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KRISLAI
Kolumbuso Diena.
Prieš 448 Metus.
Kas Buvo Pasiekta.
Ir Kaip šiandien Čia Yra?
Ką Jis Nūnai Pamanytų?

Rašo R. Mizara

šiandien, spalių mėn. 12 d., 
yra Kolumbuso Diena. Dauge- 
lyj valstijų švenčiama. Kodėl ? 
Todėl, kad spalių 12 d., 1492 
metais, Kristofas Kolumbas 
atrado Ameriką, atrado nau
jąjį pasaulį.

Dabar jau patirta, kad Ko
lumbas ne pirmas europietis 
buvo savo koją iškėlęs naujo
jo pasaulio sausžemyj. Drą
suoliai Skandinavų vikingai 
daug anksčiau tą buvo pada
rę. Bet tas ne tiek čia svarbu.

Tegu skaitytojas tik pagal
voja, kokios milžiniškos per
mainos įvyko per tuos 448 me
tus.

Visųpirmiausiai — geogra
finiame moksle. Tuomet, kai 
Kolumbas vyko Indijon ir ne
tikėtai surado Ameriką, žmo
nės dar vis manė, kad žemė 
yra plokščia, , kaip pajus. O 
tuos mokslo vyrus, kurie drįso 
sakyti, kad ji apskrita, Vati
kano popiežiai ant laužų gy
vus degino ir kalėjimuose pū
dė.

Kiek , per tą laiką nužengta 
bendrame moksle! Kolumbui 
ėmė Amerikos sausžemio pa
kraštį • pasiekti apie 70 parų. 
Na, o šiandien orlaiviu tą patį 
tolumą žmogus lengvai nule
kia per vieną parą!. . .

Atrastasis Kolumbo pasau
lis šiandien susikalba su se
nuoju pasauliu (Europa) tą 
pačią minutą — telefonu; tru- 

’ putelį daugiau laiko ima susi
kalbėti telegrafu, bevieliniu 
telegrafu.

New Yorke savo bute sėdįs 
žmogus girdi, ką kalba žmo
nės Londone, Madride, Pary
žiuje, Berlyne, Maskvoje, — 
per radiją.

Atrastieji šiame kontinente 
gyventojai — indijonai —bai
gia išnykti. Jų vietas užėmė 
iš Europos atvykusieji—dau
giausiai baltveidžiai.

Subėgusieji į Kolumbuso 
atrastąjį pasaulį baltieji žmo
nės sunkiai dirbo, kovojo su 
bandymais juos pavergti. Iš
dygo 21,-na respublika.

Kur seniau būdavo dyku
mos, — dabar miestai su 
puošniais ir aukštais pastatais, 
žemė išvingiuota geležinke
liais, puikiais veškeliais.

Per tuos 448 metus milijo
nai Europos žmonių bėgo nuo 
priespaudos ir tironų į mūsų 
kraštą, jieškodami prįeglau- 
dos ir laimingesnio gyvenimo. 
Jie čia tokį ir surado. Savo 
sunkiais darbais išstatė di
džiuosius miestus, sukrovė ne
išpasakytus turtus.

Jungtinių Valstijų respubli
kos žmonės padarė pagrindi
nius įstatymus, vadinamus 
Teisių Biliumi, garantuojan
čius kiekvienam žmogui lais
vai susirinkti, laisvai kalbėti, 
laisvai rašyti, nepaliečiamai 
gyventi. Jie • uždavė smūgį 
tiems, kurie tuko vergų krau
ju, — panaikino vergiją ir su
cementavo respubliką.

Bet per tąjį laiką sunkiai 
uždirbtas milijonų darbininkų 
turtas vis kaupėsi ir kaupėsi 
į nedidelio skaičiaus žmonių 
rankas. Priėjo prie to, kad 
apie pusė šimto šeimų valdo 
mūsų krašto turtus.

Trokšdami prisikrauti dar 
daugiau lobių, turčiai nori į- 
traukti mūsų kraštą į karą už 
rinkas, už naujas teritorijas.

Kas tik pasipriešina karui, 
tas yra apšaukiamas komu
nistu ir Maskvos agentu ir 
jam liepiama važiuoti “ten, iš 
kur atvykai”. ..

Milijonai nepiliečių regis
truojami, jų pirštų antspaudos 
nutraukiamos. Vis daugiau ir 
daugiau pravedama įstatymų 
varžyti tiems, kurie kovoja 
prieš turčius. Valdovai kėsina-

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00
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Browderis Ragina 
Ameriką Laikytis 
Taikos Politikos

Jo Kalba per Radio
New York. — Earl Brow

der, komunistų kandidatas į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus, savo radio kalboj visai 
šaliai spal. 10 d. šaukė Am
erikos valdžią nesekt Angli
jos pėdomis į pragaištingą 
karą, bet laikytis toli-ma- 
tančios, protingos ir saugios 
politikos. Jis sakė, kad tai
ka ir apsauga Amerikai bū-

Oro Mūšiai Anglijoj 
Lygiomis Išėję, kaip 

Teigia Anglai
Anglų Pranešimas:

London, spal. 11. — Susi
kirtimuose ore tarp Angli
jos ir vokiečių lėktuvų va
kar anglai nušovė žemyn 4 
vokiečių lėktuvus, o vokie
čiai nukirto tiek pat anglų 
lėktuvų.

Vokiečių lakūnai per die
ną ir naktį sunaikino tam 
tikrą skaičių namų ir pažei
dė kai kuriuos fabrikus An
glijoj, bet visai mažai žmo
nių užmušė ar sužeidė. Vo
kiečių orlaiviai, jau gana 
žemai skrisdami, bombarda
vo Londoną ir beveik visą 
Angliją.

Spalių 11 d. jie užkūrė 
gaisrus 36-se Londono dis- 
triktuose, bet anglai greit 
“sukontroliavo” tuos gais
rus. Kariniai svarbiems 
punktams vokiečiai šiuo žy
giu visai menkai nuostolių 
tepadarė.

Anglų žygiai
Anglų orlaiviai bombomis 

pataikė į 20 svarbių Vokie
tijos karinių punktų; sėk
mingai bombardavo bei pa
degė vokiečių Kruppų amu
nicijos fabrikus, aliumino 
dirbyklą Grevenbroiche, ži
balo sandėlius Cologne ir 
taipgi apdaužė karinius vo
kiečių laivu s-naikintuvus 
Bresto prieplaukoj ir sukė
lė gaisrus kitose vokiečių 
prieplaukose šiaurinėje 
Francijoje, Belgijoje, Ho- 
landijoje ir Vokietijoje.

tų užtikrinta, jeigu ji su
darytų sutartinę su Sovietų 
Sąjunga ir Chinija — tai 
būtų sąjunga trijų didžių 
šalių, kurios turi viso 700 
iki 800 milionų gyventojų.

Browderis kritikavo pre
zidento Roosevelto politiką, 
kuri laikosi įsikibus į skver
nus Anglijai.

Kalbėtojas priminė, kaip 
Anglijos imperialistų val
džia leido Vokietijai atsi- 
ginkluoti ir sudnūtėti per 
užgrobimą Austrijos ir Če- 
choslovakijos. Tuomi Angli
ja stengėsi sustiprėt prieš 
Franci ją. Anglų valdžia 
taipgi pjudė Vokietiją prieš 
Sovietų Sąjungą; tuom ji
nai tikėjosi nusilpnint Vo
kietiją ir Sovietus; o prieš 
Jungtines Valstijas Anglija 
kurstė Japoniją. Anglų val
dovai turėjo viltį, kad jeigu 
tie jų planai pavyks, tai jie 
galės tapt viešpataujančia 
pasaulio valstybe. Bet jų 
planai neišdegė; pražudė 
Austriją, Čechoslovakiją, 
Lenkiją, Holandiją, Belgiją, 
Norvegiją ?ir Franciją. Pa
galiau, priėjo prie to, kad ir 
pati Anglija priversta des
peratiškai kovot už pačią 
savo gyvybę, kuomet ją vo
kiečiai iš oro naikina dieną 
ir naktį.

Browderis ragino Ameri
kos valdžią nesikišt į An
glijos karą prieš Vokietiją, 
o sudaryt sąjungą su nieko 
svetimo nejieškančiomis di
džiomis valstybėmis — Chi
nija ir Sovietų Sąjunga. Jis 
ypač smerkė Roosevelto 
valdžią už tai, kad jinai 
amerikinėmis karo medžia
gomis padėjo Japonijai iki 
šiol mėsinėt Chiniją.

Rumunija Šaukiasi Vokiečių 
Pagalbos prieš Vengrus
Bucharest, Rumunija, 

spal. 11. — Vengrai briau- 
jasi į Rumuniją per rubežių, 
kuris buvo nustatytas Tran- 
sylvanijos provincijoj tarp 
Rumunijos ir Vengrijos.

Rumunų valdžia, todėl, 
atsišaukė į Vokietiją ir Ita
liją, kad jodvi įsikištų į gin
čą tarp Vengrijos ir Rumu
nijos kas liečia tą rubežių.

R u m u n i j os vyriausybė 
skundžiasi, kad Vengrija 
užėmė kur kas daugiau 
Transylvanijos, negu buvo 
sutartyje nusakyta.

si užduoti smūgį ir Teisių Bi- 
liui, nori jį sunaikinti.

Milijonai darbininkų vaikš
to nuskurę, nedavalgę ir be 
darbo dėlto, kad mūsų krašte 
yra perdaug aukso, perdaug 
maisto, perdaug visokio turto!

Į tuos, kurie bando už be
darbių reikalus kovoti, svaido- 
Tnasi aštriais žodžiais: “ramy
bės drumsdėjais,” “komunis
tais,” ir kitokiais ir net kiša-r 
mi jie į kalėjimus. . .

Ar skaitytojas gali įsivaiz
duoti, ką apie mus ir mūsų 
esamą tokią santvarką Naują- 
jame Pasaulyje, pamąstytų 
Kristofas Kolumbas, jei jis 
spalių 12 d. išliptų į San Sal
vador salą ir susipažintų • su 
tuo viskuo, kas per 448 me
tus dėjosi jo atrastojoj “In
dijoj” ?!

Prez. Rooseveltas Sveikina 
Chinų Respubliką

VOKIEČIAI SAKOSI 
JAU PAĖMĖ VIRŠŲ 
ORE PRIEŠ ANGLUS

Vokiečiu Pranešimas:
Berlin.— Vokiečiai dabar 

pradės “visuotinai” iš oro 
šturmuot Angliją, kaip Vo
kietijos valdininkai kalbėjo 
spal. 10 d. Jie sakė, kad vo
kiečių orlaiviai jau laimėjo 
“neginčijamą v i r š e n y bę” 
Anglijoj ir bombarduoja 
ten, ką tik nori visoje šaly
je. Priešorlaivinės anglų ka- 
nuolės ir lėktuvai jau neat- 
muša arba negali atmųšt 
vokiečių oro jėgų. Kaipo pa
vyzdžius Anglijos nusilpimo 
ore, vokiečiai paduoda šito
kius dviejų pastarųjų dienų 
įvykius:

Tomis dienomis vokiečių 
lakūnai per 24 valandas 
kasdien bombardavo Angli
ją, ir vieną dieną vokiečiai 
nušovė 9 anglų lėktuvus, 
prarasdami tik 4 savo orlai
vius; kitą dieną vokiečiai 
Anglijoj nukirto žemyn 7 
priešo lėktuvus, o anglai 
tiktai viena vokiečiu orlai
vi, v

Pačiame Londone vokie
čių lakūnai dieną ir naktį 
sprogdina ir degina tokius 
taikinius, kokius .būna iš 
anksto pasirinkę/

Vokiečiai iki šiol sunai
kino daugį Anglijos oro jė
gų, o antra, anglai buvo 
priversti išsiųst žymią dalį 
savo orlaivių į karo frontą 
su italais, ir tuomi jie dar 
labiau nusilpnino Anglijos 
apsigynimą namie.
J --- - - -________

Amerika Tariasi su An
glija, kaip iš Vieno 

Veikt prieš Japoniją
London. — Anglijos val

džia veda derybas su Jung
tinėmis Valstijomis, kokiais 
būdais šiodvi šalys galėtų 
bendrai veikt Pacifiko Van
denyne prieš Japoniją, kaip 
kad Anglijos seime spal. 10 
d. pareiškė R. A. Butler, 
Anglijos užsienių reikalų 
vice-ministeris. Kai kurie 
seimo nariai užklausė, apie 
kokius būtent bendrus veik
smus Anglija tariasi su 
Amerika. Butleris atsisakė 
paaiškint.

Vienas seimo atstovas 
priminė pranešimą, jog Am
erikos valdžia paskutiniu 
laiku užgyrė pardavimą Ja
ponijai dar miliono tonų ži
balo. Jo supratimu, Anglija 
turėtų . paveikt Jungtines 
Valstijas, kad jos sustabdy
tų žibalo pardavinėjimą Ja
ponijai. Vice-ministeris But
leris atsakė, kad Anglijos 
valdžia taipgi to nori iš 
Amerikos pusės.Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pasiuntė 
sveikinimo kablegramą Chi- 
nijos prezidentui Lin Sęn’ui 
29-metinėje sukaktyje nuo 
to laiko, kai įsteigta Chini- 
jos respublika. Rooseveltas 
“patvirtino tradicinį Ame
rikos draugiškumą Chini- 
jai.”

Berlin, spal. 11. — Val
diška ^vokiečių spauda už
ginčija girdus, būk kilę ko
kie tai priešingumai tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Vokiečiai iš Rumuni
jos Gręsia Graikijai 

ir Turkijai
Sovietai Apsisaugo

Bucharest, Rumunija, 
spal. 11. — Vokiečiai Duno
jaus upe laivais ir valtimis 
atsiunčia daugiau savo ka
riuomenės į Rumuniją. Jie 
gabenasi ir gausybę karo 
pabūklų.

London, spal. 11. — Gau
ta žinių, kad į Bucharestą, 
Rumunijos sostinę, atvyko 
. ....--- -- , , 4 ..

N. Y. Valstijos Sekre
torius Užgyrė Komu

nistą Parašus
Albany, N. Y? — New 

Yorko valstijos sekretorius 
Michael F. Walsh oficialiai 
priėmė ir užgyrė įteiktus 
piliečių parašus, kurie no
minuoja Earlą Browderį 
kaip komunistų kandidatą į 
prezidentus ir Jamesą W. 
Fordą—į v i c e - prezidentus 
šiems rinkimams.

Buvęs k o p g r e s m a n as 
John J. O’Connor, “raudo
nųjų ėdikas,” priešinosi ko
munistų kandidatų įtrauki
mui į rinkimų, sąrašus ir iš
statė šešiolika skundų, rei
kalaudamas atmest tuos pi
liečių parašus. Valstijos se
kretorius jam atsakė, kad 
parašai atrodo gana teisin
gi, todėl jis ir užgiria juos. 
Tai buvo spalių 10 d.; ir 
skundikui liko tik viena 
spalių 11 d. kreiptis į teis
mą, kad atmestų rinkimi
nius komunistų parašus. — 
Šiuos žodžius berašant, dar 
trūksta žinių, ar jis padavė 
teismui skundą.

Jeigu teismas nesulaikys, 
tai komunistai New Yorko 
valstijoje turės oficialiuose 
rinkimų sąrašuose ne tik 
savo kandidatus į- preziden
to ir vice-prezidento vietas, 
bet taip pat kandidatą į 
Jungtinių Valstijų senatą 
Isr. Amterį, kandidatus į 
kongresą: Elizabethą Gur
ley Flynn ir Franką* Hęrro- 
ną, ir įvairius kandidatus į 
valstijos bei miestų vald- 
vietes.

Įstatymas reikalauja gaut 
rinkimam 12,000 piliečių pa
rašų, bent po 50 kiekvienoj 
county — apskrity j, o vals
tijoj tokių apskričių yra 62. 
Bet komunistai savo kandi
datam gavo 43,000 piliečių 
parašų.

Shanghai, spal. 11. — Chi- 
nų tautininkai papjovė ja
ponų pastumdėlį šio miesto 
majorą chiną Su Siao-eną.

San Francisco, Calif. — 
Amerika pasiuntė daugius 
priešorlaivinių kanuolių į 
savo Hawaii salas (atsargai 
prieš Japoniją).

ORAS. — Šį šeštadienį 
būsią ąpšiniaukę ir šilta.

vienas vokiečių generolas.

Belgrad, spal. .11. — Pra
nešama, jog vokiečiai siun
čia savo armijas taip pat į 
Bulgariją ir Vengriją.

Berlin, spal. 11. — Bulga
rija mobilizuoja savo armi
ją palei Turkijos ir Graiki
jos, sienas, kaip praneša vo
kiečiai.

Bucharest, Rumunija, 
spal. 11. — Čia eina gandai, 
kad vokiečiai ir italai keti
ną per Jugoslaviją siųst 
savo armijas prieš Graikiją 
ir Turkiją.

Vokietija ir Italija laiko 
Turkiją ir Graikiją Angli
jos įrankiais.

Rumunijos valdžia sulai
kė žibalo ir gazolino išve
žimą ne tik į Graikiją, bet 
jau ir į Turkiją.

Nužiūrima, kad vokiečiai 
ir italai planuoja išmušt 
Turkiją iš Dardanellų, jūrų 
“rankovės” tarp Juodosios 
ir Viduržemio Jūrų; žy
giuot į Mažąją Aziją ir už
imt anglų kontroliuojamus 
žibalo šaltinius Iraqe.

Vokietija pristato Rumu
nijos armijai eibes ginklų ir 
amunicijos ir mokina ją 
“vokiškai” kariaut.

Vokiečiai atsiuntė keturis 
savo submarinus į Juodąją 
Jūra, v

Berlin, spal. 11.— Iš Mas
kvos pranešta, kad Sovietų 
karo laivynas daro plačius 
apsigynimo manevrus Juo
dojoj Jūroj ties Krymu ir 
kad Sovietai sustiprino savo 
pozicijas palei rubežių su 
Rumunija.

Nutrūkę Susisiekimai tarp 
Rumunijos ir Anglijos

London, spal. 11. — Pra
nešama, kad visai nutrūko 
susisiekimai telegrafu ir te
lefonu tarp Rumunijos ir 
Anglijos.
Anglų Atstovybe Sudegino 

Slaptus Dokumentus
Anglijos atstovybė Bu- 

chareste, Rumunijoj, sude
gino slaptus savo dokumen
tus, ir visi atstovybės na
riai pasirengę 'grįžt į An
glija.

Daugiau ir daugiau vo
kiečių kariuomenes įmar-’ 
šuo j a į Rumuniją.

Sovietai Muša Gandus, kad 
Jie Norį Lenkijos Žemių
Maskva.- — Anglijos ir 

Amerikos spauda skelbė, 
būk Sovietų Sąjunga reika
laujanti, kad vokiečiai per
leistų jai Lenkiją, kurią da
bar valdo vokiečiai.

Sovietų vyriausybė už- 
reiškė, kad tokios žinios yra 
tik provokatoriški išmislai.

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

ROOSEVELT UŽŠAL
DĖ $100,000,000 

RUMUNUOS AUKSO
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas k e t v i r tadienį 
“užšaldė” 100 milionų dole
rių Rumunijos aukso, laiko
mo Jungtinėse Valstijose,'ir 
pusę miliono dolerių rumu
nų pinigų įdėtų į Amerikos 
pramones. Taip prezidentas 
padarė, kad šis auksas ir 
pinigai nepatektų vokie
čiams aplinkiniais keliais, 
per Rumunijos rankas. 
Prez. Rooseveltas teigia, 
kad Rumunija faktinai yra 
vokiečių užimta, nors ir su 
sutikimu dabartinės rumu
nu valdžios.

Apie pusė Rumunijos 
aukso, kurį prezidentas už
šaldė, galėtų būt panaudota 
atlygint amerikonam už jų 
įvesdintus pinigus tame 
krašte. Nes Amerikos pilie
čiai yra įdėję 40 milionų do
lerių į Rumunijos žibalo ' 
pramonę ir už 4 milionus 
dolerių pirkę rumunų val
džios bonų.

Su dabar užšaldytu Ru
munijos auksu, prezidentas 
Rooseveltas iki šiol yra su
laikęs Amerikoje viso apie 
3 bilionus dolerių aukso, 
vertingų pinigų, Šerų ir bo
nų, kuriuos šioje šalyje lai
kė Lietuva, Latvija, Esto- 
nija, Lenkija, Norvegija, 
Danija, Holandija, Luksem- 
burgas ir Franci j a. Kad ’ 
Lietuva, Latvija ir Estonija 
įstojo į Sovietų Sąjungą, tai 
prezidentas jas taipgi vadi" 
na “užimtais kraštais.”

Vokiečiai Giriasi “Lais
vai” Naikiną Karinius

Anglą Punktus
Anglai Praneša:

London, spal. 11. — Šian
dien keli šimtai vokiečių or
laivių vėl bombardavo Lon
doną ir daugelį kitų Angli
jos miestų. Be kitko, jie 
atakavo Canterbury, mies
tą garsiausios anglų kated- . 
ros, ir užkūrė daug gaisrų 
Liverpoolyje, anglų prie
plaukos mieste.

* --------
Vokiečiai Praneša:

Berlin, spal. 11. — Vo
kiečių orlaiviai be atlaidos 
pleškina kariškai svarbias 
vietas Londone ir visoj An
glijoj. Labiausiai jie naiki
no Londono pieplaukas; ap
ardė kelias geležinkelių sto
tis Londone; padarė didžius 
gaisrus įvairiose miesto da-' 
lyse; bombomis suardė ge
ležinkelius daugelyje vietų, 
sėkmingai bombardavo an
glų kariuomenės stovyklas 
ir karinius fabrikus ir su
naikino anglų lėktuvų pa
talpas ir daug pačių lėktų-' 
vų St. Evalyje, Penrose ir 
St. Merryne.

Bendrai anglų oro jėgos 
sumenkėjo, kad vokiečių la
kūnai “laisvai,” pagal pasi
rinkimą, naikiną tokius ka
riškai svarbius punktus An
glijoj, kokie jiem patinka.
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Kunigų, Fašistų - Socialistų 
Troškimas .

Čikagos “Draugas” (spal. 9 d.) rašo:
“Lietuvoje dabar yra didelis laukimas 

sovietų - vokiečių karo. Daugelio tikima, 
kad tik tada bus galima išsivaduoti nuo 
nepakenčiamo bolševizmo.”

Kas gi sovietų - vokiečių karo laukia? 
Ar tie bežemiai, kuriems tarybinė Lietu
va žemės davė? Ar tie valstiečiai, ku
riems tapo skolos panaikintos? Ar tie 
tūkstančiai darbininkų, kurie neturėjo 
iki šiol darbo ir pusbadžiai gyveno, o da
bar dirba ir džiaugiasi? Ar tie tūkstan
čiai darbininkų, kuriems algos tapo pa
keltos? Ar tie tūkstančiai valstybės tar
nautojų, inteligentų, mokytojų, intelek
tualų, artistų, profesorių, kuriems algos 
tapo pakeltos ir rytojus užtikrintas? 
Ar tie trys milijonai Lietuvos piliečių, 
kurie patapo laisvi ir džiaugiasi naujuo
ju gyvenimu, tikėdamiesi, kad prie esa
mosios santvarkos jų rytojus bus dar lai
mingesnis?

Ne! Tie trys milijonai gyventojų karo 
nenori, jo nelaukia. Jie jo bijosi, jo ne
apkenčia; prisiminę karą, jie sudreba, 
nes žino, kad karas galėtų sunaikinti jų 
namus, jų ūkius, jų gyvenimą ir dauge
lį jų pačių. .

Tai kasgi nori ir laukia sovietų-vokie- 
čių karo?

Jo laukia buvusieji dvarponiai, iš ku
rių dvarai buvo atimti ir bežemiams bei 
mažažemiams atiduoti.

Karo Taukia buvusieji fabrikantai, iš 
kurių fabrikai tapo atimti ir pervesti vi
suomenei,—darbo žmonėms.

Karo laukia buvusieji augšti valdinin
kai, pabėgę pas Hitlerį ir dar pasilikę 
Lietuvoje,—netekę šiltų vietų,—daugiau
siai žvalgybininkai, ilgai kankinę Lietu
vos žmones.

Karo laukia kunigai, kuriems iš valsty
bės iždo algos tapo sulaikytos ir dvarai 
atimti.

Štai, kas Lietuvoje laukia sovietų-vo- 
kiečių karo!

jie nepaiso, kad per karą Lietuva ug
nyje galėtų būti paskandinta. Jie vieną 
turi viltį: Vokiečiai sovietus nugalės, at- 
steigs senąją Lietuvoje santvarką, sugrą- - 
žins dvarininkams dvarus, fabrikantams 
—fabrikus, kunigams algas, o tarybinės 
Lietuvos šalininkus iššaudys, iškars ar
ba į kalėjimus sukiš.

Sovietų - vokiečių kąro laukia Ameri
kos lietuvių fašistai, kunigai ir socialis
tai. Andai “Darbininka's” rašė, kad ame- * 
nkiečiai kunigai ir fašistai turėtų pra
šyti Hitlerio pagalbos “Lietuvai išgel
bėti.”

Tik nesenai fašistų, socialist^ ir kuni
gų spaudoj pasirodė atsišaukimai, prašą 
amerikiečius aukoti pinigus ir siųsti hit- 
lerinėn Vokietijon buvusiems Smetonos ' 
žvalgybininkams gelbėti ir ruoštis karui i 
prieš Sovietų Sąjungą.

Štai, kas nori ir nekantriai laukia so- 
vietų-vokiečių karo!

Štai, kokio gero tie ponai velija Lietu
vai!

Ar jie to karo sulauks?!
Niekas negali pasakyti. Karas gali 

įvykti. Mes vieną dalyką žinome: Sovie
tų Sąjunga karo nenori, jo vengia ir daro 
viską, kad nereikėtų kariauti. Bet nie
kas negali užtikrinti, kad Vokietijos'im
perialistai nepradės prieš Sovietus karo, i 

Bet jei pradės?... Jei kunigų, fašistų ; 
ir socialistų troškimaį išsipildys?... Kas ! 
tuomet?...

Ar tai jau reikš, kad Lietuvoje bus 
atsteigta fašistinė santvarką, kurią ku- i 

ja; vietoje jos, jie deda “i”. Tuo būdu

pasirodo, atneš pageidaujamų rezultatų.t

tais, korespondencijomis ir kt, jau senai 
pastebėjom, 'kad daugybė žmonių raidę Lietuvoje daromos rašyboje reformos, 
“y” labai dažnai apleidžia; jos nevarto-

nigai, fašistai ir socialistai apverkia?
Ne! Mes nemanome. Jeigu karas tarp 

sovietų ir vokiečių prasidėtų, tai mes 
esame įsitikinę, kad jis tęstųsi Vokieti
jos teritorijoje. Daugiau!'Mes esame įsi
tikinę, kad po tokio karo ne tik kad Lie
tuvoje fašizmas negrįžtų, bet jis būtų 
sutrėkštas ir pačioje Vokietijoje—ten 
tarybinė santvarka įsisteigtų.

Ką tuomet darytų Amerikos’lietuviški 
fašistai-socialistai ir kunigai?!

prezidentus.

kurie turi sa- 
į prezidentus,

Biznis Tai Biznis!
Čikagos kunigų dienraštis “Draugas” 

rašo, jog tam pačiam mieste išeinąs dien
raštis, besivadinąs socialistų dienraščiu, 
politikoje blaškosi į visas puses. Girdi, 
andai buvo republikonų lyderių susirin
kimas, kuriame “Naujienų” administra
torius pasisakė remsiąs p. Willkie, re
publikonų kandidatą į 
“Draugas” rašo:

“Keista, kad socialistai, 
vo kandidatą (socialistą) 
tačiau ne jį remia, bet buržujų kandida
tus. Pats socialistų dienraščio redakto
rius indorsuoja p. Roose veltą, bet to pa
ties dienraščio administratorius kalba 
už Willkie, a artimi to dienraščio žmo
nės dirba respublikonų partijos kampa
nijos biure. Well, “business is business”.”

Mes visuomet sakėme, kad “Naujie
nos” jokio principo neturi. Jį leidžia ir 
redaguoja žmogus, kuriam* visųpirmiau- 
siai rūpi biznis, pinigai. Nereikia many
ti, kad “Naujienų” administratorius, kal
bėdamas republikonų susirinkime, kalbė
jo be p. Grigaičio, “Naujienų” boso ži
nios. Ne! Administratoriui bosas įsakė 
taip kalbėti, kadangi tokiu būdu “Nau
jienos” galės gauti vieną kitą skelbimą 
ir iš republikonų—o tai vis pinigas.

“Naujienas” leidžia vienas asmuo. Jis 
yra “dievas keliose asabose.” Jo kiti turi 
klausyti, jei nori darbo ten turėti.

Kad “Naujienų” redaktorius neturi jo
kio principo, parodo dar ir tas faktas: 
Kadaise jis skelbėsi kovojąs prieš fašiz
mą. Na, o kai Lietuvoje fašizmas tapo 
nuverstas ir žmonės patys pradėjo kraš
to reikalus tvarkytis, tai p. Grigaitis at
sistojo fašistams talkon ir naująją Lie
tuvą smala spjaudo!

Raides Vartojimas Lietuvių 
Rašyboj Sumažės

Kaip jau buvo rašyta, naujoji Lietu
vos vyriausybė paskyrė iš kalbininkų ko
misiją lietuvių kalbos rašybai- pataisyti, 
jai supaprastinti. Komisijos pirmininku 
yra Žiugžda. Pasirodo, kad komisija sa
vo darbą dirbą ir gal būt šiuo metu, kai 
skaitytojas šį rašinį skaitys, jinai bus 
jį užbaigusi. >

Apie lietuvių rašybos reformą Žiugž
da Lietuvos spaudai pareiškė sekamą:

“Rašybos reformos komisijos pirmi- 
ninkas\viceministeris Žiugžda mūsų ben
dradarbiui apie rašybos reformą pareiš
kė, kad komisija darbą jau baigianti. Ra
šybos reforma eina rašybos palengvini
mo linkme, būtent, ji turės būti lengves* 
nė, aiški ir tikslijPirmiausia numatoma 
žodžių viduryje nežymėti balsių ilgumo, 
pav., žodis “nežymėti” turės būti rašo
mas “nežimėti”. Suvienodinamas ir ilgųjų 
balsių žymėjimas. Dabar bus tik vienas 
ilgumui žymėti ženklas, žodžiai spjauti, 
bjaurūs, rugiapjūtė ir panašūs numatomi 
rašyti su j. Priebalsii| rašyba apskritai 
nustatoma kilminė; neaiškių priebalsių 

' rašyba nusakoma aiškiau ir tiksliau, pav., 
dirgsnis bus rašoma su g. Reformuoto
je rašyboje nusakomas trumpų ir nutru-

■ pėjusių žodęlių rašymas drauge ir sky- 
1 rium, pav., kurkas, kaikas, kažinkas bus 
; rąšoini drauge. Neigiamasis priešdėlis ne 

taip pat numatomas rašyti drauge, pvz., 
i negerai, netaip, nelinksmas. Suvienodini- 
i mo linkme pasuktas svetimybių ir sveti

mų kalbų tikrinių vardų rašymas: jie vi
si lietuvinami, pvz., Engelsas, Leninas, 

! Čerčilis, Vladivostokas, nors mokslo vei
kaluose gali būti vartojamos ir svetimą
ja kalba rašomos formos.

“Plačiau apie rašybos reformą komisi
jos pirmininkas pažadėjo painfoitauoti, 
kai komisija baigs savo darbą.”

Taigi, be kitko, raidė “y” lietuvių ra
šyboje labai praretės. Ji gal būt bus pa- s 
liekama tik pradžioje žodžių, pav., “yra”, 
ir tt. , ' '■

Mes, susidurdami su darbininkų raš-

Kontestantų surašąs arti dvigubai padidėjo. Tačiaus 
galėtų būt dar trigubai didesnis. Kurie jau stojo į vajų 
—džiaugiasi, kad šiemet lengviau gauti vajuje skaitytojų, 
negu kitais metais.

Kiekvienas dienraščio skaitytojas turėtų rūpintis gauti 
nors po Vieną naują skaitytoją savo dienraščiui.

Kontestaritai šiandien stovi šiaip:

Phiiadelphijos Vajininkai ................
F; Abekas, Chicago, Ill.......................
P. Bokas, Waterbury, Conn..............
A. Gudzin, Schenectady, N. Y.........
F. Gervickas,* Athol, Mass. ........... .
S. Tvari jonas, Detroit, Mich.............
J. Bakšys, Worcester, Massk ...........
Math. Senkus, Greenfield, Mass. .. 
A. BakanausRas, Portland, Me..........
A. Sabulienė, So. Boston, Mass.........
P. žirgulis, Rochester, N. Y................
J. Matačiunas, Paterson, N. J...........
N. J. Kudarauskas, Worcester, Mass 
M? Stankienė, Worcester, Mass..........
D. J. Jusius, Worcester, Mass...........
A. Klimas, Hartford, Conn. .. .........
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. ...
B. E. Senkevičienė, Easton, Pa. ...
G. Šimaitis, Montello, Mass................
A. Evans, Rochester, N. Y................
W. Naruševičius, Kenosha, Wis.........
Great Neck Vajininkai......................
J. Žilinskas, Lewiston, Me.................
Grand Rapids Vajininkai, Mich. ...
J. Burba, So. Boston, Mass...............
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa................
K. Žukauskienė, Newark, N. J...........
J. Kazlauskas, Hartford, Conn..........
ALDLD 20 kp., Binghamton, N. Y. .. 
V. Surauskas, Schuylkill Haven, Pa.

Prof. Ivanauskas Apie Gam
tos Apsaugą Lietuvoje

Žemiau telpąs straipsnis daugiau aprėžtų, teritorijų, 
yra paimtas iš “Darbo Lie-, kur ne tik augalai, ir gy- 
tuvos” (iš rugpj. 23 d.) Jįjviai, bet ir žemės paviršius 
rašo prof. I. Ivanauskas, yra apsaugoti nuo žmogaus 
žymiausias Lietuvos gamti-' pasikėsinimų. Tai yra gam- 
ninkas. Svarbu pabrėžti,tos rezervatai. Dabartiniu 
tai, kad ir prof. Ivanauskas laiku visoje ' Sąjungoje yra 
stoja su naująja Lietuva į jų nemažiau kaip 45, o trys 
bendrą darbą Lietuvai gra- iš jų turi apytikriai po vie
šinti'ir josios žmonėms ną milijoną hektarų ploto; 
nauja gyvenimą kurti.

—“L.” Red.
Retai kurio kito krašto 

valdžia teikia tokios stip
rios paramos gamtos moks
lams, kaip Sovietų Sąjunga. 
Ypač gyvajai gamtai, t. y. 
faunai ir florai pavestą čia 
daugybė tyrinėjimų, nes iš- 
tikrųjų milžiniškoji šio 
krašto teritorija, su įvai
riausiais klimatais išvystėI ld LUMcllD JtYllJLllcl IO V J' io LU i I'‘ b“'*'-----y- ----------

neapsakomą gyvybės formų nei florai, o iš gyvių—kal- 
įvairumą. \ ” ~~

Carizmo laikais buvo ma- pardams, vilpišiams (lauki- 
žai domėtasi šiais gamtos!nė katė), lūšiams ir kt. Iš 
turtais, jie buvo mažai žino- paukščių čia ypač buvo sų- 
mi, o tie, kurie juos žinojo, sirūpinta kalnų kurkėmis. 
dažnai juos paversdavo as- (Tetraogallus). Net tolimo- 
meninio pelno objektu. Pa- je šiaurėje, Kolos pusiasa- 
vojus išnykti ėmė gręsti lyj įsteigtas 200,000 ha gam- 
ypač kai kuriems žvėrims, tos parkas Čuna—tundroj’,e, 
paukščiams, žuvims, ir ka- [ didelė lyguma samanomis,
žin ar būtų jų užsilikę ligi 
mūsų dienų, jei gausios So
vietų mokslo įstaigos nebū-

iš jų vienas yra Pečoros 
upės srityje, kitas—Ussuri 
krašte, trečias — Kamčat- 
kos pajūryje. Kitas savo di
dumu (apie 600,000 ha) yra 
Altajaus kalnuose; toliau 
eina Kaukazo rezervatas 
(260,000 ha), apimantis 
upes Laba, Bielaja, Soča, 
Msymta.

Kaukazo rezervatas duo
da prieglaudą puikiai vieti-

nų ožiams, meškoms, leo-

kerpėmis ir kita poliarine 
augmenija apaugusi. Greta 
su visokiais vandeniniais ir

tų atkreipusios savo dėme- pelkiniais paukščiais gy- 
sio į šį reiškinį, šių įstaigų vena dar čia šiaurės elnių 
garbei tenka pasakyti, kad likučiai; tai yra vienintelė 
buvo susidomėta ne tik tais vieta, kur šis gyvulys ’užsi- 
gamtos padariniais, kurių lito Europoje laukinėje 
naudą yra aiškiai apčiuopia- būklėje. Beveik to paties di- 
ma, bet ir tais, kurie gali 
turėti reikšmės vien moks
lui. Tuo būdu gamtos ap
saugos idėją liko čia plačiai 
realizuota.

Iš tikrų jų žemės ūkiui, 
pramonei, susisiekimui plin
tant, žmogui įsiskverbia į 
naujas gamtos sritis, pa
keičia jas, o kartais išnaiki
na kai kulias gyvenimo 
formas. Suprasdama šį pa-

durno yra Bargusinsko re
zervatas, įšiauriau nuo Bai
kalo ežero, specialiai paves
tas sabaluMveistis, nes šis 
vertingas žvėriukas, kadai
se gyvenęs visam Sibire, nū
dien virto retenybe. Be to, 
Burgusinsko sabalai yra pa
tys brangiausi, todėl kaip 
tik buvo svarbu išlaikyti jų 
vietinę veislę. Savo ’pobūd
žio atžvilgiu Bargusinsko 

vojų gamtai^ Sovietų vai- rezervatas yra tipinga tai- 
džia paskelbę nepaliečiamo- ga ir joje be sabalo gyvena 
mis ištisą eilę mažiau ar retas Sibiro briedis, ernis

vienu mostu gali pa
mušų gamtos fizidno-

Vidurineje Azijoje vieti- mijos pobūdį. Į šį pavojų 
nei faunai apsaugoti įkur-'nesykį buvo kreipiamas bu
tas 185,000 ha Naursum—,vusio režimo valdžios dėme- 
Karagač gamtos parkas, sys, bet pastangos tedavė 
Aukštų kalnų augalijai ir vien menkų rezultatų, 
gyvūnijai apsaugoti vakari-i LįetUVos gamtininkų kuk- 
nėje Tian — Šame vietoje, jus pageidavimas, kad būtų 
vadinamoje Aksu Dzeba-, įsteįgti nors du gamtos re- 
gly, Kazak9teno respubhko- Zervatai: vienas _ miškin. 
j e, įsteigtas gamtos parkas. gas,\kįtasy-pelkingas. Pir- 

e* * i t " mani jau seniai numatytasmus Sajanų kalnų rezervą-!Puniog miškas Nemun/kil.
cy„ iPok. antram—garsus savo 

vandenine fauna ir flora 
—Žuvinto ežeras. Dėl pas
tarojo jau šis tas nuveikta, 
nepaisant didelio pasiprieši
nimo iš vietinių vertelgų ir 
liaudies priešų, kuriems šis 
rezervatas yra nepatogus.

Tikėsimės, kad mūsų so
cialistinė valdžia, parodžiu
si tiek energijos visose gy
venimo srityse, gamtos ap
saugos reikalu neatsiliks 
nuo kitų didžiosios Sąjun
gos kraštų.

Prof. I. Ivanauskas.
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tas, vadinamas “Stolby 
(stulpai) 3960 ha ploto. Sa
vo pavadinimą jis gavo nuo 
savotiškų stulpų pavidalo 
uolų. Iš žvėrių čia ypač su
sirūpinta muskusinio elnio 
ir sibiriško briedžio išlaiky
mu. Smiltingų dykumų vai
zdui apsaugoti, rezervatu 
paskelbta dalis Kara—Kum 
dykumos, vadinama Repe- 
tek, netoli to paties vardo 
Transkapijos geležinkelio 
stoties. Būdingas šių dyku
mų augalas yra savotiškas 
dygus 'krūmas “saksaūlas,’7 
iš paukščių—saksaūlo kiek- 
štas, o iš roplių milžiniškas 
driežas—varanas, ir dyku
mų vėžlys.

Tenka paminėti ir garsią
ją Ascania Nova, kurios 
vardas dabar pakeistas į 
Čapli, 43,000 ha stepių re
zervatas Ukrainos pietuose. 
Čia galima užtikti visą nuo
stabią kitur išnykusią ste
pių augaliją (ypač žolę— 
“kovyl”), o iš gyvulių abi 
europinių elnių rūšis.

Vienas įdomiausių gam
tos apsaugos rezervatų įs
teigtas Volgos deltoje, kur 
nuo seniausių laikų perėjo 
nesuskaitoma daugybė įvai
rių vandeninių paukščių, bet 
carizmo laikais jiė buvo 
smarkiai apnaikinti. Dabar, 
griežtos apsaugos dėka, jie 
vėl ėmė klestėti. Čia užtina 
kame puikius ružavus peli
kanus ir garsųjį baltąjį gar
nį, kurio plunksnos vertina
mos daug aukščiau kaip au
ksas, kaip moterų skrybėlių 
papuošalas; retos kitur gir- 
novės, ibisai, žąsys ir net 
gulbės turi čia lizdavietes. 
Pažymėtina, kad čia auga 
šventasis rytų tautų lotosas.

Neišvardysių čia kitų 
SSSR gamtos rezervatų, bet 
pažymėsiu, jog ten laikoma
si principo, kad .kiekviena
me geografijos regi j one bū
tų išsaugotas tanų tikras 
plotas, pilnai vaizduojantis 
jo gamtą.

Lietuvai įsijungus į SSSR 
sudėtį, šiam milžiniškam 
kraštui prisidėjo dar vienas 
skirtingas geografinis regi- 
jonas ir dėlto reikėtų dėti 
visas pastangas, kad būtų 
išsaugota jos savybės. O 
šiai gamtai gręsia pavojus 
daug didesnis negu kitur. 
Mūsų kraštas tirštai apgy
ventas, be to sparčiu tempu 
vyksta socialinės reformos,
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Japonai Bijo, kad Amerika 
Neitų Karan prieš Juos

Tokio. — Japonijos užsie
nių reikalų ministerija sa
ko, “be reikalo” Jungtinės 
Valstijos šaukia namo savo 
piliečius iš Japonijos ir tų 
Chinijos dalių, kurias japo
nai yra užėmę: “Mes neat
šaukiame Japonijos piliečių 
iš Amerikos, ir* jai nėra ko 
taip karščiuotis. Japonijos 
karinė sutartis su Vokietija 
i? Italija nė kiek nepaliečia 
Amerikos.” • Kad Anglija 
nutarė atidaryt Burmos ke
lią, praleist Chinijai gink
lus ir amuniciją, tatai, gir
di, nekliudo Amerikos.

Japonijos laikraščiai bijo, 
kad amerikonų atšaukimas 
iš Japonijos ir jos valdomų 
kraštų reiškia, jog > Ameri
ka ruošiasi kariaut su Ja
ponija.

Naujas Japonų Ambasado
rius Palankesnis Sovietam

Į

Maskva. — Nauju savo 
ambasadorium Maskvai Ja
ponija skiria generolą Y. 
Tatekawą, o jis žinomas pa
lankumu Sovietam, kaip 
praneša Associated Press.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
r* I

žemaičiui, Worcester, 
Mass. — Mūsų supratimu, 
neapsimoka spaudoje pradėt 
ginčus tu tuo netikusiu ele
mentu. Geriau jūsų mini
moj organizacijoj ant vietos 
jo darbus nariams parodyti.

Todėl atleisite, kad jūsų 
korespondencijos negalėsi
me sunaudoti. Vis tiek, la
bai ačiū už rašinėjimą.

vieta, kur šis gyvulys užsi- Klausimai ir Atsakymai
i

I

Kiausimas:
Gerbiama Redakcija:

Mes esame labai dėkingi už 
atsakinėjimus į klausimus 
žmonėms. Mes tėmijame visus 
klausimus ir atsakymus.

Aš girdėjau vieną žmogų 
klausiant nepiliečio, ar užmo
kėjai už šipkortę. Aš žinau to
kį žrptogų, kuris nuskriaudė 
vieną Lietuvos pilietį, žmogus 
paskolino jam išvažiuoti į 
Ameriką. O šis neatlygino. Ar

Aš kalbėjau Kaune su tuo 
nuskriaustu žmogum. Jis davė 
man adresą to žmogaus, kuris 
jį nuskriaudė.

Didelis dėkui už paaiškini
mą.

Skaitytojas.

mas į teismą dar čionai ne
sant paties kaltintojo, pasida
rytų labai didelės išlaidos. O 
naudos, kaip jau sakėme, ka
žin ar būtų kokios.

Atsakymas:
Mums atrodo, jog sunkus 

būtų darbas ką nors iš to am
erikiečio išjieškoti. Galite jam 
laišką parašyti ir smarkiai pa
barti. Gal jo sąžinę sužadins 

galima ką nors padaryti to- ir jeigu jis sugyvena su dole- 
kiam žmogui su pagelba kon- riu, gal savo senam gef-adė- 
sulo ar registracijos? Gal ir jui nors dalį pinigų sugrąžins, 
jis neturi pilietinių popierų. I Samdymas advokato, trauki-
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PADIDINKIM CHORUSGyvenimo Audros
(V. Taurui, jo 30 metų rašytojavimo proga).

Gyvenimo audros išlaužo gėlyną, 
žiedus nugramzdina į sriaunų verpetą, 
žiūrėk nežiūrėjęs, kas audrą atlaikė, 
O rasti pavyks tau tvirtuolį tik retą.
Gyvenimo kelias slidus ir kreivotas, 
Ir pinklės visokios dar pinas po kojų. 
Kas ėmė baugintis — tuojau ir suklupo, 
Nes mintys ir akys tematė pavojų...
Bet matant mums žmogų audros nepalaužtą, 
Tai kelias slidusis ir mus mažiau baido,—• 
Kelionė į smagią pavasario sritį 
Tebus keliauta ryžtingai ir be vaido!
žmogus, kurs pavojų baugintis nemanė, 
i priekį kurs ėjo tą slidų j į kelią, 
šiandieną tebūna pasveikintas mūsų, 
Nes jojo kelionė mums nuotaiką kelia!

St. Jasilionis.

Negrįš T a Diena, Kur Praėjo
(Laimėjo II Premiją)

Užtrauksim, draugai, mes dainužę 
galingai visa krūtine.
Miškai mūsų tėviškėj ūžia 
ir vilnys laisvam Nemune.

Negrįš ta diena, kur praėjo, 
ir upės neplauks atgalios. 
Išbėgo gauja prispaudėjų 
iš tėviškės mūsų žalios.

Javai čia siūbuoja prieš saulę, 
čia džiaugsmo ir laimės versmė. 
Platus mūs Tarybų pasaulis, 
skambi mūsų laisvės giesmė.

Su derlium prinokusio javo 
artojas bus linksmas, ramus. 
Našlaičių ras motiną savo, 
benamiai atras sau namus.

Nebus alkanų nei vyžotų, 
kas dirba, tam teks jo dalis. 
Jei priešas žiaurusis grūmotų, 
gins laisvę Tarybų šalis.

Nušl uostysi m ašaras sūrias, 
kaip sapną užmiršim vargus. 
Daina mus tešaukia į būrį, 
į darbą teragin draugus.

Ugdysim krūtinėje viltį, 
išmoksim drąsą augint. 
Mokėjom iš vargo pakilti, 
mokėsim ir laisvę apgint.

• Užtrauksim, draugai, mes dainužę 
galingai visa krūtine.
Jau priespaudos metai sudužę 
nuskendo laisvam Nemune.-

Kazys Jakūbėnas.
■ •

LKM Choras Įeina j 
Platesnį Veikimą

Spalio 1 dieną Hollywood svetainėje atsibu
vo LKM Choro pamokos, į kurias atvyko apie 
75 kankliečiai. Keletas naujų dainininkų prie 
choro prisirašė.

Choro mokytojas J. Kenstavičius deda visas 
pastangas, kad sumokinti keletą naujų dainų, 
ką bus pirmu kartu sudainuota spalio 20 die
ną, Kenosha, Wis., German-American svetai
nėje. Apart choro, programe dar dalyvaus 
Agotėlė Kenstavičienė, P. Stogis ir Povilas 
Dauderis, iš Waukegano.

Kankliečiai pageidauja, jei kas manote va
žiuoti į tą koncertą, praneškite mums, gal ga
lėsite paimti vieną-kitą kanklietį nuvežti.

CHORO DARBAI
šiuo kartu komisija deda daug pastangų, 

kad Halloween šokiai būtų tinkamai prirengti, 
ką įvyks spalio 26 dieną, Hollywood svetainėje. 
Svetainė bus tinkamai išpuošta. Bus dovanos 
prašmatniausiai ir gražiausiai pasirengu
siems. Tikietų iškalno galima gauti pas kank- 
liečius, tik 30 centų.

CHORO KONCERTAS GRUODŽIO 1
Kad tinkamai atžymėti kankliečių koncertą, 

kad geriausiai pasirodyti publikai, bus persta
tyta muzikalis veikalas “Nugrimzdęs Dvaras.“ 
Perstatyme dalyvaus P. Stogis ir kankliečių 
merginų choras.

OPERETE “A DREAM WALTZ” 
šiomis dienomis aplaikėme nuo J. Stepona

vičiaus vertimą aukščiau paminėto veikalo, 
operetės ir greitai pradėsime dirbti, kad šią 
operetę perstatyti Chicagos publikai.

Iš* LMS centro aplaikėme dainų sąsiuvinį, 
ką yra 12 dainų. Choro valdyba nutarė dai
nas peržiūrėti ir priduos chorui mokintis.

Patartina jaunimui ir suaugusiems prisira
šyti prie choro. —Sirdūkas.

Mūsų chorų vyriausias tiks
las buvo skleist lietuviškoji dai
na Amerikos lietuvių išeivijoj, 
supažindint Amerikos, lietuvių 
jaunimą su lietuvių kalba, su 
lietuvių daina, jos motyvais ir 
tuo parodyti kitoms tautoms, 
.kad Amerikos lietuviai yra kul
tūringi žmonės, kad jie moka 
įvertinti ir pagerbti tai, ką mū
sų protėviai ir tėvai, abelnai, ką 
mūsų liaudis per šimtmečius, 
kovodama už tautinę, ekonomi
nę ir dvasinę laisvę, sukūrė.

Reikia pasakyti, kad Ameri
kos lietuvių menininkų šis pa- 
simojimas turi neapsakomai di
delės svarbos lietuviškai dainai.

Mes dainavom dainas tų lai
kų, kai Lietuva buvo didelė ir 
galinga, kai ji žydėjo; mes dai
navom apie Birutę, Vytautą ir 
Kęstutį; mes dainavom dainas 
iš tų laikų, kai lietuvius terio- 
jo kryžiiibčtaŲkai lietuvio gar
bė tapo paneigti ir pats lietu
vis buvo pavergtas Lenkijos po
nų ir Rusijos carų; mes daina
vom dainas ir iš tų laikų, kai 
vokiečiai buvo okupavę Lietuvą, 
kai lenkai buvo užgrobę Vilnių 
—Lietuvos sostinę; mes daina
vom dainas ir iš netolimos pra
eities, kai smetoniškasis reži
mas viešpatavo Lietuvoje, kai 
mūsų tėvų gimtinė žemė ir 
liaudis vaitojo sukaustyta ne
laisvės retežiais, kai mūsų tėvų

gimtinė buvo paversta vienu di-
dėlių kalėjimu, kalėjimu, ku
riame buvo apkaustyta ir ap
mūryta lietuvio garbė, laisvė ir 
džiaugsmas.

Dainininkai, jei jūs esate 
nuoširdūs lietuviškosios dainos 
patrijotai, jūs, be abejo, paste
bėjote, kad tų laikų lietuviškoji 
daina turi didelę daugumą 
liūdnų motyvų, kuriuose atsi
spindi liūdėsis, vargas, prie
spauda ir lietuvio laisvės ir gar
bės pažeminimas. Bet mes jas 
dainavom, mes naudojomės sa
vo tautos neišsemiamais meni
niais lobynais ir tas dainas be
dainuodami mes reiškėme savo 
protestą visiems mūsų tautos 
žemintojams ir išnaudotojams.

Keičiasi laikai, keičiasi rube- 
žiai, keičiasi pasaulis ir daug 
kas pasikeitė mūsų tėvų žemė
je. Sykį ant visados lietuvis iš
silaisvino iš visokios priespau
dos ir pažeminimo. Lietuvis 
jau kuria naują gyvenimą, nau
ją rytojų,—rytojų, už kurį jis 
vedė negailestingą kovą!

Mums netenka abejoti, kad 
lietuvis, kurdamas naują gy
venimą, kurs ir naują dainą. 
O mes, kurie kėlėme lietuvišką 
dainą, jos meną, turime dar su 
didesne energija ir pasiryžimu 
kelti į padanges lietuviškąją 
dainą.

Amerikos lietuvių tarpe atsi
randa blogos valios žmonių, ku
rie daro įvairių užmetimų me
nininkams, bandydami juos 
priskirti prie įvairių politinių 
partijų. Tie žmonės bando įkal
bėti mums, kad Lietuvos jau 
nėra, Lietuva jau žuvo ir t.t. 
Bet tai netiesa! Yra Lietuva. 
Gyvavo, gyvuoja ir gyvuos lie
tuviškoji daina ii’ mes esame 
pasiryžę tą dainą skelbti pa
sauliui.

Mes atvirai sakome tiems 
žmonėms, kad mes nesame poli
tikai ! Mes menininkai. Ir kai
po menininkai, mes dainuosim 
lietuvišką dainą, nepaisant, ko
kia valdžios forma besivaidytų 
Lietuvos žmonės. Kas išsižada 
savo tautybės, tas pažeminimo 
vertas sutvėrimas.

Menininkai, neužmirškime, 
tačiau, kad daina labai silpnai 
skambės, jei mūsų chorai bus 
maži. Mes turime dėt visas pa
stangas savo chorus padidinti 
ant tiek, kiek leidžia aplinky
bės. Juo didesnis choras, juo 
skaudesnė daina!

Chorų organizavimo .ir jų 
auklėjimo darbu turi susidomėt 
ne tik dainininkai, bet visa lie
tuviškoji jaunuomenė ir suau
gusieji. r

Pranas Pakalniškis, 
LMS CK Sekretorius.

Su Trisdešimts Metų I 
(Aukauju Draugui Taurui)

Per trisdešimts metų darban literato,
Daug sultingos jaunatvės įliejai.
Jei kas vakar vaipės, tas šiandien jau mato— 
Aukojais kiltadvasei idėjai!

Darbuokis, o drauge! Pasaulis jau kinta!
Abejones išvėto tikrovė.
Jau per gaisrų dūmus, skaistus rytas švinta;
Alsuoja tiesa ir dorovė.

Būk sveikas, sulaukęs trisdešimto meto,
Kai plunksną tu pamylėjai.
Kas gi besuskaitliuos laiką literato,
Naktis paaukotas idėjai?

Lai šis jubilėjus suteikia tau ūpo
Ir dvasiai naujo peno.
Juk ne vien’s iš mūsų kelyje suklupo,—
Dar jaunas kūryboj paseno.

Senos Vincas.

Iš Chorų 
Gyvenimo

Sietyno Choro sekretorius d. 
į P. Kasper, iš Newarko, prane
ša, kad sietyniečiai rengiasi vi
su smarkumu žiemos sezonui. 
Jis patiekė ir datas įvykstančių 
Sietyno choro parengimų, štai 
jos:

Spalių 27 d., 1940, įvyksta 
metinė vakarienė; .sausio 25 d., 
1941 m., įvyksta jų koncertas; 
gegužės 3, 1941, bus lošiama 
operetė. Sietyniečiai prašo apy
linkės chorų nerengt parengi
mų tose dienose, bet skaitlingai 
dalyvaut jų parengimuose.

Būtų gerai, kad ir kiti cho
rų sekretoriai praneštų LMS C 
K. sekretoriui savo choro veik-

PUTRAS PILKA
1. Juodas Laikas

Vienodai juodas laikas kažkur skendo, 
Ir numylėta žemė sukėsi tamsi— 
O širdyje daina iš kraujo brendo, 
Daina šviesi, šviesi.
Vienodai juodas laikas kažkur skendo,
Ir žvaigždei krintant žemė likdavo rausva— 
O mintyse tikėjimas vis brendo,

. Kad žemė bus laisva.
Vienodai juodas laikas kažkur skendo 
Ir numylėta žemė sukės purvina— 
O širdyje šiai žemei meilė brendo, 
Kaip kraujas raudona.

2. Keturi Kapai
Kai visi vergai sukils, 
Kumščių miškas čia pakils— 
Per bulvarus ir gatves 
Darbo vėliavos nuves.
Jos už miesto išsities, 
žalias kaimas susilies— 
Laisvės mūši n stot bendrai 
Šaukia keturi kapai.
Niekas, niekas nepalauš
Dėl gyvenimo gražaus— 
Niekšai kovą pralaimės, 
Niekšų siaubas subyrės.

3. Aristokratiškas Absurdas
Iš savo prakaito ir skurdo, 
Iš savo sielvartos naktų

Sukūrėm mes aristokratišką absurdą
Dėl niekšų, sukčių ir vagių.
Per jų stalus šampanas liejos—
Tai liejas prakaitas žmogaus!
Mes buvome tiktai baltom širdim juodieji 
Jų jungui vilkt ir jiems vergaut.
Bet vienąkart tauta bežadė
Prabilo iš visos širdies—
Pakriko jų graži, graži šecherezada
Iš tūkstančio vienos nakties.

4. Žeme Žydi
Kaimas pjauna gelsvą pėdą—
Ech, vdlio, valio!
Baigė vargą, baigė bėdą—
Lietuva jau jo!
Rūksta fabrikas kaip rūko—
Ech, valio, valio!
Naujos dienos, nauji šūkiai—
Lietuva jau jo!
Verda darbas, džiaugsmas lydi—
Ech, valio, valio!
Žemė vėliavomis žydi—
Lietuva jau jo!

5. Darbo Žmogus
Dainuodamas ir dirbdamas einu per žemę 

plačiąją.
Tėvynėj mano teka saulė, tėvynėj mano 

leidžias.
Ateis, ateis visi į pergalės manifestaciją, 
Nes į tautų bastilijas jau mano rankos 

beldžias!

A. Liepsnonis.

Nauja Diena
Naktis, naktis ir naktis. Tokia Lietuva buvo 

vakar. Ji dejavo, verkė pančiuose. Ji plūdo 
kraujuje. Ją fašizmas trylika metų stūmė į 
mirtį, į kapą, į bedugnę. Tačiau ji tikėjo ir 
svajojo. Ir ji nemirė. Jos gelmėse kunkuliavo 
suveržtos jėgos. Toji jėga, kaip upė, išsiliejo, 
patvino po Kauno gatves. Lietuva žengė iš 
fabrikų, iš kalėjimų, iš rūsių, iš priemiesčių 
į Petro Vileišio aikštę, žengė pirmą kartą, 
žengė galinga, linksma, triumfuojanti, šau
kianti.

Jūra žmonių, žydėjo, plevėsavo raudonos 
vėliavos. Plaktukai, Stalinas, Molotovas ir Vo- 
rošilovas. Kas tai yra? Tai nauja Lietuva, tai 
nauja liaudis! Ji prisikėlė gyvent, kurt, žydėt.

Pro rūkus, pro kraują užtekėjo saulė. Šioji 
saulė užtekėjo įžengus į Lietuvos žemę didžiy 
jai galybei—Raudonajai armijai.

Po atviru dangumi liaudis juokėsi, šypsojo
si, kalbėjo, reiškė savo mintis, savo troškimus, 
savo svajones, kurias trylika metų nešiojo šir
dies gelmėje.

Raudonos, kaip rožės, vėliavos šlama, šneka. 
Darbo žmonės žiūrėjo į didįjį Staliną. Jie 
skaitė plakatus. Jie lipo į tribūną.

Ne, jie neužmiršo kalbėti. Ir kalbėjo, su 
džiugesiu žvelgdami į savo likimą, į savo 
ateitį.

Smetona pabūgo, pabėgo. Naktis negrįš. 
Liaudis įsisiūbavo naujai gyventi, naujai dirb
ti ir nugalėti jos priešus.

Pirmą kartą nuo 1919 metų Komunistų 
Partija laisvai prabilo į tą liaudį, į tuos tūks
tančius, į tuos darbininkus, kurių žvaigždė ji 
buvo. Komunistų Partiją mušė, šaudė, nieki
no, šmeižė. Tačiau ji ir pogrindyje neužgęso, 
neužduso, šiandien ji pasakė: “Aš būsiu lais
va!“

Fabrikai, dirbtuvės, rūsiai, požemiai žengė 
Kauno gatvėmis. Juos vedė raudona vėliava 
ir Stalinas: “Socialistinė sovietinė Lietuva!“ 
—skambėjo jų lūpose. Svajonė ir kova turi 
pražysti gražiais vaisiais: nauja Lietuva, nau
ja tėvynė!

, Kaunas žengė, Kaunas dainavo, Kaunas 
juokėsi, Kaunas sveikino Raudonąją armiją, 
Sovietų Sąjungą ir Staliną. Virš fašizmo griu
vėsių, virš fašizmo pelenų švietė, spindėjo 
nauja diena.

Saulė užtekėjo. Už saulę ji mokėjo savo su
(Tąsa ant 4-to pusi.)

los planus.

Brooklyno Aido choras ruo
šiasi šią žiemą suvaidinti “Ma
lūnininką ir Kaminkrėtį.“

Pereitą sekmadienį, Eliza
beth Bangos Choras turėjo la
bai įspūdingą parengimą. Tai 
buvo koncertas, operetė “Kup
rotas Oželis“ ir šokiai. Kon
certinę dalį pildė pats Bangos 
Choras, Aldonos Klimaitės va
dovybėje. Choras dainavo kele
tą kartų geriau, negu kad LMS 
Dainų Festivalio programoj, 
šiuokart- dainininkų skaičius 
buvo žymiai didesnis ir be, to, 
jų pačių žodžiais tariant, “išė
jo geriau, kad ant savo stei- 
čiaus dainavom.“ Choro moky
toja taipgi dainavo keletą solo 
dainelių. x

Sietyniečiai lošė “Kuprotą 
Oželį” vadovybėje režisieriaus 
Jono Valenčio ir komp. Bronės 
Šalinaitės.

Reikia pasakyt, kad šį sykį 
sietyniečiai tikrai artistiškai 
suvaidino. . Tas parodo, kad 
prie gerų norų, patyrusių va
dovų ir mėgėjai-lošėjai gali es
tradoje gyvent ir veikt taip 
laisvai, kaip ir realiame gyve
nime ir perduęt publikai tai, 
ką veikalo autorius troško per
duot.

Ir kurgi nesidžiaugsi! Juk 
taip suvaidint Amerikos lietu
vių mėgėjams retai pasitaiko. 
Dažniausia mūsų mėgėjuose vy
rauja nuomonė, kad veikalus 
sulošti turi sufleriai, o jie pa
tys rausta iš gėdos estradoj ir 
nežino, ką daryt. Nemažai gė
dos tenka panešti ir publikai, 
kuri turi stebėti atkartotinus 
nepasisekimus. Bet šį syk, 
kiekvienas, kuriam teko stebėt 
“Kuprotą Oželį,” jautėsi jau
kiai. Lošimui pasibaigus galė
jo kiekvienas pasididžiuoti lie
tuvio mėgėjo triūsu.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

DIDYSIS LIETUVOS ŠVIETĖJŲ KONGRESAS KAUNE. Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Kaune, Sporto salėje, įvyko pirmasis visuotinis Lietuvos švietė
jų—visų mokyklų mokytojų, prieglaudų, vaikų .darželių vedėjų bei mokytojų kongresas, į kurį susirin ko apie 13 tūkstančių žmonių iš viso krašto ap
tarti mokyklos ir liaudies švietimo klausimus. V aįzde matome kongreso dalį. Tribūnoje kalba švietimo ministeris Antanas Venclovas. ' .....



Ketvirtas puslapis

Atsisveikinkite su Lietuviškais 
Dvarais ir Vargšų Neprieteliais— 

Buvusiais Ponais

p.
įį

ji

(Tąsa)
Į kaimo gatvę sunkiai įvažiavo pilnas 

kviečių prikrautas vežimas. Mažas ku
meliukas žvengdamas vijosi vežimą, ku
rį traukė įjungta kumeliuko motina. Dvi 

kiškaitę raudonskruostės mergos ėjo pa
skui vežimą, užsimetusios šakes ant pe
čių. Kažkur toli skambėjo liūdna ir il
gesinga daina. Ir visa šitai: iškaitusios 
mergos, šiaudą kramtąs berniokas ant 
vežimo, ilgesingos ir liūdnos dainos pos
mai tik dar labiau paryškino, kad ne tik 
vienas Ripokas su Tričiumi, bet ir visas 
kaimas laukia gyvenimo, kuris, tiesa, vis 
tiek skęs sunkaus darbo dienose, bet ku
ris bus ne tokis sunkus, grasus ir bevil
tiškas, kaip ligi šiol.

Ukmergės apskrityje labai gausu dva
rų, ir gana būdinga: kur daugiau dvarų, 
ten ir skurdas didesnis. Deltuvos vals
čiuje yra Leonpolio, Mikališkių, Kūrenu 
ir Šalkavos dvarai; Balninkų valse, val
stiečių viltys sudėtos į Paužolkos, Bal
ninkų dvarus; Galvonių valsčiuje išnyks 
Ostruvkos, Lepšių (dvaras priklausė 
Chodokauskienei), Alekniškių, Čiukiškių, 
Svietiškių, Gunų, Galijevkos dvarai; Gie
draičių valse, žemės pertvarkymas be 
stambių ūkių paliečia Juodiškių, Vaiku
čių, Marcinkiškių, Aleksandriškių, Ko
vaičių dvarus; Kovarsko valsčiuje bus 
išdalinti Jakubavos, Svirnų, Dabužių, Ju- 
šiškių, Veselavos, dvarai. Pabaisko valse, 
yra Verškaimių ir Vaitkuškių dvarai; 
Pagirio valse. — Anėlavos, Vaivadiškių, 
Reinaičių, Vaiškonių, Kreivių, žižmių, 
Pasročių, Milagainių, Vitartų, Taukada- 
žių, Bareišių, Bukonių, Pupkulių dv.; 
Taujėnų valse, bus išdalinti Pamūšio, 
Taujėnų, Užugirio (Smetonos), Staškū- 
niškių, Svirnų, Kirveliškių, Jasiuliškių, 
Promislavos, Šalkavos, Viskonių, Dam- 
buvkos, Mušalkos dv.; Želvos valse. — 
Laumėnų ir Laumenkos dv., Žemaitkie
mio valse.— Šventupiu Sesarties ir Ku
nigėlių dv. ir .Siesikų valse. — Siesikų 
(354 ha.), Laukinės (342 ha) ir Kiškeliš- 
kių dvarai.

Apie gyvenimą dvaruose rašiau atski
rai. Čia galima tik pridurti, kad beveik 
visuose dvaruose paskirti komisarai, ku
rie rūpinasi, kad dvare būtų tvarka ir 
kad visi darbai būtų laiku nudirbti. Ku
mečiai ir padieniai darbininkai jau spė
jo dvaruose pasijusti tikraisiais šeimi
ninkais, tačiau didžioje daugumoje jie 
yra rimti ir susipratę vyrai, kurie žino, 
kad prastas yra tasai šeimininkas, kuris 
nedirba pats ir kuris nesirūpina savo 
namais ar savo ūkiu. Visi laukų darbai 
čia atliekami su dviguba energija ir dvi
gubu ryžtingumu. Yra dvarų, kurių dar
bininkai atsisakė net komitetus rinktis 
darbo metu, o šitą reikalą atidėjo, kol 
laiko daugiau turės.

Kovarsko valsčiuje susidūrėme su 
valst. Burbuliu, gyvenančiu Dauginčių 
kaime. Jis teturi tik 3.96 ha, iš kurių net 
negalėjo išsimaitinti. Burbulis buvo tik 
ką sugrįžęs iš valsčiaus ž^mės ūkio ko
misijos, kur sužinojo, 
pridėti dar 6 ha žemės, ir pagaliau jis 
jau bus ne vargingas mažažemis, tačiau 
10 ha ūkininkas.

Naujas Gyvenimas Sušvinta Kaimui
—Kitą gyvenimą gyvensiu,—kalbėjo 

ūkin. Burbulis. — Žemę dirbti moku ir 
netingiu, o dabar ir visai kitas ūpas bus 
žemę dirbti. Juk jau ne tie laikai, kada 
paryčiu atsiradęs kieme antstolis palai
dodavo visas valstiečio viltis... Dabar 
ateitis priklausys tik darbo žmogui.

Kitas valstietis — Kazys Žemaitis, gyv. 
Kovarske, — džiaugėsi, kad pagaliau bus 
atitaisyta neteisybė, kuri buvo lemtinga 
jo gyvenimui. Tėvas paliko vaikams 42 
ha žemės, kuri yra užrašyta vieno vaikų 

. vardu. Jis tik 4.5 ha turi iš tos žemės.
Vienas brolis gyvena Kąune ir nieko 
bendra su žeme jau nenori turėti, jau
nesnioji sesuo taip pat valdo tik 4.5 ha, 
o už tat vyresnioji sesuo našlė Navašins- 
kienė valdo apie 30 ha velionies vyro 
žemės ir Tikusius 33 ha tėvų -palikimo. 
Dabar visa šita žemė iš Navašinskienės 
paimta valstybės fondan, ir jis su sese
ria iš jos gaus po 5.5 ha. Vadinasi, tėvų

* palikimo 12^-ha pereina į svetimųjų-ran- •
■L * * .

jam nutarta

kas, tačiau juodu su seseria vis dėlto 
laimi, nes dabar gyvens jau 10 ha ūkyje.

Povilas Čiuškys iš Dauginčių kaimo 
tvirtino, kad jis tuojau pat griebsis pu
renti ir tręšti gaunamus 4 ha, nes tą 
žemę gauna iš Karmansko dvaro, kuria
me žemės buvo daug, bet kuri buvo pras
tai dirbama ir prastai tręšiama. Dabar 
tos žemės sklypas pereina į jo rankas, 
ir jis privalo ją taip dirbti, kad ji duotų 
neprastesnį derlių, kaip ir jo ligi šiol val
dyti 6 ha.

Kaimiečių nuotaikos užkrėtė matinin
kus, savivaldybininkus. Kovarske Kveda
ras ir Gudynas tvirtino, kad juodu su di
džiausiu džiaugsmu padeda valstiečiams 
žemės pertvarkymo darbe, nes juk tat 
atitaisoma didžioji neteisybė, kurią gy
veno ligi šiol mūsų ūkininkija. Neteisin
ga, kad dvarininkas turi tiek žemės, jog 
jis jos net neapeina ir net nemato, kaip 
ji dirbama ir kaip prižiūrima. Tuo tarpu 
dvarų kaimynystėje gyvena tūkstančiai 
valstiečių, kurie savo 2—3 ha žemės skly
pelius kasdien purena su didele meile, 
nurankiodami net stambesniuosius ir 
smulkesniuosius akmeniukus, prižiūri tą 
žemę su didžiausiu rūpestingumu, o 
trokšta tik vieno: kad galėtų išsimaitin
ti iš tos žemes ir kad antstolis jiems ne
grasintų.

Valstiečiai dabar pergyvena rimtą su
krėtimą, ir kelių dienų nerimas visada 
vertas to džiaugsmo, kai pagaliau suži
no, kad prašymas patenkintas ir žemės 
tikrai gaus. Vis dėlto yra ir kitokių klau
simų. Vienoje kitoje komisijoje valstie
čiai teiraujasi su didžiausiu nerimu apie 
savo žemelės likimą, kuri yra kieno nors 
kito valdoma. Pvz., Žibučių km. (Taujė
nų- valse.) gyv. Petras Sakalas gavo II 
kateg. tarnybą Veterinarijos akademijo
je, o žemę—3.26 ha dirba ir tvarko žmo
na. Šitas žmogus išsirūpino specialiai 
atostogų kėlias dienas ir kelias dienas 
teiravosi, ar jis dar galįs turėti žemę ir 
tarnybą, ar jau reikia grįžti prie žemės. 
Kai kuriuose miesteliuose po 1 ha gavę 
žemų ^kategorijų tarnautojai, kuriems 
neaišku, ar jie tuojau privalės statyti 
grįčias ir ar nepaims iš jų tą žemę, jei 
jie tik po kelerių metų pajėgs pasistatyti 
tuose sklypuose namelius. Antanas Če- 
kauskas, gyv. Taujėnų valse. Šalnų .km., 
turi 6 ha, bet 4 ha raistas, o dirbama že
mė tik 2 ha. Jis džiaugiasi gausiąs dar 
4 ha, o jo žmona su ašaromis akyse šne
ka, kad pagaliau jau nereikės žemelę 
dirbti svetimiems ir svetimiems turtą 
krauti, ką jie darę ligi šiol. Juk jie kas
met apdirbdavę turtingiesiems kaimy
nams savo arkliais ir padargais-net iki 
20 ha. Dabar jiems pilnai pakaks savo 
žemės, ir niekas jų nestumdys, niekas iš 
jų nesijuoks, kaip iš “halubkininkų... ”

Valstiečių Pageidavimai Labai Maži t
Štai suvargęs ir sunykęs, tarytum ši

pulys, ūkin. Stasiukaitis, gyv. Išlaužu 
km., Pagirio valse. Jis turi 3 ha dirba
mos ir 6 ha kelmynų, kuriuos mielu noru 
kam nors perleistų. Jo norai labai kuk
lūs: dar n^rs 0.5 ha dvaro žemės, kuri 
prieina prie jo žemių... Danielius Eiva, 
gyv. Pagirio valse., tenori tiktai išlaikyti 
nepaliestus keletą ha, kuriuos jis dėl ne
turto buvo priverstas nuomoti kitiems 
turtingesniems, o pats dirbdavo žemės 
darbus pas svetimus ūkininkus. Už tat 
stambaus ūkio turinčio 56 ha, savinin
kas Daugėla, gyv. Kreivių km., Pagi
rio valse., buvęs jūrų kapitonas, reiškia 
nepasitenkinimą, kad jam palikta ne 30, 
bet 10 ha. Esą, jis dirbęs tą žemę jau 
dvejus metus ir turįs teisę reikalauti, 
kad jam būtų palikta pilna norma. De
ja, jis komisijon atsivedė ir pusininką, 
kuris faktinai apdirbdavo tą žemę, ir tuo 
tik pakenkė savo argumėntams. Kitas 
žemvaldys—dvarin. Giedraitienė (Žeime
liu dv.)—apsižiūrėjo, kad dar ne viskas 
iš dvaro išvežta ir parduota, ką išvežti 
gali, ir valsčiun atėjo leidimo, kuris pa
darytų sukalbamą dvaro darbininkų ko
mitetą, neduodantį dvarininkei ir toliau 
apiplėšinėti dvaro. J

----------- (Bus daugiau)—

NAUJA DIENA
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

nų ir dukrų kančiomis bei gyvybe. Ne, saulė 
daugiau nenusileis.

Fabrikai dainuoja, gatvės dainuoja, žemai
tės žemė išlaisvinta, prikelta. Proletarinis dai
nius Julius Janonis nuo šios dienos laisvas. 
Ir tegu su fabrikais, su darbo žmonių jūra, 
su raudonomis vėliavomis,, su Janonių, su že
maite, su Vincu Krėve keliasi ir dainuoja tie 
poetai, tie rašytojai, tie “sielos inžinieriai,” 
kurie mato ir girdi naują Lietuvą!

Liaudies priešai liūdi. Tačiau jie nenurimo. 
Jie sulindo, susigūžė pelės urve. Juos reikia 
nugalėti, sumušti! “Geruoju negausim nieko!” 
Liaudis suprato ir išgirdo Janonį. Argi jo ne
išgirs dainiai, rašytojai?

Lietuva reikalinga naujų dainų, naujų epo
pėjų, naujų romanų. Sovietų tankai, plieno 
arai padangėje, minios šauksmai, demonstraci
ja, eisena, raudonos vėliavos, plakatai, Stali
nas, kruvinasis Smetona, tėvynės prisikėlimas 
ir džiaugsmas—visa tai turi virsti rašytojo 
žodžiu, troškimu, svajone, darbu.

Nėra Smetonos. Nėra ir tų varžtų, kurie

Elizabeth. N. J
Naujo Pas Mus 
6 buvo suvaidinta 
“Kuprotas Oželis.” 
Bangos Choro meti-

Vaidino Sietyno 
Vaidini-

Kas
Spalių 

operetė 
Tai buvo 
nė iškilmė. 
Choras iš Newarko. 
mas išėjo gana gerai. Sietynie- 
čiai vykusiai sulošė. Už ope
rečių arba teatrų vaidinimą 
sietinyiečiams priklauso artis
tiškas titulas.

Šis veikalas elizabethie- 
čiams patiko ir buvo patenkin
ti. Operetei režiserius buvo 
Jonas Valentis, muzikos 
akompaniste Bronė šalinaitė.

Pradedant lošimą Bangos 
Choras sudainavo kelias liau
diškas daineles, vadovaujant 
A. Klimaitei. Bangiečiams dai
nos išėjo vykusiai. Aldona 
Klimaitė dainavo solo. Galima 
pasakyti, kad Aldona turi lie- 
tuyiškos lakštingalos balsą.

Publikos buvo nemažai, bet 
galėjo būti daugiau, šis pa
rengimas, galima sakyti, išėjo 
pasekmingai.

Atsisakė garsinti per radio 
operetę “Kuprotas Oželis” lie
tuviškų valandų "vedėjai Rat- 
kus ir Giraitis, argumentuoda
mi, kad stoties savininkas už
draudė garsinti teatrus, kon
certus ir tam panašiai. Tai 
yra ne stoties savininkų už
draudimas, bet Smetonpalai- 
kių fašistų diktavimas radio 
vedėjams. Kaip žmonijos isto
rija, dar niekas-nėra girdėjęs, 
kad būtų draudžiama garsin
ti tokius daiktus, kaip dailė, 
menas, dainos, muzika.

Jūs, broliai radio vedėjai, 
pasakykite atvirai, kad jums 
smetonininkai pabėgėliai įsa
kė skelbti boikotą, tai jūs ir 
negarsinat, bandot boikotuoti 
Bangos Chorą. Jūsų garsini
mas per radio ar 
mas chorui nieko 
Bangos Choras iki 
veno draugiškai su 
dėjais. Ant toliau to
Jūs kasat kitam duobę, bet 
patys j on įkrisite.

Biznieriai simpatiškai atsi
neša link Bangos Choro. Ka
dangi choras rinko ant pro
gramos garsinimus, tai vietos 
biznieriai ir profesionalai ne
atsisakė, pasigarsino savo biz
nius arba profesijas. Tuo bū
du jie parėmė chorą finansiš
kai. Už tai jiems ačiū.

Vokiečiai Saugo Rumunijos 
Žibalo Šaltinius nuo Anglų
Bucharest, Rumunija. — 

Atsiųsta vokiečių kariuo
menė susibūrė daugiausiai 
apie Rumunijos žibalo šal
tinius ir stato įvairias ap
saugas, kad Anglijos agen
tai neišsprogdintų šių žiba
lo šaltinių ir jo perdirbimo 
fabrikų.

P r a e itame pasauliniame 
kare talkininkai išsprogdi
no žibalo įmones Rumuni
joj, kuomet vokiečiai įsi- 
briovė į ją.

Iš CHORŲ GYVENIMO

negarsini- 
nereiškia. 
šiol sugy- 
radio ve- 

nebus.

šiemet 
vajuje, 
č am pi

ki-

Drg. A. Stripeika 
nedalyvaus “Laisvės” 
Penkius metus išlaikęs 
jonystę, paliėka šiemet 
tiems. Kam ši garbė teks va
jaus pabaigoj, sunku atspėti. 
Vienok galima manyti, kad 
iš New Jersęy neišslys.’ Jer- 
siečiai, nepaleiskim čampijo- 
nystės į kitas valstijas!

Ukrinas.

16,000 AMERIKONŲ TO
LIMUOSE RYTUOSE
Washington. — Skaičiuo

jama, kad japonų užimtose 
Chinijos dalyse, Manchu- 
kilo, Korėjoj ir pačioj Japo
nijoj yra 16,000 Amerikos 
piliečių. Jie, pagal paragini
mą iš Washingtono, norėtų 
tuojau grįžt namo, bet trūk-
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rakino mintis. Lietuva laisva ir daina laisva.
1920 metų pabaigoje žemaitė nerado Lietu

vos. Nes ją degino, teriojo, mušė Smetona. 
Jei šiandien prisikeltų didžioji revoliucinės 
demokratijos rašytoja žemaitė, ji rastų Lietu
vą! Lietuva gyvuoja, Lietuva iš rūkų žengia 
kurti, statyti naują epochą. Tatai supranta ir 
girdi visa liaudis, visa mūsų šalis. Jos džiaugs
mas, jos šypsena, jos žodis, jos demonstracija 
liūdi j a, jog ji seniai buvo nusistačiusi nustum
ti, nuversti Smetoną. Tačiau ji dar nespėjo 
susivienyti.

Nuo Lietuvos liaudies nuėmė erškėčius, su
daužė pančius Raudonoji armija. To 
niekado neužmirš. Tai epopėja, kuri 
žiba žvaigždėmis.

Kas yra šiandien Lietuva? Nauja 
raudonos vėliavos, Stalinas, darbo 
džiaugsmas ir veržimasis sukurti naują, švie
sų, žydintį gyvenimą! šios Lietuvos niekas ne
nugalės, nesustabdys! Nes ją saugo Sovietų 
.^lies herojiški kariai, tankai, sakalai.
\ Miestai ir kaimai keliasi iš sutemų. Trijų 

milijonų’tauta kuria naują istoriją. Prasidėjo 
tėvynės žydėjimas!

liaudis 
tviska,

diena, 
žmonių
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žiemos ilgus ir nuobodžius va- r 
karus išnaudot meniniams ir. 
kultūriniams darbams.

Pranas Pakalniškis, 
LMS CK sekretorius.

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)
kia, bet ateityje mano suvaidin
ti du veikalu. Kenosha Lyros 
Choras j ieško mokytojo ir ren
giasi prie koncerto. Programą 
pildys LKM Choras. Liuosybes 
iChoras (Waukegan) ir Laisvės 
Choras (Rockford) laiko pamo
kas; rengiasi prie koncertų ir 
vaidinimų.”

šios kuklios žinutės rodo, kad 
mūsų chorai rimtai rengiasi

Dr. John Repshis 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harva’rd Street 
kampas Inman Street 

k Arti Central Skvero 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.: TRObridge 6380
OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
šiomis dienomis gavom žiups

nelį žinių nuo LMS 1-mo Aps
kričio raštininko, J. D. Ben- 
dokaičio, iš Chicagos, apie -te
nykščių chorų pasimojimus:

“Noriu trumpai pabrėžti, kas 
yra veikiama LMS 1-mo apskri
čio menininkų tarpe.

“LKM Choras rengiasi prie 
koncerto ir pradės mokytis ope
retę ‘A Dream Waltz’. Aido 
Choras j ieško operetės pagal 
savo skonį. Dramos 1-ma Kuo
pa šiuom kartu dar nieko nevei-

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

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Street

VAJUSLAISVĖS
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

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

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

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

9—$7; 10—$5. '

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

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

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

Prenumeratas ir mokestį siųskite siuomi antrašu:

“LAISVE” 427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.

Prašome visų “Laisvės” skaityto jų gauti savo dienraščiui nors po 
vieną-naują skaitytoją.



Šeštadienis, Spalių 12, 1940

Worcester, Mass.
Mūsų Naujienos

Spalių 3 d. vakare įvyko ben
dras LLD 1 55-11 kp. specia
ls susirinkimas, mūsų dienraš
čių “Laisvės” ir “Vilnies” va
jaus klausimu. Susirinkimas 
galėjo būti skaitlingesnis — 
simpatijos, draugės ir draugai, 
neužtenka, reikia ir žingsnių 
padaryti, rėikia ir rankas prie 
darbo pridėti. Momentas labai 
svarbus, pasaulis dega (išsky
rus Sovietų Sąjungą) uždeg
tas juodojo fašizmo. Lietuvos 
liaudis džiaugiasi nusikračiu
si fašizmą, šiais svarbiais 
klausimais kas diena yra ra
šoma mūsų dienraščiuose “Lai
svėj” ir “Vilnyje.” Taipgi 
daugybė laiškų iš Lietuvos 
dienraščiuose telpa.

Mes džiaugiamės kartu su 
Lietuvos žmonėmis. Tad įver- 
tinkim tą džiaugsmą, platin
dami mūsų dienraščius. Da
bar yra vajus. Mes visi turim 
draugų pažįstamų. Tegul ir 
kiti žino, ką mes sužinom iš 
teisingos darbininkų spaudos. 
Padarykim, kad visi Amerikoj 
darbininkai lietuviai džiaug
tųsi kartu su mumis Lietuvos 
nauju gyvenimu. Tada tik įro
dyti galėsim, kad mokam įver
tinti Lietuvos žmonių laimėji
mus.

Einam prie paties susirinki
mo. šį susirinkimą reikia pa
vadinti re’kšmingu ir pavyz
dingu. Vajaus kapitonu likos 
išrinktas drg. J. J. Bakšys. O 
draugai Jusius, Skliutas, Plok
štis, Jančius, Mazurka, Dovi- 
donienė, pasižadėjo stoti drg. 
Bakšiui talkon. Yra ir kiti mū
sų veikėjai ir “Laisvės” skai
tytojai prašomi gauti naujų 
skaitytojų ir priduoti d. Bak
šiui, arba patys pasiuskit.

Dabar mūsų vajininkams 
reikia palinkėti kuogeriausio 
pasisekimo šioj svarbioj dar
buotėj. Turint d. Bakšį už va- 
jininką, pasekmės bus geros.

Šis abiejų kuopų bendras 
susirinkimas nutarė pasiųsti 
sveikinimą V. Taurui su auka 
$5, jojo 30 metų literatiniame 
darbe. 5 d. spalių brooklynie- 
čiai pažangiosios spaudos my
lėtojai turėjo sueigą d. V. 
Tauro-Vidiko pagerbimui ir 
sveikinimui jo nenuilstančioj 
ilgų metų literatūros darbuo
tėj. Todėl šia proga ir mes 
worcesterieciai įvertinam dr- 
gų brooklyniečių žygį, ir kar
tu sveikinam d. V. Taurą už 
jo brangų darbą per tiek daug 
metų.

Gyvenk sveikas, d. Taurai, 
ir mes kartu džiaugiamies su 
pažangia Lietuvos išeivija jū
sų nuveiktais brangiais dar
bais.

Spalių 20 d. Olympia Par
ke įvyksta paskutinis piknikas 
LLD 11 kuopos naudai. Todėl 
mūsų apielinkės lietuviai yra 
prašomi nepamiršti.

Šis piknikas bus vykdomas 
rūpesčiu šių draugių ir drau
gų: Jusienės, Dovidonienės, 
Plokščio, Jančiaus, Ložaravi- 
čiaus, Mizaros. Komisiją tu
rim iš darbščių ir nuoširdžių 
žmonių. X) piknikauti mūsų 
Olympia Parkas yra gražiau
sia vieta Naujoj Anglijoj. To
dėl visi važiuokime į Olympia 
Parką 20 d. spalių.

Spalių 6 d. Lietuvių Kongre
so Mass. Sąryšis, Worcesterio 
skyrius, surengė prakalbas d. 
A. Bimbai, “Laisvės” redak
toriui iš Brooklyn, N. Y. Bim
ba kalbėjo dviejose temose. 
Pirmoj temoj jo kalba buvo— 
Lietuvos naujas gyvenimas, 
kas dabar daroma Lietuvoje ir 
kokia jos ateitis? Antroj te
moj kalbėjo, kaip Amerikos 
lietuviai atsineša linkui Sovie
tinės Lietuvos. Draugas Bim
ba pasakė labai gražią kalbą. 
Jisai įrodė faktais, kaip Lietu
voj buržuazija ir smetoninis 
fašizmas plėšė Lietuvos liau
dį, ir žudė ir kankino, arešta
vo tūkstančius Lietuvos žmo
nių vien tik už tai, kad jie 
norėjo gyventi, dirbti ir būda
vot! Lietuvą dėl visos liaudies, 
o ne dėl saujalės siurbėlių, ku

rie plėšė žmones ir dvarus 
pirko, o Lietuvą rengėsi pa
vesti Hitleriui, kad tuos su
plėštus nuo žmonių turtus ap
saugoti. Nes smetonininkai ži
nojo, kad liaudis amžinai ne
pakęs tų žmogžudysčių ir ko- 
tavojimų.

Drg. Bimba skaitė ištraukas 
iš Smetonos laiku ėjusių Lietu
voj laikraščių, kokias nesvie
tiškai dideles algas gaudavo 
Lietuvos fabrikų užvaiždos, ir 
kokias ubagiškas algas gau
davo tų įmonių darbininkai— 
po du tris litus į aieną, prie 
sunkiausių darbų. O užvaizdos 
gaudavo po kelius šimtus litų 
į dieną ir nieko nedirbdavo. 
Tai tokia buvo lygybė prie
Smetonos.

Taipgi nurodė, kaip bankai 
ir spekuliantai atimdinėjo že
mes iš valstiečių.

Ot kokia vagių šaika valdė 
Lietuvą per 13 ir pusę metų.

Šiandiena Lietuvoj naujas 
gyvenimas. Fašizmas išvytas 
amžinai, darbininkų niekas 
daugiau neišnaudos. Kas ne
dirbs, tas nevalgys. Džiaugia
si visa Lietuva, džiaugiamies 
mes kartu su jais.

žmonių į prakalbas susirin
ko apie 400. Bimbos prakalba 
visiems patiko. Buvo ir klausi
mų, į kuriuos kalbėtojas vi
siems atsakė.

Paprašius aukų dėl paden
gimo lėšų susidėjusių dėl šių 
prakalbų, publika sumetė 
$22.50. Padengus prakalbų iš
laidas liko $5.12. Už tuos pi
nigus likos užrašytas Kaune 
einąs dienraštis “Darbo Lie
tuva” — dėl viešo knygyno, 
29 Endicott St.

Aukų davė šie: P. Butkevi
čius, $1. Po. 50c: J. Dovido- 
nis, K. Kosulis, K. Valontu- 
kevičius, Jufčius, J. Krukonis, 
P. Banionis, Kely; Nocick, 35 
centus, D. Jusius—30c. Po 25 
c: P. Jelskis, D. Zemeikis, Ig. 
Šiupienas, M. Stonkienė, F. 
Kaulakis, P. Kazlas, Antana
vičius, J. Vaškus, J. Palevi- 
čius, F. Petkunas, J. Raulu- 
šaitis, A. Čeponis, J. Gustai
tis, Lažikas, J. Deksnis^ J. Pi- 
gaga, Meškienė, Ausejienė, J.
Sutkus, U. Tumanienė, V. Tra
kimas, M. Mazurkienė, O. 
Dvareckienė, B. Mizara, J. M. 
Lukas. Ačiū visiems už aukas.

Turėjom svečių ir iš toli
mesnių kolonijų, tai d. J. 
Egerį, iš Nashua, N. H., d. 
Karsoną iš Lowell, Mass., ir 
draugus F. Kaulakius iš Mal- 
boro, Mass. Ačiū visiem atsD 
lankiusiem į šį masinį susirin
kimą.

J. M. L.

London, spal. 10.— Anglų 
diplomatai kalba, kad Ru
munija iš dalies jau vokie
čių užimta. Sako, Anglija 
todėl neišvengiamai turės 
sutraukyti d i p 1 o matinius 
ryšius su Rumunija.

Pranešama, kad vokiečiai 
jau atsiuntė į Rumuniją ke
lias divizijas savo armijos 
ir prisigabeno daugybę ka- 
nuolių, tankų ir kitų karo 
pabūklų. Vokiečiai Rumuni
joj taiso vieškelius ir pra- 
vedinėja karinius telefonus.

Anglai piktinasi, kad ru
munai su sveikinimais pa
sitikę vokiečių armiją.

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE in hereby given that License NO. 
11W 1038 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage^ Control Law 
at 42 Beard St., Borough 'of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
Dt'OfYl I

’ WILLOW RESTAURANT
42 Beard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7912 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Ikiuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 271—273 Jay St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BRICCA 
The Park Tavern

271—273 Jay St., Brooklyn, N. Y?

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 808 has been issued to the undersigned1 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law af 
505 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on th< 
premises.

LOUIS CALLEGARI & RICHARD 
CALLEGARI

d-b-a Richey’s Tavenn
DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y505

NOTICE is hereby given that Licenre No 
CB 18 has been issued to the undersighed 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
504—6 Marion St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on th/ 
premises.

MAJOR JAMES A. McKENNA JR., 
Post 199 V. F. W. of U. S, , 

504— 6 Marion St., Brooklyn, N. X

/ .
fai .... . u......... ■■■ . .......

NOTICE is hereby fciven that License No. 
EB 2955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 ‘Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB . BERKOWITZ
572 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7903 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I>aw at 400 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN W. GRAY
400 Nostrand Ave., Brooklyn, Nr Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
640 Stone Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HARRY GREENBERG
640 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2904 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1021 Rutland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE KURTZ
1021 Rutland Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2904 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1021 Rutland Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE KURTZ
1021 Rutland Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby giveh that License No. 
EB 697 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
431 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

EMANUEL INFANTE 
d-b-a Emanuel Bar & Grill

431 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 600 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
72 Sands Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on ths 
premises.

MAMIE SNIKE
72 Sands St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 2882 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
830 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on th« 
premises.
DON M. PONCE & HYMAN SCHULMAN 
830 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 798 has been issued \įi the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Avenue II, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GROSSMAN
1019 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is -hereby given that License No 
GB 6930 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
414 Glcnmore Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM STACKOWITZ
414 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
115 Nassau Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

tHENRY A. WOLFF
115 Nassau Ave., Brooklyn, N. V.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2537 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the ‘ Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Lincoln Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB ALEXANDER &i JOSEPH 
ALEXANDER . 

d-b-a Suniite Dairy
29 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y

Manhattan Liquor Store
DABAR YRA

LIKERIŲ KARE
Mes išstojome su žemiausiom is kainomis, kokias tik

begalima suteikti sa vo kostumeriams

Kainos ant visu garsiu jų rūšių yra taip žemos 
kaip dar nebuvo nuo atšaukimo prohibicijos

Štai yra keletas iš daugelio rūšių:

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

Ateikite ir Persitikrinkite.
/

Sunday Farm Brand Whiskey $1.39 už kvortą

GOLDEN WEDDING 
THREE FEATHERS 
SCHENLEY RED LABEL 
SCHENLEY BLACK LABEL

WILSON
CALVERT RESERVE 
CALVERT SPECIAL 
GREEN RIVER

OLD OVERHOLT 
MT. VERNON 
GIBSON 
OLD MR. BOSTON PINCH

CARSTAIRS 
SEAGRAM 
SEAGRAM VO 
CANADIAN CLUB

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

/ JLslCdlot? JLr-oOO--- .--- .- .---------------------- -----.-A----------- -------- •--- .- —- c-
Kainos gali būt pakeičiamos 

be pranešimo

E A I S V IB
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 22'fO has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRIDA PETERSEN
434 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
5302 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL SLONIMSKY
5302 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2648 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
705 (Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AUGUST CARLS
705 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMA! IS KITUR
CONNECTICUT

LMS Conn. IV Apskričio metine 
konferencija įvyks sekmadienį, spa
lio 20, 1940, CIO Headquarters sve-
tainėje, 21 Water St., Torrington, 
Conn. Prasidės 10:30 vai. ryte. Cho
rai rinkite delegatus ir pribūkite 
laiku. Publika ir simpatikai kviečia
mi dalyvauti. — LMS iV-to Apskr. 
Komitetas.

ALDLD 13 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalio 13 d., Y 
M. H. A. Svetainėje, Walnut ir Fer
ry Sts., 2.30 vai. po pietų. Visi na
riai kviečiami ateiti į susirinkimą.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

I

nes jau yra prisiųsta šių metų kny
ga “Istorija,” tAi ateikite atsiimti. 
Taipogi reikia gerai prisirengti prie 
mūsų jubiliejinio parengimo, “Lais« 
vės” vajus ir kiti svarbūs klausima? 
bus svarstomi. Būkite visi laiku! 
—V. J. S. Sekr. (240-241)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. rengia didelį ba

lių jubiliejinį paminėjimui 25 m. nuo 
įsisteigimo šios organizacijos, Įvyks 
12 d. spalių, vakare. Ūkėsų Kliubo 
Svetainėje, kampas 3 ir South gat
vių. Įžanga 10c. Turėsime gerą or
kestrą šokiams. Bus užkandžių ir 
gėrimų. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės lietuvius dalyvauti. — 
Kom. (240-241)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 14 d. spalių, 7:30 v. v., Lietu- 
.vių Svet., 29 Endicott St. Malonėki
te dalyvauti, yra svarbių dalykų ap-
tarti. — A. W. (240-242)

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

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

(240-242)

BALTIMORE, MD.
ALDLD susirinkimas įvyks pir

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

X

Mes pasiliekam teisę 
limituoti kiekį

r Penkta* pualapk

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 pOc. (240-241)

CHICAGOS APYLINKĖJ
LDS II Apskričio metinė konfe

rencija įvyks spalių 27 d. Prašome 
visų kuopų priklausančiu 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 svetainę. — J. 
Skeberdytė, sekr. (240-241)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

VARPO KEPTUVE
3640 Stagg St TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniniui

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

Siunčiame duoną per pafitą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*.

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

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
jjpM Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 

Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
I Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerkles 

' | h Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai Ir ki-
tos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į Dr. Zina, 

WlWZ kad išaiškintų jūsų nesveikumą.
Kraujo Tyrimai — Slapumo Tyrimai — X-Rays 

Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.
IŠTYRIMAI DOVANAI

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

Tarp Union Square ir Irving Place
♦ Valandos: 9 A. M.—8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M.—-2 P. M.
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NewWko^KMTflniiM Paskyrė Padėjėją

Paskutinis Kvietimas 
Išvažiaviman

13-tą, 
pasi-

Visi-visos esate kviečiami 
atsilankyti į mūs draugišką iš
važiavimą Long Island girion 
šį sekmadienį, spalių 
pabuvoti tyram ore ir
linksminti. Bus karštų ir šaltų 
užkandžių ir gėrimų. Įžanga 
veltui.

Vieta randasi ant 25th Rd.- 
Springfield Blvd (abu tas 
pats), pasukt tankion girion 
maži du keliukai priešais Al
ley Pond Parko iškabą. Aikš
tė už apie bloko tolio. BMT 
ar Indep. traukiniais atvažia
vus į Jamaica išlipt ant Sut
phin Blvd, paimt Hillside 1 
busa, išlipt ant Springfield 
Blvd ir juomi eit į kalną ir 
toliau, kol praeisit dvi patil
tes. Tarp 1-3 vai. po piet at
vykę busu bus sutikti ir nu
rodyta, kur eiti. Komisija iš
važiuoja nuo “Laisvės” ne vė
liau 9 ryto.

Jei lytų, pramoga bus vaka
re, “Laisvės” salėj.

Mot. Kliubas.

Mokanti Angliškai ir Lietuvių 
Kalbą Vyrai Pageidaujami

Perkalbėtojais
Pulkininkas Arthur V. Mc

Dermott, šios apylinkėj regis
tracijų karinei tarnybai rašti
nės direktorius, pareiškė pa
geidavimą, kad įvairių tautų, 
tame skaičiuje lietuvių jauni 
vyrai, gerai mokanti anglų ir 
lietuvių kalbas, patarnautų 
perkalbėtojais generalėj jau
nų vyrų registracijoj šį trečia
dienį, spalių 16-tą. 1

Perkalbėtojų Garoas bei su
gaištis nebūsianti apmokama. 
Tai tik būtų jaunų vyrų patar
navimas savo miesto mobiliza
cijai, taipgi tiems lietuviams, 
kurie mažai susikalba angliš
kai ir dėl ne pilnai suprastų 
klausimų ir ne gana tikslių į 
juos atsakymų galėtų turėti 
kokių nemalonumų bei ap
sunkintų pravedimą registraci
jos. Galinti patarnaut, prašo
mi iš anksto apie tai prahešti 
viršenybei. Direktoriaus rašti
nė randasi Municipal Build
ing, Room 522-A. Tel. WOrth 
2-1200.

Kaip jau ne kartą 
me, registruotis turės 
lieČiai ir ne piliečiai, 
iki 35 metų, tai yra
kuriem prieš registraciją nesu
ėjo 36 metai. Registruos tose 
pačiose vietose, kur einate 
balsuoti. Nepiliečių žiniai, 
daugelis stočių lietuviais apgy
ventuose distriktuose 
skelbta “Laisvėj”, kitos 
bus skelbiamos.

minėjo- 
visi pi- 
nuo 21 
visi tie,

buvo
dar

Teisėjas Įsakė Grąžint K. P
Rinkimų Iškabą

Iš Literatūros Draugi
jos 1 kp. Susirinkimo

Artinantis karinės tarnybos 
registracijai, spalių 16-tai, 

fpulk. McDermott, šios apylin
kės registracijų direktorius, 
pasiskyrė padėjėju p. Spencer 
C. Young, buvusį U'žrubeži- 
nių Karų Veteranų posto ka- 
mandierių.

Šauksią ir Majorą 
Liudininku

Civilės Tarpybos Komisijos 
prezidento Paul J. Kern ka
mantinėtoj ai grąsįna šauksią 
ir majorą I^aGuardią liudyt 
Miesto Tarybos komisijai, da
bar kamantinėjančiai civilę 
tarnybą. Kartą majoras jau 
buvo kviestas, bet nestojo, 
dėlto grąsina jį iššaukti teis
mo keliu, įteikiant teisėjo iš
duotą šaukimą.

Yorko 
teisėjas 
pereitą

Aukščiausio 
. William T. 
ketvirtadienį 

vedė-

New 
Teismo 
Collins 
išdavė Hotel Claridge
jams įsakymą atsteigt ant 
viešbučio sienos prie Times 
Square, N. Y., Komunistų Par
tijos rinkimų kampanijos iška
bą, kurią viešbučio viršenybė 
buvo užmaliavojus po to, kai 
buvo dėl tos iškabos pasirašy
ta sutartis, priimta aukšta mo
kestis ir didžiulė 6-šių aukštų 
ruožu kabanti iškaba, išbuvus 
kelias dienas, ėmė ponams 
akis badyti. Sakoma, ši buvus 
didžiausia rinkimų iškaba vi
same mieste.

Teisėjas įsakė, kad iškaba 
turi būti atmaliavota ant sie
nos tokią, kokia buvo. Tačiau 
patvarkyme palikta skylė, pro 
kurią viešbučio savininkai gal 
bandys pralįsti, o ja yra nu
rodymas, kad dėl maliorių ko
pėčių statymo reikią atsiklaus
ti gretimos nuosavybės savi
ninkų iki spalių 15-tos. Atsiti
kime, jei negautų leidimo, ko
munistams turi būt sugrąžinta 
$1,300, kuriuos jie sumokėjo

už vietą, ir virš $500 iškabos 
išmaliavojimo lėšų. Apart to, 
viešbučio vedėjai turės atmo
kėti $250 advokato lėšoms ir 
$25 bylos įregistravimo lėšų.

Jeigu iškaba bus atsteigta, 
viešbučio savininkai turi vis- 
tiek atmokėti po $30 nuostolių 
už tas dienas, kuriomis, einant 
kontraktu, iškaba turėjo 1 ten 
būti, bet buvo prašalinta nuo 
rugsėjo 20-tos dienos.

Teisėjo Collins patvarky- 
nras rodo, kad kontraktas te- 
belaikytinas kontraktu, nežiū
rint kaip kam norėtųsi pasi
naudojant politine padėtimi 
išnaudot persekiojamąjį ir 
ekonominiai.

Toje iškaboje, kuri taip bai
si pasirodė ponams, buvo įra
šyta sekamai: “Į prezidentus 
Earl Browder. Į vice-prezi- 
dentus James W. Ford, Už 
taiką, darbus ir saugumą bal
suokite už komunistus. Israel

V. senatorius;
ir Elizabeth

susirinkimas. Narių 
pusėtinai daug, nes 
No. 3 gatavas ir na
šių metų knygą “Is-

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prižiūrėti na

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

RANDAVOJIMAI
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)
liko pel-

atstovas
19 d. at-

Amter į J.
Frank Herron
Gurley Flynn j kongresmanus-

Kriaučių Balius Įvyks 
Šį Vakarą

Į Maspethą Atvažiuoja 
“Šalaputris”

Vietos 
tvotos 
y^nai, 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te ^rooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

NOTARY 
PUBLIC

♦ Telephone 
STagg 2-5043

Lietuvių Amalgameitų 54-to 
Skyriaus metinis balius įvyks 
šį vakarą, spalių 12-tą, Grand 
Paradise salėj, 318 Grand St. 
Į balių, kaip paprastai, ren
giasi ne tik kriaučiai, bet dau
gelis ir nekriaučių — siuvėjų 
giminių, draugų, kaimynų ir 
šiaip norinčių pabaliavoti ir 
pašokti. Įžanga tik 25c. 
lietai gaunami pas šapų 
mirtinkus ir prie durų.

Mas-

Bi- 
pir-

Suruošė Sukakties Pokilj
Pereitą šeštadienį, spalių 5- 

tą, draugam Yesulaičiam jų 
geri frentai surengė “suprais 
parę” jų pagerbimui 20-ties 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Pokilis įvyko 
Pil. Kliubo salėj, 280 Union 
Avė. Publikos dalyvavo virš 
poros šimtų, net iš Bostono jų 
giminių atsilankė.

Draugai Yesulaičiai dėka- 
voja visiems rengėjams už to
kios pares surengimą ir kartu 
dėkavoja visiems atsilankiu
siems.

Kurie netikite, kad į 
pethą atvažiuoja (ir skubiai) 
“Šalaputris,” tai darote mil
žinišką klaidą. Taip, jis at
važiuoja ir pasirodys pas mus, 
Maspethe, spalių mėn. 20 d. 
“Šalaputris” neis į jūsų nei į 
mūsų namus, nepaisant to, 
kad jis yra “šalaputris”; jis 
atvyks į National Hali,. (61-60 
—56th St.), 4 vai. po pietų.

< ■ V

“šalaputris” yra komedija. 
Vaidinimui vadovauja artistas 
Jonas Valentis. Gabūs, rinkti
niai vaidylos parodys “šala- 
putrį” tokioje šviesoje, kokio
je jis turi būti.

Taigi prašome ne tik Mas- 
petho, bet ir Brooklyno ir net 
New Yorko ir Great Necko 
lietuvius atvykti pas mus ir 
pasimatyti su “šalaputriu,” 
nes tai reta proga jį pamatys 
ti.

Ketvirtadienį įvyko Lite
ratūros Draugijos 1 kuopos 
mėnesinis 
atsilankė 
“Šviesos” 
riai gavo 
toriją.” ,

Prie kuopos prisirašė 4 nau
ji nariai ir keletas pasižadėjo 
daugiau gauti kitam susirinki
mui. Apšvietos komisija ra
portavo, kad surengė vienas 
prakalbas Lietuvos klausimais 
ir turėjo bendrai su kitomis 
lietuvių organizacijomis išva
žiavimą į Long Islando miš
kus. Nuo išvažiavimo 
no.

Iš ateivių gynimo 
raportavo, kad spalių
sibus New Yorke ateivių tei
sių gynimo reikalu konferen
cija. Į konferenciją išrinkta 
delegate d. K. Rūšinskienė.

Pabaltijos tautų — lietuvių, 
latvių, estų ir finų yra šaukia
ma konferencija 27 d. spalių, 
dėl aptarimo bendrai kultūri
niai veikti. Į konferenciją ap
siėmė Degutis ir Kuraitis.

Nariai atsiėmė knygą “Is
torija” ir kuopoj nutarta, kad 
sekamame kuopos susirinkime 
po apsvarstymo, organizacijos 
reikalų būtų padaryta apžval
ga šios knygos vieno sky
riaus. Knyga yra labai svarbi 
ir gražiai padaryta, tai. nariai 
pilniausiai pasitenkinę, nes 
tai viena iš geriausių knygų.

Nutarta surengti Literatūros 
Draugijos 1 kuopos 25-kių 
metų paminėjimą, nes šiemet 
organizacija apvaikščioja si
dabrinį jubilėjų, o pirmoji 
kuopa yra ta, kur buvo padė
tas organizacijai pamatas. Į 
komisiją apsiėmė penki drau
gai.

Literatūros Draugijos 1 
kuopos, susirinkimai atsibūna 
kas 2-ras kevirtadienis kiek
vieno mėnesio, vakarais, “Lai
svės” svetainėj, prašome lietu
vius tą įsitėmyti ir ateiti ir į- 
stoti, nes dabar nauji nariai 
priimami tik už vieną dolerį.

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 grocernėje, 436 S. 5th 
St., Brooklyne. (240-241)

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)
0

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.
, Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7(164

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

M-tis.

K. Sungaila Susižeidė Darbe

Gasas Uždusino Tarnaites
Gasinio vandens šildytuvo 

sudarytos carbon monoxide 
dujos nakčia pamažu priėjo į 
skiepe esantį tarnaitėms 
apartmentuką Dr. James M. 
Fitzrot namuose, 126 E. 37th 
St., N. Y., ir jas abi uždusino. 
Kartu su jomis žuvo ir jų 
nelis.

SU-

mPeter A. Peterson, *52 
815—57th St., neteko rankos 
ant jos užkritus 2,000 sv. sunk- 
menai darbe prie Governors 
Island pervažos, Battery Pk.,

Pereitą šeštadienį, spalio 
5-tą, susižeidė “Laisvės” skai
tytojas Kazys Sungaila. Drau
gai Sungailai gyvena 1501 
Ocean Parkway, Brooklyne, 
kur jie yra namo prižiūrėto
jais (superintendents). Bedir
bant prie namo, Sungaila nu
puolė nuo kopėčių ir sunkiai 
susižeidė šoną. Turėjo gulėti 
lovoj keliąs dienas, dabar jau 
gali atsikelti ir biskį pavaikš- 
tinėt, bet dirbti dar negalė
siąs. Draugas Sungaila mylė
tų, kad draugai; sužinoję apie 
jo nelaimę, ateitų jį aplankyti. 
Jis yra narys Liet. Darb. Su
sivienijimo.

Svečiuojasi

Dienraščio “Laisves”
KONCERTAS

Bus

Lapkričio 10 November
1940

LABOR LYCEUM SALĖJE
949 WILLOUGHBY AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

Menininkams ir Kuopą 
Veikėjams-Nariams

Spalių 14-tos vakarą, “Lai
svės” salėj, šaukiamas meno 
grupių narių ir visų Brookly
no ir priemiesčių LDS ir Li
teratūros D-jos kuopų narių 
pasitarimas įvairiomis prasi
dedančio sezono veikimo pro
blemomis, ypatingai apie san- 
tikius tarp meno ir kitų orga
nizacijų. Komisija.

Išmetusieji iš ofiso bildin- 
go. beskę, kuri užgavo ant 
gatvės prie Park Ave. ir 42nd 
St., N. Y. stovėjusį F. Da- 
nielsoną, teisme išsiaiškino, 
jog popieras jie mėtę kaipo 
konfetti sveikindami Willkie, 
o beskė netyčia išsprūdus iš 
rankų ir nukritus. Juos ištei
sino. . S-

Office Phone 
EVergreen 4-6971

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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 
XNT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlai

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold 9xtra 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

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

TeL Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

J. GARŠVA
GraboHus-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo ai’f> 
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: B Ver green 8-9770

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

. WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Lietuvi ų 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 aprokaijnus be jokio mokesčio.

Pas dd. Vinikaičius (So. 
Ozone Park) svečiuojasi Vini- 
kaitienės tėvas, K. Valantinas, 
(C. L. Walantine) į iš Bow
doinham, Me.

Kadangi K. Valantinas yra 
senas “Laisvės”' skaitytojas, 
tai ir nepamiršo aplankyti ir 
savo dienraščio įstaigą, užėjo 
į “Laisvės” ofisą. Po trumpo 
pasisvečiavimo, atsisveikinda
mas paaukojo dienraščiui $1.

Norintieji gaut jaūnių vidu
rinėse mokyklose vietas mo
kytojai turėsią parodyt 30 
Vieton buvusių 18-kos semes
tro valandų mokySiriiu klausi
mu, o vyresniųjų klasėms mo
kyt , kandidatai turės parodyt 
86 vieton buvusių 80 valandų.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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OPEN

RHEA

DAY and NIGHT

Managed by

TEITELBAUM

f f Vapor Room,
\ 1 Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar- I Į

yL tesiąn Water, Restaurant, Barber Shop, J A
Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian

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

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

Sun. all day and night
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer SL — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namą darbo, kilbasal ir kepta paršiena; gaspadorlškal . 
nuvirti kopūstai Ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgią 
Ir daržovių—virtą Ir Kalią.
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