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Metams

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

Rooseveltas ir Willkie pra
dėjo vienai kitą gražiai vano
ti. Vienas kito griekųs verčia 
aukštyn. Atrodo, kad čia bai
sūs tarpe jų skirtumai.

Tačiau skirtumai labai ma
ži. Jų rėmėjai taipgi 
tie patys — stambieji 
listai.

beveik 
kapita-

jau be- 
penkto- 

Jie sako: Hitle-

Šeimyniški Vyrai 
Būsią Paliuosuo- 
jami nuo Drafto

Demokratai Willkie 
veik priskaito prie ‘ 
sios kolonos, 
ris ir Mussolinis kasdien mel
džiasi, idant Rooseveltas ne
bebūtų išrinktas prezidentu.

Republikonai gvoltu šaukia: 
Piktas įžeidimas mūsų kandi
dato. Willkie irgi visomis ke
turiomis eina prieš Hitlerį, 
kaip ir Rooseveltas!

• Man net ant dūšios leng
viau pasidarė, kaip paėmiau į 
rankas “N.” iš spalių 4 dienos 
ir išgirdau iš lūpų paties men
ševikų tėvo ir daktaro seka
mą : “Viena teigiama reforma, 
kurią įvedė Paleckio vyriau
sybė Lietuvoje, tai — civilinė 
metrikacija.”

Tai ir nors tiek gi gero 
naujoji vyriausybė jau pada
rė — ko nepadarė pirmiau jo-

Washington. — Šiomis 
dienomis prez. Rooseveltas 
išleis pataisytus patvarky
mus, kaip bus imami 
riuomenės tarnybą 
nuo 21 iki 36 pilnų 
amžiaus.

Aukšti valdininkai

į ka- 
vyrai 
metų

sako, 
jog registruojami į kariuo
menę vyrai bus šitaip pas
kirstyti į tris klases:

1-ma Klasė—pavieniai vy
rai, be kurių uždarbio gali 
pragyvent artimieji 
minės; vedę vyrai, 
žmonos gali apsieiti 
vo vyrų uždarbių;

JU gi- 
kurių 

be sa- 
jauni

kia kita ^Lietuvos vyriausybė, žmonės, kurių darbas nėra 
šį didelį faktą pagaliau pri- būtinas svarbiose pramonė- 
pažino ir naujausias Smetonos Į se> ypač tose, kurios gami- 
rekrutas jo didenybė I ijus •naVuiVlna coliai crinVlnn-

EARL BROWDER
Komunistų Partijos kandidatas į Jungtinių Val-

Browderis Siūlo Amerikai 
Veikti Išvien su Chiniją 

ir Sovietif Sąjunga 
___________ ' • E---------------------- ---------------------------------

SAKO: AMERIKA, SEKDAMA PRAGAIŠTINGĄ AN
GLIJOS POLITIKĄ, PATI EINA Į PAVOJŲ

tė Hitlerio Vokietiją karu 
užpulti ir sunaikint Sovie
tų Sąjungą.”

Čia Browderis, komunis
tų kandidatas į prezidentus, 
įspėjo Jungtinių Valstijų 
valdovus; kad jie aklai se
ka pražūtingą savo “pus
brolių” anglų politiką, 
tempdami ir Ameriką į 
pragaištingus pavojus. 
|Browderis sakė:
Amerikos, Sovietų ir Chini- 
jos Sutartinė Būtų Nenu- 

i. galima
“Jungtinės Valstijos tega

li išvystyt blaivią sau, tęli- 
matančią politiką tiktai į)a- 

i grindais .tvirto draugišku-

Bet kaip su aprūpinimu be
žemių ir mažažemių žeme? 
Ar tai ne kita teigiama, gera 
reforma ?

O kaip su nusavinimu dva
rininkų ? Ar tai ne dar viena 
teigiama reforma ?

Kaip su sunacionalizavimu 
bankų ir stambiosios pramo
nės? Ar tai ne tokia reforma, 
be kurios tikras socializmas 
negalimas ?

Kaip pagajiau su nušlavimu 
smetonininio režimo? Ar 
nebuvo tiesiog didvyriška 
forma ?

Užteko čia suminėti šias
lias reformas. Jų yra dar visa 
eilė.

Ką prieš jas turi ponai men
ševikai ?

tai
re-

ke-

Amerikon atvažiavo “pasisve
čiuoti” garsus Anglijos rašy
tojas H. G. Wells. Veikiausia 
tikroji jo misija bus čionai pa
sidarbuoti dėl Anglijos.

Wells tuojau prabilo apie 
politiką ir karą. Jis griežtai 
pasisakė prieš tą kriminališką 
ir kiaulišką Anglijos politikie
rių pasielgimą su Sovietų Są
junga, kai Sovietų Sąjunga 
siūlė bendrą frontą prieš Hit-

na pabūklus šaliai ginkluo
ti. Šios klasės vyrai bus pir
miausia imami į verstiną 
kariuomenės tarnybą.

2- ra Klasė — jauni vyrai? 
dirbantieji būtinai reikalin
gose pramonėse. Jie galės 
būt vėliau pašaukti į karinę 
tarnybą, jei bus reikalo.

3- čia Klasė — vyrai, ku
rių uždarbis būtinai reika
lingas pragyvent jų žmo
noms, vaikams, tėvams bei 
kitiem artimiem giminėm, i 
Šie vyrai turės parodyt, ko-' krist. Per 30 naktų pirmiau

vokiečių bombininkai kas
nakt daužė ir degino Londo
ną, v

Bet vos tik aušrai be
brėkštant, šiandien jie vėl 
užpuolė Londoną, šį kartą 
vokiečiai veikė 
dydžio greitais lėktuvais. 
Staiga smigdamas žemyn, 
toks lėktuvas išmetė savo 
bombas ir tuojaus visais ga
rais nesėsi afcgal namo.

Šis bombardavimas buvo

Nusilpę Vokiečiu Oro 
Žygiai prieš Angliją, 

Kaip Sako Anglai

Naujai Išrinktas Mek
sikos Prezidentas At
vyks į Jungt. Valstijas

London, spal. 7. — Naktį 
iš sekmadienio į pirmadienį 
vokiečių orlaiviais nebom
bardavo Londono. Audrin- 

įgas oras neleido jiems ats- O v> 1 r 4-11 vm -i 11
kius artimuosius jie savo 
uždarbiais palaiko. Šios kla
sės vyrai galės būt imami 
kariuomenėn trečioje vieto
je, jeigu kada reikės.

Valdininkai Washingtone 
teigia, kad 3-čios Klasėš 
vyrai bus beveik automatiš
kai paliuosuojami nuo kari
nės tarnybos, ir “labai ga
limas daiktas, kad niekas iš 
šios klasės niekada nebus' 
šaukiamas į kariuomenę.”

vidutinio

Skaičiuojama, jog vien iš jaUg jau silpnesnis negu 
1-mos Klasės susidarys 5 savaitė atgal. Dabar vokie- 
milionai jaunų vyrų. O per gįų bombininkai 75 procen- 
metus bus imama į karino- tus maziau žmonių užmušė
menę tik 800 iki 900 tūks 
tančių naujokų.

Wells nesutinka su tais, ku
rie šunes karia ant Sovietų 
Sąjungos santvarkos. Jis rei
kalauja nors dabar Amerikai 
ir Anglijai liautis kiršinus tą 
socializmo šalį, kuri- kovoja 
už taiką ir ramybę pasaulyje.

Vokiečiai Siunčia Daugius 
Armijos j Rumuniją

šiomis dienomis Lietuva ne
teko dviejų žymių veikėjų, 
mokytojų ir patriotų mirtyje 
Prano Mašioto ir V. Čepins
kio. šie du vyrai daug pasi
darbavo lietuvių tautos auklė
jime ir švietime.

Jų darbas tinkamai įvertino 
ir pagerbė socialistinė vyriau
sybė. Nei Mašiotas, nei če-1 čių vokiečių ir italų kariuo-

ir 25 proc. mažiau sužeidė.
Sekmadienį vokiečių or

laiviai bombardavo 37-nis 
apskričius, Londone ir kitur 
Anglijoj. Kai kur, žemai 
skrisdami, jie kulkasvai- 
džiais apšaudė paprastus

London, špal. 7. — Jau ir žmones gatvėse.
pati Vokietija ir Italija pri-1 Anot anglų, tai vokiečių 
pažįsta1, kad jos siunčia sa- bombininkai šį pirmadienio 
vo armijas į Rumuniją. Ber
lyno ir Romos valdovai sa
ko, būk turį apsaugot Ru
munijos žibalo šaltinius ir 
fabrikus nuo anglų sabota
žo.

Jau keli desėtkai tūkstan-

rytą mažai tepadarė kari
nių nuostolių.

Roma Sako, Italai Nuskan
dino Du Anglų Submarinus

Pinskas nesekė paskui Smeto-l 
ną pas Hitlerį.

menes atsiųsta j Rumuniją.

Kai kurie kolonijų draugai, 
kaip matytis, dar dik dabar 
renkasi ir tariasi (vėl “Lais
vės” vajaus. O vajus jau įžen
gia antron savaitėn.

Tie mūsų geri draugai tru
putį pavėlavo. Tačiau geriau 
vėliau negu niekad. Vajaus 
dar tik pradžia. Talkon visi 
draugai!

Tpkio. — Japonų' valdžia 
grūmoja Anglijai karu, jei- 

1 gu anglai atidarys Burmos 
® kelią praleist karinius reik

menis Chinijai.

London, spal. 7. — Anglai 
praneša, kad jie per dieną 
nušovę žemyn 12 vokiečių 
orlaivių.

Berlin, spal. 7. — Vokie
čiai sakosi per dieną nušo
vę 30 anglų lėktuvų, o sąvo 
praradę 7 orlaivius.

Maskva. — Anglija susi-

Roma. — Italų komanda 
skelbia, kad jų submarinas 
ir torpedlaivis nuskandinę 
du Anglijos submarinus.

Priešų Submarinai Nuskan
dino Du Anglų Laivus

New York. — čia gauta 
radio pranešimas, kad vo
kiečių submarinas torpeda- 
vo ir nuskandino žibalinį

tarė su Sovietų vyriausybe an^ J™? “British Gene.
apie iškraustymą 300 Angli
jos piliečių iš Tarybinės 
Lietuvos, Latvijos ir Eteto- 
nijos.

irai,” 6,989 tonų, apie 700 
mylių į vakarus nuo Airijos.

ORAS. — šį antradienį 
būsią lietauš.

ir

Mexico City. — Generolas 
M. Avila Camacho, išrink
tas Meksikos’ prezidentu, 
ketina, vykt į Jungtines 
Valstijas, pamatyt New 
Yorko Pasaulinę Parodą, 
aplankyt Washingtoną ir 
pasimatyt su prezidentu 
Rooseveltu ir kitais aukš
tais valdininkais. Gen. Avi
la pageidauja geresnių san- 
tikių su Jungtinėmis Valsti
jomis.

Meksikos prezidentu jis 
išrinktas šią vasarą ir už
ims savo vietą gruodžio 1 d. 
š.

Boston, Mass. —■ Sekma
dienio vakare šičia Sym- 
phonijos Svetainėje 2,400 
žmonių su dideliu užgyrimu 
klausėsi Earlo Browderio 
kalbos iš plokštelės, radio- 
elektra pagaminto rekordo. 
Tai buvo • mitingas prieš 
Amerikos traukimą j dabar
tinį imperialistų karą. E. 
Browder, Komunistų Parti
jos kandidatas į preziden
tus, negalėjo čia asmeniškai 
kalbėti. Nes federalis teisė
jas Knox uždraudė Brow- 
deriui išvažiuoti iš New 
Yorko apskričio ir dalyvaut 
komunistų rinkimų vajaus 
mitinguose bet' kur kitur. 
O Browderiui uždrausta 
apleist tą apskritį todėl, kad 
federalis teismas New Yor-j nndmįi npf "tarnu-l vke nuteisė Browderi už tū-1 • J P- • tarP«;|dama japonam 
kg nuteisė niowueij uz tu savi0 apsigynimo sutartį 
lūs, sako, “neteisingus” at- su Sovietų Sąjunga. Fran- 
sakymus, kuriuos_ Browde- cįja buvo nenugalimoj padė- 
ris davęs, kai jis ėmėsi pas-jtyj. Francijojvaldžia

Pamokos iš Europos
“Lenkų ponų valdžia, va

dovaujama pulkininko Bec- 
ko, neatlaidžiai auklėjo 
priešingumą Sovietų Sąjun
gai ;,nūo 1933 m. ji pasitikė
jo, kad su Hitlerio pagalba 
galės sukriušint ir išdras
kyt silpnesnius savo kaimy
nus; o kai Hitleris išstatė 
savo reikalavimus Lenkijai, 
ji turėjo tik popierinius 
Anglijos Chamberlaino val
džios užtikrinimus..,

“Francija taip ginklavosi, 
kad prie bankruto priėjo. 
Tik 7 metai atgal ji buvo mo jr artimo sandarbinin- 
neginčijama Europos vieš- kavimo tarp mūsų šalies, 
patė į vakarus nuo Sovietų Chinijos ir Sovietų Sąjun- 
sienos. Po to, kai Hitleris gos. O iki šiol Amerika gė- 
atginklavo Vokietiją, tai|(ijngaį įšdavė Chiniją, teik- 

i karo me
džiagas. Washington© poli
tikai taipgi sužiniai ir dirb
tinai auklėjo priešingumą 
Sovietų Sąjungai.

“Bet tik per sandarbinin- 
kayimą tarp Amerikos, So
vietų Sąjungos ir Chinijos 
tegalima užtikrint taiką ir 
saugumą pačiai Amerikai. 
Tai būtų pastovi sutartine 
trijų didžių, strategiškai 
galingų šalių, kurios neturi 
viena kitai priešingų sieki
mų; ir nėra dėl ko joms 
varžytis., Tai būtų fiziniai 
galinga sutartinė 700 iki 
800 milionų žmonių, turinti 
daugiausia pasaulyje gamy
bos jėgų, ši sutartinė būtų 
ir dvasiniai nenugalima, iu 
ją entuziastiškai remtų vi
sos kenčiančios tautos išti
same pasaulyje.”

atginklavo Vokietiją,

portus keliaut į Europą. 
Jis dabar laukia šalies Vy
riausio Teismo sprendimo. • 

Susirinkę bostoniečiai gir
dėjo dabar Browderio kalbą 
apie tai, kad neprotinga 
Amerikos valdovų užsieni
nė politika stumia šią šalį 
vis arčiau karo.

BROWDERIO KALBA
Browderis, bė kitko,

kė:
“Mūsų šalis šiandien 

siėmus karo klausimu, 
beveik visai trūksta rimtų 
svarstymų kas liečia'užsie
ninę politiką. Kongresas 
skyrė pamišusiai, isteriškai 
didžias sumas pinigų kari
niams tikslams, jau 15 bi- 
lionų dolerių. Šią isteriją vi
sų pirma sukįėlė prezidentas, 
iškilmingai pasakodamas,” 
kaip greit svetimų kraštų 
orlaiviai galėtų užpult 
Jungtinių Valstijų miestus.

“Republikonų kandidatas jos tankų užgrobė Hitleris, 
Willkie spal. 2 d. sakėsi esąs ne karo fronte, bet Franci- 
‘sudrebintas’ pavojinga jos viduje, kur tankai buvo 
tarptautine padėtim, kurioj laikomi veikt prieš Franci- ___x. o t

jos darbininkus. Kokią gidą. Ant Vokietijos Kruppų 
nauda buvo Francijai iš giri-1 didžiųjų 'amunicijos fabri- 
klavimosi, kuomet ji vedė kų Essene anglai numetė du 
šitokią užsieninę politiką? tonus smarkiausių oro bom- 

“Anglijos užsieninė politi-.bų. Jie taip pat bombarda- 
ka tapo šaltinis daugumos vo vokiečių prieplaukas ir 
pragaištingų nelaimių Eu-t laivus Holandijoje ir Fran- 
ropoj, Azijoj, ir Afrikoj, ir.cijoje. Anglų lakūnų ten pa- 
privedė prie to, kad pats Įdaryti gaisrai buvo matomi 
Londonas jau ištisą mėnesį per 20 mylių. -v 
kasdien bombarduojamas iš| Po to, anglų bombininkai 
oro; o Anglija dabar dau- pleškino'vokiečių gazolino 
giausia kerta oro smūgius fabriką G e 1 s e n k i r chene, 
Francijai, m e r d ė j ančiam- (traukinių kiemus Hamme, 
drebančiam kūnui vakaryk- -Osnabrucke ir Cologne ir 
ščio savo talkininko — tai sutelktus trokus ir automo- , 
baisi likimo ironija!

“Anglijos užsieninė politi
ka sunaikino rautų Lygą 
pavedė \ Chiniją Japonij0 
valiai; v nusprendė ,išduo

sa-

uz-
Bet

m.
* s Almazan Jau čia
Meksikos fašistų vadas 

generolas Almazan jau ku
ris laikas atvažiavo į 
Jungtines Valstijas jieškot 
sau turtingų draugų prieš 
demokratinę Meksikos pre
zidento Cardenaso valdžią 
ir prieš naujai išrinktą 
prezidentu gen. Camacho.

Almazanas išleido New 
Yorke kelis savo manifes
tus, kur tvirtina, būk tai 
jis išrinktas- Meksikos pre- . . T .. _ . ...
zidentu, ir šaukia nuverst:Valstijos. 
Cardenaso valdžią, o naujuvalklskal] ^vaizduoja, 
prezidentu pastatyt Alma- buk.Pln^. sky™as kar0

vedė tokią pragaištingą už
sieninę politiką, kad ji su
naikino pati savo apsigyni
mo priemones vieną po ki
tos. Ji padėjo Hitleriui ir 
Mussoliniui sunąikint Ispa
nijos Respubliką'; ji išdavė 
Ethiopiją; ji išvien su An
glija pardavė savo talkinin
kę Čechoslovakiją; ji su
draskė savo tarpsavinio ap
sigynimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga. Kada, pagalįaus, 
Franci jos valdžia, klausyda
ma Anglijos, paskelbė karą 
Vokietijai, Franci ja jau bu
vo atsidūrus blogoje padė
tyje; ir net po to, kai ji pa
skelbė karą, ji kariavo ne 
prieš Vokietiją, • bet prieš 
savus žmones; uždarė Fran- 
cūzų Komunistų Partiją ir 
kriušino darbininkų judėji
mą. Milžiniška Franci jos 
karinė mašina niekada ne
buvo net mobilizuota veikt 
prieš įsiveržėlius. Daugumą

Angly Orlaiviai Ardą 
Vokietijos Karinę 

' Mašiną
Nepai- 
vakar

London, spal. 7. - 
sant audringo oro, 
anglų orlaiviai vėl “kriuši- 
no vokiečių karinę mašiną,” 
kaip praneša anglų koman-

zana.

Italai Visai Nepažeidę 
Anglų Suezo Kanalo

London. — Italų orlaiviai 
kelis kartus bombardavo 
Suezo Kanalą, bet nė kiek 
jo nepažeidė, kaip sako an-

mašinerijai atsaką visus 
klausimus. Jie užmiršta, 
kad ginklavimasis ir karei
viai yra tik užsieninės poli
tikos įrankiai, kurie savai- 
mi neišriša jokio klausimo; 
kad blogai apgalvotas gink- 
lavimasis tik juo sparčiau ir 
giliau stumia mūsų šalį į pa
vojų; linkui tokio pavojaus 
veda ir registravimas 16 mi- 
lionų jaunų vyrų karinei 
tarnybai. Bet kas tik su ši
tokia politika nesutinka, tą 
jie vadina “penktosios kolo
nos balsu,” slaptingu prie-

Mirė Illinojaus Guberna
torius H. Horner

Chicago, Ill. ,— Numirė 
Illinois valstijos gubernato- su. 
rius Henry Horner, demo
kratas, arti 62-jų metų am- naziai sunaikino, ne todėl 
žiaus. Jo vietą užėmė vice- sukriušintos, kad jom būtų 
gubernatorius John Stelle. trūkę apsiginklavimo. Jos

Gųb. Horner mirė nuo sunaikintos todėl, kad netu- 
širdies ligos ir inkstų suge- rėjo supratingos užsieninės 

dimo. politikos.

/‘Europos šalys, kurias

bilius Gravelines’e.
Anglų orlaiviai iki šiol 

ka sunaikino Tautų Lygą; kirto 700 smūgių trims šim- 
pavedė \ Chiniją Japoniją tams kariškai svarbių punk- 
valiai; * nusprendė .išduot tų Vokietijoj, Belgijoj, Ho- 
Ethiopiją, Austriją, čecho-ilandijoj ir Francijoj, kaip 
Slovakiją, Ispaniją; priver- sako anglų orlaivyno mi
te Franciją sudraskyt tar- materija, 
pusaVio apsigynimo sutartį! Anglai teigia, kad jų oro 
su Sovietų Sąjunga... Ta žygįai js^u apšlubino orlai- 
pati Anglijos politika kurs- vių dirbimą Vokietijoje.

L •x'a/'--'' .v. x;1'; I
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Laiku Pradedamas Didelis Darbas
Pagaliau rimtai pradėta rūpintis or

ganizavimu Fordo fabrikų darbininkų. 
Visas CIO tuo reikalu susirūpinęs. Į Det
roitą atvyko Michael F. Widman, Jr., di
riguoti visą darbininkų organizavimo 
darbą.

“Mes esame pasiruošę įtraukti į auto
mobilių darbininkų organizavimo vajų 
visus tos pramonės darbininkus,” pareiš
kė Widman. “Kiekvienas automobilių 
pramonės darbininkas bus prašomas 
įtraukti bent vieną Fordo fabrikų darbi 
ninką į uniją. '

“Kiekvienas Fordo fabrikų darbinin
kas bus tinkamas mūsų unijai, apart Ho
mer Martino...”

Homer Martinas, kaip žinia, kadaise 
buvo automobilių darbininkų unijos pre
zidentas. Bet paaiškėjo, kad jis tarnauja 
ne darbininkams, o Fordui. Martinas 
pradėjo uniją griauti. ,Jam padėjo troc- 
kistai ir kitokį gaivalai. Pagaliau su juo 
buvo apsidirbta: darbininkai išmetė Mar
tiną iš unijos ir numaskavo jį kaipo For
do agentą.

Mūsų skaitytojai ir visi lietuviai dar- 
• bininkai raginami padėti CIO veikėjams 

pravest tą milžinišką darbą—suorgani
zuoti visus Fordo darbininkus į CIO.

Laiškai iš Lietuvos
Vis daugiau ir daugiau amerikiečiai 

lietuviai gauna laiškų nuo savo giminių, 
gyvenančių Lietuvoje. Beveik kiekvienas 
laiškas yra pilnas džiaugsmo. Darbo 
žmonės džiaugiasi, kad sykį ant visados 
Lietuvoje užduotas smūgis neteisėtumui, 
išnaudojimui ir priespaudai, j

Mūsų Skaitytoj ai daug gąutų iš Lietu
vos laiškų prisiunčia savo dienraščiui, 
kad visi kiti skaitytojai galėtų pasidalin
ti tuo džiaugsmu, kokiu gyvena Lietuvos 
liaudis. Mes tų laiškų gauname daug. 
Daug jų “Laisvėje” jau tilpo, o kiti dar 
tilps—turime dar jų nespausdintų. Visų, 
mat, negalime sudėti sykiu.

Mes žinome, yra tokių žmonių, kurie 
gauna labai gražių laiškų, bet spaudai jų 
neduoda. Į “savo” sriovės spaudą neduo
da dėlto, kad toji spauda (fašistų, socia
listų, klerikalų) jų netalpina. Tai spau
dai svarbu, mat, tik juodint, tik purvinti 
naująją santvarką Lietuvoje. Mūsų dien
raščiui duoti tokius laiškus dažnai jų ga
vėjai mano esąs griekas, nes taip sakė 
jam arba jai kunigas, ar kokis ten fašis
tas ar socialistas. , :

Nepaisant to, mūsų skaitytojų pareiga 
sueiti su tokiais žmonėmis rir pasitarti. 
Jeigu jie neduoda gautų iš Lietuvos laiš
kų “Laisvei” bei “Vilniai” persiųsti, tai 
gal sutiktų duoti juos paskaityti vietos 
draugijų arba šiaip sau žmonių sueigo
se, susirinkimuose.

Mums svarbu, kad juo daugiau Ame
rikos lietuvių susipažintų su naująja pa
dėtimi Lietuvoje.

Laiškai, gauti iš Lietuvos, rašyti pa
čių Lietuvos darbo žmonių,—valstiečių, 
darbininkų, tarnautojų—turi didelės 
reikšmės Amerikos lietuviams šiuo me
tu!

-

:iZ. '

Kanados kareivis stebi jūrą Newfound landė; kariniai žvalgai ten nuolat budi, 
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Kaip Lietuvos Ponai Vogė Krašto Turtus

metų gegužės 3 d.

Vilnius. Vilniaus aps- 
; krityje yra 12,444 pradžios 
j mokyklų mokiniai, 1,317 
mokytojai ir 325 komplek- 

' tai mokyklų. Dar bus suda- 
! ryta apie 60 komplektų.
Valdinių mokyklų namų yra 
38 samdomų—99/Šiais me
tais daug naujų mokyklų 
statoma ir baigiama statyti. 
Bendrai, šiemet bus pasta
tyta ir užbaigta mokyklų 
64 komplektams. Daug mo
kyklų iš privačių samdomų 
namų bus perkelta į dvarus. 
Vilniaus apskrityje yra apie 
75 nuoš. šelptinų mokinių.

Istoriko Wellso Pažiūra į Karą
Skaitytojas jau bus susipažinęs su žy

miojo anglų rašytojo—istoriko, novelis- 
to—H. G. Wellso pažiūra į karą. Atvy
kęs į Jungtines Valstijas praleisti Jtiek 
laiko, šis žmogus aną dieną turėjo pasi
kalbėjimą su spaudos atstovais.

Įdomu tas, kad Wellsas pareiškė kaip 
tik tokių minčių, kurias mūsų dienraštis 
nuolatos reiškė. Pav. dėl Sovietų Sąjun
gos politikos—jis pilniausiai ją užtaria. 
Jis sako, kad Sovietų Sąjunga yra neu- 
tralė, kad ji teisingai pasiėmė Vakarų 
Ukrainą ir Baltarusiją, nes tai buvo jo
sios žemės; Sovietai teisingai pasielgė 
sumušdami suomių baltagvardiečius. Jei
gu kokia nors maža šalelė, nurodė jis,
pastatytų tvirtumas Staten Islande 

z/*XNew Yorko miesto dalis, esanti saloje,— 
apie 15-ką minučių ima iš Manhattano 
nuplaukti į ją) ir grūmotų New Yorkui, 
argi Amerika tai toleruotų ? Žinoma, ne!

Kaip žinia, Suomijai Mannerhetmo 
tvirtumų liniją pastatė pasaulio imperia
listinės valstybės tikslu pulti Sovietų Są
jungą. Na, pastaroji ir davė baisiems 
atsakymą. Mes tuomet rašėme, jog So
vietai teisingai pasielgė taip darydami. 
Tą dabar šimtu nuošimčių užgiria isto
rikas, Wells, pe komunistas, ne radikalas..

Bet už vis svambiausias Wellso pareiš
kimas buvo ten, kur jis sakė, kad norint 
užbaigti karą ir įsteigti pasaulyj taiką, 
Jungtinės Valstijos, Anglija ir Sovietų 
Sąjunga turėtų susitarti ir išvien veikti. 
Šiuo klausimu mes jau ne kartą pasisa
kėme. Nuolat ir nuolat nurodinėjome, 
kad Amerika su Sovietų Sąjunga turė
tų užmegzti juo glaudesnius santykius ir 
išvien veikti. Jiedvi abi yra galingiausios 

. pasaulyj valstybės. Juodviejų interesai 
nėra kits kitam priešingi. Todėl * tarp 
juodviejų bendras kooperavimas ypačiai 
Chinijos gynimo klausimu gali būti su
darytas lengvai. Žinoma, kol Amerikoje 
bus varoma tokia šlykšti propaganda 
prieš Sovietų Sąjungą, kokia buvo vary
ta iki šiol, tol gerų santykių tarpe mūsų 
šalies ir Sovietų Sąjungos nebus.'

Šitie Wellso pareiškimai užpylė karšto 
vandens už kalnierių lietuviškiems fa
šistams ir socialistams, kurie pleną^hgfc 
Sovietų Sąjunga yra niekas daugiau, HMKvV '? < t

Kelti Tautinį Meiną, Kultūrą!
Elta praneąa:
“Tarybų Socialistinių Respublikų Są

jungos vyriausybės nutarimu ateinan
čiais 1941 metais Maskvoje įvyks trijų 
naujųjų TSRS respublikų — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos—meno dekada. Tas 
TSRS vyriausybės nutarimas rado gyvą 
visų trijų Baltijos valstybių meno veikė
jų pritarimą. Dekados proga, kiekviena, 
respublika parodys savo kultūros pažan
gą, savo teatrinį, muzikinį ir vaizduoja
mąjį meną. Visos trys naujosios Tarybų 
Respublikos — Lietuva, Latvija ir Esti
ja—jau pradėjo dekadai ruoštis. Tenka 
atlikti didelis darbas, susietas su viso te
atrinio organizmo pertvarkymu, o ligi 
įstojant Lietuvai, Latvijai ir Estijai į di
džiąją TSRS tautų šeimą, visose trijose 
respublikose buvo maža dėmesio krei
piama į tautinio, meno plėtojimąsi. Lie
tuva, Latvija ir Estija beveik neturėjo 
valstybinių teatrų, o jų daugumas pri
klausė privatiem asmenims, kurie siekė 
tik savo pelno ir kūrybinių aktorių jėgų 
bei meninės teatrų pažangos reikalai 
jiems mažai rūpėjo. Lietuvoje iš viso te
buvo du teatrai—kauniškis ir šiauliškis. 
Šiuose teatruose,, tilpo ir drama, ir ope
ra ir baletas. Jie ir vaidindavo iš eilės.

“Kai Tarybų Sąjunga Lietuvai grąžino 
Vilnių, teatrų skaičius padidėjo, nes Vil
niuje reguliariai veikė net 5 teatrai. Ta
čiau nė vienas iš tų teatrų neturėjo savo 
kūrybinio veido, nė vienas iš jų nebuvo 
surištas jokiu saitu su liaudies kūryba. 
Dabar visų trijų respublikų teatrai pa
verčiami valstybiniais teatrais, o tai 
jiems suteikia tvirtą ekonominę bazę ir 
leidžia savo veiklą bazuoti ne ant komer
cinių, bet ant idejiniai-kūrybinių pagrin
dų. ‘Mūšų svarbiausias uždavinys dabar 
—išsaugoti visa tai, kas Latvijos, Lietu
vos ir Estijos Socialistinių Tarybų Res
publikų mene yra tikrai meniškai ver
tingo, pažangaus,’ ryšium su dekados 
ruošimu pareiškė TSRS Liaudies Komi
sarų Tarybos meno komiteto reikalams 
pirmininko pavaduotojas drg. A. V. So- 
lodoVnikovas. ‘Padedami pačių gerųjų 
meninių pajėgų, mes turime sukurti so
cialistinę kultūrą šiose naujose Tarybų 
Respuljikose, Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos meną priderinti prie tos didžiosios

j. kuria yra garsi TSRS.—Būsi- 
įskvos dekada Lietuvos, Latvijos

Kaunąs. — Valstybės 
Kontrole senajame režime 
buvo kaip ir uždanga vi
siem neteisėtiems režimo ir 
jo veikėjų darbeliams pri
dengti. Pav., buvusieji mi
nisterial pirmininkai turė
davo vadinamus specialius 
kreditus, iš kurių kasmet 
būdavo išleidžiami milijo
nai, tačiau niekas nepriva
lėjo žinoti, kam tie milijonai 
išleidžiami, todėl jų naudo
jimas “dėl akių” būdavo 
“patikrinimas” pačioje Mi- 
nisterių Taryboje paties... 
valstybės kontrolieriaus, ir 
visos žinios vietoje sunaiki
namos. Drauge su senuoju 
režimu baigėsi ir senasis 
Valstybės Kontrolės veiki
mas. Liaudies vyriausybė, 
kaip visų kitų įstaigų, 
taip ir Valstybės Kontrolės 
veikimą nukreipė liaudies 
tarnybai, o ne jos apgaudi
nėjimui 'ir kenkimui. Buv. 
Valstybes. Kontrolė,; dabar 
jau Valstybės Kontrolės 
Liaudieš Komisariatas, yra 
liaudies reikalų saugojimo 
ir gynimo įstaiga. Tai rodo 
visas jos veikimas.—Vykdy
dama naujus uždavinius, 
Valstybes Kontrolė dar lie
pos 11 (į paskyrė į bankus 
savo atstovus, pavesdama 
jiem nuolatinę bankų opera
cijų priežiūrą; taip pat pa
skyrė atstovus į įmones, 
kuriose valstybės iždas da
lyvauja savo kapitalais, 
kaip “Pienocentras”, “Mais
tas”, “Lietūkis”, “Lietūvos 
Cukrus”, “Lietuvos Baltijos 
Lloydas” ir kelias kitas 
įmones ir draudimo įstai
gas. Valstybės Kontrolės 
buvo atliktas bankų sei
fų, draudimo draugijų, tau
pomų kasų, savitarpio 
kredito draugijų ir lom
bardų nacionalizavimas. Vi
so nacionalizuota 46, o su 
skyriais 202 kredito įstaigos 
ir įmonės, kurių bendra ba
lanso suma siekė 940,825,- 
4741., kapitalo sum. 113,824,- 
195 litai; nekilnojarfiojo tur-

Liaudies vyriausybė,

priežiūrą, kad visose preky- priedų; išjieškojimas vyk- 
1 domas ir kai kurie buvę mi
nisterial neteisėtai gautų 
priedų dalį jau grąžino. 
Šiuo metu revizijos daro
mos eilėje įstaigų, Raud. 
Kryžiuje ir savivaldybėse.

Elta.

bos ir pramonės įmonėse 
darbas eitų normaliai, kad 
nebūtų eikvojamos prekės, 
žaliavos ir lėšos ir kad ža
liavos ir kuro atsargos būtų 
nuolat papildomos. Tuo tik
slu buvo suregistruotos es
ančios prekybos ir pramo
nės įmonėse prekių, žaliavų 
ir kitos medžiagos atsargos. 
2,500 prekybos įmonėse įvai
rių medžiagų buvo suregis
truota maždaug už 214,715,- 
000 litų ir 592 pramonės 
įmonėse maždaug už 105,- 
000,000 litų, neskaitant įren
gimo, inventoriaus ir nekil
nojamojo turto. Nors dar ir 
nedaug laiko praėjo, preky
bos ir pramonės įmonėse 
jau padaryta apie 320 revi
zijų bei tyrimų. Rasta spe
kuliacijos tikslais paslėptų 
prekių maždaug už 270,000 
litų. Kai kuriose įmonėse 
rasta, kad buvę jų savinin
kai iš įmonių išėmė, siekda
mi nualinti. Įmones, stam
bias sumas, pvz., iš “Dro
bės” išimta pinigais 328,389 
lt. ir išduota nepiniginių 
vekselių 163,000 lt. sumai ir, 
be to, pravesta fiktyvių už
sieninių kreditorių vardais 
433,623 lt.; iš firmos “Šere- 
ševskis ir Ko” išimta pini
gų 93,400 lt. ir persiųsta į 
Angliją 462,403 lt. neva už 
prekes, kurių ligšiol negau
ta, o pats firmos savininkas 
nuo 1939 m. rugpjūčio pa
baigos yra išvykęs į Angli
ją ir ligšiol negrįžo. Išaiš
kinta, ,zkad pramonininkai 
br. Kamberiai, versdami 
darbininkus ir tarnautojus 
pasirašinėti vekselius, pagal 
juos neteisėtai išgaudavo iš 
bankų paskolų. Tokių vekse
lių susekta 72,000 lt. sumai. 
Visos šios bylos perduotos 
prokuratūrai patraukti kal
tininkus atsakomybėn. Da
rant revizijas bankuose, su
sekta eilė neteisėtų operaci
jų su procentiniais . popie
riais ir užsienio valiuta. Pa
staruoju metu daromos re-

Kaunas. — Rugsėjo mėn. 
viduryje Rygoje įvyko Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
tarybų respublikų radiofonų 
vedėjų konferencija, kurio
je galutinai ir smulkiai ap
tarta suruošti Baltijos res
publikų valstybinių radiofo
nų socialistines lenktynes. 
Iš Lietuvos pusės konferen
cijoje dalyvavo valst. radio
fono vedėjas Banaitis. Kiek
vieną mėnesį Baltijos res
publikų radiofonai apsimai
nys koncertais. Šis susitari
mas galios ligi ateinančių

to nacionalizuota už 31,147,-1 vizijos valstybės, savivaldy- 
115 lt. ir kilnojamojo už bes ir labdaringose įstaigo- 
2,203,343, lt. Be to, Valsty- se. Rastų pasisavinimų by- 
bes Kontrolės buvo paskirti 1 
instruktoriai prižiūrėti veL 
kimui apskrityse esančiu vi
sų kredito įmonių, jų skai
čiuj ir 225 nenacionalizuotų 
žemės ūkio smulkaus kredi
to draugijų—Vietos darbi
ninkų ir tarnautojų komite
tų padedama, Valstybės- -c 7 
Kontrolė sustiprino įmonių sėtai

Vilnius. — Į Vilniaus uni
versitetą paduota £00 nau
jų prašymų. Iš viso į uni
versitetą šiemet numatyta 
priimti 1,500 studentų. Vil
niuje numatoma įsteigti pi- 
jonierių rūmus, prie kurių 
bus politikos, literatūros, 
aviomodelistų, dramos, 
sporto sekcijos, choras, te
atras, orkestras, kino ir ra
dio. Į sekcijas bus priimami 
patys geriausieji parinkti 
pionieriai.

Šiauliai. — čia pradėta 
statyti nauja, didelė ligoni
nė, kurios statyba, numato
ma, kainuos apie 4 milijonai 
litų. Šiauliuose sveikatos 
reikalai iki šiol buvo žymiai 
blogesnėje padėtyje, negu 
kituose didesniuose Lietu
vos miestuose. Buvo apsi
lankęs Sveikatos apsaugos 
liaudies komisaras Dr. Vy
tautas Girdzijauskas, ku
riam dalyvaujant aptarti 
gydymo įstaigų finansų ir 
personalo reikalai.

Laiškas iš Žemaitijos
Sekantį laišką gavo Kazys 

Lukas nud savo šyogerio Juo
zo Danilevičiaus. K. Lukas gy
vena 45 Hudson Ave., Central 
Brooklyne, o Juozas Danile
vičius Papaičių kaime, Mažei
kių apskrityje, Žemaitijoj, 
Lietuvoj.

VIII-15,-40 met. 
Brangioji Sesute ir švogerėli!

Širdingai ačių už laiškelį ir 
už širdingus linkėjimus. Jums Į 
taip pat linkim viso gero ant 
visados, kad gyventumėt ilgai 
ir laimingai. Brangioji sesutė 
ir švogerėli: Naujienų pas mu
mis dabar be galo daug; bet 
parašyti visko negalime, nes 
nežinom, ar pasieks jumis šis 
laiškelis, kai dabar yra tokie 
neramūs laikai. Jūsų laiškas 

o šitas 
gal ir

greitumu. Kol nusistovės lai
kai, dabar visokių yra kalbų. 
Smetonininkai ir davatkos 
šnibžda, kad bus blogai, ku
nigėliams žada nebemokėti 
algų ir sumažinti žemes, kad 
mažiau vargo beturėtų! Tikė
jimui yra palikta laisvė: į ką 
kas nori, j tą gali tikėti.

Pas mumis pirmiau kalbėjo, 
kad pareis bolševikai, suves 
arklius į bažnyčią. Bet tas nėr

(Tąsa ant 5-to pusl.>—

Klausimai, ir 
Atsakomai

Klausimas
Prašau per “Laisvę” duo- 
atsakymą arba patarimą

los perduotos prokurorui. 
Perduota prokuratūrai byla 
dėl neteisėto išmokėjimo iš 
Lietuvos Banko 12,000 do
lerių Smetonai iš Lietuvos 
išbėgant. Valstybės Kont
rolei pasiūlius, buvo nutar-' 
ta iš j ieškoti iš bu v. ministe-1 
rių apie/51,000 litų jų netei- sklypai paskirstyti.

i paimtų atlyginimų1 Viskas dabar mainosi

neramūs laikai. Jūsų 
ėjo beveik 3 mėnesius, 
gali eiti dar ilgiau, o 
greitai gausite.

Sesut ir švogerėli!
Jūs tur būt jau žinot, ko- Jos tėvas ir motina 

kie dabar laikai. Pas mumis Man aprašė žemę, mergaitę 
dabar yra visai kita santvar- '
ka. Smetonos valdžia išsitaš
kė. Dabar susitvėrė Liaudies 
Vyriausybė su Justinu Palec- 
kiu priešakyje, kuri rūpinsis 
liaudies, o ne ponų reikalais. 
Dabar jau einą žemės refor
ma. Stambiausiam ūkininkui 
paliks 30 ha., o iš dvarininkų 
žemė visai atimama ir išdali
nama mažažemiams ir beže
miams, žemės darbininkams. 
Visas darbas einą tvarkingai, 
žemė iki rugsėjo 1 d. bus pa
dalinta ir visi galės ant savoK 
sklypų sėti rugius. Kas iš mū- 

|Sų familijos gaus žemės, pa
rašysim vėliau, nes dar nėra

ti 
man.

Aš turiu Lietuvoje sesers 
dukterį 10 metų amžiaus, 

mirė.

' ir Estijos menui turės labai didelės reik
šmės. Šios dekados metu kiekviena res- 
!, publika pademonstruos visa tai, ką jos 
’ turi geriausio savo tautinio meno, ir ta 

proga'parodys, ką jos jau spėjo pasisa-
' vinti iš’ socialistinės kultūros. Čia bus 

parodyti Lietuvos, Latvijos ir EstijosSo-
; cialistinių Tarybų Respublikų . meninių 
! jėgų sukurti naujieji meno veikalai. — 
i Lietuvos, Latvijos ir Estijos, meno de-

kados dar kartą visoms tautoms parodys 
Lenino-Stalino tautinės politikos didžią
ją jėgą, kuri teikia galimumus tarpti vi
soms tautybėms ir visų tautų kultū
roms.”

1 Taigi menas ir kultūra Lietuvoje 
pradeda klestėti. Platūs vartai jam 
po atidaryti su naujosios ’santvarkos
ėjimu. Už metų-kitų tarybų Lietuva ste
buklus parodys mene ir kultūroj e.

ir visą ti/rtą ir paskyrė ma
ne apiekūnu, kai buvau Lie
tuvoje trys metai atgal.

Dabar norėčiau mergaitę 
atsikviesti pas save. Nėra 
ją kam ten prižiūrėti. Ką 
turiu daryti ir kur kreiptis?

Veronica Davis.
Atsakymas

Jums priseis reikalą ture-, 
ti su dviem valdžiomis, bū
tent, Jungtinių Valstijų ir 

' Lietuvos. Pirmiausia reikia 
kreiptis prie Amerikos val
džios ir sužinoti, ar jie 
jums leis mergaitę čionai 

žaibo įvesti. Rašykite: U. S. De
partment of Labor, Wash
ington, D. C.

Paskui turite kreiptis į 
Sovietų Sąjungos konsulatą 
apie mergaitės išvažiavimą 
iš Lietuvos. Konsulato ad
resas toks: 7 East 61 St., 
New York, N. Y. Kadangi 

i netoli nuo New Yorko gy
venate, tai galite asmeniš
kai atvažiuoti ir pasiteirau-; 
ti Konsulate,

tik
ta-
at-

I
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FREEDOM OF THE PRESS
AND THE LITH. DAILIES

Review of Military Movement Discussion on 
In the Chino-Jap. War Politics OK

In these times, when entire chains of> newspapers lose 
all sense of proportion in their clamor to get into the war 
and join' the slaughter, a few words about freedom of the 
press, the newspapers, Lithuanian and American, and the 
Daily “Laisve” might be appropriate.

October 1-7 was “National Newspaper Week.”
A considerable campaign was undertaken by the “Editor 

& Publisher” in order to spread the idea that nėwspapers 
can be relied upon to publish the truth, the whole truth and 
nothing but the truth.

Let us, for the moment, disregard any financial motives 
to build up circulation, etc., that the backers of this News
paper Week may have had. Let us merely glance into this 
thing called “freedom of the press.”

Friday’s issue of the Youth Section listed seven items 
of important news events which were suppressed by N. Y. 
newspapers. We can only guess how many more there were 
which are still hidden.

Theodore Dreiser, famous American novelist, has this to 
say about the freedom of the press:

“...the gradual suppression of free speech, free 
assembly, free publication of anything not agreeable to 
corporations, their banks and their 60 would be royal— 
or better—Czaristic families—is so plain to the really 
thinking people in America—as well as those who are 
so directly deprived of the speaking, reading and public 
assembly rights as to be moved to protest, that veritable 
corporation, press and radio blitzkriegs have to be in
dulged in in order to frighten them into silence. Consi
der the corporation work of a political stooge like Dies. 
Or the labors of such geniuses of liberty as Mayor Hague 
of Jersey City, Father Coughlin of the Catholic Church, 
Lieutenant Hynes of the Los Angeles Police and Chamber 
of Commerce hook-up on our West Coast, to say nothing 
of endless others. Who or what was it that cut Anita 
Whitney off the National Don Lee network here in Los

• Angeles on Friday, Sept. 15 last or denied CIO radio 
time in San Diego on the same date? And why didn’t 
our National Free Press carry these facts as news?”
Theodore Dreiser goes on to ask why the American Bar 

Assn. Bill of Rights Committee’s warning to the nation 
against certain Congressional actions was ignored. He asks 
why scores of protests against the drift to war and anti-war 
conferences which voiee the opinions of millions of Ameri
cans are ignored and suppressed.

How trustworthy the newspapers are now becomes ap
parent.

It takes millions of dollars to establish a modern news
paper with all facilities for reporting, photographing and te
legraphing news events.

A newspaper, then, become a Big Business. It is not i 
owned by men who earn $25 a week, but by men, banks 
and colorations whose assets run into the millions. The opi
nions of such newspapers do not reflect the opinions of the 
common working man, but the opinions of the larger banks 
and corporations.

The interpretation of news, the suppression of certain 
news events and the playing up of other nęws is done ac
cording to the wishes and desires of those who have the 
biggest financial stake in the newspaper.

That is why you will not find objectivity of reportage 
in the press. That is why you will find censorship and pro
paganda.

Of course there are smaller newspapers. There are fly- 
by-night propaganda sheets, trustworthy trade-union journals, 
small-town papers which mimic the big-city brothers and the 
foreign language press of which “Laisve” is a part.

Lithuanian newspapers in America have been put to
gether, penny and penny, by hard-working sincere people. 
They usually begin from nothing, struggle along on a pittance 
and are always an inch from collapse. Because of their weak
nesses many of them are only too willing to join the band
wagon with the big-brothers and hammer out on the linotype 
their leanings toward war.

A few newspapers, like the Lithuanian Dailies “Laisve” 
and “Vilnis,” follow a different path. They are in closer 
touch with the readers, reflecting to a greater degree their 
opinions, and publish those items which the controlled press 
usually censors, and fwhich the reader wants to find.

In the past the Daily Laisve has tried to publish those 
bits of news which are usually hidden. That is one reason 
why so many American-born youth read this newspaper in 
the Lithuanian language. Laisvė will continue this important 
policy because the way the tide of public opinion and know
ledge goes within the next few years will decide whether we 
have disaster or progress, war or peace.

For this ^reason the Lithuanian Daily Laisve, of which 
this section is a part, neęds the help and support of every 
reader. Subscriptions, new readers and donations will help.

The Free Press is becoming a rarity and must be saved.

Service to 
Begin Sooft

The (first batch Of men chosen in 
the selective service drawing pro
bably will begin their military train
ing as early as Nov. 18, it was. pre
dicted unofficially here by Col. Lewis 
B. Hershey, acting national director 
of the draft.

Col. Hershey ,who conferred with 
Col. Arthur V. McDermott, New 
York City director, said he couldn’t 
gay on what day the national draw
ing would take place. However, Maj. 
Ben Howell, director of the man
power division of selective service, 
said in Washington that the na
tional lottery probably would be 
held in the Capitol between Oct. 21 
and Oct. 26.

All draftees will be sent to the 

army until the Navy and Marine 
Corps seek reinforcements, Col. Her
shey said.

Married men btween 21 and 35 
cannot expect any special considera
tion, since, Col. Hershey said, their 
eligibility will be contingent solely 
upon their responsibility to depend
ents.

Col. Hershey, at a meeting of the 
Advertising Club, said success of 
selective service depended largely 
upon the intelligent operation of the 
local draft boards. In explaining de
ferment of service because of occu
pational status, he said:

“There are two principal facts 
to be established. First, that the in
dividual cannot be replaced satisfac
torily, and, second, that the indus
try, the employment, or the agri
cultural pursuit is necessary to na
tional health, safety or interest. Ob
viously the decision rests with the 
local board.”

Meanwhile Joseph Curran, presid
ent of the Greater New York In-

Trečias pusi apis’’

“I can’t find your corset, Madam.Couldn’t you cover up with a few 
Willkie buttons?”

THE LOUDSPEAKER
BY MIKE O’PHONE

► The L.K.M. Chorus of Chicago 
has received an invitation from Ke
nosha, Wisconsin, to present a con
cert there. Date to be announced 
later . . .

► Paul Casper of Newark, N. J. 
writes in to say that the Sietyno 
Chorus will present a banquet on 
October 27 and a concert on Jan
uary 25 and asks that other groups 
do not hold affairs that would con
flict . . .

► While on the subject of dates, 
make a note to remember that 
Laisve’^ annual concert will be held 
November 10 . . .

► Suppressed newspapers and 
books are still read in Paris say 
current press reports. Lithuanians 
hdre will have a chance to under
stand the difficulties entailed in 
the publication and distribution of 
such literature when they see 
“Aušros Sūnus” which will be pre
sented here late next month . . .

► The Detroit Aido Chorus is 
planning to invite a very popular 
Eastern songstress to sing for them 
this season. More details coming .. .

► The LMS Connecticut District 
Conference will be held October

Oil Companies Behind Press 
Campaigns Against Mexico

MEXICO CITY. — Ignacio Garcia 
Tellez, Secretary of the Interior of 
Mexico declared that “those oil 
companies which persist in their op
position to our national economic 
integration” are behind the tenden
tious press campaign against Mexi
co by United States newspapers.

Denying the rumors of “revolt” 
he declared that “with respect to 
the perspectives for some revolt, 
and certainly we cannot speak of ia 
social revolution, such perspectives 
only exist in the imagination of 
those oil companies which persist 
in their opposition to our national 
economic integration and in the in
sane hope of the eternal sympathi
zers or allies of foreign intervention 
in Mexico’s internal life; people 
who without outstanding leaders, 
without military heads and no or
ganic party, without unity of ac
tion and the spirit of sacrifice, are 
fostering the illusion that they can 
triumph by fomenting the ambi

dustrial Union Council, CIO, today 
asked Gov. Lehman to provide 50 
per cent farmer-labor representation 
on local draft boards. He told the 
Governor it would be “unfair and 
undemocratic” if the boards were 
made up principally of Chamber of 
Commerce and other employer or
ganizations, “as reports in local 
newspapers indicate.”

Mr. Curran warned that the 
“strictest vigilance” must be ex
ercised by the boards to avoid 
“turning the draft into a weapon 
of political, class and racial dis
crimination and persecution against 
trade union members and trade 
union leaders.”

“The CIO,” he concluded, “is 
strongly opposed to any attempts 
at obstruction or violation of the 
draft law.”

The message added that a list of 
candidates for the boards would be 
forwarded within 48 hours.

Col. McDermott has called on an 
additional 5000 school teachers to 
serve as registrars on Oct. 16. The 
figure brings the total to about 
20,000,

Col. McDermott .is confident that 
the additional registrars will enable 
all of the estimated 1,107,000 regis
trants in the city to sign up within 

the specified hours. I 

20th in Torrington, Conn. A youth 
member of the LMS from Brook
lyn has already been invited to at
tend and give a talk on the work 
of the Art League . . .

► V. Andriulis, editor of the Chi
cago “Vilnis,” celebrated the twen
ty-fifth year of his journalistic ac
tivity this Sunday when the staff 
of the Lithuanian daily held a par
ty in his honor . . .

► Helen Jeskevich is now on the 
road to recovery from a serious 
operation performed last week. This 
column wishes her god speed to 
good health . . .

► The girls of Elizabeth have a 
cleverstrategem that deserves com
ment. In order to insure the success 
of the “Kuprotas Oželis” perfor
mance held last Sunday, they sent 
out post-cards to the Brooklyn lads 
inviting them* to attend: Each post
card was so worded and so signed 
that the poor fellow thought he was 
another Clark Gable and he made 
all possible haste to attend. But 
upon arriving at the hall his great 
disappointment was assuaged by the 
fine performance of the play and 
the excellent dancing ..., 

tions of certain elements, using 
them as instruments for the resto
ration of lost privileges.”

He emphasized that public order 
throughout the country has not 
been disturbed and that in judging 
the present situation “the small 
groups of bandits, simple criminals 
and a few deceived people, who 
have taken up arms giving a poli
tical excuse and taking advantage 
of rapid communications in the Sie
rra and some isolated regions of 
the ' country, cannot be taken into 
account.”

If national interests and rights 
are threatened by “the oligarchies 
and imperialisms, affected by the 
program of the present government, 
the regime' pan count upon the ad
herence of the officers and troops, 
upon the organizations of workers 
and peasants, and the most active 
civic groups, changing -their tools 
rifles, their study rooms for en
campments and shops for barracks, 
defending with their very life those 
rights and interests,” Sr. Garcia 
Tellez told reporters.

Maneuvers at
Border

NACO, Ariz, — Negro troops pat
rolled a 125 mile stretch of the in
ternational boundary from this point 
to Nogales in what army circles de
scribed as “maneuvers.”

The Negro soldiers, about 500 al
together, are part of the 27th In
fantry, one of the few army detach
ments in which Negroes have been 
permitted to enlist. With the dis
bandment of the famous Fighting 
Tenth Cavalry, Negroes were used 
to take care of horses, stables and 
to do labor service in the army.

But today the army has ordered 
its Negro soldiers into an area which 
many observers believe may become 
a region of hostility. Groups of 8 to 
12 soldiers armed with machine 
guns, rifles and side-arms were sta
tioned along the Mexican border at 
daybreak, while .another Negro bat
talion from 25th Infantry was 

moved into old Camp Stėphen D.. 
attle at Nogales.

CHUNGKING. — Central and 
South China and particularly the 
Yangtze River valley and the 
southwestern part of Kwangsi Pro
vince are the main theatres of mili
tary operations in 1940.

The valleys of the Han and 
Yangtze Rivers in the northwestern 
part of Hupeh Province in Central 
China have witnessed the biggest 
fighting during the last few 
months. The Japanese Command, 
aiming at piercing the Chinese de
fense and afterwards splitting the j 
Chinese front into two parts, and 
then routing the forces of Chinese 
troops on the left bank of the Han 
River, via the Han valley, prepared 
big offensive operations in this 
tectoi- in April, concentrating over 
150,000 Japanese troops, aviation, 
tanks, armored cars, artillery, etc., 
in thą Hankow district for this pur
pose.

For nearly three months (May, 
June and July) the northwest part 
of Hupeh’ province was the theatre 
of stubborn fighting, in which the (the Japanese rear. 
Japanese made every effort to 
strike a decisive blow against Chi
nese troops. The Japanese made 
extensive use of its airforce, based 
at Hankow, which carried out in
cessant raids on the Chinese rear
army, and particularly on the coun
try’s big cities (in these three 
months alone, 38 air raids were 
carried out against Chungking, in 
which 2,500 tons of bombs were 
dropped), in an attempt to disor
ganize the Chinese army and rear 
and force the Chinese Government 
to capitulate.

Up to about August, fierce fight-

Bowling...
Tryouts for the B’klyn boys’ Build

ers’ Bowling Tear.«< will begin this 
coming Sunday. All bowlers will be
gin playing at Schumacher’s Alleys 
on Myrtle Ave., Sunday at 2 p. in. ..

- L.. “AL -

Sees “Red” 
Gets “Sock”
ST. PAUL, Minn. — A delegate 

to the Minnesota State Federation 
of Labor convention got the red 
jitters here recently and suddenly 
saw red up in the visitors balcony.

“I demand the removal of the 
person waving the red flag in the 
visitors’ galleries,” the delegate 
shouted to the chair.

An indignant woman stood up in 
the gallery and angrilly protested:

“This ain’t a flag —it’s a sock
I’m knitting for my husband.” •

Though we travel the world over 
to find the beautiful, we must 
carry it with us or we find 
it not. Emerson.

HOLDEN
DIANA LEWIS 
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NEW YORK, N. Y.—“IT’S TRUE! that Fay Holden, the mother of the 
Hardy Family, and an expert swimmer, has improved her natation by mastering 
the ‘back crawl’.” says Wiley Padan. “She learned it while vacationing in the 1 
desert. A young Indian swimmer coached her in the stroke, one of the most•desert. A young Ii----- -----------------
difficult in swimming ... 4

“The three fur coats worn by Judy 
Garland in ’Andy Hardy Meets Debu
tante' are her own and are the first 
important articles of her wardrobe that 
she has purchased entirely on her own

ing took place in western Hupeh, 
where towns were passed from hand 
to hand several times; both sides 
suffered heavy losses and only af
ter great difficulty did the Japa
nese manage to secure a small area 
of territory lying to the west of 

1 Hankow, between the Han and the 
Yangtze rivers and emerge on the 
Ichang-Tsingmin line.

half of August there 
tive lull. Towards the 
ith, however, the Chi- 
, concentrating some 

in Hupeh Province 
by its air force,

launched ari offensive which threa
tens to Encircle the Japanese gar
risons stationed in Ichang, Shashi, 
Tingmin and other towns in the 
western part of Hupeh.

Fighting on other sectors of the 
central front has been of a purely 
local character. Parallel with the 
militąry operations of the Chinese 
Army in Central China, great ac
tivity is likewise being displayed by 
partisan units of the Fourth People’s 
Revolutionary Army, operating in

In the first 
was a compan 
end of the mo: 
nese Commant 
300,000 troops 
and supported 

JESUS SAVES...
(A Short Story) '

I AM TRYING to catch a ride, 
and I wave to a fellow in a 

brand new Ford, and he stops and 
picks me up.

Take me to Berkeley?
Sure, I’ll take you there. I’m go

ing there. I have been up here on 
a job. I am foreman up here. Sheet 
metal work. I get ten dollars a day.

My wife nad a baby last night. 
This is our second. My wife is a 
good woman. I married her six 
years ago. And what a bum I was. 
A gambler I was, and a boozer, a 
tobacco fiend, a sinner. The worst 
sinner you ever saw. Well, after I 
got married I went to hear this 
good woman, this good Christian 
woman, Aimee McPherson, this wo
man that was kidnapped by the 
enemies of Jesus and< God. After 
hearing this good woman I opened 
my heart and Christ came into my 
soul and I got myself a job right 
avį'ay. I was a bum before that, a 
Sinner and a bum, but after that 
I was no longer a sinner and I got 
a job right away.

I got converted on a Sunday 
night. I remember just how it 
happened, just like it happened 
yesterday. After I got converted I 
stayed up until the early edition of 
the Examiner got out and right 
away when I took a look, right be
fore my eyes I read: “Men wanted, 
experience unnecessary. Good pay. 
Chance for advancement.” There it 
was right before my eyes, a miracle 
from God. I went to bed and got up 
bright and early.

I went over to San Francisco and 
went where the ad said, and I saw 
lines of men, one on one side of 
the street the shop was on, and 
some in the street. What a commo
tion it was. I paid no attention to

“The engagement ring which will ap
pear on the finger of Cecilia Parker m i 
this film is her own and has in it an I 
antique rose-cut diamond which has,1 
been in the family of her husband, Dick 
Baldwin, for 150 years.’’ *

b
NEWARK. — David Bucharest, 

president of Newark-Junior College, 
not only wants students to wear po
litical buttons in class but he urges 
įhem to try to convert their class
mates to their own candidates.

In a notice posted on the bulletin 
board, he said:

“It has come to my attention 
there is an impression among some 
students that campaign buttons are 
prohibited here. Not only is there 
no such prohibition but I am very 
anxious that students wear their 
political hearts on their lapels, so to 
speak. >

“What’s more, I hope every Wil
lkie adherent will try to convert 
Roosevelt partisans and vice versa.

“We are doing our best to fit you 
for later life. Politics will be a 
part of that life, even more so, ap
parently, than was the case with 
preceding generations.”

Always I have plucked a thistle 
and planted a flower where 
I thought that a flower would 
grow.

Lincoln. /

it. I was out to obey the voice of 
Jesus. I had promised my wife 
never to leave the straight and 
narrow path of Jesus. So I got in 
line.

Soon I heard the men in the 
street shouting “Scab! Scab!” One 
of them Unions had gone on strike, 
and they didn’t want us to take 
the jobs. At first the devil began 
to torment me. Ah, brother, I know 
the old devil. I began chewing to
bacco when I was six. There is not 
a house in the red light district in 
the Bay Cities that I haven’t been 
in. I know more of them than any 
man my age in these here Bay. 
Cities, and they are plenty. I could 
take you to ’em right now.

As I say, I know the old devil. 
This same devil was at my elbow 
and- bęgąn giving me sugar talk. TI 
saw the old bum right in front of 
me just as real as you are now 
sitting on my right. And he let his 
vile tongue go, “Now, you shouldn’t 
take this job. This job you are after 
is a scab Job. These men on the 
other side have families and babies. 
(I didn’t have any babies then). 
These men are your brothers. You 
shouldn’t take a job like that.” I 
didn’t move on. I tried not to 
listen. Ear muffs for me when 
the old devil talks. Still he wasn’t 
conquered. No, sir!

Then he began on a different line 
altogether and, believe you me, 
never did I battle with the old de
vil like I did that morning. He be
gan quoting Scripture— “Take not 
the bread from the mouths”—some
thing like that, then something 
about the lilies of the field. I kept 
swinging back at the old devil’s jaw. 
The old hypocrite was at 'his best, 
and I knew I had to fight to keep 
him from ruining my chances with 
Jesus.

Just as he was about to overcome 
me, it’s pretty hard to tell what 
happened — but everything got 
pitch dark, just like a fellow goes 
blind all of a sudden. It was Jesus 
who was on my side then, boy, as 
you can tell by what followed. You 
see I was no match for the old 
devil in argument. He had ten cle
ver arguments to my one, and I 
felt like I felt when I got kissed 
on the chin in boxing.

But Jesus saved me. My knees 
gave way and I was kneeling on 
the sidewalk and I began to pray.i 
A fellow standing beside me began 
to kick me, “Get up, you! You 
look funny down there. Get up!” 
But I kept on praying. There was a 
commotion. Pretty soon somebody 
came out of the office. I heard them 
say he was the boss, and I took 
a look at him. He came over and 
asked me what was the matter, and 
I told him to take me into the of
fice and I would tell him there. I 
went in with him and he gave me 
a job.

And do you know from that day 
to this I have never been out of 
a job? Oh, Jesus saves! Once or 
twice I did fall off the wagon but 
I come back. My boss likes me. The 
strike lasted two months. Some of 
the strikers were pretty rough. The 
boss found out that I could handle 
my mitts in great shape. Many" an 
evening when he went home I saved 
his skin. And he is thankful to me 
to this day. There is nothing I can’t 
have in the shop. I am foreman 
now, getting ten berries a day, and 
I expect to get a raise.

I know some of the strikers still 
there getting less than six. They 
have been there twelve years, some 
of them, and I have been only three. 
They have paid dues in the union 
all those years and I haven’t paid 
a cent. I'm my own boss. Nobody 
tells me nothing. I do my work and 
I sure work. I’m no slacker when 
it comes to work.

—Y. RobanofL
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Atsisveikinkite su Lietuviškais 
Dvarais ir Vargšų Neprieteliais— 

Buvusiais Ponais

Pramone Naujojoj Lietuvoj

(Tąsa)
Kauno Apskrities D vamose Darbininkai 
Dirba Neregėtu Stropumu; Kauno Aps
krityje apie 2,500 ha Skiriama Kultūri

nėms Organizacijoms ir Socialiniams
Reikalams

Kauno apskrityje dvarų nusavinimo 
darbai vyksta labai sklandžiai, nes pade
da valstiečiai ir visi darbo žmonės. Ap
link Kaunu ir kiek tolėliau yra visa eilė 
buvusių “veikėjų” ir buvusių ministerių 
dvarų Jr dvarelių. Jie geriau sutvarkyti 
kaip tolimesnės provincijos dvarai ir ge
riau juose dera javai, nes buvusieji mi
nisterial pasirinko derlingiausias apylin
kes. Dabar didelė tokių dvarų ir stambių 
ūkių dalis tenka valstieč., bežem. ir ma
žažemiams, o kiti bus palikti nedalinti 
kultūrinėms ir visuomeninėms organiza
cijoms bei soči jaliniams reikalams. Juose 
be kitko ir Kauno miesto savivaldybė nu
mato įsteigti visą eilę senelių ir vaikų 
namų, kurių reikalingumas labai jaučia
mas, nes iš Smetonos valdymo laikų yra 
užsilikusių daug reikalingų globos.-
Kauno Apylinkėse Bujojo Dvarai, Dabar 

Klestės Kultūra
Iš tokių dvarų, kurie numatomi sunau

doti socijaliniams ir kultūros reikalams, 
svarbiausieji yra šie: 1) Dr. Karvelio 
Noreikiškėse 200 ha, 2^ Yčo Kirkiliškiuo- 
se taip pat 200 ha, 3) Šeino Kazliškiuose 
(visi trys Garliavos vi.), Norkaičio Dau- 
Kccgirėjc 150 ha, 5) Hunebelienės Pa- 
germcnyjc 150 ha (abu Pakuonio vi.), 6) 
Račiūno Vytenuocc 80 ha, 7) Šodės Sar
geliuose 120 ha, Grajausko Grajauskuose 
80 ‘ha (Lapių vi.), 8) Tallat Kelpšos Vil
kijoje 130 h?, 9) Petriko ir Vainausko 
Gaillūničkiuose, Babtų vi., 200 ha, 10) 
Nagevičiaus Žemaitkiemyje 80 ha, 11) 
Jėzuitų vienuolyno Bajenuose, Babtų vi., 
100 ha, 12) Jurevičiaus’ 300 ha Paginėje, 
Babtų v., 13) Maldos apie 100 ha Mikališ- 
kiuose, 14) Matusevičiaus Labūnavoje 
250 ha, 15) Jankausko Apnaruose (Pa
žaislio vi.), 80 ha, 16) V. Petrulio Juli-

*

Be te, numatoma tam pačiam tikslui 
paimti Padubysio dvarų prie Seredžiaus, 
Langicnčs dvarų Stavidvaruose, Lapių 
vi., ir A. Franko dvarų Pajiesyje, Gar
liavos vi. Iš viso šiems reikalams skiria
ma apie 2,500 ha.

Šių dvarų paėmimu kultūros ir socija- 
liniams reikalams labai patenkinti vals
tiečiai ir darbininkai, kurie ypač smar
kiai buvo skriaudžiami Karvelio, Yčų ir 
kituose dvaruose. Karvelio ir Yčų dva
ruose ir dabar dar pasireiškia reakcijo- 

^nieriška dvasia, nes kai kurie iš tų dvarų 
tvarkytojai dar vis negali atprasti nuo 
Senų pažiūrų, kokios plačiai vyravo sme
toninio režimo laikais.

Ypatingos vertės ir reikšmės yra Vai
lokaičio dvaras, Kinderiškiuose, prie pat 
iniesto. Ir darbininkų butams statyti ir 
daržams čia geriausia vieta.

Susidomėjimas žemės skirstymu ir tik
ros padėties supratimas Kauno apskri
tyje visur pastebimas. Kas žemės nerei
kalingas, tas jos nė neprašo.

Komisarų skyrimas dvarams eina la
bai sklandžiai ir jie sėkmingai vykdo už
davinius. Kai kurie dvarininkai ruošėsi 
palikti nenuimtus javus. Komisarus pa
skyrus, laukų valymas ir aplaimai visa 
darbymetė, eina visu stropumu. Komi
sarai ir darbininkai su staliniška darbo 
meile ir sovietišku pasiryžimu griebiasi 
lauko darbų, nežiūrėdami darbo valan
dų, nes, girdi, žemės ūkyje darbo valan
das nustatyti sunku: kai po lietaus pasi
rodo saulutė su džiovinančiu vėjeliu, vi
ro darbininkai su nematytu stropumu ve
ža javus, aria rugienas, kerta vasarojų.

* Jie žino, kad dabar dirba ne kapitalis
tams smetonininkams, bet sau ir savo 
didžiajai darbo žmonių geradė j ai socialis
tinei tėvynei.

Dvaruose ir stambiuose ūkiuose jau 
dirba matininkai ir kultūrtechnikai, iš 
viso 36 asmenys. Daugiausia matininkų 
dirba Vandžiogalos valsčiuje, kur yra 
daug charakteringų savo “bajoriškumu” 
dvarininkų. Tain pat Pakuonio ii* Jona
vos valsčiuos ckirstytinos žemės yra ne-

mažai. Jau baigiamos rinkti apie skirs- 
tytiną žemę paskutinės žinios, kurios 
plaukia sklandžiai.

>>: *

VALSTYBINĖS ŽEMĖS ŪKIO KOMI
SIJOS PRANEŠIMAS

Valstybinė žemės ūkio komisija prane
ša, kad rugpjūčio 20 d. Vilniaus apskri
tyje įvykdyti sekantieji žemės tvarkymo 
darbai:

1) Mickūnų valsč. Žemės Ūkio Komi
sija priėmė 70 skundų, iš kurių dvidešim
čiai uždėjo savo rezoliucijas ir juos pa
siuntė apskrities žemės ūkio komisijai. 
Laukuose prie matavimo darbų dirbo 
dvi brigados, keturi matininkai ir 20 
darbininkų.

2) Turgelių valsč. baigiami paskutinie
ji matavimo paruošiamieji darbai. Buvo 
sudaryta planai trims vienetams, bendro 
350 ha ploto. Prie planų braižymo dirbo 
keturi matininkai. 3) Paberžės valsč. tą 
dieną prie matavimo darbų dirbo šešios 
brigados, viso aštuoni žmonės. Buvo ap
matuota trys vienetai, bendro 140 hek
tarų ploto. Be to, valsčiaus žemės ūkio 
komisija tą dieną gavo devynis skundus, 
kuriuos peržiūrėjusi ir uždėjusi savo re
zoliucijas pasiuntė apskrities žemės ūkio 
komisijai. 4) Jašiūnų valsč. dirbo aštuo- 
nios brigados, viso 16 žmonių. Keturios 
brigados dirbo kameralinį darbą—darė 
planus, o likusios keturios brigados dir
bo lauke ir apmatavo keturis vienetus 
bendro 158 ha ploto. Valsčiaus žemės 
ūkio komisija apsvarstė keturių ūkių by
las ir paskyrė 81 kandidatą žemei gauti. 
Be to Vaičiaus komisija gavo 17 skundų, 
kuriuos dabar aiškina.

Paežerėlių valsčiuje žemės skirstymas 
mažažemiams ir bežemiams vyksta spar
čiai ir darbas numatomas baigti laiku. 
Į žemės fondą paimta <640 ha„r prašymų 
paduota 473, patenkinta prašymų 110. 
Paimta trys dvarai, turintieji 254 ha. 
Prie žemės matavimo, skirstymo dirba 2 
brigados. Komisijai talkininkauja moky
tojai. ,

Telšių Apskrityje žemės Fondui 
Skiriama per 40,000 Ha

Visame apskr. dirba 35 brigados. Pa- 
gelbinis personalas sudaro apie 100 as
menų. Daug ūkių neturėjo planų, teko 
apmatuoti per 20,000 ha. Žemės fonde 
šiuo metu yra per 40,000 ha. Žemei gau
ti paduota 5,583 prašymų.

Visos brigados skirtu laiku baigs dar
bus. Brigadieriai dirba smarkiu tempu. 
Valsč. komisijos dirba be pertraukos.

Brigadieriai ne tik aprašo, matuoja, 
bet ir suteikia daug žinių vietos gyven
tojams.

Mažažemiai gyvena viltimi į geresnį 
rytojų. Jo bakūžėlė pakrypusi, maža, vai
kai apdriskę. Jis gaus daugiau 
galės geriau išmisti. Tie žmonės 
doms uoliai talkininkauja.

Merkines Valsč.
Žemės fondui tenka apie 4,000

mės, tačiau žemės ūkiui tinkamos susi
daro tik 50%, t*, y. pusė, o visa kita kaip 
nepaprastai blogos kokybės žemė teks 
užželdyti mišku ir kt. Ligi šiol žemės 
pertvarkymo darbui vykdyti sudaryta 15 
darbo brigadų, ryšiams su dvarų komi
sarais ir darbo brigadomis palaikyti su
organizuota 16 žmonių ryšininkų briga
da. Komisijai daug rūpesčio sudaro blo
gųjų žemių savininkai, kurie turėdami 
30—40 ha galėdavo išlaikyti vieną karvę, 
vieną arklį ir kelis smulkesnius gyvulius. 
Šie žemių savininkai dažnai ateina ko- 
misijon su prašymais, kad juos iškeltų 
gerųjų žemių rajonan ant 4—5 ha, o jų 
žemę paimtų fondan. Komisija visų pra
šytojų, atrodą patenkinti žeme negalės.

Žiežmarių Valsčiuje
—Tai ne gyvenimas buvo, o baudžia

vos ėjimas, — pasakojo ’darbininkas Sin
kevičius, rodydamas į Stanevos dvarą, 
Žiežmarių vai. — Čia gyveno dešimt ku
mečių šeimų. Jos buvo taip aprūpinamos, 
kad šiaip taip išsimaitintų, gyventų, iš
liktų gyvos. ,Nors šis dvaras atrodo gra
žiai,- žemė sutvarkyta, duoda gerą derlių, 
tačiau kumečiai gyveno lūšnose.

' (Bus daugiau) -

ii i

žemės, 
brigą-

ha že-

Kaunas.—Dar netolimoje 
praeityje ir Lietuvoje bur
žuazija iš proletariato iš
spausdavo paskutines sultis. 
Pridedamosios vertybės 
noram buvo tokia aukšta, 
jog vidutiniškai skaičiuo
jant (ne visų rūšių darbe 
vienodai) kiekvienas darbi
ninkas per dieną sau dirb
davo 2į valandos, o 5| va
landos dirbdavo išnaudoto
jams. Lietuvos centrinio 
statistikos biuro duomeni
mis, šių metų birželio mėne
sį darbininkas vidutiniškai 
per dieną gaudavo 4.40 lt. 
arba 110 litų per mė nesį, o 
to pat biuro duomenimis 
pragyvenimo minimumas 
dviem asmenims (t. y. be 
vaikų) šeimai š. m. birže
lio mėn. sudarė 133,69 lt. 
Tačiau oficialus smetoninės 
Lietuvos pragyvenimo mini
mumas buvo apskaičiuoja
mas tokiais minimaliais ro
dy kliais, kokie būtini žmo
gui, kad tik nemirtų badu. 
Apie kokius nors kultūri
nius reikalus arba praban
gos dalykus darbo žmonėms 
nebuvo nė kalbos. Darbo 
našumas buvo labai žemas, 
nes darbininkas neturėjo 
jokio akstino tą našumą 
kelti. Ir vis dėl to Lietuvos, 
ypač Vilniaus srities darbi
ninkai būtų džiaugęsi ir to
kiu pragyvenimo minimu
mu, jei jis jiems būtų bu
vęs laiduotas. Tačiau, ne
darbas, ypač Vilniaus kraš
te, buvo baisi darbo žmonių 
rykštė.—Dabar, Socialisti
nei Lietuvai atsivėrė nau
jos, plačios pramonės per
spektyvos. Jaunoji Lietuvos 
TSR gaus savo cementą, ku
rio žaliavos bazės užteks 
šimtui metų ir -savo natū
ralią elektros energiją dur
pių ir vandens jėgos (upių) 
bazėse. Lietuva pakanka
mai turinga durpynais ir 
upėmis.1 kol kas kuro ba
lansą teks reguliuoti | skys
tojo ir kietojo kuro itnpor- 
tu. Šis importas sudaro 
50% viso Lietuvai reikalin
go kuro. — Kitas (po ku
ro) klausimas, turįs LTSR 
pramonei labai didelę reik
šmę, yra įmonių aprūpini
mas žaliava. Kol Liėtuva 
dar tebėra susirišusi sutar
timis su Vakarų Europos ir 
užvandeninių kraštų valsty
bėmis, tol ji kurį laiką dar 
naudosis šių kraštų žaliava, 
tačiau palaipsniui ji ' įsi
jungs į visasąjunginį planą, 
pagal kurį bus išspręstas 
visas fabrikų ir dirbtuvių 
žaliavomis aprūpinimo klau
simas. Tada Lietuvos TSR 
pramonė pradės dirbti visu 
savo pajėgumu. Fabrikuose 
ir dirbtuvėse bus pereita į 
dviejų ir trijų pamainų dar
bą. Per trumpą gyvavimo 
laiką Pramonės ministerija, 
dabar Lietuvos pramonės 
liaudies komisariatas yra 
numatęs gamybinį planą ar
timiausiam laikui. Šiuo pla
nu numatyta pastatyti eilę 
naujų fabrikų ir dirbtuvių, 
pertvarkyti senas ir paleisti 
į darbą esančias, bet iki 
šiol nesutvarkytas dirbtu
ves, būtent: automatines 
vamzdžių dirbtuves Petra
šiūnuose (netoli Kauno), 
numatyta paleisti į darbą 
13 metų neveikęs odos fa
brikas Šiauliuose, pilnu 
tempu užvirs darbas dirb
tuvėse: .medžio apdirbimo 
“Sparterį” Vilniuje, kartono

• ir lignino Valkininkuose, 
, gana stambiuose tabako fa

brikuose, tipografijos, poli
grafijos įmonėse, ■ kaip 
“Spindulys”, “Spaudos Fon-

das”, “Raidė” ir “Popie
rius” Vilniuje—visi įrengti 
pagal naujausių technikų. 
Reikia dar paminėti radio 
fabrikų Vilniuje, metalo 
apdirbimo dirbtuvę Lentva
ryje, kurie netrukus taip 
pat bus paleisti į darbų. 
Kelių pamainų darbas pir
moje eilėje bus įvestas gu
mos ir tekstilės pramonėje. 
Numatyta pastatyti ir įren
gti medvilnės audimo nau
jas fabrikas, bus paleistos 
į darbų gilzių dirbtuvės 
Verkiuose (prie Vilniaus). 
Lygiagrečiai su stambiosios 
pramonės (Lietuvos mastu) 
rekonstrukcija ir reorgani
zacija imtasi priemonių pa
gyvinti ir paskatinti ama- 
Jų kooperacijų. Visa eilė 
smulkių rankinių ir mecha
nizuotų amato įmonių bus 
sujungta ir rekonstruota. 
Ypatingai nudžiugs Vil
niaus pirštinių gamintojai, 
kurių gaminiai kadaise bu
vo garsūs toli už Lietuvos 
sienų. Nėra abejonių, kad 
1,000 Vilniaus specialistų' 
pirštinių gamintojų sugebės 
per metus pagaminti ma
žiausiai apie milijonų porų 
pirštinių. — Didelis dėme
sys atkreiptas į neseniai įs
teigta statybos trestų. Jis 
statys ne tik respublikines 
reikšmės pramonės pasta
tus, bet kartu tenkins savi
valdybių įmonių reikalavi
mus aprūpinti darbo liaudį 
būtais. Auto trestas papil
dys geležinkelių ir vandens 
transporto darbus. Praplės
ta Lietuvos pramonės pro
grama sukels gyvus mainus 
su kitomis Tarybų respubli
komis: bus įvežama iš bro
liškųjų respublikų žaliava ir 
išvežama į jas mūsų gami
niai. Tarybų Lietuva jau 
dabar gali laisvai pasidalin
ti su kitomis sąjunginėmis 
respublikomis popieriaus, 
kartono, degtukų šiaudelių,

tabako dirbinių, faneros, 
pirštinių, odos, drobės, stik
linių indų ir metalo, galan
terijos perteklium. Ateityj 
šitie pramonės gaminių 
mainai daug kartų padidės.

Kaunas. — Automatinę 
kojinių dirbtuvę “Karūna” 
Šiauliuose nacionalizavus— 
jos darbininkai darbo našu
mų pakėlė 42 nuošimčiais.— 
Anykščiuose B. Karazijos 
vyno darykloj darbo našu
mas pakilo 25-30 nuoš.

Elta.
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New York. — Orlaivi^ 
žinovai čia tvirtina, kad 
lengvieji vokiečių lėktuvai 
negali nešiot ir mėtyt “pa
čias didžiąsias” bombas, ku
rios sveria nuo vieno tono 
iki 3,600 svarų.

London. — Italų orlaiviai 
tris kartus bombardavo an
glų tvirtovę salų Maltų, bet 
nepataikė į jokių svarbių 
vietų. Anglai nukirto 4 ita
lų orlaivius.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje ‘‘Laisvėje0.

Lietuvių Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA

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

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

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

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

■LAISVES" VAJUS
GAVIMU NAUJU SKAITYTOJI!

$

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

Vajus Prasideda 1 d. Spalių
t

Baigsis su 15 d. Lapkričio
Prašome visą “Laisvės" skaitytoją gauti savo dienraščiui nors po 

vieną naują skaitytoją.
r

PINIGINES DOVANOS KONTESTANTAM«
1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5— $18; 6—$15; 7—$12; 8—$10;
< ' 9—$7; 10—$5.

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

“Laisves” kaina metams $5.50 
ir pusei metų $$.00. Brooklyne 
metams $6.00, pusei metų $3.25.

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

‘‘LAISVE”,.

Prenumeratas ir mokestį siųskite šiuomi antrašu:

Brooklyn, N. Y427 Lorimer St

HumMMm
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*7'Shenandoah, Pa.
Iš LLD 17 Kuopos Susirinkimo

LLD 17 kuopos susirinkimas 
buvo laikytas rugsėjo 29 die
ną. šitas susirinkimas buvo 
pirmas po ilgos pertraukos, 
nes visos vasaros mėnesiais 
draugai negalėjo sušaukti na
rių. Bet tas tik lietė susirin
kimus. O užsibrėžti vasaros 
darbai tapo atlikti, kaip tai: 
surengti du piknikai, vienas 
dienraščio “Laisvės” naudai, 
o kitas LLD 9 apskričio nau
dai. O dabar vėl reguliariai 
laikysim susirinkimus kas mė
nuo. Draugai, stengkitės atsi
lankyti į ateinančius susirin
kimus.

Mūsų kuopos organizatorė 
O. Naravienė perstatė du nau
jus narius, draugą F. Žuką ir 
A. Pareškevičių ir ragino vi
sus draugus, kad ir jie gautų 
nors po vieną naują narį.

K. Motuzą, finansų sekreto
rius, raportavo, jog iš 28 na
rių tik 17 yra užsimokėję už 
šiuos metus duokles, tai pra
šė draugų, kurie dar nemokė
ję, kad ateinantį susirinkimą 
mėgintų užsimokėti.

K. Naravas pranešė, jog 
prakalbos bus laikytos 2 ir 3 
dieną lapkričio šiose vietose: 
Mahanoy City, Shenandoahry- 
je ir Minersville. Kalbėtojas

A. Bimba iš

amerikonų srovei jie neįdo
mūs. O vietinė spauda būbni- 
no per višą mėnesį apie šį 
koncertą. O pasekmės buvo 
nekokios.

Raymond, Wash
Apie Juožapo Kapurės Mirtį

Rugsėjo 22^ dieną vienas 
žvėjotojas žuvavo Willapo 
upėje ir pamate, kad žmogus 
plaukia kojomis pirmyn, • o 
galva paskum. Jis tą negyvėlį 
tuojau ištraukė ir pranešė po
licijai. Policija pašaukė gy
dytoją, kuris pripažino Kapu- 
rę prigėrusį jau valandą lai
ko. Kepurė išėjo iš namų 9 
vai. ryto, o jį ištraukę negyvą 
11:45 vai.

Niekas nežino, kas su ju-o- 
mi atsitiko. Ar jis įkrito ne
tyčiom, ar patsai įšoko ir nu
siskandino, niekas nežino. Ro
dosi, nebuvo priežasties žudy
tis, nes jis turėjo gera darbą 
ir gerai uždirbdavo. Bet vie
ną savaitę prieš mirti nedirbo 
ir gerai pagėrė.

Juozas Kapuraitis
1871 metų kovo 19 dieną Lie
tuvoje, Žemaitijoje. Atvažia
vo į Ameriką 1898 metų ko
vo 12 dieną į Pittsburgh, Pa. 
Pittsburghe išgyveno apie de
šimt metų. Kai ten gyveno, 
buvo gana veiklus žmogus, 
prigulėjo prie socialistų kuo
pos ir padėjo sutverti Mokslo 
Draugiją. Jis buvo tos drau
gijas iždininku kelius metus. 
Padėjo sutverti ir Kliubą ir 
buvo didelis laisvamanis 
laiką.

Į Raymondą atvažiavo 
ar 33 metai tam atgal ir
nai visą laiką gyveno. Seniau 
buvo “Laisvės” skaitytojas. 
Bet per paskutinius kebus me
tus jokio laikraščio neskaitė. 
Man teko su juom kalbėtis 
kokios trys savaitės tam atgal 
apie permainą Lietuvoje, 
labai džiaugėsi ir sakė, 
jisai nori da pagyventi 
kius metus ir pamatyti,
naujo įvyks. Aš jam sakiau, 
kad jisai da gyvens 
tų. Buvo gana dar 
dar galėjo dirbti.

Kapuraitis čionai
jokių giminių. Sakoma, kad jo 
brolis pirmiau gyveno Pitts
burghe.

Juozas buvo nevedęs. Palai
dotas rugsėjo 26 dieną. Nepa
liko jokio turto. Paskutinius 
15 metų gyveno pas svetim
taučius.

gimė

Seattle, Wash.
Noriu atmint gyvus senus

tarimų : nutar-
100 kopijų

f1

bus draugas 
Brooklyno.

Buvo ir gerų 
ta parsitraukti
knygučių. “Teisybė apie Lie
tuvą,” kurią išleido Apšvietos 
Fondas ir platinti jas tarp vi
sokių srovių lietuvių.

Nutarta, ka*d būtų mėgina
ma lavinti vietinius draugus 
prie laikymo paskaitėlių. Tai 
pirmą tokią paskaitėlę su
rengti liko pavesta draugui 
A. Kuzmickui, o temą gali pa
tys pasirinkti. Tokios paskai
tėlės lavins mūsų draugus ir 
duos jiems progą ką nors sa- 
vystoviai nuveikti.

Nutarta, jog visi nariai turi 
gauti po vieną naują narį ant 
ateinančio susirinkimo.

Nutarta, kad šiame “Lais
vės” vajuje visi draugai vie
ningai dirbtų. O vajininku iš
rinktas S. Kuzmickas. Tad, 
'draugai, padėkim mūsų vaji- 
nink u i būti dovanų eilėj!

šiame susirinkime buvo to
limas svečias, draugas Abekas 
iš Chicagos, kuris važinėja su 
prakalbom po mainų apylin
kę, bet shenandoriečiai nega
lėjo surengti prakalbų ant tos 
dienos, nes laikas buvo per 
trumpas. O antra, tai pavėla
vimas su pranešimu dėl mūs. 
Draugas Abekas atsilankęs į 
susirinkimą, buvo pakviestas 
pakalbėti. Jis trumpai api
brėžė dabartinę viso pasaulio 
padėtį. O paskiau davė pa
mokinimą, kaip reiks veikti 
ateityje šioje šalyje. Biskį pa
peikė mus už nelaikymą susi
rinkimų vasaros laike. O mes 
jam prižadėjom, jog tas dau
giau neįvyks. Draugas Abe
kas atsikreipė aukų dėl Ap
lietos. Fondo. Tai kuopa pa
aukojo 2 dolerius ir draugas 
K. Motuzą aukavo 1 dolerį. 
Viso 3 doleriai. Po susirinki
mo K. Naravas nuvežė drau
gą Abeką į Minersyillę ant 
kito LLD susirinkimo. 

* * *
*Caro likučiai ir mus aplan

kė. Nedėlioj, 29 dieną rugsė
jo, man teko nueiti ant kon
certo, kurį surengė mūsų apy
linkės pravoslavai. O daini
ninkais pasikvietė plačiai pa
garsėjusį Dono Kazokų Rusų 
Chorą, kuris dar bastosi po 
svietą nuo caro dienų. Tas 
choras labai gerai dainuoja, 
bet dainos, tai visos tik verks
mas senosios Rusijos ir caro 
pagarbinimas. Mat, jie dar vis 
mąsto, jog grįš tie laikai. Jie 
visi apsirėdę savo senomis ca- 
ristinėmis uniformomis. Bet 
visi nusenę taip, kaip ir jų 
dainos ir uniformos. Veltui jie 
laukia tos dienos, nes nei jie, 
nei jų pasekūnai nesulauks, 
kas mirė, tai daugiau nekels.

Žmonių buvo mažai, o tie, 
kurie buvo, tai daugiausia 
biznieriai ir kunigai. Įžanga 
buvo- 1 doleris. Pasirodo, jog 
darbininkam ir taip plačiai

visą

32 
čio-

Jisai 
kad 

pen- 
kas

daug me- 
drūtas ir

neturėjo

Kaip žmogus numiršta, tai 
mes tankiai pamatom, kad 
toks ir toks draugas numirė, 
buvo geras veikėjas, laikraš
čių skaitytojas ir jų rėmėjas. 
Bet jau xto draugo ar draugės 
nėra. Bet jeigu mes apie juos 
parašytume, kaip jie dar gy
vi yra, apie jų darbus, ką jie 
nuveikė būdami tarpe darbi
ninkų per visą savo gyvenimą, 
tai irgi būtų svarbu. Draugas 
V. .Kapsukas sakė, kaip mes 
kalbėjomės su juo, “draugai, 
negarbinkite numirusių.”

Aš čion noriu kelis žodžius 
tarti apie drg. Tedeušą Ulskį, 
kuris yra ALDLD 161 kuopos 
organizatorius ir narys nuo 
kuopos susitvėrimo. Tas drau
gas retai kada apleidžia kuo
pos susirinkimus. Jis tik tada 
nebūna susirinkime, jeigu ser
ga arba kokia kita didelė 
priežastis pasitaiko.

25 d. rugsėjo draugui Uls- 
kiui suėjo 65 metai. Dabar jis 
pradės naują gyvenimą, nes 
gaus nuo valdžios senatvės 
pensiją. Jis gaus po $22 į mė
nesį. Taipgi ir jo gyvenimo 
draugė gaus tiek pat. Bet gau
nant $44 į mėnesį, sunku bus 
pragyventi. Dar draugas Ul
skis vis dirba dirbtuvėj. Iš 
arnoto jis yra “kaperis” arba, 
sakant, bačkų dirbėjas. Prigu
li prie unijos per ilgus

Draugas Ulskis yra 
iš pirmutinių lietuvių, 
atvažiavo į Seattle,
prie vietinės L.D.K. Gedemino 
draugystės per daugelį metų. 
Aš atmenu, kaip tvėrėm LSS 
182 kuopą. Jis buvo pirmuti
nis narys, tai buvo 1912 me
tais. Jis jau tada prigulėjo 
prie anglų socialistų partijos.

Drg. Ulskis turi 3 brolius ir 
vieną seserį. Vienas brolis gy
vena Seattle, kitas, F. Ulskis, 
gyvena Oregon City, Ore. Fe
liksas Ulskis gerai žinomas 
Oregon valstijoj. Jis yra geras 
veikėjas dėl darbininkų klc-

sos. Vienas brolis gyvena Chi
cago, Ill., o sesuo gyvena Lo
well, Wash.

Draugas T. Ulskis yra “Vil
nies” skaitytojas. Turi savo 
šeimyną išauginęs, 1 sūnų ir 
3 dukteris. Vaikai visi ženoti. 
Visi vaikai kalba lietuviškai.

Mes sveikinam . drg. Ulskį 
ant jo 65 metų sukaktuvių 
Ii likim gyvent ilgus metus 
darbuotis tarp darbininkų?

ir 
ir

savo kuopoj vieną 
kuriam sueis lapkri- 
76 metai. Jis yra se- 
draugas mūsų kųo- 
yra daug pasidarba- 

Kai kuopa

Dar turiu primįnt, kad mes 
turime 
draugą, 
čio 6 d. 
niausiąs 
po j. Jis
vęs mūsų k-pai.
rengia kokį parengimą, tai jis 
visada būna tikietų pardavi
nėtojas, kur jis mažai kada 
klaidų padaro. Jis yrą “Lais
vės” skaitytojas ir darbininkų 
šelpėjas, nes jis su aukomis 
vis pasirodo pagal savo išgalę. 
Tai yra Juozas Bukauskas.

Mes linkime jam ilgus me
tus gyventi, kad išgyventų iki 
100 metų.

Office Phone 
EVcrgreen 4-6971

Dar 4 Valstijose Komunistai 
Išstatė Savo Kandidatus
Nors komunistų priešai, 

kiek išmanė, stengėsi išmest 
Komunistų Partijos kandi
datus iš rinkimų sąrašų, vis 
tiek komunistai laimėjo tei
sę išstatyt savo kandidatus 
rinkimam Californijoj, Min- 
nesotoj, Alabamoj, ir Rhode 
Islande, — neskaitant įvai
rių kitų valstijų. Taip rašo 
“Daily Worker.”

7:30 v. vakaro, “Laisvės” svetainėj. 
Susirinkimas bus labai svarbus, tad 
visi nariai-nares dalyvaukite ir atsi
veskite naujų narių Įrašyti į organi
zaciją. Nariai gaus po naują knygą 
ir trmėnesinį žurnalą “šviesą.” La
bai yra pageidaujama, kad visi už
simokėtų už 1940 m. Įsigijimas kny
gos padarė daug lėšų, o jas reikia 
greitai padengti. — Kuopos Org.

(237-239)

9
8

SCRANTON, PA.
LDS susirinkimas įvyks seredoje, 
d. spalių, pas drg. F. M. Indrulį, 
v. v., 129 W. Market St. Visi na

riai pribūkite susirinkiman. — J. 
Norkus. (237-238)

metus, 
vienas 
kurie 

Priguli

Kiekvienas apšVietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves-

' k

iiTg

(237-238)

inside Phone 
EVergreen 4-6485

91V

u.J 
iki

WILLIAMSBURG
1-mos kuopos susirinkimas 

ketvirtadienį, spalių 10-tą,

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St Tek Stagg 2-5938 Brooklyn, kNibYiu 
Varpo Keptuves Keksaį Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausiu •

PRANEŠIMAI K KH UK
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, spalių 9 d., 8 v. v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugai, bū
tinai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes bus daug svarbių dalykų ap
tarti. Taipgi bus rinkimas delegatų 
į LDS 3 Apskr. suvažiavimą, ku
ris įvyks spalių 27 d. — V. K. She- 
ralis.

LLD 
įvyks

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

OPEN bAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

LAIDIES’ DAYS
and Tues, from 12 a.m. toMon.

11 p.m. After 11 p.m. for gents

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

Sun. all day and night

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

Manhattan Liquor Store
DABAR YRA

Siunčiame duoną per paštą j kitus miesrua, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų^pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

LIKERIŲ KARE g|
L MmSio O.

begalimaLAIŠKAS Iš ŽEMAITIJOS

metų.

yra

License L-886

j jungta
mes ga

pinigus, 
norėda-

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

uz 
nei

Aplankykite mūsų rcligijinių daiktų 
departamentų. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktą

Kainos gali būt pakeičiamos 
be pranešimo 

f

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tarpo Graham & Manhattan Aves. Tel. Stagg 2-2173

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
išsipildė. Arklius stato į arkly- 
des, o bažnyčios paliekamos 
kaip buvusios.

Raudonosios armijos karių 
yra be galo daug, bet jie labai 
mandagūs, nei vieno neužkliuį- 
do, nieko iš žmonių neima. Jei 
ko reikia, perka 
O dykai neįduosi 
mas.

Dabar Lietuva
į SSSR sąstatą. Dabar 
lėsim važiuoti į Maskvą. Sie
nos dabar bus nuo Palangos 
ligi Vladivostoko.

Bet perdaug išsiplepėjom, 
dar gerai nežinom ir mes, kaip 
bus toliau, ateitis parodys.

Daugiau iš familijos visi 
sveiki tebesam, šiemet turė
jom blogus metus: lietaus, 
kaip reikėjo, nebuvo, o dabar, 
kaip reikia vasarojų atimti, 
kožną dieną lyja.

Dabar, mieloji sesute ir švo- 
gerėli, jei gausit šį laišką, tai 
parašykite mums veikiai ir ap
rašykite, kaip pas jumis be
rašo laikraščiai apie Lietuvą 
ir taip viską. Kaip jums ro
dos, ar dabar mums bus ge
riau ar blogiau ? Mes dabar 
dar nieko negalim suprasti. 
Pas mumis per mitingus aiški
na, kad bus daug geriau. O 
kaip bus, ateitis parodys. Tai, 
mielas švogerėli ir sesute, li
kite sveiki mūsų aplankyti ir 
mes liekam sveiki, tik su ne
kantrybe nuo jūsų atsakymo 
belaukiu.

Jūsų švogeris ir .sesuo,
Juozas ir Rožė Danilevičiai.

Mes išstojome su žemiausiom is kainomis, kokias tik 
suteikti sa vo kostumeriams

Kainos ant visų garsių jų rūšių yra taip žemos
<

kaip dar nebuvo nuo atšaukimo prohibicijos
111 .......... 1 1 ............. ...

Štai yra keletas iš daugelio rūšių

GOLDEN WEDDING
THREE FEATHERS
SCHENLEY RED LABEL
SCHENLEY BLACK LABEL

WILSON
CALVERT RESERVE
CALVERT SPECIAL
GREEN RIVER

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

Perfekto ir mėlsvai-balti dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 

kainos laike vienerių

Riešiniai laikrodėliai
Apkainuoti nuo $2.00 
Pilnai garantuoti

OLD OVERHOLT
MT. VEfcNON
GIBSON
OLD MR. BOSTON PINCH

CARSTAIRS
SEAGRAM
SEAGRAM VO 
CANADIAN CLUB

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

Ateikite ir Persitikrinkite

Sunday Farm Brand Whiskey $ 1.39 už kvortąMANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand St.. Brooklyn N.Y

Mes pasiliekam teisę 
limituoti kiekį

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

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

IŠTYRIMAI DOVANAI

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

Tarp Union Square ir Irving Place 
,.Valąndo&:, .9 A. M.—8 P. M.: Sekmadieniais: 9 A.. M.—2 P. M.



Gražiomis Dienomis 
Akstiną Girion

’ 3UH3VA______
Pasitaikius-' gražiam orui 

i tekmadienį, kiekvieną miesto 
gyventoja;-' tartum traukte kas 

i Wlkia-akstina .vykt į girią ir 
DM^t^eną.sdienelę dar praleis- 
pOTran? °te£‘ sąulės spindu
liuose, kol nėlattbji žiema ne- 
uz/akina keliems menesiams 
namuose 4r salės^.

Pasinaudojant \iusitęsusiu 
gražiu oru, Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas ruošia dar 
vieną išvažiavimą Long Island 
girioje prie Springfield Blvd 
(25th Roajęl ir Springfield 
Blvd yra vienas ir tas, pats), 
ku^Jau buvo vienas moterų, 
taipgi ir vienas 1-mos kuopos 
išvažiavimas. Bus gerų karštų 
užkandžių ir kavos, taipgi šal
tų gėrimų. Įžanga nemokama. 
Įvyks ateinantį sekmadienį, 
spalių 13 d.

Pastaba: Jei lytų, pramoga 
bus vakare, “Laisvės” salėj.

Išvažiavimo vieta randasi 
skersai 25th Road kelią nuo 
Alley Pond parko. Įvažiuoja
ma į aikštę pro tankius krū
mus, dviem mažais keliukais. 
Reikia įsitėmyt, kad nežiūrint 
iš kurios pusės ant 25th Rd. 
jūs atvažiuosite, vienoj pusėj 
kelio, į rytus, bus Alley Pond 
Parkas, o kitoj pusėj kelio, į 
vakarus, bus giria, kurioj už 
apie gero bloko įvyksta lietu
vių, lenkų ir kitų grupių iš
važiavimai. Iki 25th kelio iš 
Jamaicos priveža Hillside 1 
busai.

Greatneckie tis Hacinkevičius 
Randasi Jamaica Ligoninėj
Serga Mačis Hacinkevičius, 

gteatneckietis, Pirmyn Choro 
narys ir “Laisvės” skaitytojas. 
Jam padaryta operacija ant 
apendiko 3 d. spalio. Opera
cija pavyko gerai. Ligonis 
sveiksta.

Jis randasi 2 aukšte, Room 
226, Jamaica Hospital, Van 
Wyck ir 89th Ave., Jamaica. 
Lankymo valandos: antradie
nį, ketvirtadienį/šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 2 iki 3 v. p.p. 
Trečiadienį ir pekntadienį 
nuo 7 iki 8 v.v. Būtų gerai, 
kad draugai aplankytų.

Linkiu greit pasveikt.
Povilas.

Prasidėjo Balsuotojų 
Registracija

Pradedant spalių 7-ta, vi
same mieste vyksta piliečių 
registracija balsavimams. Tik 
užsiregistravusieji tegalės bal
suot šiuose rinkimuose, tad vi
siems svarbu užsiregistruot. 
Valandos nuo 5 vai. po pietų 
iki 10:30 vakaro.

Užsirašykite
Greta registracijos, vedama 

užsirašymas partijų balsuoto
jais — “enrollment,” kuris, 
nors nėra privalomas, yra la
bai svarbu. Ypatingai svarbu 
darbo žmonėms užsirašyti 
American Labor Party (Dar
bo Partijos) balsuotojais, kad 
sekamais metais galėtumėt 
padėti uždėt ant baloto dar- 
biečius.

Darbietis.

Jaunuoliai Sužeisti
Auto Nelaimėj

Anksti sekmadienio rytą 
ant Meeker Ave. ekspresinio 
kelio apsivertė mašina su 8 
jaunais keleiviais ir visi tapo 
sužeisti, o du sužeisti gana 
pavojingai.

Mašinos vairuotojas Frank 
Laukaitis, 25 m., 130 N. 1st 
St., grįžęs vėžinąs kitais jau
nuoliais iš vestuvių. Privažia
vus prie Jackson Ave. esantį 
užsisukimą, jų mašina nuo 
kraštutinių užšoko ant viduri
nių vėžių ir apvirto. Toj vie
toj, sakoma, nuo padarymo 
kelio, jau esą buvę bent pora 
desėtkų nelaimių.

Jaunuolės Eleanor Ryan, 18 
Meehan St., ir Jean Wierbow- 
ski, 108 Bedford Ave?} nuvež
tos ir pasiliko Greenpoint li
goninėj Patsai vairuotojas ir 
4 kiti^brooklyniečiai jaunuo
liai, taipgi vienas iš Jersey Ci
ty, apraišioti ir pasiųsti namo.

Dėkingi Vestuvių Dalyviams

V. Taurui Pagerbti Vakaras 
Puikiai Pavyko

z Mažas Stiklelis Padarė
' Didelį Šurną

Šurną
Šampano įtakoj, aktorė 

’Christine Fischer labai poniš
kame Versailles Kliube, N. Y., 
šampanu su visais stiklais ir 
kitokiais ant stalo buvusiais 
gražumynais ir - skanumais 
pradėjo “krikštyti” turčių 
John F. Andrus, taipgi buvusį 
savo vyrą Harry Fischer.

Didelė Nelaimė Keltuve
Textile Bildinge, N. Y., kel

tuvas su 8-niaisx žmonėmis 
krito nuo 11-to aukšto į 
skiepą ir visi keleiviai sužeis
ta. Policija turėjo prapjaut 6 
colių storio sieną, kad išimt 
sužeistuosius.

Rugsėjo 22-rą, apreiškimo 
bažnyčioj, susituokė maspe- 
thietė Marytė Vaznytė ir Ed
vardas Peikus. Abiejų tėvų 
pastangomis buvo suruoštos 
šaunios vestuvės Knight Man
sion patalpose. Jaunųjų paly
dovais buvo M. Karaziejūte, 
K. Peikus, M. Petronytė, L. 
Grigonis, S. Kazlauskaitė, P. 
Bukantas, L. Navickaitė, V. 
Peikus, M. Kizniūtė, K. Kara- 
ziejus, L. Perevičiūtė, V. Bu-.' 
draitis. Svotais — A. Nikiū- 
niunienė ir A. Akelaitis. Ves
tuvių suruošimo darbuose pa
gelbėja dėdė ir teta Ji A. Važ
mai.

Tėvai, A. ir K. Vazniai ir 
Pov. 'ęelkai dėkingi virš mi
nėtiems ir visiems kitiems ves
tuvių dalyviams.

Jaunieji, po apsilankymo 
Washingtone, Virginijoj ir ki
tur, sugrįžo namo ir apsigyve
no 66-34 —- 53rd Rd., Mas- 
pethe. D.

Pereitą penktadienį 3 ber
niukai suvarstę 65-kių stovin
čių automobilių šynas Central 
Brooklyno srityje. Kaip, vienas 
iš sugautųjų sakęs, jie tai da
rė dėl šposų.

Spalių 5-tos vakarą, “Lais
vės” salėj, įvyko šaunus ban- 
kietas, suruoštas laisviečių 
pagerbti V. Taurą-Vidiką jo 
literatinio darbo 30-ties metų 
ir amžiaus 55-kių metų sukak
tyse. Vakaras išėjo labai sėk
mingai : svečių buvo daug, 
nuotaika puiki, 

z

Apart vietinių, buvo atsilan
kius grupė philadelphiečių: 
Drg. Merkiai ir sūnus, Vai- 
džiulienė, Smitas. Taipgi buvo 
atstovautos kelios New Jer
sey kolonijos ir Great Neckas.

Prie gėlėmis ir kukliomis, 
bet skaniomis vaišėmis apdė
tų stalų susėdus, buvo kalbų 
ir dainų, taipgi raštiškų svei
kinimų programa. Dainavo 
mūs mylima solistė Aldona 
Klimaitė, akompanuojant B. 
L. šaknaitei, o A. Veličkai su 
P. Grabausku vadovaujant, 
visi dalyviai užtraukė “Kad aš 
turėjau kaime mergelę.” Kal
bų programoj apie V. Taurą 
kaipo laikraštininką ir litera
tą kalbėjo A. Bimba, o kaipo 
apie poetą — Dr. A. Petriką. 
Pirmininko R. Mizaros iš
kviesti pasakė sveikinimo kal
bas R. Merkys, philadelphie- 
tis, kuris platokai nušvietė V. 
Tauro iš Lietuvos atvykimo ir 
pirmų literatinių bei organi
zacinių darbų laikotarpį, ka
dangi jis iš pradžių ilgokai 
gyveno ir"darbavosi Philadel- 
phijoj, taipgi A. J. Smitas. Iš 
artimesnių ir vietinių’iškviesti 
A. Bečienė, V. Paukštys, J. 
LeVanda, J. Nalivaika, A. Gil- 
manas, Dr. J. J. Kaškiaučius, 
taipgi didžiųjų nacionalių or
ganizacijų sekretoriai L Siur- 
ba, D., M. šolomskas, 1P. Pa
kalniškis, ir jubileato žmona 
E. Vilkaitė-Taurienė.

Pradžioj ir protarpiuose 
kalbų skaityta sveikinimai iš 
kitur: telegrama nuo draugų 
vilniečių, laiškas su dovanėle 
nuo LLD kuopų iš Worcester, 
Mass., sveikinimas su eilėmis 
nuo senuko mainierių srities

Toks netikėtai didelis įvertini
mas to darbo, sakė jubileatas, 
duoda man naujos energijos 
tęsti jį toliau, kiek jėgos leis.
CHICAGIEČIŲ TELEGRAMA

“Visas ‘Vilnies’ štabas ir 
didelis būrys Chicagos vilnie
čių1 širdingiausia sveikina d. 
Taurą-Vidiką jo 30 metų li
teratūrinio darbo sukaktuvių 
proga ir velija mūsų kolegai 
Taurui dar ilgus metus dar
buotis lietuvių liaudies švie
timo dirvoje ir kovose. ‘Lais
vėj’ ir Literatūros Draugijoj 
jo nuveikti darbai niekados 
nebus užmiršti.

“Vafde vilniečių—
Andrulis ir Prūseika.”

WORCESTERIECIV SVEI
KINIMAS

“Gerbiamam Draugui
V. Taurui-Vidikui:

“Šiandien mes turėjome su
sirinkimą ‘Laisvės’ dienraščio 
vajaus reikale ir matydami 
‘Laisvėj,’ kad draugo Vidiko 
pagerbimo vakarėlis įvyksta 
spalių 5 d., mes, būdami to
lokai kad dalyvauti tame gar
bingame vakarėlyje, siunčiam 
šį raštišką sveikinimą: Mel
džiam priimti mūsų linkėjimus 
draugui Vidikui ilgiausius me
tus dar sveikam gyventi’ ir 
darbuotis taip brangiame mū
sų literatiniame darbe.

“Dovanėlę $5 teikia Litera
tūros Draugijos 11-ta ir 155-ta 
kuopos. b 5

“Visų vardu, ’ draugiškai
D. G. Jusius.”

MAINIERIO SVEIKINIMAS 
“V. Taurui-K. Vidikui:

“Brangus Drauge! Rodos 
šiandien, t. y., spalio 5 d., ar 
nebus svarbiausia iš viso pra
gyvento laiko, kada apvaikš- 
čioji du svarbiausius paminė
jimus — 55-tas sukaktuves 
nuo gimtadienio ir 30 metų li
teratinio darbo/ * aukauto vi
suomenei, kad kultūriniai au-

nus atskristi į' draugo Tauro 
jubiliejinį pokilį, bet Niudžer- 
sės šlynu perdaug apsivėlusias 
kojas nepajiegus sparnams 
pakelti — sveikinu jubiliejatą 
nors su ant lakšto popieros iš
barstytais žodžiais.

“Neišeis iš mano minties tas 
jaudinantis džiaugsmas, kuo
met, apie 30 metų atgal, atva
žiavo ‘Kovą’ redaguoti drau
gas Vidikas! Nuo to laiko iki 
šiai dienai mudu su draugu 
Tauru dar nesava pertraukę 
širdingo draugiškumo ryšių ir 
pasižadu, kad nepertrauksiva 
iki aš savo kelionės lazdelę 
nepastatysiu pas buities duris.

“Buvo laikai, kuomet mud
viem su draugu Tauru teko 
pergyventi daug nesmagumų, 
panešti daug rūpesčių, kad 
atsilaikius prieš ‘Kovą’, o 
kartu ir jos redaktorių puo
lantį priešą.

“Prie to dar, sveikindamas 
draugą Taurą su jo 30 metų 
literatinio darbo jubiliejum, 
negaliu užmiršti ir to, kad tik i 
pasidėkavojant draugo Tauroj 
draugiškumui, tolerancijai, aš 
atradau save grožinės litera
tūros kūryboje.

“Baigdamas laiškutį ir lin
kėdamas draugui Taurui dar 
daug, daug metų ištvermingai 
darbuotis literatiniame darbe 
—širdingai spaudžiu jo deši
nę.

“Su širdingiausiu draugiš
kumu, Senas Vincas.”

Tokios panašios mintys į)u- 
vo pareikštos draugui V. Tau
rui ir asmeniškai bankiete iš
kviestų dalyvių-, bet,negi jas 
visas pakartosi. Tenka pažy
mėti tik tiek, kad toji graži 
sukaktis ir tie gražūs linkėji
mai liekasi brangia atmintimi 
ir akstinu tolimesniam darbui 
netik d. Taurui, bet ir visiems 
darbininkiškos spaudos ir li
teratūros bendradarbiam, pla
tintojams ir rėmėjams, kurie 
buvo ir kurie negalėjo būti 
tame bankiete.

B. D.

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN

LDS 46-tos kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, spalių 9-tą, 8 vai. 
vakaro, P. Burneikio kambariuose, 
76 Hudson Ave. Visi nariai daly
vaukite. — Valdyba.

(237-238)

Matėušas Si mon avičius
fcįj* Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes elevelterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tėl.: Glenmore 5-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberini

Dienraščio “Laisves”

KONCERTAS
' /

Bus

čio 10
1940

LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVENUE

Lapkri November

BROOKLYN, N. Y.

veikėjo su žmona M. J. Ra
manauskų, taipgi sveikinimas 
su eilėmis nuo Seno Vinco- 
Jakščio, ir nuo Buolio Sūnaus- 
Jasilionio. Tūlos sveikinimų iš
traukos telpa žemiau, o eilės 
tilps sekamame Meno Skyriu
je. '

Po kalbų ir raštiškų sveiki
nimų, V. Taurui varde susirin
kusių įteikta dovanoms radio 
priimtuvas su fonografu, kuri 
dovana, kaip sakė pirminin
kas, daugiau pasitarnaus 
“Laisvei”, kadangi su ja ga
lės lengviau ir greičiau pasi
gauti vėliausias žinias, kas d. 
Tauro darbe be galo svarbu.

Paskiausiu pakviestas pat
sai jubileatas. Jis pasitikta at
sistojimu ir ilga ovacija. Iš su
sijaudinimo d. V. Tauras vos 
pajėgė prakalbėti, tačiau su- 
sistiprinęs visgi trumpoj su
traukoj perbėgo svarbiausius 
tų 30 metų etapus, kurie buvo 
ir viso judėjimo etapais. Jis 
daug kreditavo tuolaikinį phi
ladelphiečių pažangų nusitek 
kimą ir draugiškumą kaipo 
daug padėjusi jam, jaunam 
veikėjui, išlaikyti pažangioje 
kryptyje tuomet jam pavestą 
spaudą prieš buvusias stiprias 
pabėgusių iš judėjimo priešų 
atakas. Jis taip pat išreiškė 
didelę pagarbą velioniui V. 
Sikui už sutvirtinimą pa

ežių ideologiniai ir orga- 
niai. O virš visko, sakė 

Tauras, reikia atiduoti kredi
tą masėms lietuvių darbo žmo
nių ir darbininkams artimų 
pažangiečių, kurie savo cen
tais ir darbu platinime pada
rė galima tą gausingą literatū
rą, prie kurios ir jam teko ga
limybė prisidėti kaipo vertė
jui ar rašytojui bei redakto
riui. Baigdamas, reiškė padė
ką rengėjams, gaspadinėms, 
palinkėjusiems .darbuotis to
liau ir visiems atsilankiusiems.

kieti. Tavo pragyventas lai
kas neįkainuojamai brangus 
visuomeniškai įvertinant. . . Iš 
draugo literatinės darbuotės 
teko ir man rinktis perlus pa- 
žengimui pirmyn prie kultū- 
rinio-progresyvio subrendimo.

“Draugai rengdami bankie- 
tą pagerbimui užsitarnavusio 
asmens patys užsitarnauja 
pagerbimo nuo, visuomenės už 
taip prakilnų sumanymą pro
letarinius literatus pagerbti.

“Man žinoma praeitis drau
go nuo pribuvimo į šią šalį ir 
nuo užėmimo redaktoriaus 
vietos prie 'Tėvynės,’ SLA or
gano, tarpe 1910-1911 metų, 
kada 25-me seime tautininkai 
buvo griežčiausia nusistatę 
prieš soęialistus-sąjungiečius. 
Tuomet republikonų klapčiu
kas Adolpas Tabaras, she- 
nandoah’rietis karčiamninkas, 
kuris neturėjo mažiausio su
pratimo apie literatūros darbo 
svarbą, taikydamas pažemint 
d. V. Taurą-K. Vidiką seime 
viešai pareiškė : “Ką tas vai
kiščias galės redaguoti mūs 
organe!...” '

“Tautiniai ponai iš to darbo 
atstatė d. Vidiką bausdami už 
prielankų atsinešimą linkui 
darbininkų. O mes, organizuo
ti darbininkai, džiaugėmės su
laukę tokį literatinį erojų.

“Man gaila šiandien, kad 
tokiam garbingam bankiete 
netenka dalyvauti. . . Tad su
rinkęs giliausius sielos jaus
mus į šį laišką, aš ir mano 
draugė, siunčiame kaipo pa
sveikinimą gerbiamam drau
gui V. Taurui-K. Vidikui.

M. ir J. Ramanauskai, 
/ Minersville, Pa.”

FARMERIO-LITERATO 
PASVEIKINIMAS

“Gerbiamas jubiliejante, 
^raugai ir drąuges dalyviai:

“Nors buvau išplėtęs spar

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)
ATVERTISEMENT- 

NOTICES
Notice is hereby given that The 

F. & M. SchaefeksBrejving Co. Inc., 
of Brooklyn, N. YV 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 beverage^. (233-250) 
g}-... ........... .. „ ■......... V -

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

580 SUMMER AVENUE
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J. 
•

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

į--------------------------- -------- -------------- {g

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai fpifošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold 9xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot | 

arba savaitiniai išrandavot i 
JOSEPH ZEIDAT
' , Savininkas

411 Grand St. Brooklyn!

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. ¥.

. Tel. Evergreen 8-7179

5

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. ¥.
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiami nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Lietuviu Rakandui 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. Tel. jęv. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

MMIUIMMIUIMIUI ĄĄ.ĄĄĄĄ.ĄĄ M ĄA MIV»M ĄĄ

Lietuviui Kūro Kompanija-
{DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler) ,

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų barnus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aproka\jmus 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 Lorimėr St — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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