. 30.— 
P r e z i d e n tas Rooseveltas 
svarsto, kad gal turės būt

Berlin,! rugs, 30.—-Pačiose 
! Thames,, upės' žiotyse, arti 

sustabdytas praleidimas Ja-' Londono, vokiečių lakūnai 
ponij ai ne tik senos geležies- sakosi /nuskandinę prekinį 
plieno, bet ir įvairių kitų anglų laivą, 4,000 tonų įtal? 
reikmenų*. pos.

mušė ten 200 anglų.jų.
Kiekvienas skaitytojas 

kviečiamas talkon.
Pasidarbuok, drauge. Su

stiprink tą galingą apšvie-*'nežinojimą.

tos įrankį, tą darbo žmo
nių ginklą prieš tamsą ir

ORAS'.'—B'fršią lietaus.
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Kas Tik Gero, Paliekama 
Ir Plečiama

Elta praneša, kad vidurinio mokslo 
departmento direktorius Lietuvoje P. 
Mikutaitis painformavo spaudą apie re
formas, kurias pasimojo pravesti naujoji 
vyriausybė Lietuvos švietimo srityje. 
Atidaryta eilė progimnazijų, tarp kitų 
Švenčionėliuose ir Merkinėje. Taipgi ati
daryta progimnazija Giedraičiuose, ku
rią Merkio vyriausybė buvo uždariusi. 
Kitais žodžiais, naujajai vyriausybei yra 
svarbu, kad Lietuvos jaunimas juo leng
viau galėtų pasiekti mokslo, kad mokslo 
įstaigos būtų jam juo arčiau prieiti.

Apie mokyklose pravedamas reformas, 
Elta sako:

“Iš visų gimnazijų ir progimnazijų 
šiemet pašalinama tikyba, lotynų kalba 
ir filosofijos -propedeutika. Įvedamas 
visuomenes mokslas (politinis sąmoni- 
nimas). Istorijos pamokose numatoma 
labiau pabrėžti masių gyvenimas, revo
liuciniai judėjimai, kova dėl išsivadavimo 
iš baudžiavos caro ir pačių paskutinių 
•liaudies skriaudėjų. Dėl to trumpiau 
bus dėstoma apie karalius, jų šeimas bei 
atskirus asmenis. Lietuvos istorijoje bus 
keliami nuopelnai tų vadų, kurie , turi di
desnius nuopelnus masių judėjimui. Įve
dama nauja TSRS istorija.

Iš lietuvių literatūros išmetamas na
grinėjamas ‘ religinės literatūros ir ap
skritai klerikalinių veikalų. Tačiau Va
lančius, Maironis, Baranauskas, Vaiš- 
gantas, atatinkamai nušvietus jų veika
lų nagrinėjimą," paliekami. Naujai įveda
mas Janonis, o į chrestomatijas Gira, 
Cvirka, Salomėja Neris, Venclova. Vil
niaus III, IV, V ir VI gimnazijose nuo 
pirmų klasių visi dalykai bus dėstomi 
jau lietuvių kalba. Kaune vietoje jėzuitų, 
kazimieriečių, širdiečių ir Pečkauskaitės 
klerikalinių gimnazijų numatoma atida
ryt tris valstybiries gimnazijas. Vietoje 
privatinių žydų gimnazijų taip pat pra
šoma atidaryti tris valstybines. Gimnazi
jos suaugusiems pavestos Suaugusiųjų 
švietimo departamentui.”

Kai Lietuvoje įvyko perversmas, kai 
ten įsikūrė tarybų respublika, tai tūli 
Amerikos lietuvių laikraščiai skelbė, būk 
dabar Lietuvoje užviešpatausianti “tam
sioji naktis.” Girdi, viskas, kas tik lie
tuviška, bus naikinama, kas tik gero bu
vo įkurta, bus metama šalin.

Deja, tarybinė vyriausybė pirmomis 
savo gyvavimo dienomis savo darbais su
mušė į dulkes tąsias paskalas. Štai Vil
niaus gimnazijose lietuvių kalba bus dės
toma visi dalykai. O reikia atsiminti, 
kad Vilniuje lietuvių yra labai mažai— 
tik apie 6 nuošimtis. Bet tarybų vyriau
sybė, vydama laukan bent kokį šoviniz
mą, žino, kad Lietuvoje visi turi mokėti 
lietuvių kalbą, pažinti josios istoriją, li
teratūrą ir tt. Tuo būdu jinai net Vil
niaus gimnazijose įveda lietuvių kalbą.

Bet šiame Eltos pranešime yra dar 
kitas pabrėžtinas dalykas. Nors religi
jos dėstymas iš mokyklų tampa pašali
namas (panašiai, kaip Amerikos mokyk
lose, kur religijos dėstymas jau senai 
yra pašalintas), raštai tų literatų, kurie 
yra verti žinojimo, mokyklose paliekami. 
Vyskupas Valančius, vyskupas Bara-7 
nauskas, kun. Maironis, kun. Vaišgantas 
—stambūs literatai. Kiekvienas savo lai
ku ir savo ruožtu yra pasidarbavę plunk
sna lietuvių literatūrai puoselėti. Dėlto 
jie nėra atmetami. Jų veikalai bus nu
sviesti, atatinkamai išaiškinti; išaiškin

ta tos apystovos, kuriose jię kūrę.* L
Andai vienas literatas “Darbo Imtuvo - 

je” šitaip, maždaug, suformulavo lietu- 
vių literatūros įvertinimą tarybinėje Lie-' 
tuvoje: Perimant Janonį negalima at
mest Maironio, Kaip vienas poetas taip 
ir kitas yra lietuvių tautai vertingi.

Tuojau po Lapkričio Revoliucijos, bu
vo atsiradę tam tikri “gudruoliai” (Rusi
joj, Gudijoj, Ukrainoj ir kitose respubli
kose), kurie skelbė savotiškas, teorijas. . 
Pasak jų, kas buvo seniau, reikia at
mesti; kas buvo ne marksistas—į šiukš
lyną. Jie nesuprato to, kad kiekvienas I 
tikras rašytojas, mokslininkas ir meni- ; 
ninkas savo laiku suvaidino tautiniame i 

i plėtojimesi savo rolę ir kad kiekvienas '■ 
tokis kultūrininkas negalima atmesti, ' 

! bet turi būti išnagrinėti ir priimti nau- I 
joje visuomenėje.

Tos rūšies “gudruoliai” patys buvo 
atmesti. Stalinas, Gorkis ir titi buvo 
tie vyrai, kurie prieš tariamuosius gud
ruolius griežtai išstojo. Ir šiandien ma- 

■( tome, kad Sovietų Sąjungoje kiekvienas 
praeities doras mokslininkas, rašytojas, 
menininkas yra labai gražiai įvertinami. 
Ir Tolstojus, ir Dostojevskis ir kiti ra
šytojai šiandien Sovietuose gyvuoja ge
riau, negu kada nors. z

Panašiai bus ir tarybinėje Lietuvoje, 
nepaisant visokių antisovietinių gaivalų 
šauksmų priešingai.

Japonija Turi Plieno Užtenkamai
Įdomių davinių patiekia p. K L. Aus

tin, N. Y. “Timeso” korespondentas, sa
vo laikraščiui pereito sekmadienio laidoj.

Jis teigia, kad Japonija turi prisipir- 
kusi geležies ir plieno tiek, kad jai ma
žiausiai metams laiko užtektų ginklavi
muisi, jei ji ginkluotųsi 1929 metų tem
pais.

Per šešerius metus, pradedant 1934 ir 
baigiant 1939, rašo p. Austin, Jungtinės 
Valstijos eksportavo Japonijon 10,550,- 
000 tonų senosios geležies (scrap steel), 
ir geležies rūdos. Tik vienos senos gele
žies (scrap steel) Japonija pirkosi Ame
rikoje 9,703,000 tonus. Iš vieno tonb se
nos geležies galima padaryti vienas do
nas naujos geležies. .h 1

Per tą laiką iš kitų kraštų Japonija 
parsigabeno senos geležies 2,872,000 to
nų.

Taigi Japonijos imperializmas per tuos 
šešerius metus ne tik apsiginklavo, bet ir 
prisitaisė zopostui būtinai karui reikalin
gų dalykų tiek, kad šiandien jis nebepai- 
so daug Amerikos, kuri nutarė sulaikyti 
jam geležies eksportavimą.

Kai tik Japonija pradėjo karą prieš 
Chiniją, daugelis Amerikos žmonių rei
kalavo boikotuoti Japoniją, paskelbti jai 
embargo, ir teikti visokeriopą pagalbą 
užpultajai Chinijai.

Deja, tuomet mūsų krašto vyriausybė 
nekreipė į tai dėmesio. Tuomet, jei būtų 
kreipta dėmesis, jei Japonijai būtų pa
skelbtas boikotas, jinai nebūtų galėjusi 
taip įsistiprinti ir dabar grąsinti karu 
Amerikai. x

Jei tuomet būtų teikta juo dides
nė pagalba Chinijos liaudžiai, tai šian
dien ir Chinija būtų kur kas stipresnė; 
veikiausiai šiuo metu Chinija jau būtų 
išgujusi įsiveržėlius Japonijos imperia
listus.

Deja, mūsų krašto administracija, tiek ’ 
Ispanijos karo klausimu, tiek Suomijos, 
tiek .Chinijos palaikė tą pusę, kuri tar
nauja’ne'taikau bet karui.

Na, ir šiandien matome, prie ko tas 
privedė!

Numato Anglų Pralaimėjimus
“New York Post” militaris apžvalgi

ninkas, ponas F. Pratt, 24 d. rugsėjo lai
doj, numato, kad Afrikoj bus blogai An
glijai. Jo apskaitliavimu, Italijos fašis
tai turi Libijoj apie 15 divizijų, iš kurių 
pusė mechanizuotos ir pritaikintos vei
kimui dykumose prieš Egiptą ir anglų 
kontroliuojamą Suezo Kanalą. Anglija 
ten turi tik 5 divizijas. Kas italams truk
do, tai sausra, kad jie ne vien amuniciją, 
bet ir vandenį turi gabentis, tiesti kelius.

Ponas Pratt numato, kad italai vis 
vien įveiks anglus, gal tam reiks kariauti 
ateinančią žiemą. Kada italai paims Sue
zo Kanalą, o Ispanijos valdoiidi1 užpuls 
Gibraltarą, tai gali Viduržerųin Jūroj 
žlugti Anglijos karo laivynas.! Jeigu ta
tai įvyktų, tai Mesopotamija ir Sirija pa
tektų su savo aliejaus šaltiniais Italijai 
ir Vokietijai. '

atilsį, juodoj žemelėj. Bet mus 
visus šitas likimas laukia.

O dabar, brangi sesute, kaip 
jūs klausėt mano žmonos pa
vardę, tai ji yra iš tėvų Ivoš- 

., , . . .kaitė, iš Šaukėnų valsčiaus, Ši-
“Laisves vajus gavimui naujų skaitytojų prasidėjo, lo_PaVežupio dvaro. O to dvaro 

šiandien. Jis baigsis su 15 d. lapkričio. Kas tik iš šir-' ponas yra Putvinckis. Jis yra 
dies, o ne vien tik žodžiais yra “Laisves” patriotas, pri- Lietuvos šaulių kūrėjas, kada 
valo stoti į kontestą gavimui naujų skaitytojų. p° karo tv_eres Lietuva. O da-

Vajus prasidėjo entuziastiškai. Daugelis įstojo į kon-[jau naujoji liaudies vyriausybė 
testą ir keletas su pirma diena jau pasirodė su gražiais įr mes prisijungėm prie Sovie- 
rezultatais: tų Sąjungos, tai pas mus jau

Pirma Diena Laisves
✓ . . , i J

t • ' ir Vajaus p u

Philadelphijos vajininkai .............  195
F. Abekas, Chicago, Ill........................... 130
S. Tvarijonas, Detroit, Mich.....................121
P. žirgulis, Rochester, N. Y........ .............100
D. J. Jusius, Worcester, Mass...................77
J. Matačiūnas, Paterson, N. J.................... 55
Math. Senkus, Greenfield, Mass..................55
W. Narūsevičiuš, Kenosha, Wis..................46
K. Žukauskienė, Newark, N. J. ....... 22
B.. Sėnkėvičienė, Easton, Pa.................... 16

Pasisakė dalyvausią konteste šie asmenys: F. Lideikis 
ir P. Beeis iš Great Neck, N. Y.

R. Merkis, A. J. Šmitas, U. šapranauskienė, J. Rainys 
ir J. Lukuosevičius iš Philadelphia, Pa.

P., Bokas, Waterbury, Conn., J. Burba, So. Boston, 
Mass., A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y., O. Girnienė, Bing
hamton, N. Y., John Grybas, Norwood, Mass., R. Jarvis, 
Plymouth, Pa., G. Jamison, Livingston, N. J., A. Klimas, 
Hartford, Conn., S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa., G.
Krance, Bridgewater, Mass., J. M. Karsonas, Lowell,
Mass., K. Kuzmickas, Harrison, N. J., D. P. Lekavičius, 
Pittsburgh, Pa., S. Mason, New Haven, Conn., J. P. Mar
tin, Pittsburgh, Pa. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., j.

nauja ir tvarka. Pas mus da
bar eina žemės reforma, visi 
dvarai bus išparceliuoti beže
miams ir mažažemiams, o dva
rininkams paliks po 30 hektarų 
sodybas, kas gerai savo ūkę 
tvarkys ir su darbininkais elg
sis gerai,- o jei ne, tai nei 
pėdos negaus. Ir aš užsirašiau 
savo dvare 20 hektarų žemės. 
Kaip Dievas padės gyventi, ka
da gausime žemės, ateitis pa
rodys. Bet kaip skąitom laik
raščius, tai labai gerai aprūpi
na: visu turtu, .gyvuliais, tro
besiais ir inventorium. Tai vie
nu žodžiu, labai gerai.

Gal nebereikės tą prakeiktą 
jungą benešti ant savo kruvinų 
pečių, nes pakarto jau širdis 
per dienas ir naktis dirbti po
nui už dyką. O Smetonos lai
kais, kada, buvo ponų valdžia, 
buvom sukaustyti retežiais ge
ležiniais dieną ir naktį, nežino-

Navalinskienė, Binghamton, N. Y., S. Paulenka, Lowell, 
Mass., J. Rudman, New Haven, Conn., F. J. Repšys, 
Milford, Mass., J. Ramanauskas, Minersville, Pa. ir G. 
Shimaitis, Montello, Mass.

Mes širdingai linkime, kad visi čia suminėti vardai bū
tų kontestantų surašė per visą vajų. Taipgi laukiame 
naujų kontestantų.

Laiškai iš
“Laisvės”, 1. Redakcijai: Ger

biami Draugai, čionai prisiun- 
čiu porą laiškų iš' Lietuvos nuo 
mūsų giminaičio Jono Zmitros. 
Malonėkite patalpinti laiškų 
svarbesnius išsireiškimus “Lais
vėje”. Laiškąs vienas birželio 
3 dieną, o kitas šiandien (rug
sėjo 20 d.). Iš tų laiškų mes 
matome tokį didelį skirtumą. 
Regis, nebe tas pats žmogus ra
šo, o ypačiai, kuomet rašo bied- 
has darbininkas, ne progresy- 
vis, ne bolševikas. Tas parodo, 
ką Lietuvos liaudis mano apie 
jų naują gyvenimą. Aš manau, 
kad jūs, draugai, šiuose laiškuo
se rasite naudingų išsireiški
mų, kaipo tikriausių faktų.

Draugiškai, ■■
B. Zmitraitė.

PIRMAS LAIŠKAS
‘I' 26-V-40

Brangus Mūsų dėde ir Sesutės:
Gavę nuo tamstų liūdną ži

nią, kad j ūbi/ mylimoji mamy
tė ir žmona amžiną atilsį juo
doj žemelėj ilsis, mes visi di
džiai nuliūdome ir apsiverkėme. 
Taipgi mąno visa1 šęima reiš
kia tamstomąį nuoširdžią užuo
jautą jūsų liūdesio vąjando- 
J'---- ........ ■ '

Lietuvos
Dabar, parašysiu apie save; 

Aš jau esu vedęs, dešimti me
tai visai baigiasi. Gyvenu Ba- 
čaičių dvare už kumetį, nuo 
Kuršėnų 10 kilometrų... Turiu 
keturius šeimos narius — dvi 
dukteris ir du sūnus.

Gyvenimą Lietuvoj, dėde, gal 
būt, gerai žinote. O mes vargs
tam, dirbam, tam kartui paval
gę ir nuogi neiname, turto jo
kio neturime. Visas turtas — 
viena karvė, du paršeliai ir ke
turi vaikai. Bet ką daryti, gy
venti reikia. O Dievas buvo ir 
mane numylėjęs. Mano žmona 
sirgo nervų širdies liga, bet da
bar jau antri metai sveika....

Zofija ir Jonas Zmitrai.
ANTRAS LAIŠKAS

■Mūsų Mylimieji dėde ir sesu
tės:

Apsidžiaugėm męs visi, gavę 
nuo tamstų laišką, paveikslus
ir knygas ir dėkavojam už do
vanas, o labiausiai mūsų duk
relė Rožytė už nosinėlę. Dabar, 
pakol kas, esame sveiki visi ir 
linksmi, kad šu savo dėde ir 
sesutėmis per \?įek ilgą laiką 
negalėjom susirašyti, o dabar 
galime. Dabar dar tik liūdna 
yra, kad mūsų ciocė, amžiną

jom laiko, kada kelti ir gulti, 
buvom huojp ir išalkę. O į jei 
prieš ką pasakei, tai pašalino 
be laiko iš vietos ir kitur . ne- 

i galėjai gauti,—buvai bolševi- 
!kas. O dabar, jei karo nebus, 
j tai gal geriau gyvensime, nes 
j mes laukėm perversmo, kaip 
! gervė giedros. Kad ir sunkiau 
; dirbsime, tai vis sau, nes buvo 
l brangus viskas, o davinys pi
gus. Tai vienu žodžiu, valdžia 
plėšė sau, ponai sau, o tam 

' vargšui reikėjo skurdą, vargą,
alkį ir šaltį nešti ant savo kru
vinų pečių. O dabar, dėkui Sta
linui, paleido iš vergijos ir nu
rišo geležinius pančius, davė 
laisvę.

O dabar pas mus. Laukų 
derlius neblogas, javai geri, 
bulvės ir geros, vienu žodžiu, 
Lietuvoj rodzajus neblogas. Iš 
pavasario buvo labai didelės 
sausros, bet dabar turėjom 
gausiai lietaus. Dabar pas mus 
pati rugiapjūtė...

. Dabar baigsiu rašyti, sakysiu 
suejiev, sudiev, mūsų brangūs— 
dėde, ir sesutės. Likite sveiki, 
linksmus, mūsų visų aplankyti 
ir mes liektam sveiki ir links- 
mūs tamstų aplankyti.

Mes visi bučiuojam stipriai.
Su pagarba,
Lauksime atsakymo, ,,

Jonas ir Zosė Zmitrai.
1940 m.,
Rugpjūčio 4 dieną.

įspūdžiai iš “Laisvės” Pikniko
Rodos, niekas neturi tokios 

didelės svarbos, kaip turėji
mas daug draugų. Malonūs 
draugai ir nukaršusius sene
lius savo draugiškumu pajau
nina. Pamenu aš žodžius re
voliucinio darbininkų vado E. 
V. Dėbso. Jis sakė: “J. Roc- 
kefelleris turi daug milionų 
dolerių aukso; bet jis neturi
draugų. Aš neturiu to aukso, 
bet ašzluriu milionus draugų 
ir ax jaučiuosi laimingesnis!” 
^Tai buvo teisingi žodžiai ir 
negali būti niekada užmiršta
mi, kas į tai atydą kreipia.

Šiandien man prisimena tie 
teisingi žodžiai Dėbso. Kaip 
esi laimingas, kada susitinki 
senai matytus savo draugus! 
Jautiesi, kad jaunystė lyg grįž
ta atgal, o skurdo ir vargo 
našta tau nuo pečių nuslin
ko stebėtinu būdu. Tuom mo
mentu nejauti, rodos, jokių ne
smagumų, skurdaus gyvenimo, 
nors, tikrenybę žinant, jis nėra 
prašaliiitas.

Prieš rugsėjo 22 dieną, be
veik visą savaitę nebuvo pra
leista diena, kurioj kelis kar
tus nebūtų apkalbėta, kad tik 
būtų giedra diena per Lais
vės pikniką Philadelphijoj. 
Tai mudviejų su savo drauge 
buvo apkalbama rūpestis. Bet 
kada komitetas buvo pasibrė- 
žęs sudaryti didelį busą sve
čių važiuoti į pikniką, ir kad
ir nebūtų pilnai giedra diena,, 
busas vistiek eis, tai tik pla
navom kokį užsiėmimą turėsi
me važiuodami? Kaip bus 
linksma ir draugiška ta mūsų 
kelionė ?

Bet štai, ant nelaimės, vie
nas komisijos narys., suserga, 
ant kurio buvo tikėtasi, kad

Anglijos orlaivių bombų “pėdsakai” Heidelberge, Vokietijoj

jis sudarys pilną kompaniją 
važiuot busu. Tai jau mūsų vi
sa energija buvo nupuolus pa
siekti tą linksmą vietą! Kilo 
naujas sumanymas, kad nors 
mašinomis kokiu nors būdu 
pasiekti. Kitaip, tai jau mes 
liktume tik bergždi pagyrai, 
suvažiavusios publikos akimis 
žiūrint.’

Na, šiaip taip sudarėme po
rą mašinų važiuoti. Bet iš šio- 
ferių pusės nebuvo pilno už
tikrinimo—jeigu ne pilnai gie
dra, .dieną/tai ir nevažiuoja, o

W-gi , pasieksi Phile- 
delphią. Penktadienis visai bu
vo atėmęs viltį mūsų geis
mams išsipildyti, nes lytus pa
sirodė, o čia pat ir sekipadie- 
nis jau! Tai ir sukosi mintis 
ir kalba vien apie sekmadienį, 
bus gražu, ar lis?

Sekmadienio rytas. Nudžiu
gino, kada pranašavo giedrią 
dieną saulės pasirodymas ant 
horizonto. Tada visos kalbos 
niekur nenutolo nuo “Laisvės” 
pikniko; koks jis bus gražus, 
kaip pasekmingas, kiek daug 
svečių privažiuos ir kaip bus 
linksma susitikti su pažįsta
mais, kuriuos senaiematėme ir 
t.t. Valandos darėsi vis ilges
nės, taip mums nudavė. O šio- 
feris vis dar nepasirodo, jau ir 
paskirtas laikas truputį prabė
go, dar jo vis nematyti!

Jau buvo čvertis po 9-tos 
valandos, atpleškėjo lamązon- 
ka. Mes visi nelaukėm nė iki 
privažiuos prie bakūžės, vis
ką turėjom gatavai; kaip tik 
sustos, sėst ir važiuot, kad ne- 

(Tąsa ant 5-to pusk)

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Gerb. “Laisves” Redakcija!

Prašau atsakyti į mano 
klausimą. Katrie vyrai mi- 
litariško amžiaus apsivedė 
po išleidimo verstino karei
viavimo, ir jų moteris ne
dirba, ar jie bus paliuosuoti 
nuo verstino kareiviavimo?

Tariu ačiū.
Atsakymas. Kaip dabar 

pa'aiški, tai apsiženijimas 
neišgelbės nei vieno nuo ver
stino kareiviavimo. Valdžia 
sako, kad kiekvienas .atsiti
kimas bus atskirai svarsto- 
mas-rišamas. Bus atsižvel
giama į šeimą: Jeigu vyras 
turi užlaikyti mažus vaikus 
arba paliegėlius šeimos na
rius, tai jis bus laikinai pa- 
liuosuotas nuo kareiviavi-
mo.
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A Word on Propaganda
There is an old cliche that comes to our mind as we read the 

reports of the daily press, “Truth is the First Casualty of War.” 
An interesting explanation as to wh.y this is “necessary” can 
be found in a book called “Falsehood in War Time” by a Lord 
Ponsonboy:

“People must never be allowed to become despondent; so 
victories must be exaggerated and defeats, if not concealed, 
at any rate minimized, and the stimulus of indignation, hor
ror and hatred must be assiduously and continuously pumped 
into the public mind by means of propaganda. Facts must 
be distorted, relevant circumstances concealed, and a picture 
presented which by its crude coloring will persuade the ig
norant people that their government is blameless, their cause 
is righteous, and that the indisputable wickedness of the 
enemy has been proved beyond question.”

This cynical and brutal philosophy has been assiduously 
studied both by Germany and Britain, and its lessons drawn. 
Britain, placed in a more advantageous geographic position, has 
made propaganda an art and is using it tri enlist American sym
pathy on the side of Britain. I n reading reports from Europe 
it would be wise to fortify oneself with a bit of skepticism. 
Is the blaring headline warranted by the facts in the story? 
Look with suspicion on “informed sources say,” “reports are” 
and the like. If there are atrocities, remember that this is brutal 
war and neither side has white hands. And, in reading, con
stantly ask yourself whether you are reading facts or material 
carefully written in Propaganda Offices in Europe and care
fully edited in Editorial Offices in America to instill in you 
fever, hatred and a thirst to go over there and blow the other 
guy’s brains out as well as your own.

Read with care.

New Events in the East
Last week-end the Administration announced that 

shipments to Japan will come under a licensing system, 
nouncement was also made that China will get a loan 
000,000.

In the light of the past few years these acts must be carefully 
scrutinized and their implications understood before judgement 
passed.

The fact that the struggle of China against Japanese inroads 
on her territory has earned the full-hearted sympathy of the 
great majority of the American people cannot be denied. Nor 
can we deny that the foreign policy of Washington in the re
cent past has been definitely one-sided, and that is the side of 
Japan. War shipments of much needed material from the United 
States have enabled Japan to continue her aggression. Similarly, 
the path of aid to China has been obstructed time and time 
again.

The question arises as to whether the two moves by the Ad
ministration now signify a change in policy; whether the United 
States will now do all in its power, financially and with supplies, 
to help the Chungking government continue its three-year strug
gle for independence and freedom. If so, these moves merit the 
whole-hearted approval of each and every American.

But the other side of the coin bears the sign of British ster
ling. What assurance have we that the sterner attitude towards 
Japan is not hammering another nail into the coffin of war they 
are making down in Washington" and in the press? Japan’s sym
pathies are with Germany and Italy. Hostilities with Japan,* 
engineered by Great Britain, automatically bring us into the war 
with Germany.

There is a great world war on one side of an ocean. The 
U. S. must watch with great care that our natural sympathies 
with the Chinese people are not used to trick us into war on 
the other.

Foreign Correspondent
Satire

BY H. M. SMOOT
(A harried police reporter, after 

spending several hours trying fruit
lessly to check an unimportant de
tail that his office considers neces
sary to a story falls asleep and 
dreams of what a *foreign corresp
ondent gets by with. In his dream 
he writes a local story using the 
correspondent’s style).

From a usually reliable source 
your reporter learned today that 
in an engagement on the West 
End front, police officers were suc
cessful in their drive on a group 
of hand-book operators. The in
formation is that the last stand of 
the bookies was made in the vicinity 
of Parkland, but later dispatches 
from the area placed the scene as 
being near the Portland border. 
As soon as the Department of Pub
lic Safety will permit, your re
porter will proceed into the area 
and bring you a first-hand account.

From a spokesman close to the 
Police Department it was learned 
that the bookies, usin£ all the 
tricks of violence and sabotage they 
could muster, were no match for 
the outnumbered boyį in blue 
(covered, of course, by "heir black 
sheets to blend with the rest of 
the West End scenery) who hacked 
and slashed all phone wires with 
the small knives that arė peculiarly 
characteristic of the police of this 
region. One of the department ex
perts on maneuvers explained that 
the bookies had dallied too long 
and provided fto protection against 
a flanking attack by officers.

Major I. M. Sourgrapes, deposed 
head of the police department, was 
critical of the methods of the of
ficers in the campaign and told 
your correspondent that he would 
have advocated pulling the plugs in 
the central telephone exchange and 
thus obviate the necessity for ex
posing men under his command to 
needless danger.

Colonel R. U. Madatme, police 
commissioner, criticized this inter
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all war
An an- 

of $25,’-

ference in police affairs and indi- 
I eated that he would ask Major Sour- 
’ grapes to resign his honorary posi
tion as Advisor to the Department.

The Board of Aidermen, meeting 
in star chamber session, gave the 
Colonel a unanimous vote of con
fidence and assured him that the 
resources of the city are at his dis
posal and seldom has the morale 
been at a higher point, even with 
the retaliatory bombing of orphan 
asylums by the bookies with sub
versive literature and propaganda 
and atrocities that are raging 
throughout the city at the hands 
of guėrilla bands of bookies. The 
Colonel said that he was confident 
his men would have the situation 
well in hand within twenty-four 
hours.

Meanwhile the women of the city 
have organized units to go to the 
aid of the weary fighters and feed 
them gruel and vodka to keep up 
their spirits.

In the West End engagement, Ser
geant Chri^ Cross sparked the 
bogged-down offensive when he cut 
a high tension wire which he 
thought was a telephone line. The 
result was electrifying and a cur
rent seemed to run through the 
men as they hacked vigorously with 
the Boy Scout knives and laid low 
the last lines of communication. 
Sergeant Cross was decorated with 
a cold compress on his forehead.

The head of the bookies, while 
not available for a personal inter
view, broadcast over his short wave 
radio set on the police band an omi- 
nuos warning that the democracy of 
Louisville was tottering and soon a 
new order would arise and revita
lize the city.

Officials at City Hall pooh-poohed 
the idea.

Two men were fined for cruelty 
to calves. We’ve seen golf hose like 
that.

Expert claims coal keeps on im
proving with age. Seems there’s no 
fuel like an old fuel.
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Protest 
Bomber Deal

WASHINGTON. — Senate isola
tionists today criticized proposals to 
sell flying fortress bombers of the 
Army to Great Britain.

Senator C. Clark of Missouri led 
off with a charge that such a sale 
was being used by “propaganda or
ganizations attempting to drag the 
United States willy-nilly into war.’’

“I say we have been put on notice 
that a deal to send the flying for
tresses to Great Britain is the next 
move, because we have been put on 
notice by the same forces that en
gineered the destroyer deal,” Mr. 
Clark said.

He urged the Senate lobby investi
gating committee to look into ac
tivities of the Committee to Defend 
America by Aiding the Allies. He 
called it “the most insidious lobby
ing committee which has been in 
existence during his lifetime.’’

“I have no desire or disposition 
to thresh over old straws or revert 
to the destroyer deal except as an 
indication of, what may be the 
course of future events,” said the 
Senator. “The next move will prob
ably be an attempt to send the 
flying fortresses, the closely guarded 
American bomb sight and the mos
quito fleet, or torpedo boats, to 
Great Britain.”

Senator Holt of West Virginia in
terrupted to assert that there were 
two British propagandists in this 
country “who should be named.” 
These were Duff Cooper and Noel 
Coward.

TWO ON TRIAL FOR POSTING 
BROWDER ADS

SAN FRANCISCO.-For posting 
up posters advertising meetings at 
which Communist Presidential can
didate Earl Browder would speak 
by electrical transmission of his I 
voice, W. J. Kennedy and J. #T. 
Livinsgton, union workers, will go 
on trial.

Kennedy and Livingston were ar
rested before the Browder meeting 
Sept. 11 when they sought to dis
play advertisement in the 22nd as
sembly district of their candidate 
among the plethora of other par
ties’ political announcements. They 
were charged .with City Ordinance 
69Q against parting notices on tele
phone, electric power and telegraph 
poles — an ordinance which inter
feres in no manner with Willkie. 
and Roosevelt advertising. On this 
ordinance each was held on $100 
bail. ■ ,

In addition each was put on the 
so-called “Thousand Dollar Vag; 
Charge.” This is penal Code Section 
647 which allows judges to hold oni 
$1,000 bail any person who “Roams;! 
unemployed, about the country” or 
“wanders about the streets at urn-, 
usual hours with*no sufficient reas
on.” The joker in the law is that it 
carries a penalty fine of only $500 
although it is allowed to hold the 
still‘presumably innocent person on 
$1,000 bail..

RUTHERFORD and LEE Bi
AS THE‘LOVERS IN M6M'» " WYOMING"

By Wilf y Padai. 1

5WMAN

IT’S TRUE!

I™

IS CAST AS MEHITABEL, 
T-HE LADY BLACKSMITH WHO 

FALLS IN LOVE WLT-U BEERY AND 
GETS HIM OUT OF JAIL!

LOS ANGELLS NEAR 
THE OLD MACY 
SENNETT. 
STUDI

r

IS WORKING ON AN 
INVENTION TO ADD 
TO T-HE SAFETY 
OF AVIATION !

NEW YORK, N. Y.—“IT’S TRUE! that while M-G-M'S ’Wyoming’ com
pany was on location shooting scenes for the new Wallace Beery picture, work
men unearthed a number of war arrows,” says Wiley Padan. “This started 
an investigation which revealed that the site had once been occupied by a 
village of Nez Perce Indians and thatf------------------ -- ---------------------
the arrows were shbt in a battle led by 
the famous Chief Joseph in 1877.

“ ’Wyoming’ is one of the most elab
orate ‘location pictures' since ‘North
west Passage’. Dealing with upheavals, 
banditry and Indian uprisings in the 
days of General Custer, just after the

No Soap
VICHY. — One-fifth of a bar of 

Marseilles laundry soap will be the 
ration of every Frenchman in unoc
cupied France for October, accord-, 
ing to an announcement of the Mi
nistry of Supply.

Failure to move, a convoy of 
freighters loaded with palm oi| and 
other vegetable oils from. Dakar 
through the British blockade was 
given as the reason for the strin
gency.

No toilet soap is available in 
France at present at any price.

Labor Foes
In Attack

SANTA MONICA. — The 41st 
annual convention of .the California 
State Federation of Labor, largest 
in its history, opened here with red
baiting, a plea by Governor Olson 
for labor to get into the war pro
gram, and addresses by a choice 
collection of anti-labor speakers.

In addition to Olson, vyho deliv
ered an' opening address for the sup
port of Roosevelt, there spoke, bc- 

. fore the convention got down to 
the battle over credentials: At
torney General Earl Warren, the 
prosecutor who framed Earl King, 
Ernest G. Ramsay and Frank J. 
Conner, maritime workers, into San 
Quentin where they still are; Rus
sell K. Hart, president of the Santa 
Monica Chamber of Commerce and 
C. E. Webb, Santa Monica chief 
of police.

The afternoon session was slated 
for the report of the credentials 
committee, there being 1,500 or 
more delegates, representing more 
than a thousand local unions, with 
a membership and voting power 

| claimed of 500,000.
It seemed obvious to labor men 

here that some padding had been 
done and that a battle royal over 
the credentials report was to be 
expected.

The speech of Governor Olson 
was based on the text:

“We can have both guns and 
butter.”

“If labor is not vitally concerned 
in the struggle (for military prow
ess) w<e are lost' at the start,” Ol
son said. "The chief fidelity in our 
war efforts must come from labor.”

Olson lauded the old New Deal 
and called on the AFL to support 
Roosevelt and Olson.

The “national unity” theme, 
threaded with rbd-baiting was em
phasized by G. >J. Haggerty, pres
ident of the state federation, when 
he formally opened the convention 
in the municipal auditorium here.

A tobacco company advertises 
blr.ck-tipped cigarettes. Widow’s 
weeds?

Every one is the son of his own 
workrs.

Cervantes.

SHOSHONE 
APPEAR IN 
IE ’WYOMING.’ 
>P EXCITING'..'

Civil War, the story was filmed in the 
picturesque Jackson Hole country of 
Wyoming and the Teton range. The 
entire company was more than a month 
camping on location in Wyoming to 
complet^outcį99Liętį9ĮU’ %

QUITE A QUANDARY FOR A QUEEN

Distribute
Land to Liths

The council of peoples commissars 
of the Lithuanian SSR, it was an
nounced, have decided to start the 
distribution of the land which had 
been converted into a state land 
fund. The allotment of the land 
among the poor and landless peas
ants of Lithuania is to start through
out the Republic.

In an interview with the press, 
the Chairman of the Council of 
Peoples Commissars, Gedvilas stated: 
“The age-old dreams and hopes of 
the laboring peasantry of Lithuania 
has become a happy reality. Land 
commissions in the localities have 
apportioned 59,900 landplots cover
ing a total area of 344,000 hectares. 
Ln addition to this, it is planned 
within the next few days to give 
the peasants another 14,750 land
plots covering an area of 80,000 
hectares.

“Thus, more than 74,000 peasant 
families will receive land. The re
gistration of the land revealed that 
fifty landed families—the Radziwill 
princes, the Counts Tyshkewich, 
Shuazel, Pshezdetski, Karpius, Ba
rons,* find the former Prime Minist
er of the government, Kostsyal- 
kowski, and others possessed 38,- 
700 hectares of land. Now the land 
will be cultivated by the poor and 
landless peasants as equal citizens 
and nobody will have the right to 
take this land away from them or 
sell it. The peasantry of Lithuania 
is entering this new era of their 
life with unbounded enthusiasm.”

Submarine 
Warfare
LONDON. — There is no sensa

tion comparable to that of being 
depth-charged while in a submarine 
lying at the bottom of the sea, ac
cording to a British naval officer 
who commanded a submarine dur
ing the first six months of the war. 
Bombing, he said, is the nearest 
equivalent for the landlubber.

. “Try and imagine yourself in a 
compartment full of machinery, 250 
feet below the surface of the sea, 
and four or five hundred miles from 
home. You sit with your friends 
and explosions shaking the whole 
compartment. Water leaks through 
rivets. The lights go out. You get 
them going and they go out again. 
It is a most peculiar sensation,” he 
said.

On long patrols submarines are 
often not heard of for many days, 
the officer said. The public concep
tion that the commander is in con
stant radio communication with the 
Admiralty is not correct.

“When you read of a submarine 
success,” he continued, “you must 
realize that it is not just a case of 
picking off a straggler in an enemy 
convoy. It is an attack carried out 
against strong surface and air pro
tection and probably close against 
the enemy’s shore. We have to get 
out and look for our targets, under 
the nose of the enemy.”

It is the cause, and not the death, 
that makes the martyr.

Napoleon I

For to cast away a virtuous 
friend, I call as bad as to 
cast away one’s own life, 
which one loves best.

Sophocles.

The great man is he who does not 
lose his child’s heart.

Mencius.

The Loudspeaker
BY MIKE O’PHONE

On the day that Columbus so 
gaily discovered America Roy Mi- 
zara achieves a life-long ambition 
by getting married> \

Ann Wagnis delivered her speech 
to the Sorority and, as predicted- 
by Mike O’Phone in this column, 
it was received with great enthusi
asm, the girls asking for copies. 
And .we’re only starting to predict !> 

“Kaminkrėtis ir Malūnininkas” is 
the title of the B’klyn Aido Chorus’ 
choice for their next presentation 
this season.^

Vytautas Bacevičius, the fore
most Lithuanian pianist, arrived in 
New York Monday morning on the 
S. S. Brasil and was welcomed by 
representatives of the LMS who 
later discussed with him the possibil
ity of arranging concerts and tours 
for him among Lithuanian American 
colonies here>

A new book will soon be issued 
by the LMS. It will contain Lith
uanian translations of popular and 
classic sohgš as well as Lithuanian 
words for famous musical composi- 
tions>

Seen after the convention: Kay 
Michelson and Helen Baltrušaitis, t 4 > I • »H I •

.ANN SHERIDAN—queen of the movies—seems to think her siesta's 
swell-even though she can't make up her mind whether to spend 
if reading a magazine or swimming ‘in the shimmering pool. Her 
newest picture is Warners' "They Drive by Night" with George Raft, 
Ida Lupino, Humphrey Bogart, Gale Page and Alan Hale.

Iron and Red Corpuscles
BY J. F. BORISAS, Ph. C., O. D.

IRON is the most useful element 
to the human body. Next to iron 

come oxygen and carbon. The entire 
color scheme of universal existence 
is due to the presence of iron. It 
is iron that changes things from 
red to blue, blue to green, green 
to yellow, etc. If it had not been 
for the iron there would be no col
or—everything would be white. You 
see there is an affinity between the 
elements. Certain elements are at
tracted to each other by the law 
of polarization. Iron, for example, 
Is a most helpless element by it
self. ' It seems to be afraid, it must 
have something to lean upon. On 
account of its timidity it is easily 
attracted to oxygen. When accomp
anied by oxygen it becomes a very 
vital medium of transferring energy 
from one place to another.

In plant life iron holds the heat 
from the sun’s rays and carries it 
to different parts of the vegetables 
for the food supply, thereby be
coming the strongest medium of 
subsistence. When digested and as
similated into the human organism, 
it carries on the messenger-like ac
tivity to perfection. Iron is to be 
found abundantly in the red' cor
puscles of the blood, and according 
to the amount and quality of the 
red corpuscles the magnetism in 
the body is determined. It has a 
tendency of animosity towards all 
kinds of acids. When acids are 
plentiful in the body, the iron or 
red corpuscles become weaker: 
hence, the lack of magnetism, nerve 
force. When iron is strong and plen
tiful, acid in the system is to be 
found at a minimum.

In certain respects Iron is more 
valuable than gold—gold cannot be 
eaten as a food, but iron can. This 
is the Iron Age, all machinery is 
manufactured out of iron—that is, 
wheels upon which modern civili
zation rests, railroads, airplanes, el
ectrical'instruments, etc., all are 
proqudts of iron. Iron is used plen- 
tifuljy and extravagantly. We find 
more iron in the vegetable than in 
the animal flesh, and it is the im
portant element which has a prac
tical food value for the system and 
preservation of health. We need 
other elements, yes, but we can 
get them through other sources 
and they are to the least degree 
important, but we must have iron 
to live. Iron, being charged with 
positive energy, creates the alkaline 
tendencies in the food we eat. When 
brought in contact with Hydroxyl 
Radicals charged with negative en
ergy, it gives an alkaline or soapy 
taste. Acid being opposite, Hydro
gen atoms charged with positive el
ectricity produce a sour taste. Now 
why does this iron have a parti

Period. Well, what did you expect 
us to say?^

Another scene seen: J. Orman 
bothering the LMS for 1-act plays 
which could be used by the B’more 
Youth Division.^

Johnnie Orman, by the way, 
youth secretary of the LDS, will 
visit Pittston, Wilkes-Barre and 
Scranton next week. He will travel 
171 miles in order to attend the 
Wienie Roast to be held in Wilkes- 
Barre on October 6th>

Peter Gustaitis, med. student, has 
promised to take a few friends to a 
local institution for the demented 
for observation. That is, to observe 
—not to be observed>

Books are the best of things, well 
used, abused, among the 
worst. Emerson.

It is the practice of the multitude 
/ to bark at eminent men as 

little dogs do

O Wind,
If Winter comes, 

far behind ?
• K 11.) rt -».»

at strangers. 
Seneca.

can Spring be

Shelley.

Trečias puslapis
.................................................................................. IĮ ■! IN Į

cular affinity for oxygen. Oxygen 
being a positive force, it is attrac
ted instantaneously. If it had not 
been for the oxygen, the iron would 
not rust. As soon as we absorb 
iron from the vegetables into the 
body and form red corpuscles, out 
of which the entire cerebellum sys
tem is constructed; in other words, 
the oxygen we breathe acts as a 
magnet drawing the iron particles, 
and as soon as they become ’at
tached they search out the farthest 
cells of the body, building, repair
in, healing and revitalizing. As the 
particles increase and become more 
plentiful, they leavd oxygen as they 
feel for the cells of the skin and 
outward structure of the body. 
Magnetism brings radiation, sensi
tivity, vitality, and virility,, When 
you have destroyed the iron, your 
system becomes colorless, and weak; 
in fact you have invited many dis
eases by weakening the iron in your 
system; you have begun to destroy 
yourself.

IRON AND ACID
We do not’ like to contradict 

nor dispute the accepted notions 
on diet, but it is a simple fact 
known to every scientist that a life 
germ cannot live in the acid— 

'Whenever there is acid, there is no. 
life—wherever there is life, there 
is no acid. This fact ought to be 
very plain *and clear to the health 
teachers and to mothers; that the 
least amount of all the sixteen ele
ments we have in our system is 
acid. We do not need such a large 
amount of acid. It is only necessary 
to purify condition of the blood and 
to take the sluggishness, but through 
this advocacy of wholesale citrus 
fruit eating, we are getting an en
ormous amount of acid every day. 
Our school authorities agree that 
50% of the children in schools are 
undernourished. It is unbelievable, 
if it is true, that in the' United 
Statęs, the richest country on the 
planet, fifty percent of the popula
tion are so poor they cannot /sup
port and feed their children—it is 
unbelievable, but it is a fact. But 
there is reason why they are un
dernourished. Mothers not knowing 
or realizing what they are doing, 
are filling up their children’s sys
tem with citrus and other fruit and 
foods not essential or necessary for 
the growth, destroying the magnet
ism of the body. Thus child acquires 
the taste for devitalizing foods, and 
this tendency usually remains with 
him through life. At an early age, 
the child’s body, becomes anemic, 
constipated, undernourished, and 
ready victim for diseases.

An excessive amount of acid in 
the body causes mental worry, ner
vousness, irritability and tension 
without proper relaxation. In U. S. 
we are high-strung.

We rush from one place to an
other, and upon reaching there we 
find it is not the place we desire. 
We don’t know where we are going, 
but we are hurrying all the time to 
get there. We rush with our work, 
and when. lunch or dinner time 
comes, we hurry in and sit down 
at the table. Instead of relaxing 
and enjoying the meal, we chew the 
food once on the left side, then 
on the right and third time it goes 
down without our having really 
tasted it. Nature provided us with 
teeth so that our food could be 
throughly masticated before enter
ing the stomach, but we seem to 
have acquired the habits of making 
a grinder out of the stomach.

Do you know that nearly every 
adult person’s stomach is enlarged 
from one to three and one half 
inches from over-consumption of 
food? We eat with our eyes and do 
not realize when we have had suf
ficient. A teacher hau asked the 
children to define the words “suf
ficient” and “enough." Johnny eag
erly answered, “I know teacher, 
I know.” "Very well, Johnny, let us 
have your definition. “Sufficient is 
when , my mother thinks I have 
had enough pie, but enough is when 
I know I’ve had sufficient," was 
Johnny’s answer.

(Next to follow: Nerve, Muscle 
and Bone)i ♦ ••• -f ra
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Atsisveikinkite su Lietuviškais
Dvarais ir Vargšų Neprieteliais 

Buvusiais Ponais

jį

’V

(Tąsa)

Parkui įrengti buvo panaudoti net greti
mų dvarų baudžiauninkai — valstiečiai, 
kurie čia buvo suvaryti, kaip gyvuliai.

Grafai nespėjo pragerti Lentvario
Šitas parkas dabar yra apleistas, kaip 

apleistas ir visas dvaras. Tiškevičiai ne
sirūpino dvaru. Dvaru pasirūpindavo 
ekonomas, o jiems telikdavo pasirūpinti 
gautų už sunkų valstiečių triūsą pinigų 
pragėrimu. Kristina Tiškevičienė, kuri 
yra dabar oficialus ir faktinas šito dva
ro savininkas, jau keli metai pardavinėja 
dvaro žemes didesniais ir mažesniais 
sklypais, ir šiuo metu dvarui jau likę tik
tai apie 300 Jia. Pereitą pavasarį Lent
varyje dirbo matininkas, tačiau jis būt- 
tų čia užtrukęs taip ilgai, kol grafienė 
būtų žemę visiškai išpardavinėjusi įvai
riems spekuliantams. Dideli dvaro žemės 
plotai buvo šiemet neapsėti, dauguma or- 
dinarninkų iš dvaro atleisti, nes nesą 
darbo. Kiekviename žingsnyje čia buvo 
išjuokiami valstiečiai, pasiteiraują dva
re, ar greitai bus dvaras parceliuojamas, 
kiekviename žingsnyje dvaro ordinarnin- 
kai ir darbininkai matė tik skriaudas ir 
išnaudojimus. Būdinga, kad šį pavasarį 
Tiškevičienė, gelbėdama nuo žemės refor
mos visa, kas tik dar likę dvare, net bu
vo įsakiusi kirsti puikiojo parko medžius 
ir juos pardavinėti, kad jie tik nepakliū
tų į mužikų rankas.

Sparčiu Tempu'Ruošiamasi Dvarų 
Dalinimui

Iš Lentvario į Trakus yra neblogas 
plentas. Automobilis stabtelia ties Tra
kų apskrities žemės ūkio komisijos būs
tine apskr. agronomo įstaigoje. Apie ko
misijos veiklą painformavo komisijos na
riai ir apskrities agronomas. Kada vals
čių ir apskričių komisijų pirmininkai 
pereitą sekmadienį suvažiavo ’Kaunan 
pasitarti kylančiais kiaušiniais, visame 
apskrityje likusieji komisijos nariai ne
siskaitė su sekmadienio poilsiu ir dirbo 
ištisą dieną. Geriausių rezultatų pirma
dienio vakare buvo pasiekę Aukštadva
rio, Kaišiadorių ir Semeliškių valsčiai, 
kurių komisijos sudarytos iš tikrai ener
gingų žmonių, kurie išvystė tikrai pasi
gėrėtiną darbo tempą.

Žemės pertvarkymo darbai čia bus at-“ 
liktas visiškai laiku. Į žemęs fondą per
eis apie 18,000 ha žemės kurios prašo 
apie 2000 valstiečių. Žemės norinčių vals
tiečių skaičius dar gali padidėti, nes tik 
pirmadienį jau buvo paduota 1649 pra
šymai. Darbo tempas yra geras. Susisie
kimo priemonių pilnai užtenka.
Užutrakio šeimininkas Pabėgo iš Dvaro

Užutrakio dvaras yra anapus Galvės 
ežero, žiūrint iš Trakų. Persikelti per 
Galvę vis tik užtrunka<apie 25 min., to
dėl Tiškevičius buvo įsitaisęs geresnes 
susisiekimo priemones su Trakais, nors 
vis tik dažnai tekdavo pasinaudoti ir pa
prastomis valtimis. Mus kėlęs per ežerą 
Linavičius pasakojo, kad jis prieš kelias 
savaites kėlęs susinervinusį Tiškevičių 
per ežerą ir kad jis bene būsiąs vieninte
lis trakietis, matęs paskutinį kartą grafo 
veidą. Tiškevičius kažkur pasprukęs, ir 
lig šiol apie jį nėra jokios žinios. Kartu 
su Užutrakio dvaro savininku Andrie
jum Tiškevičium, sprukęs ir Lentvario 
Tiškevičius su motina, tačiau motina jau 
grįžusi, o apie sūnų teprasitarė, kad 
jis... sulaikytas bebėgąs užsienin.

Užutrakio dvaras neapsileidžia Lent
vario dvarui. Skirtumas tik tas, kad Už
utekis geriau išsilaikęs už Lentvarį. 
Keista daros, žiūrint į šituos dvarus. Jie 
visi išsistatė, paskendo prabangoje tik 
tuo metu, kada krašte klestėjo... bau
džiava, kada valstiečio darbo jėga ne
kaštuodavo net tų centų ir grašių, už 
kuriuos pirkdavo ją ligi šiol. Bet vos tik 
buvo panaikinta baudžiava ir nors kiek 
reikėjo primokėti darbininkams už sun
kų darbą dvare, daugumos dvarų biudže
tas pasirodė esąs nepajėgus ir negalįs 
pakelti atlyginimų už darbą naštos. Jau 
per daug dvarininkai buvo įpratę lėbau
ti ir per daug jie buvo išdidūs, kad ban-

dytų taikytis prie pakitėjusių sąlygų. 
Dvaruose valstiečių — padienių darbi
ninkų ir baudžiauninkų uždirbti pinigai 
ir yėliau buvo prageriami, prauliojami ir 
svetimuose kraštuose išmėtomi iki pas
kutinio cento, o dvaro būkle ir valstiečių 
padėtimi niekas nesusirūpindavo.

Darbininkai Palaiko Dvare Tvarką
Dvaro darbininkai iš savo tarpo išsi

rinkę komitetą, kuris rūpinasi, kad dva
re būtų gera tvarka ir kad darbas dėl 
kieno nors blogos valios ar apsileidimo 
nesusitrukdytų. Darbininkai aria laukus, 
veža į klojimus javus, prižiūri gyvulius, 
tvarko žuvų ūkį ir tt. Komitetan įeina 
tiktai rimti darbininkai, mėgstą mažiau 
kalbėti, o daugiau dirbti, todėl dvare yra ( 
pavyzdinga tvarka. Darbininkų — kume
čių ir padienių nuotaikos puikios. Visi 
nekantriai laukia žemės reformos, kuri 
pagaliau juos padarys tikraisiais šeimi
ninkais žemės, kurią dirba tiek metų ir 
kurią dirbo dvarininkams jų tėvai. Dar
bininkai žino, kad bežemiai ir mažaže
miai žemės gaus iki 10 ha, tačiau jie yra 
labai kuklūs, sako net nežiną, ką jie da
rysią su tokiu didžiuliu žemės plotu, nes 
ligi šiol jie tik drįsdavo pagalvoti apie 
mažutį 3—4 ha žemės sklypelį.

Atlyginimai už darbą čia buvo tokie 
pat maži, kaip ir kituose dvaruose: Pike
liškėse, Karvės dvare, Juodoje. Andrius 
Tiškevičius visur didžiavosi esąs “puikus 
ūkininkas, dosnus labdarys, kilniaširdis 
Tiškevičių giminės narys.” Deja, dvaro 
darbininkai pasakoja, kad šitas “kilnia
širdis” labdarys labai dažnai užvilkin
davo net ištisais mėnesiais atlyginimo 
už darbą išmokėjimą, nors tie atlygini
mai dvarininkui buvo tiktai grašiai, o 
darbininkams—jų egzistencijos pagrin
das.

Puikūs dvaro rūmai iš tolo baltuoja 
ant ežero kranto. Vaizdas iš rūmų .lan
go į ežerą yra puikus, bet taip pat pui
kus vaizdas ir iš ežero į rūmus. Ežero 
krantas ties rūmais yra išpiltas žemė
mis, sutvirtintas plytomis, akmenimis ir 
betonu. Ežero potvyniai ir audroj rū
mams nebaisūs, o iš rūmų lango visada 
girdėti ežero šniokštimas. Rūmai yra 
dviejų aukštų, labai erdvūs. Aplink rū
mus ošia didžiulis parkas, kuriame kaž
kada buvo gražiai sutvarkyti takai, til
teliai, tvenkiniai. Prieš rūmus didelis 
skveras, prisodintas gražiai apkarpytų 
liepaičių, pristatytas stovylų. Dideli iš 
cemento išlieti suolai išdėstyti visuose 
skvero kampuose ir pakraščiuose. Kiti 
trobesiai mūriniai ir mediniai. Su Užu- 
trakio dvaru rubežiuojasi tam pačiam 
Tiškevičiui priklausančio Buktos polivar- 
ko žemės.

Kiek Užutrakyje puikūs dvaro rūmai, 
tiek Buktoje apleisti ir pasibaisėtini ku
mečių namai. Prie dvaro yra spirito va
rykla, kurioje darbininkai turėdavo to
kias pat darbo sąlygas, kaip kumečiai ir 
padieniai laukuose: atlyginimas ubagiš
kas, o darbo dienos ilgumas nenustatytas.

Kaip Tiškevičius Įsigijo Dvarą
Kiek žemės valdė Andrius Tiškevičius 

šitame dvare ir polivarke, taip ir paliko 
neaišku. Buv. dvaro ekonomas Lukavi- 
čius prisispyręs tvirtino, kad būtų nusi
kaltimas, jei žemės reforma paliestų 
Užutrakio dvarą, kuriame yra tik 220 
ha žemės, dvaro darbininkai sako, kad 
dvare yra 240 ha dirbamos ir kiek dau
giau nedirbamos, žemės, o viso dvaro ir 
polivarko bendras plotas yra tik 506 ha. 
Matininkas Survila, kuris šį pavasarį 
dirbo Užutrakio dvare ir polivarke tvir
tina, kad čia Tiškevičiui priklausė apie 
400 ha dirbamos ir apie 200 ha nedirba
mos žemės, o višas dvaro plotas, neskai
tant dvarui priklausiusios 260 ha Galvės 
ežero dalies, yra 595 ha. Labai galimas 
daiktas, kad šitas “apsukrusis ūkinin
kas,” kuo save vadina Andrius Tiškevi
čius, yra nemažiau apsukrus už Maišio- 
galos valsčiaus dvarininką Vainalavičių, 
paslėpusį tik 400 ha miško nuo valdžios 
ir žmonių akių.

Įvairiausių istorijų pasakoja valstie
čiai apie Tiškevičius ir jų sauvaliavimus. -

Prieš keliasdešimt metų vienas iš Tiške
vičių apsižiūrėjo, kad puikiame Galvės- 
ežero pakraštyje yra skurdūs valstiečių 
kaimai, pasidalinę rėžiais laukus. ,

Vieta jam patiko, ir jis iškraustė tuos 
valstiečius iš ežero pakraščio į kitas vie
tas, o pats užgrobė tas žemes ir jose 
įsteigė šitą dvarą. Valstiečiai čia turėjo 
kiek geresnės žemės, jų trobesiai, besi
keliant į kitas vietas, nukentėjo kelių 
duobėse, o už tai niekas jiems tinkamai 
neatlygino. Tiškevičius tik pasigyrė, kad 
jiems davė dvigubai daugiau žemės, są
moningai nutylėdamas, kiek ta jo duotoji 
valstiečiams žeme yra verta.

Ašaros lydėjo valstiečius į naujas so
dyboms vietas, ir tos ašaros šitame dva
re nebuvo paskutinės. Deja, dabar di
džioji skriauda atitaisoma. Dvaro žemės 
vėl priklausys tikriesiems šeimininkams, 
kurie nuo jos buvo, atstumti į šalį.

PAKAUNĖS DVARUOSE
Merkio Dvare Darbininkai Buvo Ap

gyvendinti Kiaultvarčiuose
Kauno miesto savivaldybė nori pasi

naudoti dabar vykstančia žemės reforma 
ir gauti žemės ar įmonių, reikalingų 
miesto ūkiui ir socialiniams reikalams.

Burmistras Garmus su atitinkamų sky-, 
rių vedėjais dabar apžiūrinėja pakaunės 
dvarus. Į tą kelionę burmistras Garmus 
pakvietė ir spaudos atstovus.

83 Hektarai — šimtas Merginų
Keliolika minučių kelio, ir mes gra

žiajame Pažaislyje.
Geros valios vyras, Didžiosios Lietuvos 

kunigaikštijos kancleris, Jėzno dvarinin
kas Kristupas Pacas ir dievobaiminga jo 
žmona prancūzė Lascari pastatydino šau
nų vienuolių kamandulių vienuolyną Pa
žaislyje.

kiau veikti, .atgaivinti Aido' 
Chorą.

Jeigu viskas gerai seksis, o 
pradėjus dirbti dalykai page
rėja, tai dar šį rudenį ir žie
mą mes gražiai padainuosime 
ir suvaidinsime kokį nors vei
kalą.

Ne tik dirbti meno srityje 
kyla entuziazmas, bet matbsi 
pasirįžimo ir jaunimą organi
zuoti. LDS jaunimo kuopa rū
pinasi plačiau imtis darbo ir 
daugiau jaunimo įtraukti į sa
vo tarpą.

Optimistas.

(Daugiau bus.)

Wyoming Klonis ir Mūsų Veikla

Ply-

Kaip Darbuojasi Scrantono ir 
Wilkes-Barre Apielinkės 

• Lietuviai ?
Wyoming klonyje, 

mouth, Pittston, Wilkes-Barre,
Scranton ir tt., lietuviai pra
dėjo apsigyventi labai senai, 
apie 60 metų atgal, čia anks
čiau, negu kur kitur, atsirado 
lietuviškos organizacijos ir lai
kraštis. Pirmeiviškas, socialis
tinis judėjimas savo laiku šio
se apylinkėse gražiai bujojo. 
Ir dabar čia yra pažangių 
žmonių, darbininkuose sąmo- i 
ningumo netrūksta. Bet kažin 
kodėl stoka pasirįžimo. Visam 
Wyoming klonyje yra apie 
30,000 lietuvių. Scrantuose jų 
daigiausia— apie 12,000. To
kioj kolonijoj galima išaugin
ti judėjimas, tik reikia nuose
klumo ir pasirįžimo. ;

Kartais girdžiu pažangius 
žmones taip diskusuojant: 
Wyoming klonyje yra apie 14 : 
lietuviškų parapijų. Randasi ' 
arti 30 lietuviškų kunigų. De- 1 
sėtkai minyškų1. Kas mieli me
tai tūkstančiai ir pūkštančiai 
dolerių reikia sukelti tai armi
jai, tiem užgrabinio gyvenimo 
rengėjam. Gi tuo’, paeitu sykiu 
pažangiečiai neturi nei vieno 
pastovaus funkcionierio, kuris 
diena iš dienos rūpintųsi darbo 
žmonių organizavimu dėlei ge
resnės ateities. ’

Scrantone, Wilkes-Barre, In
kermane, Pittstone ir tt. yra 
Literatūros Draugijos ir LDS 
kuopos. Literatūros Draugijos 
kuopos pusėtinai skaitlingos ir 
veiklios. Bet LDS kuopos to
kios mažos, tiek mažai apie 
jas girdėti, kad netenka daug 
ką prisiminti, šioj visoj apy
linkėj tėra tik viena LDS jau
nuolių kuopa. Ji labai maža. 
Aišku, auginiui vietos labai 
daug.

Lietuvos {vykiai ir Mūsų 
Kolonijos

Wyoming klonyje gyvena 
lietuviai mainieriai bei buvę 
mainietiai. Jų simpatija su 
Lietuvos liaudimi. Kai sužino
jo, kad pabėgo Smetona į Vo
kietiją ir susidarė nauja vy
riausybė, tai visur kilo entu
ziazmas. Tačiau buvo ir prie-j 
šų, žmonių nuotaikos painio
tojų. Juk 14 parapijų. Jų ku
nigai niekino naująją vyriau
sybę. Didžiausiais Lietuvos 
liaudies niekintojais pasižy
mėjo nezaliežninkų, tai yra, 
nepriklausomų. parapijų kuni
gai: Juos čia vadina “geleži
niais.”

Aš manau, kad čionykščiai 
lietuviai pažangiečiai turėjo 
tuč tuojaus po tų įvykių su
rengti masinius mitingus, pa
kviesti kalbėtojus ir išaiškinti 
vykstančią Lietuvoj padėtį. 
Bet tik po trijų mėnesių vie
nur kitur surengėm prakalbas.

Kas Mum Gali Padėt?
Wyoming klonyje turime iš

auginti mūsų veiklos vadovy
bę. Reikėtų dažniau kolonijų 
veikėjam susieit, pasitarti. 
Kilus kokiam nors svarbes
niam klausimui, turėtume apie 
tai visi pasikalbėt. Neabejoju, 
jeigu mes tuoj būtume susirin
kę po to, kaip Smetona pabė- 

- go iŠ Lietuvos jr susidarė nau-

ja vyriausybė, tai tuoj būtume 
surengę visuose miestuose ma
sinius mitingus, pakvietę kal
bėtojus ir žmonėm išaiškinę to 
įvykio prasmę Lietuvos žmo
nėm ir nauda mum, amerikie- 
čiaip.

Pas mus be galo didelis ap
sileidimas. Tačiau negalima 
pateisinti ir mūsų centrų. Juk 
jų priedermė mus raginti prie 
veiklos. Į Wyoming klonį iš 
Brooklyno atvažiuoti tik 3-4 
valandos. Lėšos mažos, tik 
keli doleriai

Tenka pažymėti, kad senos 
veiklos metodai netinka. Pir
miau mes taip darydavom. 
Ateis ruduo ir surengsime 
maršrutą pagarsėjusiam kalbė
tojui. Jis atvažiuos, viską iš
aiškins, paskui ir vėl mes lauk- 
sįme kito rudens.

Bet, draugai, gyvenimas ne 
taip eina. Pasauliniai ir mūsų 
šalies įvykiai nelaukia rudens.1 
Jie ateina ir reikalauja iš mū
sų duot nušviečiantį atsakymą. 
Jeigu mes nereaguojame į 
vykstančią būseną; jeigu tuos 
įvykius nenušviečiamo, tai 
ateina kiti ir juos nušviečia, 
savaip informuoja. Aišku, pa
skui save nusiveda lietuvišką 
visuomenę, čia įsigalėjo kleri
kalizmas dėka mūsų neveiklu-

mo. Mūsų organizacijos neau
ga dėl to,-kad jųjų auginimu 
nesirūpiname. Kalbėkime kaip j 
norime, draugai, bet tikrovės 
nepakeisime; vietose apsileidi
mas iš centrų talkos negavi
mas, ot ir silpnina mūsų orga
nizacijas.

Pragiedruliai
Tenka nors tuo pasidžiaug

ti; jog kelios dienos atgal su
sirinko būrelis veikėjų Wilkes- 
Barre ir nutarė pradėt smar-

Vokiečiu Orlaivis Nuskandi
nęs Du Angly Laivus

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė sako, kad vienas 
jų bombinis orlaivis ties Ai
riją nuskandinęs prekinį 
anglų laivą, 10,000 tonų, ir 
žibalinį laivą, 8,600 tonų.

Vienas vokiečių submari- 
nas sunaikinęs du anglų lai* 
vus, viso 8,700 tonų įtalpos, 
kaip skelbia vokiečiai.

Cleveland, Ohio. — Ame
rikos valstybės vice-minis- 
teris Welles čia kalbėjo, kad 
ši šalis dar galėtų ir su Ja
ponija susitaikyti.

CHARLES J. ROMAN
(ramAnauskasi

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

l

Tį.. C’

LAISVĖS VAJUS

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.

GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

Visų dienraščio “Laisves” 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.

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

Prenumeratas ir mokestį siųskite šiuomi antrašu:

"LAISVE”, 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y

........ ............................................................



Antradienis, Spalio T, T940 r Penkias puslapis

Įspūdžiai iš "Laisvės” Pikniko
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

sutrukdyt nė ant sekundės 
brangų laik%. Ir taip mes at
sisveikinę savo namučius ant 
visos dienos pradėjom kelionę 
linksmai!

už visą kelią! Gal būt dėl to, 
kad mes labai norėjom grei
čiau pikniką pasiekti.

Pervažiavus miestą ir radus 
ant kelio ženklus, rodančius, 
kur “Laisvės” piknikas, grei* 
tai pasiekėm. Bet tai jau bu
vo po pietų 1:30 valanda.

Kaip greitai įžengėm į par
ką, taip greitai susitikom iš 
visų kraštų mylimiausius drau
gus. Su jais draugiškai svei
kinomės ir bučiavomės, kaipo 
su mylimiausiais, kurių per 
46 metus buvo nematę! Neži
nau, kaip kiti mūsų draugai, 
bet aš per visą laiką, iki rei
kėjo grįsti prie savo buveinės, 
sveikinausi, kalbėjausi su sa
vo mylimais draugais. Ir ne
perdėsiu pasakęs, kad dar di
desnę pusę geriausių draugų 
neturėjau progą susitikti dėl 
trumpumo laiko. O kitais žo- 

r _____ ___  ___ „__ džiais sakant, tai šitam pikni-
knisinėja šiuos kalnelius, jieš-Įke ir nebuvo kitokios publi- 
kodami duonos kąsnio, ir dar- kos, kaip tik vienminčiai drau- 
ko gražią gamtinę išvaizdą. . . | gai šiandieninio momento, ku- 

Mūsų “limozanka” gabiai rie pilnai įvertina savo pačių 
vairuojama, skubiai vingiuoja' darbininkiškos spaudos palai- 
tarpkalnėmis, o kalba eina 
apie pikniką, kaip greičiau 
pasiekti. Kad tik būt gražus 
oras, tai būt. linksmas ir pa
sekmingas piknikas!

Siekiantis arti Readingo, at
mosfera keitėsi į jaukesnę pa
noramą. Juodos išmatos ang
lies pranyko, pasirodė gražios 
žaliuojančios ūkės, ant kurių 
ganėsi didelės bandos galvijų, 
avių ir pusėtinai gražiai iš
auklėtų kiaulių. Na, ir paukš
čių matėsi, kaip tai, vištų ir 
kalakutų apie ūkininkų trio- 
bas. Ir kitas gražus vaizdas, 
tai sodai apie ūkininkų triobas 
su vaisiais ir žaliuojančiais 
medžiais.

Ir taip pirsiartinom prie 
Philadelphijos.- 

♦ * ♦ 
čia naujas džiaugsmas, oras 

labai palankus ir jau tuoj bū-'' 
sim piknike, kaip linksma! Bet 
tai buvo apsirikimas. Tas Phi
ladelphijos miestas stebuklin
gas: važiuojam, važiuojam 
kraštu miesto šiaurinės pusės, 
bet jis mums pasidarė ilgesnis

Privažiavus Minersvillę, ten 
laukė mus draugai su kita ma
šina — draugai Gudeliauskai, 
Agurkai ir draugė Deltuvienė. 
Nuo čia prasidėjo mūs drau
giška kelionė iki pasiekėm pa
čią svarbiąją vietą—pikniką!

Išvažavom iš mūs primity
vių anglies kasyklų, kur pri
statyta mažų laužyklų ir kups
tai supiltų juodų išmatų dar
ko visą gražią panoramą ža
liuojančių kalnelių, ir nedaro 
didelio jaukumo iš gamtinių 
vaizdų puošnumo. Kada žinai, 
kad vargšai angliakasiai, netu
rėdami užtikrinančio darbo 
palai kymui savo gyvybės

❖

palikom 9 :15 
Namus pasie-

hymą, kaipo klasinio universi
teto ! Tai vienos dienos paren
gime per trumpa laiko visus 
draugus pamatyt ir nors trum
pai pasikalbėti! 

* *
Pikniko vietą 

valandą naktį,
kėm 3:30 valandą ryte. Nors 
mums stovintiem arti saulė
leidžio, buvo ilgos valandos 
be atsilsio, bet tas širdingas 
draugiškumas stiprino spėkas, 
jautėmės lyg pajaunėję. Grį
žom laimingai ir pilna energi
ja, kad ant ateinančių “Lais
vės” parengimų dar su dides
ne energija rengsimės daly
vauti, jeigu dar gyvuosim. Ir 
aš manau, kad visa mūsų kom
panija patenkinta pilnai, nes 
mūsų šioferis, d. St. Pečiulis 
sugrįžęs pareiškė: “Sekantis 
‘tripas’ į Philadelphiją, tai į 
‘Laisvei’ surengtą bankietą.”

Atsiprašau draugų, su ku
riais neteko susitikti ir pasi
kalbėti asmeniškai, gal kita 
proga bus tinkamesnė tai at
likti. J. Ramanauskas.

Žinios Iš Laisvos Lietuvos
Vilnius. — Tarybų Vil

niaus ūkinis gyvenimas po 
pramonės nacionalizavimo 
kaskart labiau pradeda ju
dintis iš sustingimo. Pasku
tinėmis dienomis Vilniuje 
pradeda darbą įmonės, tu
rinčios didelės reikšmės vi
sai Tarybų Lietuvai, arba 
turinčios geras užsienio rin
kas. Ryškiu to naujo ūki
nio Vilniaus gyveninio at
kutimo laikotarpio pavyz
džiu yra paleidimas į dar
bą medžio audinių fabriko 
“Sparte rija” ir cheminių

SS.

40,000 Darbininkų
Vilnius. — Profesinių są

jungų organizavimo Vil
niuje pirmasis etapas jau 
baigiamas. Sąjungos orga
nizacijų pamatai jau padėti. 
Yra įsiregistravę prof, są
jungose jau per 40,000 dar
bininkų ir tarnautojų. Kom
partijos ir Profsąjungos 
dėka Vilniaus darbininkai 
perkeliami iš blogų į geres
nius butus. Kultūros reika
lams Profsąjunga- įsteigė 
klubus, skaityklas, kurių 
Vilniuje jau yra 5.—Teksti
lės pramonės darbininkai 
suskato pakelti produkciją. 
Šios srities darbininkų į 
Profsąjungą yra įsiregis
travę 1,700. Pradėjo, veikti 
trys veltinių fabrikai, du 
papirosų dėžutėms gaminti 
fabrikai, popieriaus ir ter
pentino fabrikai. Avalynės, 
drabužių ir pirštinių fabri
kų darbininkai pakėlė darbo 
našumą nuo 50 iki 100 nuo
šimčių.

mus prieš kitus turnyro da
lyvius. Taip Lietuvos rųeis- 
teris Mikėnas originalinėje 
ir įdomioje kovoje susitiko 
su garsiuoju TSRS šachma
tininkų didmeisteriu Leven- 
fišu. Susitikimas baigėsi 
Lietuvos TSR meisterio Mi
kėno laimėjimu, nes Leven- 
fišui jau pradžioje nepavy
ko pasiekti persvaros, o vė
liau išvengti pralaimėjimo. 
Labai įdomioje manevrinė
je kovoje praėjo irLatvijos T 
SR atst. Petrovo ir didmeis- 
terio ĮCotovo partija. Petro
vas, lošęs baltaisiais, greit 
įgavo persvarą ir Kotovas 
buvo priverstas pasiduoti. 
Estas Keresas laime j čr prieš 
jauną, bet jau pasižymėjusį 
TSRS meisterį Stolbergą. 
Taigi, šiose pirmenybėse 
visų trijų Baltijos jaunųjų 
Socialistinių Tarybų Respu
blikų šachmatininkai išėjo 
laimėtojais.

Daugiau Vokiečių Kariuo
menės į Suomiją

Stockholm, Švedija.—Jau 
kelintas vokiečių kariuome
nes būrys atplaukė į Suomi
ją (Finliandiją). Oficialiai 
sakoma, kad ši kariuomenė 
siunčiama į Norvegiją; bet, 
turbut, ji pasiliks Suomijoj; 
tai, girdi', būtų nazių atsar
ga prieš Sovietus, kaip spė
ja tūli švedų politikai.

LeVANDA 
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
FSvaa ir Sūnus Levandauakal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

PRANEŠIMA) B KilUK

are: 
Eyck

Ten

Mizara, 
N. Y.
Sincus,

N. Y.

Mikėnas Laimėjo
Maskva. — Rugsėjo 5 ČL 

Maskvoje prasidėjusiose 
dvyliktose TSRS šachmatų 
pirmenybėse, kuriose daly
vavo keliolika žymių meis
terių iš įvairių TSRS vietų, 
jau pirmasis ratas davė sen
sacingų rezultatų, nes eilė 
didmeisteriu turėjo nusileis
ti ir prisiimti pralaimėji-

SCRANTON^ P.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

pas draugus Gluoksnius, 1256 Dia
mond Avė., pradžia 8 v. v. Nariai 
būkite visi, ir prašome po naują na- 

atsivesti, dar vajus nepasibaigė.
(231-232)

rį

HARTFORD, CONN.
Rinkimų Kampanijos masinis su

sirinkimas įvyks antradienį, 1 d. 
spalių. Kalbės kompartijos kandida
tas į Vice-Prežidentus, 
Ford ir Kompartijos 
William Z. Foster. Visi 
mi dalyvauti šiame
Bus Arsenal School, N. Main St., 
pradžia 8 v. v. Įžanga 25c.

Komisija.
(230-231)

James W. 
pirmininkas 
yra kviečia- 
susirinkime.

Philadelphia, Pa.
Steponas Yuknas, 324 E. 

Sanger St., Philadelphia, Pa., 
mirė rugsėjo 27-tą. Bus išly
dėtas iš namų antradienį, spa-

ti savo auklėtinius, ne tik ati
tinkamai pastatyti klausimą, 
bet ir gražiai lietuviškai kal
bėti, o ne žargoniškai. Tai sar
mata, kad tie žmonės dedasi 
tokiais dideliais savo tautos 
patrijotais, o nemoka gražiai 
lietuviškai kalbėti.

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA
TION, ETC., REQUIRED BY THE 

ACT OF CONGRESS OF
MARCH 8, 1938

Of Laisve published daily except 
Sunday at Brooklyn, N. Y., fpr Oc
tober 1st, 1940.
State of New York 
County of Kings

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Mary Sincus I 
who, having been duly sworn ac
cording to law, deposes and says 
that she is the business manager of 
the Laisvė and that the following 
is to the best of her knowledge and 
belief, a true statement of the ow
nership, management (and if a daily 
paper, the circulation), etc., of the 
aforesaid publication for the date 
shown in the above caption, required 
by the Act of August 24, 1912, as 
amended by the Act of March 3, 
1933, embodied in section 537, Postal 
Laws and Regulations, printed on 
the reverse of this form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager 
Publisher Laisvė, Inc., 46 Ten 
St., Brooklyn, N. Y.

Editor, Roy Mizara, 46 
Eyck St.f Brooklyn, N. Y.

Managing Editor, Roy 
46 Ten Eyck St., Brooklyn,

Business Manager, Mary 
46 Ten Eyck St., Brooklyn,

2. That the owner is: (If owned 
by a corporation, • its name and ad
dress must be stated and also imme
diately thereunder the names and 
addresses of stockholders owning or 
hiding one per cent or more of to
tal amount of stock. If not owned 
by a corporation, the names and ad
dresses of the individual owners 
must be given. If owned by a firm, 
company or other Unincorporated 
concern, its name and address, as 
well as those of each individual 
member, must be given.) Laisve, 
Inc., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y.. 
Pres. Joseph Kairys, 17-11 Suydam 
St., Brooklyn, N. Y., Vice-Pres. Eva 
Bimba, 55-38 64th St., Maspeth, 
N. Y. Sec’y Treas. John Gasiunąs, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

3. That the known bondholders 
mortgagees, and other security hol
ders owning or holding 1 per cent 
or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there are none, so state.) Lithu
anian Cooperative Publishing Society, 
Inc., 46 Ten Eyck St., Brooklyn,

Office Phone
EVergreen 4-69?l

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Kėksai Vestuvėm i!r Parėm Yra Skaniausi

Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

OPEN DAY and NIGHT

s Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir Irsima

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

bo kapines. Velionio moteris 
Salomėja Yuknienė kviečia vi
sus atsilankyti j šermenis ir 
palydėti. Laidotuvėmis rūpi
nasi graborius Juozas Kava
liauskas.

Scranton, Pa.
Rugsėjo 23 d., šių metų, 

LLD 39 kuopa turėjo suren
gus prakalbas drg. F. Abekui. 
Prakalbos pavyko gerai, tik 
publikos buvo neperdaug, bet 
tai gal bus komisijos kaltė, 
kad nepergeriausiai buvo iš
garsinta. Abekas kalbėjo ap- 
Švietos, karo ir Lietuvos klau
simais ir jojo kalba žmonės 
buvo patenkinti, apart vieno, 
kuris nuolatos zurzėjo, kaip 
blusų kandamas. Kalbant 
Lietuvos reikalais, žmonės tau- 
kiai kalbėtojui plojo. O tai 
rodo, jog žmonės pilnai prita
ria dabartinei Lietuvos t darbo 
žmonių valdžiai.

Po prakalbų buvo statomi 
kalbėtojui įvairūs klausimai, 
daugiausia liečiant Lietuvą. 
Vienas tautinės parapijos val- 
kinėlis padavė net kelis raš
tiškus klausimus, o paskui at
ėjęs prie kalbėtojo pats tuos 
klausimus ir išskaitė.

Pirmas klausimas buvo, tai: 
“Jei Smetona netiksliai valdė 
Liietuvą per 14 metų, tai ar 
būt Lietuvai geriau, jei dr. 
Grinius, ar kas kitas būtų Lie
tuvą valdęs?” Pasirodo, kad 
žmonės, kurie tiek daug kal
ba apie savo tautos meilę, o 
ypač jau tautinės parapijos 
dvasios vadas, turėtų išmokin-

Bet 
abu 
tau
pa-

Antras su klausimais pasi
rodė, tai irgi ne iš kelipo iš
spirtas tautos patrijotas, tai 
tūlas Kubilius, šis paklausė: 
“Ar Rusijoj darbininkai gali 
prigulėti darbo unijoms ir 
streikuoti?” O antrą klausi
mą pastatė tai: “Ar gali būti 
Lietuvoj demokratija, jei te- 
nais uždarytos visos partijos 
ir ne nuo partijų buvo stato
mi kandidatai į seimą?” 
kada kalbėtojas atsakė į 
klausimus, tai tas didelis 
tos patrijotas tik ranka
mojęs atsisėdo ir sušuko: 
“Tai tegu ją velniai tokią Lie
tuvą.” Tai to tik ir galima ti
kėtis iš tokių patrijotų. Pakol 
smetoniškas kruvinas fašiz
mas engė Lietuvos biednąją 
liaudį, tai buvo gerai, bet kaip 
tik toji liaudis, kuri buvo 
nieks, pastojo viskuo, tai to
kie patrijotai, kaip ponas Ku
bilius, .Lietuvą paveda vel
niams. Koks tai absurdiškas 
tas jų savo tautos patrijotiz- 
mas! Ir jeigu Kubilius būtų 
koks turtuolis, nieko nesaky- 
tau, bet dabar tas pdts žmo
gelis gyvena iš biednų mainie- 
rių rankos, būdamas mainie- 
rių unijos “deking bosiu,” o 
betgi stoja prieš darbo varg
šus su išnaudoto jais. Vietoj
džiaugtis, kad Lietuvos liau
dis, lietuvių tauta sykį ant vi
sados nusikratė tą kruviną fa
šizmą ir ponų jungą nuo savo 
sprando, velniams paveda Lie
tuvą.

Buvo renkamos ir aukos, kup
rių surinko virš šešių dolerių 
dėlei iškaščių ir Apšvietus 
Fondo. Aš tikiu, kad rengėjai 
paskelbs aukas ir aukotojų 
vardus. ’

H. Mantuska, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.; J. Kairys, 17-11 
Suydam Street, Brooklyn, N. Y.;
G. Nalivaika, 8448—89th Str.'Wood
haven, N. Y.; Geo. Zablackas, 70—42 
Link Court, Maspeth, N. Y.; D, M. 
Sholomskas, 1938 Linden St., Brook- 
klyn, N. Y.; J. Valatka, 3116 South 
Halsted St., Chicago, Ill.; P. Ta
ras, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.,
H. Yeskevich, 427 Lorimer St., Broo
klyn, N. Y.; A. Gilman, 131-47—230 
St., Laurelton, N. Y.; P. Bechis, 4 
Morris Lane, Great Neck, N. Y.; 
Frank Buck, 46 Ten Eyck St., Broo
klyn, N. Y.; J. Grubis, 56 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.; A. Balčiūnas, 
321 Chauncey St., Brooklyn, N. Y.; 
Ch. Balčiūnas, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

4^ That the two paragraphs next 
above, giving the names of the ow
ners, stockholders, and security hol
ders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security hol
ders as they appear upon the books 
of the company but also in cases 
where the stockholder or security 
holder appears upon the books of 
che company as trustee or in any 
other fiduciary relation, the name 
of the person or corporation for 
whom such trustee is acting, is gi
ven; also that the said two para
graphs contain statements embracing 
affiant’s full knowledge and belief 
as to the circumstances and condi
tions under which stockholders and 
security holders who do not appear 
upon the books of the company as 
trustees, hold stock and securities in 
a capacity other than that of a 
bona fide owner; and this affiant 
has no reason to believe that any 
other person, association, or corpo
ration has any interest direct or 
indirect in the said stock, bonds, or | 
other, securities than as so stated 
by him.

5. That the average number of 
copies of each issue of this publi
cation sold or distributed, through 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the twelve months 
proceeding the date shown above is 
15,320 (This information is required 
from daily publications only.)

MĄRY .SINCUS,
Business Manager.

and subscribed before 
day of September, 1940.

' LILLIAN COLWELL,
’ Notary Public. 

1941)^ coromlssJon exP^res March 80,

. Sworn to 
me this 28th
' (Seal) •

R“Clerks TK7434. Reg. NoTTOT '

i f Vapor Room, Turkish Room, Russian I
\ 1 Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar- /
VV tesian Water, Restaurant, Barber Shop, J A

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c 

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a.m. to
11 p.m. After 11 p.m. for gents

GENTS’ .DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

Lietuvių Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA

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

1,500 veiksmažodžių angliškas žodynėlis.
Kaina $1.00 su prisiuntimu.

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

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

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

(Kampas Roebling St.)
Tel. EVergreen 7-1645 /--License No. L. 880 L®

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

kamo] Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom « 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GARIMŲ

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

Piešiniai laikrodėliai
Apkainuoti nuo $2.00 
Pilnai garantuoti

Perfekto ir melsvabljalti ~dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 

kainos laike vienerių metų.

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

Aplankykite mūsų religijinlų daiktų 
departamentų. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktų

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

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

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos* ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir ki
tos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės i Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

Kraujo Tyrimai —- šlapumo Tyrimai — X-Rays 
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

D R. L. ZINS
(Virš 28 metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

110 East 16th Street New York
Tarp Union Square ir Irving Place

Valandos: 9 A. M.—8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.

- M- ■ J- JijįĮįA* > i ’ V iJiir •
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Išvažiavimas Pavyko
Liietuvių Literatūros Drau

gijos 1-mos ir kitų dviejų kuo
pų išvažiavimas Long Island 
girion pereitą sekmadieni išė
jo sėkmingai. Publikos prisi
rinko daug, nors dar ir šį 
kartą ne visiems pirmu kar
tu atvykstantiems pavykę pik
niką surasti. Mat, kada ten 
visa apylinkė naudojama pik
nikams, tad tie geriausia pa
taikė, kurie tik žiūrėjo kelro
džio, nieko nesiklausė kelio. 
O kurie paklausinėjo praeivių, 
tų daugelis tapo nurodyta į 
daugelį piknikų, tik ne į lie
tuvių—kas ,kokį pikniką žino
jo, tokį nurodė. Tarp pikniko

Kandidatas į Senatorius 
Kalbės per Radio

Israel Amter

Mirė Žymus Unijistas

ir busų stoties daug kartų va
žinėjo vienas draugas mašina 
nuveždamas atvykstančius, bet 
pataikiusieji atvykti jam nu
važiavus iš tos vietos negi ži
nojo, kad jis ten sugrįš, ban
dė jieškotis patys.

Susirinkusieji smagiai pra
leido popietį besišnekučiuoda
mi ir vaišindamiesi, o tūli ir 
šokdami, kadangi girioje, gre
timais lietuvių, piknikavo Mas- 
petho lenkai, kurie turėjo sa
vo platformą šokiams ir mu
ziką. Jie pakvietė ir mūs pu
bliką į šokius. Turėta gerų 
valgių, taipgi karštų ir šaltų 
gėrimų.

Jei oras pabus gražus, mo
terys kliubietės toj pat vietoj 
ruošia išvažiavimą spalių 13- 
tą, už poros savaičių. O kad 
užtikrinti, jog visi pikniką 
ras, žada pastatyt prie busų 
stoties gyvą kelrodį, kuris ant 
vietos išaiškins, kaip surasti. 
Tačiau jei oras būtų blogas, 
moterų pramoga bus “Lais
vės” salėje. P. D.

Sugrįžęs iš plataus prakal
bų maršruto po New Yorko 
“up-state” kolonijas, komunis
tų kandidatas į Jungtinių 
Valstijų senatorius iš New 
Yorko valstijos Israel Amter 
kalbės per radio spalių 1-mos 
vakaro 7:30, iš WJZ, New 
Yorke.

Savo prakalboj kandidatas, 
kaip sakoma skelbimuose, 
analizuosiąs ne tik vietines, 
bet ir nacionale plotme pro
blemas, kurios paliečia didelę 
didžiumą gyventojų, ypatingai 
darbo žmones. Jis aiškinsiąs 
savo programą kas liečia tai
ką, darbus ir saugumą žmo
nėms.

Po radio prakalbos,' Amter 
esąs pasižadėjęs tą pat va
karą kalbėti trijuose Queens 
mitinguose: 103-10A 39th Av., 
Corona; taipgi 117th St. ir Li
berty Avė., ir 76th St. ir 68th 
Ave., Middle Village.

Vestuvių Linksmybės
. Nutraukė Liūdesys
Williamsburgiete jaunuolė 

Adelė Dirigentytė pereitą šeš
tadienį ištekėjo už Kosto Men- 
geliūno. šliubas buvo Kar. 
Angelų bažnyčioj. Vyriausiais 
palydovais patarnavo jauno
sios brolis Jurgis Dirigentis ir, 
pamerge, Stasė Augustas.

Bet štai, vos kelioms valan
doms po sutuoktuvių praėjus, 
jaunųjų ir visos šeimos bei 
artimųjų draugų linksmumą 
sudrumstė jaunosios tėvelio 
Antano Dirigenčio mirtis, 
džiaugsmą pakeitė liūdesiu, 
linksmavimą į mobilizuotę šer
menims. Nemalonus supuoli
mas. G-s.

9

Ateivių Reikalais 
Konferencija

Visos organizacijos prašo
mos išrinkti delegatus į Ame
rikos Ateiviams Gint Komite
to šaukiamą konferenciją, ku
ri įvyks spalių 19-tos popietį, 
Šeštadienį, nuo 12:30 iki 6 
vai., viešbutyje Edison, 228 
W. 47th St., N. Y.

Kaip skelbia šaukėjai, orga
nizacijoms išsiuntinėta kvieti
mai, tačiau, jeigu kurios būtų 
ir negavusios laiškų, prašomos 
išrinkti delegatus.

Bernotams Suruošė 
įkurtuves

Prieš keletą mėnesių Jurgis 
ir Uršulė Bernotai su dukrele 
Aldona įsikūrė nuosavame na
melyje, Woodhavene, ir buvo 
pradėję užmiršti naujokais 
besą. Tačiau šeštadienio vaka
rą, Bernotienei jau pasiruošus 
ankstyvam pasilsiui, kas nors 
pasibeldė į duris. Pakilus, prie 
jų ji pamatė A. Navikų šeimy
ną. — Savi žmonės, kad ir 
nepasiruošus svečiams, reikia 
įsileist,—pagalvojus Bernotie
nė atidarė duris, bet nustebo, 
kada svečiai pradėjo eiti būriu 
ir durys nebeužsidaro.

Pasirodė, tai Navikų rūpes
čiu būta suruoštos įkurtuvių 
“parės”, į kurią svečiai, kaip 
į žemaitiškas vestuves, suėjo 
nešini savais pyragais ir kitom 
vaišėm. Apart vietinių, daly
vavo Bernotų seni draugai Pe
tras ir Emilija Bulotai iš Phi- 
ladelphijos. Pasivaišinta, pa
silinksminta iki gerokų pary
čių ir palinkėta naujakuriams 
laimingai gyyventi nuosavoje 
pastogėje. G-s.

Pereitą šeštadienį mirė 
Thomas J. Cassidy, žymus 
laikraštininkas ir vienas Laik
raštininkų Gildijos įsteigėjų, 

- buvęs tos unijos vice-preziden- 
tu, newyorkinio skyriaus vie
nu iš pirmųjų narių, taipgi per 
porą terminų buvęs “Daily 
News” darbininkų skyriaus 
pirmininku.

Cassidy, gimęs 1900 metais, 
Bostone, airių-amerikonų šei
moje, tame mieste pradėjo ir 
laikraštininko karjerą, dar 18- 
kos metų būdamas, gavęs pir
ma d arba “Boston American” 
redakcijoj. Vėliau jis buvo 
Newarko laikraščio “Newark 
Ledger” vedėju, bet tą pozi
ciją prarado už pakėlimą vi
siems darbininkams algų.

Nuo 1928 metų Cassidy dir
bo prie New Yorko “Daily 
News”. Jis yra aprašęs Scotts
boro bylą ir daug kitų žymių 
įvykių, kur darbininkams pri
sieidavo susikirsti su išnaudo
tojais.

Unijos veikėjai su giliu ap- 
'gailavimu atsiliepė apie mir
tį to žymaus ir unijizmui pa- 
sišventusio laikraštininko, ku
ris prisidėjo prie subudavoji- 
mo ir< išauklėjimo Laikrašti
ninkų Gildijos, žinomos šiuo 
tarpu kaipo vienos iš įtakin
giausių Amerikoj tarpe balta- 
kalnierių darbininkų.

Velionis paliko žmoną He
len Gregory ir motiną Mrs. 
Margaret Cassidy.

Po laisvu šermeniniu iškil
mių Frank E. Campbell lai
dotuvių įstaigoj, 81st St. ir 
Madison Ave., kurios įvyks 
spalių 1-mos vakaro 8 vai., 
velionio kūnas bus išveštas į 
jo gimtinį Bostoną palaidoji
mui.

MIRĖ

Jaunų vyrų registracijai ka
rinei tarnybai įsteigta raštinės 
712-koj mokyklų. Registracija 
bus spalių 16-tą.

Cunard linijos laivu Aįnto- 
nia pereitą sekmadienį pribu
vo dar 118 vaikų pabėgėlių iš 
Anglijos.
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LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVENUE .

BROOKLYN, N. Y.

Antanas Dirigentis, 281 So. 
4th St., Brooklyn, mirė rug
sėjo 29 d., Welfare Island li
goninėj. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Bieliausko koply
čioj, 660 Grand St. Bus palai
dotas spalių 1-mos rytą.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Uršulę, sūnų Jurgį, 
dukterį Adelę-Mengeliūnienę 
ir žentą Kastantiną, kuriędu 
susivedė dar tik pereitą šeš
tadienį.

Tegul būna velioniui lengva 
Amerikos žemelė !

Laidotuvių apeigas aptar
nauja graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Ofisą Darbininkai 
Smerkė Hillmaną

Raštinių ir Profesionalų Dar
bininkų Unijos narių masinia
me susirinkime, įvykusiame 
rugsėjo 26-tos vakarą, Man
hattan Center, virš trys tūks
tančiai mitingo dalyvių aud
ringai plojo Michael Quill’ui, 
Transporto Darbininkų Unijos 
prezidentui, kada šis griežtoj, 
Hillmaną kritikuojančioj kal
boj pasmerkė Hillmano “var
tojimą gengsterių”, kad už- 
valdyt Rochesteryje įvykusią 
CIO Industrinių Unijų Kon
venciją.

(Quill savo kalboj sakė: “Ka
da progresyviai bandė gaut 
balsą toj konvencijoj, tai jiem 
neleido kalbėt. Kada klausėm 
informacijų, tai mums sakė, 
jog ‘čia informacijų nėra’. Ir 
kada mes šaukėm prie tvar
kos, mums pasakė, jog ‘to te
reikalautų tik komunistai.’ ”

Kalbėdamas apie ten su
trauktus būrius policijos, de
tektyvų, federalės valdžios 
agentų ir Hillmano stipriaran- 
kių, Quill šaukė; “Nėra ant 
žemes jėgos, kuri galėtų jus 
privers|i^ atiduoti, savo balsą 
tam, kurio jūs nenorite.” Jis 
sakė,.v kad t darĮntyių^aĄs nesą 
ko laimėti iš Whjknr, nei iš 
Ęoosevelto, o Hilimanas norė
jo jėga išgaut pasisakymą už 
Rooseveltą.

“Vienybei” Teko Savos 
Medicinos

f

Pereitą sekmadienį, Labor 
Lyceum, įvyko smetonininkų 
laikraščio “Vienybės” balius 
su perstatymu P. Bukšnaičio 
komedijos “Literatas” arba 
“didžioji ‘Vienybės’ pramo
ga,” kaip rašė garsintojai. 
Tačiau nuėjus, pramoga at
rodė labai mažoji, nors vei
kalas naujas, o vaidinimui su
rinkta iš pačių stipriausių, 
kiek jų yra dar užsilikusių 
pas smetonininkus.

Atrodo, kad “Vienybei” te
ko paragauti savos medicinos, 
kurią taip prisispyrusiai lietu
viams peršat “Vienybės” 
riksmas prieš kitaip manan
čius lietuvius bus paakstinęs 
pašaliečius pabūti nuošaliai 
nuo “Vienybės” pramogos, 
leisti vien ybiečiams pasi
džiaugti savimi, nes pašalinės 
publikos šį kartą buvo kur 
kas mažiau, negu paprastai 
būdavo, kada didelę didžiumą 
publikos sudarydavo pašalie
čiai, įvairių lietuviškų pramo
gų lankytojai. Rep.

Kovingas Unijos Vadas 
Įkalintas

Harry Van Arsdale, jaunas 
Elektristų Brolijos Lokalo 3- 
čio biznio vedėjas, kuris kartu 
su unijistais, pirmose eilėse, 
'p i k i e t uodavo užstreikuotas 
dirbtuves, kartu su kitais ke
turiais unijistais įkalintas kal
tinant 146-šių n metų senumo 
įstatymu, išleistu neva prieš 
maištininkus. ■

Kad juos galėtų palaikyti 
kalėjime, jie suimti naktį, ne
leista jiems telęfonuoti advo
katui, ir sulaikyti po $50,000 
kiekvienas.

Kartu su Van Arsdale su
laikyti Louis fWipfler, John 
Deneen ir Leonard Copicotti.

Unijistų įkaltinimas atėjo 
kaipo pasekmė rugsėjo 24-tos 
masinio pikieto prie Triangle 
Conduit & iCable Co., Glen
dale, L. L, gaunančios stam
bius valdiškus, užsakymus, ša- 
pos darbininkai streikuoja nuo 
rugpjūčio pirmos. Streiko lau
ke randasi apie 300 darbinin
kų ir laikosi labai solidariai, 
tad kompanija su policijos pa
galba bandė privežt impor
tuotų streiklaužių, bet darbi
ninkai masinių pikietu kliudy
davo jų įgabenimą. Minėtą 
dieną pikiete ^dalyvavo per 1,- 
500 unijistų.

Unijos vadas Van Arsdale, 
kaip nurodo unija, pikiete 
dalyvaudavo pats ir daboda
vo, kad pikietas būtų tvarkus, 
pavyzdingas. Toks visada ir 
būdavo, kada gengsteriškų 
streiklaužių agentūrų atsiųsti 
.padaužos streikierių neužka
bindavo. Rugsėjo 24-tą vie
nas vežimas su streiklaužiais 
paleista tieęiaL į susirinkusius 
pikietus. Dėlto įvykęs susi- 
stumdymas tarp streiklaužių 
ir pikietų bei juos gabenusios 
policijos, ko pasekmėj mirė 
ir pikietas Carl Roth.

Unija, savo, pareiškime dėl 
vadų arešto, atžymėjusi, jog 
kompanija kalta dėl netvar
kos, kokia ten įvyko, apie patį 
vadų areštą atsiliepia seka
mai:

“Toki naktiniai pagrobimai 
yra žinomi kaipo nazių Gesta
po taktika ir kaipo tokia turi 
būti aštriai pasmerkta visų, 
kuriem apeina išlaikymas A- 
merikoj demokratijos.”

Courtney Riley Cooper, per
eitą šeštadienį nusižudęs, kaip 
spėja jo žmona, žudęsis iš nu
siminimo, i kad! Washington© 
valdžia praleidus be atydos jo 
surinktus davinius apie nazių 
veiklą '■ ir propagandą Meksi
koj-/ ZT

Mrs. Greta Windsor, 26 m., 
rasta nusižudžius gasu savo 
apartmente, 467 Colombia St.
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Republikonai Turėjo
Savo Konvenciją

Gale pereitos savaitės White 
Plains, N. Y., įvyko R'epubli- 
konų Partijos valštijinė kon
vencija, kurioj,, apart pono 
Edwin F. Jaeckle, republiko- 
nų valstijinio komiteto pirmi
ninko, pono Dewey ir kitų 
stambių viršininkų, kalbėjo ir 
pats republikonų prezidenti
nis kandidatas Wendell L. 
Willkie.

R e p u b 1 i konų kandidatas 
kiek kritikavo esamąją, de
mokratų kontroliuojamą ad
ministraciją, tai kritikavo ją 
už buvusį naujosios dalybos 
laikotarpį, už išleidimą milio- 
nų dolerių šelpimui bedarbių 
ir panašiems tikslams. Dabar
tinių administracijos darbų 
Willkie nekritikavo, tik sakė, 
kad Jungtinės Valstijos tu
rinčios dabartinėje padėtyje 
maršuoti daug smarkiau ir 
kad tam žmonės turi dar 
daugiau pasiaukoti. Taigi, jo, 
kaip ir Roosevelto politika yra 
viską atiduoti karo reikalams

PROGA KRIAUČIAM

Brook lyne yNavy Yard rei
kalauja siūlių prosy tojų. No
rinti to darbo pirma turi iš
pildyti aplikaciją, o tik vėliau 
pašaukia į darbą.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau moters prie naujo dar

bo, prižiūrėjimui 10 m. amžiaus 
mergaitės ir .vieno vyro, mokėsiu $5 
j savaitę, valgis ir guolis, 274 S. 
American St., Philadelphia, Pa.

(231-233)

Pajieškau Rozalijos Šabūnaitės, 
po vyru Kundrotienė. Paskutinį 
kartą ją mačiau Lewiston, Me., tai 
bus apie 19 metų atgal. Nežinau, 
ar ji dar vis tame mieste gyvena 
ar ne. Jeigu kas nors žino, kur ji 
randasi, prašau pranešti man, arba 
tegul pati atsišaukia, būsiu labai 
dėkinga. Prašau rašyti: Zofija Ma
žeikienė, 224 Bay St., Jersey City, 
N. J. (230-232)

Anna Ragiskas, pajieško Onos 
Kiduliūtės (Kidulis — buvusioji 
Stankienė). Paskutinį kartą girdė
jau, kad gyveno Newark,' N. J. Kas 
žinote,, kur ji yra, prašau pranešti 
man, arba tegul pati atsišaukia. Bū
siu labai dėkinga. Anna Ragiskas, 
RFD 2, Woodbury, Conn.

(229-231)

PARDAVIMAI
Parsiduoda įvairūs įrankiai prie 

maliavojimo (išskiriant sclafold-laip- 
tai). Randasi 4 geležiniai dalykai ir 
dvi virvės. Taipgi randasi ir kitokių 
parankių dalykų. Prašome užeiti 
pamatyt pas: John Makus, 84 No. 
5th St., tarpe Berry St. ir Wythe 
Ave., Brooklyn, N. Y. (229-231)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sv. Jurgio Draugijos bertaininis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, spa
lių 2 d., 7:30 v. v. Liet. Am. Pilie
čių Kliubo $vet. Nariai prašomi da
lyvauti ir savo mokestis draugijai 
užsimokėti. —• Ch. Nečiunskas, Sekr.

(229-231)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

į------------ -—- ------------------------- ----- m

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold 9xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
’ Vynų ir Degtinės 
/ ' • m- »

Turime. iiM kambarių pernakvot 
arbą. savąitiniąi išpndavot 

. Josephzeidat
■ T 'į Navininkas . ;

411 Grand St. Brooklyn 
MMMNMMttMMNMAaaMMMaaaaaAAaM*
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FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberial

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: E Vergreen 8-9770

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS) 

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Lietuviui Rakandu Krautuvė
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

-B
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Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

' Į JŪSŲ SENĄįAR NAUJA ŠILDYTUVĄ s 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burnfer” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokax^nus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

s
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kilbasai ir kėpta paršiena; gaspadorlškal 
nuvirti kopūstai Ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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




