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Intrigantai ir Ignorantai. 
“šolomskas Cenzorius.” 
Kokis Jų Tikslas? 
Vieningos Mūsų Eilės.
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Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Lietuvių tarpe priešdarbi
ninkiška spauda “Keleivis,” 
“Naujienos,” “Tėvynė” ir 
trockistų “Naujoji Gadynė” 
apsiputoję skelbia melus, buk 
“Laisvės” pastogėj eina pjo- 
vynės tarpe šolomsko, Bim
bos, Mizaros, o jau Tauras 
“likviduojamas.”

Į priešų prasimanymus mes 
nei turime laiko, nei noro at
sakinėti. Lai jie skalauja savo 
piktais liežiuviais, tuo-tik pa
tys save nuplaks, kaip jau 
daug kartų padarė! Ir jeigu 
dabar tarsiu kelis žodžius, tai 
tik todėl, kad priešų spauda 
manę bando padaryti vyriau
siu cenzorium ir diktatorium.

AMERIKA ŠAUKIA 
NAMO SAVO PILIE
ČIUS IŠ MANCHUKO

“Keleivis” persispausdinda
mas iš “Tėvynės” tūlo “Per 
Skylę Matęs” melų tiradą sa
ko : “Dabartiniu laiku tarp 
Bimbos, Mizaros ir šolomsko 
eina nemenkas trynimasis už 
vadovybę.”

Turiu pareikšti, kad tarpe 
mūsų buvo ir yra vieningumas 
bendroj kovoj 
nijos reikalus, 
laiku daugiau 
glaustos, kaip 
miaus.

Washington, spalių 8. — 
Amerikos vytiausybė para
gino savo piliečius grįžt na
mo iš Manchukuo ir Korė
jos. Šiedu kraštai yra japo
nų užgrobti.

Amerikonų 
Manchukuo ir 
pat rodo, kad
tikiai tarp Jungtinių Vals
tijų ir Japonijos.

šaukimas iš 
Korėjos taip 
blogėja san-

už darbo žmo- 
kad dabartiniu 
mūsų eilės su- 
bent kada pir-

Šį Ketvirtadienį E. 
Browderis vėl Kal

bės per Radio

nu
šo

šo-

Toliau “Keleivis” skelbia 
melą: “ ‘Laisves’ pastogėj tu
pi £olomskas ir tas skaityda
mas ‘Pravdą’ ir Tzvestiją’ 
sako liniją, nes tik vienas 
lomskas moka rusiškai.”

Tai žiopla pasaka! Dar
lomskas dirbo prie laivų sta
tymo arba automobilių buda- 
vojimo, kuomet “Laisvėj” dir
bo visa eilė dabartinių redak
torių, kurie vertė veikalus iš 
rusų kalbos. Mūsų skaityto
jams yra žinomi vertimai dd. 
Tauro, Barkaus, o ponas “Ke
leivio” redaktorius rusiškai 
nenupirktų ir kitus “L.” re
daktorius.

Priešai pranašauja ir mūsų 
laikraščių “smukimą.” Smuki
mas yra, bet ne pas mus, o pas 
tuos, kurie aklai Smetonai tar
navo, o dabar kartu tarnauja 
Smetonai ir jo globėjui Hitle
riui.

Toliau “Tėvynė”, “Kelei
vis” ir kita priešdarbininkiška 
spauda'skelbia, buk aš esu ko
kis tai cenzorius, net visas pir
mo puslapio žinias perkošia, 
buk drg. Taurą padėjome tik 
pirmą puslapį vesti, editoria- 
lus jam rašyti neleidžiame ir 
tt. Tai paikos galvos išmislas, 
ir neišmintingų redaktorių pa
sakos.

Niekas “nelikvidavo” Tau
rą ir nesirengia “likviduoti.” 
Tą geriausiai įrodo ir tas, kad 
pereitą šeštadienį buvo su
rengta Tauro 30 metų litera- 
tinio darbo ir 55 metų am
žiaus parengimas, kuris dar 
kartą parodė, kaip vieningos 
ir solidarės mūsų eilės.

Vokietija Atsiuntė 50,000 Savo Armiją į 
Rumuniją, Sako, Saugot Žibalo Šaltinius 
Nuo Anglų ir Mokint Rumunus Kariaut
Naziai Stengiasi Pastot Kelių ir Sovietų (takai Rumuni

joj; Stato Laivyno Bazę Rumunam Juodojoj Jūroj

B u c h a r e s t, Rumunija,' tikisi padaryt stipresnio 
spal. 8. — Skaičiuojama, 
|kad jau 50 tūkstančių vo
kiečių kariuomenės sumąr- 
šavo į Rumuniją ir apsisto
jo Constantoj, prie Juodo
sios Jūros, Brasove, Ploesti 
ir kitose kariniai svarbiose 
vietose.

Rumunijos ministeris pir
mininkas - diktatorius An
tonescu sako, kad vokiečių 
armija atėjo su rumunų val
džios pritarimu. Vokiečiai, 
girdi, mokinsią rumunus 
naujoviškai kariaut; vokie- 

|čių kariuomenė taipgi sau
gosianti Rumunijos žibalo 
. šaltinius ir svarbiuosius fa- 
I brikus, kad anglų agentai 
'negalėtų jų išsprogdinti.

Italija neatsiuntė jokių 
savo karių į Rumuniją, kaip ■ • • • i 1 Al * T —

spaudimo Bulgarijai ir Ven
grijai, kad ir jodvi įstotų į 
Vokietijos - Italijos 
frontą prieš Angliją.

karo

New York. — Šiaurinės 
Amerikos Laikraščių Sąjun
gos politinis rašytojas Per- 
tinax spėja, kad vokiečiai 
atsiuntė savo armiją į Ru
muniją in tikslu, idant pas
tot kelią Sovietų įtakai ta
me krašte ir neprileist So
vietų prie Rumunijos žibalo 
šaltinių ar prie Dardanellų, 
vandens kelio tarp Juodo
sios ir Viduržemio Jūrų.

JAPONŲ BOMBIN1N- 
KAI UŽMUŠĖ 420 CI

VILIŲ CHINŲ
Chungking,, Chinija.—Ja

ponų orlaiviai sekmadienį 
bombomis užmušė 300 neka- 
riškių chinų Chungkinge, 
laikinojoj Chinijos sostinėj. 
Penktadienį ir šeštadienį 
jie išžudė 120 civilių chinų 
Chengtu mieste. Be to, jie 
sužeidė 1,000 civilių chinų 
abiejuose miestuose.

Vyriausias Teismas 
Spręs Browderio By

lą ir Darbo įstatą
New York. — Komunistų 

Partijos kandidatas j prezi
dentus Earl Browder sakys 
kalbą šį ketvirtadienį, 10:15 
10:30 vai. naktį, per Colum
bia radio sistemą. Jo kalbai 
bus paskleista po visą šalį, 
o New Yorke ir šiaip rytuo
se girdimu per WABC ra-| 
dio stotį. Tai bus trečia iš 
eilės visašališka Browderio 
radio kalba.

Dar nepaskelbta jo kai-teigia italų atstovybė Ru- munų submariųų ■ statyklą teisė Browderį, komunistų 
bos tema; bet yra nurody- munijoj. ..... ..................... t
mų, kad Browderis kalbės 
apie tai, kokioj užsieninės į Rumuniją, 
politikos turėtų Amerika 
laikytis.

Bucharest, Rumunija. — 
Vokiečiai padeda Rumunijai 
statyt didelę karo laivyno 
ir orlaivių stovyklą prie

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas dabartinėje savo sesijo
je spręs, tarp kitko, dvi šias 
bylas:

Ar Darbo Algų-Valandų 
Įstatymas sutinka su Ame
rikos konstitucija;

Ar pernagrinėt sprendi
mą, kuriuom federalis NewXX vX ICll V X L1 0UV V J XxXC£> £"''L X <✓ | £7 * —

Juodosios Jūros; didint ru- Yorko .apskričio teismas nu-

Atvykus vokiečių armijai 
dabar naziai

ANGLAI BEVEIK 5 VALAN
DAS PLEŠKINO BERLYNĄ

Ragina Sovietus Duot Daugiau Ginklų Chi 
nijai; Amerika ir Anglija už tai Žada 
Atsimokėt Sovietam Mašinomis ir Kt.

Amerikos Valdžia Pageidauja Draugiškesnių Santikių su 
Sovietais; Anglija Siūlo Jiem Prekybos Sutartį

Washington. — Amerikos Sovietai, Sakoma, Linkę 
Priimt Amerikos Pasiūly

mą, bet Abejoja apie 
Angliją

London. — Anglija kvie
čia Sovietus panaujint su ja 
derybas dėlei prekybos su- 

turinys neskelbiamas, bet tarties. Anglų valdžia nori, 
suprantama, kad kalba ėjo kad Sovietų Sąjunga duotų 
apie reikalą draugiškesnių' Chinijai kuo daugiausia 
santikių tarp Jungtinių Vai-'ginklų ir amunicijos karui 
stijų ir Sovietų Sąjungos, prieš Japoniją. Anglija ža- 
ypač todėl, kad Japonija pa- da atsimokėt Sovietams gu- 
darė karinę sutartį su Vo-jna (robu),

valstybės vice - ministeris 
Sumner Welles spal. 7 d. pa
sikvietė Sovietų- Sąjungos 
ambasadorių K. Umanskį ir 
tarėsi su juom daugiau kaip 
pusė valandos. Pasitarimų

• iŠ ,

■:

Priešai neišsitenka savo kai
ly}. Ir tai nenuostabu. Per £3 
metus “Tėvyne,” “Keleivis” ir 
“Naujienos,” o per 10 metų 
trockistų “Naujoji Gadynė” ir 
kita priešdarbininkiška spau
da baugino lietuvius Sovietų 
santvarka, bolševikais, komu
nistais, daug kartų “sulikvida- 
vo” Lietuvoj komunistus, < 
štai Lietuvos liaudis įsteigė ta
rybinę santvarką, veik vien
balsiai už ją pasisakė. Džiau
giasi valstiečiai, džiaugiasi in
teligentai, darbininkai, visi, 
kas neturi noro iš kito prakai
to tukti! Na argi nepikta po
nui “Keleivio” redaktoriui ? 
Argi nusiramins Grigaitis ? 
Nieko panašaus! Juk jų melų 
kampanija nerado lietuvių 
tarpe pritarimo. Juk lietuvių 
liaudis nusisuko nuo taip “mo
kytų” vyrų, štai kodėl jie da
bar skelbia melus, provokaci
jas, manydami, kad jiems pa
vyks apgauti Amerikos lietu-

Vokiečiai Praneša: 
i

Berlin, spal. 8. —- Septy
nios bangos anglų orlaivių 
šiandien iš ryto bombarda-' 
vo Berlyną per 4 valandas 
ir 45 minutes. Žemai skris
dami, jie padegančiomis ir 
sprogdinančiomis bombomis 
pataikė į geležinkelių kie
mus ir įvairius sandėlius 
Berlyne ir užkūrė daugelį 
gaisrų. Be kitko, anglai la
kūnai padegė dvi ligonines 
ir kelis privačius namus, ir 
užmušė bent 15 nekariškių 
žmonių.

Anglų orlaiviai taip pat 
bombardavo Hamburgą.

Vokiečiai priešlėktuvinė
mis kanuolėmis nukirto vie
ną anglų bombininką.

Oro kovose Anglijoj vo
kiečiai nušovė 32 anglų lėk
tuvus, o anglai—13 vokiečių 
orlaivių.

London, spal. 8. — Angli
ja šaukia namo savo pilie- 

ojčius iš Japonijos ir japonų 
užvaldytų kraštų.

London.^- Anglai skelbia, 
kad jie nuskandinę du italų 
submarinus.

vius. Labai apsiriks. Už metų, 
kitų, laiko jie pasiliks ne vien 
generolai be armijos, bet ir be 
savo leitenantų. Tegu i jie 
staugia, o sąmoningoji darbo 
liaudis žygiuosime mes savo 
keliu prie laisvės. Tegul prie
šai mus “skaldo,” “likviduo
ja,” o mes solidariai ir vienin
gai tęsime savo darbą pirmyn!

, mašinomis ir 
techniškais darbo įrankiais 
už priedinius daugius karo 
pabūklų, kuriuos Sovietai 
duos Chinijai.

Londone teigiama, kad ir 
Amerika ragina Sovietus 

į siųst Chinijai daug daugiau 
• ginklų ir amunicijos ir už 
(tai ketina atsiteist mašino- 

basadorius Steinhardt taip- mįs jr kitais Sovietams pa- 
gi jieškojo Sovietų palanku- geidaujamais dalykais.
mo Amerikai, atsižvelgiant; Alnerikos laikraščių ko- 
į grūmojimus šiai šaliai iš 
Japonijos pusės.

Pirm desėtko dienų, Am
erikos ambasadorius Mas
kvoje L. A. Steinhardt turė
jo pasikalbėjimą su Sovie
tų komisarų pirmininku ir 
užsieniniu ministeriu Via
česlavu M. Molotovu. Am-'

■i

1

ten ir tiest karinį vieškelį kandidatą į prezidentus, 
ketverius metus kalėti už 
tariamą netikrą atsakymą į 
vieną klausimą dėlei pas- 
porto.

VOKIEČIAI ĮNIRTUSIAI 
TEKIOJO LONDONĄ

per visą Rumuniją nuo va
karų iki Juodosios Jūros.

Anglijos Komunistai Reikalauja Apsaugot 
Žmones nuo Oro Bombų, Aprūpint Bena
mius, Bedarbius; Grąžint Demokr. Teises
Ragina Eit Linkui Liaudies Valdžios; Peikia Darbiečių 

Vadus už Apleidimą Darbininkų Reikalų
London. — Po naujų me

tų šauki a pi as Anglijos 
Liaudies Suvažiavimas.

Anglų Komunistų Partija 
spal. 7 d. išleido manifestą, 
kuriuom užgiria Liaudies 
Suvažiavimą ir\ siūlo jam 
paremt šitokius reikalavi
mus, statomus valdžiai:

Įtaisyt visoje šalyje tikrai 
saugias slėptuves nuo vokie
čių oro bombų; parūpint 
namus žmonėms] kuriuos 
bombininkai padarė bena
miais; atlygint nukentėju- 
siem nuo oro bombų; atida
ryt turčių namus kaip prie
glaudas žmonėms likusiems 
be pastogės.

Pakelt kareiviams algą ir 
piniginiai paremt jų šeimy
nas.

Panaikint taksus uždėtus 
ant perkamų reikmenų; ne- 
imt jokių taksų nuo darbi
ninkų algų; apribot kainas 
maisto dalykų.

Atidaryt viešus darbus 
bedarbiams ir mokėt jiem 
unijines algas.

Draftuot šalies reikalams 
stambiuosius privačius tur
tus.

Sugrąžint d e m o kratines 
laisves ir atsteigt darbinin
kam teisę streikuot.

Eit linkui Liaudies Val
džios įsteigimo. O tokia val
džia, sako Anglijos komu-

nistų manifestas, perimtų j 
savo rankas bankus ir stam
biąją pramonę, pagerintų 
žmonėms būklę ir išlaisyin- 
tų Indiją ir kitus Anglijos 
pavergtus kraštus.

Manifestas peikia Anglų 
Darbo Partijos vadus ir jos 
ministerius, kad jie tik re
mia karinę savo kapitalistų 
mašiną, paralyžiuoja darbi
ninkų judėjimą, šaukia dar
bininkus pasiaukot karui, o 
apleidžia plačiųjų darbo mi
nių reikalus.

Pittston, Pa
202Mirė A. Botyrius, 

East 4th St.,,Wyoming, Pa. 
Bus laidojamas ketvirtadie
nį, October (spalių) 10 d., 
3-čią valandą po pietų, Lais
vose kapinėse.

, V. Botyrienė.

Anglai Praneša:
London, spal. 8. — Per 

naktį bent 450 vokiečių or
laivių bombomis ardė ir de
gino Londoną; o iš ryto, ka
da žmonės skubėjo į dar
bus, vėl 50 vokiečių bombi- 
ninkų užklupo pleškint vi
durinę Londono dalį. Dau
gelį londoniečių jie tuo bū
du užmušė ir sužeidė. Šiuo 
žygiu vokiečiai sunaikino 
bei sužalojo įvairius,, gar
sius istorinius rūmus ir ei
lę krautuvių ir privačių na
mų Londone.

Vokiečių lakūnai taipgi 
atakavo Weymouthą, Liver- 
poolį ir faktinai visus svar
besnius miestus Anglijoj.

Anglai nukirto žemyn 28 
vokiečių orlaivius, o vokie
čiai nušovė 14 anglų lėktu
vų.

Anglai Atidarė Bur
mos Kelią, Praleist 

Ginklus Chini jai
Tokio, Japonija, spal. 8.—, 

Anglijos ambasadorius pra-; 
nešė Japonijai, kad Anglija 
jau atidaro Burmos kelią į 
Chini ją. — Tai vienintelis 
vandens kelias, kuriuom 
chinai iš užjūrių gali gaut 
ginklų ir amiunicijos. Chini
ja sausumos keliais gauna 
kar&nabūklų tik iš Sovietų1 
Sąjungos.

Anglija per

respondentai iš Londono! 
praneša, kad Sovietu Sąjun
ga yra linkus priimt šį Am
erikos pasiūlymą, bet Sovie
tai abejo ją apie tokį Angli
jos pasiūlymą.

Anglija ir Amerika pagei
dauja taip sustiprint Chini- 
ją sovietiniais karo pabūk
lais, kad Japonija turėtų 
“gana darbo” Chinijoj ir 
negalėtų pradėt rimtų karo 

I veiksmų prieš Angliją ar 
'prieš Jungtines Valstijas.

Niekas Neprotestavo prieš 
Browderio Radio Kalbas
New York. — “Journal 

American,” Hearsto laik
raštis, paskelbė, būk “pro
testų tvanas užplūdo” NBC 

du paskuti- radio viršininkus už 
nius mėnesius laikė uždą- kad jie leido per savo ra-

tai,
t

kelią. Tadarius Burmos
Anglija pildė Japonijos rei
kalavimą. 

.—ii___
Washington. — jungtinių 

Valstijų vyriausybė taip 
pat reikalavo, kad Anglija 
atidarytų Burmos kelią pra
leist karo reikmenis Chini
jai.

Anglai Nuskandino Didžiu
li Italų Prekybos Laivų

Roma, spal. 8. — Italų 
komanda pripažįsta, K kad 
anglai Virduržemio Jūroje 
nuskandino prekinį Italijos 
laivą 18 tūkstančių tonų 
įtalpos.

' Šį trečiadienįORAS.
oro biuras numato giedrą. '

Anglija Žada Laimėt su 
Amerikos Mašinų Pagalba
Boston, Mass.— Sir Louis 

Beale, narys anglų komisi
jos supirkinėjančios karo 
reikmenis iš Amerikos, pą- užsienių.

• vi — • Ą I • • T • ireiškė, jog Anglijos medžia
ginė stiprybė su pagalba 
Amerikos mašinerijos, ga
lų gale, įveiks vokiečius.

London, spal. 8. — Anglų 
orlaiviai vėl bombardavo 
Calais ir kitus vokiečių 
prieplaukų miestus šiauri
nėj Franci jo j, Belgijoj ir 
Holandijoj.

Japonų Grąsinimas
Tokio.— Japonų valdinin

kai grūmojo pradėt karą 
prieš Angliją, jeigu ji ati
darys Burmos kelią praleist 
Cmnijai karo reikmenis iš
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AMERIKA RAGINA SA

VO PILIEČIUS VENGT 
JAPONŲ LAIVŲ

dio tinklą kalbėt Browde- 
riui, komunistų kandidatui 
į Jungtinių Valstijų prezi
dentus.

Bet NBC vice-preziden- 
tas Frank E. Mason pareiš
kė, jog ši radio kompanija 
negavo nė vieno protesto 
prieš Browderio kalbą. Jo 
pareiškimą išspaudino “Mo
tion Picture Daily,” juda
mųjų paveikslų dienraštis, 
spalių 7 d.

Japonai Siūlo Jau $18 už 
Tonų Senos Geležies

Mexico City. — Japonija 
nori pirkt 120,000 tonų se
nos geležies iš Meksikos; 
siūlo $18 už toną, tai pus
antro dolerio daugiau, negu? 
Japonija mokėdavo už seną 
geležį Jungtinėse Valstijose.

{Prezid. Rooseveltas nuo 
k. *1 ET X*. w Lx

Washington, spal. 8. — 
Amerikos valdžia, šaukdai- 
ma namo savo piliečius iš 
Japonijos ir/japonų koloni- šio mėnesio 15 d. sustabdo 
jų, ragina juos vengt Japo- senos geležies praleidimą 
nijos laivų. Japonijai.)

ri

* §

1
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saw?

Antras puslapis Trečiadienis, Spalių 9, 1940
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Mūsų dienraštis nuolat ir nuolat reiš
kė nuomonę, kad Amerika turėtų palai
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damos galėtų pilnai užtikrinti Chinijai 
pergalę ir užduotų didelį smūgį Japoni
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Mūsų Krašto Užsieninė Politika 
ir Karas .

Šiuo metu daug žmonių dėmisi pasau
line situacija. Daug amerikiečių jaučia, 
kad mūsų kraštas gali bile kada būti 
įtrauktas į imperialistinį karą Europoje 
arba į karą su Japonija Pacifiko okeane. 
Per spaudą, radiją ir salėse, nuo estradų, 
karo klausimas'yra diskusuojamas įvai
rių žmonių.

Pereitą sekmadienį tuo klausimu sakė 
kalbą generalinis USA Komunistų Par
tijos sekretorius Earl Browder. Jis kal
bėjo New Yorke, bet jo kalba buvo elek
tra perduota Bostono Simphony Hali sa- 

• Įėję, kuri /buvo persipildžius publika. 
Mat, teismas Browderiui neleidžia išva
žiuoti iš New Yorko.

Browderis pasakė įdomią kalbą, su ku
ria turėtų susipažinti visa plačioji Ame
rikos visuomenė. Jis pabrėžė, kad mūsų 
krašto vyriausybei būtinai reikia turėti 
aiški ir gudri užsieninė politika. Ginkla- 
vimąsis, kuris gali būti didžiausias, 
kraštu negarantuoja saugumo ir taikos 
arba kare pergalės. Kompartijos sekre
torius davė visą eilę pavyzdžių, kaip žlu
go valstybės, kurioms buvo gerai ginkluo
tos, bet kurių užsieninė politika buvo 
klaidinga. Lenkija,' Francija—tam ge
riausias pavyzdys. Anglija taipgi nemen
kas yra pavyzdys, kaip neturi būti veda
ma užsieninė politika.

Francija kadaise buvo skaitoma Euro
pos viešpačiu. Ji buvo geriausiai ginkluo
ta Europoje valstybė. Bet Francija tapo 
sunaikinta todėl, kad jos valdytojai ją 
išdavė savo bjauria politika. Jie padėjo 
sunaikinti Čechoslovakiją, Austriją, Is
paniją, Ethiopiją; jie sutraukė draugiš
kus ryšius su Sovietų Sąjunga, jie užau
gino ragus Hitleriui. Jie buvo pasimoję 
sunaikinti komunistinį judėjimą. Jie 
Francijoj pastatė viešpatauti fašizmą. 
Tas viskas privedė Franci ją prie tragiš
kos padėties.

Anglija, nurodė Browderis, taipgi vedė 
kvailą užsieninę politiką ir dėlto šian
dien Anglijos miestai yra daužomi Hit
lerio, bombų, o visa Britanijos imperija 
braška nuo priešo smūgių.

Browderis nurodė, kad ir mūsų kraš
tas, Amerika, gali būti įvesta į tokią 
apverktiną situaciją, jei bus leista ilgiau 

.tęstis tokiai politikai, kokios tebesilaiko 
dabartiniai Amerikos valdovai. Kalbėto
jas nurodė, kad mūsų krašto užsieninė 
politika turi būti griežtai pakeista. Jis 
nurodė, kad negalima ilgiau remti An
glijos ir patiems nesvietiškai ginkluotis, 
o tuo pačiu sykiu bandyti save izoliuoti 
nuo stambiausiųjų pasaulyj kraštų.

Browderis siūlo, kad Amerika kuovei- 
kiausiai sudarytų stiprų •♦ryšį su Sovietų 
Sąjunga ir Chinija. Šios visos trys šalys, 
apimančios tarp 7 ir 8 šimtų milijonų gy
ventojų, galėtų sudaryti nepaprastai di
delę jėgą ir palaikyti pasaulyj taiką, jei 
tik visos trys susitartų ir draugiškai 
bendradarbiautų. Tik tai prie geros už
sieninės politikos Amerikos ginklas tar
nautų taikai, o ne karui.

Įdomu, kad panašios maž-daug min

i

Kažin, Ar Jie Paklausys
Dr. A. L. Graičūnas bara per “Vilnį” 

tuos laikraščių redaktorius, kurie, besi
sielodami dėl Smetonos režimo žlugimo 
Lietuvoje, peržengia visokias padorumo 
ribas. Tie plūdikai, aišku, yra fašistų- 
socialistų ir klerikalų laikraščių redakto
riai. Jie šiandien varžosi, kuris kurį pra
lenks nesąmonių rašymu, šmeižimu, pra
vardžiavimu kitaip manančių žmonių.

Dėl to, kad Lietuvoje įvyko pervers
mas, kad ten dabar dalykų padėties vieš
pačiu yra liaudis, tai naujosios Lietuvos 
priešai skelbia, būk Lietuvos jau nebėra, 
ji dingo. Dr. Graičūnas atsako jiems: *»

“Ne dingo, bet išsprūdo iš rankų iš
naudotojų, vylingų ir tai ant visados. Iš
sprūdo iš rankų, it tas sugautas paukšte
lis ir dingo erdvėse.

“Kunigai, rabinai, popai ir ponai pra
rado Lietuvos žemelėj (krašte) rojų. 
Nuskriaustasis, paniekintas žemutinis 
sluoksnis žmonių, kurie amžiais vergavo 
kunigams ir ponams, atbudo ir nusikra
tė galutinai vergovės jungą.

“Kas čia tokio baisaus ar blogo atsiti
ko, jei kunigas ir ponas turės sėti žir
nius, sodinti bulves ir malkas skaldyti, 
kad iš prakaito savo sau gyvenimą pa
daryti, save prasimaitinti, kad iš bado 
nemirti?!”

Taip, daktare, nieko baisaus. Tai yra 
visiškai logiškas žygis ir tąjį žygį neuž
ilgo matysime darant ir kitų kraštų 
žmones: jie ims į savo rankas valstybių 
vairus, o senus valdytojus, išnaudotojus 
su jų visomis klikomis, privers dirbti 
naudingą darbą. Bet šitaip nemano mū
sų fašistai-socialistai ir klerikalai. Jie 
tebesilaiko įsikibę į skvernus senojo re
žimo, nes prie jo išnaudotojams lengva 
gyventi. ‘

Dr. Graičūnas pataria arireTikieči^ms:
“Tad moterys ir vyrai, vieton sielotis, 

kas atsitiks su nariais nuverstos val
džios, ką jie valgys ir kur miegos,— 
stverkimės skaityti ir studijuoti supo
puliarizuotas mokslinio turinio knygas, 
kurių yra lietuvių kalboje nemažai iš
leista. Tverkime ir remkime mokyklas 
jaunuoliams, kad pramoktų lietuvių kal
bos, kad įgytų atsparumo ir nesiduotų 
taip greit ištautėti. Remkime iš peties 
ir nuo širdies mūsų lietuviškus chorus 
(dainos, dramos, muzikos grupes), tai 
mūsų visų lietusių uždavinys.

“Jūs, gerbiamieji laikraščių vedėjai, 
tos vienintelės lietuvių kalbos mokyklos 
—liaukitės šlykščiažodžiavę.”

Patarimas labai vietoj, bet mes abejo
jame, ar fašistai-socialistai ir klerikalai 
to sveiko dr. Graičūno patarimo paklau
sys. Kiek tai liečia mus, mes nuolat ir 
nuolat buvome tos nuomonės, kokią reiš
kia gerb. dr. Graičūnas.
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Nuo Stakliškių iki Chicagos
Taip,k jis -yra tikras Dzū

kijos sūnus, gimęs šalę Sta
kliškių miestelio, Trakų ap
skričio. Tai biednų žmonių 
kraštas, nors gamta ten 
graži. Į Vilniaus pusę gam
ta vis gražesnė, bet žmonės 
vis biednesni. Į Kauno pu
sę sodybos jau geresnės.

Kaip ir didžiuma to kraš
to žmonių Vincas Andriu
lis negimė su sidabriniu 
šaukštuku burnoje. Tas nu
statė ir jo gyvenimo kelią. 
Tėvai buvo mažažemiai 
valstiečiai, tai ir su mokslu 
buvo sunku. Pirmoji jo mo
kykla buvo Stakliškių pra
dinė mokykla, šeimynoj vai
kų buvo 11, bet išliko tik 
penki, jų tarpe ir Vincas, 
kurio literatinio - politinio 
darbo 25 metų sukaktį mes 
kukliai paminėjome sekma
dienį, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj.

Trakiškių dzūkų kraštas 
davė lietuvių visuomenei 
daug stambių asmenybių. 
Iš ten paeina ir M. Petraus
kas, ir Krėvė-Mickevičius ir 
Liudas Gira. Pas mus iš to 
krašto paeina Mizara, Dr. 
Palevičius, Prof. Kubilius, 
D. Šolomskas, Kuodis, Dr. 
Barysas, židžiunas, nors 
prie pastarojo vardo reikia 
abejingai stąbtelėti.

Laikraščiuose, kuriuos da
bar mes gauname iš Tary
bų Lietuvos, man pačiam 
gal įdomiausia skaityt, kas 
dedasi Stakliškėse, Jezne, 
Aukštadvary, Merkinėj, o 
labiausia tai Alytuj, iš kur 
stachanovietiškas judėjimas 
paplito po visą socialistinę 
Lietuvą.

Dzūkai yra “cekavi” žmo
nės, toks buvo ir jaunasis 
Andrulis. Nedaug tepasimo- 
kinęs pradinėj mokykloj jis 
mokėsi gyvenimo praktikoj. 
Kai Vilniuje ėjo “N. Gady
nė” (kurią redagavo' Kap- 
sūkas-Mickęvičius), “Skar
das” ir “Žarija”, Vincas jau

girdėjo apie tuos laikraš
čius ir skaitė juos.

Kartą jis ir į Vilnių bu
vo nuvykęs. Norėjo mokin-

V. Andrulis

tis ir jau buvo bepradedąs, 
bet pinigų pristigo. Reikė
jo grįžti prie sunkaus dar
bo. Iš Vilniaus nuvyko į 
Trakus, kur taip pat tūlą 
laiką pagyveno.

Iš krašto didelių dvarų ir 
menkų valstietiškų sodybų, 
iš krašto, kur darbo žmonė
se užsiliko tiek gražių pa
davimų ir dainų, iš krašto 
užuito fanabernų kunigų ir 
ponų draugas Andrulis nu
sitaria važiuoti Amerikon ir 
jau 1911 metais jis dirba 
Pennsylvanijos anglies ka
syklose.
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Mažai Laivų Teplaukia 
Suezo Kanalu

Vichy, Franci j a. — An
glijos laivų plaukiojimas 
Suezo Kanalu, tarp Vidur
žemio ir Raudonųjų Jūrų, 

' nupuolė 90 procentų nuo to 
laiko, kai Italija pradėjo 
karų prieš Angliją.

prasti besikeičiančias sąly
gas padarė jį geru praktiku 
ir dialektiku.

Atsimenu, kada aš nusly
dau prie sklokos, Vincas 

įmanė įspėjo: tas kelias veda

dėjp rašinėt “Laisvei”. Mu
du pirmą kartą susitikome 
“Laisvėje”, Bostone, 1912 
metuose.

Jau būdamas W. Lynn’e 
pradėjo lankyti vakarinę 
mokyklą, nepami ršdamas’į priešų liogerį, kas pasisu- 
jos ir Pennsylvanijoj, Opką iš aiškaus politinio vieš- 
1916 metais jau matome jį kelio į “detour” ir laikosi 
Valparaiso U n i v e r s itete, | kreivos linijos, tai būtinai 
kur išbuvo iki pradžios 1919 ! nuslysta prie klasinio prie- 
metų. Ten jo mokslas buvo šo. 
generalinio turinio.

Beje, būčiau pamiršęs, 
kad pirmą savo prakalbą 
pasakė 1913 metuose, Mi
nersville, Pa. Nuo 1915 m. 
jau pradeda smarkiau raši
nėti į “Laisvę”.

Visą tą laiką jau daly
vauja socialistiniam sąjūdy.

Apie Vinco darbą prie 
“Vilnies” čia nerašysiu, nes 
tas žinoma tūkstančiams 
“Vilnies” skaitytojų. Be
rods jis jau veikliai dalyva
vo ir prie “Žarijos”, kuri' 
buvo “Vilnies” pirmtakūnė. 
Tūlą laiką, rodosi apie pusr 
antrus metus, dirbo ir prie 
“Laisvės”.

O kiek per tą laiką pasa
kyta prakalbų, kiek atlikta 
darbo prie Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo, prie 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos. Senam SLA d. An
drulis taip pat daug dirbo, 
kaip jis dirbo Amerikos 
Lietuvių Kongrese.

Toks buvo kelias sava
mokslio, kuris prasisiekė 
prie darbininkiško inteli
gentiškumo ir laimėjo dide-

Amerikoj
Kelias nuo Stakliškių iki 

Chicagos dar nebuvo nuei
tas,, o buvo tik pradėtas. 
Jaunas, dar 20 metų neturįs 
vaikinas, gerai suprato, kad 
Amerikoj reikia dirbti ir 
mokintis. Vįsokių darbų jis 
yra . dirbęs: buvo angliaka
siu, West Lynn, Mass., dir
bo čeverykų dirbtuvėse, Ak- 
rone dirbo roberinėse, ku
riam tai mieste dirbo ais- 
mėnu, o Pittstone, Wilkes- 
Barre ir Hazletone mokėsi 
fotografų studijose. Jau 
tuomet, kartkartėmis, pra-

Mes dabar visi matome, 
kuo išsigimė skloka ir kur 
ji nudardėjo.

Kaip Apie žmogų
Aš, kartais, kam tai išsita

riau, kad Vincas Andrulis 
yra “žemaitis, kuris nety
čiomis užgimė dzūku.” Tuo- 
mi norėjau pasakyti, kad jis 
rūstus, nelinksmas.

Tokia nuomonė klaidin
ga. Šiaip jau draugiškoj 
kompanijoj Andrulis yra 
linkmesnis už daugelį kitų 
žmonių. Jam nėra svetima 
visa tai, kas yra žmoniška 
ir žmogiška. Jis sklandžiai 
moka operuoti patarlėm, pa
radoksais, epigramom ir ži
no daugybę istorijukių.

Kuomet “Vilnis” užgimė, 
daugelis skeptikų pranaša
vo jai greitą galą. Chicagoj 
tuomet dominavo kitas laik
raštis, kuris jau buvo pasu
kęs į priešų eiles, kuris už
dusino demokratiją po savo 
locna pastoge. O betgi išėjo 
visai kitaip. Kitaip išėjo to
dėl, kad mokėta suorgani- 

o_____ t____  ____ v_____ zuoti labai plati talka. Vin-
lę užuojautą ir pagarbą ne! cui Andriuliui už tai. pri
tik tarpe mūsų sriovės žmo- klauso didžiausias kreditas, 
nių.

Vincas labai daug skaito, draugui darbuotis dar ilgus 
Marksizmas yra tas kom- metus, linkime ir jo šeimy- 
pasas, kuris visuomet jam nai geriausios kloties ir iš- 
padėdavo. išsilaikyti tinka- tvermės, 
mam kelyj, o mokėjimas su-1

Linkime mūsų geram

L. Prūseika.
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LAISVES" VAJUS

Mokslininkai Bruzda
Prieš keletą dienų Kolumbijos univer

siteto (New Yorke) prezidentas >N. M. 
Butler sakė kalbą, studentams ir profe
soriams. Joje jis aiškiai pareiškė, kad 
kiekvienas profesorius, kuris nesutinka 
remti karinės Amerikos politikos, kuris 
kritikuoja Amerikos valdžią ir rėmimą^ 
Anglijos,* turi pasitraukti iš savo vietos.

Dėl to iškilo didelis bruzdėjimas. Visa 
eilė Kolumbijos universiteto profesorių 
parašė Atvirą laišką p. Butleriui, kuria
me jį smerkia dėl bandymo įvesti į uni
versitetą diktatūros ir dėl bandymo už
čiaupti kitaip manantiems profesoriams 
burnas.

Gerai, kad atsiranda drąsių žmonių, 
kurie gina amerikines laisves, nepaisy
dami netgi, kad jie gali prarasti darbus.

Italai Pradėsią Ofensyvą 
Egipte

Roma. — Per dvi savai
tes italų komandierius Gra
ziani priruošė savo karines 
jėgas panav jin t ofensyvą 
prieš anglus Egipte. Italai 
ypač sieks nukirst anglam

Suezo Kanalą. Jie sako, kad 
italų orlaiviai dabar sėk
mingai bombardavę strate
ginį Egipto, miestą Matruh 
ir anglų kontroliuojamą sa
lą Pėrim, Raudonojoj Jūroj.

(An'pt anglų, tai italų or
laiviai visai mažai nuostolių

Dienraščio “Laisvės” vajus gavimui naujų skaityto
jų eina gerai, bet galėtų būt ir geriau. Atrodo, kad Wor- 
cesteris šiemet nusistatęs gauti pirmą dovaną. Štai ką 
rašo drg. J. J. Bakšys:

“Gerb. Draugai:—Malonėkite ir mane uždėti ant 
žemlapio kaipo ‘Laisvės’ vajininką. Aš manau, kad šie
met bus bėdos kitoms .kolonijoms, jeigu norės palaikyti 
kompeticiją. Šiemet mes worcesterieciai ne juokais pa
sižadėjome dirbti dėl mūsų dienraščio ‘Laisves’. Vyriau
siu vajininku, arba kapitonu, pasilieku aš, o visa eilė 
draugų prižadėjo padėti. Todėl visi vajininkai nesnaus
kite, jei nenorite turėti sarmatos. Mūsų obalsis—Pirma 
Dovana Worcesteriui! Draugiškai, J. J. Bakšys, Worces
ter, Mass. P. S. Siunčiu už naujas prenumeratas čekį su
moje $21.00”

Konte^tantai' šiandien stovi šiaip:

• Philadelphijos Vajininkai ....................
F. Abekas, Chicago, Ill...........................
P. Bokas, Waterbury, Conn....................
F. Gervickas, Athol, Mass.......................
S. Tvari jonas, Detroit, Mich.................
J. Bakšys, Worcester, Mass. .. ............
A. Bakanauskas, Portland, Me..............
P. žirgulis, Rochester, N, Y...................
J. Matąčiunas, Paterson, N* J..............
D. J. Jusius, Worcester, Mass..............
G. Šimaitis, Montello, Mass....................
A. Evans, Rochester, N. Y....................
Math. Senkus, Greenfield, Mass. ...... 
W. Naruševičius, Kenosha, Wis............
Great Neck. Vajininkai..........................
J. Žilinskas, Lewiston, Me......... ........
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa; .. ............
K. Žukauskiene, Newark, N. J..............
J, Kazlauskas, Hartford, Conn..............
ALDLD 20r kp., Binghamton, N. Y........
B. .El Senkęvičienė, Easton, Pa................
J. Burba, Boston, Mass.............. .  .■.

Reikia daugiau kontęstantų. Reikia \kooperacijos vi
sų dienraščiooskaitytojų. Kiekvienas “Laisves” skaityto- 

tepadarė Matruh mieste.) *1 jas yra prašomas gauti naują skaitytoją savo dienraščiui.
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Pasikalbėjimas su Parapijom!
I ______________________________

Dabartiniu momentu vi-1 vos draugais. Tik, žinoma, 
sur girdisi lietuvių kalba, mes turime dirbti. Manda- 
Įstaigose ar parkuose suei-'giai turime diskusuoti, kuo- 
na būrelis lietuvių disku-1 met žmogus išsireiškia prie- 
suoti apie dabartinę Lietu- šingai, nenumoti ranka, pa- 
vos tarybinę respubliką. Iš1™1™*- 
tokių ’diskusijų atsiranda 
vienas-kitas priešas Lietu
vos. Tai žinoma, 
ningas. 
melais apie Lietuvą lie
tuviškų laikraščių, 
met gauna lietuvių progre
syvių spaudą “Laisvę”, pa
keičia savo nuomonę ir 
spjauna ant melagingų ple
palų iš jų laikraščių.

Pavyzdžiui imu mano 
pažįstamą kaimyną, su ku
riuo kartu augome Lietu
voj, kuomet ji dar buvo 
Rusijos caro teritorija. Jis 
geras parapijonas ir jo visa' 
šeima bažnytiniai. Tas vy
ras tuojau po perversmo 
Lietuvoj buvo kaip pamišęs. 
Kaltino svietą, o ypatingai 
progresyvius lietuvius, vei
kiančius čia Amerikoje, ku
rie tikrenybėje nieko bend
ro neturėjo, kada Smetona 
Lietuvoj buvo įsigalėjęs ir 
pavertė ją didžiuliu kalėji
mu per arti 14 metų. Taipgi 
nieko bendro neturi šian
dieną progresyvių lietuvių 
judėjimas,’ kada Lietuvoj

)

sakant, tu priešas, aš netu
riu su tavim bendro. Tokiu 
elgesiu ‘nieko neatsieksime. 
Turime karts nuo karto pa
sikalbėti ir suteikti aiškius 
ir teisingus faktus. Tą pa
darysime stiprindami mūsų 
literatūrą, laikraščius, “Lai
svę” ir “Vilnį”. 1

Aukščiau minėtas parapi- 
jonas šiandien kalba kito
kiu tonu negu kad kalbėjo 
trys mėnesiai atgal. Kodėl 
taip? Todėl, kad jam į ran
kas buvo paduota “Laisvė” 
Gavo laišką nuo giminių ir 
draugų iš Lietuvos. Pir- 

imiau mane nevadino drau- 
igu, drįso pasakyti “išdavi- 
i kas”, o šiandien atsiprašo ir 
į štai ką jis kalba: “Drauge, 
jūsų laikraštis “Laisvė” pa
duoda teisingas žinias apie 
mūsų gimtąją šalį Lietuvą. 
Kas man pagelbėjo persi
tikrinti, tai su jumis pasi
kalbėjimas, skaitymas kny
gelės “Kas yra Lietuvos 
Liaudies Priešai ir Drau
gai” (parašyta R. Mizaros), 
taipgi “Laisvėje” tilpę raš
tai apie Lietuvą. Kaip ži- 

v . . r note, Lietuvoje žemės’netu-
isisteigė; Sovietine respubh-’ rėjau, dvaruose tarnavau 
ka ir prisidėjo prie Sovietų ardinarčiku (kumečiu). Ma- 
Sąjungos. Tas viskąs pri- no visi giminės > bežemiai, 
klauso nuo pačios Lietuvos rpa^ anot jūsų, mes visi nie- 
liaudies. Mūsų progresyvių ko nepralaimėjome, bet lain 
sriovė, čia. Amerikoj, tik išėjome; gavo ;80 hektarų 
reiškėme simpatiją ir pa- žemės. Tai tokių žmonių ir 
gerbėme Lietuvos liaudį už 
atliktą didvyrišką darbą,

Kodėl dar yra žmonių čia 
Amerikoj stovinčių viduryj 
Lietuvos draugų ir priešų? 
Sąmoningi priešai yra da
bar ir jie bus visados. Vi-

nesąmo-
Tie, kurie penimi

kuo-

O

mažažemių didžiuma Lietu- 
(Tąsa ant 5-to pusi.)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
St. Jasilioniui. — To lai-

„ (kraščio, kurio klausiame, re-
dūriniai pranyks,- bus Lietu-' dakcija negauna.
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Karas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

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

Motinystė ir Darbas 
Sovietų Sąjungoje

Lietuvaite Kaimietė 
ir Raudonarmietis

Šakninių Žolynų 
Išlaikymas

Pas mus biednuomenės šei
mose daugeliui moterų moti
na, tarsi kokia prasiradėlė, 
nubaudžiama neišpasakytiems 
sunkumams.

Iš vienos pusės, tūluose dar
buose visai’ nenori samdyti 
ištekėjusių moterų, ypač mo
tinų, kadangi jos rūpindamo- 
sios kūdikiais, neturėsiančios 
tokio našumo darbe, kokį turi 
jų jaunesnės, pavieni sesu
tės. Iš kitos pusės, neturint 
kas globoja kūdikį motinos 
darbo laiku, darbas pasidaro 
didele sunkenybe, o menkai 
uždirbančiai .motinai ir neap
simoka samdyt kūdikių pri
žiūrėtojus. Gi be moters dar
bo ne vienai šeimynai šian
diena būtu sunku išsiversti. *■ €>

Kitaip yra Sovietų Sąjun
goj. Ten moterų ir motinų 
darbas aukštai įvertinamas ir 
jos akstinamos dirbti. Ten 
taip pat aukštai įvertinama 
motinystė ir moterys akstina
mos tapti motinomis. Dar dau
giau, ten branginama moterys 
visuomenės veikėjos ir mote
rys akstinamos lavintis ir už
imti aukštas vietas.

—Tai kaipgi visa tai sude
rinama? — paklausite. Ogi 
štai kaip apie tai rašo Lietu
voje išeinantis laikraštis 
“Darbininkų žodis” už rug
pjūčio 28-tą:

“Ne vienoje pasaulio šalyje 
darbo klasė neauga tokiu | 
greičiu, kaip Sovietų Sąjungo
je. Tik 1928—1937 metų lai
ko tarpe darbo klasė priaugo 
nuo 11,6 milijonų iki 26,3 mi
lijonų žmonių. Tuo pačiu me
tu, kada' fašistinėse šalyse at
leidinėja iš įmonių darbinin
kes, jei jų vyrai dirba ir kur 
vis mažėja ir mažėja dirban
čiųjų, ypač moterų, skaičius, 
tuo metu, kada fašizmas priri
ša moterį prie virtuvės, prie 
namų ūkio, apribodamas jos 
interesus siaurais šeimos rei
kalais, atstumdamas ją nuo 
teisės į darbą,—SSSR vyksta 
vis didėjantis ir augantis mo
ters įtraukimas į visuomeniš
kai darbinį procesą.

“Beveik 9 milijonai moterų 
—34 nuošimčiai bendro visų 
dirbančiųjų skaičiaus — turi 
darbo įvairiausiose socialisti
nės statybos' srityse.

“Moteriai Sovietų Sąjungo
je suteikiamos lygios su vyru 
teisės visose ūkio, valstybės, 
kultūrinio ir visuomeninio po
litinio gyvenimo srityse.

“Galimybę įvykdyti . šias 
moterų teises garantuoja su
teikimas moteriai lygios su vy
ru teisės gauti darbą, darbo 
atlyginimą, poilsį, socialinį 
draudimą ir mokslą, valstybi
nė motinos ir kūdikio reikalų 
apsauga, suteikimas nėščiai 
moteriai atostogų nenutrau
kiant atlyginimo mokėjimo, 
platus gimdymo namų, vaikų 
lopšelių ir darželių tinklas.

“Partija, vyriausybė ir prof
sąjungos sudaro visas sąlygas 
įgalinti moterį aktyviai daly
vauti gamyboje ir visuomeniš
kame politiniame gyvenime.

“Apie 12 milijonų vaikų 
randasi vaikų lopšeliuose ir 
vaikų darželiuose. Caro Rusi
joje 1914 metais buvo auklė
jama tik 7 tūkstančiai vaikų, 
J. V. 1933 m. — 639 tūkstan
čiai, Japonijoje—143 tūkstan
čiai, Lenkijoje — 96 tūkstan
čiai vaikų, šios įstaigos išlai
komos įvairių labdaringų 
draugijų ir joms nuolatos grę- 
sia pavojus užsidaryti. (Vir
šutiniai paragrafai imti iš So
vietų Sąjungos Konstitucijos.)

“Sovietuose vaikų įstaigoms 
išlaikyti lėšas duoda valstybė, 
stengdamosi visiškai išlaisvinti

moterį, sudaryti jai būtinas 
sąlygas darbui fabrike, įmo
nėje, įstaigoje, sovchoze ir tt. 
Sovietų šalyje moteris — mo
tina neturi rūpesčio dėl vaiko, 
nes ji žino, kad jos vaikas pa
liktas vaikų darželyje ar lop
šelyje, laikomas kultūrinėje 
rūpestingai a p t a r naujančio 
personalo priežiūroje. Moteris 
—motina Sovietų Sąjungoje 
gali ramiai dirbti gamyboje, 
aktyviai dalyvauti visuomeniš
kame darbe, taryboje, profsą
jungoje.

“Staliniško rūpesčio moteri
mi, jos sveikata ir jos žmo
niškumui užsitarnauti išdavo
je 1936 m. birželio 27 d. iš
leistas įstatymas ‘Apie abortų 
uždraudimą, gimdyvėms ma
terialinės pagalbos padidini
mą, nustatymą valstybinės pa
galbos didelėms šeimoms, gim
dymo namų, vaikų lopšelių ir 
darželių ir tt. išplėtimą.’

“Moteris darbininkė ir tar
nautoja socializmo šalyje at
leidžiama nuo darbo 56 die
nas prieš gimdymą ir 56 die
nas po gimdymo, nesulaikant 
jos uždarbio mokėjimo. Nėra 
pasaulyje šalies, kuri turėtų 
tokį gausų natūralų prieauglį, 
kaip Sovietų Sąjungoje.

“Profesinės sąjungos socia
linio draudimo lėšų saskaiton 
išdavė nėštumo ir gimdymo 
pašalpų : 1933 metais—83,7 
milijonus rublių, 1936 metais 
—376,3 milijonus rublių, 1937 
motais—822 milijonus Rublių, 
tai yra beveik 10 kartų dau
giau negu 1933 metais.

“Be šito, socialinio draudi
mo lėšų saskaiton, vaikui gim
stant motinai dar suteikiama 
pašalpa įsigyti naujagimio 
priežiūros reikmenų ir 9 mė
nesių laike duodama pašalpa 
kūdikiui maitinti. 1937 me
tais šiems tikslams išleistą 323 
milijonai rublių.

“Kapitalizmas atima darbi
ninkei moteriai motiniškumo 
laimę. Skurdas, neturtas, be
darbė kiekvieno vaiko gimimą 
daro sunkia našta. Tik socia
listinėje visuomenėje motinys
tė darosi dideliu žmogaus 
džiaugsmo šaltiniu.”

'Atvažiavusi iš provincijos 
Kaunan mergaitė, atvežė ve
žimą malkų. Gavusi pinigus, 
įdėjo piniginėn. Norėdama pa
girdyti arklį, besemdama van
denį 'pasilenkė ir įkrito šuli
niu piniginė. Nusigandusi ji 
pradėjo verkti. Tuo tarpu at
ėjo raudonarmietis ir paklau
sė, ko mergaitė verkia. Suži
nojęs, kad ji nuskandino vi
sus gautus už parduotas mal
kas ir kitus produktus pinigus, 
ir kad jai bus didelių nemalo
numų, raudonarmietis greit 
nusirengė ir virve nusileido 
šuliniu, pasinėrė ir surado piT 
niginę, ir išlipęs įteikė pinigi
nę nukentėjusiai. Valstietė no
rėjo raudonarmiečiui atlygin
ti, bet raudonarmietis iš jos 
jokio atlyginimo neėmė, saky
damas, kad mes už suteiktą 
pagelbą atlyginimo 
Darbininkė 
džiusi arklį 
ma namo, 
prie šulinio
armiečio nuoširdumu.

Frances Farmer, čion per- 
statanti vieną iš naujoviš- 
kiausių šukuosenų, paeina iš 
Seattle, Wash. Jis savo akto
rės k ar j erą pra d ė j o 
vumu populiarumo 
savo mieste, kurio 
dovana buvo kelionė
pasaulį. Jau kelionėj ji buvo 
iškviesta po sugrįžimo į Jung
tines Valstijas pamatyt tūlą 
teatrininką ir buvo pakviesta 
lošti ant Broadway, N. Y;, iš 
kur ji pasiekė ir Hollywoodą.

su daly- 
konteste 
kontesto 

aplink

neimam. 
padėkojo, pagir- 
nuvažiavo links- 
žmonės stovėję 

stebėjosi raudon-

Laikai Pakeičia

taipgi rei-

sti presnes 
žiedus rei- 

vietoj eit

Šakninių—bulvinių—žolynų 
išlaikymas, jų veislės gerini
mas ir stiprinimas 
kalauja atydos.

Norint išauklėt 
šaknis, nuvytusius 
kia prašalint, kad
sėkloms, žolyno energija eitų 
auklėjimui šakniavaisių. Nie
kad nenukarpykit lapų, nes 
tik lapai ir šaknys sudeda 
šakniavaisin medžiagą, iš ku
rios 'sekamą pavasarį imsis 
žiedai. Tik lapams nudžiūvus 
jau galima -matyti, kad vai
sius pasiėmė 
jam reikėjo, 
nupjauti, jei 
nerautos, toj
kamo pavasario.

Persodinamosios

iš jų viską, ko 
ir galima lapai 
bulviukes liksis 

pat vietoj iki se

Darbininkės Lietuvoj 
Susilaukė Pagarbos

Ši jaunutė gražuolė mode
liuoja mokyklos amžiaus mer
gaitėms ploščiuką, kuris atro
do labai paprastai ir sykiu 
taip gyvai, jog bile jaunuolė 
jaustųsi pasirėdžius ir pačiai 
geriausiai iškilmei.

Laikas lyg tas pavasario 
upelis, jis bėga visu spartu
mu'; diena praleista be tikslo, 
be naudos, reiškia dalį bran
gaus gyvenimo, kuri daugiau 
nebegrįš, sueikvota beverčiai. 
Laikas pastumia į užmirštį ga
lingus valdonus, nušluoja nuo 
žemės paviršiaus stiprias tau
tas; laikai taip pat pakeičia 
senas, įsigyvenusias tradici
jas; kas vakar atrodė būtinu, 
nepakeičiamu, visuomenėj nu
sistovėjusiu dėsniu, šiandieną 
kartais atrodo, kad, tai net 
juokingu buvę.

Šiame savo rašinyje • noriu 
su skyriaus skaitytojomis pasi
dalinti mintimis kaip į mote
rį visuomenininkę žmonija- 
plačioji visuomenė žiūrėjo ne
kurtais klausimais, šimtas me
tų atgal. 1840 m., išplaukė iš 
Amerikos į Londoną dvi ame
rikietės į priešvergijinę kon
ferenciją. Tai buvo Lucretia 
Mott ir Elizabeth Cady Stan
ton. Kada tos dvi amerikietės 
pridavė konferencijai savo 
mandatus, kilo karštos disku
sijos: prieš moteris delegates 
kalbėjo ne tik vyrai, bet ir 
moterys, kurios buvo atėjusios 
pažiopsoti ar tai vėliausių dra
bužių. pademonstruoti. Viena 
aukštos klasės dama, kalbėda
ma priešais amerikiečių man
datą, pabrėžė, kad priėmimas 
moterų kaipo atstovių į konfe
renciją būtų priešinga ne tik 
Anglijoje įsigyvenusioms tra
dicijoms linkui moterų, bet tai 
būtų prasižengimu ir priešais 
patį Dievą, kuris moteriai įsa
kė tik klausyti vyro. Konfe
rencija moterų mandatus at
metė. Amerikietės dėlei to ne
nusiminė; jos sėdėdamos ga
lerijoj tėmijo konferencijos ei
gą, o sugrįžusios namon, su 
padidinta energija vedė kovą 
už vergijos panaikinimą. Toji 
kova nebuvo lengva; vergų sa
vininkų sukurstyti fanatikai 
iškartą apmėtydavo jas supu
vusiais kiaušiniais, išardydavo 
jų suruoštus mitingus, apmuš
davo ir visokia panieka ja^s vi
sur lydėdavo, bet tas nesu
stabdė jų darbo, vergija Ame
rikoje buvo panaikinta.

Su agitacija už vergijos pa
naikinimą, kartu ėjo agitaci
ja už suteikimą moterims po
litinių teisių. Abudu tie klau
simai gyvenime jau seniai re
alizuoti, o kada tai jie buvo 
pradėta kelti viešumon, kaip 
kam atrodė, jog tik bereikalin
gai laiko eikvojimas kovoti 
priešais gyvenime nusistovėju

sias tradicijas. Darbas buvo 
pradėtas per mažutę grupę 
žmonių, bet jį baigė milijoni
nės minios.

Įsivėlus Amerikai į praeitą 
pasaulinį karą, kada šalyje vi
sos dūdos pradėjo birbti už 
siuntimą Amerikos kareivių į 
Angliją ir Franciją neva iš
gelbėjimui civilizacijos ir iš
laisvinimui mažųjų tautų, žy
mi visuomenininke chicagietė 
Jane Adams, visais jai gali
mais būdais, vedė kovą prie
šais, karą. Jane Adams už tai 
buvo apšaukta vokiečiams 
parsidavėle, šalies išdavike ir 
kitaip. Jos mitingai, į kuriuos 
dažnai netilpdavo publika, bu
vo visaip trukdomi, kartais ir 
visai svetainės dūrys būdavo 
uždarytos.

Pasirašius Versalės taikos 
sutartį, Jane Adams kartu su 
viso pasaulio pažangiąja vi
suomene . protestavo priešais 
tąją sutartį nurodant, kad plė
šikiška taikos sutartis tik ves 
prie baisesnio karo, ką šian
dieną patys matom. Europa, 
Azija ir Afrika liepsnoja ka
ro ugnyje, o Amerika visais 
garais ruošiasi į karą. Suram
bėjusi savo senose“ tradicijose 
lordų valdoma Anglija baigia 
susmukti ir jeigu ne Amerikos 
karinė parama, tai be abejo, 
kad svastika plevėsuotų virš 
Londono.

Mūs lietuviškame dirvony- 
ne irgi žymūs pasikeitimai: 
dalis žmonių, kurie manė, kad 
Lietuvoje ponų viešpatavimas 
bus amžinas, negali atsipeikė
ti nuo įvykusių permainų. Mes, 
kurie atvažiavę iš senos tėvy
nės tik su marškiniais prie 
krūtinės, sunkiai bedirbant 
nekuriems pavyko centas ki
tas susitaupinti, kiti užsidėjo 
kokį biznelį bei smūklę, ne- 
kurie irgi jaučia pretenzijų 
prie ponijos; jie irgi šaukia 
priešais Lietuvos liaudies val
džią kam panaikino ponų 
viešpatavimą suvalstybinant 
pramonę ir nusavinant dva
rus. Smetoninėj Lietuvoje bū
ti geru žmogum, reikėjo būti 
žymiu valdininku-minfšteriu, 
o ministeriui be dvaro, tai lyg 
ožiui be barzdos. 7

Atėjo nauji laikai ir štai 
—kas buvo niekas, lieka vis- 
kuom. Pažemintas darbo žmo
gus likosi lygiu šalies piliečiu. 
Ponas, prįeš kurį darbininkas 
lenkė savo nuvargusią nugarą, 
likosi bespėkiu ir iš tėvynės

Vienos iš jų geriau mėgsta 
persodinamos, kitos palieka
mos. Tačiau ir persodinamo
sios, kurios norima matyt žy
dint vos sniegui nutirpus, per
sodinamos bent 5-6 savaitėmis 
prieš žemei užšąlant. Persodi
nimo ir naujų sodinimo laikas 
paprastai yra rugsėjo, spalių 
ir lapkričio mėnesiais, žiūrint 
sulyg vietos ir klimato—šiltes- 
niame vėliau, šaltesniame an
ksčiau.

Prie geriau mėgstančių pa
likt persodintomis priklauso 
snieguolės-lelijos .ir tulpės.

Persodinamosios, jei pato
gu, patariama bulviukes ir vėl 
sodint žemėn' kaip greit jos 
nuvaloma, išskirstomą ir
rūšiuojama sulyg dydžio. Bet 
jeigu yra reikalas palaikyti 
nesodintomis, tai joms geriau
sia tinka .vėsi ir sausa vieta. 
Jas reikia padžiovinti keletą 
dienų prietamsioj, sausoj vie
toj, nuvalyt nuo jų žemes ir 
senų bulvių lupynas-likučius, 
nutraukyt nereikalingus la
pus, atsargiai išskirstyti po 
vieną, sužymėt sulyg rūšių bei 
varsų ir sudėt į popierinius 
maišelius ar dėžutes, kuriose 
randasi gana skylių praleidi- 
nėt orą—ventiliacijai.

Sodinimas

su-

Sodinant šakniavaisinius žo
lynus—bulbs — niekad nepa
tartina sodint atkasant atski
rai po vieną duobiukę, nes to
kiu būdu neišeis lygiai—vie
nos liksis aukščiau, kitos že
miau, tad ne vienu laiku iš
dygs ir ne vienu laiku pražy
dės. Be to, po šaknimis gali 
liktis tuščia vieta, kuri aug
menim nedarys gero.

Geriausia iškast vienodo 
gilumo bei pločio grabutes, 
apačioj lygiai pripilt žvirgž- 
džiuotos žemės, kuri leistų 
perviršiui vandens susigert, 
virš to užpilt klodą gerai įtrę
štos žemės, paskiau smėliuo-
tos ir ant tos sudėjus eilėn
bulves užpilt paprasta gera
daržo žeme.

N. D.

Puodelis sausų, sukapotų fi
gų, pavirintų su-puse puoduko 
rudo cukraus ir puoduku van
dens, sudaro gardų sosą pu
dingui.

Laisvojoj Lietuvoj, apart 
stambių buržujų, dar bus 
“klasė,” kuri dejuos dėl nebu
vimo laisvės. Tai bus perdaug 
įsigeriantieji. Jie aštriai kriti
kuojami ir reikalaujami pasi
taisyt.

meiles daugiau .nelobs; kas 
norės valgyt, tdrės dirbti nau
dingą darbą. Praeis kiek lai
ko, pranyks ir tarpe mūs da
bartiniai rėksniai priešais dar
bininkų valdomą šalį. Kas ne- 
paspėja eiti su progresu, lie
kas nustumtas į užmirštį.

Skruzde.

Stebėtinai pakitėjo tarybi
nės Lietuvos darbininkių pa
dėtis nuo buvusios prie Sme
tonos valdžios.

Smetoniškoj Lietuvoje dar- 
bininkas-darbininkė ponų bu
vo laikomi mažaverčiais išnau
dojimo ir paniekos objektais, 
dėlto ir darbininko titulas ne 
vienam iš pačių darbininkų at
rodydavo skerspaine į laimę. 
Ypatingai darbininkės mergai
tės, norėdamos nors paviršu
tiniai atrodyti panašiomis į 
panaites, ne kartą bandydavo 
maliavomis ir nors pigiais 
blizgučiais įgyt panašumą 
anoms dykaduonėms.

* Dabar laikai jau nebe tie. 
Darbininkėms kreipiama daug 
domės ir atsižymėjimas darbe, 
bile kokiame naudingame dar- 
bė, yra laikomu didžiausioj 
pagarboj, kaipo svarbus nuo
pelnas socialistinei tėvynei. Jų 
vardai ir paveikslai randa vie
tos laisvos Lietuvos laikraščių 
špaltose, apie jas kalbama sei
mo posėdžių salėse.

• Tarpe skaitlingų darbo Lie
tuvos didvyrių, matome labai 
gausų pasirodymą moterų di
džiadarbių - stachanoviečių. 
Štai, ‘nepaprastojon Liaudies 
Seimo sesijon varde Kauno 
darbininkų atėjusios seimą pa
sveikinti delegacijos vadas 
Vladas šiškys, apart kitų, mi
ni Orlauskienę, Petrauskaitę, 
Zatakaitę. Sasnauskienę, Dau
kšaitę, Laucevičiūtę, Bartukie- 
nę, Skopienę Kontrimienę kai
po įvairių Kauno fabrikų di- 
džiadarbes - stachanovietes, 
pakėlusias darbo normas, su
taupiusias medžiagas, kad 
greičiau pakelti Socialistinės 
Tarybų Lietuvos liaudies ger
būvį.

Garbė, žinoma, dar ne vis
kas, ką jos laimi. Proporcio- 
naliai joms kyla ir algos, ku
rios yra pakeltos visoj tarybi
nėj Lietuvoj, nors daugelyje 
vietų darbininkės-darbininkai 
darbo našos pakėlimu padau
ginto uždarbio neima, sakyda
mi, kad jiems ir be to užten
ką pragyvenimui tarybinėj 
Lietuvoj uždirbamų algų. 
Tuos perviršius jie skiria abel- 
nam šalies gerbūviui kelti.

Kalbėdamas apie darbą ir 
darbo žmogų Liaudies Seimo 
atstovas ir vietinės pramonės 
Liaudies komisaras d. M. šu- 
mauskas nepaprastojoj Liau
dies Seimo sesijoj, įvykusioj 
Kaune, rugpjūčio 24 d., sakė:

“Draugai! Stalininės konsti
tucijos saulė, apšvietusi Lietu
vą savo -spinduliais, suteikia 
kiekvienam darbo žmogui tei
sės ir prievoles.

“Kapitalistinėj Lietuvoj dar
bas ir darbo žmogus buvo pa
žemintas. Socialistinėje Lietu
voj darbas virto galinga prie
vole.

“Naujoji konstitucija sako, 
kad darbas yra kiekvieno ga
linčio dirbti piliečio pareiga 
ir garbės dalykas, pagal prin
cipą : ‘Kas nedirba, tas neval
go.*

“Smetoninėje Lietuvoje dar
bo žmogui buvo uždėtos labai 
didelės pareigos; maitinti iš
naudotojus, .jų samdinių armi
jas ir visokius dykaduonius; o 
teisės reiškėsi tuo, kad darbo 
žiogus turėjo teisę mirti ba- 
(}u.

' “Socialistinėj Lietuvoj Sta- 
liniškoji Konstitucija garan
tuoja kiekvienam darbo žmo
gui darbą ir uždarbį...” O 
kad tas uždarbis ištiesų atitek
tų jo labiausiai užsipelniu
siems, vietinės pramonės ko
misaras siūlo ‘‘kelti darbo na

šumą, įvedant visur norminį

darbą ir atitinkamą užmokes- 
nį už jį. . . ”

Taigi, tarybinėj Lietuvoj vy
riausybė stato pirmoj ir aukš
čiausioj vietoj darbo žmones, 
jų uždarbius, gyvenimo sąly
gas, taipgi aprūpinimą jų li
goj ar senatvės sulaukus.

Darbo Lietuvoj pasidarė 
darbas graži, garbinga ir sma
gi pareiga, o darbo žmogus- 
savo darbo vaisių ir visos dar
bo tėvynės savininku ir pa
garbos objektu, jos didvyriu.

Kas Ta New Yorko 
Kandidatė?

Kada mes kalbame apie 
kandidatus į kongresą ar sa-» 
vo valstijos seimelį bei įvai
rias valdvietes, jūs pirmiau^ 
šia, ir tas labai gerai, klau
siate, kas tie per kandidatai 
ir ką jie nuveikė darbo žmo
nėms? Į tuos klausimus atsa- - 
kius, apsišvietęs balsuotojas 
jau žino, ar tas kandidatas 
atkako jo reikalams ir ar jis 
vėrtas jo balso.

Elizabeth Gurley Flynn

New Yorko valstijos komu
nistų kandidatė į kongresma- 
nus-at-large Elizabeth Gurley 
Flynn turi štai kokį rekordą:

Gimus Concord’e, New- 
Hampshire, rugpjūčio 7-tą, 
1890 m. Darbininkų judėjime 
jau žinoma 1906 metais, kada 
dar 16-kos metų mergiščia 
būdama jau buvo areštuota už 
gynimą žodžio laisvės. Ben
dradarbiavus su garsiu airiu 
kankiniu James Connolly. 
Veikė darbininkų kovose Spo
kane, Wash., ir Missoula, 
Montana, 1909 m.; Philadel- 
phijos Baldwin Locomotive 

.Works streike 1911 m.; Law
rence audėjų, New Yorko 
viešbučių, Patersono audėjų, 
Mesabo skerdžių, ir Minnesb- 
tos darbininkų streikuose 
1916 m.

Kandidatė taip pat dirbusi 
šiuose dideliuose gynimo dar- 
buose-byloše: Ettor-Giovanitti 
1912 m., Joes Hill, Everett . 
darbininkų; politinių kalinių 
laike pirmo pasaulinio karo; 
Sacco-Vanzetti. O dabar jinai 
yra narė Komunistų Partijos 
Nacionalio Komiteto ir sekre
torė Komunistų Civilėms Tei
sėms Gint Komitete. Tai tik 
patys žymiausieji kandidatės 
darbai, apart kurių ji yra nu
dirbus daugius kitų darbų.

M-tė.

Lietuvos lengvosios atletikos 
pirmenybėse moterys turėjo 
tokias pasekmes: Gavėnaitė 
numetė diską 33,88 metro. 
Moterų šimto metrų bėgime: 
Legusaitė 14,1; Budzinskaitė 
15,0; Remišauskaitė 15,2. šuo
lis į tolį — černockaitė 5,19; 
Remišauskaitė 4,75; Legusaitė 
4,67.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

■
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Atsisveikinkite su Lietuviškais 
Dvarais ir'Vargšų Neprieteliais— 

Buvusiais Ponais

Švenčionėlių Apylinkėje 
Gyvenimas Kunkuliuoja 

Entuziazmu

ir susisiekimas tarp Kauno 
ir Maskvos jau vyksta be per
sėdimo. Persiuvami į platųjį 
ir kiti geležinkelių ruožai.

(Tąsa)
Naujas gyvenimas ir naujas pertvar

kymas pradžiugino ne tik kumečius, bet 
ir visus aplinkinius gyventojus, o ypa- 

' tingai mažažemius. Stanevos dvarą val
dė Jasinskas. Dvaras turi per 200 ha. 
Jasinskas dar valdė dvarą Garliavos vai., 
turėjo gerą tarnybą.

Seniausias Žiežmarių vai. dvaras yra 
Triliškių, apie 80,5 ha, kurį valdė Lans- 
bergienė. Nors žemė gera, gali duoti ge
rą derlių, bet labai apleista.

—Ar gi galima tokią derlingą žemę 
apleisti ?—stebėj osi valstietis V osylius 
Timofajevas. — Jau seniai reikėjo iš
skirstyti žemę tiems, kurie yra darbštūs, 
nori dirbti. Kaip buvo galima leisti Lian- 
sbergienei šeimininkauti, kuri visai nesi
rūpino žeme!

Mažažemių ūkininkų norai išsipildė: 
j dvaras suskirstytas į 8 sklypus. Visą 

buvusį dvarą valdys mažažemiai ir be
žemiai.

Pakertų — Eigeniškių dv. priklausė 
Martinaičiui (apie 190 ha). Žemė gera. 
Kadangi Martinaitis žemę pats dirba,' 
todėl jam palikta 30’ ha norma, o likusi ’ 
žemė suskirstyta į 12 sklypų, kuriuose 
ras.duonos 12 šęimų ir daug darbininkų.

Žiežmariuose klebonija turėjo apie
* 50 ha, Kietaviškio klebonija apie 37 ha.

—Šio krašto kelbonai,—pasakojo valst. 
Sinkevičius, — turėdami daug pinigų 
projektavo dar daugiau žemės pirkti. Jie 
laukė, gal koks ūkininkėlis licituosis. 
Derlingesnius sklypelius pirkti norėjo ir 
smetoninis ministeris Skučas, varžyda
masis su klebonais.
RASEINIŲ APIELINKĖS VALSTIE

ČIAI GAUNA 30 DVARŲ
Raseinių valsčiaus žemės ūkio komi

sijai, nors ir sparčiai dirbančiai, ,vis dar 
darbo yra daug. Matininkai su padėjėjų 
brigadomis dieną matuoja^ žemių plotus, 
o vakarais braižo planus Tr duoda nuro
dymus tiems bendradarbiams, kurie ne
dirba laukuose. Taip kad komisijoje dar-. 
bas vyksta kasdien beveik ištisą parą. 
Laisvi nuo tiesioginio darbo inteligentai 
mielai padeda atlikti visus rašto ir kitus 
su žemės pertvarkymu susijusius dar
bus. Ypač čia daug dirba pradinių ir že
mės ūkio mokyklų mokytojai, bet kaž
kaip stinga čia vietos vidurinių mokyk
lų mokytojų, kurių ligi šiol prie šio dar
bo beveik nesimatė.

Visame valsčiuje žemės pertvarkymas 
paliečia 156 buvusius žemių savininkus, 
kurie valde 7,350.80 hektarų žemės. Iš šio 
ploto žemės fondui tenka 4,068.22 ha. 
Didžiąją žemės plotų dalį turėjo užgrobę 
dvarininkai. Visame valsčiuje iš viso bu
vo 30 dvarų, kurių žemės beveik pilni 
3,000 hektarų. Ši žemė dabar tenka ir 
tuojau bus išdalinta darbo žmonėms. Iš 
žemės fondo jau paskirta žemės daugiau 
kaip 700 kandidatų.

Kai iš buvusių savininkų pradėta per- 
iminėti žemė, tai pasirodė, kas buvo tie 
stambieji savininkai. Du dvarus apie 150 
hektarų valdė Pilsudskiai. Patys jie že
mės visiškai niekad nedirbo ir jos net 
nežiūrėjo. Šių dvarų žemė buvo išnuo
mojama. Nuomininkai/ norėdami uždirb
ti nuomai ir dar savo kišenei, be jokių 
ribų spausdavo, skriausdavo ir išnaudo
davo tikruosius žemės savininkus—visus 
dirbančius tų dvarų žemę darbo žmone- 

. liūs. Ir kitų dvarų žemės didelėje dalyje 
buvo išnuomotos.

Dideles žemių dalis buvo sugrobę įvai- 
.. riaušių rūšių biznieriai: prekybininkai,

pramonininkai, stambieji valdininkai, 
pinigų skolintojai ir lupikautojai, gydy
toja, rangovai, “tautos atstovai” ir pana
šūs tėvynės “mylėtojai”. Net tie, kurie 
bažnyčiose iš sakyklų tiek daug apie ar
timo meilę yra prikalbėję ir skelbę, kad 
žemės gėrybėmis neverta rūpintis, o rei
kia tik melstis ir siekti amžinojo pomir
tinio rojaus gyvenimo,—kunigai ir vie
nuoliai valsčiuje turėjo užsėdę 115 hek
tarų geriausios žemės, kai tuo tarpu čia 
pat daugybė darbo žmonelių neturėjo 
sklypelio daržovėms pasisodinti.

Daugelis buvusių stambiųjų savininkų 
pasirodo buvę tiek godūs, kad norėdavę 
žemę ir kitus žmonių turtus šlykščiau
siais būdais sau susigrobti. O tam godu
mui nebuvę jokių ribų: jei toks turtuolis 
turėdavęs vieną stambų ūkį, būtinai 
kombinuodavo įsigyti ir antrą, o įsigijęs 
antrą, *vėl griebdavos rūpintis trečiu, tu
rėdamas 80 hektarų, visaip sukdavo gal
vą, kaip ko daugiau nusukt nuo bernų, 
tarnaičių ir kitų darbininkų, kad grei
čiau prikimšus sidabru mašną ir įsigijus 
dar kitą 80 hektarų. Antai, buvęs viršai
tis, jau turėjo geriausią iš 130 hektarų 
ūkį, banke turėjęs apie 50,000 litų indėlį, 
gavęs iš kooperatyvų valdybų už posė
džius ne vieną šimtinę, neturįs net ir 
vaikų, o kumečius -laikė tamsiose, api
puvusiose ir apgriuvusiose lūšnose, ir kai 
to lūšnos jau visai į žemę susmego, tai 
“vargšas” viršaitis, jau turėjo geriausią 
iš 130 žemės ūkio rūmų paprašęs... pa
šalpos. O kitas panašus religingasis Kal
nujų apielinkėje savo ūkį beplatinda- 
mas ir begerindamas iš ūkių nuo žemės 
nuvarė 60 mažažemių savo kaimynų ir 
vistiek niekad nesakydavo, kad jau gana. 
Didžiulės geležies krautuvės savininkas 
iš žemės lobdavęs kitaip: jis valstiečiams 
skolindavęs pinigus. Vekselius imdavęs 
tik netermininius. Nuošimčius visuomet ' 
pasilaikydavęs iškalno. Pačius vekselius 
paimdavęs dvigubai didesnei sumai, ne
gu skolinamoji suma pinigų. Sakydavęs, 
kad tai daroma dėl garantijos, jog bus 
pinigai laiku grąžinti. Bet šis biznierius 
visus vekselius savaip užpildydavęs, sa
vaip sužymėdavęs terminus ir visu griež
tumu per antstolį skolas išjieškodavęs. 
Šis biznierius, sako, iš ūkių išvaręs dau
gybę ūkininkų, susikrovęs didžiausias 
sumas pinigų, dėl to esąs žinomas ne tik 
valsčiuje, bet ir visos apskrities ūkininkų 
tarpe.

Dalį ūkių valdė ir toki asmenys, kurie 
viešai nenorėję pasirodyti, jog ūkius tu
ri. Šitokie biznieriai darydavę taip. Iš 
varžytinių ūkį pirkdavęs ne pats biznie
rius, o visai kitas asmuo. Žinoma, tam 
asmeniui pinigus duodavęs biznierius. 
Kad biznierius nebūtų prigautas, atitin
kamai apsidrausdavo. Į nupirktą ūkį ne
va kaip savininkas nueidavęs gyventi pir
kėjas. Bet pirkėjas dar prieš ūkį pirk
damas biznieriui išduodavęs atitinkamai 
sumai vekselius. Tų vekselių pagalba 
ūkyje gyvenantį asmenį išnaudodavęs 
biznierius taip, kaip jam ir jo kišenei bu
vo naudinga.

Laukų darbininkai, mažažemiai ir be
žemiai valstiečiai dirba, džiaugiasi dar
bo žmonių laimėjimais, dalijasi išgyven
tų skrandų įspūdžiais ir gyvena viltimi, 
kaip šį rudenį į naujai gautą taip myli
mos žemelės sklypą savo sauja bers gels
vą grūdą savo laimei ir socialistinės tė
vynės gerovei, bet ne stambiųjų žemval
džių -saujelės biznieriškų apetitų paten
kinimui. K. Pakalne.

(Bus daugiau)

KAUNAS. — Naujas gyve
nimas dvelkia ne vien dides
niuose Lietuvos TSR centruo
se, bet, lyg staigus pavasaris, 
prikėlė naujam darbui ir gi
liausios provincijos kaimus. 
Tie patys smėlėti ir grikių 
kupstais nuraudę laukai, rašo 
“Darbo Lietuvos” atstovas iš 
Švenčionėlių apylinkių, tie pa
tys pušų miškeliai, tie patys 
išžirgusiomis sienomis ir apsa
manojusiais skylėtais stogais 
kaimai ir pakeliui vienkiemiai, 
pagaliau tie patys suskurdę 
miesteliai ir bažnytkaimiai, ta
čiau žmogus, kuris vargsta sa
vo gyvenimą šituose laukuose, 
pamiškėse ir miesteliuose, jau 
ne tas pats. Per paskutinius 
tris mėnesius įvykiai galvą 
svaiginančiais tempais keitė 
įvykius, kiekviena diena švie
tė vis naujais darbo žmonių 
laimėjimais, tuo pačiu išryš
kindama buvusių krašto šeimi
ninkų melus ir sauvaliavimus, 
tikroje šviesoje parodydama iš 
sakyklų 
kininkų 
purvais 
gražaus

WORCESTER, MASS
Spalių 2 d. atsibuvo susirin

kimas unijų atstovų, tai yra, 
Central Labor unijos. Atstovų 
dalyvavo apie keturios dešim
tys nuo įvairių unijų, tai yra, 
AF of L. Iš progresyvių atsto
vų mažai randas.

Buvo raportas iš Labor die
nos apvaikščiojimo. Kadangi 
gatvėmis maršavimo nebuvo, 
tiktai prakalbos pas City Hali, 
ir vakare balius, tai pelno at-'
Įiko apie keturiosdešimtys do-jas, kad _Worcesteiyj^4..kon-

lerių. Kitais metais po tiek 
būdavo nedatekliaus. /

Buvo raportas per duonke
pių unijos atstovą, kad Bond 
Bread Co., 66 Summer St., 
Worcester, Mass., yra priešin
ga organizuotiems darbinin
kams, kenkia visokiais būdais, 
kad tiktai nesuorganizuotų 
unijos, ir tuo pat sykiu išnau
doja darbininkus kiek tiktai 
gali.

. Taipgi yra paduotas prašy
mas miesto majorui ir guber
natoriui, per centralines uni-

skripcijos apeliacijų komitetą 
būt paskirtas vienas iš darbi
ninkų, unijistas. Yra reko
menduojamas L. Ryan, trokų 
draiverių unijos atstovas ir se
kretorius Central Labor Uni
jos. Ateitis parodys, ar darbi
ninkų prašymas bus išpildy
tas.

Taipgi liko išrinktas nepar- 
tijinis komitetas iš dvidešimts 
penkių atstovų, katras dirbtų 
dėl išrinkimo pažangesnių 
kandidatų į valdvietes, valsti
jos ir šalies. Komitetas turėjo 
susirinkimą ant . vietos, iŠsl-_

p pakeiktą ir pilsdus- 
bei smetonininkų su 
sumaišytą naujo ir 
gyvenimo kūrėją-ko-

munizmą. Tatai pagrindiniai 
keičia žmonių psichiką. Sker
sai išilgai pervažiavau visą 
Švenčionėlių apskritį, kalbėjau 
su šimtais valstiečių mieste
liuose ir kaimuose, ir visur 
buvo galima pasidžiaugti so
cialistinio darbo tempais, gie
driomis žmonių nuotaikomis, 
kurias nepajėgia sudrumsti 
vienur kitur pasireiškia intri- 
ganai. Ištisus mėnesius smeto
ninė ministerių taryba nesu
rado lėšų ir galimumų Šven
čionėlių ligoninei, pradžios 
mokyklai ir progimnazijai pa
talpoms, o Liaudies Komisarų 
Tarybai pakako tik kelių sa
vaičių ir jau -Švenčionėliuose 
dygsta modernios pradžios 
mokyklos rūmai, ligoninei pa
statas ir remontuojami namai 
progimnazijai. Apskrityj sku
biai tvarkomi visi keliai, tai
somi tiltai, tilteliai, tiesiamas 
į Kaltinėnus plentas, tobulina
mas pradžios mokyklų tinklas, 
r e m o n t u o jami prieglaudai 
Dirkstėnų dvaro rūmai. “Daug 
metų dirbu apskrities savival
dybėje, bet tokiu tempu dar 
niekuomet nedirbome, pareiš
kė drg. Janonis. Nėra mums 
šventadienių, dirbame nuo 
ankstybo ryto ligi vėlybos 
nakties, kartais nesurasdami 
laiko net pavalgyti. Vis tiktai 
darbas mums nebėra prakei
kimas, bet maloni pareiga, nes 
čia pat matome kasdien be
siskleidžiančius savo darbo 
vaisius, kuriais džiaugsimės 
mes ir džiaugsis mūsų vaikai.”

Pranešime iš Panevėžio sa
koma : Kaimas gyvena įtemp
to darbo dienas: paskubomis 
baigiama valyti nuo laukų va
sarojus, pradėti žiemkenčių 
sėja ir kūlimas. Darbštūs vals
tiečiai nežiūri darbo valandų 
skaičiaus, sulaukę saulėtų gra
žių dienų visi skubinasi nuo 
ankstybo ryto į laukus ir dir
ba ligi vėlybų sutemų. Ramy
galos, Truskavos, Ančiškių 
apylinkėse neteko girdėti, kad 
žemės ūkio darbininkai būtų 
pametę darbus ir išbėgę į 
miestus. Visi supranta naujo 
gyvenimo dvasią ir reik&lavi- 
musj, kiekvienas savo darbą 
atlieka stropiai ir sąžiningai, 
nes žino, kad dirba nebe spe
kuliantams ir išnaudotojams, 
bet sau, savo socialistinei tė
vynei. Valstiečiai džiaugiasi, 
kad spauda pasidarė, visų 
darbo žmonių draugas ir joje 
nebėrą įvairių girtų puotų ir 
iškilmių aprašymų. Ypatingai 
visus valstiečius nudžiugino 
žinia apie švietimo vadovybės 
nutarimus švietimo srityje, 
kurie liečia suaugusių švieti
mą, bibliotekų, radio klausy- 
.mo punktų organizavimą ir

kt. Ilgai tamsoje laikytas kai
mas junta pažangos būtinu
mą ir savo jėgų nebenori aik- 
voti prie kortų ar smuklėje. 
Visiems padarė gerą įspūdį 
vyriausybės griežta kova su 
girtavimu. Artojai supranta jo 
kenksmingumą. Kaimas junta 
naujo gyvenimo dvasią ir vi
somis savo kūrybinėmis galio
mis pasiryžęs žengti nauju ke
liu.

Iš Ukmergės pranešama: 
Ukmergės . kompartijos būsti
nėje įvyko apskrities valsčių 
valstiečių komitetų pirmininkų 
bei dvarų komisarų suvažiavi
mas, dalyvavo apie 200 žmo
nių. Pranešimus padarė ap
skrities kompartijos sekreto
rius, apskr. viršininkas, apskr. 
agronomas, apskr. žemės ūkio 
komisijos atstovai ir kt. Bal
ninkų valsčiaus ko-to pirm, 
drg. Andrijanovas pasiūlė so
cialistinį lenktyniavimą kaime 
apsėti laukus per tam tikrą 
dienų skaičių. Jis pasižadėjo 
savo valsčiuje tą lenktyniavi
mą įgyvendinti. Buvo priimta 
rezoliucija, kurioje įsipareigo
jama ligi Spalių Revoliucijos 
minėjimo: a) masiniai išplėsti 
kultūrinę veiklą valstiečių tar
pe dėl Staliniškos Konstituci
jos išaiškinimo, atidaryti kai
muose skaityklų, organizuoti 
kultūrinio lavinimosi ratelius 
ir laikraščiu bei žemės klau
simais knygų skaitymo gru
pes, b) organizuoti žemės 
pertvarkymo pravedimą bei 
kultūrinio darbo srityje socia
listinį lenktyniavimą tarp vals
čių ir seniūnijų, c) iššaukti į 
socialistinį lenktyniavimą Ute
nos apskritį.

Socialistiniam lenktyniavi
mui bei stachanoviniam judė
jimui vadovauti sudaryta ko
misija.

Mokslas Kauno Universitete
KAUNAS. — Universitetas 

mokslo metus šiemet pradeda 
rugsėjo 23 d. šiemet Kauno 
universitete bus trys fakulte
tai : medicinos, statybos ir 
technologijos. . Medicinos fa
kulteto farmacijos I ir II kur
sai kartu su gamtos-matema
tikos fakultetu perkeliami į 
Vilnių, kur jau š’emet numa
tomas suorganizuoti pirmasis 
medicinos fakulteto kursas. 
Paskaitos Kauno ir Vilniaus 
universitetuose bus skaitomos 
lietuvių kalba. Kauno univer
sitete šiemet numatoma bus 
per 3 tūkstančiai studentų. Į 
universitetus pirmoje eilėje 
priimami neturtingi, bet gabūs 
jaunuoliai. Stipendijas nori
ma skirti mažiausia kas an
tram studentui. Jaunimo su
si d o m ė j i m as universitetu, 
ypač panaikinus mokestį už 
mokslą, nepaprastai didelis. 
Kauno universiteto statybos 
fakultetas šiemet turės 4 sky
rius : architektūros, statybos, 
hidrotechnikos, melioracijos ir 
geodezijos. -Technologijos fa
kultetas turės 3' skyrius: me
chanikos, elektrotechnikos ir 
chemijos. Technologijos fa
kultete įsteigta marksizmo-le-

ninizmo katedra, kuri turės 
aptarnauti visą Kauno'univer
sitetą, 
prasti 
įvyko 
idėjinį

Ji padės jaunimui šu
tuos pakitimus, kurie 
mūsų gyvenime. Apie 
gyvenimą Tarybų Są

jungoje Lietuvos jaunimas ar
ba vjsiškai nebuvo informuo
jamas, arba informuojamas 
labai klaidingai.

VILNĮUS. — Vilniaus ap
skrityje žemės pertvarkymas 
palietė apie 50,000 ha žemės, 
žemės fondui paimta apie 30,- 
000 ha. Rudens sėja vyksta 
labai sėkmingai. Badavusieji 
prašymus žemei gauti, noriai 
padeda apdirbti dvarų laikus. 
Dvarų komisarai skolina vieni 
kitiems' sėklas, kad tik apsėtų 
visus laukus. Kai kuriuose 
dvaruose šiemet bus apsėta 
daugiau, negu pernai ir net 
daugiau, negu 1938 metais. 
Nepajėgiems ūkininkas, naš
lėms, moterims, kurių vyrai 
yra nelaisvėje, organizuoja
mos valstiečių kaimynų talkos. 
Valsčių komitetai palaiko 
glaudžius santykius su vals
tiečių masėmis. Komitetų na
riai daugiausia labai sąžinin
gai eina savo pareigas su pa
sišventimu ir atsidavimu.

Terre Haute, Ind.—Che
mikalų fabriko sprogime 
užmuštas 1 darbininkas.

CHARLESęJ. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

rinko valdybą ir nutarė tu
rėti -kitą susirinkimą spalių 9 
.dieną. _ Unijistąs.

KAUNAS. — Jau užbaigtas 
antrojo kelio tiesimas Kaun<5- 
Vilniaus geležinkelio ruože. 
Buvęs senasis Kauno-Vilniaus 
kelias jau persiūtas į platųjį

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

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

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Street

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Visų dienraščio “Laisves” patriotų prašome tuo jaus stoti 
j vajų gavimui naujų skaitytojų.

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

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

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

9—$7; 10—$5.

Stokite j Vajų tuojau, gaukite 
savo dienraščiui naujų skaityto- v 
jų ir gaukite sau vienų iš aukš
čiau nurodytų dovanų;

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

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

Prenumeratas ir mokestį siųskite siuomi antrašu:

“LAISVE”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Laiškas iš Laisvos Lietuvos
Jonui Lazauskui:
Mielas Drauge Kaimyne:

Nuo tavęs laiško dar nesu 
gavęs, bet tau rašau jau an
trą. Dabar rašau skubėdamas 
pranešti, kad pas mus Lietu
voje dabar naujas gyvenimas. 
Dabar mes visi linksmi. Dir
bame su dideliu entuziazmu. 
Lietuva dabar priklauso į So
vietų Socialistinių Respublikų 
Sąjungą (SSSR), kaip lygia
teisė sąjunginė respublika. 
Mes visi tuo džiaugiamės ir 
didžiuojamės, nes mūsų ben
dros tėvynės sienos dabar nuo 
Palangos iki Vladivostoko. 
Mūsų bendrojoje tėvynėje 
saulė užteka, ir iš jos ribų nę- 
išėjus nusileidžia. Tai yra vie
nas šeštadalis viso pasaulio. 
Tai yra milžiniška galybė. Da
bar Lietuva saugi ir jokie pa
vojai jai negręsia, nes jos sie
nas saugo galinga Raudonoji 
Armija. Pas visus Lietuvos gy
ventojus nuotaika pakilusi.

Dabar mes užimti žemės re
formos darbu. Dabartinė re
forma tai ne buvusi krikdemų
reforma. Dabar reforma eina ' nežinau.

kas šiuo laiku ją 
tai ji yra to ir kaip 

O jeigu nustoji 
ir ne tavo. Princi-

“žemė tam, kas ją dir- 
O kas jos pats nedirba,

patenkino — žemę paliko, bet 
kaip bus toliau, tai nežinia.

Dabar, matai, žemės nuo
savybės nėra. Jos parduoti ne
gali, nes ji yra valstybės nuo
savybė. O 
pats dirba, 
nuosavybė, 
dirbęs, tai 
pas: 
ba.”
tai tam jos nėra. Vienu žo
džiu, sunku trumpai viską ap
rašyti. Manau, kad skaitai 
laikraščius ir matai kaip ei
nasi. O gal Amerikos laikraš
čiai labai mažai rašo! Aš, 
mat, gyvenu dar vis Aukšta
dvaryje ir dabar dėl daugelio 
darbo negaliu net namo par
važiuoti, tai apie Kruonį 
smulkiai nežinau.

Jeigu nori smulkiai 
apie Lietuvos gyvenimą, 
gali žinoti tik 
Lietuvoje leidžiamus 
čius, “Darbo Lietuvą 
mą vietoje buv. “Lietuvos 
do,” “Tiesą” ir kitus. O 
jų Amerika neįsileidžia,

po šūkiu “žemė tam, kas ją 
dirba.” Dabar iš visų dvarų ir 
stambesnių ūkių, o taip pat 
valdininkų ūkių paimama į 
valstybinį žemės fondą ir iš 
jo atiduodama bežemiams ir 
mažažemiams, kurie ją dirba.

Kad aiškiau matytum, kaip 
eina tas žemės pertvarkymas, 
tai siunčiu tau knygutę, kurio
je yra surašyti įstatymai ir 
taisyklės žemės reformos vyk
dymui. Nors toje knygutėje 
ne viskas surašyta, bet jau ir 
iš jos daug sužinosi apie že-

žinoti 
tai 

skaitydamas 
laikraš- 
leidžia- 

Ai- 
gal 
tai

nė poterių. Ir žmonėms pa
tinka. O kas nori, tai gali .eiti 
pas kunigą į bažnyčią. Bažny
čioms niekas nieko nedaro. 
Kas tiki, gali laisvai atlikti 
apeigas bažnyčioje. Iš bažny
čių tik žemę paėmė. Paliko po 
1 (vieną) hektarą. Ir algos 
kunigam nemoka. Gal gyvent 
iš pajamų gaunamų iš tikin
čiųjų. Turbūt ir Amerikoje 
taip yra.

Dabar pas mus tvarka kaip 
reikia. Ir žmonės visi paten
kinti. Buvo rinkimai į Liaudies 
Seimą, tai balsavo 98%. Nie
kad taip žmonės nėjo į rinki
mus, kaip Liaudies Seimą ren
kant š.m. liepos mėn. 14-15 
dienomis, žmonių buvo kaip 
per didžiausius atlaidus.

Nu prirašiau tau gyvą biesą.
Tiesa, ponas dabar pas mus 

išmesta. Dabar vadinamės 
“Tamsta” arba “drauge,” o 
“ponu” vadintis negalima. Tas 
žodis išmestas.

PASIKALBĖJIMAS SU 
PARAPIJONU

Dar gal galybę prirašyčiau, 
bet negaliu dėl laiko stokos ir 
vistfek visko neaprašysiu. Ma
nau, gal neilgai tarnausiu. 
Reiks eiti namo, žemę dirbsiu. 
Mūsų žemę norėjo tavo ma
inės pusininkas gauti, mat 
anot jo: “žemės tai man vi
sur bus, bet ten naujas geras 

.namas, tai man gerai būtų.” 
į Bet iki šiol dar jam neteko 
: nei mūsų žemė nei namas, že- 

■ mę tai tavo jam atidavė. O su 
kur neužkliūtų. I triobomis tai dar nežinau kaip

Rašyk man skubiai. Siųsk, įbus. 
amerikoniškų 

laikraščių visų pakraipų. Visų 
pakraipų siųsk. Man įdomu 

'paskaityti. Pranešu, kad “Lie
tuvos žinios” ir “XX amžius” 
jau neina.

Gyvenimas Lietuvoje yra.

Aš bandysiu atsiųsti tau 
po egzempliorių pažiūrėti.

žemės
knygutę 
nuo šito 
čiu, kad

jų

reformos įstatymų 
siunčiu ^tau atskirai 

laiško ir nuo laikraš-
ją gautum, kad ji i

man Iki pasimatymo.
Juozas Vaiciekauskas.

1940-V1II-19
Aukštadvaris.

mes klausimus. Tik šitą kny- beveik toks, kaip ir anksfiiau.
gutę reikia gerai keletą kartų 
perskaityti, kad gerai įsigilin
tum ir teisingai suprastum. 
Nes ant greitųjų perskaitęs 
gali klaidingai suprasti.

žemės reformos darbams 
pravesti kiekviename valsčiu
je yra sudaryta “Valsčiaus že- ■' 
mės ūkio komisija.” Kruonio; 
valsčiuje tokia komisija susi
deda iš pirmininko Prano Ka
zakevičiaus, iš 
vice-pirmininko 
ko, iš Lipavos, 
liaus žigunovo 
Kosto Seredoko iš 
kio ir Ipolito Germanavičiaus 
iš Armanų. Ji ir pertvarko že
mes. Darbas didelis ir skubus, 
tai dirba ir dienomis ir nakti
mis. Prie komisijos priskirtas 
matininkas Juozas Radvila 
(pažįsti turbūt). Jie ir dirba.

Kruonyje paėmė į valsty
binį fondą buv. Navicko žemę 
(ji buvo nupirkta valdininko 
Karpavičiaus), iš Judelio paė
mė Rutkausko žemę ir kitų 
gerai nežinau. Iš Karpavičiaus 
(Navicko) davė Ražanskams 
po 2.5 ha., kitiems nežinau. Iš 
Judelio paimtos davė Keršio 
Pranui 2.5 ha., Keršio Marei 
2.5 ha., ir kit. Bažnyčios vie
tą (kur buvo medinė bažny
čia) apie 2 ha. davė Levui 
(Kandrotui, Kopūstos arba 
Mikelio Kubo žentui). Smul
kiai kitų nežinau, nes tik 
kar gavau žinias, dar tik 
vakar komisija paskirstė 
žemes.

Jūsų žemę atidavė tam 
sininkui, kuris ją dirbo iš 
sės, Šimoniui. Kaip su motina, 
tai nežinau. Turbūt užlaikyti 
Šimonis turės, ar pusę duos. 
Mat, gerai dar nesužinojau. 
Skubiu tau pranešti tą, ką iš
girdau. Motina tavo per tele
foną skambino Juozui, kad 
darytų tvarką kokią. Kaip 
bus nežinau. Bet dabar žemė 
nuo tavęs paimta ir atiduota 
tam, kas ją dirba, t.y., Šimo
niui. Nežinau, kaip darys Juo
zas (brolis tavo), gal jis duos 
skundą ir bandys atsiimti. 
Skųstis galima ant komisijos 
nutarimo. Ar tas skundas ką 
padės, tai nežinau.

Mūsų žemės irgi buvo pusę 
nusavinę ir paskyrę kokiam 
tai šalčiui Petrui, bet mano 
motina ir mano žmona (vadi
nasi, mano šeima) Kruonyje 
ant tos žemės gyvena ir jos 
pačios ją dirba, tai apsiskun- 
dė komisijai, ir šį kartą ko
misija jų skundo išklausė ir

Dijokiškių k., 
Felikso Dasti- 
ir narių Vasi- 

Kruonio, 
Kleboniš-

va
li ž- 
tas

pu- 
pu-

Pragyvenimo pabrangimas, 
jeigu jis ir yra, tai labai ma- 

1 žas. Kaip pirma, taip ir da
bar pirkti visko galima gauti. 
Darbo visi turi. Bedarbių da
bar beveik nėra, nes valdžia 
(naujoji, Liaudies Vyriausy
bė) ypatingai rūpinasi darbi- 

1 ninkais. Ir darbo visiems sten
giasi parūpinti. Taigi kiekvie
nas, kas ir žemės neturi, tai 
uždarbį gauna. Ir gyvenimas 
eina normaliai. Reikia tikėtis, 
kad dabar bus geriau gyventi, 
Toliau dar bus geriau.

Sveikinkit Petrą šolomską 
nuo Martyno šolomsko. Ir aš 

į jį sveikinu kaip kovotoją už 
' teisingumą pasaulyje, už pro- 
' letarų teises, už darbo žmonių 
i klasės reikalus.

1 Ar manai parvažiuoti į Lie
tuvą, namo ? Turbūt karo bi
jai. Dabar mes čia apie karą 
mažai ką girdime. Laikraščiai 
mažai rašo.

Raštu§ rašome lietuviškai, ! 
raštinėje kalbame lietuviškai,' 
o su lenkais ar rusais intere
santais lenkiškai ir rusiškai. 
Dabar laisvė. Neverčia niekas 
mus kalbėti vien tik lietuviš
kai. Bet visus raštus rašome 
lietuviškai. Mat, valstybinė 
kalba lietuvių kalba. Dabar 
Sovietų Sąjungos Vyriausybe 
Lietuvos Respublikai atiduoda 
dar daugiau žemių: Švenčio
nis ir kitas lietuvių gyvenamas 
vietas. Lietuviai džiaugiasi. 
Žemesni valdininkai'ir tarnau
tojai visi tarnauja. Mokytojai 
visi tarnauja. Nė vieno mo
kytojo nėra iš tarnybos atleis
to. Tik aukštus valdininkus, 
smetonininkus, kai kuriuos at
leido iš tarnybų. Niekas nie
ko čia nepersekioja ir nevar
žo. Tik buvę tautininkų orga
nizacijos (fašistinės), uždary
tos, o yra tik komunistų parti
ja.

Dar pasakysiu, kad Kruo
nyje viršaitis jau ne Vedec- 
kas, bet Pranys Kazakevičius 
iš Dijokiškių.

Jau civilinė metrikacija vei
kia nuo VIII-15. Jau aš rašau 
metrikus. Jau parašiau kelis 
krikšto ir mirimo metrikus. Ir 
jungtuvių metrikus valsčiuje 
rašome. Viskas tvarkoje. Se
nai taip reikėjo. Juk ir tau 
prisimena tas vargas, ką tu
rėjai vesdamasis. Kaip kan
kino tave kunigas Aleksan
dravičius. Jau daugiau taip 
Lietuvoje nebus. Dabar be jo
kio vargo ir poterių atlieka 
valsčius. Nereikia nė pinigą

London — Nepaisant vo
kiečių bombų, anglai lanko 
Londono teatrus. Iš oro pu-- 
sės teatrai naktį aptemdin
ti, apsaugai nuo vokiečių 
lakūnų.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) ,

voj laimėjo. Tai, drauge, 
man dabar jau viskas aišku.

“Tau noriu pasakyti apie 
mano šeimynos nusistaty
mą. Kol kas motina ir vai
kai sutinka su kunigais. 
Vaikai maži atvežti veik su- 
amerikonėjo; jiems Lietu
vos gyvenimas neprisimena, 
pamiršo. Bet su motina tu
riu trubelio. Neduoda skai
tyti laikraščio, kokio aš no
riu, bet kokį kunigas liepia 
—“Amerika”. Tai aš apeinu 
tuos trubelius nors ir sun
ku. Mano šeima einame 6 į 
bažnyčią, mokame po de
šimtuką, tai jau 60c. Jei dar 
to pakaktų, tai tiek to. Na, 
o dabar, kad pradės tie po
nai Smetonos garbintojai 
suvažiuot į Ameriką iš visų 
pakampių! Juos turėsime 
čia penėti, parapijonams 
užkraus daugiau mokesčių. 
Kai aš pasakiau savo žmo
nai tą, tai kuone gavau iš 
stubos išvyti.”

Tokių lietuvių tūkstan
čius turime, suvažiavusių 
Amerikoj. Bet Lietuvos 
priešai turi labai rimtai gal
voti, ar jiems visados vyks 
tuos žmones mulkint. Laiki
nai vienas kitas gali padėti 
jiems smalą drabstyti ant 
Lietuvos liaudies valdžios. 
Tačiaut kada nors susikaups 
kerštas i krūtinėj prieš me
lagius, Kurie kala tuos melų 
burbulus čia, Amerikoj!

Jurgis Kuraitis.

1938 metais. Ši saliukė prie 
klausė Franci j ai. Saliukė j e 
yra senoviškas palocius, ku
riame Lindberghas su 
na kiek laiko gyveno.

Viename kambaryje 
vokiečiai ant staliuko 
fotografiją Vokietijos
šalo H. Goerinįo. Apačioj 
paveikslo yra paties 
ringo ranka štai kas 
šyta: “Pulkininkui 
berghui, atsimenant
gišką jo lankymąsi Berlyne 
1936 m.”

tarti. Taipgi bus rinkimas delegatų 
į LDS 3 Apskr. suvažiavimą, ku
ris įvyks spalių 27 d. — V. K. She- 
ralis. (237-238)

zmo-

ten 
rado 
mar-

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro nariai būkite pa

mokose, trečiadienį, spalių 9 d., 8 
v. v. Esame užprašyti dalyvauti di
deliame parengime. Turime gerai 
pasiruošti. — Choristas.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

Vokiečiai Užėmė Lakūno 
Lhirlbergho Salą

Goe- 
para- 
Lind- 
drau-

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

9 
8 
riai pribūkite susirinkimam — J. 
Norkus. (237-238)

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788 
NIGHT—IIAvemeyer 8 1158

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje’*.

PRANEŠIMAI IS KHUK
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, spalių 10 d., 8 v. v. 
Pas dd. Gluoksniuš, 1256 Diamond 
Avė, Visi nariai prašomi dalyvauti, 
nepamirškite, kad turime daug dar
bo atlikti. — Org. (238-239)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. rengia kortų vakarą, 

spalių 11 d., šv. Jurgio Svet., 180 
New York Avė., pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Įžanga 35c. Vakaras yra 
ruošiamas “Laisvės” vajininkų nau
dai. Bus užkandžių ir visokių dova
nų. (238-240)

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, 
neš bus daug svarbių dalykų ap-

Elizabeth, N. J

' i

Mexico City. — Tapo su
imtas piešėjas David Siquei
ros, įtariamas, kad ir jis da
lyvavo sąmoksle nužudyt 
L. Trockį.

Berlin. — Vokiečiai yra 
užėmę ir mažiukę Illiec sa
lą, kurią amerikonas lakū
nas pulk. Lindbergh pirko

Parsiduoda Namas su Saliū- 
nu ir Visas Biznis 
402—1st Avenue 

ELIZABETH, N. J.
Geroj vietoj. Namas medinis, 
3-jų aukštų. Priežastis — vy
ras mirė, vienai moterei yra 
persunku užlaikyti du bizniu. 

Parsiduoda pigiai.
Prašau kreiptis sekamu antrašu:

MRS. M. SIERZANT 
301—3rd Street

<

Elizabeth, N. J.
(238-249)

?

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi
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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,

anhattan Liquor Store
DABAR YRA

Siunčiame duoną per paštą j kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kainas.

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

Štai yra keletas iš daugelio rūšių
metų.

License L-886

Aplankykitc mūsų rcligijlnlų daiktų 
departamentą. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktą

Mes pasiliekam teisę 
limituoti kiekį

Pertekto ir melsvaT-balti dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 

kainos laike vienerių

~ 5~'' Brooklyn N. Y

LIKERIŲ KARE g?
Mes išstojome su žemiausiom is kainomis, kokias tik 

begalima suteikti savo kostumeriams

Kainos ant visy garsi u jų rūšių yra taip žemos 
kaip dar nebuvo nuo atšaukimo prohibicijos

GOLDEN WEDDING
THREE FEATHERS
SCHENLEY RED LABEL
SCHENLEY BLACK LABEL

WILSON
CALVERT RESERVE
CALVERT SPECIAL
GREEN RIVER

OLD OVERHOLT 
MT. VERNON 
GIBSON
OLD MR. BOSTON PINCH

CARSTAIRS 
SEAGRAM 
SEAGRAM VO 
CANADIAN CLUB '

/Wes 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
Kainos gali būt pakeičiamos 

be pranešimo

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

Riešiniai laikrodėliai 
Apkainuoti nuo $2.00 
Pilnai garantuoti

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tarpe Graham & Manhattan Avės. * Tel. Stagg 2-2178

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

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

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

IŠTYRIMAI DOVANAI

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

Tarp Union Square ir Irving Place
Valandos: 9 A. M —8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A- M.—2 P. M.
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Šeštas puslapis

NewYoitOA<M<8gfeZlnlos
Liet. Liaudies Teatro 

Parengimas
1

Kliubieciy Žinios
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo bertaininis susirinki
mas praėjo penktadienio va
kare, 4-tą spalio, paties K Įki
bo svetainėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Susirinkimas buvo šauktas- 
atvirutėmis, tai narių atsilan
kė nemažas skaičius ir sumo
kėjo daug mėnesinių duoklių.

Į Kliubą perstatytas naujas 
narys, Edvardas Mūras, 
nių metų amžiaus.

Kliubo organizatoriai: 
būnąs ir Steponaitis antrame 
pusmetyje visai užmigo, kaip1 
žmonės sako, kepurėse. Nei. 
jiems garbės, nei Kliubui nau-> 
jų narių nėra... Ar jau ir 
baigsite galą metų snaudu
ly] ?

Buvusio pikniko raportas ir 
vėl nebuvo išduotas, nes jo se
kretorius Steponaitis susirin- 
kiman neatėjo. To tai jau 
perdaug! Piknikas įvyko pa
skutinį šeštadienį liepos mė
nesio ir per du mėnesius nesu
tvarkyti tikietų, nesuvesti at
skaitas, tai daugiau, negu ap
sileidimas. Kad užbaigus kal
bamą darbą, darinkta Velička 
ir F. Stanaitis paimt iš sekre
toriaus visus užrašus ir pri- 
rengt raportą kitam susirinki
mui.

37-

ša-

mento visą eigą ir užbaigėm 
jį be jokių pasekmių. . .
Keistas Laiškų Siuntinėjimas

Kliubo reikalais pasiunčiau 
registruotą laišką Juozui 
Aleksai, 101 S. 1-mas Strytas, 
Brooklyn, N. Y. Paštorius laiš
ką nunešė 68 Maujer St. ir jo 
tenai nerado, nes jis iš to 
namo išsikraustė pradžioje pa
vasario.

Atėjęs Kliube 5-tą spalio 
radau atvirutę, kurioje pasa
kyta, kad Juozas ten negyve- 

i na ir laiškas negalima priduo
ti jam. Pasiėmęs atvirutę la
patai, lapatai S. 1-ma iki 101 
numerio; numeris geras ir ant 

j laiškų dėžutės uždėtas jo var- 
l d as. Iš ten nuėjau pašton ir 
klausiu :<•

pastorius neša jo 
Maujer St., kuomet 
užrašyta 101-nas S.

“Kodėl 
laišką 68 
ant vok# 
1-mas strytas?” Ir va kokį
gavau atsakymą:

—Tas nedaro skirtumo, kas 
užrašyta ant voko, bet jis 
paštos knygose dar gyvena 68 
Maujer St. Pasakyk Aleksai, 
kad paštoje priduotų savo 
naują antrašą ir tada jis gaus 
laiškus.

Kas Turi Teisę 
Registruotis?

Šiandien Proga Išgirst 
Rašytoją Dreiser

Pirmasl šio sezono Lietuvių 
Liaudies Teatro parengimas į- 
vyks gruodžio (Dec.) 1 d., 
New National Hali svetainėj, 
261-267 Driggs A ve., Brook-

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Nupirkta Lietuvių Atletų 
Kliubo gruodžio 8-tos dienos 
vakarienės 5-ki doleriniai ti- 
kietai ir Maspetho Lietuvių 
Piliečių Kliubo 10 tikietų ali
nės puotos. Tikietas

Lietuviai kriaučiai 
užkvietimo laišką 
jųjų baliuje 12-tą

Išėjęs iš paštos ir žingsniuo
damas atgąl į Kliubą mislinau 
sau vienas: komedija ir dau- 
.giau nieko, žmogus 
vaikščioji ir dar kaip
dainuoji — storai ar plonai, 
bet kitas sako, jog tu esi mi
ręs ir turi būti miręs. . . Fe, 
su tokiu patvarkymu !

gyveni, 
kada

Vestuvės

N.

Bostono, 
nuveiktus

Trumpai tariant, balsavimui 
registruotis turi teisę visi pi
liečiai, jeigu jie:

Turi ar rinkimų dieną turės 
21 metus amžiaus,

Bus išgyvenę valstijoj 1 me
tus,

Išgyvenę apskrityje 4 mė
nesius,

Išgyvenę rinkimų distrikte 
mažiausia 30 dienų iki rinki
mų dienai,

Ateiviai, gavę paskutines pi
lietybės popieras 90 dienų 
prieš rinkimus.*

Maspethiečių Parengimas

vieš-, 
Times 
kalbės

Spalių 9-tos vakarą, 
būtyje Astor, prie 
Square, New Yorke, 
žymusis Amerikos rašytojas
Theodore Dreiser, taipgi eilė 
kitų žymių intelektualų, apie 
“Teisę Balsuoti , Taip, Kaip 
Jums Patinka,” Mitingą ruo
šia Konstitucinių Teisių Fede
racija. Mitingas bus ir įdomus 
ir svarbus, vertas visų para
mos. Įžanga tik 25c. Pradžia 

v. vakaro.8

Vieša Padėka

šiam parengimui ruošiama 
dvi gražios komedijos, “Kur
čias žentas” ir ‘Aš Numiriau.’ 
Paruošimui šių komedijų va
dovauja ' Aldona šertvietytė, 
kuri yra baigusi vaidybos ir 
režisūros mokslą. 

\

Prašome visų Brooklyno or
ganizacijų neruošti savų pa
rengimų gruod. 1 d., 1940 m., 
kuomet įvyks L.L.T. parengi
mas. Taip pat Liet. Liaud. Te
atro vaidintojai bus pasiruošę 
šias komedijas vaidinti kitoms 
organizacijoms ir kolonijoms, 
kurios kvies.

L. L. T. Valdyba.

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

Kiekvienų sukatų 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nekė
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dienų iki vėlai.

1
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BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

II

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

V. Taurui-Vidikui pagerbti 
parengimo komisija reiškia 

Jau visai netoli iki 20 d. nuoširdžią padėką Juozapinai 
spalių (Oct.) ir laikas užsi- 
rašyt tą dieną savo kalendo
riuj, nes tai bus maspethiečių 
diena. Visi ir visos turėsime 
traukti į’ Maspethą pamatyt 
komediją “Šalaputris,” kurią 
perstatis lošėjai su mokinti ar
tisto Jono Valenčio.

ir pra- 
“Lais- 

Mizara.

Apart veikalo bus 
kalbą,/ kurią pasakys 
vės” redaktorius d. R. 
O vėliau bus šokiai, bus ska
nių užkandžių, ir 1.1.

Tad, visi būkime 20 d. spa
lių, sekmadienyj, Maspethe— 
National Hali, 61-60 — 56th 
Road, 4 valandą po pietų.

Komisija.

Augutienei ir S. Bedermanie- 
nei — gaspadinėms, kurios la
bai sugabiai ir gardžiai paga
mino valgius; Nastei Buknie- 
nei ir Evai Tamuliniutei :—už 
padavimą valgių ant stalų; 
taipgi K. Levanui, J. Dainiui 
ir visiems, bent kuo prisidėju- 
siems prie padarymo šio va
karo pasekmingu ir gražiu.

Rengimo Komisija.

SUSIRINKIMAI i
WILLIAMSBURG

LLD 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, spalių 10-tą, 
7:30 v. vakaro, “Laisvės” svetainėj. 
Susirinkimas bus labai svarbus, tad 
visi nariai-narės 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)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
6G0 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

4

Drg. A. Kazakevičius 
Parvežtas Namo

I 
I

į i,
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ADVERTISEMENT 
NOTICES

Notice is hereby given that 
F. & M. Schaefer Brewing Co.
of Brooklyn, N. Y., has registered 
its trade-marks “Beer at its Best” 
and “Our Hand Has Never Lost Its 
Skill” with the Secretary of State 
of New York, to be used on beer 
and malt beverages. (233-i250)

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, spalių 10 d., 
Zabielskio 
riai, kurie 
kime, gaus

Svetainėje, 8 v. v. Na- 
dalyvaus šiame susirin- 

naują knygą. — Valdyba.
(238-239)

50c.
prisiuntė 

dalyvauti 
spalio, 

Grand Paradise svetainėje.
Gauta laiškas iš 

paginantis Kliubo 
darbus ir prašantis, kad kliu- 
biečiai pasistengtų išgaut jo 
motinai pilietybę, nes jos at
važiavimo rekordai, kaip nors 
sumaišyti, nesurandami. Laiš
kas perduotas advokatui Viž- 
lianskui.

Jono Dikčiaus klausimas už
baigtas kaip kam nelabai 
smagiai. Jonas serga jau nuo 
kovo mėnesio ir prašė Kliubo, 
idant jį paliuosiuotų nuo mo
kėjimo duoklių, pomirtinių, 
už ką jis neims šalpos ligoje, 
bet kad pasiliktų jo pilna po
mirtinė $200.

Ant jo prašymo šį syk bu
vo sutikta, pagaminta doku 

■ mentas ir pasirašyta. Kada jį 
perskaičiau rugsėjo mėnesio 
susirinkime, tai buvo duotas 
pataisymas, kad jis negautų 
pomirtinės už savo žmoną. 
Pridėjęs pataisymą prie doku
mento ir nuvežęs pas jį stu- 
boje gavau velnių visų kliu- 
biečių vardu. Jis pasakė:

“Jūs apsirubežiuojate nuo 
manęs, kaip nuo kokio rakė- 
tieriaus, atimate man visas 
teises ir dar norite padaryti 
nevedusiu; o jeigu dabž& mir
tų mano žmona, kuomet esu 
be sveikatos ir "be pinigų, tai 
nepagelbėtumėt nei palaidoti 
ją, norit yisai mane apibied- 
nyt. šia tau dokumento dubli
katas, veškis jį namo ir pasa
kyk jiems, kad tegu nevarinė- 
ja gudrių politikų ir kitų na
rių nelaiko visiškais durniais!” 

Dabar šiame susirinkime 
pranešiau apie daryto doku-

šeštadienį, spalių 5 d., Ap
reiškimo parap. bažnyčioj, 
apsivedė Mečislovas Abrozai- 
tis su Emilia Paulukevičiene. 
Jauniesiems patarnavo: svo
čia—« Salomėja Barakauskie- 
nė, piršlys — Aleknavičius, 
tvarkos vedėjas — Jonas Ba- 
rakauskas. Vestuvių pokilis į- 
vyko šapolo ir Vaiginio sa
lėje, 147 Thames St., dalyvau
jant artimiems jaunųjų drau
gams ir giminėms. Vinco Alek
nos trijų kavalkų - orkestrą 
svečius palinksmino, kurių bu
vo apie pora *šimtų, visokių 
pažvalgų.

Linkime jaunavedžiams il
go, linksmo ir laimingo gyve
nimo.

Vieša Padėka
Vardan mano sūnaus Paul, 

duktės Katrinos ir manęs Ka- 
trinos Reklienės, noriu ištarti 
nuoširdžiai ačių už užuojautą, 
išreikštą mums ir mūsų myli
mam tėveliui, o mano prisie- 
gai. Gerbiamiems: kleb. J. 
Balkunui, kun. P. Lekšiui, 
vargonininkui A. Visminui, P. 
Navickui, mūsų giminėms, 
draugams ir draugėms, taipgi 
ALDLD 14-tos kp. nariams, 
mūsų kaimynams už gėles, šv. 
Mišių aukas, taipgi palydėji
mą į kapus, graborienei V. K. 
Valantiejienei ir jos sūnui 
Juozapui, p-nui Skirmontui— 
nuoširdžiai ačiū.

Katrina Reklienė, 
nūs Paul ir duktė

Katrina.

li-
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išAntanas Kazakevičius 
goninės parvežtas namo, 
47 Lloyd Rd., Jamaica, 
Tačiau jis nėra pasveikęs, jo 
sveikata dar gana silpna. Par
vežtas tik dėlto, kad jam la
bai įkyrėjo buvimas ligohinėj 
ir nori pabūti namie.

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI

Reikalingas Sdpt. pagelbininkas 
prie namų apžiūrėjimo, pageidauju 
blaivo žmogaus. $15.00 į mėnesį, 
kambarys ir valgis. Viena diena į 
dvi savaites, nedirbama. 102 — 
E. 114th St., New York City, N. Y.

(238-243)

CENTRAL BROOKLYN
LDS 46-tos kuopos susirinkimas 

jvyks trečiadieni, spalių 9-tą, 8 vai. 
vakaro, P. Burneikio kambariuose, 
76 Hudson Ave. Visi .nariai daly
vaukite. — Valdyba.

(237-238)
Gh

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 
irikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

r dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

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 Barberlal

F. W. SHAUNS
Telefonas: Humboldt 2-7964

Antra Sėkmingiausia
Diena Parodoj

RANDAVOJĮMAI
Pasirandavoja /penki šviesūs, geri 

kambariai su maudyne, ant žemu
tinio aukšto. Arti Forest Ave. ele
vated stoties, sekcija gera, Ridge- 
woode. Kaina prieinama. Kreipkitės 
pas A. Kalakauskienę, 1938 Linden 
St., Brooklyn, N. Y. (238-239)

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

>
i

buvoPereitas sekmadienis 
antra sėkmingiausia diena pu
blikos atžvilgiu, iki 11-tos va
karo atsilankė 348,544 žmo
nės. Už vis sėkmingiausia bu
vo birželio 2-ra, kada turėta 
svečių 378,260.

Pasisekimas dalinai
tuojamas paskubai pamatyti 
parodą prieš užsidarant, dali
nai laikraštininkų dienai, ku
rios proga 332 laikraščių skai
tytojams buvo pardavinėjama 
$1.50 vertės kombinaciniai bi
lietai už 50c.

kredi-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau dviejų knygų, kas tu

ri perskaitę senas šias dvi knygas: 
“Teisingas Patarėjas,” (kaina $2.00, 
išleista keletą metų atgal “Kelei
vio”), o antras “Patarimai Moterims 
Apie Lyties Dalykus,” parašyta Dr. 
J. Robinson, kaina $2.00 (rodos iš
leido 
$1.00 
šias 
man.
Academy, Lake Forest, III. (238-240)

J. Barkus). Sutinku mokėti po 
už knygą. Kas turite perskaitę 
knygas, malonėkite pranešti 
— J. Budris, c.o. Lake Forest

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -?xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

J. GARŠVA
GraboHus-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

(SIIALINSKAS)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

kur 
įvairios 
vadina- 

kurioj 
solistai

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tej. Ey. 7.8451 Brooklyn, N. Y.

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Graųd St. Brooklyn

PRAMOGOS 
SVARBIOS PRAKALBOS SU 

VELTUI UŽKANDŽIAIS
Sveikatos Kultūros Draugijos, 

Brooklyno skyrius, rengia prakal
bas apie sveikatą, su dainomis ir 
veltui užkandžiais, spalio 11 d., 1940 
m., 7.30 vai. vakare, Methodistų Sa
lėje, 411 So. 3rd gatv., Brooklyn, 
N. Y. Kalbės visi lietuviškai sveika
tos kalbėtojai. Bus duodama dėl iš- 
laimėjimo įžangos dovanos. įžanga 
25c, tikiętus galima gauti nusipirk
ti Vitai Health Foods, pas Kanapo- 
rių, 380 Hooper St., Brooklyn, N. Y. 
arba pas Draugijos narius. Norinti 
dalyvauti prakalbose 
ksto tikiętus įsigyti, 
žinoti kiek maisto 
Rengia Komitetas.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 1 .Jt .! J AUWUJJJ

SŪ-

D.

MIRS OPEN DAY and NIGHT

KONCERTAS
Bus

LABOR LYCEUM SALĖJE

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

80 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

meldžiu iš ari
nes reikalinga 

parūpinti. — 
(238-240)

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Patricia 
amžiaus, 
Brooklyn, 
5-tą, Greenpoint ligoninėj.

Palaidota spalio 8-tą, Kal
varijos kapinėse. Pašarvota 
buvo namie.

Dienraščio “Laisves”
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Hacsi, 14 mėnesių 
665 Meeker Ave., 
N. Y., mirė spalio

Apart kitų programų, Ame
rican Common aikštėje, 
kas dieną vykdoma 
programos, buvo taip 
ma Pabaltijo Diena, 
dalyvavo ir lietuviai
bei grupės su dainomis ir šo
kiais. Tarpe kitų, dainavo 
operos dainininkė Anna Kas- 
kas-Katkauskaitė. O vienas 
solistas pirmininkaujančio ‘pa
krikštytas’ latviu.

Publikoj matėsi įvairių pa
žiūriu lietuvių, taipgi daug ir 
kitataučių, kadangi čion, 
kaipo viešon nuolatinių pro
gramų vieton, daug sueina ir 
pašalinės publikos.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

■ii

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Lapkričio 10 November
1940

949 WILLOUGHBY AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Josephine Eiden, 47 metų 
amžiaus, 61 Sutton St., Broo
klyn, N. Y., mirė spalio 5-tą 
Greenpoint ligoninėj. Bus pa
laidota spalio 9-tą, Kalvarijos 
kapinėse. Pašarvota grabo- 
riaus J. Garšvos šermeninėj, 
231 Bedford Ave., Brooklyne.

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
LAIDIĖS’ DAYS

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

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

■ Sun. all day and night

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St —- Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kilbasal 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 Maliu.
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