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“Darbo Lietuvos” korespon
dentas aplankė Švenčionėlių 
apylinkę. Kraštas senosios
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žmonės neapsakomai išvargin
ti.

Bet dabar ten užvirė naujas 
gyvenimas. Rašo jis:

Per paskutinius tris mėne
sius įvykiai galvą svaiginan
čiais tempais keitė įvykius, 
kiekviena diena švietė vis 
naujais darbo žmonių laimėji
mais. . . Tatai pagrindiniai 
keičia žmonių psichiką.

Skersai išilgai pervažiavau 
visą Švenčionėlių apskritį, 
kalbėjau su šimtais valstiečių 
miesteliuose ir kaimuose, ir 
visur buvo galima pasidžiaug
ti socialistinio darbo tempais, 
giedriomis žmonių nuotaiko
mis, kurias nepajėgia sudrum
sti vienur kitur pasireiškia in- 
triganai.

Ištisus mėnesius smetoninė 
ministerių taryba nesurado lė
šų ir galimumų Švenčionėlių li
goninei, pradžios mokyklai, ir 
progimnazijai patalpoms, o 
Liaudies Komisarų Tarybai 
pakako tik kelių savaičių ir 
jau Švenčionėliuose dyksta 
modernios pradžios mokyklos 
rūmai, ligoninei pastatas ir 
remontuojami namai progim
nazijai.

Apskrityje skubiai tvarkomi 
visi keliai, taisomi tiltai, tilte
liai, tiesiamas į Kaltinėnus 
plentas, tobulinamas pradžios 
mokyklų tinklas, remontuoja; 
mi prieglaudai Dirkstėnų dva
ro rūmai.

“Daug metų dirbu apskri
ties savivaldybėje, bet tokiu 
tempu dar niekuomet nedirbo
me, pareiškė drg. Janonis. 
Nėra mums šventadienių, dir
bame nuo ankstybo' ryto ligi 
vėlybos nakties, kartais nesu
rasdami laiko net pavalgyti. 
Vis tiktai darbas mums nebė
ra prakeikimas, bet maloni 
pareiga, nes čia pat matome 
kasdien besiskleidžiančius sa
vo darbo vaisius, kuriais 
džiaugsimės mes ir džiaugsis 
mūsų vaikai.”

So. Bostone smetonininkai 
turėjo konferenciją. Konfe
rencija suskilo, nes katalikų 
vardu “Darbininko” redakto
rius Kneižis išėjo prieš tvėri
mą kokio ten specialaus ko
miteto. Komitetas, matyt, susi
darė iš menševikų ir tautinin
kų. Komiteto sąstatas nepas
kelbtas.

Chicagoje menševikai atlai
kė savo “kongresą” ir sudarė 
savo “Demokratijos ir Nepri
klausomybės Sąjungą.” Gri
gaitį išrinko Sąjungos prezi
dentu.

Vadinasi, Chicagoje kiek
viena Lietuvos priešų partija 
turės savo frontą.

____________ i .

“Keleivis” prašo Dievą, kad 
Antanas Smetona šios šalies 
krantų visai nepasiektų. Mi- 
chelsonas, matyt, nesijaučia 
gerai, kada pamislija, jog jam 

- reikės prieš Smetoną turšintis 
ir iš jo prisakymus imti kartu 
su visais smetonininkais.

Skaičiau vieną ilgą iš Lietu
vos/ laišką, žmogus davė laiš
ką pasiskaityti ir vėl pasiėmė.

Viskas, girdi, Lietuvoje da
bar būtų gerai, rašo laiško au
torius, alė kam valdžia suareš
tavo jo brolį. Kas nors, girdi, 
įskundė kaipo Smetonos žmo
gų. O tokiu jo brolis nebuvęs. 
Girdi, aš žinau, nes aš jo bro
lis.-

Gal tas žmogus ir nekaltas. 
Jeigu nekaltas, tai bus ištei
sintas ir paleistas.

Valant valstybės aparatą 
nuo smetoninio brudo, aišku, 
vienas kitas nesusipratimas 
turės įvykti. Tačiau liaudies 
valdžia su kiekvienu pasielgs 
nuoširdžiai ir teisingai.
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Hitleris ir Mussolini 
Tariasi Apie Toles
nius Karo Veiksmus
Sakoma, Jiedu Kalbasi apie 

Ispaniją, Ameriką ir SSRS
Roma, spal. 4.-—Hitleris ir 

užsieninis jo ministeris von 
Ribbentrop šiandien trauki
niu pervažiavo per Brenner 
tarpkalnę iš Austrijos-Vo-

Apie Pusantro Biliono Dol.
Naujai. Amerikos Armijai
Washington. — Senatas 

nutarė paskirt $1,482,000,- 
000 per metus draftuojamai 
Amerikos armijai.

Prez. Rooseveltas pasira
šė kongreso tarimą įsigyt 
Amerikai 18 tūkstančių ka
rinių orlaivių..

Bucharest, Rumunija. — 
Fašistinė valdžia uždraudė 
žydam būt aptiekoriais.

AMERIKA JAU PER
LEIDO 105 TANKUS

KANADAI
Detroit, Mich. — Jungti

nės Valstijos spal. 3 d. per^ 
siuntė traukiniais 105 senes
nius savo armijos tankus į 
Kanadą. Ten jie bus varto
jami lavint Anglijai kana
diečius tankais veikti. Kai 
kurie šių tankų būsią pa
siųsti ir Anglijon.

Italy Laivynas Bėga, Kiek 
Įkabina, nuo Angly Laivyno

London, spal. 4.—Anglų 
karo laivai keturias dienas 
vaikėsi Italijos karinius lai
vus rytinėje ir vidurinėje 
dalyse Viduržemio Jūros; 
bet italų laivynas visais ga
rais bėgo ii* niekur neprisi
leido anglų karo laivų ar
čiau kaip per 100 mylių. Ši
taip praneša anglų koman
da.

CIO Reikalauja Už- 
tikrint Vykdymą

Darbo Įstatymų
—— • : ----- , ------

Gręsia Generalis CIO Streikas prieš Bethlehem Plieno Co.;
Tad Valdžia Sako Bosam Vykdyti Įstatus Karo Pramonėj

kieti j os į Italiją. Juos pasi
tiko Mussolinis ir kiti aukš
ti Italijos valdovai.

Neoficialiai pranešama, 
jog Hitleris su Mussoliniu 
tariasi apie tokius dalykus, 
kaip kad: Ispanijos įtrauki
mas karan prieš Angliją; 
nusiteikimas linkui Jungti
nių Valstijų ir Sovietų Są
jungos; vokiečių oro laivy
no ir kitų karo jėgų siunti
mas talkon italam prieš an
glus Egipte; planai kas lie
čia Jugoslaviją, Graikiją ir 
kitus Balkanų kraštus; ga
limi Japonijos veiksmai 
prieš anglus Azijoj ir tt.<

Jungtinės Valstijos 
Nori Karo Stovyklų

Pietinėje Amerikoje
Buenos Aires, Argentina. 

—Jungtinės Valstijos sten
giasi įtikinti visas ar beveik 
visas respublikas Pietų Am
erikoj, kad jos įrengtų ba- 
zes-stovyklas tinkamas šian
dieniniam karo laivynui, or- 
laivynui ir armijai. Sako, 
tokios stovyklos reikalingos, 
kad Jungtinės Valstijos iš
vien su Pietų Amerikos res
publikomis galėtų apginti 
bile kurį amerikinį kraštą. 
Washingtono vyriausybė ke
tina piniginiai paremt. tų 
karinių stovyklų steigimą.

Dauguma Pietų Amerikos 
šalių nenori būdavot perša
mų stovyklų; bijo, kad Jun
gtinės Valstijos tada per
daug ten įsigalėtų. Bet Chi
le jau paskelbė planus sta
tyti Valparaiso milžinišką 
karo laivynui stovyklą, su 
dirbtuvėmis laivams taisyti. 
Uruguayans respubliką ke
tina įrengt didžią orlai
viams stovyklą Punta del 
Este, kaip tik gaus finansi
nės paramos iš Jungtinių 
Valstijų

LITERATŪROS DRAUGIJOS NARIAI GAUNA KNYGA
Jau siuntinė jame Literatūros Draugi

jos nariams už 1940 metus knygą. Jie 
gauna “Istoriją”, kuri turi 350 puslapių, 
didelio formato, gražiais kietais virše
liais apdaryta. Tai labai naudinga ir gra
ži knyga. Jau veik pusei kuopų išsiuntė
me. Į didelius centrus siuntėme freitu 

' tam tikriems draugams, o jie išdalins 
I kuopoms. Į mažesnes kolonijas pasiųsta 
kiekvienai kuopai į namus. Kuopoms, ku
rioms pasiuntėme knygą, atskirai pa- 

I siuntėme ir platų laišką. Jeigu rastųsi 
narių, kurie norėtų vieton “Istorijos” 
gauti taip sau lengvų apysakų, tai laiške 
aiškiname, kokių apysakų turime. Lai 
tik tie nariai pareiškia savo pageidavimą 
kuopoj, o kuopos sekretorius praneša į 
centrą, kaip jiems bus pasiųsta-jų pagei
daujamos knygos.

Šiemet nariai gauna didelę, naudingą, 
gražiai padarytą knygą. Jos daugelis se

nai laukė. Gauna daug anksčiau, negu 
buvo manyta.

Bet dar apie pusė narių nemokėję 
duoklių už 1940 metus. Gi tuo kartu me
tai eina link pabaigos. Literatūros Drau
gijos centre susidarė didelė skola, nes 
knyga pareikalavo apie $1,000! Persiun
timas taip pat reikalauja daug pinigų!

Todėl, prašome visus narius užsimokė
ti duokles už 1940 metus. Prašome val
dybas iškolektuoti iš narių duokles ati
duodant jiems knygą. Sumokėtas duok
les nelaikykite kuopoj, bet greitai siųs
kite į centrą. Tuo kartu parodykite kny
gą simpatikams ir kalbinkite juos į 
Draugiją. Kas šiemet įstos, tai gaus tą 
puikią “Istoriją”, o vėliau jos nebus, nes 
'spausdiname tik tiek, kiek turime na
rių.

D. M. šolomskas,
. ALDLD-CK Sekretorius.

Pittsburgh, Pa. — CIO 
Plieno Darbininkų Unijos 
vadai svarsto planus skelbt 
visuotiną streiką, prieš Bet
hlehem Plieno kompaniją. 
Nes jinai laužo Šalies Dar
bo Santikių Įstatymą ir 
Walsh-Healey įstatymą, ku
ris užtikrina unijines sąly
gas atliekamuose valdžiai 
darbuose.

Besvarstant streiko klau
simą, Jungtinių Valstijų ge
neralis prokuroras Robert 
H. Jackson viešai pareiškė, 
kad visos kompanijos atlie
kančios darbus pagal val
džios užsakymus turi vyk
dyt Šalies Darbo Santikių 
Įstatymą kas liečia algas, 
darbo valandas ir 
pripažinimą, “kol

panaikins” tą Įstatymą.
CIO plieno darbininkų 

vadai sako, jog to pareiški
mo dar neužtenka. Jie rei
kalauja aiškiai įrašyt į 
kiekvieną valdžios daromą 
sutartį su kompanijomis, 
kad jos turi laikytis minimų 
įstatymų.

Amerikos valdžia yra da
vus Bethlehem kompanijai 
karinių užsakymų už bilio- 
na doleriu, c- v

Washington. — Amerikos 
karo veteranai čia “verda 
pasipiktinimu”, kad prez.
Rooseveltas paskyrė savo 
sūnų Elliottą kapitonu, nors 

unijos .Elliottas neturįs reikiamo 
teismas tam mokslo ar patyrimo.

ŠI ŠAUS TURĖSIANTI 
GREIČIAUSIUS 

ORLAIVIUS
East Hartford, Conn. — 

United Aircraft korporacija 
čia stato Amerikos valdžiai 
karinius lėktuvus, kurie 
skris daugiau kaip 400 my
lių per valandą. Tai bus 
greičiausi vijimosi lėktuvai 
pasaulyje, kaip sako admi
rolas Towers.

London. — Anglų bom- 
bininkai padarė kelias eks
plozijas didžiuose vokiečių 
Kruppų amunicijos fabri
kuose. •

Sovietai Lavins Šimtus Tūks
tančių Jaunų Technikų

’ Maskva. — Sovietų vy
riausybė 1 nutarė priimt 
600,000 jaunuolių nuo 14 iki 
17 metų amžiaus mokintis 
įvairių techniškų pramonės 
ir geležinkelių darbų per 
pusmetį iki 2 metų.

Neužtikrinti Senieji . Darbai 
Draftuotiem Kareiviam

New York. —; Pulkinin
kas L. B. Hershey viešai pa
reiškė, jog verstino kariuo
menėn ėmimo įstatymas ne
užtikrina, kad bus atgal 
•priimti į senuosius savo 
darbus kareiviai, kai jie su
grįš iš karinės tarnybos.

Pasak Vokiečiu, tai Jie 
Nuskandinę 7,000,000 

Tonų Anglų Laivų
Berlin. — Valdiška vokie

čių žinių agentūra paduoda, 
kad nuo karo pradžios iki 
šiol vokiečių submarinai nu
skandino 5 milionus tonų 
prekinių Anglijos laivų, o 
vokiečių orlaiviai—2 milio
nus tonų tokių laivų, ne
skaitant mažesnių kaip 2,- 
000 tonų laivų. Tai vokie
čiai šiame kare sunaikinę 
daugiau kaip pusę prekinio 
anglų laivyno.

KADA REIKES REGIS
TRUOTIS Į KA

RIUOMENE?
Washington. — Praneša- 

!ma, kad visi vyrai nuo 21- 
nų iki 36-šių metų amžiaus, 
piliečiai ir nepiliečiai, turės 
registruotis spalių (Octo
ber) 21-25 d., pagal versti
nos karinės tarnybos įstaty
mą ir traukti “liosus.”

t
New York, —r Pulkinin

kas L. B. Hershey nužiūri, 
kad registravimas į versti
ną karinę tarnybą galės būt 
atidėtas iki po prezidento 
rinkimų.

Anglijos Orlaiviai Už
puolė Vokietiją 1,471 

Sykį per Mėnesį
Vokiečiai Praneša:

Berlin, spal. 4. — Anglų 
orlaiviai rugsėjo mėnesį 1,- 
471-nu žygiu bombardavo 
Vokietiją. 48-niuose atsiti
kimuose iš kiekvieno šimto 
vokiečiai juos išvijo atgal, 
be jokių nuostolių vokie
čiams.

52-se atsitikimuose iš 
kiekvieno šimto anglai la
kūnai kai ką užmušė bei su
žeidė arba padarė medžiagi
nių nuostolių; bet anglų or
laivių padaryti kariniai 
nuostoliai vokiečiams siekia 
tik biskutį daugiau kai pus
antro procento visų nuosto
liu. 

Ir t

Vokiečiai Sakosi Treja 
Tiek Daugiau Nušovę

Angly Lėktuvų
Vokiečių Pranešimas:

Berlin. — Vokiečių ko
manda teigia, kad per pas
kutinius du mėnesius jie 
nušovę 2,474 anglų lėktu
vus, o anglai nukirtę 706 
vokiečių orlaivius; tai ang
lų nuostoliai ore esą dau
giau kaip treja tiek dides
ni negu vokiečių.

Anglai garsinosi, kad 
rugsėjo mėnesį per tris die
nas jie sunaikinę 421-ną vo
kiečių orlaivį, o iš savo pu
sės praradę 91-ną. Bet tik
rumoje vokiečiai per tas 
dienas nušovę 274 anglų 
lėktuvus, o anglai nukirtę 
tik 107 vokiečių orlaivius, 
kaip teigia vokiečių koman
da.

Užginčija, kad Vokiečiai
Silpniau Atakuoja Londoną
Berlin,' spal. 4.—Vokiečių 

komanda užginčijo anglų 
pranešimus, kad silpnėja 
vokiečių oro žygiai prieš 
Londoną. Taip antai, ang
lai sakė, kad vakar tiktai 
keletas vokiečių orlaivių 
praskridę bombarduot Lon
doną. Bet tą dieną šimtas 
vokiečių orlaivių numetė 
150 tonų sprogimų devynio
se Londono vietose ir sukė
lė milžiniškus gaisrus, kaip 
teigia vokiečiai.

ORAS. — Šilčiau.

London, spal. 4.—Anglų 
orlaiviai vėl bombardavo 
vokiečių prieplaukas ir lai
vus.

Vis Bombarduoja Londoną
‘London, spal. 4.—Vokie

čių orlaiviai vidurdienį kar
totinai bombardavo Londo
ną, jo prieplaukas ir kitus 
svarbius punktus Anglijoj, 
ir kulkasvaidžiais apšaudė 
du traukinius. Anglai nu
kirto žemyn vieną vokiečių 
bombininką, kaip praneša 
anglai.

Anglija Dabar Turinti Dau
giau Prekybos Laivų negu 

Pirm Karo
Lųndon. — Anglijos val

džia sako, kad vokiečiai ke
lis kartus mažiau nuskandi
no jos laivų negu jie garsi
nasi. Be to, anglam tekę 
tiek prekinių Norvegijos, 
Danijos, Belgijos, Holandi- 
jos ir Francijos laivų, kad 
Anglija dabar turinti dides
nį prekinį laivyną negu pra
dedant karą.

Tokio. — Japonai įnirtę, 
kad Kanada varžo jų atei- 
vystę.

Nazių Orlaivių žygiai prieš 
Anglų Laitus

Berlin. —Vokiečiai spal. 
3 d. paskelbė, kad būrys jų 
orlaivių, komandoj majoro 
Petersono, per 6 savaites 
nuskandino 90,000 tonų pre
kinių Anglijos laivų ir sun
kiai sužeidė 40,000 tonų jos 
laivų.

Anglai Nuskandinę 9-nis 
Priešą Submarinus

‘ I
London, spal. 4.—Per ke

lias paskutines savaites an
glų kariniai laivai ir lėktu
vai nuskandino 7 vokiečių 
ir 2 italų submarinus, sako 
anglų komanda.

Bucharest, Rumunija. — 
Trys ginkluoti rumunai pa
grobė anglą fabrikantą 
Clarką.

Romą, spal. 4. —- Italų 
spauda rašo, kad Mussoli
nis su Hitleriu kalbasi tik 
apie karą prieš Angliją.

Sovietą Žmonės Lengvai Gali 
Apmokėt už Mokslą

Maskva. — Sovietų žmo
nių uždarbiai tiek pakilę, 
kad jie ^be Vargo gali apmo
kėt už mokslą savo sūnums 
ir dukterims gimnazijose, 
(vidurinėse mokyklose) ir 
universitetuose bei kolegijo
se. O Sovietuose statoma 
tiek naujų vidurinių ir auk
štųjų mokyklų ir gerinama 
senosios, kad šalies iždui 
kaštuoja daug lėšų. Todėl 
Sovietų vyriausybė spal. 3 
d. nutarė imt po 30 iki 40 
dolerių per metus nuo moki
nio už vidurinę mokyklą ir 
po 60 iki 100 dolerių už uni
versitetą bei kolegiją.

Nuo tokių mokesčių bus 
paliuosuojami tik tie mo
kiniai ir studentai, kurie 
gaus puikius laipsnius (pa
žymėjimus) už mokslą.

Stockholm, Švedija.—An
glų orlaiviai bombardavo 
švedų miestą Malmoe.

Lavina Parašiutistus Jungti
niu Valstiją Armijai

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo ministeris 
Stimson pranešė, kad grei
tu laiku bus pradėta lavint 
500 parašiutistų, atseit, ka
rių, kurie ginkluoti galėtų 
tiksliai iššokt iš orlaivių ir 
atlikt skirtas karines parei
gas užnugaryje priešo fron
to.

Ministeris Stimson primi
nė sėkmingus žygius, ku
riuos atliko voKiečių para- 
šiutistai Holandijoj ir Fran
ci jo j. Jis atidengė, kad Vo
kietijos para siu tistai, stai
ga nusileisdami užfrontėn, 
suėmė net kai kuriuos fran- 
cūzų armijos komandierius.

Berlin. — Vokiečių sub- 
marinas spal. 3 d. nuskan
dino Atlanto Vandenyne 
ginkluotą prekinį anglų lai
vą “Highland Patriot,” 14,- 
172 tonų.
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Pranas Mašiotas i
Šių metų rugs, mėnesio 14 d. mirė žy- ; 

mus lietuvių tautos vyras Pranas Mašio- ’ 
tas. Jis turėjo 77 metus amžiaus. Pranas 1 
Mašiotas — aušrininkas ir varpininkas, • 
Be to jis buvo vienas žymiausių Lietuvos 
pedagogų ir rašytojų. Kiekvienas, ku- ' 
riam į rankas pateko jo raštas, džiaugė- I 
si jį skaitydamas. Nes Mašiotas mokėjo į 
rašyti gražiai, lengvai. • i

Pranas Mašiotas gimė 1863 m. gruod- | 
’žio 19 d. Pūstelninkų kaime, Kudirkos 
Naumiesčio parapijoj. Pabaigęs Mari- i 
jampolės gimnaziją 1883 m. tą patį ru- i 
denį įstojo į Maskvos universitetą, kur 
studijavo matematiką. Ten dalyvavo lie
tuvių studentų tautinėje veikloje. Pabai
gęs universitetą, norėjo gauti mokytojo 
vietą Lietuvoje, bet caristinė valdžia ne
sutiko; Lietuvon mokytojus siuntė tik 
pravoslavus. Mašiotui teko vykti į Lom
žą, paskui į Rygą, kur velionis mokyto
javo 24 metus.

Apie Mašiotą kaipo literatą Elta rašo:
“Pranas Mašiotas spaudoje pradėjo 

bendradarbiauti dar 1884 m. “Aušroje”, 
vėliau “Varpe”, “Vilniaus Žipiose”, “Vil
tyje?, “Vaire”, “Rygos Balse” ir po ka
ro eilėje kitų liet, laikraščių. Jo knygelę 
“Pasikalbėjimai apie dąrjgųjir žemę” bū
va išspausdinta Amerikoje 1894 m. Per 
visą gyvenimą jis davė apie 15 mokslo 
vadovėlių, apie 70 verstinių veikalų vai
kams ir per 30 originalių. Dar keliasde
šimt originalių ir verstinių vaikams ir 
jaunimui knygų paliko rankraščiuose. 
Velionis buvo vienas žymiausių Lietuvos 
pedagogų ir paliko didelį indėlį lietuvių 
literatūroje. Jis pažymėtinas, kaip vie
nas įžymiausių pozityvios minties rašy
tojų.”

Tokis buvo Pranas Mašiotas. Kadangi 
velionis lietuvių tautai daug nusipelnė 
savo prakilniais darbais, tai tarybinė vy
riausybė jį gražiai palaidojo. Apie lai
dotuves Elta rašo:

“Atsižvelgus į Prano Mašioto, kaip 
liaudies auklėtojo, pedagogo ir jaunimo 
literatūros kūrėjo, didelius nuopelnus, 
LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiu
mas nutarė velionį palaidoti Valstybės 
lėšomis. Jo kūnas buvo pašarvotas Karo 
muziejuje. Rugsėjo 16 d. Laidotuvių Ak
to metu LTSR Valst. Operos choras at
liko Miko Petrausko operos “Eglė” fina
linį chorą, Operos simfoninis orkestras 
Bethoveno III simfonijos gedulingą mar
šą ir Šopeno Gedulingą maršą, be to Ope
ros choras A. Kačanausko “Atsisveikini
mą.” Atsisveikinimo žodį pasakė Švie
timo liaudies komisaras A. Venclova. 
Prie velionies karsto per visą budėjimo 
laiką pakaitomis stovėjo rašytojai, mo
kytojai, mokiniai, senojo aušrininko ir 
didžiojo pedagogo auklėtiniai, kolegos, 
draugai. Velionį aplankė ir į kapines 
palydėjo Lietuvos TSR Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo pirmininkas J. Palec
kis, Liaudies Komisarų Tarybos pirmi- ; 
ninko pavaduotojas St. Brašiškis, švieti- I 
mo liaudies kom. A. Venclova, gen. Vit- i 
kauskas, Vilniaus universiteto rektorius Į 
M. Biržiška, daug rašytojų, mokytojų, Į 
moksleivių ir visuomenės atstovų. Ant > 
velionies kapo buvo padėti vainikai: Lie
tuvos SSR Aukš. Tarybos Prezidiumo, 
Švietimo liaudies komisaro, Liet. Rašy
tojų Draugijos, Lietuvos Komjaunimo 
Sąjungos, Mokytojų Profesinės Sąjun- , 
gos ir keliolika kitų.”

Taigi naujoji Lietuvos vyriausybė la
bai gražiai palaidojo lietuvių tautai daug 
nusipelniusį mirusį vyrą!

Nežino, Bet Rašo!
Daugiausiai niekų rašo “Keleivis”. Jis 

rašo dalykų nežinodamas. Jis rašo plet- 
kus, neturinčius nieko bendro su tikro
ve. Jis šiandien, beje, patampa lietuvių 
anti-semitų organu!

Pastarajame “K.” numeryje yra įdė
tas iš “Tėvynės” raštas po antraštė: 
“Pradžia galo lietuvių komunistam Am
erikoje.” Tuo pačiu klausimu jis parašė 
ir editorialą. Girdi, tarp Tauro, Bimbas,, 
Šolomsko ir Mizaros prasidėjusi kova. 
Toji kova priėjusi prie to, kad- Bimba 
su Mizara jau neleidžia Taurui rašyti 
editorialų “ir pavedė vesti tik pirmąjį 
“Laisvės” puslapį.”

Reikia pastebėti, kad “Laisvės” pirmas 
puslapis nėra karvė ir jo niekas niekur 
neveda. Tauras redaguoja, parašo pirmą
jį puslapį ir jis tąjį darbą dirba per pas
taruosius septynerius metus! Jau tik tas 
vienas faktas parodo, kaip mūsų prie
šai nieko nežino ir nežinodami rašo!

Tas pats “Keleivis”/jau kelintas sykis 
plepa,1 būk “Laisvė” “Lietuvon neįsilei- 
džiama.” Ar Teikia aiškinti, kad ši jų 
“žinia” yra nesveikos vaizduotės sugal
vota? Tie Lietuvos žmonės, kuriems 
“Laisvė” yra užsakyta, gauna ją regulia
riai. Tą pasako jų laiškai, prisiųsti savo 
giminėms Amerikoje.

Ten pat “Keleivis” rašo, būk “šimtai 
buvusių “Laisvės” skaitytojų jau pra
deda atsisakyti “Laisvę” skaityti...”

Čia vėl yra tikra nesąmonė: buvęs 
“Laisvės” skaitytojas negali atsisakyti 
“Laisvę” skaityti, nes jis jos neskaito. 
Jis kada nors yra skaitęs—buvęs skai
tytojas. Tie žmonės, kurie “Laisvę” skai
to jie ne tik neatsisako skaityti, bet dar 
gauna naujų skaitytojų.

Ten pat:
“Taipgi lietuviškų laikraščių parda

vyklos viena po kitai atsisako priimti 
“Laisvę” pardavinėti.”

Tai kita nesąmonė. Pavieniais nume
riais “Laisvės” šiandien parduodama 
daugiau negu du sykiu tiek, .kiek buvo 
parduodama prieš perversmą Lietuvoje!

Šitaip iš tikrųjų dalykai stovi. Bet^ 
kaip jau nurodėme, “Keleiviui” teisybė 
skelbti nerūpi. Jam rūpi “monkįntį” sa
vo skaitytojus, tai jis ir Vmonkma” juos. 
Dėlto daugiau dalykus įmatą jo paties 
skaitytojai spjauna į tą pusę, iš kur atei
na “Keleivis”. Geriausiu to pavyzdžiu 
bus laiškas, tilpęs vakar dienos “Laisvė
je,” kurio autorium yra Lasky.

“Pravda” Apie Lietuvos 
Sostinį Vilnių

Elta praneša: '
“Rugsėjo 3 d. Maskvos “Pravdos” 1 

pusi. įdėtas straipsnis apie Vilnių, ku
riame be kitko rašoma: Beveik pačiame* 
miesto centre yra Gedimino kalnas, ku
rio viršūnėje stovi didžiulis šešiakampis 
bokštas su langais-šaudymo angomis. 
Aplink bokštą senos pilies griuvėsiai; ku
rioje prieš kelis šimtmečius gyveno Lie
tuvos didysis kunigaikštis • Gediminas. 
Pilies bokšte plazda Lietuvos Socialisti
nės Tarybų Respublikos vėliava. Nuo Ge
dimino kalno matyti visas miestas. Jo 
gatvės, papuoštos raudonosiomis vėliavo
mis ir transparentais, pasižymi ypatin
gu gyvumu. Gedimino -kalno papėdėje 
darbininkai baigia susidoroti su paskuti
niais Kateriuos II paminklo • piedestalo 
akmenimis. Paminklas Katerinai čia bu- 
vo pastatytas “dėkingos Lenkijos bajo
rijos”. Aikštelė lyginama žemė. Ji ne
trukus bus išgrįsta. Jagelionų gatvėje 
pakeičiamas grindinys. Plati Basanavi
čiaus gatvė, kurią anksčiau buvo ne tik 
sunku' pravažiuoti, bet ir praeiti, dabar 
jau išgrįsta. Miestas remontuojasi, da
žosi, puošiasi. Visur pakeičiami seni su- 
įrę šaligatviai, taisomi tiltai, vedami ke
liai. Po ilgo svetimųjų viešpatavimo, ku
rie jį privedė prie apgriuvimo ji- netvar
kos, Vilnius pagaliau turi stropų ir en
ergingą šeimininką.

“Toliau straipsnyje nupasakojamas Vii- 1 
niaus ekonominis kilimas. Miestas su 
260,000 gyventojų seniau turėdavo 60-70,- j 
000 bedarbių. Dabar darbo skyrius dirba : 
veik ištisą parą. 13,500 darbininkų jau | 
gavo darbą. Buvęs prekybos ir amatųv 
miestas Vilnius užleidžia vietą pramo
nei. Vilniuje yra 143 įmonės, kuriose. 
dirba; 4,224 žmonės, ir 466 smulkūs fab
rikai, kuriuose dirba 1,183 žmonęs. Da
bar kelios dešimtys įmonių plečia: savo , 
veiklą. Prie Turniškių hidroelektrinės 
stoties darbų dirbs daugiau kaip 10,000

Amerikos Nepriklausomybe 
Pavojuj, Sako Gen. Johnson
Kaip jau žinoma, rugsėjo tomis kolonomis. Tai buvo 

19 d. Anglijos parlamente,1 (ir yra )tas, ką amerikiečiai 
žemajame name, buvo dis-i vadina “smoke screen”. O 
kusuota klausimas apie su- lietuviškai galima pasakyti: 
tvėrimą vienos valstybės iš taip tie ponai daro, kaip 
Amerikos ir Didžiosios'kad “vagis bėgdamas rėkia: 
Britanijos, t. y., kad tuodvi 
didelės šalys sudarytų ben
drą milžinišką šalį su vie
na centraline valdžia. (To
kį pasiūlymą Anglijos val
džia davė seniaus Franci-
jai, kada jau nazių armija 
ėjo prie užėmimo Pary
žiaus. Francūzų'valdžia tą 
siūlymą rūsčiai atmetė).

Tą anglų kalbėjimą apie 
vienijimąsi su Jungtinėmis 
Valstybėmis gen. Johnsonas 
savo kasdieninėje laikraščįų 
koliumnoje rugs. 23 d. vadi
na rimtomis diskusijomis 
apie tai, kad mes “užmirš
tume Revoliucinį Karą ir 
Nepriklausomybės Deklara
ciją” ir tvertume bendrą 
tautą su Didžiąja Britanija. 
Generolas Johnson rašo, 
kad tosios parlamento dis
kusijos yra ženklu, kaip toli 
jau yra nuėję diplomatiški 
pasikalbėjimai apie tai. Jis 
prie to primena dar ir ki
tas šių dienų diskusijas — 
apie bendrą naudojimą lai
vyno bazių, kas, anot gene
rolo, reiškia Singaporą (Di
džiosios Britanijos didžiau
sią laivų bazę netoli Japo
nijos). O tas, esą, reiškia, 
kad “mes apgindami Ameri
ką, gintume Didžiąją Brita
niją Azijoje.” Šito kalbėji
mo, jisai sako, niekas neuž
ginčijo (no deniai).

Baigdamas gen. Johnson 
užsimena šio rudens rinki
mus ir abi didžiąsias parti
jas. Viena •-^ •’aiškiai esanti 
karo partija'; kita nepasisa
ko aiškiai. Balsuotojai turį 
teisę, kad klausimas btįtų 
aiškus, balsuojant šiuose 
rinkimuose. “Tai ištikrųjų 
jie turęs paskutinę progą 
taikai ir galbūt paskutinę 
progą išlaikyti (to pre

serve) nepriklausomybę 
Jungtinių Valstybių.”

Taip pareiškia gen. John
son Scripps-Howard’o dien
raščiuose (imu iš the Pitts
burgh Press).

Tą pačią dieną — rugs. 
19 d.—kada Anglijos parla
mente kilo klausimas susi
vienijimo Anglijos su Ame
rika, per radiją mūsų šaly
je apie tai pranešė net du 
kalbėtojai. Vienas pasisakė, 
jau seniai pranašavęs, kad 
taip bus daroma. Sakė, kad 
Jungtinės Valstybės toje 
kombinacijoje, jei ji įvyks, 
turės viršenybę, dominuos.

(Galima tikėt, kad jos do
minuotų kurį.laiką. Bet pas
kui gudrioji anglų diploma
tija ir senoji; daug prityru
sio ji aristokratija imtų vir
šų, nes juk mūsų viešpačiai 
bilijonieriai trokšta būti 
aristokratais).

Kaip bus, taip bus, bet 
vieną praktišką išaiškinimą 
matome, kaip ant delno, — 
būtent, tikrąją penktąją ko
loną! Tai angliškoji kolona 
Jungtinėse Valstybėse!

Dabar paaiškėjo ir ta 
kvaila agitacija prieš visus' 
liberališkus mažus biznie-l 
rius ir profesionalus ir 
prieš darbininkus - komu
nistus, apkaltinant juos 
Maskvos ir Vokietijos penk-

pagaukit vagį!” Turtingųjų 
ponų politikierių penktoji 
kolona dirba aktualį savo 
darbą ir rėkia, kad kiti kal
ti. Tuomi nukreipia visuo
menės domę į kitą pusę.
Keista, kad tiems turčiams 
penktojoj kolonoj pagelbsti 
toki maži mūsų biznieriai, 
kaip “Keleivis” su “Drau
gu” ir Grigaitis su Klinga.

Amerikos penktoji kolona 
smarkiai darbuojasi Kana
doj ir Pietų Amerikoje. Jau 
liepos mėnesyj viešai pra
dėta skelbti reikalingumas 
Jungtinių Valstybių viešpa
tavimo ant visos Pietų Am
erikos. Ludwell Denny lie
pos 11 d. rašė, kad kiek Hit
leris užkariauja Europoje, 
tiek tasai įvykis “priverčia 
Jungtines Valstybes daryti 
uniją su Pietų Amerika.” 
Kartunistas Reichhold prie 
to straipsnio nupiešė tokią 
karikatūrą: Hitleris po ka
rui ateina į Pietų Ameriką 
su lagaminu — biznį daryti. 
Krautuvė Brazilija uždary
ta, tuščia: “For rent”. Ar
gentina — tuščia: “For 
rent.” Tik ant kampo gatvės 
yra pilna krautuvė su ant
rašu: “United States and 
Latin America, Ine.”

R. Clapper tą uniją pava
dino trečiąja Amerikos re
voliucija.

Pirmoji — tai atsiskyri
mas nuo Anglijos; antroji— 
civilis karas. Jei bus susi
vienijimas1* su Anglija (Di
džiąją Britanija),' tai tas 
įvykis bus priskaitoma prie 
“trečiosios revoliucijos.”

Tuo. tarpu hitlerinio fa
šizmo penktoji kolona pui
kiai eina šiandien per visą 
Ameriką laikraščiuose, bū
tent, ilgame rašte “The Voi
ce of Destruction. Hitler 
speaks.” Puikiai pridengta 
apologetika — pateisinimas 
ir racionalizavimas fašizmo 
karų ir visų kitų darbų. 
Angliškai skaitantiems pa
tariu'studijuoti tuos straip
snius (Scripps - Howard 
komp. dienraščiuose).

Kiekvienas straipsnis yra 
kaip ir savistovis skyrius. 
Kiekvienas prasideda lyg ir 
su papeikimu, net pasibai
sėjimu prieš Hitlerio darbus 
ir žodžius, bet paskui vis
kas taip nuriečiama, kad 
baisumas tasai nublanksta, 
o kyla (neva Hitlerio) filo
sofija, kad > nieko nepapras
to čia nėra ir kad tai yra 
neišvengiama. '

Tiktai nepasako aiškiai 
štai ko: tos visos nepabaig- 
tinos žudynės neišvengia
mos dėl to, kad reikia kapi
talizmą išgelbėti pasauly.. ;

J. Baltrušaitis.
žada Suvienodint Naujus 

Amerikos ir Anglijos
Karo Pabūklus

Washington. — Amerikos 
ir Anglijos kariniai žinovai 
darbuojasi suvienodint nau
jai dirbamus abiejose šaly
se karo pabūklus, kad jie 
geriau tiktų bendram šių j 
dviejų kraštų gynimuisi at
eityje.

darbininkų. Netrukus pradės veikti dide
lis Naujųjų Verkių fabrikas. Senieji fa
brikai gyvena naują gyvenimą. Jau įs
teigtos vieningos profsąjungos, kuriose 
narių yra per1 40,000 ir šioje draugin
goje šeimoje dabar vieningai dirba lietu-

Šeštadienis, Spalių 5, 1910

.Tai du aukšti Sovietu Sąjungos pareigūnai. Kai
rėje stovi maršalas Simeon Budenny, kuris šiomis 
dienomis tapo paskirtas apsigynimo komisaro pa- 
gelbininku. Dešinėj stovi Simeon Timošenko, ap
sigynimo komisaras.

Žinios Iš Laisvos Lietuvos
Judėjimas Vilniuje Atgyja

dirbinių fabriko “Baltija”. 
Starteri ja neveikė jau 10 
metų. Rasų gatvėje, Vilniu
je, stovi didžiuliai, truputį 
jau apgriuvę penki dideli 
fabriko pastatai. Jų išorė 
rodo, kad jau ilgai jie ne
matė darbininko. Tai kita
dos buvęs didelis aliejaus 
fabrikas. Šių metų gegužės 
mėnesį fabriko patalpas su 
įrengimais išsinuomojo lie
tuviai Vladas Jurgutis ir 
Povilas Baltranas, įdėdami 
apie 15,000 litų. Atėjusi 
rugpjūčio 1 diena ir šiam 
fabrikui sudarė naujų plė
tojimosi galimumų, įjung
dama jį į socialistinę Lie
tuvos krašto kūrybą. Vieti
nės Pramonės liaudies ko
misariatas deda daug pas
tangų ir padeda fabriko va
dovybei kuo greičiau paleis
ti fabriką į darbą ir pradėti 
gamybą. Fabrikas gamins 
gliceriną, alįejiną ir steari
ną. Kaip šio fabriko dabar
tinis vedėjas buv. savinin
kas VI. Jurgutis pareiškė, 
tolygaus fabriko nėra visa
me Pabaltijyje. Fabrikas 
per metus pagamins: glice
rino—40 tonų, aliejino—120 
tonų, stearino—72 tonu ir 
riebalinių rūgščių—425 to
nus. Be to, dar liks parda

vimui apie 400 tonų alie
jaus. Visos gamybos vertė 
sieks 2,800 tūkstančių litų. 
Ta suma rodo, kokios dide
lės reikšmės turės šio fabri
ko produkcija Lietuvai, su
taupant iš užsienių importo 
apie 3 milijonus litų. Gamy
bai žaliava bus vartojama 
grynai vietinė. Ateityje fa
brikas numato įsteigti prie 
didesnių skerdyklų utilizaci
jos (sudorojimo) punktus^ 
kurie rinks ir perdirbinės 
atliekamus skerdyklose rie
balus.

Vienas Vilniaus malūnas, 
kuris savo technikiniu įren
gimu yra geriausias visoje 
Lietuvoje ir per parą suma
la ligi 120 ‘tonų grūdų tik 
su 3 žmonėmis, lig šiol dirb
davo tik 3 dienas per savai
tę, o dabar numato dirbti 
jau 6 dienas ir pakelti pro
dukciją. —Kočkuriškių po
pieriaus fabrikas, kuris li
gi šiol (įh’bdavo per savaitę 
4 dienas, dabar jau dirba 
visas 6 dienas. — Didelis 
konservų ir grybų fabrikas 
Vilniuje “Šampinjonas” taip 
pat jau pradeda veikti. Dir
ba jau 50 darbininkų. Ligi 
karo šis fabrikas eksportuo
davo grybus ir konservus į 
Angliją ir Ameriką.—Ligi 
šiol Vilniuje nacionalizuota 
147 pramon. įmonės.

Klausimai ir Atsakymai
Pamesta Pilietybe Per Ištekė

jimą už Ateivio
Klausimas: Atvažiavau j ši

tą kraštą gruodžio mėn., 1897 
m., būdama 17 m. amžiaus. Iš
tekėjau už Amerikos piliečio 
1901 m. Mano vyras' mirė 
1917 m. Vėl ištekėjau 1920 m. 
ir mano dabartinis vyras išsi
ėmė pilnas pilietybės popieras 
1923 m. Jau sulaukus 60 m. 
Ar aš turiu registruotis? Ai
man reikės išsiimti pilietybės, 
popieras ?

Atsakymas
Gailestaujame tamstai pra

nešti, kad tamsta esi ateivė. 
Tapai piliete 1901 m. su ište
kėjimu už Amerikos piliečio, 
bet pametei tą pilietybę 1920 
m., kai ištekėjai už ateivio. 
Faktas, kad tamstos ateivis- 
vyras tapo Amerikos pilietis 
1923 m. nesugrąžino tamstai 
tamstos amerikoniškos piliety
bės, nes rugsėjo 22 d., 1922 m.! 
įstatymas pradėjo veikti, sulyg

kurio ištekėjimas nepamaino 
moters pilietybės stovio. Nuo 
rugsėjo 22 d., 1922 m. svetim- 
tautė-moteris netampa piliete 
kai išteka už Amerikos pilie
čio ; kį£on pusėn, Amerikos pi
lietė nepameta pilietybės kai 
išteka už ateivio.

Pilietybė Neįstatymiškai Gi
musių Vaikų Seka Motinos 

Pilietybę
Klausimas: Mano žmona tu

rėjo neįstatymiškai gimusią 
mergaitę prieš jos ištekėjimą 
už manęs. 1913 m. kai mes ją 
parsitraukėme į Jung. Valsty
bes, ji buvo 3 metų. Aš tapau 
Amerikos piliečiu birželio 8 
d., 1919 m. Ar mano žmonos 
duktė yra pilietė, ar ji priva
lo registruotis kaipo ateivė po 
rugpjūčio 27-tą dieną?

Atsakymas
Tamstos žmonos duktė yra 

Amerikos pilietė ir jai nerei
kia registruotis. Kai tamsta 
tapai Amerikos piliečiu biržė-

viai, lenkai, baltgudžiai, rusai, žydai. Va
karais Vilniaus gatvėse ypač didelis ju
dėjimas. Gedimino gatvėje pilna jauni
mo.

; “Vilnius gyvena didingą, įdomų ir gra
žų gyvenimą.”

lio 8 d., 1919 m., tamstos žmo
na automatiškai tapb pilietė. 

'■Jos duktė gavo pilietybę per 
I motiną. Pilietybės stovis nėį- 
statjuniškai gimusių vaikų se- 

! ka motinos pilietybę.
F.L.I.S.
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Trečias puslapis

MIENaU
E?

Wilkes Barre, Pa.

I I l llVll lA ir
Mums Sumelavo

Spalis atslinko, 
Oras paniuręs.

' Vėjas jau varsto 
Vargšų pašiūres, r 
Lenda kišenėn, 
Kur dyka-tuščia 
Ir pranašauja 
Jiems žinia rūsčia.v c-

Kentėti žmonės 
Nors daug priprato, 
Bet dar juodesnę 
Ateitį mato... 
Naujojo Kurso 
Jau tik šmoteliai, 
Pavėjuj skrenda 
Jie, kaip lapeliai. . .

Wall Strytui reikia 
Mūsų bernelių, 
Paties geriausio 
Amžiaus metelių. 
Sako, būk šalį 
Reikią apginti,— 
Reikia paimti 
Ir išmokinti. . .

Tie, kurie yra 
Pirmiau kariavę, 
“Demokratijai” 
Save aukavę, 
Vįeni jau guli 
Po žalia veja, 
Kiti—bevilčiai 
Sau vaikštinėja.

Kai jų paklausi 
Kam jie kariavo, 
Tai jie atsako: 
“Mums sumelavo! 
“Buvo sakyta, 
“Kad ta skėrdynė 
“Duos žmonėms laimę, 
“Bus paskutinė.

“Bet kraujo pirtį 
“Ir vėl jie ruošia, 
“Ją šventa skelbia 
“Frazėmis puošia; 
“Ir vėl jie nori 
“Prigaut bedalį, 
“Todėl ir šaukia: 
“ ‘Ginkime šalį!’ ”

Proncė.

Rašys Juliaus Janonio

Atgavusi laisvę Lietuvos liaudis stengiasi 
sugrąžinti tinkamą pagarbą ir savo žadinto
jams, laisvės ir šviesesnio rytojaus skelbėjams, 
kurių ne tik veikalus, bet ir atminimą tau
tininkų režimas norėjo išnaikinti. Vienas pir
mųjų, patekusių į smetoniškąjį indeksą, buvo 
Lietuvos darbo klasės poetas Julius Janonis- 
Vaidylos Ainis. Po 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo, Janonio vardas ir visa, kas.su tuo 
vardu surišta, buvo metodiškai tremiama iš 
viešumos: eilėraščiai iš vadovėlių ir chresto
matijų išbraukti, o Janonio raštai uždrausti 
pardavinėti ir laikyti skaityklose bei bibliote
kose. Didelis skaičius tų raštų buvo sude
ginta. Janonio vardu pavadinta gatvė Kaune 
buvo pakrikštyta kitu vardu ir taip šis liau
dies poetas buvo tremiamas iš Lietuvos lite
ratūros kūrėjų tarpo. Tačiau neįmanoma iš
guiti iš gyvenimo tą, kuris liaudžiai ir darbo 
klasei yra brangus:—Janonis savo kūryba liko 
gyvas Lietuvos liaudyje, jo eilėraščiai dekla
muojami, o kai kurie jų yra virtę 'liaudies 
dainomis. Pa v., Biržų apyl. plačiai dainuoja
mos šios Janonio dainos: “Neverkit prie ka
po,” “Sroviosios Dubysos vanduo tyvuliuoja,” 
“Saulė teka, saulė leidžias” ir kt. Yra šiek 
tiek žinių apie Janonį ir jo- kūrybą Lietuvos 
žurnaluose ir laikraščiuose, bet plačios Janonio 
biografijos nei jo kūrybos studijos nėra..- Vie
nas mokytojas J. J-kas “Darbo Lietuvoje’’ 
rašo, kad Juliaus Janonio tėvai gyveno Ber
žinių kaime, apie 10-12 klm. nuo Biržų, kur 
turėjo menką lūšnelę. Šį pastatėlį vokiečių 
kareiviai 1915 m. tyčia padegę ir prie lieps
nojančio namelio patys nusifotografavę. 1917- • 
25 m. laikotarpyje Janonio tėvai gyveno Kl
iūčių kaime (apie 3 klm. nuo Biržų) ir, kaip 
pusininkai, čia dirbo Daratos Dagienės kelio- 
liką ha žemės. Išleistame Juliaus raštų rin
kinyje ne visi jo eilėraščiai įdėti. Nesunau
dotus ir atspaūsdintų raštų rankraščius lei
dėjai—“šviesos” spaustuvė, grąžino jo tėvams 

' ir čia tuos rankraščius prižiūrėjo ir saugojo 
Juliaus sesuo Emilija. 1924-25 m. Janoniai iš 
Kilučių išvažiavo į Ameriką, pas dukterį 
Mariją. Emilija, kartu su tėvais išvyk
dama į Ameriką, visus brolio rankraščius, no-

Pranas Mašiotas.

Vandens Lašelis
šių metų rugs. 14 d. Kaune mirė žymusis 

Lietuvos pedagogas ir literatas Pranas Ma
šiotas. Jis buvo palaidotas iškilmingai—nau
joji Lietuvos vyriausybė įvertino Pr. Ma
šiotą labai gražiai. Mašiotas yra buvęs auš
rininkas ir varpininkas. Jis buvo didelis liau
dies švietėjas. Rašė ir vertė iš kitų kalbų 
daugiausiai mokykloms. Jo rašto stilius la
bai gražus, lengvas, sklandus, žemiau tal
piname Pr. Mašioto gražų rašinį — “Van
dens Lašelis,”—taikytą mokykloms. —“L.” 
Redakcija.

Aš, vandens lašelis, visai ne toks menkas, 
kaip jums atrodau. Jūs, žmonės, patys sakot, 
jog lašas po lašo ir akmenį prakala. Kur 
mūsų daug susitelkę, mes daug pajėgiam: 
ir malūną pasukam, ir didžiausią laivą pa
keliam, ir daug ką padarom. Nesijuokit. Pa- 
siklausykit verčiau, ką čia jums papasakosiu.

Mano tėviškė — platūs vandenynai. Van
denynų yra daugiau kaip du trečdaliai viso 
žemės paviršiaus. Be to, man visur kelias 
atviras: noriu — į padanges iškylu, noriu— 
giliai į žemę nusileidžiu. Visur manęs pilna.

štai dabar ilsiuosi ant medžio lapo. Ims 
šildyti saulutė — keliausiu į orą. Jūs nė ne
pamatysit, kaip tat padarysiu: dilsiu, dilsiu 
ir išnyksiu jums iš akių. Iškilsiu aukštyn, iš
garuosiu. Kai daug mūsų susirinks, debe
sėliu po padanges plaukinesim.

Aš esu jau ne vieną kartą padangėse bu
vęs ir atgal sugrįžęs. Kartą, pavasarį, iš
garavau aikštai, aukštai; susitelkė tenai 
mūsų visas pulkas. Plaukinėjam po orą, 
skrajojam, pavasario saule šildomės. Tik pa
vasaris — kaip pavasaris; juo per daug pa
sitikėti negalima. Staiga patraukė vėsus vė
jelis; mes susimetėm į tirštą debesį, vyras 
prie vyro — mat, krūvoj šilčiau. Bet ir tai 
negelbėjo. Vėjas ėmė mus blaškyti, į visas 
šalis sukinėti.

—Grįžkim atgal žemėn,—sušuko vienas.
—Grįžkim,—pritarė daugelis balsų.

• Suošėm, sušlamėjom ir leidomės žemyn. 
Kritom stambiais lašais, vieni į mišką, kiti į 
javus, kiti į dirvą, kur kam nutiko — visur 
mūsų buvo pilna. Paskui vieni paliko ant’ 
lapų ir žolės žibėti, kiti į žemę sulindo. Aš 
su būriu draugų pasileidau bėgti grioveliu. 
Čia vėjas dar siaučia, švilpia, o mes sau 
bėgam, šnekučiuodami, juokuodami, vis 
smarkiau ir smarkiau.

Netoli būta mūsų vieškelio Nevėžio. Parte
kę į Nevežį, ramiai nukeliavom tolyn per 
Lietuvą. Keliavom ir dirbom: kur malūno 
ratą pasukam, kur laivą panešam. Taip nu
vykom, tarp gražių Nevėžio krantų, į di- 
džiausiąjį mūsų vieškelį Lietuvoje, Nemuną. 
Gražus, platus tas vieškelis, aukštais kran
tais papuoštas, čia ąžuolai ant kranto šla
ma, lietuvių senovę minėdami, čia miesteliu
kas stūkso, čia senovės pilies griuvėsiai iš 
medžių kyšo.

Nemunu dar linksmiau buvo keliauti, čia 
gavom sielių varyti, garlaivių nešioti. Pasi
painioję garlaivio ratui, prunkštėm, tiškom 
į šalis, saulės spinduliuose maudėmės.

Pavargau bedirbdamas; užtat, kai pate
kau į Baltijos jūrą, gerokai atsilsėjau. Kai 
nusibodo jūros bangose suptis, vėl išgaravau 
į orą. Iškilau aukštai, aukštai, į padanges. 
Paskraidęs po Lietuvą ir plačiąją Rusiją, 
nuvykau į Kaukazo kalnus. Kalnai tie stūk
so, iškėlę savo viršūnes per 4-5 km. aukštu
mo. Viršūnės sniegu nuklotos, žvilga nuo 
saulės spindulių, kaip sidabrinės.

Įsimaišęs į kitų lašų būrį, plaukinėjau 
nuo viršūnės iki viršūnės, ligi išsiblaškėm 
pagaliau į visas šalis: didesnioji dalis nusi
leido rūkais į tarpukalnes; kiti, susitarę, ki
lom aukštyn pačiose viršūnėse paskrajoti.

rėdama, kad jie kelionėje nepražūtų, palikusi 
mokytojo J, K. seserei Onai, kuriuos mok. 
J. K-as, tuomet gimnazistas, perdavęs Biržų 
gimnazijos mokytojui J. Kutrai. Kutra rank
raščius atidavęs tvarkyti vyresniųjų klasių 
gimnazistams Striužui ar Makarauskui, kurie 
abu po gruodžio 17 d. perversmo buvo areš
tuoti. Striužas ilgą laiką kalėjime kankina
mas pamišo, o Makarauskui pavyko ištrūkti 
iš žvalgybos rankų ir iškeliauti j SSSR. Koks 
likimas Janonio rankraščių, sužinoti nepasi
sekę. Spėjama, kad policija juos sunaikino ar- . 
ba jie trūnija kokiame teismo archyve. Auto
rius siūlo paprašyti Janonio motiną ir sese
ris Amerikoje (tėvas Amerikoje gyvendamas 
mirė), parašyti atsiminimus apie Julių, ję 
kūdikystę ir pirmuosius mokslo bei kūrybos 
žingsnius. Janonių šeima dabar gyvenanti 
Baltimorėje.

Kuo aukščiau, kuo arčiau prie saulės, tuo, 
rodosi, turėtų būti šilčiau, bet ne: ten toks 
šaltis, kaip čia žiemą. Kiek paplaukinėjus, 
paskrajojus, lyg snaudulys koks suėmė, — 
nepasijutau, kaip, sniegule virtęs, kritau ant 
pačios kalno viršūnės. Tenai visą naktį iš
miegojau. Rytą atbudau, dairausi, kur aš 
patekęs, kas aplinkui matyti: danguje skais
čiai saulelė šviečia, žemiau manęs toli palši 
debesys plaukinėje. Pro debesų tarpus ma
tyti žali kalnų šlaitai, kai kur gyvuliai, žmo
nės. Sudie, manau, debesų lašeliai, su jumis, 
tur būt, daugiau nebeplaukinėsiu.

O saulutė vis smarkiau šildo. Imu jaus
tis stipresnis ir, nė vandeniu nevirtęs, paky
lu, išgaruoju nuo kalno viršūnės. Oro sūku
rys, pagriebęs kelia mane aukštyn, ii’ skrieju 
vis tolyn ir tolyn, palikęs kalnų viršūnes 
apačioje.

Po kiek laiko sutikau šviesų debesėlį ir 
įsimaišiau į tarpą tokių pat, kaip aš, lašelių, 
smulkiais ledo spygliais virtusių. Ir pasilei
dom skrajoti, iš aukštai į kitus debesis žiū
rėdami. Mūsų debesėlis buvo pakilęs per 
kokius 8 km., nuo žemės, o anie plaukinė
je daug žemiau. Vienas tamsiai pilkas de
besis, besirengiąs lyti, slinko mažiau kaip 
per kilometrą nuo žemės.

Nejauku buvo plaukinėti tokioje aukšty
bėje, užtat smagu buvo žiūrėti į kitus debe
sis iš aukštai.

Bet veikiai pasiilgau žemės; palikęs aukš
tybes, nusileidau žemyn ir iš ledo krislelių 
virtau vėl pilku garo pundulėliu.

Buvau ketinęs ilgiau paplaukinėti drauge 
su tirštu pilku debesėliu. Tik pajutau,’ kad 
visą tą debesėlį ima kelti aukštyn šiltoka 
oro srovė, lyg iš kamino kilusi. Taip ūmai 
iškėlė į aukštį, jog nespėjom susimesti nė į 
vandens, lašus, — ir mus šaltis sutraukė į 
baltus pundulėlius, kaip "į kokias kruopas. 
Visas debesėlis staiga virto tirštu kruopų 
punduliu. Vėjo blaškomi, ėmėm kristi že
myn. Iki nukritom per drėgną orą žemėn, iš 
kruopų virtom gerokais ledo gabalėliais ir 
subirom žemėje, kaip žirniai. Nukritęs že
mėn ledu, jau ir norėdamas, grioveliu nenu
bėgsi. Palengva tirpdamas, noroms rtenoroms 
turėjau nugrimzti į žemes. Grimzdau vis 
gilyn ir gilyn. Grimzdau su visu būriu su
tirpusių ledų.

C Netrukus pasidalijom į dvi dalis: vieni pą- 
' keliui įsisunkė į ūkininko šulinį, kiti — ir 
aš su jais — leidomės gilyn ir tuojau priė
jom tokį kietą žemės sluoksnį, jog nieku 
būdu negalėjom pro jį prasimušti. Ką gi da
rysi? Pasileidom šliaužti tuo kietuoju sluok
sniu vis žemyn ir žemyn.

Šliaužėm, šliaužėm ir nepasijutom, kaip 
patekom į vandens plotelį. Vanduo tyras, 
kaip stiklas. Ir mes, vos tik atkeliavę laše
liai, per žemės sluoksnius bekeliaudami gra
žiai išsiprausę, tyri buvom kaip ašara; žvilg- 
terėjom aukštyn: šviesu, matyti mėlynas 
dangus.

—Kur mes, vyručiai, patekom ?—klausia
mos.

—Gi į šaltinį. Prašom aukštyn ir toliau į 
savo kelionę.: paskui jus atkeliauja daugiau 
tokių lašų, reik ir jiems vietos duoti.

II.
, Iškilau aukštyn ant pat vandens pavir

šiaus. Dairausi, kas aplinkui matyti. Mūsų 
šaltinio būta klonyje; iš trijų šonų buvo šlai
tai, į ketvirtąjį griovys vingiavo. Į šaltinį į- 
statytas bosas be dugno, aplūžusiais šulais. 
Pro šulų spragas sruvena iš šaltinio vanduo.

Klausiu — kur bėga? Sako — į griovį, o 
griovys vedąs į upelį. Gerai, sakau, ir aš 
į tą upelį atbėgsiu, tik noriu dar čia kįek 
pasilsėti, pasidairyti, žiūriu, žiūriu — take
lio . žemyn ateinanti moteriškė. Gerai, sa
kau, pažiūrėsiu, ką ji čia darys, ką gera 
pasakys, Gi, vyruti, tik pliaukšt kibiru į šal
tinį ir iškėlė pilną kibirą vandens. Kartu 
ir mane.

Išsikėlė ir nusinešė. Parsinešusi supylė 
į puodą ir ant ugnies pastatė.

Po žeme buvom gerokai atvėsę, tai iš pra
džių labai malopu buvo atšilti. Bet ugnelė 
kaitino vis smarkiau ir smarkiau, pradėjo 
būti mums pagaliau per šilta. O čia dar ta 
moteriškė privertė į puodą lapų, bulvių, la
šinių — taip pridrumstė, jog mes, lašai, vos 
vienas kitą begalėjom matyti. Pagaliau puo
dą dar dangčiu pridengė. Tuomet ėmėm ne
rimauti, pradėjom tartis, burbuliuoti, kaip 
čia kas pradėjus.

Taip burbuliavom, jog puodo dangtis šo- « 
kinėjo. Nekantresnieji supykę virto garu ir 
iškilo į suodiną palubę. Aš ir daugumas ki
tų lašų pasiryžom tą visą nemalonumą iš
kentėti — pažiūrėti, kas iš to išeis.

Moteriškė, tur būt, mūsų pagailo: nukėlė 
puodą nuo ugnies. Paskui supilstė į indus, į 
dubenis, tur būt, kad greičiau atauštume.

Tik susirinko žmonių būrelis ir ėmė mai
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Liaudies Kariuomenes 
Daina

(Eilėraštis, gavęs IV-ją premiją)
Ei, armonika mano linksmoji, 
šimtabalsė armonika tu!
Kad išgirstų tave mylimoji8— 
Grok per audrą ir tylą naktų.

Kad suprastų ji didžiąją laimę, 
Kuri netelpa mano širdy,
Kada tėviškės miestams ir kaimams 
švinta saulė raudona, skaidri.

Vargo liekanos trupa ir byra, 
Tartum rasos, kai bunda laukai. 
Raudonosios mes Armijos vyrai, 
Mes arimų, dirbtuvių draugai!

Koja kojonjikartu mes žygiuojam, 
Ranka rankon mes einam drauge, 
Kad visiems būt laimingas rytojus, 
Kad būt laisva, šviesu šalyje.

Priešas kojos nekels į tėvynę.
Ponų gaujos jau siausti nedrįs;
Daug kariuomenės Lietuvą gina, 
Daug kariuomenės—viena širdis!

Sudainuoki, mergaite iš kaimo,— 
Mūs tėvynėj jau nieks nevergaus.
Jei kovon teks išeit—mums bus laimė
Ginti pergales darbo žmogaus.

Dega kraštas džiaugsmu ir liepsnoja.
Sklaido saulė tamsybes naktų.
Ei, armonika mano linksmoji,
Šimtabalsė armonika tu!

Juozas Krūminas.

LDS 210-ta jaunuolių 
pa rengia Wiener Roast sek
madienį, spalių 6 dieną, ant 
Valinchus farmoą, Sweet Val
ley, Pa.

Tikietai yra iš kalno parda
vinėjama per visus jaunuolius 
ir 7,-tos kuopos narius.

šis parengimas yra rengia
mas, kad sustiprinti jaunuolių 
kuopą ir jų visą veikimą.

Visi draugai, kurie turite 
jaunuolių ir dar ne LDS na
riai, tai kreipkitės 
ir prirašykite prie 
nuolių kuopos.

Dalyvaus Centro
sekretorius John Orman, ku
ris aiškins, kaip yra svarbu 
jaunuolių veikimas.

Dalyvaukite šiame “Wiener 
Roast”, bus užtikrinta links
mas laikas visiems, jauniems 
ir seniems. Bus žaislų, mu
zikos, užkandžių 
visiems. Bus
riuos galėsite keptis 
prie ugnies.

Trokas apleis Wilkes Bar- 
rę 12:00 valandą per pietus 
nuo kampo E. Market St. ir . 
So. Sherman St.

Jeigu oras bus negražus ar
ba lis, tai visą parengimą at
laikysime Lietuvių Progresy
vių kliubo svetainėj, 325 E.

< Market St. « 7
Nepamirškite, draugai ir ' 

draugės, dalyvauti mūsų 'pa- , 
rengime ir padėkite auginti ' 
mūsų jaunuolių veikimą.

Jaunuolių Komisija. I

prie mūsų 
mūsų jau-

jaunuolių

ir gėrimų 
wienies,” ku

petys

Naujas LMS Centro 
Komitetas

dėl to SO. BOSTON, MASS.
buvo: 
ir ne- 

tarimų

Sekmadienį rugsėjo 29 dieną, LMS raš
tinėj, įvyko LMS/CK posėdis.

Senojo C. Komiteto nariai troško, kad šia
me posėdyj dalyvautų visi senojo komiteto 
ir naujai išrinkto jkomiteto nariai, tačiau dėl 
tūlų priežasčių ne visi dalyvavo ir 
posėdis tapo atidalytas vėlokai.

Šio susirinkimo vyriausias tikslas 
pasidalint darbais (“ofisais”), todėl 
beliko laiko pasvarstyt suvažiavimo 
ir kaip juos pravest gyveniman.

Po trumpų diskusijų šitaip pasidalinome 
darbais: Walter Kubilius, buvęs CK sekre
torius, išrinktas pirmininku; Pranas Pakal
niškis—sekretorium; Adelė Rainienė pasili
ko CK iždininkė kaip ir pirmiau.

Dramos Komisijon išrinkti sekami: Pra
nas Balsys, Vincas Bovinas, Amilija Jeske- 
vičiutė ir A. Rainienė.

Muzikos Komisiją sudaro: Aldona Klimai- 
tė, Lilija Kavaliauskaitė ir Jurgis Kazake
vičius.

Kultūros Komisija: V. Bovinas, Dr. J. J. 
Kaškiaučius, W. Kubilius ir J. Gužas.

Greitoj ateityj naujas Centro Komitetas 
susirinks išsprendimui mūsų organizacijos 
tuojautinių reikalų ir patieks vienetams 
ateinančių metų veikimo planus. Numatoma, 
kad LMS CK prisieis daug pastangų dėti 
mūsų chorų- padidinimui, stiprinimui, organi
zavimui naujų chorų ir dramos grupių.

Šiame susirinkime taipgi nutarta išleist 
LMS Suvažiavimo darbų knyga.

Masinis Prieškarinis
Susirinkimas ■

šį sekmadienį, spalių 6 die
ną, yra šaukiamas masinis 
prieškarinis susirinkimas Sym
phony svetainėje, kampas 
Massachusetts Ave. ir Hun
tington Ave. Vyriausiu kalbė; 
tojum bus pagarsėjęs darbi; 
ninku vadas ir veikėjas Wil
liam (Z. Foster iš New Yorko. 
Kiti kalbėtojai bus: Claudia 
Jones, Otis A. Hood, Philip 
Frankfeld ir kiti.

Susirinkime taipgi bus gra
ži muzikos programa. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Rengėjai.

Cleveland, Ohio

syti po tuos dubenis šaukštais. Vienas vyru
kas 'ėmė ir pasigavo mane į šaukštą ir ne
trukus apžiojęs prarijo, kaip koks žaltys.

Nudardėjau, nudardėjau į jo vidurius. Il
gai keliavau iš vieno tamsaus užkampio į 
kitą. Baisiai ta kelionė nusibodo — daug 
biauriau buvo, kaip po žeme. (Ėmęs ir pasu- 

. kau į šalį, be nepasiseks veikiau ištrūkti. 
Patekau į tokį skystimą, kurs krauju vadina
mas. Su tuo krauju jau maloniau buvo kai- 
mynauti. Bet ir jis man tuojau nusibodo; 
ėmiau vėl ieškoti, kaip čia iš jo išbėgus.

Ir nusisekė. Radau plyšelį ir ėmiau spraus- 
tis. Tik štai nušvito man akyse. Vėl pama
čiau šviesų, rhelyną dangų. Dairausi, kur 
aš, Gi ant to paties vyruko nosies. Mojuoja 
tas vyrukas dalgiu, rugius guldo, o per no
sį vandens lašai garu tik verčiasi, tik verčia
si. Netrukus ėmiau ir išgaravau į orą: dar, 

„ sakau, ims ir vėl praris, o to gerumo antrą 
kartą jau nebenorėjau turėti.

Vieną kartą buvau pasiryžęs į žemės vi
durius nukeliauti, šiaip taip pasisekė per 
kelis kietus sluoksnius persisunkti. Kuo gi
liau, tuo darėsi šilčiau. Pagaliau, patekau į 
vieną vietą, kur gerokai vandens lašų buvo 
prisisunkę. Karšta, bjauriau kaip puode. 
Jaučiu, kad apačioje, po manimi, vanduo 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Didelis Jubiliejinis Parengi
mas Su Programa

Rengia ALDLD 22 kp. spa
lių 5 d., subatoje, Lietuvių 
Darbininkų svetainėje, 920 E. 
79th St. Pradžia 7 vai. vaka
re. Programa prasidės 7:30 
vai. vakare. Dainuos Lyros 
Choras, po vadovyste jaunos 
lietuvaitės Alice Brazis. Bus ir 
kitokių pamarginimų. Bus ge
ra orkestrą šokiams. Įvalias 
turėsime gerų gėrimų ir ska
nių valgių.

šis parengimas yra 25-kių 
metų sukaktuvių paminėjimas 
Lietuvių Literatūros Draugijos. . 
Įžanga, prie durių 20c., iš kal
no 15c. Užkviečiame visus 
Clevelando ir apielinkės lietu
vius atsilankyti į šį parengi
mą. * y ■ flEsoi

Kviečia visus Komisija.

Oro Mūšiai Afrikoj
Roma, spal. 3.—Smarkiai 

veikia italų ir anglų orlai
viai Rytinėje Afrikoje. _

Italų lakūnai bombarduo
ja anglų pozicijas Egipte ir 
kitur Afrikoje.
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Atsisveikinkite su Lietuviškais Tarptautinė Peržvalga k

Dvarais ir Vargšų Neprieteliais 
Buvusiais Ponais

(Tąsa)
Prie siauro vieškelio stovi iš visų pu

sių storais basliais paremta lūšnelė, ne
va namas. Pro to namelio langą žmogus 
vargiai galėtų galvą įkišti. O tokių na
melių, išmėtytų laukuose, matosi labai 
daug. Norėdamas įsitikinti, kad ten tik
rai gyvena žmonės ir dar ūkininkai, už
einu į vieną'lūšnelę. Ji be kamino. Vos 
perlipus per slenkstį ir atsistojus ant 
molinių grindų, tuojau trūksta oro kvė
puoti. Dūmai iš pečiaus kamuoliais ver- 

. žiasi pro duris. Atrodo, kad tai mėsos 
rūkykla, o ne namas. Gerai įsižiūrėjus 
pro dūmus matosi, kad čia tikrai gyve
na žmonės. Stovi lova su šiaudais, ku
rioje vartosi mažas kūdikis. Ant sienos 
kabo mūkelė suodina ir juoda, tokia 
tamsi, matosi, kad čia tikrai gyvena žmo- 

- neš.
—Laba diena!

’—Labas pan... nerozumiem...—išta
ria silpnu balsu prie pečiaus dūmuose 
stovinti moterėlė.—Kurna chatka,—pra
deda teisintis, kad dūminė pirkelė.

Patekau į Šventiemų ūkelį. Jos vyras 
Anupras išėjęs dirbti į laukus, o trys ma
ži vaikai gano gyvulius pas kaimyninius 
ūkininkus. Šventienė su lašinių oda pa
tepdama skauradą kepė blynus. Jie, ke
pami be taukų, buvo juodi kaip anglys.

Pasikalbėjus paaiškėjo, kad toje sukry- 
pusioje lūšnelėje gyveno ir mirė žmonės, 
ilgus metus kentėjo ir vargo, neišvydę 
šviesesnės gyvenimo valandėlės. Jie- lai
komi tamsoje ėjo į bažnyčias, kur klebo
nas gąsdindamas tuos vargšus žmones 
pragaru mokė klausyti ponų. Jie beraš

čiai. Tai žmonės, kurie gyveno vargin- 
giau už bet kokius kumečius. Jie buvo 
taip žiauriai pasmerkti, jog jau netikėjo 
sulaukti laimingesnio gyvenimo. Tik da
bar į šį namelį įeina šviesus džiaugsmo 

. spindulys. Šventieniai dabar turės ne 3 
ha, bet apie 10 ha žemėse ‘Šventienė, iš
girdusi, kad jos vaikai galės tapti moky
tais vyrais, buvo patenkinta, laiminga. 
Tačiau kartu ir abejoja. Dar šiame kraš
te. nebuvo tokio atsitikimo, kad vargšai 
gąlėtų mokslus eiti.

. Nuskurdę Gyventojai Reikalauja Kuo 
Greičiau Nacionalizuoti Turtuolių Įmones

Semeliškių darbo žmones tenka kiek 
, pabarti. Nevieningi. Nors jie 100 nuoš. 

pritaria tarybų valdžiai, džiaugiasi tapę 
galingosios Sovietų S-gos piliečiais, bet 
kai sueidavo pasitarti profsąjungų stei
gimo reikalais, — tuoj barniai. Taip ir 
likdavo niekam nežinomi aktualūs klau
simai, apie kuriuos kiekvieną dieną jie 
kalba.

Semeliškiečiai reikalauja, kad kuo 
. greičiau būtų nacionalizuotas ten esantis 

žinomo turtuolio Antano Steikūno ma
lūnas. Jis yra apie 200,000 Lt. vertės, 
duoda į metus apie 10,000 Lt. pelno. Prie 
jo yra didelė lentpjūvė, elektra. Už elek
trą semeliškiečiai moka brangiau kaip 
kauniečiai. Visi tie pinigai eina į Stei
kūno kišenę. Svarbiausia, kad darbinin
kams pradėjus valdyt šį malūną galima 
būtų jį išplėsti ir darbininkų skaičių pa
didinti ‘ net ligi 40-50. Nenacionalizuotų 
stambių malūnų dar yra Past re vy j e 
(apie 100,0000 Lt. vertės), Liutonių ma
lūnas Žiežmariuose ir k.

Žemės pertvarkyfnas ir naujasis šoci- 
jalistinis gyvenimas šiame Trakų apskr. 
kampelyje labiausiai buvo laukiamas. Čia 
žmonės per eilę buržuazijos valdymo me- 
tų pateko į tragišką padėtį. Tokioje pa
dėtyje jie gyvendami matė tik vieną lai- 

I - mę, troško kuo greičiau tapti kultūrin
gosios Sovietų Sąjungos piliečiais.

|. Iš Semeliškių apylinkių teko važiuoti į 
Aukštadvarį, kur dar prisimenami bau
džiavos laikai ir yra daugiau dvarų.
Aukštadvariečiai Prisimena Baudžiavą 

ir žiaurius Išnaudojimus
Į pietvakarius nuo Trakų yra skurdus 

Aukštadvario miestelis. Važiuojant į 
miestelį iš tolo matosi turtingiausieji bu
vusieji Aukštadvario šeimininkai: Mon
girdo dvaras, išpuošta bažnyčia su kle
bonija ir dar antra, mūrinė bažnyčia su 
dideliais pastatais. Tarp tų didingų pa
statų sukrypusios lūšnelės. Tokios išvaįz-

/

šeštadienis, Spalių 5, 1940

Kur Baudžiauninkai Ponams
Krovė ir Maitino Patį Carą

iš didžiausių Aukštadvario • 
dvarų yra Mongirdo dvaras,

dos yra visi Trakų apskr. miesteliai. 
Kiekviename žingsnyje matosi didžiausi 
kontrastai: čia puošnūs namai, čia lūš
nelės be kaminų, čia gražiose miškų ir 
ežerų apylinkėse vaikšto nutukę ponai, 
čia smėlynuose pluša apiplyšę, pusiau al
kani žmonės.
««WWUii^w

Dvaras,
Turtus
Vienas 

valsčiaus
376 ha ploto, apsuptas miškais ir ežerais, 
kurie priklausė tam pačiam savininkui. 
Išėjus iš to dvaro kumečių lūšnų ir pa
žvelgus į pačius rūmus, randi skirtumą 
lyg pasakoje tarp pragaro ir dangaus. į 

dvarą išvestos gražios alėjos, apsodintos 
medžiais. Dvarą supa didelis sodas. Čia 
pat, dvaro šone, yra stambus žuvų ūkis. 
Jame auginami upėtakiai. Dvaro darbi
ninkai ir kumečiai, prisimindami bau
džiavos laikus pasakoja, kad gardūs upė
takiai buvo siunčiami net pačiam carui.

—Aštuonioliktojo amžiaus pradžioj šis 
dvaras priklausė ponams Liackams,—pa
sakojo šio dvaro ilgametis darbininkas 
Petras Cijūnėlis. — Visi dabartinio 
Aukštadvario miestelio plotai priklausė 
šiam dvarui, o visi gyventojai ėjo tame 
dvare baudžiavą. Vėliau, .berods, Liackai 
dvarą apmainė su Malevskiais. Nuo to 
laiko baudžiauninkai tarnavo Malevs- 
kiams. Prie jų baudžiava buvo panai
kinta. Mongirdas dvaro šeimininku tapo 
apsivedęs su Malevskaite.

Smetoniniais laikais, neva vykdant že
mės reformą, buvusiųjų baudžiauninkų 
sūnūs — aukštadvariečiai darė žygių, 
kad dalis dvaro žemės būtų jiems ati
duota, paskirstyti sklypeliai. Tačiau tuo
met buvo tokia “reforma,” jog aukšta
dvariečiai nieko nepešė, o dvaro savinin
kas juos išvadino bolševikais ir durniais.

Dabar šis dvaras paliekamas neskir
stytas. Dvaro kumečiai ir visi darbinin
kai nori kolchozo.

(Bus daugiau) •
> =

Vandens Lašelis
■ (Tąsa nuo 3-čio pusi.)
smarkiai nerimauja — iš karščio ima garu 
virsti. Tik, vyruti, kad sušniokš! Mane tik 
švyst ir išmetė iš gilumos aukštyn į orą. 
Vos begyvas kritau žemyn į kažin kokį 
ežerą.

Nukritau ir atsikvošėjęs- dairausi, kas ap
linkui darosi. Tylu, tik ežero paviršius mir
ga nuo nukritusių kartu su manimi lašų. Ma
niau, gausiu tame ežere pasilsėti. Tik kur 
tau: po valandėlės—kad sušniokš iš naujo! 
Iškilu iš ežero vidurio stulpas vandens ir su- 
pliuškėjo paskui atgal visas lašų lietus. Kiek 
palaukus, vėl tas pat.—Tegu jį, sakau, tą 
ežerą—tai juk tas pats puodas, tik daug gi
lesnis ir smarkiau kuriamas. Kuo greičiausiai 
iš jo pasitraukti!

Ėmiau ir išgaravau į orą. Paskui kaimy
nuose sužinojau, kur mano būta patekta. Tai 
buvo -karšto vandens versmė, labai gili, nuo 
žemės kaitros šniokštuojanti, burbuliuojanti. 
Toji didžiulė versmė vardu geizeris. To gei
zerio dabar labiau saugojuosi, kaip puodo .

Tiesa, ir žemėje, į žmogaus rankas pate
kęs, gali atsidurti dar biauresnėje vietoje. 
Pamenu, buvo gana seniai, buvau patekęs į 
traukinio katilą. Tai, žinot, kad kaitino, tai 
kaitinp. Atsiminus, net dabar baisu darosi. •

Aplinkui tamsu, nuo šilumos lašai kirsta 
garu, darosi ankšta, o ištrūkti nėra kaip ki
taip, tik tam tyčia padarytais abipus katilo 
keliais. Tie keliai veda į tam tikrus du ka
tilėlius, panašius į sviesto muštuvius. Nori 
išeiti, tai atsistumk katilėlio dugnelį. Tas 
dugnelis, mat, sujungtas su garvežio ratu; 
kai pastūmėsi dugnelį, tai pasuksi ratą ir 
gausi pro kaminą išlėkti,—mat, garas čionai 
vietoje arklio pakinkytas. Taigi garas nuo 
kaitros kad ėmė veržtis laukan, kad ėmė 
suktis ratai ir nešti traukinį! Bėgo, kaip pa
šėlęs. Man pačiam teko netikėtai kitu keliu 
išlėkti iš katilo, pro švilptuką. Taip sušvil
piau iš džiaugsmo, net mašininkas susiraukė.

Ramiausias mano laikas—kai žiema atei
na. Kartais upėje ar kuriam ežere, šalčio pa
gautas, virsti sau ledu ir guli iki pavasario 
arba, sniegule virtęs, lakstai sau po orą. Tu
riu pramogėlių užtektinai ir žiemą.

Bet saulelė ima šildyti ne juokais. Keliau
siu į orą ir paskui. . . į savo tėviškę — van
denynus. Jau gerokai esu mūsų plačių jūrų 
pasiilgęs.

Ir pranyko vandens lašelis. • "lt .Jin 1 IV.MPN
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Amerikos Reikalai
Kada Antras Pasaulinis 

Karas liepsnoja, tai ir vėl 
Jungtinės '’Valstijos atsisto
jo naujo karo, naujos kata
strofos pavojuje. Mūsų ša
lies valdžia teikia gausią 
karinę pagalbą Anglijai, 
nes daugelis valdonų aiški
na, kad Anglijos karas, būk 
yra kartu ir Amerikos ka
ras. Kiti sako, kad kaip 
greitai Vokietijos ir Italijos 
fašistai įveiks Angliją, taip 
greitai jie užpuls Ameriką. 
Kiti £okį tvirtinimą skaito 
niek 
lijos propaganda.

Mūšų parama Anglijai di
delė. ! Ponas Ferdinand 
Kuhn iš Washington© rašo, 
kad Anglija jau gavo 
naujų karo orlaivių, 
orlaiviams motorų, o 
tai gaus dar 3,000 orlaivių 
ir du kart tiek motorų. Jai 
perleista iš armijos sandė
lių 80,000 kulkasvaidžių su 
visa amunicija; 700 lauko 
patrankų ir 500,000 Lee-En- 
field šautuvų su amunicija. 
Ji gavo 50 karo laivų ir 
kiekvieną dieną iš Amerikos 
prieplaukų į Angliją išve
ža po 100,000 tonų karo 
reikmenų. Tuo Išartu dar 
daug Anglija yra užsakius 
ginklų.

Klausimas yra: kaip tas 
atsiliepia į mūsų pačių ša
lies apsiginklavimą, arba 
kaip paprastai vadina “pri
sirengimą?”.

Mums stoka lakūnų, 
dama agitacija už tai, 
Jungt. Valstijų armiją, 
kos laiku pakelti iki 1,000,- 
000 vyrų. Įvesta verstinas 
kareiviavimaš. Šalis siekia 
išsibudavoti Atlanto ir Ra
miojo vandenynų atskirus 
karo laivynus, išlavinti iki 
100,000 lakūnų ir pasiga
minti 50,000 karo orlaivių. 
Tiems reikalams paskirta 
didelės sumos pinigų.

“Daily News” korespon
dentas rugs. 20 d. iš Wa- 
shingtono rašo, kad Flori
da ir Texas valstijose yra 
mokomi Kanadai lakūnai, 
kurių bus išmokyta iki 10,- 
000 į metus. Ponas Frank 
L. Kluckhorn rašo, kad 
verstinas kareiviavimas ša
liai atsieis į metus laiko ne 
mažiau $1,600,000,000 lėšų. 
Ponas Hanson W. Baldwin 
įrodinėja, kad Jungt. Vals
tijų armija bus pakelta iki 
1,200,000 taikos metu. Šalyj 
yra per 120,000 bficierių re
zerve, tai armija nebus sun
ku sudaryti, nes nugarkau
lis yra. Jo apskaitliavimu 
jau dabar Amerikoj galima 
į mėnesį pagaminti po 1,000 
karo orlaivių. Užsakymų 
duota ant 19,000 orlaivių, iš 
kurių 14,000 užsakyta An
glijai.

Ponas John W. White nu
mato, kad jeigu Vokietija 
ir Italija paklupdys Angli
ją, tai tada jos pradės veik
ti prieš Pietų Ameriką. 
Mat, iš Afrikos linkui Pietų 
Amerikos yra tik 1,700 my
lių, o iš Jungtinių Valstijų 
bent du kart toliau. Prie to, 
jeigu Vokietija ir Italija 
patrauks į savo pusę Ispa
niją, kur viešpatauja fašis
tas generolas Franco, Hitle
rio ir Mussolinio pastatytas, 
tai tada tūlos Pietų Ameri
kos valstybės geruoju per
eis į fašistų pusę, nes jos 
apgyventos ispanų tautybės 
žmonėmis, surištos jausmu 

. su savo “motina šalimi”.
Dar daugiau, Vokietijos ir 
Italijos fašistai turi nema
žai savo žmonių Pietų Am- 

„.guKau PrieąJi-iaraJašis:

neparemtą, tik Ang-

1,600
1,750 
grei-

Ve- 
kad 
tai-

tai ten atvirai veikė. Jie tu
rėjo skaitlingas-organizaci
jas ir net ginkluotus būrius.- 
Argentina jau dabar pusė
tinai yra" bloguose santi- 
kiuose su Jungtinėmis Val
stijomis.

Amerika ir Japonija
Jungtinių Valstijų kapi

talistai nuolatos kirtosi su 
Japonijos kapitalistais Chi- 
nijoj. Dabar tie santikiai 
dar daugiau paaštrėjo. Ho- 
landiją okupavo Vokietija, 
o Tolimuose Rytuose, bet 
nepertoli nuo Japonijos, yra 
turtingiausios Holandijos 
kolonijos—Rytų Indija, sa
los Sumatra, Borneo, Java 
ir kitos, kurios turtingos ži
balu, anglimi, miškais, gu
ma, cukrumi, kava’, arbata 
ir kitais turtais. Ten gyve
na apie 75,000,000 žmonių. 
Japonijos imperialistai sie
kia prie tų turtų. Kas juos 
gins? Anglija apsilpus. Am
erika ten perkasi gumą, ble- 
kę ir daug kitų 
Jos valdžia jau 
tus persergėjo 
kad neliestų 
klausys?

Japonijos 
jau pradėjo
Franci jos koloniją — Indo 
Chinus, taip pat turtinga ir 
iš kurios į Rytų Indiją jąu 
tik 600 ar 700 mylių van
deniu. Japonijos, Vokietijos 
ir Italijos pasirašymas ant 
10 metų karo sutarties, kaip 
tik gal būt ir paakstins Ja
poniją užpuolimui ant tų 
kraštų. Ką tada darys mūsų 
šalis? Tarpe Japonijos ir 
Indo-Chinų ir Rytų Indijos 
yra Amerikos kolonijos Phi- 
lippinų salos.

Per metų metus iš Ameri
kos pirkosi Japonija karo 
ginklus ir medžiagas, kaip 
tai seną plieną, geležį, žiba
lą. Faktas, kad ant 75% Ja-

tas

reikmenų, 
kelis kar- 
Japoniją, 
salas. Ar

imperialistai 
žygius prieš

ponijos ginklai ir amunicija 
padaryta iš Amerikos med
žiagų. Japonija kariavo 
prieš Chiniją iš Amerikos 
medžiagų padarytais gink
lais ir amunicija. Dabar 
Roosevelto patvarkymu ap- 
rubežiuota žibalo pardavi
mas ir uždrausta parduoti 
metalai; Bet ar tai bus iš
laikyk 
buvo 
balą, tai jį 
tam tikra kompanija, o pa
skui Japonijai parduodavo.
Numatomas Ilgas ir Sunkus 

Karas
Jau rugpjūčio pradžioj 

Molotovas, kalbėdamas Auk
ščiausio Sovieto posėdyj, sa
kė, kad karo galo nesimato, 
kad jis dar daugiau plėsis. 
Dabar, kada Vokietija, Ita
lija ir Japonija pasirašė 
bendro kariavimo sutartį, 
tai numatomas ilgas ir sun
kus karas. Šiuo laiku greta 
mūšių, kurie eina virš An
glijos, Vokietijos ir Afrikoj, 
eina didelis sujudimas di
plomatijoj. Naujas jėgų 
persigrupavimas. Zuja di
plomatai, kaip pavasarį, 
pirm užpuolimo ant Belgi
jos, Holandijos ir Franci
jos. Numatoma, kad Balka
nų šalys bus įveltos karan. 
Sovietų spauda rašo, kad 
Šveicarija bus pasidalinta

Kiek laiko atgal 
usta parduoti ži- 

įpirkdavo neva

tarpe Vokietijos, Italijos ir 
Franci jos. Rumunija eina 
prie susipykimo su buvusia 
savo “drauge” Anglija. Is
panijos fašistinė spauda, 
kaip ir Italijos ir Vokieti
jos dažnai puola Jungtines 
Valstijas. Meksikoj reakci
niai elementai su Almazanu 
priešakyj ruošiasi prie su
kilimo prieš progresyvių iš
rinktą valdžią. Jugoslavija, 
Turkija ir Graikija, kurios 
pirmiau laikėsi Anglijos ir 
Francijos politikos, gali lik
ti fašistinio užpuolimo au
komis. Italijos karo jėgos 
Afrikoj eina prie tikslo, bet 
labai povaliai. Vienok, jeigu 
Ispanija išstos prieš Angli
ją, užpuls ant Gibraltaro, 
tai Viduržemio Jūroj gpli 
žūti Anglijos karo laivynas, 
nes jis negalės pabėgti, 
nadoj planuojama sudaryti 
stipriausias Anglijos atsis
pyrimas, jeigu Vokietijai

(Tąsa ant 5-to pusi.?

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street
kampas Inman Street 

Arti Central Skvero
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.: TRObridge 6330
OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare
Nedėliomis ir Šventadieniais: 
10-12 ryte

<

Dienraščio ^Laisves”

KONCERTAS
Bus

Lapkričio 10 November
1940

LABOR LYCEUM SALĖJE
949 WILLOUGHBY AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

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

V a jus Prasideda 1 d. Spalių
Baigsis su 15 d. Lapkričio

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

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

9—$7; 10—$5.

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

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

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

I

l

Prenumeratas ir mokestį siųskite šiuomi antrašu:

427 Lorimer St Brooklyn, N. Y“LAISVE”



■■MHMMHMMHMM———— T'«$gv?r^

šeštadienis, Spalių 5, 1940

Tarptautinė Peržvalga
Vai. Sūnus,

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

HARRISON-KEARNY, N. JKrislai

kp.2362 . a
N. Y.

pitalistų naudai, nuėjo vė 
jais.

pavyks Angliją įveikti ant 
jos salų. Kol kas nėra to 
garsaus Hitlerio užpuolimo 
ant Anglijos, tai yra, išso
dinimo armijos. Eina mū
šiai tik ore. Jau dabar Lon
donas yra daugiau nuken
tėjęs, kaip bent kokis kitas 
miestas. Šimtai orlaivių kas
dien puola Angliją. Anglijos 
karo jėgos atsikerta, jos or
laiviai dažnai bombarduoja 
Berlyną ir kitus Vokietijos 
miestus. Didžiausioj Angli
jos kolonijoj — Indijoj nė
ra ramu. Anglijos valdonai 
stengiasi indusus raminti 
tuo, kad po karo žada jiem 
“nepriklausomybę”, bet jie 
atmena tą, kokią jiems “ne
priklausomybę” Anglija da
vė po pereito karo, kada jų 
namus degino iš orlaivių.

Anglai ir jiems paklusnus 
francūzų generolas Charles 
de
Franci jos prieplauką Dakar 
Afrikoj, artimiausią linkui 
Pietų Amerikos, bet jie ten 
buvo atmušti su dideliais 
nuostoliais.

Po to, kada Vokietija, 
Italija ir Japonija pasirašė 
karo sutartį, tai Sovietų 
spauda numato, kad karas 
įžengė į naują vagą. “Prav
da” rašo, kad tai nėra nie
ko netikėtino, nes tos trys 
šalys jau keli metai bendra
darbiauja ir viena antrą 
remia, taip lygiai, kaip pas
tarais laikais

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Elta praneša: “Perduota 

prokuratūrai byla dėl neteisė
to išmokėjimo iš Lietuvos Ban
ko 12,000 dolerių Smetonai iš 
Lietuvos bėgant.”

O čia smetonininkai renka 
aukas šelpimui Smetonos ir ki
tų pabėgėlių.

Elta taipgi sako, kad jieško- 
ma 51,000 litų iš buvusių mi- 
nisterių. Tuos pinigus jie bu
vo paėmę neteisėtai. Sako, 
kad kai kurie ministerial pri
sipažino prie kaltės ir pinigus 
jau sugrąžino.

Ir taip socialistinė vyriausy
bė sujieškos visus kaltininkus 
ir prideramai su jais pasielgs: 
kurie geruoju išlygins skriau
das ir gailėsis už griekus, ga
lės’ gyventi laisvai. Bet kurie 
bandys savo griekus paslėpti

Gaulle bandė užimti ir skriaudų neišlygins, tie tu
rės patupėti smetoniškuose ka
lėjimuose.

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2905 
Ft. Hamilton P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

2905 Ft.
HENRY SCHUTTE

Hamilton P’kway Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1842 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1510 
Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

CANDIDO LUIGI & CIRO DI PALMA 
d-b-a Di Palma Bros.

1510 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11491 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1144 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL HELNER
1144 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2250 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2362 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MARY FERRARA
Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2128 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undęr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 385 
Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ROSE ARONSON
385 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

~ ■ ■ ■■■ - ■ ■ .-w ■ ■ ■ I ą ■■
NOTICE is hereby given that License. No. 
GB 2037 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 188 
Stuyvesant Ave., Borough of B’klyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANK BOEHNKE
188 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 2667 Jias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4501 
4th. Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises, 

PETER MANOS, PETER SOUMAKIS, 
JAMES K ALAM ARAS & 

JAMES SOUMAKIS 
d-b-a Dion Rest.

4501—4th Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1348 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 363 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JACOB ROBINSON
363 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7892 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 247 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY KALINOVICH 
Penn Bar & Grill

247 Pennsylvania Ave., -Brooklyn,

PRANEŠIMAI IS KfflJR
KONFERENCIJOS

ALDLD 7 Apskr. konferencija 
įvyks spalių 20 d., 376 Broadway, 
So. Bostone, 11 vai. ryto. Visos kuo
pos be išimties yra kviečiamos pri
siųsti pilną atstovybę į konferenciją. 
—O. Lukienė. (234-235)

niais išmokėjimais. Tuojau galima 
apsigyventi, nes dabar tušti. Prašo
me kreiptis šiuom antrašu: Samuel 
A. Baron, 157 W. Girard Ave., Phi
ladelphia, Pa. (233-235)

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 kitų svarbių dalykų. — 
Kom. (233-235)

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)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, spalių 6 d. įvyks 

svarbios prakalbos, Naujos Lietuvos 
klausimu. Ruošia Liet. Kongreso 
Mass. Sąryšis, Worcesterio Skyrius.

Pradžia 7 v. v. Kalbės A. Bimba, 
iš Brooklyn, N. Y. Įvyks 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)

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N* Y-
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniau**

NOTICE ...
GB 11305 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverąge Control Law at 5116 
6th Avenue. Borough of»Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

RUDOLPH DENNEMANN
5116 -6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lic.cnse No. 
GB 1822 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10/ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 680 
Manhattan Ave., Borough of B’klyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ADOLF SIEM
680 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
I GB 2105 has been issued to the undersigned 
I to sell beer at retail under Section 107 of 

the Alcoholic Beverage Control Law at 1374 
Nostj’and Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ELSBETH HELMKE
1374 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2033 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4115 
Avenue J, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

CORNELIUS D. SULLIVAN 
1 Sullivan’s Bar & Grill

4115 Avenue J, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1985 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 176X 
East New York Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on thw 
premises.

SANTO MESSINEO
1762 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 724 has been issued to the undersigned 

I to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 631 
Vanderbilt Ave., Borough of B’klyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises 

MICHAEL DOHERTY 
d-b-a Park View Tavern’

Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 862 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1234 
E. 15th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises 

WILLIAM J. COYNE
1234 E. 15th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 851 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5014 
12th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises, 

JACK LEVINTON
5014—12th Ave., Brooklyn, N. Y.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 7 d. spalių, 7 v. v. L. T. 
Name. Nariai malonėkite dalyvauti 
ir atsiveskite naujų narių.

(233-235)

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

įrengti apartmentai, trys patogiai 
įrengti maudynių kambariai (bath
rooms), naujas aliejinis vandens šil
dytuvas. Prieinamai apkainuota. I

O<-

631

&

Maži rankpinigiai. Balansas menesi-' gj.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
•S

uzsimezge i NOTICE is hereby given that License 
, , , , . . , GB 6824 has been issued to the undersignedtamprus bendradarbiavimas ito •*", ^7. at retail under section 107 of 

; the Alcoholic Beverage Control Law at 248 
Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS LIGUORI
248 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

tarpe Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų. “Pravdos” išvado
mis, ta sutartis atkreipta 
prieš Angliją ir Jungtines 
Valstijas. Numato, kad An-į 
glija bus priversta savo 
karo laivyno bazes perkelti 
iš Anglijos į Amerikos pa- 
kraščius, kad karo laivus 
apsaugojus nuo Vokietijos! 
orlaivių. Taip pat numato, 
kad Jungt. Valstijos stos 
karan, idant pagelbėjus An
glijai.

Kas dėl Sovietų Sąjungos 
ir trijų valstybių sutarties, 
tai “Pravda” rašo, kad su- 
tartyj yra atžymėta, kad 
Vokietijos, Italijos ir Japo
nijos karo sutartis nėra 
kreipiama prieš Sovietų Są
jungą. Tatai yra todėl, kad 
Sovietų Sąjunga nuo pat 
karo pradžios neprisidėjo 
nei prie vienos iš kariaujan
čių grupių, kad ji laikėsi, 
laikosi ir laikysis griežto, 
kieto nesikišimo į karą. Tas 
sutartyj pareiškimas turi 
dar daugiau sutvirtinti ne- 
kariavimo sutartį tarpe So
vietų Sąjungos ir Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos ir 
Italijos. Kaip yra žinoma, 
kad Anglijos ir tūlų kitų ša
lių politikieriai nuo pat pa
sirašymo tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos nekariavi- 
mo sutarties viską darė ir 
daro, kad tik tų šalių reika
lus pabloginus, kad kaip 
nors Sovietus įvėlus į karą 
prieš Vokietiją. Tos pas
tangos savo tikslo neatsiekė. 
Jos neatsieks ir ateityj, kaip 
rašo “Pravda.” Todėl, gali 
būti dar aiškiau, kodėl tie 
žmonės, kurie taip labai 
neapkenčia Sovietų Sąjun
gą, tą darbo žmonių san
tvarką, negali apie ją kal
bėti neskelbdami melus, iš
mistas, taip labai “susirūpi
no,” kad būk Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos karo 
sutartis labai yra “pavojin
ga Sovietų Sąjungai.” Jei
gu taip būtų, tai jie nesirū
pintų, bet tik džiaugtųsi. 
Jos taip labai susirūpino, 
kad jų pastangos įvelti So
vietus karan, kitų šalių ka-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 67 
So. 2nd St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WALTER BANASZEWSKI
So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2388 has been issued to the undersigned 
to «ell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5709 
6th Ave., 
Kings, to

67

5709—6th

Borough of Brooklyn, County of 
be consumed off the premises. 
CHARLES BURFEIND
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE
GB 2053
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 169 
7th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off thd premises.

HAROLD PRENNER
Ave., Brooklyn, N. Y.169—7th

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE
GB 2270 __________ .
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 317 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRED HOYER
317 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2358 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 218 
Franklin St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

STANLEY ZUK
213 Franklin St., , Brooklyn, N ,Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10615 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 583- 
589 Henry St., Borobgh of B’klyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MARIO ANZALONE
583-589 Henry St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2569 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control, Law at 1419 
8th Aye., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

DAVID KATZ
1419—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1895 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1725 
Bath Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

DAVID COLEN
1725 Bath Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1577 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 493 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE SIEMER
498—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 11545 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 430 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LEWIS PLOTKIN
430 Franklin Ave., Brooklyn, N. .Y,
NOTICE is hereby giver/ that License No. 
GB 1697 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 424 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS BREIMAN
424 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1799 has been issued to the undersigned 
to sell 'beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 139 
Stuyvesant Ave., Borough of B’klyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SOLOMON PRESENT
139 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB2630 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3010 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

LILLIAN GROSSMAN
3010 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2193 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 407 
Evergreen Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

GUSTAV BLOCK
407 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

Garsinkite savo biznį dien 
raJtyje “Laisvoje".
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA. PA.

Telefonas Poplar 4110

Štai yra keletas iš daugelio rūšių

GOLDEN WEDDING
THREE; FEATHERS MT. VERNON
SCHENLEY RED LABEL GIBSON
SCHENLEY BLACK LABEL

WILSON
CALVERT RESERVE
CALVERT SPECIAL
GREEN RIVER

Ateikite ir Persitikrinkite
Mes turime degtinių taip žemom kainom kaip $1.39 už kvortų

License L-886

NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 1445 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 272 
Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed on the premises 

HARRY ROSEN.
272 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Manhattan Liquor Store
DABAR YRA

LIKERIŲ KARE M
Mes išstojome su žemiausiomis kainomis, kokias tik 

begalima suteikti savo kostumeriams

min
Ml

£abd

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

OLD MR; BOSTON PINCH
CARSTAIRS
SEAGRAM
SEAGRAM V
CANADIAN CLUB

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

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand St., Brooklyn N. Y

Mes pasiliekam teisę 
limituoti kiekį

Kainos gali būt pakeičiamos 
be pranešimo

. Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kalnas.

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

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

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

IŠTYRIMAI DOVANAI

(Virš 28 metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)
110 East 16th Street New York

Tarp Union Square ir Irving Place
Valandos: 9 A. M.—-8 P. M.: Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.
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Iki Pasimatymo Kaip Turime Veikti 3 Brooklynai “Laisvės” Išsiilgus Namų
Nors trumpai norisi primin

ti, jog gražus būrys laisviečių 
ir jų draugų susieisime ši va
karą, šeštadienį, spalių 5-tą, 
“Laisvės” salėj, V. Taurui pa
gerbt bankiete, kad paminėti 
jo literatinio darbo 30-ją su
kaktį, taipgi sykiu pasisve
čiuoti, pasilinksminti.

Pažangiečiams Si sukaktis 
yra svarbi, kadangi be tų 
ankstybųjų pionierių talkos 
nebūtume sudarę ir taip aukš
tai išbudavoję savo spaudos, 
nebūtume turėję tų puikių 
knygų, kurios padėjo mums 
pakilti kultūriniai, išsiauklėti 
tūkstančius sąmoningų dar
buotojų.

Apie V. Tauro kaipo lite
rato darbus glaudžius prane
šimus padarys Dr. A. Petriką 
ir A. Bimba, o dainomis va
karą pagyvins Aldona Klimai- 
tė ir duetistai A. Velička ir 
P. Grabauskas.

Bankietan kviečiami visi. 
Programos pradžia apie 9 v. 
v. Bilietas $1.

Vaikai Padėjo Gelbėt 
Darbininkus

Prie Liaudies Mokyklos 
tos, So. 3rd ir Keap St., WPA 
malioriams dirbant iš lauko 
maliavojimo darbus išslydo 
vienas pastolio laikytuvas ir 
darbininkas William Conolly, 
42 m., 329 E. 97th St., N. Y. 
krito iš 80 pėdų aukštumos ir 
ant vietos užsimušė. Bet ant 
kito galo pastolio buvusieji du 
darbininkai spėjo pasikakint 
ant virvių, t •

Krintančio mirtin malio- 
riaus šauksmas patraukė mo
kyklos viduje buvusių moki
nių atydą. 
klasių 
balčius 
greitųjų
vieną juos įtraukė vidun pir
miau, negu spėjo pribūt gais- 
ragesiai. Apsiraišioję žaizdas, 
išlikusieji gyvais darbininkai 
vėl sugrįžo dirbti ton pat vie
ton, kurioj tik momentas sky
rė juos nuo mirties ir iš 
rios jų draugas daugiau 
grįžo darban.

19-

Ketvirto aukšto 
mokiniai pamatė ką- 
du darbininkus ir ant 

atidarę langus po

ku-
ne-

Jieškojo Laimės, Rado 
Nelaimę

Arthur James Hurst, Flu
shing National Banko kasos 
tarnautojas, sulaikytas po $7,- 
500 kaucijos kaltinimu išeik
vojus $56,000 banko pinigų. 
Jis juos išleidęs loterijoms. 
Gembleriaut jį paakstinęs iš
lošimas $56 su $2 bilietu, 
pradėjęs įsivaizdinti esąs 
mingu ir"bejieškodamas 
laimės pralošęs ne tik savo
darbius, bet ir banko pinigus.

Jis 
lai- 
tos 
už-

Ir Du Šliūbai Negelbėjo
Dr. ir Mrs. Marion Ann 

Brunetta aną dieną atsidūrė 
teisme su šeimyninėmis bėdo
mis — jinai prašyt perskyrų ir 
alimonijos, jisai — divorso. 
Dėl jų nesantaikos kaltinta 
net keli daktaro žmonelei sim
patingi žmonės.

Brunetta’i buvo taip įsimy
lėję, jog pasprukę iš namų 
apsivedė slapta civiliu šliūbu 
1936 m., o sugrįžę ryšį “su
stiprino” dar ir religiniu šliū
bu, bet atėjus trūkimo punk
tui vistiek nutrūko.

LaGuardia Orporte stato
moji nauja orlaiviams patalpa, 
lėŠuosianti $1,250,000, bus 
baigta gruodžio 15-tą. Bet di
dėjantis trafikas reikalausiąs 
dar vienos patalpos.

Už pastatymą mašinų gat
vėse be galo ant E. 9th ir 10th 
Sf., 18 tos apylinkės gyvento
jų nubausti užsimokėt po $3. 
Išaiškinta, kad mašinos suda
rė gaisro pavojų.

Talkoj už Gavimą Naują Skaitytoją
Kitose valstijose vajininkai 

laimi dovanas, bet mūsų did
miestyje niekuomet. Kodėl ? 
Todėl, kad mes niekuomet ne
dirbome organizuotai. Pavie
niai nieko neatsiekiame. Pas
tebėjau laikraštyje, kitos vals
tijos šaukia konferencijas tiks
lu susiorganizuoti grupes va- 
jininkų. Dar nėra pervėlu ir 
mums. Tai kodėl mes negalė
tume So. Brooklyno, C. Brook
lyno ir Williamsburgo laisvie- 
čiai sueiti ir pasitarti.

Tokį suėjimą, aš nuo savęs 
siūlau, 'ttirėti šį šeštadienį, 
“Laisvės” svetainėj. Tą vaka
rą bus “parė” : pagerbti V. 
Taurą - Vidiką, “Laisvės” re
daktorių. Dirbęs per daug me
tų prie “Laisvės” ir šiaip per

Tikietai
doleris.

30 metų veikė literatinį dar
bą. Daug davė lietuvių išeivi
jai dvasinio peno -— apšvie- 
tos. Tai atsilankę į tą “parę” 
pagerbsime V. T-rą, taipgi ir 
save pasimylėsime.
vienas

Bet didesnį pagerbimą 
draugui Taurui suteiksime, 
kad mes aukščiau minėtų 
Brooklynų draugai suėję su
darysime vajininkų grupes ir 
dirbsime šiame vajuje, gausi
me daugiau naujų skaitytojų, 
laimėsime pirmą dovaną. Ką 
sakote, S. Brooklyno, C. Broo
klyno ir Williamsburgo drau
gai, apie konferenciją šio šeš
tadienio vakarą?

Jurgis Kuraitis.

vaiku- 
gulėjo 
Brigh-

Billy Parkes, 6 metų 
tis, nuo rugsėjo . 15-tos 
Šv. Vincento ligoninėj, 
ton, S. L, su išnarintu rieše- 
liu, ir jam atrodė, kad jo ne
laisvei nebūsią galo, jeigu pats 
nejieškosiąs laisvės. Dėlto spa
lių 3-čios ryto 5 v., kada ki
ti saldžiai tebemiegojo, Billis 
rengėsi pradėt gyvent. Baso
mis kojytėmis, kad nesusi- 
belst, jis išvingiavo per ligo
ninės koridorius, atsidarė du
ris ir apie mylią parėjo na
mo, 38 Burgher Ave.

Prikeltų iš miego, nustebin
tų tėvų jis pirmiausia prašė jo 
ten daugiau nesiųsti. Jo ne
siuntė.

Ne Taip Mirė, Kaip Buvo 
Pasirengęs

“Džiovą” Meškiškas 
Patarnavimas

Mirė Maspethietis 
Juozas Rėklys

Pas ozone-parčiečius Meš
kius lankosi jų giminaičiai 
Pranas ir Petronėlė Lekneriąi 
iš Girardville,-Pa. Atvykę pa
matyt Pasaulio Parodą ir pa
simatyt su saviškiais.

SUSIRINKIMAI
LDS 3-čio Apskr. metinė 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)

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)

ateusas Simonavicius
• Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewep eleveiterio stoties TeL Evergreen 4-9508

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Pereitą šeštadienį, * rugsėjo 
28, teko girdėti Unkulio Džio- 
vo (jis taip tituluojamas radi
jo stoties) radijo pusvalandį. 
Tas “programas” mane pajuo- 
kino nemažiau, kaip buvęs 
“Lietuvos ūkininko” Dėdė 
Anupras su savo radijušu. ži
noma, Dėdė Anupras juokus 
krėsdavo sąmoningai, o Unku- 
lis Džiovas tatai daro nežino
damas, dėl savo nekultūringu
mo bei nemokšumo.

Minėtoje dienoje Unkulis 
Džiovas per savo “vienintelį 
patriotiško radio pusvalandį” 
pranešė: “žadėjo kalbėti Tys- 
liava, bet jo dar nėra. Gal jis 
bus. Jis turėjo kalbėt. . . Ugi 
va, ir Tysliava ateina išsižio
jęs’.” -

Reiškia, Unkulis Džiovas sa
vo brangvardį viešai išvadino 
išsižiojėliu.

“Išsižiojęs” Juozas Tysliava 
kalbėjo, anot jo paties, “vienu 
praktišku reikalu.” Jis' kvietė 
klausytojus į “Vienybės” spek
taklį, kaip “vienas šio laikraš
čio leidėjęs.” Tame, supranta
ma, nieko nuostabaus. Nuosta
bu buvo tik tas, kad jis nepa
sitenkino ’ “vienu praktišku 
reikalu”, o pradėjo “išsižio
jęs” šaukti:

“Mūsų namas, mūsų tėviškė 
dega! Tėvynė atsidūrė didelėj 
nelaimėj!. . . Ateis valanda, 
kad kris galvos nuo pečių 
siems priešams. Aš kalbu 
idėja. . . šalin 
Lietuvos!

“Paremkime
“Pergyveno 

kias nelaimes, 
rusų okupaciją!”

Pažangesni žmonės, išgirdę 
tokias tų dviejų Džiovų “ora
cijas”, suprantama, nusispjo
vė, ir spektaklin nėjo.

Taip sakant, du Džiovai 
meškiškai patarnavo savo 
“idėjai.”

Radijušu Mėgėjas.

Juozas Rėklys, mirė spalio 
3-čią Kings County ligoninėj. 
Pašarvotas namie, 5514—68th 
St., Maspeth, N. Y.

Draugas Rėklys sirgo b mė
nesius. Paliko nuliūdime žmo
ną Katariną, dukterį Katari
na. ir sūnų Paul. Priklausė 
prie ALDLD 14 kuopos, taip
gi buvo “Laisvės” skaitytojas.

Bus palaidotas spalio 5-tą, 
Kalvarijos kapinėse. Laidotu
vių apeigomis rūpinasi A. B. 
Valentiejaus įstaiga-Estate.

John Hosiak kūnas rastas 
su virvės galu ant kaklo po 
tiltu ant 55th Avė. Maspethe. 
Iš karto" manyta, kad jis nu
žudytas, bet paskui atrasta, 
jog jis bandęs pasikart ir vir
vei nutrūkus kritęs, ir užsimu
šęs. Gyveno 193 Bedford Ave.

Louis Geller, 48 m., bedar
bis ir liguistas, rastas pasiko
ręs brolio namuose, 106 Moore 
St. Gyveno 152 Varet St.

okupantai

vi- 
už 
iš

savo laikraštį! 
‘Vienybė* viso- 
pergyvens ir

IDS, LLD ir Meno Grupių 
Narių Atydai

Vakar skelbtojo tų organi
zacijų narių bendro susirinki
mo šį pirmadienį nebus, nu
keltas toliau; diena bus pa
skelbta vėliau.

Komisija.

Sveiksta
grupė

Olsen’iūtės Nužudytoją 
Nuteisė Mirtin

RANDAVOJ1MA1
Pasirandavoja 6 šviesūs kampiniai 

kambariai. Renda $23.00 į mėnesį. 
Galite matyti po sekančiu antrašu. 
91 Melrose St., Brooklyne (Ridge
wood) arba nueikite pas savininką: 
138-47 Lloyd Rd., Jamaica, L. I.

(235-237)
.. • > i (

Pereitą trečiadienį 
draugų atlankė Ch. Aleksyną. 
Sako, kad jis jaučiasi ir atro
do gerai, taipgi gydytojas ti
krino, jog jis gerokai sveikes
nis, tačiau dar turėsiąs tūlą 
laiką pabūti ligoninėj.

Išnešant iš tuščio apartmen- 
to, 159 Eastern Parkway, bio
tinę su žibintams pauderiu jis 
eksplodavo, sužeisdamas na
mo prižiūrėtoją ir išrenduoto-

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

580 SUMMER AVENUE 
Art! Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai jpuošta lietuviška alude ■ 

ant Grand Street ; 
Rheingold -?xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų-ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot i 

arba savaitiniai išrandavot !
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas !
411 Grand St. Brooklyn!

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
t damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Kings County “džiūrė” per
eitą antradienį išpešė nuos
prendį, kad Petęr Salemį kal
tas pirmo laipsnio žmogžudys
tėje, už ką baudžiama mirti
mi elektros kėdėj. Jis pereito 
rugsėjo 20-tą užmušė Friedą 
Olsen’iūtę, 20 m., kada mer
gina pasipriešinus jo užgai
doms.

Mergina vengdavusi drau
gauti su jaunuoliais, nes turė
davus tikslą sueiti “surimtė
jusius” vyrus ir ištekėti. Sale- 
mi, kaipo turįs 32 metus, jai 
atrodęs atsakančiu kandidatu, 
bet pirmame su juo išėjime- 
sutiko mirtį.

Mergaitės Pabėgo iš Namij
Trys mergaitės, 14, 12 ir 10 

metų, prieš porą savaičių pa
bėgo iš motinos naujų namų, 
59 Varet St., kur motina, Mrs. 
K. Holstead, atsikraustė su 
jomis ir keturiais kitais vai
kais gyvent pas dėdę, taipgi 
turintį žmoną ir vieną vaiką.

Mergaitės išėjusios be pinigų, 
tik nešinos drabužiais. Po to 
jos tuojau atsiuptusios motinai 
laišką, kurį visos pasirašiu
sios; jame sakiusios, jog vis
kas gerai ir prašiusios nesiųst 
policijos. z Antrą savaitę kas 
nors pastefyėjęd mergaites gy
venant ant upės pririštame 
laivelyje. Ten nuėjus rasta, 
kad jos buvo, bet prasišalinu
sios. Pereito antradienio rytą, 
suaugusiems namiškiems 
jus, dvi mergaitės parnešė 
vyniotą paklodėn šuniuką, 
rį jos buvo išsinešusios,
pačios vėl dingo. Jas mačiusi 
9. metų sesutė sako, kad jos 
dėvėjusios naujais drabužiais.

Pagaliau, po virš dviejų sa
vaičių sekiojimo, policija per
eitą ketvirtadienį dvi jaunes
nes mergaites sugavo, tačiau 
iš jų negalėjo išklaust, kur jos 
tą laiką praleido, neigi kur 
dabar randasi jų vyresnė se
sutė; jos tik pasakė, kad ji 
dirbanti. Juokaudamos, mer
gaitės sakė, kad jos “gražiai” 
gyvenusios, dadėdamos, kad 
kelias naktis miegojusios'tuš
čioj stuboj už kelių durų nuo 
savo namų. Jos sakė’, kad jei
gu jas grąžins gyventi Brook
lyne, jos vėl bėgs iš namų,

• v — įse-
su- 
ku- 
bet

Pasirandavoja 6 šviesūs kampi
niai kambariai. Randa $23.00 į me
nesį. Kambariai yra 91 Melrose St., 
Ridgewoode, o 
Lloyd Rd., Jamaica, L. I.

(234-236)

savininkas 138-47

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

senų 
n a u jus 
lūs 
sudarau

|Q r i k o n i š k a i s.
kalni esant ir 

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
Te!.: Glenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: E Vergreen 8-9770

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

OPEN DAY and NIGHT

» Managed by

RHEA TEITELBAUM

I f Vapor Room, Turkish Room, Russian I I
\ I Room, Large Swimming Pool, Freąh Ar- I /
VL tesian Water, Restaurant, Barber Shop, J A

Sleeping Accomodations. F-J*
Admission 50c., day & night, Saturday ijight 75c 

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night ,

pSvGOTflUSifl DUONA

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

i *Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVeVgreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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 Barberiai

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Lietuviu Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. iei, EV> 7-8451 Brooklyn, N. Y.

MM M M M IM, M M M M M M IMI IMI M M M M M IU» M •

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 jokfo mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—-virtų Ir Žalių.
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