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Ne Kask Kitam Duobės, 
Nes. . .

Smetonininkams-Hitleri- 
ninkams Nevyksta.

Mes Kitaip Manome. 
Prisikėlė iš Numirusių.

Plepėtojai.
Rašo R. Mizara

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

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

Pereitą sekmadienį Brook
lyn© lietuvių smetonininkų 
laikraštis turėjo savo pramo
gą. Salę nusinuomavo didelę. 
Per radiją keli lietuviai sme- 
tonininkai-hitlerininkai palei
do savo dideles gerkles agituo
ti už tą pramogą.

Kaip jie agitavo?
Ogi keiksmais naująjai Lie

tuvai ir tiems, kurie džiaugia
si Lietuvos žmonių išsilaisvi
nimu iš po bestijiško smetoniš
kojo režimo!

Vokiečiai Sakosi At
muš? Angly Orlai
vius nuo Berlyno

Anglija Turi Naujus Prietai
sus prieš Vokiečius?

Smetonininkai manė, kad 
keiksmais ir kelionėmis jie su
šauks j savo prdYnogą daug 
žmonių.

Jie manė, kad skelbimu ki
toms įstaigoms boikoto jie su
trauks daug žmonių.

Bet jie klydo. Jų pramoga

Bet Vokiečiai, Girdi, Padarę 
Didelių Nuostolių Anglam 

Ore ir ant Žemės
Praneša:

nių,—ponų, ponių, nekantriai 
laukiančių “tautos vado.”

Tas parodo, kad smetoni- 
ninkai-hitlerininkai Brooklyno 
lietuviuose įtakos neturėjo ir 
neturi.

Juo daugiau jie koliosis, juo 
daugiau jie sielosis, juo dau
giau jie skelbs kitiems boiko
tą, tuo._labiau jie susmuks— 
negarbingai susmuks žemiau
nulio.

Mes jiems d|jv kartą sako
me : Nekaskite, vyrai, kitiems 
duobės, nes patys jon įkrisite!

“Laisvė” mano kitaip. Mes 
niekad niekam boikoto ne
skelbėme ir nemanome skelbti.

Mes manome, kad Ameriko
je lietuvių yra, palyginti, tiek 
mažai, jog skelbimas boikotų, 
kaip daro fašistai, klerikalai 
ir socialistai, dalį lietuvių vi
siškai galį atstumti nuo mūsų 
biznierių ir nuo mūsų pramo
gų.

Mes manome, kad galima 
pasipešti, padiskusuoti, papoli
tikuoti, bet visuomet reikia tu
rėti galvoj tas faktas, kad ga
lima ir žmonėmis būti.

Mes manome, pagaliau, kad 
fašistų, socialistų ir klerikalų 
dūkimas prieš pažangiuosius 
Amerikos lietuvius, Lietuvoje 
jokios įtakos nepadarė ir ne
padarys.

Kaip negalima atgal pasuk
ti Mississippi upės srovės, kaip 
negalima saulės priversti te
kėti iš vakarų, kaip negalima 
istorijos rato atsukti atgal, 
taip negalima Lietuvoje grą
žinti senasis režimas.

O kurie mano, kad tatai yra 
galima, tai jiems pasakome: 
šitaip eidami, vyrai, jūs nusi- 
suksite sprandus!

Vokiečiai
Berlin, spal. 1.—Vokiečių 

komanda skelbia, 
nušovę 3 anglų orlaivius iš 
tų, kurie norėjo pasiekti 
Berlyną bombarduoti. Viso 
tik 2 anglų orlaiviai pasie
kė Berlyną ir tik vieną 
bombą paspėjo numesti.

• Pasak vokiečių, tai vakar 
jie numušė žemyn 68 ang
lų lėktuvus, o vokiečiai pra
rado 39 savo orlaivius.

Tą dieną vokiečių orlai
viai apardė bei padegė ka
riškai svarbius punktus 
Londone, Liverpoolyj, Ab- 
erdeene, Edinburghe ir Lei- 
the, ir pragaištingai suža
lojo vieną didelį ginklų fab
riką vidurinėje Anglijoje. 
Be to, vokiečių lakūnai 
bombardavo kelias priešo 
prieplaukas.

Anglų bombininkai Vo
kietijoje nepataikė Į jokią 
kariniai svarbią vietą ir ma
žai nuostolių tepadarė civi
liams gyventojams.

kad jie

London. — Anglų vyriau
sybė sako, kad jie turį ko
kius tai naujus prietaisus, 
kurių pagalba jie puikiai 
nugirstą atlekiančius vokie
čių orlaivius ir galį savo ka- 
nuolėmis pataikyti į juos. 
Be to, anglai turį naujos 
rūšies lėktuvus, kurie ir 
naktį galį sėkmingai kovot 
prieš vokiečių orlaivius. Tai, 
girdi, todėl vokiečių bombi- 
ninkams taip retai pavyksta 
užklupt Londoną.

Anglų valdžia griežtai 
slepia tuos naujus savo ap
sigynimo pagerinimus.

Fabrikantai Teigia, būk 
Esą Tiktai 7,657,000

Rašant šiuos žodžius, į re
dakciją įėjo , A. Bimba, su
grįžęs iš Waterburio. Sekma-

AMERIKA SIUNČIA
ŠIMTĄ SENESNIU

TANKU KANADAI
Rock Island, Illinois. — 

Pranešama, kad šičia su
krauta į traukinius ir veža
ma į Kanadą 100 Amerikos 
tankų. 4 Kanadoj jie būsią 
vartojami lavint Anglijai 
kareivius tankais veikti.

Šie tankai užsilikę nuo 
1919 metų. Jungtinių Vals
tijų armijos komandieriai 
paskelbė juos nusenusiais 
dvieji metai atgal.

Ar Neras “Nusenusių” Am
erikos Kareivių Anglijai?
New York. — Dienraštis

“Daily Worker”, paduoda-
dienį jis ten su Vytautu Za-'mas žinią apie šimto Ame- 
blacku sakė prakalbas.

—Sveikinu,—tariau jam,— 
prisikėlusį iŠ numirusių.

Pereitą šeštadienį, mat, ka
žin kas paleido “antį” per an
glišku spaudą, būk Antanas 
Bimba užsimušė, važiuodamas 
automobiliu į Naująją Angli
ją

Tą žinią priešai tuojau iš
naudojo. Waterburyj jie ne
šiojo iš laikraščių iškarpas, ro- 
dinėjo žmonėms ir prašė, kad 
jie neitų įprakalbas, nes A. 
Bimbos jau nebėra.

Buvo tokių patrijotų, kurie 
šia žinia labai džiaugėsi.

Po didelio džiaugsmo, jiems 
dabar ir vėl tenka liūdėti.

rikos tankų perleidimą Ka
nadai, klausia: “Ar nesiras 
ir nusenusių Amerikos ka
reivių,” kuriuos galima bū
tų perleisti Anglijai?

Naziai Skirsto Gatveka- 
riuose Lenkus nuo Vokiečių

Berlin. — Vokiečiu val
džia išleido įsakymą, kad 
lenkai tegalės važinėt tik 
užpakalinėse gatvekarių da
lyse. Priekinės ’dalys skiria
mos tik vokiečiam.

Vokiečiu Lakūnai iš 
Kulkasvaidžių Šau
do Žmones Londone f
Anglai per Dienų Nušovę 47 

Vokiečių Orlaivius, o Savo
Praradę 22 Lčktuvus

---------1--------

Anglai Praneša:
London, spal. 1.—Vokie

čių orlaiviai šį rytą vėl 
bombardavo Londoną. Že
mai nusileisdami, jie ir iš 
kulkasvaidžių šaudė žmones 
gatvėse ir geležinkelio sto
tyje.

Vakar anglų priešorlaivi- 
nės kanuolės ir greitieji lėk
tuvai nukirto žemyn 47 vo
kiečiu orlaivius Londone,

V

Bedarbį Amerikoje \ . 1 £
New York. — Fabrikantų 

Konferencija šiomis dieno
mis paskelbė, kad rugpjūčio 
mėnesį Jungtinėse Valstijo
se buvę tiktai 7,657,000 be
darbių, tai 622,000 mažiau 
negu liepos mėn.

Washington. — CIO uni
jų centras atranda, jog dar 
tebėra 10 milionų bedarbių 
šioje šalyje, nežiūrint, kad! 
ginklų ir amunicijos fabri
kai taip smarkiai veikia.

kiečiai nušovė 22 anglų lėk
tuvus. > .

Keturios vokiečių orlai
vių bangos tą dieną buvo, 
atmuštos nuo Londono, ir 
tik mažas skaičius priešo 
orlaivių pasiekė įrombar- 
duot šį miestą. /

Anglų orlaiviai bombomis 
aparadė bei padegė vokiečių 

! žibalo sandėlius Magdebur- 
| ge, Fokker orlaivių fabriką 
Holandijoj ir įvairias - jų 
prieplaukas.

DETROITIEčIAI “BOM
BARDAVO” WILLKIE

Detroit, Mich.—Kai repu- 
blikonų kandidatas į prezi
dentus Willkie važiavo Det
roito gatvėmis, žmonės per 
langus bombardavo jį seno
mis kėdėmis, tomeitėmis ir 
supuvusiais kiaušiniais.

ISPANIJA SUTEIK
SIANTI "NUSTEBI

NANČIU” ŽINIŲ
Madrid, spal. 1.—Ispani

jos laikraščiai ir valdininkai 
sako, kad pasaulis trumpu 
laiku gausiąs “nustebinan- 

Sako, kad Sovietai Sutelkę žiniiiš Ispamjos.
Spėjama, kad tos žinios 

tai bus Ispanijos valdžios 
; Vokieti

jos karo prieš Angliją, ypač 
prieš anglų tvirtumą Gib
raltarą, kuris rubežiuojasi 
su Ispanija.

Didžiulę Armiją į Pakaitį
Stockholm, Švedija, spalJ prisidėjimas prie 

1.—Neoficialiai pranešama, 
kad Sovietai sutraukė milio- 
ną savo kariuomenės į Lie
tuvą, Latviją ir Estoniją ir 
stato daugiau kaip tuziną 
prieplaukų šiuose kraštuo
se.

Kliubas “Mes Taip Pat Nori
ma Būt Kapitonais”

Pabėgėlis Mokslininkas Ein
stein Tapo Amerikos Piliečiu

Trenton, N. J.—Pasauli
niai garsus mokslininkas 
Albert Einstein išlaikė pas
kutinius kvotimus gaut 
Amerikos pilietybės popie- 
ras. Jis keli metai atgal 
buvo priverstas pabėgti iš 
Vokietijos nuo persekiojimų 
iš nazių pusės.

Sykiu su Einšteinu gauna 
Amerikos pilietybę jo duktė 
Margot ir jo sekretorė He
lena Dukas.

Dabar Einstein yra aukš
tosios matematikos profe
sorius Princeton Universi
tete.

E. Browder, Komunistų 
Kandidatas, Kalbės per 

Radio Šį Penktadienį
New York. — Komunistų 

Partijos kandidatas į Jung
tinių Valstijų prezidentus, 
Earl Browder sakys kalbą 
per radio šį penktadienį nuo 
11:15 iki 11:30 vai. naktį. 
Kalba bus paskleista Mutu
al radio tinklu po visą Ame
riką. New Yorke Browderio 
kalba bus girdima per 
WO R.

Daugiausia jis kalbės apie 
Amerikos jaunuolių reika
lus šiais kritiškais laikais.

CHINAI ATMETA JAPO
NŲ “NAUJĄJĄ TVARKĄ”

Chungking, Chinija. — 
Wang Chung Hui, Chinijos 
užsieninis ministeris, pas
kelbė, jog chinai niekados 
nepripažins “naujosios tvar
kos,” kurią japonai žada

Prancūzų Naikintuvai Pa
spruko pro Gibraltąra

. St. Joseph, Missouri. — 
Čia įsikūrė dešimties jau
nuolių kliubas vardu “Mes 
Taip Pat Norime Būti Ka4- 
pitonais’'’ ir pasiuntė tele
gramą prezidento sūnui 
Elliottui Rooseveltui, kad jis 
turi atsisakyti nuo kapito
no laipsnio. T.ą laipsnį jam 
davė prezidentas Rodsevel- 
tas. Kritikai sako, -kad jo

Madrid, Ispani j a. — Trys 
Franci jos kariniai laivai 
naikintuvai, visais garais 
bėgdami, paspruko iš Vi
duržemio Jūros, pro Angli
jos karo laivus ir jos tvir
tumą Gibraltarą, į Atlanto
Vandenyną. Anglų karo lai- sūnus neturi nei reikiamo 
vai juos vijosi, bet nepasivi-. mokslo nei , patyrimo būti 
jo. kapitonu.

Kongresas Gamina Įs 
tatymus, Kurie Galės 
Kenkt Darbininkam

Kongresmanai Ilgina Darbo Savaitę Laivastačiam; Senatas 
Priėmė prieš Sabotažą Sumanymą, Pavojingą Unijoms; Na

minė Gvardija Galėsianti Būt Vartojama prieš Streikus
Washington. — Jungtinių | tas įstatymas pagal tą su- 

Valstijų kongreso atstovų manymą, tai jis neturės būt 
rūmas nutarė, kad darbi- vartojamas prieš unijų vei- 
ninkai statantieji karinius 
ar prekinius laivus valdžiai 
gali būt priversti dirbti 
daugiau kaip 40 valandų 
per savaitę. Tuomi kongres
manai dalinai naikina 
Walsh-Healy aktą, kuris 
buvo nustatęs dirbt ne il
giau kaip 40 valandų per 
savaitę šioje pramonėje.

Dabartinis kongresmanų

kimą ir prieš streikus.' Se
natoriai dar svarstys šį pa
taisymą.

Kongreso atstovų rūmas 
jau praeitą savaitę priėmė 
karo ministerijos sumany
mą prieš sabotažą, be jo
kios apsaugos darbo uni
joms ar sfreikieriams.

Kongresmanai beveik be
tarimas žada pusantro kar- švaistymų priėmė įnešimą, 
to tiek mokėt už viršvalan- kuris sako, kad valstijos ga-

Ii sudaryti naminę gvardiją 
-- - vietoj paimtos į armiją mi- 

/ACAA ♦ >-/ A AV11AV • • •

sabotažuoto? 1C1JOS-
CIO pirmininkas J. L.

džiu darba.
V L.

Senatas skubiai . priėmė 
įnešimą prieš i__________
jus. Senatorius Wheeler rei- 
kalavo įrašyti, kad streikai Lewis reikalavo, kad nami- 
nebus laikomi sabotažu. Se- ng gvardija turėtų būt pri- 
natorių dauguma atmetė ši;žiūl.ima federalčs‘ valdžios 
reikalavimą. I

John L. Lewis, CIO pir- ir kad tie gvardiečiai negat. 
mininkas, tada įprašė sena- ^tų. )?ūt vartojami prieš 
torių Mintoną įnešt patai J streikus. Jo reikalavimai 
symą, kad jeigu bus išleis- tapo atmesti.

ANGLU LĖKTUVŲ FABRIKANTAI NEAPSAUGO 
FABRIKU, BET SUSTABDO JU DARBį, 

PASIRODŽIUS VOKIEČIU ORLAIVIAM
London. — Kai atlekia vo

kiečių orlaiviai bombarduętAkVKJj AivlA JVvjJVllV** ZUUVVACA j v •

įvest Rytinėje Azijoje: Chi-. anglų miestus, tuoj Angli-
1 1,^1 4X —i irvc< 1 Z Ir G i vi i fo hvi Iro n +«□ i 117_nai tęsią kovą, kol iš savo 

krašto išvysią japonus.

Vokiečių Submarinai Nuskan
dino 24 Priešų Laivus

Anglai Praneša:
London, spal. 1. — Nuo 

rugs. 16 iki 23 d. vokiečių 
submarinai paskandino 19 
Anglijos prekinių laivų ir 
5 bepusiškus laivus, variu
sius biznį su Anglija,—viso 
159,288 tonus įtalpos.

c ___ _________
k t t

Vokiečiu Užsieninis Ministe
ris Vyksiąs į Maskvą

Berlin, spal. 1. — Eina 
gandai, kad Vokietijos už
sienių reikalų ministeris 
Joachim von Ribbentrop va
žiuos į Maskvą. Sakoma, 
jog vokiečių valdžia nori už
sitikrinti, kad Sovietai neiš
stos karan prieš ją.

jos lėktuvų fabrikantai už
gesina šviesas, liepia darbi
ninkams slapstytis ir tuo 
būdu labai trukdo lėktuvų 
gamybą.
Darbininkai Sako: Bailiai 
ne Mes, bet Fabrikantai
■ Anglų oro ministeris lor

das Beaverbrook praeitą sa
vaitę atsišaukė į darbinin
kus orlaivių fabrikuose dir
bti, nors vokiečių oro bom
bos visur kristų aplinkui. 
Laikraštis “Dispatch” kriti
kavo darbininkus, kad jie 
esą “bailiai”; sakė, kad vie
name anglų lėktuvų fabri
ke ties Londonu jie devy
nias valandas sustabdę dar
bą, kai vokiečių orlaiviai 
bombardavo miestą.

Atsiliepdami į tokį kalti
nimą, darbininkai apipylė 
protesto laiškais Anglijos 
laikraščius. Sako: Mes ne 
bailiai ir dirbtume, nežiū
rint, kad vokiečiai bombar
duoja. Bailiai yra fabrikų

Darbininkai reikalauja, 
kad valdžia priverstų fabri
kantus apsaugoti orlaivių 
fabrikus iš viršaus, o ne-* 
stabdyt darbo, vos tik pasi
rodžius vokiečiu orlaiviams.v

Senatorius Reikalauja Angli
jai Daugybės Dolerių

Washington. — Senato
rius King įnešė kongresui 
skolint Anglijai stambias 
sumas pinigų mainais už 
kai kurias anglų valdomas 
salas Pacifiko Vandenyne. 
Jis taipgi siūlė sumažint se
nąsias Anglijos skolas Ame
rikai.

Washington. — Senatas 
įgaliojo prezidentą Roose- 
veltą užgrobt reikmenis 
parduotus Japonijai ir par
duot juos Anglijai.

Vokiečių Moterys ir Vaikai 
Pasiliksią Berlyne

ir
M3

Tam tikroj spaudoj, beje, 
paleista kita durna “žinia.”' 
Girdi, Brooklyne tarpe A. 
Bimbos, šolomsko, ;jTauro, ir 
Mizaros “verda kova” už va
dovybę.

Nereikia nei aiškinti, jog 
tai yra nesąmonė, tai yra gry
nas išmislas;—nesveikos vaiz
duotės darbo vaisius.

Stockholm, Švedija, spal. 
1.—Vokiečiai sutelkė apie 
350,000 savo armijos šiauri
nėje Norvegijoje, gal plau
kimui į Angliją

ORAS. —• Šį trečiadienį 
laukiama giedresnio oro.

Bet tegu jie plepa. Gal gi 4yvaut rinkimuose tokiom 
jiems sveikiau, kai paplepa 
niekų!

Kongreso Rezoliucija Šaukia Valstijas Uždraust Dalyvaut Rinkimuose 
Partijoms Siūlančioms Prievarta Nuverst Amerikos Valdžią

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas rugs. 30 d. priėmė 
rezoliuciją, kur ragina at
skiras valstijas neleist da-

partijom, ‘ kurios skelbia, 
kad Jungtinių Valstijų vai-

džia turi būt nugriauta per 
prievartą bei jėgą. Ši rezo
liucija tuojau perduota se
natui. Ji taikoma pirmiau
siai prieš Komunistų Parti
ją

New York. Komunistų

vadai nurodo, kad pati Ko
munistų Partijos konstitu
cija uždraudžia jos nariams 
skęlbti šios šalies valdžios 
nuvertimą per z prievartą: 
partijos konstitucija reika
lauja tokius narius išbrauk
ti. stančių darbo valandų.

duoja. Bailiai yra fabrikų Berlin, spal. 1. — Anglai 
savininkai. Jie neapsaugo paskleidė pranešimą, būk 
fabrikų stogų, o stogai dau- vokiečių valdžia jau kraus- 
giausia stikliniai; ir kai tik 
fabriko viršininkai išgirsta Berlyno vietų, kurias už 
atskrendant vokiečių bombi- 
ninkus, jie tuoj paleidžia di
džiąsias švilpynes, duodami kad tas pranešimas melą 
ženklą užgesinti šviesas, su
stabdyti, darbą ir slapstytis.

Tuo būdu viename tik an- Berlyno, todėl nesą vokie- 
glų lėktuvų fabrike per sa- čiam reikalo kraustyt savo 
vaitę buvo sugaišta 80 tuk-• moteris Įr vaikus iš to mie- 

J v‘ 1 ’ 1 1 . sto.

tys moteris ir vaikus iš tų

puldinėja Anglijos orlaiviai. 
Vokiečių valdininkai sako,

- gingas. Anglų orlaiviai, 
. di, labai retai dalekią iki

a
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Karo Ugnis Liepsnojusi
Kuomet prieš kelis metus Japonija, 

Vokietija ir Italija padarė taip vadina
mą Anti-Kominterninę sutartį, nes sakė
me, kad toji sutartis nėra prieš Komin- 
terną, bet už perdalinimą pasaulio. Šiuo 
metu tatai yra aišku jau kiekvienam.

Prieš kelias dienas tosios sutarties pa- 
naujinimas ir pritaikymas naujoms karo 
sąlygoms pilniausiai patvirtina tąjį fak
tą.

Vokietija, Italija ir Japonija—trys fa
šistinės imperialistinės valstybės—nusi
tarė “pasidalinti pasaulio sferomis” ir 
tuomi “suvienyti, karo jėgas” prieš kitas 
imperialistines šalis — labiausiai prieš 
Angliją ir Ameriką.

Iki šiol karas buvo užsiliepsnojęs tri
juose pasaulio kontinentuose: Europoje, 
Afrikoje ir Azijoje. Bet Japonija, saky
sime, kariavo kaipo atskira valstybė, tik 
su Chinija. Nors visos trys Ašies valsty
bės vedė pragaištingą karą, tačiau jos 
neveikė sutartinai, neveikė iš vien.

Nuo dabar visos trys imperialistinės 
šalys eis išvien ir tuomi bandys nugalėti 
savo oponentus—Angliją ir Ameriką,— 
kitas dvi stiprias imperialistines šalis.

Šis žygis matėsi neišvengiamas jau 
prieš kelis mėnesius. Tiek Vokietija, tiek 
Japonija, tiek Italija puikiai žino, kad, 
Jungtinės Valstijos ne juokais remia An
gliją. Davimas Anglijai 50 karo laivų, 
nuolatinis teikimas Anglijai karo ginklų, 
orlaivių ir amunicijos reiškia netiesio
ginį karą prieš Ašies sudarytojas. Ture-j 
jimas Amerikos pretenzijų prie Holandi- 
jos kolonijų Pacifiko okeane reiškia kiši
mą kojos Japonijos imperialistams. Ki
tais žodžiais, sudarančios Ašį valstybės 
(ypačiai Japonija ir Vokietiją) aiškiai 
mato, kad kur tik josios bando atsistoti, 
ten Jungtinės Valstijos savo koją pakiša. 
Šis faktas ir privertė jąsias susivienyti ir 
atkreipti juo didesnio dėmesio linkui 
Amerikos.

Vadinasi, mūsų kraštas, dėka tam, kad 
mūsų vyriausybė taip be atodairos rėmė 
Angliją, šiandien atsistojd kur kas ar
čiau įsikišimo į pasaulinį karą, negu bu
vo kada nors, kai šis antrasis pasaulinis 
imperialistinis karas prasidėjo. To nie
kas negali užginčyti. To niekaš, beje, ir 
nebando užginčyti.

Svarbu pabrėžti, kad visa stambioji 
komercinė New Yorko spauda vienu bal
su pradėjo šaukti, kad mūsų kraštas ne
paisytų Ašies, bet kad jis duotų juo dau
giau visokios paramos Anglijai. Kitais 
žodžiais, toji spauda drąsiai ir be jokios 
atvangos reikalauja, kad mūsų kraštas 
būtų velkamas į tą baisų sūkurį, į antrą
jį imperialistinį karą.

Galima sau įsivaizduoti, kas būtų, jei 
Jungtinės Valstijos įsiveltų oficialiai į šį 
karą. Tai rąikštų, kad ne tik Jungtinės 
Valstijos jin įsitrauktų, bet įsitrauktų ir 
Lotynų Respublikos,—jei ne visos, tai jų 
daug. Ir tuomet karas būtų visapasauli- 
nis.

Tiesa, yra vienas kraštas—šeštadalis 
pasaulio—kuris dar vis tebesilaiko griež-' 

; to neutraliteto. Tas kraštas yra Sovietų 
Sąjunga. Nepaisydama visokių provoka- i 
cijų, nepaisydama tų. sunkumų, kurie ' 
tenka išgyventi, kai aplinkui liepsnoja 
karas,—Sovietų Sąjunga išlaikė savo ne
utralumą ir pabrėžė, kad jinai laikysis jo 
ir ant toliau. i

Tas ypačiai svarbu lietuviams, kadan
gi ir tasai kraštas, kuriame jie yra gimę, 
—Lietuva,—šiandien įeina į Sovietų Są
jungos tautų šeimą ir tuo būdu jis stovi 
saugioje neutralėje zonoje.

Bet mums nėra smagu, kad kraštas, 
kuriame mes gyvename ir gyvensime, 
kuriame mums teks praleisti visas am
žius—Jungtinės Valstijos—yra bandoma ' 
įtraukti į. karą,—karą, vedamą už rin- i 
kas, už kolonijas, už grobius! |

Amerikos žmonės privalo daryti viską, ' 
kad Jungtines Valstijas išgelbėjus nuo ; 
karo, kad josios pasiliktų neutralės, kad 
josios pasiliktų taikoje.

Organizuoti Vaikų Mokyklėlės! ;
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or- < 

ganas “Tiesa” rašo:
“Vasaros karščiai praėjo. Mokyklų se

zonas prasidėjo. Tai jau laikas dabar im
tis svarbaus darbo: organizuot vaikų 
mokyklėles visur, kur tik yra lietuvių 
vaikų.

“1938-39-40 metais vaikų mokyklėlės 
buvo ^suorganizuotos ir palaikomos seka
mose vietose: Chicagoj, Roseland, Ill., 
Brooklyn, N. Y.,‘Worcester, Mass., Mon
tello, Mass., So. Boston, Mass., Kenosha, 

V-Wis.
“Šios mokyklėlės buvo palaikomos dau- 

giausia vietinių LDS kuopų pastangomis, 
Joms trūko rankvedžių. Tik apie vidurį 
pereito mokyklinio sezono buvo išleistas 
geras vaikų’ mokyklėlėms vadovėlis “La- 

; bas Rytas”.
“Tose vietose, kur buvo vaikų mokyk

lėlės, visai bus nesunku vėl jos iš naujo 
suorganizuoti, atgaivinti. Tatai turi rim
tai susirūpinti tų vietų LDS kuopos, iš
rinkti mokyklėlėms reikiamus komitetus, 
iš Centro parsitraukti vadovėlių “Labas 
Rytas” ir tt.” ' ,

Visai teisingai LDS organas klapsimą 
stato: vaikų mokyklėlių organizavimas, 
vaikučių švietimas—lietuvių kalbos mo
kymas, dailėje lavinimas—turi būti vie
nu svarbiausiųjų LDS kuopų darbų.

Iki šiol gyvenimas mums parodė: kur 
tiktai vaikučiai buvo organizuojami, ten • 
turėta pasėkų. Kur viešpatavo apsileidi
mas, indiferentiškumas, nepaisymas, — 
ten nieko nebuvo.

Vaikų švietimu, beje, turi užsiimti ne 
tik LDS, bet ir ALDLD kuopos ir Meno 
Sąjungos vienetos.

Taigi su rudens pradžia, pradėkime 
daugiau rūpintis tuo taip svarbiu darbu!

“Laisves” Vajus Prasidėjo
“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų eina gra

žiai. štai kokių atsakymų gauname nuo skaitytojų:
“Gerbiamieji! Gavau jūsų prašymą gauti nors vieną nau

ją skaitytoją “Laisvei.” Tuojau stojau į darbą ir gavau vieną 
metams ir vieną pusei metų. Tai matote, darbuojuosi kiek 
galėdamas. Ačiū, kad palaukėte mokesties už mano prenume
ratą. Čia randate $14 money-orderį. Už naujus skaiytojus yra 
$8.50 ir už mano* paties prenumeratą $5.50, viso $14.00. Su 
Pagarba Jums, Adolph Bakanauskas, Portland, Me.”

Laukiame tokių laiškelių iš visų dienraščio skaityto-

Kitas gražus laiškelis:
“Gerb. Draugai: Aš aplaikiau jūsų pakvietimą gauti “Lai

svei” naują skaitytoją. Tai ir šia vienas. Savo užduotį atlikau 
pirma, negu vajus prasidėjo.

Su pagarba Jums, A. Evans, Rochester, N. Y.”

jų. Tai puikus atsakymas į smetonlaižių boikotą mūsų
dienraščiui.

Kontestantų surašąs šiandien stovi v. sekamai:
Philadelphia os vajininkai .. ......... ... 195 punktai
P. Bokas, Waterbury, Conn............ ... 158
F. Abekas, Chicago, Ill...................... ... 130
S. Tvari jonas, Detroit, Mich.............. ... 121
A. Bakanauskas, Portland, Me. ... ... 107
P. žirgulis, Rochester, N. Y. ... 100
D. J. Jusius, Worcester, Mass.......... ... 77
P. Baranauskas, Brooklyn, N. Y. .. ... 60 ft

J. Matačiūnas, Paterson, N. J.......... ... 55 ft

Math*. Senkūs, Greenfield, Mass. .. ... 55
W. Naruševičius, Kenosha, Wis.... .. . 46 jf

K. Žukauskienė, Newark, N. J. ... ... 22 n

A. Pipiras, Pittsburgh, Pa................ ... 22 ff

B. Senkevičienė, Easton, Pa.............. ... 16 ft

Nors dar antra diena vajaus, tačiau kontestantų 
skaičius dar per menkas. Kiekviena diena brangi, stoki
te į darbą tuojau ir dirbkime, kad šis vajus būtų sėk
mingiausias.

Kas Naujo Rinkimų 
Kampanijoj?

Laiškas iš Laisvos Lietuvos
“Gerb. “Laisvės” Redak-ieina normaliai. Mes norėtu- 

cija: Šiomis dienomis gavau me laikraščio siuntėjui pa- 
laišką iš Lietuvos nuo savo dėkoti, bėt nežinom kas 
sesers Veronikos Žemaitie- mums jį siunčia ir nežinom 
nes, kuriame yra keletas ži- jo adreso. Mes spėjam, kad 
nių, kurios, man rodos, yra tai bus Andrius ar Antanas.
svarbios. Tam laiške skam
ba, kad jie gauna dienraštį 
“Laisvę” iš Amerikos, bet^ 
nežino, kas jiems jį užrašė.’ 
Jie mano, kad gal Andrius; 
ar Antanas Kazakevičiai. O 
tą laikraštį užrašė Petras■ 
Kazakevičius, Žema itienės ■ 
brolis iš Newarko.

Taigi prašome jūs širdin
gai šitą laišką patalpinti 
“Laisvėje”, kad ir kiti ma
tytų, jog “Laisvė” gauna
ma Lietuvoje ir yra bran
ginama, kaip darbo žmonių 
laikraštis.

Petras Kazakevičius.
Padovinys, 
1940 metų. 
Rugpjūčio 13 d. 

Mielas broli!
Aš, Verusė Žemaitienė su 

savo dieduku ir visa savo 
šeimynėle taip pat ir mamy
tė, sveikiname jumis, mie
las broli Petruk, ir martelę 
ir visą’jūsų šeimynėlę ir 
linkime jums geriausios at
eities jūsų gyvenime...

Toliau klausiam, kur gy
vena Andrius ir Antanas, 
nes jie laiško į mus neatra
šo, bet dabar mums pareina 
darbo žmonių laikraštis 
“Laisvė”, iš Brooklyno. Pir
miau tą laikraštį mūs Sme
tonos valdžia neįsileisdavo. 
Dabar, Smetonos diktatūrai 
žlugus, laikraštis “Laisvė”

Kaip jau žinote, pas mus 
Lietuvoje tvarka nauja. Val
džią sudarė darbo žmonės. 
SSSR raudonosios armijos 
dėka Smetonos diktatūra ir 
jo fašistinis režimas subyrė
jo iš pagrindų. Ant supu
vusios diktatūros griuvėsių 
kuriame naują darbo Lietu
vą su Šukiu: Žemė tiems, 
kurie ją savo rankomis dir
ba. Kas nedirba, tas neval
go. Darbo žmonių išnaudo
tojams atėjo galas. Dvarų 
ir stambių ūkių žemė beže
miams ir mažažemiams. Že
mė bus išdalinta iki š. m. 
rugsėjo mėn. 1 d. Visokius 
fabrikus ir įmones iš fabri
kantų perėmė į savo rankas 
darbininkai. Senoji tvarka 
visur verčiasi aukštyn/ ko
jomis.

Koks bus pas mus gyve
nimas toliau, pamatysim. 
Tuo tarpu nieko aiškesnio 
parašyti negalime. Pas mus 
šiemet buvo labai sausa ir 
karšta vasara, vasarojai 
daug kur išdegė, o dabar be 
paliovos Ii j a lietus ir truk
do nuimti nuo laukų javus.

Dabar baigdamas laišką 
rašyt ir su jum 'kalbėti ta
riu da kartą ačių už laišką 
ir už pinigus ir prašom vėl 
mums laišką parašyti. Ta
riam sudiev ir lauksim nuo 
jūsų atsakymo.

Veruse ir M. žemaičiai.

Italai Ore Atakuoja Anglus, 
0 Anglai Italus

Roma, rugs/ 30. — Italų 
komanda praneša, kad jų 
orlaiviai su geromis pasek
mėmis bombardavo anglų 
gazolino sandėlius ir prie
plauką Haifoje, Palestino
je, ir atakavo įvairius ka
rinius anglų punktus Egip
te ir Angliškame Sudane,

Nežino, Bet Rašo!
JaJu ne kartą pastebėjome, kad So. 

Bostono menševikų laikraštis labai mėg
sta rašyti apie tokius dalykus, kurių jis 
nežino. Pav., pakartodamas “Keleivis” 
tvirtino, kad į naująją Lietuvą “Laisvės” 
neįsileis. Iš kur jis gavo tokias žinias, 
kas jam taip neišmintingai painformavo, 
nežinome. Veikiausiai “Keleivio” redak
toriaus makaulė pagimdė tos rūšies ži
nias. r

Šiomis dienomis Petras Kazakevičius,' Į 
laisvietis, gavo laišką nuo savo sesers 
(iš Padovinio, Lietuvos) Žemaitienės, : 
kuri pareiškia, kad <?Laisvę” gauna re- 

j-guliariai ir džiaugiasi mūsų dienraščiu.
Be abejo, kad gauna ir kiti žmonės, ku- ' 
riems “Laisvė” buvo užsakyta. i

Taigi “Keleivis” dar kautą pasirodė, 
kad jis rašo, dalykų nežinodamas. Rašo, 
kitais žodžiais, “nuo ausies”, o jo ausis 
yra tiek apsenusi ir apkurtusi, kad ji ' 
vargiai begali ką nors išgirsti! i

Afrikoje. It: lai sakosi lai
mėję ir pėsti linkų mūšį Su
dane.

London, ru gs. 30.—Anglai 
teigia, kad j i orlaiviai sėk
mingai bon bardavo italų 
pozicijas Eg pte, Ethiopijoj 
ir Libijoj. Šoko, kad ore ir 
ant žemes anglai padarę 
daugiau nuostolių italam, 
negu italai anglam.

---------------------- ;
KLAIDOS ATITAISYMAS

Mano straipsnyje rugsėjo 6 j 
d. išreiškiau mintį, kad 1939 • 
metais, mirus drg. T. Sarapui, < 
Norwoode, niekas apie jį. ne-i 
aprašė iki šiemet, metų su kak-: 
ties prdga, tą padarė “L.” re
daktorius. Tai buvo mano klai
da. Drg. J. Grybas, norwsoo- 
dietis, aprašė drg. Sarapo gy-' 
venimą ir tas raštas tilpo dien-' 
raštyj gruodžio 9 d., bet man ; 
tub kartu esant su prakalbo- | 
mis išvažiavus—-jo rašto nepa

Kiekviena partija šių rin
kimų metu stengiasi pasiek
ti kuo plačiausias mases. 
Republikonų k a n d i d a t as 
Willkie smarkiai maršru- 
tuoja po visą šalį. Jam be- 
piga, nes už jo nugaros sto
vi stambiausi kapitalistai, 
tai galėjo1 nusamdyti cielą 
traukinį su visais įrengi
mais.

D e m o k r atų kandidatas 
trečiam terminui ponas 
Rooseveltas, kol kas, smar
kiai nesileidžia į prakalbas, 
nes jis jau ir taip išsigarsi- 
nęs, turi užtektinai žmonių, 
kurie už jį dirba.

Kas kita yra su Komunis
tų Partijos kandidatais. Jie 
neturi savo užnugaryj tur
čių, juos remia tik darbo 
žmonės. Prieš šios partijos 
pastatymą ant baloto veikia 
atžagareiviškos jėgos. Dau- 
gelyj valstijų sutrukdyta 
šios partijos kandidatų pa
statymas ant baloto. Bet ir 
ji dutda masėms žinoti 
apie save. Kada Komuništų 
Partijos kandidatą į prezi
dentus Browderį neišleido 
su prakalbomis, tai jo 
ta kalba buvo užrekorduota 
į plokšteles, dabar tos plokš
telės šimtais išplatintos po 
visą šalį ir jų klausosi ma
sės. Uždrausto vaisio dau
giau.klausosi, kaip peršamo. 
Taip atsitiko ir su Browde- 
rio kalba. Vien Los Angeles 
mieste susirinko bent 10,000 
žmonių p a s i k 1 a u s y ti tos 
Browderio prakalbos nuo 
plokštelių.

Nesenai Browderis kalbė
jo per radio National Broad. 
Kompanijos tinklus. Jo kal
ba buvo išnešiota po visą 
šalį. Pennsylvania valstijoj 
Komunistų Partijos Rinki
mų Komitetas praneša, kad 
spalių 4 ir 13 dienomis ten 
bus leidžiama per radio

Browderio kalba.
Iš Illinois valstijos atėjo 

žinia, kad kbmuriistai surin
kę 28,000 piliečių parašų, 
bet valdančioji partija ne
leidžia jiems pastatyti kan
didatus. Ten buvo vartoja
mos žiauriausios priemonės 
prieš šios partijos kandida
tus. Daug parašų rinkėjų 
areštuota. Partija rengiasi 
stoti į teismą, kad apginti 
savo teises. Bet klausimas 
ar kol teismas dalyką svar
stys, tai gali ir rinkimų lai
kas pereiti.

Negrų veikėjas William 
L. Patterson sako, kad lai
ke šių rinkimų komunistų 
kandidatai labai suinteresa
vo negrus. Jis sako, kad 
negrai, kurių šalyj yra per 
11 milionų žmonių, yra ne
patenkinti dabartiniu gyve
nimu, nes jie žiauriai išnau
dojami ir jų teisės varžo- 

imos. Kadangi Komunistų 
Partija nuolatos reikalavo 
ir reikalauja lygių teisių, 
kaip baltiems, taip negrams, 
tai negrai pradeda reikšti 
didelės simpatijos šiai par-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
Šalys, Kurios Įkorporuotos į 

Kitas Šalis
Klausimas. Gimiau šalyje, 

I kuri šiandien tapo įkorporuo- 
ta į kitą šalį. Atsakydamas į 
Ateivių Registravimo blankos 
Klausimą 3b, katrą vardą pri-
valau paduoti kaipo gimimo 
vietą ?

Atsakymas. Tamsta atva
žiuodamas į Jungt. Valstijas 
turėjai pasportą, tadgi patar
tina tamstai užrašyti tos ša
lies vardą, kurios vardas už- 
rekorduotas ant pasporto.

Užrašymas Narystes Visose 
Organizacijose Nėra 

Reikalingas
Klausimas. Pereitais penkio

lika metų priklausiau prie 
daug įvairių organizadijų ir 
draugysčių, iš nekuriu tų jau 
senai prasišalinau. Atsakyda
mas į Ateivių Registravimo 
blankos Klausimą 15,* ar turiu 
paduoti vardus visų tų orga
nizacijų ?

Atsakymas. Ne. Reikia pa
duoti tik tų organizacijų var
dus, kurių buvai nariu per 
paskutinius penkis metus prieš 
dieną kai eini registruotis, ar
ba vardus tų, prie kurių prisi

stebėjau. Tuo klaidą atitaisau 
ir drg. J. Grybo atsiprašau.

D. M. š.

rašei per tuos penkis metus.

Jau Nėra Gimtinės Šalies
Klausimas, šiandien šalis, 

kur gimiau jau neegzistuoja. 
Atsakydamas į Ateivių Regis
travimo blankos Klausimą 3b, 
ar man sakyti, kad gimiau ša
lyje, kuri šiandien neegzistuo
ja, arba ar reikia paduoti var
dą šalies, kuri šiandien ją val
do?

Atsakymas. Teisingumo De- 
partmento nurodymai prašo 
paduoti vardą šalies kaip ji 
egzistavo, kai tamsta gimei. •

Maži Trafiko Prasižengimai 
Nesvarbūs

Klausimas. Mane kelis kar
tus šaukė į teismą ir buvau 
nubaustas už mažus trafiko 
peržengimus. Kelis kartus aš 
pravažiavau raudoną signalą, 
kitus kartus su automobiliu 
per ilgai apsistojau vienoj vie
toj. Ar ak turiu paduoti šituos 
peržengimus Klausimui 14- 
tam ant Ateivių Registravimo 
blankos ?

Atsakymas. Ne. Nereikia 
paduoti, kaipo peržengimus 
tuos nesvarbius trafiko neuž- 
laikymus. FLIS.

Justas Paleckis sako kalbą Maskvoje, tuo jau, kai Lietuvos Liaudies Seimo delegacija 
pribuvo ten. Jis kalbėjo lietuviškai. Už jo nugaros stovi Liudas Adomauskas, Liau
dies Seimo pirmininkas. Paleckio kairėje—ščerbiakovas, Maskvos srities Komunistų 
Partijos sekretorius.
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Trečias puslapis

Katras nesą darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmhnams!

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

Kas Traukia Moteris iš Namų 
ir Ardo Šeimynas

(žemiau paduodu ištrauką 
iš Komunistų Partijos kan
didato į Jungtinių Valstijų 
prezidentus Earl Browderio 
prakalbos, pasakytos mote
rų komunisčių mitinge rug
sėjo 19-tą ir paduotos “Sun
day Workeryje” už rugsėjo 
22-rą, šių metų. Kadangi 
mūsų namams ir šeimai 
šiandien graso daug didesni 
pavojai, negu kada nors se
niau, manau, jog preziden
tinio kandidato mintys tais 
klausimais bus visoms labai 
įdomios.—M. V-nė.)

“Komunistų Partijos pro
grama, ir kiekvienas žodis, ku
rį mes tariame, yra adresuo
jamas moterims lygiai su vy
rais. Vienok nėra neigimu tos 
pilnos moterų lygybės kada 
mes kreipiamės specialiai į 
moteris, kada mes svarstom 
speciales jų problemas, ir ka
da moterys pačios organizuo
ja specialę veiklą ir tarpusa- 
vius susirinkimus. Kadangi 
tikslu laimėt kovą už lygias 
teises moterims su vyrais yra 
reikalinga moterims ne tik dė
tis prie daugiau ir daugiau 
abelnų kovų, bet taip pat teikt 
organizuotą specialę atydą jų 
specialėms problemoms. Yra 
reikalinga, kad ir vvrai taipgi 
pakankamai svarstytų tas spe
ciales problemas, kurios, jeigu 
būtų apleistos, galėtų atitolin
ti ar sunaikinti ne tik siekį ly
gių teisių, bet taip pat ir visą 
liaudies progresą.

“šiandieną, kaip niekad 
pirmiau, kapitalistinė sistema 
parodo savo sutrūnijimą ir 
griuvimą. Ji stumia milionus 
moterų į sociales kovas, kurio
se jos turi išmokti organizuo
tis ir kovoti kaipo vienatinį 
būdą išsisaugot nuo priespau
dos ir mirties. Mūsų užduoti
mi yra ne ištraukimas ^moterų 
iš užsidarymo namuose^ gen
dančios kapitalistinės sistemos 
valdančioji klasė jas ištraukia 
iš namų, kadangi vis daugiau 
milionų namų sunaikinama, o 
jaunesniajai gentkartei nei ne
leidžia namų įsisteigti. Mūsų 
užduotis yra surast būdus, ku
riais moterys, brutališkai prieš 
jų norą užmestose sąlygose, 
galėtų pridėt savo jėgą darbui 
kartu su vyrais kovoms už 
saugesnį ir pastovesnį pamatą 
savo namams, ir už atstatymą 
ir atsteigimą namų, sunaikin
tų ir išardytų per pūvančią 
kapitalistinę sistemą.

“Moterys yra arčiau ir vy
riausiai surištos su tiesioginė
mis problemomis saugojimo ir 
budavojimo namų. Ta tiesa 
pasilaiko, nežiūrint, kaip dau
giau ir daugiau jos įtraukiama 
į ekonominį ir socialinį gyveni
mą už namų sienų greta su 
vyrais. Ir tai iš to atžvilgio, 
apsaugos namams, Komunistų 
Partija vyriausiai kreipiasi į 
moteris.

“Iš vieno žvilgio į praktiš
ką Komunistų Partijos kasdie
ninį darbą aiškiai įmatoma ta 
tiesa. Mūsų daugmetinė kam
panija už šelpimą ir apdraudą 
bedarbių, kuri vyriausiai pasi
tarnavo išgavimui tų pageri
nimų, kokius mes turime Ame
rikoje, buvo tikrai sėkmingu 
prisidėjimu prie sulaikymo 
nuo daugmeningo sunaikini
mo amerikiečių namų, iš kurių 
milionai vaikų tapo išmesti 
ant kelių kaipo benamiai kla
jokliai. Mūsų kovos už išmes
tus farmerius, ir už keliau
jančius žemdirbius darbinin
kus, gautus iš tų farmerių ei
lių, buvo pamatinė kova už iš
laikymą Amerikos namų. Mū
sų ilgos kovos už organizavi
mą pamatinėse industrijose į 
darbininkų industrines unijas, išauklėt stiprius vyrus.

ir už aukštesnes algas, trum
pesnes valandas ir geresnes 
darbo sąlygas buvo pirmiau
siai ir paskiausiai paremtos 
ant apsaugos ir budavojimo 
namų. Mūsų ilgos ir patvarios 
pastangos įtraukt Ameriką į 
pasaulinį taikos frontą, sulai
kyt nuolatinį stūmimą į naują 
^pasaulinį karą, buvo virš vis
ko daromos, kad apsaugot 
Amerikos namus nuo katas
trofos, kuri apsiautė didžiumą 
pasaulio ir sunaikino desėtkus 
milionų namų. Mūsų pastan
gos išlaikyt mūsų šalį nuo im
perialistinių varžytinių už per- 
sid’alinimą pasaulio yra daro
mos apsaugai namų. Mūsų vė
liausia kampanija, kurioje 
mes buvom laikinai nugalėti, 
prieš konskripcijos (verstino 
kareiviavimo) įstatymą, kurio 
rankos siekia į kiekvienus na
mus Amerikoj, taip pat buvo 
kova už apgynimą namų.

“Akyvaizdoj tų neabejotinų 
faktų, ištikrųjų yra ironiška 
prisiminti, kad seniausis ir 
plačiausiai pasaulyje paskli
dęs prieš Komunistų Partiją 
šmeižtas yra tas, būk ji esan
ti “priešas šeimos ir namų.” 
Karolis Marksas ir Frederick 
Engelsas, kada rašė Komunis
tų Manifestą 1848 metais, jau 
turėjo aiškint tą reakcininkų 
melą, kuris vienok ir šiandien 
tebesitęsia, ir tęsis taip ilgai, 
kol bus išnaudotojų klasės, ku
rios, tikslu palaikyt savo ga
lią, turi apgaudinėt ir terori- 
zuot mases žmonių, ypatingai 
mases moterų.

“Tas senas šmeižtas, būk 
komunistai, ir visi progresy
viai judėjimai abelnai, esą ne
prieteliais namų ir šeimos, yra 
vyriausiu ginklu jėgų juodo
sios reakcijos, išnaudotojų ir 
karo. Tas melas turi būti su
tiktas ir atmuštas vėl ir vėl. 
Ir būtų viena iš didžiausių 
klaidų, kokias mes galėtume 
padaryti, jei mes mažinturpe 
to melo galimą padaryt nuo
stolį, apleidimu ar mažinimu 
prieš jį kovos. . .”

Ji Turi liek Metų, Kiek 
iš Jos Reikalavo

Viena ponia Tulsoj, Okla
homa,- susiėjo ir pamylėjo vy
rą, kuris, žinoma, jieškojo jau
nos moters. O kadangi ji turė
jo gudrumo ir sumanumo, tad 
jinai pasisakė ir pasirodė to
kio senumo, kokio tas vyras 
pageidavo. Jiedu susivedė ir 
viskas buvo gerai.

Dabar, užėjus draftui, iški
lo ir nauja problema, tad ji 
apsiskundus advo’katui seka
mai : “Aš esu 53 metų, bet 
mano vyras tiki, jog man tik 
39. Aš turiu sūnų 36 metų. 
Kad mano amžius atrodytų 
tvarkoj, mes ir sūnaus metus 
numažinom. Dabar, jei mano 
sūnus nepasisakys tikro am
žiaus, jis turi registruotis, o 
jei sakytųsi, tada išeitų, jog 
aš sūnaus susilaukiau būdama 
trijų metų. Kas man dabar 
daryt?”

ALGA SULYG SKAIČIAUS 
VAIKŲ

Francijos fašistų valdžia po 
atidavimo šalies Hitlerio glo
bai, paskelbė ir hitlerinę pro
gramą moterims. Jaunimo mi- 
nisteris Jean Ybarnegary sa
ko, kad šių metų pralaimėjimą 
Francija paversianti į “di- 
džiausį tautos laimėjimą” su
grąžinant moteris prie jų “vy
riausio tradicinio gyvenimo 
tikslo,” kuriuomi esąs “gimdy
mas ir gyvenimas tik tam, kad 
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Močiutė Bloor Baigianti 
Rašyt Autobiografiją
Ella Reeve Bloor, paskilbu-\ 

šioji darbininkų Močiutė, kaip' 
skelbiama “Sunday Workery
je” už rugsėjo 29-tą, baigian
ti rašyt savo autobiografiją.

Žinant tos 78-tų metų senu
tės didelius darbus darbininkų 
ir progresy viskame judėjimuo
se per virš pusšimtį metų, \la- 
rosi išvada, kad jos autobio
grafija bus nepaprastų atsimi
nimų knyga. Juk toji moteris 
yra apkeliavus skersai išilgai 
šalį su prakalbų maršrutais, su 
organizaciniais mitingais, su 
prelekcijomis mokykloms, su 
patarimais kaimiečiams-farme- 
riams kaip organizuotis ir 
ginti savo reikalus, su pagal
ba streikieriams ir darbo ka
liniams. ’

Kaip jinai pati yra įkvėpimu 
tūkstančiams geriausių Ame
rikos moterų stoti į verpetus 
verdančių darbų ir kovų už 
darbo žmonių ir abelnai liaur 
dies ekonomines ir civilines 
teises, taip jos knyga esanti 
dideliu akstinu moterims pa
dirbėti sunkiau šiame vajuje 
už apgynimą Teisių Biliuje 
pripažintų visiems Amerikos 
piliečiams teisių rinkti ir būti 
išrinktais. Močiutės Bloor au
tobiografija “We Are Many” 
esanti pažadėta kaipo asme
niška dovana kiekvienai mo
teriai, komunistei ar nekomu- 
nistei, kuri sukels $25 ar dau
giau Browderio radio fondui 
laike šios rinkimų kampanijos.

Sakoma, tas pažadas iššau
kęs moteryse didelį susidomė
jimą, o pažangiųjų moterų 
sluogsniuose rimtas lenktynes. 
Kas gi nenorėtų tokios garsios 
močiutės knygos? Knyga dar 
ne viskas, prieš įteikiant lai
mėtojams ji būsianti pasirašy
ta pačios autorės, taipgi Eli- 
zabeth’os Gurley Flynn, kuri 
padarė tą pasiūlymą mote
rims, ir kuri pati yra pasieku
si nedaugeliui iš moterų pa
siekiamas aukštumas darbinin
kų judėjime.

Kalbant apie tą didelį pa
garbos požymį, ima įdomu
mas, ar daug lietuvių moterų 
nusineš tą tūkstančių moterų 
siekiamą prizą. Kalbama, kad 
ir Brooklyno lietuviuose amal- 
gameituose esama kandidačių. 
Galimas daiktas. Ne vienoj ša
pų yra buvę nuotikių, kur dar
bininkės siunčiamos namo, 
nes nepasidaro nustatyto mi
nimumo, o ponas Hillmanas, 
vieton rūpintis, kad unijistai 
uždirbtų bent po minimum al
gas, labai esąs “susirūpinęs jų 
apgynimu,” tik siuvėjos nega
li išgalvot nuo ko jis galėtų 
jas ginti, jeigu jau negina nuo 
nedarbo ir nuo skurdo.

Siuvėja*

Binghamton, N. Y.

Moterų Skyriaus Narėms
LLD 20 kuopos Moterų Sky

riaus susirinkimas įvyks penk
tadienį, spalio 4-tą dieną, pas 
drg. O. Mikolajunienę, 49 
Hazel St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Visas. Moterų Skyriaus na
res kviečiame dalyvauti, nes 
turim daug svarbių reikalų at
likti. Vasara jau baigiasi, tai 
turėsime pasikalbėti, ką veik
sime ateinantį sezoną. O kad 
tas būtų pasekmingai atlikta, 
tai mes visos turėtume daly
vauti šiame susirinkime.

. Taipgi nepamirškime ir 
naujų narių atsivesti prirašy
ti prie Moterų Skyriaus.

. Sekr. O. Gimienė.
, Trijų mažų šaukštukų miera 

lyginasi vienam dideliam 
šaukštui.

MOČIUTĖ BLOOR

Citrinos griežinėlis įmestas 
arbatos stiklinėn joje ir palie
kamas nugėrus arbatą, nepri
imta išmest ant lėkštukės.

Detroit, Mick
Į Detroito Lietuvių Moterų 

Pažangos Kliubo susirinkimą, 
atsibuvusį rugsėjo 19-tą 'd., 
buvo narių suėję nemažas 
skaičius. Kada valdyba išdavė 
raportą, tai pasirodė, kad 
kliubas turi pinigų ižde 
$82.78. Tai kliubas neblogiau
sia gyvuoja.

Skaitytas laiškas nuo vidur- 
vak arinių valstijų Lietuvių 
Moterų Sąryšio, šaukiama 
konferencija rugsėjo 29 d. 
Laiškas likos priimtas ir buvo 
įnešta siųst delegatę į konfe
renciją. Paskiau leista per 
balsavimą: už 6, prieš 7, tai 
delegatė nebuvo siunčiama. 

] Penkios narės susilaikė nuo 
balsavimo. Mano nuomone, tai 
negerai, kad kliubas nesiuntė 
delegatės. Paskiau likos nu
tarta nuo Pažangos Kliubo 
siųst pasveikinimą su $5.

Kliubas nutarė rengt vaka
rienę lapkričio (Nov.) 2 d. 
Vakarienė bus silkių ir kuge
lio.

Kliubas nutarė sutverti Mo
terų Pažangos Kliubo Chorą. 
Geriausių pasekmių žengti 
pirmyn su daile.

Nežinau.

Jaunuolė Aktorė Gavo 
Kontraktą 7 Metams

Judy Garland, jauna, gra
žiai vaidinanti ir dainuojanti 
aktorė, rugsėjo 26-tą, šių me
tų, pasirašė su judžių gamy
bos firmomis kontraktą 7- 
niems metams vaidinti filmose. 
O jos sąlygos tokios: Pirmas 
trejais metais-po $2,000 per 
savaitę; sekamais dvejais me
tais po $2,500, ir paskiausiais 
dviem metais po $3,000 per 
savaitę, kas reiškia per 7 me
tus $680,000 uždarbio. Jai ga
rantuojama 40 savaičių darbo 
kas metai.

Laiškas iš Šiltosios Floridos
Jau gana ilgas laikas kaip 

matėmės ir esu visų draugių 
ir draugų gerai pasiilgusi, čia 
manėme tik pasilsėt, o teko ir 
apsigyventi. Mano žmogus nu
sipirko tokį pat biznį, kaip 
kad turėjo. Atrodo, kad čion 
gyvenimas bus galima pasi
daryt. O ir gyvent labai gra
žu. Mūs miestas randasi apie 
20 mylių nuo Miami. Lietuvių 
čia užėjom tik vieną žydų šei
mą, bet vyras iš Lietuvos ir 
gražiai lietuviškai kalba, turi 
drabužių taisymo krautuvę.

Mes irgi lietuvių name gy
vename, bet jie atvažiuoja tik 
žiemą praleist. Tai yra d. 
Zmūdinai iš Bridgewater, 
Mass., seni “Laisvės” skaity
tojai. Daugiau lietuvių neteko 
sueit. Aplink Miami jau yra 
nemažai apsigyvenusių. Dau
giausia tai turi namus ir žiemą

Tokia “Nelietuviška” 
Bus Lietuva

Paėmus į rankas bile kurį 
laisvosios Lietuvos priešų lai
kraštį tuojau metasi į akis is
teriški klykavimai: “Lietuvos 
nebėra.” “Pražuvo lietuvybė,” 
tauškiama, būk Lietuvoje be
galėsią kalbėti tik rusiškai ir 
t.t. O kaip ištikrųjų yra?

Štai laikraštyje “Darbo Lie
tuva,” skelbime sąlygų mer
gaitėms įstoti į Vilniaus 2-ros 
Valstybinės Amatų Mokyklos 
siuvėjystės skrių, apart kitko, 
sakoma:

“Baigusios nelietuvių dėsto
mąją kalba pradžios mokyklą, 
laiko patikrinamuosius egza
minus iš lietuvių kalbos.”

Ot, kokia “nelietuviška” ta 
naujoji Lietuva!

Montello, Mass.
Moterų Apsvietos Kliubo 

Veikla

Rugsėjo 27 įvyko mėnesinis 
Kliubo susirinkimas. N.A.M. 
Sąryšio pikniko komisija išda
vė raportą. Pelno liko 103 do
leriai. šiame piknike daugiau 
šia dirbo ir aukavo draugės 
montellietės. Gražiai pasirodė 
ir Norwoodas. Atsivežė dova
nų ir skaitlingai atsilankė. Ki
tos kolonijos mažai tepriside- 
jo. Bet visgi piknikas gerai 
pavyko.
Nauji sumanymai šios žiemos 

sezonui

Nutarta turėti lietuvių kal
bos mokyklą. Pirma pamoka 
įvyks penktadienį, spalio 11, 
7 vai. vak., lietuvių T. N. mo
kyklos kambaryje. Todėl kvie
čiame nares ir nenares ateiti 
į minėtas pamokas. . Daugelis 
iš mūsų skaitome, rašome ir 
kalbame lietuviškai, bet gra
matikos nepažįstame, žinoma, 
ne mūsų kaltė, kad neturėjo
me progos išmokt. Bet dabar, 
kuomet yra proga, pasinaudo
kime. Jeigu bus pageidavimas, 
tai turėsime ir angliškos kal
bos pamokas. Mokesčių už pa
mokas nebus. Mokslas visuo
met naudingas ir niekados nė
ra pervėlu mokintis.

Dainų pamokas taipgi nu
tarta pradėti, nes mokytoja O. 
Mineikaitė prirengė daug nau
jų dainų.

Minėsime ALDLD Sidabrinį 
Jubiliejų

Kadangi šiemet sueina 25 
metai šios draugijos gyvavi
mo, tad mūsų Kliubas nutarė 
atžymėt surengiant kokią nors 
pramogą mūsų taip brangios 
organizacijos naudai. Taipgi 
stengsimės gauti naujų narių 
į šią draugiją. Tikimės, kad 
mūsų kliubietės laikui bėgant 
visos liks šios draugijos- narė
mis. Nes iš jų darbų matyti, 
kad jos moka branginti pro- 
gresyviškas organizacijas ir 
laikraščius. Garbė priklauso 
joms už tai.

Biruta.

' išranduoja kambarius. Kiti 
taip sau gyvena. Tai vis dau
giausia senesni biznieriai. . .

Nors čia gamta ir labai gra
ži, bet su laiku palieka mono
toniška ir neįdomi, ir šią mi- 
nutą norėčiau gyventi jūsų 
Brooklyne. Seku per “Laisvę” 
jūsų Moterų Kliubo darbuotę 
ir gailiuos, kad savo petį ne
galiu pridėt. Na, gal kada 
nors vėl man aplinkybės leis. 
O pasent greit dar nemanau. 
Siunčiu labas dienas kliubie- 
tėms, taipgi abu sveikinam vi
sus laisviečius.

M. Valilionienė.

Pirmas Gimdymas su Peilio 
Operacijos Pagalba

Tai buvo 1500 metais, kada Į 
ponia Jacob Nufer, šveicaro 
meitėlių kastruotojo žmona, 
trečia diena, veik pusgyvė, 
blaškėsi lovoje ir vos begirdi- 
mu balsu vaitojo. Jinai laukė
si kūdikio. Aplink ją be pa
liovos triūsėsi per dvi dienas 
visoki raganauto j ai ir prieta
rų nešiotojai, bet jų burtai tik 
nukamavo ligonę, o nieko ne
pagelbėjo.

Iš viso ko atrodė, jog ji tu
rės mirti; ir visoki apylinkės 
išminčiai sutiko su tuomi, to
kia būsianti dievų valia. Ta
čiau su tuo nesutiko žmonos 
apgailaująs vyras. Jis, galėda
mas įgudusiai laikyti rankoje 
peilį, prarėžė kūną, išėmė kū
dikį ir užsiuvo žaizdą, kas nie
kad seniau nebuvo girdėta da
rius motinai dar gyvai esant. 
Gyveno motina, gyveno ir kū
dikis. Apylinkės operacijų 
specialistai, kuriais tais lai
kais buvo barberiai, ėjo žiūrė
ti ligonės ir klausinėti vyro 
apie tą operaciją. Tai buvo sa
vo rūšies stebuklas.

Išėmimas kūdikio operacijos 
keliu tuojau po motinos mir
ties buvo jau žinomas ir se
niau. Esą davinių, kad tas bu
vo praktikuojama dar 715 me
tų prieš Kristų. Padavimai sa
ką, zbūk Julius Caesar buvęs 
atvestas pasaulin operacijos 
pagalba.

Nuferio įrodymas, jog ope
racija galima padaryti dar 
gyvai motinai esant mažai te- 
pagelbėjo motinoms iki tų lai
kų, kol tapo atrasta antisepti
kai ir migdylai arba anesthe- 
tikai, skausmų malšintojai. Be 
migdylų ir malšintojų pjausty
mas buvo begaliniu kankini
mu, prie to, be antiseptikų jis 
buvo ir taip pavojingu, jog 
bent pusei gimdančių moterų 
reiškė mirtį.

Nors pradžia gimdymų ope
racijos ėmėsi ne iš medikališ- 
kos profesijos, tačiau josios iš
tobulinimas atsiekta dėka 
daktarų rūpesčiui ir pasidar
bavimui.

Per tūkstančius metų nėščių 
moterų gyvenimas būdavo nu
statomas tuo supratimu, jog 
kūdikis tokiu ar kitokiu gali
ma esą padaryt sulyg to, ką 
motina nėštume mato, daro ar 
mintija.

Senovinėj Spartoj nėščios 
moterys būdavo verčiamos 
nuolat žiūrėti į Castor’o ir 
Pollux’o statulas, perstatan
čias pajėgą ir grožę. Iki 1727 
m., kada James Blundell, an
glas gimdymų priežiūros spe
cialistas griežtai paneigė tą 
supratimą, visi manė, jog nėš
čia moteris, kuri pažiūrėtų į 
ką nors negražų, statytų pa- 
vojun savo kūdikį. Panašus su
pratimas tebeviešpataudavo ir 
Lietuvos kaimuose dar iki šių 
laikų. Dar girdisi tokių kal
bų ir šioje šalyje. Tačiau šių 
dienų daktarai nėščiai motinai 
sako, kad jinai eidama į Me-, 
tropolitan Muziejų žiūrėti sta
tulų tik eikvotų laiką, jeigu 
jai geriau norisi eiti žiūrėti 
judžių.

Liaudies medicina laikyda
vo nėštumą nenormalia padė
timi ir darydavo visokus pai
kus ir erzinančius dalykus nėš
čioms moterims, kad nuo jų 
prašalint pavojų, šiais laikais 
nėštumas skaitomas normalus 
reiškinys ir daktarai tik pata
ria neščoms užsilaikyt sveikai, 
žodžiu, liaudies'medicina, jos 
įvestos tradicijos, kartais griež 
tai reikalaudavo prisilaikyt 
kad ir kokių kvailybių, kurios 
nebūtų dariusios nėščiai mote
riai ar jos kūdikiui skirtumo, 
o daleisdavo ir labai žalingus 
dalykus, jeigu jie nebuvo nu
matyti populiarėse taisyklėse.

Yra pasakojama, kad 17-to 
amžiaus botanistui Camerarius 
grįžtant su nėščia žmona iš 
turgaus jai užėjęs sumanymas 
į vyrą svaidyt turguje nupirk
tais kiaušiniais. Botanist’as už
sidengęs skarele veidą ir lei
dęsis mėtomas kiaušiniais, ka
dangi tuomet buvę supranta-, 
ma, jog nėščiai uždraudimas 
užgaidos būtų žalinga kūdi
kiui.

Liaudies papročiai ir kuni
gija priešinosi daug kam, 
kuomi daktarai norėjo pagel
bėt nešioms moterims, kada 
daktarai pradėjo rišti proble
ma iš mokslinio atžvilgio.

*■ •

Kada škotas Sir James Sim
pson pradėjo pagelbėt gimdy
vėms migdylais, Edinburgh© 
kunigija pasmerkė jį vaduo
jantis šventame rašte surastu 
įstatymu, kuris sakė, jog išva
rydamas iš rojaus Dievas pra- 
siradusiaį Jievai pasakęs, kad % 
jinai skausmuose turėsianti 
gimdyti kūdikius.

Tačiau to pažangiečio Simp- 
sono laimė buvo tame, jog ir 
jis pats bibliją gerai žinojo. 
Vietoj nusileist kunigams, jis 
biblijoj parodęs tą vietą, ku
rioj sakoma, kad Dievas užlei
dęs ant Adomo miegą ir išė* 
męs iš jo šonkaulį Jievai su
tvert. Tuomi jis išaiškino, jog 
migdylai esą paties Dievo 
leisti ir taip kunigijai burną 
užčiaupė, o kitaip rasi būt su
silaukęs, kad ir ne dangiškos, 
bet tikrai žemiškos rūstybės ir 
baudų nuo kunigijos.

L L.

Jos Gali Tylėti
Moterims paprastai prime

tama, būk jos negalinčios iš
laikyti paslapties. Tačiau gy
venimas parodė, jog jos ne
gali tylėti tik tada, kada ne
nori laikyti paslapties. Taip 
aną dieną 14-kos metų mer
gaitė apleido tėvų namus ir 
sulaikyta išbuvo vaikų prie
glaudoj tol, kol tėvai apie ją 
dasiklausė, iš jos neišgavo tė
vų vardo nei adreso.

VĖLIAUSIS RUDENINIS 
MODELIS

Lynne Carver dėvi lengvo, švel
naus juodo audimo suknelę, kir
ptą Ištisai iš vieno gabalo, kurios 
vieninteliais gražylais yra prie- 
akyje ant sijono užleistas Kuo
sas atlapas ir ant bliuzės balti 
kauliniai guzlkai. Kepuraitė, 
pirštinės Ir batai irgi tos pat 
varsos, kaip suknelė.
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Atsisveikinkite su Lietuviškais KasNaui°Rinliim"
Dvarais ir Vargšų Neprieteliais 

Buvusiais Ponais
(Tąsa)

Iš Italijos pakviesti geriausi dailinin
kai ir architektai statė ir puošė Pažaislį 
nuo 1664 iki 1712 metų, net po konclerio 
Paco mirties.

Po Lietuvos Lenkijos padalinimo vie
nuolynas buvo paimtas rusų, o po pirmo
jo imperialistinio karo grąžintas katali
kams, kuriame įsikūrė vienuolės kazimie- 
rietės ir ligšiol čia tebegyvena.

Pažaislio bažnyčia yra vienas bran
giausių ir puošniausių architektūros pa
minklų Lietuvoje.

Ji gryno baroko stiliaus, visos vidaus 
sienos Kararos marmuro; daug meniš
kų paveikslų, freskų etc.

Prie bažnyčios 1870 m. palaidotas ru
sų tautinio (Bože care chrani) himno 
muzikos autorius kompozitorius Aleksie
jus Lvovas.

Tame puošniame ir pilname istorinių 
paminklų Pažaislyje yra .giliai šaknis 
įleidęs vargas, darbo žmonių išnaudoji
mas.

Dvare, kaip mus painformavo komisa
ras Simas Granickis, yra 83 ha geros že
mės ir pirmos rūšies inventorius. Čia gy-

• vena apie 100 vienuolių kazimieriečių. 
Draugą komisarą dabar daug kas juo
kais “abatu” vadina.

Pasirodo, kad Pažaislyje buvo išnau
dojama daug tamsių, gyvenimu nusivy
lusių, mergaičių.

Nepavyko meilė, su kita nuėjo suža
dėtinis, negauna mergina tarnybos, nori 
savo jėgas paaukoti ano pasaulio galy
bėms — atvyksta mergina į vienuolyną. 
Prašo darbo, pasisako esanti pamaldi. 
Vienuolynas ją “priglaudžia”: duoda lo- . 
vą atsigulti ir maistą. Už tą malonę mer
gina turi vienuolyne žemės ūkio ir ruo- • 
šos darbus dirbti.

Komisaras mums parodė tų nuskriaus
tųjų bendrabutį, kuriame buvo per de
šimt švariai paklotų lovų.

Z’ Tos merginos dirbančios kartu su dva
ro darbininkais, atskirai valgančios, ant
rame aukšte apgyvendintos, į kurį veda 
siauri ir vingiuoti laiptai.

Vienuolyne esą ir daugiau merginų 
sunkiai dirbančių ir atskirai nuo vienuo
lių valgančių. Tai kandidatės ir naujokės. 
Kandidatėmis ir naujokėmis merginos 
turinčios išvargti trejus metus, kol tam
pančios pilnateisėmis vienuolėmis.

Pažaislio dvaro darbininkai nusiskun
džia, kad vienuolės kazimierietės darbi
ninkus labai įveikiančios.

Sako, prikeldavo 4 vai. ryto, pietų per
trauka trumpa, popiečio neduoda—eik į 

‘darbą ir plušėk iki 9 vai. vakaro, o po 
vakarienės privaloma bažnyčia, kur gai
šina žmogų apie valandą laiko. Taigi, to
kią programą kol atlieka darbininkai — 
nuvargsta ir trūksta laiko pailsėti.

Valgyti darbininkams vienuolės duo
dančios tai, kas nuo jų pietų lieka.

Paklaustos vienuolės, kaip joms patin
ka nauja socialinė santvarka, atsako, kad 
vienuolyne jau seniai esąs komunizmas: 
nėra privačios nuosavybės, viskas ben-

•*

Dvaro rūmuose šampanas liejosi, o ku
metynuose ašaros

Kas Lietuvoje nežinojo Antano Mer
kio, to stipriausio tautininkų režimo at
stovo, Smetonos tarno.

Merkys tuojau po 1926 m. perversmo 
buvo karo ministeriu ir jis patvirtino ka
ro lauko teismo rezoliuciją sušaudyti ke
turis komunistus.

Tautininkų užkulisiuose prasidėjus in
trigoms, Merkys išlėkė iš ministeriu, bet 
Smetona savo tarno neužmiršo—pasky
rė jį į valstybės tarybą, prileido prie ge- 
<*ai apmokamų juriskonsultūrų, paskui 
paskyrė Klaipėdos gubernatorium, Kau
no burmistru, ministeriu pirmininku.

Užimdamas aukštas vietas darbo ne
mėgo, tik baliavojo, dideles algas ėmė. 
Būdamas įtakingas, Merkys padėjo Vili
jampolės dvarininkei Serebriakovienei 
gauti atlyginimą už -paimtą žemės refor
mai žemę. Už tai Merkys iš Serebriako- 
vienės Vilijampolėje gavo apie 3 ha. že
mės. Tuos tris ha jis išparceliavo skly
pais (padarė 42 sklypus) ir pradėjo 
skelbtis, “Idiše Štime”, kad parduodami

sklypai. Bet Merkys taip brangiai už že
mę prašė, kad pardavė vos vieną skly
pą. Praeidavo mėnuo, Merkys po 1 litą 
už metrą vis keldavo.

Sako, jis labai stengiąsis, kad antroje 
Neries pusėje būtų pastatytos Universi
teto klinikos. Merkys laimėjo, klinikos 
pradėtos statyti, žemė tame rajone (ir 
priešingoje Neries pusėje) ėmė brangti, 
Merkys vėl kainą kėlė. Ir išėjo taip, kaip 
Levo Tolstojaus apysakoje “Kiek žmogui 
reikia žemės”, kur godus žmogus apibėg
damas žemės ribas krito negyvas ir že
mės jam visai nereikėjo...

Pažymėtina, kad savo sklypų “bande
liu” Merkys pavedė lepintis vienam 
KMS finansų skyriaus valdininkui, kuris 
turėjo gaišti tarnybos metu.

Perbridus per tą Merkio gyvenimo ba
lą pasiekiame Lapių dvarą, 15 klm. nuo 
Rotušės, ant dešiniojo Neries kranto. Bet 
ir

Lapių dvarą keikia viso Lapių 
valsčiaus gyventojai

Anksčiau Lapių valsčiaus būstinė bu
vus Lapių valsčiuje, bet kai prieš porą 
metų Merkys pastatęs prie Lapių baž
nytkaimio pradžios mokyklai namus, tai 
į tuos namus perkelta ir valsčiaus būsti

nė. Valsčiaus gyventojams tai esą labai 
nepatogu, nes valsčiaus būstinė nukelta 
į valsčiaus pakraštį.

Lapių dvarą Merkys įsigijęs prieš 8 
metus. Dvaras ant Neries kalno, puikus 
reginys, parkai, antroj pusėj miškas. Že
mės 119 ha.

Dviejų aukštų nauji dvaro rūmai, la
bai skoningai, puošniai įrengti. Faniruoti 
baldai. Kaminai specialių koklių atgaben
ti iš užsienio. Sienose daug meniškų pa
veikslų ir veik visi originalai. Trykšta 
turtas ir prabanga, patogumai ir geras 
skonis. Kaune buvo populiari ir Merkie
nė, o senovės graikų priežodis sako, kad 
populiari moteris—negera moteris. •

Merkienė, pasakoja Lapių dvaro darbi
ninkai ir šoferiai, kavalieriais vežina at
ūždavo į dvarą ir per naktis čia vaišin
davęs, brangius užsieninius gėralus ger
davo. Nuolat svečiai, nuolat vaišės, kas
dien KMS automobiliais švilpia mažiau
sia dusyk vieškeliu nuo Kauno iki Lapių 
dvaro.

Beje, anksčiau tas vieškelis buvo blo
gas, bet kai Merkys įkopė į viršūnes, tai 
tas vieškelis iš paskutiniųjų buvo taiso
mas, valstiečiai bausmėmis spaudžiami, 
kol kelias į Merkio dvarą tapo kaip sta
las.

Užtrenkiame puošniųjų Merkio rūmų 
duris, ir įeiname į kumetynus.

Į Merkio dvaro kumetynus įėjęs aiš
kiai supranti buvusio kapitalistinio pa
saulio atstovų psichologiją: darbininkas 
ne žmogus. Darbininkai gali kiaulatvar- 
tyje gyventi; jiems nereikia medicinos 
pagalbos, jiems nereikia dvasinio gyve
nimo. Matyt, eksploatatorius taria, kad 
darbininkas neturi dūšios, nors pats 
Merkys lankydavo bažnyčią ir arkivys
kupui į žiedą bučiavo...

Kumetynas taip apleistas ir supuvęs, 
kad jame geras ūkininkas nė gyvulių 
nelaikytų.

Kumetyno maži' langiukai ir tų pačių 
pusė skudurais užkamšyta, sienose sky
lės tokio didumo, kad pro jas šunes lan
džioja; krosnys netaisomos rūksta; žie
mos metu kumetyno gyventojai ginda- 
mies nuo šalčio sienas apsimūriją mėš
lais, skyles kamšo skudurais.

Vienas kumetynas sumuša biaurumo 
rekordą: po kumečio gyvenamojo kam
bario grindimis kiaulių tvartas, tai tame 
kambaryje dvokimas didesnis negu tvar
te.

Lankant dvarus teko matyti visokių 
negerovių, apsileidimo, bet viskas blės
ta prieš Lapių dvaro.

Ir toks žmogus turėjo milžiniškos įta
kos Lietuvos politiniam ir socialiniam 
gyvenimui per visą tautininkų režimo 
laikotarpį, jis sprendė žmonių likimą. 
Tokių žmonių rankose ir buvo darbo 
žmonių ne gyvenimas, o pragaras. Ir 
kiekvienas padorus žmogus turi džiaug
tis, kad tas pragaras mūsų tėvynėje jau 
amžinai užgeso.

(Daugiau bus.)
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Kampanijoj?
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

tijai. Dar daugiau, ši parti
ja į vice-prezidentą kandi
datu stato negrų veikėją 
James W. Fordą. Bet klau
simas ar bus leista pietų 
valstijose pastatyti šios par
tijos kandidatus. Daugely 
vietų padaryta žiaurūs gai
valiniai užpuolimai ant pa
rašų rinkėjų ir taip vartojo 
terorą.

Iš Californijos praneša, 
kad Komunistų Partija į 
kongresmaną stato George 
R. Ashby, savo seną veikė
ją ir unijos darbuotoją, ku
rio giminės Amerikoj jau 
veikė 1776 metais, tai yra 
Amerikos Revoliucijos lai
kais. Kitas ten kandidatas 
yra Emil Freed, kuris New.tyti, išvystė smarkią agita- 
Yorke gimęs, bet Calif orni- 
joj jau gyvena per 30 me- kuo toliau, tai vystys dar 
tų; Pettis Perry, negras smarkiau. Šios partijos kan- 
veikėjas, laike 1938 metų!didatas ponas Willkie savo 
kandidatuodamas ant ko- kalbose šaukia, kad “mes 
munistų tikieto toj valsti-1 turime atbūdavoti Ameri- 
joj gavo 52,000 balsų, jis da-1 ką”, tartum Amerika būtų 
bar yra kandidatas į kon-' sugriauta. Reikia tiesą pri- 
gresmanus. Panašūs yra ir pažinti, kad nepaisant visų 
kiti kandidatai.

Iš Connecticut valstijos 
praneša, kad Kom. Partija 
reikalavo surinkti 6,895 pi
liečių parašus, kad ji būtų 
padėta ant baloto. Partija 
surinko 8,500 parašų. Sako, 
kad parašų rinkėjai išplati
no per 35,000 partijos plat
formos kopijų brošiūrų for
moj. Partijos veikėja M. 
Russo sako, kad valstijoj 
buvo vedama arši Dieso 
komiteto kampanija prieš 
šią partiją.

Elizabeth G. Flynn, žymi 
veikėja, ir New Yorko vals
tijoj nuo komunistų kandi
datė į kongreso atstovus, iš
vyko su prakalbomis į New laiką “antra vasara” srityje 
Yorko aukštutinę dalį, kur Anglijos kanalo, ir vokie- 
ji sakys prakalbas. Kaip 
praneša rinkimų komitetas, 
ji bus Schenectady mieste 
spalių 4 dieną, Uticoj 9 die
ną, kur kalbės Italų Sūnų 
svetainėj, 515 3rd Avė. ir 
Rochester mieste spalių 12 
dieną.

Brooklyne gerai žinomas 
veikėjas Peter Cacchione 
kalbės per radio stotį W0V 
spalių 6, 20, 27 dienomis ir 
lapkričio 3 dieną, vakarais 
nuo 5 iki 5:15 valandos. 
Brooklyne ir New Yorke 
gyvena apie 1,200,000 italų 
tautybės žmonių. Mieste yra 
iki 1,500 italų tautybės mo
kytojų. Komunistų Partija 
sako, kad smarkiai platina
si italų kalboj partijos plat
forma.

Richard Wright, autorius 
veikalų “Native Son” ir 
“Uncle Tom’s Children” ra-1 
šo, kad dabar Amerikos pi
liečiams yra laikas balsuoti 
už Komunistų Partijos kan
didatus Earl Browder ir 
James Ford. Ypatingos aty- 
dos jis kreipia į šiuos kan
didatus negrų rasės žmonių 
ir darbininkų.

Mums prisiuntė išleistos 
literatūros rinkimų klausi
mu po brošiūrą, kurios yra: 
“Browder ir Ford stoja už 
taiką”; “Žydų Tauta Šian
dien”; “Moterys Balsuokite 
už Gyvenimą”; ir “Visi Am
erikiečiai”, pastaroji para
šyta Israel Amterio. Iš to 
matyti, kad nors šiai parti
jai daromos didelės skers- 
painės, bet ji suranda bū
dus piliečių pasiekimui ir 
jiems perstatymui savo po
zicijos ir platformos.

Kas liečia Demokratų 
Partiją, tai kol kas jos kam
panijos komitetai’ skupiai

United Federal Workers unijos (CIO) delegatai, suvažiavę j konvenciją rugsėjo 17 
d., Washingtonc.

teikia mums savo literatū
rą, nors daug kartų rašė, 
kad jie ja aprūpins.

Republikonų Partija, ma-

ciją už savo kandidatus ir

blogumų, su kuriais tenka 
Amerikos liaudžiai susidur
ti, bet jų dar daugiau buvo 
tada, kada Willkies Repub- 
likonų Partijos žmonės sto
vėjo valdžios priešakyje su 
Hooveriu. Taigi, republiko- 
nų šauksmas yra tuščias ir 
jų pažadams vargiai pilie
čiai tikės.

Vokiečiai Galį Šį Rudenį Kelt 
Armiją j Angliją

London. — Anglijos kari
ninkai spėja, kad vokiečiai 
dar galį šį rudenį mėgint 
laivais persiųst savo armiją 
į Angliją. Rudenį būna tūlą

čiai galį tuom pasinaudoti.

Pittsburgh, Pa
Čionai prasidėjo masinis teis

mas prieš darbininkus
Pirmadienį, rugsėjo 30 die

ną, prasidėjo teismas prieš 43 
darpiniąkus komunistus. Mat, 
jie visi rinko parašus ant pe
ticijos uždėjimui Komunistų 
Partijos kandidatų Browderio 
ir Fordo ant baloto. Jie kalti
nami dviem punktą^ būtent; 
“apgavime pasirašusių pilie
čių” ir “suokalbyje sulaužyti 
įstatymą.” Girdi, rinkikai pa
rašų piliečiams nepasakė, kam 
tie parašai reikalingi. Betgi 
ant peticijos buvo aiškiai pa
sakyta, kam tie piliečių para
šai reikalingi ir kiekvienas pa
sirašydamas galėjo pasiskaity
ti. i

Kaltinamuosius gina advo
katas Cyrus A. Davis. O prieš 
kaltinamuosius kaltinimus pa
laiko distrikto prokuroras 
George F. P. Langfitt. Teis
mas įvyksta Kriminaliniam 
Teisme. Teismui posėdžiauja 
teisėjai Marshall ir Richard
son.

Prokuroras Langfitt sako, 
buk iš 4,800 pasirašiusių ant 
peticijos net 1,400 saką, kad 
jie nežinojo, kam ir kodėl pa
sirašo. Ir jais pasiremiant tei
siami virš minėti 43 žmonės. 
Ponas Langfitt sako, kad jis 
pristatysiąs net 1,200 liudinin-

kų prieš kaltinamuosius.
Teismas žada būti gana il

gas. Gal užsitęs kelias savai
tes.

Apkąltinti ir teisiami yra se
kami darbininkai: Sam Anti- 
co, Ida Bląkey, Rebecca Horo- 
vitz, John E. Kleine, Andrew 
A, Novok, Michael Stanovich, 
Harry Steinberg, Samuel 
Zrncic. Lloyd Brown, Pearl 
Davis, James Deadman, John 
Derkacz, Nallin Frazier, ^Sa
muel O. Frishman, Max Jen
kins, Daniel Lepo, Mack Mc- 
Culloughį George Patrinos, 
Joan Powers, Peter Skrtic, 
Anton Skvaric, Abraham 
Strauss, Ralph Thornton. Wil
liam Thomton, Nathan Al
berts, Matt Can j or, George 
Clements, Nicholas Diratio, 
James Esha, Andy Hromika, 
James Price, Tony Salopek, 
George Saunders, ^Dorothy • 
Sloane, Sigmund Tyszhiwvicz 
ir Eva Peifer.

Rep.

Vieni Kitus Bombarduoja
London, rugs. 30.—Vokie

čių orlaiviai bombarduoja 
Londonį ir pietinę Angliją, 
o anglų orlaiviai bombomis 
ardo ir degina įvairius pun
ktus Vokietijoje, šiaurinėje 
Franci j oje ir Belgijoje.

VAJUSLAISVES
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

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

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

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

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

9—$7; 10—$5.

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

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

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

Prenumeratas ir mokestį siųskite siuomi antrašu:

“LAISVE”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Cleveland, Ohio me atsilankyti.

Iš ALDLD 22 Kuopos Veikimo
Mūsų kuopa veikia neblo

giausiai. Pereitame susirinki
me delegatė iš Taikos Mobili
zacijos Kongreso, kuris atsi
buvo Chicagoje, išdavė rapor
tą. Buvo pasiųsta trys rezo
liucijos į Washingtoną, D. C., 
kaipo protestai prieš verstiną 
kariuomenėj tarnybą taikiame 
laike. Taip pat buvo svarsto
ma, kaip būtų galima pasiųs
ti delegatė į Moterų Konfe
renciją, Chicagoje, kuri įvyks 
rugsėjo (Sept.) 29 d., 1940 
m. Buvo nutarta, kad palikti 
tą klausimą 15-to Apskričio 
Moterų Komitetui.

Kuopa turėjo išvažiavimą 
pas Mačiutą, Sept. 8 d. Pasi
sekė neblogiausiai. Liks kuo
pai pelno nuo šio išvažiavimo 
suvirs $15.

Reikia pasakyti širdingą 
ačiū draugams ir draugėms, 
kurie dirbo ir tiems, kurie at
važiavo į šį parengimą ir mus 
parėmė. Taip pat ačiū šiems 
draugams už dovanas: J. Ba- 
gužiui už paduškų užvalkalus 
ir abrūsus ir Greenbergui už 
gražų kaklaraištį—buvo iš to 
padaryta pelno $3.50.

Turėtų būti didelis papeiki
mas, mūsų kuopos nariams. 
Jie ne tik didžiumoj nesilan
ko ant mūsų kuopos susirinki
mų, taip pat neatsilanko ir 
ant kuopos parengimų. Kai, 
kuridldraugai sako, kad būna 
maži susirinkimai, kad nėra 
užtektinai veikimo.

Bet jeigu nariai skaitlingai 
lankytų susirinkimus, tai mes 
daug ką galėtume geriau nu
veikti! Ir parengimai mūsų 
taipgi būtų našesni! O mūsų 
22 kuopa yra gana skaitlinga 
nariais.

Vasara jau pasibaigė. Da
bartės jau ilgesni vakarai, tai 
turėsime visi daugiau laiko. 
Visi dalyvaukite 22 kuopos su
sirinkime ! Dabai* 22 kuopos 
susirinkimas įvyksta spalio 
(Oct.) 3 d., 8 vai. vakare, 920 1 
E. 79th St., Lietuvių Darbi
ninkų Svetainėje.

Šiame susirinkime bus svars
toma, kaip mes geriaus galė
tume paminėti 25 metų sukak
tuves mūsų gerbiamos Darbi
ninkų Literatūros Organizaci
jos įsisteigimo ir taipgi mūsų 
gerbiamos 22 kp. 25 metų su
kaktuves nuo josios įsisteigi
mo—šiame mėnesyje.

Taip pat nauji kuopos na
riai, katrie negaunate žurna
lo “Šviesa”, ateikite į šį susi
rinkimą ir gaukite “Šviesą”. 
Taip ir senieji nariai, jeigu 
negaunate “Šviesą”, tai atei
kite ant susirinkimo ir pra
neškite kuopos valdybai.

Taipgi užsimokėkite duok
les, kurie neužsimokėjote už 
šius metus; ir naujų narių at
siveskite prirašyti prie kuopos.

Taip pat mes rengiame pa
rengimą, kuris įvyks spalio 
(Oct.) 5 d., subatoje, 7 vai. 
vakare, Lietuvių Darb. Svetai
nėje, 920 E. 79th St. Mes tu
rėtume panaudoti šį parengi
mą paminėjimui šių garbingų 
Apšvietos ir Kultūros sukaktu
vių.

Visus lietuvius užkviečia-

ALDLD 15-to apskričio ko
mitetas turėjo susirinkimą rug
sėjo (Sept.) 22 d. Buvo skai
tytas laiškas nuo sekretorės 
Skeberdytės nuo Moterų Sąry
šio iš Chicagos. Tas laiškas 
buvo kaslink delegačių siun
timo į Moterų Konferenciją 
Chicagoje, rugsėjo (Sept.) 29 
d. ir buvo nutarta pasveikinti 
Moterų Konferenciją su $2.

Taip pat 15-tas apskritys 
rengia didelį parengimą gruo
džio 8 d., 6835 Superior Ave., 
Lietuvių Svetainėje. Bus kon
certas ir prakalbos. Kalbės 
D. M. Šolomskas iš Brooklyno, 
N. Y. šis parengimas bus kai
po Darbininkų Literatūros 25 
metų sukaktuvėms pagerbti.

Prašome, kad kitos organi
zacijos bei kuopos nerengtu
mėte nieko tą dieną,—visi da
lyvaukite. šiame didžiuliame 
parengime!!!

Serga Mūsų Draugė Kastan
cija Romandienė

Ji jau nesijautė gerai apie 
metus laiko. Bet paskutiniais 
pora mėnesių suvis apsirgo. O 
dabar šiomis dienomis visai 
suėmė ją liga ir paguldė į lo
vą. Ir rugsėjo 24 d. buvo nu- 
vešta į ligoninę Euclid Clinic 
ant 93rd ir Euclid Ave. Ja kol 
kas lankyti negalima, nes ji 
yra perdaug silpna. Katrie 
norite sužinoti daugiau apie 
dr-gę Romandienę, tai Roman- 
dų biznio vieta yra po šiuo 
adresu: 10109 St. Clair Ave. 
ir telefono num. MU. 9607.

Mūsų dr-gė K. Romandienė 
yra nuoširdi veikėjai ir ge
ra rėmėja darbininkų klasės 
judėjimo. K. Romandienė dir
bo ir veikė darbininkiškose 
organizacijose per daugelį me
tų iki ją nelaboji liga pagul
dė į lovą.

Aš nuo savęs linkiu jums, 
brangi drauge, perkentėti tas 
visas jūs ligos kančias ir grei
tai pasveikti.

M. Valentą.

Duryea, Pa.
Prie WPA Boro projekto 

dirba apie 65 darbininkai. Se
niau buvo trys boseliai. Bet 
politikieriai ėmė varžytis už 
vietas, tai visus atleido ir at
siuntė naujus iš Wlkes-Barre. 
Per kiek laiko buvo gerai, bet 
vietiniai ėmė landžioti po ofi
sus, kam ne vietiniai užima 
boselių-’ vietas. Dabar davė ir 
vietiniam trims darbą. Bet ir 
anų neatleido. Tai dabar tu
rime 6 bosus. Kaip ilgai taip 
bus, nežinia.

Rugsėjo 16 dieną buvo teis
mas F. Olček, Duryea “bur- 
dės,” buvusio tax kolektoriaus 
už nusukimą apie $40,000. 
Prisipažino kaltu. Bausmės 
dar nepaskyrė.

J. Kaspariūnas.

LENKAI NUŠOVĘ 109
VOKIEČIŲ ORLAIVIUS
London. — Lenkai lakū

nai, sakoma, šį mėnesį nu
kirto žemyn 100 vokiečių 
orlaivių, o praeitą mėnesį— 
9. Jie daugiausia dalyvauja 
Londono gynime. .

Philadelphia, Pa.
Kalbės Browderis, Fosteris, 
Mother Bloor, Sam Darcy ir

Carl Reeve
Philadelphijos pažangioj.! 

visuomenė turėtų atkreipti di
delės svarbos į šias preziden
tinių rinkimų prakalbas, ku
rios yra rengiamos 4 dieną 
spalio-October, sekančiose 2- 
jose vietos: Olympia Arena, 
711 So. Broad St., ir Musical 
Hall, 810 Locust St., 8 val. v.

Prezidentiniai rinkimai arti
nasi. Reakcionieriai demon
struoja su savo klasės kandi
datais, mulkindami žmones 
paprasta senoviška mada. Jie 
mulkina ta pačia metodą prieš 
rinkimus; kad jie palengvins 
farmeriams gyvenimą; kad jie 
palengvins visų žmonių. gyve
nimą, tik jūs balsuokit už “mi
lijonierių” kandidatus. Abudu 
kandidatai kapitalistinių par
tijų lygiai sveria su tais pa
čiais tikslais: išnaudoti darbo 
žmones, prisiplėšti ko dau
giausiai pelnų, daryti suokal
bius su imperialistiniais diplo
matais, kad apsaugojus išnau
dotojų sistemą.

Dabartiniu laiku tatai ge
riausiai įrodo tų kapitalistinių 
partijų planai, kodėl jie atvi
rai nor įtraukti šią šalį į pa
saulinį imperialistų barbariš
ką karą. Jie laužo Jungtinių 
Valstijų konstituciją, jie ne
paiso Amerikos herojų, kurie 
paliuosavo Amerikos žmones 
iš po Anglijos despotizmo. 
Amerikos žmonės liejo kraują 
už laisvę, demokratiją, už 
lengvesnį visų žmonių gyveni
mą ir iki šiol žmonės naudojo
si rinkimų teisėmis, laisve, bet 
šiandien jau tie reakcininkai 
kitaip užgiedojo. Amer. kon
stitucijos teises jie braukia į 
šalį ir daro diktatoriškus pa
tvarkymus. Jie tą padarė ir 
daro su Komunistų Partijos 
kandidatu Browderiu ir abel- 

o

nai pasirįžę nuimti Komunis
tų Partiją nuo rinkimų balo
to. Jie užgynė išvažiuot Brovv- 
deriui su prakalbų' maršrutu, 
nes Jie mano, kad jis gali 
daug pakenkt. Tie jų veiksmai 
yra reikšmingi prieš darbo 
žmones. Koki jų tikslai delei 
šių rinkimų ? Amerikos reakci
ninkai paširįžę panaikinti tra
dicinę Amerikos laisvę, demo
kratines bei civiles teises, į- 
traukti šią šalį į dabartinį im
perialistinį karą, suvaržyti 
ekonominį, žmonių gyvenimą; 
pakrikdyti unijų kovingumą ir 
praplėšti didesnį žmonių iš
naudojimą ir pavergimą, kad 
išgelbėjus kapitalistinę siste
mą nuo žlugimo. Dėlei šių da
lykų valdančioji klasė uždrau
dė Browderiui važinėti po ko
lonijas ir aiškinti žmonėms 
faktus, kurių buržuazija nega
li nugalėti.

Mes, Phila. darbininkiškų 
organizacijų veikėjai, ragi
nant kiekvieną skaitytoją, 
kiekvieną organizacijų narį 
kiekvieną simpatiką, eiti ant 
šių prakalbų masiniai —< as
meniškai rodyti simpatiją dar
bo žmonių kandidatui; demon
struoti sykiu su visais klasi
niai susipratusiais žmonėmis ir 
reikalauti, kad Amerikos kon-

stitucijos teisės būt apsaugo
tos rinkimų laikotarpiu. Ne
paisymas tokio svarbaus ma
sinio susirinkimo, tai būt ne
paisymas savo geresnio ryto
jaus, savo geresnio gyvenimo.

Atsiminkit, kad bus patys 
žymiausi kalbėtojai dviejose 
svetainėse ateinantį penkta
dienį, 8 vai. vak. Eikit į pra
kalbas ir nepalikit savo kai
mynų.

Kviečia Progresyvių 
Lietuvių Komitetas.

Worcester, Mass.
Mūsų Naujienos

Ką tik praėjo rugsėjo 29. 
Tai buvo graži diena. Ką tik 
sugrįžau iš parengimo naudai 
Kanados “Liaudies Balso”. Ir 
rašau keletą įspūdžių iš šio 
garbingo darbininkų spaudai 
parengimo.

čia radau besidarbuojančius 
LLD abiejų kuopų drauges ir 
draugus. Mat, abi kuopos 
bendrai susirūpino suteikti 
“L. B.” šiokią tokią paramą ir 
rūpesčiu Stankienės, Sukackie
nės, žalimienės, Valančauskie- 
nės, Juslaus, Janulio, Plokščio, 
Sadausko, Bakšio, Petravičie- 
nės, Ramonienės, Banionio, 
Pilkausko, Mizaros, buvo su
ruošus parengimas. Paliks ke
letas dolerių “Liaudies Bal
sui”

Gražus būrys ir svečių, net 
iš tolimesnių kolonijų pribuvo, 
kaip tai, iš Hudson ir Nor
wood.

Pribuvus į gražųjį Olympia 
Parką, radau jau žmones be
sikalbant apie drg. Bimbos 
įvykstančias prakalbas spalių 
(October) 6 d., 7 vai. vaka
rą, 29 Endicott St. svetainėje. 
Mat,, buvo paskelbta vietinia
me anglų laikraštyje, rytinėj 
laidoj, 28 d. rugsėjo, šešta
dienio rytą, kad d. Bimba va
žiavo automobiliu su Earl 
Browderio išbeiluotoja ir žuvo 
automobiliaus nelaimėje. Liko
si užmuštas. žinia paduota 
net iš Greenwich, Connecticut. 
Mat, d. Bimba kąlbės Lietuvos 
naujo gyvenimo klausimu. Tad 
fašistai mano, kad jie pa-

nantį sekmadienį įvyks. Todėl 
visi garsinkite 6 d. spalių 
(October) prakalbas, faši^* 
tinių zaunijimų nepaisykit.

Drg. Bakšys sakė, kad į 
Aido Choro pamokas ateis 
daug jaunimo, todėl visi į 
Choro pamokas 2 d. spalių 
(October). Choras rengiasi 
prie operetės. Drg. KarSokie- 
ne, choro mokytoja, kviečia 
visus ir visas choristus lankyti 
pamokas. Grįškite, draugės ir 
draugai, tuoj į chorą, nelau
kite. J. M. L.

PRANEŠIMA] Iš KjTUK
PHILADELPHIA, PA.

Birutės Choro pamokos įvyks 3 
d. October (spalio), 8 vai. vakare, 
735 Fairmount Ave. Visos choristės 
dalyvaukite ir naujų atsiveskite. Ne- 
sivėluokite, būkite laiku. — J. Šmi
tienė. (232-3)

CAMDEN, N. J.
Draugai! LDS ir ALDLD kuopų 

susirinkimai atsibus šios pėtnyčios 
vakare (4 d. spalio) pas draugus 
Valinčius, 901 N. 7th St., Camden, 
N. J. Visi draugai kviečiami daly
vauti susirinkimuose, nes randasi 
reikalų, kuriuos teks apkalbėti. At
siveskite ir naujų kandidatų j kuo
pas. Į ALDLD įstojimas tik vienas 
doleris. Abiejų kuopų sekr. S. V.

(232-3)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 4 d. spalių, 7:30 v. v., 
1035 Caniff. Visi nariai būkite lai
ku, kad užbaigti susirinkimą greit, 
nes po susirinkimo bus diskusijos. 
Tema, “Ar Lietuva Gerai Padarė, 
kad Prisidėjo prie Sovietų?” — A. 
V. Sekr.

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, 4 d. 
spalio (Oct.), 8 vai. vakare. Visi na
riai yra prašęmi dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarimui draugijos vajaus 
reikalu. Taipgi su 1 d. spalio prasi
dėjo dienraščio “Laisvės” vajus, tai 
turime gerai prisirengti prie šio 
vajaus, kad padaryti jį sėkmingu.

7-to Apskričio metinė konferenci
ja .įvyks spalio 20 d. — J. J.

(232-3)

MASPETH, N. Y.
LDS 14-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 3-čią dieną spalio 
(Oct.) Zabielskio svetainėje, 8-tą 
valandą vakare. Visi nariai dalyvau
kite. -‘-Sekr.

skelbs d. Bimbą mirusiu, tai 
žmonės neis į garsinamas pra
kalbas.

čia pranešu, kad d. Bimba
yra gyvas ir prakalbos atei- raštyje

WORCESTER, MASS.
3 d. spalio (Oct.), LLD 155 ir 11 

kp. narių, “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojai turės svarbų susirinkimą. 
Kiekvienas minėtų organizacijų na-

Garsinkite savo Biznį dien- 
“Laisveje”.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

rys, “Laisvės” ir “Vilnies” skaityto
jas privalo dalyvauti šiame susirin
kime. Nesiteisinkite senatve ar ko
kiais negalėjimais, prikalbinti dien
raščiui naują skaitytoją galime visi. 
Būkime mitinge 3 d. spalio (Oct.), 
pasidarykime planus ir platinkime 
dienraščius; skleiskime apšvietą. Su
sirinkimas bus' 29 Endicott St., 7:30 
vai. vakare. —J. M. Lukas.

(232-3)

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
rį atsivesti, dar vajus nepasibaigė.

(231-232)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
•

J. Le VANDA—E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS 
•

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. A 

Tel. Stagg 2-0783 
NIGHT—HAvemeyer 8-11M

V .a.:« F O K E P T W V £
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi

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 skaniausią 
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 I kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime ijąformacljas apie svorį ir kaina*.

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

Paimti federalėn tarnybon nacijonalės gvardijos nariai vyksta j Dix stovyklą, 
New Jersey valstijoj tarnauti Dėdės Sa mo kariuomenėje.

1113 Mt. Vernon Street

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

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

5

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

< Office Phone
< EVergrcen 4-6971

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street

OPEN

RHEA

Brooklyn, N. Y,

Turkish Room, Russian

DAY and NIGHT

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

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

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

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

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

S
 KAIP PASILAIKYT SVEIKU

#raujo7 Odosir 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 į Dr. Zina, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

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

IŠTYRIMAI DOVANAI

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

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

VsHandos: 9 A. M.—8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.
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Siuvėjų Žinios
Lietuvių Kriaučių Amalga- 

meitų Unijos 54-to Skyriaus 
susirinkimas įvyko trečiadie
nį, 25-tą rugsėjo, Kliubo sve
tainėje. Pasitaikius blogam 
orui, nes visą dieną smarkiai 
lijo, o vakare staiga pašoko 
nelauktas vėsumas, drebulys 
ir, gal būt, dėlei tų priežasčių 
ir siuvėjų mažai atsilankė su
sirinkimam

Baliaus Reikalu
Siuvėjų penktas iš eilės me

tinis balius įvyks-<12-tą spalio, 
Grand Paradise svetainėje, tai 
prie jo išrinkta trys darbinin
kai: Nalivaika, Zizas ir Stag- 
niūnas.

Baliaus sekretorius Vaitu
kaitis pranešė nesmagią žinią, 
kad vienam iš dirbtuvių komi
sijos narių pasitaikė pamesti 
baliaus 26-šis tikietus. Tikieto 
vertė 25-ki centai. Tad, jeigu 
kas radote,—prašome juos su
grąžinti delegatui Bubniui, ar
ba palikite Piliečių Kliube. 
Pasinaudoti žmogaus nelaime 
nėra gerbtinas užsiėmimas.

Raportai
unijos aukštesnių įstaigų 
pranešta, kad tūlas Spi-

nešta, prie jųjų nereikia nei 
y kriaučių, nei preserių, nei ki

tų rankų. Statikų reiks daug. 
Dabar unijos yra tokis nusi
statymas, kad neismetus lau
kan senus darbininkus, bet pa
laikius viduje. Kas reiškia, 
jog iš vadinamo lauko nebus 
priimama naujų mokinių, bet 
bus duodama proga kriaučiam 
ir preseriam mokintis ant siu
vamų mašinų, nes dirbimas ka
reiviškų rūbų gali nusitraukt 
ir metus ir kitus laiko. O jei
gu iš senų darbininkų niekas 
nesimokins, bus priimami nau
ji mokiniai, tai pasibaigus uni
formoms unija neturės 
padėti tuos mokinius.

Bubnio Raportas
Delegatas Bubnys pradėjo 

savo raportą nuo Atkočaičio- 
Goldbergio dirbtuvės, sakyda
mas, jog tenai civilis darbas 
jau yra baigiamas, bet tuojaus 
pradės siūti kareiyiškus rūbus. 
Rodosi, viskas būtų tvarkoje, 
jei ne tas į laiką neatmokėji- 
mas algų, žmonės pyksta ir 
jau pradeda duoti skundus, 
kad neturi už ką nusipirkti 

Neatmokėjimo prie- 
viena fir- 
padarytą 
negalima

Už Teisę Balsuoti

kur

buvo
jota savo dirbtuvėje susiorga
nizavo savotišką “uniją”, no
rėdamas mokėti tik 40 cen
tų į valandą ir vietoje dirbti 
36-šias valandas — 40 va
landų. Bet Amalgameitų Uni
ja greitai griebėsi už veikmės 
ir išvedė darbininkus streikam 
Manoma, kad tuomi naujai 
“unijai” išlupo pamatą iš po 
kojų ir ji turės nuvirsti. Taip
gi pranešama, jog ir daugiau 
atsiranda tokių gudruolių, ku
rie kreivai žiūri į uniją ir ban
do visokius būdus, idant atsi
kratyti jos. Prasideda lyg ir 
kokis naujas prieš-unijihis 
bruzdėjimas. ,

Kitas pranešimas priduoda 
siuvėjui smagesnių minčių ir 
svajonių, nes sakoma, kad uni
jos pareigūnai deda visas pa
stangas Washingtone, idant 
jarp pakėlus vadinamos vidu
tinės mokesties 50c. į valandą, 
vietoje dabartinės 40c. Taigi 
ateities viltis dar turi progos 
pasišildyti kriaučiaus užanty
je, bet jeigu ir ji sušals, tai ir 
kriaučiuką drebulys užbala- 
dos...

Rodosi, bus jau pora mėne
sių, kaip savo korespondenci
joj pranešiau, kad ką pagaus 
dirbant viršlaikius ir nubaus, 
tai nebus priimama jokių atsi
šaukimų ir’ grąžinimų pinigų 
atgal, bet šiame susirinkime 
pranešė, kad atsišaukimas bu
vo* priimtas ir po penkinę at
mokėta atgal. Tokis elgęsis 
tarimų darytojus paverčia ple
pančia košele...

Siuvimas Kareiviškų Rūbų
Iš pranešėjų kalbos supra

tome, jog New Yorkas ir apie- 
linkė gauna pasiūti 141,000 
šinelių. Už vieno šineliaus pa
siuvimą darbininkams išmokės 
tik du doleriu. Už mundierių 
$1.95, o už kelnes 41-ną cen-

duonos.
žastis yra tame, kad 
ma moka jiems už 
darbą notomis ir jų 
taip greit išmainyt,
darbininkai turi palaukti.

’ Pas Kaspercką valdžios in
spektoriai peržiūrėję knygas 
surado, kad ne tik moterys 
neuždirba 40-mt centų į va
landą, bet ir vyrai. Vyrai ne
turėdami darbo niekus plepsi, 
rūko, alų geria ir neina na
mo, o naujas knygvedys jiems 
užrašo valandas. Kaip jie iš
lygins tą maišalienę, tai patys 
nežino. . .

Nacionalė Federacija Kons
titucinėms Laisvėms ginti iš
siuntinėjo spaudai ir organi
zacijoms atsišaukimą, kuriame 
nurodo svarbą ginti teisę lais
vai balsuoti už ką norima. Ja
me rašo:

“Tai Amerika kovoja... 
Šimtuose miestų po visas Jung
tines Valstijas fašizmas mar- 
šuoja prieš balsavimus. Prie
varta, kamantinėjimai ir pik
ti įstatymai buvo vartojami at
imt piliečiams virš trijų de
šimtų valstijų teisę balsuot, 
kaip jie nori. M'ažumų parti
jos beteisiškai numestos nuo 
baloto. Rinkimų darbininkąi 
buvo grasinami, sumušti, įka
linti. Kova už išlaikymą tei
sės balsuot, yra kova už išlai
kymą Amerikos tvėrėjų mums 
paliktų laisvių.”

Federacijos newyorkinis sky
rius tuo klausimu rengia ma
sinį mitingą spalių 9-tos ' va
karą, viešbutyje Astor, Times 
Square, N. Y. Pranešime sa
ko, jog kalbės ir Rinkiminio 
persekiojimo aukos' iš kelių 
apylinkės valstijų.

Mitinge taipgi kalbės pa- 
skilbęs rašytojas Theodore 
Dreiser, Dashiel Hammet, Os
mond K. Fraenkel, rabinas 
Moses Miller, Dr. Walter Rau- 
thenstrauch ir kiti. Pradžia 
v. vakaro. Įžanga tik 25c.
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Sako, Kad Nejieškoma 
Įstaigos Užpuolikų

Siuvant kareiviškus rūbus 
išmes daug darbininkų, nes 
kaip jau buvo ne sykį pra

wick Ave., 7 ir 8 distriktai. 
43-čioj Boerum St. ir Man
hattan Avė., 9, 22 ir 23 dist.

Wm. J. Gaynor H. S., Manhat
tan Avė. ir Ten Eyck St. 
10, 11, 18 ir 21 distriktai.

132-roj Metropolitan ir Man
hattan Avės. 15, 16 ir 17 ds.

141 McKibben ir Leonard Sts. 
24 distriktas.

168 Throop Ave. ir Bartlett 
St. 25 distriktas.

18-to.j Leonard ir Maujer Sts.
19. ir 20 distriktai.
Keturioliktame Assemblio 

Distrikte:
37- toj So. 4th St. ir Wythe 

Ave., 1, 2, rink, distriktai
38- toj No. 7th St. ir Bedford
Ave., 3, 4, 5 rink, distriktai.

17-toj No. 5th St. ir Driggs 
Ave., 9, 10 rink, distriktai.

143 Havemeyer ir No. 7th Sts.,
6, 7, 8 rinkimų distriktai.

50 S. 3rd St. ir Driggs Ave.,
11, 12, 13, 14 rink, distr.

19 So. 3rd ir Keap Sts. 15,
19, 20, 21, 22, 23, 24 distr.

20 Union Ave. ir Ainslie St., 
16, 17, 18 rink, distriktai.

122 Harrison Ave. ir Heyward'
St., 25, 26, 27 rink, distrik.

MIRĖ

Nors Bubnys, duodamas ra
portą, minėjo ir kitų dirbtu
vių vardus, bet jose nieko 
ųaujo. Po biskiuką dirbinėja, 
ir tiek. •

Po Bubnio raporto kilo ma
žos nepasitenkinimo diskusiju- 
kės, bet smulkmeniškai jas ap
rašyti, mano supratimu, neap
simoka. Priminsi paskesnes, 
nekliudydamas pirmesnių, tai 
kiti žmonės užsigaus, kad ir 
jų nesuminėjau.

J. Nalivaika, Skyr. Koresp.

V. Taurui-Vidikui Pagerbti 
Vakaras bus Įdomus

Sekantį šeštadienį “Laisvės” 
salėje įvykstantis bankietas V. 
Taurui-Vidikui pagerbti bus 
gražus ir įdomus. Dr. A. Pe
triką kalbės apie V. Taurą, 
kaipo poetą ir literatą. A. 
Bimba kalbės apie V. Tauro 
išverstus į lietuvių kalbą vei
kalus.

Muzikalė programa taipgi 
bus: Aldona Klimaitė dai
nuos; taipgi padainuos Brook
lyn© lietuvių trubadūrai—Pe
tras Grabauskas ir Aleks. Ve
lička.

Prašome įsigyti tikietus iš 
anksto. Tikieto kaina $1.

Apie 7 vai. ryto pereitą sek
madienį newyorkieciai girdėję 
keletą, kiti kelioliką garsių 
eksplozijų ar šūvių, bet poli
cija negalėjo išaiškinti, iš kur 
kilęs trenksmas.

Dienraščio 44 L ai s v ės”
KONCERTAS

Bus

Lapkričio 10 November
1940

LABOR LYCEUM SALĖJE
949 WILLOUGHBY AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Yorkvillės Moterų Taikos 
Tarybos patalpon anksti penk
tadienio rytą kas nors pro lan
gą įmetė granaton panašų 
sviedinį tokiu smarkumu, jog 
perkirto dvi plasterio sieneles 
ir nukrito trečiame kambary
je. Po to pikti priešai pro iš
muštą langą dar įmetė pelenų 
keną.

Išbudinta iš miego viršuje 
gyvenanti namo prižiūrėtoja 
pašaukė policiją, bet ta atėjus 
tik pasižiūrėjus. Prižiūrėtoja 
per 7 valandas telefonais 
klausinėjus pas policijos komi- 
sionierių ir pas majorą, kol 
prisiprašius, kad atsiųstų poli
ciją nuodugniau patyrinėti už
puolimo nuostolį ir kaltinin
kus, bet ir tada policija nepa
rodžius noro dalyką ištirti ar 
jieškot piktadarių.

Įstaigos vedėjos sako, kad 
iš viso ko atrodo, jog tai bus 
buvęs įstaigai planingas kerš
tas dėlto, kad jos labai sėk
mingai veda propagandą prieš 
Amerikos įtraukimą karan ir 
numaskuojančios karo šalinin
kus. Tarpe kitų, jos piketa
vusios ir kongresmano Kenne
dy namus.

Antradienį, 1 d. spalių-Oct. 
mirė Jurgis Valukevičius, 67 
m. amžiaus, gyvenęs 1926 Put
nam Ave., Brooklyn, N. Y. Jo 
kūnas pašarvotas pas Theodor 
Lutz, 68-08 Forest Av., Brook
lyn, N. Y. Bus palaidotas 
penktadienį, 4 d. spalių (Oct. 
4th), 10 vai. ryte iš Karalie
nės Angelų bažnyčios.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Elzbietą, tris sūnus ir 
dvi dukteris. Valukevičius bu
vo narys Šv. Jurgio draugys
tės ir Brooklyne išgyveno 43 
metus.

Van Arsdale ir keturi kiti 
unijos veikėjai, su juomi buvę 
sulaikyti kalėjime gale per
eitos savaitės, tapo paliuosuo- 
ti po kaucijomis, kurios irgi 
daug numažintos nuo origina
liai buvusių nustatytų dviem 
po $50,000 ir trim po $10,000.

Dabar Van Arsdale ir Han
sen paliuosuoti po $7,500 kau
cijomis kiekvienas, o Wipfler, 
Deneen iy Copicotti paleisti 
po $1,000 kaucijomis.

Unijos viršininkai ir - veikė
jai buvo sulaikyti 1794 me
tais išleistu ir dabartinių re
akcininkų iš numirusių prikel
tu įstatymu prieš riaušes. Ma
sinis pikietas, kuriame streik
laužių pasikėsinimas ant pi- 
kietų iššaukė susikirtimą, pa
vadinta riaušėmis ir už to pa
sekmes bandoma apkaltinti 
unijistai.

Turėjimas numažint kauci
jas ir paliuosuot unijistus, po
litiniuose rateliuose laikoma 
Queens prokuroro Charles 
Sullivan’o galios braškėjimu. 
Numatoma, jog Queens de
mokratų mašina susilauksian
ti gana karčių atsiliepimų apie 
savo tokią demokratiją iš 16,- 
000 Elektristų Unijos Lokalo 
3-čio narių ir iš kitų unijų. Tas 
lokalas yra didžiausia AF of 
L organizacija bildingų indus
trijoj.

SUSIRINKIMAI
LDS 13 KUOPOS NARIAMS

Ketvirtadienį, 3 d. spalių, 8 vai. 
vakare, Logan Inn patalpoj, kampas 
Logan St. ir Atlantic Avė., įvyks 
kuopos susirinkimas. Nariai kvie
čiami dalyvauti. — Sekr. A. Bieliau
skienė. (232-233)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau moters prie naujo dar

bo, prižiūrėjimui 10 m. amžiaus 
mergaitės 
j savaitę, 
Atnerican

to m.
ir vieno vyro, mokėsiu 
valgis ir guolis, 274

St., Philadelphia, Pa.
(231-233)

$5
S.

Jauny Vyry Registracija 
Karinei Tarnybai

Spalių 16-tą visame mieste 
įvyks registracija jaunų vyrų, 
amžiumi atatinkamų,, karinei 
tarnybai. Įsakyta registruotis 
visiems, kurie yra 21 m. ir iki 
35 m. amžiaus.

Visame mieste įsteigta 712 
registracijos punktų, mokyk
lų patalpose. Ragina visus re
gistruotis savame rinkimų dis
trikte, arčiausia prie namų. 
Skaitytojų parankumui, pa
duodame ištisai lietuviais ap
gyventų distriktų stotis. Skel
bimas nebus kartojamas, tad 
prašome išsikirpti ir pasilaiky
ti sąrašus savo ir kitų infor
macijai. Kiti distriktai bus 
skelbiami kitose laidose.

Stotys William'sburge
Tryliktame Assemblio Dis

trikte registracija bus seka
mose mokyklose:
23-čioj Conselyea

oldt Sts. 1, 2, 3, 4 
36-toj Stagg St. ir
Ave., 5, 12 ir 13

88-oj Vandervoort ir Thames 
Sts., 6 distriktas.

196-toj Meserole St. ir Bush-

ir Humb- 
ir 14 dist. 
Bushwick 
distriktai.

;——į ~' .

New Yorko Demokratų 
Konvencija

Pereitą pirmadienį, Manhat
tan Center, N. Y., atsidarė 
New York o Demokratu Par
tijos valstijinė konvencija. Joj 
figūravo James A. Farley, bu
vęs generalis pašto viršinin
kas ir prezidento Roosevelto 
rinkimų kampanijos vedėjas 
pastaruosiuose dvejuose rinki
muose.

Kad ne viskas švelniai eina 
ir tarp pačių demokratų šiuo
se rinkimuose, buvo aišku iš 
Farley kalbos. Jis nei karto 
nesuminėjo Roosevelto vardo, 
neprisiminė ir trečio termino, 
neigi buvusios “Naujosios Da
lybos,” o perstatydamas gu
bernatorių Lehmaną kalbėt sa
kė, jog jis esąs “didžiausis gu
bernatorius, kokį New. Yorkas 
turėjęs.” Menama, jog tas pa
lyginimas specialiai taikyta 
Rooseveltui, kadangi jis buvo 
gubernatoriumi du terminu 
prieš jo išrinkimą į preziden
tus 1932 m.

Lehmanas kalbėjo už Roo- 
seveltą entuziastiškai, tačiau 
delegatuose atsiliepimą gavo 
nedidžiausį.

Taipgi kalbėjo senatoriai 
Wagner ir Mead, kurie kalbė
jo už trečią terminą ir prieš 
Willkie.

Demokratai nominavo savo 
kandidatus į kongresmanus at- 
large O’Day ir Merritt; į ape
liacijų teismo teisėjus—Lew
is iš Syracuse, Conway iš 
Brooklyno ir Desmond iš Buf
falo. Gi į 47-nių prezidento 
rinkikų-elektorių skaičių įdėjo 
.ir 6 dešiniojo sparno Am. Dar
bo Partijos šulus O’Leary, 
Armstrong, Antonini, Rose, 
Bellanca ir Huggins.

RANDAVOJ1MA1
Išsirandavoja tinkamas vienam 

vyrui fornišiuotas kambarys, garu 
apšildomas, Williamsburgh sekcijoje. 
Arti gerų restauracijų ir patogi 
traukiniais komunikacija. Kreipki
tės: Bukšnys, 364 So. 1st St., Broo
klyn, N. Y. (232-3)

Pajieškau Rozalijos ■ 'Šabūnaitės, 
po vyru Ęundrotienė. 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)

Ant Bedford Ave., Brooklyn 
arti North 9th Street

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

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

Main 4-4300.

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
{domiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -?xtra Dry Alus. 

Didėlis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

80 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

NOTARY
PUBLIC

—,-------f----
Telephone

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Mateušas Simonavičius
&3T Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
los ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

CHARLES’
UP-TO-DATE\J

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

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sta.
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberial

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS) 

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Lietuviu Rakandu Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. jęy. 7-8451 Brooklyn, N. Y.
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Lietuvių Kuro Kompanija
‘ ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — ‘^Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasal ir kepta paršlena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai Ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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