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

I' 
ui!

o

Kunigų spaudoje pasirodė 
“žinia”, būk Lietuvoje “apie 
20,000 asmenų yra arba areš
tuota arba įtraukta į juodus 
sąrašus...”

Kas tokia “autentišką” “ži
nią” parašė? Kunigai nepasa
ko. Su faktais jiems skaitytis 
nereikia.

Prieš tūlą laiką Cleveland© 
“Dirva” rašė, kad Lietuvoje 
“jau yra sušaudyta tūkstan
čiai žmonių.”

Andai Pietų Amerikos fa
šistų laikraštis parašė, kad dr. 
Alseika Vilniuje yra areštuo
tas. O visi žino, kad dr. Alsei
ka mirė jau prieš keletą me
tų !

Gal būt kunigų spauda 
greitu laiku paskelbs, kad 
Lietuvoje yra žmonių areštuo
ta ne 20 tūkstančių, bet trys 
milijonai. Iš tos rūšies spaudos 
visko galima tikėtis.

Ar naujoje Lietuvoje įvyks
ta areštų? Taip, jų įvyksta. 
Kas gi ten yra areštuojamas? 
Tas, kuris nusižengė liaudžiai, 
kuris nusižengė lietuvių tau
tai.

Paimkime pavyzdį. Prieš 
tūlą laiką Kaune buvo suimta 
keletas “Drobės” fabriko vir
šininkų. Už ką? Už nusižen
gimą. Paskaitykite, ką apie 
juos rašo “Darbo Lietuva” 
(rugpj. 14 d. laidoj) :

“Per vieną mėnesį, nuo 15 
d. birželio iki liepos 17 d. iš 
Drobės kasos grynais pinigais 
pasiėmė: Juozas Šimaitis 42,- 
000 litų, J. Garšva — 37,000 
litų, J. Žiugžda — 35,000 litų, 
J. Žostautas — 75,000 litų, P. 
Norkus — 17,000 litų, A. Sla
vickas — 61,000 litų, P. Stri- 
mas — 33,000 litų, ir tt.”

Matot, už ką Lietuvos vy? 
riausybė areštuoja žmones!

Ar ji gerai daro areštuoda
ma nusižengėlius?

Aišku, kad gerai!
Jei ji neareštuotą ir nebaus

tą nusižengėlių Lietuvos liau
džiai, tai jos liaudis nelaikytu, 
ją nuverstą.

Smetona liaudies priešų ne
areštuodavo, nes jis pats buvo 
priešas. Dabar matome, kur 
jis atsidūrė!

asmenųIš viršpaminėtųjų 
tik vienas prisipažino prie kal
tės — Pijus Norkus, buvęs 
brooklynietis. Jis sugrąžino 
visus pinigus ir vekselius, ku
riuos buvo pasiėmęs. Kiti, ma
tyt, pinigus ir vekselius pas
lėpė, gal į užsienį išsiuntė— 
“tautos vadui.” -

Prieš tarybinę Lietuvą nu
siteikusi spauda visokių nesą
monių prirašo.

Rugpjūčio mėnesio pabai
goj menševikų “Naujienos” 
įdėjo per visą pirmą puslapį 
tokį antgalvį :

“Paleckio vyriausybę jau 
veja iš Kauno.”

Veja—kur?
Nesigilindamas į tolimesnį 

dalykų stovį skaitytojas, per
metęs tokį antgalvį, tuojau 
galėjo pamanyti: tai jau Pa
leckį veja į Sibirą!

Bet dalykas buvo tokis, kad 
Paleckio niekas niekur nevijo. 
Liaudies seimas nutarė visą 
Lietuvos vyriausybę perkelti į 
Vilnių
sostinę. Na, tai “Naujienos” ir 
užvėlė tokį moksliškai durną 
antgalvį!

P r i s i p a žinsiu, paikesnės 
“sensacijos” savo gyvenime 
dar nesu matęs!

amžinąją Lietuvos

Taigi apie naująją Lietuvą 
fašistų, socialistų ir klerikalų 
spauda visko rašė ir visko dar 
prirašys.

Buvęs Lietuvos respublikos 
prezidentas, dr. K. Grinius, 
aktyviai bendradarbiauja nau
joje Lietuvos spaudoje. Jis iš-jjį.

Amerika 1942 Metais NAUJAUSIOS ŽINIOS
Turės Jau 25 Tukstan-D|Dž|lll|S pakilimas tmvos žmonėm

čius Karo Orlaivių
Didini Jungtinių Valstijų Orlaivynni Kongresas Paskyrė 

Daugiau Kaip Bilioną Dolerių; Amerika Turėsianti 
Greičiausius Karinius Orlaivius Pasaulyje

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongresas paskyrė 
dar $223,353,172 įsigy ti Am
erikai daugiau karinių lėk
tuvų. Viso šioje kongreso 
sesijoje paskirta $1,041,638,- 
012 Amerikai smarkiau gin
kluotis ore; ir vyriausybė 
jau davė įvairiem fabrikan
tam užsakymus dastatyt jai 
18,641-ną naują karo orlai
vį.

Priskaitant jau esamus 
armijos ir laivyno lėktuvus, 
tokiu būdu ši šalis 1942 
metais turės jau daugiau

Gub. Lehmanas Prade
da Medžioklę prieš 

‘Raudonųjų Organiz.
Albany, N. Y.—Guberna

torius Lehman įsakė New 
Yorko valstijos generaliam 
prokurorui J. J. Bennettui 
tyrinėt “komunistines Orga
nizacijas.” Tuomi Lehma
nas atgaivina 1917 metais 
išleistą karinį įstatymą 
prieš “maištininkų veiki
mą.”

Valstijos-prokuroras Be
nnett ketina tuojaus pa
siųsti savo “slaptus tyrinė
tojus” prieš vadinamas rau
donųjų organizacijas. Ben- 
nettas sujungia komunistus 
su naziais ir kitais reakci
niais gaivalais, visus kartu 
vadindamas “penktąja” ko
lona.”

Slaptųjų savo agentų ra
portus jis perduos teismam. 
O jų algos ir kitos išlaidos 
bus apmokamos iš slapto 
valstijinio fondo, kurio pi
nigai laikomi tiktai žinybo
je gubernatoriaus Lehmano 
ir generalio prokuroro Ben- 
netto.

“Daily Worker” rašo, kad 
tais tyrinėjimais bus perse
kiojami “visi priešininkai 
Roosevelto-republikonų ka
rinės programos.”

stojo “Darbo Lietuvoje” su 
straipsniu apie žmonių svei
katą ir gerbūvį. Dr. Grinius 
pareiškia vilties, kad socijalis- 
tinė Lietuva suteiks darbo 
žmonėms geresnį gyvenimą ir 
todėl sumažės ten mirtingu
mas, o padaugės gimdingu- 
mas.

Vienas žymiausiųjų Lietu
vos gamtininkų, prof. Ivanaus
kas, taipgi rašo “Darbo Lietu
voje” ir reiškia vilties, kad so
cialistinėje santvarkoje 
vendama, Lietuva pažins 
save geriau.

Nereikia nei aiškinti,
fašistai, socialistai ir klerika
lai ir šiuodu vyru apšauks iš
davikais.

gy- 
pati

kad

Beje, būtinai perskaitykite 
dr. Griniaus straipsnį; jis 
pa šiame “L.” numery.

tel-

*
Specialiai Pranešama 

“Laisvei”:
Kaunas. — Nuo laiko, ka

da įsikūrė Tarybų valdžia 
Lietuvoje iki spalių 5 d., vi
si 36 tūkstančiai buvusių 
bedarbių gavo1 darbus. Da
bar vyriausybė Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respu
blikos paskyrė 23 milionus 

•1. litų viešiems darbams iki 
šių metų pabaigos. Smar- 

' kiai statoma naujoviški 
I apartmentiniai namai dar
bininkams ir sparčiai tiesia
ma nauji vieškeliai.

Per kelias pirmąsias die- 
. tnas po Tarybų įsikūrimo, 

Japonai Grasina Amen- į buvo pakelta darbo žmonėm 
algos apie 20 procentų. Pas
kui, rugsėjo 25 d. Lietuvos 
Liaudies Komisarų Taryba 
ir Komunistų Partijos Cen
tro Komitetas pakėlė algas 
metalo darbininkam 60 pro
centų, profesoriams ir mo
kytojams 40 proc., laivakro- 
viams 40 proc., inžinieriams, 
technikams ir raštinių tar
nautojams 30 procentų. 
Kiekvienas alginis darbo 
žmogus, tokiu būdu, iki šiol 
gavo algų priedus nuo 50 
iki 80 procentų. Be to, šito
kie priedai bus sumokėti ir 
už vieną pereitą mėnesį.

Desėtkai tūkstančių beže
mių ir mažažemių jau gavo 
žemės.

Panašūs pagerinimai įvy
kdyti ir vykdomi taipgi Ta
rybinėje Latvijoje ir Esto- 
nijoje.

Visur šiose naujose trijo-' 
se Tarybinėje Respublikose

kaip 25 tūkstančius karinių 
orlaivių.

Tarp tų orlaivių būsią ir 
greičiausi pasaulyje nauji 
lėktuvai, kurie skrisia virš 
400 mylių per valandą ir 
vienu pradėjimu, be nusilei-i 
dimo, galėsią nulėkti 1,700 
mylių.

kai, Jeigu Ji Išstotų 
prieš Fašistų Šalis

Tokio. — Japonijos mi- 
nisteris pirmininkas Kono- 
ye užreiškė, kad jeigu Jung
tinės Valstijos mėgins pa
stot kelią Japonijos pla
nams Azijoje arba jeigu 
Amerika bandys sulaikyti 
Vokietijos ir Italijos sieki
mus Europoje, > tai, girdi, 
Japonija,' Vokietija ir. Ita
lija sykiu eis į mirtiną ko
vą prieš Jungtines Valsti
jas.

Premjeras Konoye taipgi 
sakė, kad Japonija stengsis 
pagerint savo santikius ; su 
Sovietų Sąjunga; bet, gir
di, japonai “niekad nepakęs, 
kad komunizmas plėtotųsi 
Rytuose.”

patys darbininkai žymiai 
pakėlė savo darbo • našumą. 
Sako, “dabar tai mes patys 
sau dirbame.” i .

Angly Lakūnai Padegę Daug 
Vokiečių Prieplaukų
Anglų Pranešimas:

London,, spal. 6. — Anglų 
orlaiviaai, nežiūrint blogo 
oro, įnirtusiaai bombardavo 
vokiečių prieplaukas ir lai
vus nuo Dunkirko iki Bou
logne ir užkūrė ilgas eiles 
gaisrų. Anglų lakūnai taip 
pat suardė priešo geležinke
lį ties Cherbourgu ir sun
kiai sužeidė vokiečių orlai
vių pastogę arti Havre.

Vakar per dieną anglai 
nušovė žemyn 20 vokiečių 
orlaivių, o savo prarado 4 
lėtuvu^. Anglų orlaiviai nu
skandino vieną vokiečių su- 
bmarina.

Vokiečių bombininkai su
naikino tam tikrą skaičių 
namų Londone, pietinėje, 
rytinėje ir vidurinėje Angli
joje, bet labai mažai žmonių 
užmušė bei sužeidė. .

Stambus skaičius vokiečių 
transporto laivų ir valčių 
pabėgo iš šiaurinių Franci- 
jos, Belgijos ir Holandijos 
pakraščių nuo anglų lėktu
vų ugnies. <

Maskva. — Sovietų laik
raščiai draugiškai rašo apie 
tai, kaip pasišventusiai An
glijos darbininkai bendrai 
gina savo kraštą nuo Vokie-

DEMOKRATU IR REPUBLIKONU RINKIMU VAJU BROWDE
RIS VADINA “TIKRU HITLERIŠKU ĮSIVERŽIMU AMERIKON”

karą tai buvo užpult ir įrašas” (Bill of Rights, Jun- 
kriušint komunistinį judėji- 
nią. Taip ir čia Amerikoj 
slopinimas komunistų reiš
kia, jog yra siekiama pa
naikinti pilietines laisves, 
kurias užtikrina Teisių Są-
I ' Į .....................——

Rooseveltas Sako, jog 
Diktatoriai Norį, kad

Jis Pralaimėtų

Philadelphia, Pa. — Earl 
Browderis, Komunistų Par
tijos kandidatas į preziden
tus, penktadienį kalbėda
mas per radio, sakė:

Dabartinis Roosevelto ir 
Willkie vajus rinkimų į pre
zidentus yra “pradžia hitle
riškų rinkimų Jungtinėse 
Valstijose. Tai yra tikrasis 
nązių ir fašistų įsiveržimas 
į Ameriką.” . . ?

Kaipo įrodymą, Browde
ris priminė, kaip, girdi, su 
prez. Roosevelto pritarimu 
Illinojaus valdovai užsiundė 
govėdas mušt piliečius pa
rašų. rinkėjus komunistų 
kandidatams ir kaip tos go- 
vėdos degino šių parašų 
rinkėjų automobilius. Brow-1 
deris taip pat priminė, kokį praVedė tokią mintį, kad prezidentus Browderis, be 
smurtą-terorą vartoja poli- jejgu Ras balsuos už Will- to, teigė, jog keliose valsti-|

gtinių Valstijų konstituci- 
Ijoj).

Washington. —- Besikal
bėdamas su laikraštinin
kais, prezidentas Roosevel- 
tas tvirtino, jog Hitleris ir 
Mussolinis nori, kad Willkie'partijas 
laimėtų prezidento rinki
mus prieš Rooseveltą. Jis

Browderis nurodė, jog 
įvairiose vietose dabartinia
me rinkimų vajuje buvo už
puldinėjama ne tik Komu
nistų Partija, bet ir Socia
listų, Socialistų Darbo ir 
Blaivininkų Partijos. Kad 
pats republikonų kandida
tas į prezidentus W. Will
kie buvo fiziniai užpuldinė
jamas Detroite ir kitur, tai 
esą tik pratęsimas roosevel- 
tinių demokratų žygių, ku
riuos jie daro prieš komu
nistus ir kitas mažąsias

Komunistų kandidatas į

tikieriai ir fabrikantai prieš ^įe> girdi, patenkins no-'jose Roose velto demokratai 
parašų rinkėjus komunistų rą fašistinių diktatorių. r ’ x ’-------
kandidatam Pennsylvanijojj Willkie savo paskutinėse kandidatus iš
parašų rinkėjus komunistų rą fašistinių diktatorių.

ir kitose valstijose. Tame 
Roosevelto demokratai ir 
Willkie’o republikonai vei
kia išvien, kaip teigė Brow
deris, duodamas šitokį per
sergėjimą amerikiečiams:

“Visose šalyse, kur tik 
įvesta fašistinė diktatūra, 
visuomet pirmasis .žingsnis 
į fašizmą, į nevalią, badą ir

Žymus Anglų Rašyto
jas Wells Reikalauja 
Draugiškumo su SSRS
Jis Kaltina Angliją, kad Jinai Atstūmė Sovietus; Sako, 

Tik su Sovietų Talka Galima Būtų Užtikrini Taiką 
ir Apsaugot Civilizaciją nuo Sunaikinimo

. New York. — Ką tik į 
Ameriką atvykęs garsus an
glų rašytojas ir istorikas 
H. G. Wells pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos “taip 
giliai dalyvauja kare, kaip 
pageidautų bile vienas pro
taujantis anglas.” O Ameri
kos armijų siuntimui į Eu
ropą priešinasi toks didelis 
skaičius amerikiečių, kad 
toks žygis dabar neįmano
mas, sakė Wells \

“Su savo baisinga politi
ka tai Amerika tik labiau 
supainiotų dalykus Euro
poje.

“Bet kai Amerika siunčia 
ir jei toliaus siųs gana me
džiaginės paramos Anglijai, 
tai gal Anglija išliks gyva”, 
nežiūrint žiaurių šturmavi- 
mų iš vokiečių pusės, — 
nors Amerika ir nesiųstų 
savo armijų į talka Angli
jai.

<- Jis smerkė trumparęgę 
Anglijos politiką, kad ji nuo 
savęs atstūmė Sovietų Są
jungą.

Kokius žingsnius Sovietai 
paskutiniu laiku padarė, tai 
jie buvo reikalingi Sovietų 
Sąjungai* apsiginti, sakė 
Wells.

Jįs pateisino Sovietų veik
smus Suomijoj (Finijoj) ir 
davė šitokį palyginimą:' ganjzuo j a
Jeigu kokia stipriai gink-(tuom keliu. Ateitis priklau- 
lūota svetima valstybė įsi- so jaUnimui ir socializmui.” 
galėtų Staten Islande (New( ____________
Yorko saloje) ir grąsintų 
Amerikai, o ši šalis darytų'
žygius prieš tą valstybę, tai, Karinius Anglų Punktus 
būtų panašu į Sovietų žygį' 
Suomijoje: “Tokiose apysto-' 
vose Dėdė Samas pasielgtų
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ir dabartinį užsienių reika
lų minister} lordą Halifaxą> 
kurį Wells vadina “juoduo
ju bestija”. Nes Halifax 
kartu su Chamberlainu iki 
šio karo vis stengėsi paten
kinti Hitlerį, paaukodami 
jam Čechoslovakiją ir dary
dami įvairių kitų nuolaidų.

s

Browderis Įspėja Jau
nuolius prieš Roose- 

veltą ir Willkie

į,'«
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New York. — Komunistų 
kandidatas į prezidentus 
Earl Browder . penktadienį 
per radio pareiškė, kad Am
erikos žmonės, ypač jaunuo
liai nieko gero negali laukt 
nei iš Roosevelto nei iš Will- 
kie’o, vis tiek katras būtų 
išrinktas prezidentu. Vienas 
ir kitas laiko naminę politi
ką ir įmonių reikalus “tik- 1 
tai uodega prisegta prie 
žingsnių, kuriais jiedu ruo
šiasi įvilkti šią šalį į karą,” 
kaip sako Browderis:

“Bet pelnų ir karo politi
ka nežada jokios šviesesnės 
ateities amerikiniams jau
nuoliams. Tik Komunistų 
Partija rodo jiems kelią į 

.ateiti. Vien komunistai or- 
, darbininkus eit

Vokiečiai Sėkmingai Ardę

Vokiečių Pranešimas: • 
Berlin, spal. 6. — Vokie-. 

lygiai taip, kaip Sovietų Są-.&U lakūnai vakar sekmin- 
junga pasielgė su Suomija.” i bombardavo Londoną ir 
Šitaip perduoda Wellso žo- sukėlė daug gaisrų mieste
džius United Press, ameri
konų žinių agentūra.

Be kitko, šis anglų rašy
tojas - filosofas teigė, kad 
tik Jungtinėm Valstijom, 
Anglijai ir Sovietų Sąjun
gai išvien veikiant tegali
ma būtų užtikrint pasauliui 
taiką ir išlaikyti civilizaci
ja.

Wells džiaugėsi, kad iš 
anglų valdžios tapo pašalin
tas Chamberlainas, kuris 
andai daugiausiai prisidėjo 
išauginti karinę Hitlerio ga- 

. lybę. Bet Wells reikalauja 
iš Anglijos valdžios pašalint

į j

4

j_ ir jo prieplaukose. Vokiečių 
oro bombos pataikė į anglų 
geležinkelius, žibalo sandė
lius, ginklų ir amunicijos 
fabrikus.

Vokietijos lakūnai padegė 
bei apardė anglų kareivines 
ir karo reikmenų sandėlius; 
uždegė Penrose orlaivių sto
vyklą, sunaikino toj vietoj 
anglų lėktuvų fabriką ir di
delį skaičiij orlaivių tupėju
sių aikštėje.

Vokiečių kanuolės iš Fran
ci jos pakrančių išblaškė bū
rį prekinių Anglijos laivų, 
kuriuos lydėjo kariniai jos 
laivai. Nė vienam anglų or-f 
laiviui nepavyko perskrist 
per Vokietijos sieną.

Oro kovose per dieną vo
kiečių lakūnai nukirto 5 an
glų orlaivius, o anglai 5 vo
kiečių orlaivius.

*

Ji

Iš Afrikos Karo tarp 
Angly ir Italų

Cairo, Egiptas. — Anglų 
lakūnai susprogdino bei pa
degė kelis prekinius italų 
laivus Libijos prieplaukose 
ir bombomis pataikė į italų 
kareivines ir kitus punktus 
Libijoje ir Rytinėje Afriko
je. MaltojAnglai nušovė že-

pasinešė išmest komunistų
i sąrašų tuo 

kalbose žadėjo kur kas stip-tikslu, kad komunistų pri- 
riau, negu Roose veltas, tarėjai neturėtų kitokios iš- 
remti Angliją prieš Vokie-'' eities, kaip tik balsuot už 
tiją ir Italiją..

• *---
Roma. — Italų laikraščiai. “šimtas tūkstančių”

sako: Italija ir Vokietija balsų kai kuriose valstijose 
nieko daugiau nereikalauja' gali nulęmti, ar Rooseveltas 
iš Amerikos, tik kad ji ne- vėl bus išrinktas prezidentu

ar ne, kaip sakė Browderis. myn vieną italų orlaivį.

Rooseveltą ir kitus demo
kratų kandidatus. O kad ir 

tokių

sikiŠtų į dabartinį karą.
ORAS. — Šį pirma

giedra; šiltoka?

Stockholm, Švedija .-Na-' 
ziai Norvegijoj visai uždarė 
Komunistų Partiją.
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Pirmadienis, Spalių 7, 1940

T rys Šeimos...
“Amerika—šalis lygybės.” “Amerika- 

šalis progų visiems.” “Amerikoje—kiek
vienas turi tokią pačią progą pralobti.” 
Šitoki ir kitoki šūkiai dažnai matosi ko
mercinėje spaudoje ir girdimi nuo estra
dų ir per radiją.

Bet tai tik kalbos—gražios kalbos, tie
sa. Faktai rodo visai ką kitą. Gyvenimas 
kasdien ir kasdien rodo tai, kad milijonai 
žmonių Amerikoje gyvena nepaprastame 
skurde, o sau jale žmonių—negirdėtoj 
prabangoj.

Bet net ir tie žmonės, kurie žinojo, 
kad Amerikoje lygybės nėra (ir kapita
listinėje sistemoje jos niekad nebus), ne
tikėjo, jog Amerikos turtai yra taip la
bai sukoncentruoti į kelių rankas.

Trys Amerikos š'eimos valdo karinę 
pramonę, industriją. Tos garbingosios 
šeimos yra: DuPontai, Melionai irRocke- 
felleriai.

Štai Šerų ir Biržų Komisija praneša 
Amerikos žmonėms, kad viršpaminėto- 
sios trys šeimos turi arti 1 bilijoną ir 
400 milijonų dolerių įdėjusios į karo 
pramonę ir jos kontroliuoja penkioliką 
iš 200 didžiausių pramonių.

.Trylika Amerikos šeinių, įskaitant ir 
paminėtąsias, turi; įdėjUšlos į tas pra
mones $2,700,000,000 ir' kontroliuoja 8 
nuoš. visų 200 korporacijų Šerų.

Rašydamas apie tai, “Daily Worker” 
šitaip tą viską supaprastina:

“Išvertus tuos faktus į kasdienišką 
kalbą, šios statistikos parodo, kad Ame
riką valdo sau jale parazitų — kaip 200 
šeimų, kurios valdė ir pardavė Franci- 
ją,—kaip Kruppas ir kelios kitos šeimos 
Vokietijoje, kurios pastatė ten Hitlerį 
valdžioje ir kurių naudai Hitleris dabar 
karą veda, kaip mažoji grupė turtingų 
torių, kuri turi savo kišeniuje Britų im
periją ir kuri šiandien kovoja už teisę 
palaikyti priespaudoj pusę bilijono žmo
nių.

“Kodėl gi turtingiausioje šalyje 
(USA) šiandien yra daugiau negu 10,- 
000,000 bedarbių ir kodėl čia keri tokis 
vargas—biednatvė greta milžiniškų tur
tų?”

Paminėtosios skaitlinės duoda atsaky
mą, nurodo “D. W.” Dėlto, kad tieji tur
tai yra sukoncentruoti į kelių žmonių 
rankas. Dėlto, kad tos kelios šeimos pa
siima sau darbą, kurį padaro milijonai 
žmonių.

Ir šiuo metu šios plutokratų šeimos ne 
juokais ruošia Amerikos žmones karui. 
Jos apiplėšė Amerikos žmones ir tuomi 
sumažino sau rinkas Amerikoje. Jos no
ri gauti rinkų pasaulyj; joms rūpi ten 
susikrauti daugiau turtų. Pagaliau pat
sai karas joms atneš milžiniškus turtus 
šimtus milijonų ir bilijonus dolerių. Na, 
o darbo žmonių gyvybių jos nepaiso. Te
gu darbininkai žūva. Tegu farmeriai žū
va. Tegu inteligentija žūva karo lau
kuose, bile tik plutokratijai- gerai.

Toji saujelė Amerikos plutokratų kon
troliuoja radijo, kontroliuoja spaudą, 
kontroliuoja filmas, kontroliuoja visokią 
propagandą. Ji tai, aišku, daro netiesio
giai. Ji tai daro savo “įtaka”,—pinigais. 
Pinigas kalba, pinigas—tyli!

Toji pati saujelė plutokratų, beje, kon
troliuoja ir didžiąsias politines partijas ' 
ir jų kandidatus.

Štai, kame Amerikos žmonėms keri ' 
pavojus!

Ateina prezidentiniai rinkimai. Ameri
kos žmonės per juos turėtų padaryti ž’.n- 

•gsnį pirmyn. Jie neturėtų paduoti savo 
balsų už kapitalistinių partijų kandi da- j

tus. Jie turėtų paduoti savo balsūs už 
tą partiją, kuri stovi už gražesnį Ame
rikos žmonėms gyvenimą ir už taiką!

Nauja Popiežiaus Enciklika
Iš Vatikano pranešama, kad popiežius 

ruošia liaują encikliką—‘aplinkraštį. Nau
joji enciklika, sakoma, būsianti nukreip
ta prieš Sovietų Sąjungą (Ai, koks ste
buklas!). Girdi, popiežius nerimastauja, 
kad Sovietų Sąjungos įtaka visame pa- 

' šaulyje stiprėja, auga. Esą, Sovietų Są
junga vis daugiau ir daugiau vaidmens 
vaidina visame pasaulyje. Todėl popie
žius nori Sovietus prakeikti, pasmerkti.

Bet argi savo enciklika popiežius su
laikys Sovietų Sąjungą nuo žygiavimo 
pirmyn ?

Ne! Nesulaikys.
Buvo laikai, kai popiežiai žudė moks

lo žmones, kurie skelbė, kad žeme yra 
apskrita ir ji sukasi. Bet ar tuomi po
piežiai sulaikė žemės sukimąsi? Ar tuo
mi jie sulaikė mokslą, progresą? Nieko 
panašaus. . t I*' :

> Taigi mės iš ankstą galime pasakyti 
katalikų galvai Vatikane, kad jokios jo 
pastangos pasaulyje progreso nesulaikė 
ir nesulaikys! i

Teisėtumas ir ‘'Teisėtumas”
“Vilnis” rašo:
“Kaip žinoma, Earl Browder, genera- 

lis sekretorius Amerikos Komunistų Par
tijos, nubaustas keturiems metams kalė
jimo tik už visai menką technišką prasi
kaltimą su užsienio pasporto išgavimu. 
Net Hooverio valdžia į tą “prasižengi
mą” žiūrėjo per pirštus. Be kalėjimo 
bausmės priteista pasimokėti dar $2,000.

“Kituose panašiuose atsitikimuose 
bausmės būdavo visai menkos—nuo de
šimties iki šimto dolerių.

“Panašus atsitikimas, kaip su Browde- 
riu, tik kiek sunkesnėje formoje, buvo 
pereitą savaitę su dviem broliais anglais 
Harry ir William Revel. Bandydami iš
gauti pasportus, kas jų atsitikime buvo 
neteisėta, jie sufalsifikavo gimimo re
kordus ir neteisingai prisiekė. Jų byla 
buvo sunkesnė legaliu atžvilgiu negu 
Browderio. • . . >,

“Kaip1 tame atsitikime elgėsi Teisingu
mo departmentas? 4 :

“Teisingumo departmentas reikalavo, 
kad juodu būtų nubausti tik po šešis me
nesius kalėjimo ir kad vienas iš jų pasi- 
mokėtų $1,000. Bet teisėjas įsitikino, kad 
ir ta bausmė yra perdaug aštri ir jo 
nuosprendis tų dviejų anglų byloje buvo 
toks* kiekvienas iš jų turi pasimokėti po 
$500, o į kalėjimą nei vienam, nei kitam 
nereikės eiti.

“Mes nesisielojam, kad jų bausmė ma
ža ir nesakom, kad juos reikėjo aštriau 
bausti, nes daugelyje panašių atsitikimų 
bausmės būdavo dar mažesnės. Mes tik 
darom palyginimą tarp tų dviejų bylų.

“O padarius palyginimą, kiekvienam 
žmogui darosi daugiau negu aišku, kad 
Browderis buvo nubaustas ne už tą tech
nišką mažmožį, bet už jo politinį veiki- s 
mą. Jį nori izoliuoti iš politinio gyvenimo 
tiktai todėl, kad jo atstovaujama sriovė 
kitaip galvoja, negu valdančioji partija.” ■ ' »lt> ..i.ln) < ..

Pirmą Sykį Lietuvos Istorijoj
Elta praneša:
“Taryba rugsėjo 9 d. paskelbė tokį nu

tarimą: 1) Panaikinti mokestį už mokslą 
visose aukštosiose, vidutinėse, bendro la
vinimo, 'speciaįiiiėse, pradžiūs Jr kitokio
se mokyklose, kursuose ir kitokių tipų ar 
formų mokomosiose įstaigose. 2) Leisti 
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respubli
kos švietimo Liaudies Komisarui atski
rais atvejais nustatinėti mokestį už pa- * 
pildomai dėstomus specialihius x dalykus 
ir kursus, nesudarančius normalinės mo
kyklų programos objekto. Šis nutarimas 
veikia nuo 1940 m. rugsėjo mėn. 1 die- i 
nos.—švietimo Liaudies Komisariato Su
augusiųjų Švietimo departmentas šiais 
mokslo metais numato, kur bus reikalin
ga, steigti suaugusiems šviesti kultūros 
židinius. Kultūros židiniai bus steigiami 
valsčių, miestelių ir miestų rajonų ribo
se.”/ ;

• < '
Tokio dalyko, kaip nemokamas moks

las, Lietuvoje iki šiol nebuvo. Pirmą kar
tą to krašto istorijoj kiekvienas gabus 
žmogus galės vystyti savo gabumus ir 
naudoti juos socializmui kurti. Na, ir 
dėlto, kad šitokią ir panašias žmonių \ 
gerbūviui reformas tarybinė vyriausybė 
pravedė, tai fašistai, socialistai ir kleri
kalai nerdamiesi iš kailio ją plūsta!

Londone (Anglijoj) yra naudojami panašios rūšies laiveliai žmonėms Į 
darbą ir iš darbo vežioti. Mat, daug miesto gatvių yra suardytos vokiečių 
bombomis ir dėlto sunku jomis važiuoti.

Džiova, Žemės Pertvarky
mas ir Statyba Lietuvoje

I*/ j į j įl] Rašo Dr. Kazys Grinius
Seniai jau gydytojų yra 

tvirtai nustatyta, kad džio
va ir dar kitomis kaikurio- 
mis ligomis daug daugiau 
miršta beturčių, negu pasi
turinčių žmonių.

Tai esti dėl daugelio prie
žasčių.

Mes esame apsupti mili
jardais įvairių ligų mikro
bų, kurie įvairiausiais bū- 
daijfbriaunaąi į žmogaus 
kū®, besistengdami jį pa
vesti maistu ir sunaikinti. 
Įkyriausias tarp tų mikro
bų bene buš Kocho džiovos 
bacila, kurią perduoda vie
nas kitam patys žmonės sa
vo skrepliais ir seilėmis, be
it o s ė d a mi, rskrepliuodami, 
ir kalbėdami.

Kpdėl Kocho bacilos.grei
čiau pakerta beturčius, ne
gu turtinguosius, gal paaiš
kės iš to, kas toliau čia sa
koma.

Kai džiovos bacilos įsi-1

varguolius, negu turtuolius. 
Kitaip sakant,, beturčio or
ganizmas kur kas daugiau 
ir dažniau esti nusilpnintas 
ir nepajėgia taip gerai ko
voti su džiovos ir kitų ligų 
mikrobais, kaip geriau pasi
turinčių gyventojų.

Ir pas mus Lietuvoj esti 
ne kitaip. Prileisti galima, 
kad jeigu visi mūsų gyven
tojai būtų sotūs, turėtų

nu kartu ėjęs sodžių skirs
tymas į viensėdžius taip pat 
turėjo prisidėti prie mūsų 
valstiečių dalies būvio pa
gerinimo. Pradėjusios nuo 
1929 m. veikti ligonių kasos 
su palengvintu gydymu ir 
pašalpomis ligos atveju ly
giu būdu galėjo šiek — tiek 
pakelti ęlarbininkijos gyve
nimo lygį. Pramonės įmo
nių augimo padaugėjimas 
taip pat galėjo prisidėti 
prie pasiturėjimo. Dabar at
ėjo naujas žemės pertvar
kymas. Kaip laikraščiai ra
šo, žada būti išdalinta apie 
600,000 hektarų bežemiams 
ir mažažemiams. Leiskime, 

apiesveikus butus, šilta aprėdy- t° • susidarys 
mą, dieną naktį naudotųsi 60,000 sodybų, kuriose bus 
grynu oru, negirtuokliautą, aP^e 300,000 gyventojų.
tai be gydytęjų receptų, be 
vaistinių preparatų, be sa
natorijų ir be ligoninių, 
daug mažiau nuo džiovos 
mirtų, negu dabar. Vokie
čių gydytojai net yra aps
kaičiavę, kad* Vienu gerovės------------- ---- ------- e,---- ---- L 
pakėlimu galima mirtingu-1 j 
mą nuo džiovos sumažinti 
apie iki 8 nuoš. Tai reiškia, 
kad jei mes taip padarytu
me, tai pas mus ta liga mir- 

krausto į sveiko žmogaus tų kasmet ne 20 iš 10,000 
kūną, kūnas tuojau tokį ne- gyventojų, bet tik 8. 
lauktą svečią apsupa savo 
kraujo kūneliais ir dažniau
siai tą mikrobą sunaikina 
arba paima į nelaisvę, ap
supdamas jį randine, dažnai 
sukalkėjusią sienele. Išeina 
taip, jog stiprus kūnas tą 
bacilą nugali ir džiova nesu
serga. Bet silpnesnis žmo
gus nepajėgia džiovos baci
los nukauti, kuri tada pati 
ima kūno audinius ėsti, nai
kinti, daro jame duobes, 
opas, urvelius arba karti
nas, tartum sutarpydama 
atskiras gyvo žmogaus da
lis.

Kada žmogus gali laimim 
gai kovoti su ligų mikrobais 
ir jų tarpe su džiovos baci
la? • ..

Tada, kai esti sotus ir ga- davosi numirėlių giminių 
Ii sudėvėtus arba bacilos 
nužudytus savo kūno narve-1 žinių netikrumu vis dėlto 
liūs greitai pakeisti kitais f 
ta medžiaga, kurią iš mais
to gauna; kai jis alsuoja ty
ru oru, iš kurio gauna per 
plaučius labai svarbią mais
to dalį, deguoniu vadinamą; 
kai jis esti pakankamai ap-, tylomis praeiti pro įvyku

sias stambias socialinio po- 
i rl i i P a n IrninAnsaugotas nuo* šalčio, vėjo, 

lietaus ir kitokios drėgmės, 
kitaip tariant, kai tūri tin
kamą apsirčųymą ir sveiką 
butą; kai žmogus nenusilp
nina savo kūno per'sunkiu, 
nesveiku ilgufdarbu; kai ga
li ilgesniu poilsiu atstatyti 
nusilpnintas lįūno jėgas; kai 
pagaliau nėmįalina savo or
ganizmo alkoholio, tabako 
ir kitokiais nuodais; kai ne
nusivaro nuo f kojų paleistu
vavimu. Tie visi dalykai yra

jieGalima laukti, kad 
bus sotesni ir labiau pasi
turį, negu dabar. Iš to tie
siog išeina, kad jie nuo 
džiovos mažiaus mirs, negu 
iki šiol. Žinoma, nereikia 
užmiršti, kad taip bus, jei 
'iš tos žemės bus gauta ne 
mažiau naudos kaip dabar, 

I kitaip sakant, jei sugebėsi
me organizuotai ir produk- 
tingai sumaniai dirbti. Ta
da tik gali būti visiems ge
ra gyventi, kai maisto, ava
lynės, drabužių, butų ir ki
tų žmogaus gyvenimui rei
kalingų dalykų būna ne per 
maža. Kur" tokių būtinų 
žmonėms reikmenų per ma
ža pagaminama, ten nėr ko 
.laukti visuotinos gerovės ir 
'džiovos žymesnio mažėjimo. 
1922 m. žemės reformą Lie
tuva nugalėjo, nors dvari
ninkai tada pranašavo, kad 
iš tokios reformas badas 
kils. Bet jie apsiriko, nes že
mės našumas ne tik nenus
muko, bet pakilo. Iš dabar-

Jeigu mes pavartysime 
Lietuvos Statistikos Met
raščius, kur tarp kitų žinių 
yra kasmet paduodami ap
skaičiavimai apie gyventojų 
judėjimą, tai yra, kiek gė- 
ma, kiek miršta ir kokiomis 
priežastimis, tai ten paste-' 
besime, kad paskutiniu de
šimtmečiu nuo džiovos daug 
mažiau mirimų priskaito- 
ma, negu seniau. 1924 m. 
kiekvienai dešimčiai tūks
tančių gyventojų nuo džio
vos mirdavo apie 16, o 1938 ___vj__
m. tik 8.5. Tiesa, galime J tinio žemės pertvarkymo, 
abejoti kunigų nustatytomis (žemės našumas, su plačia 
mirimo priežastimis, bet ir .valstybės pagalba, taip pat 
1924 m. tokie pat kunigai pakils.
surašinėdavo mirimo pažy-| vienas dalykas čia gali 
mėjimus ir taip pat naudo- įkelti ne mažą susirūpinimą.

Vienas dalykas čia gali

diagnozėmis. Vienu paduotų

sunku išaiškinti tokį didelį 
mirtingumo nuo 'džiovos 
kritimą. Čia turėjo veikti 
dar ir kitos priežastys.

Perkratę, to laikotarpio 
mūsų istoriją, mes negalime

Tai naujakuriams trobesių 
ir gyvenamųjų butų klausi
mas. Neišmintingas mūsų

miškų dar nuo prieškarinių 
metų į užsienį plukdymas 
privedė prie to, kad miškų 
nepritenkame; sako, kad 
kai kurių urėdijų jau 1925 
m. kirtimai į užsienį išva
žiavę. Plytų nors ir galėtu
me pasigaminti, nes molio 
turime, bet nelaimė ta, kad 
jų degimas brangus ir dėl 
to plytų namai bent iki šiol 
ne visiems prieinami. Prieš 
dvejetą, trejetą metų būda
vo pilni laikraščiai straips
nių apie būsimą mūrinę Lie- 

Įtuvą. Bet praktiško pritai
kymo tuomet paskelbtų su
manymų iki šiol dar nema
tyt. Naujakurys savo šei
mai negali apsieiti mažes
niu butu, kaip 45 kvadrati
niais metrais grindų ploto 
arba, priskaitant virtuvę, 
priemenę, sandėliukus, ma
žų mažiausiai reikia turėti 
10x10 metrų gryčią, arba 
apie 300 kubinių metrų pa
statą. Dabartiniu brangme- 
čiu toks pastatas atsieitų 
apie 6000-9000 litų. O kur 
dar tvartai, kluonas, svirne
lis? Žiūrėk, vieni trobesiai 
naujakurio sodybai be 15,- 
000 litų neatsiras. Tad 60,- 
000 naujakurių tik trobe
siams reikėtų-apie 900 mil. 
litų. Tegul, išdėsčius tą su
mą kokiai 10-čiai metų, ski
riant tam kasmet po 90 mil. 
litų, gal ir išsiverstume su 
savo pajamomis. Bet kur 
dėtis naujakuriamš, iki su
silauks jie naujų trobesių. 
Bet išėjimą vis dėlto, nors 
ir netobulą, galima rasti.

Yra senų trobesių tuose 
ūkiuose, kuri uos dabar 
naujakuriams skirsto. Pa
gal 1930 m. surašymą viso 
kaimuose sodybų yra be 
Vilnijos Lietuvoj apie 300,- 
000.

Stambesni ūkininkai, kaip 
parodė ' Dr. B r. Mir.elga 
(žiūr. Kova su Džiova 1938 
m.), turi visai pakenčiamą 
butų kubatūrą ir net galė
tų kiek perleist jos ir ki
tiems. Bet kiek atsirastų 

1 trobesių, kuriais galėtų nau
dotis naujakuriai, nėra tik
rų ^žinių. Bet tai gal nesun
ku būtų tebedirbančioms 
prie žemės pertvarkymo vy
kdymo komisijoms surašyti. 
Gal iš to šaltinio galėtų 
gauti pakenčiamą pastogę 
ir naujakurių dalis. Žino
ma, lietuviai pripratę gy
venti kas sau, atskirai, bet 
reikalui atėjus pasispaustų 
ir priimtų netikėtus įna
mius bent kuriam laikui.

Be to, yra dar daug 
svirnų, kurie dažnai apytuš
ti stovi. Mums, kovotojams 
su džiova, jau seniai tekda
vo kalbinti valstiečius, kad 
svirnuose išsikirstų langus 
ir pasidarytų įmanomą va
sarnamį esantiems šeimoj 
d ž i o v i n i n k ams atskirai, 
bent vasarą, pagyventi. Iš 
tikrųjų, svirnai daugiausia 
iš rąstų pastatyti, ir, apšil-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

f

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiamieji:

būdžio reformas, kurios tu-'galima pasiųsti savo gimi- 
rčjo pakelti žymios gyven- nėmš pinigų Lietuvon? Jie 
tojų dalies gerovę ir tuo sako, kad jie buvo nuėję į 
pačiu sumažinti bendrą ir paštą i? į banką, bet reika- 
ypač nuo džiovos mirtingu
mą.

Dr. L. Koganas 1924 m.
Kauno mieste rado net 30 
nuo džiovos mirimų 10,000 
gyventojų (Medicina 1925 
m.). 1922 m. Lietuvos Stei
giamojo Seimo priimta že-

mus neturime laiko. Todėl
Gerbiamieji: Mano kai- atsakome per “Laisvę.”, 

mynai norėtų, žinoti, kaip Apart pašto ir banko, ki- 
to kelio pasiuntimui Lietu
von pinigų nėra. Jeigu tos 
įstaigos atsisako persiųsti, • 
tai tuo tarpu negalima pa
siųsti. Reikia palaukti, kol 
Lietuvos vyriausybė šį da- 

__  lyką sutvarkys.
daryti, idant pasiuntus pi-! Kitokių informacijų mes

lingu informacijų negavo. 
Todėl parašykite ir paaiš
kinkite,' ką tie žmonės turi

nigus. ' • ‘ \ j neturime. Tuo tarpų mes
“Laisvės” Skaitytojai, pinigų Lietuvon .nesame 

bandę siųsti. Tačiau esame 
girdėję, kad kai kurie ban-^Atsakymas

mes, reforma palietė apie,1 Kaip jau daug sykių bu- kai apsiimą pinigus per- 
svarbiausi džiovos talkįnin- 80,d00 šeimų, t. y. netoli pu-, vome nurodę, asmeniškai siųsti. Kiek tame tiesos, 
kai ir jie daug dažniau lydi sės milijono gyventojų. Vie-1 atsakinėti į tokius klausi-. tikrai nežinome.



Pirmadienis, Spalių 7, 1940

Lietuvos na iškarsią visus tuos, kurie 
tik bus priešingi ponų ir ku-Laiškas iš Laisvos

Ukmergė, 1940 m., 
rugpjūčio m., 15 d. 

Brangūs brol ir brolienė:— 
Jūsų rašytą laišką š.m. bir

želio 25 d. prieš kelias dienas 
gavau, labai dėkui, jog taip 
greitai man atsakinėji. Be to, 
įdomu, kad iš Lietuvos į Ame
riką laiškai greičiau nueina.

Visų pirma turiu priminti, 
kad esame visi sveiki, kol kas 
dar tarnauju, nes nesu toks 
Smetonos pataikūnas, kaip kt. 
Buvau arčiau kairiųjų, dtodėl 
galiu gauti šiandieną tą pačią 
vietą, nors ir yra menkutė, bet 
pragyvenimui gana. Tėvas ra
šė, kad nesveikuoja ir akimis 
serga, buvo pas daktarą, da
bar nežinau, kaip seksis gydy
ti. Tėvui pasiūliau, kad pra
šytų žemės, nes pas mus išda
lins dvarus bežemiams ir ma
žažemiams. Mano manymu, 
tėvui būtų lengviau gyventi, 
jei turėtų bent kelis hektarus 
žemės, o gauti žemės turi tei
sę, nes savos teturi tik 80 
arų ir visą savo amžių gyvena 
kaime. Tuo tarpu nežinau, 
prašė žemės ar ne.

Dabar tarpe mūsų kritiką 
paliksiu ramybėje, tik 
pai tą išsitarsiu, 
mano 
Turiu 
tokių 
velti, 
nių, kurie tikrai paimti iš gy
venimo ir tikrovės, tik gal 
jums Amerikoj yra neaiškūs, 
nesuprantami. . .

Šiandiena mes Lietuvoj gy
vename triumfališkus laikus, 
istoriškus laikus, kurie bus įra
šyti į istorijos lapus aukso 
raidėmis. Negali įsivaizduoti, 
kaip čia Lietuvoj žmonės 
džiaugiasi. Pradedant nuo 15 
d. birželio, vis mitingai ir mi
tingai su raudonomis vėliavo
mis, su įvairiais plakatais ir 
šūkiais, “Lai gyvuoja socialis
tinė Lietuva” ir tt., ką čia vis- 
ką suminėsi. Dar nebuvo tokio 

Tdidelio džiaugsmo, kaip yra 
šiandieną. Dabar visi lygūs, 
mes tarnautojai dabar galime

trum- 
Sakei, kad 

laiškuose viskas suvelta, 
prisipažinti, kad buvo 
posakių, kurie tyčia su- 
bet buvo ir tokių saki-

IŠ PIETĮ! AMERIKOS
Lietuviai Kunigai Atvirai Sto

ja ^Reakcijos Pusėn

(Korespondencija iš 
Brazilijos)

Sao Paulo kunigų leidžia
mas laikraštis “šviesa” per 
savo skiltis pila karčią tulžį 
ant Lietuvos liaudies, jos vy
riausybės ir Sovietų Sąjungos. 
Kunigui Arminui ir klebonui 
Ragazinskui Lietuva pasidarė 
tikra Palestina, o Kaunas, tai 
šventasis miestas Jeruzalė, ar
ba kunigų Mekka. Jiems tik 
vaidenasi žydai ir žydai. Jie 
net pamiršta, kad jų išgalvo
tas Kristus irgi buvo žydas, ir 
dar nebet koks paprastas, o 
Žydų karalius.

Mums nei kiek neįdomu, 
kad tiedu dvasios ubagai 
spjaudo į veidą savo senąjam 
Kristui ir išsirinko sau nacių 
—fašistų perkrikštytą dievą 
su sulaužytu kryžium. Juk pi
nigas, tai yra dievo galybė. 
Juomi baltas padaromas juo
du. Manome, kad to tiems 
dviem mizantropams aiškinti 
nereikia, bet vistik įdomu, dėl 
ko taip staugia tie du “švie
sos” nepasotinami vilkai. Be 
abejo, dėl to, kad jau nukra
tė kojas riebioji litienos žal
margė ir pasibaigė aukso die
nelės, kur įstatymais pasi
remdami kriminališkai lupda
vo pinigus iš gyvųjų, o prekę 
prižadėdavo tik po mirties 
duoti...

Nemažiau siunčia prakeiki- 
man Sovietinę Lietuvą ir žydų 
rabinai bei įvairių kitų religi
jų charaimai ir bambizai, nes 
jiems visiems švenčiausia ti
kėjimo relikvija,—tai pinigas, 

“šviesos” juodvarniai kei
kiasi dėl to, kad nebegalės 
daugiau Lietuvos žmogelį per 

.z šnipinėjimo ausinę įdavinėti 
policijai, kaip klebonas Striką 
Mažeikiuose; nebešaudys žmo

sueiti su eiliniais darbininkais, 
pasisveikinti ir pakalbėti kas
dieniniais reikalais. O pirmiau 
jei valdininkas draugauja su 
paprastu darbininku, tai reiš
kia, kad jis yra “komunistas.” 
Tokį greičiausia šalina. Mūsų 
vyriausybė skiria dideles su
mas viešiems darbams, visi 
gauna darbą. Būdavo, mūsų į- 
staiga šeštadieniais išmokėda
vo ik 3,000 litų darbininkams, 
gi dabar iki 20,000 litų. Iš to 
matote, kad darbininkijai 
daug geriau. Kitos stambesnės 
įmonės perėjo valdžios ran- 
kosna. Dvarai ir stambesni 
ūkiai atimti — paliekama tik
tai po 30 hektarų. O buvu
siems žymiems valdininkams 
ar žymiems liaudies engėjams 
nepaliekama nieko. Čia labai 
teisingas darbas, nes buvo per
daug “dideli” . . .'

Taigi, priminei, kad gal at
važiuosi. Labai malonu, čia ro
dos man saulė užtekėjo... 
dabar Lietuvoj ir be Amerikos 
gera gyventi, ypač turint stip
rią sieną. Rašykite. Lauksiu.

Mečys Senkevičius.

PRIERAŠAS

Kaip matome iš laiško, jo 
autorius (mano brolis) esąs 
tarnautoju. Sekretoriauja mie
sto savivaldybėj. Tarnavo ir 
prie Smetonos režimo. Tais 
laikais rašydavo man laiškus 
gana tankiai. Savo laiškuose, 
jei prisimindavo kiek apie po
litiką, tai labai miglotoj for
moj. Smarkiai pasikritikuoda- 
vome. Jam atrodė, kad socia
lizmas mums nesulaukti, “gal 
tik mūsų vaikai sulauks,” ra
šydavo, gi aš iš savo pusės nu- 
rodinėjau jo klaidas ir tt. Ne
mažo skaičiaus mano laiškų 
brolis negavo, veikiausia Sme
tonos cenzoriai nepraleido.

Dabar jau bus galima liue
sai susirašinėti. Ir, gavęs nuo 
brolio visuomeninės svarbos 
laiškus, visuomet pasidalinsiu 
su “Laisvės” skaitytojais.

V. J. Senkevičius.

nių per mitingus, kaip kuni
gas Dagys Telšiuose,—vienoje 
rankoje laikydamas kryžių, o 
revolverį antroje, pervėrė 
valstiečio krūtinę, vien už tai, 
kad žmogelis išdrįso kunigėlį 
paprašyti į bažnyčią; Romos 
drigantai žvengia dėl to, kad 
nebeužpuldinės ant mažame
čių mergaičių, kaip kun. Kru
pavičius Biržuose, kuris savo 
gyvuliškų geidulių patenkini
mui išžagino vienuolikos me
tų mergaitę; negana to, 
dar apkrėtė ją sifiliu. Taip ir 
pasilikdavo judošių darbeliai 
“dievui ant garbės.”

Na, o fašistų teismas suvai
dindavo komediją; kaipo už 
menkos vertės prasikaltjmą 
“nubausdavo” ištrėmimui į 
Šveicarijos kurortus dėl eper-
gijos sustiprinimo kitam puo- O Atlanto laivynas skiria-, plačiąją lietuvių 
limui. ' mas atremt pavojų iš Vo- dalyvauti.

Šviesos” redaktoriai grąsi- 

Libyjoj (Afrikoj) italai turi įsistegę karinius ligonbučius, kuriuos smėlio 
debesys gaubia. /

nigų diktatūrai, ir pataria jau 
nuo dabar nusipirkti virvę. 
Bet nepamirškite ir įsidėmėki
te, Romos inkvizitoriai, jog ku
nigas Olšauskas jau seniai yra 
nupirkęs virvę, su kuria savo 
gaspadinę pakorė, bet pati 
virvė dar liko. Todėl, už ne
pildymą pęnkto, šešto ir sep
tinto Kristaus prisakymo, gali 
kai kam prisieiti su ta pačia 
virve kaboti ant medžio šakos. 
Proletaro sunkioji ranka skau
džiai baus visus žmogžudžius, 
paleistuvius ir vagis. Juos de
portuos tuomet nebe į Šveica
rijos kurortus, o į ten, kur jūs 
su pirštu mums rodote—virš 
debesų. . . Jį jus gerai žinote, 
nes ten kurortai daug geres
ni, negu Šveicarijos, todėl ir 
grįžti į šią ašarų pakalnę ne
bus reikalo. . .

Kunigas Arminas temokėjo 
suskaičiuoti tik iki 14,000 Lie
tuvos balsuotojų už dabartinį 
Seimą. Nejaugi jis visai nemo
kėjo skaičiuoti, ar ciniškai nu
tylėjo, su kiek balsų Smetonos 
gauja pateko valdžion.

Kunigams pirmoj vietoj rū
pi pinigas, o ne Kristaus 
mokslas. Kunigai už pinigą 
padirbę Kristų gerai jį išpla
kė, spjaudydami jam į veidą, 
nukarūnavojo, ir prie kry
žiaus prikalę, vėl jį pardavi
nėja.

Patartina šiem demagogam 
prašyti savo dievo dvasios 
šventos ir proto. Vietoj poli
tikavę.—melskitės, kad piktas 
pagundas nevestų prie aukso 
ir gražios gaspadinės. Juk 
jums Kristus ne sykį yra sa
kęs: “Jei kokia kūno dalis ve
da prie sugriešijimo, tai iš
pjauk tą dalį ir numesk...” 
(nors ir šuniui).

Jūs siunčiate prakeikimus 
ant Lietuvos ir jos dirbančio
sios liaudies. Bet mes esame 
tikri, kad šunies balsas į dan
gų neina. Ir būkite tikri, kad 
į Lietuvą inkvizicijos laikai 
daugiau nebegrįš. Kristus yra 
pasakęs: “Kiekviena valdžia 
pastatyta, dėl žmonių—yra 
dievo valdžia, ir žmonės turi 
jos klausyti.” Juk bė “dievo” 
valios, nei plaukas nuo galvos 
nenukrinta, o ką jau bekalbė
ti apie Lietuvos valdžią ir jos 
litus. . .

Jėzaus Brolis.

Antras Amerikos Laivynas
Washington. — Artimoj 

ateityj Jungtinės Valstijos 
sudarys Atlanto Vandenyne 
karo laivyną iš 125 laivų. Į 
šį antrąjį Amerikos laivyną 
bus paimti kai kurie kari
niai laivai esantieji dabar 
Atlante; prie jų bus pridė
ta ir kai kurie iš dabar sta
tomų naujų laivų. Pirmasis, 
didysis Amerikos karo lai- UlUyblb -fllllcl lik O b JtYCtl U 1<AL“ | V*K' "'■“r * J

vynas šiuo laiku yra Pači- zacūa> kuri leidžia knygas pa-
ifiko Vandenyne.

Pacifiko laivynas taiko
mas apsigint nuo Japonijos, 

kieti jos ir Italijos pusės. |

me-

tik 
lan- 
mė- 
me- 
kas

Rugsėjo 29 d. įvyko susi
rinkimas ALDLD 14 kuopos. 
Po vasarinio sezono, susirinki
mą galima pavadinti pasek
mingu narių skaičiumi ir abel- 
na nuotaika. Tiesa, galėjo 
ir daugiau narių susirinkt. Bet 
tuomi reikia didžiuotis, kad 
gavom du naujus narius į sa
vo armiją. Pravesta sumany
mas daryti Susirinkimus gy- 
vesniais. Susirinkimuose, vie
toj bergždių ilgų asmeniškų 
ginčų ir diskusijų, nutarta tu
rėti trumpas prelekcijas, su
rengtas tam tikrais politiniais 
dienos klausimais, kad aiškiau 
galėtume suprasti visi nariai 
šios organizacijos kultūrinę 
reikšmę.

Ir kas gi yra kultūra? šita 
organizacija jau sulošė labai 
svarbią rolę apšvietos žvilgs
niu. Ir šiandien jos uždaviniai 
nebaigti, šiandien darbininkų 
proto lavinimas daug kartų 
reikalingesnis, kaip keli 
tai atgal.

Bet tai galime atlikti 
bendrai tvirtai susitarę, 
kydami susirinkimus kas 
nesis, nelaukiant pabaigos 
tų arba ir ilgiau iki ateis 
mus paraginti užsimokėti 
duokles, šitie uždaviniai būti
nai reikalingi žinoti kiekvie
nam nariui, nes šis momentas 
mūsų to reikalaują. Asmeniš
ki visi nesusipratimai turi būt 
numesti į šalį; o klaidos riša
mos savitarpinėj, draugiškoj 
kritikoj, be įsikarščiavimų. 
Tuomet tik mes suprasime 
svarbą savosios organizacijos.

1) Susirinkimas pasibrėžė 
iki sekančiam susirinkimui 
gauti nors 10 naujų narių į 
kuopą.

2) Visi draugai pasižadėjo 
matyti tuos draugus, kurie už
silikę su mokesčiais ir kuriam 
katras parankiausia pamatyti.

3) Nutarta parengti balių 
su įžanga 10c. Bus orkestrą 
dėl norinčių pašokti; bus gė
rimų ir užkandžių, bus gali
ma linksmai ir draugiškai va
karą praleisti.

Balius rengiama spalių 12 
d., šeštadienio vakare, Ukėsų 
Kliubo svetainėje, su mieriu 
apvaikščioti 25 metų jubilie
jines sukaktuves nuo ALDLD 
įsisteigimo. Taigi, būtinai rei
kėtų visiems nariams šitam 
parengime dalyvauti ir prisi
kalbinti naujų narių atsivesti, 
nes tą dieną bus įrašomi. Ki
tas dalykas, per šį parengimą 
gal bus proga susirinkusiai pu
blikai plačiau paaiškinti svar
bą šioj organizacijoj priklau
syti. Mes turim pilnai žinoti 
šiandieninę padėtį darbininkų, 
kad ją reikia taisyti. O niekas 
kitas nepataisys, kaip tik pa
tys klasiniai susipratę darbi
ninkai. To susipratimo moky
tis kaip tik ir yra ši organi- 

tiems darbininkams siekti 
aukštesnio supratimo su len
gvomis išlygomis. Todėl mes 
ir kviečiame šiam parengime 

į visuomenę

Ramanauskas.

“DĖDĖ” ATVAŽIAVO
“Dėdė” atvažiavo
Mulkint vaikus savo, 
Keikti, bliauti, kad Smetonos 
Šaika “kiką” gavo.
Atvažiavo bliauti, 
Kad pinigų gauti; 
“Dėdė” Račkus ir Vileišis 
Nori mus apgauti.
Sako: “Vaikai mūsų, 
Už pinigus jūsų
Hitleris duos mums Lietuvą, 
Atėmęs iš rusų.”
Ir daugiau begėdžių 
Atvažiuos čia “dėdžių”.
O mes sakom: “Pekloj vieta 
Dėl visų veltėdžių!”
Klika smetoninė

' Apvogė tėvynę,

Chicagos Žinios
Ir Kunigas Neklausė Račkaus 

ir Šimučio Kalbų
Kieh laiko atgal . Brightoh 

Parko parapijinėj salėj buvo 
prakalbos Lietuvos klausimu. 
Maniau, kad kas nors parašys 
apie jas, bet nemačiau “Vil
ny” rašytą, o reiktų parašyti.

Įdomu, kad žmonių susirin
ko tik apie 60.

Kada Dr. Račkus ėmė šauk
ti prieš Lietuvos valdžią, kada 
jis ėmė lošti, net apsiverkda
mas, tai kunigas Briškus išė
jo iš salės. Mano žmonai irgi 
matyti buvo perdaug. Kada 
kunigas ėjo laukan, ji man 
sako: “Matai, kunigas protin
gesnis už tą daktarą.”

Dr. Račkui tvarsantis, rai- 
vantis, kas tai negarsiai pra
bilo: “Gaila jam šiltos viete
lės.” Matomai nugirdęs tai, 
Račkus ėmė šaukti, kad jis ne- 
gailįs nei savo turtų, nei sa
vęs, tik Lietuvos žmonių gai- 
lįs.

Kokis geras — g-aili, kad 
Lietuvos žmonės džiaugiasi 
nusikratę fašizmo.

Po Račkaus kalbėjo Leonar
das šimutis. Jis pradėjęs pa
reiškė, kad šiandien jis nesi- 
plūs. .Po teisybei, tai jau\ir 
neliko į ką kalbėti. Kunig«*4š'- 
ėjimas buvo kaip paakstini- 
mas kitiems ir vienas po kitam 
tas mažas būrys klausytojų iš
siskirstė.

šimutis irgi labai rėžojosi, 
tampėsi, bet neilgai, nes būtų 
vienas 'likęs. P.

PASILAIKO $500 VILNIAUS’
ŽMONĖMS ŠELPTI SURINK

TŲ PINIGŲ*

Prigavo aukotojus, surinko pi
nigus šelpimui, o naudos savo 
propagandai prie? Lietuvą; 
Vienas jų komitetas perdavė 

kitam jų komitetui, vietoj 
pasiųsti kur reikia

Kilus reikalui šelpti Vilnijos 
žmopes visi Amerikos lietuviai 
rinko pinigus ir greit siuntė 
juos per Lietuvos atstovybes 
Amerikoj.

Bet “Naujienų” štabas, vie
toj darius kaip . višk sudarė 
savo komitetą. Jie rinko pini
gus, bet nepasiuntė, ir dabar 
jie pasiliko $500 surinktų Vil
niaus žmonių šelpimui pinigą 
ir naudos juos savo propagan
dai prieš Lietuvą.

“Naujienos,” Nr. 229, rašo, 
jog “Vilniaus Kraštui šelpti 
Komitetas,” kuris susideda iš: 
P. Grigaičio, J. Stungio, P. 
Milerio, A. Ambrozevičiaus, 
K. Liutkaus, K. Krikščiūno ir 
A. žymonto, perduoda Vil
niaus žmonėms šelpti rinktus 
pinigus kitam komitetui, kuris 
susideda iš: J. Stungio, J. 
Kundroškos, A. Vaivados, A. 
Ambrozevičiaus, P. Milerio,. J. 
Gricaitės, I. Thamo ir A. žy
monto.

. Kaip matote, vienas “Nau
jienų” štabo komitetas perda
vė pinigus kitam “Naujienų” 
štabo komitetui, vietoj pa
siųsti tuos pinigus Vilniaus 
žmonėms, kam jie rinkta, bent 
taip buvo skelbta, kad ren
kama Vilnijos žmonėms šelpti.

Pirmas “Naujienų” štabo

komitetas vadinosi Vilniaus 
Komitetu ir dirbo savai poli
tikai, naujas “Naujienų” štabo 
komitetas vadinasi “Kovos už 
Demokratiją čia ir Lietuvoj,” 
kitaip sakant, komitetas smalą 
piltj ant Lietuvos. Ir tas komi
tetas naudos propagandai pi
nigus, kurie surinkti šelpimui 
vilniečių.

Tai yra neleistinas elgėsis. 
Legaliu atžvilgiu tas drausti- 
na. Pinigai turi būti naudoja
mi tam, kam jie surinkti, ki
taip yra klasta.

šis naujas komitetas jau pa
skelbė savo rezoliucijas, čio
nai taipjau yra klasta. Susi
rinko “Naujienų” štabo žmo
nės, o paskelbė “lietuvių orga
nizacijų atstovai.” žinome, 
kiek naujieniečiai turi orga
nizacijų ir kaip jie gali jas 
atstovauti.

Aukojusieji per tą komitetą 
Vilniaus žmonėms šelpti turė
tų reikalauti siųsti pinigus 
kam jie surinkti, arba grąžin
ti aukotojams.

Vilnietis.

lizabeth. N. J
Re-
Lie-

No.
m.,

Atviras Laiškas “Laisvės” 
dakcijai Nuo Elizabeth’o 

tuvių Piliečių Kliubo 
Gerb.: Jūsų laikraštyje 

214, rugsėjo 11, d., 1940 
laidoje tilpo korespondencija, 
parašyta tūlo Elizabeth’o Pi
liečio, kurioje \ sakoma, kad 
būk Lietuvių Paliečių Kliubas, 
sykiu su kitomis draugijomis, 
rengė prakalbai rugsėjo 5 d. 
šių metų, kaip jie, sako, Liber
ty salėje. Tas nelesa. Lietuvių 
Piliečių Kliubas jokių prakal
bų su kitomis draugijomis ne
rengė ir nieko neįgaliojo pra
kalbas rengti.

Taigi, Gerb. “Laisvės” re
dakcija, malonėkite pareika
laut, kad jūsų korespondentas 
tą dalyką atšauktų.

Su pagarba, 
Lietuvių Piliečių Kliubo 
Valdyba :

Pirm. Kazys Bernotas, 
Iždin. J. Radzevičius, 
RaŠtin. D. Petručionis.

Nuo Redakcijos
Labai atsiprašome Lietuvių 

Piliečių Kliubą už mūsų ko
respondento padarytą klaidą. 
Tai buvo netiksli klaida.

Veikiausia Kliubo valdyba

Dienraščio “Laisves”

KONCERTAS
Bus

Lapkričio 10 November 
1940

LABOR LYCEUM SALĖJE 
949 WILLOUGHBY AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Užtai liaudis savanaudžiam 
Spyrė į sėdynę.

MES SAKĖM, KAD TAIP BUS
Sakėm, kad Lietuvos liaudis kantrybės 

pritruks,
Bestijai fašizmui sprandą ant visad 

nusuks;
Smetonlaižiai ir Smetona 
Bėgs pas Hitlerį šėtoną 
Ir niekad negryš.

Sakėm, kad socialistai rėks, kol gumbą 
gaus, 

Tautininkai, klerikalai spjaudysis, keiks, 
bliaus,

Bet liaudis pasiliuosavus, 
Veltėdžius laukan iššlavus, • 
Laimingai gyvuos.

Raguotis.

nepastebėjote, bet šita klaida 
buvo atitaisyta bei atšaukta 
pačios prakalbų rengimo ko
misijos. Atitaisymas tilpo 
“Laisvėje” rugsėjo 25 dieną.

Tikimės, jog su šia pasta
ba bus baigtas visas tas nesu
sipratimas. Prie tų prakalbų 
surengimo, kaip paaiški, pri> 
sidėjo, apart kitų organizaci
jų, ne Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas, bet Lietuvių Darbininkų 
Progresyviškas Kliubas.

Suėmė Neprašytą, Ginkluotą 
Prezidento “Apgynėją”

Baltimore, Md. — Perva
žiavus prezidentui Roose- 
veltui per Baltimore, polici
ninkas priėjo prie keistai 
atrodančio žmogaus, stovin
čio prie gatvių kampo. Po
licininkas užklausė: “Ką tu 
čia veiki?” Žmogus atsakė: 
“Saugoju prezidentą; pasi
rengęs apgint jį nuo užpuo
liku.”' c

Pas tą liuosnorį preziden
to “saugotoją” policininkai 
Yądo. du užtaisytus revolve
rius, keturis didelius pei
lius, tris kišeninius elek
tros švyturiukus, septynias 
fontanines • plunksnas, du 
p a d i d i-n amuosius stiklus, 
tris užrašų knygutes ir Bi
bliją. . \

Jis laikomas teismui.

Anglija Atidarysianti Kelią 
Ginklam j Chiniją >

London. — Anglija, pagal 
Amerikos patarimą atida
rys spal. 17 d. vadinamą 
Burmos Kelią ginklam ir 
amunicijai praleisti į Chi- 
niją.» Pustrečio mėnesio at
gal, Anglija buvo uždarius 
šį kelią, pagal japonų rei
kalavimą.

Detroit, Mich. — Darbo 
unijos reikalauja išmest iš 
karinio drafto komisijų 
streiklaužius ir kitus žino
mus darbininkų priešus.

Sparrows Point, Md. 
Užstręjkuota B e t h 1 e 
plieno dirbykla čia 
tuojama dieną ir nal 
pertraukos.
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Atsisveikinkite su Lietuviškais 
Dvarais ir Vargšų Neprieteliais— 

Buvusiais Ponais
(Tąsa)

—Šiame dvare yra 14 kumečių šeimų, 
neskaitant kitų smulkesnių darbininkų,— 
pasakojo toliau Petras Cijūnėlis,—Jie 
gaudavo po 36 pūdus rugių į metus, 18 
pūdų vasarojaus, 2 pūdus kviečių ir k. 
dvarui mažos reikšmės sudarančių pro
duktų. Be to, didžiulės šeimos dar gau
davo algos po 100 Lt. į metus. Visą lai
ką kumečiai skurdo ir vargo. Apie ku
metynus netenka kalbėti. Nei grindų, nei 
kambarių nebūdavo. Tvartai buvo pana
šūs į kumetynus.
Darbininkui Mokėjo Po 60 Centų į Dieną 

ir Neduodavo Maisto
—Į dvarą dirbti ateidavo ir padieniai 

darbininkai,—pasakojo Cijūnėlis. Jie nuo 
gegužės 1 ligi rugsėjo 1 d., dirbdami nuo 
ryto ligi saulėlydžio su savo maistu už
dirbdavo po 1 Lt. į dieną, o per visą li
kusį laiką, t. y., per žiemą uždirbdavo 
po 60 centų į dieną, dirbdami nuo saulės 
ligi saulės. Kiekviena kumečio šeima 
dažnai turėdavo duoti po 3-4 žmones pa
dieniais darbininkais. Senatvėje jokio 
aprūpinimo nebuvo. Išdirbęs visą amžių 
(dvare žmogus galėjo eiti elgetauti, jei 
neturėdavo kitos išeities gyventi. Dabar 
visi dvaro kumečiai patenkinti, šviesio
mis akimis žiūri į ateitį.

Dvarininkas Matininką Malonėjo Pa
kviesti Tik į Virtuvę

Aukštadvario valsčiaus žemės ūkio ko
misiją radau dirbančią be miego ir poil
sio. Jos pirmininku paskirtas Aleksas 
Zajančkauskas, pavad. Kostas Genzelis, 
vietos kalvis. Nariai taip pat darbinin
kai: Aleksas Juodis, Petras Gediminas ir 
Aleksas Dzivonis.

Matininkas A. Jančiauskas painforma
vo apie vykdomus žemės pertvarkymo 
darbus. Prašymų žemei gauti paduota 
apie 770. Prašymų patenkinta apie 450. 
Pertvarkomas žemės plotas užima 5,007 
ha. Aprašytų ūkių yra per 106, iš kurių 
atkertama žemės per 22,000 ha. Žemės 
skirstymo darbams mobilizuoti 52 žmo
nės. Jų tarpe yra 14 mokytojų. Visi dir
ba su dideliu pasiryžimu. Tas sunkus 
darbas ligi rugsėjo 1 d. bus baigtas. Be 
minėto Mongirdo dvaro dar yra Gubiš- 
kėse Malinauskienės dvaras, 114 ha, Zi- 
linciškėse Šulco dv. 91 ha, Rodomislėje 
Jasinsko dv. 82 ha, Užuguostyje Hope- 
no dvaras 80 ha ploto.

Kai kurie šie dvarai yra labai gražūs, 
tačiau kumečių gyvenimas pasibaisėti
nas. Rodomislės dvaro savininkas žemės 
skirstymo pareigūnus malonėjo pakvies- Į 
ti tik į virtuvę ir ten suteikti žinių. Ne
patogu jam buvo paprastus žmones 
kviesti į saloną. Šis, Rodomislės dvaras 
dar neskirstytas. Jis tinka žemės ūkio 
mokyklai.

Prie dvarų esančių mažažemių valstie
čių ir bežemių darbininkų gyvenimas 
baisus. Jie ligi šiol skurdo nepakenčia
mose sąlygose.
Ūkininkai Sprendžia Klausimą, kaip Pa

versti Smėlynus Naudinga žeme
Aukštadvario, Onuškio ir k. apylinkėse 

žemė labai bloga, o ypatingai smulkių 
valstiečių naudojama. Jie jau seniai su
ka galvas, kaip paversti smėlynus der
lingais ar bent kiek naudingesniais lau
kais. Yra tokių ūkininkų, kurie turėdami 
apie 60 ha žemės gyvena labai skurdžiai, 
nes nežino kaip tą žemę išdirbti, kad ji 
duotų bent pakenčiamą derlių. Daugelis 
savo stambius ūkius sutiktų mainyti į 
Suvalkijos kelis ha derlingos žemės.

Ūkininkas Raslauskas pasakojo:
—Aš manau, kad šituos akmenuotus 

laukus reikėtų apsodinti miškais. O miš
kus, kurie yra lygumose ir auga derlin
goje žemėje reikėtų iškirsti 'ir ten pa
versti dirbama žeme plotus. O kaip ki
taip? Juk šituose kalnuose nei trakto
rium nei plūgu nieko nepadarysi!

Šis klausimas vietos gyventojų tarpe 
yra labai aktualus. Del blogoj, nederlin
gos žemės ir akmenuotų laukų yra vi
siškai nenaudojamų žemės plotų.

Aukštadvario mažažemiai, kuriems 
sunku buvo išsiversti iš savo nederlingų 
sklypų, su didžiausiu džiaugsmu sutinka

žemės skirstymą ir pasiryžę visi kibti į 
žemę ir dirbti, nes nuo šiol 
naudai, o ne jieškantiems mokesčių sme
toniškiems pareigūnams. Aukštadvario 
žemės ūkio komisija stengėsi kuo dau
giau aprūpinti žeme mažažemius. Beže
mių prašymų patenkina tik apie 30% 
Mažažemių prašymų patenkinta apie 
7Q%. Viso šiame valsčiuje ūkių yra 1818. 
Ligi 1 ha yra 84 ūkeliai, o nuo 1—5 ha— 
580 ūkių.

Bažnytinės žemės čia buvo apie 60 ha. 
Žemės skirstymas vyksta visiškai tvar
kingai. Valsčiuje yra per 8,000 gyv., o ’ 
miestelyje 1,150. Šie skurdo žmonės džiu
gūs ir patenkinti su dideliu pasiryžimu 
žengia į laimingą rytojų.
Aukštadvariečiai Pasiryžę Nukonkuruoti 

Visus Miestelius
Skurdūs Aukštadvario gyventojai spar

čiai organizuojasi. Gera organizacinė 
veikla prasidėjo todėl, nes čia anksčiau, 
smetoninio režimo metais slaptai veikė 
stiprios komunistinio jaunimo kuopelės. 
Jos visą laiką buvo apsuptos šnipais. 
Dažnai čia buvo platinama komunistinė 
literatūra, iškeliamos raudonos vėliavos 
ir k. Darbas buvo labai sunkus, nes ap
linkiniai šlėktiški gyventojai dar nebuvo 
susipratę, daugelis nemokėjo net skaity
ti ir rašyti.

Jau susiorganizavo kompartijos, prof
sąjungų, komjaunimo ir pionierių sky
riai. Daug pasiryžimo ir darbo aukoja 
vietos darbininkai: Kazys Monkevičius, 
Petras Cijūnėlis, Kostas Genzelis ir k. 
Per profsąjungą darbu aprūpinti jau 25 
bedarbiai.

Prieš Seimo rinkimus vietos klebonas 
Trimonis surinkęs davatkas išdrožė joms 
pamokslą, esą, prie tarybų valdžios bus 
atimami 3 mėn. amž. vaikai, o seni vy
rai nuodijami. Svarbiausia, klebonas pa
brėžė, kad davatkos organįzuotųsi sau
goti klebonus, nes jie, esą, bus kariami. 
Ir tamsios davatkos gal tik dabar supra
to, kaip jis mulkino visiems akis. ’

Aukštadvariečiai organizaciniame vei
kime yra labai pastabūs ir su provoka
toriais moka apsieiti. Buv. tautininkų 
veikėjai, nors skverbiasi į organizacijas, 
bet jie perdaug žinomi, kad galėtų ap
gauti.

Bendrai, aplankius visą Trakų apskri
tį tenka daryti išvadą, kad Aukštadvaris 
ir Vievis pralenkė visus miestelius, jų 
organizacinė veikla geriausia.

D. Rodą.

bs savo

Darbininkų kambarių sienos juodos, mu- 
. šių apterštos, tfibos su iškrithsiomis len
tomis, skylėtos, o grindys panašios į kal
nų modelį. Viename didesniame kamba
ryje padėti ilgi stalai, ant kurių darbi
ninkai valgo, bet tas “stalas” taip krei
vas, kad valgis iš dubenių išsilieja. Dar 
baisesni tarnaičių miegamieji, kur tvan
kus oras griebia ir už galvos ir už plau
čių.

Kodėl nevėdinate “kambario”,—klau
siame mergaites.

—Negalime. Kai atidarome langus, 
“pakvimpa” šio prūdo “skanėstais.”

Po darbininkų langais yra labai ne
švarus, nenutekąs prūdas, į kurį bėga 
visos atmatos iš gretimos pieninės ir 
dvaro nešvarumai iš kiemo. Oras prime
na salas, kuriose siaučia drugio, maliari
jos ir kitos ligos. Toks oras ir nepapras
tai prastas maistas darbininkus taip pa
veikia, kad jie dažnai serga. Tačiau pa
dėtį gerinti ponas nesirūpina. Jis senas 
ir aplamai per daug ramus. Sujudo jis 
tik dabar, kai iškilo “gyvas reikalas” rū
pintis “30 ha norma”. Kam ji jam reika
linga, nežinia, nes jis su žmona abu vi
siškai seni, o vienintelis vaikas gyvena 
kažkur užsienyje dvare.

—Geriausia tokiems senukams parū
pinti vietą prieglaudoje, o ne 30 ha nor
mą palikti,—sako kaimynai,—nes visiems 
prašantiems žemės net neužtenka.

Apstulbę dvaro vaizdais, atsigauti 
užsukome pas eilinį kaimietį Jakubai- 
čiuose. Kaip tik patekome pas Liaudies 
Seimo nario Pr. Petrausko brolį Jurgį. 
Jis nedidelį savo ūkį tvarko ‘ su darbo 
žmogaus išmintimi. Sodybą apsodino 
medeliais, užsivedė sodą, pats pasistatė 
nedidelę plytinėlę ir jau išsidegė 20,000

plytų. Ruošias daugiau degti ir statytis 
mūrinę* trobą. Kluonas jau mūrinis.

Krakėse užėjome į valsčiaus raštinę, 
kur radome posėdžiaujančią žemės komi
siją. Komisijos pirmininkas painforma
vo, kad visame valsčiuje iš 116 savininkų 
žemės fondas gavo 3,500 ha žemės. Pra
šymų ligi šiol paduota 1,600, bet jie vis 
dar plaukė. Kiti prašo bent po 2—3 ha ir 
pasižada nevarginti su prašymais dėl pa
ramos trobesiams statytis. Dvarų centrai 
numatyti sunaudoti kaip galima produk- 
tingiaū. Slabados dvare numatytas svei
katos centras, Barkūiųškių — sveikatos 
punktas (liaudies universitetas prašo pa
talpų mokyklai), Dygaičių dvare norima 
steigt mokyklą, Montviliškių—sveikatos 
punktą. Piliamonto — gydymo įstaigą. 
Vietos kompartija prašo parką užleisti 
vaikų kurortui. Krakių vienuolyne nori
ma steigti senelių prieglaudą.

Iš Krakių pro Paliepius grįžome į 
Kauną. Aplankėme eilę dvarų, kurie vie
nas nuo antro dažniausia tik tuo skiriasi, 
kad vis kitas ponas skriausdavo darbi
ninkus. Paliepiuose užkalbinome vieną 
praeivį, klausdami ir ten dvaro.

—Mes laimingesni, dvaro jau neturi
me. Bet buvo. Atsimena visi. Jis žlugo 
netrukus po to, kai vieno kumečio mer
gina kokiam tai reikalui buvo pakviesta 
į dvarą. Atsiminus ankstyvesnius “pyra
gus”, bijodama ko nors naujo, ji pasi
pjovė. Ponui, kaip užburta, pradėjo ne
sisekti, įlindo į skolas ir dvarą išpardavė.

Panašiu būdu daugelio dvarų atsimi
nimas aplaistytas darbininkų prakaitu, 
baudžiavos bausmėmis, nelaimėmis ir net 
krauju. Geru žodžiu dvarų niekas nemi
ni. Rk.

(Bus daugiau)

Easton, Pa

Worcester, Mass
Orlaivių Pramone Kylanti

Edward Jusius, būnąs Aero 
Industries Technical Institute, 
Los Angeles, Calif., rašo laiš
ke sekamai: “All the aircraft 
factories are working at full 
capacity. They all got plenty 
of work. They are hiring men 
and building shops steadily. 
North American Aviation, 
Inc., Inglewood warplane cor
poration will build a 1,000,- 
000-square-foot plant at Dal
las, Texas at a cost of $7,000,- 
000. It will employ 10,000— 
12,000 men there in addition 
to almost 15,000 at its Ingle
wood factory. Lockheed Air
craft Corp, is building $3,- 
000,000 worth of new build
ings. Douglas is spending mil
lions for new shops. Viga Air
craft is building a factory 
which will employ 8,000 men. 
The aircraft industry is going 
up like a balloon.”

Jaunuolis sako, kad jų mo
kykla ir esanti kas kartas 
daugiau pripildoma naujais 
mokiniais, naujas patalpas bū
davo j a taipgi. Mat,’ Europoj 
karas eina orlaiviais, tai ir 
Amerika užsimojo jų prisiga- 
miiiti. D. J.

Vokietys Lakūnas Nušovęs
Vokiečių Orlaivį Anglijoje

Prie Pono Lango Kvepiančios Klombos, 
O prie Kumečių—Dvokiantis Prūdas 
Mūsų bendradarbis lankėsi eilėje Kė

dainių apskrities dvarų, kuriuose yra 
daug senomis tradicijomis ir “bajorišku- 
mu” pasižyminčių žemvaldžių.

Tuoj už Kėdainių matyti daug gražiai 
sutvarkytų centrukų. čia daugiausia 
Dotnuvos žemės ūkio akademijos profe
sorių, kai kurių karininkų ir šiaip “nau
jųjų0 ponų dvarai. Kadangi žemės ge
ros, o “ponai” iš tarnybų jas gerokai 
“patręšdavo”, tai šie dvarai kiekvienam 
pravažiuojančiam padaro gerą įspūdį. 
Tačiau arčiau Gudžiūnų prasideda dva
ras prie dvaro jau “bajoriškos” kilmės. 
Antai, tarp žalių sodų baltai sau kyšo 
Blūdzinavos dvaro gražūs rūmai, ku
riuose apylinkės gyventojai nori turėti 
ligoninę. Dvaras priklauso žiauriam po
nui Alsufinui. Kumečiai gyvena labai 
prastose patalpose, kur nėra krosnių, 
žiemą vanduo užšąla, o vėjas kiekvienu 
metu perpučia menkas sienas. Darbinin
kams uždarbis “šiomis dieriomis” pakel
tas 50 centų ir dabar moterims moka jau 
ligi 2 litų, o vyrams, 3 Lt.

Gretimam Grištauto dvare valstiečiai 
nori turėti mokyklą.

Tarp Gudžiūnų ir Krakių yra M. Sie- 
maškos Antužavos dvaras 82 ha. Dvari
ninkas vengia daugiau nuolatinių kume
čių ir “verčiasi” padieniais, daugiausia 
nevedusiais. Tačiau kalvis, skerdžius- ir 
pora darbininkų šeimų visada gyvena. 
Moterims už darbo dieną moka 1,70 Lt., 
o vyrams 3 Lt. Dvaro komisaras aprodė 
visą sodybą. Prie savininko namų langų 
žydi ir kvepia gražios klombos, bet ku
metynas baisesnis už visus matytuosius.

Iš d. Abeko Prakalbų
Rugsėjo 28 d. ALDLD 

kp. buvo surengus prakalbas 
tolimam svečiui iš Chicagos, 
d. F. Abekui. Atsižvelgiant į 
tai, kad prakalbos buvo ren
giama šeštadienio vakare, kas 
pas mus nepriprasta, jas gali
ma priskaityti prie pavykusių, 
nes žmonių susirinko apypilne 
Kailiasiuvių svetainė. Dr-gas 
Abekas paliko labai gerą 
įspūdį į klausovus ir ant ry
tojaus ką tik teko sutikti, visi 
jo kalbą gyrė. Pirmoji tema 
jo kalbos vyriausiai palietė 
mūsų organizacijas ir spaudą. 
Tikiu, kad jo paraginimas pri
klausyti ypatingai į ALDLD 
nebus bergždžias ir tie drau
gai, kurie dėl vienokių bei ki
tokių priežasčių dar yra už 
mūsų organizacijos sienų, 
greit taps jos nariais. Jis taip
gi trumpai kalbėjo apie rinki
mus ir amerikines problemas.

Antru atveju d. Abekas 
kalbėjo labai plačiai apie Lie
tuvos perversmus ir ragino 
klausovus statyti klausimus ir 
daryti savus pareiškimus, jei
gu kurie nesutinka su jo išsi
reiškimais. Klausimų buvo 
nemažai, tačiau pareiškimų 
nesirado, nes tie, kurie šian
dieną ugnim spjaudo ant Lie
tuvos Sovietinės tvarkos, ne
matė reikalo prakalbose daly
vauti. Tokių tačiau Eastone 
nedaug yra. Aplamai, didžiu
ma pasitenkinus Smetonos re
žimo žlugimu, kiti sako, “pa
gyvensime, palauksime, gau
sime laiškų iš Lietuvos, tada 
galėsime spręsti, kaip dalykai 
yra».” O tie, kurie karščiuojasi, 
rėkia, praleido auksinę progą 
savo nusistatymą išreikšti, nes 
pas mus būtų suradę pilną 
deniokratiją išreikšti tą, ką 
jie mano.

Aukų Apšvietos Fondui ir 
išlaidom surinkta $8.36. Stam
biau aukavo: J. I. Drilingai, 
L. Tilvikas ir Draugė po $1. 
Po 50 centų aukavo: P. šiau- 
lys ir E. Stankįenė. Po 25 cen
tus: Oi šlapikienė,' K. Judic
kas, žemgulis, J. žyžas, O. 
Urbienėj J. ĮZabotka, if V.< 
Morkauskienė. J. Nekrošas— 
26 ' centus. Smulkiais surink
ta $2.25. Visiems aukavusiems 
ir tiems, kurie dalyvavo pra
kalbose, rengėjai taria širdin
gą ačiū.

Serga d. M. Švegždienė.
šiuo tarpu Eastono ligoninė

je randasi d, M. švegždienė,
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narė ALDLD 13 kp. ir LDS; Anglai Sunaikinę Didelį 
51 kp. Jai bus padaryta ope
racija ant “goitre,” dabar ta- 
čiaus ji laikoma labai tykiai 
ir ramiai, kad sustiprinti ner
vus, net lankytojų neįleidžia
ma per tūlą laiką. Linkime 
draugei laimingo ir greito pa
sveikimo.

Eugenija.

Skaičių Vokietijos Rombi
nių Orlaivių

London. — Anglai įžiūri, 
kad Vokietija jau pristigo 
didžiųjų orlaivių-bombane- 
šių; todėl, girdi, vokiečiai 
pradėjo užpuldinėt Angliją 
mažaisiais t savo lėktuvais. 
Anglai iki šiol sunaikinę di
delį daugį Vokietijos bom- 
banešių.

London. — Viename An-

Amsterdam, Holandija. —
Bombarduodami h o 1 a n d ų

* miestą Haarlemą spal. 3, an
glų lakūnai užmušė 21-ną glijos miestelyje vokiečių 
nekariškį gyventoją ir su-,lakūnai bombardavo 
žeidė 62.

mo
kyklą ir užmušė 6 vaikus.

London. — Vienas grei
tas anglų lėktuvas vijosi 
tris didelius, lėtesnius vo
kiečių orlaivius, kurie skri
do šalin vienas paskui kitą. 
Lakūnas vidurinio vokiečių 
orlaivio kažin kaip susier
zino ir ėmė iš kulkasvai- 
džio pyškint į priekinį saviš
kių orlaivį. Pastarasis eks- 
plodavo ir liepsnodamas nu
krito žemyn. Jo lakūnas pa
rašiutu išsigelbėjo ir tapo 
anglų suimtas.

Anglų lakūnas nušovė an
trą vokiečių orlaivį; trečias 
pabėgo. Taip pasakojo vie
nas kapitonas to anglų lėk
tuvo.

■
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NOTICE is hereby given that License No, 
EB 811 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law, at 1863 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, Codrtty 
of Kings, to be consumed on the premises.

MAX TRABECK
1863 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 497 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1049 
Rutland Rd.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings ,to be consumed on the premises.

JACOB BROOK
1049 Rutland Rd.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1448 has been issued to the undersigned 
to sell beei1 at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 70 
Kingston Ave., Borough of Brooklyn,, Couhty 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANCES GRANT 
Spic & Span Restaurant & Bar

70 Kingston' Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10446 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1200 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Couhty 
of Kings, to be consumed off the premises.

MATES PELLER
1200 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No, 
GB 169'7 has beėii the titalletflgftMi
to sell beer at tfetail under Section 107 of 
the Alcoholič BęVetagė Control Law at 424 
Siltfiner Ave., BbrOilgh Of Brtabklyft, Cbtantf 
of Kings, tb I^gVs^BRITMAN
424 Stamnefr Ave.; , Btboklyn, N. Y.

NOTICE 19 hfei-tby ttlWtti 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 pit 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. 
GB2G30 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8010 
Avehue D, Boroufch of Brbbklyn, Couhty of 
Kings, to be Consumed off the premises.

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

r Penktas puslapi
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NOTICE ts hereby given that License No. 
eb 724 haa be«i issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Cohtrol Law at 681 
Vanderbilt Ave., Borbitgh of B klyri, Counts

Kings.
d-b-a Pafk Vievfr Tavern 

681 Vahderbilt Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby give-\ 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.

Jungt. Valstijų Namų Statymo autoritetai numato, kad ateityje statomuose val
džios žmonėms gyvepti namuos bus įsteigtos slėptuves nuo oro bombų. Vienas 
tokių slėptuvių projektas yra pagamin tas Washingtone ir jį ekspertas išbando.

Džiova, Žemės Pertvarkymas ir 
Statyba Lietuvoje

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
dymą įsitaisius, tiktų ir ne
didelei šeimai žiemoti.

Paprastai pas ūkininkus 
ant pirkių ir seklyčių esti 
tuščias aukštas, kur galima 
būtų įsirengti bent dvejetą, 
trejetą kambarių arba vie
tą javams susipilti. Atrodo, 
kad naujakuriams laikinai 
priimti šiokių tokių rezervų 
atsirastų. Reikėtų tik nu
statyti planą, kaip tai su
naudot, kiek skirt tam rei
kalui pinigų, kur jų gauti.

Į pačią naujakurių trobe
sių statybą čia nenorėčiau 
kištis. Tai dalykas specialis
tų inžinierių ir agronomų. 
Jų dalykas nustatyti pro
jektus, tipus, statybos me
džiagą. Priminsiu tik nau
joviškus namų gaminimo fa
brikus, kurie per keletą 
dienų pagal užsakymą at
veža ir pastato visą namą. 
Štai 1940 m. vasarą inž. L. 
Dovsinas Kauno Karo ligo
ninės sodne atvežęs iš Vil
niaus (ten yra toksai fabri
kas) pastatydino 38x6.20 
m. gyvenamą namą' ligo
niams laikyti. Gal galima 
būtų kur toliau SSSR miš
kingose vietose fabrikuot 
Lietuvai pigius trobesius ir 
gabent iš ten pas mus.

Statybos dalykas paleng
vėtų, jei mūsų respublika 
gautų ilgalaikę didesnę len
gvomis sąlygomis paskolą, 
juo labiau, kad žemės per
tvarkymas pareikalaus ne 
tik trobesiams, bet ir ki
tiems dalykams naujų ne
mažų išlaidų. Finansinin
kai, žinoma, tą dalyką ap
svarstys. Naujakuriai turi 
būti visai pakenčiamai ap
rūpinti, nes kitaip jie var
gą vargs ir daug jų nuo 
džiovos ir nuo kitų ligų
žus, o jaunoji jų karta, 
skurde auginama ir gautos 
iš tėvų džiovos naikinama, 
išeis menka. Be to, ir jų 
nauji trobesiai turi būti 
tvarkingai sustatyti, ne 
taip kaip 1922 m. reformos 
dalyviai statėsi, kaip norė
jo, dėlko ir išėjo daug sta
tybinių klaidų.

Neužmirštinas dar vienas 
klausimas. Užėjus ir susi
tvarkius pas mus tarybinei 
socialistinei santvarkai, gi
mimai turėtų - padažnėti, o 
mirimai pamažėti. Mat, ma
noma, jog tėvai bijodami, 
kad jų vaikams teks blogiau 
gyventi, kaip jiems patiems, 
vengia daug vaikų turėti, 
ypač vaikų nenori turtin
gesnieji gyventojai. Naujo-

i joj socialistinėj santvarkoj 
tėvams ir motinoms per
daug rūpintis vaikų ateitim 

!netaip jau labai reikėtų, 
(nes gausioms šeimoms bus 
žymesnė parama iš valsty
bės pusės, savo keliu bus 
pakankamai pristeigta svei
katos centrų ir kitų vai
kams globoti įstaigų, taigi, 
reikia laukti didesnio gy
ventojų prieauglio. Jei da
bar kasmet pribūdavo pas 
mus naujų piliečių po 10 
kiekvienam tūkstančiui gy
ventojų, tai po kelių metų 
tas priaugimo rodiklis gali 
pasiekti 12-15, vadinasi, kas
met' pribus ne 25, bet apie 
40 tūkstančių naujų žmo
nių. Jiems taip pat reika
lingas bus grindų plotas ir 
pakankama kambarių oro 
kubatūra. Ir čia reikalinga 
platesnė statyba. Ir vėl mes 
susidursime su didžiausios 
šalies statybos reikalu. Rei
kia atsiminti, kad per dide
lis gyventojų butuose susi
kimšimas reiškia didelę 
džiovą, rachitą, nešvarumą, 
parazitus, įvairiomis ligo
mis apsikrėtimą. Tik plati 
neatidedama, racionali sta
tyba gali mus išgelbėti nuo 
tų nelaimių ir pakelti nau
jakurių būvį.

(“Darbo Lietuva”)

Anglai Mokės 12 iki 24 
Proc. Taksy už Pirkinius

London.—Anglų valdžia 
nuo šio mėnesio 21 d. įve
da naujus taksus, kuriuos 
žmonės turės tuojau sumo- 
kėt pirkdami įvairius daly
kus, apart maisto produktų.

Už prabangos dalykus,— 
kaip kad brangesni kailiai, 
šilko kojinės, auksiniai bei 
sidabriniai daiktai, — bus
imama 24 procentai taksų; 
o už paprasto vartojimo da
lykus,—kaip kad drabužiai, 
avalai, virtuvių^ indai, laik
raščiai ir knygos,—bus iš
renkama 12 procentų taksų.

Laukiama Didžių Karo Įvy* 
kių palei Viduržemio Jūrą/ 

Sako Anglai
London, spal. 3.—Numa

toma, kad greitu laiku pra* 
sides didžiuliai karo Veiks
mai Viduržemio Jūros pa
krantėse, kur, sakoma, vo
kiečiai siunčia stambias sa
vo karo jėgas veikt išvien 
su italais prieš anglus.

Mexico City.—Valdžia nu
slopino fašistų almazanistų 
maištą S. Louis Potosi*

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6937 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2717 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, ti bo consumed off the premises.

VINCENZO LaMAYE
2717 Fulton St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beveragfe Control Law at 208 
Pearl St.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

CHARLES GOLD & SAMUEL GOLD 
208 Pearl St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10135 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4323 
Avenue D, Borough *>f Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY GARBE
4323 Avenue D. Brooklyn, N. Y.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given fhat License No. 
GB 2634 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 533 
Park Pl., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

CHARLES ANDERSON
533 Park Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 11581 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 377 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ALEX STEIN & SAM BURSTE1N 
Sloj>e Delicatessen

377 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1958 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 332- 
38 Pennsylvania Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN FEIGELES 
332-38 Pennsylvania Ave-, Brooklyn, N. Y. 
a-k-a G38 Sutter Ave.,

NOTICE is Hereby given that License No. 
GB 10794 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverstge Control Law at 171 
Harrison Ave., Borough of Brooklyn. Countv 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH CONTI
174 Harrison Ave.. Brooklyn. N. Y.

to sell beer at retail under Section 107 of 
GB 2222 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2311 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to he consumed off the premises.

FRANK BOSCO 
d-b-a F. Bosco & Sons

2311 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.___ ______ __  ...----  . .A.. ■
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5417 
5th Ave., Borough of Brooklyn, County of
Kings, to be consumed off the premises. i

KARL F. ENDRESS !
5417—5th Ave.. Brooklyn. N. Y. j

------------------------------------ !
NOTICE is hereby given that License No. I 
GB 2067 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 409 
Wilson Ave., Borough . of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL J. DICKLER , 
(Dick’s Dairy)

409 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 258 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANK McHUGH 
(Clinton Food Market)

258 DeKalb Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2028 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail tinder Section 107 of 
th Alcoholic Beverage Control Law at 1106 
Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANK LAURO
1106 Cortelyou Rd.. Brooklyn, N.x Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1674 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at *4718 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

DORA DATZKER
4718 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2059 has been issued to .tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1101 
Banner Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANNA ESPOSITO
1101 Banner Ave., > Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2382 has been issued to the undersigned 
‘o sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 569 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

LEO COHEN
569 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2408 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the\ Alcoholic Beverage Control Law at 840 
Roebling St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

\ LOTTIE BOBITCHE
310 Roebling St., Z Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Llfcerise NO. 
GB 2618 has been issued to the tihdefsigne'd 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 436 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be ęohsurhed off the premises.

ALEXANDER ARDOtlNO
436 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2000 has bpen issued to the undersigned 
to sell beer at. retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 304 
Prospect Park West, Borough of Brooklyn, 
County dt Kings, to be consumed on the 
premises

EŪREKA RESTAURANT. Inc.
804 Pi'bspect Park West. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
GB 1098 has been issued to the Utidersigiied 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the AlCbnblic Beverage Control Law at 172 
Prospect Park So. West, Borough of Brook
lyn, COurtty of Kings, to be consumed off 
the premises.

SAMUEL PONELLI ,
172 PrbspOct Park So West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Ličensc No, 
EB 2024 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the AlOOhoIlt Beverage Control Law at 860 
Eastern Parkway; Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be toristarhed on the 
premises.

FRIEDA KLARFELD 
(Parkway Del. & Rest.)

869 Eastern Parkway. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1352 has been issued tb thd undersigned 
to sell beer at retail undej- Section 107 of 
the Alcoholic Beverage control Law at 1101 
Rutland Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be co'hstarhed Ort the premises.

GUSSIE SPITZER
1101 Rutland Rd., Brooklyn, N; V;

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 2008 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Altoholic Beverage Control Law at 842 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BEN MARGOLIES & SOL KRAMER . 
842 Franklin Avo., Brooklyn, N. Y.

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 2005 
Ft. Hamilton P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SCHUTTE
2905 Ft. Hamilton P’kway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11305 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 or 
the Alcoholic Beverage 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 License No. 
GB 6824 has been issued to the undersigned 
to sell beer 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1840 has been issued to the undersigned 
to sell beer al 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
67 So. 2nd St., į Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2388 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5709 
6th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

CHARLES BURFEIND
5709—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2053 has been issued to the undersigned 
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 the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2270 has been issued to the undersigned 
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 213 
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., Borough 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 Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

DAVID KATZ
1419—8tti 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
493—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11545 hds been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 400 
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 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.

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 bf 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 undef Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law.at 2362 
Pitkin Ave., Borotagh bf Brooklyn, Cbunty 
of Kings, to be consumed off the premises.

MARY FERRARA
2362 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 under Section 107 of 
the Alcoholic Bevei-age Cbntrol Lrtw at 385 
Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1822 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 680 
Manhattan Ave., Borough of B’klyn, County 
of Kings, to be consumed off tho premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2405 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Sectloh 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1374 
Nostj-aiid 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 1985 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1762 
East New York Avo., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SANTO MESSINĖO
1762 East New York 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 premisės

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

NOTICE is hereby given that License Nd. 
EB 854 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 oh the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1445 has been issued to the undersigned 
to sell beer ilt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Ccrhti’ol Law at 272 
Tompkins Ave., Borotigh of Brooklyn, County 
of Kings, to be Consumed oh the premises 

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

NOTICE is hereby given that License Nd 
EB 2667 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 oi 
the Alcoholic BeVeragb Control Lad' 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 
Penh Bar & Grill

247 Pennsylvania Ave., -Brooklyn, N. Y.
..............— . ............................ .......... n ................................

Garsinkite gavo biznį dien
raštyje “Laisvoje”
B—■ ........ ■ g)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ įstaiga

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

Kairios Prieinamos
949-9S9 Willoughby Ave.

Tel.: STagg Ž-S842
0 . 1 —------- . ' '■»’—»— 4

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
nine. Mūsą patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Street
PHILAOELPMlA, pa.

Telefonas Poplar 4110

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 o< 
Kings, to be consumed on the premises.

CORNELIUS D. SULLIVAN 
Sullivan’s Bar & Grill

4115 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

LeVANDA 
fOnėral parlors 

Incorporated 
•

J. LeVANDA—EL LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS 
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. V.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1138

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Kėptuv&t Keksai Vestuvėm ir Parėtu YrA Skaniausi

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

Siunčiame duoną per pa&tą j kitus miestu*, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori ir kainas.

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

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos'ir Nervų Ligos, Abelnas SilpnUtfias; 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir MČŠlažstrnės ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės NėšVėikUrhąi ir ki
tos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būęlais. Kreipkitės i Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

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

IŠTYRIMAI DOVANAI

(Virš 28 metų Privatihės 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.

A
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Np>yYorko^MM?2lnios
Iš LDS Pirmos Kuopos Susi 

rinkimo ir Veiklos
Įvyko susirinkimas ketvirta

dienį, spalio 3 d., “Laisvės” 
svetainėj. Narių atsilankė ne
daug. Pirmininkas A. Velička 
pranešė, kad yra užregistruo
ta “Laisvės” svetainė meti
niam LDS 1-mos kuopos pa
rengimui lapkričio 16 d. Rei
kalavo išrinkti komisiją; iš
rinkti dd.: Dainius, Balčiūnas 
ir Vaznis. Nutarta padaryti į- 
žangos tikietus po 25 centus. 
Nariai nebus verčiami mokėti. 
Tai bus Jubilėjinis balius, 10 
metų sukakties, kaip LDS 1- 
ma kuopa susiorganizavo.

Laiškų skaitymas: nuo vei
kiančio komiteto 4 tautų, estų, 
latvių, suomių, ir. lietuvių. 
Šaukia konferenciją, kuri į- 
vyks spalio 27 d., Estų svetai
nėj, 2061 Lexington Ave., N. 
York City. Reikalavo dviejų 
delegatų prisiųsti. Išrinkti du. 
Antras laiškas LDS 3-čio ap
skričio, šaukiama konferenci
ja spalio 27 d., šv. Jurgio 
Svetainėj, 180 New York 
Ave., Newark, N. J. Išrinkta 
10 delegatų. Važiuos visi sy
kiu nuo “Laisvės.” Trečias 
laiškas: “Vilnies” administra
cija prašo gauti naujų skaity
tojų ir platinti brošiūrą “Tei
sybė Apie Lietuvą,” parašytą 
draugo L. Pruseikos. Kuopa 
paims iš prisiųstų “Laisvei” 
platinti.

Komisijų raportai: LDS 5- 
tojo seimo prirengimo— sakė, 
kad dalyvavo tame darbe 11 
organizacijų, nekurtos davę 
paskolas. Viena buvo mūsų 
pirma kuopa. Skolino $5. Li-

kusis pelnas visoms proporci- 
jonaliai padalintas po $21.65. 
Tai mūsų kuopa gavo gerą 
nuošimtį už penkinę. Ateities 
žiedo Vaikų mokyklėlė tuo- 
jaus prasidės. Kaip žinoma, 
mūsų LDS 1-ma kuopa globo
jo pernai. Taipgi ir šiemet 
rūpinsis. Išrinko komisiją iš 
dviejų pradėti organizuoti.

Ateivių Teisių Gynimo Ko
miteto atstovas raportavo, kad 
įvyks konferencija spalio 19 d. 
Rėikalavo dviejų delegatų, iš
rinkta du.

Buv6 pranešimas apie K. 
Aleksyną, kuris randasi Kings 
Park ligoninėj. Prisiųstame 
laiške nusiskuhdęs, kad nieks 
neaplanko, esą nuobodu. No
rįs, kad gautų kokią nors fi
nansinę paramą. Esąs jau 
sveikas ir verčia dirbti, žino
ma be algos. Draugai į tai 
kreipė domesio. Sumetė keletą 
dolerių, vienas draugas apsi
ėmė nuvažiuoti, nuvešti pini
gus ir daugiau lankytojų.

Pranešta apie ligonius, sun
kiai sergąs Ig. Sutkus jau pra
dėjęs sveikti. Gydytojo pata
rimus pildo, iš miesto netiku
sio oro išvažiavęs į laukus, 
greičiau sveikatą atgaus. Sut
kus yra geras rėmėjas pro- 
gresyvės sriovės, darbininkų. 
Velijam jam greito pasveiki
mo. šį kartą trys serga. Eina 
prie susipendavimo 6. 'Drau-• 
gai, nelaukite kol būsite su-' 
spenduoti. Tas ’bus l*’:“* 
jums. Ištikus nelaimei būsite 
suspenduoti ir nuo pašalpos.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

Ateivių Gynimas Gauna 
Prašymų Pagalbos

laukian- 
yra vi
vos an- 
ateivių,

Gal būt nėra kitos tokios 
užimtos įstaigos, kokia šiomis 
dienomis yra Amerikos Atei
viams Ginti Komiteto raštinė, 
79 Fifth Ave., N. Y. Sąryšyje 
su einančia ateivių registraci
ja, su ateivių diskriminacija 
tūluose darbuose ir grasini
mais didesnės diskriminacijos 
karinei isterijai plintant, tūk
stančiai ateivių ir jų šeimynų 
turi visokiausių problemų.

Komiteto raštinė, sakoma, 
veikia ilgiausias valandas, ta
čiau visada yra eilė 
čių. čia yra senukų, 
duramžių, yra Jaunų, 
gliškai sukalbančių
yra Amerikoj augusio jauni
mo, atėjusio gaut išaiškinimų 
tėvų ar ^enukų protėvių pro
blemų. Taipgi gauna pundus 
laiškų su įvairiais klausimais.

Komitetas, apart teikimo 
patarimų, taipgi rūpinasi gy
nimu deportuojamų ir kovoja 
prieš ateiviams diskriminuoti 
taikomus bilius. Viską kartu 
sudėjus ir išsiaiškna, dėlko 
ten taip daug ir su pasiauko
jimu dirbama.

Kadangi patarimai ir įvai
rūs patarnavimai teikiami ne
mokamai, vieno kito išsigalin- 
čių liuosnoriai duodama auka, 
tad to darbo finansavimu dau
giausia rūpinasi įvairios liau
dies organizacijos. Kad tą 
darbą moraliai ir finansiniai 
geriau paremti yra šaukiama 

bloga f viso miesto organizacijų kon
ferencija šio mėnesio 19-tą, 
Hotel Edison, N. Y. Lietuvių 
organizacijos taipgi turėtų 
ten pasiųst savo atstovus.

Šiandien Prasideda Balsuotojų

•^Spalių 7-tą ir iki 15-tbš pi
liečių registracija l'balsavi
mams bus nuo 5 vai. po pietų 
iki 10:30 vakaro, o paskuti
nę dieną, spalių 15-tą, nuo 
7:30 ryto lig 10:30 vakaro. 
Spalių 12-tą ir 13-tą, kaipo 
šventadieniais, registracijų 
bus.
/Nors laiko atrodo daug, 

čiau geriausia neatidėliot,
patiems pirmię- 
nežinia, kokios 
susidaryti pasku- 
laukus. Nebalsa-

ne-

ta- 
už-

siregistruot 
siems, nes 
kliūtys gali 
tines dienos
vęs niekas neturėtų liktis, nes 
balsavimas yra didžiausia 
žmogaus teisė ir švenčiausia 
piliečio pareiga. Ji buvo svar
bi visada, juo svarbesnė yra 
dabar, kada eina labiausia 

. įtemptos lenktynės tarp taikos 
ir karo, tarp demokratijos ir 
reakcijos šalininkų. Visiems 
svarbu, kas vadovaus šalį se
kamais mefais.

New Yorke 
registruotis gali

v kuriems suėjo

balsavimams 
visi piliečiai, 
ar rinkimų

diepą sueis 21 metai amžiaus 
ir kurie bus išgyvenę valstijoj 
1 metus, apskrity 3 mėnesius 
ir rinkimų distrikte 30 dienų.

Laike registracijos partiniai 
žmonės ar tūlų partijų rėmė
jai taip pat užsirašo vienos 
ar kitos partijos balsuotojais, 
bet tas nėra privaloma, nieko 
bendro neturi su šių metų bal
savimais. Užsirašę — enrolled 
—balsuotojai turi tą privilegi
ją, kad gali sekamais metais 
dalyvauti nominacijų arba 
pirminiuose vbalsavimuose — 
primaries. Tas taip pat labai 
svarbu. Kartais žmogus regis
tracijų laiku nėra susidomėjęs 
vieno ar kito asmens išstaty
mu ant baloto, bet kada ateis 
sekamo rudens nominacijos, 
kas gali pasakyti, kaip norė
sis, kad tas o ne kitas kandi
datas laimėtų nominacijas, 
bet jeigu būsi neužsirašęs — 
not enrolled,—negalėsi savo 
balsu prisidėti, neturėsi teisės. 
Tad geriau tą teisę turėti.

Prasideda Darbininkų 
Mokyklos Terminas 

. I t --- --------------

.Spalių 7-tą prasideda Dar
bininkų Mokyklos .įvairūs ru
deniniai kursai, 112 klasių 
pradeda pamokas. Registraci
ja dar tęsis per visą savaitę 
toms klasėms, kuriose dar tu
rima liuosų vietų. Registraci
ja ir informacijos duodama 
visomis darbo dienomis nuo 10 
ryto lig 10 vakaro, Room 
301, 35 E. 12th St., N. Y.

Jonas Ormanas Išvyko 
j Mainu Apylinkes

Jonas Ormanas, nacionalis 
LDS Jaunimo Komiteto sekre
torius, pereitą šeštadienį iš
vyko į mainų sritį pasidarbuo
ti jaunimo ir LDS reikalais 
abelnai. Lankysis Wilkes 
Barre, Pittstone, Scrantone ir 
apylinkėse. Sugrįš gale šios 
savaitės.

Demokratų Kliubas Ruošia 
Prakalbas

tag*

■K 
o

Veikia Apsaugoti Be
darbių Teises

Workers Alliance pasiuntė 
laišką nacionalės rekrutų ka
riuomenėn parinkimo tarybos 
direktoriui Lewis B. Hershey, 
reikalaujant, kad pašalpgavių 
ir WPA šeimynų nariai būtų 
lygiai traktuojami su rekru- 
uojamais iš privatiškų indus
trijų. Joks rekrutas, sako Al
liance, neturėtų būt reikalau
jamas skirt dalį savo ąlgos 
užlaikymui šeimynos, jei jis 
tampa priimtas karinėn tar
nybon, jo šeima privalo gaut 
tokią pat pašalpą ar WPA al
gą, kokią gavo lig šiol.

Alliance taip pat savo pa
reiškime, išleistame spalių 4- 
tą, sako,, kad nors Alliance 
“jokįu būdu nekliudys vykdyt 
esamą Burke-Wads worth įsta
tymą,” tačiąu darbuosis už jo 
panaikinimą, tai yra, kad tas 
bilius sekamoj kongreso sesi
joj būtų atšauktas.

Delegacijos Ispanijos 
Konsulate

Veik nepraeina diena, kad 
kokios nors organizacijos de
legacija nesilankytų Ispanijos 
konsulate su reikalavimais, 
kad Franco valdžia paliųo- 
suotų iš kalėjimų ir koncen
tracijų 3,000,000 liaudiečių, 
dalyvavusių gynime demokra
tijos nuo fašizmo ar rėmusių 
tą judėjimą, jam pritarusių.

Ispanijai Gelbėt Komitetas 
pereitą savaitę kas dieną 
siuntė delegacijas, taipgi šim
tai demokratijos draugų pa
davė savo' reikalavimus tele
fonais ir telegramomis.

Greenwich Village gyvento
jų delegacija lankėsi pereitą 
ketvirtadienį. Amerikietės 
slaugės, dirbusios Ispanijoj 
laike karo, taipgi pasiuntė de
legaciją. Pereitą šeštadienį 
konsulate lankėsi Jaunų Mo
terų Krikščionių Sąjungos, 
Amerikos Studentų Unijos, 
taipgi Jaunų Amerikos Artis
tų atstovai.

Lietuvių Demoikratų Kliubo 
rengiamos ' prakalbos įvyks 
spalių 18-tą, Liet. Am. Pilie
čių Kliubo salėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Kalbėtoju 
bus vienas iš kandidatų šiuose 
rinkamuose. Pradžia 7:30 va
karo. Kviečiame visus.

Valdyba.

Viešbučių Amatų Unijų Ta
rybą įteikė savininkams reika
lavimą atnaujint derybas dėl 
pakėlimo algų ir sutrumpini
mo darbo valandų.

WPA skelbia, jog^-dar esa
ma progų užsiregistrtrbti įvai
riems vakariniams kursams.

Mieste pasklidus kalboms, 
kad Red Hook apartmentuose 
koki valkatos užpuldinėją 
moteris, būsią ten pastatyta 
daugiau policijos.

J__________ ■

Olsen’iūtes užmušėjo Peter 
Sąlęmi teisme jo giminės liū- 
dijo, kad jis buvęs sijpnas pro
tiniai, UžsiimdinŠdavęs menk
niekiais.

P:

Pirmadienis, Spalių 7, 1940

F. W. SHAUNSa

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

NOTARY 
PUBLIC

V AL ANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

Telephone 
STagg 2-5043

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Pasirandavoja 
niai kambariai, 
nesi. Kambariai 
Ridgewoode, o 
Lloyd Rd., Jamaica, L. L

(234-236j

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tęl. Triangle 5-3622

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

LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

(SHALINSKAS)

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

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

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)

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
4

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberial

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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)

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

Sun. all day and night

I$1drI ikoi&&

' Mirė 0. Buivydienės Motina

Jauny Vyry Registraci
ja Prasidės Spaliu 16-tą

Spalių 2-ros “Laisvėj” buvo 
paduotos Williamburgo 13-to 
ir 14-to Assembly Distriktų 
stotys, įsteigtos jaunų vyrų re
gistracijai. žemiau paduoda
me Central Brooklyno stotis. 
Sekamose laidose bus paduo
damos tūlų kitų skaitlingai 
lietuviais apgyventų apylinkių 
stotys. Kam reikalinga, prašo
me išsikirpti, nes kartą buvu
sios skelbtos stotys -nebus pa
kartojama.

Central Brooklyne
Pirmame Assembly Distrik

te registracija bus sekamose 
mokyklose :

York ir Bridge Sts., 
distriktai 1, 2, 4 ir 5. 
Tillary ir Bridge Sts., 
7, 23, 24.

Hicks ir Middagh 
11', 12,

Court 
22, 25,

PI.,

Meeker Ave. ir
St., rinkimų distrik-

Driggs Ave. ir Mo- 
r. d. 3, 4, 5, 6. 
Norman Ave. ir Eck- 
r. d. 7, 11, 12.
Leonard St. ir Nas-

7- toj,
rinkimų

5-toj,
r. d. 6,

8- to j,
Sts., r. d. 3, 8, 9, 10,
13, 14 ir 15.

78-toj, Pacific arti 
Sts., r. d. 19, 20, 21, 
26, 27 ir 28.

78 Annex, 27 Columbia 
r. d. 16, 17, 18.

Greenpointčj
Penkioliktame A S S e m bly 

Distrikte:
51-moj,

Humboldt
tai 1 ir 2.

110-to j,
n i tor St.,

34-toj,
ford St.,

59-toj,
sau Ave., r. d. 8, 9, 10, 24, 25.

126-toj, Gurhsey St. ir*Me- 
serole Avė., r. ’d. 13, 21,- 22, 
23.

22-roj, Java St. ir 
hattan Avė., r. d. 14, 15, 
23.

31-moj, Dupont St.
Manhattan A^e., r. d. 16, 
18.

MIRĖ

Man-
19 ir

arti

Lena Dixon; 68 m., gyvenu
si 266 Reidr ’AVe., Brooklyn, 
N. Y., mirė spalių 3 d., Kings 
County ligoninėj. Pašarvota 
savo namuose. Bus * laidota 
spalių 8 d., 2 vai. po pietų, 
Cypress Hills kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius Joseph LeVanda, 
Union Ave., Brooklyn.

Diskusuojama planai 
jungti Horace Mann ir 
coin mokyklas..

337

su-
Lin-

Harry Shurin, 44 m., laiki
nas laiškanešis, areštuotas kal
tinimu išėmus iš Methodistų 
įstaigon, 920 Park PI., siųsto 
laiško $5. Esą buvę ir dau
giau skundų iš tos apylinkės.

New Yorke prašymai leidi
mo vestis padaugėję 34 nuo
šimčiais. Pernai per rugsėjį 
buvo išduota 1871 leidimas, 
šiemet per tą pat laiką iš
duota 2,513 leidimų. - 1

Office Phone
EVergreen 4-6971

Rugsėjo 20-tą Ona Buivy
dienė gavo iš Tauragės laiš
ką, kuriame pranešama, jog 
tame mieste, birželio 24-tą, 
mirė jos motina, Magdalena 
Mockienė, sulaukus apie 73 
m. amžiaus. Buvusi dar gana 
stipri ir abelnai sveika. Mirė 
nesirgus, nuo kraujagyslės 
trūkimo—“stroke.”

Velione Mockienė daugeliui 
senų brooklyniečių dar gerai 
prisimenama, nes yra ilgai gy
venusi šiame mieste ir apylin
kėse. Lietuvon išvyko prieš 
apie 20 metų. Ten artimų gi
minių neturėjo, laidotuves pri
žiūrėjo kaimynai ir draugai.

O Buivydienei, prie liūdėJ 
šio,, šiomis dienomis prisidėjo 
kitas nemalonumas, staiga su
sirgo mažytė anūkė, dukters 
Margaretos dukrelė. Nuga
benta ligoninėn operacijai. 
Mažo, '7 mėnesių kūdikio tu
rėjimas atiduot po peiliu la
bai sukrėtė d. Buivydienę iri 
Margaretą. Linkiu ištvermės I 
pergyvent liūdesį ir rūpestį.

D-ge.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Rooip, Large Swimming Pool, Fresh Ar- 
tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

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

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- » 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tei. ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Lietuviui 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 aproka\jnus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI
Gaminami EuropiSko Ir Amerikoniuko stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kllbasai ir kepta paršlenaf gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai Ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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