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Tokio

Maskva, spal. 15.—Sovie
tų vyriausybė užginčijo gan
dus, būk Sovietai dabar ve* 
dą derybas su Anglija, Tur
kija, Jugoslavija ir Graikija

-

tai turės užsiregistruot 
tuojaus, kaip tik sugrįš na
mo.

Jeigu sergate, pasi- 
stengkite, kad jūsų draugas

įtravimo komisijai artimiau- 
~ .. . 'šioje jum vietoje. Ligoninė-Japomja sku- J & -

i
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Per 24 valandas vokiečiai 
nukirto žemyn 13 anglų lėk
tuvų, o anglai tik 1-ną vo
kiečių orlaivį.

Maskva, spal. 15.—Sovie
tų vyriausybė užginčija gir
dus paskleistus užsieniuose, 
būk Raudonoji Armija įsi
veržus į Rumuniją.

or- 
ap-

ORAS. — Vėsiau, dalinai 
apsiniaukę.

jos agentai. Gaisrai greit 
užgesinti, ir padarė tik apie 
$16,000 nuostolių.

Daugiau kaip 70 tūkstančių 
Lietuvos bežemių ir mažaže
mių šeimų laimėjo iš praves
tos žemės reformos. Tiek šei
mų, o asmenų bus apie 400,- 
000 tūkstančių.

Tegul mūsų smetonininkai 
tuos žemės artojus įtikina, 
kad Smetonos režimo nuverti
mas ir socialistinės santvarkos 
įvedimas buvo Lietuvai baisi 
nelaimė!

į Washington. — Amerikos

KRISLAI
Pilna Lygybė. ’
Žemė Žemės Artojams.
Paniekinimas ir Armijoj.
Mokytojų Kaleina.
Pastaba Dvasininkijai.

Rašo A. Bimba

Naujoji Lietuva padarė ga-v 
lą dar vienai nelygybei. “Už' 
lygų darbą lygus atlyginimas 
visiems”, patvarkė socialisti
nė vyriausybė. O pirmiau mo
teris už lygų darbą gaudavo 
daug mažesnį atlyginimą.

Pas mus Amerikoje ta ne
lygybė visur žydi. Moterų al
gos žemesnės. Bet iš jų reika-' 
lauja to paties darbo. Kai ku
riuose darbuose moterys ap
sukriau ir geriau darbą atlie- ^valstybės ministerija pasky- 
ka, bet mokėt vis tiek mažiau 
gauna už vyrus.

Jau kur-kur, bet Jungtinu) 
Valstijų armijoje, atrodo, tu
rėtų būti pripažintos negram^ 
pilnos teisės, pilna lygybė,, 
joks padalinimas arba paskirs
tymas neturėtų būti toleruoja
ma. Betgi ne taip yra.

Karo departmentas patvar
kė ir prezidentas užgyrė, kad 
baltveidžiai ir juodveidžiai 
bus padalinti ir paskirstyti.

Nelygybė ir čia. Paniekini
mas ir čia.

Negrai pripažinti gerais ka
reiviais, tinkamais galvą pa
guldyti už savo kraštą, bet 
jiems nevalia maišytis su balt- 
veidžiais kareiviais! .

Bucharest,
spal. 15.—Kilo trys gaisrai ^slo nei patyrimo.
srityje Rumunijos žibalo »r
šaltinių ir fabrikų. Mano- jį iš kapitono vietos Eiliotas
ma, kad juos užkūrė Angli- sakė, kad norįs grįžt namo į

Kadaise Dies Komitetas rei
kalavo Komunistų Partijos na
rių sąrašo. Negavo ir nutilo.

Dabar atėjo kaleina New 
Yorko mokytojams. Čia veikia 
valstijos seimelio reakcinė ko
misija. Ji tyrinėja “komuniz
mą mokyklose”. Užpuolė ant 
Amerikos Mokytojų Federaci
jos lokalo 5. Reikalauja na
rių surašo.

M o k y t o j ai nepasiduoda. 
Daugelis tų mokytojų dabar 
įsitikino, kad reakcija pradė
jus pulti vienus, kibs 
kitų. Prieš ją reikia 
visais frontais kovoti.

“Darbo Lietuvoje” 
27 d.) daroma rimta 
Lietuvos dvasininkams. Jų iki 
šiol niekas nekliudė ir nekliu
do. Jie gali melstis, mišias lai
kyti, aptarnauti tikinčiuosius. 
Bažnyčios neliečiamos. Pilna 
laisvė tikybai.

Bet kai kurie kunigėliai ne
rimsta kailyje. Esą net tokių 
atsitikimų, kad viduryje mi
šių kunigas atsiklaupęs prie 
altoriaus ir pakėlęs hostiją su
šunka prieš socialistinę vy
riausybę.

Pasak “Darbo Lietuvos”, su 
tokiomis “mišiomis” kunigai 
toli nevažiuos. O kai bus pa
imti nagan, tegul paskui ne
pyksta.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vienų naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.
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Jungtinės Valstijos Siunčia 
/Laivus Gabent Namo Ameri

konus iš Tolimųjų Rytų

Ar viai skaitėte pirmadienio 
“Laisvėje” Baltraus Kamins
ko laišką iš Lietuvos?

Laiškas nepaprastai įdomus 
dar ir tuomi, kad jį rašo žmo
gus, kuris turėjo atsisveikinti 
su 25 ha. žemės ir 4 ha. miš
ko. Jam dar paliko 30 ha.

Kaminskas visai nepyksta 
ant liaudies vyriausybės. Jis 
jos elgseną užgina.

Tai susipratęs ūkininkas, 
kuriam rūpi ne tik savo, bet 
visos liaudies ir visos tautos 
reikalai.

Aišku, jog tokių susipratu
sių ūkininkų Lietuvoje yra ir 
daugiau.

Roma, sapl. 15.—Italų ko
manda teigia, kad jų lakū
nai bombomis sužeidę dar 
vieną anglų šarvuotlaivį.

re tris didelius keleivinius 
laivus plaukt į Tolimuosius 
Rytus-ir gabent namo am
erikonus iš Japonijos, iš jos 
kolonijų—Korėjos ir Man- 
chukuo—ir iš japonų užim
tų vietų Chinijoj. Amerikos 
vyriausybė įžiūri, kad An
glijai ir Jungt. Valstijom 
gali tekt kariaut su Japoni
ja.

Maryland© Teismas Įsa
kė Priimt Komunistų 

Partijos Kandidatus
Baltimore, Md.—Marylan- 

do valstijos sekretorius Fr. 
Petrott buvo atmetęs pilie
čių parašus reikalingus ko
munistų kandidatam šiuose 
rinkimuose.

Valstijos apskrities teis
mas spal. 14 d. atrado, jog 
Komunistai patenkina visus 
įstatymiškus reikalavimus; 
tai teismas ir išdavė pa- 
' tvarkymą, kad komunistų 
kandidatai turi būt įtraukti 
į rinkimų sąrašus Marylan- 
do valstijoj.

Little Rock, Ark.—Aukš
čiausias Arkansas valstijos 
teismas atmetė komunistų 
kandidatus šiem rinkimam.

Taip padarė ir Tennessee 
valstijos valdiška rinkimų 
komisija. Abiejose valstijo
se atimta' komunistam rin
kimų teisė todėl, kad būk, 
girdi, jie norį “prievarta 
nuverst Amerikos valdžią.”

SOVIETŲ ARMIJA NESI
VERŽIA J RUMUNIJA

Bucharest, Rumunija, 
spalių 15.—Pranešama, kad 
vokiečiai atsiuntė jau 45,000 
savo kariuomenės į Rumu
niją ir dar atsiųs 105 tūks
tančius.

Vokiečiai Sunaikinę Londo
no Orlaivių Stovyklą

Vokiečių Pranešimas:
Berlin, spal. 15.—Anglų 

orlaiviai sunaikino tik daug 
šiaip namų ir vieną ligoninę 
ir užmušė bei sužeidė dido
ką skaičių nekariškių žmo
nių Berlyne ir kitur Vokie
tijoj ; bet jie nepataikė į jo
kius kariškai svarbius pun
ktus.

Vokiečių orlaiviai numetė (nijos Yunnano provincijoj. 
50 kartų daugiau bombų į šis miestas, stovįs prie Bur-

I mos Kelio šiaurinio galo, 
“jau su žeme sulygintas,” 
kaip sako japonai.

Vyriausias Teismas 
Pernagrinės Earlo 

Browderio Bylą
Perkratinės Žemesniąją Teismą Sprendimus prieš Komunis

tą Kandidatą į Prezidentus dėl Jo Užsieninių Pasportą
Washington. — Jungtinių snįerkė 

Valstijų Vyriausias Teis
mas spal. 14 d. nusprendė 
pernagrinėt bylą Earlo 
Browderio, Komunistų Par
tijos sekretoriaus ir kandi
dato į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Federaliai New 
Yorko apskričio ir srities 
teismai pernai buvo pritei- 
sę Browderiui 4 metus ka
lėti ir $2,000 piniginės bau
dos užsimokėti už tai, kad 
jis, girdi, nereguliariu būdu 
išgavęs bei vartojęs paspor- 
tus keliaut į Europą bei 
grįždamas iš jos.

Browderio advokatai 
bar reikalaus, kad Vyriau
sias Teismas panaikintų tą 
bausmę. Pats faktas, jog 
Vyriausias Teismas sutiko 
iš naujo perkratyt žemes
niųjų teismų sprendimus 
prieš Browderj, yra laiko
mas daliniu jo laimėjimu, 
kaip rašo N. Y; Daily News.

Daily Workerio kores-|prieš Darcy dėl to, kad, gir- 
pondentas iš Washingtono di, jis neteisingai atsakęs į 
kreipia dėmesį į tai, jog by- klausimus surištus su jo 
la prieš Browderi buvo su-’ kandidatūra ’į gubernato- 
daryta tik po to, kai jis pa- rius Californijoj.

Angliją, negu anglų lakū
nai į Vokietiją. Be kitko, jie 
per naktį sunaikino svar
biausią Londono orlaivių 
stovyklą ir daugį joje bu
vusių lėktuvų.

Vokiečių bombininkų pa
daryti gaisrai Anglijoj bu- 

Ivo matomi per 90 mylių.

Kilo Buboniškas Maras Man- 
chuke; (sakyta Nešiot Mas

kas Apsaugai nuo Maro

Tokio.—Manchukuo kraš
te išsiveržė buboniška ma
ro liga; ir nuo jos jau mirė 
18 žmonių. Japonų valdinin
kai bijo, kad buboniškas 
maras gali išsivystyti į pla
čiai siaučiančią epidemiją. 
Policija, todėl, uždraudė su
sirinkimus viduj ar lauke ir 
įsakė visiem einantiem į 
•gatves užsidėt maskas, kad 
neįkvėpuotų šios baisios li
gos perų. . ,

Atmetė Elliotto Roose- 
velto Rezignaciją iš .

Kapitono Vietos
Dayton, Ohio.—Preziden

to Roosevelto sūnus Elliott 
spal. 14 d. čia buvo įteikęs 
rezignaciją (atsistatydini
mą) iš atsarginio kapitono 

i vietos karinėje orlaivinin- 
įkystėje; bet jo atsistatydi-

JAPONAI ŽADA SU
NAIKINT BURNOS 

KELIĄ Į CHINIJĄ
Shanghai, *spal. 15.—Ja

ponų komandieriai žada 
kriušinančiai oro ‘ bombo
mis pleškint Burmos Kelią, 
kai tik Anglija šį ketvirta
dienį atidarys tą kelią pra
leist karo reikmenis į Chi- 
niją.

Burma yra anglų koloni
ja; kuri rubežiuojasi su pie
tine Chinija. Anglija, pagal 
japonų reikalavimą, buvo 
uždarius chinam tą kelią 
per porą mėnesių. Bet kai 
Japonija padarė karinę są
jungą su Vokietija ir Ita
lija, tai prezidentas Roose
veltas paveikė Angliją vėl 
atidaryti Burmos Kelią.

Burmoj yra prikrauta 
šimtai tūkstančių galionų 
amerikoniško gazolino, dau
giai ginklų ir amunicijos ir 
sugabenta 6 tūkstančiai ka
rinių trokų siųst Burmos 
Keliu į Chiniją.

Japonų orlaiviai šiomis 
dienomis visu pašėlimu nai
kino Kumming miestą Chi-

Šiandien Drafto Re 
gistracija Visiem 
Vyram 21-36 Metų 

%

Užsiregistruot Turi Visi To Amžiaus Nepiliečiai, Lygiai 
Kaip ir Piliečiai, Vedusieji, Ligoti ir Visi Kiti

smerkė prez. Roosevelto 
valdžią už tai, kad ji pra
dėjo tempt Jungtines Vals
tijas linkdr. karo išvien su 
Arjglija. ‘

Amerikos Vyriausias Tei
smas tuo pačiu laiku priė
mė prašymą pernagrinėt 
bylą Williamo Wienerio, 
Komunistų Partijos iždinin
ko, kuris taip pat buvo že
mesniame teisme nuteistas 
už techniškas smulkmenas 
ryšyje su išsiėmimu užsie
ninio pasporto.
Vyriausias Teismas Atmetė

Darcy’o Prašymą
Tą pačią dieną Jungtinių 

Valstijų Vyriausias Teis
mas atmetė prašymą Samo|n-ma tuojau.atmetė genero- 
Darcy o uždraust Penn-lag q P. Echols, Wright 

valstijai išduot jiloriaįvįu stovyklos koman- 
Cahformjai. Darcy l934:dierius ' 
metais buvo komunistų kan-l Enjoįt Roosevelt sakg 
didatas } Cahfornijos gu-ikad jo pasilikimas kapito. 
beinatoiius, paskui Cahfoi- nu p pakenkį verstinai 
S iffia karinei tarnybai, kuriai šį

trečiadienį r e g i s t ruojami 
jauni vyrai. Jis yra gavęs 
didelį skaičių protestų su 
reikalavimais, kad jis pasi
trauktų iš kapitono vietos, į 
kurią prezidentas Roosevel
tas jį paskyrė.

Protestuojantieji sakė, 
kad Ėlliottas Rooseveltas iš 
karto pakeltas į kapitonus 
tik todėl, kad jis yra pre
zidento sūnus. Jie teigė, kad

ANGLŲ AGENTAI PA
DEGĘ RUMUNIJOS ŽI

BALO ŠALTINIUS

šiandien, spal. 16, visi ne- siteisinimą, kad “nežinojau 
tarnaujantieji kariuomenė- kur galima užsiregistruoti 
je vyrai, užbaigę 21-nus me
tus amžiaus ir dar nepasie
kę pilnų 36-šių metų, turi 
užsiregistruoti pagal Jung
tinių Valstijų įstatymą dė
lei verstino ėmimo kariuo
menėn.

Ar jūs esate šios šalies pi
lietis, ar turite pirmąsias 
pilietybei popieras, ar netu
rite jokių Amerikos piliety
bės popierų ir esate svetimų 
šalių piliečiai, vis tiek turi
te užsiregistruoti. Ar būtu
mėte vedę ar nevedę, raiši 
ar ligoti, jūs nepaliuosuoja- 
mi nuo užsiregistravimo.

Visoje šalyje yra pažymė
ta tūkstančiai vietų regis
truotis. New Yorko mieste 
registravimuisi p a s k i r tos 
viešos mokyklos arčiausia 
jūsų namų, Assembly Dis- 
trikte, kur jūs gyvenate.

Daugumoje mažųjų mies
telių ir kaimiškų vietų re
gistravimas įvyks tose pat 
vietose, kur balsuojama .val
diškuose rinkimuose.

Įstatymas atmes tokį pa-'nesustojančiame traukinyje,
I J • J * V . • . • 1 A

Kurie nežinotumėte, kur 
registruotis, galite sužinot 
nuo bile policininko arba 
užeidami į policijos stotį.

Registravimasis prasidės 
7 valandą ryto ir baigsis 9 
vai. vakare.

Visi, kurie registruojasi, 
turi atsakyt šiuos klausi
mus: vardas pavardė, adre
sas, telefono numeris, am
žius, gimimo laikas ir vie
ta; vardas pavardė-asmens, 
kuris visada žinos užsiregis
truojančio adresą; jo gimi
nystė ar ryšiai su tuo asme
niu; samdytojo vardas ir 
vieta darbo ar biznio.

Jeigu jūs šiandien būsite 
kelionėje, nueikite į arčiau
sią registravimosi vietą ir 
užsiregistruokite, nežiūrint, 
kokiame mieste jum pasitai
kytų būti. Ten užsiregis
truokite, o jūsų registraci
ja bus persiųsta į drafto ta- 
rybą-komisiją toj vietoj 
kur jūs apsigyvenę.

Kas ta diena bus laive ar

JAPONIJA JIEŠKO 
, GERESNIŲ SANTI-

| '-------------- V.Z ..V.--------------- ------ — '

Rumuniia jis neturi tam reikiamo mo- _  .mumina sk,i- .. ..Rumunija,u , . . kjkio. ’JdP0,1,Jd bKU , Se gulinčius registruos hgo-
biai pasiuntė generolą Y. ninių viršininkai.

VOKIEČIAI ŽIAURIAUSIAI 
BOMBARDAVO LONDONĄ

Anglai Praneša:
London, spal. 15.—Naktį 

ir šią dieną vokiečių orlai
viai bombardavo 63 Londo
no apskričius; tai žiauriau
sias iki šiol Londojno bom
bardavimas. Miestas buvo 
bombarduojamas kas pen
kios minutės. Priešo bom- 
bininkai sunaikino daug na
mų, padarė eilę didelių gais
rų; be kitko, padegė ir vie
ną ligoninę. Šiuo žygiu vien 
į Londoną jie numetė 323 
tūkstančius svarų sprogsta
mųjų ir padegamųjų bom
bų.

Vokiečių lakūnai taipgi 
bombardavo faktinai visą 
Angliją.

Tris kartus vokiečių 
laiviai iš kulkasvaidžių 
šaudė žmones gatvėse.

Anglai nušovė 8 vokiečių 
orlaivius, o savo prarado 3 
lėktuvus. ..‘4

Tatekawa kaip naują sa
vo ambasadorių į Maskvą. 
Jis dabar važiuoja ten ge
ležinkeliu per Sibirą.

Naujasis japonų ambasa
dorius traukinyj pareiškė 
laikraščių reporteriams, kad 
Japonija turi vilties gražiai 
susitarti su Sovietų Sąjun
ga; sako, to reikia vienos 
ir antros šalies saugumui. 
Kivirčius, kurie iki šiol kil- 

|davo tarp Japonijos ir So
vietų, jis vadina menkais ir 
paviršutiniais.

Generolas Tatekawa tei
gė, kad ir Sovietams nau
dingas Japonijos draugišku- reikalauja kiekvieną kartą, 
mas. Kaip, girdi, pavyzd-'kada jūs permainote savo 
žiui, Sovietai galėtų laivais gyvenimo vietą, tuojaus 
pro Japoniją gabent sau priduoti naują jūsų adresą 
reikalingus daiktus iš Am-savai vietinei drafto komi- 
erikos, jeigu japonų karo (sijai.
laivynas pastotu jiems ke
lią?

Šis Japonijos ambasado
rius Maskvai, be kitko, sa
kė, kad jis priešingas ko
munizmui, bet Sovietų vals
tybė tai, girdi, skirtingas 
dalykas, ir “aš esu palan
kus Sovietam.”

Amerikinės spaudos ko
respondentai nurodo, kad kas liečia Vokietijos pasine- 
japonai bijo karo su Ame- Į Šimus į Rytus. Pasakojimai 
rika ir Anglija; o tokiame!apie tokias derybas tai tik 

prieplaukas Vokietijoj, ko-* atsitikime Japonijai būtų anglų spaudos išmislas, 
landijoj, Belgijoj ir Fran- ypač riestai, jeigu Sovietai ( kaip rašo Tass, oficialė So- 
cijoj. ; taipgi prieš ją išstotų. vietų žinių agentūra.

Fort Worth, Texas, ir ten 
dabar užsiregistruot kari
nei tarnybai kartu su ki
tais. Elliott Rooseveltas yra 
30 metų amžiaus.

Jis buvo paskirtas kapi
tonu karo orlaivių statybai, 
inžinerijos skyriuj.

N. Y. spauda iškėlė aikš
tėn, kad Ėlliottas Roosevel
tas baigęs tik vidurinę mo
kyklą ir viso tik kelis mėne
sius telankęs kolegiją. Bet 
jis gavęs reikalingų patyri
mų susisiekimam, 
nau damas vienoje 
kompanijoje.

Jei kas dėl bet kurios 
priežasties negal užsiregis 
truot šiandien, jis kuo grei
čiausiai turi pranešt sava
jai registravimo komisijai 
paaiškindamas priežastį, ku
ri sulaikė jį nuo užsiregis
travimo šiandien.

Kiekvienas užsiregistra
vęs gaus registracijos kor
telę; ir įstatymas reikalau
ja, kad jūs visada ją nešio- 
tumėtės. Bile kur ir bile ka
da gali būt pareikalauta pa
rodyt, ar jūs užsiregistravę.

Verstino ■ kariuomenėn 
ėmimo įstatymas taip pat

Anglai Per 6 Valandas 
Bombardavo Berlyną

Anglų Pranešimas:
London, spal. 15.—Naktį 

ir iš ryto anglų orlaiviai 
per 6 valandas bombardavo 
Berlyną; bombomis pataikė 
į geso dirbyklą, į geležinke
lio stotį ir kitus kariškai 
svarbius pastatus ir užkūrė 
didžius gaisrus Berlyne ir 
priemiesčiuose.

Anglų lakūnai taip pat 
bombardavo vokiečių fabri
kus, orlaivių stovyklas, ir

Sovietų Sąjunga Neveda 
Derybų dėl Balkanų
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Darius-Girėnas ir Tarybinė 
Lietuva

Kai Lietuva pasiskelbė tarybine res
publika ir įsisteigė tarybinė vyriausybė, 
tuojau visokio plauko žmonės Amerikoje 
pradėjo siųsti josios antrašu visokius 
prasimanymus ir šmeižtus. Vienas tokių 
šmeižtų buvo tas, būk tarybinė Lietuva 
sunaikinsianti lietuvišką kultūrą, sunai
kinsianti lietuvių kalbą ir viską, kas tik 
yra lietuvių tautai brangu.

Mes tuomet sakėme, jog tokis tarybi- I 
nes Lietuvos priešų skelbimas ne tik yra 
-melagingas, bet jis yra pagamintas nes
veikos vaizduotės arba visiškai su dora 
ir tiesa. atsiskyrusių žmonių.

Dabar jau aišku, kad tarybinės Lietu
vos priešai pasirodė melagiais ir žmonių 
prigaudinėtojais. Naujoji Lietuva nenai
kina lietuvių kalbos, bet ją plečia, ir gra
žina. Naujoji Lietuva nesunaikino lie
tuviškos kultūros, bet ją kelia vis aukš
čiau. Naujoji Lietuva gerbia ir įvertina 
kiekvieną mūsų tautos žmogų, kuris, ne
paisant kada, yra nusipelnęs lietuvių tau
tai.

Štai paimkime Darių ir Girėną. Tuo
met, kai jie skrido į Lietuvą, Amerikos 
pažangieji žmonės ir Lietuvos darbinin
kai jų žygio nerėmė. Kddėl? Todėl, kad 
jie puikiai žinojo, jog fašistinis režimas 
Lietuvoje (Smetona ir Ko.) jų žygį iš
naudos savo režimui stiprinti. Bet Da
rius ir Girėnas žuvo (jų žuvimo prie
žastis dar vis nėra pilnai išaiškinta) ke
lyje. Jie žuvo nepasiekę savo tikslo. Jei 
Lietuvoje būtų buvusi tuomet liaudies 
vyriausybė arba tarybinė vyriausybė, 
aišku, ji būtų padėjusi Dariui ir Girėnui; 
Amerikos lietuvių visuomenė taipgi 
jiems būtų padėjus daug duosniau ir la
kūnai būtų galėję įsitaisyti reikalingas 
kelionei priemones ir gal būt jie būtų 
išlikę gyvi ir būtų suvaidinę dar didesnę 
rolę ateityje.

Kai tik tarybinė santvarka Lietuvoje 
įsisteigė, tuojau jinai, greta kitų reika
lų, nutarė pastatyti Dariui ir Girėnui pa
minklą,—didelį, gražų, artistišką pamin
klą tame krašte, į kurį jiedu lėkdami žu
vo.

Rašydamas apie tai, dienraščio “Darbo 
Lietuvos” (žiūr. to laikraščio num. 80) 
vyriausias redaktorius Jonas Šimkus ra
šo, kad žinia apie statymą Dariui ir Gi
rėnui paminklo Lietuvoje “yrA nepapras
tai reikšminga ir mūsų gyvenimui, persi
tvarkančiam naujais pagrindais, suteikia 
tą spalvą, kurią daugelis liaudies priešų 
bandė ir bando užtušuoti juodais dažais.”

Ten pat J. Šimkus plačiau rašo:
“Buvęs režįmas (Smetonos), jieškoda- 

mas kiekvieno šapaliuko, už kurio užsi
kabintų ir pasireklamuotų, iš liaudies 
didvyrių ėmė krauti sau kapitalą, dary
damas drąsiuosius lakūnus tautininkų 
režimo ramsčiais ir pažiba.

“Bet liaudis tuo netikėjo. Liaudis my- ! 
Įėjo savo didvyrius, bet labai lengvai 
-

skyrė tautininkų kroriifelih interesus htiO 
mūšų liaudies tiktosios tautinės garbės. 
Tai pajuto ir tautininkai. Todėl ilgainiui ■ 
Smetona ir jo kompanija užmiršo Darių į 
it Girėną.
“Kiek gi jau laiko kaip liaudis rinko ' 

pinigus ir sielojosi, kada bus statomas 
paminklas drąsiems sakalams. Bet Šme- Į 
tonos girtuoklių kompanija jokiu būdu • 
negalėjo surasti šiems drąsiems lietuvių 
liaudies sūnums paminklui statyti vietos. 
Visi aiškiai matė, kad tai tyčiojimasis iš i 
Dariaus ir Girėno žygio ir jų didvyriš
kos mirties. Režimas pamatė, kad jo ; 
šlykšti spekuliacija nesiseka ir todėl tie- ? 
siog dirbtinu būdu stengėsi užmarinti 
lakūnų vardus, o visuomenei, kuri ryžosi 
vistiek paminklą statyti, nurodė tokią 
vietą, kur dargi retai žmonės vaikšto...

“Liaudies vyriausybės pastangos prisi
dėti prie Dariaus ir Girėno pagerbimo 
išlupinėja liežuvius visiems liaudies prie- j 
šams, kurie susiriesdami įtikinėja liau
dį, kad Tarybų Socialistinė Lietuva neigs 
ir niekins visa, kas tik lietuviška, kas 
lietuvių padaryta. Lietuviai buvo ir lie- '• 
tuviai liks. Tik tokių “lietuvių” nebebus, 
kokie buvo Smetona ir visokių tarptauti
nių aferistų gauja...”

Šitaip yra su naująja Lietuva! Šitaip 
yra su nusipelniusiais lietuvių tautai vy
rais !

Lietuvos žinių agentūra Elta tuo pačiu 
klausimu duoda konkretiškesnių davi
nių:

“Du didieji lakūnai Darius ir Girėnas 
savo skridimu parodė, kaip iš paprastų 
liaudies žmonių kilę gali tapti didvyriais. 
Dariaus ir Girėno skridimas nuskambėjo 
visame pasaulyje, bet buržuazinėje Lie
tuvoje jų kilni oreiviška auka nebuvo 
pakankamai įvertinta ir ligi šiol nepa
jėgta per kelis metus jiems pastatyti pa
minklo, nors visuomenė ir suaukojo apie 
100,000 litų.

“Atatinkamų vyriausybės organų se
nasis Dariui ir Girėnui paminklui statyti 
komitetas paleistas ir Aero Klubui yra 
pavesta sudaryti komitetą ir šio pamink
lo statybą pabaigti.

“Naujajam didiesiems liaudies lakū
nams Dariui ir Girėnui pastatyti pamin- I 
klui komitetui vadovauja į Aero. Klubo 
vice pirmininkas lakūnas Tomas Zauka. 
Komiteto nariais pakviesti av. m j r. Mi
kėnas, arch. Kovalskis, inž. Rimša, Kul
tūros Departamento atstovas. Atskirais 
klausimais tartis pakviesti du atstovai 
ekspertai iš V. R. M. Statybos inspekci
jos ir Miesto Savivaldybės.”

Brooklyno Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliubas jau prieš metus laiko pradė
jo rinkti aūkas Dariui-Gięėnui pamink
lo statymui Brooklyne. “Laisvė” su au
kų rinkėjais pilnai kooperavo. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas savo.. seime 
paaukojo tam tikslui $15. Viša eilė dar
bininkiškų organizacijų taipjau prisidė
jo prie to garbingo darbo!

Susipažinę su tuo, kas aukščiau yra 
pasakyta, lietuvių tautos priešai gali vi
siškai sublūsti.

Jau Išversta į 79 Kalbas
Dar tik keli metai atgal, kaip Sovietų 

Sąjungoj buvo paruošta Komunistų Par
tijos Istorija ir išleista. Ją paruošė spe- 
cialė komisija. ’ Dabar yra davinių, kad 
toji knyga jau išversta į 79 kalbas ir at
spausdinta apie 150 milionų kopijų skai
čiuje.

“Pravda” rašo, nuo rugpjūčio 21 die
nos, kad “Visasąjunginės Kom. Partijos 
istorija” išleista latvių, estą ir lietuvių 
kalbomis. Kiekvienoj kalboj spausdino 
po 25,000 kopijų.

Aišku, kad kaip Lietuvoj, taip Ame
rikoj lietuviai ją atydžiai skaitys, nes 
tai nėra vien partijos istorija, bet tai ; 
kartu viso pasaulio darbininkų kovų is- I 
to rija.

| Žinios iš Laisvos 
Lietuvos

fc- a Kaunas. — Profsąjungų 
Centro Biuro Agitpropo sky
rius, susitaręs su švietimo liau
dies komisariatu, organizuoja 
visoje Tarybų Lietuvoje, t.y. 
apskričių miestuose, valsčiuo
se ir didesniuose bažnytkai- 
miuose meno brigadas, kurios 
susideda iš: 1) mišraus vyrų 
ir moterų choro, 2) dūdų, sty

gų arba džazo orkestros, 3) 
mėgėjų teatre vaidintojų ko
lektyvo, 4) ti utinių šokių šo
kėjų grupės. Meno brigados 
tikslas duoti savo apylinkei 
tinkamų kone rtų, vaidinimų, 
o taip pat br ?ados nariams 
atatinkamą iš ilaVinimą muzi
kos bei teatro srityje. Visi Ta
rybų Lietuvof chorų dirigen
tai, kapelmeis eriai, teatrų va- 
dovai-režisieri i ir tautinių šo
kių vadovai p .kviesti, susitarę 
su vietos Kor partija, profsą
junga ar komitetu, ligi rugsė

jo 22 d. savo apylinkėje suor
ganizuoti vietinius meno mė
gėjus į meno brigadas, tai yra 
į choro, orkestros, vaidintojų 
ir tautinių šokių šokėjų gru
pes. Visos brigados artimiau
siu laiku bus aprūpintos ata
tinkamomis instrukcijomis, 
gaidomis, scenos veikalais, 
reikalui esant—instrumentais, 
lėšomis ir kt. Daromi žygihi, | 
kad neliktų nė vieno Lietuvoje 
piliečio, turinčio meno gabu
mus, neprisidėjusio prie savo : 
apylinkės meno brigados.

“LAISVES" VA JUS
& ■ r '

. Dienraščio “Laisvės”* Vajus gūvimui naujų skaity
tojų auga kasdien. Štai ką rašo senas vajiriinkaš, kuris 
per keletą metų vis laimėjo pirmą dovaną kohtestuose 
gavimui naujų skaitytojų:

“Gerbiami Elizabetho ir apylinkės lietuviai I Per ke
letą metų dienraščio ‘Laisvės’ Vajuose lEHžabethui pa
dėdavo bayonniečiai. Su jų pagalba ir pagalba kitų ar
timų kolonijų, mes elizabethiečiai laimėdavom piDrią do
vaną kontestuose.

Kadangi man tekdavo būt kdntestų kapitonu ir ma
no vardu būdavo kredituojama, tai aš širdingai dėkoju 
visiems pagelbininkams už talką ir už platinimą dien
raščio.

Šiemet mes turime atsiteisti su Bayonne. Jie mums 
padėjo, o dabar mes jiems padėkime. Draugas K. Čiurlis 
apsiėmė būt kapitonu ir jo Vardu Elizabethaš, Bayonnė 
ir kiti apylinkės miestai turime darbuotis.

Aš pats, nors per tą keletą metų dirbdamas vajuose 
esu privargęs ir jau ne jaunystę savo amžiaus gyvenu, 
bet drg. Čiurliui padėsiu darbuotis visom išgalėm.

Prašau ir kitų savo buvusių talkininkų j aim. padėti 
ir mes vėl turime laimėti savo apylinkėje pirmą dovaną.

A. Stripeika.”
Šį drg. Stripeikos laišką turėtų atydžiai įsitėmyti vi

si kontestantai, nes jų kapitonas Čiurlys jau trečioje 
vietoje. Philadelphijai gręsia pavojus. Kontestantų sura
šąs šiandien stovi šiaip:.

ALDLD Kuopoms ir Nariams
Draugai ir Draugės!

Šiemet Literatūros Draugijos nariai gauna labai ge
rą knygą “Istorija”. Knyga gražiai atspausdinta, ant 
geros popierOs, gražiai apdaryta. Jos turinys kalba 
patsai už save, nes ji yra jau išversta į 79 kalbas.

Knyga jau išsiuntinėta visoms kuopoms ir pavie
niams nariams. Kurioms kuopoms bus neužtenkamai 
pasiųsta, tai daugiau gausite su sekama ekspedicija. 
Nauji nariai galės ją gauti kad ir metų pabaigoj, bet 
tik šiemet, nes “Istorijos” mes turime aprubežiūotą 
skaičių.

Paruošiant “Istoriją” ir ją suntinėjant, centre susi
darė apie $600 skolų. Prašome visus narius, kurie dar 
už 1940 metus nemokėję, tuojau pasimokėti savo duok
les, o Valdybas siųsti jas į centrą. Jeigu kuri kuopa ar 
pavienis narys negavote “Istorijos”, tai praneškite į 
centrą.

D. M. šoloihskas,
ALDLD CK Sekretorius.

Klausimai ir Atsakymai

Punktų
. 380 v
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gauti savo

J. Bakšys, Worcester, Mass. ... • •...........
Philadelphijos Vajininkai ..............<.......
K. čiurlis, Bayonne, N. J.........................
F. Abekas, Chicago, Ill.............................
P. Bokas, Waterbury, Conn......................
P. žirgulis, Rochester, N. Y.....................
A. Gudzin, Schenectady, N. Y................
F. Gerviėkas, Athol, Mass.........................
S. Tvarijonas, Detroit, Mich...................
Math. Senkus, Grefeiifteld, Mass.............
A. Bakanauskas, Portland, Me............ . .
A. Sabulienė, So* Boston, Mass..............
J. Matačiunas, Paterson, N. J.............. .
ALDLD 20 kp., Binghamton, N. Y.........
D. J. Jusius, Worcester, Mass................
A. Klimas, Hartford, Conn* ..................
J. Ramanauskas, Minersville, Pa.............
Great Neck Vajininkai............................
B. E. Senkevičienė, Easton, Pa..............
G. Šimaitis, Mohtello, Mass......................
A. Evans, Rochester, N. Y......................
W. Naruševičius, Kenosha, Wis. ....... 
J. Žilinskas, Lewiston, Me. .. .■* •*.%.... 
Grand Rapids Vajininkai, Mich* ......
J. Burba, So. Boston, Mass* .................
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa* ....................
K. Žukauskienė, Newark, N. J................
K. Kuzmickas, Harrison, N. J. .............
J. Kazlauskas, Hartford, Conn................
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa..............
V. Turauskas, Schuylkill Haven, Pa.......
P. Šlekaitis, Scranton, Pa........................

Visų dienraščio skaitytojų prašome 
dienraščiui nors po vieną naują skaitytoją. Gaukite 
dabar, tuojau, nes kiekvieną dieną “Laisvėje” yra la
bai svarbių žinių ir mokslinio turinio raštų, kuriuos 
skaitydamas kiekvienas žmogus gauna naujo žinojimo 
bei pasimokinimo.

Laiškas iš Laisvos Lietuvos
Buvęs philadelphietis P. M. 

Stanelis rašo laišką savo bro
liui J. M. Staneliui. žemiau 
paduodame svarbesnes ištrau
kas :

Laiškas

Sep. 16—1940
19 Vlt-5 40 m.

Brangūs broleli in šeimynė
le! Aplaikiau nuo jūsų laiške
lį, už kurį labhi širdingai ačiū. 
Labai (fžiaugiuosi, kad po to
kios ilgos pertraukos vėl gau
siu pavartyti i mylimos “Lais
vės” lapus.

Taip, broleli, entuziazmas 
pas mus milžiniškas. Tokių 
mitingų nei Amerikoje nesi 
matęs, aš tikiu. Nuo tos die
nos. kaip tik smetoniniai slibi
nai paspruko į užsienį, per ma- 
sihiūs mitingus jau atsirado 
jūros vėliavų su jkūju ir pjau
tuvu; Karščiausios kalbos tuo- 
jaus pasipylė' mitingai ir po 
bažnytkaimius ir kaimus. Man 
taip pat teko daugelyj .vietiį 
kalbėti. Na ir vidutiniai jaU 
man sekasi, daug kur sveiki
nimų plojimais lydinčių turė
jau. Į

■ Bet mūsų valsčiuj atsirado 
Uaug smetoninių “komunistą/’' 
kurie ber kraujus skverbęs! i 
visokius komitetus. Mąm pash 
priešinus jiems, nekuriems Su
valkų streiklaužiams, jie su

darė; kampaniją prieš inane 
šmeišti. Nekurtuos padaviau 
riet į bylą (kūri bus 19 d. š. 
mėn.) Tiesa, broleli, yra ko 
mums džiūgauti, kada mūsų 
trisdešimties šešių metų dar
bas išsipildė.

Dabar pas mus iš tos dienos 
visi laikraščiai pasidarė kornu- 
tiistiiiiai. Katalikų vėikirno 
centre organas, buvęs juoda
šimčių organas (“Mūsų Laik
raštis”), paskaitytum šiandie 
jį! Spausdina “internaciona
lą” ir kitas proletariate dainas 
ir ragina visus iriintihai išmok
ti.

Perversmas vyksta sklan
džiai be jokių incidentų...

žemės palieka saviriinkams 
iki 30 hektarą. Man, broli, tas 
nelabai tinka. Aš užtai stovė
jau, kad tik tiek palikti vienai 
šeimai, kad be samdomo dar
bo galėtų apsieiti.

Jau nuo pereito penktadie
nio palikome SSSR piliečiais, 
šiandie, 4 rugp., Kaune ir ki
tuose rhiestuose eina masiniai 
džiaugsmo mitingai, kad So
vietų Sąjunga sutiko mus pri
imti į savo šeimą. Nuo- šios 
dienos nęreikia Lietuvos pro
letariatui. drebėti nė lenko, nė 
vokiečio agresijos.

Jonukas patenkintas, kad 
neišvažiavo į S. V., ndrs, sako, 
dėde, ir ten būt iielėidęš žūti

Gerb. Redakcijai!
Prašau atsakyti į šiuos 

klausimus:
1) Mūsų pašalpos draugi

ja rengiasi prie parengimo, 
kuriame kai kurie nariai 
nori iškabinti buvusią Lie
tuvos trispalvę vėliavą ir 
dar pusiau stiebo. Ką gi tas 
reikštų ?

2) Kiti varosi, kad atida
rant parengimą reikia dai
nuoti “Lietuva Tėvynė Mū
sų”, nes tai bus parengimas 
atžymėjimui Draugijos įsi
gijimo savo nuosavo namo, 
ar geras tokis noras?

Skaitytojas.
Atsakymai:

1) Lietuvos buvusi tri
spalvė vėliava nėra jokia 
lietuvių tautos istorinė tra
dicija. Tai tik poros desėt- 
kų metų vėliava, po kuria 
Lietuvos liaudis nematė jo
kios laisvės. Nuo dienos, 
kada Lietuvos liaudis veik 
vienbalsiai nutarė įvesti ta
rybinę santvarką ir jungtis 
su Sovietų Sąjunga, nuo tos 
dienos buvusi trispalvė vė
liava nieko neturi su Lietu
vos liaudimi, o Amerikoj 
gyvenantiems lietuviams ji 
dar mažiau turi reikšmės. 
Atrodo, kad toji vėliava tai
koma prieš Lietuvos liau
dies reikalus spiestis visoms 
Smetonos jėgoms. Iškabini
mas trispalvės vėliavos ir 
dar ant pusės stiebo, tai rei
kštų gedulį. Kokį gedulį tu
ri lietuvių tauta, ar gedulį 
todėl, kad Lietuvoj liaudis 
atsikratė Hitlerio agento 
Antano Smetonos ir jo šai- 
kos? Ar gedulį todėl, kad 
Lietuvos liaudis susilaukė 
gadynės, kada ji pati savo 
reikalus tvarko? Nieko pa
našaus! Tiesa, gedulį skel
bia Smetonos agentai, visi 
naujos LietUvbš priešai, bet 
tai yra svetihias dalykas 
Amerikos darbo, lietuviams. 
Jeigu taip pasielgtų jūsų 
Draugija, tai ji darytų klai
dą. ’

2) Kas dėl dainavimo bu
vusio Lietuvos himno “Lie
tuva Tėvynė Mūsų”, tai da
lykas kiek 'skirtingesnis. To 
himno žodžiai yra Dr. Ku- 
vįmį fir vr--- į »
pinigus. Už pašo padarymą 
gavome $11. Ačiū.

Pas mūs šiemet labai buvo 
sausas metas. Javų švrika la
bai, ale jei truks, aš tikiu, kad 
Stalinas gelbės.

Buržuazija nuleidus nosį 
vhikščioja, o darbo žmonės ty
čiojasi iš jų. Daug jų yra atsi
dūrę kalėjihie. Viehūoliai iš- i 
vaikyti. Liepė eiti darbą dirb-' 
ti, kūrio, sako, yra begalės. Iš 
džiaugsmo daug kartų ašaros j 
iš akiųur nenorint byra.

Daug linkėjimų draugams 
nuo manęs. Lauksiu greito at- 
sakyino. . I

P. M. Stahelis.

dirkos parašyti dar tada, 
kada Lietuva buvo caro 
spaudžiama. Jie nieko bend
ro neturi nei su Smetonos, 
nei kunigų Lietuvoj jungu. 
Norint galima dainuoti, bu
vęs himnas Lietuvoj gal ir 
pasiliks, kaipo lietuvių tau
tos daina.

Bet gi, Amerikoj, kur 
mes gyvename, mums atro
do, nėra reikalo plačiai ske- 
rėčiotis nei su svetimomis 
vėliavomis, nei “himnais” 
Paimkime, kad ir jūsų drau
giją. Ji yra Amerikoje, ji 
turi šio krašto čarterį, jos 
valdybą sudaro tiktai Ame
rikos piliečiai, jos nariai 
veik išimtinai Amerikos pi
liečiai. Jie tapdami šios ša
lies piliečiais išsižadėjo se
nos pilietybės. Mums atro
do, kad tie žmonės, kurie 
skerėčiojasi ir draugiją 
bando paversti į kokią tai 
patriotišką įstaigą kitos ša
lies, gali labai daug nesma
gumo padaryti tai draugi
jai ateityje.

Kodėl gi jūsų draugija 
negali paminėti namo ati
darymą po Jungtinių Vals
tijų vėliava, po kuria gyve
nate, po kuria pelnote savo 
difonos kąsnį, po kuria, vei
kiausiai, ir numirsite? Ko
dėl gi jūsų draugija turi bū
tinai įnešti Lietuvos klausi
mą, kuriuomi dabar dar ne
visi lietuviai turi vienodą 
supratimą ir tuom pat kar
tu sukelti draugijoj ginčus, 
sukiršinti vienus narius 
prieš kitus? Mums, rodosi, 
kad tie klausimai visai ne
reikia kišti į draugijos gy
vavimą, ir tai būtų draugi
jos gerovei.

Lietuvos klausimais buria 
surengta prakalbos, kurias 
gali surengt apšvietos orga
nizacijos ar tam panašiai ir 
ten gali būti dalykai išaiš
kinami.

Youngstown, Ohio
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 9 kuopa rengia ba
lių ir šokius paminėjimui savo 
gyvavimo 10 metų sukakties. 
Parengimas bus subatoje, lap
kričio 30 dieną, bažnytinėje 
svetainėje, 923 Shehy St.

Parengime galėsime įrašyti 
naujus narius be įstojimo į vi
sus skyrius. Turime iš kalno 
gerai prisirengti. Visi narihi 
turime pardavinėti .tikietūs iš 
anksto. Iš anksto pradekitne 
jieškoti naujų narių į kuopą. 
Gaukime nors po vieną naują 
narį. Mūsų kuopos kasietius, 
K. Bužiriauskienė žadėjo gau
ti kelis naujus narius arit pa
rengimo 10 metų sukakties at
žymėjimui. Parengimo pasise
kimas' priklausys nuo visų na
rių pasidarbavirno.

Rengiiftb Kbrtiifcijfc.
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Karas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą, organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

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

Smetoniškoji “Apsauga” 
Moterims

Kaip veikdavo praktikoj 
Lietuvos smetoniškosios kon
stitucijos tie punktai, kurie 
neva taikyti moterų ir šeimos 
apsaugai, plačiai aprašoma 
“Darbo Lietuvoj“ už rugpjū
čio 26-tą. Straipsnyje, po ant
rakte “Socialinės apsaugos rei
kalai pagal smetoniškąją ir 
staliniškąją konstituciją,“ An
tanas Garmus, Lietuvos Tary
binės Socialistinės Respublikos 
Aukščiausios Tarybos atsto
vas, rašo:

“Smetoniškosios konstituci
jos 99-me straipsnyje kalba ir 
apie šeimos sveikatą bei jos 
socialinę gerovę, moterų ly
gias teises ir moterystę. Tai 
tik žodžiai, kurie jokios prak
tiškos reikšmės neturėjo. Mes 
žinome, kaip moterų ir vaikų 
darbą išnaudojo įvairūs darb
daviai, pramonininkai ir kito
kį kapitalistai. Jiems naudin
gas būdavo moterų darbas, 
nes jos pigiau, stropiau dirb
davo ir nekeldavo balso dėl 
savo sunkių darbo sąlygų. 
Baimė netekti darbo ir palikti 
su šeima be duonos kąsnio 
priversdavo moterį klusniai 
tarnauti kapitalo viešpačiui. 
Tą moterų silpnąją pusę iš
naudodavo darbdaviai ir kur 
tik galėdami vyro darbo ran
kas pakeisdavo moterų ir vai
kų rankomis. Niekas nematė 
kokiose sąlygose dirba mote
ris — motina ir kiek ji uždir
ba. “Motinų Globa“ pasi
reikšdavo per iškilmingai 
švenčiamas motinos dienas, 
kur turtuolės, turėdamos vie
ną vaiką, turėdavo progos pa- 
baliavoti, o beturtės, dešim
ties vaikų motinos, būdavo 
apdovanojamos žiurstais ir 
skarelėmis.

“Tokiai motinų ir vaikų so
cialinei apsaugai esant, dau
gelis motinų dėl nepakankamo 
uždarbio turėdavo eiti į gatvę 
papildomų uždarbių jieškoti, 
daugelis vaikų virto gatvės 
valkatomis ir daugelis jų pa
teko į pataisos namus ir ka
lėjimus. Mat, smetoniškasis 
režimas socialines ligas norė
jo tik pridengti nuo visuo
menės akių, kad negadintų 
poniškos nuotaikos, bet ne- 
jieškojo tų ligų tikrųjų prie
žasčių ir jų bacilų, kurios pū
dė sveikiausius tautos sūnus ir 
dukras kalėjimuose.

“Moteris buvo beteisė as
menybė, lyg koks daiktas ar 
prel$ė. Įrašytieji į konstituciją 
straipsniai apie moterų teisių 
lygybę buvo tik ironiškas iš 
moterų pasityčiojimas.
“Konstitucijos 100-me straip

snyje sakoma, kad visuomenės 
dora ir sveikata saugojama. 
Kaip tą dorą tautininkai sau
gojo, galima spręsti ii’ iš to, 
kad beveik visi viešbučiai, 
nakvynės namai, restoranai ir 
kitos panašios 'įstaigos buvo 
paverstos viešaisiais namais, 
kuriuos lankydavo labai aukš
ti pareigūnai, čia priminsiu 
garsųjį Kauno viešbutį prie 
stoties, kuriame atvykę iš 
provincijos ūkininkai ir ypa
tingai broliai amerikiečiai pa
likdavo savo sunkiai uždirb
tus dolerius ir išeidavo iš ten 
nuogi ir basi, su tuščiomis ki
šenėmis. Policija kaltininkų 
nesurasdavo. Tų įstaigų savi
ninkai samdydavo pačias gra
žiausias ir sveikiausias mote
ris ponų patogumui. • Tačiau 
kai visuomenė dėl to pradėjo 
kelti balsą, tai minėtų įstaigų 
savininkai nuėję pas poną 
Skučą pareiškė, kad jei jiems 
nebus leidžiama į savo įstai
gas samdyti moteris, jie turės 
subankrūtuoti ir uždaryti savo 
biznius. Ir ponas Skučas žadė
to įsakymo, uždrausti moteris 

samdyti į naktinius restoranus, 
neišleido.

“Nesant civilinės metrikaci
jos, šeimų pakrikimas pasie
kė aukščiausią laipsnį — kiek
vienas galėjo vesti tiek žmonų 
ir kiekviena turėti tiek vyrų, 
kiek yra pasaulyje religijų. 
Keitė religijas, keitė žmonas, 
pardavinėjo žmonės savo įsi
tikinimus ir sąžinę. Už pinigą 
viską galėjai pirkti — gražią 
žmoną, gerą tarnybą, varyti 
pelningus biznius ir kitą. To
kia buvo smetoniška doro
vė... “

Binghamton, N. Y.
Moterų Skyriaus 4 Metų 

Sukaktuvės
Moterų Skyriaus susirinki

mas ir “surprize party” atsibu
vo spalių 4-tą, pas draugę 
Oną Mikalajūnienę. Narių da 
lyvavo nemažai. Visos suinte^ 
resuotai svarstė šių dienų bė
gamus reikalus. Išduota ra 
pertas iš prakalbų rengimo d. 
Matusevičiui, kurios buvo ren
giamos sykiu su LDS 6-ta kuo
pa. Pasisekė ko geriausiai.

Nutarta kviesti daktarą J. 
J. Kaškiaučių pasakyti pra
kalba sveikatos klausimu 
kaip greit bus galima ir jam 
gyvenimo aplinkybės leis.

Nutarta rengt “Halloween 
party“ spalių 25-tą, Lietuvių 
svetainėj. Bus gardžių užkan
džių ir kas norės, paloš korto
mis, kas pašoks, padainuos ir 
tt. Ištikrųjų bus linksmas va
karėlis, taip sakant, pažmo- 
nėsis. Moterų Skyrius širdin
giausia kviečia visus dalyvau
ti.

Kalbėta “Laisvės“ vajaus 
reikalais-gavime naujų skai
tytojų ir LLD reikalais-gavime 
naujų narių. Vajininkės, ku
rios yra apsiėmusios bendro
je kuopoje padirbėti laike to 
svarbaus vajaus, atsikreipė į 
nares prašydamos, kad narės 
pagelbėtų šiame vajuje laimė
ti dovaną.

Nutarta ateinantis susirinki
mas laikyti pas d. Marijoną 
Kulbienę.

Skaityta pora paskaitų- 
straipsnių: iš “Laisvės“ už 4 
spalių “Miegas ir Poilsis,“ 
skaitė O. Gimienė, ir iš “Vil
nies“ už balandžio 12, 1940 
m., “Detroitas, Miestas ir Gy
ventojai,“ kur d. J. Burkas 
aprašė virš minėto miesto is
toriją šiame jubilėjiniame 
“Vilnies“ numeryje apie dar
bininkus, biznierius, ir lietu
viškų klebonų vargus-bėdas su 
gaspadinėmis ir parapijonko- 
mis, iš ko klausytojos turėjo 
gardaus juoko. Skaitė J. K. N. 
Susirinkimas užsibaigė gražio
je nuotaikoje.

Draugė Mikalajūnienė mums 
padarė didelį “surprizą“-nusi- 
stebejimą, kada atidarė duris 
į stalavąją, kur stalas buvo 
gražiai papuoštas ir apkrau
tas gardžiais, namie keptais 
pyragais, saldžiu vynu ir gar
džia arbata. O už vis'gražiau
sia atrodė tas didelis “kek
sas“ su užrašu: “4th Anniver
sary W. B.“ ir keturiomis 
gražiomis raudonomis rožėmis 
uždėtomis ant to “kėko,“ kas 
reiškia, kad Moterų Skyrius 
apvaikščioja 4-rių metų su
kaktuves nuo jo susiorganiza- 
vimo ir jau yra gerai atsižy
mėjęs su gera veikla, naudin
gais darbais ir stambiomis 
aukomis darbininkų judėji
mui. Mes nei nesistebime, kad 
turime ir tokių žmonių, kurie 
mūsų tokiem prakilniem dar
bam taip gražiai prijaučia. 
Mes turime už garbę, kad ga
lėjome suorganizuoti ir pa
laikyti Moterų Skyrių šiame

Lietuvoje Rūpinasi 
Motinomis

Lietuvos profsąjungų (uni
jų) organe “Darbininkų žody
je“ už rugpjūčio 19-tą rašo
ma :

“Sveikatos ir socialės ap
saugos ministerija dar šiais 
metais yra numačiusi įsteigti 
70 namų gimdyvėms, šituose 
namuose laikinai bus po 3 lo
vas. Gimdymo pagalba gim
dyvėms gimdymo namuose bus 
teikiama nemokamai, o jų 
veikla bus sujungta su sveika
tos centrų veikla.“

Be abejo, amerikiečiams 
smetonininkams, taipgi jų pa
kalikams iš sklokos-socialistų 
abazo tas irgi atrodys baisiu 
Tarybų Lietuvos prasikaltimu. 
Gal dar sakys, kad tuomi no
rima kūdikius pagimdyti bol
ševikais, kaip kad rašė, būk 
dirbančių motinų kūdikiams 
lopšeliai steigiami tam, kad 3 
metų kūdikius subolševizuoti. 
Mat, prie “tautos vado“ tokių 
baikų nebuvo, kad kas rūpin
tųsi darbininkės ar biednos 
valstietės moters sveikata nėš
tume ar laike gimdymo.

ų M. V-ne.

Pradėkim Rengtis prie Antrojo 
Numerio “Moterų Žinių”

Jau keliatas mėnesių pra
slinko, kaip Amerikos Lietu
vių Moterų Taryba išleido 
moterims skirtą, moterų paga
mintą laikraštuką “Moterų 
žinios.“ Aš ir — manau — 
daug šimtų mano sesių jo pasi
rodymo nekantriai laukėm ir 
su džiaugsmu sutikom.

Sustojus eiti “Moterų Bal
sui,“ buvo ilgoka pertrauka, 
per kurią mes neturėjom, ne
matėm pažangaus moterų 
laikraštuko atskiroj formoj. 
Tiesa, mes turim dienraščiuo
se “Laisvėj“ -“Vilnyje“ gerus 
moterų skyrius ir grupę ge
rų, rūpestingų draugių dar
buotojų, kurios juos užpildo 
savo raštais — gerom žiniom. 
Aš labai laukiau, ir ilgai lau
kiau žodžio, atbalsio nuo pla
čių moterų masių iš kolonijų 
mūsų “Moterų žinių“ pasiro
dymo reikale. Aš norėjau, ti
kėjausi pamatyti mūsų sky
riuose pranešimų, kaip buvo 
sutiktos “Moterų žinios,“ ką 
mūsų lietuvės moterys apie jas 
manė, kas jose buvo gero ar 
trūkumų, ką patyrė jų platin
tojos? O šis viskas priklausė 
mums visoms padaryti, kurios 
tik turėjom tame patyrimo.

Tačiau, kaip matosi iš vis
ko, mes, eilinės draugės, esa
me papratusios, kad.vadovau
jančios viską atliktų. Tai aš 
sprendžiu pagal save. Aš irgi 
nedrįsau, neprisirengiau ką 
nors Tarti šiuo reikalu, tad 
jau atleisit man, jeigu taip 
vėlai išlendu su šiuo reikalu. 
Bet patarlė sako, kad geriau 
vėliau, negu niekad.

Platindama “Moterų ži
nias“ patyriau, kad jas mūsų 

mieste. Ir ateinančiais metais, 
kada bus 5 metai, galėsime 
didesnes sukaktuves suruošti 
ne tik mūsų Moterų Skyriui, 
bet ir pašaliniams žmonėms. 
Turėsime padirbėti dar ener
gingiau ateinančiais metais, 
kad gavus daugiau naujų na
rių į Liet. Literatūros D-ją ir 
“Laisvei“ - “Vilniai“ ’• naujų 
skaitytojų. '

Moterų Skyrius taria širdin
giausiai ačiū draugei Mikala
jūnienei ir jos dukterims An- 
nai ir Lilijanai už tokią gra
žią “surprize party.“

• Moterų Skyriaus Koresp.
J. K. N.

Laisvė
Ar girdėjai, mano motin, 
Miela motinėle,
Darbo žmonės iš vergovės 
Šiandien prisikėlė!
Ar žinai, kad šviesų rytą, 
Vieną aukso rytą, 
Laisvės saulė patekėjo, 
Grandinės nukrito.
Sunkūs pančiai nuriedėjo
Į bedugnę jūrą, 
O mes plaukiam į rytojų 
Su raudona būre.
O mes plaukiam į rytojų,
Į šviesos gadynę,
Ir daina mums galingoji 
Veržias iš krūtinės.
Ar girdėjai, mano motin, 
Miela sengalvėle,
Vargo broliai iš vergovės 
Laisvei prisikėlė.

Natalija Sidorkaitė.

Oklahomoj mirė 23 metų 
amžiaus motina, Mrs. Fisher, 
kuri būdama nėščia buvo iš
tikta vaikų paralyžiaus ir ge
ležiniuose plaučiuose laikoma 
pagimdė kūdikį. Kūdikis mirė 
už 20 valandų po gimimo, o 
motina dar išgyveno apie tre
jetą parų.

lietuvės sutiko entuzijastiškai. 
Pilnai buvo jom patenkintos 
ir, daugumoj, pageidaujama, 
kad nors perijodiniai Moterų 
Taryba jas išleistų. Daug 
daugiau norisi apie tai rašy
ti, bet norėčiau kad pirmiau 
atsilieptų draugės iš kitur. 
Mano nuomone, jau turime 
paraginti Moterų Tarybą prie 
pradėjimo darbo išleidimui 
antro numerio “Moterų ži
nių.“ O medžiagos joms yra 
daug ir gražios. Ką sakot pla
čios Amerikos lietuvės?

Vargo Duktė.

Niekad nedžiovink medinių 
įrankių tiesiai ant pečiaus, 
nes nuo to suplaišios ar persi
mes. Bet padėti drėgnais ga
li supelėt. Džiovint reikia lė
tai, atstuTnuo karščio.

Kenuotų keptų binzų sko
nį galima^pagerinti dadedant 
biskelį žalių pipirų., virtų la- 
Šiniukų ir pamidorų. Užkaitint 
gerai ir duot stalan..

Biskelis gerai išplakto kiau
šinio įpilto kavon, ir paskui 
dapylus biskelį pieno, pava
duoja grietinę.

Išvalyt šviesius šilkinius lem
pų gaubtuvus (shades) reikia 
pamerkt į drungną muiluotą 
vandenį, švelniu šepetėliu iš
šukuoti ir išskalauti keliskart 
pamerkiant ir vėl ištraukiant 
muiluotan, o paskui tyran van
denin. Padėti ant lazdelių ant 
bliūdo ar maudynės nuvarvėt. 
Tada uždėt ant lempos, at- 
sukt šviesą ir lai išdžiūsta.

Ankštai užsikimšusią korką 
galima ištraukti apvyniojant 
bonkos kaklą labai karštam 
vandenyje pamirkytu rank- 
šluoščiu. Stiklas išsipučia ir 
korka lengvai ištraukiama.

Lisbon, Portugalija. —Čia 
atplaukė laivas su ginklais 
iš Vokietijos, kurie gabena
mi Brazilijai.

Berlin, spal. 14.—Vokie
čiai pusiau oficialiai pripa
žįsta, kad jų; kariai smogi
kai veikia išvien su italais 
prieš anglus į Egipte.

Kada Nors ir Jos 
Bus Išrinktos

V----------------- -

Artinantis rinkimams ir te- 
mijant spaudoj pranešimus 
apie įvairius kandidatus teko 
pastebėti, kad Komunistų Par
tijos kandidatų sąrašuose yra 
labai daug moterų. Regis, kad 
visada jų būdavo daug, bet 
šiemet, kada sąlygos kur kas 
sunkesnės ir atsakomingesnės, 
tartum moterų kandidačių dar 
daugiau. Kokios jos? Apie 
vieną iš jų, Dorą Rich, kan
didatę į N. Y. Valstijos sei
melį- iš 2-ro Assembly Dis- 
trikto, spaudoj paduodama se
kamų žinių :

“Dora Rich turi ilgą rekor
dą veiklos už moterų intere
sus. Jinai 1925 m. įstojo į Pro
gresyvių Moterų Tarybą. Ji
nai yra vadovavus kampani
joms už pigesnes rend as, už 
pigesnes kainas ant duonos, 
mėsos. Ji taip pat buvo prie
šakyje kovų už pašalpą be
darbiams ir buvo pasiųsta de
legate pirmon bedarbių kon- 
vencijon Washingtone. Pa
skiausiu laiku ji padėjo orga
nizuot vajus prieš anti-semi- 
tizmą, fašistų skleidžiamą 
Bronxe.”

Jums nekartą teko girdėti 
pastabų ir pašaipų, būk mote
rys bailios,, tačiau visi pripa
žinsime, kad reikėjo didelės 
drąsos ir pasišventimo bent 
vienai iš minėtų pareigų.

Puikus rekordas, labai tin
kama būtų atstovė. Kada nors 
tokios moterys bus išrinktos.

Lietuvos Liaudies Seime, ku
ris rugpjūčio 25 d. įvykusioj 
nepaprastoj sesijoj nutarta 
pavadinti Aukščiausiąja Res
publikos Taryba, randasi 8 
moterys. Veik visos dar jau
nos moterys, bet visos jau tu
rinčios nuopelnų ir pasižymė- 

I jimų visuomeniniuose dar- 
I buose. Štai tos Lietuvos liau
dies parinktosios atstovės:

Aleksandra Staškevičiūtė, 
operos dainininkė, 40 m.; Mi
kalina Meškauskienė, valsty
binės įstaigos darbuotoja, 33 
m.; Marija Kutraitė, darbi
ninkė, 27 m.; Stasė Vainei
kienė, Palangos miesto bur
mistras (majoras), 55 m.; 
Birutė Abdulskaitė, mažaže
mė, 27 m.; Irena Dzvieka- 
Stachelska, medikė, 29 m.; 
Petrė Milančiūtė, vaistininkė, 
27 m.; Genovaitė Paleckienė, 
mokytoja, 38 m.

Jau tik vienas-skaičius įleis
tų valstybės vyriausion įstai
gon moterų rodo, kaip Liet. 
Tarybų Soc. Respublika yra 
pasišovusi demokratiniai tvar
kyti savo reikalus, nes tik 
aukščiausios d e m okratijos 
laipsnyje moterims teduodama 
lygios progos. Mėnesio senu
mo valstybėj, — tiek naujoji 
Lietuva turėjo amžiaus, kada 
buvo pravesti šio seimo rinki
mai—, o jau iš 79 seimo at
stovų 8 išrinkta moterys.

Jungtinės Valstijos, kai ži
nia, gyvuoja kaipo respublika 
165-tus metus, o dar tik 5 mo
terys tespėjo įeiti į kongresą 
ir tarp jų nei vienos nėra dar
bininkės. J. V. 76-me kongre
se, 1939-1940 metams, buvo 
viena senatorė Hattie W. Ca
raway iš Arkansas, ir 4 kon- 
gresmanės: Mary T. Norton 
iš New Jersey, Caroline O’Day 
iš New Yorko, Edith Nourse 
Rogers iš Mass, ir Jessie Sum
ines iš Illinois. Pirmosios 3 yra 
demokratės, pastarosios — re- 
publikonės, visos— kapitalisti
nių partijų ir klasės atstovės.

Penkios iš 435- narių kon
grese ir nei vienos darbinin
kės, nei vienos jaunuolės!

Palyginus su 8-mis iš 79 
atstovų Lietuvoje, nereikia nei 
aiškinti, kur moterys turi 
daugiau progų.

Amerikoj senosios, kapita
listinės partijos nemato reika
lo statyti kandidatėmis ir rink
ti moteris. Tiesa, Komunistų 
Partija ir Amerikoje yra išsta
čius! kandidatėmis daug pui
kių moterų, darbininkių, inte
lektualių, bet toji partija bur
žuazijos yra aršiausia perse
kiojama, trukdoma ir dėlto 
praeis daug laiko, kol ši par
tija galės perimti darbą ten, 
kur buržuazija apleido nei 
nepradėjusi.

Moterys Lietuvoje išrinktos 
ne vien tik seiman, bet taip 
pat ir į svarbias vietas prezi
diume ir jo komisijose. Į 
Aukščiausios Tarybos pirmi
ninko pavaduotojus vienu iš 
dviejų išrinkta Marija Kutrai
tė; į Aukšč. Tarybos prezi
diumą, susidedantį iš 11 na
rių, išrinktos Birutė Abduls- 
kaitė ir Mikalina Meškauskie
nė; į Mandatinę Komisiją vie
nu iš 3 narių išrinkta Geno
vaitė Paleckienė; į Budžeto 
Komisiją, viena iš 5-kių, iš
rinkta Petrė Milančiūtė; j 
Aukšč. Teismą, viena iš 9-nių, 
Stasė Vaineikienė.

Lietuvos Seime, tautybėmis, 
randasi: 67 lietuviai, 4 žydai, 
3 lenkai, 2 baltarusiai, 1 ru
sas, 1 latvys; sulyg profesijų 
yra: 21 darbininkas, 26 Vals
tiečiai, 27 inteligentai, 1 ama
tininkas, 1 žemės ūkio darbi
ninkas, 3 kareiviai.

Smetoninėj Lietuvoj, beje, 
irgi figūravo dvi seserys. Pas

Jane Wyman, aktorė, skais
ti blondinė dėvi ankstybo ru
dens suknelę iš plonutės, švie
siai žalsvos vilnonės medžia
gos su beapykakliniu žaketu, 
branzaleto linijos ilgio ranko
vėmis ir sijonuku su peilio plo
čio klostukais. Priedams ji ne
šasi brangaus kailio žaketu
ką, kurį daugelis iš mūsų “pa
miršime“ pasiimti. Jo varsa, 
kaip ir pirštinių, rausvai pilka.

Valant metalines ar kokias 
kitokias elektros lempom su- 
vadas apsaugosi nuo suplėma- 
vimo sienas, jei paėmus storą 
popierą prapjausi suvado dy
džio skylę ir apžiodinsi suva- 
dą.

Mišinys sukapotų alyvų, ža
lių pipirų, salierų ar žalių ko
pūstų, sumaišytų su salotos 
dresingu ar mayonnaise pa
skanina mėsos sandvičius, 
taipgi skanų ir iš jo vieno pa
sidaryt sandvičių.

Lietuvos Moterys Liaudies 
Seime ir Taryboje

vieną iš jų, Zosę, kaip pasa
kojama, eidavo rekomendaci- 
jų-užtarimo visoki šmugelnin- 
kai. Su ja susikalbėjus, nesun
ku būdavę ir “tautos vado“ 
malonę gauti. N

Liaudžiai buvus pavergtai, 
nestebėtina, kad ir moterys 
negalėjo prasimušti į atsako- 
mingas vietas. Jos vertos di
delio kredito, kad fašistinio 
slogučio sąlygose gyvenant 
pasiruošė toms didelėms pa
reigoms, kokiose jas pastato 
socialistinė tėvynė ne vien tik 
seime, bet taip pat ir dauge
lyje kitų valstybinių įstaigų, 
profsąjungų, šapų komitetų ir 
abelnoj socialistinėj statyboj.

Mažyte.

Šeimininkėm
Nesuprantami Žodžiai 

Valgių Gamyboj
Valgių gaminimo, kaip ir 

madų srityje, bene daugiausia 
įvedama naujovių, o kartais 
ir labai senus, visiems pripras
tus valgius pavadina kažin ko
kiais keistais pavadinimais, 
tad pirmu kartu valgyklon nu
ėjęs žmogus nežinai nei ką 
imti, kad kokią nepriprastą 
valgyt keistenybę negautum. 
Bet paėmęs surandi, kad bus 
jau nuo močiutės palikimo ar 
dar seniau išrastas valgis bu
vęs, tik jau perkrikštytas mo
derniškai.

Dar daugiau naujovių yra 
patarimuose valgiams gaminti. 
Kai kuriuos pavadinimus 
net amerikonės šeimininkės 
nepranta, kadangi jie yra 
arba visai nauji pavadinimai, 
arba “perkrikštai“, kurių nė
ra nei pastoviuose senesniuo
se žodynuose. O juk ne pas 
visas darbininkes ir žodynai 
randasi, štai keli iš tų pava
dinimų :

“Panbroiling” reiškia pake
pinti ant storos metalinės 
skaurados be riebumų ar van
dens, nedengtą. Tas būdas 
vartojama steikams ir kitoms 
minkštoms, greit iškepančioms 
mėsoms.

“Broiling” reiškia spragini- 
mą prieš ugnį ant jiešmo, gro
teliu arba ir ant blėkos.«■

“Sauteing” reiškia aprudin- 
ti biskelyje riebumų tankiai 
vartant, kad nepriliptų.

“Braising” reiškia aprudin- 
ti biskelyje karštų taukų, o 
po to jau virti gariušutinti su 
skystimu ar be skystimo, ka- 
traip norima.

“Simmering” reiškia virimą 
nematomai, tai yra biskelį 
žemiau to karščio, kuris rei
kalingas, kad virtų matomai— 
kunkuliuotų.

. “Creaming”, kalbant apie 
pyragą, reiškia ištrynimą rie
bumu su cukrum iki minkštu
mo ir švelnumo, bet kalbant 
apie daržovių sutaisymą 
“cream” jau reiškia daržovių 
sumaišymą į sosą, kuris pada
rytas iš riebumų paspirgintų 
su miltais, atmieštas pienu ar 
grietine bei paįvairintas prie
skoniais—-pipirais ir t.t.

“Folding” reiškia atsargų, 
tarsi vyniojant, įmaišymą su
plaktų kiaušinio baltymų į 
tirštesnį mišinį, kaip, pavyz- 
din, pudingą, tešlą pinčių py
ragui, ar darant purų omeletą 
—kiaušinienę.

“Au gratin“ reiškia mėsą 
ar žuvį ar bile kepsnį api- 
barstytą-apvoliotą apgruzdin-. 
tais trupiniais. N. š.

Lietuvoje greitai išeis iš ma
dos derėjimasis perkant pre
kes, nes pastovioms prekėms 
nustatoma kainos ir išstatoma 
kainoraščiai, kurių nesilaikan
tieji bus baudžiami.



Ketvirtas puslapis

Atsisveikinkite su Lietuviškais
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Dvarais ir Vargšų Neprieteliais—
Pittston, Pa.

Buvusiais Ponais
(Tąsa)

—Tai Radvilaitės draugė, — tarė ko
misaras. — Dabar jie visi tokie išdidūs 
ir nepatenkinti. Tik gerai, kad mums ne
reikia jų bijotis. Tegu... '

Aštrus kontrastas tarp dvaro rūmų ir 
kumetynų. Negalėčiau pasakyti, kad 
Taujėnų dvare kumetynai prastesni už 
kituose dvaruose matytus kumetynus, 
tačiau jais pasidžiaugti taip pat negali- 
ma.Dvariokai gyvena varginguose ma
žuose buteliuose, susispaudę po kelis vie
name mažučiame kambarėlyje, ir tik va
saros metu jie gali rasti poilsį ir ramy- 

j bę savo bute. Nešvara ir skurdas kiek
viename žingsnyje. Kumečio darbo sąly
gos čia sunkios, atlyginimas už darbą 
menkas ir dar tas pats labai neregulia
riai išmokamas, todėl moterys nuolat 
priverstos kartu su vyrais dirbti laukuo
se, kad namie nors duonos pakaktų.

Dvare yra keturios kumečių šeimos. 
Nuolat ar atsitiktinai dvare dirbdavo 
keliolika bežemių ir mažažemių. Jie visi 
dabar nori tapti šitų žemių šeimininkais, 
jiems visiems ligi gyvo kaulo įgriso pas
tumdėlių gyvenimas. Prašymai žemei 
gauti jau seniai paduoti, kiekvienas val
sčiaus ž. ū. komisijos narys jau kelis kar
tus užkalbintas. Lengva suprasti, kokiose 

, nervingose nuotaikose dabar dvariokams 
bėga dienos, laukiant šito didžiojo isto
rinio įvykio—žemės išdalinimo. Atsitik
tinai prieš daug dešimčių metų atsirado 
čia šitas dvaras, jokios naudos iš jo ne
matė plačiųjų apylinkių kaimas, užtat 
čia visus tik džiugina šitų dirvonų pas
kirstymas valstiečiams, tik gaila didžiu
lių griūvančių rūmų, kurie tinkami sa
natorijoms, ligoninėms, mokykloms, bet 
kuriais, atrodo, niekas nesidomi.
Garliavos Valsčiuje Gauna žemes apie 

900 šeimų
Prie Garliavos valsčiaus žemės ūkio 

komisijos žmonių spūstis. O daugiausia 
žmonių prie valsčiaus savivaldybės durų, 
ant kurių iškabinti sąrašai tų mažažemių 
ir bežemių, kurie numatyti kandidatais 
žemei gauti.

—Ve, Motiejau, gausi žemės. Štai ir tu 
įrašytas,—kalbėjo patenkintas valstietis, 
radęs tame sąraše savo ir kaimyno pa
vardes.

Abu valstiečiai žiūrėjo į sąrašą, į įra
šytas savo pavardes patenkinti ir lai
mingi.

—Linksmiau pasidarė kai žemės gau- 
I' ‘nate?

—Ne tik linksmiau, bet visai linksma... 
—atsako valstietis.—Štai, pažiūrėk tams
ta į pūslėtas rankas ir pamatyk kaip mes 
gyvenome. Įsitikinsi, kad visą amželį 
dirbome ponams. Važiavote per Garlia
vos valsčių ir matėte, kiek čia dvarų, 
.kiek mūsų prakaito išlieta...

Prieš Kunigo Gaspadinę kaip prieš 
Generolą Reikėjo Išsitempti!

Ir < h
Tuojau už Garliavos prasideda lygūs 

laukai. Daugelyje vietų rugiai jau nu
imti. Laukuose pluša vyrai ir moterys, 
skubėdami prinokusius grūdus suvežti į 
kluonus, paslėpti nuo lietaus.

—Kur čia įdomesnį dvariuką surasti? 
r —klausiu šieną griebiančios moters.

—Dvariuką? Ogi kur tik norit... Čia 
tiek dvarų, jog į kurią pusę eisit, ten pa
teksite į dvarą. Ten, anoje pusėje Norei
kiškių dvaras, to buvusio ministro Kar
velio, ten Julijanavos dvaras, taip pat 
buvusio ministro Petrulio, o čia ve kuni- 
go didelis dvaras...

Užsuku į kunigo Dumčiaus dvarą. Tai 
Kazimieravos dvaras, apie 80 ha ploto. 
Tarp medžių matosi didelis gražus na
mas, o šalia jo kreivi, mažyčiai, kaip deg
tukų dėžutės nameliai. Užsimerkus gali
ma pažinti, kad tai dvaras, kad čia ponų 
namas, o ten kumečių nameliūkščiai.

Dvaro kieme valgo pietus padieniai 
darbininkai, kopūstų sriubą. Čia pat ir 
komisaras, buvęs to pat dvaro paprastas 
bernas drg. Klimavičius. Jis kinko arklį, 
ruošiasi po pietų darban.

Su kumečiais ir darbininkais pasišne
kėti užeiname į mažą namelį, kuriame 
gyvena dvi kumečių šeimos. Šiame dvare 
buvo 4 kumečių šeimos, sugrūstos dvie-
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juose nameliuose.

—Tai, kas buvo suderėta, ponai duoda
vo,—pasakoja vienas.

—Taigi, bet ką jie duodavo,—pertrau
kė kumetis Sasnauskas.—Jei mūsų šei
mos neuždarbiautų padieniais darbinin
kais, žmogus vaikščiotum nuogas ir ne- 
davalgęs. Štai, kiekviena kumečio šeima 
gaudavo po 10 litų į ndėnesį, po 30 cen
tnerių javų į metus. O mano šeimoje, pa
vyzdžiui, buvo net 8 žmonės. Ir gyvenk 
žmogau! Iš tų kelių šimtų litų, per me
tus uždirbtų, reikėjo pirkti drabužius, 
cukrų, druską...

Šio dvaro ponai buvo: senas kunigas 
Dumčius ir jo šeimininkė. Abu jie atvy
ko prieš 10 metų iš Amerikos ir įsigijo 
šį Garliavos vai. esantį dvarą. Darbinin
kai ir kumečiai kunigu nesiskundė, esą, 
jis visai nesikišdavo į dvaro reikalus. Ta
čiau jo šeimininkė visu svoriu buvo už
gulusi ant kumečių sprando.

—Vot, tai boba buvo,—pasakojo apie 
ją kumečiai.—Ji ne tik išnaudojo kume
čius, bėt kiekvieną kartą turėjai žmogus 
prieš ją lankstytis, pamačius ją kišenėse 
rankas nelaikyti... Prieš kunigo gaspa
dinę reikėjo išsitempti kaip prieš genero
lą. Kas jai nenusilenkdavo, tas, jos ma
nymu, buvo negabus ir turėjo dvarą ap
leisti.

—O kumečiai buvo samdomi be jokių 
sutarčių vieneriems metams,—įsiterpė 
kumetis Sabasevičius.—Po metų, jei gas- 
padinei nepatikdavo, iškraustydavo iš 
dvaro ir jo vieton kitą paimdavo. Tik aš 
vienas ilgiausiai šiame dvare išbuvau. 
Net 5 metus, o kitus vis mainė. Gaspadi- 
nė visus darbininkus vadindavo tingi
niais ir vagimis, malkų neduodavo, turė
davome smilkinti savo butukus žagarais, 
kurie čia kieme guli. Žiemą tuose kume
tynuose žmonės dėl šalčio dantimis ka
lena.

Ilgai dar kumečiai skąičiavo savo bė
das, skriaudas, džiaugdamiesi, kąd jie 
pagaliau patys tapo Viso dvaro šeiminin
kais. Pasikalbėjus tuojau jie sukruto 
prie darbo. Nuėjo rugių kulti. Turi trak
torių, kuliamąją mašiną. Patys viską 
tvarko, valdo, bet kartu maišosi ir ku
nigo gaspadinė, darbininkams nepasiti
kėdama. Tačiau kumečiai įsitikinę, kad 
nuo šiol dvaro- žemė yra jų J

Iš 1,700 Prašančių žemės 875 
Prašymai Patenkinti

Tiek prašymų žemės gauti buvo pada
vę Garliavos mažažemiai ir bežemiai, 
šeštadienį, atsilankius Garliavos vals
čiaus žemės ūkio komisijoje, matininkas 
M. Klimas ir komisijos pirm. Martynas 
Pavlovas painformavo, kad žemės per
tvarkymo paruošiamieji darbai eina prie 
galo, pirmadiepį ar antradienį skirstomų 
žemės sklypų apmatavimai bus baigti. 
Valsčiuje dirba matininko Klimo vado
vaujamos dvi laukų brigados. Komisija 
nusiskundė, kad nors tame valsčiuje yra 
apie 40 mokytojų, tačiau ne visi priside
da prie bendrojo darbo. Daugiausia pa
deda dirbti paprasti darbininkai. Pav., 
darbininkai Pitniūnas, Vosylius, Versec
kas ir k. atėję dirbti protinio darbo ra
do mokytojų padarytas klaidas, kurias 
atitaisė.

Į žemės fondą iš Garliavos vai. įeina 
apie 2,500 ha. Pertvarkytinas žemės plo
tas užima apie 4,200 ha. Kandidatų, ap
rūpintų žeme, yra 875. Rd.
TAUJĖNŲ, KOVARSKŲ IR PAGIRIO 

VALSč. ŽEMĖS ŪKIO KOMISIJOS
, DIRBA IŠTISĄ PARĄ

Vakar Taujėnų valsčiaus žemės ūkio 
komisija pradėjo antrąjį žemės pertvar
kymo darbų etapą, kuris atrodo sunkes
nis už pirmąjį. — Komisija sudaryta iš 
energingų žmonių, kurie jau pirmomis 
dienomis įsitraukė darban ir šitame dar
be įgudo, tačiau darbui trūksta tinkamų 
sąlygų, kurios labai trukdo darbą. Tau
jėnai yra nuošalyje nuo svarbiųjų kelių. 
Paštas labai netobulai aptarnauja vals
čių, net valsčiaus savivaldybei pristaty
damas korespondenciją su dviejų—trijų 
dienų pavėlavimu. Pav. trečiadienio die
nos “Darbo Lietuvą”, kurioje žemės ūkio 
komisijos randa nurodymus ir praneši
mus, gav6 tiktai penktadienį.

(Bus daugiau)
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Šitokius ženklus gavo kiekvienas samdy tojas, pasirašęs kontraktą su Internatio
nal Bro. of Teamsters, Chauffeurs, Ware hausmen & Helpers (ADF) unija, kurios 
nariai New Yorke nesenai laimėjo savo streiką.

Ketvirtadienį (spalių 10). 
po pietų, 3 valandą, palaido
jom drg. A. Botyrių W. Wy- 
ominge ant lietuvių laisvų ka
pų.

Drg. A. B. paėjo iš Lietu
vos, Liudvinavo valsčiaus, 
želstvos kaimo, Marijampolės 
apygardos. Į Ameriką atva
žiavo 1903 metais į Wyomin- 
go klonį ir su maža išimčia 
išgyveno ant vietos visą laiką, 
dirbdamas po uolų ir žemių 
sluogsniais, kirsdamas ir krau
damas į karus juodą anglį 
apie suvirš 30 metų. Per pa-* 
skutinius 3 metus nesijautė 
sveikas ir negalėjo dirbt, šiaip 
prieš ligą A. B. atrodė labai 
gerai, nes svaiginančių gėri
mų labai mažai vartojo ir ne 
rūkė. Bet atrodo, jog jį kan
kino tos mainų dulkės, kaip 
ir daugelį mainierių ir be lai
ko nuvarė į kapus. Drg. A. B. 
paliko vieną sūnų ir dukterį,

Laiškas Iš Franci jos
7-IX-1940.

Drg. D. M. šolomskui: 
Brangūs Draugai:

Nors ir senai negaunamo 
nuo jumis atsakymo, bet pri
simindami jūsų pastangas ir 
suteiktą mums materialę para
mą sunkiose mūsų gyvenimo 
sąlygose, kaip tik sužinojome, 
kad yra šioks toks susisieki
mas su jūsų šalimi, rašome vėl 
painformuodami apie mūsų 
padėtį.

Mes dar vis tebesirandame 
stropiai saugojami už spy
gliuotų vielų tvoros, Vidurže
mio jūros pakraštyj. Mat, vo 
kiečiams artinantis prie Bor
deaux miesto visus buvusius 
Ispanijos karius perkėlė iš 
Gurs į stovyklą Argeles-sur- 
mer, šioje stovykloje sąlygos 
yra daug blogesnės negu bu
vo Gurs’e. Maisto davinys yra 
gana silpnas ir jo kiekis žy
miai mažesnis. Duonos tegau
name vos nuo 300 iki 350 gra
mų dienai. Kruopų bei grūdų 
(lęšių, žirnių; garbanzų) vos 
50 gr. Riebalų, kavos ir cu
kraus tegauname vos tik dėl 
skonio, p, ■

Barakai ^Tabai menki: iš 
skardos, žemučiai, be grindų. 
Netik lovų, bet ir šiaudų ne
duoda. Prisieina gulėti ant 
pliko smėlio, nes antklodės 
jau baigia suplyšti per 19 mė
nesių dėvėjimai, nes tik tomis 
visą laiką ir dengiamės, kurias 
turėjome atsinešę iš Ispanijos. 
Būdami stovyklose iš drabužių 
bei antklodžių nieko negavo
me.

Nežiūrint šio taip skurdaus 
mūsų užlaikymo šiose prie
glaudose, kaip prancūzai jas 
vadina, esame daug linksmes
ni ir stipresni dvasioje, negu 
kad buvome prieš tris mėne
sius. Mat, maždaug prieš tiek 
laiko iš Lietuvos išsinešdino 
Smetona su savo klika ir te
nai susidarė Liaudies Vyriau
sybė, kur per trumpą laiką 
viskas pasikeitė iš pamatų, 
Mes tą sužinoję iš sykio pasi
jutome pilnateisiais savo ša
lies piliečiais ir netrukus suži
nojome, kad mūsų šalies du
rys mums atsidarė.

Apie vidurį liepos mėnesio 
atvyko stovyklon ir Lietuvos 
konsulas A. Liutkus, kad pra
dėti tvarkyti dokumentus mū
sų išvažiavimui Lietuvon. Bet 
čia susidūrė su tam tikrais 
francūzų valdžios formalu
mais, t.y. su išgavimu tran
zito vizų iki Lietuvos ir fran 
cūzų išvažiavimo vizos.

>- Dabar mūsų reikalais rūpi
nasi Sovietų pasiuntinybė ir 
esam tikri, kad ji sutvarkys 
daug greičiau mūsų repatria- 

• cijos reikalus, nežiūrint visų 
sunkumų, kurie yra daromi iŠ 
visų pusių.

Karui pagyvėjus ir vokie
čiams užėmus Daniją prasidė
jo smarkesnis judėjimas ir 
stovyklose. Mat, tuo laiku 
rimtai susirūpinta panaudoti 
Ispanijos pabėgėlius karui. Jė
ga pradėta varyti į darbo kuo
pas, kasiniui apkasų ir stipri
nimui atsparos punktų. Iš mū

šų pusės spyrimasis neprisi
dėti prie šio imperialistinio ka
ro iššaukė smarkias represijas 
iš mūsų “globėjų” pusės. Pra
sidėjo masinis grūdimas į kar
cerius, kuriuose laikė po tris 
paras be maisto ir vandens. Iš 
kiekvienos tautinės grupės iš
skyrė po kelis draugus ir iš
vežė į nepageidaujamųjų sto
vyklą—Vernet. Iš lietuvių tar
po taip pat ten išvežė tris 
(vienas buvo išvežtas iš pra
džios karo).

Paskutiniuoju laiku stovy
kloje Argeles-sur-mer rauda
mės 14 lietuvių, 4 stovykloj 
Vernet. 3 dar iš Gurs’o pabė
go. 2, t.y. Bulota ir Gorgelis 

Claisvu noru išėjo į darbo kuo
pas. Iš pabėgusiųjų girdėjome 
tik apie vieną,. Alb. Kyną, ka
da jis buvo Briusely ir iš ten 
turėjo vykti Lietuvon.

Artinantis rudeniui ir atvė- 
stant orams prieš akis stojasi 
žiauri žiema, ir dūliai einančių 
karo operacijų mūsų išvažia
vimas gali užsitęsti dar tam 
tikrą laiką, taip kad galime 
susilaukti žiemos šalčių šiame

pajūrio smėlyne. Todėl prašo
me rašinėti mums laiškus ir 
siuntinėti dienraštį “Laisvę.”

Su draugiškais linkėjimais,
A. Tamošiūnas

Roma. — Italų orlaiviai 
šeštadienį bombardavo an
glų kariuomenės sutelki
mus Afrikoj.

London. — Anglų lėktu
vai šeštadienį b o m b o m is 
atakavo italų armijos subū
rimus Afrikoj.

kuri yra vedus ir gyvena ant 
ūkės, taipgi moterį, kuri turi 
pastaruoju laiku iš savo darbo 
užlaikyt savo šeimą.

Velionis nuo pat atvykimo į 
šią šalį veikė pagal savo iš
galę darbininkiškose organi
zacijose, kaip tai, LSS kuopoj, 
Exeter Boro, vėliau K. Parti- A 
joj. O dabar buvo nariu LLD 
12-tos kuopos. Taipgi buvo * 
“Laisvės” skaitytojas, ir pri
gulėjo prie SLA Wyomingo 
kuopos.

Velionio karstą puošė vien 
gyvų gėlių buketai, kurių bu-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Lietuvių Kalbos Gramatika
SUTAISĖ DR. D. PILKA į

Su angliškais paaiškinimais, pritaikyta Amerikos lietu
viams, patartina naudoti vaikų mokykloms. Galima gau
ti iš “Laisves” adm., 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

“Laisvė” duoda gerą nuolaidą kainoje mokykloms.
• •

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindinės rašybos 
taisyklės—žodžių darybą, linksniavimas, asmenavimas, sintaksė, sky- 

riamųjų ženklų nurodymas ir apie 1,500 veiksmažodžių 
angliškas žodynėlis.

Kaina $1. Prisiuntimą apmokame.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir mokesti. 

Kreipdamiesi adresuokite:

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

"LAISVĖS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJU

VAJUS

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

Vajus Prasideda 1 d. Spalių
Baigsis su į 5 d. Lapkričio

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

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

9—$7; 10—$5.

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

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

t

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

Prenumeratas ir mokestį siųskite šiuomi antrašu:

“LAISVE”, 427 Lorimer St,
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Trečiadienis, Spalių 16, 1940' ..... . .. J..'.’ r Penktas puslapi

Cleveland, Ohio I
CoHett Apielinkėje

Kiekvienas žmogus, ar jis 
užprašytas, ar neprašytas, jei 
atsilanko kur nors pas savo 
draugus ar šiaip pažįstamus, 
tai vis jam yra proga apie ką 
nors su žmonėm kalbėtis. 
Dažnai būna taip, kad vieni 
kitiems išsireiškia mintį apie 
šių dienų darbininkų bėga
mus reikalus. Tos mintys gali 
būti geros ir sveikos darbinin
kų judėjimui arba nesveikos, 
žalingos. Tai jei moki nors 
kiek plunksną vartoti, tai ko
dėl tų minčių ant popieros ne
parašyti ir nepasiųsti mūsų ( 
spaudai.
Corletiečių Mintys ir Darbai

Man šioje mažoje lietuvių 
kolonijoje kartais užprašytam 
ir neprašytam tenka atsilan
kyti. Čia randasi visokių pa
kraipų lietuvių ir visi darbi
ninkai. Jie kiekvienas rūpi
nasi savo pragyvenimu ir savo 
šeimos ateičia. Visi, kaipo lie
tuviai ir turėdami Lietuvoje 
savo giminių ir draugų, rūpi
nasi ira pie Lietuvą ir dabar
tinę Lietuvos naują valdžią. 
Didelė didžiuma šios koloni
jos lietuvių pavieniai, ir kuo
pų susirinkimuose, sveikina 
Lietuvos jauną socialistinę Ta
rybų Respubbliką. Linki jai 
gyvuoti sėkmingai, gerinti Lie
tuvos sūnų ir dukterų gyveni
mą. Sėkmingai kelti ir ugdyti 
Sovietų Lietuvoje darbininkų 
kultūrą.

Šioje kolonijoje randasi po
ra žmonelių, kurie dabartinę 
Lietuvos darbininkišką val
džią peikia. Bet ir jie darbi
ninkiškos valdžios blogų pu
sių nesuranda ir neįrodo. Jei 
paklausi tų žmonelių, kodėl 
Lietuvos darbininkiška valdžia 
nęgera, ar todėl, kad paliuo- 
savo politinius kalinius, kurie 
kovojo už darbininkų reika
lus ir tik dėl to Smetona bas- 
tilijose juos pūdė? Ar dėl to, 
kad naujosios valdžios įvesta 
žemės reformą, bažnyčios at
skyrimas nuo valstybės, pa
skelbta civile metrikacija, ir 
duota laisvė spaudos ir susi
rinkimų ?

Sako, tas gerai, kad val
džia įvedė žemės reformą, 
bažnyčią atskyrė nuo valsty
bės ir įvedė civilę metrikaci
ją, spaudos ir susirin-taimų 
laisvę, o jei iš pakelių ir visur 
kryžius išrautų ir tai būtų ge
rai, nes ir Amerikoje yra ci
vile metrikacija, spaudos ir 
susirinkimų laisvė, o kryžių 
ne tik kad pakeliais, bet ir 
ant kapinių neleidžiama sta
tyti tokių, kaipiLietuvoje. Tik
tai tiek negerai, kam Lietuvos 
naujoji valdžia prisidėjo prie 
Sovietų Sąjungos.

Vietinės “Dirvos”, “Kelei
vio” ir “Draugo” redaktoriai 
rašo, kad dabar Lietuva pa
vergta ir ten buvę dideli po
nai išbėgiojo į Vokietiją ir į 
kitas šalis. O jei ponų nėra, 
tai nėra kas iš Lietuvos' arto
jų geriausią užaugintą maistą 
nuperka ir darbininkam algas 
apmoka.

žinoma, čia turėtų suprasti, 
kad dabar Lietuvos artojai ir 
visi darbininkai geriausį mais
tą patys valgys, nes jie patys 
užsiaugina ir pasigamina. Ne
bus ponų ir nebus kas tą ge
riausį maistą nuo darbininkų 
atims ir suvalgys.

žinoma, tie žmonės iki šiolei 
dar vis skaito klaidinančią, 
melagingą spaudą, kuri stoja 
už reakciją, už darbininkų iš
naudojimą, jie yra suklaidinti. 
Corletiečiai turėtų pasistengti 
tiems užrašyti darbininkiškus 
laikraščitis. Jie skaitydami 
darbininkų spaudą, pamatys, 
kad Lietuva nepavargta, bet 
ji susidėjus su visom Sovietų 
Respublikom įstengs apsiginti 
nuo pavergėjų, nuo fašizmo, 
nuo darbininkų išnaudotojų. O 
Šiandien Lietuvoje visų darbi
ninkų algos daug didesnės, jų 
gyvenimo aplinkybės su kiek
viena diena gerėja ir getės.

Susirinkimai
Spalių 4 d. įvyko LLD 97 

kp. susirinkimas, šios kuopos

nariai į savo susirihkimus Vi
suomet lankydavosi skaitlih- 
gai.į Bet į šį susirinkimą ne
žinau dėl kokios priežasties, 
daug aktyvių narių neatsilan
kė.

Nors narių ir nedaug susi
rinko, bet susirinkimas buvo 
gyvas ir svarbus, todėl, kad 
jame dalyvavo Dr. J. N. Si- 
mans. Jis sėkmingai išdavė 
platų ir aiškų raportą iš atsi
buvusios konferencijos Chica- 
goj prieš konskripciją, prieš 
karą ir fašizmą. Susirinkimas 
raportą vienbalsiai priėmė, už- 
gyrė ir pasižadėjo tą darbą 
remti visais galimais būdais.

Kuopos valdyba ir komisi- 
jos raportus išdavė sėkmin
gai. Piknikų rengimo komisi
ja raportavo, kad šį metą 
bendri piknikai su moterų 
LDS 138 kp. buvo pasekmin
gi. Pasirodo, kad abidvi kuo
pos moka darbininkiškai sugy
venti ir abiejų kuopų veikėjų 
geras ir gražus bendradarbia- 

1 vimas davė geras pasekmes. 
Atsibuvęs abiejų kuopų drau
giškas išvažiavimas d d. Ba
čiukų ūkėje, nors buvo ne dėl 
biznio, bet buvo gražus, links
mas ir dar nežinau iš kur 
davė ir pelno $1.57.

Laiškas. skaitytas iš “Vil
nies”, kuriame raginama, kad 
kuopa parsitrauktų knygučių 
“Teisybė apie Lietuvą”. Laiš
kas priimtas, bet apkalbėta, 
kad čia Clevelande pąs tūlus 
draugus ir kitose kuopose 
randasi tų knygučių daugiau, 
kaip reikia, tai kuopa stengsis 
ten jų gauti ir platinti, kiek 
galima.

Antras laiškas skaitytas 
taipgi nuo “Vilnies”, kuriame 
prašoma, kad kuopa pasidar
buotų šiame vajuje. Laiškas 
vienbalsiai priimtas ir išrink
ti sekanti nauji vajininkai, ku
rie darbuosis vajuje gavimui 
naujų skaitytojų. Tai yra, 
kuopos nutarimų raštininkas 
P. Kurulis, P. Boiko ir A. Ja- 
siūnas. Kiti draugai taipgi pa
sižadėjo jiems padėti. Linkiu 

■ draugam naujiem vajininkam 
kuogerausių pasekmių.

Kuopa rengiasi prie žiemos 
parengimų ir pirmiausia ma
noma sekantį mėnesį pirmą 
parengimą turėti bendrai su 
moterų LDS 13$ kp.

A. M. B.

Schenectady, N. Y.
Ilgas laikas praėjo, kada 

buvo pranešta per “Laisvę” iš 
mūsų kolonijos.

Tie, kurie gyveno seniau, 
apleidę Schenectady, tolesnė
se vietose apsigyveno. Gal 
svietas mano, kad mes išmirę 
esame. Atsakymas, ne. Dar 
yra ir gyvų.

Bet nedaug ir pasilikom, 
jaučias suaugę ir apsenę. 'Ne- 
kurie ir anūkų susilaukė. Sa
ko, tegul vaikai veikia!

O su mūsų vaikais ir nėra 
taip* kaip didesnėse koloni
jose, kuriose daugiau vieno
dumo, daugiau lietuviškos 
dvasios, didesnis veikimas, 
kur buvo galima ir jaunimą 
pasukti į savo pusę. Pus mus 
to nebuvo, šeimos gyveno iš
siskirstę, kaikurios ir kitas 
kalbas vartodavo. Vaikai ma
ži būdami kad ir mokėjo lie
tuviškai, bet pradėję lankyt 
mokyklas, augant susimaišė su 
čia gimusiais ir tą pamiršo, ką 
buvo išmokę. Nekurie apsive
dė ne su savo tautos mylimais. 
Tarpe tų mažai ir lietuvybės 
pasiliko. O antra, kaip mes 
vadinomės progresyviais, su 
vaikais ir nenuprogreS^vom. 
Vienas, du—tai daugiausiai.

Čia prisiminsiu, katrų “Lais
vės” skaitytojų ir rėmėjų vai
kai apsivedė: Juozo ir Filmus 
Sargelių duktė Edna su How
ard Becker ir turi sūnų Ri
chard ; Antano ir Liudvikos 
Gudzin (Gudzinskų) sūnus 
Eugene Vytautas, kuris lankė 
University of Missouri ir lošė 
football, apsivedė su Mary 
Durree iš Omaha, Nebraska ir 
susilaukė sūnų Eugene Vytau
tą, Jr.

Jurgio ir Mortos Gudzin 
(Gudzinskų) sūnus Alexan
der, kuris lankė Bentley Kole-

giją Boston^ Mass., apsivedė 
su Martha O’Brien iš Bridge
port, Conn. Tehai apsigyveno 
ir dirba raštinėj.

Tarpe 1907-1918 m. lietu
vių Schenectady gyveno ne
mažas skaitlius ir didesnis 
nuošimtis buvo pažangūs ir 
progresyvis judėjimas ' buvo 
pakilęs. Turėdavo lavinimosi 
mokyklėlę, tankiai rengdavo 
prakalbas, platindavo litera
tūrą, laikraščius, gyvavo Aido 
Choras, LSS kuopa su apie 
40 narių, St. Kazimiero dr-tė, 
kuri vėliau perkrikštyta į 
“Nemuno”, jau neegzistuoja, 
likviduota, Lietuvių Apšvietos 
Kliubas, kuris sumanė įsigyt 
nuosavą namą ir 1908 metais 
buvo nupirktas namas, kuris 
pertaisytas* ir inkorporuotas 
Lithuanian Educational Club, 
ir po šiai dienai tebeegzistuo
ja. Nors nariais neskaitlingas, 
bet skolų neturi, tai ir pasilai
ko.

Priežastis mūsų susitrauki
mo, nors miestas nėra visai 
mažas, apiė 100,000 gyvento
jų, yra tame, kad dirbtuvių 
mažai randasi. Yra General 
Electric Co. ir American Lo
comotive Co. pirmoji gali pa
statyt apie 30,000, antroji 
apie 6,000 darbininkų. Nors 
darbai pagerėjo, bet nė pusės 
nepripildė. G. E. Co. gauna

nemažai kariškų užsakymų, 
antra ir gauna, bet dar Vis ne- 
įsisiūbhoja. Nuo praeito pa
saulinio karo abidvi siplnai 
dirba. Daugeliui darbininkų 
prisiėjo apleisti miestą, tame 
skaičiuje buvo ir mūsų brolių 
lietuvių. Darbus dauginusia 
gauna seni ir patyrę darbinin
kai. Bet didelė armija jieško 
ir negauna darbo.

Tai tiek šį kartą apie mū
sų koloniją.

Senas Gyventojas.

Fairmount Ave. Visos kuopos pri- 
siųskite delegatus. Tą' pačią dieną 
bus suruošta bankietas darbinin
kams, kurie dirbo “Laisvės” piknike, 
galėsite linksmai laiką praleisti. 
Dainuos ir Lyros Choras. Pradžia 
6 v. v. Todėl kviečiame visus dar
bininkus dalyvauti. — Komisija.

(244-246)

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

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

(242-244)

Pittston, Pa.

PITTSBURGH, PA.
LMD Valdyba Diktatoriška
Lietuvių Mokslo Draugystė— 

tai pažangiausias kliubas šia
me mieste. Bet šiais metais 
valdyba pradėjo darytu negarbę 
tos Draugystės geram vardui 
pažangioje visuomenėje. Štai 
dabar Literatūros Draugija 
norėjo surengti prakalbas 6 d. 
spalių, kur turėjo kalbėti drg. 
Abekas iš iChicagos. LMD val
dyba nedavė svetainės. Sako, be 
permito neduosim svetainės. 
Bet valdyba ir visi protingi 
žmonės žino, kad niekados val
džia neduodavo permito nedėl- 
dienio mitingams. Taip pat vi
si žino, kad Amerikos valdžia 
da ne diktatūra ir nedraudžia 
susirinkti ir prakalbas laikyti 
kaip, nedėlioj, taip ir prastomis 
dienomis. Vienas draugas buvo 
nuėjęs išimti permitą. Permitų 
ofise valdininkas pasakė, kad 
mass-mitingams permitų nerei
kia. Draugas nurodė, kad LMD 
reikalauja permito, kitaip ne
duosianti svetainės. Valdinin
kas į tai atsakė: “Gal būt jie 
visjii nenor duoti svetainę pra
kalboms. Eikite į kitą svetai
nę.”

Apgailėtina, kad lietuviai 
taip elgiasi prieš lietuvius, — 
diktatoriškai. Argi būtų buvus 
kokia baisi nelaimė lietuviams, 
jeigu būtų LMD salėje kalbė
jęs F. Abekas? Jeigu jis būtą 
ką negerai pasakęs, tai patė 
Kliubas at kita kokia grūpė 
būtų galėjus surengti kitas 
prakalbas ir sukirsti į šipulius 
Abeko žodžius! Tai būtų tik
tai daugiau lietuviams apšvies
tos, o jokio blogumo pebūtu. 
O dabar LMD valdybos pasiel
gimas daro tiktai blogumą. 
Jeigu visos draugijos imtų elg
tis diktatoriškai, tai ir valdžia 
greitai galėtų pavirst į dikta-

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
vo pilnas kambarys. Kadangi 
drg. Botyrius buvo laisvas, tad 
ir likosi palaidotas laisvai.

Saulei šviečiant iš vakarų, 
suvirš 30 automobilių lydint, 
likosi nuveštas į laisvus kapus. 
Pirm įleidžiant karstą į žemę, 
drg. J. Orman pasakė keletą 
žodžių iš velionies • biografijos 
ir jo darbų. Daug buvo drau
gų iš netolimų miestų, kaip 
tai, Scrantono, Wilkes-Barre, 
giminių iš Pittsburgh, Ash
land, ir kitur. Gerai pasitaikė, 
kad “Laisvėj” telegrama til
po apie jo mirtį, tai draugai iš 
apylinkės pribuvo.

Tad ilsėkis, drauge \Anta
nai, užbaigei savo kelionę.

Nors liga kankino, bet ve
lionis buvo labai linksmas per 
vieną LLD kuopos susirinkimą 
dėlei darbininkų pergalės Lie
tuvoj, taip sakant, džiaugėsi 
drauge su savo gimtinio kraš
to dar|)o miniom, iš kurios jis 
buvo.

KITA MIRTIS
. Kiek laiko pirmiau Pittstone 
mirė Alek Stonkus, vos sulau
kęs 33 metus amžiaus. Mirė 
nuo Cerebro-spinal meningitis.

Kadangi minėta liga yra už
sikrečiama, tai laidotuvės bu
vo tik privatiškos. Šioj apielin- 
kėj panašia liga yra mirę apie 
50 žmonių.

Kiek pirmiau mirė Kedenis, 
Ėxeter Boro. Velionis Kedenis 
seniau pViklausė prie L. S. S. 
kuopos.

A. Storiklis buvo mažas at- 
Veštas iš Lietuvos. Jo tėvai, 
kurie ir dabar yra gyvi, yra 
“Laisvės” skaitytojai ir šiaip 
lanko darbininką prakalbas 
bei parengimus1 ir remia darbi
ninkišką judėjimą.

Tad nuo savęs išreiškiu drau
gišką Užuojautą draugam Ston- 
,kam ją liūdesio valandoj.

A. V. Grožiškitetis.

turą. O tada nukentėtų visi 
darbo žmonės. LMt) ir jos vai
dyba yra darbo žmonės, ne po
nai, tai jie daug nukęs nuo po
nų diktatūros.

N ortsaidietis.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. UVANDA 
rėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS•
337 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158
——--—A-—

Elizabeth. N. J.
Parsiduoda Namas su Saliū- 

nu ir Visas Biznis 
402—1st Avenue 

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

Parsiduoda pigiai.
Prašau kreiptis sekamu antrašu:

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

(238-249)

PRANEŠIMAI IS KI1W
PHILADELPHIA, PA.

Birutes Kliubo susirinkimas 
įvyks 17 d. spalių, 8 v. v. Visos na
res dalyvaukite ir naujų atsiveskite. 
Pasibaigus vasaros orui, reikia ruo
štis prie žieminio veikimo. Iš Cen
tro gavome gerą paskaitą, jeigu bus 
skaitlingas susirinkimas, tai galėsi
me paskaityti. Ką darysime su mo
terų choru, nes jis negimęs miršta. 
— Smith, sekr. (244-245) _i

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 kp. kviečia visus dalyvau

ti vakaruškose, spalių 19 d., Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Šo
kiams bus gera orkestrą, prie įžan
gos bilieto bus išlaimėjimai. Pra
džia 7:30 v. v. ir tęsis iki vėlai nak
ties. Įžanga 20c. Komisija.

(244-246)

SO BOSTON, MASS.
Spalių 20 d., 376 .W. Broadway, 

LDS 62 kp. ruošia vakarienę su mu- 
zikališka programa. Pradžia 6 v. v. 
Tikietas $1.00. Kviečiame visus da
lyvauti. (244-246)

GRAND RAPIDS, MICH
Lietuvių Laisvų Kapinių Organi

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

(243-245)

SO BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, spalių 17 
d., 8 v. v., 376 Broadway. Visos 
draugės dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reiklų aptarimui. (244-245)

PHILADELPHIA, PA.
Spalių 27 d., 10 vai. ryto įvyks 

ALDLD 6 Apskr. Konferencija, 735

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėj e”.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon Street

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulinės Parodos ir NeW Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvtibtos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popiefbs. Įsigiję šį albumą 

tiirėsite Pasaulinę Parodą savo namuosd.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Tufihingas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in- 
fotihačijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui; j

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 

kaina po 2oc už 'egž'ėmplionų, nuo 25 ir daugiau— 
j pd 15c už kopiją. x

PHšomė iuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

“LAISVE”
4Ž7 Lorimer St.' Brooklyn, N. Y,

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra SkaniaUž.1

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

Riešiniai laikrodėliai

metų.

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

VARPAS BAKERY 36 40 Stagg Street Brooklyn, N.

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

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

Apkainuoti nuo $2.00 
Pilnai garantuoti

Aplankykite mūsų religijinių daiktų 
departamentą. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktą

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

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

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abclnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
Chroniški Rcumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir ki
tos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterą sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į Dr. Zinš, 
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 Union Square ir Irving Place 

Valandos: 9 A. M.—8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.



Segtas puslapis Trečiadienis, Spalių 16, 1940

NewYorto^^a^ZInha
Iš Velionio A. Petraičio 

Biografijos
Antanas Petraitis, kaip jau 

minėta pirmesnėse dviejose 
“Laisvės” laidose, mirė spalių 
12-tą ir po trejetos dienų la
bai skaitlingai lankomų šer
menų graboriaus Aromiskio 
koplyčioj, 423 Metropolitan, 
Avė., Brooklyne, naktį iš an
tradienio į trečiadienį, spalių 
16-tą, išvežamas į Gardner, 
Mass., kur jis bus palaidotas 
greta ten nuo seniau besiilsin
čio brolio.

ANTANAS PETRAITIS
Velionis A. Petraitis ten iš

vežamas dėlto, jog jis Gard- 
nerį skaitė savo antrąja tė
viške, ten atvažiavęs iš Lietu
vos dar 1905 metais ir išgy
venęs iki pradžios šio dešimt
mečio. Ten jis susigyveno su 
žmonėmis, ten drauge su žmo
na Marijona išauklėjo gražią 
šeimą, sūnus Walter} ir Juozą, 
dukteris Oną ir Blanch. Dirbo 
rakandų industrijoj.

arėdamas gerą patyrimą ir 
žinojimą to amato, atvykęs 
BPooklynan prieš apie 9-tą 
metų, užsidėjo čionai virtu
vėms setų gamyklą ir krautu
vę. Per didelį kruopštumą ir 
sumanumą, taipgi mokėjimą 
sugyventi su žmonėmis, velio
nis Petraitis buvo^ įsigyvenęs 
dvi krautuves ir dirbtuvėlę. 
Biznis vyko, būtų galėjęs pasi
tenkinančiai pagyventi, bet 
silpnos širdies dėlei pasimirė 
per anksti, veik nesirgęs ir 
mirčiai nesiruošęs pasiduot, 
nors nesveikata bėgiu pastarų
jų kelių metų protarpiais ir 
pagrąsindavo.

Velionis Petraitis buvo pla
čių pažiūrų biznierius, jis su 
visais lietuviais norėjo sugy
venti, visų visuomeniško po
būdžio darbus paremti, nesi
klausęs pažiūrų. Jam skaudu 
būdavo žiūrėt, kad tūli bando 
kurstyti-kelti tarp savųjų ne
apykantą. Jis būtų bevelijęs 
matyti visus broliškai sugyve
nant, kaip pridera kultūriš
kiems žmonėms* kurie brangi
na savo religines ar politines 
pažiūras, bet jų nebando ki
tiems per prievartą užkarti. 
Gal dėlto velionis Petraitis per 
tą trumpą čionai Brooklyne 
gyvenimo laiką buvo įsigijęs 
pagarbos ir tiek daug pažįsta
mų, kad jo šermenyse durys 
neužsidaro.

Reiškiu užuojautą šeimai, 
netekusiai pavyzdingo draugo 
ir tėvo. š. D.

1

Vš

ŠIANDIEN VISU JAUNU VYRU 
REGISTRACIJA

Spalių 16-tą yra Jungtinių 
Valstijų vyriausybės nustatyta 
registracijai visų vyrų, kuriem 
iki spalių 16-tos suėjo 21-ni 
metai amžiaus ir nesuėjo pil
nai 36-ši. Valandos nuo 7 ry
to iki 9 vakaro.

ši registracija nieko bendro 
neturi su ateivių registracija 
nei su spalių 1-5-tą pasibai
gusia piliečių registracija bal
savimams. Įstatymas nepaliuo- 
suoja nuo registracijos nei vie
no to amžiaus vyro, turi re
gistruotis visi: piliečiai ir ne- 
piliečiai, nuolatiniai gyvento
jai ir svečiai, sveiki ir ligoniai, 
dirbanti ir bedarbiai, pavie
niai ir vedę, taipgi turį užlai
kyti šeimas.

Iš suregistruotų bus parink
ti tarnaut privalomojoj kari-

I nėj tarnyboj tie, kuriuos vy- 
Iriausybės tam tikslui pastaty
tos tarybos ras tinkamais ir tikisi suregistruoti apie ii,107,- 
reikalingais paimti.

Registruotis vietos įsteigta 
Liaudies Mokyklų patalpose 
visose apylinkėse. Nežinant, 
kurioje jūs turite registruotis, 
klauskite policisto arba rinki
mų distrikte.

Užsiregistruojančių klaus: 
vardo, pavardės, adreso, tele-■

fono numerio, gimimo datos ir 
vietos, visada žinosiančio jūs 
adresą asmens vardo, adreso 
ir kokia jo giminystė jums, 
samdytojo vardo ir darbo vie
tos adreso.

Išpildyta registracijos blan
ką kiekvienas turės paliudyt 
savo parašu.

Įsakyta ligoniams apie sa- 
vę pranešti registracijos sto
tims per draugus, o esanti ke
lyje, jei negali pakeliui užsi
registruoti, turės užsiregis
truoti greičiausiu laiku po su
grįžimo ir registrato'riąms išsi
aiškinti d ėl ko pavėlavo.

Įstatymu reikalaujama, kad 
užsiregistravus gautą kortelę 
visuomet nešiotųsi su savim, 
nes bile kada gali pareikalau
ti parodyti.

New Yorko mieste šiandien

000 jaunų vyrų, o visoje ša
lyje manoma suregistruoti 
tiek, jog iš parinktinių bėgiu 
sekamų 5 metų sudarys armi
ją iš beveik 5,000,000 vyrų. 
Aprokuojama, kad jau dabar 
armijoj ir laivyne tarnauja 
apie 1,015,471 vyras iš visų 
48 valstijų.

Būkite Maspethe Girdės Cacchione

Amteris Kalbės Adatos 
Amatu Darbininkams
Prieš išvyksiant į “up-state” 

antram prakalbų maršrutui, 
Israel Amter, Komunistu Par- 
tijos kandidatas į J. V. sena
torius iš šios valstijos, kalbės 
dar eilėj mitingų mieste, kaip 
skelbiama spaudoj ir lapeliuo
se, taipgi spalių 15-tos vaka
rą jam suruošta radio progra
ma 11 vai. vakaro iš stoties 
WABC.

per pietus, spalių 
kalbės didžiuliame 

mitinge kampas

Šiandien 
16-tą, jisai 
atviro oro 
38th St. ir 8th Ave., New
York, kur per pietus sueina 
tūkstančiai kriaučių, kadangi 
vieta randasi pačiame centre 
adatos industrijos.

Spalių 16-tos vakarą jis kal
bės Park Palace, 5 W. 11 Oth 
St., N. Y. Čionai, apart Am- 
terio, kalbės ir vietiniai veikė
jai Jose Santiago, A. W. Ber
ry, Armando Roman.

Spalių 17-tos vakarą Amte
ris kalbės Liaudies. Mokyklos 
No. 2 patalpose, 107 Waverly 
Place, Yonkerse. Po šių pra
kalbų išvyksta į Schenectady 
ir kitur.

Sugrįžo iš Prakalbų 
Maršruto

Pribuvo Pabėgėliu
Laivu Nea Heilas pereitą 

sekmadienį pribuvo iš Franęi- 
jos 15-ka asmenų, buvusių 
anti-naziškos spaudos rašytojų 
ar bendradarbių, bijojusių pa
tekti į nazių rankas. Tarpe ki
tų, buvo Heirich ir Gottfried 
Mann, brolis ir sūnus Tho- 
mas’o Mann, žinomo novelis- 
to.

PRAMOGOS
Lietuvių Jaunų Vyrų Susivieniji

mas ruošia vakaruškas šeštadienį, 
spalių 19 d., savoj patalpoj 425 
Grand St. Kviečiame visuomenę 
skaitlingai dalyvauti. (244-245)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti ant 

ūkės, turi suprasti ūkės darbą ir 
ūkės mašineriją. Pageidaujama vi
dutinio amžiaus žmogus, blaivinin
kas. Darbas visiems metams. Kreip
kitės asmeniškai arba laišku: S. 
Gendrik, Atlantic Ave., Fairport, 
N. Y. (244-246)

Reikalingas šiltas kambarys, ne 
aukštai, su privilegija vartot gasą. 
Pageidaujama Williamsburge, ar kad 
ir toliau. Pranešt “Laisvėn,” G. P. J. , 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. i

(244-246)

SUSIRINKIMAI
E. N. Y. &

Trečiadienį, 16 
Buzelio patalpoj, 
ir Atlantic Ave., 
rinkimas. Nariai, 
vaukite. — Sekr/

RICH. HILL
d. spalių, 8 v. v. 
kampas Crescent

įvyks
kurie

kuopos susi- 
galite, daly- 
(243-244)

MOTERŲ ATYDAI
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu- 

bo susirinkimas įvyks šį ketvirtadie
nį, spalių 17-tą, 8 v. vakaro, 419 
Lorimer St. Kviečiamos ir ne narės. 
Literatūros skyriaus narės gaus 
naują knygą “Istorija.” —Valdyba.

(244-245)

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

geriausių

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

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Dlokas nuo Hewes elęveiterlo stoties

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Sekmadienį, 20 d. spalių, 4 
vai. po pietų visi ir visos bū
kite Maspethe, National Hali, 
61-60—56 Road.

Ne tik matysite “šalaputrį”, 
bet ir sueisite daug pažįsta
mų, girdėsite prakalbėlę d. R. 
Mizaros, galėsite skaniai pa
valgyti ir išsigerti, o paskiau 
prie geros muzikos šokti iki 
vėlumai nakties.

O štai geriausias praneši
mas—įžanga tik 40 centų.

Maspethiečiai nepatingi at
važiuoti į kitų kolonijų paren
gimus, tad dabar labai prašo
me ir kitų mus nepamiršti. 
Mes stengsimės priimti visus 
kuogeriausiai.

Peter V. Cacchione, kuris 
užpereituose rinkimuose gavo 
virš 43,000 balsų ir tik apie 
poros šimtų balsų skirtumą li
kosi neišrinktas į Miesto Ta
rybą, šiemet vėl kandidatuo
ja į tarybininkus. Jis, beje, 
kandidatavo ir pereitais rin
kimais. Nors dėl technišku
mų jis tada buvo numestas 
nuo baloto, tačiau desėtkai 
tūkstančių žmonių už jį bal
savo įrašymu jo vardo į ba
lotus. Tas energingas darbi
ninkų kovotojas ir kalbėtojas 
šiemet yra oficialiai ant balo
to.

Lankėsi R. Matusevičius 
sugrįžimo iš ilgoko prakalbų 
maršruto, kuriame jis aplankė 
tūlas “up-state” kolonijas, 
taipgi Ohio, Michigan ir Illi
nois valstijas, iki Chicagos. 
Pasekmės, sako Matusevičius, 
buvo patenkinančios. Iš savo 
įspūdžių jis pats parašys dien
raščiuose.

Slidūs Keliai

po

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)

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

Komisija.

Svečiai
williamsburgiecius La-Pas 

zauskus viešėjo Eva Mikalaus
kienė, jųjų giminaitė iš Hart-, 
ford, Conn. Aplankė Pas. Pa
rodą ir kitas įdomybes, taipgi 
dalyvavo lietuvių kriaučių ba
liuje pereitą šeštadienį. 
~""Prie? savaitę porai dienų 
buvo atsilankius scrantonietė 
O. Janušauskienė atlankyti sa
vo dukterį ’ ir žentą Sinkus, 
taipgi pamatyti Pas. Parodą.

Į velionio A. Perlaičio, 
Grand Chair Corp, buvusio 
savininko šermenis, tarpe ki
tų, atsilankė Nalivaika iš 
Gardner, Mass., brooklyniečio 
Jurgio Nalivaikos brolis.

Kokia jo programa ir ką jis 
žada darbo žmonėms, be abe
jo, kandidatas išdėstys savo 
prakalbose, kurių ' vienos 
įvyksta šio ketvirtadienio va
karą, spalių 17-tą, Brooklyno 
Academy of Music, Lafayette 
Ave. ir Ashland Place, Brook- 

1 lyne.

Inkorporuoti žmogžudžiai 
Nužudę Unijistą

Valstijinis motorinės važiuo- 
tės komisionierius 
Mealey perspėjo 
būt atsargiais ant 
dangi šis sezonas
pavojingas. Jis nurodo, jog 
šlapiais lapais apdengti keliai 
yra nemažiau pavojingi už 
apledytus.

Carroll E. 
motoristus 
kelių, ka- 
yra labai

r

i
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Dienraščio “Laisves”
KONCERTAS 

/ 
Bus

Lapkričio 10 November 
1940

LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVENUE, BROOKLYN, N. Y. 

b
•

Bilietai jau gatavi. Prašome iŠ anksto įsigyti bilietus 
ir tuomi užtikrinti sau sėdynę.

ĮŽANGA $1.00, 75c ir 50c.
i i ♦

PO PROGRAMOS BUS ŠOKIAI 
Vientik šokiam įžanga 40 centų. i

Brooklyno prokuroras 
Dwyer pripažino unijistų 
legacijai pereitą pirmadienį, 
kad veiklus eilinis unijistas 
Peter Panto buvo nužudytas 
per Inkorporuotus žudeikas ir 
kad jam tas faktas galutinai 
žinomas. Prokuroras tą pripa
žino delegacijai atsilankius 
^as jį reikalauti, kad policija 
daugiau nedaleistų chuliganų 
atakų, kokios buvo padarytos 
ant dokų darbininkų mitingo, 
pereitą trečiadienį.

Prokuroras prižadėjęs jiems 
tą apsaugą po to, kaipįjie pa
reiškė didelį nepasiterykinimą 
dokininkų unijos viršininko 
Ęjnil Camarda valdymu uni
jistų mušeikų pagalba, kaip 
tas buvo padaryta pereitą tre
čiadienį, kada trys Camardos 
mušeikos užpuolė eilinių na
rių mitingą ir ten sudaužė 
galvą jaunam dokų darbinin
kui Pete Mazzie. šis jaunuolis 
stojo priešakin eilinių narių 
kovos prieš raketierišką vir
šenybę po to, kaip dingo taip
gi jaunas ir unijos narių my
limas vadas Peter Panto.

de-

Mazzie. skundu, trys mušei
kos teisėjo sulaikyti perklausi- 
nėjimui.

Delegaciją 
sudarė vietos 
unijų, taipgi 
nacijų atstovai.

pas O’Dwyer 
CIO ir AF of L 
masinių organi-

•'Wi' i|)ĮiįiiWiį'i^įi

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau dėdžių Prano Kazlaus

ko, Mikolo Kazlausko ir jų sesers 
Onos Kazlauskaitės. Gyveno Čikago
je 1926 metais ir siuntinėjo laiškus 
į Lietuvą. Yra pasiuntę Lietuvos Is
toriją ir Vinco Kudirkos Raštus. Jų 
brolis Jonas Kazlauskas vedęs Juze
fą Petkevičiūtę, gyveno Paviečių 
kaime, Kurtavėnų valsčiaus, Šiaulių 
Apskr.,- Kauno gubernijoj. Turėjo sū
nus, Jurgį, Petrą, Leoną ir Stasį, 
taipgi Jogasę ir Zosę. Stasys stengė
si išvažiuoti Amerikon, vyresnis 
brolis Jurgis išvažiavo Brazilijon ir 
Leonas gyveno Montevideoj, Uru
guay. Ona Treinauskienė siuntė bis- 
kį dovanų sesutėm, tai prašau atsi
liepti per laišką, ar per dienraštį 
“Laisvę.” Esu “L.” skaitytojas ir 
ALDLD narys. Leonas Kazlauskas, 
Sero Cine Selecto, R. O. del Uru
guay.

Pajieškau partnerio dėl saliūno- 
restauracijos biznio. Katras nori pa
daryt gerą pragyvenimą prašau at
sišaukti. Esu vienas, neturiu šeimy-' 
nos. Rašykite: R. D. 144 New Main 
St., Yonkers, N. Y.

■F. W. SHALINS

Tel. Virginia 7-4499
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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.

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

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

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

Telefonas 'EVergreen 7-1661

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlai

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
281 BEDFORD AVE., 

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

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Teit ev. 7-3451 Brooklyn, N. Y.

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

880 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

, ’ Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Brooklyn, N. Y

OPEN DAY and NIGHT

RHEA

Turkish Room, Russian

LAIDIES’ DAYS
Mon. and Tues. from 12 a.m. to 

.« ji',
11 p.m. After 11 p.m. for gents

Managed by

TEITELBAUM

:■ Office Phone Inside Phone
:• EVergreen 4-6971 EVergreen 4-6485
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Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street

Vapor 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
QENTS* DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all/day and night

Lietuvių Kuro Kompanija
į {DEDAME master-kraft oil burners
I Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)
I Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
I “burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
I Maloniai suteikiame aprokaijnus be jokio mokesčio.

5 
Si

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name




