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Lietuviško Darbininkiško
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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- 

v v • •rasciui.

Tebūna man 
ti šiuos krislus 
draugus.

Rytoj, spalių
niečiai ruošia V. Taurui-Vidi- 
kui pagerbti bankietą. Skaity
tojas, be abejo, jau žino, kad 
V. Taurui šiemet sukanka 30 
metai, kai jis dirba laikrašti
ninko darbą.

Būdamas 25 metų amžiaus, 
V. Tauras (1910 metais) bu
vo pakviestas redaguoti SLA 
organą. Bet jis buvo socia
listas,—ne iš žodžių, bet iš 
darbų. Kadangi jis “Tėvynę” 
vedė pažangioje tų laikų dva
sioje, tai reakcininkai pasirū
pino jį iš redaktoriaus išėsti.

Po trumpo laiko jis buvo 
pakviestas redaguoti LSS or
ganą “Kovą”. O kai V. Kap
sukas apleido Ameriką, V. 
Taurui teko redaguoti žurna
las “Naujoji Gadynė.” Dar 
paskui jis redagavo “Tiesą”, 
ėjusią neilgą laiką.z

—
Greta laikraštininko darbo, 

V. Tauras kadaise rašė ir po
eziją. Vėliau jis vertė kny
gas, mokslines knygas, rišan
čias visuomeninius klausimus. 
Jeigu šiandien mes turime lie
tuvių kalboj Markso, Lenino, 
Jaroslavskio, Barbusės raštų, 
taj reikia pasidėkavoti V. Tau
rui. Jis juos gražiai išvertė.

Arti prieš 20 metų V. Tau
ras pradėjo dirbti “Laisvėje”. 
Tebedirba jis čia ir šiandien.

Sekmadienį, spalių 6 d., či- 
kagiečiai ruošia pagerbtuviij 
vakarą “Vilnies” redaktoriui 
V. Andriuliui.

Andriuliui šiemet sukanka 
25-keri metai, kai jis dirba 
laikraštininko darbą. Pirmiau 
jis daug rašinėdavo įvairiems 
laikraščiams, paskui dirbo 
“žarijai” (Čikagoje), o prieš 
20 metų, kai “Vilnis” pradė
jo eiti, jis redagavo ją. Re
dagavo veik be pertraukos-— 
tik trumpam laikui kadaise 
buvo apsistojęs Brooklyne ir 
dirbo “Laisvėje”.

Taigi V. Andriulis ir “Vil
nis” yra labai artimi, labai 
glaudžiai susiję. Atrodytų, 
kad be jo “Vilnis” nebūtų 
“Vilnis.”

V. Andriulis, be to, yra pa
rašęs eilę brošiūrų.

PO VISA LIETUVA BUS IŠVEDŽIOTA ELEKTRA 1941 M
LIETUVOJ BAIGIA STATYTI DIDŽIULĘ 

VANDEN-ELEKTROS DIRBYKLĄ
Pastątyta Radio Fabrikas; Baigiama Būdavot įvairūs Kiti 

Fabrikai; Visais Garais Veikia ir Senosios Dirbtuvės
Kaunas. — Lietuvos Ta

rybų Socialistinės Respubli
kos vyriausybė išdirbo pla
ną iki 1941 m. įvest elektrą 
ne tik visuose miestuose ir 
miesteliuose, bet pravest ją 
ir į kaimus, kaip kad iš 
Kauno pranešama spal. 2 d.

Dabar siunčiama dar keli 
tūkstančiai darbininkų baig-

Chamberlainas, Buvęs 
Premjeras, Pasitraukė 

iš Angly Valdžios
London, spal. 3.—Iš ang

lų ministerių kabineto pasi
traukė N. Chamberlainas, 
pirmiau buvęs premjeras.

Iš valdžios jis pasišalinęs 
dėl. nesveikatos. Chamber
lainas eina 72-rus metus 
amžiaus.

Dabartiniame premjero 
Churchillio mihisterių kabi
nete Chamberlainas veikė 
kaip ministerių tarybos pir
mininkas.

Daugelis darbo unijų ir 
šiaip anglų jau seniai rei
kalavo pašalint Chumber- 
laina iš ministerių kabineto. 
Jie nurodė, kad tai Cham
berlainas savo nusileidimais 
Hitleriui taip išaugino na- 
ziams ragus.

Spėjama, kad premjeras 
Churchill prisiims dar vieną

Lietuvių darbininkiško laik-. Darbo Partijos žmogų į mi- 
raščio redaktoriaus darbas nisterių kabinėta. Dabar ja- 
yra ypatingas darbas. Sunkus. me yra du darbiečiai: Er- 
Jis ne tik turi rūpintis laik- negt Beyin h. CJ R Atu 
rasčiu, bet ir visu judėjimu: i 
turi redaguoti, rašyti, sakyti 
kalbas, organizuoti, na, ir savo 
laikraštį platinti.

Lietuvių darbininkiško laik
raščio redaktorius ne tik daug
dirba, bet ir mažai gauna ap- manda atidengė, kad dabar 
mokėti-jo algelė labai skrum- 
ni.. C) kai laikraščiui pinigij 
stokuoja—ir tos negauna.

ti statyt milžinišką vanden- 
elektros stotį 'Turniškuose.

Jau užbaigtas ir šiomis 
dienomis pradės veikti nau
jas fabrikas, kuris daugme- 
niškai gamins radio priim
tuvus. ČJame dirbs keli šim
tai darbininku, v

Šiauliuose baigiama sta
tyt naujas odų dirbimo fa
brikas, o Palemęne—naujas 
metalo vamzdžių fabrikas. 
Neužilgo pradės dirbti ir 
naujas stiklo fabrikas Rad
viliškyje.

Budavojamas 
mento fabrikas 
nėję.

Visais garais
niuje Sparteris, medžio ap
dirbimo fabrikas, ir didžiu
lė popieros dirbtuvė.

Kaune visomis jėgomis 
dirba Kontinentalis tabako 
fabrikas ir senasis stiklo fa
brikas “Elnias”. ' ■

Tarybinė Lietuvos vy
riausybė taipgi panaujina ir 
leidžia darban senąsias dirb
tuves ir fabrikus, kurie prie 
Smetonos valdžios per eilę 
metų bergždžiai stovėjo, 
kuomet desėtkai tūkstančių 
bedarbių palaipsniui bada
vo. • ’

didelis ce- 
Skirsnemu-

veikia Vil-

* A

ŠĮ VAKARĄ BROWDERIS 
KALBA PER RADIO

Trys Šeimos Valdo Karinę 
ir Kitokią Stambiausią 

Pramonę Amerikoje
Washington. — Trys tur- mikalai, ginklai, amunicija, 

čių šeimynos Jungtinėse geležinkeliai ir kitos susi- 
Valstijose: duPontai, Ro-'siekimų įmonės, 
ckefelleriai ir Melionai turi 
šėrų už 1 bilioną ir 400 mi
lionų dolerių penkiolikoje iš 
200 didžiausių pramonių, ir 
tie Šerai yra taip pirkti, kad 
šios trys šeimynos turi 
“daug įtakos, gaLnet kon
troliuoja” tas penkioliką

DuPontai, amunicijos fa
brikantai, taipgi kontroliuo
ja General Motors automo
bilių korporaciją ir United 
States Gumos korporaciją. 
Rockefelleriai viešpatauja 
srityje žibalo, gazolino ir 

x., . , i kitose pramonėse, būtino-pramomų. Šita?p raportavo ge galieg gynimui. Melionaivaldiška Šėrų ir Biržų Ko
misija spal. 2 d.

Dešimt kitų šeimynų, su
sijusių su Rockefelleriais- 
duPontais-Melionais, turi 
šėrų už 2 bilionus ir 700 
milionų dolerių, tai yra, aš
tuonis procentus visų 
korporacijų šėrų, sako 
diškas raportas.

Tos 200 korporacijų 
daro daugumą tokių pramo
nių, kaip fabrikai, kasyklos, 
elektra, gesas, plienas, che-

200 
val-

su-

valdo daugelį metalų fabri
kų, kurie labai svarbūs 
Amerikos ginklavimuisi. •

Svetimšaliai turi du bilio- 
nus dolerių vertės šėrų tuo
se dviejuose šimtuose svar
biausių Amerikos pramo
nių, kaip parodo valdiškas 
raportas.

Viena ar kelios 
sios korporacijos 
kontroliuoja 60 iš 
nimų korporacijų.

didžiau- 
visiškai 
200 mi-

MIRĖ PRANAS MAŠIOTAS, ŽYMUS LIE
TUVIU PEDAGOGAS RAŠYTOJAS

IŠKILMINGAI PALAIDO
TAS VALSTYBĖS 

LĖŠOMIS

UNIJOS RAGINA PREZIDENTĄ ATMES
TI NAUJĄ REGISTRAVIMO SUMANYMĄ
Jei Šis Sumanymas Taptą įstatymu, tai Būtą įnagis prieš 

Darbo Unijas; Būtą Nazią Laimėjimas, Sako Browderis
Washington, spal. 3.— zių Amerikiečių - Vokiečių 

Daugelis darbo unijų, ypač 
CIO, susiuntė telegramas 
prezidentui Roose veltui— 
reikalauja, kad jis atmestų 
(vetuotų) Voorhis’o suma
nymą, kurį priėmė Jungti
nių Valstijų kongresas. Šis 
sumanymas iš paviršiaus 
atrodo nukreiptas prieš Ko
munistų Partiją. Jis Reika
lauja suregistruoti organi
zacijas, kurias, girdi, “kon
troliuoja svetimi kraštai.”

Bet tas sumanymas grę- 
sia visoms darbo unijoms, 
kurios turi bent kokių tarp
tautinių broliškų ryšių su 
užsienių unijomis ar kito
mis organizacijomis, kaip 
nurodo “Daily Worker”. 
Toks įstatymas gręstų ir vi
sam darbo unijų judėjimui 
Amerikoj.

Šis Voorhis’o sumanymas, 
be kitko, reikalauja išduot 
valdžiai vardus ir adresus-

Bundą. Bet jeigu jis taptų 
įstatymu, tai dėl to “laimė
tų nazių principai” Ameri
koje, kaip kad andai pareiš
kė Browderis , Komunistų 
Partijos Centro sekretorius, 
kada jis kalbėjo senato tei
sių komisijoj, reikalauda
mas atmest šį sumanymą.

Willkie Tvirtina, kad 
Rooseveltas Stumia 
^Amerika i Kara

Kaunas.—šeštadienį rug
sėjo 14 d. mirė aušrininkas 
ir varpininkas, įžymus pe
dagogas ir rašytojas PRA
NAS MAŠIOTAS, sulaukęs 
77 metų amžiaus.

Atsižvelgus į Prano Ma-

visą gyvenimą jis 
mokslo vadovėlių, 
verstinių veikalų 
ir per 30 origina- 
buvo vienas įžy- 
pozityvios minties

Trūkstą Vokiečiam Bombane- 
šią, Kaip kad Sako Anglai
Berlin. — Vokiečių ko-

Aš žinau vieną gerą mūsų 
draugą, gyvenantį Brooklyno 
prįemiestyje, kuris išdirbo vie
name fabrike 30 metų. Jis ga
vo dovaną—puikų riešinį laik
rodėlį ir jam buvo pasakyta, 
kad nuo dabar, jei jis nesi
jaučia gerai,, gali neiti fabri- 
kan dirbti; jam būsianti mo
kama pensija.

Tokių atsitikimų, aišku, yra 
nemažai ir kituose fabrikuo
se.

Na, o lietuviško darbininkiš
ko laikraščio redaktorius to- į 
kių dalykų negavo ir negaus.

jie siunčia daugiausia grei
tus, lengvus savo lėktuvus 
bombarduot Angliją, bet šie 
lėktuvai “sunkiausiomis” 
bombomis sprogdiną ir de
giną svarbius karui pasta
tus Anglijoj.

Anglai Bombardavo Berlynu 
Ir Priešo Ginklų Fabrikus

Vi

Bet jis to ir nejieško. Jis 
rašo įgudusiai todėl, kad jam 
rūpi apginti savo idėja, kad 
jam rūpi praplėsti savo idėją 
kituose darbininkuose; todėl, 
kad jis nori matyti darbinin
ką apsišvietusį ir darbininkų 
judėjimą stiprų.

O kai jis nusens ir nebega
lės dirbti,—atsistos ten, kur 
atsistoja milijonai vargšų dar- 

(Tą»a ant 7-to pusi.)

Anglai Praneša:
London, spak 3.—Anglų 

orlaiviai sėkmingai bombar
davo didžiausius vokiečių 
Krupp ginklų-amunicijos fa
brikus, Berlyną, žibalo fab
rikus, lėktuvų stovyklas, ge
ležinkelių mazgus, visą eilę 
vokiečių prieplaukų ir kitus 
karinius taikinius. Šiuose 
žygiuose žuvo 2 anglų orlai
viai.

Berlin, spal. 3.—Vienas 
vokiečių submarinas nus
kandino 8 anglų laivus, viso 
42,644 tonų, kaip skelbia vo
kiečiai.

iV‘

New York. — Šį penkta
dienį nuo 11:15 iki 11:30 
P. M. sakys kalbą per radio šioto, kaip liaudies auklėto- 
Earl Browder, komunistų 
kandidatas į prezidentus. 
Kalba bus skleidžiama per 
Mutual radio tinklą; New 
Yorko apylinkėj bus girdi
ma per W0R stotį. Jo kal
bos tema: “Ką Rooseveltas 
ir Willkie žada Amerikos 
jaunuoliams.”

600 NAZIŲ KARO PRAMO 
NĖJĘ ARTI NEW YORKO
Newark, N. J.—Kongresi

nei Dieso tyrinėjimų komi
sijai šičia buvo paliudyta, 
jog karo reikmenų fabri
kuose arti New Yorko ir 
Newarko dirba 600 nazių iš 
Vokiečių-Amerikiečių Bun- 
do (sąryšio). Tik viename 
tokiame fabrike jų esą 300.

Tyrinėtojai klausinėjo 
kukluks klano vadus A. S. 
Bell’ą ir kun. A. M. Youn- 
gą, kodėl jie šiemet rugp. 
18 d. suruošė savo mitingą 
nazių stovykloje Nordlande, 
N. J. Jiedu atsakinėjo, kad 
per tą mitingą norėjo ati- 
traukt yi hazius-bundsmanus 
nuo Vdkiškumo, o patraukt 
prie amėHkbniškumo.

London.. .Anglija per 
menesį gauna 500,000 tonų

<*,VX ? 1 4 L A •!

jo, pedagogo ir jaunimo li
teratūros kūrėjo didelius 
nuopelnus, Lietuvos Tarybų 
Socialistinės R e s p u b 1 ikos 
Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumas nutarė velionį pa
laidoti valstybės lėšomis.

Jo kūnas buvo pašarvotas 
Karo Muziejuje.

Rugsėjo 16 d. laike laido
tuvių, Tarybinės Lietuvos 
Valstybės Operos Choras 
sudainavo Miko Petrausko 
operos “Eglės” užbaigiamą
ją dalį. Operos simfoninis 
orkestras atliko Bethoveno 
simfonijos gedulingą maršą 
ir Šopeno gedulingą maršą; 
be to, Operos Chorai sudai
navo A. Kačanausko “Atsi
sveikinimą.”

Atsisveikinimo žodį pasa
kė švietimo liaudies komi
saras A. Venclova.

Prie velionies grabo per 
visą budėjimo laiką pakai
tomis stovėjo rašytojai, mo
kytojai ir kt. Velionį aplan
kė ir į kapines palydėjo 
Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo pirmi-’ 
ninkas J. Paleckis ir kiti 
liaudies vyriausybės nariai. 
' Lietuvių spaudoje Pranas 
Mašiotas pradėjo bendra
darbiaut dar 1884 m. Jo

apie Dangų ir žemę” buvo 
išspausdinta Amerikoje 1894 
m. Per 
davė 15 
ąpie 70 
vaikams 
lių. Jis 
miausių 
rašytojų.

Pranas Mašiotas gimė 
1863 m. gruodžio 19 d. Za
navykuose, Pūstelninkų kai
me, Kudirkos Naumiesčio 
parap. Baigęs Marijampolės 
gimnaziją 1883 m., įstojo 
į Maskvos Universitetą, kin 
rį baigė 1887 metais. .

•Budapest.—Vengrų vald
žia uždraudė žydam būt sei
mo atstovais.

JAU VOKIEČIAI — ITALU 
KARO VADAI AFRIKOJ?

London. — Italų karas 
prieš anglus Egipte taip su
kniubo, kad vokiečiai turėjo 
perimt į savo rankas vado
vybę viso to karo, kaip tei
gia aukšti Anglijos karinin
kai. Suprantama, kad vo
kiečiai dabar siunčia savo 
kariuomenę ir mechanizuo
tas jėgas per Italiją į Šiau
rinę Afriką — mėgint už
kirst anglam Suezo kanalą 
ir “užrakint” Anglijos lai
vyną Viduržemio Jūroje.

Jau pirmiau vokiečiai 
pripažino, kad jų armijos 
daliniai buvo pasiųsti į italų 
frontą Afrikoje, sako, “kad 
gautų patyrimu ir techniš
kai padėtų italamą” prįeš 
anglus.

A-i—

seiios geležies iš Amerikos, knygelė “Pasikalbėjimai ORAS.—Giedra ir vėsu

«»}
S Al;

visų tokių organizacijų na-1) ^ka
rių, kurios bus įtartos kai
po “klausančios svetimo 
krašto.”

Unijos, reikalaudamos, 
kad prezidentas Rooseveltas 
nepadėtų savo parašo po 
tuom sumanymu, nurodo, 
kad fabrikantai, pagal jį, 
galėtų išmest iš darbo visus 
kovingus unijistus ir įtrau
kti juos į juoduosius sąra
šus. Užtektų samdytojam 
tik pavadint juos “svetimų 
šalių agentais” ir ištrenkt 
juos laukan.

Voorhis’o sumanymas, be
je, turi ir punktą prieš na-

Cleveland, Uįjo. — Čia 
kalbėdamas r e p u b 1 i k onų 
kandidatas į prezidentus W. 
Willkie kaltino Rooseveltą, 
kad jo užsieninė politika da* 
vedė Ameriką iki slenksčiui 
karo su Vokietija, Italija ir 
Japonija. O Rooseveltas, 
girdi, prastai ginklavęs Am-

Iš savo pusės, Willkie ža
dėjo kuo didžiausios karinės 
paramos Anglijai, jeigu jis 
būtų išrinktas prezidentu. 
Nes, girdi, “anglai savo gy
vybėmis kovoja už laisvę, ir 
aš gelbėčiau Angliją net, 
jeigu mes dėl to turėtume 
dalinai sulaikyti pačios Am
erikos ginklavimąsi ore.”

AMERIKA NORI SOVIETU 
TALKOS PRIEŠ JAPONUS

T/ys Darbiečiai Anglijos 
Ministerią Kabinete

London, spal. 3—Pasi
traukus Chamberlainui iš 
ministerių kabineto, prem
jeras Churchill padidino 
skaičių Darbo Partijos žmo
nių kabinete ūki trijų. Da
bar bus šie darbiečiai minis
terial : Arthur Greenwood, 
Cl. Attlee ir Bevin. Pasta
rasis, unijų vadas, paskirtas 
ministerių tarybos pirmi
ninku.

Washington, spal. 3.— 
Amerikos valstybės vice-mi- 
nisteris vėl kalbėjosi su So
vietų ambasadorium K. Um- 
anskiu. Stengėsi įtikinti, 
kad Sovietų Sąjunga turėtų 
bendradarbiauti su Jungti
nėmis Valstijomis prieš Ja
poniją Tolimuose Rytuose. 
Pranešama, jog Umanskis 
pareiškė, kad Sovietai lai
kysis bepusiškumo politikos.

Vokiečią Komunistai Smerkia 
Pavergimą Prancūzą

Vokiečiai vėl Sužaloję Londo
ną ir Kitus Anglą Punktus-

Vokiečių Pranešimas:
Berlin, spal. 3.—Vokiečiai 

atmušė daugumą anglų or
laivių nuo Berlyno ir tik du 
priešo orlaiviai pasiekė Ber
lyno priemiestį, bet nepas
pėjo bombų numesti1.

Vokiečių lakūnai su gero
mis pasekmėmis bombarda
vo Londoną, įvairius anglų 
fabrikus, orlaivių stovyklas 
ir prieplaukas.

Vakar vokiečiai sunaiki
no 6 anglų lėktuvus, o savo 
prarado 7.

London. — Aplinkiniais 
keliais čia atėjo Vokiečių 
Komunistų Partijos mani
festas. Jis reikalauja tuo
jau užbaigt karą ir smer
kia bestijiškai žiaurias, pa
vergiančias paliaubų sąly
gas, kurias naziai užkorė 
francūzam.

Submarinas Nuskandinęs 
Didžiulį Anglą Laivą

Berlin, spal. 3.—Vokie
čiai praneša, kad jų subma
rinas nuskandino stambų 
prekinį anglų laivą, 14 tūk
stančių tonų įtalpos.

Le Havre, Francija. — 
Anglų orlaiviai čia užmušė 
62 civilius žmones.
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“Dr. Alseika Areštuotas...”
4

“Argentinos Lietuvių Balse” skaitome:
“Pietų Amerikos Žinios”, 15-8-40 

laidoje, aprašinėdamos naujosios vyriau
sybės veikimą Vilniuje, tarp kita, sako:

“Visose atsakomingose vietose susėdo 
vietos arba iš Lenkijos atbėgę žydai. Lie
tuvių ligoninės vedėjas Dr. Alseika areš
tuotas.”

Taigi fašistų laikraštis, “Pietų Ame
rikos Žinios”, teigia, kad dr. Alseiką 
naujoji Lietuvos vyriausybė suareštavo, 
ir, žinoma, įkalino. Na, o į atsakomingas 
vietas susodino žydus...

Viskas gražiai (fašistiškai) skamba, 
ar ne? Deja, kaip ir visuomet, taip ir 
šiuo atveju fašistų laikraštis padarė 
“mažą klaidelę”,—dr. Alseika yra miręs 
jau prieš kelis metus, o jo kūnas palai
dotas Rasų kapinyne, Vilniuje...

Jau net ir 
mynui:

“Prieš kelis metus mirusius žmones 
skelbti dabar areštuojamais reiškia žino
jimo argumentų ir rimtumo stoką.”

Mes nemanome, jog fašistų laikraščio 
redaktorius būtų ant tiek neišmanėlis, 
kad net nežinotų, jog dr. Alseika, vienas 
žymiausių Vilniaus vejįfėįų,' yra miręs 
prieš kelis metus. Jis tą žino. Bet jis 
melą rašo tam, kad parodžius savo skai
tytojams, kokia bloga toji naujoji Lietu
vos vyriausybė. Fašistas žipo, kad dr. 
Alseika neatsikels iš Rasų kapų ir nepa
sakys: meluoji, smetonininko šmote!

Ne tik Argentinoje yra tokių smeto- 
ninkų: panašių mes turime ir Jungtinė
se Valstijose. Jie meluoja—meluoja ir 
nerausta. O jiems meluoti padeda socia
listai ir klerikalai.

pastebi savo kai-

Jau Renka Smetonai Aukas

nėlių, kurie sutiks.,. įi 
tiems, ką per eilęj irįįj 
pavergę laikė, o patyšMtf turtus krovėsi

savo pinigus 
ėtuvos liaudį Laiškai iš Lietuvos

•-1, t ? 
will

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Fašistą Sutartis ir Tarybą 
Respublikos

Vokietijoj, Italijos ir Japonijos fašis
tai susitarė ir pasirašė, kad jie per 10 
metų visi išvien veiks, kaip politiniai, 

: taip ekonominiai ir militariai. Tai karo 
suokalbis prieš kitas šalis. Dabartiniu 

; laiku, kada Vokietija ir Italija yra kare 
; su Anglija, o pastarąją atvirai remia 

Jungtinės Valstijos, tai toji sutartis pir- 
j moji vietoj yra nukreipta prieš Angliją 
. ir Jungtines Valstijas.

Nereikia nei kalbėti, kad Italijos ir 
Vokietijos fašistams nepatinka Jungti
nių Valstijų politika, kurios laikosi Roo
se velto administracija. Vokietijos fašis
tų spauda rašo, kad ši Vokietijos, Itali
jos ir Japonijos karinė sutartis yra “pa
skutinis Amerikai persergėjimas”, kad 
nesikištų į karą. Italijos fašistų spauda 

! mūsų šalį išvadino “išdykusiu vaiku, ku
rį reikia suvaldyti.” Aišku, kad iš tb suo
kalbio susidaro mūsų šaliai pavojus, kad 
Vokietijos, Italijos ir Japonijos imperia
listai planuoja bendrai veikt prieš Jungt. 
Valstijas iš Atlanto ir Ramiojo vandeny
no pusių.

Bet atsiranda kapitalistinės spaudos 
bendradarbių, kurie, arba dalykų nesu
prasdami, ar kokiais išrokavimais, daro 
išvadas, kad būk ta Vokietijos, Italijos 
ir Japonijos karinė sutartis daugiausiai 
nukreipta prieš Sovietų Sąjungą, kad ji 
sudaro didžiausią Sovietams pavojų.

Mes gi norime, kad mūsų skaitytojai 
turėtų aiškų supratimą ir tuo reikalų. Ir* 
štai koki yra faktai:

(1) Sovietų Sąjunga, kurios dalimi yra 
ir tarybinė Lietuva, yra vienatine pa
saulyje šalis, kuri darbo žmonių valdo
ma. Jos vadai nuo senai žino, kad So
vietų Sąjunga yra apsupta kapitalizmo 
iš visų pusių, tai yra, valstybių, kurios 
turi kitokią santvarką, kurios nebuvo ir 
nėra draugingos linkui tarybinės san
tvarkos. Jeigu Sovietų Sąjunga gyvuoja, 
tai ne todėl, kad tos kaimyniškos valsty
bės to nori, bet todėl, kad * ji turėjo už
tektinai jėgų keturių metų kare atremti 
pasaulinę imperializmo intervenciją, kad 
ji turi užtektinai jėgų savo santvarkai 
apginti. Tą reikia visada atminti. Ar no
ri ar ne, bet kiekvienas žmogus, kuris 
skaitosi su faktais, turės sutikti su ta 
tiesa, kad Sovietų Sąjunga ir savo plotų, 
gyventojų skaičiumi ir karo pajėgomis 
yra viena iš galingiausių valstybių.

(2) Pirm šio karo pradžios Sovietų’ 
Sąjunga turėjo daugiau priešų ir jos 
priešai buvo galingesni. Jai tada teko 
kelis kartus susikirsti su Japonija. Prieš 
ją visada buvo nusistačius poniškoji Len
kija ir bajoriška Rumunija. Prieš ją bu
vo paruošta, kaipo k,airo baze Finliandi- 
ja. Prieš ją intrigavo Anglijos valdonai 
ir Francijos ponai. Prieš ją veikė ir bu
vo kurstoma Vokietija. Prieš ją veikė 
Italijos jfiašistai, kurių submarinai provo
kacijos sumetimais Sovietų prekybos lai
vus skandino. Tada ir eilė mažesnių ša
lių, kaip tai Turkija, Persija, Afganista
nas, Pabaltijo j tikėjo į Anglijos ir Fran
cijos galybę ir buvo priekabiaujančiai 
nusistatę prieš Sovietus.

(3) Kokia gi dabar, padėtis? Ar kapi
talistiniame pasaulyje padidėjo priešso- 
vietinių valstybių skaičius? Ar atsirado 
nauja kokia priešsovietinė jėga? Ar gai 
kapitalistinių valstybių tarpe yra ma
žiau priešingumo?

Nieko panašaus! Kapitalistinės valsty
bės kariauna savo tarpe. Anglija, kuri 
pirmiau intrigavo prieš SSSR,, dabar pa
ti turi įtempti visas jėgas savęs apgyni
mui. Franci j a, kuri tai atvirai, tai slap
tai nuolatos veikė prieš SSSR, dabar yra 
parblokšta. Lenkija likviduota. Rumuni
jai sparnai apkarpyti ir ji daugiau nesu
daro karo jėgos. Finliandijos karo bazė 
likviduota. Pabaltijo j—Lietuvoj, Latvijoj 
ir Estijoj įsikūrė - tarybine santvarka. 
Japonija jau ketvirti metai kariauja su 
Chiniją ir liovėsi su karo provakacijomis 
ant Sovietų sienos. Italijos fašistai ir 
Vokietijos fašistai turi pilnas rankas 
darbo su Anglija ir numąto būsimą savo i 
priešą Jungtines Valstiją^.’ Kitos mažes
nes šalys arba jau karo sutrėkštos, arba 
dreba aėl savo likim# Imant atydon šiuos 
visus faktus yra labai ;nėišmintinga tvir
tinti, būk dabar SSSRnM kapitalistinio

; pasaulio pusės yra didesnis pavojus,

Brooklyno smetonininkų laikraštyj
(“Vienybėj” iš spalių 2 d.) skaitome:

. “Štai yra žinių, kad gali Amerikon at
vykti Lietuvos respublikos prezidentas 
Antanas Smetona. Mums reikės pądengti 
jo kelionę į Ameriką, mums reikės jį pri
imti, juo rūpintis.

%

“Pradėkim darbą—kiekvienas lietuvis 
patrijotas, kuris" norėtų matyti Ameriko
je atsilankant prezidentą Smetoną, pra
deki! darbą su savo auka! Siųskit Lietu
vos Nepriklausomybės Fondui savo au
ką, raginkit savo draugus aukoti!”

Kada klerikalai ir fašistai steigė “Lie
tuvos nepriklausomybei” fondus, mes sa
kėme, kad surinkti į tuos fondus pinigai 
eis į kišenius smetonininkų, į kišeniųs 
lietuviškų hitlerininkų.

Argi mūsų žodžiai nesipildo?!
Fašistai jau atvirai prašo iš visuome

nės aukų tam, kuris per arti 14-ką metų 
Lietuvos liaudį engė, plėšė ir sau pinigus 
krovėsi, dvarus pirkosi. (O kai Lietuvos 
liaudis pasijudino,—tas pats “tautos va
das” pas Hitlerį “ant burdo” išdūmė).

Klerikalai turi įkūrę panašų fondą. Jie 
prašo iš visuomenės aukų ir jas siųs Hit
lerio duoną ėdantiems buvusiems Lietu
vos žvalgybininkams—didžiausiems liau
dies neprieteliams.

Socialistai taipgi kuria savo fondą ir 
prašo aukų, kurias sudoros visokį Lie
tuvos liaudies plėšikai, žvalgybininkai ir 
kitoki niekadėjai.

Visos trys sriovės—fašistai, socialis
tai ir klerikalai—prašo aukų atskirai, 
bet jąsias atiduos tiems patiems elemen
tams—Lietuvos liaudies peprieteliams,— 
smetoniniams hitlerininkams! , rr-----

Matysime,J,,nrgi atsiras daug nei^nm-+'kaip’±ent kada pirmiau

Gerb. “L.” Red.; I
Siunčiu laišką nuo švogerio, laiško dalį.

gautą Sept. 28, 1940.- Jeigu! Pas mus gyvenimas* eina
4--»Ir4-ii ox7/^v*4-A-d i'X '

I tatoriai, paskaityjdtį jiįįtii 
laiško, dalį. ;'Wh S !

tiktų, ar vertės iš to būtų, ga- normaliai, žmonė^ darbuojasi 
lite patalpinti į “Laisvę.” O kas ką dirbę. Nęi bado, nei

šio

patį laišką, norėčiau, kad man 
sugrąžintute.

Su pagarba,
• Jos. Birbilas.

> Laiškas ,
Gerbiamas ir mylimas mūsų
Švogeri Juozai ir žmona!

Sveikiname mes tamstą ir . . .
tamstų žmoną, linkėdami ge- Jel buv0 Pne
riausios sveikatos ir pasiseki-1 ^ug, tai jy.greitai nebus. Tai tas. Dabarkaro mokyklą ne 
mo. Laišką nuo jūsų apturėjo
me 6 d. rugpjūčio, už ką šir
dingiausia dėkojame. Kelio- . v,._. v...
nėj laiško išbūta ištisą mėnesį tuokus žadėjo rašyti tamstai 
zom aienuY / . laišką. Pirmiaus ji buvo atvy-
° ’’ ) kus, tai labai buvo blogame

O kai švogeris klausėte apie ūpe. Bet dabar buvo gerame 
naują pas mumis padėtį, tai ūpe ir linksma, nes, matomai, 

įsitikino, kad nėra toks vel
kas- I nias baisus, kaip jį paišo.”

valdžia skyrė 20 litų per mė-Į 
nesį. Nežinau kaip dabar bus. 
Šiaip aš gaučiau 180 lt., bet 
pridėjo 20 lt., kuriuos skiria 
tėvams, gaunu 200 lt.

Kad Petras pasirinko kari
ninko amatą, tai reikia saky
ti, kad ne dėl to, kad jau jam; 
tas labai patiktų, bet gyveni-; gos paačiuoti. 
mo sumetimais, būtent, I ' _
ankstyvesniais laikais kariniu-’ širdingą Ačiū.— 
kai pas mumis aukštai stovėjo Į Iš dienos dienon lauku laiš- 
ir gaudavo gerą algą; o an- kų iš Lietuvos nuo asmenų,

• iš Lietuvos ir 
sulauksiu, nevilki-

Gerbiamoji “Laisvės” Redak
cija !

Buvo pastebėta “Krislų” 
skyriuje užtarimas mano as- 

; mens. Iki šiol netufėjąu pro- 
i. Todėl šiuomi 

kad ' meldžiu priimti nuo manęsskurdo Lietuvoje nebus. O jei 
ateitų koks aukų rinkikas 
“badaujančiai Lietuva i,” 
griebk užu sprando ir pro du
ris. Taigi, pateikite žinių Ame-! tra — už tą laiką, ką būni kurie nebėgo 
rikos laikraščiam apie tikrą karo mokykloj, mokėtų nerei-; kaip veik f” 
padėtį Lietuvoje, kad badau- kia ir gauni rūbus ir maistą.1 nant pasidalysiu žiniomis.—

i jančių, kaip jie sako, pas mus O šiaip aukštesnio mokslo no- 
Smetonos' rint, reikia baigti universite- dūkai nuo SLA,

- j Gaila, kad mūsų vadai-va- 
* , “Naujienų”, 

-'“Sandaros”, “Vienybės” “Dir- 
beima, tai jis ir nestoja. Sako,' vos” ir t.t. susirgo protinio iš-

sunku ką nors ir bepasakyti,' 
nes kąip žmonės sako, “I ' „____f v___
dieną vis nauja ir nauja”, tik į Tėvelis su motina dar sveiki- 
skaitant mūsų Sovietų Lietuvos 
laikraščius tegalima šis tas su
sivokti. Dabartinės Lietuvoje 
viskas apsivertė, kaip sako, 
kojomis augštyn. žemės refor
ma pagrindinė, dvarų žemė 
su visu inventorium nusavina
ma; taipogi ir bažnyčių žemė. 
Bažnyčia atskiriama nuo vals
tybės, įvedama tuč-tuojau civi
linė metrikacija. Mokyklos 
pertvarkomos iš pagrindų. Vis
kas bus pastatyta ant moksliš
kų pagrindų Markso-Engelso- 
Lenino-Stalino, ant Socializmo- 
Komunizmo. Dabar buvo visos 
Lietuvos Mokytojų Konferen
cija, visų mokslo šakų, kuriem 
išdirbo naujas taisykles ir in
strukcijas auklėjimui jaunuo
menės ant socializmo pamatų.
Kunigams algos nubrauktos, į 
mokyklas kištis nebegali.

žodžiu, Lietuvos pažangioji 
visuomenė pasijuto lyg ilgai 
laikytas paukštis iš narvos pa- 
liuosuotas, atsiduso su pilna 
krūtine, pakvėpuoti tyresniu 
oru. Taigi,, -dvasiniai pasijuto
me laisvi, nebebus kas mus ko- 
lioja ir persekioja kaipo be- 
dievius-bolšėvikus, nes jie jau 
čia. Fizinė vergovė buvo sun
ki; bet dvasinė dar buvo sun
kesnė.

Koks bus tolesnis ekonomi
nis gyvenimas, dar nežinome, 
nes tik <pfądinėj stadijoje. 
Ateitis parodys. Bet tikiuosi, 
kad turės eiti į gerą pufeę. To- 
liaus vėl parašysiu.

Kaip sakiau apie žemės re
formą, tai ji ištikrųjų visai pa
sikeitė, nes dabar visa žemė- 
miškai-vandęnys ir pastatai 
priklauso tik valstybei, taigi 
dabar nebegalima žemės ple- 
ciaus ar lauko žemės, nei 
pirkti, nei parduoti. Kolei gy
veni, gyvenk, o pasikeitus šei
mos sudėčiai, valdžia kam no
ri perleidžia. Taigi, pirmajai 
kartai skaudi padaryta opera
cija. Bet ateinančios kartos 
nebebus pavergiamos kapita
lizmo ir atsižvelgiant į tą 
ateities idėją, nenusimename. 
Bet su švogeriu pasunkėjo at
siskaitymas skolos!

Aš pakolei kas darbo turiu, 
tik bėda, katd sveikata mažė
ja. Vytautas dar tebetarnauja 
kariuomenėj. Bet jau rodos, 
kad neužilgo sugrįš, nes kai 
bus įmami naujokai, tai’ jau . 
bus, rodos, gabenami į gilumą 
Sovietų Sąjungos, o tik dalis 
liks Lietuvoje tarnauti.

O kas link Sovietų kariuo
menės, kaip ji atrodo, nes apie 
ją buvo buržuazijos visokiau
sių šmeižtų paleista, kad jie 
esą be batų, apdriskę ir šiaip 
labai blogai atrodą ir t.t., tai 
gryniausias šmeižtas ir b jau-, 
riausis šmeižtas. Į jų kariuo
menę žiūrint reikia žavėtis. 
Vyrai gražūs, pilni, raudoni, 
sotūs, pinigų visi turi, aprė- 
das visų geras, visi su odiniais 
batais. O jų rimtumas-manda- 
gumas, tai aš manau, kad kul- 
turiškiausėj pasaulio dalyj to
kios mandangios ir kuklios ka
riuomenės nematysi. Nei jokių, 
keiksmo žodžių niekas neiš
girs. Aš ištisas 2 paras stebė
jau be pertrūkio jojančius k a-. ; 
reivius ir visi kaip vienas.

Tai jjei yra Amerikoj šmei- i 
žikai laikraščiaiv‘&rba -j^- agi-

tiek apie tai.
16 d. rugp. buvo pas mus visi kiti mokslai prie šios val-ikrikimo liga ir demoralizuoja 

atvykus sesutė Amilia, ir ji džios bus daug lengviau pri- visuomenę iki ekscesų. Aš ga
liu įsivaizduoti “Draugo” ir 
Smetonos Kavalierių širdgėlą, 
bet negaliu suprasti “Kelei
vio” ir “Naujienų.”—Na, tiek 
to, lai sau sėja neapykantą— 
turės kada nors tas srutas pa
tys išgerti.—

Dar sykį ačiuodamas gerb. 
“Laisvės” Redakcijai už tar
tą simpatijos žodį.—

Pasilieku su tikra pagarba, 
Dr. A. L. Graičūnas.

Spalių 1 d., 1940 m.

gyvi.
O kai klausėte, kaip jaučia

si dvarininkėliai ir panašios 
kategorijos, tai jie, žinoma, 
jaučiasi blogai ir labai blogai, 
o šlėktai nebėra ir užtarėjų, 
nebėra Lenkijos, ir šiaip stam
besnieji ūkininkai labai nepa
tenkinti, kuriems apkarpo že
mes, kurie turi virš 30 ha. Jeip 
daleiskime, yra 35-40 ha., tai 
paliekant 30 ha., likusią iš
dalina bežemiams arba pride
da kaimynui mažažemiui prie
do. Bet kiti sako, mums ne
svarbu turėti ir 30 ha., gali 
imti ir dar 15 ha., nes vistiek 
bus sunku daug apdirbti, nes 
bus brangūs darbininkai', o 
darbininkų uždarbius regu
liuos profesinė sąjunga. Tai 
tiek apie tai. 1

Dar turiu pasakyti, kad į 
vidaus Lietuvos tvarką ypatiš- 
kai rusų žmonės nesikiša, nei 
civiliai, nei, kariški. O tvarkosi 
patys Lietuvos piliečiai. Neto
li Subačiaus stoties rengiamas 
erodromas Sovietų lėktuvams. 
Nusavino 120 ha; žemę iš ūki
ninkų, o tuos nusavintų žemių 
ūkininkus perkels į dvarų že
mes ar kitur.

Pasilikite sveiki. I
Jus mylinti šinskai 

1940, 17 d. rugpj. \
P. S. Dar turiu pridurti apie 

Sovietų kariuomenę. Juk'k^ip 
žinome, caro laiku rusų ka
riuomenė buvo pasinėrusi gir
tuokliavime ir keiksmuose. 
Dabartinis Sovietų kariuome
nės išauklėjimas stebina ne 
tik mus, prijaučiančius, bet ir 
jos priešai stebisi ir gerėjasi, 
nes Sovietų kareivis mažiau
sios skriaudos nepadarys, ne
įžeis, visur taktiškas, blaivus— 
ir kaip jie tą pasiekė, vėliau 
paaiškės. Jei jie užgirsta mū
siškius keikiantis, tai tik stebi
si’ mūsų atsilikimu. Mat, 'pas 
mus vaikai nuo 6 metų jau 
prikeibilojasi, nekalbant jau 
apie didelių. Jei Smetona būtų 
10 metų pavaldęs, būtų visa 
Lietuva tapusi pamišėlių, al
koholikų valstybė. Taigi ir 
pas mus kova su girtavi
mu, keiksmais ir vagystėmis 
prasidėjo..,,

Philadelphiečiai Smithai ga
vo iš Lietuvos sekamą laišką: 

1940 m. rugp. 1 d. 
Sveiki,

Gavome jūsų laišką. Ačiū, 
nes jau laukėme. Jūsų laiškas 
ėjo vieną mėnesį 20 dienų. 
Tas laiškas, kurį gavome, bu
vo kontroliuotas Klaipėdos 
muitinėje, ar nėra įdėta pini
gų. šiaip mes visi kol' kas svei
ki ... /

Lietuva prijungta prie So
vietų Sąjungos, įvesta Stalino, 
konstitucija 
tvarkomės 
pagrįndais. 
mandagūs 
kaip iki šiol matėm, nežinau 
kaip toliau bus. . .

šiaip pas mus dabar daug 
pakeitimų, na, matykime to
liau kas bus.' A4 dęĮ,tąrnybos 
negaliu kol kasjE^ųsį^t, neblo
gai einasi. Kai iš mū
sų paliuosavo. As dar tamau<- 
ju. Matysime, kfrkla! tvarka to
liau bus.... ! 1

Tėvų išlaikymui anan senoji

ir bendrai dabar 
Sovietų valdymo 
šiaip rusų kariai 
žmonės ir geri,

einamb i J. u
Dėl karo, galiu pasakyti 

tiek, kad laukiame, kad jūs, 
tai yra, Amerika padėtumėte 
ir užbaigtumėte. Šiaip mūsų 
norai nedaug ką gali.

Pas mus šiemet ir 
šaltoka. Apie birželio 
buvo smarkiai sušilę, 
vėl šalta, daug lietus lyja.

Dar ką nors parašyti tuo 
tarpu neišgalvoju. Aleksė da
bar daugiau uždirba, nes dar
bininkams dabar daugiau mo
ka, gauna į dieną už 8 vai. 5 
lt. 60 c. Tėtukas dirba kaip 
dirbęs, o mama po namus 
tvarkos, šiemet turėjom taip 
pat didelį daržą, tą patį, kur 
ir pernai, tik kiek blogiau au
ga, nes nešiltas oras. Siuntinį 
gavom, ačiū, jau apie jį jums 
rašėm. Mums nebrangiai kai
navo atsiimant, 2 lt. 25 cen
tai. Tai tuo kartu aš baigsiu. 
Kai bus kas naujo pas mus 
Lietuvoje, vėl parašysim, nes 
dabar pas mumis laikai keičia
si ir dienomis, ne tik mėne
siais. Vieną tvarką griauna, 
kitą kuria. Tai nuo manęs 
nuo namiškių sudiev!

Antanas.

vasara 
mėn.

dabar

ir

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
D. J., Worcester, Mass. — 

Kiek anksčiau buvome gavę 
nuo kito korespondento apra
šymą apie rugs. 29 d. piniką. 
Tad jūsų nebegalėsime sunau-

Japonai Gaus Geležį ir 
Varį iš Amerikos 

Valdomy Filipinų
Manila, Filipinai. — Per 
pirmuosius mėnesius šie

met Japonija visai pigiai ga
vo 820,000 tn. geležies rūdos 
iš Filipinų, o pernai 1,164,- 
000 tonų. Ši rūda duoda 60 
iki 70 procentų grynos ge
ležies. Dabar japonam kasa
ma dar 9 milionai tonų ge
ležies rūdos iš Filipinų ka
syklų, o jos daugiausiai pri
klauso Amerikos kapitalis
tams.

Prezideptas Rooseveltas 
sulaiko' senos geležies-plie- 
no1 ‘gabenimų iš Jungtinių 
Valstijų į Japoniją nuo spa
lių mėn. 15 d. Jis neuždrau-

8

doti, nes tai būtų to paties pa-j^ j ijai pirkt je. 
kartojimas. Vis tiek ąciu uz v. _J . °
rašinėjimą.

Klaidos Pataisymas
Aprašyme įspūdžių iš kelio

nės į “Laisvės” pikniką Hart
ford, Conn., įsiskverbė klaida. 
Ten pasakyta, kad važiavo 
Miukas, o turėjo būti Povilas 
Niukas. Redakcija atsiprašo 
įspūdžių autorės ir d. Niuko.

žies rūdą iš Filipinų, nors 
Filipinai priklauso Ameri
kai ir priklausys 
1946 metų. •

dar iki

Japonija 
daugiusgauna iš Filipinų 

vario ir chromo, o tai svar
būs karui materiolai.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama “Laisvės” Redak- ką. Prašau 
cija: šiomis dienomis gavau 
grąžintą laišką iš Lietuvos, 
kuris buvo rašytas broliui, 
esančiam kariuomenėj Vil
niaus mieste. Pats laiškas bu
vo pasiųstas į Lietuvą 6-28-40 
ir per taip ilgą laiką besi
trankydamas, sugrįžo man at
gal. Paėmus laišką į rankas, 
net akyse sumirgėjo, nes ne
pažinau, kad tas pats laiškas, 
kurį aš broliui būnant Lietu
vos kariuomenėj rašiau.

jimo prisiunČiu ir laiško vo- 
Laisvės” redakci

jos patikrinti ir duoti atsaky
mą per mūsų dienraštį “Lais
vę.”

Joseph Kibildis.

Atsakymas

savo broliui siuntėte 
į “2-rą kulkasvaidžių

Jūs 
laišką 
kuopą”. Ant vieno voko kam
po aiškiai parašyta: “2-roj 
kuopoj tokio nėra.” Vadinasi, 
jūsų brolio ten nesurado. Ma

ir J tyt, paskui laiškas dar buv® 
taip vokas suterštas su viso- siuntinėjamas į įvairias vietas, 
kiais prirašymais, su visokio- vienok be pasekmių. Tada 
mis antspaudomis, kad jokiu grąžino atgal: Tas jau paro- 
būdu negaliu suprasti, kur, do, kad tvarka gera, jog po 
minimas laiškas buvo ir kas 
jį tąip terliojo.

Man tas neaišku, kad ant 
paties voko prilipdyta juostu- 
kė su parašu :

“Klaipėdos Muitinės atida-1
ryta valiutos tikrinimo reika- nežinome, kas ten tą pertikri- 
lais. Kontrolierius B.” ' nimą atlieka. Turime atminti,

Aš kreipiuosi prie gerbia- kad Lietuva turi Klaipėdoje 
mos redakcijos šiuo klausimu: laisvą zoną ir muitinę. Gal to- 
ar ir dabartiniu * laikotarpiu' je muitinėje Lietuvos pareigū- 
Lietuvos Sovietinė Respublika nai laiškus ir patikrina, kad 
turi Klaipėdoje savo kontro-; kas* nors nevarytų šmugelio su 
lierius? Ar kokis čia kitoniš- Lietuvos valiuta.
kas man nežinomas atsitiki
mas, su mano šiuomi laišku, maža dalis ateina laiškų, ku- 
nes pirmesniais laikotarpiais, rie buvo Klaipėdos muitinėje 
visuomet su saviškiais susirar i pertikrinti. Dauguma iš Lietu- 
šinędąvąu Lietuvoje, o dabar vos atėjusių* laiškų jokio pa- 
negaunu jokių žinių?

Dėl aiškesnio, jums..sužino- neturi, llganiui tas išsiaiškins.

tiek apvaikštinėjimo laiškas 
sugrįžo jums atgal.

Kur dabar jūsų brolis yra, 
tai mes nežinome.

Kas liečia tą peržiūrėjimą 
Klaipėdos muitinėje, tai mes

Tačiau neaišku tas, kad tik

tikrinimo jokioj Klaipėdoje



Kiek Kainuoja Auto- MIEGAS IR POILSIS

<

*

mobilis Palaikyti Miegas organizmui turi 
nė kiek nemažesnės reikš
mės kaip maistas. Tačiau 
ne kiekvienas miegas lygiai 
teigiamai veikia į žmogaus 
sveikatą. Kad miegas būtų 
žmogui naudingas, reikia 
kad jis tinkamai tam mie
gui prisirengtų.

Miegui reikia parengti ne 
tik patalą, bet ir visą savo 
organizmą ir dvasią. Daug 
reikšmės miegui turi mais
tas, ypač vakarienė. Žmo
gus, kuris, eidamas gulti, 
gausiai pavalgo stiprių dr 
maistingų valgių, beJeik 
niekad neturi ramaus ir 
sveiko miego. Tokiam žmo- 

i gui naktis būna ne poilsio, 
I bet kankinimosi laikas. 
pGausiai pavalgius, naktį 
žmogų kankina neramūs

geriausia gali išsimiegoti 
tik kiečiau paklotoje lovoje 
—tada jis naktį neperkais
ta ir neprakaituoja ir atsi
kėlęs gerai ir gaiviai jau
čiasi.

MIEGO STOKA PAVO
JINGA SVEIKATAI

Lemiamos reikšmės žmo
gaus poilsiui ir sveikatai 
turi ir miego laikas. Be 
miego ar blogai miegojęs, 
žmogus sekančią dieną bū
na visiškai nedarbingas, pa
niuręs ir, jei tą dieną dirba, 
tai iš darbo mažiau būna 
naudos ir daug žalos svei
katai, 
negali 
fizinio, 
Tačiau
taip pat žmogaus sveikatai 
nėra naudingas. Fizinio 
darbo darbininkui reikia 
miegoti bent septynias va
landas ir protinio darbo

Gal būt daugeliui bus įdo
mu žinoti, kiek vidutiniai 
darbininkų šeimai kainuoja 
užlaikyti automobilis per 
metus.

Vienas pavyzdingas lietu
vis jaunuolis—E. K. papras
tai veda sąskaitas automo
bilio išlaidų.

Metinės išlaidos yra seka
mos:

Bendras aptarnavimas ir 
taisymas ................. $78.63

Gezolinas........... ’. $81.93
Aliejus .................. $5.28
Garadžius (per keletą mė

nesių laikyta kieme) $48.85
Viso išlaidų .... $214.69
Prie šių išlaidų nepriskai- 

tyta išlaidos už “license” 
(leidimą) važinėti; taipgi 
neprasižengę niekur prieš sapnai ir ilgainiui j is net ga- 
jokias taisykles ir nemokė- Ii pavirst somnabulu—naktį 
ję jokių bausmių. ' vaikšto. Užtat, einant gulti,

Automobilį vairuoja bro- reikia vengti sunkiai virški-
lis ir sesuo; šeima susideda namų valgių, stiprių prie-'darbininkui — astuonias va- 
iš 4-rių—tėvai, brolis ir se-i skonių ir alkoholinių gėri- landas. Energija, jaunatvės 
šuo; automobilis 4-rių metų|mų. A
senumo, tvarkiai užlaiko-. £mOgUS miega, tada 
mas vaidu Chevrolet .. 'ilsisi ir jo visi organai: šir-

Per metus jie yra ivazm-! .̂ lėčiau lak k -0 
yę 10,974 mylias. Syetimus :apytaka sulėtėja ir todėl 
kada pavėžindavo, bet ne“!SUnkiau virškinamas mais- 
duodavo pnkt gezohno ai tag ^uo meįu negali būti 
kitko automobi mi. _ įtinkamai panaudotas orga-

Į daibą si seimą važinėja (njzmuj maitinti ir jo nau- 
tramvajais, bei eleveite^ jiems energijos šaltiniams 
rimS’« i • i -v. . papildyti. Tačiau, ir jTai šitiek vidutiniškai: 
kainuoja Brooklyne ar New 
Yorke užlaikyt darbininkų 
šeimai automobilis.

P. B-a-a-a-a-s.

Nemiegojęs žmogus 
tinkamai dirbti nei 
nei protinio darbo, 
ir per ilgas miegas

žavumas, skaidrus žvilgsnis 
ir sveikata- trykšta iš to 
žmogaus, kuris niekuomet 
neardo tvarkos ir visada ei
na miegoti 10—11-tą valan
dą, o keliasi ne vėliau 5— 
6-tą valandą, sako daktaras 
Horn.

Šis gydytojas ilgą laiką 
su 30 asmenų darė bandy-

Sovietų Išradimas 
Gelmėm Tyrinėti

APIE MOSTŲ KALBA Klotiniai Sodai 
Sovietų Šiaurėje ISeniai j ieškoma tokia kal

ba, kuria viso pasaulio tau
tos galėtų -viena su kita su
sikalbėti. Dėl to mėginta 
sudaryti visokias dirbtines 
kalbas, kaip štai esperanto, 
kurią galėtų kiekvienas len
gvai išmokti. Tačiau dirbti
nės kalbos plačiai neprigijo.

Amerikos profesorius 
Smithas, susipažinęs su vi
somis dirbtinomis kalbomis, 
nusprendė, kad atskiroms 
tautoms lengviausiai būtų 
susikalbėti mostais, maž
daug, nebylių kalba. Juk se- 

Inoviniai Egipto, graikų, 
meksikiečių—ir kitų primi
tyvių tautų raštai tik ryš
kiais mostais ir paremti, 
dėl to, jie ne tik savųjų 
anais laikais, bet ir dabar 
mokslininkų lengvai įskai
tomi ir suprantami.

Be to Smithas primena is
torijos įvykius, kai buvo ap
sieita tik mostais ir kas rei
kia pasakyta. Pasakojama, 
kad per.Krymo karą ko
vojusieji prieš rusus anglų 

v___ i._______ c___  ir francūzų kareiviai gerai
jos dugną. Tuo būdu galima j susikalbėję mostais. Smi- 
tėmyt ir fotografuot jūros'thas taip pat nurodo ir į 
gyvius, augalus ir nusken- nebylius, kurie naudojasi 
dusius laivus.

Bathysphera atlaiko tiek Susitikę nebyliai susikalba.
V x Im l/iiinn wi/tnM wi o t* O o

spaudimo, kaip 250 atmos-, 
ferų (oro spaudimų), ir 
jėigu būtų bet kokių silpnu-1 
irių jos sienose, tai toks van- j 
dens spaudimas suplotų ją, 
į blyną. Užtat bathyspherą 
statė geriausi Sovietų me
chanikai, inžinieriai ir iš 
stipriausio plieno. —N. M.

gilumas 
vadina-

atrodo

Sovietų technikai, vado
vaujant profesoriui Šimąns- 
kiui, pastatė prietaisą, ku- 
riuom du žmonės gali nusi
leist į 2,740 jardų 
jūrose. Prietaisas 
mas bathysphera.

Iš paviršiaus jis
kaip metalinis cilindras-ku- 
bilas 34 pėdų aukščio ir tin
kamo pločio, kad jame gali 
išsiteki reikalingi moksli
niai instrumentai ir veikt 
du žmonės, jūros gelmių ty
rinėtojai.

Ši bathysphera, didžiau
sia ir naujoviškiausia pa
saulyje, veikia panašiai 
kaip submarinas--tam tik
ru mechanizmu pati nusilei
džia į gelmę, pati pakyla ir 
pati plaukia po vandeniu.

Sovietinė bathysphera tu
ri reikalingą kvėpuot de
guonį (oxygena), langelius, 
apšvietimą iš vidaus ir stip
rius švyturius, kurie nuš
viečia jūros povandenį arba

tikrai “pasauline kalba.”

kalbėdamiesi, vienas kitą 
įžeidinėdami žiūrįs į akis.

Nusiimdami kepurę ar 
skrybėlę — tai užsilikęs vi
duramžių paprotys, kai ri
teriai, reikšdami savo pa
garbą, nusiimdavo šalmą ir 
ginklus — šiais laikais mes' kriaušės, vyšnios ten auga 
sveikinamės ir reiškiame panašiai kaip agurkai, guls- § 
pagarbą, bet Chinijoje ke- čiomis, pagal žemę. Tą sodą 
purės nusiėmimas būtų su- užveisė plačiai žinomas So- 
prastas kaip įžeidimas. Chi-1 vietų Sąjungoje žemės ūkio 
nas skrybėlės nuėmimą aiš-' 
kiną, kad jam norima paro-

Štai, jau keliolika metų, 
kai Sibiro upės Irtyšo pa
krantėmis, netoli nuo Oms
ko miesto, išsitiesė nepapra

stas vaisių sodas. Obuoliai, 
Izvi n n enc tnro vi i ao 4-žavi

panašiai kaip agurkai, guls-

'i
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mokslų daktaras A. Kiziu- 
rinas. i

žinomi neūžaugų sodai, 
kuriais taip žavimasi Japo
nijoje. Ten toki sodai tik 
dėlei gražumo. Kiziurinas 
išsprendė klausimą kitoje 
plotmėje: jo sodas kasmet 
atneša gausų derlių. Gulsčią 
vaisinių medžių formą jis 
išrinko todėl, kad tik tokiu 
būdu juos galima priversti 
vesti vaisius nepalankiose 
Sibiro klimato sąlygose.

Kai kurios Tibeto gimi
nės pasisveikindamos nusi
ima kepurę, bet tuo pat me
tu kiek tik gali iškiša liežu
vį ir pasikaso dešiniąją ran
ką. Visa tai padaroma vie
nu metu.

Rodos, kad nusispjovimas 
į žmogaus pusę tani žmogui 
skaudus įžeidimas. Tačiau 
centrinėje Afrikoje žurie- 
čiai sveikindamiesi ar savo 
palankumą reikšdami, vie
nas kitam spjaudo į veidą, 
kaip į kokią sp j audyklą. 
Ašantiečių valdovas labai 
pagirdamas savo mėgiamus 
žmones spjauna jiems ant 
rankų. Ispanai užkariauto
jai teigia, kad Peru inkai ap
spjaudydavo ne tik savo rū
mininkų rankas, bet ir rū
mų ponias. Susilaukusi to
kios malonės, moteris jaus
davosi labai pagerbta.

Nemažai reikią pastangų 
suprasti chinų mostams ir 
ir dėl to Chinijoje Smitho 
“mostų kalba” turėtų būti 
ilgai dėstoma, iki būtų su
prasta, k

Jei chinas pakelia didįjį 
pirštą, jis tuo išreiškia ką 
nors žymaus, puikaus, gra
žaus. Jei chinas iškelia ma-

■ »■
Daktaras Kiziurinas įvyk

dė keletą labai paprastų 
stebėjimų; jis įvairiose auk
štumose išmatavo oro tem
peratūrą. Pasirodė, kad 
Omske, gegužės 15 dieną/ 
pavyzdžiui, dviejų metrų 
nuo dirvos paviršiaus aukš
tumoje šiluma siekia 15, 
laipsnių, vieno metro aukš
tumoje—17 laipsnių, o pa
čiame dirvos paviršiuje—38 
laipsniai šilumos. Tikslingas i 
temperatūros kilimas artė
jant prie žemės, kaip paste- ■*' 
bėjo Kiziurinas, pastebimas ■ “ 
visuomet ir visur. Visa tai 
paaiškinama tuo, kati dirvo
žemis ilgiau išlaiko saules 
šilimos atshfgas.

Čia ir kilo Kiziurinui klin
tis panaudoti kiek galima 
šiltesnio oro sluoksnio kli
matą, esantį tuojau viršum 
dirvos, maždaug 12 colių

i Jei kuris nors vieno mostas 
J antrajam iš karto nesupran

tamas, norimoji pasakyti 
mintis reiškiama kitokiu 

i mostų, ir tai kartojama, iki 
suprantama.
PAMOKA MOSTŲ KALBA
’ Nusižiūrėjęs nebylių po
kalbių Smithas susidarė sa
vo mostų kalbą. Norėdamas 
patikrinti jos aiškumą, Smi
thas ta kalba kalbėjosi ir 
aiškiai susikalbėjo su kai 
kurių Ceilono, Afrikos ir 
kitų Rytų kraštų gyvento
jais. Žinoma, buvo kalbama 
apie paprastus daiktus, bet, 
pasak Smitho, galima esą 
mostais kalbėtis ir su kul
tūringų tautų žmonėmis. 
Kad taip galima esą pada
ryti, Smithas, savo studen
tus porą valandų pamokęs 
“mostų kalbos,” mostais 
skaitė jiems anatomijos' pa
skaitą. Studentai jį supratę.

Bet juk ir .tie patys mos
tai įvairiose tautose įvairiai 
suprantami. Afrikoje, kai-

— ‘ lengvai mus dėl gulėjimo būdo, gal
vi rškinamu maistu pasistip- į vos laikysenos, lovos rūšies 
rinus, nedera, tuojau eiti ir kit. Jaunesnieji yra dau- 
gulti. Pavalgius, vieną arba giau papratę gulėti an kai- 

i dvi valandas neiti miego, riojo šono, o vyresniojo am- 
reiškia valanda prailginti žiaus ir senesnieji aukšti- 
savo miegą ir tiek pat savo ninki. Spėjama bei sakoma, 
gyvenimą.

Naujo ir gryno oro į 
icius įtraukimas valo 

kraują, nuramina nervus ir 
„ .. ... . , įteigiamai veikia savijautą.Per ilgus laikus gydyto-,Mi -0 kambario geras 

jai sakydavo, kad vėžio liga išvėdinimas naudinges- 
nis už senų ligonio drabu
žių dezinfekciją. Higiena 
reikalauja, kad vienam žmo
gui kambaryje būtų bent 
šešiolika kubinių jardų gry-

! no oro vienai valandai. Mie- 
Dabar Stanford Univer- gamajame negalima laikyti 

siteto medicinos profeso- gėles, nes jos nakčia geria 
rius John Frederick Man-'deguonį (oxygena), kuris 
ke išskyrė tam tikrą me- būtinai reikalingas’ žmogui 
džiagą iš vėžio ligonių ir ją-' kvėpuoti.
ja prilipdė vėžio ligą žiur
kėms bei kitiems gyvuliu
kams.

Manoma, kad šis atrądi- prieš einant gult, nusipraus- 
mas padės jieškoti vėžio ti vėsiu vandeniu. Vanduo 
ligos priežasčių ir gal pas- nuo odos paviršiaus nuplau- 
toti vėžiui kelią. Ina dulkes, bakterijas, rieba-

Dabartiniu laiku vėžio lūs ir jau suirusias ir nerei- 
liga gydoma tik po to, kai kalingas odos paviršutines 
ji pasirodo. Medicinos mok- daleles. Tada oda pasidaro 
slas dar nežino, kas iš tik- laisva ir per ją žmogus į or- 
ro yra vėžio liga ir kodėl ji ganizmą įtraukia nemaža 
pas žmogų atsiranda. To
dėl nežinoma ir būdai, ku
riais galima būtų apsaugot 
asmenį nuo tos bjaurios li
gos. —N.

Vėžio Liga Prilip-i r r i 1Nai doma Gyvuliams

nuo vieno nekimbanti ki
tam. Tik paskesniais laikais 
buvo manoma, jog materija 
iš vėžiu sergančio skaudu-1 
lio gali kartais užkrėst šia 
liga ir sveiką žmogų.

KRALIKAS NĖRA BAI
LIAUSIAS GYVULIUKAS

kad sveikiausia miegoti ant 
dešiniojo šono.

GALVA Į ŠIAURĖS 
RYTUS

Pasirenkant lovos pasta
tymo kryptį, geriausia gu- 

. lėti galva į šiaurės rytų pu
sę. Nors tai žmogaus orga
nizmui neturi lemiamos 
reikšmės, tačiau kažkoks 
teigiamas skirtumas vis dėl 
to yra pastebėtas. Stebėji
mų metu nustatyta, kad 
šiaurės rytų kryptis daran
ti žmogui kažkokios rami
nančios įtakos, kuri ryškiai 
pastebima iš miegančiojo 
laikysenos. Tačiau tų pas
laptingų galių veiksmas pa
stebimas tik pas tuos asme
nis, kurie ilgesnį laiką mie- 
•ga tokioje padėtyje. ,

Taip pat miegą taiso kū
no ir sąmonės įtempimo at
leidimas. Pirmiausia turi 
būti atleisti visi kūną ir jo 
atskiras dalis varžantieji 
raikščiai ir juostos. Tik tuo
met gali laisvai gyslomis te- 

deguonies, palengvindamas keti kraujas ir atgaivinti 
plaučių darbą. Negalint nu- organizmu f" 
siplaut viso kūno, L„___
reikia nusiplauti bent kojas

i ODA TAIPGI KVĖPUOJA
Taip pat labai yra gera,

Prietaisas Sprog
dini Bombas Jame
Ne kartą pasitaiko, jog 

padėta bomba sprogsta, pir
mą, negu policininkai pas
pėja ją pašalint, ir dėl to 
nukenčia policininkai bei 
pašaliniai žmonės. Paskuti
niu laiku New Yorko mies
to valdyba, todėl, įsigijo iš
radimą, kuris apsaugo žmo
nės nuo trūkstančios bom
bos.

Tai savotiškas prietaisas, 
į kurį policininkai, daryda-

auto - sunkvežimį. Dauge
lis į tą prietaisą įdėtų bom
bų sprogo nuo sutrenkimų 
bevažiuojant, bet jos nesu
ardė prietaiso.

Policija tebedaro toles- 
-k zTačiau daug nius bandymus su šiuom is- 

būtfnai svarbiau yra išlaisvinti nuo radimu ir kol kas viešai ne- 
|visų minčių ir rūpesčių są-’sako, kaip ir iš kokių me- 

rankas, kaklą ir veidą, nes monę. Netinka eiti gulti su- džiagų jis pagamintas.

rm bandymus, įdeda bombą j bėį . įria ir jaJm įta. 
ir tyčia ją padega Iki šiol ia švil damL 0 Lietuvoje 
dar ne viena bomba nesu-!- - - -
draskė šio prietaiso. Jis yra
įstatytas į gatvių valymo ženklus.

kažin ar dažnas kalbėtojas 
priimtų tokius “pagyrimo”

I

ir nuo to jau miegas būna sinervmus, supykus ar su ___ ;___
ramesnis ir gaivesnis. Pa- kokia nors neišspręsta ir te- ketina įsigyt du trokus 
tartina visais metų laikais besprendžiama mįsle šamo- tokiem prietaisam; tada, jei

New Yorko miesto valdy-

miegoti prie atviro lango, 
ir tai sveikatai nesudarys 
jokio pavojaus, bet atneš 
daug naudos.
VENGT PERMINKŠTOS 

LOVOS
Perminkšta patalinė žmo

gaus miego ne tik kad ne
pagerina, bet jį žymiai 

o kralikai (triušiai) trukdo ir žmogų daro tin
giniu ir ištižusiu. .Žmogus

Įvairios tautos turi pa
tarlę, “bailus kaip krali- 
kas.” Bet tikrumoj kai ku
rie didesni gyvuliai yra bai
lesni už kraliką. Antai, kai 
anglų orlaiviai bombardavo 
Berlyną arti žvėrinčiaus, 
beždžionės ir drambliai la
bai persigando ir “sienomis 
lipo,” i 
gana ramiai laikėsi.

į “ * t ' ' v

neJe-.... . . policija kur nužiūrės bom-
Mokimai, eidami, gulti, tai pasišauks* troką su 

dažnai stengiasi^ įsidėmėti, tokiu prietaisu ir tuojau į jį 
įdės menamą bbmbą.

policija kur nužiūrės bom-

kurį nors mokslo dalyką,! 
svetimų kalbų žodžius ar 
formulas. Tiesa, poilsio me
tu tai į atmintį gerai įstrin
ga ir rytą tokius iš vakaro 
pergalvotus dalykus moki
niai geriau atsimena. Ta
čiau tai yra tik laikinas da-

Roma.' — Italijos valdžia 
nustatė, kad vienas žmogus 
per mėnesį neturi daugiau 
pirkti aliejų ar kitų rieba
lų kaip 28 uncijas.—Svaras

(Tąsa ant 7-to pusi,)- tuti 16,Uncijų. ,

"I,.'1. 'j

žąjj pirštą, jis tuo parodo aukštumojej kur būtų gaij. 
ką nors blogo, beverčio. Del ma auginti vaismedžius. . 
to mažojo piršto rodymas. Kaip žinoma> iki paskutinių 
Chmijoje laikomas įžeidi- ]aįkų šiaurės Sibiro klima- 
mu. Kas rodomuoju pirštu to sąlygos neleido megsti 
baksnoja sau į nosį ir kar- vaisius jokiems vaismed-

• X1 * 1 i • • 1 žiūrb tai, žiams. Tuo tikslu Kiziuri-
reiskia, kad jis bendrakal-(nas SUgalVojo labai papras- 
bio nebijo ir yra pasinio- priemonę. Paėmęs iš me- 
sęs su juo net pasipesti. delyno vienų metų skiepy- 

žodžiu, įvairios tautos tus medelius, jis pasodino 
tuos pat mostus įvairiai su- juos ne tiesiai stačiai, o gul- 
pranta. Tad jau dėl to Smi- sčiai, maždaug 40—50 laips- 
thui suriku būtų įvesti “mos-1 nių kampu, į pietų pusę, 
tų kalbą”, suprantamą viso Kai tik medeliai išleido šo- 
pasaulio tautoms.^ '

Pagaliau, Smitho “mostų Pr^en^ i 
kalbos” priešai nurodo ir įi 
tai, kad juo tauta kultūrin
gesnė, juo mažiau ji mosta
guoja. Visi primityvus mos
tai darosi švelnesni. Rytuo
se kai kur nuolankumas ir

baksnoja sau į nosį ir kar- vaisius jokiems vaismed-

I

i

Europos kraštuose žmo
nės susirūpinimą pareiškia 

1 kasydamiesi pakaušį, lyg 
pakaušis niežtėtų. O chinas 
tokiais atvejais pasikaso paklusnumas išreiškiamas
kulnis. Mes savo sutikimą visu kūnu atsigulant ant že- 
pareiškiame galvos linktelė- mes. Europos ir Amerikos 
j imu, o ethiopai tuo pat ju- • kraštuose toks elgesys lai- 
desiu reiškia savo mėgiamą komas perdaug pataikau j a- 
nusistatymą. P a s i r o džius mu ir tenkinamasi tik pasi- 
gerbtiniems asmenims mes lenkimu. Panašūs mostų pa- 
atsistojame, bet Javos salo- kitimai yra įvykę ir daūge- 
je paprastas žmogus prieš 
didžiūną nedrįsta atsistoti, 
jis turi sėdėti nejudėda
mas.
VIENUR PAGARBOS 
ŽENKLAS, KITUR ĮŽEI

DIMAS
Jei mes su kuo kalbėda

miesi nusukame į šalį veidą, 
tai tas gali būti palaikyta 
įžeidimu. Tačiau yra tautų, 
kurių žmonės tik piktuoju

lyje kitų atvejų,; reiškiant 
įvairius jausmus, mintis ir 
nuomones.

Dėl to, atrodo, tautoms 
mostų kalba neteks kalbėtis.

—D.

Shanghai, rugs. 30.—Ja
ponų žandarai sumušė vie
ną Amerikos jūreivį. Ame
rikonų admirolas Hart dėl 
to „užprotestavo-,Japonijai.

nines atžalas, jis atsargiai 
ir mediniais !

smeigtukais pritvirtino ho-' 
rizontalinėje (gulsčioje) pa
dėtyje. Rudenį visas šake
les, pakilusias daugiau ne
gu 12 colių viršum dirvos 
paviršiaus, jis vėl prilenkė 
prie žemės. Žiemą, uždengti 
storo sniego klodu, medeliai 
puikiai praleido. 1

Toliau buvo patirta, kad 
gulstieji medeliai susilaukę 
šešerių metų amžiaus jau 
duoda po 60 iki 120 svarų 
vaisių.

/Yvejub cioKirno laiKui, vai
sių svorio lenkiami, mede
liai patys linksta prie že
mės, ir jų derlius beveik pa
siekia žemę, kaip agurkai 
arba arbūzai. Tokie vaisiai 
gerai išnoksta ir puikiai iš
silaiko. į H g 

1900 metaiš Kiziurino so
de buvo tik 300 tokių guls
čių medelių, šiandien vie
nuose tiktai Omsko srities

(Tąsa ant 7-to pusk)

■
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Press Freedom? Items Sup
pressed by N. Y. Newspapers

^Oželis” in
Elizabeth

New Officers
For LMS

LMSBROOKLYN, N. Y. -- The 
Central Committee, newly elected 
by the LMS convention last month, 
held its first meeting Sunday to 
lay the organizational 
for future activity.

Pranas Pakalniškis 
to the important post

It will be his task to 
choruses function and 
with necessary mate
secretaries can write

groundwork

was elected 
of Secretary

Sold
thought 

her.
streapi- 
back is

Prepare for
Barn Dance

To Protect
Foreign Born

World-Telegram 
column of Gen
in which he

Lewis: “one of

by 
as 
as

1. Roy Howard, 
owner, suppressed a 
erai Hugh Johnson 
wrote of John L. 
the best in public life ... we would
be better off if some of our leaders 
of both business and, political life 
were more like John L. Lewis.”

2. Suppressed was the fact that 
the Herald-Tribune was reported 
the LaFollette Senate Committee 
employing gangsters and thugs 
strike breakers and spies.

3. All newspapers refused a paid 
advertisment from Friday, pro-labor 
and liberal weekly magazine, publi
cizing an article exposing Henry 
Ford’s 
Kuhn 
Bund.

4. The 
carried a 
implying that a CIO leader was a. 
forger and racketeer. Though the 
Saturday Evening Post and West
brook Pegler, whose article was 
being advertised, admitted the fal
sity of this ad, the Times t carried 
the ad and did not repudiate*it. The 
same paper refused Friday’s ad ex
posing anti-Semitism, as well as 
truthful ads exposing fake foods, 
drugs, etc.
(Partly from In Fact, bi-weekly.)

5. Hidden was the fact that the 
World-Telegram’s policy is anti- 
Semitic, and that Roy Howard, its 
owner, and owner of the United

anti-semitic tie with Fritz 
and the German American

New York Times recently 
Saturday Evening Post ad

Press, said to Robert H. Garland, 
dramatic critic, “We don’t want 
Jews on this paper.”

6. Almost all New York newspa
pers played down or completely 
suppressed news of the violation of 
free speech and assembly by Wash
ington, D. C. police when they at
tacked a Devotional Service for 
peace on the Capitol steps. The 
NYCIR with other organizations 
protested the illegal actions of the 
police and were upheld by Chief 
Justice Wheat of U.S. District 
Court, D. C. The Devotional Service 
attack, the nationwide protests, and 
the resulting court decision were of 
tremendous importance to the whole 
country. Reestablished were the con
stitutional rights of th people 
free speech and assembly in

) nation’s capitol.
7. New' York newspapers in 

past three months have
suppressed protests pouring into 
Washington from hundreds of out
standing Americans against consti
tutional 
throughout 
ficials and 
liberal and
this is written, 
statement by 83 prominent Ame
ricans to the President and Alt’y 
General 
t ionwide 
minority 
pressed.

to 
the

the 
likewise

violations committed 
the country by local of- 
vigilante bands against 
trade union groups. As 

’we learned that a

Jackson protesting the na- 
violations of the rights of 
parties has also been sup

Third Year of War Still Goes
On, Land and Air, in East

This coming Sunday, Oct. 6th, is 
going to be a big day for Eliza
bethans and for anyone who can 
get there by bus, car, train -or by 
way of 
Bangos 
light of 
Chorus presentation of that hila
rious and side-splitting Operetta, 
“Kuprotas Oželis,” by M. K. Ciur- 
lonienė, most ably directed by J. 
Valentis with the musical score 
expertly handled by B. Šalinaite. |

The Operetta was produced in 
Newark last winter where it met 
with instantaneous 
time it is bound to be even better, 
as the actors will feel more 
home in their respective roles. It 
will be a rare treat to those who 
did not got the opportunity to sec 
it in Newark, as seldom does the 
hard work and efforts of all con- | 
cerned, bring forth such a perfect 
result as is attained by the mem
bers of the cast of “Kuprotas Ože
lis.”

Bangos Chorus will join in the | 
program with a number of selected 
songs and the lovely, clear, sweet 
voice of Aldona Klimaite will be 
heard in a solo. It seems that onei 
can hardly ■ expect more, but when 
the program is over there will 
be dancing to the music of 
popular orchestra. So 
house-tops we shout — 
Bangos 
Oželis” 
Hall in Elizabeth. The 
at six and the program starts at 
seven o'clock sharp, so don’t bo late 
and miss some of the program. We 
promise you it will be a delightful 
merpory to store away for future 
refmhiscing.

the thumb. The incentive? 
Chorus Concert! The high- 
which will be the Sietynos

success. This

Concert with
Sunday evening

at

also 
our 
the 

miss
1'rom
Don’t 
“Kuprotas 

at Liberty 
doors open

—Wavelet.

CHUNGKING.— The Chinese Air 
Force’s third year at war — be
tween August 14, 1939, and August 
13, 1940 — is characterized by the 
leading part played by its bombing 
sqpadrons. Formerly Chinese planes 
were mostly engaged in defense 
against Japanese bombing attacks. 
But the third year with the esta
blishment of new squadrons, saw 

' the^Chinese active in attacks on 
Japanese bases and military esta
blishments.

Heavy bombers of late design, 
equipped with high-altitude flying 
instruments and accurate 
sights, Were added to the Chinese 
Air Force last spring. The first 
standing achievement of this 
weapon was the bombing of 
Japanese Hankow aerodrome 
October.

The Japanese had concentrated 
about 300 planes at the Hankow 
and Hsiaokan aerodromes to coope
rate with their ground forces in the 
battle of Changsha in which the 
Japanese suffered a severe defeat 
in the middle of October. This con
centration was destroyed by Chi
nese bombers in two raids on Oc
tober 3 and 14. Tnree squadrons of 
Chinese planes participated in each 
of the attacks.

The Hankow raids practically

bomb-

out- 
new 
the 
last

removed the potential threat 
the air to the Chinese defen- 
of Changsha, capital of Hu- 
and forced the Japanese to

of Japanese pursuits to 
the Chinese formations.
day of the Yuncheng 
another Chinese party

They 
from 
dors 
nan, 
transfer part of their air force to
Yungcheng, southern Shansi.

There, the Japanese planes ex
perienced the same fate as in Han
kow. The most successful attack on 
Yungcheng was carried out on Ap
ril 4, 1940. More than 30 Japanese 
planes were destroyed. And an ef
fective machine-gun barrage of the 
Chinese ‘ .bombers frustrated many 
attempts 
break up 

On the 
bombing,
raided Yoyang at the mouth of the 
Tungting Lake in northern Hunan. 
More than 10,000 cases of gasoline, 
50,000 cases of munitions, and large 
stocks of provisions were destroyed.

Another feature of the Chinese 
Air Force in its third year at war 
was the better cooperation between 
the air and ground forces. Chinese 
planes participated in nearly every 
one of the major engagements on 
the south and central China fronts. 
During the battle of Nanning Chi
nese bombers took part by bombing 
the Japanese positions at Patang, 
Chiutang, and Kunlunkwan on De
cember 25 and 26. They* opened the 
way for the Chinese infantry to rc-

wiped out the 12th and 13th air capture the famous strategic pass 
corps of the Japanese air force. į of Kunlunkwan.

THE LOUDSPEAKER
BY MIKE O’PHONE

• The Bachelors’ Club, 
theme song is “I Only Want 
Buddy Not a Sweetheart,” have 
finally lost all hopes of recruiting <’ elected Secretary of the LMS 
Maspeth’s Francis Sibol 
ranks . .

whose Prue Love.” The object being 
a Mary Lou . . . , •'

• Pranas Pakalniškis, who

one

the

• Al Purvenas’ favorite 
the time being is “Can

song
This

for
Be

was 
last 

Sunday and whose collection ol 
poems “Dingus Rožytė” created 
much comment, is now trying his 
hand at a three act play in Lith
uanian . . .

Hit Anti-Mex
Press
MEXICO CITY. — The sympathy 

of the people of the United States 
for Mexico stands- in sharp con
trast to the attacking campaign de
veloped by certain i American news
papers against this country, Mexi
co’s Secretary of National Economy, 
Sr. Efrain Buenrostro, . told news
papermen this week, while speaking 
about his recent trip to New Yofl< 
and other United States cities.

“I can say that 'many people in 
the United States have great sym
pathy for Mexico and everything 
Mexican. This is - clearly shown 
the fact that our pavilion at 
World’s Fair, one of the best, 
been much visited and praised,” 
Secretary declared.

by 
the 
has 
the

this sympathy contrasts 
with the insidious campaign 
that is being developed 

Mexico by a certain press in 
for reasons 
guess,” he

"But 
sharply 
of lies 
against
the United States and 
which 
said.

are not hard to

his return from 
the/ Secretary 

participated

the United 
of National 

in the open
power plants 
by the Car-

On 
States 
Economy 
ing of various new
which had been built 
denas administration in the north
ern part of Mexico. Labor on pub
lic wbrks projects, he explained to 
reporters, is 
der to have 
the end of 
government.

being hastened in or- 
them completed before 
the Cardenas term of

the current rumor 
just about to reach 
with the Royal

Forthcoming 
Operas

Alfredo Salmaggi, artistic director 
of the New York La Scala Opera 
Company, announces the following 
casts and operas for presentation at 
the Brooklyn Academy of Music:

Saturday evening, October 5: 
“Carmen” with Winifred Heidt 
(Carmen), Viola Spongberg (Micae- 
la), Mildred Ippolito (Frasquita), 
Bernice Schalker (Mercedes), Ro
bert Talman (Don Jose), Robert 

Cu- 
(Zu- 
and 
con- 
the 

corps de ballet which features Nura 
Koreva as premiere danseuse.

< Saturday evening, October 12 
(Columbus Day): “Cavalleria Rus- 
ticana” and “Pagliacci” with Anna 
Balos (Santuzza), Mildred Ippolito 
(Lola), Mary Pasca (Mamma Lu
cia), Pasquale Ferrara (Turiddu), 
Robert Shilton (Alfio) in the for- 

, mer 
’da), 
bert

to help him in 
at Florida Uni-

Saturday 
in honor

a banquet is be- 
of V. Tauras to

bert Talman (Don Jose), 
Shilton (Escamillo), Francesco 
rci (Remendado), Lloyd Harris 
niga), Enzo. Molle (Dancairo 
Morales). Fulgenzio Guerrieri 
clucts. Ethel Phillips directs

opera and Elvira Helal (Ned- 
Pasquale Ferrara (Canio), Ro- 
Shilton (Tonia), .Frank Mur-

• Someone speaks to us of a re
conciliation in Newark in which 
Walter Skeets is the party of the 
first part . . .

• Art Norkus has just received a 
four-year stipend 
his music studies 
versity . . .

© This
ing held
celebrate the 55th anniversary of 
his birth
his journalistic activity among Lith
uanians in America. The banquet 
will be held at Laisve Hall, tickets 
selling for $1.

• Anthony Bimba has probably 
become the first Lithuanian to say, 
like Mark Twain, “reports of my 
death have been grossly exaggera
ted” . . .

and the thirtieth year of

ray (Beppe), Jess Walters (Silvio). 
Messrs. Murray and Walters are 
the latest young American singers 
discovered by Maestro Salmaggi, 
making their debuts in “Pagliacci.”

Performances will continue every 
Saturday evening at the Brooklyn 
Academy of Music throughout the 
fall-winter season.

Curtain time always 8:30. Prices 
range from 55c to $1.65 (tax in
cluded). .___  4 ... —

of the LMS. 
see that the 
are supplied 
rial. Chorus 
to him at^ 427 Lorimer Street, Broo
klyn, N. Y.

S Kubilius, one of the youn- 
ers of the committee, was 
s. Chairman. Adele Rai

nienė remained as treasurer.
A number of committees wore set 

up in order to divide work and 
responsibility. Members of these 
committees are: Dramos Komisi
ja: P. Balsys, A. Jeskevich, V. Bo
vinas, A. Rainienė. Muzikos Komi
sija: Aldona Klimaitis, Lillian Ka
valiauskaitė and Geo. Kazakevich. 
Kultūros Komisija: V. Bovinas, Dr. 
Kashkevich, W. Kubilius and J. 
Gužas.

It was announced that Vytautas 
Bacevičius, the foremost Lithuanian 
pianist, will soon arrive in the 
United States. It was suggested 
that ;the LMS undertake the work

“Boy! She’s perfect,” he 
to himself as he looked at

“Her body’s perfectly 
lined and the small of her
just as I like it. Her bumpers, 
though, they’re somewhat different 
from the rest, they do the trick.”

He stood there for a long time, 
his experienced eye appraising her. 
“I could 
with me 
country 
whole, I 
ping all 
enjoyment I would get would pro
bably be priceless, considering 
fortune she’ll

He walked 
gently ran 
smooth body, 
ing marrea

take her to night clubs 
and we could go to the 

for week-ends. On the 
think I would be out stbp- 
the time with her. The

the

and 
her

in proportion.
reach or hidden in some

cost me anyway.’ 
up closer to her 
his hands over 
It was perfect. Noth-
her exquisite beauty.

“Her knee action is superb,” he 
murmured. “Everything she has is 

Nothing is out of 
uncon

ventional hiding place. Her beauti
ful body would stand out alone 
even in the thickest of crowds.” 
Stepping back, ho gazed wondering- 
ly at her, “Yes,” he thought, “she 
is a wonderful, car.”

—Connie Gregis.

of helping Professor Bacevičius in 
his proposed piano recital tour of 
America.

—Kon.

Win Ambridge < lity Title

BRIDGEWATER, Mass. — Every
thing is all set for the big time in 
town this Saturday.
. Yes, we mean the “Barn Dance” 
which is one of the first affairs to 
be held by a Mass. LDS ’youth 
branch this autumn.

When you walk into the 
don’t be surprised to see it 
like a barn, because that is 
how the decorating committee 
have it look with all the 
stalks, etc.

To make it all complete there will 
be both modern and square danc
ing.

And, of course, what is a barn 
dance without cider, donuts, and 
other liquids and refreshments, all 
of which will be there?

The big surprise is that 
mission 
eluded.

Don’t
5, 1940, 
ly Side
water, Mass., ' the place.

The time is 8 p.m. until when
ever you want it to end.

We’ll expect to see a crowed from 
Lawrence, Montello, Stoughton, 
Boston, Worcester, Gardner 
Hudson, besides Bridgewater.

So don’t miss it this Sat.!

hall, 
look 
just 
will

corn

is only 30 cents,
the ad-
tax in

Octoberforget, Saturday^ 
is the day and the “Wester- 
Pavilion,” Broad St., Bridge-

So. 
and

“Here is not merely a nation but a 
teeming nation of nations.” 

-WALT WHITMAN

NEW YORK CITY stands as a 
monument to the labor of im
migrants. They dug subways, er

ected skyscrapers, established trade' 
unions and societies. They work in 
the garment shops and power plants. 
They are doctors, trolley car con
ductors and housewives. <

registered

York City 
the spread

Asked about 
that Mexico is 
an agreement 
Dutch Shell Company on the issue 
*61 compensation for the expropria
ted oil properties, the Minister de
clined to make any definite state
ments or to reveal details. Usually 
well-informed oil people here de
clare that negotiations to establish 
a basis for such an agreement with 
the British company have been go
ing on in Washington for several 
weeks. They are being conducted
by Mexico’s ambassador
In a recent statement
Cardenas referred to the possibility 
of an early understanding to be
reached between Mexico and “ano
ther oil company.” Such an agree
ment would also provide the basis 
for a renewal of diplomatic rela
tions between Mexico and Great 
Britain. Relations were broken off 
immediately after the oil expropria
tion by the Mexican government in 
1938 which primarily affected the 
Royal Dutch Shell and Standard 
Oil Companies.

Castillo
President

Ad in local paper: 
statue of a horse.” We 
last week.

Humor, like history, 
self.

“Wanted— 
backed one

repeats it-

wear some-

These are the spirited L.D.S.ers who captured the Ambridge, Pa., city championship in Mush
hall, a variation of softball. Followers of LDS sports will remember these lads as the ones who 
were eliminated by the Cleveland LeaDerS in the National LDS Softball Tournament. That 
this didn’t discourage them is proved by their victories in the Ambridge tourney.

Foreign Born is calling 
York City Conference, 

for the following objec-

More than five million of the 
seven million residents of New York 
City are immigrants or the children 
of immigrants.

Today, the growth of war hyste
ria in the United States has in
tensified discrimination against these 
people who have given their lives 
to the building of our city. We wit
ness the spectacle of one and a 
quarter million New Yorkers—our 
neighbors, friends and associates-— 
being fingerprinted and 
like common criminals.

All residents of New 
are seriously affected by
of this un-American spirit of intol
erance and bigotry, which seeks to 
create a scapegoat of the foreign 
born and* threatens to destroy our 
democratic institutions.

These facts make it imperative 
that we, the people of New York 
City, take immediate steps to de
fend American democracy and pre
serve our traditions of liberty by 
defeating discrimination against non
citizens and naturalized Americans. 
The American Committee for Pro
tection of 
this New 
therefore, 
.fives:

Repeal of the Alien Registration 
Act of 1940.

Defeat discrimination against Am
ericans of foreign birth.

Counteract anti-foreign propagan
da. v

Facilitate the process of naturali
zation.

Prevent the passage of anti-alien 
legislation.

.To this important conference, to 
be held October 19, we are invit
ing representatives from all organi
zations and communities in New 
York City—language, fraternal, re
ligious, labor, community, cultural, 
racial, social, youth, women’s orga
nizations, and individuals in sym
pathy with its ainis. We urge your 
organization to send delegates or 
observers to participate in this con
ference which will reaffirm in this 
present period the devotion of the 
people of New York City to those 
American ideals of democracy and 
equality enunciated in the Declara
tion of Independence and in the Con
stitution of the United States.

PROGRAM,

Joads Live in 
Rural Slums

SAN FRANCISCO. — ’Thousands 
of California migratory laborers 
dwell in squalid rural slum^ menac
ing the health of the whole commu
nity, Carey McWilliams, state immi
gration and housing commissioner 
declared today in a report to the 
Tolan Committee.

interest in 
declaration 
K. Osmers

Meeting Air-Raid Pro
BROOKLYN, N. Y. — There will 

be a business meeting of the Aido 
Chorus this Friday at 8 p.m. All 
members please bo prompt and at
tend.

tection Better
Helen B.

Great Neck

LONDON. - 
cant statement 
when William 
tary secretary 
Home Security 
nouncement on 
said:

The most signifi- 
of the week came 

Mabane, parliamen-] 
of the Minister of 
in an official pro
air raid precautions

12:00 Noon—Registration
1:00 P. M.—Keynote Address: “Alien

Baiting Threatens American De
mocracy”

2:30 PAI.—Conference Session:
Discrimination and Jobs 
Citizenship and Deportation 
The Non-Citizen 

nity
5:00 P.M.—Report

and Nominating
5:15 P.M.—Report

Committee
5:45 P. M.—Closing remarks by 

Chairman.

in the Commu-

by Credentials 
Committee.

by Resolution

Speakers will be announced Octo
ber 11th.

Each organization is entitled to 
two delegates or 
duals are invited 
itors. Observers 
have voice but no

delegates, observers and 
$1.00, payable in advance 
registering at the Confer-

been 
of

has 
behavior

policy 
by .the observers. Indivi- 

to attend as vis- 
and visitors will 
vote. Registration

GREAT NECK, L. I. — Well, 
another week and more news from 
the wilds of Great Neck.

Flash! Pirmyn chorus has 
two new members. No, not 
but two lovely alfos. Their 
Agnes and Ann Lanverence. 
you like our group, girls.

Besides singing, Valerie likes to 
model clothes. At rehearsal Thurs
day she was teaching some of the 
girls the fundamentals of modeling. 
Not bad, I say.

I wonder what those two Brook
lynites, Al D. and Al P. were do
ing in town last Sunday?

Well, well, Connie has finally de
cided to come to rehearsals every 
Thursday. You know, Connie, you’ve 
missed a lot of fun throughout the 
summer. But we’re 
back again.

Olga Lukauskas 
Canada. I wonder 
her way up there

Here’s a reminder^of the IsLan- 
DerS “Ring” Dance to be held at 91 
Steamboat Rd. on Saturday, Octo
ber 19, • 1940. 
to buy your 
why then see 
djas and she
of you. Now don’t forget, keep O( 1. 
19 in mind and we hope to be see
ing you in G. N. then. So until 
next week, gum bye.

—“Just A Hick.”

His evidence vied with 
the hearings here with a 
by Congressman Franck 
that the war boom is going to lead 
to economic disaster and unemploy
ment such as the country never 
saw.

“Don’t you think,” Rep. Osmers 
plunked a question at Harrison S. 
Robinson, chairman of the State 
Chamber of Commerce committee 
on the migrant problem, “that this 

our de
pressed industry will lead us to one 
of the greatest economic catastro
phes when the boom finally collap
ses?”

“I do, absolutely,” the specialist 
for the State Chamber admitted.

The State Chamber of Commerce 
report and verbal testimony before 
the Tolan committee was to the 
general effect that there were many 
too many migratory laborers here, 
and that they “posed a problem af
fecting not only our economic se
curity but our social stability and 
civil rights.”

No explanations of the reference 
to deprivation of civil rights was 
given or asked, but the committee 
is ih possession of testimony before 
the La Follette last winter of 
wholesale violence, breaking up of 
meetings and mass illegal arrests 
practiced on the migratory workers 
especially in colton fields.

McWilliams’ report praised . the 
camps and mobile units of the Farm 
Security Administration, but 
mented: “This is decent housing for 
only a small percentage of the mi
grants.”

He cited figures to show that the 
Oklahoma dust bowlers’ desperate 
craving for places of their own have 
made them victims of California' 
real estaters.

Typical of the “shacktown” swin
dle as described by McWilliams is 
the “Bull Tract’ 
800 acres lying 
ville-Wheatland

At the “Bull

war boom, imposed on

“Married men should 
thing to indicate they’re married,” 
says an exchange. They do—last 
year's suit.

An advertisement says that the 
secret of poise' is money in the 
bank. At least, it’s the secret of 
balance.

com-

a subdivision of 
west of the Marys
highway. '
Tract” agricultural

glad to

is still 
what’s 

so long.

daily air
gotten 
jnales, 
names, 
I hope

see you

up in 
keeping

If .any of you wish 
tickets in advance, 

or write to A. Smai- 
will gladly take care

workers are sold lots on the in
stallment plan for $300. An ap
praisal by the agriculture commis
sioner indicates the lots are worth 
hot more than $50 each.

The land is underlaid by hard 
pan which mdkes even gardens im
possible. The w^lls are contamina
ted, shacks are built of sacks and 
cardboard, the settlement is dotted 
with insanitary privies, disease, star
vation and overcrowding.^ _

at- 
air

“The shelter 
guided largely 
the people of London.”

After three weeks of 
tacks on London, the subject of
raid precautions remains foremost 
in the minds of the people and is 
the most prominent thing in the 
newspapers. Mabane’s remark is\ an 
indication of the great part played 
by the spontaneous action of the 
people in gaining improved protec
tion. On such matters as the care 
of the homeless, including billeting, 
and feeding, the provision of better 
shelters, and 4the use of tube sta
tions, the steady pressure 
people or direct action, .as 
use of the tubes, has been 
the necessary results.

There has been no panic 
steady, unshakable determination of 
the working men and women to se
cure adequate protection and hous
ing.

The occupation 
typical example, 
government and 
Cnger transport 
tubes could not be used a,s air raid 
shelters;. The people took no notice. 
They went into the tubes with 
blankets and bedding and stayed 
there despite all efforts to prevent 
them. Now Mabane has declared 
in the speech quoted above “the 
fact that the people have been us
ing the tube stations has been recog- 

j nized.” This, when the tubes have 
been crowded every night for a 
week would be infuriating if it 
were not tragic. Meanwhile tube 
station committees have been es
tablished by those in the shelters to 
make conditions more comfortable.

The demand for better accommo
dation in the shelters has resulted 
in a government decision to provide 
a million bunks for sleeping accom
modations. Mabane 'announced that 
the “private” shelters of big facto
ries and other institutions, many of 
which were previously closed 
night if the' factories were 
working on night shifts, are

fee for 
visitors: 
or when 
ence.

Married?
You Too!

of the 
in the 

winning

but the

of the tubes is a
Originally the 

the London pass
board said the

at 
not 

now

officials said 
of dependency

After all the smug protestation 
of the pro-war press that the pas
sage of the draft bill would NOT 
affect married men, and the pur
poseful confusion created around 
this question in Congress, it was 
suddenly announced that married 
men ARE subject to conscription in
to the army.

Selective service 
that the question
“will not be assumed,” and cited 
a hidden definition — clause in the 
bill which states:

“The term ‘dependent’ when used 
with rešpect to a person registered 
under the provisions, of this act in
cludes only an individual (1) who 
is dependent in fact on such per
son for support in a reasonable 
manner and (2) whose support in 
such manner depends on income 
earned by such person in a busi
ness, occupation or employment.”

The United Press, in its story on 
the matter said:

“Administration plans to exempt 
all married men from peacetime 
conscription hit a snag with dis
covery of a provision which may 
put some in the army.”

open throughout the night to the 
public. The same decision has been 
applied to basements of blocks of 
flats and unoccupied houses.
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Atsisveikinkite su Lietuviškais
Dvarais4r Vargšų Neprieteliais— 

Buvusiais Ponais
(Tąsa)

ŠIURPUS TRAKŲ APSKRITIES 
VALSTIEČIŲ GYVENIMAS

Labiausiai Nuskurdę Lietuvoje žmones. / 
Pasikalbėjimai su Mažažemiais ir 30 ha

Ūkininku
Trakų apskrityje, kur yra apie 150,000 

gyventojų, labai vaizdžiai tenka pamaty
ti ir įsitikinti, kaip darbo žmonės gyve
no prie lenkiškos mocarstvos ir smeto
niškos “karalystės”: išpuošti dvarai ir 
nuskurdę darbo žmonės, gyvenantieji ne 
namuose, bet kaip paukščiai, susuktuose 
lizduose arba urvuose.

Šios apskrities neapsakomo skurdo 
žmonės ilgus metus vergavo dviejų rūšių 
ponams: Lenkijos ir Lietuvos. Nuo vie
nų nuskurdusių ūkininkėlių paskutinį 
duonos kąsnį atimdavo Smetonos šeimi
ninkai, o nuo kitų kruvinu prakaitu už
dirbtus grošius išlupdavo lenkų ministe
rial, kurie šiuo laiku užsienyje įsigijo di
delius turtus, cukraus fabrikus. Trakų 
apskrities darbo žmonės, atitekę Smeto
nos valdžion, nieko šviesesnio nepamatė. 
Jie skurdo ir vergavo ponams kaip ir 
Lenkijos gyvavimo metais, laikomi visiš- , 
ko j e tamsoje. Kiekviename Trakų apskr. 
kaime ir net miestelyje galima rasti la
bai daug analfabetų. Retai kuriame kai
me galima rasti žmogų, kuris sugebėtų 
bent laišką parašyti. Stebint iš šalies šio 
krašto žmonių gyvenimą gaila darosi tų 
žmonių. ’•Šie labiausiai nuskurdę Lietu
voje darbo žmonės gyvena Aukštadvario, 
Onuškio, Eišiškių, Rūdiškių, Trakų, Žas
lių ir k. valsčiuose.

Tokioje skurdžioje apskrityje, kur ant 
kiekvieno valstiečio sprando sėdėjo dyka
duonis ir išnaudotojas, vykstantis žemės 
pertvarkymas atliekamas su didžiausiu 
entužjjazmu ir pakelta nuotaika.
Mažažemis Gyveno Be Arklio ir Karvės

Semeliškių valsčiuje, prie Pastrėvio, 
sutinku apiplyšusį ūkininką. Jis vyksta 
į valsčiaus žemės ūkio komisiją. Tai Bur- 
nickis, turįs prie Kietaviškių bažnytkai
mio 3 ha žemės.

—Noriu bent kelis hektarus gauti, — 
pasakojo jis.—Iš trijų hektarų sunku iš
simaitinti, o čia vaikų kaip pupų.

—O kaip ligi šiol gyvenote?
—Koks Čia gyvenimas buvo! Ką gali 

žmogus padaryti štai, ant šitų akmenuo
tų sklypelių? Iš tos žemės vos mokes
čiams sukrapštydavom. Todėl teko važi
nėti į mišką, uždarbiauti. Bet vistiek ne
galėjai žmogus išsiversti. Jei uždirbda
vai iš, šalies kelis litus, tai žiūrėk veži
mą aplaužai, arklį prikamuoji. Iš to už
darbio mes, vadinami ūkininkai, išsaugo- 
jom savo ūkelius nuo varžytinių.

Tokių smulkių, nuskurdusių mažaže
mių yra visuose Trakų apskrities vals
čiuose. Kai kuriuos galima buvo vadinti 
vežikais, o ne ūkininkais. Jie nežiūrėjo į 
savo akmenuotus sklypelius, nes tie skly
peliai nieko gero neduodavo. Todėl visi 
dirbo miškuose, vežiojo miško medžiagą į 
geležinkelio stotis.

—Tai, ką iš šalies uždirbdavome, — 
pasakojo toliau Burnickis,—buvo ne už
darbis, o ašaros. Visą dieną teko varinė
ti arklius už 3-4 litus. Jie kaltindavo 
mus, esą mes tingėjome dirbti. Visi dir
bo ir dirba kaip skruzdėlės. Bet tas dar
bas nieko gero neduodavo. Štai, čia yra 
tokių valstiečių, kurie neturi nei arklio, 
nei karvės. Kai kurie gyvulius laikė tik 
vasaros metu: pavasarį įsigydavo, o ru
denį vėl parduodavo. Neturėjo pašarų 
žiemai. Tik retas ūkininkas, sunkiai 
dirbdamas, galėjo maitintis geresniu 
maistu. Geresnis maistas, kaip mėsa, pie
nas ir kiti produktai buvo neprieinami, 
reikėjo parduoti. Teko misti bulvėmis ir 
plikbarščiais.

—Daugis vietos inteligentų į mus visai 
nekreipė dėmesio ir net stengėsi kiek
viename žingsnyje pakenkti. Čia valstie
tis prisiminė teisėją J. Janušką, žinomą 
tautininkų veikėją. Nąt dabartiniais dar
bo žmonių džiaugsmo laikais jis trukdė 
Trakuose mitingus daryti.

Mažažemis Burnickis, atvirai pasipasa
kojęs apie liaudies žmonių priešus, pa
reiškė :

—Šio krašto žmonės geri, ramūs, su
gyvenami. Nors jų gyvenimas buvo labai

vargingas, bet jie dirbo, kentėjo, tikėjo
si sulaukti geresnių laikų. Ir tie laikai 
jau atėjo. Mūsų vaikai stebėsis savo se
nų tėvų buvusiu skurdu.

Iš 12,000 Semeliškių valsčiaus gyven
tojų tokių skurdžių mažažemių yra dau
giausia. Atskirų ūkių yra apie 3,000. 
Yra keli ūkiai nuo 50 ligi 100 ha, o liku- 
sis plotas mažažemių valstiečių valdo
mas. Šio valsčiais žemes ūkio komisija, 
susidedanti iš mažažemių: Prezdzecko, J. 
Ališausko, Mažolio, Sinkevičiaus ir Rib- 
nikovo stengėsi aprūpinti žeme pirmoje 
eilėje mažažemius, kad jie greičiau ga
lėtų išbrįsti iš to skurdo. Daugiausia že
mės duota mažažemiams, turintiems 3-4 
ha. Žemės fondui ° Semeliškių valsčiuje 
priskirta tik per 595 ha, nes čia didesnių 
dvarų beveik nėra. Didžiausias dvaras 
yra Beižonyse, apie 80 ha ploto, kurį val
dė klebonas Januševičius. Šiame valsčiu
je prašymų paduota arti'*650. Patenkintų 
prašymų yra arti 250. Ligi 10 ha žemės 
skirti numatyta 50 bežemių ir apie 150 
mažažemių.

Kaip Gyvena Stambesnis ūkininkas?
Pasikalbėjęs su mažažemiu, užsukau ir 

pas stambesnį ūkininką, kuris turi apie 
30 ha žemės. Tai Antanas Arlauskas. Jo 
žemės prie Semeliškių miestelio. Jis, pa
klaustas kaip sekasi gyventi, tuojau iš 
stalčiaus ištraukė krūvą kvitų ir susijau
dinęs pareiškė:

—Per smetonijados laikotarpį įmokė
jau 9,000 litų mokesčių. Kaip galėjo’ gy
venti mažažemiai. Dabar, atrodo, žemė 
tvarkoma teisingai. Pas mus geriau gy
veno visokie eiguliai, kuriems buvo tei
kiamos paramos. Aš visiškai pritariu 
kolchozų steigimui. Tuomet ir aš būčiau 
aprūpintas ir mano vaikai. Ar senatvėje, 
ligoje mes buvome aprūpinti? Net už 
paskutinius pinigus žmogus gydytis ne
galėjo. Vot, 1934 m. mano žmona susir
go. Nuvežiau.pas gydytojus net. į K£uną. 
Sako, džioVa. Vėliau jie atsisakė gydyti. 
Girdi, reikia į sanatoriją guldyti. O pi
nigų nėra. Taigi, vežu aš savo žmoną ir 
verkiame abu. Ką daryti? Jei žmogus 
serga džiova, vadinas, namuose galima 
•vaikus apkrėsti. Ir žinai, atvežtą į namus 
žmoną išgydė paprastas kaimo felčeris. 
Jokios džiovos nebuvo. Ligi šiai dienai 
moteris gyva...

Pasikalbėjimas su Klebonu
Teko užeiti ir pas Semeliškių kleboną. 
Neseniai pastatytoje gražioje kleboni

joje gyvena du kunigai: klebonas Bučys 
ir kun. Petraitis.

Su kun. Petraičiu įeiname į didžiulį 
kambarį. Stovi fortepijonas, ant jo gai
dos, smuikas. Ant spintos matosi korne
tas, kuriuo moka groti pats klebonas Bu
čys. Atrodo, linksmas kampelis. Iš gre
timo kambario išeina klebonas Bučys. 
Pasirodo ir stambi klebonijos šeimininkė. 
Pasikalbėjimą pradeda klebonas Bučys.

.—Man atrodo, panie, kad žodis “drau
gas” ne visai tiktų' mūsų kalboje,—pa
reiškia jis.—Nesuprantu, kaip čia galima 
susitikus vienas kitą vadinti “draugas, 
drauge”...

Kalbant su linksmais kunigais teko 
prisiminti skurdų šių mažažemių valstie
čių gyvenimą, akmenuotus laukus, smė
lynus. Kunigas pareiškė, kad kalėdojant 
.baisu buvo pas tuos skurdžius užeiti.

—Svarbiausia man, panie, — pakei
tė pasikalbėjimo temą klebonas Bu
čys,—kaip darys su musų bažnytine že
me, ar paliks kiek ar ne?

Čia įsikiša ir šeimininkė—kviečia me
daus ragauti. Tačiau nebuvo laiko me
daus paragauti. Reikėjo skubėti aplan
kyti ir tuos, kurie apie medų visai negal
voja, valgo tik bulves ir džiaugiasi, kad 
prideda bent vieną ha žemės.

žiauraus Skurdo Liudytojai
Važiuojant iš Semeliškių į Trakus, 

prieš akis atsiveria gražios apylinkės. 
Kur pažvelgsi, matosi kalnai, kalneliai 
apaugę miškais, o žemose vietose blizga 
kaip sidabras ežerėliai. Tačiau vietos 
žmones nesidžiaugia gamtos grožybėmis. 
Čia toks skurdas, kurį negalima aprašy
ti. Jie maitinasi iš smėlynų, išbarstytų 
akmenimis. Yra labai daug visai nenau
dojamų žemės plotų.

(Bus daugiau) <

Ant nešyklų nešami lavonai mainierių, kurie buvo užmušti 1940 metų sausio 
mėnesį Bartley, W. Va., anglies kasyklose eksplozijoje. Kongresan buvo įneštas 
bilius apsaugojimui mainierių gyvybės. Bet valdžia padarė spaudimą ant 14 
kongresmanų, kurie buvo pasirašę, idant privertus tą bilių tuojau svarstyti. Bi
lius giili kongreso archyvuose, o mainieriai dirba didžiausiame pavojuje.

Iš “Laisvės” Pikniko Phila. Apylinkėje
Tas didelis darbas ir nerviš

kumas praėjo sėkmingai. Di
delis darbas buvo įdėtas prie- 
rangai, o čia užėjo kelių va
landų lietus ir tą viską paver
tė į niekus. Daug iškaščių ir 
triūso buvo padėta vietinių 
philadelphiečių bes įrengiant 
prie 1-mos dienos rugsėjo. Per 
lietų nusitarėm visi veikėjai- 
darbininkai važiuoti, kad ir 
per didžiausį lietų į parką ir 
turėti savo pikniką, kad nors 
dalinai padengus iškaščius. 
Čia ant . parko jau atradom 
vieną mašiną iš Baltimorės, o 
kitą iš Brooklyno—drg. Šo- 
lomską. Visi gerokai buvom 
susirinkę prieš lietų. Vėliau 
apie 2-rą valandą lietus pra
dėjo apstoti ir vėliaus visiškai 
sustojo. Į parką vis daugiau 
žmonių pradėjo važiuoti.

Pradėjom visi linksmintis ir 
svečius aptarnauti. Tai buvo 
neblogas piknikas, nes visus iš
kaščius padengėm ir vienas ki
tas centas atliko.

Galop kilo -klausimas, kas 
reikia daryti. Nejaugi tą visą 
prierangą mesti į šalį ir ati
dėti ant kitų metų ? Turėjome 
dar nuėmę pąttaji dėl savų or
ganizacijų* dyiejų piknikų, bū
tent, ant 2Ž ir 29 dienos rug
sėjo. Nutarėm ‘Laisvės” pik
niką rengti ant 22 dienos rug
sėjo. Na, ir laimėjome. Oras 
pasitaikė gražus ir gerokai 
svieto atvyko iš Philadelphi- 
jos, nes šiemet, nuo City line 
vežėm žmones busu.

Atvažiavo ir svečių iš to
limesnių kolonijų: Baltimorės 
Lyros Choras—su busu ir ma
šinomis; iš Minersville senas 
veikėjas ir literatas drg. Ra
manauskas ir žmona, drg. Pe
čiulis ir kiti; iš Brooklyno Ai
do Choras ir “Laisvės” dar
buotojai atvyko su trimis bu- 
sais ir daugelis mašinų; buvo 
iš Newarko, Bayonne, iš Tren- 
tono, Chesterio, Eastono, Cam- 
deno, Delair, Readingo ir kitų 
vietų. Sprendžiama, kad bu
vo suvažiavę žmonių tarp 3,- 
000 ir 4,000. Rugsėjo 1 dieną 
žmonių būtų buvę dubiltavai, 
nes iš Brooklyno buvo 9 busai 
prirengti. Vadinasi, daug reiš
kia, jei būna dvi dienos šven
čių.

Piknikas ėjo gražiausioj 
nuotaikoje, žmonės daugme-j

Draugai ir draugės, dėlei 
panašaus apsnūdimo mūsų ko
lonijose reiškiasi per daug iš
tižimo, nepaisymo, perdaug 
atsidavimo kitais, o tai yra 
blogas įprotis, ypatingai šiuo 
momentu, kuomet tokis dide
lis įtempimas eina po visą pa
saulį; kuomet mes visi džiau
giamės Lietuvos ir kitų tautų 
išlaisvinimu. Lietuvos priešai 
jungia savo jėgas mulkinti ir 
demoralizuoti dalį lietuvių, tai 
mūsų pareiga yra veikti, įti
kinti ir Ti (įstatyti teisingą žmo
nių supratimą. Tuo reikalu 
daugiausia padeda mūsų spau
da ir gyvas žodis, o ją reikia 
paremti visokiais būdais. Daug 
yra trūkumų mūsų judėjime 
vien dėlto, kad draugai-gės 
nepaiso ir atsiduoda ant kitų.

Sykiu ir atsiprašau už pa
darytą pastabą, bet kad taip 
yra; mes daug nuostolių pa
sidaromu fiziniai ir finansi
niai. “Laisvės” piknikai nu- 
kentės, jei taip bus. •

Po 5 vai. po pietų turėjo
me programą, kurią atidarė 
trys chorai: Philadelphijos 
Lyros Choras, Baltimorės Ly
ros Choras ir Brooklyno Aido 
Choras; Birutės Kliubo Cho
ras iš Phila. negalėjo dainuo
ti, nes visos draugės dirbo prie 
pikniko. Apie chorus galima 
pasakyti tiek, kad jie visi at

niškai kalbėjosi apie dabarti
nį Lietuvoje ♦ perversmą ir 
daugmeniškai smerkė Smeto
ną ir jo niekadėjus. žmonės 
pradeda tankiau gauti laiškus 
iš Lietuvos, kuriuose aprašo 
džiaugsmą darbo žmonių. 
Džiaugiasi gavę žemės, veltui 
medikalę pagalbą ir kitus pa
lengvinimus. Fašistų gynėjai 
ir žmonių mulkintojai pasiliks 
be faktų, be pamato supjudyti 
žmones.

Šiame piknike veik visi phi
ladelphiečiai sunkiai dirbo ir 
persidirbo. Darbininkų buvo 
didelis trūkumas ir dėlei to 
pasidaro nuostoliai, šitoks di
delis parengimas apima ir pa
liečia ideologiniai kiekvieną 
klasiniai susipratusį tos ar ki
tos kolonijos mūsų organizaci
jų narį ir “Laisvės” skaityto
ją, vienok kai kurie draugai 
ne tik nepasisiūlo padirbėti, 
bet dar ir prašant numoja ran
ka “ir nepaiso, kaip ir kokios 
pasekmės bus. Tai blogas ir 
senoviškas įprotis.

Penktas puslapi

rodo sumažėję, ar nepaiso su
sirinkti. Vienok jie visi vy
kusiai ir energingai sudaina
vo. Drg. R. Mizara pasakė 
trumpą, bet smarkią prakal
bą apie Lietuvoje įvykusį per
versmą. žmonės taip tirštai 
susispaudę klausėsi ir vienin
gai plojo pritardami kalbėtojo 
aiškinimui, faktų nurodymui. 
Jis pasakė: “Aš pats paeinu iš 
Dzūkijos, kurioje randasi di
delis dvarininkas, kuris turė
jo pavergęs daugelį darbinin- 
kų-kumečių; jie badavo, var
go, gi šiandien tą dvarą jie 
paėmė į savo rankas ir bus 
visi savininkais. Tai kam blo
giau,—dvarininkui ar darbi
ninkams?” žmonės plojo pri
tardami. Fašistų pasakos gęs-

ta, jie bus**nugalėti gautais 
laiškais iš Lietuvos ir spaudos 
žiniomis-faktais.

Programa baigėsi laimėjimu 
dovanų, žmonės nepaisė, kad 
ant rytojaus reikės dirbti, ne- 
siskirstė. Tai buvo gražus pa* 
žmonys.

Mes, philadelphiečiai norė
tume išgirsti iš žmonių kokių 
gerų patarimų dėlei rengiamų 
“Laisvės” piknikų.

Mes išreiškiam didelį dėkin
gumą ir širdingumą visiems 
Atsilankiusiems į mūsų tradici
nį pikniką. Kadangi mes vie
tinių organizacijų nariai (no 
visi) sunkiai dirbome, tai vie
nas kitam galime padėkavotij 
o kurie dirbo iš kitur, tai tiem 
širdingai dėkavojam. širdingų 
ačiū tariam programos daly
viams ir visiems svečiams.

Beje, bitininkas Končius pan 
aukojo piknikui $5. Ačiū j anų

Reporteris.
P. S. Kas nors per klaidų 

draugų Urbonų, 2647 So. 66th 
St., Phila., Pa., siūtkeisį, kurį 
buvo palikę ant stalo. Prašo
me sugrąžinti minėtu adresu* 
Mike Mataitis pametė (ar gal 
kas ištraukė) piniginę ir So
cial Security kortą. Jei kasi 
rado, sugrąžinkit: 649 No. 7th 
St., Phila., Pa.

Berlin, spal. 2.—Vokiečių 
spauda reikalauja, kad So
vietai ir Amerika aiškiai 
pasisakytų, ar tos dvi šaly&_ 
išstos prieš Vokietiją ar ne.

Lietuvių Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA
>

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

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

• •*
Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

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

"LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

_______________________\ ___________________ ’_____________________________________________________________________________________

Visų dienraščio “Laisvės” patriotų prašome tuojaus stoti 
j 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.

PINIGINĖS 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 $5.90 
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 metas ne
bus pakelta prenumerata.

y ' / ‘ "".......................... .....................—. ................. .. .........

Prenumeratas ir mokestį siųskite šiuomi antrašu:

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



šeštas puslapis
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LAISVE Penktadienis, Spalių 4, 1940

Atviras Laiškas “Keleivio” 
Redakcijai

Atsisveikinus su Profesorium 
Vytautu Bacevičium

Brooktondale, N. Y.
September 23, 1940 m. 

“Keleivis”
253 Broadway,
So. Boston, Mass.
Gerbiama “Keleivio” 
administracija:

Jūsų paraginimą, kad at
sinaujinčiau prenumeratą 

i •

už “Keleivį”, priėmiau Sep
tember! o 21, š. m. Ačiū.

Labai nemalonu, kad tu
riu skirtis su jumis, išgyve
nus daugiau kai 20 metų 
tarpe “Keleivio ” skaitytoji} 
šeimynos. Iš pirmiau aš esu 
“Keleiviui” žinomas po var
du Laskevičius. Priežastis, 
dėlei kurios reikia su “Ke
leiviu” skirtis,—yra labai 
dvokiantis dvasiškas mais
tas, su kuriuom “Keleivio” 
kukoriai maitina savo skai
tytojus. Tiesiog, nepaken
čiama! Vietoj skanaus, gar
džiai kvepiančio dvasiško 
maisto, “Keleivis” duoda 
savo skaitytojams susmir
dusi, nuodingą ir toli dvo
kiantį dvasišką peną.

Šioj šalyj, rodos, priskai- 
toma yra apie pusė milio- 
no lietuvių, o dabartinė lie-, 
tuvių spauda ir visos lietu
viškos organizacijos kartu, 
rodos, vos pajėgia sutraukti 
apie 30 tūkstančių lietuvių, 
ir tai per didelį vargą, kas 
reiškia, tik apie 6 nuošim
čius. Kodėl tokis mažas 
nuošimtis lietuvių yra su 
lietuviais? Todėl, kad lietu
viškų organizacijų vadovy
bės, kaip ir lietuviškų laik
raščių vadovybės yra (dau
gumoj) rankose tokių žmo
nių, kurie nėra demokratiš
ki ar tolerantiški, — kitaip 
sakant, rankose saumylių, 
tai yra dar nedakeptų. Ši
tokie nedakepti vadovai 
greit parsiduoda visokiem 
mekleriam už kelis dolerius, 
ir naskui vadovauja savo 
pasekėjus taip, kaip tie 
makleriai diktuoja. Pavyz
džiui, paimkim šiandien 
Amerikos lietuvių organiza
cijas (didžiumoj), ir Ame
rikos lietuvišką spaudą, 
kaip tai: katalikišką, tau
tišką ir socialistišką, kartu 
ir “Keleivį”,—kaip jie visi 
gražiai susitarę duoda me
lus ir melagingą propagan
dą saviems skaitytojams. 
Prisidengę visokiais slapy
vardžiais, jūs visi kartu 
maitinat savus skaitytojus 
propaganda ir melais, sėjat 
neapvkantą tarpe mūsų bro
lių lietuvių, draskot vieny
bę ir draugiškumą lietuvių 
tarpe. Ir tai darot vien tik 
tam, kad patikus viso
kiem mekleriam, kadangi 
šitie rodo jums kelis gra-
šius.

Tik pažiūrėkit, kaip “Ke-
i *

leivis” ir kiti to paties plau
ko vadovai aiškina Rusijos 
ir dabartines Lietuvos padė
tį. Nieko teisingo -nerašo, 
bet melų ir purvo pas juos 
pilna. Kas šituos melus ir 
purvą diktuoja dėl “Tėvy
nės” ir “Keleivio”, o kartu 
ir kitiems to paties plauko?
Aš manau, neklysiu, pa
sakęs, kad už šito viso bru- 
do stovi visokie buvusieji 
lietuviški konsulai. Šitie, 
netekę sau šiltų vietų, dik
tuoja visokius melus ir mo
ka dolerius už jų patalpini
mą spaudoj, skleidimą tų 
melų per prakalbas ir ra
dius. Ir jiems pavyksta nu
sipirkt tokius nedakeptus 
veikėjus jų tarpe ir “Kelei
vį”, skleist melagystes tar
pe lietuvių. “Keleivis” pri
trūko savų melų, tai pasi
ėmė iš “Tėvynės” Jurgelio- 
nio propagandos straipsnio, 
kuris buvo neva editorialas. 
Tai perdėm melagystės! 
Ten rašoma, būk dabartinė 
Rusija yra kalėjimas, į kurį 
sykį papuolei, tai jau dau
giau niekas neišeis,—negali
ma įeit nei išeit... Tikre
nybėj mes visi matom ame
rikoniškoj spaudoj, kad 
tūkstančiai visokių > žingei- 
duolių kas metai važiuoja 
į Sovietų Sąjungą pažiūrėti, 
kas ten yra naujo, ir kas 
naudingo daroma. Ten va
žiuoja rasojai, daktarai, 
kongresmanai, senatoriai,— 
ir visi sugrįžta sveiki ir 
linksmi.

Man teko girdėti prakal
bą vieno Kolumbijos uni
versiteto profesoriaus, ku
ris išbuvo Sovietų Sąjungoj 
8 mėnesius. Jis kalbėjo ant 
tos pačios estrados su pre
zidentu Rooseveltu. Jis ne
pasakė tokių prašmatnybių, 
kokias pasakę Jurgelionis 
su “Keleiviu”, Sovietų Są
jungoj visai nebuvę.

Taigi, šio visko dėlei rim
tesni lietuviai ir nesirašo į 
organizacijas, neremia lie
tuviškos spaudos, kuri yra 
nedakeptų vadovų rankose; 
jie geriau velija eit pas sve
timtaučius, tai nors nervų 
negadina.

Taipgi “Keleivis”, neturė
damas argumentų, griebėsi 
mano mintis sumušt, ap
šaukdamas mane komunis
tu. Prašiau “Keleivio”, 
kad tą melagystę atšauktų, 
bet iki šiai dienai jis to ne
padarė, bet dar pakartojo 
tą pačią melagystę kelis 
kartus. Aš nebijau komu- 
nistų ir neturiu nieko prieš 
juos, bet aš manau, kad aš 
neturiu teisės savintis to, 
kas ne mano. Taipgi nemy-
liu melagysčių- ir melagių.

Taigi, todėlei malonėsit

daugiau nesiuntinėt man 
“Keleivį”. Aš jau esu pra
šęs jūs keli mėnesiai atgal 
sustabdyti “Keleivį”, paau- < 
ko damas dėl jūs savo pre
numeratą. Nuo to laiko iki 
dabar “Keleivio” taktika 
nepasitaisė, bet dar pablo
gėjo.

W. G. Lasky, 
Brooktondale, N. Y.

Binghamton, N. Y.
Nežiūrint, kad einamojo gy

venimo dienos yra lydimos ne
ramumo gandais, kad pasto
viam gyvenimui užtikrinimas 
yra beveik dingęs, bet randasi 
jaunu žmonių, kurie drąsiai 
žvelgia į rytojų ir kuria sau 
porinio gyvenimo židinį. Pa
baigoj rugpjūčio susituokė j 
poronį gyvenimą B. Indulis su 
E. Kielaite, o šį menesį Edvar
das Kokalas su S. IZdanevičiu- 
te. Abi jaunuolių poros turėjo 
praustuvių pramogas ir vestu
ves Lietuvių Svetainėje; turėjo 
daug svečių.

Linkėjimai jauniesiems: lai
mingo gyvenimo!

LDS narių grupė jau pradė
jo mokintis scenos veikaluką 
“Velnias Statinėj.“ Jis bus su
vaidintas, rodos, lapkričio mė
nesį. Tai bent kartą darbas 
pradėtas rudens sezono pra
džioj, ir jei energijos nesto- 
kuos, galima tikėtis, kad toji 
vaidylų grupė suspės ir dau
giau kartų pasirodyti ateinan
čią žiemą. Labai lauktina!

Šauktas ALDLD narių ir 
“Laisvės“ skaitytojų susirinki
mas aptarti planus tinkamam 
pravedimui ‘Laisvės’ vajaus— 
įvyko rugsėjo 27 d. Nors susi
rinkimas buvo nelabai skait
lingas, bet slišidarė graži gru
pė žadančių padirbėti. O ži
noma, kad nuoširdus darbas 
gali atnešti ir gražių vaisių.

Geriausio pasisekimo!
J.

1 ■ .

Prezidentas Pasirašys Kari
nių Taksų Bilių

Washington, spal. 2. — 
Pranešama, kad prezidentas 
Rooseveitas savo parašu už- 
girs kongreso tarimą kas 
liečia taksus. Tarimas rei
kalauja, kad fabrikantai 
tnokėtų 24 procentus iki 50 
proc. paprastų taksų už pel
nus nuo $20,0(50 iki milionų 
dolerių ir 25 iki 50 procen
tų taksų už viršpelnius, tai 
yra, už tuos pelnus, kiek jie 
gaus daugiau, negu viduti
niai gaudavo pirm dabarti
nio karo.

Kurie fabrikantai didins 
bei gerins fabrikus karo pa
būklams gamint Amerikai, 
tai valdžia per penkerius 
metus paliuosuos juos nuo 
taksų mokėjimo už sumas 
pinigų, įdedamas į karo
pramonės gerinimus bei di
dinimus.

Pereitą penktadienį, 13-9- 
40, laivu “Brazil” iš Buenos 
Aires išplaukė į New Yorką 
pianistas profesorius ir komzo- 
zitorius Vytautas Bacevičius. 
Prie laivo, jį išlydint, matėsi 
pora desėtkų kompozitoriaus 
draugų: gerbiami Andriuškai, 
Vaitkevičiai, Venskūnai, če- 
niauskai, Bendoraičiai, Pau
lauskai, šimaitytė, Petkutė, 
Nagulevičaitė, Norkus, Ba
rauskas, Aukštuolis, Baltuš- 
ninkas, Eitutiene, Nalivaika ir 
Alf. Pečkauskas.

Profesorius Bacevičius pir
mą laišką iš Kauno Argenti
non parašė “A. L. Balso“ re
daktoriui 9-5-39, . pranešda
mas, kad atvyksta sava inicia
tyva. Ir “La Prensa“ dienraš
čio skiltyse 14-8-39 pasirodė' 
pirmoji ir palanki jo koncerto 
recenzija. Pirmutinis koncer
tas įvyko Buenos Aires muni
cipaliteto teatre “Cervantes,” 
dabar vadiname Nacional de 
Comedia 13-8-39. Tada pirmą 
kartą Argentinos spaudoje 
praskambėjo lietuvių 'kompo
zitorių vardai. Bacevičius, 
Čiurlionis, Gruodis, Stasys Šim
kus tapo pažįstamais Argenti
nos dienraščių ir žurnalu me
no skyrių skaitytojams.

Per trylika mėnesių, kuriuos 
prof. Bacevičius praleido Ar
gentinoj, Brazilijoj ir Urugva
juje, Pietų Amerikos spaudoje 
tūkstančius kartų su pagarba 
buvo suminėtas Lietuvos ir 
Tįętuvių vardas, dėka jo aštuo
niolikai koncertų pirmaeilių 
teatrų scenose ir radio stotyse.

O vyriausias Pietų Ameri
kos teatras “Colon” Buenos 
Aires mieste pastatė šio jau
no lietuvio kompozitoriaus kū
rinį — Elektrišką Poemą.

/wwwwvw

“Kuprotas
•~y-y Juokinga Operetė, Parašyta S. Čiurlionienės

Vaidylom Vadovauja Jonas Valentis, Muzikai Kompozitorė Bronę šalinaite 
Rengia Bangos Choras. Veikalą sulos Sietyno Choras

Sekmadieni, Spalių 6 October, 1940
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^Sietyno Choras iš Newarko, vdovaujamas B. Šaknaitės

LIBERTY HALL, 271 Second St., ELIZABETH, N. J.
Įžanga 50 centų. Vien tik šokiams 25 centai Durys atdaros 6 v. v. Vaidinimas prasidės 7 v. v.

ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ
“Kuprotas Oželis” vaizduoja mūs senoje tėvynėje jaunos lietuvaitės pažeistą ši^dį, verčiamos 

tekėti už seno našlio. Bet tikra meilė laimi kovą ir mūs juokdariui Jonui tenka Onytė.
—— ----------------------------—. VEIKIANTIEJI ASMENYS: ----------------------------------------------------------------
Onytė—O. Stelmokaitė, Jonelis—R. Žukauskas, Motina—-T. Stonkienė, Piršlys—-T. Kaškiaučius, Našlys—J. Sukackas.

Visus Užkviečia BANGO CHORAS.

i

ke,' Čikagoje, Bostone ir kituo
se USA miestuose. Galutinai 
išvyko sudaręs artimesnį kon
taktą su “Laisvės“ redakto
rium R. Mizara.

Ne pro šalį bus pažymėt vie
nas labai charakteringas fak
tas, būtent tas, kad sena ir 
turtinga USA lietuvių koloni
ja nesudarė galimybės gerb. 
profesoriui kelionę apmokėti. 
Bet ją sukėlė Argentinos lietu
viai, išlydėdami liuksusiniu 
laivu, turistinėje klasėje. Rei
kia manyti, kad gerb. profeso
rius Šiaurinėje Amerikoje lai
kysis su ta grupe, su kuria iš
vykdamas ketino laikytis, bent 
kol čia padaryti pasižadėjimai j 
bus vyriškai išpildyti. O dir
bant lietuvybės propagandos 
darbą aukštose meno sferose 
susidarė ir nemažos obligaci
jos, kurias, reikia manyti, 
broliai šiauriečiai gerb. profe
soriui pagelbės likviduoti, pa
remdami koncertus, nes mūsų 
kolonijai yra didelio reikalo 
remti čia kylančius talentus— 
mūsų darbo šeimų moksleivius.* 

įsitikinę to “privačio as
mens“ darbo lietuvybei vertin
gumu, daugelis jokių kompen
sacijų nereikalauja, o kiti ti

Tai tokie yra bedieviškosios 
“Vaidilutės“ kūrėjo nuopelnai 
mūsų tautai ir menui Pietų 
Amerikoje.

Bacevičius yra modernistas, 
kokiu buvo rusų Skriabinas. 
Jo muzika yra ypatinga, sa
votiška. Tokių pianistų kom
pozitorių kelias yra ypatingai 
sunkus, nes jo kūryba sunkiai 
suprantama platęsnėms ma
sėms. .

Pasaulinių scenos garseny
bių tarpe Argentinoj buvo Ki
pras Petrauskas su d-gais ir sti
pruolis Komaras. Jie buvo 
kontraktuoti ir aprūpinti ma
terialiai. Gi Bacevičiui pačiam 
teko savo pasiryžimu prasi
muši. O vietiniai talentu mo- 
nopolizuotojai nori jau išgar
sėjusio vardo ir savos kontro
lės. Jis gi pasitiki savistovu
mu, sava kūrėjo ir pildytojo 
galia. Jis čia matė Borovskius, 
Rachmaninovus, Kiepuras ir 
kitus jau prashnušusius į gy
venimo viršūnes. Skaudu buvo 
girdėti, kada tūli tautiečiai 
aiškindavo:

—Bacevičius tik privatis as
muo. Ar jis negalėjo paskam
bint Vasario šešioliktą minint? 
Ko jis taip įsivaizdina? — ir 
tam panašiai.

Bet tas privątis asmuo nu
veikė daugiau gero lietuvių 
vardo garsinimui Pietų Ame
rikos meno sferose, negu ko
lektyviai gali atlikti (anot jo 
raštiško pareiškimo) chalturš- 
čikai.

Kiek rašančiam šiuos žo
džius yra žinoma, ir į šiaurinę 
Ameriką gerb. profesorius Ba
cevičius išvyko koncertuoti sa
va iniciatyva. Susirašinėjo su 
daugeliu organizacijų, laikraš
čių ir šiaip veikėjų New Yor

kisi tik dalinos kompensacijos. 
Išvardymas gal būt visiškai be
reikalingas, bet lai žino lie
tuviškas pasaulis, kad naujoje 
Argentinos lietuvių kolonijoje 
taipgi yra savų mecenatų, su
pratusių reikalą skolint ar au
koti. Neminint smulkesnių su
mų, pažymėtini prisidėjusieji 
čia profesoriui gyvenant ir iš
vykstant :

“A. L. Balso“ leidėjo žmo
na, Ona Ožinskienė $250. Po 
$100: Ona Kasparienė, V. J. 
Venskūnas, Vaclovas Andriuš- 
ka, Bernardas Survila ir Feli
pe Vaitkevičius. Po $50: A. 
Čekanauskas, Pr. žygas, J. 

i Paltanavičius, E. Ioffe ir Mo- 
Imento štabas. Kaz. Kaminskas 
$40, Irenė Petkus $25.

Taigi pasirodo, kad jautrie
ji Argentirtos lįetuviąi visiškai 
lengvai gali sukelti ir tūkstan
tines sumas, rimtam reikalui. 
Reikia tikėti, kad jie nebus su- 
vilti, nes ateity dar bus daug 
atsitikimų, kurie pareikalaus 
didesnės ar mažesnės mece
natų talkos mūsų argentiniš- 
koje lietuvių šeimoje, į plates
nį kultūros darbo kelią žen
giant. Nadas Giedraitis. 
Buenos Aires, Rugs. 21, 1940.

Dienraščio “Laisves”

KONCERTAS
Bus

Lapkričio 10 November 
1940

LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVENUE

. BROOKLYN, N. Y. \

Tai dūdelės, į kurias bus įdėti taip vadinami “liosai“, kuriuos turės traukti už
siregistravęs jaunimas. Pagal tuos numerius, jaunuoliai bus imami kariuome
nėn.

i
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Septintas puslapis

Montello, Mass.
įvairios Naujienos iš Mūsų 

Kolonijos
W. L. Douglas Shoe Co. da

bar operuoja tik No. 3 dirbtu
vė jau nuo pradžios šių metų. 
O No. 1, 2, 4-rių aukštų dirb
tuves pradėjo nugriauti iš 
Field St. šono. Per dieną mo
terys, o po pietų ir vaikai ir 
nekurie vyrai renkas lentga
lius dėl kuro. Nežiūrint di
džiausio lietaus, visi šlapi, kas 
točkomis, kas ratukais, vežas 
namo, idant atėjus žiemai šal
čių nereiktų kentėti. Biednio- 
kai turės kuro, kurio nereikės 
pirkti.

* * *
Charles Eaton ir Doyle Shoe 

Co. pradėjo dirbti U. S. armi
jos čeverykus. Darbininkai, 
kurie gavo darbus dejuoja, 
kad sunkus darbas ir nieko ne
gali uždirbti. Bet kaip čion 
bedarbių yra daug, tai bosai 
darbininkus gali pasirinkti, 
kokius tik nori.

* *
Brotherhood Unija buvo su

šaukus masinį susirinkimą 
rugsėjo 19 d. Kalbėjo unijos 
viršininkai ir United Shoe 
Workers unijos organizatoriai, 
kad suvienyti unijas .į vieną 
didelę uniją, United Shoe 
Workers of America. Darbi
ninkų susirinko netoli pilna 
Pythian Temple svetainė. Nu
matoma, kad suvienijimo dar
bas eis ir toliau.

♦ * *
Keletas savaičių atgal sun

kiai susirgo,—gavo “shock” 
J. Tamulevičius. Buvo atėmę 
vieną pusę ir kalbą. Dabar bis- 
kį geriau jaučiasi. Jį prižiū
ri namuose jo moteris ir 2 
dukterys.

Tamulevičiai yra seni “Lais
vės” skaitytojai ir taip gau
su darbininkiško judėjimo rė
mėjai. Linkėtina greito pa
sveikimo. 

* * *
Su spalių 1 d. prasidėjo 

dienraščio “Laisvės” vąjus. 
Jau Shimaitįs ^ren^jasi" piję 
darbo. Manoma, kad Šiemet 
turėtų būti didelės pasekmės, 
nes “Laisvė” daug pasitarna
vo dėl darbininkų labo.

Žolynas.

Wilkes Barre, Pa.
ALDLD 43 kp. 21 rugsėjo 

turėjo surengus prakalbas apie 
Lietuvos valdžios perversmą ir 
šių dienų įvykius. Kalbėtojum 
buvo F. Abekas iš Chicagos, 
“Vilnies” redaktorius. Nors 
buvo surengtos trumpu laiku, 
bet publikos susirinko gana 
skaitlingai, nes visi šiuom lai
ku interesuojasi ir visiems ge
rai patiko. Buvo daug ir iš pa- 
rapijonų pusės, kurie pirmiau 
buvo apgailestavę smetoniško 
likimo ir lietuvių tautos. Da
bar persitikrino, kad geresnio 
išėjimo Lietuva neturėjo ir 
kad Sovietų Sąjunga lietuvių 
tautos neskriaus, bet dar pri- 
gelbės jai.

Po tokių išsiaiškinimų, jie 
ne tik ne priešingi Lietuvos 
valdžios perversmui, bet dar 
pasilieka lietuvių liaudies So
vietinės Tarybos simpatikais.

Laike pertraukos buvo ko- 
lekta prigelbėti lėšų padengi
mui. Aukavo šie: P. Kvedarą 
50c., D. Vergentis 50c., J. Juo- 
zapaitis 25c., Globičius 25c., 
V. Remeikienė 25c., Tamošai
tis 25c., Norbutienė 25c. 
Smulkių sudėta $2.01. Viso 
$4.26. Varde kuopos aukavu
siems tariame širdingą ačiū.

43 Kp. Fin. Sekr.

Pranešimas

LLD 43-čios kp. susirinki
mas perkeltas nuo 6tos ant 13- 
tos d. spalių, 252 E. Market 
St., 7 vai. vakare. Tai malo
nėkite visi atsilankyti ir nau
jų narių atsivesti, nes narinė 
mokestis šiais vajaus metais 
naujiems tik $1.00. Taip pat 
nariai išgalintieji užsimokėti 
metinę mokestį pasimokėkite. 
Pas mus yra blogas įprotis, 
kad ir galintieji užsimokėti, 
bet laukia, kada knygą gauna, 
tada moka.
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So. Bostone, 11 vai. ryto. Visos kuo
pos) be išimties yra kviečiamos pri
siusi pilną atstovybę į konferenciją. 
—Ca Lukienė. A . (234-235)

MONTELLO/MASS.
ALDLD 6 kp. suęirinkįmąs įvyks 

pirmadienį, 7 d. spalių, 7 v. v. L. T. 
Name. Nariai malonėkite' dalyvauti 
ir atsiveskite naujų narių.

(233-235)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro repeticijos 

Elizabethe šį penktadienį, spalių 4, 
Laisvės Svetainėje, 271 Second St. 
Nariai, nepamirškite kostiumus at- 
sivešti, nes sekmadienį ivyks opere
tė “Kuprotas Oželis,” todėl visi 
riai būkite 7:30 repeticijose.

(233-234)

įvyks

na-

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 6 d., 2:30 vai. po 
pietų. 15-17 Ann St. Harrisone. Na
riai, dalyvaukite susirinkime, atsi
veskite ir naujų narių įrašyti į kuo
pą. Bus ir kilų svarbių dalykų. — 
Kom. (233-235)

Tai vaizdas iš Anglijos pajūrio. {Parodo spygliuotas vielas, kurios įtaisytos dėl , 
apsisaugojimo nuo vokiečių, jeigu jie bandytų persikelti per Anglijos Kanalą 
ir užpulti Angliją. Dvi moteriškes “maudosi saulėje”, o kareivis saugo pajūrį.

Susirinkimo perkėlimo prie
žastis tame, kad tą dieną LDS 
7-ta k p. ir 210-ta jaunuolių 
kp. rengia “Weiner Roast” 
ant Valinčiaus ūkės, Sweet 
Valley, Pa. Todėl tam prita
riantieji dalyvaukite išvažiavi
me, nes su tuom pasilinksmini
mu užbaigsim šio rudens sezo
ną ir paremsim kuopas. Tikie- 
tai nebrangūs—vyrams’ $1.00, 
moterims 75c. Trokai išeis nuo 
kampo E. Market St. ir So. 
Sherman St., 12 vai. dienosi

d. spalių.
Kviečia Rengėjai.
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Baltimore, Md
sū
dei

buvo tikrai graži ir

ryškiau pažymėjus šį 
darbininkų klasės rei- 
tapo suaukota $15.50.

Linksmas Pokylis
Rugsėjo 28 dieną buvo 

ruošta “surprize pare” 
draugų S. D. Meškių antūkės. 
“Parė” 
smagi.

Kad 
pokylį, 
kalams
Šie draugai-draugės aukojo se
kamai:* J. Mikalauskų šeima-- 
5 dol.; S. D. Meškiai—2 dol. 
Po 1 dol.: J. Balsys, V. Ku- 
čiauskas, O. Žemaitienė, Šei
moms, F. J. Pivariūnai, P. Pa- 
serskiai, K. A. Juškauskai, J. 
F. Deltuvai ir V. J. Jekevyčiai. 
J. Stankevičienė aukojo 50c.

Sekė trumpos draugų-drau- 
gių prakalbėlės. “Karo klausi
mai” — J. Deltuvos. “Nors ir 
nedirbau praeityje, bet pasi
liksiu su jumis ateityje”. — 
J. Mikalauskas. “Mūsų vaikai 
ir jų auklėjimas” — J. Balsys. 
Kad sukelti aukų šiame poky
lyje — V. Kučiauskas. “Moti
nų pasišventimas ir bėgamieji 
reikalai” — P. Paserskis. “šir
dingai ačiū draugams-drau- 
gėms” — S. Meskys. “Perdaug 
sujaudinta, šį kartą kalbėti 
negaliu” —- Domicėlė Meškie- 
nė. “Daugiau lavintis — veik
ti, dainuoti” — O. ‘Kučiaus- 
kaitė. “Jei kas išimtų šį sta
lą iš vidurio kambario, eitume 
šokti” — O. Žemaitienė. Na
mo savininkas F. Pivariūnas 
pilnai tam pritarė.

Laikas praleista linksmai— 
naudingai.

SO. BOSTON, MASS
Korp. pro-

gramos :
Šeštadienio, Octoberio 

programa per stotį 
920 kilocycles 8:30 
vai. ryte bus sekanti: 
1—Kalbės Vytautas

5 
W0RL, 

iki 9:00

vyrui skauda pilvą, bet 
ožiauja ir negeria vais- 
Priverskite mano žmo- 
pildyti daktaro įsaky- 

V

PHILADELPHIA, PA.
850 N. Franklin St., trys pilnai 

įrengti apartmentai, trys patogiai 
įrengti maudynių kambariai (bath
rooms), naujas aliejinis vandens šil
dytuvas. Prieinamai, apkainuota. 
Maži rankpinigiai. Balansas mėnesi
niais išmokėjimais. Tuojau galima 
apsigyventi, nes dabar tušti. Prašo
mo kreiptis šiuom antrašu: Samuel 
A. Baron, 157 W. Girard Ave., Phi
ladelphia, Pa. (233-235)

Pradžia 7 v. v. Kalbės A. Bimba, 
iš Brooklyn, N. Y. ivyks Lietuvių 
Svet., 29 Endicott St. Jis kalbės 
šiais klausimais: “Kas iš tiesų at
sitiko Lietuvoj? Kas dabar daroma 
Lietuvoje? Kokia jos ateitis?” 
Kviečiame iš plačios apylinkės lie
tuvius nepraleisti progos, dalyvauti 
šiame masiniame mitinge. Įžanga 
veltui. —Kom. - (233-235)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, spalių 6 d., 2 vai. po 

pietų, po numeriu 1812 S. Front St., 
įvyks 141 kp. susirinkimas. Kvie
čiame narius dalyvauti, užsimokėti 
duokles, taipgi turėsime keletą 
svarbių dalykų aptarti. — Valdyba.

(233-235)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVAN!
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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

Rama
nauskas iš Lowelio vetere- 
n ari jos reikale

2— Dainos ir Muzika
3— žinios

Sekmadienio, Octoberio 6 
programa per stotį WORL, 
920 kilocycles 9:30 iki 10:30 
vai. ryte bus sekanti:
1— r—Shato orkestrą iš Hudson,

Mass.
2— Hudsono “žibutės”, daini

ninkės iš Hudsono
3— Dainininkė Ona Murkūnie- 

nė ir Katrė Perednienė iš 
Hudsono.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

no 
jis 
tu.
gų 
mą.

Nagi, ir tikrai ateina po- 
llicininkas į namus. Pamatęs 
I jį, rašytojas daugiau nesi
ginčijo; tuoj paėmė dožą 
vaistų ir nurijo.

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. ir LDS 128 

bendras susirinkimas įvyks šeštadie
nį, spalių 5 d., 7 v. v. O’Donnels 
Hali, 20 High St. Draugai, visi da
lyvaukite susirinkime, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. — Val
dyba. (233-235)

kp.

PRANEŠIMAI IS KiTUK WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, spalių 6 d. įvyks 

svarbios prakalbos, Naujos Lietuvos 
klausimu. Ruošia Liet. Kongreso

KONFERENCIJOS
ALDLD 7 Apskr. konferencija 

įvyks spalių 20 d., 376 Broadway, Mass. Sąryšis, Worcesterio Skyrius.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Krislai
’k . v**-(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

žmonių, kai jų jėgos išse-bo
ka, kai jų amžiaus saulė pra
deda leistis. Tokioje, mat, 
santvarkoje gyvename.

Todėl, aš manau, yra la
bai vietoje karts nuo karto 
pagerbti mūsų plunksnos dar
bininkus ir veikėjus. Todėl 
kaip tik yra vietoj šie du va
karai, kuriuos ruošia brookly- 
niečiai ir čikagiečiai.

Ką gi galime mes V. Taurui- 
Vidikui ir Andriuliui šių su
kaktuvių proga palinkėti ?

Tegu jie būva sveiki ir drū
ti! Ilgiausio jiems amžiaus! 
Didžiausios energijos ir pa
sišventimo dirbti tąjį darbą, 
kurį dirbo iki šiol!

Podraug reikia palinkėti ir 
tai spaudai, kuriai jiedu dir
ba : teplečiasi ji, testiprėja, te- 
aplanko kiekvieno Amerikos 
lietuvio butą!

YPAČIAI ŠIUO METU!...

PAŠAUKĖ POLICIJĄ PRI 
VERST VYRĄ GERT 

VAISTUS .
Vinco Duktė.

Nuo Red.: Atleisite, kad 
“pares” aprašymą turėjome 
gerokai sutrumpinti. Mes vi
sus korespondentus prašome 
apie “pares” rašyti kuo trum
piausia. Taupykime laikrašty- nešė. Tad rašytojo žmona 
je vietą kitiems svarbiems vi
suomeniniams reikalams pa 
dengti.

Oakland, Calif. -—‘.Laik
raštinis rašytojas L. Otis 
Reese atsisakė gert gyduo
les, kurias jam daktaras at-

patelefonavo policijai: “Ma-

MIEGAS IR POILSISI •

KLOTINIAI SODAI SO
VIETŲ ŠIAURĖJE

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

. ‘tįLAlSNIUOTAS GRĄBORIUS ...
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.-

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

(Tąsa nuo 3-čio puslp.) 
lykas ir per daug brangia 
kaina sveikatos sąskaiton 
perkamas mokslas. Nepail
sėjęs ir poilsio metu vargi
namas, protas ilgainiui nu
silpsta, dingsta sugebėji
mas gerai galvoti ir atsi
minti, ir tada nieko moki
niui negelbsti nė tų dalykų 
pergalvojimas prieš gulant, 
kuriuos mokėsi dienos me
tu. —D.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

kolektyviuose ir sovietiniuo
se ūkiuose jų. priskaitoma 
apie 800,000.

Gulstieji arba klotiniai 
sodai atsirado ir kitose 
šiaurės srityse—Karelijoje, 
Kamčatkoje, Igorkoje, ku
rie atneša “puikius derlius 
toms -šiaurės sritims, kurį 
niekuomet žmonės nematė, I 
kaip užsimezga obuolys, 
kriaušė, vyšnia.

i — L. ž.

Turkish Room, Russian

Telefonas Poplar 4110

Office Phone 
EVergreen 1-65)71

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

PHILADELPHIA, PA

niškai įruošta mūsų šerme
nine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

Patogiai ir gražiai moder-

DAY and NIGHT

R HE A
Managed by

TEITELBAUM

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

Liūdesio valandoje kreip- | 
kites prie manęs dieną ar f 
naktį, greit suteiksime ) 
modernišką patarnavimą. £

GENTS’ DAYS 
Wed., Thurs., Fri.' Šat. and 

Sun. all day and night'

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS Riešiniai laikrodėliai

sĘp;’

OPEN

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

Sleeping Accomodations. . Ay

Admission 50c., day & night, Saturday
SPECIAL RATES PER WE

Apkainuoti nuo $2.00 
Pilnai garantuoti

Perfekto ir mėlsvai-balti dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 

kaidos laike vienerių metų.

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

Aplankykite mūsų religijinių daiktų 
departamentą. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktą

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

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

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

1 KAIP PASILAIKYT SVEIKU
& kraujo,' Odos ir Nervų Ligos, Abclnas Silpnumas,
2 Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mčšlažarnės ligos, 

Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies,' Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nęsvęikumai ir ki-

/ tos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
* gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į Dr. Zins, 

kad išaiškintų jūsų nesveikumą.
Tyrimai — Slapumo Tyrimai — X-RaysKraujo

Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.
IŠTYRIMAI DOVANAI

(Virš 28 metų Privatines ir Ligoninėje Praktikos)
110 East 16th Street New Yąrk

Tarp Union Square ir Irving Place 
Valandos: 9 A. M. P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.

i
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Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

Penktadienis, Spalių 4,

F. W. SHAUNS

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-68«8

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.

Tel. SOuth 8-1551

Tel. Virginia 7-4499 
----------------- ----—

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 ‘
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

3

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7984 Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

630 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

Vietos 
tuotos 
vynai,

SO COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

, Tel. Triangle 5-8622

ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

J b 
bei 
n i u 
ka‘.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

r—*■ , t —

Li- 
kad 

metus 
mokytojai

bus čion neminėsiu, nes apie 
kaip laikraštininką, poetą 
vertėją vakare pateiks ži- 
A. Bimba ir Dr. A. Petri-

6 šviesūs - kampi- 
Randa $23.00 j mė- 
yra 91 Melrose St., 
savininkas 138-47

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. 
i’elephone: EVergreen 8-9770

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs 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

RANDAVO.JJMA1
Pasirandavoja 

niai kambariai, 
nesį. Kambariai 
Ridgewoode, o
Lloyd Rd., Jamaica, L. I.

(234-236)

ATVERTISEMENT 
NOTICES

Notice is hereby given that The 
F. & M. Schaefer Brewing Co. Inc., 
of Brooklyn, N. Y., has registered 
its trade-marks "Beer at its Best’’ 
and "Our Hand Has Never Lost Its 
Skill” with the Secretary of State 
of New York, to be used on beer 
and malt beverages. (233-250)

puslapis

NewWto^/^iifeZinm
Pagerbs V. Taurą, Veteraną 

Laikraštininką
vakarą, spalių 5-tą, 

būrys pažangiosios spaudos 
mylėtojų sueis “Laisvės” salėn 
pagerbti veteraną tos spaudos 
darbuotoja V. Taurą -

kuriam šiemet suėjo 30 metų 
laikraštinio darbo. Taip pat 
suėjo ir 55 metai amžiaus, ku
rio didesnė pusė, faktinai vi
sas, praleista liaudies švietimo 
darbe. Faktinai visas dėlto, 
kad pirmieji 20 metų didžiu
mos žmonių gyvenime nėra I įsigytų iš anksto bilietą. Kaina' 
produktingojo darbo, tik pasi- $1. Pradžia kaip paprastai! 
ruošimo darbui metais. i šeštadienių vakarais; progra-

Apie V. Tauro atliktus dar-liftą apie 9 vai.

Vakare bus ir meniška pro
grama — dainuos Aldona Kli- 
maitė, taipgi P. Grabauskas 
su A. Velička.

Vakaran kviečiami visi. Da
lyvausiantieji pagelbėtų komi
sijai geriau pasiruošti, jei visi

Mokytojai Negalės 
Rinktis Vietos

Daugiau Reikalaus iš Aulo 
Vairuotojų

Kas Stumia Jaunimą 
Kriminalybėn?

Mirė Walter Pollak, 
Žymus Advokatas

Kings County distrikto pro
kuroras O’Dwyer, kalbėdamas 
valstijinėj pataisų viršininkų 
konferencijoj, pareiškė, jog; 
profesionalis k r i m i n a listas 
renkasi sau gaują “iš berniu
kų nuo 15-kos iki 19 metų, 
kurie yra nepatenkinti, bedar
biai ir nežino,- kaip ilgai jie ' gint žmonėms, kurie buvo po- 
išgalės išsiversti.” Jis pateikė litiniai persekiojami. Jisai bu- 
ir skaitlinių, sakydamas:

“Pirmais šešiais mėnesiais! Browderio bylą Vyriausiame 
šių metu mano raštinėn pri- j Jungtinių Valstijų teisme, bet 
duota 1,517 rimtų kriminališ- i jo tą pasimojimą nutraukė li- 
kų kaltinimų prieš jaunus j ga ir mirtis. Jis nebijojo užsi- 
žmones tarp 12 ir 19-kos me- traukt konservatų nemalonę

gynimu komunistų vado, di-
; džiausio priešo karui, karinės 
isterijos laiku.

%

Pollak buvo baigęs Har
vard Universitetą, kur jis ga
vo teisininko laipsnį 1910 m.

i ir sekamais metais gavo leidi- 
! mą praktikuot advokatūrą.
Buvo nariu EngleharcJ, Pollak, 
Pitcher ir Stern Teisininkų fir
mos. Karo laiku — 1917-1913 
jis buvo Karo Industrijų Ta- 
lybos legalės divizijos nariu, o 
1923 m. buvo generalio pro
kuroro specialiu padėjėju.

Pollak argumentavo pirmą 
Scottsboro apeliaciją, 1932 m., 
ir, paskiau, 1936 m. Pastaro
sios apeliacijos pasekmėj 4 
Scottsboro vaikinai tapo pa- 
liuosuoti. ‘

Tik prieš kelis mėnesius, po 
to, kaip jis buvo jau paėmęs 
Browderio bylą, jis buvo pas
kirtas “receiveriu” Associated 
Gaso ir Elektros Kompanijai 
per federalį teisėją Vincent L. 
Leibell.

Prieš trejetą savaičių jis 
įteikė Vyriausiam Teismui ar
gumentus dėlko Browderio 
byla turi būti pernagrinėta, 
apie ką, apart kitko, jis sak^ 
jog neginčijami faktai rodo, 
kad Browderio pareiškime dėl 
paso nebuvo jokio prasikalti
mo.

Tuojau po pereito pasauli
nio karo jis gynė Anita Whit
ney, žymią Kalifornijos komu
nistę vadovę, tuomet kaltintą 
“k r i m i nališkame sindikaliz- 
me” pasekmėj prieškarinės ir 
uždarbininkiškos veiklos.

Walter Pollak, vienas iš žy
miausių šalies konstitucinių 
advokatų, mirė Post Graduate 
ligoninėj, N. Y., plaučių užde
gimu, sulaukęs 53 m. amžiaus.

Pollak buvo konservatyvis 
advokatas, tačiau jis nepagai- 

i lėdavo savo laiko nei talento

vo pasiruošęs apeliuoti Earl

direkto-Valstijos pataisų 
rius Taylor sako, jog paleistų 
pataisoms žmonių. 73 nuošim
čiai palinksta gerojon pusėn 
ir valstijai atsieina pigiau, ne
gu užlaikymas kalėjime—pa
leistas pataisoms asmuo lėšuo- 
jąs valstijai $51.90 per metus, 
o įkalintas—$569.04.

Kitų t”lų apylinkių pataisų 
’’hšininkai irgi nurodinėjo, 
jog naudingiau visuomenei ir 
mažiems prasikaltėliams išei- 
hąs paleidimas pataisoms, ne
gu įkalinimas.

Daugelis ir žymių viršinin
kų supranta, jog skurdas ir 
nesaugumas yra pamatu kri- 

>minalybėms, tačiau, nelaimei, 
dar nedaugelis jų drįsta ar 
nori kbvoti prieš tą pamatinę 
priežastį, didžiuma dargi neiš
drįsta nei pritarti kovojan
tiems prieš skurdą ir nesaugu
mą. J. D.

Svarbus IDS, LLD Kuopų 
Meno Grupių Narių 

Susirinkimas
šio

ir

idienio vakarą, 
“Laisvės” salėj, 

laukiamas virš minėtų organi
zacijų kuopų, taipgi Aido 
Choro, Liaudies Teatro, Sty
gų Orkestro# narių susirinki
mas aptart, kaip bendriau ir 
sėkmingiau pravesti vietos vei
kimą, ypatingai meno grupių 
santikius su kitomis organiza
cijomis.

Komisija.

švietimo Taryba, 110 
vingston St., paskelbė, 
einant Tarybos prieš 
padarytu tarimu,
negali rinktis miesto dalių, ku
riose jie norėtų mokytojauti. 
Atsisakius nuo dviejų pasiūly
tų vietų, aplikantai išbraukia
mi iš darbo laukiančių sąrašo, 
jei jų atsiprašymas nebūsiąs 
“priimtinas.”

Reikalauja Kariams 
Teisės Balsuoti

Pilietinių teisių gynėjų 
sluogsniuose iššaukė didelį su
sirūpinimą ir veiklą “New 
Yorko Times” pasirodęs ra
portas, kad paimti verstinam 
kareiviavimui jauni vyrai ir 
gvardiečiai negalėsią balsuoti, 
“jeigu jie neparvažiuos namo i 
užsiregistruoti”, tą atliekant 
savomis lėšomis.,

žinant, jog didžiumą paim
tų verstinam kareiviavinlui su
daro darbininkų šeimų nariai, 
kuriem važinėjimas savomis 
lėšomis neįmanomas, toks pat
varkymas reikštų nei daugiau 
nei mažiau, kaip atėmimą tei
sės balsuoti desėtkams tūks
tančių jaunų piliečių.

New Yorke veikianti tei
sėms gint Įstaiga (Conference 
for Inalienable Rights), atsto
vaujanti šimtus tūkstančių or
ganizuotų i piliečių, pasiuntė 
rezoliucijas prezidentui Roose- 
veltui ir gubernatoriui Lehma- 
nui. Telegramose griežtai rei
kalaujama sudaryt sąlygas, 
kad paimtieji kariuomenėn 
galėtų balsuoti.

Laivas American Legion 
spalių 1-mą išplaukė Panamos 
Kanalo zonon su 837 kariš
kiais.

Pradedant spalių 1-mą, no
rintieji gaut auto vairuotojo 
leidimus turės ne tik pasiro
dyti mokančiais gerai valdyt 
mašiną, bet taip pat galinčiais 
ir atsakyti bile vieną iš šimto 
klausimų apie trafiko taisyk
les. Klaus 5 klausimų, iš ku
rių mažiausia 3 turės atsakyt 
teisingai be to negaus leidimo.

Išleista 47 puslapių knygele 
su tais klausimais.

PRAMOGOS
Šv. Jurgio Draugystė rengia ba

lių lapkričio-Nov. 23, Grand Para
dise Salėje. Prašo kad kitos .organi
zacijos nieko nerengtų (ą- dienąj

SUSIRINKIMĄ!-
LDS 3-čio Apskr. mėtinė konferen

cija įvyks 27 d., spalių, šv. Jurgio 
Svet., 180 New York Avė. Pradžia 
10 vai. ryto. Kuopos, kurios neprigu
li prie Apskričio, kviečiame prisidė
ti, prisiunčiant delegatus. — Apskr. 
Valdyba. (234-235)

Paskirtas Naujas Ligoninių 
Viršininkas

Majoras LaGuardia paskyrė 
daktarą Willayd Cole lU.pp- 
leye, Gydytojų Kolegijos vir
šininką, ligoninių komisionie- 
riumi vietoj Dr. S. S. Gold
water, kuris rezignavo. Nau
jasis komisionierius yra buvęs 
Įvairių ligoninių direktoriatuo- 
se. Gyvena su žmona ir dviem 
vaikais 54*2 W. ‘ 114th St.,

LALIO ŽODYNAS
Reikalingas A. Lalio žodynas, 
abi dalis vienoje knygoje, Lie- 
tuviškai-Angliškas ir Angliš- 
kai-Lietuviškas. Kas turite to
kį žodyną pardavimui prašau 
laišku pranešti: B. Clerk, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Pasirandavoja penki kambariai su 
visais vėliausiais įtaisymais. Yra 
karštas vanduo ir garu šildomi. 
Reada, $28.00 33.00 j mėnesį.
Vieta — 434 $o.> ,5th St., Brooklyne. 
Kreipkitės pas grocerninką, 436 So. 
5th St. Brooklyne. (234-235)

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.
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LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -?xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT*

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

BROOKLYN, N.
Tel. Evergreen 4-9;

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberia!

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue
Opb’Asite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Manhattan Liquor Store
DABAR YRA

LIKERIŲ KARE
Mes išstojome su žemiausiomis kainomis, kokias tik O?, 

begalima suteikti savo kostumeriams tew

l.^

£abd

.1'

Kainos ant visų garsiųjų rūšių yra taip žemos 
kaip dar nebuvo nuo atšaukimo prohibicijos

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tej. ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.Štai yra keletas iš daugelio rūšių

GOLDEN WEDDING
THREE FEATHERS
SCHENLEY RED LABEL
SCHENLEY BLACK LABEL

WILSON
CALVERT RESERVE
CALVERT SPECIAL
GREEN RIVER

OLD OVERHOLT
MT. VERNON
GIBSON
OLD MR<. BOSTON PINCH

CARSTAIRS
SEAGRAM
SEAGRAM V

CANADIAN CLUB

Mes esame žinomi, kaipo patikimiausia likerių pirkimui krautu
vė, ir todėl darome didžiausių biznį Brooklyne

Ateikite ir Persitikrinkite

Mes turime degtinių taip žemom kainom kaip $1.39 už kvortą

MANHATTAN LIQUOR STORE
Brooklyn N. Y

• Ml

261 Grand St,
Kairioj gali būt pakeičiamos 

be pranešimo
Mes pasiliekam teisę 

limituoti kieki

m ni ni im.ąą.ąą i

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.mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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