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VOKIEČIAI UŽKIRTELondoniečiai Širdin
gai Sveikino Sovietų A1į™™,

RUMUNIJOJEAmbasadorių Maiski
London. — Londoniečiai

šiltai sveikino Sovietų, am- žibalo šaltinius. Ąngli- 
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užkirsti anglam kelią mė-paminėtojo am- 
mūsu dienraščio 
raginami užsire-

Bet vokiečiai jau nusiun
tė savo karius, priešlėktu
vines kanuoles, orlaivius ir

šį trečiadienį, spalių 16 
d., turės užsiregistruot vfci

Bucharest, Rumunija, 
spal. 14.—Nęoficialiai pra-

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Anglų šnipai 

Rumunijoje rengėsi išsprog •
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KRISLAI
Reikės Registruotis.
Daug Jaun-<j Vyrą Bus 

Paliesta.
Verčiau Hitlerį. . .
“Mokytas” ir “Nemokytas”.

k Rašo R. Mizara

šiemet Amerką užplūdo 
banga registracijų. Reikia re
gistruotis balsuoti, reikia mi
lijonams žmonių registruotis 
tik dėlto, kad jie nėra šios ša
lies piliečiai; reikia registruo
tis jauniems vyrams verstinam 
kareiviavimui.

Rytoj, spalių mėn. 16 d., 
jauni Jugtinių Valstijų vyrai 
nuo 21 iki 35 metų amžiaus 
turi užsiregistruoti verstinai 
karinei tarnybai.

Registruotis turi visi, pilie
čiai ir nepiliečiai, vedę ir vien
gungiai. Paskui iš užsiregis
travusių tarpo bus parinkta 
arti vienas milijonas vyrų, ku
rie turės metus laiko tarnauti.

Mūsų laikraštis buvo prie
šingas verstino kariuomenėn 
ėmimo įstatymo pravedimui. 
Bet kadangi kongresas bilių 
priėmė ir krašto* prezidentas 
jį pasirašė, tai jis dabar pa
tapo įstatymu ir kaipo tokis 
turi būti piliečių pildomas.

Taigi visi 
žiaus vyrai, 
skaitytojai, 
gistruoti.

Atrodo, kad daug mūsų 
jaunimo — LDS jaunimo ir 
chorų jaunimo — registracija 
palies.

Nemažai jų bus pašaukta 
pirmu ėmimu j kariuomenę.

Iš “Laisvės” pastogės net 
septyni vyrai turės užsiregis
truoti.

Palaikykime su tais jaunuo
liais gerus ryšius. Dabokime, 
kad jie neišsibrauktų iš mūsų 
organizacijų—ypačiai iš LDS. 
Kai jie iš kariuomenės sugrįš, 
bus dar puikesni veikėjai, ne
gu buvo iki šiol.’

Metropolitan operos daini
ninkė Ona Katkauskaitė Pa
saulio Parodoj dainavo lietu
viškų dainų. Ji dainavo “Pa- 
balčio Tautų Dieną”, —‘spal. 
6. d. Susirinkę žmonės (ku
rių tarpe buvo fašistų, kleri
kalų ir socialistų) jai smar
kiai plojo. Natūralu, Ona Kat
kauskaitė—puiki dainininkė.

Kieno kompozicijas Ona 
dainavo? Ogi Stasio Šimkaus 
ir kitų.

Stasys Šimkus, kaip žinia, 
dirba išvien su tarybine Lie
tuvos vyriausybe. Jis, pagal 
fašistų-socialistų ir klerikalų 
dabartinį “mokslą”, yra “išda
vikas.” Na, ir tie žmonės plo
jo “išdaviko” dainuojamai 
dainai!. . .

pridėti:

Andai vienas Brooklyn© 
smetonininkų laikraščio ben
dradarbis rašo: Mes verčiau 
gerbsime Adolfą Hitlerį, ne
gu tarybinę Lietuvą!

Pasakyta aiškiai!
Mes tiek galime 

jūs, ponai—fašistai, socialistai 
ir klerikalai,—ne tik gerbiate 
Hitlerį, bet ir renkate aukas ir 
jas siunčiate hitlerinen Vokie
tijon !

Jūs norite, kad Hitleris pa
skelbtų Sovietų Sąjungai ka
rą ir kad per tą karą Lietuvą 
nuteriotų.

Jūs daug ką gerbiate ir, 
daug ko norite, bet, atrodo, 
gyvenimas jums duos smūgį 
po smūgio, taip kad jūs patys 
susmuksite.

Aną dieną Strazdas para
šė savo laikraštyje, kad “Lais
vėje” mokyčiausias žmogus 
esąs D. M. šolomskas.

Kitame savo laikraščio nu- . . , v.j palei rubezių su Rumunija, 
ypač toj vietoj, kur Prut 
upė įplaukia į Dunojų.

Associated Press rašo, kad 
Sovietai siunčia didelius 
daugius Raudonosios Ar
mijos į savo ruožtą palei 
Rumunijos sieną. Jie taipgi 
budavoja kelias orlaivių sto
vyklas su pastogėmis trims 
šimtams orlaivių.

meryj tas pats žmogus jau 
rašo, kad šolomskas nemoky
tas.

Na, ir susikalbėk tu man, 
kad nori, su tokiu vyru!

Nesu D. M. šolomsko advo
katas ir jis manęs neįgaliojo 
jį ginti. Bet tiek galiu pasaky
ti : Strazdas jau persenas iš
mokti tiek, kiek žino Soloms-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00 

Metams

basadorių Ivaną Maiskį, kai ja ruošėsi siųst savo oriai- vyriškiai Jungtinių Valstijų 
jis su žmona atsilankė pen- vjus išbombarduot Rumuni- gyventojai nuo 21-nų iki 35- 
ktadienį į požemines patal
pas, kuriose žmonės slepia- brikus, I ’ 
si nuo vokiečių oro bombų.'gautų žibalo ir gazolino iš 
Tai buvo miesto Rytinėje Rumunijos. 
Dalyje, kur daugiausia dar-1 
bininkai gyvena.

Su Maiskiais buvo ir an
glų admirolas Edward Ev-'kt. prietaisus apsaugot Ru~ 
ans, slėptuvių komisionie- munijos žibalo pramonę ir 
rius. s užkirsti anglam kelią mė-

Žmonės greitai pažino so- gint per Turkiją užpult Ru- 
vietinį ambasadorių ir ėmė muniją. 
sveikinti jį šaukdami:

“Maiski, Maiski, Maiski! 
Pasakyk mums kalbą, kal
bėk, kalbėk!”

Maiskis tada šitaip-prabi
lo:

“Labai malonu man ir 
mano žmonai girdėt jūsų 
sveikinimus, bet šie sveiki 
nimai dar malonesni mano 
šaliai.”

Išeinant Maiskiui iš slėp
tuvės, žmonės jį palydėjo 
skardžiais sveikinimais.

Vokiečiai Apdaužę Lon
dono Geležinkelio Sotį 

ir Angly Kazermes
Vokiečių Pranešimas:

Berlin, spal. 14.—Vokie
čių orlaiviai naktį numetė į 
Londoną 6 iki 8 tonų bombų, 
ypač bombardavo Londono 
prieplaukas. Daugelis vo
kiečių bombų pataikė į Wa
terloo geležinkelių stotį 
Londone ir galima sakyt, 
labai sutrukdė traukinius.

Pietinėje Anglijoje vokie
čių lakūnai, žemyn smigda- 
mi, bombardavo dvi anglų 
kariuomenės stovyklas ir 
padarė joms daug nuosto
lių. Hastingse vokiečiai 
bombininkai išradę geležin 
kelius, padegė vieną žibalo 
sandėlį ir sunaikino kelis 
triobėsius.

Du vokiečių submarinai 
paskandino kelis anglų pre
kinius laivus, viso 44,000 to
nų įtalpos.

Per dieną vokiečiai sunai
kino 21-ną anglų lėktuvą, o 
savo prarado 7-nis.

Istanbul.— Turkai sako, 
tik Sovietai tegalėtų išgel
bėti jų šalį nuo vokiečių.

Sovietai Aptvirtina Savo 
Rubežių su Rumuniją

Bucharest, Rumunija. — 
Pranešama, kad Sovietai 
stato didžiąsias kanuoles

jos žibalo versmes ir jo fa- kių pilnų metų amžiaus, pa- 
, kad vokiečiai ne- gal verstino kariuomenėn 

ėmimo įstatymą. Regis
truotis privalo kaip piliečiai 
bei turintieji pirmąsias pi
lietybės popieras, taip ir ne • 
turintieji jokių pilietybės 
popierų. Į kariuomenės tai- 
nybą bus, pagal liosus, ima 
mi tiktai minimo amžiaus 
piliečiai ir turintieji pirmą ■ 
sias popieras.

Užsiregistruot turi pavie
niai ir vedę, su vaikais ar 
bevaikiai, kaip sveiki, taip 
raiši, akli ir ligoniai, kai tik 
jie pasveiks. Nuo registrą- per pirmus keturis mėne- 
vimosi nėra pamosuojami sius bus po $21 mėnesiui, o 
nei kunigai, nei klerikai, nei per sekamus 8 mėnesius po 
studentai, nei sąžiningi ka $30 mėnesiui.'

Anglai Smarkiau Kertą 
Vokietijai, Negu Vo

kiečiai Anglijai
Anglai Praneša:

London, spal. 14.—Vokie
čių orlaiviai naktį bombar
davo 26 vietas Londone ir 
20 vietų kitur Anglijoj. 
Londone jie vėl suardė bei 
sudegino eilę namų.

Viename “šiaųr-rytinia- 
me” Anglijos mieste nazių 
bombos pramuši dvi slėp- nešama, kad Turkija, Grai- 
tuves ir užmušė 15 iš žmo- kija ir Jugoslavija veda de
nių, kurie buvo suėję į jas ' rybas su Sovietais, dėlei su- 
kaip į apsaugas nuo priešų tarties bendrai gintis nuo 
oro bombų. 20 žmonių slėp- Vokietijos, 
tuvėse sužeista.

Per dieną anglai nušovė 
vieną vokiečių bombininką, čių bombininkas sunaikino 
o vokiečiai vieną anglų lėk- prekinį anglų laivą ties Gib- 
tuva. v

smarkūs anglų žY- į Rumunai Susitaikė su SSRS
GIAI VOKIETIJOJ

London, spal. 14.—Anglų 
orlaiviai bombomis pataikė 
į elektros ir geso dirbyklas spaL 14.—Draugiškai tapo 
ir traukinių kiemą Berlyne.'išspręstas klausimas tarp 
Jie taip pat bombardavo vo- Sovietų ir Rumunijos dėl to, 
kiečių aliumino fabriką He- ka(j Sovietų karinis laivas- 
ringene, elektros dirbyklą naikintuvas nuskandino ka- 
Waldecke, Kruppų ginklų j rjnį Rumunijos laivuką 
fabrikus Essene, plieno lię- Pranešimas iš Bucharesto, 

jos sostinės, pripa 
žįsta, kad tas rumunų lai- 
vukas buvo įplaukęs į už
draustus sovietinius vande
nis; bet rumunai sako, kad 
jis ten netyčia įplaukęs.

Sovietų karinis laivas iš
gelbėjo visus rumunų kari
nio laivuko žmones.

Associated Press diena 
pirmiau pranešė, kad šar
vuoti sovietiniai upių laivu- 
kai susikirtę su panašiais 
rumunų laivukais ties Du
nojaus žiotimis ir paskan
dinę du rumunų laivukus.

jyklą Torgau, metalo fabri- Rumunij 
kus feitterfelde, Fokker or- žista ka
laivių statyklą Amsterdame, 
žibalo dirbyklas Cologne ir 
Hane, traukinius Hammę ir 
Cologne, kelias orlaivių sto
vyklas, tiltus ir vokiečių ka- 
nuolių lizdus šiauriniame 
Franci jos pakraštyje. Pa
darė ilgas eiles gaisrų Vo
kietijoje.

Visi anglų orlaiviai sveiki 
sugrįžo namo.

Rumunai Tik Apribosią Žiba
lą Graikam ir Turkam

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų valdžia pareiškė, 
kad ji tik laikinai sustabdė 
žibalo ir gazolino perleidi
mą Graikijai. Sako, toliau 
vėl Graikija, kaip ir. Turki
ja, galės pirkti žibalo iš Ru
munijos, bet Rumunija įves 
tokią kontrolę, kad graikai 
ir turkai negalėtų tą žibalą 
perleidinėt Anglijai.

ORAS.—Šį antradienį šil
čiau ir apsiniaukę./

Amerikiečių Regis- anglai sunaikini;
(racija Kariuomenei 2I?KH ’Si m -• . SU 3,000 KARIUSi Trečiadienį

TURKAI, GRAIKAI IR JUGO
SLAVAI TARIASI SU 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Berlin, spal. 14.—Vokie-

raltaru.

London, spal. 14.—Ketu
rios didžios vokiečių, oro' 
bombos visiškai sunaikino 
šimtą namų viename šiaur
rytiniame Anglijos mieste. 
Šiandien vokiečiu orlaiviai 
bombardavo 56 apskričius 
Anglijoj ir užmušė daugiau 
žmonių negu kada pirmiau.

Anglai nukirto du vokie
čių orlaivius, o vokiečiai 
tiek pat anglų orlaivių.

Dėl Nuskandinto Laivo
Bucharest, Rumunija.

AMERIKONŲ ŽIBALAS Į 
ANGLŲ KARO LAIVYNO 

STOVYKLĄ
Shanghai. — Čia sužino

ta, * kad i Amerikos žibalo 
kompanijos Tolimuose Ry
tuose krausto savo žibalą ir 
gazoliną į Singapore, svar
biausią anglų karo laivų 
stovyklą Azijoj.

dienos kai vokiečių orlaiviai 
be paliovos bombarduoja 

Londoną.

ro priešininkai.
Už atsisakymą registruo

tis bausmė skiriama iki 5 
metų kalėjimo ir iki $10,- 
000 piniginės baudos.

Pagal valdžios patvarky
mą, jauni vyrai, kurie turi 
užlaikyti žmonas, vaikus bei 
kitus artimus gimines, ga
lės būt priskiriami Trečiai 

'Klasei ir vėliau šaukiami 
karinėn tarnybon, jeigu rei
kės.

Iki naujų metų bus 400 
tūkstančių vyrų paimti į 
armiją bei laivyną, vienus 
metus tarnauti. Pavasari 
bus paimta 500,000 naujokų.

Kareivio ar jūreivio alga

KETURIOS VOKIEČIŲ BOM 
BOS SUNAIKINO ŠIMTĄ 

NAMŲ ANGLIJOJE

Dar Tūkstančiai Vokiečių 
Kariuomenės j Rumuniją

Bucharest, Rumunija, 
spal. 14.—Dar dešimt trau
kinių pilni vokiečių kareivių 
atvažiavo į Rumuniją. Vo
kiečių armijai buvo iš ank
sto įrengtos kareivinės dau
gelyje Rumunijos miestų, 
ypač srityje žibalo šaltinių 
ir Bulgarijos pasienyj, e

Vokiečių karininkai ma
tomi keliolikoje Rumunijos 
miestų.

Fašistinė rumunų valdžia 
viešai juos sveikina kaip 
“artimiausius draugus.”

Italai Sakosi Žygiuoją 
Pirmyn Egipte

Roma. — Italų komanda 
praneša, kad jie sumušę 
anglus 20 mylių į rytus nuo 
Sidi Barrani, E:gipte, ir to
liau žygiuoją pirmyn, linkui 
Matruh, o .iš ten italai ke
tina briautis linkui Cairo ir 
Suezo Kanalo. Dabar italai 
Egipte esą pasiekę punktus 
80 mylių nuo Libijos, italų 
kolonijos.

VEIKIA ITALŲ IR ANG
LŲ ORLAIVIAI

Roma, spąl. 14.—Italų 
orlaiviai bombardavo dvi 
anglų prieplaukas Raudono
joj Jūroj, o anglų orlaiviai 
vėl atakavo italų laivų prie
plauką Tobruke, Libijoj.

Anglų Pranešimas:
London. — Anglai prane

ša, kad jų orlaiviai neseniai 
bombomis nuskandino du 
didelius vokiečių transporti
nius laivus Lorient priep
laukoje, šiaur. Francijoj, ir 
su tais laivais žuvo daugiau 
kaip 3,000 vokiečių kareivių. 
Vieni buvo bombomis už
mušti, kiti nuskendo, ir tik 
15 išliko gyvi.

Lorient yra viena iš tų 
prieplaukų, kur vokiečiai 
telkė savo laivus ir valtis 
gabent nazių armiją į Ang-

Italai Nuskandinę Angly 
Šarvuotį, o Anglai 3 
Mažus Italy Laivus

Italai Praneša:
Roma. — Italijos kariniai 

laivai naikintuvai ir grei
tieji motorlaiviai torpedo
mis nuskandino anglų šar
vuotlaivį “Neptūno” rūšies, 
7,000 tonų įtalpos, mūšyje 
ties sala Malta, penktadie- 
nio-šeštadienio naktį. Be to, 
italų kariniai laivai ir orlai
viai sužeidė anglų lėktuvų 
išvežioto ją ir sunaikino du 
anglų lėktuvus.

Anglai taip e mūšyje nus
kandino vienį italu naikin- 
tu va, 1,400 tonu, ir du tor- 
pedinius motorlaivius, po 
600 tonų, ir nušovė'jūron 
vieną italų orlaivį. Taigi 
italai neteko 2,600 tonų ka
rinių laivų, o anglai prara
do 7,000 tonų šarvuotlaivį.

Anglai Sako, tai Išdidi Italų 
Pasaka

London. — Anglija ofi
cialiai nieko nepranešė apie 
jūros mūšį su italais ties 
sala Malta; šiaip anglai sa
ko, kad italai perdaug išdi
džiai šneka apie savo susi
kirtimą su anglų karo lai
vais.

Amerika Samdo Karo Stovy
klas Brazilijoj ir Čilėj

Buenos Aires, Argentina. 
—Iš neginčijamų diplomati
nių šaltinių patirta, kad 
Brazilija ir Čile, Pietų Am
erikos respublikos, sutiko 
parsamdyt vietas, kur Jun
gtinės Valstijos statys 
zes-stovyklas kariniam 
vo oro laivynui ir jūrų 
vynui.

ba-
sa-
lai-

PER BULGARIJĄ VOKIE
ČIAI PULSIĄ TURKUS

Bucharest, Rumunija. — 
Daugelis rumunų oficierių 
nužiūri, kad vokiečių armi
ja iš Rumunijos maršuos 
per Bulgariją prieš Turkiją. 
Pastaroji yra Anglijos są
jungininkė.

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- w • •rasenu.

Prezid. Rooseveltas 
Duosiąs Anglijai Le- 
kiančiųjų Tvirtovių

Washington. — Aukšti 
Amerikos valdininkai pata
rė prezidentui Rooseveltui, 
kad perleistų Anglijai kai 
kuriuos didžiuosius armijos 
bombanešius, vadi n am as 
“lekiančias tvirtoves”; ir 
teigiama, kad Rooseveltas 
nuspręs pervest Anglijai 
porą desėtkų šių toli-skren- 
dančių bombinių orlaivių. 
Jau kuris laikas jų prašo 
Anglija.

Tam pritaria pirmininkas 
kongreso komisijos kari
niais reikalais, Andrew Jac
kson ir bent keli prezidento 
ministerial. Bet kai kurie 
aukšti Amerikos armijos 
oficieriai nurodo, kad tie 
milžiniški bombininkai visi 
reikalingi pačios Amerikon 
apsigynimui; pastatyt tokį 
orlaivį reikia kelių mėnesių 
laiko. Senatorius B. C. 
Clark taipgi išstoja prieš 
pervedinėjimą Anglijai “le
kiančių tvirtovių.”

Japonija Kviečia Ame
riką Prisidėt prie Fa- 

šistŲ “Ašies”
Tokio. — Japonijos užsie

nių reikalų ministeris Yosti- 
ke Matsuoka kalbėjo sek
madienį, kaip Japonija, Vo

skirstyt pasaulį į didžias 
“taikias sritis.” Jis kvietė ir* 
Jungtines Valstijas prisidėt* 
pipe japonų-vokiečių - italų 
“ašies” ir išvien su jais vyk
dyt “naują pasaulyje tvar
ką,” pagal Tokio-Berlyno- 
Romos planus.

Matsuokos kalba buvo pa
sakyta parke arti Jungtinių 
Valstijų ambasados. Jo 
klausėsi per 50,000 žmonių.

Jis peikė, kaip prastus pa
triotus, tuos japonus, ku- - 
riem nusibodo jau ketvirtus 
metus keriaut'prieš Chiniją.

Kiek Priešai Numetė Bombą 
Vieni ant Kitų

Berlin, spal. 14.—Vokie
čiai teigia, kad pereitą nak
tį jų lakūnai numetę 770,000 
svarų bombų ant Anglijos, 
o anglai 13,000 iki 17,000 
svarų bombų ant Vokietijos.

Amerikos Apsigynimo Su
tartis su Meksika

Mexico City. — Iš atsa
kingų meksikiečių patirta, 
kad Jungtinės Valstijos da
rys bendro apsigynimo su
tartį su Meksika. Sutartis 
būsianti panaši kaip Jung
tinių Valstijų sutartis su 
Kanada.

i:L f

Roma. — Italų spauda ra
šo, jog po paskutinės Roo
se velto kalbos Day tone jau 

si eit karan.

Bucharest. — šeštadienį
atmaršavo vokiečių karino- nelieka abejonės, kad Ame- 
menės dalinys į Bucharestą, rikos valdžia tikrai rengia- 
Rumunijos sostinę,

I
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Balkanai ant Vulkano Kranto
Dabar viso svieto akys nukreiptos į 

Balkanus. Balkanų valstybėmis yra: Ru
munija, Bulgarija, Jugoslavija, Graikija 
ir dalinai Turkija. Balkanai nuolatos bu
vo didelių valstybių ginčų vieta. Bal
kanai buvo skaitomi kibirkštimi į 1914 
—1918 metų karų. Balkanų pussalyje 
ėjo žiaurios kovos.

Dar 1912 metais ten buvo tik mažokos 
Graikijos, Serbijos, Juodkalnijos, Bulga
rijos ir Rumunijos valstybėlės, o Turkija 
užėmė didelį plotą net iki Austrijos. 1912 
metais kilo Pirmas Balkanų Karas, kada 
Serbija, Juodkalnija, Graikija ir Bulgari
ja, remiamos Rusijos, užklupo Turkiją 
ir gerokai ją apkūlė. Jos būtų visai Tur
kiją išmetę iš Balkanų ir kartu Europos, 
jeigu 1913 metais Serbija, Graikija, 
Juodkalnija ir Rumunija nebūtų užpuolę 
Bulgariją, buvusią vyriausią savo talki
ninkę prieš Turkiją.

Jau tada visa Europa buvo labai su
judus ir rengėsi karam Turkija buvo su
mušta. Europoj jai palikta nedidelis plo
tas. Atkariautas teritorijas pasidalino sa
vo tarpe pergalėtojai ir įsteigė dar Alba
nijos valstybę.
• 1914—1918 metų karas apėmė visus 
Balkanus. Bulgarija užsirūstinus ant bu
vusių savo talkininkų kare prieš Turkiją, 
tada išvien su Turkija įstojo į Vokietijos- 
Austrijos pusę. Karo liepsnoj Vokietijos, 
Austrijos, Bulgarijos ir Turkijos jėgos 
nusiaubė Serbiją, Juodkalniją, Rumuniją 
ir gerą dalį Graikijos. Bet ilgame kare 
pirmiausiai pavargo Bulgarija ir Turkija 
ir jos pirmos 1918 metų rudenį pasidavė 
talkininkams, o jas sekė revoliucija Aus
trijoj ir Vokietijoj ir atėjo Pirmam Pa
sauliniam Karui galas.

Balkanų Valstybes
Po Pirmo Pasaulinio Karo Serbija, 

Juodkalnija ir atimti nuo Austrijos sla- I 
vų apgyventi plotai sudarė stamboką Ju- I 
goslavijos valstybę. Rumunija buvo pa- • 
daryta didelė pavedant jai svetimus plo
tus, tai yra Rusijos, Vengrijos ir Bulga
rijos. Bulgarija vėl buvo sumušta ir at
stumta nuo Aegejos Juros. Graikija už 
paklusnumą ir savo teritorijų “paskoli
nimą” Anglijai ir Franci j ai praplėtė savo 
plotą Bulgarijos kaina. Albanija palikta 
savo ribose. Turkija, Europoj mažai nu
stojo, ji žymiai buvo aprėžyta iš Azijos 
pusės Franci jos ir Anglijos naudai. Tad, 
po karo Balkanuose buvo sekamos vals- i 
tybės, kurios ir yra, išskiriant Albaniją, 
kurią pereitais metais Italijos fašistai 
pavergė.

Jugoslavija užima 95,558 ketvirtainiš- 
kas amerikoniškas mylias ir turi 15,600,- 
000 gyventojų. Jos armija taikos metu 
196,000 vyrų; išlavinti rezervai siekia 
1,500,000 vyrų. Turi 150 tankų ir iki 600 
karo orlaivių. Armijos apginklavimas 
neblogas. Jūrų laivynas mažas iš kelių 
naikintojų, torpedų laivų ir submarinų. 
Valdžia diktatoriška. Per 22 metus buvo 
nusistačius prieš Sovietų Sąjungą, nes 
jos kalba artima rusų kalbai, tai po pro
letarinės revoliucijos Rusijoj į Jugosla- ■ 
viją subėgo rusų kunigaikščiai, grafai, 
ponai, generolai, pulkininkai ir kiti dar- * 
bo žmonių priešai skaičiuje apie 100,000. į 
Jie ir nustatydavo tos šalies politiką prieš 
Sovietus. Tik vėlesniu laiku Jugoslavija, 
spaudžiama Vokietijos, Italijos ir Veng-, 
rijos fašistų, savo kaimynų, atsteigė di-.. 
plomatijos ir prekybos ryšius su Sovie
tais. Italijos ir Vokietijos fašistai jieško 
pretenzijų prie Jugoslavijos, nes nori pa
vergti jos plotus. - ~ 1

Graikija užima 50,257 amer. ketvirtai- 
• niškas mylias ir turi 7,200,000 gyvento
jų. Jos armija taikos metu buvo 140,000 
vyrų ir išlavinti rezervai apie 400,000. 
Tankų turi mažai, o karo orlaivių apie 
200. Karo laivynas nedidelis, bet kraštus 
gali ginti. Graikija sausžemyj rubežiuo- 
ja^i su Turkija, Bulgarija, Jugoslavija ir 
Albanija. Pastarąją pavergė Italija. į 
Prieš Graikiją dantį griežia Italijos fa- į 
šistai. Bulgarija pyksta ant Graikijos, 
kad ji po pereito karo pavergė jos plotą ; 
ir atstume nuo Aegejos Jūros.

Turkija užima 294,416 ketv. ameriko- į 
niškas mylias ir turi 16,200,000 gyvento- j 
jų. Jos armija ramiu laiku buvo 175,000 
vyrų, o išlavinti rezervai siekia 700,000 
vyrų. Ji turi 200 tankų ir apie 500 karo i 
orlaivių.* Jūrų karo laivynas vienas iš 
didžiausių Balkanų valstybių, bet prieš į 
didelių valstybių laivynus jis silpnas. į 
Turkija laikėsi draugingos politikos su 
Sovietų Sąjunga, bet kada mirė Kemal i 
Paša, tai iš pradžios jos valdonai pasi
suko Vokietijos fašistų globon, o paskui ! 
Anglijos ir Franci jos valdonų.

Bulgarija pirm atgavimo Dobružos už- ! 
ėmė 39,825 ketv. amerikoniškas mylias • 
ir turėjo 6,200,000 gyventojų. Neseniai ji i 
atgavo Dobružą nuo Rumunijos, tai jau 
bus apie 44,000 ketv. mylių ir apie 7,000,- 

gyventojų valstybė. Jos armija tai- 
laiku buvo 30,000, o išlavinti rezer- 
siekė 400,000 vyrų. Orlaivynas apie i 
karo lėktuvų, jūrinių karo laivelių

000 
kos 
vai 
150 
turi nedaug. Bulgarijos liaudis yra drau
ginga Sovietų Sąjungai, kaip ir kitų Bal
kanų šalių. Valdžia pastaraisiais laikais 
neblogai su Sovietais sugyvena. Bulgari
ja nori atgauti nuo Graikijos ir Jugosla
vijos tam tikrus žemių plotus.

Rumunija pirmiau buvo didelė valsty
bė, užėmė 113,884 ketv. amerikoniškas 
mylias ir turėjo 19,800,000 gyventojų. 
Bet tai buvo išsipūtus ant svetimų že
mių. Sovietų Sąjunga atsiėmė Bessarabiją 
ir Bukoviną, apie 21,000 ketv. mylių su 
apie 4,000,000 gyventojų. Bulgarija atsi
ėmė Dobružą. Vengrija atsiėmė Transyl
vania, tai iš buvusios apvalios, vėl liko 
kreiva, kaip agurkas, pusiau mažesnė 
savo plotu ir veikiausiai gyventojais. 
(Tikrai dar sienos nenustatytos su Ven
grija, o ir Bulgarija dar reikalauja dau
giau Dobružos, Jugoslavija taipgi tam 
tikrų plotų, gi Moldavijoj žmonės nori 
jungtis su Sovietais). Taigi, Rumunija, 
kuri buvo dirbtinai sudaryta Anglijos ir 
Franci jos valdonų, jau krinka.

Jos armija taikos metu buvo 240,000 
vyrų. Išlavinti rezervai siekė 1,800,000. 
Orlaivyne buvo iki 900 karo lėktuvų. 
Tankų turi neperdaugiausiai, o jūrinis 
laivynas nėra stiprus. Abelnai jos armija 
mažėja ant tiek, ant kiek pati Rumunija 
traukiasi į daiktą. Pirmiau ji laikėsi An
glijos ir Franci jos politikos, bet dabar 
jau aklai pasisuko linkui Hitlerio ir Mus- 
solinio net jų armijoms leidžia okupuoti’ 
savo teritoriją.

Balkanų Antantė
Visos tos penkios valstybės sudarė taip 

vadinamą Balkanų Antantę—Sąjungą. 
Bendrai jų visų, Jugoslavijos, Graikijos, 
Turkijos, Bulgarijos ir Rumunijos plotas 
buvo daug didesnis, kaip Vokietija. Vi
sos jos turėjo 65,000,000 gyventojų; 780,- 
000 vyrų armijos taikos laiku; išlavinti 
rezervai siekė iki 4,800,000 vyrų; tankų 
turėjo apie 1,000 ir karo orlaivių iki 2,- 
500. Bendrai, tai nemaža jėga, bet jų tar
pe nebuvo tikros vienybės ir jos nėra. 
Balkanų Antantė krinka.

Jeigu Vokietija ir Italija pasirinks ke
lią pulti ant Balkanų valstybių, tai fa
šistų bus tikslas pasiekti sausžemiu, per 
Balkanus ir Turkijos Azijoj plotus Ęgyp- 
tą ir Suezo Kanalą iš ryt-šiaurių pusės. 
Italijos ir Vokietijos fašistai gali pasi
rinkti tą kelią, kad užduoti Anglijai smū
gį Afrikoj, kad atkariauti nuo jos dide
lius plotus. O gal Italijos ir Vokietijos 
fašistai jau dabar taiko savo smūgius 
per Balkanus, Turkiją, Persiją linkui In
dijos?

Kapitalistinis pasaulis vis daugiau ap
imamas karo liepsnos. Tik Sovietų Są
junga kietai stovi nuošalyj, o kartu su 
ja ir Lietuva. Tą atsiminus galima leng
viau atsidusti dėl mūsų tėvų, brolių, se
serų ir giminių likimo. Nors bulvarinė 
spauda rašo, būk Hitleris ir Mussolinis 
jau suka savo smūgius prieš Sovietų Są
jungą, bet tai tik Anglijos ir dar kaip 
kurių kapitalistų troškimas. Jeigu Hitle-

Laiškas iš Prislėgtos Ispanijos
ispani- 
laišką 
Laiške 
padėtį

ir at-

kitur, 
drau-

Vienai pabėgėlis iš 
jos atvežė Meksikon 
nuo vieno ispaniečio. 
kalbama apie baisią
Ispanijoj po priespauda kru
vinojo Franco. Laiškas skam
ba sekamai: 
Brangusis. . .

Pagaliau aš galiu jums pa
rašyti. Pagaliau aš galiu pa
sakyti nors kiek tiesos apie 
save ir kitus. Koks palengvi
nimas ant širdies! Koks pa
lengvinimas jaustis, jog šis 
laiškas tikrai pasieks jus.

Aš nepasiremiu niekuom ir, 
aišku, aš neatsiliepiau į pa
kartotiną šaukimą reportuo- 
ti koncentracijos stovykloje. 
Po kiek laiko aš gavau pasą 
ir atvykau į Madridą. Kitokio 
darbo nebuvo, tai aš nešiojau 
bagažą geležinkelio stotyje. 
Aš nepuoliau 32 svarais 
rodau į baidyklę.

Mieste, kaip ir visur 
baisu! Beveik visi jūsų
gai yra kalėjime, jei kurie te
bėra gyvi. Enriques ir daugy
bė kitų yra nužudyti. Eli Gal
legos jauniausias sūnus, Flo
res, ir Consuelos du ' broliai 
sėdi kalėjime. Felix slapstosi 
—nežinau kur, bet žinau, kad 
slapstosi. Emilio gyvena labai 
sunkiai, apkrautas taksais ir 
pabaudomis. Jis visai nuseno.

Manuel kalėjime. Jį skundė 
jo uošvė. Jau suviršum me
tai sėdi kalėjime ir dar vis 
nežino, kada bus teisiamas. 
Jo pusbrolis, kaip ir mes, ne
teko visų savo rakandų —jei
gu jie būtų nuėję juos atsiim
ti, būtų buvę jiems blogai.

Padėtis baisi. Trys dienos 
atgal buvo sukilimas, šaudy- 
masis yra paprastas dalykas. 
Pereitą naktį buvo ilgas apsi
šaudymas prie Cuatro Cami-

Social (fašistinės pašalpos 
agentūra). Prie Auxilio Social 
prašančių pagelbos eilės kas
dien ilgėja, o žmones kasdien 
liesėja, Aš sakau liesėja. . Ke
lios savaitės atgal, prieš mano 
atvykimą miestan, pas mus 
penki žmonės numirė badu. 
Aš nežinau, kiek daug jų nu
mirė badu. Čia alkis toks bai
sus, jog žmonės valgo dagius 
ir pusgrudžius kviečius, išvir
tus su druska.

Madride apsivertė armijos 
trokas prie Carąbanchelo. Pa
sirodo, kad tame troke buvo 
marška apdengtų 30 moteriš
kų lavonų. Konduktorius gat- 
vekario, kuris susidūrė su tre
ku, beveik iš proto išėjo.

Algos čia siekia nuo 4 iki 
5 pesetų į dieną, o viskas ke
turias ar penkius sykius bran
giau, kaip pirmiau. Argi gali
ma pragyventi? žmonės daro
si “satyriškais.” Nors jiems 
tas brangiai kaštuoja! Užėjo 
epidemija politinių juokų. 
Kaip tai alkis paaštrina žmo
nių' protą!

Kitas dalykas — mano mo
bilizacija armijom Ar jūs ži
note, kad norint būti sumobi
lizuotu turi pristatyti du ofi
cialiu paliudijimu, žinoma, aš 
jų nepristačiau. Neigi daugy
bė kitų pristatė. Armijoj yra 
trys kategorijos — palaikyto
jai šio režimo, bešališki ir 
priešingi. Paskutinėje katego
rijoje aš esu, kaip ir visa pusė 
Ispanijos.

Aš noriu, kad jūs žinotu
mėte apie stebėtiną mūsų gy
venimą čionai — baisi 
rama prieš mus!

Aš ir pusbroliai ’ ir 
Emilia (kuri daugiau 
nežino, apart mąstymo 
savo anukus) vėlina jums ge-

Vaizdas iš vieno Sovietų Sąjungos milžiniško plieno 
gaminimo fabrikų—Zaporožie fabriko vidus. Šiame 
mieste (Ukrainoj) sovietų plieno fabrikai yra di
džiausi Europoje ir jie dirba dienomis ir naktimis. 
........—............ ?

Kardinolas Atsisakė Krikš- 
tyt Ispaną Atstovo Kūdikį Graikiją bei Jugoslaviją

pano-

ponia 
nieko 

apie

uos apie lŽgpO vai. ryto. Aš riausio pasisekimo. Mes nori- 
nežinau, kas'ten įvyko.

Kai kurie net 
randasi kalėjime, 
viršininkai plėšia 
papuola. Generolas 
parduoda a;
maistą už kyšius. Jūs Veikiau
sia esate girdėję apie Auxilio

Falangistai 
Fašistiniai 
viską, kas 

Saliquet
lįjos žirnius ir

me, kad jūs pasekmingai ir 
nuoširdžiai darbuotumėtės dėl 
Ispanijos. O virš visko, kai 
grįši, neatsivešk su savim tos 
gaujos banditų, - kurie' tiek 
daug pagėibęjp^.*? generolui 
Franco sukurti tą “rojų,” ku
riame mes dabar gyvename.

Žemdirbiai ir Kiti
Lietuvoj dalina žemę po 

30 hektarų tiems, kurie pa
tys nori ją apdirbti, nesam
dydami kitų žmonių. Nevisi 
gauna, kurie užsiregistravo 
norį žemės.

“Vienybė” (spalių 5 d.) 
už tai keikia tarybų valdžią, 
kad žemės ne visiem užten
ka.

Jeigu žemės ne visiems 
užtenka po 30 hektarų, tai 
iš to aišku, jog pirma Lie
tuvoj buvo mažažemių, ple- 
cininkų daug daugiau, negu 
kad buvo galima įsivaizduo
ti.

Lietuvoj žemės nėra nė 
daugiau, nė mažiau, kaip 
kad buyo Smetonai viešpa
taujant.

Amerikoje kiek metų at
gal .buvo ankieta—survey 
tarp žemdirbių ir žemdir
bystės žinovų. Pasirodė 
bendra nuomone, kad vie-

Roma. — Ispanijos amba
sadorius Messia buvo pa
kvietęs kardinolą Maglione 
pakrikštyt kūdikį, kurio 
laukėsi ambasadoriaus žmo
na; ir kardinolas iš pra
džios buvo apsiėmęs. Bet 
kai kūdikis gimė, kardino
las atsisakė jį krikštyt. Ko
dėl? Todėl, kad popiežius 
jaučiasi įžeistas Ispanijos 
valdžios. Mat, kai Ispanijos 
užsienių reikalų ministeris 
Serrano Suner atvažiavo į 
Romą pas Mussolinį, jis ne
atsilankė pas popiežių.

Bucharest, Rumunija. — 
Čia atvyko šimtai vokiečių 
oficierių, tarp jų du genero
lai. Iš Vokietijos atskrenda 
vis daugiau orlaivių ir at
vyksta vis nauji pulkai ar
mijos su tankais, kanuolė- 
mis ir visais kitais karo pa
būklais.

Čionaitiniai diplomatai 
numato, kad vokiečiai per 
Rumuniją ruošiasi užpult 
Graikiją ar Jugoslaviją ar 
abidvi.

TURKIJA NORĖTŲ GINT 
GRAIKIJĄ

London. — Diplomatai 
sako, kad Turkija pasiuntė 
savo ambasadorių Į Maskvą 
patirt, kaip Sovietai elgtųsi, 
jeigu vokiečiai-italai užpul
tų Graikiją, o turkai gintų 
k-

Sovietą Orlaivią Stovyk
los Bessarabijoje

nam žmogui, intensyviai 
dirbant, galima apdirbti ne 
daugiau, kaip 10 akrų že
mės. Taigi ko norėti, kad 
po daug didesnius plotus 
žemės gautų? Juk intensy
viai dirbdami negalėtų jų 
apdirbti patys vieni žemės 
savininkai.

Keturi hektarai sulygsta 
dešimčiai akrų.

Kitas klausimas: ^odėl 
dabar taip parūpo “Vieny
bei” ir kitiems, kad Lietu
voj negauna žemės kiekvie
nas josios geidžius? Juk tie, 
kurie negauna žemės, yra 
aprūpinami kitais darbais; 
užsidirbs sau duoną kitais 
būdais taip, kaip ir pats to 
laikraščio štabas,, kuris nė 
sėja, nė p jau ja, o duoną 
valgo, da geresnę, negu ūki
ninkai aplinkui New Ydrką. Kraustosi Anglijos piliečiai; registruotis

Kaip Prezidentas Žada 
“Išvengt Karo”

Pennsylvanijoj ir 
valstijoj prezidentas 
seveltas, kalbėdamas 
kų darbininkams, pasakojo

Ohio
Roo- 

fabri-

Bucharest, Rumunija. — 
Pranešama, kad Sovietai 
būdavojasi penkias dideles 

| orlaivių stovyklas sovieti- 
|nėj Bessarabijoj, kuri ru- 
bežiuojasi su Rumunija.

“Jeigu mes skubiau apsi
ginkluosime, tai galėsime 
išvengt karo... Kuo grei
čiau apsiginkluosime, tuo 
geriau.” .

London, spal. 12. — Ang
lai nušovė 11 vokiečių orlai
vių, vokiečiaai — 10 anglų 
orlaivių, sako anglai.

Bucharest, Rumunija.

B. liš Rumunijos.

v. >*>
C' -

frrancijos karo laivų yra netoli Amerikos pakraščių artinique sales Uoste, 
Atlanto Okeane. Matosi orlaivių vėžio tojas “Beran”. Ar Anglijos karo laivai 
nepradės kada nors juos ten skandinti? 5 r.'.

tai jie (per juos eis linkui Suezo Kanalo, 
kad išgrūdus Angliją iš Artimų Rytų ir

rts-ir* Mussolinis užpuls Balkanų kraštus-,' '• Afrikos. Kas dėl Sovietų Sąjungos, tai darys ir atatinkamus žygius.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Brangi Redakcija: Prašau 

atsakyti į manol klausimą. Aš 
apsivedžiau 189)8 metais. Ap
sivedžiau su moteriške, kuri 
buvo atvažiavus į Ameriką 
1896 metais. Aš turėjau pilie
tines popieras. Ar dabar rei
kės mano žmonai registruotis, 
ar ne? Ar ji rokuojasi šios ša
lies pilietė?

Su guodone,
Atsakymas

Jeigu jūs buvote šios šalies 
pilietis, kada ženijotės, tai

— jūsų žmona yra pilietė ir jai 
; nereikia. Tiktai

nuo 1922 metų vyro pilietybė
— nebepadaro moters piliete.

J. K.

• Klausimas
)

Gerbiama “Laisvės” redak
cija : Malonėsit atsakyti man į 
šį klausimą. /

Aš Amerikoj gimusi. Susive- 
dėm vhsario 6 d., 1925 m. Ma- 

; no vyras pilietiškas popieras 
! gavo kovo 26 d., 1928 m. Iki 
Į šiolei aš buvau Amerikos pi
liete ir balsavimuose dalyva
vau, bet politikieriams bedur- 
navojant, ir aš susimaišiau ir 
jau nežinau, ar esu dar Ame
rikos pilietė ar ne.

Draugiškai ačiū.
Paklydus.

Atsakymas

Be reikalo, drauge, pakly-. 
dote. Jūs esate šios šalies pil- 

balsuokite, kaip 
paisant politikie-

•——---------------------------------------------------------------------——

mūsų manymu ji ras būdus savo sienų :na piliete ir
apsaugojimui ir jeigu reikės, tai tam pa- ; balsavote,

; rių sudurnavojimo.
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union is establishing 
aid all conscripted

President’s 
in the face

on Sep- 
extolling

to 
$500

that 
that

16, for pos- 
under the 
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both to ci-

the pe- 
he fails

the maid of honor, 
retiring fellow Eddie, 
consideration, decided 
a quiet affair with

considera- 
foods will 
your phy- 
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racket 5 years—you’d 
need good workers

as bad as we 
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the com- 
for 84 of

of any ma- 
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THE LONG VOYAGE HOME, A is a story of men of the sea. 
Walter Wanger production. Screen group of hard-drinking sailors

us about, then 
ought to also, 
can sure stand

live on 
a week

producing—they’d put us 
hour schedule, hire more 
put in 3 shifts—give us 
to live a decent life—to

thru
says 
Pro-

are you kids gonna 
guys in Final Assem- 
hours steady, 7 days

These requirements in brief are:
1. He must be prepared to enter 

the armed forces for at least a year 
__more if Congress decrees an em
ergency—of military training.

2. He must carry at all times a 
government identification card. Fail
ure to have the card on Ids person 
will subject the registered person to 
periodic police round-ups for check-

a lid on the amount ,of 
Business can make out 
our “national defense”

af- 
to 

his 
And

c-o
St.,

gardening hobby that is beginning to 
look like a business venture . . Her

among 
of this year.
no “stars’ ’in the 
of the term, the 
Wayne, Thomas

those who are 
construction work are very 
eaters. Even the wrestlers, 
business it is to be strong, 

they have taken their excr

notify 
in status,

the local draft 
to

proposals, etc. send them in 
on the back of a post card 
can all hear about it.
write to Mike O’Phone,

He was no green kid either— 
in this 

they’d

President Roosevelt, at the 
versity of Pennsylvania, said: 
long as periodical elections survive 
no set of people can deny the right

“Long Voyage Home”-One

So don’t forget to send your dele
gates, choruses. Observers and visi
tors are invited.

See you in Torrington October 20. | “e on "oįtiber''16'"*t may” l4”
■ » T I ■ I o 4* a ' zx » xx »x x ■ 4 4 zx zx

the American Youth 
replied to Mrs. Roose- 
against itself and the

these “pa- 
a sit-down 
gonna pro-

The 
12c 
hard 
tion.
not only help build up 
sical system, but will 
community and state economically, 
physically and morally.

To follow: Three Laws of Health.

have
guess

you’re right—it’s no

Sure, but how much chance 
get to see Helen anyway?
Yeah,

dian .. . One of his latest hit songs „ ---- ----
‘Sunset Trail Down Oklahoma Way’ garden has a solid half acre of per- 
... Minna Gombell, who portrays feet gardenias besides an abundance of

LMS Conf.
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(Continued) 

invaluable quality of whole
products is disregarded by

trteki

Antradienis, Spalių 15, 1940 Trečias puslapis

The 
wheat 
man, as evidenced by his wholesale 
use of the demineralized and devi
talized white flour 
can easily determine 
of both by buying a 
wheat flour and a
flour. Place them in your pantry 
and see what happens. After three 
months open both sacks. The whole 
wheat flour will have tiny worms 
in it, but the white flour will be 
just as it was when it was put 
away. Why? The reason is worms 
know what to eat. All life sustain
ing elements have been removed ■ lunches, hot dog stands, restaurants, 
from the white flour, enabling it to 
be shipped long distance, or to be 
stored for months in warehouses.

much food to draw energy—the 
blood’ is heated by oxygen, rather 
than the ox.

Now, as we have stated, no gene
ral diet can be given to a family, 
but every mother should secure this 
Information that will enable her to 
know what'is good for each member 
of. the family, so that she may put 
each individual on the straight path. 
Know what is good for your sons, 
your daughters, your husband and 
yourself,
correcting the diet.

As you know, no two 
are alike. Because of 
chooses for himself in 
work-a-day world, this day of quick

ete. Too bad, that we don’t eat 
what we won’t, or want what is 
best for us but we eat what sounds 
and looks best . . . The menu havi- 
ing been prepared, is placed before 

! us and all that we have to do is 
to select it. In cafeterias where one 
has a wider variety of foods to 

from, how many persons

If we would just use reason and 
common sense, we could determine 
the real value of foods. Take one 
handful of almond nuts, they con
tain more energy than several beef- choose 
steaks. Any scientist can explain Pause before the derrerts, the sal-
this to you. He will tell you where' ads, regardless of the combination, 
there is the color red it is the low- Į with- Oh! That looks good, Ill 
net in tho cohnmn nf vihratinn The have some of that .est in the scheme of vibration. The 
flesh of the human being or the 
animal is manufactured out of the 
blood. Blood being the lowest rate 
in the vibration and its product be- j 
inc* Qtill Iawpf hprniiRP it is coar- '

Even the homes are lacking in 
that joy of preparation. Our wo
men are out all day, riding, shop- 

ing still lower because it is coar-1 ping, golfing, to clubs and to bridge 
ser; that means the meat we eat is 
of the lowest rate of vibration of1 
any food of which we know. That 
is not so of the vegetable. Vegetable 
has its own lighter rate of vibration: 
it is lighter than the red color. By 
consuming the red meat we have in
troduced something into the system 
which we have to put forth a great 
deal of effort to raise to the human 
standard. It takes a long time be
fore the lower vibration of the beef
steak is lifted up to the human 
standard, and therein lies the 
Strength of the Psychic Powers. 
Those races, tribes or groups of 
individuals who are very heavy meat 
eaters haven’t that subtlety and 
sensitivity of their nerve system: 
none of the heavy meat 
become a clairvoyant 
visioned person.

AH 
doing 
light 
whose 
after 
cises do not eat one half of the food 
consumed by an ordinary merchant 
who does no manual work. The rea
son is this: a certain amount of en
ergy is needed to heat the blood, and 
in taking deep breathing exercises 
you absorb a certain amount of oxy
gen, and when oxygen comes in con
tact with carbon, it explodes and 
gives heat to the body. The blood is 
then heated and we do not need so

parties, studying or working. When 
they come home, on their way they 
stop and buy a can of beans ,a can 
of vegetable, a bit of salad, a loaf 
of baker’s bread (mostly white). 
They hurry home, open the can, 
heat the beans, set the table, and 
in five minutes the husband’s meal 
is all ready, with the independent 
attitude. "If he is hungry 
he will eat it: if not, well 
up to him.”

Everything is preserved in 
can. We are developing a
civilization. Use fresh, wholesome 
food. Use fresh vegetables—parti
cularly those grown in your own lo
cality, nature according to the che
mical composition of the soil has 
prepared certain kinds of food for 
the beings of that particulai' sec
tion of the country, and you will 
find proper chemicals for you in 
those foods.

There is another important reason 
why you should consume local 
products: you are helping 
farmers. They are the people 
are disunited and they need

majority of them make only 
to 16c an hour—they work 
and deserve your 
Consuming local

Oh yes, I admit that it should 
give the coverage it does to the 
world political situation. Lord 
knows it’s difficult and complex 
enough, and every light that could 
explain matters is a good thing. 
But it shouldn’t do so to the exclu
sion of something else.

This "something else” is what this 
column has been trying to do in 
the past few issues. I say trying be- 

I’ T’iC1 • O cause I feel that it could be expand-
I I ■ made larger and broader, if a
■ 111 KJW1 v>lfew of the Youth Section readers

would help out.
We need personal news items 

about Lithuanian youth, their fami
lies and friends, on this page. We 
want to know if Joe is still stuck on 
Mary, and vice versa. We want to 
know what’s doing in the old town 
and whether this fellow and that 
one is doing the some old thing or 
something else. These bits of per
sonal news, on what our friends are 
doing, is what this page needs.

If 
LDS 
your 
Give 
you
births, 
graduations, deaths, parties, scholar
ships, 
to me 
so we

Just
The Loudspeaker, 427 Lorimer 
Brooklyn, N. Y.

Thanks.

About This Column:—
There are a couple of things 

wrong with the Youth Section. All 
wise cracks to the effect that this 
column is one of them should be to
tally ignored. But seriously, we 
Lithuanian youth readers of "Lai
sve” have to admit that the Youth 
Section isn’t what it should be.

BROOKLYN, N. Y. — Eddie 
Zewert, member of the Builders, 
and Betty Mitchell were secretly 
married last Sat., Oct. 12 in St. 
John’s Church on 7th Ave., B’klyn. 
Their marriage was the culmination 
of three years of courtship.

James Zewert, the groom’s father, 
was the best man and Margaret 
Thomson,

Being a 
ter some 
have just
relatives and close friends, 
that is how they happened to be 
at their aunt, Mrs* Zewert’s place 
at 168 Marcy Ave., where your cor
respondent was the first of two 
people to find out about the mar
riage.

A small group of friends gathered 
as if in anticipation and after they 
got over the shock of surprise, each 
one offered his heartiest wishes for 
the future happiness of the couple.

John Gudiški, widely-known young 
Lithuanian wrestler, surprised those 
present with his oratorical powers by 
delivering a very fine congratulato
ry talk. A truly versatile fellow.

Even though the bride seemed to 
be wistful during most of the even
ing, Eddie was in a gay mood. 
When his aunt admitted that she 
knew all the time that they would 
get married, Eddie came back with, 
"You knew more about it than I 
did!” and when the couple were 
toasted for the sixth consecutive 
time, the groom cautioned others to 
stop toasting or the 
burned.

It was really a 
evening and your
hopes that they always may be 
able to draw from the well of hap
piness. —See Kay.

very enjoyable 
correspondent

you write some column on the 
branch or chorus activity in 
city, send it in to the editor, 
the poor guy a break. But if 
have small news items about 

engagements, marriages,

Open Schools 
In Latvia

MOSCOW. — 20,000 students to
day begin their studies in the 
people’s universities recently estab
lished in Latvia. Four people’s 
universities are being opened 
Latgalia alone.

BERLIN.—Dutch, French and 
lish horses are learning German. 
The Society for the prevention of 
Cruelty to Animals has advised the 
soldiers and farmers teaching them 
to spare the rod and be patient. A 
recent newspaper article urged driv
ers to be careful in driving horses 
which do not understand German, in 
order to avoid accidents. , .

THEY WORK IN AIRCRAFT

JOE: Hiya Ed—how they goin in 
your department?

Ed. Kinda slow, guy.
Joe: Yeah—whatsa matter?
Ed: No work—nothin comin 

—funny thing; the lead man 
they got orders piled up in
duction sky-high—I can’t figure out 
and besides lookit all the overtime 
we’re putting in—10 hours every 
nite from 6:30 to 5 in the morning 
home with the cows in the morning 
—and 8 hours every Saturday nite— 
work, sleep, and eat—some life.

Joe: That ain’t all—what about 
all the hiring every day—Gosh, we 
got in 27 new guys in our depart
ment last nite—green kids too.

Ed: Yeah—it sure sounds screwy 
to me.

Joe: Hey look, Ed, they’re put
ting up a frame for another build
ing by the machine shop.

Ed: That makes 3 new ones this 
week, they’re sure growing up fast.

Joe: That’s big money talking, 
this ain’t no one-man industry any 
more—when it gets this big, guy— 
BIG. MONEY’S in there solid.

Ed: Funny thing, Joe, you know 
—you’d figure with the country 
needing planes so bad for national 
defense and so much dough behind 
it they could have things moving

instead of stalling the way they do.
Joe: I’ll tell you -I was talking 

to Frank, the shop steward and he 
came thru with a story that makes 
good sense to me.

Ed: Yeah—let’s hear it.
Joe: Well, Congress has been try

ing to put 
profits Big 
of getting 
ready—

Ed: I think they ought to—if we 
gotla make all these "sacrifices” 
that Roosevelt and Willkie 
been telling 
the big boys

Joe: They 
ty easier—

Ed: Imagine having 
$350 a week instead of 
—some joke ,huh ?

Joe: Well, anyway 
triots” of ours are on 
strike—they just aren’t
duce till they can make sky-high 
profits.

“Dollar Patriots”
Ed: Aw, you’re nuts—they’d be 

cutting their own throats—they’re 
in the same boat we are—they 
wouldn’t pull a trick like that.

Joe: Listen Eddie—-remember you 
telling me about the War Depart
ment got enough money from the

i IT’S TRUE!
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^Hl. THERE 
SLUGGER!

&

BROKE HIS RECORD BY 
APPEARING IN 34 SCENES IN 

ONE^-DĄy FOR "BCJDMj 
TOWN* k I

l-l*>
LAMARR RECENTLY RECEIVED

A TIn7ZfOUR-L€AF CLOVER PICKED BY HER MOTHER a 
IN LONDON'S HYDE PARK. ~

j MISS LAMARR IS HAVING 
1 A JEWELER MOUNT IT ‘

IN A GLASS LOCKET 
ENCIRCLED IN GOLD. 
HERE'S HOPING IT 
BRINGS LOTS 
OF LUCK!

MV
■KNOCKS OUT' A HUSKY ASSAILANT IN 
M-G-Ml "BGDM TOWN". THE MAN IS 
FRANK HAGNEY, AUSTRALIAN BICYCLE- 
AND ROWING CHAMPION ...T4IE ONLY 
MAN IN PICTURES WHO EVER STOOD 
UP FOR TEN ROUNDS WITH JACK 
PEAAPSEY! ,
sw CJ ArST n

COIX&KT
STUDIED FASHION DESIGNING IN 
NEW YORK (MISS LAMARR 
STUDIED THE SAME SUBJECT IN 
.VIENNA)...

IT«en years ago miss Colbert cut 
Įe HER MAIR IN BANGS To IMPRESS 

CASTING DIRECTOR ...AND HAS REPT IT 
THAT WAY EVER SINCE! «

NEW YORK, N. Y.—"IT’S TRUE! that Chill Wills, lanky Texan scored so 
big in ‘The Westerner’ that he now is sharing comedy honors with Frank 
Morgan as one of the leading characters in M-G-M’s ‘Boom Town’,’’ says > 
Wiley Padan ... Wills spent nearly twenty years singing and doing monologues I

• in vaudeville before the Hollywood^ 
movie industry made him a screen come- i 
dian .. . One of his latest hit songs is :

Walter Wanger production. Screen group of hard-drinking sailors on 
play by Dudley Nichols from four Į the tramp steamer Glencairn. The 
plays by Eugene O’Neill. Directed 
by John Ford' and presented at the 
Rivoli Theatre.

—O—
OO MANY TIMES Hollywood 
has promised adult entertain

ment to the jaded movie-goer but 
has offered nothing but inane and 
puerile tripe. It would be too em- 
barassing to the movie industry to 
list the plays and novels that have 
been "adapted” to the screen only 
to have their life castrated and de
formed.

A few intelligent directors, such 
as John Ford who gave us "The 
Informer” and the "Grapes of 
Wrath”, have realized that the 
screen can be a medium' for the 
transference of genuinely human 
feelings, and that life with all its 
colors and nuances can be protrayed 
and interpreted honestly.

"The Long Voyage Home” is 
final proof that the motion picture 
industry has achieved maturity. It* 
is directed with intelligence, and 
acted with vigor and mature under
standing. Brutal and hard, it has its 
moments of reflection and sadness 
that are not marred by Sentimental
ity.

Briefly, “The Long Voyage..Home”,.

Preparations Ready for Draft
Registration Tomorrow

Plans for handling draft registra
tion throughout the United States 
are now complete. Publication of 
additional draft regulations from 
Washington begin to give a fairly 
complete picture of what will be 
expected from registrants after re
gistration day, October 16.

government to order 3,000 planes 
and they could only get 
panies to sign contracts 
them.

Ed: Yeah, sure, but... '
Joe: Well - why do you 

happened ?
Ed: I don’t really know.
Joe: These "dollar patriots" are 

holding out for real dough—profits 
first, last, and always—Patriotism? 
—to the dollar bill only.

Ed: But what about all the hiring 
and the overtime, and the expan
sion ?

Joe: Say, listen, these big shots 
of ours got the ear in at Washing
ton. They know we “got” to do a 
lot of rearming—not for defense of 
the people—oh, no! but to make 
war,—maybe South America, maybe ' 
Mexico, who knows—they’re after 
colonies and markets and super
profits with blood in our eye—but 
let’s save that huh?

Ed: O. K. but don’t forget it— 
what about all this overtime?

Joe: Well, Eddie—I gotta beef— 
it seems to me that if the company 
really wanted to get the guys in 
the plant 
on an 8 
guys and 
a chance
say nothing of a raise—

Ed: Just a minute, pal—that over
time check of mine sure looks good 
to me—especially with the baby 
coming—

Joe: 
do you

Ed: 
joke.

Joe:
do when you 
bly go on 12 
a week—at time and a half only?

Ed: I almost 
—Gee—but Joe, 
extra dough.

Throughout the country 
youth organizations are organ
izing to prevent the ruling class 

from using conscription to divide 
the young people of this country, 
and to establish a dictatorship 
over the people. In a statement is
sued by the .American Student Un
ion, this progressive student organi
zation calls for measures to allow 
students who have completed two 
years of academic study to finish 
their education.

The Fur Floor Boys and Ship- 
ing Clerks Union in New York has 
inaugurated a campaign to secure 
contracts with all employers which 
compel them to rehire young work
ers who have served their year 
as conscripts. The union has writ
ten to all its members informing 
them that the 
machinery to 
workers.

Meanwhile 
Congress has 
velt’s attacks
labor movement for their opposi
tion to conscription. Joseph Cadden, 
Secretary of the Youth Congress, 
said: "We are all sorry to see Mrs. 
Roosevelt use angry invective in
stead of reasoned arguments. Her 
attempt to wave aside oUr opposi
tion by calling it “člaptrap” is just 
as childish as the President’s at
tempt, last February, to wave aside 
the problem of 4,000,000 unemployed 
youth by saying ‘twaddle.’ ”

ing his status.
3. He must notify
board if he intends 

away from home.
4. He must 

terial change 
health, etc.

5. He must
fore leaving the country.

Draft officials estimate that about 
20 minutes will be spent interrogat
ing each registrant tomorrow. After 
the forms are filled out and each 
registrant given his identifica|tion, 
they will also be given a booklet 
outlining obligations and require
ments of all prospective draftees.

Police have already been assigned 
to registration prices so that no 
picketing or other demonstrations 
will be permitted by draft law op
ponents during the day near regis
tration places. A special set-up has 
been inaugurated to insure that in
mates of 
tients in 
looked if 
ages of 21

Special 
have been 
of the registration of resident stu
dents at schools and colleges, for 
registration of patients in all hos
pitals and registration of all prison*, 
ers in jails and prisons.

jails, students and pa- 
hospitals are not over- 
they come between the 
to 36.
administrative assistants 
appointed to tako<cbarge

AU males between the ages 
21 and 36 are required to register 
on Wednesday, October 
sible military training 
Selective Training and 
of 1940. This applies
tizens and to aliens residing in the 
United States.

This registration for selective ser
vice has nothing to do with the 
registration of aliens under the 
Alien Registration Act. Male aliens 
between 21 and 36 must 
for both.

Every man required to 
must present himself on

story begins during the First World 
War, but all that happens still is 
true in the Second. It is a story 
of men and what fear, loneliness, 
suspicion, drunkeness and futility 
does to them. The crew of the Glen- 
cairn is a cross-section of a strata 
of humanity.

There are no fake bids with sen
timent and melodrama for your 
emotions. The “homecoming” of 
Smitty, and Freda’s role in the trap
ping of Ole Olson are done with 
a sympathy that is remarkable for ( 
its reticence. When the Glencairn is 
attacked there is no view of swoop- j 
ing wings and blazing guns. The 
loss of Driscoll on the Amindra is 
another simple note that helps place 
"The Long Voyage Home” 
the best pictures

While there are 
accepted meaning 
acting of John 
Mitchell, Wilfred Lawson and John 
Qualen deserve note. The musical 
background! of "Harbor Lights” and 
the quiet shadowy photography of 
Gregg Toland set the motif for a 
fine picture, rich and eloquent, that 
no feeling human movie-goer can 
afford to miss.

Wages
Joe: 50c an hour for skilled labor 

.—how do you like that?
Ed: That sure ain’t much, that’s 

true—but what can a guy do?
Joe: Build the union boy —build 

the union.
Ed: Tell me something easy.
Joe: t The only thing that makes 

it tough is the way the company 
puts the heat on trying to bust it 
up—firing key union men as an 
"efficiency move”, smart the way 
they do it too—they hire a new effi
ciency expert, he fires 10 or 12 
green guys who don’t work “fast 
enough”, only here’s the catch— 
one out of the 12 always happens 
to be one of our best union men.

Ed: Pinky sure was an allright 
guy—tough about him getting the 
boot, 
been 
think 
now.

Joe: Yeah, 
union is their big job—and what 
about Fred, and Dave and Bill, and 
Johnnie—huh ? Experienced guys— 
everyone.

Ed: That’s what I mean, we be
gin to get somewhere along comes 
an accident—

Joe: Accident my eye—Eddie that 
was planned. They’re out to bust 
our union—They don’t want to pay ; conference, 
decent wages about 
want them. We got 
coming up guy.

Ed: I guess so.
Joe: But we sure 

sibilities here for building a union, 
the guys are real fighters, smart, 
sensible, and solid—every one of 
them, altho it’s true they’re a little 
green yet—

Ed: They’ll learn quick tho like 
we did.

Joe: You bet, they’ll get darn 
sick of overtime at low wages, af
ter 6 months or so. 'I’hey’ll see it’s 
possible to get a 75c an hour mini
mum and make a decent salary, say 
$35 a Week, and work 
hours a week—and they’ll 
and fight for it too.

Ed: I see where they 
election at Vultee and 78% of the 
plant voted for the CIO.

Union Now!
Joe: Smart guys—they know a 

union that’ll fight for 'em—just like 
we do—the good old UAW.
Ed: Sure thing—they’re having an

other election at North American 
in a couple of weeks.

Joe: I’ll bet they come out strong 
for the UAW there too.

Ed: I hope so.
Joe: Atta boy—Eddie—it’s spread

ing—we’ll have the whole industry 
unionized on<* day—then we’ll begin 
to live decent.

TORRINGTON, Conn, 
year, the LMS IV District Confer
ence will be held Sunday, October 
20, 1940, at CIO Union Headquar
ters, 21 Water Street, Torrington, 
Conn., at 10:30 a.m.

Delegates from all Connecticut 
choruses are urged to be present 
promptly, for a great many import
ant items are on the agenda.

Walter Kubilius, LMS Central 
Committee chairman from Brook
lyn, N. Y., will be present. A re
port of the LMS IX National Con
vention held in Brooklyn, August 
30-31 will be given.

The movies taken at Dainų Diena 
in Connecticut will be shown at the

register 
October 

16 at the designated place of re
gistration in the district in which 
he has his permanent home or in 
which he may happen to be on that 
day. Registration will take place 
in schools or other public places. 
Anyone not knowing where the re
gistration place in his district is 
can filid out by asking any police
man. If a man registers away from 
home, his registration form will be 
sent to the Selective Service Board 
in the district where he lives. When 
he registers, each man will be given 
a certificate. As he may be asked 
to show this from time to time, 
it is desirable that he carry it with 
him.

Although the selective service law 
requires all male aliens residing in 
the United States between 21 and 
36 to register on October 16, only 
those will be liable to training and 
service who declared their inten- 

citizens—that is, 
taken out their 
have not allowed 
to lapse.

tion to become 
those who have 
first papers—and 
their declarations

Anyone who fails to register on
October 16, or who makes false 
statements. in registering, makes 
himself liable to imprisonment for 
five years, a fine of $10,000, or 
both. Any man who for any rea
son fails to register on October 16, 
may present himself as soon as 
possible before any local board. If 
the local board finds that he has 
a valid reason for paving failed to

?WaIter Kubilius.,,

Rights of 
Minorities

gister him and issue him a certifi
cate of registration.

The only male aliens between 21 
and 36 residing in the United States 
specifically exempted from registra
tion are the diplomatic and consul-’ 
ar representatives of foreign coun
tries. Whether aliens temporarily 
in the United States as visitors, 
seamen, students ,and so forth, will 
ultimately be considered to be “re
siding. in the United States” within 
the meaning of the law has not yet 
been determined. Consequently, theUL puupiu tail UACTllJ' LUU U&ul vv iv .. v.j ,

to vote to any other set. In the only safe procedure is that all male 
maintenance of free elections rests aliens of selective service age pre- 
the complete and enduring safety sent themselves for registration on 
of our form of government.’^ He al-. October 16. Even though an alien 
so stated that he agrees “thorough- may not be eligible for training 
ly” with Thomas Jefferson on "the' 
superior ability of the whole of the ' 
voters to pass upon political and 
social issues in free 
elections.”

The actions of 
own administration 
of his words. The 
moved across the 
President spoke, intimidating 
blacklisting voters whose opinion it men will register on October 16. A 
dislikes in an attempt to rule mi- j maximum of 900,000 men may be 
nority parties off the ballot. With called for training and service dur- 
the help of the Scripps-Howard I ing the first year. It is not ex
press, the Dies Committee released pected that more than 400,000 of 
for'publication the names of voters Į these will be called before January

and service, he is liable to 
nalties already specified if 
to register • on October 16.

The only citizens of selective ser
vice age not required to register are 
those in active service on October 
16 in some branch of the armed 
forces of the United States, in
cluding the National Guard.

It is estimated that 16,000,000

who signed petitions to permit the 
Communist Party to get on the 
ballot even though the majority of 
the signers of these petitions do not 
believe in or vote for the 
nist Party.

Said the New York Sun 
tember 21st, in an article 
Dies’ activities: "These petitioners 
are now in a state of terror (be
cause of Dies activities) lest their 
government take action against

LOS ANGELES.—“I haven’t any 
other place to go ... ” Police found 
this short note when they cut down 
the body of Harry Cahill, 60 year 
old Finnish painter, who had com
mitted suicide by hanging himself. 
Friends said he was driven to sui
cide by his fear that if he signed 
up under the alien registration act

he would be deported to his native them, and most of them . almost 
ląnd. pitiably;. pppfgss their determination illegal

to vote for President Roosevelt . . . 
a profession of faith which they ob
viously hope will mitigate the pu
nishment they fear they 
to suffer.”

Dies is now threatening 
of New Jersey. He will 
attempt to cross the Hudson to car
ry on his intimidation here with the 
help of^^^^orld Telegram. His 

be stopped. \
help of

the
no

voters 
doubt
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Atsisveikinkite su Lietuviškais 
Dvarais ir Vargšų Neprieteliais— 

Buvusiais Ponais
(Tąsa)

Didelius plotus dvarai užėmė ir Nau
jamiesčio valsčiuje. Ten taip pat buvo 
didžiuliai Zavišų, Karpių ir k. dvarai. 
Dar prieš kelioliką metų jie valdė po 
kelis tūkstančius ha. Trečioje vietoje, 
dvarų atžvilgiu, eina Raguvos vai., kur 
Komarai dar neseniai turėjo per 2,000 
ha žemės.

. Kadangi čia buvo daug dvarų, tai ir 
žemės fondui teko daugiau, negu kitose 
apskrityse. Panevėžio apskr., iš visų 
dvarų ir ūkių, į žemės fondą įėjo apie 
50,500 ha žemės, kuri palietė 2,598 ūkius 
ir dvarus., Žemės ūkio komisijos žinio
mis Panevėžio apskrityje aprūpintų že
me mažažemių ir bežemių susidarys per 
8,000 šeimų.

Šeduvos vai. yra didžiuliai keturių Ro- 
pų dvarai, kurie užima kelis tūkstančius 
hektarų žemės.

Žemės apmatavimo darbai vyksta 
sparčiai. Paskutiniu laiku apmatuojama 
keli šimtai vienetų į dieną (po kelis tūks
tančius ha žemės). Viso Panevėžio apskr. 
yra 16 valsčių. Apskrities žemės ūkio 
komisiją sudaro: Liaudies Seimo narys 
drg. Petrauskas, drg. Zakaras, žemės 
tvarkytojas drg. Tričius ir k.
Prie žemės Pertvarkymo Darbų Uoliai 

Prisideda Panevėžio Komjaunimas
Prie Panevėžio apskr. žemės pertvar

kymo darbų uoliai prisideda vietos kom
jaunimas. Prieš kurį laiką susidarė 10 
komjaunuolių brigada, kuri savo noru 
išvyko padėti visus žemės ūkio darbus 
atlikti: derlių nuimti, žemės ūkio komi
sijoms padėti etc. Apskrities komjaunuo
lių komitete yra paskintas vienas asmuo 
specialiai rūpintis žemės ūkio klausi-' 
mais. Jau įvyko visų valsčių komjauni
mo atstovų konferencija, kurioje kiek
vienas atstovas padarė pranešimą žemės 
pertvarkymo klausimais.

Dėl žemės pertvarkymo darbų teko iš
girsti nusiskundimų. Esą, kai kurie ku
mečiai gavo tik po 3-4 ha žemės, iš ku
rios vargiai galės išsiversti. Nusiskun
džiama, kad Ramygalos vai. žemės ūkio 
komisija girtauja. Valsčiuose •skleidžia
mi įvairūs gandai. Susipratę gyventojai 
aiškina, kad tokie gandai ir provokaci
nės žinios atsiranda dėl to, kad dar nėra 
išvalytos visos provincijos įstaigos nuo 
smetoninių pakalikų. Nusiskundžiama, 
kad Subačiaus vai. apleisti dvarai, vie
name dvare nenuimamas derlius. Tam 
reikalui gyventojai organizuoja briga
das ir visus nenormalius reiškinius šali
na. Kupiškio vai. gyventojai nusiskun
džia netinkamais seniūnais.

Panevėžio apskr. kompartija taip pat 
prisideda prie žemės pertvarkymo dar
bų. Čia yra įsteigtas žemės ūkio skyrius, 
kuris išsiuntė 12 žmonių į apskritį rū
pintis derliaus nuėmimo, sėjimo ir k. 
ūkio klausimais. Šiomis dienomis viena 
kompartijos brigada išvyko į dvarus.

Panevėžio Valsčiuje Aprūpinta žeme “ 
1,300 šeimų

Į Panevėžio valsčiaus žemės ūkio komi
siją suplaukė apie 5,000 prašymų žemei 
gauti, 1,500 prašymų įteikė valsčiaus ma
žažemiai ir bežemiai, o 3,231 prašymą 
miesto bežemiai, prašydami sklypelių na
mų statybai. Valsčiuje bus aprūpinta že
me apie 1,300 mažažemių ir bežen/ių šei
mų. Į žemės fondą skiriama 4,808 ha. Pa
grindiniai žemės pertvarkymo darbai jau 
atlikti. Valsčiuje yra 5 brigados, kuriose 
dirba apie 30 žmonių (mokytojų, moks
leivių ir k.). Brigadoms vadovauja ma
tininkas Kiela.

Panevėžio vai. žemės ūkio komisiją 
sudaro darbininkai, mažažemiai ir beže
miai: Šemelis, Černiauskas, Pagoreckas, 
Glinda ir Kaupas.

Vien tik Panevėžio valsčiuje yra 21 
stambus dvaras. Tie dvarai užima apie 
2,000 ha žemės plotą. Šiame valsčiuje že
mė labai gera.
Ką Sako Chodakausko Dvaro Kumečiai

Vienas iš įdomiausių tų 21 .dvaro yra 
Staniūnų dvaras, kurį valdė Smetonos 
švogeris Tadas Chodakauskis, buvęs Pa
nevėžio burmistras ir vietos kelių fabri- 

' kų direktorius. Prieš 22 metus šis "dva

ras priklausė grafui Kaizerlingui. Tuo
met šio dvaro plotas buvo apie 190 ha. 
Tadas Chodakauskis iš Kaizęrlingo dva
rą pirko neaiškiomis kombinacijomis, 
esą, už jį sumokėjo tik 5,000 litų. Po 
smetoninės reformos Chodakauskiui bu
vo palikta apie 100 ha žemės. Tame dva
re jis paskutiniu laiku gyveno ir iš to 
dvaro pabėgo į užsienį. Dabar šis dvaras 
neskirstomas, paliekamas Panevėžio mie
stui praplėsti.

Dvaro rūmai gražūs, dideli, primena 
puikų aristokratišką gyvenimą, o kume
tynai visai prasti. 6 kumečių šeimos gy
veno susikimšusiusios patalpose be grin
dų, be virtuvių. Kumetis drg. Juzėnas, 
dabartinis šio dvaro komisaras, kartu su 
kitais valstiečiais papasakojo apie skur
dų kumečių gyvenimą. Smetonos švoge
ris Chodakauskis savo kumečiams duo
davo per metus 34 centnerius javų, 150 
litų algos ir 3 litrus pieno per dieną. 
Kiek daugiau gaudavo tik dvaro kalvis 
ir šėrikas. Jei kada skurstantieji kume
čiai išdrįsdavo kreiptis į Chodakauskį at
lyginimo reikalais, tai jis tuojau atsaky
davo: “Iš kur aš tuos pinigus gausiu?” 
Chodakauskio turtai vis augo. Jis prie 
Pavenčio cukraus fabriko turėjo apie 150 
ha dvarą, Berčiūnų kurorte vilą, Pane
vėžio mieste 3 namus ir k. Sako, Paven
čiuose cukraus fabrikas pastatytas todėl, 
nes taip norėjęs Chodakauskis, kad fab
rikas būtų prie pat jo dvaro.

Chodakauskis labai mėgdavo išnaudoti 
kaimiečius. Jei jis samdydavo kaimietį, 
tai stengėsi jam kuo mažiau mokėti. Pa
dieniams darbininkams Chodakauskis 
mokėjo po 1 litą į dieną ir maisto neduo
davo. Kartą padieniai darbininkai išdrį
so nueiti pas Chodakauskį ir paprašyti, 
kad pridėtų daugiau, nes tai, ką uždirba, 
neužtenka net maistui. Chodakauskis iš
klausęs darbininkų prašymą išdidžiai pa
reiškė, kad sutinkąs pridėti atlyginimo 
po... 10 centų.

Chodakauskiene Jau Negalėjo Vy
riausybės Pakeisti...

Chodakauskai Panevėžyje taip stipriai 
buvo įsitaisę, jog visai negalvojo apie 
bet kokius netikėtumus. Pvz., valstiečiai 
pasakoja, kad Chodakauskiene norėjo 
net Liaudies vyriausybę nuversti. Esą, 
kai Merkys atsistatydino ir atėjo žinios, 
kad bus nauja liaudies vyriausybė, Cho
dakauskiene vienoje Panevėžio kirpyklo
je frizuodama plaukus pareiškė, kad jai 
tokia vyriausybė nepatinka, esą, reikės 
skambinti telefonu, kad pakeistų..... Ta
čiau Chodakauskai po kelių dienų pama
tė, kad negalės vyriausybės pakeisti ir 
nutarė kuo greičiau sprukti iš Lietuvos.

Kumečiai pasakojo, kad jis bėgdamas 
išvežė labai daug turto. Kai tik pradėjo 
žygiuoti raudonarmiečiai, Chodakauskis 
3 kartus buvo atvažiavęs į dvaro rūmus 
ir vis į automobilį kraudavo pakietus. 
Kumečiai matė vieną automobilį ir iš 
Kauno atsiųstą. Matyti, šituo automobi
liu buvo atsiųstas Chodakauskio sūnus, 
kuris mokėsi Kaune.

Dabar Chodakauskių dvare gyvena 
Raudonosios armijos kariai, o kumečiai 
pasiryžę tvarkingai ūkininkauti buvusio 
žiauraus išnaudotojo ir išeikvotojo že
mėje, kurią jie ilgus metus prakaitu lais
tė.

Panevėžio gyventojai jau smetoniniais 
laikais gardžiai juokėsi iš “karšto lietu
vių patrijoto” Chodakauskio. Jis 1925 
m. dar nemokėjo kalbėti lietuviškai* Daž
nai gimnazistai pamėgdžiodavo jo žo
džius, kai jis vieną kartą smetonininkų 
susirinkime pareiškė: “no, to’ valio už 
Litvą”...

Taip pat ir apie Chodakauskienę mies
te sklido* įvairios kalbos apie šlykščias t 
scenas jos įsteigtame kortų klube.

Panevėžio valsčiuje buvo ir kitų dvarų, 
kuriuose kumečiai taip pat buvo žiauriai 
išnaudojami, kaip ir pas Chodakauskį. 
Pvz., lenko Romano Kognovickio Mari ja- 
navos dvare buvo užsilikusios senovės 
tradicijos. Esą, to dvaro ponioms tarnai
te pusryčius vežiodavo ant stiklinių sta
liukų ir k. Dabar tas dvaras išdalinamas 
J^CffTtams ir mažažemiams." RH;

L A IS V A Antradienis, Spalių 15, .1949

GARSIOJO RADVILO DVARE
Tebūna tai paskutinis nekrologas mirš

tančiam Taujėnų dvarui. Buržuazinė že
mės reforma tik labai atsargiai lyžtelėjo 
šitą dvarą, antstoliui, išvaržiusiam šim
tus valstiečių, Taujėnų dvaras buvo ne
įkandamas kąsnis, ir tik šitas didysis že
mės pertvarkymas pagaliau pataisys di
džiąją skriaudą ir išdalins dvaro žemes 
tiesioginiams ir tikriesiems tų žemių šei
mininkams — bežemiams ir dvariokams.

Puikiame didžiulių vietinių ir užsienie
tiškų medžių parke pro šakas ir lapus iš 
tolo baltavo puikūs dviejų aukštų dvaro 
rūmai. Rūmai, parkas ir skveras atro
dė vieniši ir apleisti. Tik du sutukę šu- 
nes gulėjo prie kolonų papėdės. Apėjome 
aplink rūmus, išvaikščiojome visus di
džiulio parko užkampius, kol ties senais 
kumetynais susitikome seną dvarioką.

Jis ilgai mikčiojo, negalėdamas atsa
kyti į klausimą, kur galime rasti dvaro 
komisarą ar kurį darbininkų komiteto 
narį, ir vis linkčiojo žemai galva, nusi
imdamas ir vėl užsidėdamas kepurę. Ta
tai mus labai nustebino. Tai pirmas ši
tuose valsčiuose valstietis, kuris visu sa
vimi ir savo elgesiu taip artimai primi
nė ne tik baudžiavos laikus, bet ir tik
rąją vergiją dvarininkams. Pagaliau vie
nas iš mūsų neiškentė ir tiesiog paklau
sė:

—Ko gi tu čia taip jau nuolankiai link- 
čioji, tėvuk. Juk kunigaikštis aną naktį 
kažkuriomis ežiomis iš dvaro išdūmė...

—Ką jau čia. Vis tas įpratimas...
—Ar seniai čia dirbi dvare, kad jau 

spėjai įprasti?
—O jau penkiasdešimt metų, ponuli.
—Dabar jau gyvename be ponų ir be 

ponulių. Daug, tur būt, per tą penkiasde
šimt metų matei. O gal ir lazdų gavai 
nuo Radvilos?...

Vis dėlto mums pavykb prisišnekinti 
senuką, nors jis vis tiek liko toks pat ne
drąsus. Jis pasakojo, kad jam lazdų gau
ti netekę, nes jis mokėjęs su ponu ap
sieiti: žemai nulenksi galvą, iš toli pa
kelsi kepurę, ranką pabučiuosi—tai vis 
mažas vargas, ale už tai ir ponas geras, 
ir lazda ar kumščiu į kuprą nekliūva. Ki
tiems visaip būdavę. Radvilai visada bu
vę drąsūs su dvariokais, nes joks teis
mas nedrįsdavęs jų bausti.

Mums bekalbant su seniausiu dvare 
žmogumi, atėjo dvaro komisaras drg. 
Višomirskis, su kuriuo užsukome į dva
ro rūmus. Kažkada šitie rūmai buvo la

VAJUSLAISVĖS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

9—$7; 10—$5.

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

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

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

r

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

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

“LAISVE

Prenuiperatas ir mokestį siųskite šiuomi antrašu:

”, s 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

bai puošnūs ir net reiškė pretenzijų į 
meniškumą, tačiau dabar jie apleisti, o 
freskos virš langų ir durų gerokai ap- 
trupėjusios. Rmai labai erdvūs, juose gy
veno tiktai vienas našlys Radvilas su 
negausia giminaičių šeima, tačiau jam 
atrodė rūmai per ankšti, ir jis jau po 
didžiojo karo nusprendė rūmus praplėsti 
didelėmis oranžerijomis. Tada dvaras 
jau buvo pradėjęs smukti, didelės sko
los gulė šituos laukus ir namus, tačiau 
tatai Radvilą neatbaidė nuo rūmų plėti
mo. Jis važinėjo Kaunan, lankėsi įvai
riose ministerijose, asmeniškuose susiti
kimuose gyrė Smetoną, ir kiekvieną kar
tą, grįždamas iš Kauno, parsiveždavo 
didokas sumas pinigų, kurias išmėtyda
vo betiksliams reikalams ir vėl vykdavo 
Kaunan dvaro statybos reikalais...

žodžiu, ligi paskutinių dienų Radvila 
neužmiršo anų gerųjų laikų ir nerado 
reikalo skaitytis jau ne su kunigaikštiš
komis gyvenimo sąlygomis. Apylinkėse 
plačiai kalbama, kad 1921 m., kada len
kai jėga atplėšė nuo Lietuvos Vilnių, 
Radvila slaptais keliais pėsčias atvedė 
lenkų kavalerijos dalinį į lietuvių kariuo- 
meries užnugarį, ir tada mūsų kariuome
nei buvo padaryta rimtų nuostolių. Deja, 
tasai “didysis patrijotas ir lietuvių lie
tuvis”, kaip buvo vadinamas kruvinasis 
Smetona, nudavė visiškai nežinąs šio iš
davikiško Radvilos pasielgimo ir visada 
su Radvila buvo pačiuose geriausiuose 
santykiuose. Du kartus Smetona buvo 
užsukęs į Radvilos dvarą.

Kiek rūmai iš tolo puikūs ir puošnūs, 
tiek iš vidaus jie apleisti. Tik apie dvi
dešimts kambarių yra dar visai gerai iš
silaikę ir tinkami gyventi, o kiti kamba
riai, ypač didžiulė salė, jau gerokai ap
griuvę. Draugas komisaras pasakojo, 
kad dar neseniai, perimant dvarą ir vi
są jo inventorių, kambariuose nieko ver
tingo nerasta, tačiau rūsyje buvo daugy
bė bonkų su vietiniu ir užsienietišku vy
nu. Rasta vyno, čia padėto prieš 100 me
tų.

Viduryje parko yra didelis prūdas, ku
ris dabar apleistas ir užžėlęs maurais. 
Vaikščiojome šitame parke ir galvojome, 
kuriam tikslui dabar galėtų tikti šitie 
rūmai ir šitas pasigėrėtinas parkas. Pro 
mus praskubėjo jau kiek pagyvenusi 
mergina, pasispaudusi po pažasčia kny
gą. Tai ne dvariokė. Mes sveikinomės su 
ja, tačiau ji tik su panieka pažiūrėjo į 
mus ir nieko neatsakė.

(Bus daugiau)

Žinios iš Laisvos 
Lietuvos

Butų Stoka Kaune
Kaunas. — Butų krizė 

Kaune jaučiama nuo seniai. 
Dėl butų trūkumo seniai 
kenčia Kauno darbininkai 
ir žemesnieji tarnautojai. 
Per eilę metų nebuvo pa
statyta nė vieno namų dar
bininkams gyventi. Šiemet 
buvo pradėta garsiai kalbė
ti apie “grandiozinį” planą 
statyti darbininkų koloniją 
A. Šančiuose, bet ištyrus 
pasirodė, kad numatytasis 
sklypas visiškai netinka 
statybai. Po to visos kalbos 
apie darbininkams namų 
statybą nutilo. Tik pradė
jus Lietuvos gyvenimą 
tvarkyti naujais pagrindais, 
susirūpinta ir darbininkų 
butais. Jau daug darbininkų 
iškelta iš rūsių, kiti laukia 
savo eilės. Tačiau dėl dide
lės butų stokos, visus paten
kinti sunkiai įmanoma. To
dėl Darbo liaudies komisa
riatas paruošė darbininkų 
bei tarnautojų namų staty
bos planą, kuris jau pradė
tas vykdyti. Kaune, prie 
Griunvaldo gatvės 4,500 kv. 
metrų plote jau statomi 2 
korpusai; viso namuose bus 
40 butų po 2—3 kambarius. 
Čia galės apsigyventi apie 
240 žmonių. Priešakiniame, 
centriniame pastate bus ko
operatyvas, klubas ir salė. 
Namai 3 aukštų. Prie na
mų bus įrengtas skveras ir 
baseinas. Vaikų darželiui ir 
lopšeliui bus pastatytas at
skiras namas. Visi butai bus 
su patogumais. Numatoma 
baigti jau ateinančių metų 
pradžioje. Vilijampolėje 
darbininkų namų statybai 
paskirtas net 14 ha plotas. 
Suprojektuotas ištisas dar
bininkų ir tarnautojų namų 
kvartalas su skverais, ben
drais klubais, vaikų darže
liais, kooperatyvais, salėmis 
ir kitais įrengimais. Namai 
bus blokiniai po 24-36 bu
tus. Statyba jau pradėta. 
Šančiai taip pat susilauks 
naujų darbininkų kvartalų, 
modernių ir patogių butų. 
Darbininkų namų statybą 
smarkiu tempu vykdo ir 
Kauno miesto savivaldybė. 
Jau baigiama įrengti apie 
180 butų, į kuriuos dar šį 
rudenį bus perkelti tie dar
bininkai, kurie gyvena blo
giausiose sąlygose. Neatsi
lieka ir naujosios Lietuvos 
provincija. Šiauliuose jau 
statomi darbininkams 24 
butų namai. Netrukus nu
matoma pradėti tokių namų 
statybą Panevėžyje, Mari
jampolėje; Raseiniuose, 
Jurbarke, Telšiuose, Rokiš
kyje, Tauragėje jau stato
mi arba netrukus bus pra
dėti mažesnio tipo darbinin
kų namai.

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

f

Vilnius. — Maskvoje lei
džiamas populiarus architek
tūros žurnalas “TSRS Archi
tektūra” paskelbė straipsnį, 
kuriarųe nagrinėjami lietuvių 
ir gudų tautų ryšiai, žurnale 
kviečiami bendradarbiauti ir 
Pabaltijo architektai. Arti
miausias žurnalo numeris bus 
paskirtas naujosioms Pabalti
jo Tarybų Socialinėms Respu
blikoms. Lietuvos TSR paskir
toje žurnalo dalyje centrinę 
vietų užims Vilniaus architek
tūra. žurnale bus apie 200 fo
tografijų, piešinių ir braižinių, 
kuriais bus pavaizduotos Pa
baltijo kraštų senovinės ar
chitektūros liekanos ir dabar
tinės Pabaltijo srities statybos, 
žurnalo numeris bus 15-16 
spaudos lankų, žymi tiražo 
dalis bus išsiųsta į Kauną, Ry
gą ir Taliną.
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Laiškai iš Laisvos Lietuvos
Rašo Emilė Kirkilaitė, 
Onai Kastravickienei į 
Johnson City, N. Y.

Liepos 27 d., 1940. 
Sveika gyva miela sesute 
ir švogeri!

Gyvenu Panevėžy j. Pir
miau dirbau cukraus fabri
ke, buvo neblogas pragyve
nimas, tik labai sunkias są
lygas turėjau, nei valandos 
laisvo laiko. Paskui susižei
džiau ranką. Ligoninėje pa
darė man pirštui operaciją. 
Šį laišką rašau su kaire 
ranka. Labai sunku,—nega
liu nei valgyti pasitaisyti, 
nei apsirengti, o blogiausia, 
tai kad nebeturiu to darbo, 
kurį dirbau, o iš siuvimo 
pragyventi negalima.

Na, bet gal dar visa pa
sikeis. Dabar laukiame ge
resnio gyvenimo. Turbūt ir 
jūs jau žinote, kad į Lietu
vą atžygiavo rusų Raudo
noji Armija. Jie Lietuvai 
atnešė laisvę. Mūsų skriau
dėjai buržujai su pačiu vy
riausiu tyronu Smetona pa
bėgo į užsienį, o kurie liko, 
tuos į kalėjimus nukvietė 
užimti ten buvusių darbi
ninkų vietas.

Daug dar norėčiau pasa
kyti ir paklausti, bet rašyti 
su kaire ranka labai sunku^

Nepamiršk nurašyti laiš
kelį į kaimą mūsų mielam 
tėveliui, nes tai yra visas jo 
džiaugsmas senatvėj, kai 
sulaukia tavo laišką.

Emilė Kirkilaitė.

dedasi. Mes, darbininkai, 
laimėjom savo valdžią. Per 
tiek metų kentėjom, duonos 
neturėjom. Dabar laisvi. 
Manęs kitaip nevadina, kaip 
tik bolševiku, todėl, kad aš 
neinu į bažnyčią ir laukiau 
tos valdžios... Pas mus 

| dvarus dalins. Jau ir mes 
su broliu Petru užsirašėm 
po 10 hektarų žemės. Gal 
mums teks 20 hektarų. Ta
da bus ir mums lengviau 
gyventi. Gal nereikės ki
tiems bučiuoti į ranką, kad 
duotų darbo. Mes tiek turė
jome sunkaus vargo nešti. 
Dėkui mūsų draugui Stali
nui, kad jis mus paleido iš 
jungo ir kitiems draugams. 
Pas mus dabar, kol viskas 
susitvarkys, bus sunkiau, 
ale paskui bus gerai gy
venti.

“Bagočiai labai nenori ši
tos valdžios, nes jie negalės 
darbininkų išnaudoti. Ir pas 
mus švinčiuliškyj yra tokių, 
kurie nenori tos valdžios. 
Toks Antanaitis, Aleksai, 
Benadienė, ir daugiau to
kių. Mat, dabar jau nebus 
taip, kaip jie nori. O jie no
ri, kad mes būtum biedni. 
Bet mes tikime, kad bus ge
riau gyventi... Mes darbo 
nesibijom, tik jo nėra. O 
kai darbo bus, tai ir gy
vensim gerai.”

Philadelphia, Pa.

vie- 
kad 

negali

kalbama

Žemiau talpiname ištrau
kas iš laiškų, rašytų tūliems 
mūsų skaitytojams. Ištisų 
laiškų netalpiname, nes juo
se daugiausiai
apie asmeninius reikalus.

Brooklynietis J. Grubis 
gavo laiškų nuo savo gimi
naičio, Jono Baubonio, iš 
Marijampolės.

Jis rašo, kad Raud. Ar
mijai Lietuvon atėjus, val
dininkai pradėjo viską pirk
tis “ir beveik išpirko visas 
medžiagas iš krautuvių, tai 
dabar be pasų neparduoda. 
Mat, toks dalykas: buržujai 
pinigų turi, tai ir nori pri
sipirkti ant viso gyvenimo. 
O darbo žmonės tik tam 
kartui nusiperka, nes jie pi
nigų neturi. Dabartinė val
džia visiems nori padaryti 
lygiai.. .”

>
Laiškas iš Šiaulėnų

Viena mūsų skaitytoja iš 
Kearney, N. J., gavo laišką 
nuo savo įėvų, gyvenančių 
Šiaulėnuos, Šiaulių apskr. 
Kadangi laiško gavėja ne
nori nei savo nei savo tėvų 
vardus skelbti, tai mes var
dų ir neminėsime. Laiškas 
rašytas dar tuomet, kai į 
Raud. Armija atvyko į Lie
tuvą. Laiško rašytojas sa
ko:

“Pas mus dabar Raudo
noji Armija kožną dieną be
veik eina. Skrenda orlai
viai, važiuoja mašinos, rai
ti joja—visaip. Ir pas mus 
buvo sustoję raudonarmie
čiai. Rodė mums kiną vel- 

/tui. žmonių suėjo labai 
daug pažiūrėti. Ir mes bu
vome. Rusų kariuomenė la
bai mandagi, pakalbi ir 
sinagi. Tai ir pas mus da
bar laikai pagerės...”

Philadelphietė Lina Nit- 
sche gavo laišką nuo savo 
giminaičio Jono Santaro, iš 
ŠvenčiuliškiŲ?km., Krekena
vos. Laiško rašytojas be 
kitko žym>:

“Gavęs nuo tamstos laiš
ką rugpj. 4 d., tuojau rašau 
tamstai, kad greičiau galė-! 
tumėte žinoti, kas pas mus

Brooklynietis Andrius 
Malinauskas gavo iš Lietu
vos nuo savo giminių laišką, 
kurio ištraukos seka: 
Brangūs Giminėlės.

Nesulaukdamas iš jūsų 
atsakymo, rašau laišką ir 
prašau priimti mano pas
veikinimus ...

Pas mus Lietuvoje tai at
važiavo Stalinas ir Raudo
noji Armija. Pas mumi da
bar naujas gyvenimas. Net 
iš pamatų viską pertvarko. 
Žemės klypus duoda beže
miams ir mažažemiams. Že
mes atima iš kunigų ir dva
rus dalina ūkininkams. To
dėl pas mumi daug naujo, 
yra kas rašyti, bet aš ma
nau, kad jums tas neįdo
mu. ..

Mano brolis Motiejus ga
vo žemės 5 ha. Tai dabar 
rūpinasi arkliu ir vežimu. 
Reikės žemę pradėt dirbti.

Tai tuo tarpu ir užteks. 
Sudiev, mano brangūs gi; 
minėlės.

Lietuvos klausimu. Mat, visi 
renegatai susivienijo ir leidžia 
visokius paskalus apie dabar
tinę Lietuvos valdžią. O žmo-' 
nes, nežinodami tikros tiesos, 
jiems patiki. Matydami tą 
svarbų reikalą, ir nutarėme 
surengti prakalbas, jeigu tik 
bus galima gauti gerą kalbė
toją, kuris gerai šitą padėtį iš
aiškintų ir nušviestų.

Prakalbų surengimui iš
rinkta komisija. Komisija į- 
galiota pasitarti su kitais mie
stais ir jeigu bus galima susi
tarti, tai rengti prakalbas vi
suose keturiuose miestuose. 
Bet jeigu pasirodytų negalima 
susitarti su kitais miestais, tai 
prakalbas rengsime mes 
ni. Komisija jau sako, 
Lowell ir Lawrence
kartu rengti, o iš Haverhillio 
dar negavo atsakymo.

Todėl priseis Nashua vienai 
prakalbas rengti, nepaisant 
kiek tas kaštuotų. Mūsų vi
suomenė turi išgirsti teisybę 
apie Lietuvą..

Kita komisija susirinkime 
raportavo,-kad susirašinėta su 
norwoodieciais, kurie pasiža
dėjo atvykti ir sulošti veikalą 
“Kauno Ponai.” Tai labai gra
ži operetė su gražiomis daino
mis. Šitą parengimą nutarta 
laikyti, jeigu suspėsime, lap
kričio 2 dieną. Taigi, Nashua 
ir apylinkės lietuviai rengkitės 
dalyvauti. Apart suvaidinimo 
minėtos operetės, dar bus' dai
nų ir muzikos. Norwoodo Vy
rų Choras yra susimokinęs 
daug naujų dainų. Viena dai
na yra apie Smetonos pabėgi
ma iš Lietuvos.

Skaitytas laiškas nuo 7-tO 
Apskričio, kad So. Bostone į- 
vyks apskričio konferencija. 
LLD kuopa išrinko tris dele
gatus.

Taipgi nusitarta, kad visi 
nariai rūpintųsi “Laisvės” va
jum, rinktų naujus skaitytojus 
ir tt. Dabar visi turime už to 
darbo imtis. Ypatingai dabar
tiniu laiku svarbu “Laisvę” 
platinti tarpe darbo žmonių. 
Tik “Laisvė” paduoda teisin
gas žinias apie viso pasaulio 
ir Lietuvos įvykius. Mes mato
me, kaip mūsų priešai visur 
kenkia darbo žmonėms. Todėl 
ir mes turime subrusti ir veik
ti daugiau.

Spalių 5 dieną mūsų geras 
biznierius ir darbininkų klasės 
rėmėjas K. Dobravalskas tu
rėjo surengęs “parę” dėl savo 
dukters. Mat, jo duktė išva
žiavo į New Yorką mokytis to
liau muzikoje. Jai toje srity
je labai sekasi. Visus svečius 
skaniai pavaišino vąlgiais ir 
gėrimais. Nuo savęš- jaunai 
Dobravalskaitei vėlinu geriau
sio pasisekimo mokintis ir 
linksminti darbo žmonių klasę.

P. Dapinskas.
Rugpj. 21, 1940.
Darsūniškis.

Nashua, N. H

Nuo Red. Atleisite, kad ko
respondenciją gerokai sutrum
pinome. Buvote prirašę labai 
daug agitacijos. Geriau ant 
vietos paraginkite draugus 
smarkiau ir geriau veikti.

Iš Mūsų Miesto Žinutės
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 24 kuopa ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 128 
kuopa savo susirinkimuose 
spalių 5 dieną nutarė kuo- 
greičiausia surengti prakalbas

Bucharest, Rumunija. — 
Įvyko kova kulkasvaidžiais 
tarp rumunų ir vengrų 
Transylvanijoj, palei sienų 
tarp Rumunijos ir Vengri
jos.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

if •

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Street

Laiškas iš Laisvos Lietuvos
Eva Chotonovičiūtė gavo laiš

ką iš Lietuvos nuo savo bro
lio. To laiško ištraukas, kurios 
paliečia dabartinę Lietuvos 
padėtį, paduodame žemiau:

Brangi Sesute, sveikinu ju
mis, linkėdamas viso gero jū
sų gyvenime. Sesute, dovanok 
man už mano tokį apsileidi
mą, kad ilgai laiško nepara
šiau ir ant jūs laiško neatsa
kiau. O kaip klausėt apie vy
riausybės pasikeitimą ir žemės 
reformas, tai nerašysiu, nes ir 
jūs tiek pat žinote, kaip ir 
mes. Tik tiek turiu pasakyti, 
kad jau ta sunkioji nepakelia
ma našta nusirito nuo Lietu
vos liaudies pečių ir jau ga
lime daug lengviau atsikvėp
ti. Tai dėka mūsų naujos vy
riausybės.

Pas mus vasara labai bloga, 
iš pradžios ilgą laiką nebuvo 
lietaus, veik viskas -be laiko 
nudžiūvo. Kuomet reikia ja
vus suimti, tai beveik kožną 
dieną lyja ir gana daug, kad 
prigėrė daug daržovių ir bul
vės supuvo. O į pūdymus ne
galima įeiti nė su vežimu, nė 
su žagre,, nes visa žemė at-

skiesta. Dar vasarojų šiaip 
taip mažu paimsim. Bet jeigu 
ilgai taip bus, tai rugių įseti 
negalėsim, ypač žemesnėse 
vietose.

Sudiev, brangi sesute, lauk
siu nuo jūsų laiškelio.

Tavo brolis,
Vincas Choton.

PRANEŠIMAI IŠ KTfUR
GRAND RAPIDS, MICH

Lietuvių Laisvų Kapinių Organi
zacija ruošia bankietą. Penktadienį,

Elizabeth, N. J.
Parsiduoda Namas su Saliū- 

nu ir Visas Biznis 
402—1st Avenue 

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

Parsiduoda pigiai.
Prašau kreiptis sekamu antrašu:

MRS. M. SIERZANT 
301—3rd Street 
Elizabeth, N. J.

(238-249)

Pasauline Paroda
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais. V

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims nūn 10 iki 

kaina po 2oc už egzemplioinj, nu..} 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

18 d. spalių, Liet. Sūnų ir Dukterų 
Drg. Svet., 1057 Hamilton • Ave. Tu
rėsime skanių užkandžių ir gėrimų, 
taipgi ir tris laimėjimus. Šokiams 
gros gera orkestrą. Kviečiame visus 
dalyvauti ir linksmai laiką praleisti.

(243-245)

ELIZABETH, N. J. 
• LLD 54 kp. susirinkimas 
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)

įvyks

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Fūvas ir Sūnus Lcvandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Yf 
Varpo Keptuvės 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 bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

Siunčiame duoną per paštą J kitus miesvus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalną*.

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

5 S

Brooklyn, N. Y.427 Lorimer St

Sutaisė DR. D. PILKA

Lietuviu Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

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

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

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

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

I Office Phone 
EVergreen 4-6971

I Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street

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

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

OPEN

RHEA

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

Riešiniai laikrodėliai
Apkainuoti nuo $2.00
Pilnai garantuoti

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

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

Aplankykite mūsų rcligijinių daiktų 
departamentą. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktą

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892

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

# L

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

Inside Phone
EVergreen 4-6485

Managed by
TEITELBAUM

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
. Sun. all day and night

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos"lr Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
Chroniški Reumatiški T-Jesveikumai, 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. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Virš 28 metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

110 East 16 St.) New York
Tarp Unipn Square ir Irving Place

Valandos: 9 A. M.—8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.
<--^^****^*** - •

Brooklyn, N. Y.

DAY and NIGHT

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

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

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



F. W. SHALINS

Tel. Virginia 7-4499
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padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

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

(SHALINSKAS)

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

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- 

*“■ šokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus ir Likerius Reikia Pirkti Patin

kamo] Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Iš Kriaučių BaliausNewWko^feEzfellnftH

baliuje.

MIRĖ

o

Susituokė

virši-

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

šei-

Išvažiavimas Pavyko
49

Jei

bus

per

KONCERTAS
kada

kviečiame visus

LABOR LYCEUM SALEJE

i ■''I*" --

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

daly 
mas

veiks apie 400 per
tiems, kurie mažai 
angliškai. Gaut per
iame skaičiuje ir 

mokančių gerai an-

Queens Kolegija šiemet 
vus $25,000 dovanomis ir 
skyromis, kaip skelbia jos 
šininkai.

užsi- 
turės

perei-
D-s.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tęl. Evergreen 8-7179

parinks 
reikės kariuo- 
ir atleis nerei-

ga- 
pa-, 
vir-

d. spalių, 8 v. v. 
kampas Crescent 

jvyks kuopos susi- 
kurie galite, daly- 

(243-244)

Laisvės” spaustuvę 
enu- 

i $2

Ginti 
organi- 

atstovų konferencija

bus pravesta

Neketinėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjiųjų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Bain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Ėxpellerio su inkaru ant dėžutės.

152

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Dienraščio “Laisves”

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold 5xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

ADVERTISEMENT 
NOTICES

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

SUSIRINKIMAI
E. N. Y. & RICH. HILL

Trečiadieni, 16 
Bazelio patalpoj, 
ir Atlantic Avė., 
rinkimas. Nariai, 
vaukite. — Sekr/

Režisorius artistas 
deda didelių pastan- 
komedija prijuokintų 
labiau, negu

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDĄT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

iH»n 
/U 
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šeštas puslapis Antradienis, Spalių 16, 1940

Šiandien Paskutine Diena 
Balsuotojui Registracijai

Šiandien, antradienį, spalių 
15-tą, yra paskutinė diena pi
liečių registracijai balsavi
mams šiuose rinkimuose, iki 
kurių beliko vos trys savaitės.

Rinkimai šiemet įvyks lap
kričio 5-tą. Bus renkama 
Jungtinių Valstijų preziden
tas, vice-prezidentas, eilė se
natorių ir kongresmanų, taip
gi valstijos seimelio atstovai 
•ir kai kurie lokaliniai virši
ninkai.

Registracijai valandos nuo 
7 iš ryto iki 10:30 vakaro.

Šiemet rinkimai laikomi 
svarbiausiais nuo 1916 metų, 
kadangi pasaulis gyvena au
drų gadynėj. Rinkimų pasek
mės galėsiančios daug nustaty
ti, ar tie mūsų jauni vyrai, 
kurie įšį trečiadienį suregis-

truojami, bus siunčiami Euro
pon karianti, ar ne. Rinkimų 
pasekmės daug galės paveik
ti ir į visą šalies gyvenimą 
abelnai. Todėl visiems svarbu 
užsiregistruoti, kad užtikrinti 
sau teisę dalyvauti balsavi
muose, nes be užsiręgfstravi- 
mo niekas negalės alsuoti.

Gi po užsiregistravimo, per 
likusias tris savaites, patartina 
visiems labai rūpestingai pa
studijuoti, už ką balsuoti.

Registruotis gali visi pilie
čiai, kuriem iki balsavimų 'die
nos sueis 21 m. amžiaus, 90 
dienų nuo gavimo pilnų pi- 
lietystės popierų, išgyvenę me
tus valstijoj, 4 mėnesius as- 
semblio distrikte ir bent 30 
dienų rinkimų (election) dis
trikte.

Rytoj Visi Jauni Vyrai 
Tures Užsiregistruoti

Visa mašinerija New Yorke 
jau paruošta drafto registra
cijai, kurioje per dieną spalių 
16-tą, tikimasi suregistruoti 1,- 
107,000 jaunų vyrų nuo 21 
iki 36 metų. Registruotis pri- 
valė^ kiekvienas vyras, ku
riam iki registracijų dienos 

xbus suėję 21 metai, taipgi vi
si tie, kuriem iki registracijų 
dienos nesuėjo pilnai 36 metai 
—jie tebeskaitomi 35 metų.

Reiklauja registruotis visus 
—piliečius ir nepiliečius, svei
kus ir liguistus, šios registra
cijos tikslas sužinoti, kur ir 
kokio amžiaus vyrai randasi. 
O jau paskui, iš to sąrašo, tam 
paskirtos komisijos 
tuos, kuriems 
menėj tarnauti 
kalingus.

Registracija
712-koj liaudies mokyklų, di-i 
džiumoje, tose pačiose vietose, 
kur būna registracijos balsa
vimams bei patys balsavimai. 
Tačiau dėl persitikrinimo, ku
riame rinkimų distrikte jūs 
gyvenate, klauskite bile kurio 
jūs apylinkėj d^žuruojančio 
policininko, ar pačiuose rinki 
mų distriktų centruose, 
bus ne tas, nurodys kitą.

Registracijai valandos
nuo 7 ryto iki 9 vai. vakaro.

Ko Klausinės?
Registrantų klaus vardo ir 

pavardės, adreso, telefono nu
merio, amžiaus, gimimo datos 
ir vietos, vardo asmens, kuris 
visada žinotų registranto ad
resą, kokia to asmens gimi
nystė, jo adresas, samdytojo 
vardas ir darbo vietos adre
sas.

Brooklyno Mitingui Browde- 
ris Kalbėsiąs per Telefoną

Earl Browder, Komunistų 
Partijos prezidentinis kandida
tas, kaip pranešama spaudoj, 
būsiąs kalbėtoju šio ketvirta
dienio vakarą, spalių 17-tą, 
rengiamem brooklyniečių ma
siniame mitinge, Academy of 
Music, Lafayette Ave., Brook
lyne.

Kadangi federalio teisėjo 
Knox patvarkymu Browderiui 
uždrausta asmeniškai pasiro
dyti tame mitinge, tad JBrow- 
deris mitingui kalbėsiąs per 
telefoną ir jo kalba prie te
lefono prijungtais garsiakal
biais būsianti perduodama vi
sam mitingui.

Kitais kalbėtojais vakare 
skelbiama Peter V. Cacchio- 
ne, kandidatas į Miesto .Tary
bą; Robert Campbell, kandi
datas į Brooklyno preziden
tus; Robert Minor, kandidatas 
į kongresmanus iš 8-to kon
gresinio distrikto; ir Vicki 
Mazie iš Jaunų Komunistų Ly
gos.

Paroda Turėjo Daug 
Lankytoją

Pereitos savaitės paskutinė
mis dviem dienomis, šeštadie
nį ir sekmadienį, Pas. Parodą 
atlankė rekordinis skaičius 
lankytojų, iki sekmadienio va
karo 11-tos valandos buvo at
silankę 716,322. Tačiau sek
madienio lankytojų skaitlinė 
nesukirto pirmesnio rekordo, 
kuris padaryta birželio 2-rą, 
kuomet lankytojų -buvo 378, 
769. Pereitą sekmadienį buv> 
366,106 lankytojai.

Spalių 12-tos vakarą, Grand 
Paradise salėje, įvyko Lietu
vių Amalgameitų 54-to Sky
riaus metinis balius, kuris pra
ėjo smagioj nuotaikoj, jau
niems ir suaugusiems šoki
kams linksmaujant šokiuose, o 
kitiems besišnekučiuojant ir 
šokikus tėmijant, dar kitiems 
besivaišinant. Tik publikos 
matėsi mažėliau, kaip 
tame baliuje.

Mateusas Simouavicius
Gražiai įrengta Susiėjimams įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

426 SOUTH 5th STREET 
blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9608

Velionį Petraitį Išveš 
Vėlai Antradienį

William Alt, 63 m. amžiaus, 
gyveno po antrašu 28 Arion 
PI., Brooklyne, mirė sekma
dienį, 13 d. spalių. Laidotuvės 
įvyks 16 d. spalių, trečiadie
nį, 2 vai. po pietų, Evergreen 
kapinėse. Kūnas pašarvotas 
namuose.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

r*

liti

draugus ar pažįstamus pasiųst 
pranešimą registracijų tarybai. 
Esančius ligoninėse užregis
truos įgalioti ligoninių 
ninkai.

Kiekvienas negalėjęs 
registruoti spalių 16-tą,
tai padaryti artimiausiu lai
ku po 16-tos ir išsiaiškinti, dėl 
ko nesiregistravo 16-tą.

Kiekvienam užsiregistravu
siam išduos kortelę su įsaky
mu visuomet nešiotis su savi
mi, kaip ir pasą, kurį bile ka
da gali pareikalauti parodyti. 
Taipgi įstatymu reikalaujama 
nuolatos pranešinėti adreso 
permainas.

Perkalbėtojų
Suregistravimui visų jaunų 

vyrų šį trečiadienį miesto re
gistracijų punktuose, darbuo
sis apie 40,500 registratorių. 
Jiems paskutines, instrukcijas 
išduos šiandieną, spalių 15-tą. 
Taip pat 
kalbėtojų 
susikalba

! kalbėtojų 
lietuvių,

' glų ir lietuvių kalbas) buvo 
atsišaukta į visų tautų žmo
nes apsiimti liuosnoriai. Tiki- 

i masi, kad tokių lietuvių užsi
registravo. Jie per tą dieną 
pasidarbuos perk albėtojais 
tiems lietuviams, kuriems toks 
patarnavimas reikalingas.

Pereita šeštadieni susituokė 
R. Mizara su Eva Tamulyniū- 
te, pas teisėją Eustace J. Far
ley. šeimyniško pobūdžio su- 
eigėlė suruošta pas dd. Kau
linius, Maspethe, kur sukvies
ti būrelis nuotakos giminių ir 
jųdviejų artimiausių draugų. 
Buvo atvykęs jaunavedžio 
brolis Bernardas Mizara iš 
Worcester, Mass., taipgi Dr. 
F. J. Borisas, iš So. Boston, 
Mass., R. Mizaros jaunų die
nų draugas.

R. Mizara, kilęs iš Dzūki
jos ir labai didžiuojąsis savo 
.kilme ir visais dzūkais, kaip 
žinia,' yra “Laisvės” redakto
rius ir LDS prezidentas. Eva 
gimus ir augus, Maspethe ir 
ten priklauso LDS ir LLD kuo- į 
pose, taipgi yra LDS Įstatų, 
Skundų ir Apeliacijų Komite
te.

Laimingos jiems kloties 
myniškame gyvenime!

A.a. A. Petraitis pašarvo
tas pas graborių S. Aromiskį, 
423 Metropolitan Avė. Lanko
mas daugelio pažįstamų ir ne
pažįstamų.

Telegramos išsiuntinėtos vi
siems giminėms. Nekurie jau 
pribuvo sekmadienį po pietų 
ir vakare. Iš Gardner, Mass., 
pribuvo sesuo Ona ir K. Bal
sevičiai, . jų sūnus Petras ir 
duktė Mrs. Davidson iš Hart
ford, Conn. Taipgi giminės iš 
Pennsylvanijos. Dar laukiama 
buvo daugelio pirmadienio ry-

Kas pažino A. Petraitį, ar 
lietuvis ar svetimtautis, ateina 
atsisveikint, daug žydų tautos 
biznierių aplankė. Tokio ma
lonaus būdo kaip A. Petraitis 
nedaug mūsų tarpe.

Velionio kūnas bus išveštas 
į Gardner, Mass., vėlai antra
dienio, spalių 15-tos naktį. 
Laidos trečiadienio rytą, 9-tą 
vai. Lankęs.

Lankėsi “Laisvėje”
. 1 ‘ » i H

Ateiviu Reikalais 
Konferencija

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai'

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

Lietuviui Rakandu Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis. Pasirinkimas didelis.
Ęedroom 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 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 

r geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line 
Te!.: Glenmore 5-6191

Pereitą sekmadienį lankėsi 
“Laisvėje” J. Vilkelis ir J. 
Surdokas iš Wilkes Barre, Pa., 
ir J. Surdokas iš Scranton, Pa. 
J. Vilkelis per eilę pastarųjų 
metų bendradarbiavo su nau- 
jagadyniečiais ir tam laikraš
čiui darbavosi, bet sako, kad 
Lietuvos įvykių šviesoje jis ga
lutinai persitikrino sklokos po
zicijos blėdingume ir su ja 
nutraukė ryšius.

❖ * «

Aplankė dienraščio “Lais
vės” įstaigą K. Balsevičia iš 
Gardner, Mašs. Jis yra švo- 
geris Antano Petraičio, kuris 
mirė pereitą šeštadienį. Bal
sevičia atvyko į šermenis ir 
tuom pat kartu aplankė ir sa
vo dienraščio įstaigą. Jis už
simokėjo metams už dienraš
čio prenumeratą ir paaukojo 
dienraščio reikalams $1.00.

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

Pereatą sekmadienį, Lietu
vių Moterų Apšvietos Kliubas 
buvo suruošęs išvažiavimą 
Long Island girion. Diena pa
sitaikė giedri ir šilta, tad pu
blikos atsilankė gana gražus 
būrys, nors sezonas jau ,gana 
vėlokas. Giria, tiesa, visvien 
graži: nors ji praradus dik- 
čiai savo vasarinių parėdų, 
medžiai mažai pavėsio beduo
da, bet užtai pasipuošus mar- 
gų-margiausiom rudens var
som. Susirinkusieji smagiai 
laiką praleido ir parėmė mo
terų darbą.

Kliubo susirinkime, būsian
čiame šį ketvirtadienį, be abe
jo, sužinosiiA ir pasekmes.

Rengėjos dėkingos visiems 
atsilankiusiems. N.

Amerikos Ateiviams 
Komiteto šaukiamoji 
zacijų 
įvyks jau šį šeštadienį, spalių 
19-tą, nuo 12:30 iki 6 vai. 
po pietų, Hotel Edison, W. 
47th St. ir Broadway, N. Y.

Daugelis organizacijų kuo
pų, kaip matyti iš pranešimų 
spaudoj, jau išrinko delega
tus, o kurios neišrinko, valdy
bos turėtų pasirūpinti ką nors 
pasiųsti. Taipgi, kas išgali, 
svarbu ir paremti, kadangi ko
miteto darbas šiais laikais yra 
labai padidėjęs ir svarbus.

Bus

Esantiems Kelyje
Jeigu kam.pasitaiko tą die

ną būti kelyje, jiems pataria
ma nueiti ir užsiregistruot ar
timiausioj vietoj, o tenykštė 
registracijos stotis registraci
ją persiųs registranto miestan 
ir apylinkėn. Tačiau pasitai
kius važiuot laivu ar kaip, 
kur nėra galimybės registruo
tis, leidžiama užsiregistruoti 
kaip greit sugrįš namo.

Sergantiem įsakyta

Pereitą pirmadienį laikėsi 
“Laisvėje” Jurgis ir Ona šil
kai, iš Hartford, Conn. Svečiai 
apžiūrėjo 
ir užsimokėjo Už “L.” pr< 
meratą. Taipgi paaukojo 
dienraščio reikalams.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

80 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

Lapkričio 10 November
1940

949 WILLOUGHBY AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

“Šalaputr is” Maspe 
than Tikrai Atvažiuos
Ir tai nėra juokas! Maspe- 

thiečfai turi ne juokais susirū
pinti pasitikimu “šalaputrio”, 
kuris pasirodys pirmu kartu 
Maspethe sekantį sekmadienį, 
spal. 20 d. National Hali (61- 
60—56th St.) 4 vai. p.p.

Komedija “šalaputris” yra 
graži ir linksma. Aktoriai, pa- 
rinktiniai.
Valentis 
gų, kad 
žiūrovus 
nors.

Todėl
vauti. Kviečiame ne tik 
pethiečius, bet ir brooklynie- 
čius, ir. greatneckiečius, ir 
newyorkiečius, ir ridgewoo- 
diečius, ir t.t., ir t.t.

Po vaidinimo šokiai.
Komisija.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No.‘L. 886

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

Lietuviui Kuro Kompanija
{DEDAME 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.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name
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