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KRISLAI
Karūnos be galvy.
Mokinsis, bet atbulai.
Amžinoji giesmė.
Lietuvius pavertė rūsais.

Kaso A. Bimba

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00 

Metams

Prieš kelias dienas New 
Yorko Pasaulinėje Parodoje 
parodavo mūsiškis žadeikis,
latvis A. Bilmonis ir estas J. 
Kaiv. Tie vyrai tebesitituluo.ja 
Lietuvos, Latvijos ir Estonijos 
pasiuntiniais.

Bet ką jie atstovauja? Ogi 
saujalę pabėgusių prasižengė
lių. Tų kraštų liaudis su jais 
nieko bendro neturi. Jų elgse
na yra piktai apgavinga.

tai juk nelengvas dar-

matyt, puikiai supranta 
liūdnos atminties poe- 
dabartinis “Tėvynės”
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Anglijos Karo Laivai 
Pleškino Vokiečių 
Laivus Cherbourge

Anglai Sakosi Padarę Didelių Nuostolių Vokiečiams; Vokie
čiai Skelbia Savo Orlaivių Laimėjimus Anglijoj

Anglai Praneša:
London. — Anglijos karo 

laivai perkūniškai bombar
davo vokiečių laivus, kurie 
buvo susispietę Cherbourge, 
šiaurinės Franci jos prie
plaukoj. Tuo pačiu laiku ir 
anglų orlaiviai bombomis 
pleškino nazių laivus. O tie

Brolis Jurgelionis sunkiai 
susirgo “marksizmo” liga. Už 
visas ant šios ašarų pakalnės 
nuodėmes ir nelaimes kaltas 
esąs marksizmas.

Marksizmas turįs būti nu
šluotas nuo mūsų griešnos že
mės paviršiaus.

Bet 
bas.

Tą, 
ir tas 
tas, o
redaktorius Jurgelionis. 

# I
Bėda iki šiol buvus, jis vi-i 

rozina spalių 11 dienos “Tė
vynėje”, su- mūsų redaktoriais.j
Jie buvę ir tebesą dideliais) laivai buvo taikomi vokie- 
ignorantais, tai yra, jokio su-į 
pratimo neturėję ir neturį 
apie marksizmą—tą “baisią
ją žmonijos nelaimę”.

Prie šių ignorantų nužemin
tai prisiskaito ir pats Jurgelio
nis.

Ir mes su tuo pilnai sutin
kame.

AMERIKA PARDUODA 
i DAR 19 PREKINIŲ 
) LAIVŲ ANGLIJAI

Amerika ir, Toliau Rems 
Audus, Sako Rooseveltas

Nuskandinę Rumunų Karini T> z-.z-.eox tzzJ f n e T> o rt f & 1 
Laivą Sovietų Vandenyse LvOObCVdLclb 1. d^LCl

Bucharest, Rumunija. — 
Pranešama, jog tapo nu
skandintas karinis Rumuni
jos laivas naikintuvas, kada 
jis plaukė pakraštiniais So
vietų. vandenimis Juodojoj 
Jūroj., Sovietai jau savaitė

Dayton, Ohio.—Preziden
tas Rooseveltąs čia Kolum
bo dienoj užręiškė per ra
dio, jog Amerika ir toliau 
rems Angliją, nepaisant, 
kad Vokietija, Italija ir Ja
ponija išvien grūmojančiai 
reikalauja, kad Amerika : atgal pranešė, jog uždraus- 
nustotų rėmus Angliją. Jis ta svetimų šalių kariniams 
tvirtino, kad Anglija, ka- ' laivams plaukt tais sovieti- 

ją. Gaisrai, kuriuos anglų riaudama su vokiečiais ir 
karo laivai ir lakūnai pada- italais, “sulaiko užpuolikus
- i • • . ___ _• Ii. t __ - __ i ii

čių armijai gabent į Angli-

toli nuo mūsų krantų.”
Prezidentas 1 teigė, kad 

diktatoriški kraštai slaptai, 
per penktosios kolonos vei
kimą jau užpuolą Jungtines 
Valstijas, Centralinę ir Pie
tų Ameriką. Jis sakė, kad 
Jungtinės Valstijos statosi 
gana galingus jūrų ir oro 
laivynus ir budavoja sau to-

rė Cherbourge ir jo prie
plaukoj, buvo matomi per 
40 mylių.

Vokiečiai gynėsi didžio
mis kanuolėmis sustatyto
mis pakrantėje. Anglų lai
vyno ir vokiečių artilerijos 
kanuolės perkųnavo per tris 
valandas.

Anglų orlaiviai taipgi taš
kė vokiečių Kruppų didžiuo-, kią armiją, kad “išvien su
sius ginklų - amunicijos fa
brikus, Wilhelmshavena ir rjka pajėgs atmušt bile susi- 
kitas nazių prieplaukas ir būrimą priešingų šalių.

Centraline ir Pietine Ame-

niais vandenimis.
Rumunija ketina protes- 

tuot Sovietam prieš jos nai
kintuvo nuskandinimą,

Atmetė Komunistų Kandida
tus Dešimtyje Valstijų

tina Karo Orlaivių 
Teikimą Anglijai

Prezidentas Pasirašė Kongreso Tarimą, Kuris Duoda Gali
mybę Kur Kas Sparčiau Ginkluot Angliją Ore f

Tai ką dabar daryti? Jur
gelionis šaukia: “Tą spragą 
dabar reikia skubiai užkišti. 
Bolševikų propagandistai yra 
nuolat mankštinami ir moki
nami. Mums reikia patiems 
mokintis ir nors kaikada su
eiti pasidalinimui savo žinoji
mu.

Gerai, kad dabar 
rantai redaktoriai 
Karštai paremiame 
nio įnešimą.

tie igno- 
mokinsis. 
Jurgelio-

Deja, jeigu Jurgelionis busi 
jų mokytojum, tai marksizmą 
jie mokinsis atbulai. Ir spraga 
pasiliks neužkišta.

Štai mano patarimas: Me^ 
sutinkame įsteigti Jurgelioniui 
ir kitų laikraščių redakto
riams, kurie po nuvertimo 
Smetonos visai pablūdo, tikro, 
marksizmo mokyklą. Pamokos 
bus veltui. Jurgelionis bus pir
mas mokinys. Kas seks?

Washington. — Valdiška 
Amerikos L a i wi n inkystės 
Komisija spal. 11 d. pardavė 
Anglijai dar 19-ką prekinių 
laivų. Jie esą 20 metų senu
mo. Anglija už juos užmo
kės $4,640,000. Vidutinė lai
vo įtalpa yra 9,000 tonų.

Priskaitant šiuos laivus, j 
( Anglija nuo karo pradžios 
bus pirkus . iš Jungtinių 
Valstijų jau 101-ną prekinį 
laivą. Be to, Anglijai perei
sią keli amerikiniai laivai, 
kurie buvo įregistruoti Pa
namoj ir Kanadoj.

Amerikos Laivininkystės 
Komisija turi dar 71-ną to
kį laivą. Suprantama, kad 
dauguma »jų taip pat bus 
parduota Anglijai.

Laivininkystės Komisijai 
dabar yra budavojama 1,- 
500,000 tonų naujų prekinių 
laivų įvairiose amerikinėse 
laivastatyklose.

šiaip įvairius karui svarbius Prez. Rooseveltas taip pat
taikinius. Per dieną žuvo ^i-žadejo gint šios šalies pre- 
o va rvl 11 nvlmxTim n» tmV 4" 1 <■ t . • <.<■!. • —.anglų orlaiviai ir tiek pat 
vokiečiu orlaiviu, v v

kybos teisę Atlahto ir Paci- 
fiko vanctenynųose*.

Jau visa dešimts metų, kaip 
kasmet reguliariškai apie šį 
laiką į mus per “skylę” pa
žiūri trockistai iš “N. G.” pa
stogės. Ir taip pat kasmet re
guliariškai jie suranda ir gar
siai svietui paskelbia pas mus 
baisią vainą už vietas ir vado
vybę.

Daugiausiai vajavojasi, pa
sak jų, Bimba, Mizara, šolom- 
skas ir Tauras. Pirmiau įmes
davo dar ir Andrulį, šiemet 
dėkui dzievui, Andrulio nebe
įmato.

Mirė Antanas Petraitis
Brooklyn, N. Y. — Mirė 

A. Petraitis, gerai žinomas 
Grand Chair Corp, fornišių 
krautuvės savininkas, 49 
metų amžiaus, pašarvotas 
pas graborių Aromiskį, 423 
Metropolitan Ave., Brook-

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečių ko

manda teigia, kad anglų ka
ro laivai kanuolių šoviniais 

J padegė tik kelis .paprastus 
namus Cherbourge, o kari
nių nuostolių vokiečiams 
tai visai nepadarė. Pakran- 
tinės vokiečių kanuolės 
greit šalin nuvijo anglų ka
ro laivus.

Vokiečių orlaiviai sėk
mingai bombardavo kari
niai svarbius punktus Lon
done, Liverpoolyj, Birken- 
heade ir Manchesteryj jie 
taip pat degino ir ardė an
glų orlaivių stovyklas, gin
klų fabrikus ir karinius 
sandėlius. Per dieną vokie
čiai nukirto žemyn 12 an
glų orlaivių, o anglai nušo
vė keturis vokiečių orlai
vius.

Sovietai Siunčią Tankus 
Rumunijos Pasienį

Washington. — Iki šiol 
dešimtyje valstijų visai ta
po atmesti komunistų kan
didatai, kurie statomi rinki
mam lapkričio 5 d. Tos val
stijos yra Arizona, Arkan
sas, Georgia, Illinois, India
na, Kansas, Kentucky, Ohio, 
Washington ir West Virgi
nija.

Wisconsino valdžia tai- I
pgi atmetė Komunistų Par
tijos kandidatų sąrašą, bet 
leidžia keturiem iš jų daty- 
vaut rinkimuose kaip nepri
klausomiem.

lyn, N. Y. Kūnas bus išvež- į karą.

Ankara, Turkija. — Val
diškas turkų radio penkta
dienį spėliojo, kad jeigu vo
kiečiai žygiuos per Balkanų 
kraštus, tai (būk) ir Sovie
tų Sąjunga tapsianti įtrauk-

Nežinau kas kaltas: ar troc- 
kistų akys, ar ta nelaiminga 
skylė. Rezultatas reguliariškai 
tas pats: didelis trockistinis 
pišššš!

Tuo tarpu^mes visi dirbam 
vieningai. Darbo visiems už
tenka—daugiau turime darbo, 
negu veikėjų. Visi dirbam ir 
visi vadovaujam.

Trockistiniams provokato
riams tenka nusivilti.

Bet, paregėsite, ateis 1941 
metai. Jie vėl pažiūrės per 
tą pačią skylę ir vėl matys pas 
mus tą pačią vainą. Tai jų 
amžinoji giesmė, kuriai ga
li tikėti tik už juos pačius 
durnesni jų šlamštelio skaity
tojai.

tas į Gardner, Mass, iš kur ' ~ ‘
1 • 1 • -M 4- T • J * • N. Y. Taryba Atmetė Le-hs yra palaidotas. Laidoji- 
mo diena bus pranešta vė
liau. Priežastis — širdies Ii- ir • i D v 
ga. Giminės ir pažįstami KOmilllISlŲ EaraSUS 
prašomi aplankyti.

Berlin, spal. 12. — Vokie
čiai sakosi per dieną nukir
tę 13 anglų orlaivių, o savo 
praradę vieną.

giono Skundą prieš

Ar žinote, kad Lietuvoje, ne
beliko lietuvių? Taip nupos- 
muoja brolis Michelsonas sa
vo gazietoje spalių 9 dieną.

Bucharest, Rumunija. — 
Neoficialiai . pranešama, 

, kad Sovietų Sąjunga siun
čia daugius savo armijos ir 
šimtus tankų į tą savo sritį, 
kuri rubežiuojasi su Rumu
nija.

London, spąl. 13. — Ang
lų orlaiviai bombardavo 
Berlyną ir vokiečių prie
plaukas Kielį, Wilhelmsha- 
veną, Hamburgą ir Bremer- 
haveną.

Tam savo išradimui ir jis var
dą davė tokį: “Rusai grobia 
lietuvių nuosavybę.”

Bet po tuo antgalviu paaiš- 
ki, kad Michelsonas kalba 
apie Lietuvos vyriausybės su- 
nacionalizavimą pramonės ir 
bankų, apie atėmimą iš dvari
ninkų ir klebonijų žemės ir 
jos išdalinimą žemės 
jams. 4

Neseniai- Michelsonas 
vojo, kad visą Lietuvą
grobę “žydeliai”, o dabar su
rado, kad tai padarė “rusai”. 
Melavo 
bar.

arto-

bėda- 
pasi-

tada, meluoja ir da- r.

y

į Prašome visų “Lai- 
svę^” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytoją savo dien
raščiui.

w
11 i
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Peikia Roosevelto Ah 
silankymus į Karinių 

Darby Fabrikus
• •--- -—

New York. — Generolas 
Hugh Johnson spaudoj kri
tikuoja prezidentą Roose
veltą, kad jis tik save gar
sinasi, važinėdamas po įvai
rias valstijas apžiūrėt ten 
ginklų ir amunicijos fabri
kus. Sako, kad Rooseveltąs 
tuomi varo vajų už savo iš
rinkimą, o šių jo kelionių 
kaštai apmokami iš šalies 
iždo. Be to, girdi, jis savo 
atsilankymais į tuos fabri
kus trukdo dirbimą ginklų 
ir amunicijos: vieną dieną 
krikdoma^ darbas prisirengt 
pąsitikt prezidentą, kita die
na—pa si tikimui, o
diena sugrąžinimui darbo 
į normales vėžes.

Panašiai ir Willkie kriti- 
i kuoja Rooseveltą už tokius 
karinių darbų apžiūrinėji
mus.

Argentina Parduos An
glijai 450,000 Tonų 
Jautienos per Metus

trecia

Buenos Aires, Argentina. 
—Baigiama daryt sutartis, 
kad Argentina per metus 
parduos Anglijai 450 tūks
tančių tonų jautienos mė
sos už JO milionų dolerių, o 
sviesto, kviečių, odų ir kitų 
lauko ūkio produktų už 30 
milionų dol.

Anglai žada Argentinai 
už tuos pirkinius apmokėt 
Anglijos valstybės bonais. 

X ': 1 ------f-------- —-

Athenai, Graikija. — Be- 
manevruojant, įvyko spro
gimai Graikijos torpedlai-. 
vyje “Kięs”; užmušė 8 jū
reivius.’ u

Washington. — Prezi-Į Anglija yra užsisakius 7 
dentas Rooseveltas užvakar.tūkstančius karinių orlai- 
pasirašė kongreso tarimą vių iš Jungtinių Valstijų? 
padarytą pagal Faddis įne- Dabar anglai per mėnesį 
Šimą; ir pasinaudodamas gauna po 260 tokių orlaivių 
šiuom tarimu, prezidentas iš Amerikos; o vartojant 
duos didesnės paramos An- tuos įrankius, amerikiniai 
glijai prieš Vokietiją. Tari- fabrikai galės kur kas spar- 
mo prasmė tokia, kad pre-'čiau statyt Anglijai karo 
zidentas gali sulaikyt karo j orlaivius, 
pabūklus, kurie užsakyti 
įvairiom šalim, bet dar ne
pristatyti jom; ir štai kaip 
prez. Rooseveltas naudoja 
šį tarimą, idant suteikt dau
giau pagalbos Anglijai:

Jis sulaikė 120 pastatytų 
galingų bo’mbinių orlaivių, 
kurie buvo Švedijos užsaky
ti. Dabar pranešama, kad 
jie jau parduoti Kanadai, o 
Kanada persiųs juos Angli
jai. Tuo būdu Anglija gaus 
iš Amerikos dar 100 orlai- 
vių-smigikų, kurie buvo sta
tomi Švedijai.

United Press korespon
dentas Washingtone numa
to, kad prez. Rooseveltas 
perleis Anglijai 50 bomba- 
nešių ir eilę lengvesnių lėk
tuvų, kurie buvo užsakyti 
Norvegijai. ..Taipgi būsią 
pervesti Kanadai - Anglijai 
kariniai orlaiviai, • kuriuos 
Holandijos valdžia andai 
užsisakė Amerikoje. Tik 
gynimui Holandiškos Ryti
nės Indijos nuo japonų ga
lėsią holandai gaut orlaivių 
iš Jungtinių Valstijų.

Prezidentas, pagal kon
greso priimtą Faddis bilių, 
taip . pat gali sustabdyt 
įrankius, reikalingus orlai
viams dirbt, įrankius užsa
kytus Sovietam, Japonijai 
ir įvairiom kitom šalim. To
kių įrankių pagaminta už 
45 milionus dolerių, ir jais 
Amerikos fabrikai galės pa- 
smarkint orlaivių statymą 
Anglijai. 
-- -...... -...-

i NEGRŲ DEMOKRATAI 
VADINA WILLKIE 

HITLERIŠKU
»

’ Albany, N. Y. — Advoka
tas S. M. Birnbaum, pirmi
ninkas valstijinio Ameriko
nų Legiono komiteto, ir du 
kiti legionierių vadai spal. 
11 d. pareikalavo atmesti 
piliečių parašus, surinktus 
komunistų kandidatams —; 
Browderiui į prezidentus, 
Jamesui Fordui į vice-pre- 
zidentus ir kitiems. Legio
nieriai skundė, kad, girdi, 
komunistai neteisingai iš
gavę kai kurių piliečių pa
rašus.

Valstijos rinkimų taryba 
atmetė legionierių skundus. 
Ji pareiškė, jog tie parašai, 
kiek galima įžiūrėt, yra 
tvarkiai ir teisingai surink-

Dauguma Turinčių Nuosavy- 
< bes Remsiu Willkie

Viešosios

ti.

New York.
Nuomonės Institutas ap
klausinėj o tam tikrą skaičių 
žmonių turinčių namus bei 
biznius, ar jie balsuos už 
Roosevęltą ar Willkie į pre
zidentus. 53 iš kiekvieno 
šimto pasisakė už Willkie, o 
47 už Rooseveltą.

A p k 1 a usinėjant fabrikų 
darbininkus,. 67 iš kiekvie
no šimto pasirinko Roose
veltą, o 33~W4}lkie.

Willkie Bombarduojamas 
Bulvėmis ir Tomeitėmis
Boston, Mass. — Išva

žiuojant atviru automobiliu 
iš čia Willkie’ui, republiko- 
nų kandidatui į preziden
tus, kas tai mėtė į jį bulves. 
Viena bulvė pataikė jam į 
krūtinę.

Brocktone, Mass., buvo 
paleistas akmuo į Willkie, 
bet nepataikė.

Lynne, Mass., Willkie bu
vo bombarduojamas tomei
tėmis; viena tomeitė patai
kė fotografistui, kuris trau
kė WiUkie’o paveikslą. Čia 
jau vienas vaikas metė elek
trinę lemputę, kuri sprogo 
prie pat WiUkie’o automo- 
hilip.

New York. — Negrų sky
rius demokrat inkimų ko- 

. mitete išleido (brošiūrą apie 

 

Willkie, republįkonų kandi

 

datą, kaipo vokiškai - hitle
rišką negrų niekintoją. Bro
šiūra sako:

“Wendellio Wilkie’o tė
vas gimė Vokietijoje. Will-' 
kie’o senuolis gimė Vokieti
joje. WiUkie’o motinos tė
vai gimė Vokietijoje. Will- 
kie’o žmona gimė Kentucky 
valstijoj iš vokiečių tęvų. 
Visos jo fundamentas yra 
vokiškas.”

(WILKUS. — Jungtinių 
Valstijų senatorius Guffey 
iš Pennsylvanijos andai vie
šai paskelbė, kad tikroji 
WiUkie’o pavardė buvo Wil- 
kus ir kad jo tėvai kilę iš 
Prūsų.)

“Ponas Willkie buvo hit
lerišku “Blitzkrieg” būdu 
nuominuotas Philadelphijoj 
kaip republikonų kandida
tas į prezidentus...

“Wendell Willkie gimė 
Elwoode, Indianoj. Jo tėvas „• 
tame miestelyje buvo vado
vaujantis pilietis vietinei 
politikai nustatyt, o vienas 
iš tos politikos punktų tai 
buvo neleist jokiam negrui" 
gyvent Elwoode; tuo tikslu 
buvo žymiose vietose išsta
tyto iškabos: ‘Nigeri, žiū-.- 
rėk, kad tau saulė nenusi-

7 C leistų.’
“Tos iškabos liko nuim

tos tik ant rytojaus po to, 
kai Willkie tapo nominuo
tas kandidatu į prezidentus. 
O per 25 metus iki tol Will- - 
kie kasdien matė tokias ir 
panašias iškabas niekinan
čias negrus. Paties WiUkie’o 
mylimas posakis buvo: ‘Aš- 7 
esu baltas žmogus’.”

Tik po to, kai Willkie bu
vo nominuotasf į preziden
tus, jis pradėjo žodžiais ge
rintis negrams, kad jie už 
jį balsuotų.
Geltonomis Iškabomis Pa

ženklinti žydų Bizniai 
Paryžiuje

Paryžius. — Pagal polici
jos įsakymą, ant visų žy
dam priklausančių biznių 
turi būt geltonos iškabos su 

__ __________ francūzišku ir vokišku už- 
ORAg, — Giedra įr šiltoka, rašų, kad tai žydų bizųįs

Turkai Sakosi Dviem 
Milionais Durtuvą At- 

remsią Vokiečius
Ankara, Turkija. — Tur

kų vyriausybė per radio 
persergėjo vokiečius, kad 
jie nemėgintų maršuot per 

i Turkiją į Siriją ar į anglų 
, kontroliuojamus Iraką ir 
j Egiptą. Sako, jog du milio- 
nai turkų durtuvų pastos 
vokiečiam kelią. -

Valdiškas Turkijos per
spėjimas vokiečiam nuro
do, kaip nevyksta italam 
prieš anglus Egipte: italai 
ten pasiekė tik Sidi Barra- 
ni, ir anglai atmuša visus 
italų bandymus toliau pa
žengti.

Turkija yra kol kas’neka
riaująs Anglijos talkinin
kas.

•l
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nos,” kurie skiepija politinį fanatizmą. 
“Naujienos” kursto ir siundo prieš ko
munistus, o “Naujienų” kamaro.tai iš de
šinės jau pradeda ėsti ir socialistus.

“Mes visuomet sakėm, kad reakcionie- 1 * • * ' riai pradeda nuo komunistų, o paskui jie i 
išplečia savo atakas ir prieš socialistus.

“Brolį Mažukną smetonlaižiai jau va- Į 
dina “Mažuknoffu.” Tas idiotiškas pa
vardžių rusinimas yra p. Grigaičio išmis
tas.”

'■       ............... ' ' u..".■■■■--■-j

Diplomatai Bedarbiai
Amerikoj ir kitose šalyse' tiniam tautos vadui, atiduo- 

yra daug ambasadų ir pa- tų jam Lietuvos Pasiunti
nybės ir Konsulatų fondus 
ir namus, o patys taptų tik
tai Lietuvos Tauta. Jie ži
no, kokia buvo tautos dalis 
po jų Tautos Vadu!

sis “vėmimas” gali taip pat KlaUsiftlai lt*

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...... .................. $5.50
United States, six months -................  $3.00
Brooklyn, N. Y., per year __________ $6.00
Brooklyn, N. Y., six months _____—— $3.25
Foreign countries, per year   .......... $8.00
Foreign countries, six months ......  $4.00
Canada and Brazil, per year ..............  $5.50

. Canada and Brazil, six months--------- $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the

* Act of March 3, 1879.

Šnipai Išdavinėjo Šnipus
Visai nesenai socialistų, fašistų ir ku

nigų spaudoje (ir SLA organe) tilpo at
sišaukimai, prašą Amerikos lietuvių pi
nigų Smetonos žvalgybininkams, kurie 
pabėgo pas Hitlerį “ant būrdo.” Sakoma, 
visi žymesnieji smetoniško režimo žval
gybininkai ten yra pasprukę. *

Nesenai mes girdėjome, kad iš tų pa
čių žvalgybininkų yra nemažai tokių, ku: 
rie dirba Gestapui (jie, veikiausiai, ir 
Lietuvoje būdami dirbo Gestapui—Hitle
rio žvalgybai)..Nepaisant to, naujosios 
Lietuvos priešai Amerikoje jiems prašo 
aukų.

Dabar paskaitykite, ką kunigų “Ame
rikos” redaktorius praneša:

“Suvalkų srityje vokiečiai yra paskyrę 
tarnybon kelis buvusios Lietuvos slapto
sios policijos (Smetonos žvalgybos) par
eigūnus, kurie suiminėja jiems nepatin
kamus lietuvius atbegėlius.. .”

Suprantat, kas čia pasakyta? Pas Hit
lerį pabėgę Smetonos žvalgybininkai šni
pinėja ir išdavinėja kitus žvalgybininkus, 
savo sėbrus!

Štai, kokiems “vargšams” socialistai, 
fašistai ir kunigai prašo Amerikos lietu
vius aukoti savo sunkiai uždirbtus cen
tus!

Aišku, kitokio užsiėmifno žvalgybinin
kai ir negali turėti. Darbo dirbti jie tin
gi. Profesijos jokios nemoka. Pasilieka 
vienas: prašyti aukų ir iš jų gyventi ar
ba tarnauti Hitlerio žvalgybai.

Amerikoje buvę Lietuvos konsulatai 
taipgi patapo šnipinėjimo įstaigomis. Te
gu ir jiems fašistai-socialistai su kuni
gais parinks aukų!

“Mažuknoffą” Nori Išėsti iš SLA
Pildomosios Tarybos

“Vilnis” rašo:

“Tiksliai nežinoma kas ten buvo SLA 
Pild. Tarybos susirinkime, kur įvyko su
sikirtimas tarp Jurgelionio ir Mažuknos. 
Jurgelionis vėliaus rašė “Tėvynėj,” skųs- 
damas Mažukną ir įtardamas jį esant 
komunistų pritarėju. Išrodo, kad Mažuk
nos pažiūra į Lietuvos įvykius nesupuola 
su Jurgelionio ir kompanijos pažiūra.

“Kaip greit Jurgelionis padavė savo do- 
nosą, taip greit sujudo tautininkiškas- 
smetoninis širšių lizdas. Laikraštis; kurio 
vardas “Sandara,” tuoj sušuko, kad Ma- 
žūkną reikia mesti iš §LA Pild. Tarybos.

“Brooklyno’ nusišpicavusių tautininkų 
organe “Vienybėje” randame iš Scran
ton, Pa., sekamą apznaiminimą: “SLA 
276 kuopa pasmerkė Mažiuknoffo pasiel
gimą ir išrinko komisiją paruošti rezo
liuciją—reikalavimą .Pild. Tarybai pra
šalinti iš SLA raudonųjų užtarėją.”

“Į šį politinės cholerikos pasireiškimą 
negalima žiūrėti kaipo į mažmožį. Tai 
pradžia labai pavojingo politinio pami
šimo.

“Bet kas už tai kaltas? Labiausia už 
tai kalti tokie laikraščiai, kaip “Naujie-

Taip, idiotiškas dalykas Mažukną va
dinti “Mažuknoffu.” Prieš J. K. Mažuk
ną, girdėjome, fašistai ir kitose kuopose 
pradėjo armyderį. Už ką? Tik už tai, 
kad Mažukna pakritikavo nesusibalan
savusį “Tėvynes” redaktorių, kam jis 
taip plūstasi, kam jis vadina Lietuvos 
žmones šunimis!

Bile švaresnį žmogų nūnai fašistai ir 
socialistai apjuodins, iškaneveiks, pas
merks.

Tuomi, aišku, jie patys neriasi virvę 
ant savo kaklo! ’ -•»

Ar Jis Vertas Šuns Uodegos? ...
“Naujienos”, “Keleivis” ir kiti laikraš

čiai kadaise paskelbė,' kad dabartinį “Tė
vynės” redaktorių pastatė komunistai. 
Jei ne jie, tai jis ten nebūtų šiandien bu
vęs.

)\ndai p. “Tėvynės” redaktorius išva
dino Lietuvos žmones šunimis, kam jie 
nuvertė Smetoną ir savo valdžią įsisteigė. 
SLA vice-pirmininkas Mažukna už tai 
“Tėvynės” redaktorių kritikavo, sugėdi
no. “Tėvynės” redaktorius teisinasi, kad 
jis, girdi, šunimis vadinęs tik komunis
tus, kurie esą net žemesni už šunis!...

Mes nesiimsime ginti komunistus—jie 
patys save apsigins. Svarbu čia priminti 
tik tas: Jeigu, Jurgelionį pastatė reda
guoti “Tėvynę” komunistai ir jeigu, pa
sak to redaktoriaus, komunistai yra ne
verti net šunų, tai ko vertas tuomet yra 
“Tėvynės” redaktorius, kurį komunistai 
pastatė ?

Ar jis yra vertas bent nusususios šuns 
uodegos?!

Gal jis malones į tai atsakyti.

Gudrus SLA Organo Redaktorius
Pastarąjaine “Tėv.” numery j telpa 

SLA vice-prezidento J. K. Mažuknos raš
telis, atsakąs “Tėvynės” redaktoriui p. 
Jurgelioniui į jo zaunas. Be kitko, SLA 
vice-prezidentas sako:

“Dariau pastabą ‘Tėvynės’ redaktoriui, 
kad netinka SLA organe vadyti kitokių 
nusistatymų žųiones šunimis, kurie žiūri 
į gyvenimą su kitokiu supratimu, kaip p. 
Jurgelionis...”

Teisinga Mažuknos pastaba.. Bet p. 
Jurgelionis dėl to labai užsigavo. Kad 
“nubausti” SLA vice-prezidentą, Jurge
lionis išspausdino jo rašinį netaisęs ra
šybos. Tame pačiame “T.” puslapyje tel
pa tūlos iš Pittsburgho bobos rašinys, 
plūstąs naująją Lietuvą. Tą Jurgelionis 
iškorektavo, ištaisė.

Vieną' dalyką turime žinoti. Visame 
SLA atsiras gal būt pora tuzinų žmonių, 
mokančių pilnai lietuviškai rašyti. Kiti 

, visi, įskaitant daugumą pild. tarybos na
rių, lietuviškos rašybos pilnai nemoka. 
Tai yra kiekvienam žinomas faktas.

Na, tai prie ko veda tokia p. Jurgelio
nio taktika? Kuris SLA narys jam pa
tinka, jis, vadinasi, jo raštą dėdamas or- 
ganan ištaiso ir ištaisys, o kuris nepa
tinka,—to netaisys, spausdins SLA orga- 
nan su paklaidomis. Ar SLA nariai, ma
tydami tokį Jurgelionio “išmintingą” el
gesį, tylės? Abejojam. Redaktoriui yra 
mokama iš SLA iždo alga tam, kad jis 
pataisytų visų SLA narių (įskaitan ir 
pild. tarybos narius) raštus, dedamus į 
organą.
• Aišku, šitaip elgdamasis ;su SLA vice
prezidento raštu, p. Jurgelionis norėjo 
pažeminti jį. Bet jam tas nepavyko. Jur
gelionis pasižemino pats save (jei jis dar 
gali labiau pasižeminti)!

Vokiečių Kai uolės Nuviju
sios Anglų šarvuotlaivį 
Berlin, spal. 11. — Vokie

čių komanda sako, kad vie
nas anglų šarvuotlaivis 
plaukė linkui Cherbourg©, 
šiaurinės Fiancijos uosto, 
bet vokiečiai šūviais iš sa- 

Amerikos ambasados advo- vo didžiųjų pakrantės ka- 
katas L. B. Morris lieka nuolių prive tę anglų šar- 
Berlyne atstovaut šią šalį, vuotlaivį pabėgti.

Prez. Rooseveltas Atšaukia 
Savo Atstovą iš Berlyno

Preziden-Washington
tas Rooseveltas pašaukė 
Amerikos atstovą Al. Kirką 
iŠ Berlyno parvažiuot na
mo pasitart. Tai dabar

Užginčija, kad Nutrūks Ja
ponų Ryšiai su Amerika
Tokio, spal. 11. — Japo

nijos užsienių reikalų 
nisteris Suma pareiškė, 
“pasakos, kad Japonija 
Amerika nutrauks per
dienų diplomatijos ryšius, 
yra be jokio pagrindo.”

mi-
jog

ir
10

siuntinybių bėdarbių eilėse.1 
Ambasadoriai, pasiuntiniai-1 
ministerial, jų sekretoriai, 
“atašės” ir kiti diplomatai 
jau tikri bedarbiai.

Jie dar nemeta “unaro,” 
sakosi palaiką savo valsty
bių įstaigas užsieniuose. 
Bet tai yra Iv

blogai atsiliepti į sveikatą 
ir saugumą Lietuvos bedar
bio vado ir kitų diplomatų 
bedarbių Amerikoje.

Gerb. Jurgelionis, paskel
bęs, kad Lietuvos nėra, lie-

Klausimas:

Draugai: Ąš norėčiau žino-
pia SLA nariams per savo kaip dakar gauti Lietu-
organa “Tėvyne” gausiai !’vos laikraščius? Ar tiesiog iš 
aukauti' Lietuvos pabėgę- i L,e‘uvos: ar «al "Laisvf ?

1 ° Taipgi priduokite svarbes
nių Lietuvos laikraščių vardus

__ __ yra lyg ligonio-džio-' konsulą, kad turi būt vie- 
vininko viltis: kad nemirš- ningumas, visi fondai turi 

būt vieno vado rankose, o 
iš tų rankų jūs visi bedar
biai diplomatai galėsite mai
tintis; taipgi turės gaut iš 
tų pačių rankų po naują 
“sandvičių” t a u t i n i n k ai, 
“socialistai,” klerikalai ir 
dabar da prisidėjusi eji

Diplomatai neturi savo val
stybių. Tos pateko kitoms, 
didesnėms, g a 1 i n gesnėms. 
Jie neturi; ką atstovaut, ne
turi kam dirbti: jų darbda
vių vieta, darbo vieta — 
valstybė jau kitų valstybių 
rankose, o patys darbda-' anarchistai, taį vargiai tuos 
viai: ministerial, preziden- ponus . įtikins. Ypatingai, 
tai ir karaliai jau išdulkėję kad vienas anarchistas ad- 
tai į kitas šalis, tai savo bu-įvokatas ir redaktorius jau 
vusiose šalyse skursta kon-, yra išmintingai paskelbęs 
centracijos lageriuose, šitie.jtezę: “Lietuva žuvo, Lietu- 
diplomatai, ką pakliuvo į la
gerius ar kalėjimus, gal ir 
ne bedarbiai, gal jiems ten 
duoda kalinių darbo. Bet jų 
tie pasiuntiniai - ministe
rial ir ambasadoriai kitose 
šalyse tai jau gryni bedar
biai.

Iš ko jie laikosi, maitina
si? Iš nuo seniau užsiliku
sio ambasados- fondo. Dau
giau įplaukų negauna. Jų 
piliečiai, svetimose šalyse V. Jankauskas (kuris ki- 
gyveną, į juos nesikreipia tą syk buvo Šliupo žentas, o 
su jokiais reikalais, nes jie 
tų reikalų negali atlikti; ne
turi teisės *ir galės tatai, at
likinėti. Taip jie dyki ir gy
vena. Gyvena iš “savo” fon
do. Tas fondas yra jų buvu
sios šalies. Bet jie jį pasisa
vino. t Jų ponai viršininkai 
turėtų rodos, teisę prie to 
fondo. Bet jie/atsidūrę per
galėtojų naguose, negali ei
ti ten, kur tie fondai yra, o 
jeigu ir nueitu, vargiai ga
lėtų išsikolektuoti iš jų pi
nigus, kurie ne jų vardu 
padėti į baųką.

P. Žadęįkis dar vis vadi
nasi Lietuvos ministeriu 
Washingtone. Tegul paban
do jo “bosas” Smetona pa
siimti Lietuvos Pasiuntiny
bės Washingtone fondą, pa
matysite, koks bus diploma
tiškas ergelis! Ž^deikis juk 
nežadės jam atiduoti fondą, 
nes, atidavęs, turėtų arba 
badauti, arba eiti į “sala- negaus 
veišių armijos” '

~ Jeigu Tautos Vadas Sme- liams diplomatams ir šhi-| _______ _____ __
tona bandys įtikinti Lietu- Pąms, kurie nubėgo į Vo-fjr adresus. Gal žinote, koks 
vos ministerį ir generalinį kieti ją prisiglausti po naciz-r 

! mo sparnu ir gave ten dar-' 
I bą gerose koricentracijose.
I Kodėl jis neliepia tas au
kas dėti Lietuvos bedar
biams diplomatams Ameri
koje? Ogi, kaipo advoka
tas, jisai žino, jog pagal 
įstatymus, aukos jų asme
ninės gyvybės išlaikymui 
padarytų juos “public char- 
gė” ir kaipo tokius valdžia 
galėtų išdeportuoti, nes jie 
ateiviai, nepiliečiai.

■ Taigi liūdna ateitis Lie
tuvos, Lenkijos ir kitų din
gusių šalių diplomatų Ame
rikoje. Mūsų diplomatai, kai 
fondus išvalgys, ką tada da
rys? Be abejo savo “amba
sados” namus, parduos, jei 
p. Jankauskas nepaspės 
smarkiai atsirūgti iš vidu
rių... O kai namus suval
gys?^ Tada, gal būt, pasi- 
skelbs,"kad jau nebesą Lie
tuvos nrinisteriais ir kon
sulais, pasidarys konkuren
tais Rusijos kunigaikščių ir 
grafų, kurie Broadway 
šluoja su didele šluota, iš
siims pilietiškas popieras ir 
taps Amerikos piliečiais, 
nes čionak fašistai kas mė- 
nesis darosi vis labiau pa
geidaujami. ..

vos nėra!” Šitą tezę pripa
žino ir vienijasi visi fašis- 
tų-nazių ideologai. • Diplo
matams bedarbiams čia yra 
logiška atspirtis prieš savo 
tautos vadą. Jie sako jam: 
“Lietuvos nėra, taigi taūtos 
nėra. Tu negali būt tauros 
vadu, negali reikalaut iš
muš fondų, kurie priklausė 
Lietuvai, kurios dabar jau 
nėra.”

dabar baisus fanatikas) ne
seniai paskelbė, kad visi mi
nėti ideologai, girdi, turi iš
mesti, arba geriau sakant, 
“išvemti” komunistus iš sa
vo organizacijų. Jis nepasi
tenkino vienu vėmimo ma
nifestu. Jisai paskelbė kitą 
manifestą, kad, girdi, visi 
Lietuvos valštybės bon’ų sa
vininkai f tiri su'šičrganizuo- 
ti ir su Amerikos valdžios, 
jos teismo pagalba atimti iš 
pono ministerio Žadeikio 
“Pasiuntinybės Namą” (tai
gi “išvemti”, anot jo, pa
čią pasiuntinybę), parduoti 
ir tuos pinigus, apie 75 tūks
tančius dolerių, pasidalinti, 
kiek išeis pagal bonus. Na, 
o jkur bedarbiai diplomatai 
dings, iš ko gyvens? Bešir- 
džiams fašistais nerūpi, 
kad jų diplomatai badu 
mirs. Juk diplomatai, nebū
dami Amerikos piliečiais,

800 Japonijos Bombų 
mesta į Chinijos Sostinę

Nu-

laikraštis mums būtu naudin
giausias? Praneškite greitai.

Draugiškai,
S. P.

Atsakymas:

Kadangi tuo reikalu yra su
sidomėję ir daugiau pažangių 
lietuvių, tai atsakome viešai.

Lietuvos laikraščius gali 
gauti tiesiai iš Lietuvos. Per 
“Laisvę” juos gauti negalima, 
nes “Laisvė” jų platinimui ne
turi.

Kaune išeina keliatas laik
raščių. “Darbo Lietuva” yra 
socialistinės valdžios organas. 
Išeina kasdien dviemis laido
mis.

“Tiesa” yra Lietuvos Komu
nistų Partijos organas, išeina 
kasdien.

“Darbininkų žodis” yra 
darbo unijų organas, išeina 
sykį į savaitę.

Taipgi išeina ūkininkų lai
kraštis, kuris berods vadinasi 
“Darbo Valstietis”.

Jeigu padėsite bet kurio 
laikraščio vardą ir užadresuo- 
site:
“Kaunas, Lietuva, U.S.S.R.”, 
jie jūsų laišką gaus.

Chungking, Chin i ja. — 
119 japonų orlaivių numetė 
800 bombų į laikinąją Chi- 
nijoš sostinę Chungkingą 
spal. 10 d., kada chinai ap
vaikščiojo 29-nių metų su
kaktį nuo respublikos įkū
rimo Chinijoj.

Girdai apie Anglų ir Vokie
čių Karo Laivu Mūšį

London, spal. 11. — An
glai teigia, kad jų karo lai- 

O aukas-vai susikirto su vokiečių
valgyklą, sau rinkti Amerikoje atei-Ikaro laivais Anglijos Kana- 

stovėti ilgoje eilėje — kaip vis neturi teisės, jį skaito Je (jūrų siaurumoj tarp 
sako, “uodegoje”, iki gaus 
uždyką pavalgyti. Prie to 
nė viens iš mūs dorų lietu
vių nenorėtų savo lengva 
valia prieiti. Nenorėkim, 
kad prie to eitų žadeikis, 
Budrys ir DaužvardiS (beje, 
ir Bielskis ir kiti “garbės” 
konsulai). Nenorėkim, kad 
jie pasiduotų vienam viena-

"visuomenės apsunkintoju” Francijos ir Anglijos), 
ir deportuoja lauk iš šios 
šalies. Tas, rodos, atsitiks Chungking, Chinija. —Ja- 
liet. ateiviui pralotui, kurs’ponai iš savo stovyklų Indo- 
gyvėndamas Kalifo rnijoj, Chinoj, francūzų kolonijoj, 
dabar prašo iš visos Ameri- puolė Chinijos Kwangsi 
kos lietuvtų pinigų, kad jis provinciją; bet chinai at
galėtų išgyvent, nenumirt;mušė japonus ir atėmė iš jų 
badių

Taigi p. Jankausko antra- arti Kwangsi sienos.
Iting miestą Indo-Chinoje,

Kanados fabrikai dirba viršlaikids gamindami amuniciją Anglijai; viršuje 
vienas lokių fabHkų.

Klausimas:

Mano draugas, kuris skaito 
“Laisvę”, prašė manęs, kad 
aš viešai paklausčiau redakci
jos sekantį klausimą: Jis 1925 
metais iš Respublikos Cubos 
per Miami, Pa. butlegerišku 
laiveliu slaptai įvažiavo į Am
eriką. Pereitą savaitę jis paš
te už^iręgistravo kaipo ateivis, 
nieko neslėpdamas, bet viską 
teisingai pasakė. Tai klerkas 
jam. painformavo, kad jis nu
eitų pas kitą pašto viršininką 
ir paduotų prašymą dėl pir
mųjų popierų. Ką jis ir pa
darė, išpildė blankas dėl pir
mų popierų, pridavė 3 paveik
slus—ir užsimokėjo $2.50.

Dabar jis labai susirūpino 
ir nežino, koks likimas jo lau
kia, — areštas ar deportavi
mas į Lietuvą? Ar gal jam 
nieko nebus, ir pirmas pilietiš
kas popieras išduos. Už pa
aiškinimą jis “Laisvės” Re
dakcijai padėkavos.

V. J. S. Barberis.

Atsakymas:

Mums atrodo, kad tas jūsų 
draugas be reikalo perdaug 
susirūpinęs. Viskas, ką jis gal 
turės padaryti pirma negu 
gaus pilietines popieras, tai 
legalizuoti savo įvažiavimą į 
Jungtines Valstijas. Deporta
vimo pavojus labai mažas.

Vokiečiai Sunaikinę dar 
Tris Anglu Laivus

Vokiečių koBerlin.
manda praneša, kad jų sub- 
marinai nuskandino du gin
kluotus prekinius anglų lai
vus; o vienas vokiečių orlai
vis keliomis bombomis pa
taikė į vieną prekinį anglų 
laivą per patį fidurį, ir lai
vas liepsnodamas visiškai 
sustojo ir pasviro ant šono.

Maskva. — Sovietų spau
da visai nekreipė dėmesio į 
Anglijos ministerio pirmi
ninko Churchillio pasaky
mą, kad, girdi, Japonijos- 
Vokietijos - Italijos karinė 
sutartis atkreipta prieš So
vietų Sąjungą.

Shanghai. — Japonai kre
čia visus Shanghajaus na
mus j ieškodami, kas nužu
dė šio miesto majorą Fu, 
chiną japonų pakaliką.
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Žmones Klausosi Browderio 
Kalbų

komisaras Aleksandras Gu- 
zeVičius gimė 1908 m. Besi
mokydamas Ukmergės gim- • 
nazijoje 1927 m. suimtas, 
persikėlė į Kauno “Aušros” 
gimnaziją, bet dėl persekio
jimų 1929 m. priverstas iš
vykti į užsienį; iš emigra
cijos 1931 m. grįžęs Lietu
von buvo nuteistas 6 me
tams kalėjimo, iš kurio iš
ėjęs studijavo Liet, univer
sitete humanitarinius moks
lus. 1939 m. už politinę 
veiklą ištremtas į Suvalki
ją. Prie Liaudies vyriausy
bės grįžęs iš ištrėmimo pa
kirtas Vidaus reik, ministe
rijos gen. sekretorium, vė
liau ministerio teisėmis Vil
niaus miesto ir apskrities 
viršininku. Nuo Ukmergės 
apygardos buvo išrinktas į 
Liaudies seimą.

Komunalinio ūkio liaudies 
komisaras Valerijonas Kny- 
va gimė 1909 m. Tartų mie
ste, Estijoje. 1930 m. baigė 
Šiaulių gimnaziją ir ikį 
1934 m. studijavo Lietuvos 
universitete humanitarinius 
mokslus; paskui Šiauliuose 
gyvendamas aktingai dirbo 
pažangiojoj spaudoje ir vi
suomenės veikime, redagavo 
“Laisvąją Mintį”, išrinktas 
Kultūros Švietimo valdybos, 
Laisvamanių Etinės Kultū
ros dr-jos centro valdybos 
ir Šiaulių Miesto tarybos 
nariu. Liaudies vyriausy
bės buvo paskirtas Savival
dybių departmento direk
torium.

Lietuvos TSR Liaudies Ko
misarų Biografines Žinios 
Liaudies Komisarų Tary- taudamas 'teisių fakultete 

bos pirmininko; Mečiaus 
Gedvilo, Žemės Ūkio liaud. 
komisaro Mato Mickio, Tei
singumo liaud. komisaro Po
vilo Pakarklio ir Švietimo 
1d. kom. Antano Venclovos

km.), Šiaulių apskr., baigė 
Šiaulių gimnaziją ir Dotnu
vos Žemės Ūkio Akademi
ją, dirbo pradžios mokykos 
mokytoju, organizavo “Mai
sto” b-vės paukščių skyrių, 
buvo Žemės Ūkio Rūmų vi-! 
ce-direktorium ir “Maisto” 
komisaru. Visą laiką aktin
gai veikė pažangioje politi
nėje veikloje, buvo suimtas 
ir laikomas policijos prie
žiūroje.

Darbo liaudies komisaras 
Mykolas June a-Kučinskas 
gimė 1893 m. rugpj. 25 d. 
Makių km., Naumiesčio vai. 
Tauragės apskr. Lietuvos 
politiniame veikime daugiau 
žinomas slapyvarde Marty
nas Kučinskas, iki 1921 m.

veltui nurodo, kad Ohio val
stijoj Komunistų Partijos 
parašai buvo atmesti vien 
pasiremiant tuo, kad per 
telefoną kas tai to reikala
vo. West Virginijoj Komu
nistų Partijos kandidatas į 
gubernatorius padėtas ant 
15-kos metų į kalėjimą, kal
tinant būk kas tai su petici
jomis buvę netvarkoj, nors 
tas peticijas patys valdi-

Roosevelto valdžia už- Browderio kalboj balsą tai- 
draudė Komunistų Partijos,kos ir tiesos. Prisiųskite 

mums kopiją jūsų kalbos.”
Iš Maine valstijos rašo: 

“Kaipo laisvės šalininkas aš 
labai buvau sujudintas jūsų 
kalba per radio. Jūs pada
rėte puikiausi apibudinimą 
esamos padėties.”

Iš Kentucky vienas advo
katas rašo: “Aš labai įver
tinu jūsų kalbą. Gaila, kad 
ne visą per radio išgirdau. 
Prisiųskite kopiją.”

Panašių laiškų yra daug.
Spalių 9 dieną, “New 

York Times” laidoje tilpo 
ilgas atsišaukimas po 
riuomi pa 
Hammett, p 
on Election Rights 1940 ir 
kunigas Owen A. Knox, pir
mininkas National Federa
tion for Constitutional Li
berties.

Minėtame a t s i š a ūkime 
primena, kad kada prezi
dentas Rooseveltas kalbėjo 
Pennsylvania U n i versitete 
rugsėjo 20 dieną, tai jis ten 
pareiškė, kad bus laisvė lai- 

ike balsavimų, kad bus pil
nas piliečių saugumas mūsų 
valstybės formoj.

Minėti komitetai savo lai
ške Rooseveltui apgailestau
ja, kad gyvenime yra kaip 
tik priešingai. Jie pažymi, 
'kad daugelyje valstijų yra 
■uždrausta pastatyti kandi- 
1 datai nuo Komunistų, So- 
1 cialistų, Darbo Socialistų 
•ir Prohibitionų partijų, kad 
tai yra prieš šalies taisyk
les, tvarką, Teisių \ Eilių, 
Konstituciją. Taip elgiasi 
valstijų generaliniai proku
rorai, sekretoriai arba kiti 
viršininkai. Laiške sako, komunistų, tuo pat
kad tie patys viršininkai už- yra silpninimas ir taip ša-
imdami vietas prisiekė, kad lies bendrų apsigynimo rei- 

’Jjie saugos Amerikos laisvę, kalų, ką aiškiausiai įrodė 
• įstatymus, Konstituciją, o 
dabar jie krušina tas pilie
čių laisves.

Toliau, kaipo prieškons- 
stitucinius žygius minėtas 
laiškas nurodo, kad tūli ka
pitalistiniai laikraščiai veda 
propagandą, piliečius kurs
tančią prieš komunistus, 
išspausdina vardus ir pa
vardes tų piliečių, kurie pa
gal šalies Konstitucijos tai
sykles pasirašė ant mažu
mų partijų peticijų, tikslų 
leisti tęms partijoms daly
vauti balsavimuose, tie laik
raščiai išspausdina tų pilie
čių vardus, pavardes ir an
trašus tiesiai kurstydami 
darbdavius išmesti juos iš 
darbo.

Toliau prezidentui Roose-

ir lai- 
žmonių

neišva-

kandidatui į prezidentus' 
Earl Browder išvažiuoti į 
kitas valstijas ir sakyti pra
kalbąs.

Tą valdžios žygį smarkiai 
kritikavo net liberališka 
spauda, kad tai yra pasimo- 
jimas ant Jungtinių Valsti
jų laisvės, demokratijos, 
mažesnių partijų, kad tai 
yra atėmimas teisių pilie
čiams išgirsti visų partijų 
kandidatus ir jų platformas.

Patsai gi Earl Browder 
išleido pareiškimą, kuriame 
apibudino, kad valdančioji 
klasė bijosi, idant Amerikos 
darbo masės, ypatingai tie 
piliečiai, kurie taip ilgai 
kenčia vargą nuo ekonomi
nio krizio, neišgirstų darbo 
žmonių partijos kandidatą, 
kuris išdėstytų platformą, 
kovai prieš karą,' kovai už 
geresnį, malonesnį 
mingesnį Amerikos 
gyvenimą.

Nors Browder ir
žiuoja su prakalbomis, bet 
Komunistų Partija stengia
si pasiekti mases milionais 
lapelių, kurie išeina įvai
riomis kalbomis, taip pat 
per radijo tinklus. Šios par
tijos Rinkimij Komitetas 
spalių 9 dieną išleistame | 
pareiškime paduoda daug, 
ištraukų iš laiškų, kuriuos! 
radio klausovai siunčia įi 
Komunistų Partijos Rinki
mų Kampanijos Komiteto 
centrą.

Įdomu yra tas, ką mąsto 
milionai Amerikos piliečių 
dabartinėj karo ir krizio ga
dynėj? Ką jie kalbasi savo 
tarpe išgirdę Browderio 
kalbą per radio? Kaip jie 
atsineša į įvairias partijas? 
Juk milionai žmonių turi 
radio priimtuvus ir kiekvie
nas pilietis siekia žinoti, ką 
kalba partijos atstovai, ko
kia jos programa, kokį ke
lią ji siūlo dabartinio kri
zio ir vargo laikais mūsų 
šaliai?

Ir štai Rinkimų Kampa
nijos Komitetas sako, kad 
nuo New Yorko iki Los An
geles, nuo Meksikos iki Ka
nados, tai yra iš visų Jung
tinių Valstijų, tūkstančiais 
gaund laiškus, kuriuose pi
liečiai pareiškia savo jaus
mus ir nusistatymą.

Vienas darbininkas iš 
San Francisco rašo laiške 
Browderiui:

“Aš noriu jums pasakyti, 
kad aš, labai įvertinu jūsų 
kalbą. Aš dirbu ten, kur yra
daug darbininkų, 100 nuoš. 
unijistai ir jie visi įvertina, 
nors ne visi pilnai sutinka 
už ką Komunistų Partija 
stoja...”

Kitas iš Greenwich, 
Conn, rašo: “Aš didžiai bu
vau paveiktas jūsų kalbos 
per W0R stotį. Mažai žino
jau apie komunistus, vei
kiausiai iš priežasties abel- 
nos stokos žinių tuo klausi
mu. Jūsų kalba man buvo 
labai vertinga. Todėl aš pra
šau prisiųsti jūsų kalbos 
turinį ir daugiau informaci
jų apie Komunistų Partiją.”

Moteris iš Grand Rapids, 
Mich., rašo, klausdama, 
kaip ji gali balsuoti už Earl 
Browder ir James Fordą, 
kadangi toj valstijoj ant 
balotų padėta tik stambių 
kapitalistų partijų kandida
tai Rooseveltas ir Willkie.

Iš West Virginia vienas 
pilietis tarpe kitko rašo: 
“Vis vien mes išgirdome

ninkai pirmiau užgyrė. To- biografinės žinios spaudai
liau minėtame laiške sako:

“Pone Prezidente, jūs, 
kaipo vyriausias valdžios 
žmogus, imate ant savęs di
delę dalį atsakomybės už 
Jungt. Valstijų Konstituci
jos pažeminimą.

“Mes manome, kad balsa
vimų teisę turi kiekvienas 

ku- Amerikos pilietis taip ' bal- 
ašo Dashiell suoti, už tokią partiją, ko- 
h. Committee kią jis pasirenka, ar tai De

mokratų, Republikonų, So
cialistų, Komunistų, Darbo 
Socialistų, Amerikos Darbo, 
Prohibitionų, Progresyvių 
ar kokią kitą partiją. Jeigu 
bent kuri iš tų partijų ką 
nors savo programoj siūlo 
priešingo liaudies intere
sams, tai juk piliečiai turi 
teisę prieš ją balsuoti.”

Taigi, vis daugiau girdi
si paprastų ir žymių pilie
čių balsų prieš laisvės ir 
Konstitucijos teisių panei
gimą, prieš reakciją, už 
Amerikos garbingas laisvės 
ir demokratijos tradicijas.

Komunistų Partija gi iš 
savo pusės sako, kad šian
dien bent kokia ataka prieš 
komunistus, tuo pat kartu 
yra ataka prieš visus šalies 
darbo žmones, kad šiandien 
atėmimas vienų ar kitų Ko
munistų Partijos laisvių, 
rytoj tas pat bus panaudota 
prieš kitas partijas arba pi
liečius. Kad užpuolimai ant 

kartu

jau buvo praneštos.

Liaudies Komisarų Tary
bos pirmininko pavaduoto
jas Stasys Brašiškis gimė 
1896 m. vasario 7 d. Joniš
kio valse., valstiečio šeimo
je. Mokėsi Joniškio (Šiaulių 
apskr.) pradžios mokykloj 
ir Šiaulių ir Rezeknės gim
nazijose. 1915-1919 m. mo
kytojavo, buvo vienas iš 
Šiaulių gimnazijos steigėjų. 
1919 m. buvo išrinktas Šiau
lių apskr. darbininkų ir val
stiečių tarybos pirmininku. 
Tarybas likvidavus, buvo 
suimtas ir sėdėjo kalėjime. 
Paleistas iš kalėjimo vertė
si pedagogika, 1928-30 m. 
lankė Lietuvos universiteto

dirbo pažangiosios studen
tijos rateliuose, buvo nu
baustas 3 mėn. kalėjimo. 
Daug parašęs pažangiojoje 
spaudoje. Liaudies vyriau
sybės paskirtas Prekybos 
ministerijos gen. sekreto
rium ir ėjo Prekybos jnį- 
nisterio pareigas.

Sveikatos apsaugos liau
dies komisaras Dr. Vytau
tas Girdzijauskas gimė 1904 
m. Raseinių apskr. Šimkai
čių. valsč. Šauklių kaime, 
baigė Raseinių gimnaziją ir 
Liet, universiteto medicinos
fakultetą, dirbo jame prie tarnavo pas ūkininkus dar- 
higienos‘bakteriologijos ka- bininku, po pasaulinio karo,
tedros, 1939 m. paskirtas 
Higienos Instituto direkto
rium, daug kartų buvo siun
čiamas užsienin specializuo
tis. Besimokydamas dirbo 
pažangiosios minties orga
nizacijose. Medicinos srity
je yra parašęs keletą moks
lo darbų.

Socialinio draudimo liau-

reakcija prieš komunistus 
ir darbo unijas Franci jo j, 
kur reakcija pakirto tos ša
lies apsigynimo ' jėgas ir 
paruošė Hitlerio ir Musso- 
linio pergalę.

London, spal. 11.—Anglų 
lakūnai padegė vokiečių do
kus ir kai kuriuos laivus 
Wilhelmshavene,, Kielyje ir 
daugelyje kitų priešo prie
plaukų. '

Berlin, spal. 11. — Vokie
čiai žada siųst savo įgalio
tinius į Maskvą tartis ko
kiais tai reikalais su Sovie
tais.

USA kariuomenes orlaivininkai March Field, Ri
verside, Cal., pratinasi nešioti Mayo Klinikos ga- ( 
mintas oksigeno kaukes, kurios reikalingos iškilus 
aukštai padangėse.

technikos fakultetą. Visuo- jįes komisaras Jurgis Glu- 
meninėje veikloje žinomas šauskas gimė 1909 
iš gimnazijos laikų: veikė 03 d.
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kiečių okupacijos metu slap-1 dvaro kumečių.
tai organizavo darbininkų, baigęs gimnaziją, nuo 1932 
ir valstiečių būrelius ir pla-įm. dirbo Telšiuose ligonių 
tino literatūrą, už ką buvo kasoje. Politiniame gyveni- 
suimtas. Vėliau veikė pro- me pradėjo dirbti 1926 m., 
fesinėse mokytojų sąjungo- nuolat tardomas ir krato
se, redagavo “Mokyklą ir mas, 1930 m. ištremtas į 

veikė “Kultu- Varnių koncentracijos sto- 
Šiaulių vykią. Nuo 1934 m. dalyva- 

Kraštotyros Dr-je, Kultūros vo komunist. veikime. 
-Švietimo Dr-je, bendradar
biavo pažangiojoj spaudoje dies komisaras Liudas Ado- 
ir parašė bei išvertė eilę 
knygų.

Liaudies Komisarų Tary
bos pirmininko pavaduoto
jas ir Lietuvos* TSR Valsty
binio Plano Komisijos pir
mininkas Pijus Glovackas' savo biografijos, kaip 
gimė 1902 m. vasario 3 d. produktingus. Metęs kuni- 

Bartininkų gavimą, aktingai įsitraukė į 
komunistinį veikimą, buvo 
nuo “Darbo kuopų” išstaty
tas kandidatu į pirmąjį sei
mą, tarnavo Valstybės kon
trolėje, mokytojavo, lankė 
Liet, universiteto teisių fa
kultetą, kur už “kuopinin
ko” veiklą buvo'suimtas, iš- 
kalintas iki 1926 m., po 
gruodžio 17 d. perversmo 
vėl suimtas ir kalėjo iki 
1934 m. Paleistas dirbo Pla
telių kooperatyve. Liaudies 
vyriausybės paskirtas Vals
tybės kontrolierium ir iš
rinktas į Liaudies seimą bu
vo jo pirmininku. /

Vietinės pramonės liau
dies komisaras Motiejus šu- 
mauskas gimė Kaune, 1905 
m. darbininkų šeimoje, tar
navo pas ūkininkus, vėliau

m. bal.
_ Balbieriškio miest., 

aušrininkų” kuopelėse, vo- (Marijampolės apskr. iš tėvų 
..1..................... J '........ , Privačiai

kuriame dalyvavo kareiviu, 
iki 1923 metų gyvendamas 
Tarybų Sąjungoje dalyvavo 
profesinėse sąjungose. Grį
žęs Lietuvon 1931 m. už ko
munistinį veikimą suimtas 
ir nubaustas 12 metų sunk, 
darbų kalėjimo, 1933 m. bu
vo iškeistas su kitais polit. 
kaliniais į Tarybų Sąjungą, 
bet po kiek laiko grįžęs į 
Lietuvą vėl buvo suimtas ir 
nuteistas 8 metams kalėji
mo, iš kurio išlaisvintas 
Liaudies vyriausybės. Yra 
baigęs Maskvos visuomeni
nių mokslų universitetą. 
Nemaža rašęs TSSR ir 
Lietuvos polit. spaudoje.

Vidaus reikalų liaudies

Gyvenimą”, 
ros” ' bendrovėje

Valstybės Kontrolės liau-

mauskas gimė 1880 m. No
tėnų kaime, Platelių valse., 
Kretingos apskr. Baigė ku
nigų seminariją ir, anot jo 
paties, pirmuosius 40 metų 
savo amžiaus išbraukiąs iš 

ne

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvę
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas ................................................................................................ __

Šilbalių km.
valsč., Vilkaviškio apskr., 
mokėsi Vilkaviškio ir Mari
jampolės gimnazijose ir Lie
tuvos universiteto teisių fa
kultete. Už aktingą darbą 
darbininkų judėjime jau 
1923-1925 m. buvo suimtas 
ir kalinamas. Prieš 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmą 
redagavo “Darbininkų At
stovą”, perversmui įvykus 
suimtas ir karo lauko teis
mo nusmerktas mirti. Iška
lėjęs 12 su puse metų buvo 
1939 m. paleistas ir bandė 
dirbti ekonominėje srityje, 
tačiau Smetonos režimo ne
buvo leista jam čia pasi
reikšti. Liaudies vyriausy
bės buvo paskirtas Užsie
nių reik, min-jos generali
niu sekretorium.

Finansų liaudies komisa
ras Juozas Vaišnoras gimė 
1911 m. Lipliūnų km. Leipa
lingio valsč., Seinų apskr., 
baigė “Aušros” gimnaziją 
ir Liet, universiteto teisių 
fak. ekonominį skyrių, dir
bo Liet. Banke ir Prekybos 
Pramonės - Amatų rūmuo
se, redagavo “Amatininką.” 
Liaudies vyriausybės pas
kirtas Finansų min. gen. 
sekretorium ir ėjo Finansų 
ministerio pareigas. Aktin
gas pažangiosios spaudęs 
bendradarbis ir aktingųjų 
studentų grupių veikėjas.

Prekybos liaudies komi
saras Marijonas Gregoraus- 
kas gimė 1908 m. Kaune, 
lankė Kėdainių mokytojų 
seminariją, po tautininkų 
perversmo buvo suimtas, at
leistas iš mokytojo pareigų, 
sudaryta kariuomenės teis
me byla ir ištremtas į Ma
žeikių apskritį. Vėliau dir
bo kooperacijoje, studen-

dirbo spaustuvėje, kur pasi
reiškė, kaip darbininkų or
ganizatorius, už ką buvo su
imtas. 1926 m. iš kalėjimo 
paleistas organizavo spaus
tuvininkų prof, sąjungą, po 
gruodžio 17 d. perversmo 
vėl suimtas ir ištremtas į 
Mažeikius, iš kur pasišali
nęs dirbo nelegaliai, 1931 m. 
vėl suimtas ir nuteistas 6 
metams sunk, darbų kalėji
mo, iš kurio grįžęs vėl dir
bo nelegaliose darb. organi
zacijose ir organizavo spau
stuvių darbininkus. Po pus
antrų metų vėl suimtas ir 
iš kalėjimo paleistas Liau
dies vyriausybės, buvo pas
kirtas Darbo Rūmų pirmi
ninku, kuriuos perorganiza
vo į prof, sąjungų centrą. 
Liepos 14 d. išrinktas į 
Liaudies Seimą.

Maisto pramonės liaudies 
komisaras agr. Jonas Lauri
naitis gimė 1900 m. Gruz
džių valsč. (Daugmaudžių

Gatvė ar kaimas .................................................................................. ~

Apskritys ............................................................................................... .
t I

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

SVARBIOS KNYGOS
TUOJAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS: 
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMAS 
žurnalinio formato knyga, 56 puslapių, trijų spalvų 
spaudos viršeliai, augštos rūšies popieros, daug moks

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.
•

Dingus Rožytė
Parašė Pranulis

Tikrai jaudinančios poezijos knygelė, Išleido 
dienraštis “Laisvė”. Kaina 15 centų.

Ko Nori Kun. Coughlinas?
Parašė R. M i žara 

Dažnai girdime tą kunigą fašistiniai rėkaujant per 
radio. Ko jis nori ir kas jis yra išaiškint ši knygutė. 

Puslapių 32. Kaina 5 centai.

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

Vėžys išsmaugia daugiau žmonių negu kitos ligos. Vėžys 
yra žinomas kaipo nepagydoma liga. Bile žmogus neži
nodamas .kaip apsisaugoti gali gauti vėžį. Daktaras 

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
’ Knygelė 42 pusVplN. lt centų.

Su reikalavimais kreipkitės:

X. “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.



Ketvirtas puslapis

Atsisveikinkite su Lietuviškais 
Dvarais ir Vargšų Neprieteliais— 

Buvusiais Ponais

Laiškas iš Laisvos Lietuvos
Gerbiami laisviečiai: Pri-' trukdymų, be aukų. Kito- 

siunčiu laišką iš Lietuvos, kurį kiose sąlygose būtų reikėję

(Tąsa)
Ir užtenka tik palyginti vienus ir kitus 

kaimo žmones—ir aiškiai matyti, kiek 
čia skirtingi žemę mylinčio ir jai savo 
gyvenimą paaukojančio valstiečio ir sve
timomis rankomis iš žemės naudą trau- 

♦ kiančio dvarininko interesai. Bet tai jau 
paskutinės prieštaravimų dienos. Šian
dien ar rytoj dvarų ir stambių ūkių lau
kuose bus nutartos ribas atžyminčios va
gos, šiandien ar rytoj tikrasis žemės šei
mininkas valstietis galės džiaugtis paga
liau galutinai išsivadavęs iš išnaudojimų 
ir iš skriaudų, o dvarininkai, kada jie 
pagaliau jau neras galimumų gyventi 
darbo žmonių krauju ir prakaitu, atsi
mins, kad jis yra toks pat žmogus, kaip 
ir valstietis, todėl ir jo keliai gyveniman 
yra tie patys.

Vyžuonių ž. ūkio Komisija Pirmoji 
Siunčia žinias apie Atliktus Darbus

Vyžuonių valsčiaus žemės ūkio komi
sija, Utenos apskr., pirmoji baigė žemės 
reformos paruošiamuosius darbus ir 
rugpjūčio 11 d. žinias prisiuntė Utenos 
apskrities ž. ū. k-jai. Žinios Apskrities 
K-joje gautos tą pačią dieną 13 valandą. 
Valsčiaus k-jos pirmininkas — Stasys 
Kutka, matininkas—Jurgis Bučys, kom
partijos atstovas—Antanas Zabulionis.

Valsčiuje iš 51 bu v. savininko į ž. fon
dą paimta 751.12 ha. Iš viso buv. savi
ninkai valdė 1771.12 ha žemės, iš kurios 
jiems palikta 1020 ha.

Prašymų žemei gauti iki rugpjūčio 11 
d. paduota 339. Prašytojų, turinčių pir
menybę gauti žemės yra 145. Jiems pas
kirta 640.21 ha. Kitų prašytojų, turinčių 
teisę gauti žemės, yra 52. Šiems prašyto
jams paskirta 110.91 ha žemės. Mažaže
miai, kuriems taip pat siūloma duoti že
mės iš fondo, savo žemės turi 192.49 ha. 
Nepatenkinti 142 prašymai.

Energingai ir kruopščiai Vyžuonių vi. 
dirbo matininkas drg. Jurgis Bučys su 
žmona.

Molėtų vis. ž. ū. k-jai iki VIII. 11 d. 
paduota 1404 prašymai žemei gauti, ku
rie VIII. 12 d. baigiami svarstyti. Šio 
valsčiaus matininkas drg. Kaškauskas, 
matininko S. Fugalevičiaus padedanąas, 
per tris dienas apmatavo 1380 ha žemės. 
Šis valsčius didžiausias Lietuvoj. Reikia 
pasakyti, kad drg. Kaškauskas sugeba 
gerai organizuoti ir paskirstyti darbą. 
Matininkas drg. Fugalevičius, silpnos 
sveikatos žmogus, nors ir labai pervar
gęs, bet savo kolegai daug ir stropiai pa
deda. Matininkai ir ž. ū. k-ja dirba bai
siose patalpose ir naudojasi aplūžusiais, 
m^žai betinkančiais baldais. “Nieko , ne
padarysi,—sako drg. Kaškauskas, te
ko ir daug blogesnėse sąlygose dirbti, o 
dirbant šitokiu tempu apie patogumus 
nėra laiko galvoti. Tik štai nemalonų 
pokštą iškrėtė mokytojų suvažiavimas. 
Pas mus dirba 15 mokytojų, kurie ryt 
išvažiuoja. Netenkame visų žmonių—di
delis sutrukdymas. Teks mobilizuoti po
liciją, kitų žmonių nėra.”

K-jos Pirmininkas drg. Kazys Bučys 
Dirba 20 Valandų į Parą 
stropiausias mūsų apskrityje val- 
k-jos pirmininkas,—sako Utenos 
ū. k-jos pirmininko pavaduotojas

Minėtų ūkių bendras žemės plotas suda
rė 306.35 ha. Iš šio skaičiaus paimta že
mės fondui 1227.40 ha. Mažažemiai, ku
riems taip pat numatyta duoti žemės, 
savosios turi iš viso 328.10 ha.

Šiame valsčiuje yra daug ūkininkų, no
rinčių dėtis į kolchozus. Ypatingai į kol
chozus nori burtis tie tauragniškiai, ku
rie turi blogesnę žemę.

Debeikių vis. ž. ū. k-jai iki VIII. 11 d. 
paduoti 303 prašymai. Patenkinti 169, 
nepatenkinti 98 prašymai. 36 prašyto
jams, turintiems teisę žemės gauti, pri
trūko fondo žemės ir dabar šis klausi
mas aiškinamas. * r

Anykščių vis. ž. ū. k-jai paduotų, pa
tenkintų ir nepatenkintų prašymų skai
čius paaiškės VIII. 12 d. Dvarų žemė su
rašyta. Kiek susitrukdė ūkininkų žemių, 
viršyjančių 30 ha normą, surašymas. Ma
tavimo darbus Anykščių vis. numatoma 
baigti VIII. 13 d.

Skiemonių vis. ž. ū. k-jai iki VIII 11 d. 
paduoti 257 prašymai, kurie dar tebe- 
svarstomf. Žemė taip pat dar tebematuo- 
jama, tačiau netrukus tikimasi baigti.

Aluntos vis. ž. ū. k-jai iki VIII. 11 d. 
paduoti 736 prašymai. Patenkinta 480; 
nepatenkinta 215, iš kurių 19 nutarta pa
kartotinai peržiūrėti, nes kilo abejojimų 
dėl atmetimo priežasčių rimtumo. Ties 
valsčiaus ž. ū. k-jos būstine kasdien su
sirenka daugybė ūkininkų, kurie reiškia 
norą dėtis į kolchozus ir šiuo reikalu 
kreipiasi į k-jos narius paaiškinimų. Kai 
kurie vis. dvarininkai nebenori imti po 
30 ha žemės ir prašo skirti mažiau, nes 
nesitiki ją apdirbsią. Taigi, ponai dvari
ninkai bijo darbo ir, kada tenka patiems 
apdirbti žemę, jie jos nebenori...

Utenos apskrityje iš viso dirba 12 ma
tininkų ir 40 padėjėjų. Valsčių k-jų dar
bus kasdien tikrina: Utenos apsk. Žemės 
Tvarkytojas drg. Stasys' Liutkevičius su 
aps. k-jos pirmininko pavaduotoju drg. 
Kostu Dudlausku vieną pusę apskričio ir 
Apskrities agronomas drg. Ignas Danaus
kas kartu su aps. ž. ū. k-jos pirmininku 
drg. Petru Kutka—kitą pusę. Sekančią 
dieną grupės keičiasi maršrutais. Nuva
žiavę jie vietoj patikrina vis. k-jų dar
bus ir teikia reikalingų paaiškinimų.

Bal. Krasauskas.

“Tai 
' sčiaus 

aps. ž. 
drg. Kostas Dudlauskas.—Jis ne tik vie
toje pavalgo, bet dažnai ant tų pačių sta
lų atmiega likusias 4 paros valandas, 
greta valstiečių prašymų, kuriais jis 
t^ip skrupulingai sielojasi. O ir darbo!... 
Juk didžiausias valsčius Lietuvoje.”

Taip. Yra žmonių, kurie nesigaili savo 
jėgų socialistinei žemes reformai.

Kuktiškių vis. ž. ū. k-jai paduota iš vi
so 514 prašymų. Turinčių pirmenybę 
gauti žemės yra 385 prašymai; kitų, tu
rinčių teisę gauti žemės, yra 23 pr.; ne
patenkinti 106 prš. Žemės nusavinimo 
darbai tęsiasi. #

Tauragnų vis. ž. ū. k-ja paruošiamuo
sius darbus taip pat baigė, tik dar ne
suskubo patiekti žinias Apskrities k-jai. 
Iki VIII. 11 d. paduota 323 prašymai; pa
tenkinta 225, nepatenkinta 98 prš. Į ž. 
fondą įeina 67-nių ūkių žemė, iš jų: val- 

* dininkų 7 ūkiai, ūkininkų 59 ir 1 dvaras.

PANEVĖŽIO APSKRITYJE APRŪ
PINTA ŽŲME 8,000 ŠEIMŲ 
Apskrityje Buvo 232 Dvarai

Iš visų apskričių Panevėžio apskritis 
buvo turtingiausia, kaip gyventojai sako, 
dvarininkais ir ubagais. Niekur tiek 
daug nesueidavo ubagų kaip į Panevėžio 
apskrities miestelių atlaidus ir, rodos, nė 
vienoje apskrityje nebuvo tiek daug dva
rų kaip čia. -Panevėžio apskrityje sure
gistruoti net 232 dvarai, kurie užima 23,- 
377 ha žemes plotą. (Dabar, vykdant že
mės pertvarkymą, tų visų dvarų savinin
kams paliekama apie 3,000 ha žemės, o 
per 20,000 ha žemės išdalinama tiems, 
kurie ją dirbo). Šiuos milžiniškus žemės 
plotus valdė įvairūs grafai ir, dažniausia, 
atėjūnai iš svetimų kraštų, kuriems Pa
nevėžio apskrities darbo žmonės ilgus 
metus vergavo. Seniau* dvarų* skaičius 
buvo dar didesnis. 1929 m. Panevėžio ap
skrityje buvo 268 dvarų savininkai. Ta
čiau daug šios apskrities dvarininkų la
bai plačiai gyveno ir švaistydamiesi pi
nigais dvarus išpardavė. Gyventojai nu
siskundžia, kad dvarininkai, išparduoda
mi dalimis dvarų žemę, įvairiomis kombi-*' 
nacijomis mėgdavo apgauti valstiečius.

Valstiečiai aiškina, jog daug dvarinin
kų čia buvo todėl, kad apskr; gera žeme. 
O prasčiausioje žemėje; smėlynuose H* 
pelkynuose plušo mažažemiai valstiečiai? 
Vadoklių vai., kur žemė blbgesnė, dvarų 
nedaug. Krekenavos vai., kur žemė gera, 
dvarai užėmė labai didelius plotus, ge
riausia žemė priklausė dvarininkams 
Zavišams. Būdinga tai, kad geresnė dva
rininkų žemė ėjo rėžiais tarp kaimų ir 
smulkių valstiečių blogesnės rūšies žemės 
sklypų, o esantieji prie geros žemės rė
žių pelkynai ir smėlynai priklausė maža
žemiams.

(Bus daugiau)

gavau spalių 5 dieną. Jeigu 
matote svarbą, patalpinkite 
“Laisvėje.”

Su draugiškais linkėjimais,
J. Vogonis, 

Philadelphia, Pa.
Laiškas

26 VIII 40 
Brangūs Vagoiiiai:

Jūsų 2 laišku gavom. Atsa
kymo neprisirengėm greitai 
parašyti, mūsų kaltė, už tai 
dovanosite. Visokios naujie
nos, bėdos ir darbai nepave- 
lino parašyti, praslinko daug 
laiko. Ačiū, švogerėli ir sesu
te, kad mūsų nepamirštate, 
jaūčiate meilę mus atlankyti.

Mes praleidome daug maiš
to, sulaukėme naujos valdžios. 
Nieko gero, niego blogo mums 
nepadarė Sovietai. Laukiam 
toliau, gal bus kitaip, kaip 
prie vagies Smetonos ir jo šu
nų. Mes šėrėm jį kaip kokį 
bulį su savo procia. Atsigėrė 
mūsų prakaito, kruvinos pto- 
cės, kiek tik norėjo ir pabėgo 
mus nuplėšęs skūrą ir atsigė
ręs kruvinų ašarų. Aš negaliu 
visko surašyti. Tegul jį neša 
velniai ten, kur žmonių nėra.

Mes viską gerai matėm ir 
supratom, bet negalėjom nie
ko kalbėti, būtume seniai į ka
lėjimus patekę, jei ką nors bū
tume pasakę. Sovietų valdžia 
vieniems geba, o kitiems nepa
tinka. Didesnius ūkius jau 
pradėjo dalinti ir biedniems 
duoda žemės. Tai vieni ver
kia, o kiti džiaugiasi. O da 
mums nieko niekas nedaro. 
Visokių pasakų ir gąsdinimų 
yra. O man tik juokas iš to. 
Aš nieko nebijau. . .

Švogerėli, prašai, kad 
ką parašyti apie politiką, 
pirmiau negalėjom dėlto, 
Smetonos valdžia turėjo daug 
visokių žvalgybininkų, kurie 
viską sekė ir nužiūrimus žmo
nes areštuodavo už tai, kad 
jie teisybę sakydavo apie jų 
darbus. Na, tiek to, Jūs ge
riau žinote, kaip mes. Mūsų 
visa šeima .sveika ir pas mūs 
nieko blogo nėra.
pamatysim, kaip viskas 
prie Sovietų valdžios.

Sesutė Ambrazienė labai 
yra susirūpinusi ir kenčia bai
mę apie savo sūnų, kuris pra
dėjo eiti į kunigus. Bet dabar 
bus blogesnis pelnas kuni
gams, kaip kad pirmiaus bu
vo. Motinoms rūpi gana daug 
apie vaikus ir jų ateitį, nori, 
kad vaikui viskas gerai klotų- 
si. O taip sveika, graži, neblo
giausiai gyveno. Tik nepaten
kinta, kad Sovietai užėmė ir 
nebus jos sūnui taip gerai, 
kaip ji manė. . .

Sveikina mano visa šeimyna 
švogerėlį ir Sesutę, linkim ge
riausio pasisekimo. Mes visi 
kviečiame pas mus gyventi. 
Bus gana rašyti, ba jau ir taip 
nubos skaityti. Bučiuojam mes 
visi Dumčiai kartu. Lauksime 
nuo jūsų atsakymo.

O. ir k. Dumčiai.

vis-
Mes 
kad

Gyvenant 
bus

išlieti klanai kraujo ir tūk
stančiai gyvybių aukoti. O 
dabar visa padėka priklauso 
Raudonajai Armijai ir So
vietų Sąjungos didžiajam 
išmintingiausiam vadui Sta
linui !

Smetonininkų nuniokotas 
vargingas mūs kraštelis da
bar stengiasi pavyti kitas, 
jau toli pažengusias seseris 
—Sovietų Respublikas; vie
nur kitur jau ir stachano- 
viečių atsiranda, ypač Aly
taus mūrininkai.

Sakai, pas jus yra nepa
tenkintų dabartine /Lietuvos 
tvarka. Žinoma, Amerika 
pertoli nuo Lietuvos. Kas 
pasiduoda klaidinimams, tai 
gali manyti, kad pas mus 
kas blogo dedasi. Tokiems 
visiems pasakykit, kad ap
art gero, nieko blogo nėra. 
Reikia žinoti, kad niekur 
kitur darbininkija ir vals
tiečiai taip .bjauriai nebu
vo išnaudojami saujalės dy
kaduonių, kaip Lietuvoj. 
Ūkininkai, dirbdami primi
tyvišku būdu, niekad nežiū
rėjo nei saulės nei laikrod
žio. Nuo tamsos lig tamsos 
dirbo, ir vis tiktai, kad kaip 
nors prasimaitinus, kad ko
kį vieną vaiką į mokslą iš
leidus, kad nors tas galėtų 
kiek - žmoniškiau gyventi. 
Darbininkai tiesiog į bevil
tišką padėtį buvo nustumti. 
Juos niekas neskaitė žmo
nėmis, jie buvo ujami, pra
vardžiuojami, niekinami. O 
šiandien jau kas kita. Tie 
užuiti ir paniekinti, pasiro
do, esą dideli talentai, ir 
jau didžius darbus stato 
Lietuvoj.'

Mane stebina amerikiečių 
lietuvių elgęsis. Juk jie kilę 
iš nuskriaustųjų ir panie
kintųjų luomo, jie ne dva
rininkai, ne baronai,—jie

Rašo Baltrus Kaminskas, 
Jurgiui Slėsoraičiui į Bing
hamton, N. Y.

Rugp. 24, 1940.
Mielas Jurgi:—

Tavo laiškelį, rašytą lie
pos 24 d., gavau rugpjūčio 
24 d., tai yra lygiai už mė
nesio laiko. Galima sakyti, 
neblogai susisiekiame su va
karų pusrutuliu; parašyk 
dažniau.

Mūsų gyvenimas, smeto
niniame režime stovėjęs vie
toje, dabar skubiausiu tem
pu vystosi visose srityse. 
Jau daug padaryta, daro
ma ir bus padaryta. Pra
vesti rinkimai ir išrinktas 
liaudies seimas; įvesta civi
le metrikacija; Lietuva įsto
jo į SSRS; pravesta žemės 
reforma, paimant nud virš 
30 ha dėl mažaženiių ir be
žemių; Batikai' ir fabrikai 
paimti valstybės nuosavybėn. 
Viskas įvykinta be " j okių

turėtų džiaugtis, kad So
vietų Sąjunga ir Raudonoji 
Armija išvadavo iš banki§- 
rių ir dvarininkų “malo
nės”, nes dabar vergai ta
po viešpačiais ^savo likimo. 
Dabar Lietuvos liaudis pa
ti paėmė savo likimą į savo 
rankas, ir taip tvarkosi, 
kaip jai pačiai geriau.

Iš manęs liaudis “atėmė” 
tai, kas jai priklausė. Aš 
atidaviau ir džiaugiuos, kad 
turėjau ko atiduoti: 25 ha 
žemės, 4 ha miško ir namelį. 
O liaudis man paliko 30 ha, 
—matote, visi esame paten
kinti !

Aš tikėjau, kad įvyks tas, 
kas įvyko. Teko pačiam ra
minti ne vieną vargšą, skie
pyti viltį, jog ateis diena, 
apšvies nelaimingą mūsų 
liaudį Stalino saulė, ir da
bar jau ji šviečia ir švies 
amžinai.,

Durnelių kalbų yra ir pas 
mus. Smetonininkai ir “ku
nigėliai” patylomis prišneka 
savo pasekėjams: vargoni
ninkams, zakristijonams ir 
davatkoms, o pastarieji įvai
riems kaziukams, gi tie var
gšai sielojasi ir patys neži
no už ką. Ateis, girdi, vo

kiečiai, žydams ir komunis
tams žarnas ant tvorų iš- 
raizgysime. Žinoma, tie 
vargšeliai nekalti. Visi ple
palai, aišku, išeina iš klebo
nijų ir smetonininkų tarpo. 
Gali jie dabar plepėt, kiek 
jiems tinka, bet jų “neišvh- 
duos” nei Hitleris, nei die
vas.

Jūs, amerikiečiai, gyve
nate prabangoj, o pas mus 
prabangos nėra ir, mes jos 
netrokštam; mums nereika
lingi šilkai nei automobiliai, 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Elizabeth, N. J.
Parsiduoda Namas su Salrn^ 

nu ir Visas Biznis 
402—1st Avenue 

ELIZABETH, N. J.
Geroj vietoj. Namas medinis, 
3-jų aukštų. Priežastis -r— 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) 4

CHARLES J. ROMAN

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

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon Street

"LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJU

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

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

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

r—

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAM
1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20;

9-$7;
5—$18; 6—$15; 7—$12; 8—$10; 

10—$5.

Stokite į vajų tuojau, gaukite 
savo dienraščiui haujų 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 šiuomi Antrašu:

“LAISVE”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Washington, Pa.
Šis bei Tas Iš Vietos Lietuvių 

Gyvenimo
Iš Washington, Pa., lietuvių 

kolonijos retai matosi žinių 
spaudoj. Vietos koresponden
tai turėtų dažniau parašyti.

Sužeidė Petrą Alešką
Spalių 8 d. po pietų Ontario 

Gas Coal Company kasykloj 
sunkiai sužeidė Petra Aleška. 
Jis mainoj dirbo kartu su sū
numi, tai vietoj, kur P. Aleš
ka dirbo iš viršaus krito ak
muo. Gerai, kad nepataikė į 
galvą. Tačiau koją kliudė ir 
aukščiau riešo kaulą nulaužė. 
Taipgi per čeveryką perkirto 
piršths.

Nelaimingąjį kiti mainie- 
riai ir jo sūnus sušoko gelbėti. 
Bet kaip ir tyčia, tuo laiku 
sugedo keltuvas: turėjo lauk
ti 2 valandas iki iškėlė iš ka
syklos. Nors jam koją užver
žė, bet visgi daug kraujo nu
bėgo.

Dabar Petras Aleška ran
dasi Mangualla ligoninėje. 
Kiek seniau, keletas metų at
gal, Petrui vieną koją nutrau
kė. Po to jis paliko dalinai 
šlubas. Dabar vargšui antrą 
koją nulaužė. Jeigu ir šios 
gerai nesugydys, tai bus sun
ku žmogui gyventi.

Petras Aleška turi keturias 
dukreles h’ keturis sūnus.

Mūsų Organizacijos
Spalių 6 d. LDS 98 kp. ir 

SLA 258 kp. laikė savo mė
nesinius susirinkimus. Susirin
kimai buvo pusėtinai skaitlin
gi.

Apart kuopų bėgančių rei
kalų, n'ariai pasikalbėjo ir 
apie įvykius Lietuvoje. Dabar 
iš ten ateina daug laiškų, ku
riuose rašo apie naujosios vy
riausybės pravedamas žemės 
dalinimo ir kitas reformas.

Nariai pasitarę vienos ir ki
tos kuopų susirinkimuose, nu
tarė pasveikinti naująją— 
Justo Paleckio—vyriausybę už 
pravedimą liaudžiai naudingų 
reformų.

Api^ mainų darbus mūsų 
apielinkėj galiu tiek pasakyti 
—šiuo laiku darbų mažai; te
gauna tik po kelias dienas iš
dirbti per savaitę.

„ Kalnakasys.

Lowell, Mass.
Įvairios Žinios

Ateivių registracija eina 
pasekmingai. Jau vienas ket
virtadalis užsiregistravo. Vir
šininkai reikalauja, kad ne
lauktų paskutinės dienos. Mat, 
prieš šventes paštas bus labai 
užverstas siuntiniais.

Boat Mills Co. staklių taisy
tojai jau du sykiu buvo išėję 
streikan dėl algų. Mat, visos 
vilninės dirbtuvės pernai pa
kėlė darbininkams algas 10 
procentų, o medvilnės dirbtu
vės nepakėlė, dar kai kuriuose 
skyriuose nukapojo. Dabar 
kompanija ketina teisman 
traukti staklių taisytojus. Kuo
mi tas viskas pasibaigs, neži
nia.

Lowellis turės duoti kariuo
menei 14,000 jaunų vaikinų. 
Iš to visi labai susirūpinę. 
Daug jaunuolių be laiko tuo
kias, idant nereiktų eiti ka
riuomenėn.

Rugsėjo 22 d. Morrinack 
upėje prigėrė trys berniukai, 
apsivertus laiveliui. Jų am
žius buvo toks: 6 metų, 7 me
tų ir 12 m. Tai vis tėvų apsi
leidimas, kad išleidžia tokius 
mažus vaikus ant upės žaišti.

Nuo spalių 7 dienos valdžia 
fvedė štampų sistemą dėl be
darbių. Galėsite pigiau nusi
pirkti maisto.

Spalių 6 dieną įvyko Lietu
vių \Darbininkų Susivienijimo 
110 kuopos piknikas. Tai buvo 
pasekmingas rudeninis poky
lis. Jaunimo privažiavo pilnas 
parkas, buvo apie penki šim
tai publikos. Kuopai liks pel
no.

šiam parengimui daugiau
sia darbavosi J. Daugirda ir 
R. čulada. Ypač Daugirda 
smarkiai darbavosi — pats 
dirbo ir kitus ragino.

Balso Choras
Mūsų choras ilgai > atosto

gauja. Daugumas klausia, ka
da pradės pamokas? Juk cho
ras buvo pasidaręs populiarus 
tarpe visuomenės. Dabar visi 
laukia pasirodant ant scenos. 
Ka sakote, choriečiai ? Subrus- 
kite. Prieš Kalėdas dar galė
tumėme koncertą suruošti.

Kadangi dabar visoki pa
tamsio gaivalai puola progre
syvius dėl perversmo Lietuvo
je, tai progresyviai turėtų su- 
brusti veikti ant kultūriškos 
dirvos. Turėtų ruošti koncer
tus, vaidinimus. ir tt. O tam 
darbui kaip tik tinka Balso 
Choras. Galima jaunimo dar 
daugiau pritraukti. O tada ir 
visi nevierni Tamošiui apsira
mins. Nereikia paisyti, kas 
kaip mano ar šneka’— mes 
turime veikti. O mūsų bus lai
mėta.

Dabartiniu sujudimo mo
mentu lietuviška kultūra turi 
būti keliama, čia jaunimo yra 
devynios galybės. Tik reikia 
mokėt prie jo prieit.

Beje, ir čia randasi keli su
klaidinti per klerikalų spaudą. 
Bet kada jiems išaiškini daly
kus mandagiai, jie mandagiau 
pradeda atsinešti link Lietu
vos.

Aš gyvenu kaiminystėje su 
daug parapijonų. Jie beveik 
visi pritaria dabartinei Lietu
vos valdžiai. O laikui bėgant 
visi apsipras ir bus gerai. Tik 
mes turime būti šaltakraujai 
—neturime karščiuotis. Turi
me mandagiai su visai apsiei
ti, išaiškinti žmonėms dalykus 
rimtai.

Lietuvos Patrijotas.

Pittsburgh, Pa.
Pas mus dabar eina teis

mas 43 parašų rinkėjų. Dau
gelis liudininkų, kurie pasira
šė ant peticijų, teisme atšau
kia tas melagystes, kurias pir
miau buvo papasakoję dis- 
trikto prokurorui, kad buk jie 
nežinoję,.kad pasirašo ant ko
munistų peticijos dėl uždėji
mo kandidatų ant baloto. Teis
me teisėjui jie sako, kad jie 
apgailestauja, kad jie pirmiau 
melavo. O jie melavo todėl, 
kad jie bijoję, kad juos iš 
darbo neišmestų, arba kas ki
tas su jais neatsitiktų.

Bet yra ir tokių, kurie tas 
pačiąs melagystes ir teisme 
kartoja, kurias pirmiau dis- 
trikto prokurorui pasakojo.

Vienas yra sūrinkęs apie 
130 parašų. Iš tų tik apie 30 
buvo pas distrikto prokurorą 
pasiaiškinti. Tik keli sakė tei
sybę, o kiti melavo, bet visgi 
dar ne taip bjauriai, kaip kitų 
rinkėjų. Nė vienas nesakė, 
kad nepasirašė. Distrikto pro
kurorui pripasakojo, kad jie 
manė, kad jiė pasirašo ant de
mokratų partijos peticijos. Ir 
lig gailėdamiesi parašų rinkė
jo, nei vienas nepasakė jo 
pavardės, sakė pavardės neži
ną.

Todėl, matyt, distrikto pro
kuroras neturėjo ant to rin
kiko užtenkamai liudijimų, 
todėl paliko ramybėje. Kol 
kas tie pasirašytojai dar nė 
vienas nebuvo šauktas teisme 
liudyti.

Pavieto slaptoji policija 
pas mus labai šnipinėja. Man 
jau Jteli apie tai pasakojo. 
Vienas airišis sakė, kad pas jį 
net stubon buvo atėjęs slapto
sios policijos žmogus ir klaiiA 
sinėjo, kas rinko parašus. Jis 
atsakęs, kad jis nežino pavar
dės. Joe.

Roma, spal. 11. — Italai 
sakosi atmušę dvi anglų 
atakas Kenijoj, Afrikoj.

Bucharest — Pranešama, 
kad vokiečiai atsiunčia Ru
munijai karo pabūklų už 
$82,500,000.

Žinios iš Laisvos 
Lietuvos

Vilniaus Gražinimas
Vilnius. — Vilniuje bus 

labai gyva statyba. Buvęs 
ligi šiol apleistas provinci
jos miestas, Vilnius dabar 
yra virtęs tikrąja LTSR so
stine. Jame turės išdygti di
džiuliai vyriausybės namai, 
kuriuose tilptų visos vyriau
sios respublikos įstaigos. 
Čia bus reikalingi valstybi
nės operos, dramos, filhar
monijos, muziejų, mokyklų, 
kultūros klubų ir kitų įstai
gų pastatai. Tarnautojams, 
darbininkams ir kt. miesto 
gyventojams bus reikalinga 
daug modernių butų. Mies-. 
to išplanavime bus numaty
tos vietos ne tik monumen- 
taliniams pastatams, pra
monės, prekybos, gyvena
mųjų namų rajonams, bet 
ir sodams, parkams, sporto 
aikštėms ir kt. Šventragio 
slėnis (Katedros aikštė) bus 
gražiai išbaigtas tir sujung
tas su Katedros sodeliu, 
Maironio parku, Bernardi
nų sodu, su Trijų Kryžių ir 
Bekešo kalnu. Čia bus cen
trinis miesto parkas. Dr. 
Basanavičiaus parkas Za- 
krete taip pat bus žymiai 
išplėstas. Miškiniuose jau 
sudaryti darbininkams na
mų planai. Čia būtų darbi
ninkų rajonas, kuriame nu
matyta statyti ne tik gyve
namuosius namus, bet ir 
liaudies namą, su skaitykla, 
biblioteka, susirinkimams 
salė ir tt., vaikams darželių 
namus, mokyklai, sveikatos 
punktui patalpas, atvirą 
(graikišką) teatrą, sporto 
aikštę ir kt. Darbininkų na
mai statomi pągal TSRS 
darbininkų butų standartus; 
Kiekvienas butas turi turėti 
šias pagalbines patalpas: 
virtuvę, prieškambarį, vo
nią, vaterklozetą, sandėlį 
maisto produktams ir kt. 
Be to, darbininkų namuose 
bus patalpos bendriem kul
tūriniams reikalams.—Prie 
Panerių, Vilniaus priemies
tyje,—Vilkpėdėje numatyta 
statyti pramonės rajoną 20 
ha plote. Čia bus įrengtas 
ir Neries uostas. Čia bus 
miesto skerdykla, nauji fa
brikų pastatai ir pan. Dar
bai vyksta jau net dviem 
pakaitomis. Rajonas bus 
sujungtas geležinkelio šaka, 
be to čia tiesiamas plentas. 
Pats miestas bus apvestas 
autostrados žiedu ir iš jo 
vienas kelias eis į Narvą- 
Leningradą, kitas į Kijevą. 
Vilniaus priemiestyje - Šni
piškėse norima plėsti kera
mikas pramonę.—Tuo tarpu 
butų klausimas Vilniuje la
bai aktualus. Darbininkų 
namams statyti yra įsteig
tas atskiras fondas. Vilniu
je darbininkų šeimų yra per 
20,000, kurias sudaro apie 
100,000 žmonių. Darbininkų 
šeimos perkeliamos iš sute- 
ranų (pagrindžių) į geres
nius butus. Miesto burmis
tras išleido įsakymą, ku
riuo griežtai uždrausta 
žmonėms gyventi pogrind
žiuose, o pusrūsiuose reika
laujama padaryti patobuli
nimus it įvesti būtiniausius 
patogumus. Iš visų pogrin
džių Marbininkai turi būti 
iškelti ligi š. m. spalių 1 
dienos.— Snipiškyje supro
jektuota statyti visa eilė 
mažų namelių po 2 būtus, 
prie kurių bus vaikų darže
liai, kult, klubai, kooperaty
vai ir tt. Kitoje vietoje, 
Naujamiestyje, bus statomi 
dideli 3,-4 aukštų namų blo
kai.

Elta.

Kauno Miesto S-beš Ttirtdš 
Vertinamas 75,000,000 Lt.
Kauno m. s-bės nekilnoja

mųjų turtų skyriaus žinioje 
yra apie 600 ha. nuosavos že
mės, tame skaičiuje žiegždrių 
dvaras 80 ha ploto. Pusė šios 
žemės yra atiduotą nėtermi- 
ninėn ir termininėn nuomon ir 
trumpalaikiam naudojimui iš 
viso maždaug 2,000 nuomi
ninkų. Be to, savivaldybė tu
ri: 31 mūrinį gyvenamą pasta
tą, 38 medinius gyv. pastatus 
ir 93 negyv. pastatus.

Pagal ankstyvesnį įkainoji
mą visas savivaldybės nekil
nojamasis turtas įvertintas 
apie 75,000,000 lt. 1939 m. 
pirkta 81 ha žemės už 465,- 
686 1.—turgavietei, sanatori
jai ir senelių prieglaudai, Ka
ro muziejaus sodeliui praplės
ti ir mokykloms. Gatvėms pra
platinti pirkta 9,500 ketv. me
trų žemės už 103,411 lt. 1939 
m. parduota nuomininkų nuo
savybėn 11 ha žemės už 672,- 
537 lt.

Šiuo metu savivaldybė turi 
neapstatytų laisvų sklypų apie 
40 vienetų, kurie numatyti 
įvairiems savivaldybės reika
lams: turgavietėms, aikštėms, 
mokykloms, darbininkų kolo
nijai statyti ir kt.

Savivaldybė su valstybės iž
du turi nebaigtą atsiskaitymą 
už įvairius tunus apie 20,- 
000,000 lt. sumai. Dėl šio at
siskaitymo prie galutino susi
tarimo dar neprieita.

Žemes Reforma Lietuvoj 
Sėkmingai Eina

KAUNAS. —z Valstybinė že
mės Ūkio Komisija praneša, 
kad, gautomis iš apskričių že
mės komisijų žiniomis, iki rug
pjūčio 14 d. visoje valstybėje 
paimta į žemės fondą 30,852 
ūkiai arba jų dalys, ploto 599,- 
616 hektarų. Prašymų žemei 
gauti paduota iš viso 185,819. 
Visame krašte prie žemės tvar
kymo ir matavimo darbų dirba 
per 600 brigadų.

 . i..

LAIŠKAS Iš LAISVOS 
LIETUVOS 

■*

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
nes tas viskas tušti daly
kai; mes, Sovietų Sąjungos 
žmonės, esame kitokios dva
sios. Kas iš to, kad vieni 
važinėja automobiliais, vel
tui laiką leidžia, o kiti skur
sta, neturėdami nei darbo 
nei duonos. Jūs, amerikie
čiai, mažiau važinėkite au
tomobiliais, o tuos dolerius, 
ką sudeginate benzinui, ge
riau paaukokite Lietuvos 
liaudies pagalbos fondui. 
Savo centus aukodami, pri
sidėsite atstatyti smetoni- 
ninkų nuniokotą mūsų dir
bančiųjų tėvynę. Nes ir So
vietų liaudis aukojasi. Taip
gi aukokite įvairias atlieka
mas knygas, kaip tai: “Ar 
yra dievas?”, “Kodėl aš ne
tikiu į dievą?”, “Kaip, žmo
gus sutvėrė dievą?”. Pasta
roji bus labai įdomi mūs 
kaimiečiams, nes jie niekad 
nėra girdėję, kad žmogus 
sutvėrė dievą. Jiems visą 
laiką kunigai skelbė, kad 
dievas žmogų sutvėrė. Lite
ratūros Draugijos išleistos 
knygos visos būtų tinkamos.

Klerikalai tebelaiko kai
miečius po savo juodais 
sparnais. Per išpažintį pri- 
šnabžda nesidėti prie komu
nistų, nes tai esą velnio tar
nai, kurie nuves į pragarą. 
Be to, per įvairius savo 
klapčiukus gązdina Hitle
riu. Girdi, jeigu vokiečiai 
nugalėjo francūzus, tai ru
sus nugalėtų iki pusryčių. 
Kas neįvertina Raudono
sios Armijos galybės, žino
ma, patiki tokiems plepa
lams ...

Rašyk ir paprašyk, kad

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje” <•— 

kiti man rašytų. Aš kiek
vienam atsakysiu.

Jūsų Baltrūs Kaminskas,
Telšionys, Pakruojis, 

Šiaulių apskr.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 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 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7912 has beęn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor 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 undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
505 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th« 
premises.

LOUIS CALLEGARI & RICHARD 
CALLEGARI 

d-b-a Richey’s Tavern
505 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y

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

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

504—6 Marion St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
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 Law at 400 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premise^.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail uiider Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
640 Stone Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2904 has bq6n issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10" 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1021 Rutland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th« 
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 10" 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1021 Rutland Rd., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on th« 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 697 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail ynder Section 107 
of the i Alcoholic Beverage Control Law al 
431 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on th« 
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 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
72 Sands Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th« 
premises.

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

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 a! 
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 to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Avenue H, 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 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
414 Glenmore 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.

HENRY A. WOLFF
115 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2537 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 407 
of the Alcoholic Beverage Control Raw af 
29 Lincoln Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB ALEXANDER & JOSEPH 
ALEXANDER 

d-b-a Sunlite Dairy
2Sf Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4279 has been issued to the undersigned 
to sxell beer, at retail under Section 107 
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 10/ 
of the Alcoholic Beverage Control Law a! 
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 nt 
705 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

PRANEŠIMAI IS KITUR
ELIZABETH, N. J.

LLD 54 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 16 d. spalių, 7:30 v.v., 
408 Court St. Prašome narių daly
vauti, gausite po naują knygą. Atsi
veskite ir naujų narių įrašyti į kuo
pą. Beje, nepamirškite ir duokles 
užsimokėti. Komitetas.

(242-244)

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)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS .

BALTIMORE, MD. •
ALDLD susirinkimas įvyks pir

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

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauska!

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
. BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

VARPO KEPTUVE

Piešiniai laikrodėliai

metų.

Aplankykite mūsų religijlnių daiktų 
departamentą. UŽ mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktą

m
M

m
M

I

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892

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

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

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

Kraujo Tyrimai — šlapumo Tyrimai — X-Rays 
Prieinamos Kainos. Atlyginiinas 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.

f 4

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus mtesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

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

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

Apkainuoti nuo $2.00 
Pilnai garantuoti
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Vedybos Padaugėjo

Antra Medalio Pusė

E

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

F. W. SHAUNS

Tūly Trokmany Derybos

Tel. Virginia 7-4499
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Kansas 
žmona 
20-ties

G. Heinsenknecht, 35 m., iš 
Springfield, Queens, užmuštas 
jo automobiliui atsimušus į te
lefono stulpą prie Springfield

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

Policija sulaikė Irving Shen- 
ker, 28 m., kaltinimu, kad jis 
su savo sėbru Fox bėgdami su 
vogta mašina atsišaudė j po
liciją pereito rugsėjo 6-tą.

di- 
kad

Pereitą šeštadienį lankėsi B. 
Mizara iš Worcester, Mass., 
“L.” redaktoriaus R. Mizaros 
brolis, atvykęs jo vestuvėsna.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt.. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

aštuoniems 
fakulteto 

rašo, kad 
esanti d a-

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Grabo'rius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: E Vergreen 8-9770

Lankėsi “Laisvėje”

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

Liūdesio valandoj krelpkltčs pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas Ir už prieinamą kalną.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

į

Šeštas puslapis

NewYoilo^/aWZlnioi
Šiandien Užsiregistruokite, 

Kad Galėtumėt Balsuoti 
Lapkričio 5-tą

Nacionalis Komunistų • Par
tijos Rinkimų Komitetas spau
doje paskelbtame atsišaukime 
į piliečius, kad jie užsiregis
truotų, rašė:

“Kiekvienas darbininkas, 
farmerys, kiekvienas progre
syviai protaująs žmogus, galįs 

• permatyti demokratų-republi- 
konų koaliciją, turėtų užsire
gistruoti tuojau. Neužsiregis- 
travjmas reikštų netiesioginį 
balsą “už” Roosevelto-Willkie 
politiką. Kiekvienas balsas už 
Browderj ir Fordą yra balsu 
už taiką, darbus ir saugumą. 
Mes raginame kiekvieną pilie
tį, suprantantį savo pareigas, 
eiti paskirton registracijoms 
vieton ir užsiregistruoti lap
kričio 5-tos balsavimams. Mes 
raginame jumis prižiūrėti, kad 
visi jūsų draugai, visi jūsų 
sandarbininkai šapose, liejy
klose, kasyklose, ofisuose ir 
farmose padarytų tą patį.

. Skaitlingi už Komunistų Parti- 
. ją balsai yra balsais už taiką 

ir progresą, už darbus ir sau
gumą, už civiles teises. Užsire
gistruokite dabar, kad galėtu
mėt balsuoti lapkričio 5-tą.”

Registracijom paskutinės 
dienos yra spalių 14-ta ir 15- 
ta. šiandien valandos nuo 5 po 
piet iki 10:30 vakaro, o sp. 

. 15-tą nuo 7 ryto lig 10:30 vak.
Registruotis gali kiekvienas 

pilietis, kuriam iki rinkimų 
dienai sueis 21 metai amžiaus 
ir kuris bus išgyvenęs 1 me
tus valstijoj, 4 mėn. apskrity
je ir 30 dienų rinkimų distrik- 
te.

• Pereitą penktadienį lahkėši 
‘Laisvėje’ M. Lobikiąi, taipgi 
jaunuoliai jų sūnus ir duktė iš 
Rumford, Me. Atvykę pama
tyt Pasaulio Parodos ir šiaip 
jdomių didmiesčio vietų dd. 
neužmiršo aplankyt ir savo 
dienraštį, taipgi LDS įstaigas. 
Svečias paaukojo $1 “Laisvės” 
reikalams.

Pranešama, kad užmiesčiuo
se važinėjančių apie 800 trok- 
manų, Teamsters Lokalo 807 
narių, sutarties klausimas dar 
neišrištas, derybos tebeveda
mos ir sunkiai einasi. Nesusi
taikoma dėl darbo pradėjimo 
laiko. Darbininkai laikosi tra
dicinės aštuntos valandos, o 
bosai nori mainikaut, paliept 
pradėt darbą kada jiem pato
gu.'

Prie 102 Murray St., N. Y., 
rasta didžiulė nelegalė alko
holio varykla, turėjusi 220 na
rių -ir, kaip manoma, policijos 
apsaugą. Iš fronto ji laikė 
maišus bulvių.

y u
i

Dienraščio “Laisves”
KONCERTAS

Bus

Lapkričio 10 November
1940

LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVENUE

BROOKLYN, N. Y

Paskelbė Valymą Unijos 
Nuo Raketieriy

Buvusiam Bildingų Aptar
nautojų Unijos prezidentui 
George Scalise atsidūrus už 
grotų dėl apsukimo unijos ir 
abelnai raketierizmo, jo įpė
dinis William L. McFetridge 
ėmėsi vykdyt savo prižadą, 
kurį jis davė prieš rinkimus, 
būtent: apvalyt 16-ką New 
Yorko Lokalų nuo raketieriš- 
kų elementų. Jis, per vice-pre- 
zidentą William H. Cooper, 
paskelbė tam komitetą.

Pradėjus diskusuoti apie ga
limybes įvest draftą, prašidėjo 
ir daugėjimas vedybų ir taip 
skaitlingėjo, kad iki šiol pašo
ko 108 nuošimčiais, kaip skel
bia brangakmenių prekybos 
žurnalas. Pirkimas vedybinių 
ir sužieduotinių žiedų bei kitų 
su vedybomis surištų gražme
nų pakilęs iki virš minėto 
nuošimčio.

New Yorke per rugpjūčio 
mėnesį išduota 14,053 leidi
mai vestis. Jersey City per tą 
mėnesį išduota 568 leidimai. 
Pravestame aprokavime 42-se 
iš didžiausių miestų, surasta, 
kad išduota 58 nuošimčiais 
daugiau leidimų, negu perei
tais metais.

Vėl Teisme Varžytinės 
Už Kūdikį

Pereitą penktadienį, 
City pirklys Boylen ir 
susivaržė' teisme už 
mėnesių dukrelę, su kuria jos
motina, apleidusi vyrą, buvo 
atvykusi ir apsigyvenusi New 
Yorke. Vyro pasamdyti šnipai 
Boylenienę susekė ir ją pa
traukė teisman. Stojus prieš 
teisėją, jis paklausė, dėlko ji
nai vyrą apleidus. Pabėgėlė 
žmona, gal nenorėdama vyro 
niekinti, o gal ir neturėjus 
rimtos priežasties nuo jo skir
tis, atsakė, kad jai nusibodę 
gyvent Kansas City. Po to at
sakymo, teisėjas tuojau pa
tvarkė, kad kūdikis turi būti 
grąžinamas pas tėvą. Pasiųsta 
paslai ir kūdikis su aukle at
vežta teisman.

Tėvui nešantis dukrelę, mo
tina, Kansas City teisėjo leis
ta, bėgo kūdikį atimti šaukda
ma: “Gelbėkit! Kidnaperis.” 
Bet jai kelią pastojo ir ją ap
stumdė vyro motina. Tuo tar
pu vyras su kūdikiu įšoko tak- 
sėn. žmona kiton, ir vytis, o 
uošvė trečion, kad vėl suval
dyt marčią, jei buš reikalas. 
Pagaliau', tėvas su mergaite 
paspruko orlaiviu.

t

Darbininkų 1 Mokyklon, 35 
E. 12th St., N. Y., jau užsi
registravę virš 2,000 studen
tų. Tūloms klasėms studentai 
dar priimami.

Daug Kas Nori Newyorkieciy 
Balsy; Šilkinių Pirštiniu 
Kova Tarp Seny Partijų
Nesenai čia visą miestą per

važiavo su prakalbomis repu
blikonų prezidentinis kandi
datas Willkie. Jis, taip sa
kant, buvo “džentelmanas” 
savo konkurentams iš Tam
manės liogerio, demokratams. 
Jis pakrėtė vieną kitą “joke’- 
są” iš savo oponentų; apie 
darbininkus nieko nesakė, nes 
tai opi problema, o čia jie tu
ri klausias ausis — apie juos 
jis bevelytų kalbėti po rinki
mų ; karo klausimu — Dieve 
gelbėk, jis už taiką, bet 
tokią, kuri būtų ginkluota 
gi ausų; užsienio politika 
tai tik diplomatams; pati 
džiausią kanuolė buvo,
Roosevelto administracija da
linanti darbelius ir tuomi no
rinti “supirkti” balsus, bet šū
viai iš tos kanuolės išeidinėja 
tarsi paduškon įvynioti, jokio 

' atbalsio nepalieka. Tai ir vis
kas, ką jis pasakė, jeigu jūs 
manote, kad čia kas pasaky
ta.

Tačiau republikonų drąsa 
atsikraustyt į pačią Tammanės 
širdį pastaruosius biskį sukrė
tė. Pagyvėjo ir demokratų 
kampanija. Suformuota įvai
rūs komitetai iš naujo išrinkt 
senatorių Mead ir eilę kitų 
kandidatų, prasidėjo arbatė
lės ir, kaip amer. sako, migla 
tikrų “honest - to - goodness” 
mitingų. Jų visų programa j’au 
žinoma: jie “už taiką” su virš 
15-ka bilionų paskyrų karo 
reikalams, kaip tas padaryta 
Roosevelto administracijos; 
New Yorke jų Miesto Tary
ba, broliškiausioje sutartyje 
su republikonais, siūlo miestui 
per metus išleisti visą dolerį 
statybai ligoninių, naujų mo
kyklų ir kitko.1 Tai vis pasta
rųjų laikų nuopelnai — nau
jos mados Naujoji Dalyba.

Beje, juk tai dėka jiems, 
demokratams su republiko
nais, įvesta ir draftas. To ge
rovė aiškinama visaip, bet pa
sikalbėjimuose tarp papras- 
čiokų tankiai pastebėsi mirk
telėjimą vieni kitiems, ir šito
kį aiškinimą: “Jauniems žmo- 
niems per metus, apart kitko, 
kariuomenėj sutaisys ir dantis. 
O jeigu pasiųstų ir karan, tad 
ar ne geriau, kad ir mirusiam, 
su dantimis, negu gyvam be 
dantų, jeigu neišgali juos įsi
dėti arba neturi ko ant dantų 
uždėti!” Kiti juokauja, kad ir 
ateiviam geriau, po smert ne
žūsiu, nes yra suantspauduoti. 
Ir daug kitko girdima.

Medaliui Rinkė
Medalis, kaip žinia, turi

prikląuso abiem 
sudarantiems rin- 
viena puse, gerai 
Ją sudaro Darbo

buvusioji Smetona,

rinkę, kuri 
pusėm, tad 
kę gerai su 
ir su kita. 
Partijos
kuri pastaruoju laiku taip iš- 
rūgus ir iškaužojus, kad su 
apačiomis nebesusisiekia. Ma
noma, kad jai šie meteliai pa
skutiniai po tuo vardu tarnau
ti rinke arba šyną anų dvie
jų partijų ratams. Ją sudaro 
Rbse-Dubinskio-Hillmano ir 
jiems panašaus tipo žmonės.

Bet tos partijos apačiose, 
pasiliuosavusiose nuo tos Sme
tonos, sakoma, darbas virte 
verda. Jų vadovybė, vadina
ma Progresyvių Komitetu 
Darbo Partijai Atbudavot, yra 
daugelyje vietų išstačiusi kan
didatus, iš kurių ne vienas yra 
griežti taikos šalininkai ir ci
vilių laisvių visiem# žmonėms, 
laisvių dąrbininkams organi
zuotis patrijotąi. Jie, žinoma, 
su ta rinke nieko bendro ne
turi.

Kurių Nėra Ant Medalio
Medalis, mat, teturi dvi pu

ses ir rinkę, tad jas užėmusie- 
ji vidutiniai bando visas kitas 
grupes nustumt ne tik nuo me
dalio, bet ir nuo žemės pavir
šiaus, kalbant politiniai. Bet

Protestai Privertė 
Trauktis Atgal

Nacionaliai pareikštas 
sipiktinimas ir pasmerkimas 
D-ro Nicholas Murray Butler 
išstojimo prieš akademines 
laisves parodė pasekmes, pri
vertė jį trauktis atgal su pa
siaiškinimu, būk jo mintis bu
vus “netiksliai suprasta.” To, 
kiek pamenama, prieš kilimą 
protestų audros jis nebuvo pa
stebėjęs.

Atsakymuose 
protestuojantiems 
nariams, Butler 
“akademinė laisvė 
bar ir yra buvus taip stipriai 
įsigyvenus Columbia Universi
tete, jog niekas neturėtų bijo
ti, kad mūs universiteto opini
ja leistų jos panaikinimą ar 
kvalifikavima.”

šis jo pareiškimas daug 
skirtingas nuo pareikštojo 
spalių 3-čią, kada jisai studen
tui redaktoriui aiškino skirtu
mus tarp “akademinės lais
vės” ir “studentų laisvės.” Jis 
tuomet rašė, kad studentai 
priklauso universitetui ir gali 
daryt tik tą, kas “apsaugo 
universiteto vardą...” O su- 
lyg Dr. Butlerio pažiūrų uni
versiteto vardas šiuo tarpu ga
li būti geras tik dūduojant su 
karinėmis dūdomis.

stumiamieji kai kurie be galo 
atsparūs — kaip • tos žemės 
dulkės — daugiau “valai,” 
“šluoji,” daugiau matosi. Tu
riu mįntyje komunistus.

Kaip matyti iš spaudos, ki
tur komunistus ir mušė, ir lai
kraščiuose vardus skelbė, ir iš 
darbų mėtė, ir j teismus trau
kė, ir nuteisė, bet vis daugiau 
jų atsirandą. Mūsų mieste ir 
apylinkėj turbūt kom. buvo 
perdaug, tad jų “šlavikai” pa- 

I mislino, kad bus perdaug dar
bo kol desėtkus tūkstančių iš
plaksi, į kalėjimus nuvežiosi, 
tad jų, regis,' kdlkas nemušė, 
tik vieną didelę- “sainą” užde- 
gutavo, ai e ir tą teisėjas pri
sakė naują, gražią atmaliavot. 
Komunistai New Yorke esą f V
virš 43 tūkstančius parašų už 
savo kandidatus-surinkę.

O jų programa? klausite. 
Labai paprasta. Jie taip griež
tai prieš karą, kad jų prezi
dentinis kandidatas Brow.deris 
jau sėdėjęs kalėjime laike 
pe/eito pasaulinio karo už ko
vojimą prieš karą. Jis norima 
pasodint kalėjimai! ir laike šio 
karo. Kitais jų programos 
svarbiausiais punktais yra rei
kalavimas socialio saugumo, 
senatvės pensijų nuo 60 metų 
amžiaus, civilių teisių visiems, 
už panaikinimą “sales taksų” 
ir uždėjimą daugiau taksų ant 
stambių įplaukų, prieš perse
kiojimą ateivių, na, ir už dar
bus norintiems ir galintiems 
dirbti. Darbo žmonėms, kiek 
girdėti, tas patinka. Dideliem 
ponam, sakoma, ta programa 
labai nepatinkanti. Pavyzdin, 
reikalavimas darbo jiems at
rodo didelė “durnysta.”

P. Kriaučius.

Mažytis Kūdikis Gyvena
Mažytė Virginia Rose 

Burgess, kuri gimimo laiku 
pereito liepos mėn. 23-čią svė
rė 26 uncijąs, sakoma, gyven
sianti. Jos svoris per 11 savai
čių pakilo iki 3 svarų ir 2 un
cijų. Ji vis dar laikoma inku
batoriuje su 90 laipsnių šilu
mos ir 55 drėgmės. Iš karto 
ją penėdavo su puse uncijos 
pieno, puse uncijos vandens ir 
dviem lašais degtinės per die
ną. Dabar ji gauna pusaštun- 
tos uncijos pieno, pusantros 
vandens įr ketvirtį uncijos cu
kraus per dieną.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prižiūrėti na

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

ADVERTISEMENT 
NOTICES *Notice is thereby 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)
EF

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622 

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Pirmadienis, Spalių 14, 1940

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Lietuviu Rakandui Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tel. 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

Telefonas: Humboldt 2-7964

630 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J. *

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA• •

417 Loriiner St. — Brooklyn — “Laisves” Name

' ‘ GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

. Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
Ir daržovių—virtą Ir Kalių.
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