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tu važiavai Ameri- 
tavo kelionei rinko 
aukas ?

O tavo ?

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytojų savo dien
raščiui.

LAISVĖS s,O.^M2E"wsSTKEET Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Spalių (Oct.) 17, 1940 Pavienio Numerio Kain* 3c. Metai XXX. Dienraiėio XXII

KRISLAI
Tautininkų Aukos Smeto

nai.
Socialistų—Buvusiems

Žvalgybininkams.
Pagaliau!
Janonis, Žemaitė, Biliū

nas ...
Ir Gen. Černius!. . .

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00
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i

Smetonininkai renka aukas 
Antanui Smetonai, — “tautos 
vadui” parsitraukti jį Ameri
kon. Andai vienas geras lais
vi etis sako, kalbėjęs su tūlu 
darbininku, kuris jo užklausė:

—Kai 
kon, ar 
kas nors

—Ne!
—Ne!. . .
Tasai pokalbis tinka veik 

kiekvienam iš mūsų, kurie at
vykome į Ameriką.

Bet tautininkai-fašistai ren
ka Smetonai aukas. Jie įkūrė 
“Lietuvai gelbėti fondą”, o 
dabar per tą fondą prašo iš 
savo pasekėjų dolerių “tautos 
vadui” “gelbėti” iš Hitlerio 
prieglaudos.

“Tautos vadas” yra bage
tas vyras. Jis turi kavos plan
taciją Brazilijoj, turi planta
ciją Palestinoj, turi palocius 
Francijoj, turi bankuose šim
tus tūkstančių dolerių. Ir va, 
smetonininkai-fašistai jam da
bar renka iš darbo žmonių 
aukas!

Socialistai kadaise buvo su
kūrę komitetą “Vilniaus bied- 
nuomenei šelpti.” Jiems pavy
ko surinkti apie 500 dolerių. 
Dabar tuos pinigus perveda 
naujai įkurtam savo komite
tui, kuris rems smetoniškus 
žvalgybininkus, p a b ė g usius 
pas Hitlerį ant burdo ir ten 
dirbančius Gestapui!

Socialistai, beje, dar turi 
pasigrobę Amerikos Lietuvių 
Kongreso pinigų. Veikiausiai 
jie ir tuos pinigus siųs smeto-( 
niškiems žvalgybininkams, es
antiems Hitlerio užantyje.

Didesnę neteisybę, didesnę 
klastą ir apgavystę vargiai 
kur nors kitur surastum !

Pagaliau Kaune bus pasta
tytas Dariui-Girėnui pamink
las. Jis teks pastatyti nauja
jai Lietuvai — tarybinei Lie
tuvai.

“Dabar, kai valdžia atiteko 
į pačios liaudies rankas, Ta
rybų Socialistinė Lietuva susi
rūpino pagerbti drąsiuosius 
lietuvių liaudies sūnus ir pa
statyti jiems tinkamą pamin
klą. . .”

Šitaip rašo Jonas Šimkus, 
vyriausias “Darbo Lietuvos” 
redaktorius.

Šitų žodžių rašytojas kadai
se sakė Brooklyne kalbą apie 
Darių ir Girėną ir apie rei
kalingumą jiems paminklo 
Brooklyne. Tuomet Lietuva 
dar nebuvo tarybinė. Jis žy
mėjo, kad tik laisva Lietuva, 
tik Lietuva be smetonininkų 
galės ir mokės tinkamai 
tinti tuodu vyru.

Pranašystės pildosi 
čiau, negu kas tikėjosi!

įver-

grei-

Anglų Šarvuočiai 
Nuskandino 3 Italų 

Karinius Laivus
Anglai Praneša:

London. — Anglų šar
vuotlaiviai “Ajax”, 6,985 to
nų, ir “York”, 8,250 tonų, 
nuskandino tris karinius 
italų laivus naikintuvus: 
“Artagliere,” 1,620 tonų, ir

Amerika ir Anglija 
Nori Sovietu Sąjun

gos Draugiškumo
Washington. — Jungtinės 

Valstijos ir Anglija deda 
pastangas, kad patraukt 
Sovietus į savo pusę bent 
tiek, kad jie laikytųsi pa
lankaus bepusiškumo kas 
liečia Ameriką ir Angliją. 
Tai šiuom sumetimu prez. 
Rooseveltas nusprendė pra
leist Sovietų Sąjungai maši
nas ir fabrikinius įrankius.

Vokiečiai Naikina Anglu 
Prieplaukas ir Kareivines

Vokiečiai Praneša:
Berlin,' spal. 16.—Naktį 

vokiečių lakūnai didžiomis 
bombomis išsprogdino ir pa
degė kelias Londono prie
plaukas, sunaikino orlaivių 
pastoges ir kareivines į 
šiaurius nuo Londono ir pa
degė anglų kazermes piet
rytinėje Anglijos dalyje. Jie 
taipgi bombardavo geležin
kelius ir fabrikus pietinėje 
ir vidurinėje Anglijoje.

Per 24 valandas vokiečiai 
nušovė žemyn 6 anglų lėk
tuvus, o anglai—1 vokiečių 
orlaivį. 1

Trys vokiečių submarinai 
nuskandino du žibalinius 
anglų laivus ir du ginkluo
tus prekinius laivus, visol 
per 40,000 tonų įtalpos.

Vokiečiai iki šiol abel- 
nai sunaikina po 37 anglų 
lėktuvus ant kiekvienų še
šių vokiečių orlaivių, ku
riuos anglai nušauna.

du “Airone” rūšies naikin
tuvus, po 695 tonus. Mūšis 
įvyko praeitą šeštadienį be
auštant, juroje, tarp Mal
tos ir Sicilijos; ir italai ant 
rytojaus paskelbė, būk jie 
sunaikinę stambų anglų 
šarvuotlaivį “Neptune” rū
šies ir sužeidę kitą anglų 
šarvuotį ir lėktuvų išvežio
to ją, o italai, iš savo pusės, 
tai, girdi, praradę tik tris 
mažiukus torpedlaivius.

Bet tikrumoje italų kari
niai laivai tada tik prašo
vė kelias skyles anglų šar
vuotlaivyje “Ajax” virš 
vandens linijos, o šiaip jo
kio anglų laivo nenuskandi
no ir nesužeidė. Paties 
“Ajaxo” žaizdos nepavojin
gos, ir jis būtų galėjęs tęs
ti kova.

Šis anglų šarvuotlaivis 
nuo pirmiau pagarsėjo tuo- 
mi, kad andai mirtinai su
žeidė vokiečių karo laivą 
“Graf Spee.”

Prakišę mūšį mažesnieji 
italų kariniai laivai, išlikę 
gyvi, apsileido dūmais ir 
bėgo visais garais nuo an
glų. Už 80 . mylių stovėjo, 
stambūs Italijos karo lai
vai, bet jie nedrįso plaukt 
pagalbon mažesniem saviš
kiam laivam.
Anglų šarvuotlaiviai, skan

dindami itališkus naikintu
vus, numetė į vandenį prie
taisus grimzdantiem italų 
jūreiviam išsigelbėti.

Vokiečiai Trissyk Žiauriau 
Bombarduosią Angliją

Vokiečių Pranešimas:
Berlin, spal. 16.—Vokie

čių valdovai ,• sako, kad to
liau jų orlaiviai tris kartus 
žiauriau, plačiau 
kiau bombarduos 
kaip iki šiol.

Praeitą naktį 
lakūnai numetė
svarų bombų į Londoną, tai 
tūkstantį kartų daugiau, 
negu anglų orlaiviai tą pa
čią naktį numetė į Vokieti
ją.

ir smar-
Londona,€•/

vokiečiu 
2,200,000

NAZIAI BE SOVIETU 
•ŽINIOS MARSAVO 

Į RUMUNIJA
Maskva. — Danijos laik

raštis “Politiken” paskelbė 
šitokį pranešimą iš Berly
no:

“Sovietų vyriausybei bu
vo iš anksto duota žinia,

1,000 Vokietijos 
Orlaivių Šturma

vo Angliją
Anglai Praneša: šiai, atkakliai bombardavo

London, spal. 16.—Pulkai vokiečių prieplaukas, orlai- 
vokiečių orlaivių šiandien vių stovyklas ir įvairius fa- 
iš ryto ir dieną puolė Don- brikus.
doną ir kitus Anglijos mies-| Pačiame Berlyne anglų

300 VOKIEČIŲ TANKU 
PALEI RUMUNŲ SIENĄ 

SU SOVIETAIS

Elta praneša:
“Be jau išleistų Lenino, Sta

lino, Engelso, Molotovo, Pa
leckio, Janonio paveikslų, 
Spaudos Fondas spausdina 
dar Markso, Engelso, M. 
Gorkio, žemaitės, Vinco Krė
vės ir J. Biliūno paveikslus, 
tinkamus visuomenei,

. goms ir mokykloms...
Tik naujojoj Lietuvoj bus 

gražiai įvertinti Janonis, že
maitė, Vincas Krėvė, Biliūnas 
ir kiti lietuvių tautos kultūrai 
nusipelnę žmonės! /

Bet už tai “tautos vado”, 
Zosės ir kitų tos rūšies did
vyrių paveikslai Lietuvos žmo
nių neerzins,—jie tapo iššluo
ti iš visuomenės įstaigų amži
nai.

Algeciras, Ispanija, spal. 
16—“Keno tai” orlaiviai, 
aukštai skrisdami; šturmin- 
gai bombardavo anglų tvir
tovę Gibraltarą.

įstai

karininkų susirinkime. Jis ten 
buvo išrinktas prezidijuman 
ir sakė kalbą, dėkuodamas 
Stalinui ir Raudonąja! Armi
jai už padėjimą Lietuvoš žmo
nėms išsilaisvinti iš smetoniš
kojo jungo.

Reikia tikėtis, kad Ameri
kos lietuviški fašistai, socia
listai ir klerikalai ir gen. Čer
nių apšauks “išdaviku,” kam 
jis eina podraug su Lietuvos 
liaudimi.

Šiandien kiekvienas, kuris 
tik pasireiškia už laisvą Lie
tuvą, prieš smetoniškąjį reži
mą, socialistų-fašistų ir kunigų 
yra apšaukiamas “išdaviku”. 
Tokis žmogus, mat, išdavė bu
vusių Lietuvos dvarininkų, 
bankininkų, fabrikantų ir sme- 

interesus. Išdavė

Bucharest, Rumunija. — 
Vokiečiai nusiuntė 300 savo 
tankų j Dunojaus prieplau
kos-Galati sritį, ties Sovie
tų siena. Tankus atlydėjo 
būriai vokiečių karo orlai
vių. Pranešama, kad Sovie
tai palei savo rubežių su 
Rumunija sutelkė 150 iki 
180 tūkstančiu Raudonosios 
Armijos.

Rumunijos valdžia oficia
liai užginčijo anglų pasklei
stus girdus, būk Sovietų ka
riuomenė jau įsiveržus 20 
mylių į rumunų žemę. Rau-' 
donoji Armija niekur ne
peržengė Rumunijos rube- 
žiaus.

kad vokiečių kariuomenė įus smarkiau negu bet ka- orlaiviai padegė kariškai
|bus siunčiama į Rumuniją y^a. — Pagal neoficialius svarbius pastatus.
Sovietam taipgi buvo laiku skaitmenis, šiuom atveju1 • ■■ ■ ■ ......  .............. ...... ■ •
nvnnočfo Vnkvfns filralniQ irL-i j i • __ u: Itūkstantis vokiečių bombi- q • t • it i

ninku ir lengvesnių lėktuvų □06110131 ADIS nCK3“ 
atakavo Angliją, ir padarė t . p . » 
anglam daugiau nuostolių Į*]^Y]ĮĮ)0 Sutarti Ja- 
negu kada pirmiau. Bent; 
vienas vokiečių orlaivis kas 
minutė bombardavo Londo
ną be paliovos per 30. va
landų.

Anglai numušė žemyn 18 diplomatai spėja, kad Japo- 
vo kiečių orlaivių, o vokie-'nija greitoj ateityj padarys 
čiai—15 anglų lėktuvų.

Šiuo žygiu vokiečiai mėžtais. Sako, jog Vokietija pa- n/|;i; I-llmi Vim.
te ir didžiausias iki šiol oro dvigubino savo pastangas, ifiinonų jauny vyrų 
bombas.
ANGLŲ LAKŪNAI SUDE
GINO DAUGIUS VOKIE

ČIU GAZOLINO

pranešta, kokiais tikslais ir 
kiek vokiečių kariuomenės 
siunčiama į Rumuniją.”

Tą pranešimą sekamai at
remia Tass, oficialė Sovie
tų žinių agentūra:

“Tass yra įgaliotas pareik
šti, jog šis ląikraščio ‘Po
litikei? pranešimas nesutin
ka su tikrenybės faktais.”

Sovietų Armija Turi Būt 
Pasiruošus, Sako “Rau

donoji Žvaigžde ’
Maskva. — Sovietų ka

riuomenės laikraštis “Rau
donoji žvaigždė” rašo, jog 
“tarptautinė padėtis dabar 
įveržta,” todėl “Raudonoji 
Armija turi būt gatavai 
mobilizuota ir prirengta.

“Raudonosios: Armijos di
sciplina turi būt stipresnė, 
uolesnė ir griežtesnė negu 
disciplina kitų kraštu armi
jų, kurios rymo ant klasinės 
priespaudos.”

Raudonosios Armijos ofi- 
cieriai už įsakymų neįvyk
dymą gali būt pažeminti ir 
net iš armijos pašalinti.

■■■ Sų 

■

ponų su Sovietais
London. Čionaitiniai

nepuolimo sutartį su Sovie- Rooseveltas Šaukia 16
d* \

|kad sutaikyti Japoniją su 
Sovietų Sąjunga.

Tokio, spal. 16.—Japoni-

Gint Demokratiją H
•/

Washington, spal. 16.—
jos valdžia oficialiai nepa-1 Prezidentas Rooseveltas per

Anglijos orlaiviai bombo- tvirtina pranešimų iš Lon-1 radio nurodinėjo, kodėl rei- 
mis uždegė didį Vųkietijos dono, kad Japonija ir So- 
dirbtinio gazolino fabriką vietai neužilgo pasirašysią1 vyrams 
Politze. Visas fabrikas, ket
virtainės mylios ploto, pa
virto liepsnomis. Jie taip 
pat padegė vokiečių žibalo 
tankus Magdeburge, Bohle- 
ne, Hanovery] ir Meisburge. 
Be to, anglų lakūnai įnirtu-

Skubiai Kraustomi Vokiečiai 
Iš Sov. Bessarabijos

Oro Bombos Palaidojo Daug 
Žmonių Londono Slėptuvėse 

Anglų Pranešimas: 
v London, spal. 16.—Vokie
čių oro bomba suardė vie
ną mokyklą ir palaidojo 
daug žmonių, kurie joj slė
pėsi nuo vokiečių bombų. 
Kita priešo bomba susprog
dino kitą londoniečių slėp
tuvę ir užmušė tam tikrą 
skaičių žmonių joje. Trečioj 
slėptuvėj gyvi palaidoti 7 
žmonės.

Didžiosios vokiečių bom
bos taip smarkios, kad vie- visą bloką namų.

-įkia susi registruot jauniems 
i karinei tarnybai, 

tarpsavinę nekariavimo su- savo šalies gynimui. Jis 
tartį; bet japonų valdinin- sakė, kad Jungtinės Valsti- 
kai (atvirai kalba, kad toiia jos turi 130 milionų gyven- 
sutartis su Sovietais būtų tojų, o šios šalies armija ir 
Japonijai labai pageidauja- milicija sudaro tik pusę mi- 

•I liono ginkluotų vyrų. T1J0 
tarpu kiti kraštai su ma
žiau gyventojų, o turi po 5 
ar 6 milionus išlavintų vy
rų savo armijose.

“Mes gyvename tokiu laL 
,ku, kad mums grūmoja pa- 

So jvojus iš užsienių,” pareiškė 
prez. Rooseveltas ir atsišau
kė į 16 milionų jaunų vyrų 
gint Amerikos demokratiją.

ma.

Roma. — Mussolinio laik
raštis “Popolo d’Italia? tei
gia, kad Japonija veda de
rybas su Sovietų Sąjunga 
dėlei draugiškumo tarp tų 
dviejų šalių. Sako, jog' ki-Bucharest. — Vokiečiai < _ „ , „ „

skubi iškraustyt 90,000 savojvirčai tarp Japonijos ir 
tautiečių iš sovietinės Bes-[ vietų buvęs tik “dirbtiniai”
sarabijos, kuri rubežiuojasi 
su Rumunija.

Vokietija reikalavo pra
tęst tų vokiečių iškrąusty- 
mo laiką. Sovietai atmetė 
reikalavimą ir pareiškė, 
kad jie turi būt iškraustyti 
iki lapkričio (November) 
15 d.

(Bet kurie Bessarabiios 
vokiečiai norės pasilikti So
vietų ribose, tai ir galės.)

ir paviršutiniai; pranašau
ja, kad tie kivirčai išnyksią.

Sulaikyta Japonijai Sena 
Geležis iš Amerikos

*1

“S

na tokia bomba sunaikiną

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS PRALEIDŽIA SOVIETŲ SĄJUNGAI 
ĮRANKIUS IR MAŠINAS;'VADINA JA DRAUGIŠKA ŠALIM

Komunistai Laimėjo Rinkimu
Teisę Wash, ir N. Jersey.

Washington© valstijos 
aukščiausias teismas užgy- 
rė piliečių parašus surink
tus komunistų kandidatam visai sustabdė išvežimą bet 
išstatyt šiuose rinkimuose, .kokios senos geležies ar 

New Jersey valstijoj ko- plieno laužų į Japoniją, 
munistai išsikovojo teisę 
statyt savo kandidatų sąra-j Cen tralinės ir Pietinės Am- 
šą rinkimam, nežiūrint dau- erikos kraštam leidžiama 
gelio skundų iš priešų pu- pirkti seną geležį ir plieną 
sės.

Washington. — Amerikos 
vyriausybė nuo spalių 15 d. 

’ nn i i ntn Va rl n y r, x mm O r\Ar

Nuo šiol tik Anglijai if

iš Jungtinių Valstijų.
1939 metais Japonija par- 

2,000,000 Vokiečių Armijos sigabeno iš Jungtinių Val- 
Arti Sovietų Sienos stijų geležies ir plieno lau- 

Washington,

1

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas spal. 15 
d. pavadino Sovietų Sąjun
gą draugiška šalim ir pa
reiškė, jog Sovietai gaus 
įrankius ir mašinas, kuriuos 
jie užsisakė Amerikoj, iš
skiriant tik tokią mašineri
ją ir įrankius, kurie būti
nai reikalingi pačioms Jun
gtinėms Valstijoms — ga- 
mint apsigynimo pabūklus 
šiai šaliai. Apie būtinumą 
pasilaikyt kai, kuriuos įran
kius bei mašinas spręs ži
novai iš Jungtinių Valstijų 
armijos ir laivyno.

Liepos mėnesį šiemet 
prez. Rooseveltas buvo pa
tvarkęs, kad įvairios šalys 
turės gaut tam tyčia leidi-*

Iš Vilniaus pranešama, kad 
neilgai Lietuvoje -premjeravęs, 
brig. gen. Černius dalyvavo \ tonininkų 
Lietuvos liaudies kariuomenės juos Lietuvos liaudžiai.

- / v *‘1

mus, jei norės išsivežt iš 
Amerikos fabrikinius įren
gimus bei karo pabūklus, ku
riuos tos šalys yra užsisa
kiusios Jungtinėse Valstijo
se. Tuom patvarkymu, pa
gal Amerikos bepusiškumo 
įstatą, buvo faktinai sulai
kytas išgabenimas tokių 
įrankių ir pabūklų į visus 
kraštus apart Anglijos. 
Kartu buvo sustabdytas ir 
mašininių įrankių išvežimas 
į Sovietų Sąjungą, kuri tu
rėjo užsisakius Amerikoje 
tų reikmenų už 6 milionus 
dolerių. Dabar gi Sovietam 
bus praleista bent du treč
daliai visų jų užsakymų šio
je šalyje, gal ir daugiau.

Dabartinį . patvarkymą 
prezidentas padarė pagal

naująjį įstatymą (Faddis 
bilių). Šis įstatymas leidžia 
pręzidentui sulaikyti sveti
mų kraštų užsakytus karo 
pabūklus, .mašinas, įrankius 
ir kitus dalykus, reikalin
gus Amerikos apsigynimui, 
ir atlyginti už juos ameri
kiniams fabrikantams. Įs
tatymas taip pat duoda pre
zidentui teisę parduoti bei 
perleisti tuos įrankius ir pa
būklus tūlom svetimom ša
lim, kur šie dalykai tarnau
tu Amerikai ar bent nebū
tų prieš ją atkreipti.

Šis įstatymas žymia da
lim taikomas tam, kad Vo
kietija aplinkiniais keliais 
negalėtų per kitus kraštus 
gaut karo reikmenų iš Am
erikos.

M

stijų geležies ir plieno lau- 
špal. 16.— žų už 32 milionus 593 tūks- 

Čia skaičiuojama, kad vo- tančius dolerių.
kiečiai sutraukę 2,000,000 
kariuomenės į Sovietų pa
sienį, bet dar nenužiūrima, 
•kad vokiečiai susikirstų su 
Sovietais.
Pasak Italų, tai Japonų Po

zicija “stipresnė” už 
Amerikos

Roma. — Italų spauda 
tvirtina, kad strateginiai- 
karinė Japonijos padėtis 
esanti “stipresnė” negu 
Jungtinių Valstijų, ypač1 
kalbant apie šių dviejų šalių 
jūrų ir oro laivynus. O An
glija tai, girdi, neturi jo
kios galimybės išvystyti oro 
karą prieš Japoniją.

ORAS 
šilčiau.

SSRS Nieko Nesako apie 
Sanlikius su Vokietija

Maskva, spal. 16.—Sovie
tų vyriausybės atstovai nieV 
ko nesako apie Sovietų Są
jungos santikius su. Vokie
tija,—nors užsieniai pilni 
gandų apie tariamus vo
kiečių ir Sovietų karinius 
prisiruošimus palei sienų 
tarp Rumunijos ir Sovietų 
Sąjungos.

Roma. — Italų spauda ra
šo, kad Burmos Kelio ati
darymas Chinijai gaut gin-

Šį ketvirtadienį klų ir amunicijos įvels Ame
riką į karą.

Ai
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Browderio Apeliacija Priimta
Kai s. m. sausio mėn. 20 d. federalinis 

teismas New Yorke nusmerkė USA Ko
munistų Partijos generalinį sekretorių 
Earl Browderj keturiems metams kalėti 
ir užsimokėti $2,000 piniginės pabaudos, 
daugeliui Amerikos žmonių atrodė, kad 
jo nusmerkimas buvo padarytas politi
niais sumetimais, o ne dėl paties nusi
žengimo. Pats nusmerktasis tuomet pa- 

( 'reiškė, kad jo nusmerkimas buvo tamp
riai susijęs su tuo faktu, kad jis, Brow- 
deris, pasmerkė dabartinės krašto admi
nistracijos traukimą šalies į karą, kad 
jis smarkiai prezidento Roosevelto admi
nistraciją kritikavęs.

Vienas dalykas buvo visiems aišku: 
Browderis buvo nusmerktas (ir nepa
prastai sunkiai nubaustas) ne dėl to, kad 
jis kam būtų skriaudą padaręs arba mie- 
rijęs ją padaryti, o tik dėlto, kad prieš 
tūlą laiką jis buvo važinėjęs Europoje 
po svetimu vardu (savo paties apsau
gai), o vėliau važinėjo Europoje po savo 
vardu. Ir čia pasirodė visa to dalyko 
ironija tame: Browderis buvo nusmerk
tas ne už tai, kad jis važinėjo užsienyj 
po svetimu vardu, bet už tai, kad jis 
važinėjo užsienyj po savo vardu!

4 Kiekvienam yra aišku, kad daugybė 
Amerikos piliečių važinėja užsienyj po 
įvairiais vardais,—dažniausiai tam, kad 
apsisaugoti nuo įvairių nemalonumų, bet 
gi jų teismai nebaudė. Jie pasirinko 
Browderį vyriausiai todėl, kad šis buvo 
politinės partijos, kuri nepatinka teis
mui, generaliniu sekretoriumi, kad jis ’ 
yra veiklus politikoje ir yra stiprus kri
tikas krašto administracijos, kad jis yra 
komunistų vadas.

Daugelis karštagalvių ir Browderio 
politinių priešų tuomet neapsakomai 
džiaugėsi, reikšdami vilties, kad dabar 
Browderis jau ęis į šaltąją, kad jis nebe
galės toliau darbuotis politikoje, kad jis 
bus izoliuotas nuo visokio veiksmo. % t

Tiesa, kaipo to pasėka, jis buvo ban
doma izoliuoti. Visų pirmiausiai teisė
jas Knox jam uždraudė išvažiuoti kur 
nors iš New Yorko su prakalbomis, ne
paisant to, kad jis, Browderis, yra užsi- 
statęs kauciją ir kad jis yra kreipęsis į 
aukštesnįjį teismą.

Bet šių dienų technikos pagalba Brow
deris ir tas kliūtis bei draudimus dalinai 
nugalėjo. Neleido jam išvažiuoti, tai, jis, 
pagalba elektros sriovės, pagalba plokš
telių, pagalba telefonų sakė kalbai Los 
Angeles, Čikagoje, Bostone susirinku
siems tūkstančiams žmonių, pats būda
mas New Yorke. Be to, jis, pasinaudoda
mas radiju, pasiekia dar didesnes mases 
žmonių, nors tas labai daug kaštuoja * 
tiems, kurie prakalbas rengia,—komunis
tams ir jų pritarėjams.

¥ Browderis yra USA Komunistų Par
tijos kandidatu į krašto prezidentus. To- 

, dėl daugeliui jo politinių priešų labai rū
pėjo, kad jis juo greičiau būtų paimtas 
kalėjiman, kad jis negalėtų kandidatuoti.

Bet Browderis ir jo vienminčiai nenu-. 
simena. Drąsiai, energingai jie dirba po
litinėje plotmėje, dirba taipjau ir teis- 

! minėje plotmėje. Jie duoda krašto^aukš- 
čiausiam teismui Washingtone apeliaci
ją, prašydami, kad jis bylą persvarstytų.

Na, ir, pagaliau, spalių mėn. 14 d. auk
ščiausias teismas paskelbia, kad Browde
rio apeliacija priimta, kad jo byla bū
sianti pernagrineta!

į Pasakysime trumpai ir atvirai: 
? Browderio laimėjimas, yra laimėjimas
į Amerikos žmonių, kovojančių už teise-

tumą, už Tėisių Bilių, už gražesnį gy
venimą. • į

Tačiau, tai dar nėra galutinas bylos 
sprendimąs. Jis bus padarytas gal būt 
♦neužilgo. Teismo vienokis ar kitokis by
los išsprendimas gali priklausyti daug ir 
nuo to, kiek didelis bus masinis žmonių 
judėjimas, stovįfe už teisėtumą ir Teisių 

i biliu.
i ___________________________

Jaunimo Diena Kaune
I ♦

Rugsėjo 1 diena yra tarptautinio jau- 
i nimo solidarumo diena. Nepaisant, kad 
i Antras Pasaulinis imperialistinis karas 

liepsnoja, net kariaujančiose šalyse są
moningas jaunimas minėjo tą dieną su
sirinkimais ir kaip tik galėjo.

Kitaip dalykai'buvo laisvoje tarybinė- 
i je Lietuvoje. Lietuva yra ne vien lais- 
; va, bet ir apsaugota nuo imperialistų 
j užpuolimo, nes jos sienas dabar saugoja 
i ne vien Lietuvos Liaudies Armija, bet 

ir visos Sovietų Sąjungos galingosios ka
ro jėgos. “Pravda” aprašo, kaip Kaune 

' buvo minima jaunimo diena. ,
“Jaunuoliai, vaikinai ir merginos, su 

vėliavomis, paveikslais partijos ir vald
žios vadų, gėlėmis ir orkestromis, žy
giuoja prie stadiono,—rašo laikraštis.— 
Pirmu kartu Lietuvos jaunimas išėjo į 

■ gatves laisvai, kad išvien su broliškų 
; tarybinių respublikų jaunimu atšvęsti 

Tarptautinę Jaunimo Dieną.
“Dainos ir muzika plaukia miesto gat

vėmis. Visur tik ir girdisi šūkiai:
“Tegul gyvuoja mūsų galingoji tėvy

nė Tarybinė Respublika!
“Žygiuoja Lietuvos darbo jaunimas. 

Štai ir darbininkų ginkluotas korpusas. 
Važiuoja automobiliniai sunkvežimiai, 
išpuošti gėlėmis, obalsiais ir vadų pa
veikslais. Važiuoja sunkvežimis, ant ku
rio vaizduoja pirmesnę, laike Smetonos 
režimo, Lietuvos jaunuolio padėtį ir už
rašas: “Taip Buvo”. O paskui jį važiuoja 
pilni sunkvežimiai gražiai pasirėdžiusio 
jaunimo, smagaus, dainuojančio ir šo
kančio su užrašais: “O dabar Taip yra!”

“Stadijone prasidėjo programa. Susi- 
rinkiųią atidarė Lietuvos Komjaunimo 
sekretorius Feliksas Bieliauskas. Kalbė
jo Lietuvos Komunistų Partijos rCentro 
Komiteto sekretorius Adomas, ■ kiiris tar
pe kitko sakė: • '

“Smetonos klika norėjo įtraukti Lie
tuvą į karą, bet mums suteikta Sovietų 
Sąjungos pagalba pastojo tam kelią.”

Paskui kalbėjo Lietuvos Komisarų Ta
rybos pirmininkas, Mečys Gedvilas, ku
ris tarpe kitko sakė:

“Tik prieš tris mėnesius laiko Lietu
voj' buvo plutokratinė valstybės forma, 
o dabar mūsų respublika yra pilnateisė 
narė Sovietų Sąjungos. Mes buvome ver
gais, o tapome budavotojais laimingo 
gyvenimo. Žemė, jos turtai, fabrikai, 
dirbtuvės ir bankai dabar yra visos liau
dies turtas. Mes gavome demokratiš
kiausią pasaulyje konstituciją ir pasiren
gę visomis jėgomis ją apginti. Jaunuo
liai, jūsų pareiga mokytis, mokytis ir 
mokytis! Reikia mokytis dirbti fabrike 
ir mokytis savo valstybės reikalus tvar
kyti.”

Po Gedvilo kalbėjo visa eilė kitų Lie
tuvos valstybės vadų ir organizacijų 
veikėjų. ,

‘‘Rusai Apsikasai”
' ' Kada Rumunijos bajorai susitarė su 

Hitleriu ir pasišaukė į Rumuniją Vokie
tijos armiją, tai Amerikoj spauda vėl iš- ■ 
naujo su pasigėrėjimu šaukia, būk Ru- : 
munijoj susikirs Vokietiją ir Sovietų Są
junga. Bulvarinėj spaudoj matome daug 
“žinių”, daugiausiai iš tos pačios Rumu
nijos sostinės Bucharesto, būk jau So
vietų Sąjunga sutraukė galingas jėgas į | 
Rumunijos pasienį, tūkstančius orlaivių f 
ir net kasa apkasus, kad “pastoti vo
kiečiams kelią į Ukrainą.”

Žinoma, tai senos, nudėvėtos pasakos! i 
Kad dabar Hitleris ne tik nenori, bet ir ;

i negali vesti ka'to prieš Sovietus, apie tai
i nereikia nei kalbėti. Jeigu jis išprovo- ' 

kuotų karą prieš Sovietų Sąjungą, tai
į- jam ir jo fašistų režimui būtų’ galas. Iš 
i Berlyno atkarto tinai sako, kad Vokietija 
[ armijos* dalį pasiuntė į Rumuniją sau

goti nuo apglų žibalo šaltinius, kad an
glai juos nepadegtų. Kad Rumunijoj bu
vo daug anglų, t^i faktas, nes pirma Ru- ' 

šis munijos karaliaus ir bajorų valdžia An- I
glijai pataikavo. Dabar nauja fašistinė j 
Rumunijos valdžia ugnimi spjaudo ant

L A- I S V E '

Šis Anglijos lordą butas Londone tapo smarkiai pa
liestas vokiškų bombų.

Laiškas iš Laisvos Lietuvos
• > ’ , t

Asmenys, Kurie Tiki, Kad Jie Yra Ame
rikos Piliečiai, Bet Neturi Įrodymų

Gal daug svetimšalių šio
je šalyje mano, kad jie yra 
Amerikos piliečiai, bet netu
ri jokių pilietybės raštų ar 
įrodymų. Yra daug asmenų, 
kuriuos tėvai atvežė čia kū-

missioner of Immigration 
and Naturalization special) 
leidimą registruoti ir imti 
antspaudas ateivių, kurie 
randasi institucijose. Pašto 
darbininkai bus siunčiami į

dikystėje, kurie tiki, kad 
tėvai tapo Amerikos pilie
čiai prieš jų (vaikų) pasie
kimą pilnų metų, ir tokiu 
būdu perdavė jiems Ameri
kos pilietybę. Bet jokių įro
dymų apie tėvų natūraliza
ciją jie neturi. Yra daug 
moterų, kūrios mano, kad 
jų mirę V^rai' buvo išsiėmę 
Amerikos ^pilietybę, bet ne
žino, kaip tą faktą patik
rinti.

Patartina visiems to
kiems asmenims, kaip ir vi
siems svetimšaliams, kurie 
tik abejoja apie Amerikos 
pilietybę, nuvykti į paštą ir

įvairias institucijas, kur 
randasi ateivių, juos užre
gistruoti, ir pagal raportą, 
taip bus apsidirbta su ligo
niais, kurie dėl gerų prie
žasčių negali nuvykti į re
gistravimo vietą.

FLIS.
> ;■-------------------------------------------------

Žinios iš Laisvos 
Lietuvos

KAUNAS PLEČIAMAS IR 
GRAŽINAMAS

Kaunas.— Tarp Nemuno, 
Neries upių ir Vilijampolės

užsiregistruoti. Kuomet rei- prie pylimų upių krantams 
kės išpildyti klausimą 4'pakelti ir miestui nuo pot- 
apie pilietybę, pažymėkite, vynių apsaugoti šiuo metu 
kad esate pavaldiniai... dirba 2,300 darbininkų, šio-
(kokios) šalies, bet pilnai se vietose yra didelės pie- 
tikite, kad esate Amerikos vos, kurias kasmet užlieda-
piliečiai, kad nors to nega
lite įrbdyti: Jeigu vėliau 
jums teks teisingai apie tą 
sužinoti, galėsite prašyti, 
kad jūsų rekordas būtų pa
mainytas.

Amerikietės, kurios ište
kėjo už ateivių prieš rugsė
jo 22 d., 1922 m., taipgi pa- 
mesdamos pilietybę, ir ku
rios nuo rugsėjo 22 d., 1922 
m. neatgavo pilietybės, pri
valo irgi registruotis kaip 
ateivės. Reikia atsiminti, 
kad keli mėnesiai atgal bu
vo nuspręsta, kad Amerikos 
pilietė, kuri ištekėjo už atei
vio per laiką, kai Jung. Val
stijos buvo karėje—nuo ba
landžio 6 d., 1917 m., iki lie
pos 2 d., 1921 m., nepametė 
pilietystės priežastimi tokio 
ištekėjimo, šitas nuspren
dimas remiasi ant įstatymo 
iš kovo 2, 1907 m., antros! 
dalies, kuri aprūpina, jog 
“Amerikos pilietės nepave- 
linamos save pasišalinti 
(expatriate) iš tėvynės ka
ro laiku.”

Ligoniai ir Ateiviai 
Institucijose

Ateivių Registravimo Į$-į 
tatymo dalis 32 duoda Com-1

vo pavasario ir rudens pot
vyniai. Nemuno ir Neries 
santakoje, vad. Gojuje, pi
lamas antras pylimas, kurį 
baigus, Senamiestis turės
gražią krantinę, o Gojuje 
bus užveistas parkas. Nuo 
Petro Vileišio tilto, jungian
čio Kauną per Nerį su Vi
lijampole, jau pabaigtąja ir 
d^lįmi tiesiamąja dabar 
grindžiama nauja gatvė, 
prie kurios atsidaro nauji 
plotai statyboms. Užbaigus 
pylimus ir paaukštinus Vi
lijampolės pievas, statybai 
tinkami plotai dar padidės. 
Kaunas iš Nemuno ir Ne
ries atkariauja savo eks
pansijai daug naujų erdvių.

SUAUGUSIEMS GIM
NAZIJOS

Kaunas. — Susidomėji
mas suaugusiųjų gimnazijo
mis visoje Lietuvoje nepa
prastas. Kauno pilnojoje vi
durinėje suaugusiems mo
kykloje (gimnazijoj) ir Vili
jampolės nepilnojoj vid. 
mok. mokslo metai prasi
deda spalių 1 d. Jau paduo
ta per 1,300 prašymų. Grei
tu laiku pradės veikti ir 

(Tąsa ant 8-čio pusi.)

Anglijos ir sau už globėją pasikvietė Hit
lerį.

Ar Sbvietų. Sąjunga traukia karo jė
gas į Rumunijos pasienį? Veikiausiai

“Laisvė”.
Gerbiamoji Redakcija:

Meldžiu rasti laišką iš Lie
tuvos nuo p. J. Osiacko. Kad 
laiško turinį aiškiai “L.” Ger- 
biam. Redakcija suprastų, ma
nau čią bus vietoj paaiškini
mas. Buvo taip: Atsišaukė pas 
mane p. J. Osiackas iš Lietu
vos maldaudamas medžiaginės 
paramos. Kadangi aš p. J. 
Osiacko nepažįstu, todėl sta- 
čioginiai nedrįsau suteikti pa
ramą, bet kreipiausi į “Laisv. 
Minties” redakciją, Kaunan, 
pasiųsdamas $5 ir meldžiau re
dakciją, kad už tuos pinigus 
($5.00) įteiktų* p. J. Osiackui 
laisvamaniško turinio knygų ir 
lai jis (J. Osiackas) tas kny
gas parduoda ir už išparduotas 
knygas piniguš pasilaiko sau. 
Matomai, “Laisvoji Mintis” re
dakcija taip ir malonėjo pada
ryti, kaip buvo prašoma. Ir štai 
laiškas nuo p. J. Osiacko kaipo 
paačiavimas.

Jei “Laisvės” redakcija ma
tys, kad tinka įdėti su paaiš
kinimu šį p. J. Osiacko laišką 
į skiltis “Laisvės”, meldžiu tai 
padaryti. Originalą, tai y., laiš
ką p. J. Osiacko malonėkit su
grąžinti man atgal.

Su pagarba,
Dr. A. L. Graičūnas.

1940 m. VIII m. 26 d.
Sveikinu aš, J. Osiackas, ir 

linkiu Mylimam žmonijos Drau
gui Dr. A. L. Graičūnui laimės 
ir ilgo amžiaus.

Gerbiamas. Aš labai dėkin
gas už pagalbą iš Etinės Kul
tūros Draugijos centro. Gavau 
100 knygų, tai yra, brošiūros 
ir 7 knygos “Nuo perkūno iki 
baziliko.” Gavau aš laišką kar
tu su knygom VIII-8d. Laiške 
radau, kad Gerbiamas liaudies 
drauge, pasiuntei “Liaudies 
Balso”. Užtai dėkui širdingai.

Aš beprotiškai myliu kny
gas ir vargstančią liaudį. O tik
renybėj Lietuvoj nebuvo gerų 
knygų, kad ir brangiausiai mo
kėtum. Dabar turime sovietinę 
Lietuvą. Turim laisvą žodį ir 
spaudą darbininkai. Lietuva 
buvo tėvynė dvarininkų ir ka
pitalistų, kurie kraštą labai nu
skriaudė. Tai bus sunku pasi
vyti kitas kultūringas šalis. 
Dar pas mus dirba darbinin
kai 18 vai. ir aš pats dirbu ant 
plento 18 vai.

Kai ateis žiema, tai vėl pla
tinsiu pažangią spaudą. Duo
du dabar knygas skaityti dar
bininkam, kurie godžiai skaito. 
O žiemą jas parduosiu kaimuo-

I va kartu gabūs protai. Man 
labai gaila gabių jaunuolių, ku
rie negalėjo prasimušti į 
mokslą. Jų gabumai sunyko, 
kaip gražus gėlės žiedas, su
mintas purve, jų neleido bied- 
natvė ir tėvų tamsa.

Aš per 8 metus daug radau 
vaikščiodamas po Lietuvos liau
dį. Kaip aš mylėjau mokytis ir 
per žiemą perėjau 2 skyriui O 
turtuolių bukapročiai sūneliai 
dabar kunigai ir kiti valdinin
kai. Jiem ir dabar gerai, jie 
neina mušti akmenų pūslėtom 
rankom. Girtauja ir flirtuoja > 
su panom. Jiem mokslas nerū
pi, nei liaudies gerovė. Bukam ? 
protui nesuvokiamas. O prie 
smaguriavimų veda pats žmo
gaus instinktas.

Bet nežūva visai viltis. Mum 
yra pavyzdys, Dr. A. L. Grai
čūnas. Aš aiškinu darbininkam 
jaunuoliam, kurie yra nustoję 
vilties, įsigyti mokslą, Dr. A. 
L. Graičūno biografiją.

Baigiu rašyti laišką.
Dėkui širdingai už pagalbą.

J. Osiackas.

Labiau Įsigali Japonai 
Prancūzų Indo-Chinoj *

---------- f
Chungking, spal. 15.—Ja

ponų laivai iškėlė jau 36 - 
tūkstančius savo kariuome
nės į francūzų koloniją In
do -Chiną, kuri rubežiuoja- 
si su Chinija. Be to, keli 
tūkstančiai japonų karių 
perėjo sausuma iš savo už
imamos chinų Kwangsi pro
vincijos į Indo-Chiną; o 
Francijos sutartis su Japo
nija draudė siųst sausuma 
japonų kariuomenę į Indo- 
Chiną.

Pranešama, kad Francija 
leidžia Japonijai atsiust iki 
50 tūkstančių armijos į In- 
do-Chiną, o iš šios francūzų w 
kolonijos japonai šturmuos 
Chiniją.

Francūzų vyriausybė per
vedė japonam dar dvi orlai
vių stovyklas, karui prieš 
Chiniją. Tai dabar japonai * 
turės septynias orlaivių sto
vyklas Indo-Chinoje.

se.
Kaimai dar miega tamsybės 

miege po antklode religijos. 
Juos lanko trys jų draugai: ne
laimės, džiova ir kunigas. Kai
mas nenori išbristi iš kunigų 
klampynės. Toj klampynėj pu-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Senam Mainieriui, Pittston,

Pa. — Apie drg. J. Botyriaus 
mirtį ir laidotuves gavome nuo 
kito korespondento ir dedame. 
Atleisite, kad jūsų korespon
dencijos negalime sunaudoti. * 
Tai būtų pakartojimas to pa- * 
ties dalyko.

Klausimai ir Atsakymai
Pilietybės Certifikatas Mirusio 

Žmogaus

Klausimas
Mano draugas neseniai nu

mirė. Peržiūrėdamas jo popie- 
ras aš radau jo pilietybės cer- 
tifikata. Jo tėvai mirė Lietu
voje, jis jokių kitų giminių ne
turi. Ką patariate daryti su 
jo pilietybės cartifikatu?
Atsakymas

Geriausia pasiųsti to žmo
gaus pilietybės certifikatą su 
laišku į arčiausią naturalizavi- 
mo ofisą. Iš ten certifikatas 
bus pasiųstas Washingtonan, 
ten bus laikomas, jeigu kada 
nors jo prireiktų.

1 * - * *
Stovis Kanados Piliečio, Nele

galiai Jungt. Valstijose

Klausimas
Kaip nelegaliai atvykęs 

žmogus iš Kanados gali užmo
kėti jo “head-tax”? Ar jis gali 
prašyti pirmų popierų ? Karo

atsitikime, kaip elgiamasi su 
tokiu ateiviu ?
Atsakymas

Jei šis žmogus atvyko prieš 
liepos 1, 1924 m'., jis gali lega
lizuoti jo apsistojimą čionai, 
prašydamas registravimo cer- 
tifikato. Jeigu jis atvyko po 
tai dienai, jis deportuojamas 
ir jam tik lieka išvažiuoti iš 
šios šalies ir sugrįžti legaliai. 
Jis neturi jokios teišės prašyti 
Amerikos pilietystės—tą gali 
daryti tik kaip legaliai atva
žiuos čia.

Galimas daiktas, kad Kana
da atšauks jos visus piliečius 
iš Jungt. Valstijų. Turės tar
nauti kariuomenėj. Kai Kana
da to reikalaus, šitas žmogus 
turės pats nuspręsti, ką jam 
daryti. FLIS.
Klaidos Pataisymas

Pirmadienio “Laisvėj” klau
simų ir atsakymų skyriuje bu
vo suteiktos netikslios infor
macijos žmogui, kuris pribuvo 
Amerikon 1925 m. Iš aukš-

‘--------------------------------- ;—>—( , .• • ————

traukia, nes lįųr tik yra neramumas, ten 
ji geriau apsaugo savo sieną. Bet Sovie
tų siena ties Rumunija nėra nei kiek pa
vojingesnė, kaip ji yra kitur.

„ i.į—... ......I..................... .  >» .i.yi.l ...ilii i trfA’n. ...<*<<■■!■

čiau telpamo FLIS paaiškini
mo matysite, jog kas tik ne-
legaliai pribuvo Amerikon po 
1924 metų liepos 1 dienos, tas 
gali būti deportuojamas.
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jungiama gaminti 
elektrai, kuri suks naujų milžinų-fabrikų mašinas. Upes vanduo naujai kasa
mu kanalu tarnaus irigacijai (laukams laistyti). Kanalas jau baigiamas kasti.

Trečias puslapis
■-Į-,-- « ■ - - .---Į

Roosevelt ir Willkie
Abiejų stambių kapitalis

tinių partijų kandidatai j 
prezidentus ponas Frankli
nas Roosevelt ir Wendell 
Willkie labai garsinas. Will
kie važinėja specialiu trau
kiniu iš miesto į miestą ir!

Rašytas Žodis
Šiemet visas civilizuotas pa

saulis švęs 500 m. sukaktuves 
Johann Gutenberg’o vartojimą 
judinamų raidžių spausdini
me.

Šitas vokietys iš Mainz, Vo
kietijos, nebuvo pirmas žmo
gus daryti įspaudas ant po-'je, ir ispanų kalboj pasirodė 
pieros nuo juodyluoto pavir- 
šio. Dabar žinome, kad seno
viškame Ryme raides pjauda
vo iš medžio ir kitų medžiagų, 
ir vienu kart Cicero pareiškė 
mintį, jog “jeigu būtų galima 
padaryti daugybę tokių rai
džių, tai būtų galima sudary
ti klasišką 
Chinijoj pasirodė 
Confucians patarlių, 
šimtmetis pirmiau 
buvo gaminama, bet 
re jo jokios įtekmės ant knygų 
spausdinimo per‘ pasaulį.

Bet praktiškiems tikslams, 
visų pripažinta, kad Johann 

I Gutenberg įvedė modeminį 
l. Prieš jo laiką

lėtas radosi ir kitose kalbose. 
Reynier Jansen, Philadelphijos 
išleidėjas gauna kreditą už 
kelias knygas holandų kalbo
je. Ezekiel Carro, francūzų 
bažnyčios ministras Bostone, 
parašė knygą francūzų kalbo-

poemą”. 868 m. 
knyga iš 
Ten jau 
popiera 

tas n etų-

trečia partija, tai Komunis-
tų Partija, kuri turi griež-!
tai skirtingą programą, tai nebuvo spausdintų knygų Eu-

. Per šimtmečius tam•ja; (2) kad tai bus galas Yra, siūlo visai kitą kelią ropoję.
į darbo unijoms, taip pada- mūsų šalies valdžiai, negu tikri rašytojai rankomis, rašė I 
• rys kaip Francijoj padare1 demokratai ir republikonai. knygas. Ir šitaip Graikijos ir 

demokratai”, kad darbinin- Užsienio politikos reikalais Rymo senoviška literatūra bu- 
kams bus nusakyta kiek va- J1. ,kad musų salis ne- 
landų ir kur jie už nustaty- sikištų į imperialistinį ka- 

atlyginimą turi kad hikytumės nuoša-

u

tą mažą

1 vo prezervuota per amžius.
I Per beveik penkiolika šimtme- 
I čių, bažnytiniai šventraščiai, 
bažnyčios tėvų raštai, ir svie- 

nes abl.tiški žodžiai apie istoriją, li-sako prakalbas. Ponas Roo-Įdirbti; (3) kad bus galas ka7neutralisk^ai' cvpiv iow/xijcv,

seveltas, kol kas daugiau jaunuolių laisvei, kad jaukariaujančios imperialistų teratūrą, mokslą, ir pan. da- 
kalba tik per radio, mažiau dabar įvestas verstinas ka-1^1’11?^8 tik žodžiais skiria- lykus, buvo rankų raštu užre- 
važinėja, bet už jį kalba vai- reiviavimas; (4) kad bus'sb 0 ne savo darbais. Ko-(korduoti. Knygos buvo labai 

ėdžios žmonės ir jo “geri naikinama bedarbė pagalba munistų Partija visu griež- brangios, mažai jų tebuvo, ir 
darbai.” Veikiausiai, ponas karo fabrikų darbų 
Rooseveltas p a s k u tinėmis 
dienomis prieš rinkimus pa
sakys kelias stiprias kalbas 
per radio ir laimės rinki
mus. Taip, bent atrodo iš 
Demokratų Partijos kampa
nijos. Dar daugiau Roose
veltui padeda laimėti, tai 
tas, kad Republikonų Parti
ja neturi skirtingos progra
mos nuo Demokratų Parti
jos, nuo pono Roosevelto.

Juk paimkime kiekvieną 
svarbesnį klausimą ir mes. gi 
surasime, kad nepaisant to, Partija gali pasiūlyti Jung? 
juk ponas Willkie pašūkau- Valstijų piliečiams? Kokia 
ja, parėkauja, bet galų ga- gi jos platforma? Ar jos 
le jis sutinka su Roosevelto'platforma ką nors geresnio 
žygiais. Ar ne 
laike verstino 
mo? Rooseveltas jo buvo 
griežtas šalininkas. Ponas 
Willkie taip pat sutiko. Ar
gi ne taip buvo ir yra lin
kui Roosevelto užsienio po
litikos? Rooseveltas išmai
nė 50 karo laivų ant Angli
jos bazių; ponas Willkie pa
šūkavo, pamandravojo, bet 
galų gale suvedė kalbą, kad 
ir jis stoja už pilną para
mą Anglijai, kitais žodžiais, 
jeigu jis būtų pono Roose
velto vietoj, tai e lygiai tą 
pat padarytu. Taip ir kįtais 
svarbesniais klausimais.

Abelnai, tarpe Republiko- 
nų ir Demokratų partijų jo
kio pamatinio skirtumo nė-

(4) kad bus sb 0 ne savo darbais. Ko-( korduoti. Knygos buvo labai

, vnr tumu pasmerkia budelišką’ dar mažiaus žmonių prie jų 
bus moką- Vokietijos ir Italijos fašiz- »"^'ivkuC"!”darbininkams

ma labai mažai;"(5)” ka^d 'mo kvarką, bet ji negali už- 
bus suvaržyta apšvieta, su- Kipti h’ Anglijos imperializ- 
varžytos organizacijos, net 1710 kvarką, pavergimą Indi- 
religinės sektos ir (6) kad J°s k^ų kraštų.
bus atimta teisė kongresui j Komunistų Partija nori, 
svarstyti karo paskelbimo kad Tolimuose Rytuose Am- 
klausimą, kad tą klausimą erika neremtų Japonijos 
pasiims į savo rankas tik imperialistus jų kare prieš 
pati valdžia, ir iškėlė daug Chinijos liaudį, kad ten ben- 
kitų apkaltinimų prieš De-1..................
mok ratų Partiją.

Tas viskas tiesa, bet ką 
geresnio Republikonų

vertimas vieno Cotton Ma
thers religijinio rašto.

Pradžioje 18-to šimtmečio 
knygos švedų kalboje buvo iš
leistos Philadelphijoj, ir žydų 
kalbos gramatika Harvardo 
Kolegijos studentams, buvo iš
leista Bostone. šiuom laiku 
vokiečių kalbos spauda pasie
kė labai aukštą laipsnį kolo- 
nijališkoj Amerikoj.

Viršininkas vokiškų-ameri- 
koniškų išleidėjų, Christopher 
Sower (Sauer), atvyko į Phi
ladelphia 1724 m. Jis akty
viai dalyvavo vokiečių baptistų 
brolijoj (Dunkers) ir jo spaus
tuvė žymiai prisidėjo prie už- 
rekordavimo kultūriškos isto
rijos vokiečių Pennsylvanijoj ir 
kitur. Jis išleido knygų, kalen
dorių, ii* brošiūrėlių, 
suvirš tris šimtus 
per pusę šimtmečio
Amerikos revoliuciją. Ephra
ta Brolystė, irgi Pennsylvani
joj, buvo antroj vieloj ir tuoj 
vokiška spauda pasirodė New 
Yorke, Maryland, Virginijoj ir 
New Jersey.

žymiausias išleidėjas, kaip ir 
žurnalistas, anglų kolonijų bu
vo Benjamin Franklin. Jo “Al
manacks” buvo pirmieji “best 
sellers” kolonijose ir rado ke
lią į svetimas šalis, ir buvo 
išverstos Įvairiose Europos kal
bose.

važiavo 
savo gerąją puse. Pasekmės 
buvo katastrofiškos, nes abie
jų mašinų priešakio snukiai, 
radiatoriai buvo' sukriušinti. 
Man matant, net plaukai ant 
pakaušio pasišiaušė.

Kaltininkas J. Smith ir vie
nas policmanas buvo lengvai 
sužeisti. Warren ligoninėj 
jiems buvo suteikta pagelba.

Mašinų savininkai, vairuo
kite savo automobilius kuęat- , 
sargiausiai.

V. J. Stankus.

niai išleisti Jungt. Valstijose, rie taipgi ne pėsti 
tarpe tų buvo 2,228 dienraš
čiai su cirkuliacija 44,000,000 
kopijų.

Svetimų kalbų spauda yra 
neskiriama dalis Amerikos 
“Fourth Estate”. 1939 m. 
Jungt. Valstijose 36 kalbose, 
apart angliškos, 1047 laikraš
čiai ir magazinai išleisti. Bu
vo 118 dienraščių, 567 savait
raščių, 65 dukart į savaitę, 
53 dukart į mėnesį ir 210 mė
nesinių leidinių.

iš viso 
leidinių 

prieš

FLIS.

Easton, Pa So. Boston. Mass.

dieną Lietuvių
surengė kortų 
dalyvavo su

Visi gražiai

Liet. Radio Korp. Programa:

Šeštadienio, Oct. 19 progra
ma per stotį WORL, 8:30 iki 
9:00 vai. ryte bus sekanti:
1— Kalbės Dr. Jonas Repshis 

iš Cambridge.
2— Dainuos Elena Repšienė iš 

Cambridge.
3— Pianistė Edith Repšiūtė iš 

Cambridge.
Sekmadienio, Oct. 20 pro

grama per stotį WORL, 920 
kilocycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte bus sekanti:
1— Margaret Partikienės or

kestrą iš Worcesterio.
2— Dainininkės Alikoniūtės iš 

Worcesterio.
3— Margaret ir Antanas Par- 

tikai dainininkai iš Wor
cesterio. Steponas Minkus,

garsintojas.

Sušelpė Savo Draugą

Pernai metą “Laisvės” skai
tytojui drg. Jonikui, einant 
skersai gatve, užbėgo ant jo 
mašina ir nulaužė koją. Nuo 
to laiko Jonikas dar negali jo
kį darbą dirbti, o gyvent rei
kia. Spalių 11 
Piliečiu Kliube 
parę. žmonių 
viršum šimtas.
vakarą praleido. Pelno pada
rė $45 su centais, kuriuos įtei
kė nukentėjusiam draugui. 
Tai pagirtinas draugų pasiel
gimas, paduoti ranką nelai
mės ištiktam frentui.
Į Kalniuką Važiuojant Pavo

jinga Lenkt Kitą Mašiną

Spalių 13 dieną buvo oras 
gražus, saulėta, šilta, kaip va
sarą. Išvažiavau pamatyti 
farmerius. Pasukus mašina 
per Delavare upės tiltą į New 
Jersey valstiją, pavažiavus po
rą mylių vieškeliu į kalniuką, 
buvo pravesta ant kelio balta 
juosta, per kurią kelių įstaty
mas draudžia pervažiuoti į 
priešingą pusę. Bet tūlas John . 
Smith su nauju karu movė 
pro šalį kitų mašinų, prasi
žengdamas prieš trafiko įsta
tymus, ir akies mirksnyje 
smarkiai susidūrė nosimis su 
policmanų mašina — State 
troopers, Young ir Kelly, ku-

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit: 

J. BARKUS 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

iš-

OPEN DAY and NIGHT
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.kratija ir Amerikos garbin-,Jie įsisteigė savo
• n • • • 1 cmUu Iznl Am’i* no v^v»<

LIETUVOS ŽINIOS

gim-

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Ačiū Dievui, kad 
dykai duodamo

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

‘ Platintojams, kurie ims nu^ 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzempliouų, 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

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

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

kias sektas, o spauda tą viską atvyko į Ameriką kaipo 
skelbia."

Puritanai kitaip atsiliepė į po

dradarbiautų su galingąja 
Sovietų Sąjunga, kas pri
verstų Japonijos imperialis
tus liautis žudyti Chinijos 
žmones ir sulaikytų juos 
nuo užpuolimo ant kitų 
kraštų.

Komunistų Partija nori,
taip buvo' siūlo Amerikos žmonėms ? ikad Amerikoj būtų suvaldy- 
kareiviavi-lNieko panašaus! Republi-^i reakcionieriai, kurie pa- 

konai dar pikčiau šaukia sirengę išdraskyti _ Ameri- 
prieš darbo unijas, prieš kos garbingas laisvės ir de- 
ateivius, prieš kitas tautas, !mokratijos tradicijas, kad 
Kas liečia likvidavimo be-'įstatymai būtų panaudoti 
darbės, tai juk Amerikos, apsaugojimui šios šalies gy- 
žmonės nepamiršo Hoove- ventojų gerovės ir laisvės, 
rio, republikono prezidentą-'iškelia programą gerovei 
vimo laikus, kada bedarbiai JaurJu°bU, kad jie galėtų 
dar blogesnėj padėtyj buvo,|ke^i savo mokslą, žinojimą, 
negu jie yra prie Roosevel- naudingesni būtų sau ir sa
to. O Hooveris juk yra vy
riausias vadas Republikonų 
Partijos, tai jis pagatavas 
jau šiandien uždaryti visas 
darbo unijas, kultūros ir 
apšvietos organizacijas.

Nepaisant kiek- ponas

vo šaliai. Ji iškelia naudin
gus sumanymus farme- 
riams, darbininkams, mote
rims ir kitais klausimais. 
Komunistų Partija turi 
griežtai skirtingą progra
mą. nuo Demokratų ir Re- 
publiKonų partijų ir tai nė-

Willkie prišūkauja, prikri- ra nuostąbu, nes tai partija
Tikumą RnnfiPVPlrn npr nn- i • ' -i -i i • .mu pamatiniu smrtumu ne-pikuoja Rooseveltą, bet ap- 

ra svarbesniais klausimais, sisukęs jis patsai parodo, 
Republikonai neva bando kad ir jo pozicija yra tokia 
surasti kokį tai skirtumą,'pat, kaip Roosevelto. Nese- 
bet dasikalba lygiai taip'nai ponas Willkie smarkiai

ku rią sudaro darbininkai, 
farmeriai ir smulkūs biznie
riai bei profesionalai. Todėl, 
valdonai darė visokių kliu-

- - . - , . ... „ v , . įčių, kad tik Komunistų
pat, kaip demokratai. Ponas apkaltino rtoosevcita uz tai, nplpidim npmtatvtiWillkie garsiai pašūkauja J kad prezidentas^ yra daug kandiJdatus. Tą pPasmerk6 
prieš tai, kad Rooseveltas 
išleidžia bilionus dolerių, 
bet apsisukęs ir patsai sako, 
kad jeigu jis bus išrinktas 
į prezidento vietą, tai jis 
dar daugiau ginkluosis. Ar
gi tai nėra tas pats? Juk 
Roosevelto a d m i nistracija 
šiemet paskyrė apsiginkla
vimo reikalams per 14 bi- 
lionų dolerių!

New Yorko valstijos Re
publikonų Partijos konven
cija iškėlė apkaltinimus 
prieš Rooseveltą. Jie sako, 
jeigu Rooseveltas bus iš
rinktas į prezidentus tre
čiam terminui, tai bus: (1) 
galas darbininkų ir smulkių 
biznierių geresnio gyveni
mo, kad bus įvesta reakci-

kaltas už karą Europoj, kad I 
1938 metais, tik Rooseveltui 
reikalaujant Anglija ir 
Franci j a išdavė Čechoslova- 
kiją Vokietijos fašistams, 
paskui Franci j a sugriovė su 
Sovietais bendro apsigyni
mo sutartį. Tas viskas tie
sa. Bet ką naujo gali pasiū
lyti Republikonų Partijos 
kandidatas ponas Willkie? 
Ar jis turėjo ir turi skir
tingą programą užsienio 
reikalais, negu Roosevel- 
tas? Nieko panašaus. Kož- 
name klausime Willkie ir 
Roosevelto politika yra, 
kaip tie du lašai vandens— 
vienas nuo kito neatskiria
mi.

Šiuose rinkimuose yra

Tuoj 
knygų, 
laikraščiai. Pirmieji 
pasirodė Francijoj ir Anglijoj 
1665 m. ir 1688 m. Vokietijoj 
ir Italijoj. Spausdintas žodis 
labai greitai išsiplėtojo per ki
tas pasaulio dalis ir pat pra
džioje 18-to šimtmečio maga
zinai ir laikraščiai buvo lei
džiami visoj Ebropoj.

Benjamin Harris iš Boston, 
1689 m. dėjo pirmas pastan
gas įsteigti laikraštį kolonija- 
liškoj Amerikoj. Valdžia tuoj 
sulaikė. Bet 1704 m. John 
Campbell, irgi iš Bostono, įstei
gė “The Boston News-Letter”, 
ir 1719 m. Andrew Bradford 
įsteigė “The American Week
ly Mercury,'” Philadelphijoj. 
Neužilgo laikraštis pasirodė 
Virginijoj—tai valstija, kurios 
gubernatorius Berkeley pareiš- ‘ 
kė, kad “net nei į šimtą metų 
nebus laikraščio Virginijoj”.

1739 m., trisdešimts metų 
po išleidimo “Boston News- 
Letter”, pirmas ne-angliškoj 
kalboj laikraštis pasirodė Phi
ladelphijoj — The High-Ger- 
man Pennsylvania Historian. 
1762 m. buvo 5 vokiečių kal
boj laikraščiai Pennsylvanijoj.

Amerikos laikraščiai, kaip 
ir leidiniai visame pasaulyje, 
pergyveno neišpasakytai sun
kius laikus, pakol laimėjo tei
sę pareikšti viešą nuomonę.

Pirmą kovą už laisvą spaus
dintą žodį vedė ir laimėjo 
New, Yorko vokiškas imigran
tas, John Peter JZenger, kuris 

' “re- 
demptionistas” ir galų gale ta- 

redaktorium “The New
Jo 

» Massachu- laikraštis vedė kovą prieš vai-, 
setts kolonijas pradžioje 17-to diską netvarką, ir kolonijos 
šimtmečio. Pirmieji puritanai- ’ gubernatorius suareštavo Zen- 
pabėgėliai iš Holandijos atvy- gėrį. Jis kalėjime išsėdėjo 
ko ant garsaus laivo “May- ’ šešis mėnesius, ir iš ten reda- 
flower” 1620 m. ir 18 metų i gavo savo laikraštį. Kai jo by- 
vėliau, Stephen Day, ir jo 18 la buvo sprendžiama, jį gynė 
metų amžiaus sūnus Matthew, Škotijoj gimęs advokatas iš 
įsitaisė spaustuvę Cambridge, ■ Philadelphijos, Andrew Ha

milton, ir Hamiltono apeliaci
ja į prisiekusius teisėjus apie 
spaudos laisvę išliuosavo Zen- 
gerį „ir tuomi padėjo spaudos 
laisvės pagrindą.

Iš tų pjažyčių pradžių, 
Amerikos spauda, išsivystė. 
Spaudos biznis šiandien viena 
iš Amerikos didžiulių industri
jų. Net suvirš 25,000 įstaigų 
samdo suvirš 400,000 darbi
ninką. 1937 m. 13,028 leidi

Mokslas nebu
vo lengvu dalyku.

Tuoj po Gutenberg’o epiško 
išradimo, spausdinimas išsi
plėtojo per visą Europą. Spau
stuvės pasirodė Italijoj, Fran- 
cijoj ir Anglijoj. Pabaigoje 
penkiolikto šimtmečio beveik 
visose Europos šalyse knygos 
buvo spausdinamos.

Amerikos Spauda

Kai Johann Gutenberg 
leido jo garsią “Gutenberg 
Bibliją”, Amerikos kontinen
tas dar nebuvo atrastas (ma
žai žmonių atsiminė Vikingų 
ankstyvesnes eksploracijas). 
Bet 1492 m. Christopher Co
lumbus pasiekė Santo Domin
go, ir į mažiaus * penkiasde
šimts metų daug ispaniškų ap
sigyvenimo vietų buvo įsteig
ta Centralėj ir Pietinėj Ame
rikoj, ir 1559 m. Giovanni Pa
oli atvyko iš Ispanijos su rei
kalingomis įtaisomis ir sustatė 
pirmą spausdinamąją mašiną 
Mexico City. Kita spausdina
moji mašina sustatyta Lima 
mieste, ir .šimtai knygų ispa
nų kalboj tapo atspausdinta 
ilgai prieš anglų sukolonizavi- 
ma šiaurės Amerikos.

Anglai įsisteigė James
town, Virginia valstijoj, 1607 
m., bet tenais tais laikais val
dininkai nepritarė jokiam 
mokslui ir apšvietai. Tas jiems 
visai nepatiko. Vienas iš Vir
ginijoj garsiausių gubernato
rių,, Sir William Berkeley, sa
kė, kad apšvieta yra “socialis 
blogumas”, 
čia nėra 
mokslo, ir kad nėra spaustu
vių— ir aš tikiu, kad jų nesu
lauksime per kitą šimtą metų. 
Apšvieta pagimdo nepaklus
numą, klaidatikystę, ir viso-

Spauda

po išleidimo visokių 
pasirodė žurnalai ir 

leidiniai

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

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

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

Sun. all day and night

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

daug pažangių žmonių, ku
riems brangi laisve, demo-1 mokyklas ir spausdintą žodį. York Weekly Journal”,

gos tradicijos.
Senas Pilietis.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
Vilniaus suaugusiųjų gim
nazija ir progimnazija. Ne
trukus bus paskelbta apie 
mokslo metų pradžią pro
vincijos suaugusiems
nazijose, kurioms šiuo me
tu tebesudaromas mokyto
jų personalas. — Padidinus 
gimnazijų ir progimnazijų 
skaičių įvairiose provincijos 
vietose, laisvų mokytojų, 
bedarbių, kaip ir nebeliko1.

Mass. Jų pirmas atspausdintas 
produktas buvo ‘‘The Free
man’s Qath”.

Su įsteigimu kitų kolonijų 
prie Atlantiko vandenyno, 
spaustuvėst pasirodė St. Ma
rys, Maryland valstijoj, Phila- 
delphijoj, New Yorke ir ki
tuose miestuose.

Beveik visos pirmos atspaus
dintos knygos Amerikoje buvo 
anglų kalboje, bet visvien ke-

* »''r- L £ r i į» ■ /'

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

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

. 427 Lorimer St
z.

Brooklyn, N. Y.
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Atsisveikinkite su Lietuviškais 
Dvarais ir Vargšų Neprieteliais— 

Buvusiais Ponais

Ketvirtai., Spalių

(Pabaiga)
Valsčius yra didelis. Įvairiose vals

čiaus vietose žemės fondan paimta 2448 
ha žemės, kuri bus išdalinta valstiečiams. 
Kiek žmonių gaus žemės, dar penktadie
nį 12 vai. buvo neaišku, nes tada dar 
buvo svarstomi prašymai. Į valsčiaus že
mės ūkio komisijų su prašymais žemės 
gauti kreipėsi net 915 žmonių.

Valsčiaus žemės ūkio komisija iš aps
krities komisijos negavo nei automobilio, 
nei motociklo. Kiek tik kartų buvo 
kreiptasi į apskrities komisijų, tiek kartų 
buvo neigiamai atsakyta. Kadangi iš vie
no valsčiaus krašto iki. kito yra apie 30- 
40 km., matininkui nėra įmanoma kon
troliuoti ir stebėti brigadų darbų.

Žemės pertvarkymo darbams mobili
zuotos visos inteligentijos jėgos. Prašy
mų padavimas užsitęsė ilgiau, negu bu
vo tam reikalui duota laiko. Komisija la
bai pavėluotai gavo blankas, ir dar 
nebuvo baigusi dvarų ir stambių ūkių, 
kuriuos paliečia žemės pertvarkymas, su
rašinėjimų. Kiek ilgiau truko prašymų 
priėmimas. Šitų darbų žymiai sutrukdė 
stoka blankų, kurias tik pavėluotai pri
siuntė centras. Bemaž visi valstiečiai, ku
rie kreipėsi į komitetų žemės gavimo rei
kalu, yra mažai raštingi, ir prašymų 
blankas teko užpildyti komisijos nariams 
ir pagelbiniui personalui.

Komisijai darbe talkina mokytojai, gi
rininkai ir visos apylinkėje esančios in
teligentijos jėgos, kurių vis tik yra ma
ža. Kelias dienas komisija dirbo per die
nas, užtrukdama ligi vidurnakčio, tačiau 
pirmąjį žemės pertvarkymo etapų atli
ko laiku. Komisija įsitikinusi, kad ir ant
rasis darbų etapas nesusitrukdys, ir ligi 
rugsėjo 1 d. valstiečiai jau galės šeimi
ninkais pasijusti gautose žemėse.

Valsčiuje žemės fondui paimta 2550 ha 
žemės, žymių dalį šitos žemės sudaro 
dvarai, tačiau yra nemaža stambių ūkių, 
turinčių per 50-60 ha. Žemės ūkio komi
sija jau apsvarstė visus norinčiųjų že
mės gauti valstiečių . prašymus, kurių 
479 patenkino, o 249 nerado galimus pa
tenkinti. Kovarsko valsčiuje pagal žemės 
ūkio komisijos sprendimų žemės gaus 
daugumoje mažažemiai valstiečiai, turį 
po kelis ha žemės ir negalį iš jos pragy
venti su skaitlingomis šeimomis. Beže
mių valstiečių žemės gavimo reikalu 
kreipėsi tik apie 20 nuoš., kurių daugu
ma prašymų taip pat patenkinti.

Valstiečių nuotaikos nepaprastai pa
kilusios. Žemės pertvarkymas išjudino 
visus valstiečius iš abejingumo ii* su
stingimo. Apie 1000 valstiečių prašo že
mės, kiti yra tiesioginiai žemės pertvar
kymo paliesti, o kiti iš tolo stebi žemės 
pertvarkymų ir džiaugiasi kartu su kai
mynais, kad pagaliau neteisybė bus ati
taisyta. Žinoma, prastesnės dvarininkų 
ir stambių ūkininkų nuotaikos, tačiau 
valsčiuje tokių yra labai nyki mažuma.

Ketvirtadienį ryte Pagirio valsčiaus 
žemės ūkio komisija jau buvo baigusi 
žemės surašinėjimo ir prašymų priėmi
mo darbų. Žemės fondan paimta 2638 ha, 
kuri bus išdalinta 336 valstiečiams—ma
žažemiams ir bežemiams. Prašymų že
mei gauti buvo paduota 472, tačiau ne 
visi prašymai buvo galima patenkinti, 
kadangi daug kreipėsi žemės ūkio komi- 
sijon valstiečių, kurie turi pakankamai 
daug žemės.

Valsčiuje yra nemaža dvarų, kurių rū
mai paskirti mokykloms, ligoninėms, po
ilsio namams: Vaivadiškių dvare bus že
mės ūkio mokykla ir pradžios mokykla, 
Vaiškonių dvare bus ligoninė, Ronęikių 
dvaro rūmuose ir žiežmelių dvaro rū
muose bus pradžios mokyklos, Grybaus
ko dvaro rūmai paskirti prieglaudai, o 
Aneliavos dvaro rūmai paskirti poilsio 
ir kultūros reikalams.

Komisijai darbe talkina vietos ir apy
linkių inteligentai, daug padeda valsčiaus 
s-be, o ypač sekretorius Kazlauskas My
kolas.

Žemės prašo daugiausia mažažemiai, 
kurie tenori tik kelių ha prie turimos 
žemės.

Darbus trukdo susisiekimo priemonių 
trukumas ir netobulas pašto aptarnavi

mas. Laikraščiai ir laiškai gaunami tik 
po 2-3 dienų.

Žemės matavimo darbus vykdys 3 bri
gados, kurių dvi jau yra sudarytos. Tre
čiai brigadai trūksta matininko. A. R.

Kaip Vyksta žemės Pertvarkymo 
Darbai Kėdainių Apskrityj

Visoje apskrityje paliesta 1,245 ūkio 
vienetai, jų skaičiuje 149 dvarai. Į fondų 
paimta 33,408.55 ha, o buvusiems žemės 
valdytojams palikta 27,930.41 ha. Didelę 
dalį žemės fondo sudaro dvarai—17,985,- 
85 ha. Iki VIII-26 jau suprojektuota 4,- 
373 prašytojams sklypai 25,199,92 ha plo
te. Likusioji žemės fondo dalis, per 8,000 
ha numatoma sunaudoti įvairiems kultū
riniams viešiems reikalams k. t.: mo
kykloms, kurių numatyta—43 vienetai, 
3 žemės ūkio mokykloms, ligoninėms, 
sveikatos centrams.

Sovchozai numatyti šiose vietose: Bai
sogalos dv. Baisogalos valsč. 802 ha, 
Vilaikių dv. Baisogalos valsč. 210 ha. 
Terespolio dv. Gudžiūnų valsč. 248 ha, 
Juodkiškių dv. Kėdainių valsč. 150 ha, 
Lančiūnavo dv. Kėdainių valsč. 250 ha, 
Sirutiškių dv. Dotnuvos *valsč. 322 ha, 
Paliepių dv. Josvainių valsč. 220 ha, ir 
prie Juodkiškių dvaro numatyta pri
jungti Kėdainių žirgyno dvaro likutį nuo 
aerodromui paimtos žemės—49 ha, viso 
2.251 ha.

Visų dvarų centrai, išskyrus dvarus 
projektuojamus sovehozais, kaip tik yra 
rezervuojami aukščiau minėtiems vie
šiems reikalams. Prašymų žemei gauti 
skaičius didelis—7,838, iš kurių 4,373 pa
tenkinti. Nepatenkintų prašymų toks 
didelis nuošimtis dėlto, kad didelė 
jų dalis yra nerimto pobūdžio, pvz., turė
dami 15 ha prašo žemės ir pan. Labiau
siai trūksta žemės Josvainių ir Gudžiū
nų valsčiuose.

Palietus reformai -dvarus, dauguma 
dvarininkų stengiasi įrodyti savo kilmę, 
savo darbštumų, tvarkingumų etc. Dėlto 
neužsiveria komisijos durys, kuri vietoje 
tyrinėja iškilusius klausimus, o pvz., dėl 
Alinos Urniažaitės skundo vyr. žemės 
ūkio komisijai, turėjo važiuoti Kaunan 
visa apskrities komisija ir aiškinti rei
kalo esmę.

Apskrityje veikia 53 (po 5 žmones) 
darbo brigados ir 12 valsčių žemės ūkio 
komisijų. Visų valsčių darbo brigados 
yra patikrinę pasiruošiamuosius darbus 
ir laukia pradėti skirstymų. Pasiruošimo 
tempas toks, kad Kėdainių aps. galėjo 
reformų įvykdyti ligi rugsėjo 1 d.

Iš visų valsčių komisijų teko pakeisti 
du Dotnuvos valsč. komisijos narius už 
girtayimų ir visų Josvainių komisijų dėl 
nesugebėjimo rišti žemės projektavimo 
klausimų. Visame apskrityje laukų dar
bai vyksta normaliai ir ypatingų sutri
kimų nėra. Visuose dvaruose pastatyti 
komisarai, kurie prižiūri ūkvedžių, ar 
buvusių savininkų vykdomas ūkiškas 
operacijas. Kai kuriuose dvaruose komi
sarai neturi pakankamai drąsos eiti savo 
pareigas, o dvarininkai “po svojemu” 
tvarkosi toliau. Taip pvz., dėl Naciūnų 
dvaro buv. savininko Šimkevičiaus aro
gancijos teko iš eilės keisti trečių komi
sarų. Apskrities ir valsčių komisijos to
kius dvarus tikrina, komisarus instruk
tuoja ir prižūri. Sabotažinių aktų nepa
sitaiko, išskyrus Kuigalių dvaro sav. So- 
logubų, Žeimių v., kur laiku nenupjauta 
9.5 ha sėklinių motiejukų, dėl ko išbiro, 
apskrities ūkio komisijos konstatavimu, 
30 nuoš. sėklos ir padaryta 1,035 Lt nuos
tolio.

Komisija, žinodama pavo gyventojų pa
dėtį, aiškina, kad mažažemiams ir nuo
mininkams, katrie turi inventorių, įsikū
rimas ypatingų sunkumų nesudarys, o 
dėl bežemių tikimasi gauti stambia val
stybės paramų inventorium, sėklomis ir 
kitkuo. Šėtos, Dotnuvos, Gudžiūnų vals
čių bežemiai ir mažažemiai imasi inicia
tyvos kolchozus sudaryti.

s Josvainių, Pernaravos, Pytalaukio pa
rapijų klebonai renka parašus ir neš ap
skrities komisijon prašymus, kad prie 
bažnyčių būtų paliekama po 10 ha. Pa
rašų lapai gerokai nudėvėti ir matomai 
jie ilgų laikų nešioti, taigi kunigai dėl 
žemiškų gėrybių nesidrovi vesti agitacijų.

P. Vėsa.

New Yorko popietinio dienraščio “PM” leidėjas Mr. Ingersoll pasirašo sutartį su • 
Amerikos Laikraštininkų Gildijos viršininkais. Sutartis paliečia 225 darbininkus, 
dirbančius dienraščio įstaigoje.

Gerai, Kad Aprašo Apie Gyvuosius
Aš patėmijau spalių 8 die

nos korespondencijoj iš Seat
tle, Wash, apie draugus Ul- 
skius. Nors aš negyvenau 
Seattle, ale dažnai aplanky
davau. Pirmu sykiu Seattlę at
lankiau 1897 metų rugpjūčio 
13 dieną. Dirbau Franklyn, 
Wash. Išdirbau 8 metus. Po 
ilgo pertrauki mo apsi
stojau Renton, Wash., už 11 
mylių nuo Seattle j vakarus 
ir išgyvenau apie 8 metus. 
Priklausiau prie LSS ir LDK.

Taipgi jau ir kasyklose 
dirbdamas, kada vasarom at
leisdavo iš darbo, ir buvau ne
vedęs, užsiimdavau knygų pla
tinimu. Dažnai būdavo aplan
kau Ulskius. “Laisvė” tada 
buvo mums nežinoma. Gauda
vome “Lietuvą,” “Keleivį,” 
paskui “Kovą.” žinoma, buvo 
ir kitokių laikraščių. Kai kurie 
mirdavo ir vėl atydavo. Pav., 
“Pirmyn” man nunešė du do
leriu, tik du numeriu gavau 
matyt.

Būtų gerai, kad korespon
dentas parašytų daugiau, kas 
miršta ir gema. Aš palikau

daug pažįstamų apie Seattle, 
Wash. Aš norėčiau žinot, kur 
randasi M. Giedraitis, Jonas 
Raulinaitis, ar jie gyvi ar mi
rę. Aš paskutinį laišką gavau 
iš Carbenedas, Wash., kokie 
22 metai atgal ir nuo tada ne
žinau kas su jais atsitiko. Mes 
sykiu “Kovą” skaitėme. Aš 
pažinau daug parapijonų ir 
tautininkų, taipgi daug tokių, 
kurie ant pusiaukelio stovi. 
Taigi, kas ten tarpe lietuvių 
atsitinka, aš teminu “Laisvė
je.” Skaitau korespondencijas 
iš Seattle, Tacoma, Raslino. 
Aš apleidau Rentoną 1914 
metais.

M. Kalauskas.

Waterbury, Conn.

Miami, Florida
Jonas Fenenco Slinkiai 

Sužeistas

Prakalbos Sveikatos Klausime 
ir Judanti Spalvuoti Paveikslai

Rehgia Sveikatos Kultūros 
Draugija. Įvyks 20 d. spalių, 
nedėlios vakare, svetainėje 
Venta Hali, 103 Green St.

Prasidės 6:00 valandą va
kare. Nuo 6 vai. iki 8 vai. bus 
kalbama apie sveikatą. Nuo 
8 vai. bus rodomi judami pa
veikslai, kurie yra spalvuoti. 
Tuose paveiksluose jūs pama
tysite daug gražių gyvų gė

lių, kurias Sveikatos Kultūros 
Draugijos narės buvo išauginę 
praeitą vakarą. Taip pat pa
matysite savo ir kitų žmonių 
paveikslus, kurie dalyvavo 
piknike rugp. 18 d., kada bu
vo traukiami judami paveiks
lai.

Gerbiamieji, nepraleiskite 
šios puikios progos nei vienas. 
Visus kviečia atsilankyti.

Rengimo Komisija.

Berlin, spal. 15.—Vokie
čiai praneša, kad jie nus
kandinę du Anglijos kari
nius laivus submarinų už- 
puldinėtojus ir du torpedi
nius laivelius.

Chinai Atakuoja Japonus; / 
Nukirto Jiem Susisiekimus

Chungking, Chinija. — 
Chinų armija pradėjo of- 
ensyvų prięš Japonus Anh
wei provincijoje; o Kwang- 
si provincijoj, pietinėj Chi- 
nijoj, jie nukirto japonam 
susisiekimus tarp Lung
chow ir Chenanfu.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Pranešama, jog Vokietija 
reikalauja, kad Jugoslavijos 
lauko ūkiai gamintų dau
giau maisto produktų par- .> 
davinėti vokiečiam.

Worcester, Mass.
PIKIN1KAS

Rengia LLD 11 Kuopa
Sekmadienį

Spalių 20 October
OLYMPIA PARKE 

(Shrewsbury)
Tai bus paskutinis pikni

kas šiais metais, todėl ren- * 
giamės prie gražaus pikniko, ’ 
su gardžiais užkandžiais ir gė- $ 
rimais. Taigi visi mūsų pla
čios apylinkės lietuviai ir lie
tuvaitės yra prašomi skaitlin
gai dalyvauti, ir prie puikios 
muzikos gražiai praleisti lai
ką. j Rengėjai.

Lietuvių Kalbos Gramatika 
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Su angliškais paaiškinimais, pritaikyta Amerikos lietu
viams, patartina naudoti vaikų mokykloms. Galima gau
ti iš “Laisvės” 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 prašomo prisiųsti ir mokesti. 

Kreipdamiesi adresuokite:

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

12 liepos važiavo abu su žmo
na į Nortus pas savo gimines. 
Atvažiavę į Charlotte, N. C., 
pasistatė pakraštyj kelio karą, 
žmona buvo užsnūdus. Jonas iš
lipo nuo kelio pusės ir norėjo 
pereit skersai kelią. Bet pama
tė atvažiuojant karą, tad sto
vėjo palei savo karą ir laukė, 
kol pravažiuos. Bet, matomai, 
girto važiuota. Joną prispaudė 
prie jo paties karo, pavilko į 
priešakį karo. Visą kruviną 
paliko gulint, o pats sau nu
važiavo.

žmona išbudo, kai vyras pra
dėjo šauktis pagalbos. Radus 
vyrą sužeistą, labai išsigando. 
Nuvežtas į ligoninę vyras tu
rėjo išlaukt daktaro net 2 va
landas. Pribuvus daktarui, su
rado, kad nulaužtas strėnkau- 
lis, 2 šonkauliai, koja net ke
liose vietose nulaužta ir gili 
žaizda sprande.

Ligoninėj Jonas turėjo išgu- 
lėt net 8 savaites. Daktaras 
vistiek patarė važiuot į Nortus, 
nes ten vėsesnis oras.

Susiradę šoferį, abudu nuva
žiavo pas gimines į Haverhill, 
Mass. Ten visą laiką išgulėjo 
lovoj. Į Floridą sugrįžo tik 20 
rugsėjo.

Tik dabar pradėjo pats atsi- 
kelt ir kriukiais pasiremdamas 
biskį pavaikščiot. Bet krūtinė 
dar vis gipse.

Jonas Fenenco yra rusas, bet 
vedęs su lietuve Elzbieta Jur
gelevičiūte, .kuri yra sena “Lai
svės” skaitytoja. Abudu yra 
progresyviai žmonės. Miami 
Beach gyvena jau keletas me
tų. Turi savo gražų apartmen- 
tą ir išranduoja kambarius. La
bai malonūs ir draugiški žmo-
nes.

Jei kas iš jų pažįstamų no
rėtų išreikšt jiem užuojautą, 
gali rašyt: J. Fenenco, 920 
Euclid Ave., Miami Beach; 

’ nuo savęs linkiu greit pasveikti.
M. Valilioniene.

Prenumeratas ir mokestį siųskite šiuomi antrašu:

“LAISVE”, 427 Lorimer St., Bro
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"LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

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

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

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

--r-
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PINIGINES DOVANOS KONTESTANTAM 
1—$50; 2—$35; 3L$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.

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

to laiško tik 
o skaitytojas 

kokios kilmės

bendra vakarienė. Kuopoj ki
lo skandalas. Tuoj buvęs “Ke
leivio” redaktorius Krukonis 
perskaitė dekretą iš “Kelei
vio”, kad “tikri” lietuviai ne
gali nieko bendro turėti su 
tais “užkeiktais” komunistais.

Laiškai iš Lietuvos
Mano kaimynas gavo laiš- ir komisija pranešė, kad įvyks 

ką nuo savo brolio iš Lietu
vos. Paduosiu 
kelis sakinius, 
pilnai supras,
laiško autorius ir kokis dabar 
pas juos sentimentas viešpa
tauja. šitai jis:

“...Jau iš Lietuvos pabė-, Na, ir vienu balsu didžiuma 
go kacinas. Su kacinu ir ka
tė su kačiukais pas prūsokus. 
Dabar visi Alno dvarokai, 
mes turime Smetonos į valias. 
Kai prisivalgai bulvinių blynų 
su Smetona, tai rodos, kad ant 
kito svieto gyveni”.

Vieną laišką gavo “Kelei
vio” skaitytoja.* Ji ne tik skai
tytoja, bet tankiai ir rašinėjo 
“Keleiviui”. Ji laišką gavo 
nuo savo sūnaus iš Lietuvos. 
Savo laiške jis dabartinę Lie
tuvos valdžią kelia į padan
ges. šiai moteriai buvo pa
tarta, kad ji šį laišką duotų 
“Keleiviui” išspausdinti. Bet 
moteris pastebėjo, kad “Ke
leivis” tokių laiškų nespaus-1 
dina, kurie giria dabartinę 
Lietuvos naują valdžią.

Mat, “Keleivis” pageidauja 
tokių laiškų, kurie purvintų 
naują gyvenimą, 
jis su didžiausiu 
juos talpintų.

Bet, kaip sau 
“Keleiviui” pusėtinas smūgis, 
kad jo skaitytojai juomi ne
pasitiki ir jie permato jo po
litiką link kur jis juos veda. 
Tai ar daug laiko ims iki jį 
skaitytojai visiškai diskredi
tuos ?

Nesenai “Keleivis” išspaus
dino iš Lietuvos laišką, kuris 
buvo rašytas tūlai Minolai. 
Tame laiške autorka dabartinį 
Lietuvos gyvenimą vaizduoja 
fantastiškai. Kas dabar Lie
tuvoje dedasi, tai autorkai 
jis tik sapnas. Mat, ji jo vi
sai netikėjo ir nelaukė. Jai vis 
dar vaidinasi, kad tik ne tikro
vė, bet sapnas ir reikia tik 
nubusti, o tas viskas iš vaiden
tuvės išnyks.

atmetė minėtą propoziciją, 
motyvuodami, jog 249 kuopoj 
yra komunistų, dėl tos prie
žasties negalima nieko bendro 
abiem kuopom turėti!

Na, kas sakė, kad Jurgelio
nis “neugdo” ir “nestiprina” 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje? Toliaus kuopos dar 
daugiau “cimentuosis!”

Jaunutis.
Puiki Vakariene

Spalių 20 d. įvyks puiki va
karienė. šią vakarienę rengia 
LDS 62 kuopa pagerbti prisi-

tai tuomet 
džiaugsmu

norite, čia

Atėjau pas seną “Laisvės1 
skaitytoją V. Budrikį gauti 
šviežio pieno. Matyt, jam 
vyksta pusėtinai gyventi—turi 
keletą karvių, arklių ir t.t. 
Čia sutikau Budrikienę ir J. 
Vaitiekūnienę, taip jau seną 
“Laisvės” skaitytoją—atvyku
sią pirkti pieno. Man krito į 
akį karvių laikymo vieta— 
barnė — išmaliavota baltai, 
čysta. Neįstabu, kad čia pie
nas taip turtingas Smetona.

* * *
Spalių 13: d. Brocktone pa

rodavo Townsend plano kliu-, 
biečiai. Jie nori iškovoti pen
siją į mėnesį apie 200 dol. Čia 
ir lietuviai tokį kliubą turi 
tankiai mitingauja. . .

Jauna Mergaitė.

Binghamton, N. Y

ir

Pittsburgh, Pa.

Šis ir Tas
šiemet bent kelios organi

zacijos mini savo jubilėjus. 
Spalių 5 d. Lietuvių Svetainėje 
įvyko jubilėjinis minėjimas 25 
metų sukakties šv. Jono Drau
gijai (pašalpinei); lapkričio 9 
d. įvyks minėjimas 25 met;ų 
sukakties, kaip įkurta Lietu
vių svetainė, o gruodžio 7 d. 
įvyks 25 metų jubilėjus ALD
LD 20 kuopos gyvavimo. Tai 
vis istorinės svarbos 
mai, sueigos. 

* * :|t
Teko girdėt, kad 

Petras Kastravickas, 
kuopos narys, 
Harry L. Rd.,

LINDBERGH KALTINA 
VALDŽIĄ Už KARINIUS 

PLANUS

Washington. — Lakūnas 
Lindbergh radio kalboj kal
tino Roosevelto valdžią, kad 
ji stumia Ameriką linkui 
karo. Be kitko, jis sakė, kad 
jeigu valdžia neplanuotų 
įsikišt į dabartinį karą, tai 
nestatydintų tiek daug ka
rinių orlaivių.

r Penktas puslapi

įžan- 
Pra- 
nak-

įvyks 17 d. spalių, 8 v. v. Visos na
rės 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)

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 
gos bilieto bus išlaimėjimai. 
džia 7:30 v. v. ir tęsis iki vėlai 
ties. Įžanga 20c. Komisija.

(244-246)
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nePivaronas su “Kraugeriais
Vietoje

Atidarant Lietuvių Kambarį
Pittsburgh© Universitete, spa-

rašiusius naujus narius, kurie Hų 4 d., per ceremonijas kal- 
įstojo laike pereito vajaus, bėjo keli žmonės. Visi vengė 
Kiekvienas naujas narys bus politinių, partijinių kalbų. Sa- 
perstatytas šiame bankiete per 
vajįninką Joną Burbą. Taigi 
šioj vakarienėj visiems bus 
proga susipažinti. LDS seni 
nariai pažins naujus, o nauji 
senus.

Komisija praneša, kad bus 
labai skani 
tam, plati 
ma. Tad 
būti šioje 
bus St. Omer’s Hall, 376 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Prasidės 6 vai. vakare. Įžan
ga tik vienas doleris ypatai.

Kviečia Komisija.

vakarienė ir prieg- 
muzikalė progra- 
nepamirškite visi 
vakarienėje, kuri

Montello, Mass
Kariai, Vestuves, Kliubai
čia .tūli pasakoja, būk So

vietai atsiuntė skirtingų tautų 
karių į Lietuvą — kaip tai: 
melsvų, gelsvų, rausvų, juos
vų ir baltų, žinoma, Sovietų 
Sąjunga susideda i 
respublikų, daugelio tautų,

iš 16-kos laimS”,

Kasgi ta Minola, kuri gavo I todėl ir gali būti kariai įvai- 
ir* nordnvS “Keleiviui” ? I vin vooin Tm' imi zvnw>4-{Xlaišką ir perdavė “Keleiviui” ? 

Tai buvusio dženitoriaus, o da
bar pentoriaus žmona, kuri 
gyvena Dorcestery. Ji visuo
met statėsi labai didelė pro- 
gresyvė, bet prie lietuviškų 
progresyvių moterų nenorėjo 
priklausyti; vien dėl to, kad 
“per daug” mokyta, tai jau 
jai per žema su jomis daly
vauti. Tai natūralu, kad ji ir 
Lietuvoj gyveno su tokia drau
ge, kokia ji pati.

Saužudystės Sumažėjo
Valdžios organai praneša, 

kad, pagerėjus darbam, Nau
joj Anglijoj sumažėjo ir sau
žudystės. Bet jei visai išnyk
tų bedarbė ir žmonės suvestų 
galą su galu, tai ne tik sau
žudystės sumažėtų, bet jos vi
sai išnyktų. Bet tuomet suma
žėtų ir kitos ligos, kurios be 
laiko skina jaunus žiedus iš 
darbininkų darželio. Dalykai 
susitvarkys tik tuomet, kuo
met patys darbininkai tvarkys 
ekonominę būklę, o ne kapita
listai. Darbininkai privalo 
kasdien traukti tą dainą: “ne
laukime, broliai, kad kas 
mums padėtų...”

Jurgelionis Jau Susilaukė 
Savo Vaisiu ,

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje yra sutvertų šimtai kuo
pų. Jos buvo sutvertos politi
niais sumetimais. Gal neper
dėsiu, kad jų yra didžiuma* 
kurios susideda tik iš valdy
bų. Kitaip sakant, gyvena tik 
pagal konstitucijos reikalavi
mą. Aišku, kaipo tokioms la
bai sunku išsilaikyti, nes ne
pajėgia surengti jokios dides
nės pramogos, kad sudaryti 
šiokių tokių įplaukų padengi
mui paprastiems reikalams.

Pora savaičių tam atgal 
249 kuopa sumanė surengti 
vakarienę, bet pasijuto, kad 
tam darbui persilpna, tai krei
pėsi į 188 kuopą, kad ši pri
sidėtų ir būsimu pelnu pasida
lytų pusiau. Abiejų kuopų ko
misijos susitarė ir viskas atro
dė gerai. Po kelių dienų 188

rių rasių. Tai jau čia gamtiš- 
Juk ir turčiai 

darbl- 
Jei ir

parengi-

susirgo 
LDS 6 

gyvenąs 197 
Johnson City,

Bucharest, Rumunija. — 
Pagal Vokiečių reikalavimą, 
Rumunijoj užginta pardavi- 
net mėsa per 3 dienas sa
vaitėje.

¥

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

PRANEŠIMAI Iš KTrUR
WORCESTER, MASS. , »

Sekmadienį, spalių 20 d. įvyks 
piknikas. Ruošia ALDLD 11 kp. Bus 
paskutinis šiais metais, todėl visi 
mūsų plačios apylinkės lietuviai yra 
prašomi skaitlingai dalyvauti. Prie 
gardžių užkandžių, gėrimų ir puo- 
kios orkestros praleisime gražų lai
ką. — Rengėjai. (245-246)

* * *
žmonės atsiunčią laiškus iš 

Lietuvos vis reiškia džiugesio 
nauja valdžia ir naujomis re
formomis. Pastaruoju laiku 
gavo laiškus O. Kastravickienė 
nuo sesers iš Panevėžio, J. Sle- 
soraitis nuo Baltraus Kamins
ko, Stasys Jasilionis — nuo 
seno tėvuko.* * *

Spalių 10 d. tapo priimti 
trys nauji nariai į Literatūros 
Draugijos 20 kuopą. Tai vis 
vajaus dalyvių darbo pasek
mės. ’ . J.

& -
>;>4,

HAMTRAMCK, MICH.
Šaunios Vestuvės. Moterų Lyga 

susižiedavo su LLD 188 kp. ir nuo 
šio laiko bendradarbiaus, tai ta pro
ga rengia vestuves, kurios įvyks 
spalių 19 d., 7:30 v.v. Pas Latožus, 
1035 Caniff Avė. Bus muzika, ir ga- 
spadinės ruošiasi su užkandžiais, 
įžanga visiems veltui. Todėl kviečia
me vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. — Petro Sūnus. (245-246)

ko, kad Mrs. Mitchell, Univer
siteto atstovė, išanksto pasakiu
si, kad niekas nekalbėtų poli
tiškai—no politics. Angliškai 
niekas nekalbėjo apie politiką. 
Net žadeikis iš Washingtono 
kalbėjo iš Lietuvos istorijos, 
bet apie dabartinę jos politi
ką nieko nesakė, tik išvertė ži
nomą žemaitišką patarlę: “Kas 
bus, tas bus, bet žemaitis ne
pražus.” Išvertė nevisai gerai: 
vietoj žemaitis, sakė: “Lithu
ania” (o turėjo sakyt: “Lithu
anians”, arba “Lithuanian na
tion”. žemaičiai dabar bendrai 
reiškia lietuvius). Lietuviškai 
trumpai kalbėjo ir jau politiš
kai šūkterėjo, kad Lietuvą iš
tikusi “nelaimė!”

Kokia ten “nelaimė”, kada 
didelė didžiuma tautos džiau
giasi gavę žemės ir kitokią pa
galbą, kad galėtų įsikurt savo 
gyvenimo vietą, kurios pirmiau 
visai neturėjo. Kurie samdėsi 

■ daug darbininkų, tai tiems “ne-
, bet tik tiek, kad ’jie 

daugiau negalės<7lupti darbinin
kus ir būti ponais. Bet tikrai 
f ai ir jie laimingi, nes jiems 
palikta po 30 hektarų žemės, 
namai ir tvartai, gali patys 

. dirbti ir gyventi be kitų skriau
dos. Vienok, jeigu jiems “ne
laimė,” tai tiek to, nes jie ne
sudaro lietuvių tautos didžiu
mos, taigi jie ne tauta.

Vienok žadeikio kalba džen
telmeniška, pakenčiama; jisai 
tikrai nekalbėjo, o tik priminė, 
kas jam kenkia.

Petras Pivaronas lietuviškai 
turėjo paaiškinti apie kambarį 
tiems lietuviams, kurie da an
gliškai gerai nesupranta. Bet 
jis nieko neaiškino apie kamba
rį. Tuojaus pradėjo rėšti poli
tišką spyčių, kur koja, kur 
ranka. Visada jo tokia susitar
šiusi, gremėzdiška prakalba. 
Įsikarščiavo, ėmė rėkt “krauge
riai, žmogžudžiai”. Mat, Lietu
voj esanti tokia tarybų valdžia. 
Bet nė vieno nužudyto pavar
dės ir vietos negalėjo paminėti, 
dėl to, kad 
vieno.

Pivaronas 
ba pasirodė 
gus, spitris. 
esąs, kur jo kalba tinka, o kur 
netinka. Apteršė visus lietu
vius, nes jis ten kalbėjo, kaip 
ir lietuvių atstovas. O lietuvių 
kambarį rėmė ir remia visi lie
tuviai, be skirtumo politinių 
pakraipų ir religinių įsitikini
mų.

Jam taip kvailai rėkaujant, 
daugelis publikoje pradėjo 
tvarsytis, nerimauti. Po pra
kalbų man vienas nepažįstamas 
žmogus, ne komunistas, bet 
šiaip pirmeivis, sako: “Jau bu
vau besirengiąs pasakyti: Tell 
that in English what you say 
now. Laimė jo, kad jis tuo 
tarpu nukirto savo vapsėjimą.”

Bėda tokiems vadams, ku
rie nežino, kur esą, ką darą 
nieko nepasimokina; sęsta, 
nebręsta!. v.

Elizabeth, N. J
Parsiduoda Namas su Saliū- 

nu ir Visas Biznis 
402—1st Avenue 
ELIZABETH, N. J.

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

Parsiduoda pigiai.
Prašau kreiptis sekamu antrašu:

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

(238-249)

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)

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

ALDLD 6 Apskr. Konferencija, 735 
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)

M
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GRAND RAPIDS, MICH
Lietuvių Laisvų Kapinių Organi

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

(243-245)

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.

Siunčiame duoną per paStą J kitus mlesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*.

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

0

nėra nužudyto no

1113 Mt. Vernon Street

“Laisvės” skaityto

se

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

ir
o

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

*
vakare san-

su tokia savo kal- 
esąs tamsus »žmo- 
Nesižino, kur jis

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

* *
d. J. Stripinių
Juknaičiu. Ves-

Taut. Namo

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842 PHILADELPHIA, PA.
Birutės Kliubo susirinkimas

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1648 License No. L. 886

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje0.

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

kamo] Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

kas nuotikis.
nepaiso spalvų—visus 
ninkus išnaudoja...
spalvuoti socialistiški kareiviai
Lietuvoj išlaisvino lietuvius 
darbo žmones iš brutališkos 
priespaudos, Smetonos vergi
jos, tais kas čia tokio? Lie
tuvos liaudis nudžiugo šių ka
rių atėjimu. Ot, buvę išnau
dotojai nuliūdo. Mat, negalės 
daugiau liaudį terorizuoti.

* * *
’ Spalių 13 d. įvyko piknikas 

Taut. Namo dr-jos. Dalyvių 
buvo netirštai, tik apie 7-tą 
vai, P.M. daug jaunimo pri
gužėjo ir iki vėlybos nakties 
džiūgavo, šoko, bei linksmino
si. Tai, sako, buvo paskutinis 
parengimas ant tyro oro par
ke šį sezoną.

*
Spalių 12 

duktė vedė su 
tu vės atsibuvo
salėj. Daug svečių dalyvavo ir 
įvairiai linksminosi.

Ir Jokubaičiūtė su Valun- 
gevičiuku apsivedė. Beje, sa
vaitė atgal J. Adomaičių duk
tė apsiženijo su airių tautos 
vaikinu. Dar ir Adomytė su 
Stankiuku susituokė.

Visi žanatvių ceremonijas 
atliko katalikų bažnyčioj. 
Nors tūlų jaunuolių tėvukai ir 
laisvi bei 
jai.

Linkiu 
gyvenimo 
sipratimo 
ninkiškoj

saldaus vedybinio 
dėl visų ir tikro su- 
bei veikimo darbi- 
dirvoj. . .

♦ ♦

12 d.Spalių 
darieČių Moterų Kliubas turė
jo “Parę” su gėrimais ir val
giais, dar ir šokiais. Mat ši 
pramoga įvyko tautiečių kliu- 
be, tūli sako, kad dėl tautos 
pakėlimo aukštyn.

Mat čia gyvuoja ir apšvie- 
tos Moterų Kliubas, veikiantis 
kultūroje bei dailėje, vadovys
tėje O. Mineikaitės mokinasi 
dainuoti. Vienok tūli, dary
dami klaidą, bando sumaišyti 
abu kllubu į vieną.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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)

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

B
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Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

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

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

Kraujo Tyrimai — Slapumo 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.



RANDAVOJIMAI

F. W. SHAUNS

£
Tel. Virginia 7-4499

<a

£

kambariai 
savininko

880 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

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.

(244-246)

SUSIRINKIMAI
’ALDLD 2-ro APSKRIČIO 

KOMITETb NARIAMS
ALDLD 2 Apskr. Komiteto narių 

posėdis jvyks penktadienį, spalių 18 
d., 8 v. v. “Laisvės” ištaigoj. Pra
šome narius dalyvauti. — A. L. Sek.

(245-246)

137 
Avė. sto- 

(245-246)

ir Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 
(245-247)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

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) '

(SHALINSKAS)

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

MOTERV 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)

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

. Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

PRAMOGOS
Lietuvių Jaunų Vyrų Susivieniji

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

*—

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)

■M oHHIHHMi

SO COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 8-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

V. »f ■ 4

Šeštas puslapis

NewYorko*iM^felliii(H
Konferencija, Kurioj Svarbu 

Būti ir Kurioj Galima
- Daug Pasimokinti

Šį šeštadienį, spalių 19-tą, 
viešbutyje Edison, N. Y., įvyk
sianti Amerikos 
Ginti sušaukta 
bus tokia, kurioj 
svarbu dalyvauti,
sidėti, ją paremti, 
pat svarbu iš jos ir pasimokin-' 
ti.

Ateiviams 
konferencija 
ne vien tik 
prie jos pri- 

bet taip .

mandatam 
išsiuntinėti 
organizaci- 
ir lietuvių

Sunku persistatyti, kokią 
•vadovybę gali duoti savo na
riam organizacija, ypatingai 
ateivių organizacija arba tu- 

' rinti ateivių narių, kuri netu
rėtų tokioj konferencijoj dele
gatų ar nors atstovų ar tė- 

/, mytojų, negirdėtų tų svarbių 
raportų ir informacijų, lie
čiančių tūkstančius ateivių.

Kaip skelbia komitetas sa
vo pranešimuose spaudai, pa- 

* kvietimo laiškai su 
formomis buvo 
širhtams žymiausių 
jų, tame skaičiuje

- didžiosioms draugijoms bei 
kliubams.» Tačiau, žinoma, dėl 
stokos darbo jėgų ir lėšų dar 
daug mažesnių draugijų bei 
kuopų likusios laiškais nepa- 

. dengtos. J jas laiks nuo lai
ko buvo atsišaukiama per 
spaudą ir tą galėjo patėmyti 
visų organizacijų valdybos, 
kurioms apeina aprūpinimas 
savo narių svarbiomis informa
cijoms ir gynimu reikalui 
prisiėjus.

Konferencijoj kalbės Leo
nard Covello, Benjamin Fran
klin High School viršininkas; 
Tom Jones, New Yorko Jau
nimo Kongreso 
Katerine Ten-ill,
Tarybos , už Socialę 
darbuotoja; James B. Carey, 
CIO nacionalis sekretorius, ir 

" Vito Marcantonio, kongresma- 
nas. Pirmininkaus * Dr. jQax 
Yergan, Nacionalio 
Kongreso prezidentas.
vienas iš jų aiškins tam tikras 
ateivių problemas ir priemo
nes ateivių teisėms ginti.

Konferencija bus spalių 19- 
tos popietį nuo 12:30 iki 6 
vai. Registracija delegatams ir 
tėmytojams ar svečiams $1 
per asmenį.

prezidentas;
Metodistų

Veiklą

Negrų
Kiek-

Pirmomis keturiomis bal
suotojų registracijos dienomis 

> mieste užsiregistravo 1,935,- 
889 asmenys, 334,000 dau
giau, negu tuo pat laiku 1936 
metais.

Unijos Gelbsti Elektros 
Streikieriams

ŠĮ Vakarą Brooklyne Didelis 
Rinkiminis Mitingas

Brooklyniečiai ruošiasi skait
lingais būriais patraukti į ma
sinį rinkiminį mitingą, rengia
mą Komunistų Rinkimų Kam
panijos Komiteto šį ketvirta
dienį, spalių 17-tą, Brooklyno 
Academy of Music, Lafayette 
Ave. ir Ashland Pl., Borough 
Hall -apylinkėj. Pradžia 8 v. 
vakaro. Įžanga 25c.

Vakaro ypatinga naujove
I bus tas, kad tam mitingui 
kalbės Earl Browderis, komu
nistų kandidatas į Jungtinių 
Valstijų prezidentus, nors jam 
uždrausta iš savo apskričio iš-

eiti sakyti prakalbas. Tadgi jis 
kalbės savo apskrityje būda
mas, telefonu, o jo prakalba 
specialiais garsiakalbių jungi
niais bus perduodama visam 
masiniam mitingui.

Apart Browderio kalbės pa- 
skilbęs prakalbininkas 
nalistas Robert Minor, 
datas į kongresmanus 
kongresinio distrikto,
Peter V. Cacchione, kandida
tas į Miesto Tarybą iš Kings 
,apskričio, ir Robert A. Camp
bell, kandidatas į Brooklyno 
prezidentus.

ir žur- 
kandi- 
iš 8-to 
taipgi

“ŠALAPUTRIS” ATVAŽIUOJA
šį sekmadienį atvažiuoja 

Maspethan “šalaputris”. Mas- 
petho lietuviai rengiasi ne 
juokais jį sutikti. Ir mes esa
me tikri, kad maspethiečiai 
jį sutiks. Bet kaip bus su 
brook lyniečiais, greatneckie- 
čiais ir kitais Maspetho arti

stų) ir LDS (jaunimo) kuopos.
Na, kasgi tas “šalaputris” ? 

—Tai vienveiksmė komedija. 
Ir labai smagi komedija. Joj 
vaidina: Nikodemas Pakalniš
kis, Aldona Bernotaitė, La
zauskas ir A. Pakalniškienė. 
Režisuoja art. Jonas Valentis. 
Mes užtikriname, kas atva
žiuos “šalaputrio” pamatyt ir 
jo romanso vargais pasidalint 
—nesigailės.

Visa tai įvyks sekmadienį, 
20 d. spalių, National Polish 
Hall, 61-60—56th St., Maspe- 
the, 4 vai. po pietų.

Po programos bus šokiai 
prie geros orkestros. O prie to 
ir kitokių gerybių. Tad ne
pasididžiuokite, susiedai, atei
kite į Maspethą. Pasisvečiuo
site, pasilinksminsite ir su “ša- 
laputriu” susipažinsite.

Rengimo Komisija.

Alliance Pasmerkė Atleidimą 
Iš WPA Siuvimo Projekto

20-ties Kirpėju
Workers Alliance pasiuntė 

laišką generaliam Jungtinių 
Val'stijų prokurorui Robert H. 
Jacksorfui, kuriame kaltina 
pulk. Brehon B. Somervell, N. 
Y. WPA administratorių, lau
žyme Hatch Akto ir siekime 
įbauginti tuos WPA darbinin
kus, kurie yra palinkę prieš 
Roosevelto administraciją.

Darbas ir viskas ėjosi pa
prastai, tik štai iš niekur nie
ko darbininkai gauna korte
lės, užvadintas “pranešimas 
apie įspėjimą ar suspendavi
mą”, kur pažymima, kad jie 
nuimami nuo darbų “laukiant 
ištyrimo per Washingtono raš
tinę dėl 
prastosios 
sekcijos.”

Sekcija
punktas, kuriuomi norima pra- „ , , , . .t .v a n . , Pasirandavoja keturisalinti IS WPA komunistus.^ O su maudyne. Klauskite 
kadangi savo laiku net mažy- dieną ar vakare. Gera transportaci- 
tė Shirley Temple yra buvusį- 47 Montieth St tarpe Flushing

• Y“) . « r. l-» . w r. I A « TZ-v NT X/

Bildingų Amatų Taryba, AF 
of L, sulaikė darbą prie Con
solidated Edison Waterside ša- 
pos projekto, kad pagelbėt 
streikuojantiems E 1 e k t ristų 
Brolijos Lokalo 3-čio nariams 
laimėti streiką. Naujas iššau
kimas paliečia apie 500 įvai
rių amatų statybininkų. -Iki 
šiol kitų darbų amatininkai 
unijistai* turėdavo kasdien ei
ti darban pro savo brolių elek- 
tristų pikietus.

Susikirtimas unijos su fir
ma iškilo firmai atsisakius 
samdyti Lokalo 3-čio narius, 
vieton jų samdant elektristus 
per Consolidated' Edison Em
ployees Ass’n, kuri unijistų 
skaitoma esant kompanijos 
dominuojama.

Pasirandavoja patogus kambarys | 
dėl vieno vyro, gražioje vietoje. 
Kreipkitės pas Joną Klioki, 
Richmond St., (Norwood 

15F vadinama tas tis), Brooklyn, N. Y.

peržengimų Nepa-
Šalpos Akto 15F

paskelbta komuniste, tad aiš
ku, -kaip toli' ir plačiai toks 
administracijos pasimojimas 
siekia. Jau ir iš to aišku, kad 
vienas iš gavusių kortelę, už
sirašęs demokratų balsuotoju, 
niekaip negalėjo sau išsiaiš
kinti, kaip jis galėjęs tapt sek
cijos 15F laužytoju. Kitas iš 
tų esąš Pasaulinio Karo vete
ranas, 16-kos metų būdamas 
buvęs liufosnoriu įstojęs armi
jom

Kirpėjai dirbdavo 120 va
landų per mėnesį ir gaudavo 
$82.80 algos.

Bandė Nužudyt Merginą

Ketvirtad., Spalių 17, 1940

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW p. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

LietuviŲ Rakandu Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

NICK PAkALNIŠKIS 
Jį Matysite “Šalaputryje”, 

Spalių 20-tą
I 

mais susiedais? Mes manome, 
kad ir jie turėtų atvažiuoti į 
Maspethą ir kartu dalyvaut su 
mum “šalaputrio” sutiktuvėse. 
Daleiskim sau, kągi reiškia 
Brooklynui, tik per Cedrono 
upelį—ir Maspethas ir “šala
putris”. Arba va, Great Nec- 
kui: iš didelio kaklo per ma
žiuką kaklą-, per Flushingą, 
Ruzevelto Bulivardu, Gran- 
dauniu ir Maspethas. Tai tik 
juokai.

“šalaputriui” sutiktuves ruo
šia Lietuvių Literatūros Drau
gijos 138 kp., Lietuvių Darbi
ninkų, Susivienijimo (suaugu-

Berniukas Užmušta Tėmijant 
Sviedinio Žaismę

Robert Dunn, 15 m., 7815 
Third Ave., tėmijo minkštojo 
sviedinio žaidimą Leif Erikson 
Parke, esančiame prie 66th 
St. ir 5th Ave. John Rorke, 
25 m., smarkiai užsimojęs at- 
mušt sviedinį, kažkaip paiką 
išleido iš rankų ir pataikė ber
niukui. Jis sukrito ant vietos 
su permuštu sprandu ir nuo to 
mirė.

S. Meredith Strond, Jr. me
tė Queens Kelių viršininko pa
reigas, kad eit į privatišką 
biznį. Jo vieton paskirtas Cy
ril E. Fyles. ,

Nežinia dėl kokios priežas
ties, Mrs. Helen Bruseinsk, 45 
m., į savo apartmentą, esantį 
apačioje tam pat name, 550 
Leonard Št., pasišaukus 18- 
kos metų-jaunuolę Jean Cier- 
nia, sakydama, kad jai esąs 
telefonas. Merginai priėjus 
prie telefono, moteriškė užme
tus rankšluostįant kaklo ir 
ėmus smaugti. Jai išbėgus į 
virtuvę, toji atsivijus ir pra
dėjus smaigyt peiliu. Ji ištrū
ko ir spiegdama bėgo viršun 
pas motiną. Mergina nuvežta 
ligoninėn, o jos užpuolike mo
teris kalėjiman.

Demokratą Kliubas Ruošia 
Prakalbas

Lįetuvių Demokratų Kliubo 
rengiamos prakalbos įvyks 
spalių 18-tą, Liet. Am. Pilie-* 
čių Kliubo salėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne., Kalbėtoju 
bus vienas iš kandidatų šiuose 
rinkimuose. Pradžia 7:30 va
karo. Kviečiame visus.

Valdyba.

MASPETH MASPETH

Komedija "Šalaputris
PERSTATO L.D.S. 14 KP., L.D.S. 220 KP. ir A.L.D.L.D. 138 KP.

Sekmadienį
SPALIŲ

no
< Ictober

National Hall
61-60— 56th Road

Maspeth, N. Y,

A-

Dėl Sovietą Konsulato 
Antrašo

Ms

JONAS VALENTIS 
Veikalo Režime r lūs

ADELE PAKALNIŠKIENE 
vaidins šiame veikale

Taipgi Kalbės “Laistės” Redaktorius R. Mizara
Pradžia 4 vai. po pietų Įžanga 30 centų

Bus Gera Orkestrą Šokiams
KELRODIS: Davežia Grand St., Flushing Ave.į ir Flushing Ridgewood gatve- 

kariai. Važiuokite iki 64th St., išlipę paeikite du bloku Į kairę iki 56th Rd. ir ten 
ant kampo svetainė. ' ■

I

Pastarosiomis keliomis sa
vaitėmis desėtkai brooklynie- 
čių lietuvių kasdieną kreipiasi 
telefonais, o kiti atvyksta ir 
asmeniškai klausti Sovietų Są
jungos konsulato antrašo, 
taipgi lankytojų priėmimo va
landų, tad matome reikalą ad
resą ir. valandas paskelbt 
spaudoj.

Sovietų Sąjungos konsulatas 
randasi 7 E. 61st St., kampas 
5th Avė., N. Y. Prie pat du
rų privažiuojama Worlds Fair 
traukiniu, tai yra BMT Brigh
ton linijos lokaliniu traukiniu, 
kuris eina į Queensboro Plazą. 
Išlipt 5th Avė. stotyje, N. Y.

Lietuvos piliečiams užsire
gistruoti ir kitais reikalais už
eiti valandos yra nuo 10 ryto 
iki 1 po piet pirmadieniais, 
antradieniais, trečiadieniais' ir 
penktadieniais. Galima kreip
tis jr. laiškais lietuvių, rusų ar 
anglų kalbomis. Rašant lietu
viškai, reikia ant voko kampo 
ir viršui laiško užrašyti: Lith
uanian.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

grupių ir pavienių.
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
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.: GIenm ore 8-6191

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL, BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kilbasai ir kepta parSlena; gaspadorHkai 
nuvirti kopūstai Ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

ww mw ww vw ww mi ww ww mi ww ww ww ww ww mw w w ww ww ww mw mw ww ww ww w




