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I i Prašome visų “Lai- 
• svėfi” skaitytojų gaut 
ngraf po vieną naują 
skaitytoją savo dien«\ 
raščiui.

So. Bostono “Darbininkas” 
pasirinko pikčiausias metodas 
išlaikymui savo biznio. Gal 
joks kitas laikraštis tokios ne
leistinos priemonės dar nėra 
panaudojęs.

Man pridavė vienas draugas 
laišką, rašytą vienai kapita
listinei kompanijai. Po juo pa
sirašo “Darbininko” gaspado- 
rius Kunigas Francis W. Ju
ras. Kunigužis prašo kompa
niją pasigarsinti savo biznį 
“Darbininke”.

Laiške kunigas^išplūsta ko
munistus, paskui pasigiria, 
kad “Darbininkas” vienintelis 
vajavotojas komunistu ir ver
tas kompanijos paramos for
moje didelio apsigarsinimo.

Tiktai juoda kunigiška są
žinė įgali griebtis tokios prie
monės savo kromelio išlaiky
mui.
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Italai Žada Amerikai 
Anglų Kolonijas, jei 
Ji Nerems Anglijos

Sako, Kariaut Amerikai už 
Angliją Būtu “Savižudyste”

TAI AMERIKA IR ANGLIJA TURĖTU PRADĖT 
GERINI SAVO SANTIMUS SU SOVIETŲ 
SįJUNĘA, SAKO SOVIETŲ ATSTOVYBE

Nebėra jokia paslaptis, kad 
Sidney Hillmanas nebesusikal- 
ba su John Lewisu. Hillmanas 
tolinasi nuo darbininkų. Jis 
virto prezidento Roosevelto 
šeinkatarinka.

Tuo tarpu Lewisas bando 
tiesiai ir saugiai išvairuoti 
CIO vairą. Jis priešingas Roo
sevelto politikai, kuri žingsnis 
po žingsnio šį didelį kraštą 
tempia į europinį karą.

Šis tų dviejų pasidalinimas 
nežada gero CIO judėjimui. 
Hillmanas jau sudraskė New 
Yorko valstijos CIO konvenci
ja.

Komercinė spauda labai 
plačiai atžymėjo popiežiaus 
Pijaus XII labai rūstų pamok
slą jaunom katalikėm mergi
nom. Jis jas išbarė labai smar
kiai—išbarė už madas. Jam 
nepatinka trumpi merginų an- 
darokėliai, plonos suknelės, 
aptemptos krūtys ir visi kiti 
pagražinimai, kurie veda į pa
gundą mūsų jaunus kunigė
lius.

Roma. — Mussolinio laik
raštis “Popolo dTtalia” spal. 
9 d, žadėjo Jungtinėms Val
stijoms pervest Anglijos pu- 
siau-kolonijas ir kolonijas: 
Kanadą, N e w f o undlandą, 
Bahamas, Bermuda, Jamai- 
cą ir net Australiją ir Nau- 
jąją Zelandiją, jeigu Jung- 
tinęs Valstijos nesikiš į ka-1 
ra Anglijos naudai prieš 
Vokietiją, ir Italiją, ir jeigu 
Amerika nekliudys Japoni
jos. Bet, girdi, jeigu Ame
rika įstos karan išvien su 
Anglija, tai bus pačiai Ame
rikai “savižudyste.”

Mussolinio laikraštis iš
metinėja, kad Amerika gin
klais, amunicija, orlaiviais 
ir kitais karo reikmenimis 
taip gausingai remia Angli-' 
ją. Jis tvirtina, kad “jeigu 
ne ta pagalba iš Amerikos 
pusės, tai Anglija būtų jau

1 susmukus.”
“Popolo dTtalia” tikisi to

liau gaut ir frahcūzų talkos 
prieš Angliją.

JAPONŲ MINISTERIS PA
GEIDAUJA GERESNIŲ SAN

TIMŲ SU SOVIETAIS
Maskva. — Sovietu laik

raščiai . atspaudino pareiški
mą-Japonijos užsienio mi- 
nisterio Matsuokos, kuris 
sako, kad Japonija trokšta 
palaikyt taiką su Sovietų 
Sąjunga. Matsuoka pagei
davo pašalint nesusiprati
mus tarp Sovietų ir Japoni
jos ir “bendradarbiaut.”

Associated Press, ameri
konų žinių agentūra, pri
mena, jog Sovietai jau se
niai siūlė Japonijai daryt 
nepuolimo sutartį su jais, 
bet tada japonai atmetė pa
siūlymus.

Iš visko matyt, kad So
vietų Sąjunga yra pasiry
žus išsilaikyt bepusiška da
bartiniame kare.

London. — Sovietų atsto
vybės nariai šičia sako, kad 
Sovietų Sąjunga norėtų ge
resnių santikiu su Jungti
nėmis Valstijomis ir Angli
ja; bet Amerika ir Angli
ja turėtų pradėt žingsnius 
dėlei ryšių pagerinimo su 
Sovietais.

Šiaip gi nesą jokios prie
žasties, kodėl neturėtų gy- 
vuot draugiškumas tarp šių 
trijų šalių — draugiškumas 
ir prekyba, j

(Pranešimai A m e r ikos 
spaudai iš Londono spal. 9. 
pakartojo, jog Sovietai ne
patenkinti, kad Amerika ir 
Anglija vis nepripažįsta 
Lietuvos, Latvijos ir Esto-

nijos įsijungimo į Sovietų 
Sąjungą.)

Vienas Sovietų atstovy
bės narys Londone pareiš
kė; kad,Sovietų Sąjunga ne
nori jokio karo; kad ji lai
kosi bepusiškai, žiūri savo 
reikalų, ir neturi jokio pa
linkimo “savo pirštais krap
štyt kitų kaštonus iš ug
nies.”

Kas liečia Tolimuosius 
Rytus (Chiniją ir Japoni
ją), Sovietai laikosi tos pa
čios politikos, kaip iki šiol, 
nežiūrint, kad Japonija pri
sidėjo prie karinės sutar
ties tarp Vokietijos ir Ita
lijos. Šitaip Sovietai prane
šę Anglijai ir Jungtinėms 
Valstijoms.

Vokiečių Bombinin 
kai Užkūrė Gaisrus 
per Visą Londoną

“TŪLOS ŠALYS” NORI KA- 
R0 TARP SOVIETŲ SĄ

JUNGOS IR JAPONIJOS
Berlin. — Japonijos am

basadorius Togo, ruošda
masis važiuot namo iš Mas
kvos, surengė ambasadoje

Angly Orlaiviai Pleškino 
Karinius Vokiečių Punktus

Anglai Praneša:
London, spal. 10. — Per 

visą naktį ir iš ryto vokie
čių orlaiviai be atlaidos nai
kino Londoną sprogstamo-

Šaukia Prezidentą Rooseveltą Viešai Pa 
smerki Tetarą prieš Mažąsias Partijas

Amerikos Ministeris 
Sako: Nieks Nežino, ar 
Kariausim su Japonija

Tegul dabar visos katalikės 
mergužėlės eidamos bažny
čion apsirengia ilgomis pilko
mis lietuviškomis sermėgomis. 
Už kunigų vedimą į pagundi- 
nimą jos nebegaus jokio grie- 
kų atleidimo. Popiežiaus žo
dis ir paskutinis: Arba jo 
klausykite, arba kepsite kep
toje!

Roma, spal. 10. — Italų 
kariuomenė buvo pradėjus 
maršuot pirmyn į rytus nuo 
Sidi Barrani, Egipte, bet 
sugrįžo atgal į tų miestą, 
kai. pamatė perdideles ang
lų jėgas, kaip kad praneša 
italų komanda.

200,000 Svarų Bombų Nu
mesta į Londoną

Vokiečiai Praneša: 
Berlin, spal. 10. — 

naktį vokiečių lakūnai 
metė 200 tūkstančių svarų 
bombų į Londoną; sukriu- 
šino didį geležinkelių cent
rą Londone; visai sunaiki
no vieną pramonišką mies
telį pietinėje Anglijoje; su
sprogdino svarbų anglų fa
briką* ties JLiverpoolįu; .pa
vojingai sužeidė kareivinį 
anglų laivą arti Škotijos; 
sėkmingai bombardavo ir 
kulka s va i džiais apšaudė 
septynias anglų orlaivių sto- 

nelemtų Lietuvos priešų/ plūl vykias, taipgi ardė anglų 
do socialistinę vyriausybę, pa-\ geležinkelius ir kitus kariš

kai svarbius punktus visoj 
Anglijoj.

- Per 24 valandas vokiečiai 
nukirto žemyn 16 anglų 
lėktuvų, o anglai nušovė 3 
vokiečių orlaivius.

Vienas draugas-svečias, ua 
ėjęs Redakcijon sako: Pas 

' mus vienas katalikas žmogus! 
prisipažino, kad jis be reika
lo išplūdo Lietuvos bolševikus. 
Jis gavęs nuo namiškių laišką.) 
Laiške jam rašą, kad dabar 
Lietuvoje biedniems žmonėms I 
atsidarė durys į naują ir lai-/ 
minga gyvenimą. Prie Smeto* 
nos režimo jie buvo purvu lai 
komi, o dabar yra skaitomi ly 
giais piliečiais. Gauna žemės 

ir gauna darbų. /

Ir daug tokių amerikiečių, 
kurie iš pradžios, sukurstyt

keis savo pozicijas. Jie' 
džiaugsis kartu su savo v gimi
nėmis ir pažįstamais Lietuvo
je, kuriems nauja santvarka 
suteiks naują gyvenimą. ~

Per
nu-

Washington. — Amerikos 
karo laivyno ministeris 
Frank Knox spal. 9 d. pa
reiškė: “Aš nesutinku su 
spaudoje daromais spėji
mais, kad Jungtinės Valsti
jos pradės karą su Japoni
ja, kai tik Anglija spalių 17 
d. atidarys Burmos kebą (į 
Chiniją). Aš manau, kad 
niekas nežino, ar mes ka
riausime su Japonija ar 
ne,” juokdamasis pridūrė 
ministeris Knox.

Kartu jis pranešė, kad 
Amerikos karo laivynas Pa- 
cifiko Vandenyne yra stip
rinamas naujais jūreiviais 
ir įrengimais iki šimto 
procentų.—*šis vandenynas 
yra tarp Japonijos ir Jung
tinių Valstijų..

Vokiečių Generolas Vy
riausias Italų Koman- 

dierius Afrikoje 7

New York. — Rinkimų 
Teisiu Komitetas suruošė 
trečiadienio vakare stambų 
mitingą Astor Kotelyje 
svetainėje, kur tarp kokių 
pustrečio tūkstančio žmonių 
dalyvavo ir kovotojai už pi
lietines laisves iš įvairių ki
tų valstijų. Mitingas buvo 
pašvęstas kovai'už balsavi
mų - rinkimų teises komu
nistam, socialistam ir ki
tom mažosiom partijom. 
Jos dabartiniu laiku dauge
lyje valstijų yra terorizuo
jamos. Rinkimų Teisių Ko
mitetas yra šaka Visa'šališ- 
kos Sąjungos Kovai už Kon
stitucines Laisves.

Susirinkimą atidarė ko
miteto pirmininkas Dash- 
ell Hammett. Trumpoj įva
dinėj kalboj jis pareiškė, 
jog čia “nesvarbu, ar mes 
sutinkame ar nesutinkame 
su įvairių mažesniųjų parti
jų siekimais ir ] 
mis. Kas svarbu, tai kad vi
som partijom būtų išlaiky
tos lygios demokratinės rin
kimų teisės. O dabartiniu 
laiku tos teisės atsidūrė 
mirtiname pavojuje. Jas slo
pina ne tik atskirų valstijų 
valdžios, bet ir tūli federa-

torius, bet ir vietinius Ame
rikos diktatoriukus, kurie 
stengiasi išplėšt balsą socia
listam, komunistam ir ki
tom mažosiom partijom. Sa
kė, jog tuom daroma ir Am
erikoje įvadas į tikrąją dik
tatūra.

Jaunas socialistų agitato
rius Al. Hamilton pasakojo, 
kaip, girdi, būk patys ko
munistai stengęsi pakenkt 
socialistų kandidatam.

Už* tai šį kalbėtoją paskui 
subarė pirmininkas Ham
mett, primindamas, jog šia
me susirinkime uždrausta 
kalbėt apie skirtumus bei 
ginčus tarp įvairių partijų.

Rašytojas Theodore Drei
ser negalėjo dalyvaut susi
rinkime, nes jis serga ir 
randasi vienoj vakarinėj 
valstijoj. Tai jis atsiuntė 
savo pareiškimą, kuris ir 

. Dreise- 
(ris, be kitko, peikė preziden
tą Roose veltą, kad jis tik 
gražiai kalba apie demokra
tiją, bet neužtaria mažųjų 
partijų, kurias persekioja 
net kai kurie paties Roose
velto yaldininkai.

Kalbėtojai reikalavo, kad

--CO-C IT" — r

programo- ‘buvo perskaitytas.

les vyriausybes teismai iri prezidentas Rooseveltas vie 
Yrn14nvni k> v* v • v j • a

London, spal. 10. — Pagal 
pranešimus iš Egipto, tai! 
vyriausia Italijos -armijų 
komanda Šiaurinėje Afri-

valdovai iš Washington©.
- 4

Viena mokytoja iš Philan 
delphijos papasakojo, kaip 
tenaitinė policija ir Wash- 

lingtono valdžios agentai te
rorizavo 58 mokytojus ir 
mokytojas už tai, kad jie

Kai kurie draugai stebėti^ 
nai ilgai pyksta. Turiu minty-) 
je du buvusiu gausiu mūsų 
dienraščio korespondentu-ben- 
dradarbiu. Su vieno korespon
dencija buvo nesusipratimas, 
beveik keturi metai tam7atgal. 
Iki šiol jis nei raidės nerašo 
iš .savo kolonijos į' “Laisvę”.

Kito draugo straipsnelio 
apie unijas negalėjome Sunau
doti. Tai jau bus pora metų; 
jis tebepyksta. ,M . ,

Ir vienas ir kitas Visur kalį
ba: “Nerašysiu. Mūsų, raštus^ į>e galo daug kantrybės tei- 
į gurbą talpina.” i kia taip ilgai pykti ant savo

Tai ir kantrybė tų draugų—-vįstaigos. ..

London, spal. 10. -*• Ang
lų bombininkai padarė 30 
gaisrų Hamburge ii* Breme
ne. t

Bucharest. — Baigia iš 
Rumunijos kraustytis šim
tai anglų, kurie buvo virši
ninkai bei technikai anglų 
žibalo šaltinių ir jo valyklų.

koje atimta iš italų marša- (jav§ savo para§us komunis
te R. Gražiam o ir pervesta kandidatams šiuose rin- 
vokiečių generolui feldmar- kjmuose>
šalui Keitei iui, kuris iki i Rhiladelphietis krautuvių 
šiol buvo galva aukščiau- ,tarnautojas Jerry Tannen- 
sios vokiečių^ komandos. Jis (Į)aum nupieš^ kaip jis ir 

karo keli desėtkai kitų darbinin
kų bei tarnautojų buvo iš- 
mešti iš darbo, įtraukti į

laikomas “žaibiško 
meistru.”

Cairo, Egiptas.^ — Italų juoduosius sąrašus ir teis- 
komandierius maršalas Gra-miškai kaltinami už tai, 
ziani tvirtina, kad jis su sa-(ka^®jįe pasirašė už komu-
vo .armija galįs sumušt an
glus Egipte, be vokiečių pa
galbos, kaip pranešama iš 
bepusiškų šaltinių.

ORAS. — Biskį šilčiau.

pokilj, į kurį buvo pakvies-'mįs padegamomis bombo- 
tas Sovietų komisarų pirmi- užkūrė eiles didžių
ninkas Molotovas ir kiti ^aj^T P^1 vįsa mięstą sker- 
aukšti Sovietų vyriausybės sai-išilgai. Liepsnoja.n pats 
nariai.

Pranešama, kad Togo po
kily j e tvirtino, jog “L____
rios kitos šalys labai gei-Į 
džia, kad įvyktų karas 
tarp Sovietų ir Japonijos, 
bet japonai nenorį jokio ka-. 
ro.”

Sakoma, jog japonų am
basadorius Togo pridūręs, 
kad Japonija priešinsis, 
jeigu Sovietai toliau taip ( _
rems Chiniją ginklais gatvėse, 
amunicija, kaip iki šiol.

Londono centras.
Eigoje 24?rių valandų 

kai ku- Priešo orlaiviai bombomis 
i ' apardė ir antrą ligoninę 

1 Londone. Kiek žmonių jie 
i per naktį ir dieną užmušė 
bei sužeidė, dar nesuskaity
ta.

Vokiečių lakūnai taipgi 
bombardavo visas’ kitas An
glijos dalis; kai kur iš kul- 
kasvaidžiu šaudė ir žmones

Anglija Palieka Jung
tinėm Valstijom Pra
dėt Karų su Japonais
London, spal. 10. — Val-

Anglų orlaiviai, iš savo 
pusės, visu įnirtimu degino 
ir ardė vokiečių žibalo san
dėlius, fabrikus ir prieplau
kas Hamburge, Bremene, 
Wilhelmshavene; Kruppų 
amunicijos fabrikus Essene; 
nikelio, fabriką Frankforte, 
orlaivių dirbyklą Holandijoj 
ir įvairias vokiečių prie-

džios diktuojamas, Anglijos plaukas šiaurinėje Franci- 
radio paskelbė pasauliui,'joje ir Holandijoje.
kad anglai nenori karo su Anglai per dieną nukirto 
Japonija ir stengsis jo iš-.žemyn 4 vokiečių orlaivius, 
vengti. Anglija, girdi, jau o vokiečiai—1 anglų lėktu- 
ir taip turi gana darbo ka- va.

paskelbė pasauliui/joje ir Holandijoje.
Anglai per dieną nukirto

riaut su Vokietija ir Itali
ja.

Kalbama, jog kai Anglija 
spal. 17 d. atidarys Burmos 
kelią ginklam ir amunicijai 
į Chiniją, tai būsianti pra
džia karo tarp Anglijos ir 
Amerikos, iš vienos pusės, 
ir Japonijos, iš antros. Bet,

London, spal. 10. — Šian
dien vokiečiai bombardavo 
50. Londono apskričių.

London, spal. 10.— Anglų 
oro bombos pataikė į kai 

i kuriuos vokiečių karinius 
laivus prieplaukose šiauri-

girdi, “Anglija1 nepradės to n^e ancBoje.___
karo. O jeigu Amerika pra- V-Lux:.. Rn-.}.-. Sudauš 
dės jį, tuomet Anglija viso-į '®Kleę'y "OmDOS dUOaUže 
mis jėgomis padės Ameri- Garsios Katedros Altorių 
kai kariauti”, kaip sako an- --------
glų radio. i London, spal. 10. — Vo-

------------------- [kiečių orlaiviai, be kitko,
i Reikalauja, kad Francu- i ^pai? ,gars? isTtoT į nvinuiuujuj t * , paups katedrą Londone ir

zai Užlaikytų Japonų 
Karius Indo-Chinojšai pasmerktų visus tuos, 

kurie terorizuoja komunis
tus, socialistus ir kitas ma
žąsias partijas už jų rinki
minę veiklą.

Tarp kalbėtojų buvo ad
vokatai Herald Houston iš savo kariuomenės į Franci- 
W. Virginijos, Frank Cohen'jos koloniją Indo-Chiną. Ja- 
iš Mass., Ira Silverman iš ponai iš Indo-Chinos ne tik 
Chicagos, Sam. Newburgher daro kariškus veiksmus 
iš Pittsburgho, rabinas Mo- prieš Chiniją. Jie rengiasi 
sės Miller.

London, spal. 10. — Čia 
gauta pranešimai, kad Ja
ponija siunčia vis daugiau

isužeidė didįjį jos altorių.
Vokiečių oro bombos su

ardė dar vieną londoniečių 
slėptuvę ir užmušė 36 žmo
nes joje.

Rumunija Sulaikė Žibalo 
Pardavinėjimą Graikijai

sės Miller, mergina Sally.visai užimt šiaurinę Indo
Winters iš Ohio ir kt. Ad-!Chinos pusę. O žinia iš 
vokatai gynėjai komunistų Shanghajaus teigia, jog Ja- 
ir socialistų rinkiminių tei-1 ” M 1 ----- 1 J 
siu nupiešė tiesiog bestijiš- 
ką įvairių vietinių valdžių 
žiaurumą prieš piliečių pa
rašų rinkėjus šiom partijom 
ir parodė, jbg net federaliai 
apskričių teisėjai visiškai 
nesiskaito su konstitucinė- 

______ . „_T___________  mis teisėmis kas liečia ma- 
boj smerkė rie tik didžiuo-1 žąsias partijas.
sius užsienių c fašistų dikta-

nistų kandidatus.
Columbijos Universiteto 

inžinerijos profesorius Wal
ter Rautenstrauch savo kal-

Rep.

Bucharest, Rumunija. —• 
Rumunų valdžia, pagal vo
kiečiu reikalavimą, sustab
dė savo žibalo ir gazolino 
pardavinėjimą Graikijai.

Numatoma, kad Rumuni
ja sulaikys žibalo praleidi
mą ir Turkijai.

Graikija per metus pirk
davo. 128,000 tonų žibalo ir 
gazolino iš Rumunijos, o 
Turkijąrr-200,000 tonų.

ponija reikalauja, kad fran- 
cūzų valdžia Indo-Chinoje 
duotų užlaikymą visai japo
nų kariuomenei tenai.

Londono radio įžiūri, jog 
kai japonai įsigalės Indo- 
Chinoj, jie puls Holandišką 
Rytinę Indiją.

(Jungtinės Valstijos jau
kelis kartus’ persergėjo ja- imt Holandišką Rytinę 
ponus, kad Amerika prie- diją.)

“ . ...... t —....... ------------

šinsis, jeigu jie mėgins
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Dorothy Thompson Pasisakę
Dorothy Thompson yra republikonų 

organo “Herald - Tribune” kolumnistė. 
Per eilę metų ji bendradarbiauja tam 
laikraščiui. Pats laikraštis, aišku, stovi 
su Willkie, republikonų kandidatu į kraš
to prezidentus. Per keletą pastarųjų me
tų Dorothy Thompson smarkiai kritika
vo Rooseveltą.

Bet štai pereito trečiadienio to laik
raščio laidoj Miss Thompson pareiškia, 
kad ji remsianti prezidento Roose velto 
kandidatūrą! Ji sako, jog tarp abiejų 
kandidatų—Roosevelto ir Willkie—esmi- ; 
nių skirtumų nebėra. Jiedu turi daugiau 
dalykų, dėl kurių susitaiko, negu dėl ku
rių nesusitaiko.

Šis kolumnistės išstojimas už Roosevel
tą patvirtina tų žmonių įrodinėjimus, 
kad tarp republikonų ir demokratų kan
didatų esminio skirtumo nėra, kad de
mokratai ir republikonai veikia išvien, 
kad jų abiejų politika yra vienoda.

Balsuotojai, kurie norės pareikšti sa
vo nepasitenkinimą esamosios krašto ad
ministracijos politika, turės balsuoti ne 
už Willkie, bet už mažumų partijų kan
didatus,—kur jie bus rinkimų sąrašuose.

Ligpnbačiai, Darbininkų Namai...
Keistos “žinios” tenka mums šiandien 

skaityti iš Londbno ir Berlyno. Kai Lon
doną aplanko vokiečių “paukščiai ir pa
leidžia savo baisiuosius kiaušinius— 
bombas—tai dažniausiai mums tenka 
apie tai skaityti: vokiečiai pataikė ligon- 
bučiuosna, darbininkų, namuosna, mo- 
kyklosna, ir tt. Kai anglų bomberiai ap: 
lanko tuo pačiu tikslu Berlyną—iš ten 
gauname tokias pačias žinias.

Ar reikia sakyti, kad tokios “žinios” 
yra niekas daugiau, kaip tik abiejų kraš
tų karo štabų propaganda? Ar reikia 
sakyti, kad nei vokiečiai bando pataikyti 
į anglų ligonines, nei anglai bando patai
kyti į vokiečių ligonines. Abiejų kraštų 
orlaivininkų tikslas yra: taikyti į milita- 
rines bazes,—į fabrikus, į geležinkelius, 
į elektros jėgos stotis, ir kt. turinčias mi- 
litarinės reikšmės įstaigas.

Bet pasitaiko, kad bomba nepataiko 
■ tan taikikliu, kurin ji yra taikoma. Daž
nai pasitaiko, kad tokia bomba nukrin
ta ir į ligoninę, ir į darbininkų pamuš, 
ir į palocių, ir į mokyklą. Na, tuomet 
karo cenzoriai, ir bando pasauliui paro- 

; dyti, kokis priešas yra žiaurus, kaip jis 
; nepaisančiai sėja ugnį į nekaltų žmonių 
1 namus bei ligonbučius.

Panašiai buvo Sovietų Sąjungos-Suo- 
' mijos karo metu. Panašiai yra ir dabar. 

Dėl to, skaitytojas, skaitydamas tos rū- 
i šies pranešimus, visuomet privalo varto- 
į ti savo protą.

Karas yrą baisus. Karas žiaurus. Ka- 
; ras naikina viską, kas yra žmonijai gra

žiausio ir geriausio: kultūrą, žmones, 
i turtą. Juo greičiau toji sistemą, kuri 

gimdo karus, pranyks, tuo žmonija bus 
laimingesnė!

Militarinč misija iš Panamos, Peru, Bolivia ir Colombia respublikų; šie kari
ninkai atvyko j Jungt. Valst. pasitarimams dėl bendro apsigynimo.

Išnaudokime Ilgus Žiemos Vakarus Rim 
toms Prelekci joms iš Sveikatos ir So

ciali© Sugyvenimo Sričių

Anglijos ŽmonesJuda
Nepaisydami vokiečių bombų lietaus, į 

nepaisydami naminės reakcijos, Anglijos 
♦ darbo žmonės—darbininkai, intelektua

lai, farmeriai—veikia. Jie šaukia Liau
dies Konvenciją sausio mėnesį, kur bus 
aptariami bėgamieji reikalai ir einama 
prie sudarymo liaudies vyriausybės.

Anglijos darbininkuose šiandien veik
liausiu elementu pasiliko to krašto ko
munistai, su kuriais Kooperuoja eiliniai 
socialistai.

Socialistų lyderiai, reakciniai darbo 
unijų vadai, nuėjo su valdančiąja klase. 
Bet socialistai darbininkai eina su komu
nistais. Jie puikiai žino, kad šalis tik 
tuomet bus galima apginti nuo priešo, 
kai joje bus tvarka.

Didžiausias Anglijos žmonių priešas— 
vidujinis priešas; Hitlerio sėbrai, užimą 
aukštas vietas. Didžiausi taikos priešai 
ir -Anglijos žmonių priešai yra Municho 
“didvyriai.” Tiesa, patį didžiausį Muni
cho* “didvyrį”, Chamberlainą, jau pavyko 
išvyti iš valdžios. Bet joje dar pasiliko 
Chamberlaino sėbrų, — pav. lordas Ha- 
lifaxas ir kt. Jie turi būti pasiųsti pas
kui Chamberlainą, sako Anglijos komu- 

' Įrištai. Anglijoj turi būt sudaryta liau
dies vyriausybė, kuri konskriptuotų vi
są turtą ir viską kovai už Anglijos žmo
nių saugumą, apgynimą. Be to, tuojau | 
privalo būti’pagerintas darbo žmonių gy- ! 
venimas, atsteigtos jiems demokratinės 1 
teisės, pakeltos algos, apsaugotos jų gy- i 
vybės nuo priešo puolimų.

Šitie tai yra reikalavimai, kuriuos An
glijos komunistai kelia ir kurie suranda 
didelio prielankumo to krašto darbo 
žmonėse.

Boikotuoja
“Naujienos” šimtu nuošimčių pritaria 

“Keleivio” skelbiamam boikotui komu- 
į nistams. Jos pritaria fašistų skelbiamam 

boikotui komunistams. Jos pritaria kleri-
1 kalų skelbiamam boikotui komunistams. 
; Kitais žodžiais, klerikalai, fašistai ir so- 

cialistai eina iš vien kiekvienu klausimu, 
kuris tik yra atkreiptas prieš “komunis
tus.” ''

Bet toji trejukė „vieno dalyko nepajė
gia suprasti: skelbdama boikotą neva ko
munistams, ji skelbia boikotą pati sau. 
Ji vėją sėja, už tai audrą jai teks pjauti.

Komunistu apšaukia tie gaivalai kiek
vieną žmogų, kuris mano, kad šiandien 
Lietuvos darbo žmonėms bus daug' ge
riau gyventi negu buvo prie Smetonos. 
Vadinasi, už tai, kad, sakysime, biznie
rius arba profesionalas arba bile kokio 
užsiėmimo asmuo mano, kad Lietuvos 
žmonėms šiandien bus lengviau gyventi 
negu buvo prie Smetonos, jie vadina jį 
komunistu ir skelbia jam boikotą! Ir prie 
to absurdiško, prie to idjjotiško darbo, 
kurį sugalvojo karštagalviai fašistai, so
cialistai mielai prisideda!

Turime gyvų pavyzdžių, kaip fašistai, 
skelbdami boikotą “komunistams,” nusi- 
boikotavo patys save!

Prie to prieis ir “broliai” socialistai!

Kanadoje ir Pas Mus
Informacijų laikraštukas “In Fact” ra

šo, kad, nors Jungtinės Valstijos gyve
na kol kas neutraliai, pas jas-verstinas 
kareiviavimas yra plačiau imamas, negu , 
Kanadoje, kuri yra kare. -

Kanadoje verstino karo tarnybon ima- ■ 
ma vienam mėnesiui, o ne metams. Ka
nadoje 30,000 vyrų bus paimta verstino į 
karo tarnybon iš 5,000,000 vyrų, esančių 
tinkamame amžiuje. Na, o Jungt. Val
stijose iš 62,000,000 vytų, esančių tinka
mame amžiuje militarinei tarnybai, bus 
paimta pirmu ėmimu 900,000 vyrų.

Jeigu taip yra, tai gan keistai atrodo!
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Atsišaukimas
Brangieji Tautiečiai!

Rugsėjo mėn. 30 d. atvy
kau iš- Buenos Aires New 
Yarkan laivu “BrasiF’, bet 
laikinai likau sulaikytas sa
loj “Ellis Island’*,nes rei
kalinga atlikti kai kuriuos 
formalumus, kaip Lietuvos 
piliečiui. Džiaugiuos, kad

Jonija ir Jai pakoncertuoti.
Kadangi n mas visus vie

nija, tai būsi i laimingas, jei 
man pav/ks prisidėti savo 
menu prie Ik šūvių kolonijos 
suvienijimo.

Taip p it trokštu įeiti į 
kontaktą su lietuvių meni
ninkais ii* irgi prisidėti prie 

jau greitu laiku “galvių su- meno kiį JcEl Uw.JwJ?- 
sipažinti su visa lietuvių ko- nijoj.

Pietų Amerikoj (Argenti
noj, Urugvajuj ir Brazil- 
joj) turėjau 18 koncertų 
didžiausiuose teatruose ir 
radiofonuose. Buenos Aires 
turėjau simfoninį koncertą 
(buvo atlikta mano Elektri
nė Poema dideliam orkes
trui) Teatre Colon , (did
žiausiam Pietų Amerikoj, 
5,000 vietų), ir fortepijono 
koncertus teatruose: Cėr- ‘ 
van tęs, Teatro del Puablo

sipažinti su visa lietuvių ko

Gerbiamasis skaitytojau 
šių eilučių, pažvelgk šaltai: 
Ar dabartinis imperialistų 
karas, yra karas už tavo, 
ar mano pagerinimą-palen- 
gvinimą gyvenimo naštos? 
O vienok kaip atbula mūsų 
lietuvių vadų sąvoka. Mūsų 
vaikus, kurių imperialistų 
režimas neauklėjo, prievar
ta karo dievaičiui aukauja, 
idant turčiai dar didesnį 
turtą susikrautų! Ir jūs, 
mūsų išeivijos vadai-švietė- 
jai, katutes plojat it džiū
gauja!! Kur jūsų gerbia
mieji dingo logika ir nuo
voka? Kur jūsų sąžinė? Jos 
nebuvo ir nėra!...

I f 1

Ne Lietuvos;nebėra, o,jū
sų sąžinės nebėra. Lietuva 
buvo ir tebėra, tik motu
lės Lietuvos vaikai kitu rū
bu apsivilko. Sovietų Sąjun
ga—neprarijo Lietuvos vai
kų ir nemano lietuvių tau-

Ginčais, vaikišku būdu 
vieni kitiems liežuvio rody
mu nieko neatsieksim. Ne
gaišinant laiko stverkimės 
kūrybinės kultūros dirvoje 
darbo—švieskimės ir kultū- 
rinkimės. Artinasi ilgi žie
mos laiko vakarai. Lietu
viais apgyventos kolonijos 
turi dainos ir dramos gru
pes ir tos grupės sykis nuo 
sykio suteikia viešą pramo
gą, atgaivindamos ilstančią 
nuo sunkaus kasdieninio 
darbo — žmogaus jausmus 
(sielą). Tokis, žygis iš pu
sės dainos ir? dramos grupių 
yra girtinas ir vertinamas. 
Be to negana, Reikia dar 
kitose /srityse žmogaus gy
venimo suteikti naudingų ir 
reikalingų žinių; kad jis pa
jėgtų nugalėti ir sunkiau
sią gyvenimo naštą. Reikia 
suteikti eilių-eiles, prelekci- 
jų-pamokinimų, pagrindi-__ ______ __  v
niai bešališkai nušviesti nū- ’ tos narių išnaikinti, ištau- 
dienos socialiame gyvenime tinti.—Pasiskaityk atydžiai 
kylančius klausimus. Nū- laiškus iš Lietuvos, kurie 
dien mes tik girdim ir skai- telpa Laisvės, Vilnies, Liau- 
tom spaudoj, kad “Lietuvos dies Balso skiltyse. Sovietų 
nebėra”, kad lietuviams 
gręsia pavojus išnykti—iš- 
tautėti—išsigimti. Bet tam 
piktui—atsparos vaistų ne- 
jieškom! Tai negerai—ne
gerai.

Gerbiantieji šių eilučių 
skaitytojai,—ką jūs pasaky
tumėt, jei jūs pašauktume t 
gydytoją pas ligonį ir gydy
tojas atėjęs^—vieton surami
nimo ligonio ir suteikimo1 vyrį” pasiųs ant pakutos 
jam reikalingos pagalbos;! miško kirsti ar malkų skal- 
pasakytų jam: Tau pagal- dyti. Jog tieji “didvyriai” 
bos nebėra, tu turi žygiuoti per beveik 14 inetų engė ir 
į anapus gatbo! Ar tokiam šaudė ir kalėjimuostia kan-. 
gydytojui ne paimtume t j kino nepaklausiusius tautos

Sąjunga priglaudė motulės 
Lietuvos vaikus prie savo 
krūtinės, nepraliedama nei 
vieno laša kraujo. O ką da
ro imperialistų režimas—su 
Čekoslovakijos, L e n k i jos, 
Belgijos, Holandijos ir kitų 
valstybių vaikais ?...

Ant galo, kas čia tokio 
baisaus ar blogo, jei vieną- 
kitą Smetonos režimo “did-

' •, • _ . • . 1. __ _ 1 J 

Lietuvos Literatūra 
Rusų Kalboj

Kaunas. — Valstybinė So
vietų knygų leidykla — Gos
li ti z d at — pavedė rašytojui 
Petrui Cvirkai suredaguoti lie
tuvių prozos antologiją, kuri 
bus išleista rusų kalba, Mas
kvoje. Į šią antologiją įeis ge
riausi senesnės ir jaunesnės 
lietuvių rašytojų beletristų 
kartos darbai.

: Antologija buvo jau pradė
ta ruošti kiek anksčiau. Talki
ninkais į šį darbą pakviesti ra
šytojai A.-Venclova ir K. Kor
sakas.

Vilnius. — Kasant žemę 
Ožeškienės aikštėje buvo at
rastas šešioliktojo šimtmečio 
bokštas. Pasirodė, kad bokštas 
yra statytas Radvilų laikais. 
Bokšte rasti Radvilų herbai, 
ženklai ir kitos žymės. Bokš
tą pasiėmė tirti ir globoti kom- 
petetingos įstaigos.

Vilnius. — Vilniaus mieste 
smarkiai plečiami viešieji dar
bai. Naujasis Vilniaus m. ir 
apskr. viršininkas Guzevičius 
su miesto burmistru Krutuliu 
ir inžinierium žemkalniu ap
lankė darbavietes ir susipaži
no su darbų vykdymu. Numa
toma viešuosius darbus dar la
biau suintensyvinti mieste ir 
priemiesčiuose. Ypač numato- 

’ma stipriai suintensyvinti Ne
ries reguliavimo darbus. Ne
ries reguliavimas bus vykdo
mas ligi pačių Turniškių. Pa
čiose Turniškėse prie elektros 
stoties statybos numatoma žy
miai padidinti darbininkų 
skaičių.

.ŠYPSENOS
Panelė švenčiausia Nerūkė, 

O Kristus Nevažinėjo 
Automobilium

Viena btooklyniškė pane
lė, nei Dievui dūšia nekalta, 
sekmadienį nuėjo į bažnyčią 
pasimelsti. B e s i k 1 a u s ant 
mūsų mergužėlei graudžių 
pamokslų,—ėmė ji nabagė ir 
pamiršo bažnyčioje “hand 
bag”,—kurį lietuviškai po
nios vadina—“ridikuliu”...

Pagaliaus, tapo šis krep
šelis surastas, ir pametėja 
atėjo pas kleboną jieškoti...

—Na, jaunoji lietuvaite, 
tai sakai pametei “ridikulį”, 
aa?... —glostydamas ran
kas, plonu balseliu, klebo
nas užklausė šios jaunos 
lietuvaitės.

—Taip, dvasiškas tėveli, 
per neatsargumą aš jį pa
miršau bažnyčioje, — tvirti
no ji.

—Na, gerai, tai dabar 
panele turėsite išvardinti, 
kas tame krepšelyje buvo? 
—džiaugsmingai statė klau
simą klebonas.

—Buvo nosinėlė, pinigų 
tiek ir tiek..., milteliai 
veidui baltinti, cveko for
mos prietaisas lūpoms nu
dažyti ir... ir daugiau nie
ko. ..—mergina užbaigė.

—Na, o kas dar daugiau 
ten buvo? Jokio minkšto 
dalyko daugiau nebuvo ?— 
klausė klebonas.

—Taip, buvo pakelis ciga
re tų ir... tas... — mergai
tė susimaišius atsakė.

—Taigi, matai, mergele, 
ar Panelė Švenčiausia rūkė, 
ir ar ji daugiau ką darė, 
kaip kad jūs darote?—kle
bonas išmetinėjo merginai.

—Bet, dvasiškas tėveli, 
Jėzus Kristus automobilium 
taipgi nevažinėjo ir jaunos 
gaspadinės nelaikė...— pa
nelė jam mandagiai paste
bėjo.'

Išplito klebono kaktoje 
akys; aplink akis atsirado 
storos gyslos—lygios vyžų 
apivaroms; ir daugiau ne
argumentavęs atidavė mer
ginai krepšelį.

Dzūkelis.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Klausimai ir Atsakymai

šluotgalio ir nevytumėt nuo 
ligonio? Argi nepasipiktin- 
tumėt tokiu’ geradariu gy
dytoju?

Lyginai tas pats išeina ir 
su mūsų vadais-vadukais. 
Galima būti šalininku pri
vatinės nuosavybės, bet ka
da privatinės nuosavybės 
režimas pereina ribas ir 
95% nuošimčiai šalies ar 
valstybės gyventojų tampa 
nuskandinti neišbrendaman 
skurdan, o tik 5% plūdu
riuoja it bulvinis blynas rie
baluose, tai jau blogai! Ir 
nepakenčiama! Pakeitimas 
tokio režimo turi įvykti.

Mujeres, Radio Exelsior 
etc.,. etc. Taip pat turėjau 
kelis koncertus teatre Jose 
Verdi lietuvių kolonijai.

Tad iki greito pasimaty
mo.

Klattsitttfas:
Gerbiama “Laisvės” Redak

cija: Malonėkite atsakyti šį 
mano klausimą, arba išrišti 
Šiuos mūsų ginčus. Kokią da
bar socialistai turi vėliavą? 
Vienas mano draugas sako, 
kad jie turi raudoną vėliavą. 
Aš žinau, kad jie turėjo rau
doną vėliavą, nes kada aš pri
klausiau Socialistų Partijoje 

apvaikščiodavome pirmą 
s nešdavome 

stverkimės raudoną vėliavą. Bet dabar

kalba ir neapsimoka su juo- 
mi ginčytis. Matyt, jis neatski
ria 1905 metų socialistų nuo 
chuliganų, kurie atlikinėjo 
kriminališkus darbus.

Klausimas;
“Laisvės” patarėjau, atsa

kyk į sekamą'klausimą : Jei
gu kurie lietuviai vilniečiai

Į yra Lidos apskričio, kurie bu
vo po lenkais, bet 1939 me
tuose Sovietų Sąjunga užėrų£

vado įsakymų. , ,ir
Taip, negaišinkime bran- gegužės, tai mes 

gaus laiko, — l 
rimto kūrybinės - 
darbo. Išnąudokim ilgus žie
mos vakarus, teikdami pla
čiosioms masėms žmonių 
prelekcijas iš sveikatos sri
ties ir iš Socialio sugyveni
mo problemų.

Kviečiu pi OfesiOĮlaluš-in-, ark]įam uodegas pjaustydavo i<lvuvOr?* 
tehgentus į kūrybinės-kul-1 ir šikšnines vadelės vogdavo.: 
tūros darbą ir nei nepaju-iTai jisai tvirtina, kad sočia- Atsakymas: 
sime, kaip išeivijos nariai.listų vūliava esanti padaryta 
įgys atsparumo ir jų nieks iš arklio uodegos, 
nepajėgs ištautinti ar išnai
kinti.

Dr. A. L. Graicūnas.
3312 So. Halsted St.,, 
Chicago, Ill. 
ii ui . II. luina Jliil.ll.l...^ .Ii t* w .11.1 Į I.į»au lt.

zerKimes “ *. vc'*“v‘»- "a'JaL Vilniaus guberniją, bet paskili
kultūros socialists! pabjgo nuo raudo- tuQs )(raštus Sovjetaj ali(lavt

1 nos vėliavos. Todėl mes nebe- 
| žinome, kokią vėliavą jie da
bar turi.

Antras mano draugas sako, 
kad jisai gerai pažįsta “gerus 
socialistus’’ veikėjus. Tie vei-1 
kūjai per 1905 metų revoliuci-: 
ją vardan socialistų Lietuvoje

Lietuvai, o pasiliko sau Lidos 
ir Ašmenos apskričius. Tai ar 
šitie žmonės turi registruotis 
Sovietų konsulate, jeigu nori 
būti savo gimtinio krašto pilie
čiais? Taipgi prašau paskelb
ti Sovietų Sąjungos konsulato 

‘ adresą.

Tariu iš anksto ačiū.
J. Webro

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis Žmogus privalo bu- tą priėmę. 

vanucD xccvuxv ___ ti dalininku dienraščio “Lak Kas liėi
(4 koncertus), Consejo dė?" !yro?:'Vy£atiWš'B'dcevKius. stEs” bendroves!.’'

Atsakymas:
Amerikos socialistai savo 

apeigose tebenešioja raudoną 
vėliavą, kaip ir pirmiau. Ne-1 
same girdėję, kad jie būtų 
raudoną vėliavą atmetę ir ki-

1 Visi Vilniaus gubernijos 
, lietuviški apskričiai yra dabar 
dalimi Lietuvos Tarybų SO- 

i cialistinės Respublikos. Todėl 
! visi tų apskričių, kaip ir visų 
■ kitų Lietuvos apskričių, išei- 
i viai turi užsiregistruoti Sovie- 
1 tų Sąjungos konsūlatę, jeigu 
jie nori būti Lietuvos pilie
čiais.

Sovietų Sąjungos konsulato 
adresas yra toks:

| 7 East 61 St., New York, N. Y.

■ ■ii—

Kas liečia tą jūsų antrą 
draiką; ttfi ’’■’hfes'^h'iohes



BAISI ORLAIVIŲ 
BOMBŲ SPĖKA

IŠRASTI VANDENS
NERIJĄ KLIJAI*

Didysis Mokslininkas Timiriazevas
Newyorkieciai kelios sa-| Bet aukšti laipsnio moks-Į vas buvo šalininkas respubli- 

vaitės atgal galėjo matyt..........................
New Yorko Times sekma
dienio laidoje atvaizdą So
vietų pašto ženklo su Timi- 
riazęvo paveikslu.

ri paleistos iš orlaivių bom- ilgo mirkymo vandenyje.) K. A. Timiriazevas buvo 
labai žymus Rusijos moks
lininkas. O tas paštaženklis 
yra tik vienas iš daugelio 
pavyzdžių, kaip Sovietų vy
riausybė gerbia šį mokslo 
didvyrį.

Šiemet balandžio mėnesio 
28 d. suėjo 20 metų, kai mi
rė Timiriazevas, palikęs ne
išdildomus pėdsakus augalų 
moksle.

Timiriazevas pirmas tarp 
pasaulio mokslininkų ištyrė 
medžiagą, kuri duoda žalią
ją spalvą augalams, vadina
mą chlorofilą.

20 metų nuo jo mirties 
praėjo, bet ir po šiai dienai 
dar nieks neprilygsta jam 
šioje, tyrinėjimų srityje.

Timiriazevas buvo kovo
tojas už darvinizmą, o dar
vinizmas, tarp kitko, rodo, 
kaip augalai ir gyviai keičia 
savo rūšis per gamtinį pa
sirinkimą. Jis moksliniai ir 
neatlaidžiai įrodinėjo, kad 
ne Dievas vienu pasimojimu 
sutvėrė visas skirtingas gy
vių ir augalų rūšis, bet kad 
jie gamtiniais būdais išsivy
stė vieni iš kitų.

Už tai carinė Rusijos val
džia niekino Timiriazevą 
kaip “eretiką.”

Mes, kasdien beskaityda
mi žinias apie iš orlaivių

Amerikiečių medžio ama
tininku laikraštis ’ “Wood 

bombardavimą Londono bei Worker” praneša, kad iš- 
Berlyno, negalime įsivaiz-'rasti nauji klijai, kurie vi- 
dinti, kokią baisią spėką tu- sai nebijo drėgmės ir net

bos sprogimas. Londoniečiai. Pamatinė šių klijų medžia- 
ir berlyniečiai tą gerai žino, ga yra pušų bei eglių sa- 

Čia paduosiu keletą pa^ kai. Klijuojant, sakysime, 
vyzdžių, kurių ir paveikslus1 dvi lentas, jos yra suspaud- 
po ranka turiu. Ižiamos karštu presu turin-

Paleista iš vokiečių oriai-'čiu net 100 tonų slėgimo, 
vio bomba Londone pataikė i Taip sakų klijai ne tik pra- 
į vidurį didelės mokyklos, i skysta, bet susisunkia į me- 
keturių aikštų. PerskriodusĮ dieną abiejų lentų. Tada 
visus keturis aukštus bom- mirkyk suklijuotas lentas 
ba sprogo atsimušus į ce- vandenyje kad ir ištisas sa- 

sklepe, vaites, o klijai nė kiek neat- 
perskeldama mokyklą į dvi sileidžia. 
dalis, tarp kurių pasidarė 
apie desėtko jardų spraga.: 
Beje, tuo kartu ton moky
klon buvo subėgę daugelis 
miestiečių slėptis nuo bom
bų...

Kitoj vietoj bomba krito 
ant gatvės, pro kurią vietą 
tuo kartu važiavo didelis 
trokas. Sprogimo spėka tro- 
ka su vežiku užmetė ant 
trijų aukštų namo stogo, ži
noma, ■_______ _________
vežiką.

mentines grindis

—T.

Kiek Darbininkų Žuvo 
Parako Eksplozijose
Čia paduosiu sąrašą eks- 

plodavusių parako išdirbys- 
Ičių Jungtinėse Valstijose 
per 24 paskutinius metus ir 

I skaičių žuvusių bei sužeistų 
mirtinai sužeidžiant t°se nelaimėse darbininkų.

Į 1916 m. liepos 30 d. Black
Vėl kritus bombai gatvėj Tom, Jersey City, N-^J-, 4 

prie stovinčio L_________,
sprogimo spėka automobilį, 
kaip kokį šipulį, išmetė į 
viršų ir įmetė į vienos stu- Munitions Depot, 
bos miegruimį... Įmetė ne 
pro duris bei langą, bet sta
čiai per sieną.

Na, o visokie “mokslin
čiai” dar vis stengiasi iš- 
rast smarkiau sprogstančių 
bombų! P. š.

* t

Rusų Liaudies Pasakotoja 
Marfa Kriukova

automobilio,' žmonės užmušti ir 100 su- 
- --- 1 žeista.

1926 m. liepos 10 d. Navy 
Dover, 

N. J., 20 užmušta ir 100 su
žeista.

1928 m. kovo 17 d. Her
cules Powder Co., Valley 
Falls, N. Y., 4 užmušti ir 
5 sužeisti.

1929 m. kovo 26 d. E'. J. 
DuPont de Nemours and 
Co., Gibbstown, N. J., 2 už
mušti ir 12 sužeista.

1930 m. kovo 21 d. Pica- 
tinny Army Arsenai, Dover, | 
N. J., 3 užmušti ir 3 su
žeisti:

1934 m. kovo 9 d. Hercules 
Powder Co., Kenvil, N. J., 
4 užmušti ir 600 sužeista.

1934 m. birželio 28 d.

liniukas Timiriazevas dar kos valdžios įkūrimo Rusi- 
labiau nusikalto carų vai- joj. 
džiai štai kuom. Jis darbi
ninkų mitinguose kuo su-'terburgo Universitetą, 
prantamiausiai skaitė savo miriazevas iš karto įsijungė 
paskaitas, paremtas Darvi- j tų laikų revoliucinės inte- 
no mokymu apie evoliuciją, ligentijos judėjimą. Kaip 
tai apie gamtinį išsirutulio- šio judėjimo dalyvis, jis ir 
jimą žemesnių augalų ir gy- buvo pašalintas iš universi- 
vių-į aukštesnius.

Moksliniai Timiriazevo 
darbai tik Sovietų Sąjungo
je rado pilną sau įvertini
mą. Ir šiandien ten plačiau
siai skaitomos tokios ’Timi
riazevo knygos, kaip “Dar
vinas ir Jo Mokslas,” “Au
galų Gyvenimas,” “Žemės 
Ūkis ir Augalo Fiziologija,” 
ir k t.

Štai kaip, visai prieš mir
tį, pats Timiriazevas apibū
dino savo gyvenimo sieki
mus:

“Su pirmaisiais savo mok
slinės darbuotės žingsniais 
aš užsibrėžiau sau du šali- 
grečius uždavinius: dirbti 
mokslui ir rašyti taip, kad 
liaudis lengvai suprastų. Sa
vo darbuose augalų fiziolo
gijos srityje aš iki tam tik
ro laipsnio vadavausi jos 
ryšiais su žemės ūkiu; 
aiškinau, kad mokslas yra 
pašauktas padaryt žemdir
bio triūsą našesniu, naudin
gesnių.”

Timiriazevas gimė 1843 
metais Peterburge. Jo tė-

1861 metais įstojęs į Pe-
Ti-

as

te to. Toliaus jis baigė uni
versitetą tiktai kaipo “lais
vas” klausytojas.

Timiriazevo gyve nimas, 
mokslinė jo kūryba ir visuo- 
meniškai-politinė jo veikla 
padarė didelę įtaką mate- 
rialistiniai-moksliniam ir re
voliuciniam Rusijos inteli
gentijos išsivystymui.

O kai, pagaliaus, įvyko 
sovietinė spalių revoliucija 
Rusijoj, Timiriazevas taip 
mielai ją pasitiko, kad, ro
dos, savo gyvenime tik to ir 
laukė.

Vertindama Timiriaziavo 
nuopelnus mokslui, Sovietų 
vyriausybė pastatė jam pa
minklą Maskvoje ir įkūrė 
Timiriazevo vardo muzėjų. 
Timiriazevo vaizdas rado 
gyvą atspindį ir sovietinėje 
piešyboje ir skulptūroje.

Visoje didžioje Sovietų 
šalyje Timiriazevas laiko
mas pavvzdžiu kilnaus mo
kytojo, liaudies švietėjo ir 
pasišventusio tiesai ir žmo
nių naudai mokslininko.

—N. M.

Lietuva—Tai Saviškė Šveicarija

PER 7 METUS LAIKĖ MERGINOS 
LAVONĄ SAVO NAMUOSE

Šiomis dienomis išėjo 
aikštėn negirdėtas dalykas: 
Key West, Floridos valsti
joj, policija atėjo į namus 
70 metų amžiaus daktaro, 
vardu Karl Tanzler Van 
Cosel ir rado jaunos mergi
nos lavoną, paguldytą dak
taro miegruimyj siauroj lo
voj, kuri stovėjo greta pa
ties daktaro lovos. Jaunos 
merginos lavonas buvo ap
vilktas šilkine kamona, ant 
abiejų rankų užmauti auk
siniai bfanzalietai,
užklotas baltu tulium, 
galva padabinta artificiale 
raudona rože, įkišta į plau
kus. šerifui paklausus seno 
daktaro, ką tas viskas reiš-

veidas 
o

‘Meilės Teismo’ Šventė 
Indo-Chinoje

Žodinė kūryba—tai tur
tingiausias rusų tautos lo
bynas (skarbas) žmonių pa
davimų, pasakojimų bei dai
nų apie savo krašto praei
tį. Ir- Sovietų vyriausybė 
vertina ir gerbia gabius pa
sakotojus bei dainuotojus 
apie senovės įvykius ir žmo
nių būklę tais laikais.

Neperseniai buvo Mask
voj suruoštas paminėjimas 
garsiai rusų pasakotojai 
Marfai Kriukovai, suėjus 
jai 50 metų amžiaus.

Ši moteris turi nepapras
tą atmintį ir gabumą atpa- 
sakot kūrybinius liaudies 
padavimus, kurie buvo per
duodami iš kartos į kartą.

Sovietų vyriausybė išlei
do jau tris stambias kny
gas bylinų, tai istorinių ir 
buitinių pasakojimų, ku
liuos surinko ir taip gabiai 
atpasakojo Marfa Kriuko
va. Sovietiniai mokslininkai, 
kalbininkai ir istorikai at
rado, jog tos bylinos turi 
didelę reikšmę istorijai, kal
bos mokslui ir poezijai. 
Kriukovos surinkti pasako- 
jimai-bylinos yra netiesio
ginė istorija, tokia, kokią 
išsaugojo' pati rusų liaudis. I šios šalies fabrikantai siun-

Bylinų didvyrių vaizdai į čia ir siųs Anglijai 40 pro- 
patiekia 
jausmus: 
mą, gilią 
tui ir negailestingą neapy
kantą priešui savo tėvynės.

Dar nebuvo atsitikimo, 
kur liaudies žodine kūryba 
būtų išsaugota tokiu platu-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

—Atostogos! Atostogų! 
Atostogoms!

Tai* žodis, kuris jau link
sniuojamas visų darbo žmo
nių, tarnautojų ir inteligen
tų lūpose.

Visi nori atostogų, poil
sio. Visi nori aptaisyti 
sveikatą, atitrūkti trumpam 
laikui nuo sunkaus darbo,

Denn Powder Co., Olympia, bėgti iš dulkėtų miestų į pu- 
Wash., 10 užmušta ir 5 su- šynus, pajūrį, kalnus, miš

kus... Visi apie atostogas

žymių tėvynės; negu Bavarija.
Pagaliau, šioje kompani-

Tokių “ 
mylėtojų” yra daugiau: ne
žino jie nieko apie Dainavą, joje vienas pradėjo lyg ir 
rytų Lietuvą — Lietuvos 
Šveicariją, nemato gražių 
piliakalnių, ežerų, miškų, 
pušynų. Jų akimis žiūrint, 
atrodo, kad Dainava ar Že
maitija yra žymiai toliau

didžius žmogaus 
vyriškumą, doru- 
meilę savo kraš-

1 f

žeista.
1940 m. kovo 23 d. Pica- kalba, bet tik Tarybinėje 

Dover, Socialistinėje Lietuvoje vi
si alginiai darbo žmonės te- 

1940 m rugsėjo 12 d £aus apmokamas atostogas. 
Hercules Powder Co., Kernį, Hrmiau Ponai net tokie’ 
vii, N. J., 49 užmušti ir 100 kunems ,v’sa_s gyjemmas 
sužeista.

Vėliausia eksplozija įvyko 
Picatinny arsenale, kur vėl 
2 tapo užmušti ir 11 su
žeista.*

Viršminėtose eksplozijose 
žuvo 98 žmonės ir buvo su
žeista 955. Tai parako ba
ronu aukos.

J. Matačiūnas.

Ginčas dėl “Išdygusio” 
Auksinio Danties

staigmenas pasakoti.
—Važinėjau,—sako, — iri 

aš į užsienį. Tiesa, buvo 
kuo žavėtis, buvo kur pato
giai gyventi, bet... Vot, 
kartą nutariau pabraidžioti 
savoj .Lietuvoj, net pėsčias 
eiti.

—Pėsčias?
—Taigi. Puikiausios tai

Pas Laosu tautą Indo- 
Chinoje, Francijos kolonijo
je, yra viena metinė šven
tė, kuri vadinasi “meilės 
teismas.” Tą dieną jauni 
vyrai išsipuošę sustoja į ei
lę; taip sustoja ir mergai
tės. Sudunda būgnai, su
skamba muzikos garsai.

Pirmasis eilėje stovįs jau
nuolis prieina prie mergai
tės, kurią jis buvo nusižiū
rėjęs, ir dainuoja jai:

“O, dieviškasis sutvėrime! 
Tavo akys spindi kaip žvai
gždės ; plaukai banguoti, 
kaip Mekongo upės vilnys. 
Ar sutinki savo gyvenimą 
sujungti su manuoju? Aš 
turiu turto; turiu namus, 
turiu jaučių ir žemės. My
lėk mane, grožio karalie
ne!” (Šitaip, žinoma, nekal- 

.jba bėturtis.)
’ Tokiais arba panašiais žo
džiais jaunikaitis pasiperša 
mergaitei. Bet jeigu jauni
kis mergaitei nepatinka, ji 
taip pat dainuodama atsa
ko:

“Tavo, bernužėli, perilga 
nosis. Tavo ausys plačios, 

ikain išskėstos laivo burės, 
/-v ”

kia, jis trumpai atsakė: “Aš 
nenorėjau, kad tokia gra
žuolė pavirstų į dulkes že
mėse.”

Daktaras Kari Cosel yra 
X-Spindulių specialistas; se
niau jis dirbęs džiovininkų 
sanatorijoj, kurion buvo pa
talpinta jauna graži, 19 me
tų mergaitė. Daktarui jos 
labai pagailo ir jis stengėsi 
tą mergaitę pagydyt, bet 
vistiek džiovos liga paėmė 
viršų — mergina mirė. Tas 
buvo 9 metai atgal, 
"ihkkiek laiko po palaido
jimui minėtos merginos,- dr. 
Cosel kreipėsi prie mirusio
sios šeimynos, prašydamas 
pavelyt jam ją išimt iš duo
bės ir, gerai išbalzamavus, 
patalpint kūną Mausoleu- 
man, kur ją giminės galėtų 
matyt “kaip gyvą.” šeimyna 
su tuo nesutiko.

Ir štai 
merginos 
sužinojo, 
namuose 
Pranešta
nuvyko su “warantu” dąk- 
tarą areštuot, kad jis išėmė 
iš kapų lavoną be tam tikro 
leidimo. Dr. Cosel pasisakė, 
kad merginos kūnas pas jį 
namuose guli jau T metai. 
Jis aiškino policijai, kad jis 
tikėjosi mirusią merginą at
gaivint k-Spindulių pagel- 
ba ir, sako, jeigu dar aš už
tektinai ilgai gyvenčiau, aš 
sugrąžinčiau jai gyvybę...

Nors mergina mirus 9 
metai atgal, vienok kūnas 
laikėsi gerame stovyje, pui
kiai išbalzamuotas. Visas 
kūno paviršius apdėtas plo
nyte eile bičių vaško, kas 
sulaiko odą nuo sugedimo.

Tai mat, kokių keisteny
bių padaro ir seni daktarai!

dabar 
šeimyna 
kad pas 
randasi 
policijai,

mirusios 
kaip tai 
daktarą 
lavonas.
kuri ir

Lietuviu Višta Padėjo Nepa
prastai Didelį Kiaušinį

tinny Powder Co., 
N. J., 19 sužeista.

1940 m.

AMERIKOS AR ANGLI
JOS GYNĖJAI?

Fabrikantas W. S. Knud
sen, pirmininkas valdiškos 
patariamosios komisijos 
Amerikai ginti, sako, kad

centų visų orlaivių, kuriuos 
jie pagamina. Pats Knud- 
senas tatai užgiria.

O karininkas A. Williams 
ir kiti amerikonai orlaivynų 
žinovai nurodinėja, kad 
Amerika pati silpnai stovi 
karinių orlaivių srityje, 
ypač lyginant su Vokietija.

f '

buvo nuolatinės atostogos, 
šitaip kalbėdavosi, kur iš
važiuot vasaroti: •

—Tai kur, mielas pone, 
šiais metais vyksite atosto
gų?

—Kitas atsako:
—Hm... Vot, tas ir yra 

kur... Galvoju. Kiekvienais 
metais išsprukdavau į už
sienį, bet dabar...

Kitas pasakoja plačiau
sias istorijas iš savo atosto
gų atsiminimų, minėdamas 
Bavarų Alpes, Tirolį,.Nicą, 
Kapri... Visur jis anais ge
rais laikais spėjo atsidurti. 
Tik klausykis, žmogau, akis 
išplėtęs! Štai kur jis važinė
jo, kiek daug matė!

—O kaip mūsų Lietuvos 
Šveicarija atrodo, palyginus 
su kitom Šveicarijom?—kas 
tai iš šalies užklausia.

Čia užsienio vasarviečių 
žinovas kiek nesupranta 
klausimo. Nenusivokia apie 
Lietuvos Šveicariją. O apie 
užsienį pasakoja lyg “ropę 
grauždamas”...

šešioliktame šimtmetyje
Silezijoje pasklido gandai 
kad vienam septynerių me- kokių užsienių, čia pat turė
tų berniukui vietoj iškritu- darni gražiausių vietų... Ir 
šio kaulinio danties išaugęs žinote, ne tuščiai Zarasų 
auksinis dantis. z

Tų laikų istorikas Hors- Šveicarija. O gražiųjų An- 
tijus, 1595 metais aprašinė- ykščių, kuriuos kartą aplan- 
damas tą dantį, pasakojo kiaų, negaliu užmiršti. Ar- 
šitaip: “Tai iš dalies tikras, ba, prisimenu Žemaičių Šat- 
natūralis dantis, o iš dalies riją, piliakalnių karalių, iš- 

1 didųjį Medvėgalį... Kur tik 
nuvažiuoji, visur malonu...

—Kur važiuojate gydy
tis?

—Į Palangą!
—O kur tamsta, rašyto

jau, išvažiuojate naujų jė
gų pasisemti ?

| —Ogi ten, kur Danijos 
karalius buvo išlipęs su sa
vo kariuomene.

—Tai, vadinas, tamsta 
kažkur į užsienį rengies?

(Tąsa ant 7-to pusi.)

stebuklingas, taigi ir Dievo 
dovana.”

Kitas tų laikų istorikas 
vardu Rulan atmetė Horsti- 
jaus išvadą; jis netikėjo, 
kad auksinis dantis būtų iš
dygęs. Bet “mokslininkas” 
Sugolterus piktai atrėmė 
Rulano nuomonę. Jis, kaip 
ir Horstijus, tvirtino, kad 
auksinis dantis esąs stebuk
linga Dievo dovana vaikui.

Prie ginčo prisidėjo kiti 
tų laikų mokslininkai ir fi
losofai, vieni iš vienos pu
sės, kiti iš antros.

Bet štai vienas paprastas 
gydytojas sumanė to vaiko 
auksinį dantį smulkiau iš
tirti; ir atrado, kad ant pa
prasto danties užmautas ge
rai pritaikintas auksinis ap- 
traukas (c$p, karūnėlė), pa-

buvo atostogos! Grįžau nu- 0 ahys kaip apuoko.”... 
stebintas. Juk visa Lietuva - ....

. . _ , , i įMeičtinimučis
—vasarvietes. O mes to> lyg(turi net nemirktelėdamas

Nelaimingas jaunikaitis
ir nematom. Jieškom kaž-

kraštas pavadintas Lietuvos

našiai kaip daro mūsų laikų 
dantų gydytojai.

Taip ir baigėsi vadinamų 
mokslininkų ir galvočių 
ginčas. Jie tuščiai šnekėjo, 
bet neturėjo supratimo tie
sioginiai ištirti tą dalyką.

išklausyt tuos žodžius iš iš
rinktosios lūpų. Gavęs nuo 
jos tokį “arbūzą”, jis eina 
prie‘kitos, nes jeigu tą die
na nesusiras sau sužadėti
nės, tai turės laukti vėl iš
tisus metus iki kito “meilės 
teismo.”

Šitokios piršimosi cere- 
įmonijos trunka dvyliką va
landų. Po to įvyksta su
tuoktuvių iškilmės.

Laosu tauta labai žiūri ly
tiškos ištikimybės. Ir jeigu 
kuris tą ištikimybę sulaužo, 
tai tokį pririša prie sielių- 
rąstų ir paleidžia verpetin- 
gon upėn pavandeniui.

Tik paskesniais laikais 
pirm karo frąncūzam Indo- 
Chinoje pavyko iš dalies pa
naikinti šią žiaurią bausmę 
už neištikimybę.

Montello, Mass. — Čia 
višta priklausanti Jurgiui 
Keziunui bei jo giminėms 
padėjo kiaušinį penkių un
cijų svorio ir apvalainiai 8- 
nių colių ir vieno šešiolikta- 
dalio ilgio, o per vidurį še
šių colių. Tai didžiulis kiau
šinis.

Jauna Mergaite.

Žinios iš Laisvos 
Lietuvos

Liepos 4 d. 1826 metais gi
mė amerikonų poetas Stephen 
Collins, kuris parašė “Old 
Folks at Home” ir “Old Ken
tucky Home.”

Garsinkite savo bizn| dien
raštyje “Laisvėje”.

Sveikatos Komisaras Vilniuje
Vilnius. — Vilniuje lanky

damasis Sveikatos liaudies ko
misaras Dr. Girdzijauskas 3U- 
tvarkė ligoninių ir gydytojų 
praktikos reikalus. Vilniuje 
buvo 400 g3rdytojų bedarbių, 
jų tarpe 73 jau atlikę stažą 
ir 78 buv. Stepono Batoro unU 
versiteto medicinos fakulteto 
absolventai; 101 farmaceutas 
bedarbis, apie 80 dantų gydy
tojų bedarbių, 200 gailestingų 
seselių, 19 akušerių ir 550 sa
nitarų. Kadangi Sveikatos 
liaudies komisariatas Vilniuje 
plečia sanitarinę tarnybą, tai 
ir šios bedarbių eilės gaus 
darbą. —Vilniaus statybos 
darbininkai, kurių profsąjun
goje yra užsiregistravę per 
8,000, beveik visi gavo darb^. 
Stalių pastaruoju laiku Vilniu
je net stinga. Statybos darbi
ninkų darbo našumas paskuti
niu laiku pakilo net 50%r
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THREE SYSTEMS:-Nerve
Musele and Rone

O. D.

of diet there arc 
systems: Nerve,

energy in the problems 
or physical culture. It is 
to understand that the 
System generates the 
the Nerve System holds 
endurance. This writer

years from now. Why ? 
every cell in the body is

the 
that is, when

could not 
those in- 

who could 
does not 

superficial 
we speak

By F. Borisas

In the problem 
three distinct 
Muscle and Bone. As each system
requires a different set of exercises 
for health and development, so 
each ■•system requires different food. 
Very little distinction has been 
made between the nerve and the 
muscular 
of health 
important 
Muscular 
power and 
and gives
has been connected with the army 
with psychologists and doctors who 
were great observers. Those work
ing with the soldiers in the trenches 
found men who had steady nerves 
and more endurance than those 
who were only physically strong; 
that is, they were able to endure 
because they had more nerve ener
gy in reserve, more Nerve Force, 
more Nerve. Force to back them up. 
giving them the capacity to endure. 
With shells and bombs bursting for 
days at a time, many 
stand the strain—it was 
dividuals with steel nerve 
withstand it all. Nerve 
mean “nerve” in 
meaning:
of a man having “nerve." There is 
a great deal of difference between 
Nerve Force and a nerve. A man 
may have nerve (as we call it), 
but he may be a nervous wreck.

To understand the physical body, 
we must realize that the nerves arc 
the last structure in the body to be 
affected by any physical disease, but 
on the other hand they are the 
first to be affected by mental con
ditions. When we are mentally up
set, the nerve system is the first 
to go down, but when physical ill
ness or something goes wrong phy
siologically, the nerves are the last 
to be exhausted. The nerve system 
is the battery of the body. In epi
demics the first to fall victim of 
malaria -and other diseases are those 
without nerve force—mostly phys
ical giants—but those of medium 
type, not too fat, not too slender, 
go to the pl&gue stricken districts 
and reittain immune.

There are certain foods for pract
ically every type of person. In this 
food problem, age as well as phys
ical construction 
has a great 
kind of food 
is good for a 
for a grown
be given with the idea in mind that 
you want to be a certain kind of 
person and have certain kind of bo-

and occupation, 
deal to do with the 
we should eat. What 
child may not be good 
person. Foods should

the 
rest 
The 
side,

nerve system, because 
upon 

‘ the 
the 
the 
the

first foundation i 
the development of 
finer foods build 
or nerve system;
coarser foods build

dy nine
Because 
reconstructed, the body is rebuilt 
every nine years. Foods should be 
given to the children for the purp
ose of growth—growth of the phys
ical, mental bodies.

Please realize the importance ol 
feeding the 
it is 
which 
body, 
finer
medium, or 
muscular system, and the coarsest 
of all builds the bony structure of 
the body. The law of nature is to 
construct the finer first, and then 
lower the vibration. The world is 
not constructed from the coarser 
things to the finer: it is built down 
from the finer to the coarser, and 
the lowering of the vibration re
presents the coarser side of life. 
This is true of the hair, nails, 
bones, and the coarsest parts of the 
body.

Those people who are working 
mentally have no need for heavy, 
coarse food—they need qualitative 
foods, foods which will give more 
strength to the brain.cells. When 
you are doing mental work, you 
are tired mentally, but not physi
cally, but can be mentally alert. 
Why is it that working with mind 
is, ten times harder than working 
with physical body? That is be- 

i cause mind requires tensity of the 
nerve system. Unless the nerve sys- 

■ tern is properly supplied with the 
. nerve food and energy, people who 
; are; engaged in mental work, const- 
I antly drawing on their nerve force, 
' suffer from nervous breakdowns or 
’ become old, years before their time. 
; Thus, mind being a very subtle and 
i powerful force, with a drawing 
power on the nerve system, those 

I persons who are active mentally 
I (living above the shoulders) require 
qualitative foods.

i The qualitative foods give Endur- 
i ance, Energy, and that, mysteriuos 
' something inside which we call 
I "life force." In its lowest form life 
j force is represented by energy, vi- 
; tality, virility; all are manifesta- 
I tions of life force. There are foods 
i equipped with life force. They are 
i types of food which gives an abund
ant 
tive 
and 
tive

supply to those who have sensi- 
and highly concentrated nerves, 
those who are doing construc- 
work, thinking all the time,

should have the foods containing an 
abundance of life energy. Every one 
of you should have some knowledge 
of how to absorb and retain this life 
force energy for it is the smartest 
thing to know.

(To be continued)

THE LOUDSPEAKER
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BY MIKE O’PHONE

CONSCRIPTION:-WHAT IT 
MEANS TO YOUNG AMERICA

E}

WAR PROFITS

American Youth Congress Says 
Rights of Conscriptee Must 

be Protected
The last meeting of the National Cabinet of American Youth 

Congress adopted a program in behalf of the millions of young 
people who will be affected by conscription. The program, out-

* A photograph of Ann Stellman, 
of Newark’s Sietyno Chorus, in an 
election booth appeared this week 
in a national youth magazine as 
part of publicity campaign to have 
every eligible young person take 
part in the elections next month.

• Sigmund Kaulinis of Maspeth 
is preparing to make a report to 
the LDS Metro Council on the to-

Tid Bits on

pic of “How to Run a Softball 
Tourney."

• Aldana * Barnot has already 
started to fill up her -nickel-bank 
for tHe trip to the LDS convention 
in Chicago in 1942. H’mm. He must 
have made quite an impression. . .

9 What it feels like to be the 
guest of honor at a funeral will be 
portrayed by 
who has the 
Numiriau” to 
ber 1 by the

• Bon mot
How to avoid the draft? Why, close 
the window!...

• The Stoughton LinDenS will 
hold a Halloween Party to fill up 
the treasury-dent made by their 
softball team’s trip to N. Y. in 
August for the Softball Tourney. 
The Brooklyn BuiLDerS will hold 
a Barn Dance to help pay for the 
planned fall and 
tivity...

• A Discussion 
on Conscription

members of Brooklyn
23,

Pete Baranauskas, 
leading role in “Aš 
be presented Dccem- 
Liaudies Teatras....
heard somewhere:

Sorority
the 
its 
of 

the

On the 25th of September, 
Brooklyn LDS Sorority held 
monthly meeting at the home 
Frances S. Pakalniškis. During 
coarse of the meeting the matter of
sorority pins that we would have 
was brought up. The girls made 
plans for bowling and bicycling eve
ry other week as a form of ex
ercise. In the near future we would 
also all learn how to tat, providing 
we all bring our materials.

It seems that only the Senioi 
members of the Sorority were pre
sent—the Junior members somehow 
pr other failed to attend, except for 
Aldona B. It was also decided to 
'hold business meetings once per 
month and to celebrate at the same 
meeting any member’s birthday that 
may fall during the month.

At this meeting we celebrated Al
da Orman’s birthday, and this was 
quite a surprise, as she wasn’t 
present at the previous meeting 
when the girls had decided upon it. 
Frosted cocktails were brougt in 
by Elsie and Frances and then a 
toast was made in Alda’s honor. A 
“candled” birthday cake and a be- 
ribboned package were on hand for 
the occasion. At this moment Elsid 
Gasiunas, guest for the evening, 
took the role of photographer and 
recorded the evening’s festivity 
4 snapshots. As amateurs go, 
sle, is a “very good one".

After the business meeting,
freshments were served buffet style 
—and the girls certainly seemed to 
have enjoyed 
conversational 
giggles.

Before we 
passed so 
finishedJj 
ters 
next meeting.

winter sports ac-

and Open ,Forum 
will be held by

on
El-

re-

themselves, between 
tid bits, nibbles, and

time
un-

all realized it, 
swiftly that our 

usiness and personal mat- 
to be postponed until the

One of the girls 
fsp.

at 419 Lorimer

little
some

booklet that helps 
of the misundcr-

Pruseika. This writer has 
it and recommends it to

LDS Metro Council 
going to buy a present

of 
for

lined in a formal statement, follows in full:
| In common with the organizedS------------------
labor, farm, church, consume!’ and 
women’s movements voicing the 
sentiments of the great majority of 
the American people, the American 
Youth Congress, vigorously opposed 
the passage of the Burke-Wads
worth Selective Service Bill as a 
step towards war and dictatorship 
for America.

The Sixth American Youth Con
gress declared: “We ai‘e opposed to 
all proposals which have made for 
compulsory military training or 
conscription, or for un-American re
gimentation of youth in compulsory 
labor camps." )

This opposition was based upon 
the conviction that compulsory mi
litary service can only weaken ra
ther than strengthen the democracy 
and defense of our country; because 
it is contrary to the democratic tra
ditions of the United States; be
cause it will inevitably lead to the 
dislocation of the economic life of 
the nation; because it will place in 
serious jeopardy the civil liberties 
and rights of labor and all the 
people; and because the youth have 
grave fears that the armed forces 
and armaments of our country "will 
be used, not for defense of our 
country, but for military adventures 
abroad or for intervention in the

I internal affairs of the Latin Ame- 
I rican peoples."

It is our firm belief that this 
bill was enacted into law against 
the will of a majority of the people. 
However, as law abiding citizens 
devoted to the democratic process 
of government, we shall respect and 
jxbide by the provisions of this law.

At the same time, we reaffirm 
the constitutional right of the peo
ple through their elected representa
tives to amend or repeal any laws 
which they believe to be contrary 
to the general welfare of the Ame
rican people and resolvė that we 
shall work for the repeal by Cong
ress of the Burke-Wadsworth Bill.

pels us to exercise the greatest vi
gilance that:

As the Sixth American Youth 
Cbngress declared. “our armed 
forces must not be sent to fight 
on foreign soil... the first line of 
defense of our country is a fręe, 
unregimented and happy youth, 
guaranteed the right to education, 
vocational training and jobs." This 
means specifically that in the ap
plication of the conscription law, 
adequate guarantees must be estab
lished to protect the health, eco
nomic security, civil liberties and 
rights of the conscripts, their fami
lies and dependents."
Unity For Defense of Our Country

As we state in the AYC creed, 
“we will not permit race prejudice, 
religious intolerance or class'hatred 
to divide us from other young 
people. We will work for the unity 
of our generation and place that 
united strength at the service of 
our country which we will defend 
against all enemies." Therefore, we 
shall work to assure that military 
training shall not separate youth in 
military service from youth in 
lian life, nor weaken the bonds 
youth who will be called into 
tary service have built with 
American Youth Congress,
trade unions, with peace groups and 
Religious movements, so that all 
youth together may work for Ame
rican peace and democracy.

To these ends, / therefore, we pro
pose the following guarantees should 
be established now by the Congress 
of the United States, by the Pre
sident, or by the proper authorities:

ratorium on mortgage, tax or in
surance payments; by no evictions 
of dependents of conscripts.

3. For adequate protection against 
any unfair practices, discrimination 
or favoritism in making selection 
for military servicę; careful obser
vance of the right of conscious ob-. 
jector. Guarantees against all dis
crimination for race, religious or po
litical beliefs in all armed forces 
and the Air Corps; abolition of Jim- 
crow regiments, companies, or units 
and of the practice of using Negro 
soldiers as labor battalions. Open 
the ranks of officers to enlisted 
men and conscripts; for full right 
to promotion and to serve as of
ficers for Negro soldiers.

4. Protection of the Constitutional 
rights of conscripts to vote, to ex
ercise absentee suffrage, to waive 
the poll tax, and to participate in 
political activities; for the right to 
subscribe to and receive all publi
cations and mail free of censorship; 
for the full right to belong to trade 
unions; against the use of conscripts 
for interferences in labor disputes. 
No unjust or arbitrary disciplinary 
practices or corporal punishment 
and for the right of appeal to civil 
authorities and courts.

When it is a matter of conscripting human beings and disciplin
ing labor, Congress can act swiftly and sweepingiy. After all, it 
is only dealing with human rights and with the lives and daily 
welfare of millions of plain Americans.

But when it approaches the sacred portals of property rights 
and the profits of the powerful few, ah then the wise men of 
Capitol Hill falter and fret. Moderation and caution become the 
watch-word. Plain John Smith can be pushed around a bit, but 
not such majestic entities as Coca Cola Co. anti Bethlehem Steel.

After drafting the nation’s manpower for defense, Congress 
took up the question of drafting wealth—and decided not to.,

The so-called excess profits tax legislation just passed does 
not raise any appreciable amount of money for defense. It will 
realize only two or three hundred million, according to reliable 
estimates. It does not prevent excessive profits being made by 
war profiteers.

Under the law, companies which have been making huge pro
fits in the past four years will be allowed to continue them on 
war business without additional taxation except on profits above 
this level. Meanwhile new and small businesses, which have not 
done so well, will be discriminated against.

“The small amount of revenue produced by the legislation will 
be paid by corporations least able to pay,” Senator LaFollette 
pointed out, “while those which will reap fantastic profits will 
escape or be taxed very little.” •

Swarms of big business tax lobbyists conducted a regular “Be- 
Kind-to-Profiteers” Week on Capitol Hill to produce the present 
tax bill. Add to it the allowance of a five-year amortization of 
new defense plants and the removal of the previous 8 per cent 
profit limitation in the Vison-Trammell bill, and you will see 
that Congress was kind indeed.

Meanwhile the CIO still thinks that war profeteering should be 
checked; that taxation should fall most heavily on those who 
can most afford to pay; and that while there is so much talk 
of “sacrifices” for national defense, big business should do its 
share. from “CIO Union News”.
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Do You Think Ice Star a

dc- 
po-

Non-Intervention \
Our conviction that America’s 

fense must rest upon a foreign 
licy of non-intervention and non-in-
volvement in war, and upon a do
mestic policy guaranteeing the civil 
liberties and economic security of 
the people, and our determination 
to continue our work to keep Ame
rica democratic and out of war, im-

civi- 
that 
mili- 

the 
with

Proposęd Guaranteed
1. For full protection of the 

health and well-being of conscripts 
by providing adequate clothing, 
housing, food, hospitalization, sani
tary 
ment 
near 
with 
week
emergency leaves with transporta- 
tidri provided in case of sickness or 
death in families.

2. Safeguard the 
scripts and their 
provisions' against
articles or property purchased un
der the installment plan; by a mo-

5. Raise conscripts’ base pay to 
$40 per month to equal prevailing 
trade union standards in industry 
for similar work. For payment of 
$30 per month base pay to start 
immediately upon induction, not af
ter four months service. Adequate 
compensation to conscripts and for 
dependents for disability, injury or 
death.

6. Guarantee to conscript return 
of job with full seniority rating af
ter period of service by providing 
penalties for violation by employers 
and provisions for enforcement- 
without red-tape or delays. When
ever conscripts are unable to re
turn to work in private industry, 
the government shall\ provide work 
on government public works at 
trade union standards of pay. Im
mediate provision of penalties 
against employers who discriminate 
against young 
they arc liable 
litary service.

7. Deferment
students enrolled in school during 
the academic year and for all stu
dents who have J completed 
years of college education 
graduation.

Set up Committees

To carry out the principles of 
this statement, wo recommend that 
all local youth councils, youth, la
bor, religious and other organiza
tions set up special committees to 
conduct such activities as. a) cor
responding with their members 
unorganized youth who may 
called up for military service, 
keeping conscripted members of
organizations in good standing and 
aware of their activities through 
correspondence, publications, collec
ting dues, etc., c) arranging entert
ainments, socials, and send-off ce
lebrations for youth who are cons
cripted and for those on leave from 
military training, d) • sending of 
Christmas and other appropriate 
gifts to those engaged in military 
training, e) arranging visits to the 
conscripts by parents, friends, etc., 
and, f) to develop other activities 
for promoting peace and civil liber
ties, in the spirit of the 
program.

About War? G. N. Member

workers 
or eligible

oi service

and medical facilities. Assign- 
of conscripts for training 
home; adequate furloughs 

transportation provided (one 
minimum in three months);

welfare of con- 
dependents: by 
repossession of

LDS youth 
on October 
Street...

• A good 
to clear up
Standings regarding the events in 
Lithuania is “Teisybė Apie Lietuva” 
by 
just read 
you....
• The 

NY-NJ is
Peter Cepis, the fellow who signed 
up the most members in the dist
rict. What the present will be is a 
surprise....
• A girls’ bowling tourney and a 

boys’ bowling tourney are now on 
the program of sports activity for 
the Metropolitan section. ...

Young Lith Enters 
Professional Grappling

well 
now 
pro-

Artie Zewert, son of the 
known and ever popular Joe, is 
hard at work training for the 
fessional wrestling ring.

His sudden plunge into grappling 
was due to the fact that he at
tracted the experienced eye of Karl 
PojeUok the greatest Lithuanian 
wrestler of the present era. The 
Brooklyn lad is now being carefully 
tutored in the gentle art of 
crushing by Pojello and the 
gel", and from what we have 
out, the latter two are quite 
fied with his workouts.

Best of luck to you, Artie.

bone 
“An- 

found 
satis-

—C.

GREAT NECK, L. I. N. Y.—This 
is your 
you the 
Neck.

"hick” reporter bringing 
latest gossip from Great

limelight this week is our 
Stanley Skidmore.

because 
for mi-

for al)

two 
until

and 
be 
b)

the

from cannons 
from machine 
civilians died 

and fire burns.

ITS TRUE! By Wiley Padan

fa y
LEW was 

T44E AMERICAN ARMY 
HIS SON IS A MAJOR IN 

1? f X ^/AVIATION, AvJ HIS GRANDSON,

TRIED To GET IN HER HIGH SCHOOL 
senior class play, but the 
DIRECTOR SAID HE WAS AFRAID 
SHE WOULD NEVER BE AN 
ACTRESS... WHEN SHE JOINLF&.\ 
M-G-M, SHE WAS HAPPY TO 
RECEIVE THE SAME DIRECTOR'S 
TILL 6RAM J’ CONGRATULATIONS^

TAKES TIME OUT FROM 
HIS DR KILDARE ROLE TO 
PLAY A TIMID INSURANCE i 
CLERK WHO TRACKS DOWUj 
A GANGSTER. M G-Mi 
HILARIOUS COMEDY “T^ 
GOLDEN FLEECING-. 
LEW CONFESSED THAT 
HE "FELT A' LITTLE DIZZY' 
AFTER ONE SCENE IN WHICH HE 
CLIMBED ALON6 THE LEDGE OF 
AN OFFICE BUILDING, 
SEVEN STORIES 
ABOVE THE 
STREET Į

HAS ALWAYS
INSISTED THAI HER SISTER LORRAINE 'OUGHT To 
BE AN ACTRESS.... PANS WILL GET A CHANCE To 
SEE BOTH GIRLS IN THIS. NEW M-G M COMEDY.

*44*.

IS A

pgNPLSTGN -
M/hO PLAYS A CRGDR 4o"T^ GOLDEN 
FLEECING" HAS A BROTHER WHO IS A- 
CELE1RRAT-ED SYMPHONY COMPOSER, 
DESCENDANT OF FRANCIS SCOTT KEY,AND . . . . _

WHO WROTE "THE STAR SPANGLED BANNER".

NEW YORK N Y —"IT’S TRUE! that Leon Errol, comedian playing 
Uncle Elmo in M-G-M’s ‘The Golden Fleecing’, made a hole in golf in six strokes 
without ever hitting the ball!” says Wi ey Padan ."Errol was playing in a six- 
some. His partner was Leslie Fenton, who directs him in the picture. At the first 
tee Errol missed the ball, so his partner^had to drive for him ... In the fairway the putting green the same thing hap- 
he missed four times, and Fenton each petted. So Errol could tvrite a six on his
each time had to strike for him. On score card!"

Sessions on
AYC

NewRepublics
MOSCOW. The session of the 

History dnd Philosophy section of 
the Academy of sciences of the US
SR which opened September 25th 
is being dedicated to the New So
viet Republics.

Papers have already been read 
on the ancient destinies of Slavism 
in the Carpathian regions, On Lith
uania in the past two decades, on 
Latvia from 1918-1940, and the 
Twentieth Anniversary of Lenin’s 
Thesis on National and Colonial 
Questions at the Second Congress 
of the Comintern.

The session is to hear reports on 
the struggle of the Ukrainians of 
Bukovina for their national inde
pendence, on the formation and de
velopment of the Estonian nation, 
and on the historic destinies of 
Moldavia.

In 1914 the fighting countries mo
bilized armies of 75,000,000 men. 
There were ten million soldiers 
killed and twenty-two million wound
ed. About 4,000,000 died in hospi
tals, eight million Were captured as 
prisoners and two and a half mil
lion died in prison camps.

During the war there were 800,- 
000,000 shots fired 
and 60,000,000,000 
guns. Ten million 
from bullets, shells

It is estimated that the cost of 
the war exceeded $389,000,000,000.00. 
It destroyed more than 500,000 
homes and 22,000 factories in 
France alone. The government nee
ded 25,000 wooden legs and 19,000 
artificial arms for wounded soldiers. 
Terrible damage was also done in 
other countries.

Eight hundred thirty battleships, 
of 1,500,000 tons, were sunk. 
Freighters, totalling 15,053,786 tons 
were sunk. With these ship1^ that 
went to the bottom of the ocean 
were fourteen billion dollars worth 
of different kinds of produce.

In the countries at war the con
ditions of the people were very bad. 
Before the First World War there 
was for each German 1,050 grams 
of meat a week and 320 grams of 
bread a day. But after the war 
there was only 135 grams of meat 
a week and 100 grams of bread 
each day for each German.

The people of Russia were poor 
and ill-dressed while the Czar’s ar
my was wearing 90,000,000 yards 
of cloth. This amount of cloth would 
gird the earth at the center, seven 

I and a half times. The army was 
eating 960,000,000 pounds of bread 
and 28,500,000 animals. But the ci
vilian population were half starved.

Nor can we say that the condi
tions in other fighting countries 
were much different. The battlefield 
used the best of everything. But the 
poor young and old soldiers were 
jnly able to meet the “best" of 
ballets.

In the present European war mil
tions of soldiers and civilians are 
being killed. If these billions of dol
lars had been used for education 
and culture the younger generation 
would be wiser — too wise to let 
such a thing happen. War destroys 
young men and leaves others 
wounded and invalided. It leaves 
homes in ruins—destroys the youn
ger generation. Rome fell because 
it did too 
many wars.

War saps 
country.

In the
LDS member,
'Skid" started to climb the ladder 
of fame when he began doing ac
robatic ice skating at the Winter 
Wonderland in the N. Y. World’s 
Fair. Just recently he took a step 
higher when he was offered a cont
ract to join Sonja Henie’s show. 
He is now to be seen skating at the 
Center Theatre in “It Happens on 
Ice." We believe “Skid” will go 
higher after this show is over.

Wow—what a large white flower 
George Kazakevich had in his lapel 
at rehearsal Thursday. Now who is 
teacher’s pet ? J

The bass section doesn’t seem to 
be doing so well these days. We do 
wish Mr. Bechis would hurry up 
and recover from his illness be
cause we need him badly.

I suppose most of you people have 
already heard. that Pirmyn Chorus 

t is sponsoring a concert on Novem
ber 3, 1940, at 91 Steamboat Rd., 
'Great Neck. An enjoyable program 
is in store for everyone and after 
the concert you’ll be entertained by 
a good orchestra and oh! I almost 
forgot, there will be good refresh
ments that you can buy to quench 
your thirst and hunger. So 
it a date to come Nov. 3.

Great Neck is getting to be 
popular. Sunday found Alex 
kaitis, Fordham University 
football player and member of the 
LDS, 
Neck

It’s 
days, 
don’t 
about 
trying to scare us out of our 
by saying certain symptoms of 
or that will cause death and 
We sorta miss you, Vincent.

I hope you readers have been 
saving your pennies for the Ring 
Dance on Oct. 19, 1940. If you 
don’t come to this dance you’ll be 
sorry that you didn’t do so for the 
rest of your life. Tell your friends 
about the dance. Ask them to come. 
You’ll never regret it.

We’ll, I have to sign off now. See 
you next week—

“Just a Hick.”

playing left end 
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CHUNGKINK. — 
battles took place in 
tween Japanese' and 
on the frontier of 
Kiangsu provinces.

The Japanese offensive in 
sector was beaten off and the 
panese losses numbered 2,000 killed 
and 60 taken prisoner.

SHANGHAI. — The Japanese au
thorities have discontinued the 
granting of permits to the Ameri
can and British companies, the 
Asiatic Petroleum, Standard Oil, 
and Texas Oil Company, for the 
sale of transport Oil in the occupied 
districts of Central China.

The monopoly right for oil trad
ing in the occupied districts of 
Central China has been granted to 
a recently organized Japanese firm. 
Foreign oil companies have been 
compelled to sell their products to 
this Japanese firm which later re
sells theha. .

Youth Cong*
“What actually took place at 

Wisconsin during the Sixth Ame
rican Youth Congress?” “What 
was the objective of the Gene 
Tunney coterie?" “Whom did 
Murray Plavner and his group 
represent?" These, and many 
other questions are answered in 
“Youth Defends America.”

This record of the proceedings 
of the Sixth American Youth 
Congress explains clearly youth’s 
position on National Defense, 
Conscription, Civil Liberties, 
and the American Youth Act.

This pamphlet is a wonderful 
picture of what American Youth 
is thinking, feeling, and doing.

Don’t delay ordering your co
py. You will find this pamphlet 
of facts on youth invaluable. 
Write to the American Youth 

z Congress, 8 West 40th Streets, 
\New York, N. Y., and get your 
copy.
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Atsisveikinkite su Lietuviškais 
Dvarais ir Vargšų Neprieteliais— 

Buvusiais Ponais 
__ 2__________________________

(Tąsa)
Tautos vadas “pasakė”, ir mes visi turi
me dirbti, turime jo klausyti ir būti lai
mingi. Be abejo, ne kitaip. Jei būtumėt 
bent kartą kitaip pažvelgę pro dvaro lan
gus į Lietuvą, jei būtumėt kalbėję,—pri
sipažinę, kad tik mes, priešakyj su savo 
“mylimuoju tautos vadu” esame perte
kę ir laimingi, o visa Lietuva skursta, ne
būtumėt tiek daug bonkų ištuštinę, ne
būtumėt turėję tokio dvaro, o būtumėt 
ištremti arba sėdėję kalėjime. Dabar, be 
abejo, gal ir ašarojo tos jaunos moters
akys, nes visa tai, kas buvo iš liaudies 
pagrobta, vėl atitenka liaudžiai; gal ji ir 
verkia nebegalėsianti savo tarnaitę tam
pyti už plaukų ir apšaukti ją vagilka. 
Gal ir vyras susiraukęs kur nors dūsau
ja, kad “žuvo” Lietuva, nes ir jo štai ka
bo dvivamzdžiai, o šunes, liežuvius iški
šę, laksto palangiais, uostinėja poną me
džioti, pono gi jau nebėr. Vieton med
žioklės ir šūkavimo: “supūsi kalėjime”, 
ponas gal turės imti dalgį į rankas, turės 
eiti dirbti kaip ir visi jo ordinarčikai, ku
rie dirbo ir tebedirba laukuose.

Taigi žuvo “laimingoji” Lietuva...
Padėjau fotografiją atgal. Priėjau 

prie knygų spintos. Keli tomai enciklo
pedijos. “Aš bučiavau tavo žmoną”, “Lie
tuvos bajorai” Janulaičio, viena kita me
diciniška knyga. Tai visas dvasinis pe
nas.

Atsigrįžtu, ogi didžiulė taurė nuvirtu
si ir pusiau perskilusi.

—Sudužusi taurė,—pagalvoju apie vi
są šitokį gyvenimą. Sudužo...

—Neseniai dai’ buvo sveika. Gal kati
nas šokdamas parvertė.

Miegamasis. Dvi didelės, gražiai pa
klotos lovos. Šalia jų pora sutrūkusių 
batų.

—Čia miega mūsų komisaras, kad kas 
nežūtų.'..

—O kas jis?
—Darbininkas. Basas laukus ardavo, 

sunkiai išspaudė tuos batus, tai čėdija...
Nebėra Ponų

Medžiokliniai šunes tebelaksto, trys 
povai—patinas ir dvi patelės įkyriai 
kvirksi parke.

—Tai viskas, kas dar poniško užsiliko, 
—lyg supratęs mane, sako komisaro pa
vaduotojas. — Mes pradėsime gyvenimą 
naujais pagrindais.

—Žemės ar prašėt?
—Prašėm. Bet manau, kad šitas dva

ras paliks. Bravoras yra, broga čia pat 
gyvuliams sunaudojama...

—Manote, geriau jo nedalinus?
—Beveik. Yra kitas dvaras, iš ano visi 

laukia, visi tikisi ir džiaugiasi. Ne be tb, 
žinoma, darbininkai nori, kad jiems būtų 
padidintas atlyginimas. Tačiau aš sakau, 
kol mokestis bus išspręstas, mes turime 
dirbti trigubai. Nebe dvarininkui, tik 
sau dirbame.

Pasišneku su darbininkais laukuose. 
Džiaugias nauja santvarka, džiaugias 
naująja Lietuva, tik, žinoma, laukia, kad 
geriau jiems už darbą atlygintų...

Viską išklausau, viską suprantu ir vis
kam pritariu. Tačiau dvaro vaizdas, dva
ro vidus—povai, šunes, pištalietai ir su
daužytos taurės vis dar tebemirguliuoja 
mano akyse. Prisigraibstėt turtų, lėba-.
vot, sekė t senųjų kunigaikščių madas, o 
kas jūs buvot prieš dvidešimt — trisde
šimt metų? Kas jus spėjo taip sušlyk- 
štinti? Ir vėl prisiminiau, matęs tų 
ponų rpiegamąjį. Dvi gražios lovos, šalia 
—valstiečio sutrūkę batai. Padėti jie 
prie gražiųjų lovų, nes jau valstietis at
ėjo į jų puošnią lovą, tačiau skirtumas 
tas ir labai didelis: valstietis, puošnioj 
lovoj išmiegojęs, paliko batus ir basas iš
ėjo laukų arti, o jūs? Jūs, buvusieji po-

x>nai iki dešimtos, iki dvyliktos miegoję, 
įšokdavot į lakiruotus batus ir jais spar- 
dydavot vargšui valstiečiui į paširdį. Ir 
dėl to jūsų nebėri ir dėl to tebegyvuoja 
mūsų išvaduotas darbo valstietis, tebe
gyvuoja jo kūnas ir siela jūsų uzurpato- 
riškai pavogtose ir vanagus perėtose 
gūštose. Kitokios bus gūštos, kitokia bus 
ir Lietuva! J. Ripka.

Kur daugiau d^ąrų, ten ir skurdas dides
nis—Ukmergės apylinkėje

Geltonas vieškelis vingiuoja prieš mū
sų akis, kiekviename pasisukime atskleis
damas vis naujus ir dar nematytus vaiz
dus. Miškai ir miškeliai, dideli mažesni 
kaimai, vienas kitas dvarelis ar dvaras 
artėja ir tolsta, ir juo automobilis didina 
greitį, juo greičiau nauji vaizdai ir įspū
džiai nustelbia tik ką matytus vaizdus ir 
įspūdžius.
Kaimas čia visur suskurdęs ir nualintas

Visos Ukmergės apskrityje pakelės 
pribarstytos griūvančių ir nepajėgiančių 
sugriūti lūšnų. Kai kur didžiuliai dekora
tyviai medžiai supa vienkiemius ir kai
mus, tačiau jie savo šakomis neuždengia 
nuo keleivio akių to skurdo ir niekad ne
sibaigiančių rūpesčių, kurie slepiasi po 
šiaudiniais apsamanojusiais stogais. Tik 
kur ne kur nurausta čerpių stogais kokio 
buvusio “visuomenės veikėjo” vienkiemis, 
bet jis, tas vienkiemis, nepakeičia skur
džių km. vaizdų, o tik įneša vaizdan aš
trius kontrastus tarp varguose ir rūpes
čiuose paskendusio valstiečio ir visa kuo 
pertekusio buv. aukšto valdininko gyve
nimų.

Matininkų laukuose dar niekur nema
tyti. Mes dairomės dvarų, kalbiname val- 
stiečius-kumečius, mažažemius ir beže
mius, sutinkame laukuose vieną kitą val
stietį, turintį didoką žemės plotą, kuris 
bus daugiau ar mažiau apkarpytas. Be
maž visi valstiečiai nepajėgia paslėpti 
nekantrumo, kuriuo laukia žemės per
tvarkymo rezultatų. Dažnas iš sutinka
mų kaimuose, pakelėse, prie valsčių ko
misijų būstų su skundu puolasi prie mū
sų, tarytum mes galėtume patenkinti jų 
pageidavimus, norus ir troškimus.
Buržuazinė žemės reforma apvylė kaimą

Antrą žemes reformą pergyvena šitų 
apylinkių kaimai. Buržuazinė žemės re
forma buvo laukiama su nemažesniu ne
kantrumu, tačiau ji apvylė kaimą. Ji dar 
labiau prislėgė valstietį prie žemės, o 
padėjo sustiprėti ir tvirtai atsistoti ant 
kojų naujiems dvarininkams, kurie pasi
rodė toki pat godūs valstiečio prakaitui, 
kaip ir senieji dvarininkai. Kiekvienas 
net ii* labiausia užuitas žmogelis žino, 
kuo skiriasi šitas žemės pertvarkymas 
nuo buvusios buržuazinės žemės refor
mos, ir kiekvienas yra įsitikinęs, kad tik 
dabar valstietis jau galės galvoti apie 
naują ir gražų gyvenimą, tik dabar tu
rės galimumų kurti laimingą rytojų.

Kvietienių kaime (Deltuvos vals.) mū
sų stabtelėjusį automobilį apspito dido
kas būrys vaikų, šitas kaimas yra nedi
delis, jis įsikūręs to pat vardo dvaro lau
kuose, ir valstiečiai, kurie čia ligi šiol 
nepajėgė išsistatyti tinkamų trobesių, 
gyvena buv. dvaro kumetynuose, naudo
jasi dvaro griūvančiais tvartais ir kt. 
trobesiais. Mums buvo įdomu šnektelti 
su šito kaimo naujakuriais, nes čia tėra 
tik vienas ūkininkas — Virbickas, kuris 
turi 15 ha. žemės, o visi kiti ūkininkauja 
ant 5 ir net 3 ha. Deja, visi vyrai ir mo
terys dirbo laukuose prie kviečių ir va
sarojaus nuėmimo darbų, ir mums teko 
pasitenkinti, keliais žodžiais užkalbinus 
^žuosius ūkininkučius.

Dideli ir maži tekalba apie žemės 
pertvarkymą

Vyriausias amžiumi ir gudriausias pa
sirodė mažažemio Surgauto sūnus Juo
zukas, kuris tuojau pasakė, kad tėtis il
giau užtrunka bevaikščiodamas į Deltu
vos valsčiaus žemės ūkio komisiją žemės 
gavimo reikalu, negu darbuose. Ūkinin
kas Surgautas gyvena ant 5-ha., kuriuos 
dirba jis su žmona, o išlaiko dar dvi du
kreles ir tris sūnelius. Vaikiukas pasisa
kė, kad jis pyragą valgąs tiktai per di
džiąsias šventes, nes tada mama iškepa 
pyrago, ir pasigyrė, kad jau tėtis jam bu
vo kartą nupirkęs batus. Skarmalai, ku
riais jis buvo apsivilkęs, buvo jo vienin
telis drabužis, o dideli suplyšę tėvo ba
tai pavadavo klumpes. Berniukas buvo 
labai patenkintas ir linksmas, neš tėtis 

♦ryte pasakęs, jog žemės tikrai gausią iš 
kaimynystėje esančio dvaro, o Stalinas 
yra labai geras Lietuvos prezidentas ir

neduos daugiau skursti kaimiečiams, o 
jam leis pasidaryti rimtu ūkininku ir ge
ru komunistu...

Mes kalbinome ir mažesniuosius vai
kiukus, kurių net mažiausi tvirtino žiną, 
kad žeme dabar jau bus... tėtės, kuriųz 
visi žinojo, koki yra apylinkėje dvarai ir 
stambūs ūkiai, kuriuos palies šitas že
mės pertvarkymas. Vaikiukai taip nuo
širdžiai ir įdomiai pasakojo savo padri
kas ir dažnai nesumezgamaš mintis, kad 
tikrai buvo malonu su jais pasikalbėti. 
Tačiau, deja, mes turėjome per maža lai
ko, ir mūsų automobilis pasuko šunkeliu 
iš kaimo į puikią Leonpolio dvaran ve
dančio kelio alėją, iš kurios per dvarą 
pasukome į ten pat esantį gražų ir seną 
Januškų kaimą.

Šitas kaimas dar neišskirstytas į vien
kiemius. Diena jau ėjo vakarop, ir be
maž visi valstiečiai dirbo laukuose, sku
bėdami suvežti kviečius ir vasarojų po 
stogu anksčiau, negu vėl pradės lyti. 
Kaime tesutikome tik du valstiečius — 
Ripoka ir Tričius. Abu juodu mažaže
miai — pirmasis turi 5 ha., antrasis — 
3 ha. Abu juodu nekantraudami laukia

žemės pertvarkymo ir tvirtina, kad visas 
kaimas tiesiog serga šita liga.

Januškų kaimas — tipiškas maža
žemių kaimas

Ūkininkų, turinčių per 30 ha., čia visai 
nėra, užtat dauguma turi po 5-8 ir net 
po 3 ha., iš kurių sunku prasimaitint vi
sai šeimai, todėl vaikams jau ankstyvais 
jaunystės metais tenka j ieškoti užuvėjos 
dvaruose, o dukters vyksta j ieškoti lai
mės į Ukmergę, kur laimės, deja, niekad 
nesuranda.

—Visa mūsų viltis yra Leonpolio dva
ras, kurio laukai prieina prie kaimo lau
kų,—kalbėjo ūkininkas Ripokas. —Deja, 
šita viltis labai maža: girdėjome, kad ši
tas dvaras galįs būti neišdalintas, nes jis 
tinka kažkuriems kitiems reikalams..’. 
Kasdien einame į Deltuvą pasiklausti, 
kaip bus su šituo dvaru, ir kasdien gau
name atsakmą: palaukit, pamatysime...

Abu valstiečiai padavę prašymus že
mei gauti. Jiems daug žemės nereikią: 
dar trys-keturi ha. prie turimos, ir jie vi
siškai patenkinti.

(Bus daugiau)

mes turime da dabar dešimtį 
milionų bedarbių. Jų vienoda 
pašalpa ir vienodu maistu sta
liai apkrauti.
/ Tik mėnuo tam atgal (rug
pjūčio 21 d.), Bostono prie- 
miestyj Lynne, W.P.A. admi
nistratorius D. J. McArdle ra-' 
portavo šio miestelio majorui 
kad jis gavo 984 naujus ap

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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Baigsis su 15 d. Lapkričio

Prenumeratas ir mokestį siųskite šiuomi antrašu:

427 Lorimer St

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

Dairy Farmers Union 
prezid. Archie Wright, 
kuris kviečia organizuo
tus darbininkus parem
ti farmerius jų kovoje 
prieš pieno trustą.

Ši šeima praleidžia 
tris dolerius į savaitę ant dra

bužių, “užsimoka” randą, ge- 
są, elektriką ir anglį dėl ap
šildymo namo. Tai jiems lieka 
kiekvienam po dolerį ant mai
sto per septynias dienas! Tik 
įsivaizduok, skaitytojau, kiek 
ir kokiais valgiais šios šeimos 
stalas apkrautas! O Amerikoj 1

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

“LAISVE”

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

9—$7; 10—$5.
MH

Mh
MKSukliuro "Keleivio” 

Arpą
pastogėn, bet būtų' keliais pro
centais daugiau išvijęs žydų iš 
Lietuvos, negu Hitleris iš Vo
kietijos.

Pastaruoju laiku “Keleivis” 
pradėjo zaunyti, kad demo
kratiškose šalyse maisto per
teklius. Girdi, Amerikos žmo
nių stalai apkrauti valgiais ir 
čia žmonės kelia balius, pa
res ir kitaip išdykauja su mai
stu, o Sovietuose žmonės netu
ri ką valgyti. Dėl tos priežas
ties net “Laisvės” į Lietuvą 
neįsileidžia. .

Aš nenoriu, kad “Keleivis” 
toli matytų. Tegul jis atsidaro 
savo akis ir pamato, kas deda
si po jo nosia. Skersai “Ke
leivio” spaustuvės ant Silver 
stryčio gyvena lietuvių šeima 
Rakauskai, ši šeima, susideda 
iš vienuolikos asmenų, o iš

Kol reakcijos siaubūnas 
miegojo ramiai, prisilakęs per
eito karo nekaltų žmonių 
kraujo, tai jo “padračikai” 
(tarnai) pradėjo šlietis prie 
darbininkiško judėjimo, nes 
kitaip būtų badu išdvėsę. Bet 
kuomet, po dvidešimt nfftų 
miegojimo, siaubūnas išalko, 
ir vėl užsimanė to nekalto 
kraujo, tai tie visi “padrači
kai” spjovė darbininkams į 
veidą už tai, ką darbininkai 
juos neprastai maitino. Jie da
bar sušilę darbuojasi ir įieš
ko aukų tam išalkusiam siau
būnui; tas jiem šimteriopai 
ketina atsilyginti už jų patar
navimą.

Kad reakcijos siaubūnas 
smarkiai išalkęs, -tai matyti ir 
iš to, kad jo patarnautojai 
daug energingiau darbuojasi. 
Niekad pirmiau “Keleivis” ne-' miesto gauna pašalpos viso la- 
buvo taip suniekšėjęs, kaip bo tik keturioliką dolerių sa- 
dabar. Jo arpa viską arpuo- vaitėje. 
ja į fašistinį maišą. Tik pagal- i 
vok, skaitytojau. Kaip tik 
Smetona pabėgo iš Lietuvos, 
tai buvęs “Keleivio” redakto
rius, , (o dabar jo bendradar
bis) J. Krukonis su kitais fa
šistais sušaukė “masinį” mitin
gą ir tame mitinge, kalbėjo 
“Keleivio redaktorius S. Mi- 
chelsonas ir tame pačiame mi
tinge buvo renkamos aukos. 
Bet “Laisvė” “negali” įrodyt, 
kad socialistai renka aukas 
Smetonai!

Dabar tveriasi So. Bostone 
Komitetas Atsteigti Lietuvoj 
smetonizmą. To komiteto vi
sas bosas “Darbininko” re
daktorius Kneižis ir jam 
gelbsti darbuotis socialistai— 
Gegužis ir Jankauskas. Na, ir 
kas gi gali įrodyti, kad “Ke
leivis” išvien darbuojasi su fa
šistais !

Kaip tik Lietuvoj įsisteigė 
darbininkų valdžia, tai pir
miausiai “Keleįyis” nupiešė 
Paleckio paveikslą. Tame pa
veiksle jis Paleckiui uždėjo 
juodus plaukus ir didelę no
sį, kad atrodytų į žydą. Nuo 
to laiko dabar “Keleivis” nie
ko nemato Lietuvoj, kaip žy
dus. Ten žydai mitingus va
dovauja ir visas unijas atsto
vauja! Į ką tai panašu, kad 
Lietuvos valdžia žydus tole
ruoja !

Bet dar baisiau, kad Lietu
vos valdžioje yra išrinkta net 
pora žydų, žydai būdami val
džioje rašys laiškus, įmes'juos 
į vokus ir siuntinės Lietuvos 
piliečiams. Lietuvos bolševikai, 
būdami vienoj pastogėj su žy
dais, laikui bėgant, riet lietu
višką veislę gali sugadyti. Tai 
perdaug, “Keleivio” manymu, 
Lietuvos liaudis turėjo pasi
rinkti ir pasistatyti valdžios 
priešakyje tokį pilietį, kuris 
nebūtų panašus į žydą, bet į 
tikrą lietuvį, kaip “Keleivio” 
redaktorius Stasys Michelso- 
nas. Tokis žmogus būtų kaip 
gyvas neįsileidęs žydų savo

LAISVES
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

t

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

V a jus Prasideda 1 d. Spalių

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

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

Brooklyn, N. Y,
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Pirmoji Lietuvos TSR Liaudies Kariuomenes karinin kų laida. Rugpjūčio 16 d. Karo Mokykloje įvyko dvidešimt pirmosios laidos iš eiles arba 
pirmosios Lietuvos Socialistinėje Tarybų Respubliko je Liaudies Kariuomenės naujų karininkų laidos išleistuvės. Vaizde matome Respublikos 
Prezidentą Justą Paleckį (spaudžia ranką gavusiam Karo Mokyklos baigimo ženklą jaun. leitenantui), Liaudies Kariuomenės vadą gen. Baltušį- 
Žemaiti ir Krašto Apsaugos ministerį gen. Vitkausk ą. Išsirikiavę stovi tą dieną į leitenan tus pakeltieji kariūnai.

Laiškas iš Laisvos Lietuvos
Šiandien rytą, rugsėjo mėn. 

24 d. gavau laišką nuo savo 
seservaikio Liudo Giedraičio 
iš Kauno. Laiškas rašytas vi
sai neseniai, rugsėjo 9 d. ir 
siųstas oro paštu.

Visąs ištisai gana įdomus ir 
patraukliai parašytas, stačiai 
nuo širdies.

Kai rašoma “mūsų kaimo”, 
tai reikia suprasti Vėdarių 
kaimą, kur aš gimiau ir au
gau, Antazavės vals., tarp Ro
kiškio ir 'Zarasų.

Politinis kalinys Al pas Nu
kanka—netolimas Liudo kai
mynas ir bendramokslis—ra
šytojas, poetas.

“Mama iš Indianos”, tai 
mano sesuo Zofija Giedraitie
nė, besisvečiuojanti šiuo tar
pu pas mano brolėną (pus
brolį) Igną Kuolą.

Su šitais paaiškinimais len
gviau bus skaityti ir suprasti 
Giedraičio laiškas.

Dr. Jonas J. Kaškiaučius.

1940. IX. 9. 
Brangusis Dėdžiuk, Gerasai 
Drauge! .

P i r m i a tįsia džiaugsmingi 
mano sveikinimai iš Naujosios 
Tarybinės Lietuvos!

Tamstos laišką, rašytą VII- 
22, Elytė man persiuntė. Dė
koju Tamstai ii- džiaugiuos 
kartu didžiuoju mūsų tėviškės 
laimėjimu.

O senai beturėjau nuo 
Tamstos žinių. Matomai ma
no laiškai nebus pasiekę Ame
rikos. Aš metų pradžioje pa- 
sinučiau bent tris laiškus. 
Siunčiau birželio pradžioj. Ir 
tuoj po birželio 15 d. permai
nų pasiunčiau įspūdžiu pluoš
tą. ' >

Kiek daug mums buvo 
džiaugsmo, kai gražiosios bir
želio 15 popiete pradėjo rie
dėti Kauno gatvėmis neišbai
giamos virtinės plieninių tan
kų su raudonomis vėliavomis* 
nešdamos Lietuvai-laisvą gy
venimą. Pilnos gatvės darbo 
žmonių, kurie išdrįso išlysti iš 
pogrindžių, kur juos laikė su
kišę fašistai. Kiek daug 
džiaugsmo visų veiduose, kiek 
valiavimų! Ir visai nesimatė 
gražiai #apsirengusių ponų ir 
ponių, kurie, pajutę savo dy- 
kaduoniavimo galą, nebežino
jo nei ką daryti.

Sunkiai beaprašomos pirmo
sios Laisvos Lietuvos dienos! 
Kokia galinga savo dvasia pa
sirodė darbo masė, kokia vi
sur tvarka buvo. Sunku ir at
sistebėti. Didžiausi mitingai, 
eisenos. Ir visai be policijos. 
Visai nebe tas, kaip anksčiau, 
kur ir mažiausią eiseną ap
supdavo šimtai ginkluotų po
licininkų, kad tik kas nors ne
iškeltų raudonos vėliavos, kad 
neįžeistų “neklaidingąjį tau
tos vadą.”

Praeina pora dienų. Išlei
džiami politiniai kaliniai. Vėl 
neišbaigiamo džiaugsmo ban
ga praūžia per Lietuvą. Tūks
tančiai žmonių renkasi prie 
kalėjimų. Džiaugsmo ašaros, 
broliški pasibučiavimai. Sutin
kam ir išleidžiamą Nukanką.

Ir taip vienas po kito vis 
nauji darbo liaudies laimėji
mai sklinda po Lietuvą. Kaip 

' gražiai visur žmonėse veikia 
^darbininkų komitetai.

I puikiai darbo žmogus moka 
šeimininkauti!

žinoma pasireiškė mūsų kai
mo liaudyje tam tikro nepasi
tenkinimo ir baimės, kad juos 
esą suvarys prie vieno katilo, 
viską atimsią. Tai kunigų ir 
dvarininkų pikta provokacija. 
O mūsų liaudis perdaug tam
si ir neapšviesta. Ji nežinojo, 
kas tie tautininkai-žinojo tik, 
kad prie jų gyvent blogai— 
ir’ d ai’ mažiau ji galėjo ką 
nors gero žinot apie komunis
tus. Ir štai, kaip miesto dar
bininkas būdamas daug dau
giau išprusęs, su išskėstomis 
rankomis pasitiko komunizmo 
valdžią, tai kaimo valstietis, 
žinoma, ne kiekvienas, parodė 
abejojimą. Bet čia nėr ko nė 
stebėtis: juk nieko gero Sme
tona nedavė mūsų liaudžiai 
žinot apie didžiuosius Sovietų 
žemės ūkio laimėjimus. Da
bar ta skriauda mūsų kaimui 
sparčiu tempu atitaisoma: ir 
valstietis dar su didesniu ryž
tumu stveriasi plūgo, nes jau 
pradeda tikėti, kad visa, ką 
uždirbs, bus jo, niekas jo ne- 
bevaržys, nelicitavos.

Koks džiaugsmas apėmė 
žmones, kaip sužinojo, kad jų 
vaikai galės už dyką mokin
tis, kad daugiau nebebus be
raščių. Ištroškus mūsų liau
dis šviesos. 'Tik gaila to, kas 
nuo jos buvo per tiek metų 
slepiama ir vagiama. O da
bar teks pasitepmt ir prisivyt.

Liepos mėnesyj, būdamas 
atostogose, turėjau daug pa
sikalbėjimų su savo apylinkės 
žmonėmis. Daug ko klausė, 
teko aiškinti. Ir ne pakuždom 
į ausį, kaip anksčiau, bet drą
siai ir ištisai masei. Pastebė
jau, kad mūsų yra giliai są
moningi ir greit pradeda su
prasti savo vertę ir gyvenimo 
tiesą. Man būnant vyko Liau
dies Seimo rinkimai ir Lietu
vos paskelbimo sovietine res
publika. Mano džiaugsmui po 
mitingų šimtai grubių kaimo 
darbininku - ūkininku ranku 
dėjo savo parašus po sveiki
nimo rezoliucijomis mūsų nau
jajai Liaudies Vyriausybei. Aš 
buvau laimingas, kad išlikau 
jiems artimu ir patikimu 
draugu. į mane kreipės, kaip 
į žinantį.

Dėdžiuk, dėkoju Tamstai už 
visas tas žinias, kurias aš tu
riu apie komunizmą. Tik 
Tamstos dėka man teko ko
munizmo mokšle daugiau pra
silavinti, negu kitiems mano 
bendramoksliams. Tik Tams
tos kilni dvasia ir prisiųstoji 
literatūra mane išmokė nuo 
pat juanystės įdomautis ir gi
lintis darbo žmonių moksle. 
Kaip gaila dabar tų ėjusių 
klaidingais keliais jaunuolių, 
kurie, rodos, turi šiokį tokį 
išsilavinimą, o apie socializ
mą, didįjį Markso mokslą tik 
tiek težino, kad koks tai Mar
ksas kada tai gyveno. Tai fa
šistų suklaidinti ir papirkti 
moksleiviai. Jei anksčiau jie 
visai nenorėdavo skaityti re
voliucinės literatūros, tai da
bar jau nereikia jos siūlyti— 
ir lyg pataikaudami patys 
prašo. O anksčiau neretai ir 
policiją užrodydavo, girdi jis 
turi priešvalstybinę literatūrą

Gyvenimo ironi-Kaip ir ją platina.

1 ja. bet ji yra tikra.
Kaip tos knygos dabar yra 

svarstomos. O Lietuvai dabar 
labai trūksta - gerų knygų. 
Džiaugiuos turėdamas šiaip 
taip išsaugotų nuo visokių 
kratų, nors jau ir gerokai ap
trintų, Tamstos prisiųstų kny
gų. Daug rankų jos perėjo 
slapčiomis, dar daugiau jos 
dabar pereis viešai ir legaliai, 
kol bus išleista pakankamai 
revoliucinės Lietuvos literatū
ros. Dabar jau baigta su bul
varine smetoniškąja knyga.

Pas mane asmeniškai nie
ko naujo. Dabartiniu laiku 
dirbu Ginklu Dirbtuvėse civi
liu tarnautoju — buhalteriu. 
Nežinau, kokia bus mano to
limesnė padėtis. Mat, visos 
kariškos įstaigos pereina cen
tro įstaigų priklausomybėm O 

i Raudonojoj Armijoj civilių 
tarnautojų’ nėra. Visas ei vi
lias pareigas atlieka kariškiai, 
šiomis dienomis turės paaiškėt 
ar būsiu paliktas-R. Armijos 
tarnautoju ar turėsiu pasijieš
kot darbo kitur. Jei būsiu pa
liktas, turėsiu užsivilki kariš
ką uniformą ir gaut atitinka
mus laipsnius. Jei tektų išei
ti, tai reikėtų pasijieškoti vie
tos kuriame nors vietiniame 
komisariate.

Prieš keliolika dienų gavau 
mamos laišką rašytą VII 1-6 iš 
Indianos nuo Kuolų. Prisisve- 
čiuos ji tenai Amerikoj. Liks 
tikra amerikonka. O jau pa
stebiu, kad ji amerikonėja, 
jau rašo “buildingai,” “baby” 
(žinoma, rašo lietuviškai — 
“Kuolas tikras bebis”). Aš tai 
vis pagalvoju, ar neperdaug ji 
ton visiems įkyrės. Ir nebėr 
kelių jai grįžt atgal. Teks 
laukt iki karas pasibaigs. O 
to karo galo vis dar nematyti. 
Amerika vis daugiau galanda 
dantis ir ruošias visu galimu
mu gelbėt savo ir savo sesers 
Anglijos interesus. Ir vis vargn 
šo darbo žmogaus kraujo są
skaitom Kaip gaila liejamo 
už imperialistų reikalus žmo
nių kraujo. Tokia jau buržu
azinė gyvenimo logika. Tik 
kažin ar šį kartą jau nebus 
galutinas “gana karų”. “Kuo 
blogiau — mums geriau.” Ir 
liaudis mokės pribaigt palie
gusį kapitalizmą. O Raudo
nieji Stalino plieniniai saka
lai tikrai mokės padėt darbo 
žmogui pareikalaut savų tei
sių. . . Dėdžiuk, tų minčių 
taip daug, kad nenorom nu- 
krypsti į kitą mintį. Taigi apie 
mamą. Aš jai šiandien į In
dianą oro paštu pasiunčiau 
laišką. Tik nežinau ar ji da
bar tęn ar ne.

Baliukas, tai kruta po tru
putį. Vasara susilaukė jau 
penkto kūdikio—dukters. Jam 
žemės reforma nuėmė apie 8 
ha. žemės, kuriuos gavo besi
keldamas į vienkiemius galy- 
laukėn.

Naująjį Lietuvos gyvenimą 
ruošiuos atžymėt šiokia tokia 
“smulkmena”—ruošiuos apsi
vesi. Dabar jau nereikalingas 
pasidarė vedyboms ruošiamas 
bažnyčios cirkas.

Na„ ir prirašiau aš. Kažin 
ar bebus galima išskaityti? 
Mat, laišką siųsiu oro paštu, 
o ten labai žiūri į svorį laiš
ko. Tai norisi, kad svoris būtų 
kuo mažiausias, o parašyta 
galimai daugiau šiam kartui.

Viso geriausio! L. Giedraitis.

Į LLD 6-to Apskričio Draugus ir Kuopas
Draugai ir Draugės:

LDLD 6-to apskričio sekre
torė, draugė Šmitienė, jau iš
siuntinėjo visoms, kuopoms 
laiškus, kviečiančius į apskri
čio konferenciją, kuri įvyks 27 
dieną spalių, prasidės 10-tą 
valandą ryto, 735 Fairmount 
Ave., Philadelphia, Pa.

Sąryšy j su mūsų draugijos 
25 metų sukakęia, ši konferen
cija privalo būt viena iš pa
vyzdingiausių, viena iš skait
lingiausių delegatais ir viena 
iš turtingiausių gerais sumany
mais. Kiekvienos kuopos šven
ta pareiga ir būtiniausia už
duotim yra, tai turėti savo 
skaitlingą atstovybę konferen
cijoj.

Kad ne žodžiai, o darbai 
kalbėtų už mus konfęrencijoj, 
mes turime įtempti visas jė
gas, idant kuodaugiausia nau
jų narių gautume į. kuopas, 
kuomet vajus dar pačiame lai
ko gražume ir naujas draugas 
gali įstoti į LDLD tik už vieną 
dolerį ir gauti šių metų puikią 
knygą.

Konferencijoj dalyvaus ir 
jaunuolių atstovybė, o baigę 
konferenciją, turėsime ir va
karienę. Todėl, draugai ir 
draugės, ne tik patys dalyvau
kime konferencijoj, bet dar

buokimės ant kiek išgalime, 
kad sutraukti į konferenciją 
kuoskaitlingiausią atstovybę ir 
jaunuolių. 

į

Su viltimi ir pasitikėjimu, 
apskričio komiteto pirminiu.,

Senas Vincas.

b mden. N. J.
Mūsų Veikla Pradeda Gyvėti

Spalių 4 dieną įvykę LDS 
ir LDLD kuopų susirinkimai 
parodė daug gyvesnės veiklos 
šių organizacijų darbuotėj. J 
LDLD kuopą gauta pora nau
jų narių, o į LDS kuopą už
siregistravo trejetas kandida
tu. £

Gi atsižvelgus į naktimis 
dirbančius draugus bei kandi
datus į mūsų kuopas, nutarta 
ir kuopų susirinkimus iš pirmo 
penktadienio vakaro perkelti 
į pirmo sekmadienio vakarus. 
Perkeista ir susirinkimų vie
ta: vietoj iki šiol laikytų susi
rinkimų pas draugus Valin- 
čius, bus laikomi pas draugą 
J. Lastauską. Todėl įsitėmyki- 
te, draugai, kad sekantis susi
rinkimas įvyks pirmo nedėl- 
dienio (3 dieną lapkričio) va
kare, kaip 8 vai., 686 Central

I Ave., Camden, N. J.
Nutarta Rengti Prakalbas

Atsižvelgiant į LDLD tebe
sitęsiantį vajų už naujus na
rius bei 25 metų jubiliejų ir 
kad padauginti nariais LDS 
kuopą; trumpoj ateityj nutar
ta surengti prakalbas. Kada 
ir kur prakalbos įvyks, bus 
pranešta per “Laisvę” bei 
“Tiesą” ir per apgarsinimus. 
Linkėtina, kad kuodaugiausia 
camdeniečių dalyvautų pra
kalbose.

Skaityta laiškas iš “Vilnies” 
! administracijos su rekomenda
cija, kad LDLD kuopa užsisa
kytų naujai išėjusios knygelės 
“Teisybė Apie Lietuvą.” Laiš
kas priimtas ir nutarta parsi
traukti 20 egzempliorių.

Į LDLD 6-to apskričio kon
ferenciją, kuri įvyks 27 dieną 
šio mėnesio, Philadelphijoj, 
delegatu išrinktas J. A. Pra
naitis. S. V.

SUKLIURO KELEIVIO” 
ARPA

(Tąsa nuo 5-to pusi.) 
likantus, kurie niekad nėra 
buvę ant W.P.A. pirmiaus. Iš 
viso jis turi 2937 aplikantus, 
bet neturi juos kur padėti. 
Girdi, su dabar dirbančiais 
mano žinioj‘yra 4,674 vyrai, 
kurie pilniausia galėtų tikti 
bile fabrike dirbti, bet ne
gaunama ir nėra vilties gauti 
darbą. Da pastebėjo, jog jei
gu apsigynimui ir būtų paim
ta daug vyrų, vis vien bedar
bė neišnyktų.

Kaipgi Lietuvoje gali įsileis

ti “Laisvę”, ,kųri tokius daly
kus rašo apie ; Amerikos dar
bininkų būklę! Juk Lietuvos 
žmonės,, sužinoję apie šį “ro
jų,” alps iš pavydo; jie “pa
vydės” Silver stryčio šeimy
nai, kuri kasdieną “pares” ke
lia ir “šilkuose” šlama.

Taip protauja šis karo “ek
spertas”, kuris taip neseniai 
atvežė savo griešną kūną su- 
plyšusiose kelinėse, o vėliau 
pralobo darbininkų centais. 
Dabar gyvena aristokratų dis- 
trikte ir nenori nei pažiūrėti 

i ten, kur milionai vargšų gyve- 
, na. Nemato todėl, kad laukia 
! sendvičiaus iš reakcijos siau- 
! būno. Jis su pirštu rodo į tuos, 
kurie jį pastatė ant kojų. Jo 
liktarnia visiškai užgęso dar
bininkų arenoj.

Jaunutis.

Elizabeth, N. J.
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)

Lietuvių Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR, D, PILKA

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

1,500 veiksmažodžių angliškas žodynėlis.
Kaina $1.00 su prisiuntinau.

• •
Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

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

vis

h

i

g i

SKALBIAMOJI MAŠINA. Automatiški mo
deliai beveik viską padaro patys. Yra didelės 
skalbutvės viskam arba maži modeliai, ku
riuos pavartojus galima bile kur parankiai 
padėti Laiko-, darbo-, ir pinigų taupytojai 1

DZIOVINTOJAS Užmiršk orą skalbimo die
noj. Šis nedičkis modelis, tik 38% col. huk- 
ščio, atlieka visą darbą šildytu, cirkuliuo
jančiu oru. Sutrumpina laiką tarp skalbimo 
ir prosinimo. Saugo drapanas nuo dulkių ir 
purvo.

PROSINTOJ AS. Sėdėk, beleisdama drapanas 
per jj. Profesionalia darbas ant vyriškų 
marškinių. Apvalios ar plokščios rūšies pra
šytojas. Nustatomas karštis skirtingom ma
terijom. Ateikit pamatyt, kaip veikia.

*PRALEISKITE kelias minutes dabar, kad sutaupytumėte valandas 
kas savaitę savo gyvenime. Naminės skalbtuvės įrengimai paga
minti 25 žymiausių išdirbėjų yra dabar rodomi visuose šių kompa
nijų parodų kambariuose Brooklyne, Queense, Bronxe, Manhattane 
ir Westchestery. Tuos pačius įrengimus parduoda kooperuojantis 
prietaisų verslininkas jūsų kaimynystėje. Čia jūsų proga įsigyt sau 
naminę skalbyklą lengviausiomis sąlygomis. Ateikite šiandien ... 
patirkite smagumą išsiskalbt puikiausias savo drapanas tikrai taip, 
kaip pageidaujate, sutaupant daug pinigų ir laiko. Pamatykite, kaip 
veikia šie naujausi prietaisai, ir paverskite skalbimo dienas į skal
bimo minutes—nuobodų darbą į smagumą.

F i

net tik po

NET IKI

★ Taupyk laiką
★ Taupyk pinigus
★ Taupyk drapanas | 

| ★ Taupyk save

KOOPERUOJANTI IŠDIRBĖJAI 
ABC 
Apex 
Bendix 
Crosley 
De Wald 
Easy 
Fada

General Electric Philco
Proctor

Graybar 
Hotpoint 
Ironrite 
Kelvinator
Maytag 
1900 
Norge

PROSAS. Naujoviškas lengvas, automatiškas. Nustato tinkamą kar
štį kiekvienai materijai. Šie prosai greit užkaista ir lengvai var
tojami. “Būtina” kiekvieniem namam.

. SIUVAMOJI MAŠINA. Siūkite, lopykite, kol jūsų elektrinė skalb- 
tuvė skalbia. Pasirinkite grindinę ar stalinę—ar panešamą.
RADIO Girdėk naujas žinias, beskalbdama. Grožėkis muzika. Tai 
laikas greičiau bėga. Blizgantis baitas radio yra pilna užbaiga na
minės jūsų skalbyklos.

z APARTMENTŲ SAVININKAI: s
Pagerinkite savo nuosavybę, patenkinkite įnamius naujoviškais skal
byklos parankamais. Gaukite faktus apie įrengimą ir lengvus iš- 
mokesčius iš mūsų Pardavimų Department©, 4 living Place.
STuyvesant ff-5600. . ■ t ’ Užslstatykite WJZ kas Trečiadienis 7:30 P. M. Visai naują! “Echoes of New York."

RCA 
Samson 
Simplex 
Stromberg-Carlson 
Sunbeam 
Universal 
Westinghouse

W.hitb
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PRANEŠIMAI IS KTfUK
ai Saviške ŠveicarijaLietuva

roti, naujų jėgų pasisemti. Sausūs gy<lomieji^ šaltiniai lin-
Na?!

Piešiniai laikrodėliai

metų.

Brooklyn, N. Y

DAY and NIGHT

| Admission 500., day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

NOTARY 
PUBLIC

6-to 
kuri

vėl 
sri-

Managed by

TEITELBAUM

užsimokėkite duokles

EASTON, PA.
LDS 51 kuopos, susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 13 d. spalio, Y. 
M. H. A. Svetainėje, Walnut ir For 
ry Sts., 12:30 vai. po pietų. Visi na
riai būtinai dalyvaukite, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarimui. — 
Sekretorius.

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. rengia draugišką va

karą, bus užkandžių ir gera muzi
ka šokiams. Įvyks šeštadienį, spa
lių 12 d. Laisvės Choro Svet., 155 
Hungerford St., 7:30 v. v. Įžanga 
50c. Kviečiame visus dalyvauti, 
ksmai praleisti laiką. — Kom.

(239-240)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, 13 d. spalių, 

įvyks bendrai visų mūsų organiza
cijų susirinkimas, tai yra ALDLD 
visų kuopų delei šaukiamos konfe
rencijos, “Laisvės” pikniko rapor
to; ateinančio žiemos sezono veiki
mo ir kitų svarbių reikalų. ALDLD

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 14 d.*spalių, 7h30 v. v., Lietu- 
vių Svet., 29 Endicott St. Malonėki
te dalyvauti, yra svarbių dalykų ap
tarti. — A. W. ■’ (240-242)

PATERSON, N. J.
Šeštadienį, spalių 12 d., 8 v. v., 

56 Van Houton St., kalbės William 
Z. Foster, nacionalis kompartijos 
pirmininkas. Tema: “Žmonijos Ke
lias į Taiką.” Kviečiame visus daly
vauti šiame parengime ir išgirsti 
įdomias prakalbas. (233-240)

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, spalių 14 d., 155 Hun
gerford St. Visi nariai dalyvaukite 
susirinkime,
Gausite naują knygą. — Valdyba.

(240-242)

Po pereito karo bedarbis karo veteranas Amerikoje 
pardavinėjo obuolius gatvių kertėse. Kaip bus su se- 

kąmo kaso veteranais?- , • f 
. *: v ?... ?. • 2 ' ■, , ; . ■ ;

Buvo 82 ! “Istorija,” tai ateikite atsiimti 
i Taipogi reikia geraį prisirengti prie 

mūsų jubiliejinio parengimo, “Lais
vės” vajus ir kiti svarbūs klausimai 
bus svarstomi. Būkite visi laikui 
—V. J. S. Sekr. (240-241)

Elizabeth, N. J

Svarbūs Pranešimai
Liet. Literatūros Draugijos 

10 kp. nepaprastas susirinki
mas įvyks 13 d. spalių, 2 vai. 
po pietų, Liaudies Name. Vi
si kuopos nariai privalo da
lyvauti, nes jau yra prisiųsta 
labai puiki knyga už 1940 m., 
kurią nariai gaus. Taip pat, 
apart kitų svarbių reikalų, 

/bus apsvarstyta ir dienraščio 
“Laisvės” vajus gavimui nau
jų skaitytojų. Bus renkami de
legatai į mūsų draugijos 
apskričio konferenciją, 
įvyks 27 d. spalių.

Todėl atsilankykite
skaitlingiausiai ir atsiveskite 
naujų narių į kuopą, nes jau 
baigiasi vajus.

Susisiekimų Sekretorius.

Apsivedė Du Lyros Choro 
Nariai

Praeitą šeštadienį apsivedė 
panelė Eugenija Mačenytė su 
Frank Rakickas. Abudu buvę 
Lyros Choro ilgus metus dai
nininkai. Eugenija ne tik ilgai 
dainavo Lyros chore, bet bu
vo pirmaeilė dainininkė Mer
ginų Sekstete, atsižymėjusioj

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
—Į jokį užsienį! O ar ži

nai Lietuvos istoriją? Žinai, 
kur 1161 m. Danijos kara
lius Voldemaras I išlipo su 
savo kariuomene? Jei neži
nai, esi menkas lietuvis... 
O gal atmeni, ko kryžiuo-

r, ,y, it,, i,,t, i rraiaaunggi ■!

grupėj, kuri linksmino Phila. 
ir apielinkės darbininkiškus 
jparengimus.

L i n k ė tina jaunavedžiams 
linksmo ir laimingo šeimyniš
ko gyvenimo ir ateityje 
dalyvauti meno ir dailės 
tyjė.

Dalyvavęs Vestuvėse, 
Nematęs Jaunavedžių.

Liet. Rddio Korp. Programos
Šeštadienio, Oct. 12, pro

grama per stotį WORL, 920 
kilocycles, 8:30 iki 9:00 vai. 
ryte bus sekanti:
1— Kalbės Dr. Juozas Lan

džius iš So. Bostono
2— Dainuos

čienė ir Emilija Caplikie- 
nė iš So. Bostono.

Sekmadienio, Oct. 13 pro
grama per stotį WORL, 920 
kilocycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte bus sekanti:
1— Juozo Strazdo orkestrą iš 

Jamaica Plains
2— Dainuos Josephine Latviū- 

tė iš Worcesterio
3— Dainuos Vincent Jenkins

So. Bostono.
Steponas Minkus, 
garsintojas.

i anot žinovų, yra žymiai 
1 menkesnės, palyginus su 
Birštonu.

Kas nežino Birštone Vy
tauto šaltinio? Ten kiekvie
ną vasaros dienelę iš žemės 
gelmių į paviršių išsiveržia 
tūkstančiai litrų vandens.

čių ordenas 1426 m. reikalą- J 4 neva gydomo
vo‘ iš Vytauto perleisti’ vandens kiekį Vaižgantas, 
jiems? Ir štai aš į Vytauto'ir Pavadfho Vytauto “ašare-j
neperleistą, išsaugotą tėvy
nės kampelį važiuoju vasa-

i lemis”.
Birštono ateitis aiški:

dar daugiau jį išgarsins.
Lietuviai amerikiečiai bū-

Visai susimaisiais vo labai pamėgę Kulautu- 
kai paminėjote(vos sveikatvietę; bet, deja, 

karas dabar užkerta jiems 
kelią į gražius pušynus, vi-

—Ak..
istorijoj, _— r------------
Danijos vardą... Vadinasi,' 
ir jūs važiuojate į Palangą... t 
—susipainiojo^ smalsi stu- nojantį poilsį jū unksmėj, 
dentė. JMat, užmiršo Palan- ą. Panemunė gyviausiadentė. Mat, užmiršo Palan
gos istoriją. O privalėtų ne- vasarvietė. Čia vasaros sek- 
užmiršti...

Atrodo, kad į Vilniaus 
vasarvietes daugiausiai5 
vyks vasarotojų. Tai arti
miausias lietuvio širdžiai 
kampelis. Ten broliai ren
giasi mus sutikti, užleisti 
kokią kamarėlę, sutikti se
niai matytus svetelius...

Trakai, Švenčionėliai, Vil
nius i:..

Kas ten nenori kelių die
nų ar vienos kitos savaitės 
pagyventi ?

Visi, kurie tik turi gali
mybių, rengiasi ten vykti. 
Pėsti, važiuoti, ant savo, 
svetimo vežimo, kaip tik pa
puolė...

Kurie važiuos per Trakų 
apskritį ir pasikalbės su 
dzūkeliais,—išgirs:

—Lenkų ponaičiams, ma- 
cyt, ne savas kraštas rūpė
jo: kai tik gaudavo urliopu 
čia gyvendami, tai taip ir pa
norėdavo lėkei užsieniuosna. nių. 
Ir kas iš to? O lietuviai 
mėgsta savo kampelį. Ir, 
geriau: reikia savo mylėci 

. ir šėnavoti, tuomet ir mes 
būsime šėnavojami...

O tos garsaus laikrašti
ninko Vaižganto išgarsin
tos, sveikatą teikiančios 
“ašarėles” yra Birštone. Ši 
sveikatvietė iš visų išsiski
ria: čia ne tik galima pail
sėti, puikiai atostogas pra
leisti, bet ir pasigydyti. 
Silpnos sveikatos ir darbo 
nuvarginti čia randa gra
žių didelių sausų pušynų, 
tylų, ramų vasaros gyveni
mą. Aplink vingiuoju Ne
munas. Krantai apaugę 
miškais. Oras saUšaš,* malo
nus. Yra daug žymių Užsie
nio sveikatviečiu, kurios,

madieniais susirenka kau
niečių kaip skruzdėlių.

Bet štai dar kitų Lietu
vos kurortų ir vasarviečių 
vardai ir antrašai:

Alytus, Anykščiai, Babė
nai, Berčiūnai, Būbiai, Ka
čerginė, Germontas, Lampė
džiai, Kazlų Rūda, Paneriai, 
Likėnai, Pasvalys, Pivonija, 
Santaka, Šalakas, Tirkšliai, 
Tytuvėnai, gražieji Zarasai 
ir... beveik kiekvienom 
kaime puiki vasarvietė.. K_

Sunku paminėti visas gra
žiąsias Lietuvos vasarvietes 
ir rekomenduoti, kuri iš jų 
gražiausia ir geriausia. Jų 
daug. —D—R.

RUSŲ LIAUDIES PASA
KOTOJA MARFA 

KRIUKOVA

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
mu, kaip tarp Rusijos žmo-

Kriukova taip pat surin-- 
ko daugybę istorinių ir bui
tinių dainų iš liaudies lū
pų-

Apie carą Petrą 1-mąjį ir 
jo laikų įvykius Kriukova 
pasakoja su tokiu pilnumu 
ir gyvomis smulkmenomis, 
tartum kalba eitų apie mū
sų laikus. O Petras mirė 
jau 215 metų atgal.

Marfa Kriukova gimė 
ir visą savo gyvenimą pra
leido prie tolimųjų Balto
sios (ne Baltijos) Jūros 
krantų, Zoloticos kaime, 
Archangelsko apygardoje, 
žvejo šeimoje, tolimoje Ru
sijos šiaurėj; ir nuo pat 
jaunystės ji pasinėrė į liau- 
dies dainų ir pasakų pasau-

u-a ž a.

f: -t '
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Svetainėje, kampas 3 ir South gat
vių. Įžanga 10c. Turėsime gerą or
kestrą šokiams. Bus Užkandžių 
gėrimų. Kviečiame vietinius ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti. 
Kom. (240-241)

BALTIMORE,
ALDLD susirinkimas 

madienį, spalių 14 d., 
853 Hollins St., 7:30 v.
lankykite, nes yra svarbių dalykų 
aptarti. — S. Mack, rašt. (240-242)

MD.

ir
iš

pir-įvyks 
Liet. Svet., 
v. Visi atsi-

sekr.

KEARNY-HARRISON, n. j.
LLD 136 kp. rengia kortų lošimo 

vakarėlį, spalių 12 d., 7.30 v. v., 
15-17 Ann St. Bus duodama dovanos 
ir užkandžiai, turėsime ir gėrimų. 
Vėliau bus šokiai. Kviečiame visus 
dalyvauti. Įžanga 30c. (240-241)

Septintas pustote

(239-240)

kuopų nariai būkite ant šio susirin
kimo, nes gausit brangią ir svarbią 
knygą nuo savo valdybos. “Laisvės” 
pikniko visais reikalais sugrąžinkit 
viską, nes prirengsim raportą. Prie 
to turėsime svarbių raportų. Steng- 
kitės būti ir paragint kitus atsilan
kyti susirinkiman ,735 Fairmount 
Ave., 2 vai. po pietų.—Veik. Komi
teto

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)

' Mirė
Mirė abudu seniukai War- 

wickai, išgyvenę per ilgus me
tus 139 Clark Pl., Elizabeth, 
N. J. Barbora Warwickiene iš- 
sirgo 8 metus. Prieš mirtį bu
vo išvešta pas dukterį Kastan
ciją Stevens, 1012 Union Avė., 
Hillside, N. J. Prasirgus 5 mė
nesius, mirė rugsėjo 28 dieną, 
1940 m. Spalių 1 d. palaidota 
Mt. Olivet kapuose. Buvo 75 
metų senumo. Pragyvenus 
Amerikoj 37 metus. Paliko 
brolį ir seserį Lietuvoje.

O Pranas Warwickas buvo 
išveštas į ligoninę, prasi/go 5

Chungking, Chinija. — 
Chįnai Shansi provincijoj 
atkariavo kelias pozicijas 
nuo japonų prie geležinkelio 
arti Maochingtu, Shansi 
provincijoj/ .

CH1CAGOS APYLINKĖJ
LDS JI Apskričio metine konfe

rencija įvyks spalių 27 d. Prašome 
visų kuopų priklausančių prie Apskr. 
išrinkti delegatus ir prisiųsti, 3133 
So. Halsted St., (Lietuvių Audito
rijoj), Chicago, Ill. Pradžia 10 vai. 
ryto. Pradėsime punktualiai, nes tu
rime anksti apleisti svetaine. — J. 
Skeberdytč, sekr. (240-241)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Brolių Draugija rengia 

vakarienę, 25 metų sukaktuvės. 
Įvyks spalių 13 d., 6 v. v. Vakarie
nės bilietai $1.25, Bus gera muzika. 
Vien tik į šokius 25c. Gerbiami eli- 
zabethiečiai ir iš apylinkės svečiai, 
kviečiame dalyvauti šiame pokilyje, 
bus gerai pagaminta vakarienė

(239-240)

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

■ . 4

* '• \

' t •-

K t-

ALDLD 13 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalio 13 d., Y 
M. H. A. Svetainėje, Walnut ir For- 

. _ i ry Sts., 2.30 vai. po pietų. Visi na'
mėnesius ir mirė spalių 2 d., ; riaį kviečiami ateiti į susirinkimą. 
1940 m. Spalių 5 palaidotas nes jau yra prisiųsta šių metų kny- 

i Mt. Olivet kapuose.
metų senufrio. Pragyveno A- 
merikoj 42 metu.

Abejos šermenys buvo pas 
graborių Edvardą Petriką, 254 
Court St., Elizabeth, N. J., ku
ris gražiai ir mandagiai patar
nauja prie mirusių.

Abudu buvo palaidoti su 
bažnytinėmis ‘apeigomis. Bar
bora buvo tikinti, bažnytinė, 
o Pranas buvo laisvas žmo
gus ir visai į bažnyčią jis ne
tikėjo. Daug metų buvo “Lais
vės” skaitytojas, ir priklausė 
prie dviejų pašelpinių draugi
jų Elizabethe.

Dukterys nutarė lygią do
vaną savo mylimiesiems tėve
liams atiduoti paskutinį sykį, 
kaip vienam, taip ir kitam pa
darė lygias išlaidas.

Draugai Warwickai paliko 
Amerikoj 3 dukteris ir 3 sū
nus. Tik sūnai negalėjo daly
vauti tėvų šermenyse. Jonas 
Warwickas dirba ant laivo ir 
pakol kas nežino, kad tėvai 
yra mirę. Antanas gyvena to
li, Tacoma, Wash., negalėjo 
pribūti. O Frankis San Fran
cisco, California, taip pat dir
ba ant laivo. Tai dukterys 
Kastancijh ir Petronėlė per 8 
metus savo motinėlę prižiūrė
jo. Turėjo daug vargo ir rū
pesčių ir išlaidų prie gyvos ir 
mirusios. O duktė.Ona Arlins, 
iš Kearny, N. J., jau prieš jų 
mirtį savo tėvelių nebelankė ir 
prie mirusių nepasirodė. Ište
žimą, dėl kokios priežsįstięi. 
žentas M. Stevens daug pa
vargo savo n'atne užTaikyda'-. 
mas ligonį uošvienę ir tankiai. 
nuvažiuodavo į ligoninę ap- j 
lankyti savo uošvį per 5 m&^ 
nesiūs. Ogi marti, Jono žmo-Įi 
na, Anna Warwick lankė savo 
vyro tėvus, taip kaip savo. 
Kad ir išsikėlė gyventi į Bay
onne, visgi važinėjo po kelius 
sykius į savaitę.

Visa giminė, draugės ir 
draugai ir pažįstami, Warwic- 
kam linkim ilsėtis Amerikos 
lengvoje žemelėje.

A. Stripeika.

Vokiečiu Kanuolės iš Franci- 
jos Apšaudo Angliją

London, spal. 9. — Šian
dien iš ryto vokiečiai di
džiosiomis kanuolėmis iš 
Franci jos pakraščio bom
bardavo Doverį, anglų prie
plaukos miestą, ir kai 
riuos kitus punktus.

ku

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 13, 3 vai. po pie
tų. Bakanausko Svet., 62 Lafayette 
St. Per tris mėnesius mūsų kuopa 
turėjo vakacijas, todėl dalyvaukime 
visi ir atsiveskime naujų narių įra
šyti į kuopą. Taipgi prašome narių 
užsimokėti duokles. Šiame susirinki
me bus svarstomą svarbus dalykas, 
todėl prašome narių dalyvauti.
J. Bimba, sekr^ (239-240)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 13 d., 10 vai. ryto. Progre
syvių Kliubo Svet., 325 E. Market 
St. Nariai kviečiami. .skaitlingai da
lyvauti. — O. Zdanienėj! sekr.

(239-240) |

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, Buhke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

J

Siunčiame duoną per paAtą j kitus mleirruN, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

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

ba
rnio

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. rengia didelį 

lių jubiliejinį paminėjimui 25 m. 
įsisteigimo šios organizacijos. Įvyks
12 d. spalių, vakare. Ūkčsų Kliubo

Telephone 
STagg 2-5043

Perfekto ir mėlsvai-balti dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 
kainos laike vienerių

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street 'Brooklyn, N. Y,

f ’ I
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

XT1'/’' < i

Office I’lione 
EVergrcen 4-6971

Inside Phoi>6
EVergfeen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street

S

OPEN

RHEA

Vapor Room,
Room, Large Swimming Pool, Ffėsh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop 

Sleeping Accomodations.

II n,,i- nM.iAlhtniM.art.Ui...

LAIDIE^ DAYS
Mori, and Tues, from Į# a.fn. to
11 p.m. After/11 p.fn. tor gents

Turkish ROoin, Russian

, ~ai. ■ t a,11h 4 *

GENTS’ DAYS
I

Wed., Thtirs., Fri„ Sat. arid
Suh. all day and night

Apkainuoti nuo $2.00 
Pilnai garantuoti

Moterims ir vyrams setai pa-, 
sidabinimui apkainuoti nuo $1
Aplankykite mūsų religijinlų daiktų 

departamentą. Už mažus rank
pinigius palaikysime bile daiktų

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y*
Tarpe Graham & Manhattan Avės. Tel. Stagg 2-2173

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveįkumai, Nosies, Gterklfts 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pušies Nesveikumai ir ki
tos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
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. P. M.; Sekmadieniais: S) A.P.
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Scalise Kaltinamas 
Nusukime Taksy

I 

b

dar 
dar 
kad

George Scalise, buvęs Bil- 
dingų Aptarnautojų Unijos 
prezidentas, nuteistas nuo 10 
iki 20 metų kalėti už sukty
bes ir klastas, tapo įkaitintas 
federalės “džiūrės” Brooklyne 
pereitą antradienį už išsisuki
nėjimą nuo taksų mokėjimo.

Sulyg kaltinimų, Scalise už 
1937-38 ir 1939 metus nusu
kęs iš "valdžios nemokėtais 
taksais virš $100,000.

Po nuteisimo, teisėjas 
leido Scalise’ui pasilikti 
porą (fienų Brooklyne,
galėtų pasitarti su advokatu 
prieš išvežant į Sing Sing.

Scalise (kurio dar tebesanti 
unijos viršenybėje sėbrai nese
nai mėtė lauk iš unijos narius 
už kovingumą, kurį jie vadi
na “komunizmu,” “raudonu
mu” ir tt,) gal išeisiąs iš ka
lėjimo 1944 metais, jeigu pa
rodysiąs “gera pasivedima,” o 
kad jis tą galėsiąs parodyti 
mažai kas abejoja spren
džiant sulyg jo gautos baus
mės. Įstatymiškai, sulyg. bu
vusių 60 įkaltinimų, jei būtų 
norėta jis spausti, galėjo būti 
nuteistas ne tik visam amžiui, 
bet 1,200 metų.

Vienu iš kaltinimų Scalise’*- 
ui buvo suvogimas iš savo uni- 

įjos fondų $12,519, sudėtų 
duoklėmis, surinktomis iš grin
dų šveitėjų ir kitų darbo žmo
nių.

Brooklyno Atletu Kliubo 
Veikimas

I

Pereito penktadienio vaka
rą, Lietuvių Atletų Kliubo su
sirinkime išrinko komisiją su
rengti “Old Timers Party,” 
kuri įvyks kliubo patalpose, 
168 Marcy Ave., gruodžio 
(Dec.) 8 dieną. Tikietai į tą 
vakarienę jau yra pradėta 
platint, jų galima gauti pas 
komisijos narius ir kliube. Ti- 
kietų yra padaryta tik tiek, 
kiek yra sėdynių, tai niekam 
nereiks laukt. Patartina tikie- 
tus įsigyti iš anksto, nes vė
liau gali pritrūkti.

Kuriem teko būti kliubo va
karienėse, žinot, kad gaunat 
valgyt ir gert užtektinai už 
vieną dolerį, šokiams irgi yra 
vieta, kurie mylit šokt.

Prie progos noriu paminėt, 
kad į šių metų valdybą yra iš
rinkti šie nariai nauji: pirm. 
Juozas Pranskevičius, vice- 
pirm. Jonas Jakubauskas, ka- 
sieriumi žarnauskas; kiti visi 
liko seni.

Kas norit 
lyno lietuvių 
susirinkimai 
sį, pirmo penktadienio vaka
rą, Kjiubo patalpose; valdy
ba susirenka kožną antradie
nio vakarą.

įsirašyt j Brook- 
seniausį Kliubą, 
būna kas mėne-

Kliubietis.

Policistas Mulraney pama
tęs du vyrus viens kitą vejan
tis sugavo abu prie Havemey- 
er ir So. 3rd Sts. Vejantysis 
Rodriquez išaiškino, jog ve
jamasis Fineberg norėjęs jį 
apiplėšti. Pastarasis sulaiky-

pasveikimo.

KONCERTAS Futbolo Rungtynės
Bus
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50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

Vasaros laika visada yra gražus paslrfakįmaš pieniškų valgių 
Ir daržovių—virtų Ir žalių.

Dienraščio “Laisves”

168 GRAND STREET 
'Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

1940

s

.. ■

Lapkričio 10 November
A crn* uisui'iri __

LABOR LYCEUM SALĖJE 
949* WItUOUGHBY AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

>

BROLI IR SESE PILIETI!
•Registracijai balsavimams 

šią savaitę beliko tik ši diena, 
spalių 11, o ateinančią savai
tę tik dvi dienos,' spalių 14-ta 
ir 15-ta. Neužmiršk užsiregis
truoti, nelauk paskutinės die- 
nos^ nepavėluok !

Valandos pirmom
dienomis nuo 5 po piet lig 

paskutinę 
10:30 va- 

dviem

rasi pilie-

10:30 vakaro, o 
dieną nuo 7 ryto iki 
karo.

Vienur kitur dar
čių, kurie mano, kad vieno 
balsas nepadarysiąs skirtumo, 
jie numoja ranka ir palieka 
kitiems už jį nubalsuoti. Bet 
kiti tankiai nubalsuoja jo ne
naudai. Ypatingai taip atsitin
ka tada, kada darbo žmonės 
pasiima “vakaciją” nuo bal
savimų. Tai dėlto matome,

VIETOS KURIOZAI4
Brooklyno visuomenė jau 

žino, kad šio pasviečio smeto- 
nininkai priėmė savo “sankci
jų” programon prieš pažan
gias įstaigas bei organizacijas 
boikotą: neiti į pažangiečių 
parengimus, kenkti jų spaudai 
ir 1.1. Bet ne 
kaip jiems 
vyksta. Todėl 
susipažinti.

Jau žinome, kaip 'nusisekė’ 
smetonininkų “Vienybei” jos 
paskutinis spektaklis, iš kurio 
tikėtasi apsčios finansinės pa
ramos. Laimėjo jie, kaip anas 
pasakiškas Zablackas ant mui
lo. . . “Vienybelka” pajuto 
lazdos antrą galą, kurį taikė 
kitiems!

visiems žinoma, 
tos “sankcijos” 

čionai prašau

syp-

Ne kitaip yra ir su ■ kitais 
įvairaus plauko * smetonlai- 
žiais.

Pavyzdžiui, vienas nuo Leo
nard Stryto “bernelis” tiksliai 
nuėjo į tūlą saliūną, kad įkal
bėti jo savininkui “ekonomi
jos.” Jis ėmė poryti:

—Klausyk, broli, ar nori 
sutaupyti pinigų ?—klausia jis 
užeigos savininko.

—Nugi šiuri—atsako, 
sodamas, savininkas.

—Nugi, ištrauk savo skelbi
mą iš “Laisvės”, tai ir šutau- V 7
pysi.

—Gal tavo patarimas ir ne
blogas. . . — lyg ir nenoromis 
pratarė Mr. Savininkas. Bet, 
kiek pagalvojęs, pridūrė: — 
Tai šiuomi ištraukiu savo skel
bimą ir iš tavo Gadzinkos. Tai 
dar daugiau sutaupysiu!

Mr. gadynietis užsipylė kau
šelį’Old Drum už lūpos ir, pa
ilgėjusiu veidu, išdzimbino 
laukan.

Štai kitas aktas (su kitais 
aktoriais), kurį mačiau ant 
Union Avenės. Stovi moteriš
kaitė prie laikraščių kioskos, 
lAukia pirkėjų. Turi ir krautu
vėlę, kurioje prilaiko cigarie- 
tų, tabako ir, kaip žmonės sa
ko, dar kitokio liuksuso... 
Prie kioskos žmogelis dairo
si. Godi moteriškaitė jo už
klausė :

—O kuom tamstai galiu pa
tarnauti ?

—Noriu kopiją “Laisvės,” 
—sako žmogelis.

—O. . . “Laisvės” nėra; ne
laikome daugiau. Ji rašo už 
Lietuvą, prieš Smetoną. Mums 

kad nors milžinišką šalies gy
ventojų didžiumą sudaro dar
bo žmonės, tačiau, tik su labai 
mažomis išimtimis, šalį valdo 
stambiojo kapitalo atstovai.

Gal būt, kad jūs šiandien 
dar nenusistatęs, už ką norė
sit balsuot, bet tas lai nesu
laiko jūsų nuo užsiregistravi
mo. Iki lapkričio 5-tai jūs dar 
turite virš tris savaites laiko 
pasvarstyti ir nuspręsti.

Dar vienas svarbus punk
tas: Greta užsiregistravimo, 
piliečiai, partiniai ir neparti
niai, dar prašoma užsirašyt 
partijų balsuotojais (enrolled 
voters). Darbiečiai prašei ' Vi
sus darbininkus - Užsirašyt ?pd 
Am. Labor Party emblefn’a-1. ‘

'D-'tis. 1

uždrausta ją pardavoti. Gal 
norite jūsų mėgiamos tabo
kos — šviežia, ką tik užste- 
liuota? — rankas gniaužinė- 
dama prisikalbinėja moteriš
kė.

žmogus patampė lūpą, pa
leido kamuolį dūmų iš pypkės, 
mostelėjo ranka ir * sumurmė
jo:

—Jeigu tau “uždrausta” 
laikyt mano mėgiamas laik
raštis, tai man “uždrausta” 
pas tave tabakas pirkti. Su
pranti ?. . .

Moteriškaitės akys pasidarė 
panašios į du drumsto van
dens lašu. Ji, mat, pajuto laz
dos antrą galą!

Pastarnokas.

Trokmanai Laimėjo 
Streiką '

Pereitą trečiadienį, vasari
nėj Miesto Salėj, pasirašyta 
tarp trokmanų> samdytojų ir 
Int. Teamsters Brolijos Lokalo 
807-tp sutartis, kuria išpildo
ma išvežiotoji; vyriausis rei
kalavimas — duodama savai
tė atostogų su alga. Sutartis 
galios du metus. Prie pasira
šymo, apart unijos ir firmų at
stovų, dalyvavo ir majoras 
LaGuardia.

Streikan oficialiai buvo iš
šaukta 10,000 trokmanų, ta
čiau trečdaliui jų streikas bai
gęsis faktinai nepradėjus, nes 
išgirdę skelbiant streiką labai 
daug savininkų pasirašė su
tartis atskirai nuo savininkų 
organizacijos.

Meno Grupių, IDS ir 
. LLD Nariams

pirmadienio vakarą,
J*.__ ..Ir!

Šio 
spalių 14-tą, “Laisvėą” salėj, 
jvyks virš minėtų organizacijų 
kuopų ir grupių narių bendras 
susirinkimas. Jame bus) disku- 
suojama, kaip geriau koope
ruoti kitoms organizacijoms su 
menininkais, o. menininkams 
su organizacijomis, kad1 i Vi
soms grupėms iš to būtų dau
giau naudos. Pradžia 7:30.

Komisija.

Atidėjo Veterano 
Deportaciją

Amerikos Ateiviams 
Komitetas, 79 Fifth Ave 
Y., išlaisvino po kaucija iš 
Eilis Salos Triphon Buzis, 50 
m. amžiaus, Ispanijos Respu
blikos Armijos veteraną, ku
riam gręsia persekiojimas už 
gynimą demokratijos nuo fa
šizmo, jeigu jis būtų sugrąžin
tas. Graikijon. Jo apeliacija 
paduota federaliam apygar
dos teismui išspręsti.

New Yorko Namų Santy
kiams tvarkyti teisman atėju
sios su skundais šeimynos vie
na iš 5-kių esančios sutaiko-* 
mos be bylinėjimosi,

Kviečiame Dalyvauti 
Išvažiavime

Kviečiame Dalyvauti 
Išvažiavime

Šį sekmadienį, spalių 13-tą*, 
Long Island girioje (toj pat 
vietoj, kur seniau įvyko mo
terų ir LLD 1-mos kuopos), 
įvyks draugiškas išvažiavimas, 
į kurį kviečiame lietuvius 
brooklyniečius ir iš apylinkių, 
ši, veikiausia, tikrai bus pas
kutinė proga pasidžiaugti va
saros likučiais prieš užsida
rant namuose ir salėse. Ant 
vietos galima bus gaut karštų 
ir šaltų užkandžių ir gėrimų. 
Įžanga nieko nekainuoja. 
Rengia L. M. A. Kliubas.

Kelrodis
Giraite randasi prie 25th 

Rd. (25 Road ir Springfield 
Blvd, yra vienas ir tas pats 
kelias). Įvažiavmui du keliu
kai per tankią girią skersai 
kelią nuo Alley Pond Parko. 
Aikštė-lyguma už apie bloko 
toliau nuo 25th kelio. «

Traukiniais: Atvažiavus į 
Jamaica BMT ar Independėnt 
linijų traukiniais išlipt Sutp
hin Blvd, stotyje ir paimt Hill
side. No. 1 busą. Išlipt ant 
Springfield Blvd, ir juomi eiti 
po kairei į kalną ir toliau iki 
praeisite dvi patiltes. Už an
trosios visai arti, po kairei, 
bus pasukimas į giraitę.

Pastaba
Norint važiuoti iš ryto su 

komisija prašomi pribūt prie 
“Laisves” tarp' 8 :30 ir 9 vai., 
ne vėliau. Atvažiavusieji tarp 
1 ir 3 vai. po pietų bus sutikti 
prie Springfield Blvd, išlipant 
iš buso ir nurodyta, kur eiti.

4 Rengėjos.
'5 : l .'r ,

Vąn Arsdale Protestavo prieš 
Naujas Policijos Atakas

' ant Šapos Pikietu
Elek- 
3-čio 

antra-

Harry Van Arsdale, 
tristų Brolijos Lokalo 
biznio vedėjas, pereitą 
dienį viešai pasmerkė policiją
už naujas atakas ant pikietų 
prie užstreikuotos dirbtuvės, 
Triangle Conduit ir Cable Co., 
Glendale, ir prie 
nufacturing Co., 
tėj.

“Tas Lokalo

Leviton Ma-
Greenpoin-

3-čio narių 
daužymas lazdomis tampa po
licijos papročiu ir jis turi būt 
sustabdytas,” pareiškė unijos 
vadas.

Daužyta ne tik pikietai, bet 
ir unijos fotografui Frank 
Viveritto sudaužyta $200 ver
tės kamera, kad jis ėmė poli
cijos atakos paveikslus.

Sudaužytas organizatorius 
Dobbins ir fotografas dar 
areštuoti ir teisiami už “ne
tvarkos kėlimą.”

Ignas Kavaliauskas Sveiksta
Ig. Kavaliauskas, St. James, 

L. L, prieš apie mėnesį laiko 
sunkiai sužeistas auto nelai
mėj, dar vis randasi Fort 
Jefferson ligoninėj, L. L, bet 
pamaži sveiksta. Jis buvo la
bai skaudžiai sužalotas,, keli 
šonkauliai įlaužti.

Ig. Kavaliauskas yra broo- 
klyniečio Purvėno švogeris, ir 
šiaip daugeliui gerai žinomas, 
sepiau buvęs “Laisvės” direk
toriuose. Linkime greito ir pil
no

Įvyks šį sekmadienį, su stip
ria “Macabi” komanda, 1 v. 
p.p., Mee Han Ovai aikštėje. 
Mylintieji sportą įmonės pra
šomi atsilankyti ir pasižiūrėti, 
kaip lietuviai lošia ir įdomių 
rungtynių. Įžanga veltui.
V Kelrodis: Paimti IRT \ 
8th Avė. iki Court Square, 
Rdad, Long Island City
klausti Mee Han Oval aikštę.

J, Atkočiua.

Nępažįstamas jaunas vyras1 
užgautas mašinos prie 42nd I 
St. ir 5th Avė., N. Y., mirė 
Bellevue ligoninėj. Jį užgavęs 
turtingas studentas B. D. SaL 
mon neareštuotas, tačiau tu
rėsiąs stot teisman.

Klaros Funkstein, bedarbes, 
kūnas rastas kieme prie 406 
E. 101st St., N. Y. Menama, 
kad jinai nusižudė.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prižiūrėti na

mą (Rooming House). Gaus valgį 
ir kambarį. Pageidaujama, kad atsi
šauktų moteris be valkų. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
“Laisvės” ofisan, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (240-242)

RANDAVOJ1MA1
Išsirandavoja tinkamas vienam 

vyrui fornišiuotas kambarys, garu 
apšildomas, Williamsburgh sekcijoje. 
Arti gerų restauracijų ir patogi 
traukiniais komunikacija. Kreipki
tės: Bukšnys, 364 So. 1st Street, 
Apt. 29, Brooklyn, N. Y.

(240-241)

Pasirandavoja apartmentai su 5 
kambariais,, su visais įtaisymais. Ga
ru šildomi, karštas vanduo. Renda 
$28.00 ir $33.00 į mėnesį. Antrašas: 
434-6 So. 5th St., Brooklyne arba 
kreipkitės gVocernėje, * 436 S. 5th 
St., Brooklyne. ’ (240-241)

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. Kalakauskiene, 1938 Linden 
St., Brooklyn, N. Y. (238-239)

Pasirandavoja 3 kambariai su 
maudyne, garu šildomi. Yra visi mo
derniški įtaisymai. Prašome kreip
tis po antrašu: 112 Humboldt St., 
Brooklyn, N. Y. (239-240)

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 J. Barkus). Sutinku mokėti po 
$1.00 už knygą. Kas turite perskaitę 
šias knygas, malonėkite pranešti 
man. — J. Budris, c.o. Lake Forest 
Academy, Lake Forest, Ill. (238-240)

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, tikietus galima gauti nusipirk
ti Vitai Health Foods, pas Kanapo- 
rių, 380 Hooper St., Brooklyn, N. Y. 
arba pas Draugijos narius. Norinti 
dalyvauti prakalbose 
ksto tikietus įsigyti, 
žinoti kiek maisto 
Rengia Komitetas.

ADVERTISEMENT 
NOTICES

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

meldžiu iš an- 
nes reikalinga 
parūpinti. — 

(238-240)
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
V.„r . /

Telefonas: Humboldt 2-7964 

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
| “T '<

Nėra valandų sekmadieniais

<3

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai jpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold ^xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime Ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

t

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WAEUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
—10 ryte

! ‘ l-£-2 p. p.
r* 6—8 vak.

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.

Tel. SOuth 8-1551
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Mateušas Simonavičius
Gražiai (rengta Susiejimams (staiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

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 Barberlai

IŠ senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Te!.: Glenmorę 5-6191

F. W. SHAUNS

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

a

(SHALINSKAS)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Lietuviui Rakandu 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. ieit ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

it
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Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprotfat-mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
. 4 P i J C J • 4 1 ’ <

Gaminami Europlško Ir AmerlkonlSko stiliaus. Puikūs, lietutlftko 
namų darbo, kllbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai. • -•
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO




