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Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

KRISLAI
Švedijos ir SSSR Prekyba. •
Apie Lietuvių Rašytojus.
Vilnius ir Bedarbiai.
Nugriovė Carienės Pamink

Švedija pasirašė su Sovie
tų Sąjunga prekybos sutartį.

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

*

t

Švedija pasižadėjo į metus 
laiko pirkti iš Sovietų 100 mi
lionų kronų vertės žibalo, grū
dų, margano rūdos ir kitų da
lykų. Sov. pirks už nemažiau 
75 milionų kronų iš Švedijos 
vagonams ratų, šratinių stebu
lių, mašinų ir kitų dalykų. 
Švedija sutiko teikti Sovietams 
iki 100 milionų kronų kredito.

. Rugsėjo 8 dieną lietuvių ra
šytojas Petras Cvirka rašė 
“Pravdoj” ilgoką straipsnį 
apie lietuvių literatūrą, para
šytus veikalus profesoriaus 
Vinco Krevės-Mickėvičio, vei
kalus Vienuolio, Putino, Venc- 
lovo, Liudo Giros, S. Neries 
eiles, T. Tilvitis ir kitų. Savo 
straipsnį jis baigia:

. /‘Dabar rašytojai Tarybinės 
Lietuvos gavo neaprėžiamas 
galimybes atsiekimui visų sa
vo užmanymų. Atsiekimai pa
čios pažangiausios, pačios tur
tingiausios pasaulyj literatū
ros, atsiekimai Sovietų Sąjun-. 
gos literatūros taps jiems ke
lią rodančia žvaigžde”.

Dar apie pora metų atgal 
Petro Cvirkos veikalas ‘‘že
mė Maitintoja” buvo išverstas 
į rusų kalbą ir išleistas Sovie
tų Sąjungoj 20,000 kopijų 
skaičiuje, tuo kartu, kada lie
tuvių kalboj, Smetonos pa
vergtoj Lietuvoj, jis buvo iš
leistas vos apie 3,000 kopijų 
kiekyj ir tai dar apkarpytas. 
Dabar Lietuvos rašytojams at
sidaro plačiausia dirva litera- 
ratūros ir kultūros srityj.

Sovietų Sąjungoj atsibuvo 
masiniai Raudonosios Armijos 
manevrai Pabaltijoj, Ukrainoj, 
Kaukaze, Sibire ir kituose; 
kraštuose. Jie buvo pravesti 
pritaikant pavyzdžius 
karo. Mat, laikas yra 
Antras Imperialistinis 
liepsnoja.

tikrojo 
baisus, 
karas

gyven-Vilnius turi 260,000 
tojų. Kada ten steigėsi Ta
rybų tvarka, tai nuo Smeto
nos režimo atrado 70,000 be
darbių. Tarybinė santvarka 
pasirūpino suteikti bedarbiam 
darbus. Pradžioj rugsėjo jau

- Vilniuj 13,500 buvusių bedar
bių turėjo darbus, kiti išvyko 
prie kitų darbų. Tumiškyje, 
12 kilometrų nuo Vilniaus, 
pradėta budavoti vandens pa
jėga' gaminanti elektros sto
tis, prie kupos bus įtraukta 
10,000’buvusių bedarbių. Nuo 
Vilniaus jau vedamas platus 
automobilių kelias linkui Kau
no, prie kurio dirba per 5,000 
darbininkų.

Pačiame Vilniuje buvo 143 
didesnės ir 466 mažesnės ga
mybos įmonės, bet abelnai, jos 
visos mažos, nes prie Smeto
nos režimo ten tedirbo tik 5,- 
407 darbininkai ir darbinin
kės. Tūlos iŠ jų platinamos ir 
darbininkų kiekis didinamas.
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Browder Sako: Tik 
Komunistai Išreiš
kia Žmonių Reik alus

/

New York. — Komunistų' darbo žmonių reikalus...
“Jeigu mes tinkamai nu-

Anglija Užgrobė 
Dešimt Latvijos ir 

Estijos Laivų
— Anglijos lai-'nijų prieplaukose. Supran-

'•A

London.
vyno ministerija spal. 16 d.-tania, kad Anglija norės vi- 
paėmė kariniams savo rei- sus juos panaudot kari-Partijos kandidatas į prezi- . ............ ... ..... ............... v. .. . .

dentus Earl Browder pa-^viešime Komunistų Parti-1 falams dešimtį . Estonijos niams savo reikalams, 
reiškė:

<<
jos politiką miniose, tai 

Komunistų Partijoj na-'per šiuos rinkimus galėsime 
rių mes turime apie 100,000,1 gauti dveja ir treja tiek 
bet kiekvienas komunistas 
vidutiniai turi tūkstantį 
kartų daugiau įtakos minio
se, negu bet kurios kitos 
partijos vidutinis narys; ir 
kad Amerika dar neįtrauk
ta į karą, tai tik...dėka ko
munistų darbuotės. Žmonių 
minios nusistačiušios prieš 
karą, ir tik Komunistų Par
tija išreiškia jų jausmus.

“Pats jau faktas, jog val
dovai pradėjo taip persekiot 
komunistus liudija, kad mū
sų Partija daro didelės įta
kos prieš tų ponų pasineši- 
mus.

“Jeigu ne Komunistų 
Partijos veikla miniose, tai 
jau būtų panaikintos (“už- 
temdintos”) pilietinės ir 
darbininkų teisės Jungtinė
se Valstijose..

“Kas liečia didžiąsias par
tijas, demokratų ir republi- 
konų, tai viena ir kita tem
pia Ameriką į karą ir re
akciją. Jau ir visa šalis su
pranta, kad nėra tikro skir
tumo tarp tų dviejų parti
jų ir kad vienintelis skirtin
gas pasirinkimas tai tik Ko
munistų Partija, kuri aiš
kiai ir griežtai kalba prieš 
karą, už pilietines laisves ir

Angly Submarinai Su
naikino Penkis Vo

kiečiu Laivus

sius darbus.

London. — Anglijos val
džia rengiasi per prievartų

CHINAI SKUBIAI NAU
DOJA BURMOS KELIĄ

i
Lashio, Burmos kelias. —*

Kai tik Anglija atida-

Vilniuje ant Gedimino kal
no taisoma Gedimino pilis, ta 
istorinė lietuvių liekana. Tary
binė valdžia paskyrė reikalin
gą sumą pinigų, kad pilis bū
tų pataisyta.

Ten pat Vilniuje, Gedimino 
Kalno pakalnėj, stovėjo pa
minklas rusų carienei Katrei 
II, kuris buvo pastatytas “nuo 
Lenkijos dėkingos bajorijos”. 
Tas paminklas nugriautas ir 
išvežtas. Tai matote, kaip yra 
Tarybų Lietuvoj—Lietuvos is
torinės liekanos taisomos, o 
buvęs bajorų paminklas pa
statytas carienei nugriautas.

Pranešama, jog Anglijos

daugiau balsų, negu bet ka
da pirmiau”...

VOKIEČIŲ BOMBA SUD 
KE ANGLU TRAUKINI, 

MUŠĖ 300 KARIU
Praneša Vokiečiai:

Berlin. — Bomba iš 
no vokiečių orlaivio suardė 
anglų karinį traukinį ir 
taip užmušė daugiau kaip 
300 kareivių, arti Liverpoo- 
lio.

Tas pats vokiečių bombi- 
ninkas vakarinėje Anglijo
je padegė vieną orlaivių pa
stogę ir apdraskė tris kitas.

vie-

Anglai Užginčija
London. — Anglų koman

dieriai užginčija, kad vo
kiečių . orlaivis7 \ sunaikino 
traukinį su *.300 bangių ka
reiviu. ‘ •

14 MILIONŲ SUSIREGIS 
TRAVO PAGAL KARIUO

MENĖN ĖMIMO ĮSTATĄ

Anglų Orlaiviai Naiki-
no 40 Svarbių Karui 
Punktų Vokietijoj

Praneša Anglai:
London. — Anglų subma

rinai nuskandino tris vo
kiečių laivus, kurie gabeno 
reikmenis savo kariuome
nei. Vienas laivas buvo 
apie 7,000 tonų įtalpos, du 
kiti mažesni. Tuo pačiu žy
giu anglai sunaikino du ka
rinius vokiečių laivukus, 
kurie lydėjo anuos tris lai
vus.

Anglai nenurodo, kur ir 
kada jie nuskandino šiuos 
penkis vokiečių laivus.

Visi Nereikalingi Žmonės 
Bus Kraustomi iš Londono

ir Latvijos prekinių laivų, 
kurie stovėjo Anglijos prie- užsieninė ministerija reika- 
plaukose.

Sovietai reikalavo pervest dorius sugrąžintų į Estoni- 
jiem tuos laivus po to, kai ją ir Latviją tris šimtus jū- 
Estonija ir Latvija įsijungė 
į Sovietų Sąjungą.

Kuomet dabar Anglija 
užgrobė tuos sovietinių Es
tonijos ir Latvijos laivus, 
Sovietų ambasadorius Lon
done Ivanas Maiski tuojau 
apie tai pranešė Maskvai.

Lietuvos Laivai
Kai tik Lietuva, Estonija 

ir Latvija tapo Tarybų Res
publikomis ir įstojo į Sovie
tų Sąjungą, tai Anglija tuo
jau sulaikė 40 Estonijos, 
Lietuvos ir Latvijos preki
nių laivų, kurie tuo laiku 
buvo Anglijos ir jos kolo-

lauja, kad Sovietų ambasa-

rininkų ir oficierių tų de
šimties laivų, kuriuos Ang
lija dabar užgrobė.

United Press, amerikinė 
žinių agentūra, šiame pra
nešime nurodo, kad anglų 
valdžia, paimdama šautuos 
laivus, didina “trynimąsi” 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos.

New York. — Radio ste
bisi, kad Anglija, iš .vienos 
pusės, j ieško Sovietų drau
giškumo, o iš antros pusės, 
“erzina” Sovietus, grobda
ma Latvijos ir Estonijos lai
vus.

Galutinai Priimti Ko- Vokiečiai Siunčia
munistu Kandidatai Savo Submarinus 

į Juodąją Jūrą

Anglų Pranešimas: gą, Dunkirką ir kitas VOr,, ,
London, spal. 17.—Angli- kiečių prieplaukas ir laivua 

jos lakūnai naktį ir dienai jose; padegė gazolino fabti- . 
atkakliai bombardavo 40 kus bei sandėlius Gelsenkir-: , 
kariškai svarbių punktų khene, SalzerbeČgene ir ki- j 
Vokietijoj, taip pat Holan-'tur; atakavo įvairius gelę- 
dijoj ir šiaurinėj Francijoj. žinkelių mazgus Vokietijo- 
Jie pleškino Kielį, Hambur- je; bombardavo kelis gink- * ’ 
========——.. . lų, amunicijos ir. orlaivių
GEN. FRANCO SUŠAUDĖ 1fabriku®. eįktr?.s dirbyk' 
rnMDAMVC* VAVATni*ilaS Ir kltus kanskai svar- 
COMPANYSA, KOVOTOJA.bius punktus; daugelyje vie-

UŽ ISPANŲ RESPUBLIKA tų užkūrė didelius gaisrus 
 ir padarė Vokietijai stam

bių nuostolių.

gą, Dunkirką ir kitas vor, ( \

t.® 
■ K

Berlin. — čia gauta ži-
nia, kad Ispanijoj, pagal ka-' Vakar anglai nušovė du 
rinio teismo sprendimą, ta-1 bombimus priešo- orlaivius 
po sušaudytas kalėjime Lo- Is kurie . bombardavo 
uis Companys, buvęs prezi- Londoną ir pietinę, rytinę, 
dentas Katalonijos, Ispani- y^unnę n vakannę Angh- 

respubli-

uis Companys, buvęs prezi-

jos autonominės 
kos.

(Companys veikliai daly
vavo Ispanijos lojalistų-res- 
publikiečių kare prieš gene
rolo Franco fašistus. Pas-

VOKIEČIAI MAŽINA 
ANGLŲ ŽYGIUS

Berlin. — Vokiečių ko
manda sako, kad anglų dr-

t

I

kui iis nabėe-o i Franciia !laiviai nakti ir dien^ be Pla' 
Neseniai buvo pranešta iš no- kaiP 13apuolę’ bombarda' 
Franci j os, jog po 
francūzų valdžia pasidavė 
SMfc Sn Peed« ir užmušė bei
Companysą Ispanijos faŠis- f’ HV„a obalx;„
tų valdžiai.)

New York. — New Yor- 
ko valstijos sekretorius ga
lutinai užgyrė piliečių para
šus surinktus komunistų 
kandidatam — Browderiui į 
prezidentus, Jamesui W. 
Fordui į vice-prezidentus, 
Amteriui į Jungtinių Vals- 

, Frankui 
ir Elizabethai 

Gurley Flynn į kongresma- 
nus, ir kitiem valstijiniam 

— — ---- -—.......... ...... ,.įr miestiniam kandidatam
katruos registrantus saukt'šiuose rinkimuose, kurių 

balsavimai įvyks lapkričio 
5 dieną.

Washington. — Trečiadie
nį Jungtinėse Valstijose su- 
siregistravo 14 milionų jau-
nų vyrų pagal įstatymų dė-'tijų. senatorius, 
lei verstino kariuomenėn Herronui- * '
ėmimo.

Dar nepaskirta laikas, ka
da bus traukiami “liosai”.

į kariuomenę vieniem me
tam tarnaut. Yra spėjimų, 
kad šaukimas prasidės apie 
šio mėnesio pabaigą.

Pirm naujų metų bus pa
imta kariuomenėn 400,000
vyrų, o pavasarį 500,000.

Įstatymas sako, kad bus
imami tiktai piliečiai ir tu
rintieji pirmąsias Amerikos1 tarėsi su nauju Sovietų Są- 
pilietybės popieras. jungos ambasadorium S., A.

-------------- ---- ..Vichy, Francija.—Vokie-j dalyvavo ir aukščiausi Tur-

Turky Prezidentas Tariasi 
Su Sovietų Ambasadorium

Ankara, Turkija. — Tur
kų prezidentas Ismet Inonu

Vįnogradovu. P a s it a r ime

čiai savo užimtoj Franci jos 
daly j apribojo gyventojam 
ir bulvių vartojimų.

Nuskandinti Du Jugoslavijos 
Prekiniai Laivai

Belgrad, Jugoslavija. — 
Atlanto Vandenyne netoli

iškraustyt iš Londono mote-^sPan^os buvo torpeduoti 
ris, vaikus ir tokius vyrusnuskandinti prekiniai ju- 
kurie nėra reikalingi mies- goslavijos ; laivai “Orao”, 
tui gint arba atlikt būtinuo- '5,135 tonų ir “Labud,” 5,-

• -I 1 QQA

Belgrad, Jugoslavija. —
Patirta, kad Vokietija at-Įrė Burmos Kelią spal 17 d., 
siuntė būrius savo kariuo-1 chinai tuoj pradėjo gabentis 
menės į Italiją; bet jie ke-'juom šimtus tūkstančių to
liausią į Afrikos karo fron-'nų gazolino ir įvairių kitų 
tą prieš anglus. Ikaro reikmenų.

334 tonų. “Orao” gabeno 
kviečius iš Argentinos.

Bucharest, Rumunija. — 
Vokiečiai traukiniais ga
bena submarinus į vieną 
Rumunijos uostą Juodojoj 
Jūroj. Submarinai vežami 
dalimis, kurios paskui bus 
daiktan su^riubuotos. Vo
kiečiai taipgi siunčia savo 
vanden-lėktuvus į Juodąją 
Jūrą. Sakoma, kad italai 
būsią komandieriai to kari
nio Rumunijos uosto ir mo
kinsią rumunus kariauti jū
roje.

DAUGUMA LONDONO
FABRIKŲ TEBEVEIKIA

kijos armijos vadai.
Neoficialiai pranešama, 

kad Turkija siūlosi, daryt 
bendro apsigynimo sutartį 
su Sovietais.

- Sakoma, kad turkų val
džia norėtų gint Graikiją, 
jeigu vokiečiai ją užpultų. 
Turkija yra Anglijos sąjun
gininkė.

Šovietai Nesimobilizuoja 
Rumunijos Pasienyj

Bucharest, Rumunija. — 
Sovietų ambasadorius čia 
užginčijo gandus, kad So
vietų Sąjunga sutelkus 150 
iki 180 tūkstančių Raudo? 
nosios Armijos sovietinėj 
Bessarabijoj palei rubežių 
su Rumunija. Jis sako, kad 
Sovietai laiko tik paprastą 
skaičių savo / kariuomenės ras’

London.—Dauguma Lon
dono fabrikų dar vi
sais garais dirba, bet dalis 
jų sunaikinta vokiečių oro 
bombomis. Vietomis ištisi 
blokai dar nepaliesti bom
bomis, bet didžiuma miesto 
yra nukentėjus nuo vokie
čių bombininkų ir kiekvie
na šeimyna yra pajutus jų 
smūgius, kaip rašo United 
Press korespondentas.

Vokiečių Submarinas Nu
skandino Kelis Anglų Laivus

Berlin. — Oficialiai pra
nešama, kad vienas vokiečių 
submarinas sunaikino kelis 
anglų prekinius laivus, viso 
31,000 tonų. Tarp šių laivų 
buvo ir vienas didelis žiba
linis laivas.

LIETUVOS, LATVIJOS IR 
ESTONIJOS IŠSILAISVI

NIMAS JUDŽIUOSE

- no, kaip papuolę, bombarda- 
, , ? vo paprastus namus ir ki-
°’ <ai tus nekarinius punktus, 

kaip kad farmas ir vieną

žeidė tam tikrą skaičių ne- 
kariškių gyventojų.

Pasak vokiečių, tai jie iš
viję atgal tuos anglų orlai
vius, kurie skrido per H0- 
landiją užpult Berlyną.

Londonas Atrodo Kaip 
Didžiulė Liepsnų Jūra 

Bei Ugniakalnis...

New York. — Kaip teko 
patirti, greitu laiku vienam 
iš puošnių Times Square te
atrų pradės vėl rodyti So
vietų judžius. *

Be meninių judžių, bus'
rodomi ir naujienų bei is- Vokiečiai Praneša: 
torinių įvykių paveikslai.

Netolimoj ;
matyti ir Lietuvos istori
nių įvykių — ] 
Tame paveiksle bus vaiz
duojama Raudonosios Ar- 
mijos kariai ir džiaugsmin-'sta^r^vokieriu^orlairių 
gas jų sutikimas Pabalti- 
jos kraštuose, mitingai lais
voj Lietuvoj ir rinkimai į I 
Sovietų Lietuvos liaudies 
seimą. f

Jau gauti Amerikoj pora AAA 
naujų sovietų judžių, kaipl_,.^ 
“Mokytojas”, “Raudonasis 
Laivynas,” “Mannerheimo 
Linija” ir paveikslas apie 
Sovietų moterų gyvenimą.

—Rep.

Berlin. — Vokiečių lakū- 
. nai sako, jog vidurinė Lon- 

' dono dalis taip pleška, kad
“ miestas “panašus į didžiulę

liepsnų jūrą,” ir Londone 
“neapsakoma suirutė.” Tūk-

j trečiadienį numetė į Londo
ną po toną bombų kiekvie
nas ir užkūrė 40 didžių gais
rų, neskaitant daugelio ma
žesnių. Liepsnos pakilo 1,- 

“ per gaisrus 
griūva daugelis mūro na
mų. “Londonas žėruoja 
kaip išsiveržęs ugniakab 
nis.”

Miesto elektra ir gesas 
taip iškrikdyta, jog tūkstan
čiai londoniečių neteko švie
sos ir neturi kuom valgyt 
išsivyrt. •

Spal. 16 d. vokiečiai su
naikino 38 anglų lėktuvus, 
o anglai—7-nis vokiečių or-

' < .i
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ANGLAI DEGINA NAZIŲ 
LAIVYNO STOTIS

London, spal. 17. — An
glų bombininkai uŽkAVū di
delius gaisrus vokiečių lai
vyno stotyse-priėplaūkose 
Kielyje, Hamburg^, Breme
ne ir Cuxhavene. kaip sargus1 toj srityj. ,

• '-’7? • » ‘ ė* •'■i T šį į; '■ ą/ , < 11 Air ■ * (e!

KIEK ANGLIJAI KAŠ
TUOJA KARAS

— Anglų finan
sų ^m^ęrija pranešė sei
mai, .jog dabar Anglijai ka- 

Jėšupja po 256 milionus 
dolerių kas savaitė.

'AM 11 • AA Y1' . '' -/n./". -• • r

"li! - Ų: J'jį.

Nieko Neliksią iš Londono, 
■ Jei Jis Nepasiduosiąs

Berlin. — Kiek vokiečių 
orlaiviai iki šiol bombarda
vo Londoną, tai buvęs tik 
“švelnus vėjelis, palygint su laivius. “Anglų lakūnai jau 
tuom, kaip jie toliau bom
barduosią tą miestą,” sako 
vokiečiai. Londonas būsiąs 
aršiau sunaikintas, negu 
Varšava, ir iš jo nieko ne
liksią, jeigu jis besąlyginiai 
nepasiduos vokiečiams.

vengia mūšių su vokiečių 
orlaiviais.”

Vėl Šimtai Vokiečių Orlaivių 
Užklupo Londoną

Berlin, spal. 17. — šian

K

nt
4

ORAS. — Bus vėsiau.

London. Anglam labai' dien keb ^oki^or; 
launna v/aiiv vapmiu iuluS T < • n •. > .
Didysis Diktatorius”, kur L°ndon^ lr k,tus m,e- 

k n X i o ri U? 4-1 >•« 4 stus.

patinka Calio Čaplino judis|laivil’ išskrido b<««barduot 
(C--------------

pašiepiamas Hitleris ir na- 
ziai.
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“Žemė Jau Pereina j Rankas Tų, 
Kurie Dirba..

Elta praneša iš Kauno: ;
“Liaudies Seimo paskelbtas ir Tarybų . 

Valdžios vykdomas žemės pertvarkymo , 
darbas jau eina prie galo. Tūkstančiai 
valstiečių žemės ūkio komisijų narių, 
matavimo brigadų ir kt., darbo inteli
gentams padedant, surašė į valstybinį • 
žemės fondą paimamas žemes, jas apma
tavo, suregistravo žemei gauti kandida- : 
tus ir baigia sklypų projektavimo ir vie- į 
toje apmatavimo darbus. Iki rugsėjo 21 
d. į žemės fondą buvo paimta 568,000 ha, 
iš kurių mažažemiams, bežemiams ir 
dvarų ordinarininkams bus išdalinta 
apie 525,000 ha, likusioji žemė paimama 
valstybiniams ūkiams ir paliekama at
sargoje kitiems svarbiems krašto reika
lams. Iki rugs. 21 d. jau buvo apmatuo
ta 521,000 ha žemės. Matininkai jau su
projektavo sklypų 58,000 naujakurių bei 
priedininkų, skiriant jiems 334,000 ha.

” Likusių 191,000 ha projektavimas tęsia
mas. Trylikai tūkstančių naujakurių bei 
priedininkų suprojektuoti sklypai jau 
atmatuoti vietoje viso 71,000 ha. Šiomis 
dienomis suprojektuotieji ir atmatuotie
ji sklypai perduodami numatytiems kan
didatams. Taigi žemė jau pereina į ran
kas tų, kurie ją myli ir patys dirba.”

Tai džiuginąs reiškinys! Tai istorinis 
Lietuvoje reiškinys, rodąs, kaip naujoji 
žmonių tarybų vyriausybė padarė per 
porą mėnesių tą, ko negalėjo iki šiol pa
daryti jokia vyriausybė per metų eiles.

Kiek daug tūkstančių šeimų, gavusių 
žemės, apsidžiaugs ir padėkavos, kad jos 
gauna žemės, kurią myli, kurią nori 
dirbti ir kurios troško per savo gyveni- . 
mą, bet negalėjo gauti!

Kiek daug amerikiečių lietuvių, po
draug su tomis šeimomis, apsidžiaugs 
tarybų vyriausybės žygiais. Nesidžiaugs 
tik didžiausia užsigrūdinę tarybų vy
riausybės priešai—fašistai, kunigai ir 
socialistai. Bet jų niekas nepaiso!

Neprašyti ir Nerinkti 
I “Geradariai”

“Vilnis” rašo:
, “Tula grupė lietuviškų politikų išsi
rūpino audienciją pas prez. Roosevaltą. 
Rodosi šiandien jie ir matysis su prezi- 

4 dentu. Ta grupė susideda iš kuniginių 
įr tautininkų. Ar joje bus ir “socialistų” 
mes nežinome. Tos grupės politikai žada 
kalbėti “Amerikos lietuvių vardu,” nors 
Amerikos lietuviai, kaipo tokie, jiems 
jokio įgaliojimo nėra davę. Tautininkai, 
kaip žinoma, yra pati menkiausia srovė, ; 
kurios svoris Amerikos lietuvių gyveni- i 
me visai nereikšmingas. Klerikalai dau
giau reiškia^ bet pas juos politikieriau- 
ja tik jų vadovybė.

“Kol Lietuvoj viešpatavo fašistinės 
diktatūros režimas, tautininkai visuomet 
sakydavo, kad Amerikos lietuviams ne
valia ir nereikia kištis į Lietuvos vidaus 
reikalus. Visi dar atsimena kokį lermą 
jie sukėlė SLA seime Clevelande, griež
tai atsisakydami pasmerkt smetoninį re- 

i žimą. O dabar jie iš kailio neriasi, šauk- 
j darni prieš socialistinę demokratiją. Tai 
J kur dabar ta jų nesikišimo politika? į 

“Klerikalai, beveik visuomet, surasda- 
1 vo modus vivendi su Lietuvos tautininkų 
1 valdžia. Jie tai tautininkų uzurpatorių 

srovei uoliausia ir atkakliausia padėjo 
gruodžio mėnesį, 1926 metais.

“Bet prieš socialistinę Lietuvos vai- . 
džią jie piestu stoja!

“Vienas dalykas, aiškus, kaip diena: 
ta grupė lietuviškų politikierių neturi 
jokios teisės kalbėti Lietuvos vaVdm Lie
tuvos žmonės, visuotinu balsavimu išHn- 
kę savo Liaudies Seimą, pareiškė šaVo 
suverenę valią ir nustatė naujas gaires 
Lietuvos ateičiai. Tai užbaigtas dalykas.

“Jie nesiklausė ir jiems nebuvo jokio 
reikalo klaustis nei New Yorke nei Chi- 
cagoje, kaip Lietuva turi valdytis ir su 
kuo turi sandarauti.

“Nei Lietuvos valdžia, nei Lietuvos pi
liečiai nėra įgalioję tuos amerikoniškus 
“dėdes” rūpintis jų reikalais. Lietuvos 
Tarybų Socialistinė Respublika apsieis 
be tos neprašytos talkos.”

Tenka priminti tas, kad tą pačią die
ną, kai paminėtoji delegacija—niekeno 
nerinkta ir neprašyta—landžiojo po Bal
tojo Namo koridorius, prezidentas Roose- 
veltas pareiškė spaudos atstovams, kad 
Jungtinės Valstijos skaito Sovietų Są
jungą draugiška šalimi. Kadangi ir ta
rybinė Lietuva yra dalimi Sovietų Są
jungos, tai šis p. prezidento pareiškimas 
paminėtajai delegacijai uždavė skaudų 
smūgį.

Londoniečiai Sveikino Maiski “
Sovietų Sąjungos ambasadorius Angli

joj Ivan Maiskis aplankė rytų daly j, 
Londone, žmonių slėptuves nuo vokiečių 
orlaivių. Londoniečiai jį pažino ir pra
dėjo šaukti:

—Maiski!... Maiski!... Maiski!
Dalis jų apsiverkė, kiti prašė, kad 

Maiskis pasakytų jiems kalbą.
Sovietų atstovas, at j ausdamas Angli

jos liaudies nelaimę laike šio baisaus ka
ro, pakalbėjo į juos trumpai ir savo kal
bą užbaigė:

“Jūsų karštas pasveikinimas yra mano 
ir mano žmonos labai įvertinamas, o dar 
labiau įvertinamas mano šalies.”

Maiskio pasirodymas londoniečių slėp
tuvėse yra kaip demonstracija prieš Vo
kietijos fašistų oro bombardavimus civi
lių žmonių. Kiti mano, kad gal tas reiš
kia pasisukimą Sovietų Sąjungos užsie
nio politikoj, tai yra prieš Vokietiją, ko 
Anglija ir Wall Strytas jau taip senai 
nori. •

Kiek mes žinome, tai Sbvietų- Sąjun
ga griežtai laikėsi ir laikosi* nėutrališkos 
politikos imperialistų kare, neremia nei 
vienos, nei kitos kariaujančios pusės. 
Jeigu Anglija turi prastesnius santykius 
su Sovietais, kaip Vokietija, tai už tai 
kalta pati Anglijos valdžia.

Užtenka tik prisiminti tuos Anglijos 
valdonų netikusius žygius prieš Sovietų 
šalį, kuriuos jie atliko bėgyje pastarųjų 
metų. Sukurstymas Finliandijos karo 
provokacijos, ginklavimas Finliandijos ir 
ruošimas siųsti ten armijos prieš Sovie
tus; gaudymas Sovietų laivų su tavorais, 
kurie iš Amerikos plaukė į Sovietų šalį. 
Nuolatinės provokacijos (kovo mėn.) iš 
Turkijos, Persijos ir Rumunijos pusės; 
užgriebimas Pabaltijos valstybių aukso, 
kurį Sovietai nupirko; palaikymas Angli
jos buvusių Pabaltijos valst. “konsulų”, 
kuriems tos šalys net' pilietybę atėmė ir 
daugelis kitų. Jeigu ne ta Anglijos val
donų priešsovietinė politika, tai aišku, 
kad tarpe Anglijos ir Sovietų Sąjungos 
būtų glaudesni, draugiškesni santykiai, 
o dabar, karo sąlygose, tas daug reikštų 
pačiai Anglijai.

Fašistai, Amerika ir Sovietai
Su dideliu triukšmu paskelbė Vokieti

jos, Italijos ir Japonijos fašistai, kad jie 
savo tarpe pasirašė sutartį bendram po
litikos ir ekonomikos veiksmui. Iš su
tarties turinio aiškiai matosi, kad ji nu
kreipta prieš Jungtines Valstijas. Tai 
karo suokalbis prieš dabartinį Anglijos 
ir Jungt. Valstijų bendradarbiavimą. 
Tas suokalbis taikomas Europoj ir Azi
joj, o pastaroj jau senai Amerikos ir 
Japonijos reikalai kertasi. Bet Amerikoj 
yra žmonių, kurių politika aiškiai mūsų 
šalį stumia karan, tuo patim kartu jie 
bando mūsų krašto gyventojus apgauti 
pasakomis, būk tas fašistų suokalbis nė
ra taikomas prieš Jungtines Valstijas, 
kad jis daugiau taikomas būk prieš So
vietų Sąjungą.

Mes gi žinome, kad Sovietų Sąjungai 
niekados nebuvo “geras kaimynas” Ja
ponijos ir Vokietijos bei Italijos impe
rialistai. Pirm šio karo ta šalis tūrėjo 
dar daugiau priešų, negu dabar'. Užten
ka priminti Lenkiją, Finliandiją, R^U” ! 
niją ir Franciją, kurios dabar arba par
blokštos, arba neturi jėgų. Pirm karo

Laiškas iš LaisvdšLietuvos
“Kęleivio” Skaitytojas GaVo 

Laišką iš Lietuvos ir Štai 
Kokios Pasekmės

Gerbiama “Laisv.” Redakcija:
Pranešu tamstoms, kad aš 

užsiprenumeruoju tamstų laik
raštį “Laisvę”.

Taipgi pranešu tamstoms, 
kad aš gavau laišką iš Lietu
vos nuo savo brolio sūnaus 
Petro Vaitekūno rugsėjo 30 
d., 1940. Aš prašau tamstų, 
Gerbiamos “Laisves” Redak
cijos, kad tą laišką įdėtumėte 
į “Laisvę.” Tą laišką buvau 
nusiuntęs “Keleivio” redakci
jai ir prašiau, kad patalpintų, 
bet “Keleivis” atsisakė patal
pinti. Dar sakė, kad gal kai 
kurias ištraukas patalpins, bet 
nė tų netalpino.

Na, tai aš, užpykęs mečiau 
skaityti “Keleivį” ir dabar 
lauksiu nuo tamstų “Laisvės”.

'■’O' j 
unC 

grąžinti.

Pas mus buvo iki šiol kalė
jimai pilni įvairią nusikaltėlių

įugiįkumu, 
'aiitekŪnas, 

wood, Mass.
|ijįlc/nėkite man su- 
'Čiu.
Laiškas

Gerbiamas Dėde!
Gavau ką tik Šiandien laiš

ką iš tatttetų. Labai > džiau-' 
giuos, kad dar Dėde gyvas ir 
sveikas, laimingai gyvenat.

Pas mus, brangus Dėde, ti
kras perversmas. Šiandien visi
ką pertvarko iš pat pamatų, 
iš naujo. Iki šiol pas mus saw-, 
jale žmonių pertekliuoš sken
do, o tūkstančiai žmonių di-J 
džiausį ir ^neapsakomą vargą 
ir skurdą kentė. Šiandien tūks
tančiams žmonių duoda veltui 
žemės, namus, gyvulius, maši-j 
nas, butus. Visiems duoda' 
darbo, drabužius. Kas dar ne- i 
turi darbo; tiems duoda veltui 
valgyt.

prikišti. Šiandien juos baigia 
visus į laisvę paleisti, o naujų 
nusikaltimų nėra, nes kiekvie
nas imasi garbingo darbo.

Darbo Žmonėms yra labai 
gerai, bet ponams, tai tikrai 
karštos dienos. Iš jų viską 
atima ir žemes, namus, dva
rus, fabrikus, krautuves, net 
ir baldus. Pinigus turi nuneš- 

' ti į bankus, žodžiu sakant, 
kad jie nieko nebeturi, o turi 
imtis paprasto darbo drauge 
su visais darbininkais.

Šiaip žmonių nuotaika yra 
labai pakilusi, tiek medžiagi- 

Lniai, tiek morališkai.. Sekma- 
] dieniais tūkstančiais darbinin
kų' renkasi į miestus, aptaria 
savo reikalus.

Sovietų, kariuomenės labai 
daug, pilni miškai, miestuose, 
kur tik geresni namai, ten vis 

j užimta, šiaip jų kariuomenė 
"ilabai išlavinti žmonės, labai 

drausmingi, ypatingai galinga 
jų aviacija.’ Labai daug rusų 
kariuomenės sutraukta prie

"LAISVES" VAJUS

K. Čiurlys, iš Bayonne, N. J

Worcesterietis J. Bakšys 
laikosi aukštai pirmoje vieto
je. Bet prieš jį išstojo naujas 
oponentas, kuris žada būt pir
moje vietoje. Tas oponentas 
yra K. Čiurlys, iš Bayonne, N. 
J. Bayonne dirba bendrai su 
Elizabethu. Čiurliui padeda 
daugelio metų kontestų čam- 
pijonas A. Stripeika ir kiti 
elizabethiečiai. Taigi Čiurlys 
turi gerą progą laimėti pirmą' 
dovaną.

Gražus laiškas iš Baltimore, 
Md. Prašome pasiskaityti.

“Gerb. Drauge! Jūsų laišką 
• aplaikiau, ačiū. Esu linksmas

vokiečių sienos.
Aš dabar gyvenu Kaune, 

turiu tarnybą alaus darykloj. 
Gyvenu neblogai. žmona su 
sūnumi gyvena Joniškėlyj sa
vo namuose, nes dabar išnuo- 
muoti, arba parduoti nieko ne
galima. Jeigu patsai negyve
ni, tai atiduoda kitam, kas ne
turi.

Apie Dėdę Joną tuo tarpu 
nieko negaliu pasakyti. Dabar 
jis gyvena Vaineroniuose, o 
Velžiuos tėvynę išnuomavo 
kitiems.

Sveikinu jus, niielas Dėde, 
taip pat ir tamstų šeimą. Lin
kiu gero pasisekimo ir lauk
siu iš tamstų laiško.

P. Vaitekūnas.
Mano antrašas: Alaus Da

rykla Ragutis, Savanorių Pro
spektas 15. Kaunas^

64 puslapių knygutėj “Alien 
Registration—A Manual of 
Information For Aliens and 
Those advising them”, kurią 
ką tik išleido Common Coun
cil For American Unity.

Ateiviui pasakyta, kokias 
informacijas jis privalo duoti 
atsakydamas į registravimo 

i klausimus. Galimos pasekmės 
į nekuriu atsakymų—kurie lie- 
; čia ateivio darbą, generalę 
veiklą, narystę draugystėse ir 

, kriminališką rekordą—pilnai 
išdėstytos.

Nelegaliai atvykęs ateivis ' 
ras pilną skyrių apie jo daly
ką: jam pavojus, jeigu jis re- 

į gistruosis ir pavojus, jeigu ne- 
, siregistruos. Jam pasakyta, 
;kad jeigu jis nuo jo atvažiavi- 
' mo buvo lojalus šiai šaliai, ir 
i įstatymus gerbiantis, jis gąli 
, legalizuoti savo stovį išvykda- 
• mas į netolimą šalį ir vėl su
grįždamas į Jungt. Valstijas 

į legaliai. Karas Europoje ir 
beveik visiškas immigracijos 
sustabdymas atidarė nekurias 

Į kvotas ateiviams. Knygutė 
į taipgi nurodo, kad Generalinis 
Prokuroras turi teisę sulaikyti 
deportavimus ateivių, kur de
portavimas dėtų “rimtų eko
nominių naštų” ant ateivio 
žmonos, vyro, tėvo ar maža
mečio vaiko.

Kitas skyrius diskusuoja 
. kas yra ateivis, ir kas pilietis. 

Šis skyrius palengvins nu
spręsti žmogaus pilietybės sto
vį-

Kitas skyrius pataria atei
viams, kur gali gauti informa
cijų ir pagelbos savo atsitiki
mams. “Gaila, kad šiandien 
daug žmonių stengiasi apgau
dinėti ateivius ateivių regis
travimo reikale. Jiems tik rū
pi lupti pinigų iš ateivių. At
eiviui nereikia mokėti nei vie
no cento už informacijas ir 
pagelbą.”

pranešti, ‘L.’ Administracijai, 
kad aš turėjau progą su draugais būti kartu susirinkime 
ir padarėme gražių tarimų stoti darban gauti ‘Laisvei’ 
naujų, skaitytojų. Prašau pasiųsti nors po penkias apli
kacijas sekantiem draugam: K. Juškauskas, J. Stanys, 
P. Paserš^is, S. Mack ir A. Žemaitis. Prašome uždėti 
mus ant vajininkų surašo po antgalviu: ‘Baltimores 
Draugų Kolektyvas.’ Draugiškai, A. žemaitis.”

Šiandien vajininkų surašąs stovi šiaip:
• Punktų
J. Bakšys, Worcester, Mass. ... • •..............380
P. Bokas, Waterbury, Conn............  ••.... 279
S. Tvarijonas, Detroit, Mich......................   266
Great Neck Vajininkai ....................  240 ”
Philadelphijos Vajininkai ........................ 231
P. žirgulis, Rochester, N. Y..........................214
A. Klimas, Hartford, Conn. ..................    194
K. čiurlis, Bayonne, N. J. .. . .................... 185
F. Abekas, Chicago, Ill............................... 162 ”
A. Gudzin, Schenectady, N. Y» ............. 154
G. Shimaitis, Montello, Mass.... • •.. ......... 154
F. Gervickas, Athol, Mass*........................ 124 ”
Math. Senkus, Greenfield, Mass. ......... 110
A. Bakanauskas, Portland, Me.....................107 ”
A. Sabulienė, So. Boston, Mass.............. .  102 ”
J. Matačiunas, Paterson^ N. Ji...........  99 ”
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.................... 92 ”
ALDLD 20 kp., Binghamton, N. Y........... 85 ”
D. J. Jusius, Worcester, Mass.............. . . 77
J. Grybas, Norwood, Mass........................ 77
J. Ramanauskas, Minersville, Pa................. 70
B. E. Senkevičienė, Easton, Pa................ 61
A. Evans, Rochester, N. Y. .. .................. 55
W. Naruševičius, Kenosha, Wis. ...........  46
K. Kuzmickas, Harrison, N. J............ .  44
J. Žilinskas, Lewiston, Me. ...........  . • 41
Grand Rapids Vajininkai, Mich................... 36
J. Burba, So. Boston, Mass........................ 32
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa;................  22
K. Žukauskienė, Newark, N. J....... ........... 22
J. Kazlauskas, Hartford, Conn. ............... 20
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa........ ......... 19
V. Turauskas, Schuylkill Haven, Pa.......... 10
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. .. . ............  6

Vokietijos, Italijos ir Japonijos imperia
listus per metų metus Anglijos, ir Fran
ci jos ir Wall Stryto kapitalistai kurstė ka
ran. Sovietai mokėjo savo reikalus taip 
vesti, kad to karo išvengė. Jie mokės ir 
dabar, tai jų dalykas.

Bet mums apeina Jungtinių Valstijų 
reikalai. Mums įdomu yra tas, kad- tie, 

‘kurie taip įkinkė mūsų šalies užsienio 
politiką į karo vežimą, tuo pačiu kartu' 
nori/kad mes, Amerikos piliečiai,L ne
matytume to pavojaus, kurį sudarė trb 
jų fašistinių valstybių suokalbi^! Mūms 
įdomu, kodėl tįė ponai kalba apie “SbViė- 
tų- silpnumą,0 užmiršdami tos šalies neiš

Ateivių Registravimo 
Problemos

Common Council Išleido Svar
bią Knygutę, Paaiškinant, 
Kaip Su Tomis Problemomis 

Apsiveikti
Nepiliečiai, kuriems rūpi 

tūkstančiai ir viena problema 
apie ateivių registravimą, ras 
atsakymus į daug jų problemų

Registravimo Aktas, paduo
tas su informacijomis apie 
immigracijos kvotas, ir kaip 
tapti Jungt. Valstijų piliečiu, 
yra kitas skyrius toj knygutėj.

1 Knygutė parsiduoda po 15 
cėntiųuuž kopiją. Kopijas gą- 
lima gauti pasiunčiant vardą 
ir adresą ir 15 centų į Com
mon Council For American 
Unity, 222 Fourth Avenue, 
New York City.

C.C. for A. U.

I

Netiksli Informacija
Buenos Aires korespon

dentas Nadas Giedraitis 
(Kostas Norkus) savo 
straipsnyje “Atsisveikinus 
su Profesorium Vytautu 
Bacevičium” atspausdintam 
“Laisvės” 234 nr., pažymė
jo eilę “mecenatų” aukoju
sių man pinigus kelionei į 
New Yorką. Tad pareiškiu, 
kad niekuomet savo gyveni
me iš nieko jokių aukų ne- 
priiminėjau, nepriimu ir ne
priimsiu, nes nesu ubagas;

kelionei į New Yorką buvo 
sudarytas supratusių mano 
reikalą lietuvių Paskolos 
Lapas; skolintojų tarpe ko
respondentas pirmoj vietoj 
pažymėjo Oną Ožinskienę, 
kaipo skolinusią 250 pesų, 
tuo tarpu Ona Ožinskienė 
visiškai Paskolos lape nefi- 
guruoja ir dargi visokiais 
būdais stengėsi sutrukdyti 
man kelionę New Yorkan.
Prof. Vytautas Bacevičius.

Klausimai ir Atsakymai
^Klausimas

Gerbiami Draugai:
Kadangi Lietuvos drau

gai pageidauja gerų knygų, 
tai gal Jūs arba ALDLp 
draugai norėtų kam pasiųš- 
ti jų? Kadangi mūsų šeimos 
3-4 nariai per daug metų 
vis priklausėm prie LLD,

tai pas mus daug visokių 
knygų randasi. Mes galime 
Jums jų prisiųsti, o Jūs gal 
galite jas išsiųsti kur bus 
geriau pageidaujama.

Jeigu galite jas sunaudo
ti, tai malonėkite mums 
pranešti, o mes prisiusime 
Jums.

semiamas apsigynimo jėgas ir jos taikos 
politiką, nori mūsų mintį nukreipti nuo to 
baisaus karo pavojaus, kuris mums bel
džiasi į duris iš Azijos ir Pietų Ameri
kos pusės? Taipgi, mums yra įdomu: 
ką gero mano atsiekti tie šalies politikai, 
kurie palaiko Amerikoj “konsulus” Pa
baltijos, kuriems *tų kraštų liaudis net 
pilietybę atėfhė; kurie vietoj jieškoti ge
resnių, draugiškesnių, glaudesnių san
tykių su Sovietų Sąjunga, norinčia gra
žiai su Amerika sugyventi, tik melus 
skleidžia Sovietų antrašu? Kokia gi nau-. 
da Amerikai iš tokios neapgalvotos po
litikos? •. / .

Draugiškai,
B. Z.

Atsakymas
“Laisvė” jokiu būdu ne

gali apsiimti persiuntinėti 
knygas Lietuvon. Daug ge
riau bus, jeigu patys drau
gai savo nuliekamas knygas 
pasiųsite Lietuvos žmo
nėms. Galite siųsi arba Kau
no Universitetan, arba tie
siai apšvietos komisarui An
tanui Venclovai, paprašant j
jo, kad tos knygos būtų iš- J
dalintos tiem, kam reikia.
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“Laisvei”
Maskva. — Kai keliauto

jas šiomis dienomis artina
si prie Maskvos, jis iš tolo 
mato liepsnas acetyleno 
švyturių ir girdi daugiau 
negu kulkasvaidžių pyškėji
mą mechaniškų plaktukų, 
kurie dirba suspausto oro 
jėga. Keliautojas iš gana 
toli mato ir girdi, kaip sta
tomi4 plieniniai rėmai di
džiausiam pasaulyje namui 
—Sovietų Palociui.

Tas palocius bus 1,365-ių 
pėdų aukščio. Jis statomas 
iš parinktiniausių medžia
gų, bet tiktai iš tokių, ku
rios randamos,bei gamina
mos pačioje Sovietų Sąjun
goje.

Vien trim aukštam šio 
Sovietų Rūmo yra sunau
dota 10 tūkstančių tonų 
stipriausio plieno, neskai
tant kitų medžiagų. Jo pilio
rių fundamentai įmūryti 
per 30 jardų į žemę.

Didžioji Sovietų Rūmo 
svetainė talpins 20,000 sė
dynių, neskaitant vietų at
stovam spaudos ir įvairių 
šalių diplomatų.

Svetainės lubos bus pada
rytos iš lengvo metalo ir 
taip, kad atgarsiai-aidai ne
gadintų žmonių kalbų bei 
muzikos. Garsai bus girdimi 
grynai, o ne taip, kaip di
džiose senoviškai statytose 
bažnyčiose, kur atbalsiai 
kertasi su pamokslininko 
tariamais žodžiais.

Šiame Sovietų Rūme lai
kys posėdžius Aukščiausias 
Sovietas ir Komunistų Par
tijos suvažiavimai. Jame 
bus laikomi ir liaudiški mi
nėjimai įvairių šalies šven- v • cių.

Apart didžiosios viduri
nės scenos - estrados, bus 
eilė mažesnių pagrindų, ku
riuos tam tikra mašinerija 
iškels, kai to reikės įvai- 
resniem, daugeriopiem vai
dinimam.

Sovietų Rūme, be kitko, 
bus didi plaukykla, arena 
cirkui, aikštė čiužinėjimui 
dirbtiniu ledu ir vietos įvai
riem kitiem sportam.

Viena iš mažesniųjų sve
tainių ir tai talpins 6,000 
publikos. O visame Sovietų

iš-

dėl 
ta-

KEISTAS PAŠTAŽENKLIS
Didžiosios Britanijos paš

to ženklai “poetiški”; ge
riau sakant, senoviškai po
etiški, nes turi kvietkų.

Iš šiaurinės Airijos atėjo 
laiškas su šitokiu ženklu: 
spalva kavinė; visas raštas, 
piešiniai—balti. Viduryj da
bartinio karaliaus galva; 
ties galva (ne ant' galvos) 
maža karūna. Kampuose 
kvietkos. Viršuje pirmoj 
vietoj—rožė; dešiniam kam
pe—erškėtis; apačioj—lelija 
ir trys trilypiai dobilo lape
liai. Angliško rašto yra tik 
šitiek: “Postage revenue.” 
Šalies vardo nėra. Jįt tur
būt, atstoja karaliaus galva 
ir karūna. Ženklo'kaina— 
pusantro peno.

Tos kvietkos yra sim
boliai sujungtų šalių: An
glijos, Škotijos, Velšijos ir 
Airijos.

J. B.

Rūme bus apie 6,000 svetai
nių, svetainėlių ir kambarių.

Staliniškos Konstitucijos 
Svetainėje į marmuro pilio
rius bus iškalta sovietinė 
konstitucija rusų, lietuvių 
ir visomis kitomis kalbomis 
tautų, iš kurių susidaro So
vietų Sąjunga.

Milžiniškos Sovietų Pa- 
lociaus durys pačios savai- 
mi atsidarinės įeinant žmo
nėms ir užsidarinės įėjus 
jiems vidun. Tas duris val
dys nematomi foto-elektri- 
niai spinduliai.

Palociuje bus 250 keltu- 
vų-eleveiterių ir 146 eska
latorių; o eskalatoriai tai 
judantieji laiptai, kuriais 
lėčiau keliami žmonės aukš
tyn bei nuleidžiami žemyn.

Apie Sovietų palocių bus 
visomis pusėmis didelės aik
štės, 160 akrų ploto.

Atskirų svetainių sienos 
bus skirtingai papuoštos pa
veikslais ir skulptūros me
niškais darbais, neskaitant 
gražiausių Sovietijos audi
mų, kuriais bus sienos 
muštos.

V aržy tinės-kontestas 
geriausių Palociui planų
po paskelbta 1931 metais, ir 
viso buvo Sovietų vyriausy
bei atsiųsta 160 planų, tame 
skaičiuje 24 planai iš užsie
nių. Pirmąsias dovanas lai
mėjo Sovietų akademikas 
Želtovskis, V. E. lofanas ir 
amerikonas architektas Ha
miltonas.

Galutinai priimtas lofano 
pldnas su kai kuriais pakei
timais, pasiūlytais V. Šču- 
ko ir V. Helfreicho.

Sovietų Palocius bus auk
štesnis už New Yorko Em
pire State dBuildingą, kuris 
iki šiol buvo aukščiausias 
namas pasaulyje. Vien palo- 
ciaus rėmam ir balkiam bus 
sunaudota 360 tūkstančių 
tonų plieno.

Ant palociaus čiukuro 
bus Lenino statula, du kar
tu didesnė negu Amerikos 
Laisvės Stovyla (Statue of 
Liberty). Tas Lenino pavi
dalas bus matomas per 25 
mylias.

Sovietų Palocius statomas 
vien tik iš sovietinių me
džiagų, ir visi jo architek
tai, inžinieriai, mechanikai, 
darbininkai ir artistai yra 
Sovietų žmonės. Vyriausias 
statybos inžinierius yra Po
povas.

Šis milžiniškas pastatas 
tarnaus kaip liudijimas ra
mios socialistinio darbo kū
rybos ir kaip ženklas socia
lizmo didybės.

London. — Vokiečių la
kūnai vėl kulkasvaidžiais 
šaudė žmones gatvėse.

Berlin, spal. 15.—Pasak 
vokiečių, tai trys jų subma- 
rinai per dieną nuskandinę 
kelis anglų prekinius laivus, 
viso 40,000 tonų.

Daugiau Karinių Ligo
ninių

Jungtinėse Valstijose yra 
apie 90 ligoninių karo ve
teranam. Dabar vyriausybė 
planuoja statyt naujų kari
nių ligoninių ir didint seną
sias, sako, “greitiem šalies 
gynimo reikalams.”

Neperseniai išrastas vais
tas neoprotonsil tarnauja 
ir akim gydyt nuo tracho
mos. Tatai patyrė dr. J. W. 
Cheney iš Wichitos, Kan
sas. Apie šio vaisto pasek
mes kovoj prieš trachomos 
ligą jis pranešė Amerikos 
Akių Gydytojų Akademijai 
spal. 10 d., Clevelande.

Penkių nuošimčių stipru
mo neoprotonsil skiedinys 
dedamas į trachoma ser
gančias akis. Jo nuryjant, 
taip pat gydosi akys nuo tos 
ligos, tik kai kurių žmonių 
viduriai nepakenčia neopro- 
tonsilio.

Neoprotonsil yra skirtin
gas pavidalas to paties iš
garsėjusio vaisto sulfanili- 
mido.

Amerikoje trachoma dau
giausiai serga indėnai ir 
skurdžiai baltieji gyvento
jai Kentucky ir Tennessee 
valstijų kalnuose.

Trachoma yra uždegimas 
akies voko plėvelės. Ši liga 
padaro rupų, šiurkštų voko 
“pamušalą”, o jis tada erzi
na akies ^obuolį ir taip pa
laipsniui daro lėliukės pa
viršių nepermatomą.

Turint trachomą, dažnai 
blakstienos dygsta vidun 
akies ir juo labiau erzina ir 
žeidžia akies obuolio apval
kalą. Yra daug atsitikimų, 
kad nuo trachomos žmonės, 
galu gale, ir visai apanka.

—N. M.

Apie ketinamą išleisti di
dįjį lietuvių kalbos žodyną 
mūsų visuomenė jau geras 
laikas kaip girdi; ir mūsų 
kalbos branginto j ai kart
kartėmis buvo kviečiami į 
žodyno rinkimo talką — 
rinkt jam iš liaudies gyvo
sios kalbos žodžius ir posa
kius.

Deja, jau mažne 10 me
tų praėjo, kai tas lietuvių 
žodynas redaguojamas, o 
dar nė vienas jo tomas ne
pasirodė. Kai kas dėl to jau 
ima nekantrauti ir stato 
klausimą jo redakcijai: ko
dėl ji savo darbo vaisių vis 
neparodo ?!

Kaip ten iš teisybės yra, 
tai geriau galėtų pasakyt 
tie, kurie dirba tą sunkų ir 
painų darbą.

Profesorius J. Balčikonis 
ir artimiausi .žodyno redak
cijos bendradarbiai nurodo,

jog rūpestingas ir planin
gas prirengimo darbas bet 
kurios kalbos dideliam žo
dynui reikalauja ne vienų’ 
metų, bet eilės metų laiko. 
Pavyzdžiui, dešimtmečiai, 
praėjo, kol buvo surinkti ir j kalbos sakiniais, — nors gi- 
suredaguoti pilnesnį žody-.liau nesileidžiama į žodžių 
nai lenkų, rusų, anglų, lat- kilmės aiškinimą bei lygina- 
vių ir kitų kalbų.

Kita vertus, žodynas ne-'Pažymima 
lygu žodynui. Taip antai/ 
paprastai surašyt žodžius ir 
aplamai jų prasmę, kaip 
kad neperseniai padarė Se- 
reiskis, rašydamas lietuvių- 
rusų kalbos žodyną, yra kur 
kas greitesnis darbas, negu 
pagamint 
remiantis 
grindais.

Dabar 
dysis lietuvių kalbos žody
nas nesitenkina paprastais 
žodžių paaiškinimais. Jis 
plačiau ima mūsų kalbos

gilesnį žodyną, 
moksliniais pa-

redaguojamas di-

KARAS IR UŽKREČIAMOS LIGOS

Spausdinti
Senovėje visos knygos bu

vo ranka rašytos. Kai no
rėdavo tų pačių knygų tuj 
rėti daugiau, tai duodavo 
tam tikriems raštininkams 
nurašyti.

Dėl to knygų buvo labai 
maža, ir jos buvo brangios. 
Reikėjo rasti būdą, kaip 
lengviau galima būtų tų pa
čių knygų daugiau įsigyti.

Pagalvoję, žmonės išsima
nė knygas spausdinti, kaip 
ir dabar tatai daroma.

Tas žmogus, kuris išmo
kė knygas spausdinti, buvo 
Jonas Gutenbergas.

Jonas Gutenbergas gimė 
Vokietijoje 1400 metais. 
Jam dar mažam esant, mi
rė jo tėvas. Tėvui mirus, jis 

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Jei gana ilgai užtruks ka
ras Europoj, vėl išsivystys 
ispaniška influenza bei ki
tos siaučiančios ligos, kaip 
įspėja žymūs Amerikos gy
dytojai. Ilgainiui tos ligos 
persimes ir į Ameriką, jei
gu ši šalis net nedalyvautų 
kare.

Pats jau paėmimas šimtų 
tūkstančių vyrų į verstiną 
kariuomenės Yhrnybą galės 
paskleist Jungtinėse Valsti
jose plaučių uždegimą (pne
umonija), influenzą, smage- 
nų plėvių įdegimą ir sun
kesnes slogas,—sako armi
jos pulkininkas daktaras 
L. A. Fox ir laivyno koman- 
dierius dr. J. C. Adams,

Didelio skaičiaus rekru
tuotų vyrų laikymas ankš
tose patalpose savaimi pe
rės kimbamąsias ligas:

“Jeigu influenza išsiverž
tų net geriausiose sąlygose, 
ji išpjautų baisią daugybę 
žmonių; ir aš drebu vien tik 
pamąstęs, kas atsitiktų, jei-

užkrečia- 
nes karo 
turės gy- 
ankščiau- 
sako dr.

LAKŪNŲ AMŽIAUS ILGIS

Mokslo Žinios
Drugio ligos, malerijos, 

didžiausia perykla Europo
je/ tai Albanija. Ligoninėse 
toje šalyje yra daugiausia 
pacientų, tąja liga sergan
čių. Kai kuriose Albanijos 
dalyse pusė gyventojų ser
ga malerija. Italai pagrobė 
malerijos kraštą; malerija 
juos grobs.

garsus (fonetiką), jos žo
džių formas (morfologiją) 
ir daiktiškiausią žodžių 
reikšmę (semantiką). Jis 
pavyzdžiuojamas dokumen
tuotais gyvosios ir raštinės

gu influenza užkluptų Ame
riką dar tik besimobilizuo- 
jant, kuomet dar nėra ka
riuomenei tinkamų patal
pų,” pareiškė laivyno gydy
tojas Adams.

O laivynas gali pasidaryti 
ypač pavojingas 
mųjų ligų lizdas, 
laivuose jūreiviai 
vent .susikimšę, 
siose patalpose,
Adams ir primena plaučių 
uždegimą, kaip didžiausią 
pavojų. Juk praeito karo 
metu Amerikos laivyne mi
rė 5,938 jūreivių, o iš to 
skaičiaus vien plaučių už
degimas pasmaugė 5,027.

Kovai prieš ligas armijo
je ir laivyne bus draftuota 
daug gydytojų. Skaičiuoja
ma, jog kariuomenėn iki 
naujų metų bus paimta vi
dutiniai po vieną iš kiek
vienų 40 dabar suregistruo
tų jaunų vyrų; bet gydyto
jų būsiąs paimtas aukštes- 

1 nis nuošimtis. —N. M.

Žmonės kalba, kad lakū
nai turį blogesnę, klausą, 
kad jie turį labiau nepas
tovius nervus ir kad jie pa
tys greičiau senstą, negu ki
ti gyventojai. Tokias kal
bas atmeta pulkininkas A. 
D. Tuttle, gydytojas United 
Oro Linijų.

Jis teigia, kad lakūnų 
nervai yra taip pastovūs, 
kaip ir kitų profesionalų. 
Sako, trūksta įrodymų, kad 
lakūnų klausa būtų prastes
nė negu šiaip žmonių. O kas 
liečia senimą, tai “lakūnai 
gali ne tik gyvent, bet ir 
savo darbą atlikt iki 60 me
tų amžiaus, jeigu jie gerai 
pasilsi, tinkamai maitinasi, 
gana pasimankština ir. susi
laiko nuo perdidelio rūky-
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Sovietų Sąjungoje yra 
vienas didžiausių pasaulio 
medikališkų knygynų. Ja
me yra apie pusė miliono 
knygų ir kitų leidinių, lie
čiančių mediciną. (“Sc. N.

. Olandijos Zuider Zee pro
jektai pastumti toliau jū
rą,,, kad padarius daugiau 
sausžemio, duos 550,000 ak
rų derlingos žemės.

Geraisiais metais, kuomet 
gerai eina darbai ir bizniai, 
Amerikos žmonės mėgsta 
šviesiai nudažytus automo
bilius, o sunkiu laiku švie- 
siaspalviai automobiliai iš
eina iš mados, sako auto-

spausdinimas daugiau kaip 
metus susitrukdė. Dabar 
gi visa “Ryto” spaustuvės 
surinktoji medžiaga iš Klai-f 
pėdos jau pargabenta į 
Kauną ir spausdinimo dar
bas toliau varomas “Spin
dulio” spaustuvėje. • ■

šio lietuvių kalbos žodyno 
pirmojo tomo būsią dau
giau kaip tūkstantis dviskil- 
čių puslapių, tokio maždaug 
formato, kaip andai pradė
to leisti Būgos žodyno. O 
naujojo žodyno tomų iš vi
so būsią apie septynis.

Gautus iš provincijos .žo
džius tikrinti žodyno redak
cija siuntinėja tenaitiniams 
inteligentams, daugi ausia 
mokytojams, tam tikras an- 
ketėles; nori patikrint žo
džių formą, kirčiavimą ir 
reikšmę kasdieniniame var
tojime; bet patenkinančių 

pažymima jo'atsakymų gauna negana 
daug. Todėl žodyno redakci
ja su pagalba Tarybinės So
cialistinės Lietuvos švietimo 
komisariato dabar ruošia 
nurodymus, pagal kuriuos 
klausiamieji inteligentai ga
lėtų duot tikrus atsakymus.

Tuo tikslu būsią, be kitko, 
surengti ir tautotyros-kal- 
botyros kursai Lietuvos mo
kytojams laike atostogų, 
vasaros metu. Žadama ir 
atlygint tiem, kurie parodys 
atsidėjimo mūsų tau to tyrai. 
Į tokius kursus būsią pri
imami ne tik diplomuoti in-

mąją jų istoriją; tačiau, 
aiškiai iš kitų 

kalbų atitekę mums žodžiai; 
bei nusenusieji pačios lietu
vių kalbos palaikai.

žodžių istorijos klausi
mas lengviau galės būt 
sprendžiamas, kai išeis tas 
žodynas, kada prieš akis 
bus turima visa palygina
moji medžiaga; o tatai ga
lės padaryti mūsų kalboty
rai tik ateityje.

Dabar redaguojamame žo
dyne įrašoma žodis su savo 
pagrindiniais pavidalais 
(formomis), nxxxxicv ju

'kirčiavimai, paduodama jo 
reikšmės ir sąryšiai su gy
vąja kalba ir su raštu, nuro
dant raštinės kalbos šaltinį.

Taigi šio žodyno redaga
vimas vis dėlto nėra pa
prastas abecėliškas žodžių 
surašymas su bendrais pra
smės paaiškinimais, o reika
lauja didelio kruopštumo ir 
kritiškumo.

Žodynui naudojamos me
džiagos rinkinys yra gau
singas ir savo verte gana 
įvairus. Pagrindą čia suda
rė profesoriaus K. Būgos 
palikimas, jo paties iš įvai
rių šaltinių surankiotas ar
ba gautas iš kitų mūsų kal
bininkų bei kalbos mokslo pertvarkyt lietuvių kalbos 
mėgėjų. Irašybą, palengvint ją ir su-.

Paėmus žodyną redaguotu teikt jai daugiau logišku- 
prof. J. Balčikoniui, per'de- mo. Ar tai nesutrukdys žo- 
šimt metų renkant žodinę'dyno išleidimą? Jo redak- 
medžiagą iš gyvosios kal-'cijos nariai 
bos, iš visų prieinamų senų- i nors žodynas pradėtas sė
jų raštų, iš pirmesniųjų žo- nąja,rašyba, bet jos panau- 
dynų ir iš naujųjų raštų,!jinimai neturėtų sutrukdyt 
tas rinkinys daugiau kaip žodyno leidimo. Juk didysis 
tris kartus padidėjo.

Dabar žodyno red akcija ’džiamas ne rašybos prakti- 
turi per 500 dėžučių žody- į kai, bet kaipo žodyninės me
ninės medžiagos; kiekvienoj džiagos rinkinys, kur dar 
dėžutėj pareina vidutinis- pirmą kartą bandoma kiek 
kai po 3 tūkstančius lape- galima daugiau susemt į 
lių;‘taigi iš viso turima per j vieną daiktą lietuvių žod- 

1 pusantro miliono žodyninių žiu skarbą moksliniams kal- 
lapelių. bos reikalams. Tokiam žo-

Psydiologijos Dalykai
Kolegijų vaikinai, lygiai 

taip ir vyrai, nori lakioti.
Merginos daugiausia nori 

dirbti kontorose: būti sek
retorėmis, t y p i n i n k ėmis 
(prie rašomųjų mašinų dirb
ti), arba stenogrąfistėmis.

Daugelis vaikinų nori būt 
moksli ninkais, išradėjais, 
chemikais. Jaunesnieji nori 
būt dailydėmis - karpente- 
riais, arba mašinistais.

1 Nė jaunuoliai vaikinai, 
nė suaugusieji vyrai neno
ri būt graboriais. Taip pat 
jiems netinka kunigo užsi- go ir jis nebuvo kaip rei- 
ėmimas; beveik nė vienas 
nenori būt muzikos moky
toju, apdraūdos (insurance) 
pardavėju t. y. “agentu”, 
kaip lietuviai tokius vadina.

Merginos bijo šių darbų: 
drapanų valymo, skalbyk
los, fabriko darbininkės, po- 
litikieriaus ir duonos ke
pyklos.

Čia paėmiau tik keletą 
įdomesnių dalykų iš to, ką 
Carnegie Institute of Tech
nology ištyrė ir neseniai ra
portavo mokslininkų susi
rinkime Washingtone, D. C.

J. Baltrušaitis.

.‘.’’’j 
teligentai, bet ir šiaip pra
silavinę žmonės.

■ w Dabar, beje, ketinama - -r

atsako, kad

lietuvių kalbos žodynas lei-

lapelių.
O dabar kas mėnesį vis dynui rašyba negalį būti le- 

dar gaunama vidutiniai po'miamas dalykas. O prie 
5 tūkstančius naujų žody-! naujosios rašybos lengvai 
ninių lapelių. Kai kuri me- galės prisitaikyti praktikos 
džiaga netiksliai surinkta; reikalams skiriamas lietu- 
tenka redakcijai ją patik
rint ir išsamiai persijot; o 
tai gaišina redakcijos dar
bą.

Savo darbo pradžioj, žo
dyno redakcija visų pirma 
rinko ir tvarkė medžiagą. 
Nes gautajam nuo prof. Bū
gos palikimui daug ko sti-

vių kalbos žodynas, kuris 
jau pradedama rašyti šalia 
didžiojo žodyno. — J. M,

APGAMĖLIAI AKYSE

kiant paraidžiui sutvarky
tas.

Žodyno rankraščiai pra
dėti rašyt ketvertas metų 
atgal, ir iki šiol jau prira
šyta iki D raidės pabaigos.

Žodyno pirmojo tomo di
džioji dalis jau ir spaustu
vėje surinkta; nemaža jos 
galutinai iškorektuota ir 
pradėta laužyt į lapus. Į šį 
tomą sueis raidės A, B, C 
ir Č.

Žodynas spausdint buvo 
atiduotas “Ryto” spaustu
vei Klaipėdoje; tai dėl vi
siem ^inomų aplinkybių jo apgamėliuose.

M

■■m

Kai kurie žmonės turi ap
gamėlius ant akių obuolio, 
kurie atrodo kaip mažyčiai 
pakilimai. Jie paprastai ne
trukdo regėjimo. Bet kar
tais į tokį akies apgamėlį 
įsimeta vėžio liga. Tada 'jį 
reikia išpjaut.

Daktaras Don Marshall' 
iš Kalamazoo, Mich., išpjo
vė įvairiem žmonėm dvyli
ką skaudulių, kurie buvo 
susidarę iš apgamėlių ant 
akies obuolio; ir šeši skau
duliai atrodė vėžiški.

Daugeliui žinoma, jog ka; 
kada vėžio liga išsivysto ap 
gamuose ant odos; par 
ji kartais atsiranda ir__

---------
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What Do the Politicians 
Think About Youth?

Inaugurating a campaign for bet
ter citizenship in conjunction with 
the coming elections, the American 
Youth Congress of Chicago addres
sed a letter to all candidates of all 
parties running for state offices.

Stating that “8,000,000 young 
people .will make their first trip to 
the Polls in November,” the Youth 
Congress is presenting to each can
didate a questionnaire on the Youth 
Yardstick being used by youth or
ganizations throughout the country 
to determine the position of candi
dates.

This questionnaire and yardstisk 
is part of a general campaign to get 
young people to the Polls in Novem
ber and inspire them to use their 
vote intelligently.

The questionnaire is as follows:
QUESTIONNAIRE

To establish a policy which will 
keep America out of war in Europe 
and away from intervention in La
tin America or the Far East.
DO YOU OPPOSE

Incitement of war hysteria?
Unauthorized committment by pu

blic officials?

Sale of arms and munitions to 
belligerents in Europe and to Japan ?

Extension of loans and credits to 
belligerents in Europe and to Japan ?

Proposals to participate in a new 
“Munich”?
DO YOU FAVOR

Aid to refugees and victims of 
war?

Aid to China?
Did you favor the Burke-Wads

worth Bill?
To establish a real national de

fense based on peace, the extension 
of civil liberties and the improve
ments of the living standards of our 
people ?

Passage of the Anti-Poll Tax 
Bill?

Passage of the Anti-Lynching 
Bill?

Preservation of the labor’s right 
to organize and bargain collectively ?

Enforcement of the wage-hour and 
the Walsh-Healy Laws?

Extension of full Constitutional 
rights to all minorities?

Repeal of the Anti-Alien laws?
Civilian control for the C.C.C. ? 

Extention of Civil liberties ?

Jobs, Unemployment and 
Our National Defense

THE LOUDSPEAKER
BY MIKE O’PHONE

Gala Nite by 
CleveLanDerS

Attention all you Cleveland 
“LDSers”! The senior L.D.S. branch 
55 is planning a “Gala Night” or 
just plain “Vakaruškos” to you.

■Everyone is invited to attend. 
There will be dancing to a swell or
chestra from 8:30 ’til the wee hours 
of the morning. The price of admis
sion, which by the way is only 20 
cents, entitles you to the possibili
ty of getting a quart and a dol
lar’s Worth of barcheckš.

The date is October 19; the place 
is the Lithuanian Workers Hall, 920 
E. 79th Street. Be sure to come and 
bring your friends, you’ll really have 
a grand time. V

SUMMING
UP

Gene Krance, L.M.S. organizer of 
the Massachusetts district, will 
soon do his bit for Uncle Sam in 
the Coast Guard. All his many 
friends wish him the best of luck 
and fortune ...

Mary Ann Kizys, beloved daughter 
of the Joseph Kizys’ of Worcester, 
died October 5 at the age of 
eight months. The Kizys family 
extend their sincerest thanks to 
all their friends for the notes and 
acts of consolation and sympathy 
for their deep loss ...

Jessie: Joseph Sacal, whirlwind LDS 
organizer now in Chicago, may 
return to New York in November 
to handle the duties of LDS youth 
secretary while John Orman is on 
his tour of LDS branches .. .

Bob Bastis, who once .swore that he 
would never slip, is contemplating 
the fatal step of putting a ball 
and chain around his wandering 
foot...

Many of the young men who have 
registered for the Selective Ser
vice act feel that if they are call
ed they will lose all contact with 
their friends in LDS youth 
branches and Lithuanian youth 
Choruses and clubs. In line with 
this, the LDS National Youth Com

mittee is preparing a statement 
on the Selective Service Act and 
LDS youth activities. It should be 
of particular interest to every 
young person in a Lithuanian 
club branch or chorus...

When Nick Pakalniškis and Fran
ces Seselgis made the tie that 
binds, friends of both prophesied 
that they would drop out of act
ivity and fade into obscurity as 

■ sometimes happens. This, happily, 
has been disproved. Nick is active 
in the Liaudies Teatras and is al
so in “Šalaputris” which will be 
presented Sunday in Maspeth. 
Frances is more matronly—con
tent with the Lambda Dėlto Sig
ma Sorority of Brooklyn .. .

Half of the members of the LDS 
Builders registered for Selective 
Service last Wednesday. The 
branch will hold a special meet
ing in their honor on October 23 
at the branch’s headquarters. Just 
how conscription will affect the 
branch’s activity will be one of 
the points to be brought up...

What formerly prominent Lith
uanian newspaper will be under 
different leadership because its 
vicious political stand has earned 
the opprobrium of self-respecting 
Lithuanians? ...

Ah my good friend, you don’t 
seem to like him very well. You 
have heard it whispered that he is 
a “radical.” You just can’t under
stand why he has the most peculiar 
ideas. You can’t understand why, 
now that he has some money, he 
does not keep more in step with .you 
and your kind. Why he does not 
turn his face away from the misery 
you have learned so well to ignore, 
to pretend these things cannot be 
mended, therefore disregard them. 
You look askance at him and won
der why he can’t learn too. Why?

By-Wjl.ey PadanITS TRUE!-
Constant Cummings

DESIGNED AND 
FURNISHED HER OWN

> HOME IN ENGLAND.

AND HERE'S 
BOB's AUTOGRAPH-

&^JlONTGOMEW
TRAVELED. 24,000 MILES- 
IO MAKE "HAUNTED 
HONEYMOON",

THAT IN \ 
THIS NEWEST 
MYSHfW PICTURE;
THE ’INSTRUMENT^ 
OF DEATH' IS IN 
FULL VIEW OF THE 
audienct nearly all\ 
r-HE TIME, yet > 
AAPOSSIRL-E To FORESEE!

••...■ • ■ •<<

&// . -G1
f/ Robert 
'MONTGOMERYS 
LEADING LADY.

HAUNTED 
7/ HONEYMOON" IS 
ZCONSTAIICF 
CUMMINGS 

'SHE WAS BORN IN 
SEATTLE, WASHINGTON;

7/ HER FATHER WAS A
/ LAWYER HER MOTHER 
A WELL-KNOWN CONCERT 
SOPRANO.

IN MGM's ’* HAUNTED -HONEYMOON“.
V (WIMSEY IS To THIS GENERATION WHAT 
tfb SHERLOCK HOLMESWA2

• To THE LAST).

Show “Dainy 
Diena” Pix

Youth News 
Of Baltimore

TORRINGTON, Conn. — Mem
bers of Connecticut choruses are 
urged to attend the LMS IV Dist. 
Conf, to be held this Sunday, Oct. 
20, at 21 Water Street in Torring- 
to, Conn.

This conference of choruses is ve
ry important as many things relat
ing to the choruses and their acti
vity will be discussed. A report on 
the LMS Convention held in Brook
lyn on August 30-31 will be given. 
Walter Kubilius, from Brooklyn, 
and chairman of the LMS (Lith
uanian Art League) will give a 
lalk in English on the work of the 
LMS and present-day Lithuanian 
culture in America.

A special attraction will be the 
showing of the movies taken at the 
Dainų Diena in Connecticut. By all 
means come and see your self on 
the silver screen!

Chorus delegates will be present, 
but chorus members, observers and 
visitors are equally welcome. \

So don’t forget Sunday, Oct. 20, 
at 21 Water Street in Torrington!

—Comm,

Youth Leader 
On Tour

»
BROOKLYN, N. Y. — Kay Mi

chelson, chairman of the LDS Na- 
\ tional Youth Committee announced 
Į that John Orman, youth secretary, 

will be sent on a two month’s or
ganizational tour of LDS branches.

The purpose of Johnny’s tour, said 
the chairman, will be to build up 
afid to organize youth branches in 
Cities where there are none, and 
to help out and activize those youth 
branches which now exist. John 
Orman will help them in their acti
vities and will also show the motion 
pictures of the LDS Track and 
Field Meet, the Nat’l Softball Tour
ney and the LDS Nat’l Convention 
held in August of this year.

The Pittsburgh area, in which 
the LDS held its convention in 1938, 
will be the first stop of Johnnie’s 
tour. Then follows Detroit and after 
that, the great Lithuanian center 
of Chicago.

There are 133,000 persons on the 
government payroll in Washington. 

■ D. C. And every one is a natural
politician —or thinks he is.

The Baltimore Lithuanian Leaders 
held their monthly meeting on Oc
tober 14, at Mrs. Juskauskas’ house. 
The meeting was very interesting 
and all the members had a very 
pleasant evening. The recreation 
committee reported that the hike 
was very successful, and now they 
are planning a Hallowe’en party on 
November 2, 1940 at Albert Jacobs’ 
house. All members behind in dues 
will have to pay up in order to at
tend the party.

The Sports Committee reported 
that bowling was twice unsuccess
ful, so it was suggested that the 
money be collected in advance and 
then we would be sure of teams 
showing up.

The Educational committee repor
ted that on Sunday, October 20, 
1940 at Ida Balses house at three 
o’clock in the afternoon there will 
be a very interesting Educational 
meeting. All members please attend 
and bring your friends along.

There was a new committee 
picked for a dance on December 14, 
1940. I’m sorry folks it is a secret. 
I can’t tell what kind of a dance 
it will be, but keep your eyes and 
ears open and watch the ads and 
papers, and maybe radio too.

The meeting was adjourned with 
Alfred Ekewise saying, “Gee, I’m 
getting interested in this meeting, 
and now we have to go home.”

—A. Member.

“IWantlo 
Be A Captain!”
PORTLAND, Ore. — Twenty-five 
Portland youths of trainee age yes
terday invaded the Army recruiting 
office here demanding they be made 
captains “like Elliot Roosevelt.”

“If you fellows want to join the 
Army, come on in this room and 
take your clothes off. That’s the 
way we start recruiting in this 
office” said the sergeant.

The group carried signs reading:
“If $316 a month is good enough 

for Elliot, it’s good enough for me”; 
“The President says, ‘The draft will 
be without fear or favor,’ how about 
Us?”

Fred Vincent, spokesman for the 
demonstrators,...said the recent

. My friend—have you ever stood 
fn the rain at the main entrance of 
the Metropolitan Opera House at 
curtain timev and watched the li
mousines belching forth their cargo 
of glorified humans. Of flesh and 
blood yes, chemically worth only 98 
cents even as you and I. But there 
the likeness ends, perhaps you can 
tell me why? Did you stand there 
and watch* the ermine and the dia
monds elegantly sweep by while you 
wistfully fingered your last nickel 
In your rainsoaked pocket and won
dered if you would ever be able to 
enter the sanctified portals and 
breathe the same air.

Did you ever ride the subway for 
hours'back and forth because there 
it was slightly. warmer than out in 
the storm and they already knew 
you too well in the Railroad Sta
tions and Libraries and other places 
where sometimes you had to take 
shelter. Have you ever stood out
side of a restaurant window where 
within you could see the chef carve 
great slices of juicy roast, then 
watch it served to bloated gentle
men and overfed ladies who left 
most of it on their plates to be 
thrown away, while the saliva ran 
in your mouth and you sink down 
the street to a slop joint for some 
kitchen sweepings.

Did you ever walk down Broad
way or Fifth Avenue at Christmas 
time with the snow working its 
way to your feet through the holes 
in your shoes clutching tightly your 
worn thin coat? Did you look in 
those windows and see wonderful 
things. that some people bought 
without even considering the great 
cost and you wondered if you dare 
ask any of them for the price of a 
nights lodging.

All this my friend, not because 
you did not want to work but be
cause when your clothes were still 
decent and you had more than a 
nickel in your pocket you couldn’t 
get work and when you became 
shabby and discouraged you did not 
have a chance at all. Did you ever1 
try feeding a hungry monster of a 
machine so many pieces as there 
are seconds • in a minute and get 
fired for missing now and then be
cause of the sweat getting in your 
eyes making them blurr ? No, of 
course not. You can know nothing 
of this, you too have been well pro
tected. But, you see my friend, all 
these things he has known, they 
cannot be erased so quickly. Some 
scars 'will slay forever and no. mat
ter what he may do some of the 
joy will be taken out of the doing. 
Just knowing there are many be
yond the reach of his help in the 
shoddy shoes he left behind. And 
if he is a so-called “radical” my 
friend, look down into that part of 
your soul that is not gold-plated 
and ask yourself, “Can I blame 
him”? —M. G.

granting of a captains commission 
in tiie Army Air Corps to the Pre
sident’s son prompted their action.

The sergeant.. retorted:
“You gentlemen came up here to 

make a political demonstration. 
Right now you are on Federal pro
perty and I don’t think, you ought 
to do it. Elliot > Roosevelt didn’t en
list here. Why don’t you go see the 
President?”

The youths left peaceably after 
sergeant Marley invited them to see 
the head of the State Draft Board, 
or return later and talk to Colonel 
M. D. Bagnall, chief recruiting of
ficer. ~----------- ---------

iliiow
ABOUT
STARTING A > 
COLLECTION i 
OF STAR SIGS ?

NEW YORK, N. Y—“IT’S TRUE! that Metro-Goldwyn-Mayer’s ’Haunted 
Honeymoon’ was to a large extent shot on the actual locale in the thatched cot
tage villages of Devon,” says Wiley Padan . . . "It is the first and only major 
picture to be made in England since the outbreak of war . . . While Robert 
Montgomery was working on the pic-<$>

. ture, he lived in a famous old manor ] 
house near the spot where Gray au- i 
thored his ‘Elegy Written In a Country : 
Churchyard’. Queen Elizabeth once 
entertained there, and Oliver Cromwell 
was one of the guests!... After com-

pleting ’Haunted Honeymoon’, 
Montgomery at once enlisted in the 
ambulance service at the war front; and 
Arthur Woods, director of the picture, 
became a pilot officer in the Royal Air 
Force*”

The ToU of
The Draft

Although Canada is at war, and 
the United States is ostensibly at 
peace, the Canadian draft is only 

• one fifteenth as severe as the Ame
rican in relation to size of popula
tion.

The Canadian draft is for one 
month, not for a year. In Canada 
30,000 males are to be drafted out 
of 5,000,000 eligible. In the United 
States, 900,000 of the 16,000,000 
eligible will be taken. The draft is 
about six times harder on Ame
rican males than on Canadian.

Endorse Conf , 
To Protect 
Foreign Born

NEW YORK CITY.—One hundred 
and twenty-five prominent New 
Yorkers including Prof. Frahz Boas, 
Prof. Leslie C. Dunn, Sherwood 
Eddy, Edward Everett Hale, the 
Hon. Stanley Isaacs, the Hon. Clif
ford McAvoy, Paul Robeson, Dr. 
Guy Emery Shipler, Viljalmur Ste- 
fanson, Dr. May E. Woolley and 
Dr. Max Yergan, have joined in en
dorsing the New York City Confer
ence for Protection of Foreign Born, 
which is to be held at the Hotel 
Edison' dn Saturday, October 19, 
at 12:30 P. M. it was announced 
today by the American Committee 
for Protection of Foreign Born, New 
York City.

The conference has been called to 
“defend American democracy and 
preserve our traditions of liberty by 
defeating discrimination against non
citizens and naturalized Americans.” 
All New York City organizations 
have been invited to send either de
legates or observers to the . confer
ence. Individuals are invited to at
tend as visitors.

The American Committee, which 
Is sponsoring the Conference, points 
out that “more than five million Of 
the seven million residents of New 
York City are immigrants or the 
descendants of immigrants. Today, 
the growth of war hysteria has in
tensified discrimination against 
these' people who have given their 
lives to the building of our city.”' 
All residents of New York City are 
seriously affected by the spread of 
this un-American spirit of intoler
ance and bigotry, which seeks to 
create a scapegoat of the foreign 
born and threatens to destroy our 
democratic institutions,” The com
mittee . states. Individuals and orga
nizations desiring additional infor
mation concerning the October 19th 
conference are Invited to communi
cate with the American Committee 
for Protection of Foreign Born.
The National Executive Committee 

of the Descendants of the American

Annual Dance 
Saturday

While minding my own business, 
I overheard a bit of gossip so • I 
bring it straight to you, my readers.

A miracle has finally happened. 
Zene B. has dated a Great Neck 
girl. I do wonder how this came 
about. 

/ 1

Olga Lukauskas is back from that 
faraway land of Montreal. She has 
many a tale to reveal to everyone. 
Abbie Fran and Rita were seen in 
front of Mineola High School, clean
ing a car owned by their friend. 
Later at Howard Johnson’s they 
were having an ice cream fight.

Michael Hudsonkavich underwent 
an operation for appendicitis in Ja
maica Hospital last week. I under
stand he is much better now and 
doing fine.

Wonder what’s keeping Aldona 
and Gert away from rehearsals. 
You girls better show up soon.

I hope you readers are keeping 
Nov. 3, 1940, in mind because that 
is the big day of the Pirmyn Chorus 
concert and I am sure you wouldn’t 
want to miss out in all the enjoy
ment.

Announcement
Hear Ye, Hear Ye, the grand or

der of the Great Neck IsLanDerS is 
having its second annual dance at 
ye old. Steamboat- Inn in Great Neck 
on tomorrow night, October 19.

All those wishing to attend can 
get their bids from any knighters 
of said order or may pay upon en
tering into our dominion. Music will 
be furnished by George Kaye’s or
der of the five armed knights. All 
ye will be entertained fully, so 
come one and come all tomorrow 
night and have the time of your 
life.

Resigning until then, I remain,
-—“Just A Hick”

The CIO Economic Outlook, in its 
September issue, disputes recent sta
tements of National Defense Advi
sory Commissioner William S. 
Knudsen that the nation faces a 
“tight squeeze on skilled labor.”

“There have been yet adduced no 
facts which would justify such a 
presumption,” the Outlook ’declares. 
“The Outlook still believes that, 
with normal effective training pro
grams operated cooperatively by la
bor, industry and government, all 
industrial needs can be met. This 
view is confirmed by reports froYn 
those concerned with the National 
Defense Training Division, who say 
that industrial managers report al
most unanimously that they can 
with proper effort secure adequate 
labor supply for all projected 
needs.”

The Outlook found no substantial 
reason to revise its estimate of last 
June that "no more than 2,500,000 
additional workers will be employed 
in industry as a result of national 
defense expenditures.” z

“The conscription of 900,000 men 
and the calling of 100,000 National 
Guardsmen will withdraw that 
number from jobs or from the list 
of the unemployed,” the Economic 
Outlook added.

“There will be provided, therefore, 
‘employed,’ in large part military, 
for some 3,500,000 additional work
ers.”

Unemployment during the month 
of July, the Economic Outlook esti
mated, stood at 10,033,000, a decline 
of 1.4 per cent from June.

“A large part of the reduction in 
unemployment was due to the fact 
that approximately 42,000 men join
ed the Army and Navy in this pe
riod,” the publication pointed out. 
“The August figure will probably 
show only a slight decrease in un
employment. It is usual for unem
ployment to drop about 100,000 bet
ween July and August.”

Speculation on future employment 
trends developing out of the nation
al defense activity, the CIO publi
cation expressed doubt that govern
ment spending will approach the 
$600,000,000 monthly figure esti
mated by the Treasury Department.

motors, machine guns and other or
dinance must await considerable and 
extensive plant expansion before the 
contracts can be filled... Other 
large contracts, as for example 
those to the automobile companies 
for motors, machine guns and so on, 
would be subject to the same kind 
of delay. This is particularly true 
of aircraft companies which have 
extensive backlogs of orders.”

The publication also called atten
tion to the fact that most govern
ment estimates on increased em
ployment from national defense 
“have not taken into account the 
rapid increase of productivity per 
worker which will take place Under 
an expanding program ...

“The United Rubber Workers 
Union has just calculated some of 
the results of technological changes 
in the various divisions of the rub
ber indusry.

“In the tire and tube factories 
the value added by manufacturing 
per worker has increased 20 per 
cent between 1937 and 1939, and the 
total value of the product per wor
ker has increased 18 per cent in the 
two years, while the wages paid per 
worker has increased only 8 per 
cent in the same period. The num
ber of tires per worker increased 25 
per cent. Labor costs per unit of 
output decreased 13 per cent.”

The Economic Outlook noted that 
prices have been rising steadily in 
the past two and a half months. 
Wholesale meat, livestock and poul
try prices have risen 10 per cent 
during that period, and “with the 
prospect of large orders for the 
building of temporary buildings to 
house the conscript army, the price 
of lumber has risen nearly 9 per 
cent in the last six weeks.”

The Outlook quoted figures pre
pared by the Heller Committee for 
Reseearch in Social Economics at 
the University of California, which 
showed “minimum health and decen
cy” standards could be maintained 
for a family of five only at an an
nual income of $2,184.25.

“Actually,” the Economic Outlook 
observed, “86 per cent of our entire 
population had average incomes of 
less than the minimum budget for 

“This position,” it said, “is based Į a wage earner’s family estimated by
upon the fact that the big con- the Heller Committee as necessary 
tracts for airplanes and airplane for health and decency’.”

Inhuman Relief System In 
Can., Families Are Starving

The strike of the lead pencil 
workers in Hoboken, N. J., has 
been erased by an increase in Wages 
and five holidays with pay. The 
union made its mark.

MONTREAL, Que.,
—“What kind of democracy is it 
which permits its people to starve to 
death without winking an eyelash?” 
was the comment of Aiderman Tail- 
Ion, Montreal city council, to a de
putation of 40 women appearing at 
the city hall last Afeek.

The women, all heads of families, 
laid their case before the executive 
committee of Montreal city council 
on the advice of Father Bourassa, 
the parish priest of Sacre-Coeur 
Parish, after the funds of the local 
St. Vincent de Paul Society had 
been exhausted.

“Last week we received our three 
day eviction notice,” one women 
stated. “Today we are on the side
walk, because we have no money 
with wich to pay our rent.' The St. 
Vincent de Paul Society has given 
us the last cent they can and now 
that is all used up. It went to fill 
the mouths of our children. Now we 
cannot so much as buy them a piece 
of bread.”

“At the relief office they look at 
us with a pitying smile, make pro
mises, take our names and do no
thing,” said another.

One woman told of having a son 
16 years old, weighing only 76 
pounds. “They talk to me about 
tuberculosis,” she said. “Small won
der he is so ill when he has nothing 
to eat.”

Aiderman J. M. Savignac, chair
man of the executive committee, 
promised that the city would pro
vide food-relief but said that the

I matter of rent was beyond his ju
risdiction. He stated that in his 
opinion the St. Vincent de Paul 
Society was being forced into the 
position of giving money which it 
did not possess and undertaking a 
task which was not is responsibility.

Aiderman Tailion stated emphat
ically that the city had a respon
sibility for cases of this kind and 
asked where persons cut off relief, 
without money to pay rent or buy 
food, were to turn. “I can scarcely 
believe that this sort of thing can 
happen in America today,” he said.

The city hall is well aware that 
to assist persons cut off relief is 
not the business of the St. Vincent 
de Paul Society. The society has 
been forced to do so by circum
stances and has not the necessary 
funds. This was the final comment 
in the corridors of the city hall.

Profits from 
Preparedness

Profits from Preparedness
The decade’s trend of taxation is 

to shift burden on lower income 
groups while upper bracketeers ape 
enabled by loopholes to avoid much 
taxpaying (Joint Congressional 
Committee on Tax Evasion, report, 
1937).

*

Revolution has also voted to en
dorse the New York City Confer
ence for Protection of Foreign Born, 
declaring:

“The United A States >. < ft- nation,

is a living proof that the alien is 
neither a liability nor a menace. 
For all Americans have forebears 
who were aliens. To discriminate 
legislate or propagandize against the 
alien is to disrupt a provenly suc
cessful process of Americanization. 
The Descendants of the American 
Revolution believe that aliens be
come completely American when 
they find' that in/the United States 
it is possible to live in liberty and 
achieve a greater degree of hap
piness. When this opportunity is 
absent national unity is threatened 
more by the just resentment of the 
native American than by the for
eigner. Today, as always in the 
past, unity is promoted only by to 
improving American life that the 
purposes and promises of the De
claration of Independence are actu
alized' and fulfilled. The very op
posite of* Unity is engendered when
ever the righteous wrath of the 
native born is deflected from the 
real cause of discontent and directed 
agąįpst the alien.” 1

r ** Ajf'l h y*-'. M AAi. • 2*? i' ‘ *> ‘ .*•

Our Standards 
And Defense

National defense, high government 
officials now say, cannot be achiev
ed unless the American people suf
fer hardships. Eric Englund, chief, 
Bureau of Agricultural Economics, 
admits the standard of living of the 
majority of people will be lowered. 
The people, who according to the 
new tax schedules will pay the lar
ger part of the armament bill 
through indirect and sales’ taxes 
while business increases profits 
enormously, are told to tighten their 
belts in much the same manner Hit
ler, Goering and Goebbels advise 
their people.

Credit expert J. Anton Hagios, 
National ,Dry Goods Ass’n, has sent 
members a bulletin warning against 
giving credit to persons liable to 
draft, but “it is extremely important 
not to appeal to be tightening up 
too severely.” (Note: all 100% 
peacetime patriots.)

Present and future rise in profits 
must be paid for by higher cost of 
living, increased taxation on lower 
tax groups. Cost of food has risen 
5% in year (Dept, of Agric reports, 
Aug., ’40). Yet 400 corporations up- ▼ 
ped profits by 59% first half of ’40 
(National City Bank report,’ Aug., 
*40). Sixteen leading oil companies 
report greater profits -by 230% (N. 
Y. Sun, Aug. 7). Eighty steel com
panies, 90% of this industry, report 
rise of 400% profit (N. Y. T., Aug. 
19).

al

to
on

Even the pro-administration 
Pearson & Allen column reports 
“that the next tax bill is not ah ex
cess profits bill at all. At least 2-3 
of it is an increase on corporations 
taxes which doesn’t even begin 
take away big business profits 
national defense orders.”

Obviously, therefore, that
though "not a single war million
aire” will be created (FDR), the 
corporations' will not be prevented 
from looting America and since 
someone has to pay, the lower 
bracketeers must do so at the cost 
of lowering living standards—a step 
backward in civilization, a step for
ward to fascism.
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Žinios iš Laisvos Lietuvos

Paveikslas, nutrauktas iš orlaivio, rodąs britų bom
bą, eksplioduojančią ant militarines vokiečių bazės 
Norvegijoje.

Armėnijos Respublikos Kilimas
Tasso komunikate apie teritorijos. Kalnų atšlaitėse 

Armėnų Sovietų Socialisti
nę respubliką pranešama, 
kad ta respublika apima 
Užkaukazio pietinę sritį, 
kurioje gyvena 1,281,599 
gyventojai. Respublikos te
ritorija yra 30,000 kv. km. 
Vakaruose ir pietuose ji su
sisiekia su Turkija ir Iranu, 
o šiaurėje ir rytuose su są
junginėmis Gruzijos ir A- 
zerbeidzano respublikomis.

Armėnijos gamta yra itin 
didinga. Ten gausu aukštų 
kalnų, gilių tarpeklių ir ore 
kybančių uolų.

Per ilgus šimtmečius mil
žiniški Sardabaradsko ste
pių plotai buvo negyvenami. 
Dabar kalnų upių vanduo, 
eidamas per gausius iriga- 
cijos įrengimus, pavertė 
dirbama žeme 172,500 hek
tarų, atkariautų iš dyku
mos. Dabar tose srityse ba
lnoja auksinių kviečių lau
kai, driekiasi medvilnės ir 
tabako plantacijos. Kalnų 
atšlaitėse gausu vynuogynų 
ir sodų. Aukščiau, prade
dant dviejų tūkstančių me
trų aukščiu, žaliuoja alpiš- 
kų pievų ir ganyklų kili
mai.

Vynininkystė, viena iš pa
grindinių Armėnijos ūkio 
šakų, per paskutinius me
tus labai išsiplėtė. Vynuo
gynai apima didesnį kaip 
15,000 ha plotą, taigi, tris 
kartus didesnį, negu 1919 
m. Armėnijos vynuogių der
lius yra labai gausus. Vidu
tiniškai derlingų sričių kol
chozuose gaunama ligi 84 
centnerių vynuogių iš vieno 
ha. Tai pats gausiausias 
vynuogių derlius visoje So
vietų Sąjungoje.

Tabako auginimas Armė
nijoje yra nauja žemės ūkio 
šaka, tačiau ji plečiasi la
bai palankiai. Per paskuti
nius dvidešimt metų tabako 
plantacijos Armėnijoje pa
didėjo net 35 kartus ir da
bar apima 3,500 ha plotą.

Respublikos sodai apima
15,800 ha plotą. Visoje So- miestams ir kol cho zams, 
vietų Sąjungoje yra pagar- pramonei ir žemės ūkiui, 
sėję Megrinsko slėnio vai
siai.

Visame krašte žymiai iš
siplėtė ir šilko gamyba.

Arpą - Čai upes slėnyje 
buvo užvestos pirmosios ry
žių plantacijos. Toje srity
je gyvai plečiasi ir bitinin
kystė.

Armėnijoje alpiškosios 
ganyklos apima daugiau 
kaip pusę visos respublikos

Penktas puslapi

Thomas, West Va.
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Sutaisė DR. D. PILKA

LAISVES
GAVIMUI nauji: skaitytoju

Baigsis su 15 d. Lapkričio

r-

Mexico City. — Japonija 
pasisamdė 250,000 akrų plo
tą Meksikoj išnaudot jame 
esamą žibalą.

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

Mūsų miestelyje randasi 7 
alinės smuklės ir degtinės

Lietuvių Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

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

Fourth Avenue, New 
City. .

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

HKHuSA

krautuvės. Kai būna algų iš
mokėjimas, tai Visos smūklės 
pilnos Žmonių. Taip sunkiai 
uždirbtus centus žmonės pra
geria. Turėtų susirūpinti gyve
nimo blaivinimu.

Chas. Strauss, Sr<

kelio dirba apie 300 darbinin
kų, bet netolimoje ateityje nu
matyta jų skaičių padvigubin
ti, o kiėje vėliau priimti ligi 
5,000 naujų darbininkų, šio
mis dienomis jau paaiškės 
šiam geležinkeliui skiriamos 
lėšos, tai ir darbininkų skai
čius bus galutinai nustatytas. 
Darbai ir dabar vyksta labai 
intensyviai.

Taip pat visiškai baigiami ir 
Darbėnų—šventosios geležin
kelio tiesimo darbai, čia dir
bo beveik 1,000 darbininkų, 
kurių skaičius pastaruoju me
tu kiek sumažintas. «

Visi šie geležinkeliai turės 
didelės reikšmės krašto ūkiui. 
Darbėnų*—šventosios linija į- 
jungs į geležinkelių tinklą 
vienintelį Respublikos uostą; 
Šakių geležinkelis, kuris vė
liau bus nutiestas iki Jurbar
ko ir toliau į pajūrį, turės di
delės ūkinės reikšmės derlin
gai Suvalkijai ir labai derlin-'
gose žemėse esančiam šakių j Washington, D. C 
miestui, kuris tik dėl kelių1 
trūkumo ligi šiol neaugo. Tra
kų geležinkelio svarbiausioji 
reikšmė yra turistinė, tačiau 
ir jis prisidės prie Trakų mies
to ūkiškos gerovės pakėlimo.

Vilniaus Žinios
Visos užkandinės ir valgyk

los sekmadieniais ir šventadie
niais gali būti atidarytos išti
są dieną, šis nutarimas ne
liečia kavinių. Iki šio laiko 
mieste buvo didelių nepatogu
mų su valgyklomis Rems, ku
rių šeimos į miestą buvo dar 
neatsikėlę. Viengungiai šven
čių metu mieste negalėdavo 
gauti pietų.

Greitu laiku sveikatos ap
saugos liaudies komisariatas 
ir Vilniaus miesto savivaldy
bė numato, kad tolimesnieji 
rajonai turės atitinkamas įs
taigas motinoms ir vaikams 
globoti gerai paruoštų, išmok
slintų medicinos ir medicinos 
pagalbinio personalo. Bus 
įsteigiami punktai.

Ateinančią savaitę prasidės 
miesto sveikatos skyriaus kur
sai—paskaitų ciklas nėščioms 
ir jaunoms moterims. Tuose 
kursuose bus skaitomos pa
skaitos apie vaikų higieną, 
racionalų jų maitinimą ir tin
kamą apsirengimą. Į kursus, 
galima įsirašyti iki rugpjūčio 
31 d. sveikatos punkte, Di
džioji 46. Kursai truks vieną 
mėnesį.

šiandien įvyksta Vilniaus 
universiteto senato posėdis, 
kuriame bus apsvarstyta visa 
eilė aktualių klausimų, susi
jusių su mokslo pradžia. Į 
universitetą daug stoja, nes 
visi tikisi, kad mokslas bus 
nemokamas.

Vakar prof. Biržiška kaip 
Lituanistikos instituto pirmi
ninkas perėmė instituto ži
nion Liet, mokslo draugijos 
turtą. Netrukus bus perimta 
instituto žinion ir Vrublevs
kio biblioteka.

Butų klausimas Vilniuje ak- 
tualėja. Visi tušti butai ir 
kambariai bei patalpos turi 
būti užregistruojama. Paste
bėta, kad butų savininkai ne
prisilaiko savivaldybės išleis
tų įsakymų: jie tuščius butus 
išnuomuoja be butų skyriaus 
žinios arba stengiasi visą bu
tą sau užimti.

Vakar ryšium su priimta 
Stalino Konstitucija įvyko di
vizijos politinių vadovų kari
ninkų ir puskarininkių susirin
kimas. Prezidiuman buvo pa
kviesti brig. gen. Černius, 
Aukšč. Tarybos narys Vinic- 
kis, vyresnysis Raud. armijos 
politvadovas Brusas, pėstinin
kų vadas Gustaitis ir kt. Su
sirinkime kalbėjo vyr. divizi
jos politinis vadovas Alf. Ma
tulionis, brig. gen. Černius, 
Savickis ir Raud. armijos vyr. 
polit. vadovas Brusas. Pabai
goje priimta džiaugsminga re
zoliucija, kurioje dėkojama 
Stalinui už suteiktą naująją 
konstituciją, duodančią gali
mumo ir kariuomei*ei šviestis

ir dalyvauti politiniam gyveni
me.

Vilniaus universitete studi
juojantieji, kurie mano apsi
gyventi studentų bendrabu
čiuose, prašomi iki rugsėjo 1 
d. atsiųsti prašymus Studentų 
namų administracijai, Vilnius, 
Tauro gt. 4. Iš paduotų pra
šymų skaičiaus bus sprendžia
ma, kiek reikalinga paruošti 
atvažiuojantiems čia apsigy
venti vietų.

Vilniuje rengiama dailės pa
roda. Dalyvauti gali 
lininkai.

Naujų Geležinkelių 
Darbai

Šiuo metu Tarybų 
je geležinkeliai tiesiami trijo
se vietose. Visiškai baigiamas 
Trakų geležinkelis, prie kurio 
dirba apie 700 darbininkų. 
Baigus šio geležinkelio svar
biuosius darbus, prie baigia
mųjų darbų numatoma palikti 
tik apie 100 darbininkų, o ki
tus perkelti prie Kazlų Rūdos 
—Šakių geležinkelio tiesimo, 
šiuo metu prie šakių geležin-

Republikonų Partijos Kandi
datas Willkie Neturi Įtakos 

Mainieriuose
Spalių 10 dieną Republiko- 

nų Partijos lyderiai čia buvo 
surengę prakalbas. Publikos 
galėjo susirinkti apie du šim
tai. Bet jų tarpe matėsi nema
žai ir demokratų. Grajino vie
tinis benas.

Apie prakalbas daug nera
šysiu, nes užimtų spaudoje 
daug vietos. Visi kalbėtojai 
kritikavo prezidentą Roose- 
veltą ir visą Demokratų Par
tiją, o labai gyrė Republikonų 
Partiją ir žadėjo visiems dar
bus ir gerbūvį.

Nuo čia už apie dviejų my
lių statys naują modemišką 
lėktuvams nutūpti erodromą. 
Washingtono valdžia tam tiks
lui paskyrė $274,000. Nuo 

per mūsų
miestuką eina lėktuvų linija, 
tai ir reikalingas lėktuvam? 
nutūpti laukas. O nuo čia iki 
Washingtono yra 185 mylios.

Common Council Naujas Žurnalas

Maskvon Sugrįžo Vokietijos 
Ambasadorius

Maskva. — Lėktuvu su
grįžo į Maskvą Vokietij’os 
ambasadorius grafas Schu- 
lenberg. Į Berlyną jis buvo 
išvykęs trys savaitės atgal, 
pirm vokiečių kariuomenės 
pasiuntimo į Rumuniją.

PIKNIKAS
Rengia LLD 11 Kuopa

Sekmadienį

Spalių 20 October 
OLYMPIA PARKE 

(Shrewsbury)

ganosi gausūs švelniavilnių 
avių būriai. Lorijsko ir Ki- 
rovakansko srityse augina
mi savo ištverme pagarsė
ję kalnų arkliai. Per pas
kutinius dešimt metų Ar
mėnijos respublikoje arklių 
skaičius padidėjo trigubai, 
stambiųjų raguočių—dvigu
bai, avių—pustrečio karto, 
karto. Dėl gyvulių skaičiaus 
padidėjimo krašte labai iš
siplėtė ir pieno ūkis, 
publikoje yra 57 pieno 
dirbimo įmonės ir 
stambiausias Sovietų 
jungoje sūrių fabrikas.

Armėnijos respublikoje 
1937 m. pramonės gamyba, 
palyginus su 1919 m., buvo 
padidėjusi 128 kartus. 
Penkmečių laikotarpyje 
Armėnijoje buvo sukurta 
rūdos, chemijos, celiuliozės, 
kaučuko ir tekstilės pramo
nė. Erevane yra didžiulės 
sintetinio kaučuko įmonės. 
Kiroyakane pastatytas che
mijos kombinatas. Lenina- 
chano popieriaus fabrike 
gamyba yra nepaprastai iš
siplėtusi. Buvo išugdyta ir 
mėsos apdirbimo pramonė. 
Erevane sukurtas stambus 
mėsos apdirbimo kombina
tas ir konservų fabrikas, 
kuriame kasmet pagamina
ma 18 milijonų vaisių ir 
daržovių konservų dėžučių. 
Dvylikoje vynuogių apdir
bimo įmonių 1939 m. buvo 
pagaminta 2,275 dekalitrai 
vyno.

Armėnija yra neišsenka
mų gamtos turtų šalis. Ka- 
fansko ir Alaverdsko srity-j publikoje sėkmingai įgyven- 
se gausu vario rūdos. Dar-ginamas visuotinis mokslas 
lagezo srityje yra cinko ir tiek miestuose, tiek kaimuo- 
vario kasyklų. Kitose srity
se yra gausu marmuro, mo
libdeno, granito ir bazalto 
klodų.

Sraunios Armėnijos upės 
yra turtingi pigios elektros 
energijos šaltiniai. Respub
likoje yra pastatyta 40 hid
roelektrinių jėgainių, tie
kiančių elektros energiją

Res- 
per- 
pats

ežero išteka tik viena Zan- 
gos upė. Šiuo metu prie tos 
upės yra rengiama elektros 
jėgainė.
• Sovietų Armėnijoje šiuo 
metu pastebimas didelis 
kultūros suklestėjimas. Res-

Jau 1938 m. Armėnijoje 
elektros energijos buvo pa
gaminama *200 kartų dau
giau, negu prieš didįjį karą. 
Milžiniškas pigios elektros 
energijos šaltinis yra aukš
tai kalnuose esąs Sevano 
ežeras, kuris yra 2,000 met
rų aukštumoje. Į Sevano 
ežerą įteka 30 upių, kasmet 
atnešančių 700 milijonų kū-

se. 1939 m. raštingų žmo
nių skaičius sieke 93%, o 
1913 m. buvo tik 15%. 1,176 
mokyklose mokosi daugiau 
kaip 250,000 vaikų. Vienuo
likoje aukštųjų mokyklų, 
įkurtų Sovietų valdymo me
tais, mokosi 6,494 studen
tai. Armėnijos respublikoje 
išleidžiama 50 laikraščių ir 
dešimtys žurnalų. Erevane 
yra įsteigtas Sovietų Sąjun
gos mokslų akademijos Ar
mėnijos skyrius ir dešimtys 
mokslinių tyrimo įstaigų. 
Ligi revoliucijos Armėnijo
je visai nebuvo teatrų su 
nuolatinėmis trupėmis, o 
šiuo metu respublikoje yra 
25 teatrai, valstybinė filar- 
monija, konservatorija, sim
foninis orkestras ir daugy-

Common Council for Ameri
can Unity (pirmiau FLIS) su 
rugsėjo mėnesiu išleidžia nau
ją žurnalą po vardu Common 
Ground, kuris nupieš atvažia
vimą ir suėjimą Amerikoj 
žmonių iš apie 60 įvairių tau
tinių, rasinių ir religijinių pa- 
eičių. Redaktorium Common 
Ground bus Louis Adamic, 
plačiai žinomas rašyt, ir kal
bėtojas. Common Ground iš
eis keturis kartus į metus. Ro
bert N. Hutchins, Chicagos 
universiteto prezidentas, Ma
ry Ellen Chase, John Ciardi, 
sūnuš italų immigrantų, Pro
fesorius Arthur. M. Schlesin
ger, iš Harvard Universiteto, 
Van Wyck Brooks, William 
Reilly, MichaeL De, Capito, 
George M. Stephenson, Lola 
Kinel, George S. Schuyler, 
Leon Surmelian, William Su- 
chy, Marie Syrkin, Alan 
Scranton ir kiti pirmam leidi
niui paruošė straipsnius.

Pranešdamas apie naują 
žurnalą, Read Lewis, direkto
rius Common Council for Am
erican Unity, sako: “Common 
Ground bus generalis žurna
las paprastam skaitytojui. Vie
nas iš jo svarbiausių tikslų bus 
įvertinti, ką kiekviena grupė 
yra davusi Amerikai, ugdyti 
Amerikos kultūrą, kuri tikrai 
reprezentuos visus elementus, 
kurie Sudaro Amerikos žmo
nes. Madžiagą rinks iš kiek
vienos Amerikos gyvenimo 
grupės šiandien, kaip nuo 
garsių rašytojų, taip nuo žmo
nių, kurie niekad nerašę.”

Diskusuodamas naujo žur
nalo nusistatymą ir tikslą, p. 
Adamic, jo redaktorius, pa
reiškė : “Niekad nebuvo taip 
svarbu amerikiečiams, nepai
sant paeities, suprasti jų ben
drą paveldėjimą ir jų bęndrą 
ateitį. Tikslas Common 
Ground bus ugdyti tokį įverti
nimą. Jis diskusuos proble
mas, kurios išsivystė per per
eitą 100 metų su atvykimu 
į šią šalį 38,000,000 irhigran- 
tti iš visų pasaulio dalių. Jo 
puslapiais kalbės senieji ir 
naujieji amerikiečiai, balti ir 
juodi, protestonai, katalikai, 
žydai—-visi—apie mūsų ben
dras aspiracijas ir problemas. 
Common Ground bus susirin
kimo vieta geresniam susipa
žinimui su mūsų draugais— 
amerikiečiais.

“Dabartiniam kritiškam mo
mente, negana mums laikyti, 
ką turime; turime žengti pir
myn prie pilnesnės demokra
tijos. Turime VŠ1 atgaivinti 
amerikonišką Sapną, kuris ga
li būti toks vienybės junginys, 
kokį niekas tegali pertraukti. 
Visi piliečiai, nepaisant jų 
tautinės ar rasinės paeities ar 
religijų, privalo būti priimti 
fakte, kaip ir įstatyme, kaip

Common Ground prenume
ratos kaina' yra $2 metams. 
Kopijos parsiduos už 50 cen
tų. Common Ground adresas 
kaip ir adresas Common Coun
cil for American Unity, yra 
222 
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Vokiečiai Ginkluoja Rumuni
ją Juodojoj Jūroj

Bucharest, Rumunija. — 
Vokiečių inžinieriai padės 
Rumunijai statyt didelę ka
ro laivyno stovyklą Juodo
joj Jūroj ir didįnt Rumuni
jos submarinų fabriką.

čtLiieBčinuių ivv niiujuiių n.u-ibe instrumentinių kvartetų, lygūs partneriai amerikoniš- 
binių metrų vandens. Iš to I ko i draugystėj.’
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Mūsų apylinkėje anglies ka
syklos dirba ne blogai, po 4 
ir 5 dienas savaitėje. Krautu
vėje maisto kainos žymiai pa
kilo, o algų nepakelia. Nepa
tariu j čia važiuoti darbų jieš- 

koti, nes ir čia bedarbių ran
dasi nemažai.

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. Rengėjai

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

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

VAJUS

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

Vajus Prasideda 1 d. Spalių

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

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

“LAISVE”

z
Prenumeratas ir mokestį siųskite šiuomi antrašu: 

i

427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.
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Viena Valanda Į Priekį
Penktadienis, Spalių 18, 1940 -

Keliaujant po Biržų Kraštą
Įgaliotas “Ūkininko Patarėjo” redak

cijos, važiuoju į Biržų kraštą. Biržai su
tiko su spindinčiu gražiu rytu. Pirmą 
kartą žvelgiu į miestą. Dviejų aukštų na
mai, plačios gatvės, trotuarai, medžiai, 
netikėtai pamatytas ežero gabalėlis— 
visa tai vertė širdies gelmėje kartoti: 
gražu, gražu!

“Kieno tai miestas?”—klausiau pats 
savęs. “Liaudies”—džiugiai galvojau.

Nemiegojau naktį. Užėjau į apskrities 
žemės pertvarkymo komisiją. Čia irgi 
žmonės nemiega. Skamba telefonai, var
to popierius, skaičiuoja, kalba. Žemė! 
Šit kas Judina, jaudina visus valsčius, 
visus kaimus, visus protus ir širdis.

Mano tėvynė, į kurią ilgai žiūrėjau pro 
grotas, miegojo surakinta. Ji pabudo. Ji 
pasuko laikrodį vieną valandą į priekį. 
Ji šiandien priartėjo prie Sovietų Sąjun
gos, prie naujo gyvenimo.

Biržų kraštas nelaukė radijo praneši
mo: jau rugpjūčio septintą dienos metu 
laikrodį pavarė į priekį. Negalima būti 
gyvenimo stebėtoju. Jis lėkte lekia. Todėl 
reikia jį pagriebti, >kaip bėgantį žirgą, už 
karčių.

Negalėjau grožėtis miestu, negalėjau 
atsistoti ant ežero kranto ir svajoti, 
negalėjau pažvelgti į praeitį — pilį. 
Visa tai žinojau iš knygų. Vos išlipęs iš 
traukinio, vos perėjęs mažą miesto gaba
lą turėjau eiti ten, kur žmonės dirbo dėl 
didžiulės revoliucijos—žemės atidavimo 
valstiečiams, dėl gyvenimo, apimančio 
šimtą metų.

Dulku vieškeliu į valsčių, į dvarą, į kai
mą. Žiūrėjau į gubas, į pribrendusius 
kviečių laukus ir buvo gaila, kad grūdas 
nenukristų, nenubirėtų ant žemės, ant 
purvo. Nes jis priklausė tai rankai, kuri 
jį pasėjo, išaugino. Po ilgų vargų, po il
gų kovų varpos nulenkė savo galvas val
stiečiui, kumečiui, bernui. Į laukus, į ari
mus įžengė naujas gyvenimas. Iš kiekvie
no kaimo, iš kiekvieno dvaro dvelkė lais
vės dvasia. Kumečiai šypsojosi,, drąsiai 
kalbėjo, džiaugėsi žeme.

.•—Ilgai jos laukiau,—sakė man kume
tis.

Pabiržės klebonas davė po pūrą rugių 
tiems, kurie nebalsavo. Jis norėjo, kad 
liaudis nelaimėtų. Tačiau ji laimėjo. Jis 
nepjovė rugių. Geriau vėjui, negu liau
džiai. Bet komisaro žodis išgelbėjo der- 
lių.

Kiekvieną valsčių radau sėdintį už sta
lo, galvojantį, triūsiantį dėl žemės, dėl 
saulėtos ateities.

Valstiečiai su raudonom vėliavom išėjo 
į laukus. Kas padavė jiems tą vėliavą? 
Žemė. Ir šviežiai praarta vaga bylojo, 
sakė, jog žemė grįžo valstiečiui, jog čia 
prasideda naujas laukų žydėjimas. f

Skubu ten, kur žagrės ir akėčių varg
dienis. Laukuose gubų vainikai. Veža 
valstietis derlių. Veža ramus. Nes šios 
vasaros prakaitas neteks antstoliui. Nes 
šios vasaros nei vienas grūdas nenukris 
į tą maišą, kuris su auksu nuriedėjo į 
užsienį...

Jau valstietis žino, kas yra Stachano- 
vas? Vos jis gavo žemę, o jau kalba:

—Dirbam 48 valandas. Laukiam sta- 
chanovietiško tempo. Tai žodis iš Pas
valio pelės lūpų.

O kas buvo vakar? O kas buvo nuo 
1926 m. gruodžio 17 dienos?

—Vadini Smetona, gauni pabaudą. Va
dink grietine,—kalbėjo žilas, raukšlėtu 
veidu, žemės sūnus.

—Smetona išvirto—nebus sviesto.
—Dabar sviesto bus,—pridūriau.
—Aš šidiju,—paaiškino valstietis savo 

ironiją.
—-Aš nelindau už grotų. Tačiau jiems 

pyliau.. Petrograde. Numetėm Nikalojų, 
seną režimą.

Ne, valstietis nebijo kalbėti atvira šir
dimi. Nes nebuvo apmokamų klausytojų, 
uotinėtojų...

—Aš patenkintas, — šypsojosi kaimo 
darbininkas, gavęs sklypą.

Kas jo veidą nušvietė džiaugsmu? So
cialistinė Tarybų Lietuva. O apie praei
ti jis neranda geresnio žodžio:

—Mes buvom užguiti... _

—Prie Smetonos būtų tekusi terba ir 
lazda,—šnekėjo valstietė nuomininkė, vi
są savo gyvenimą šluosčiusi ašaras ska
relės kraštu.—Bet valdžia persivertė. 
Dieną ir naktį eik. O savininkas sako: 
ka davėt? v

Su džiaugsmu žiūrėjau į dunksančius 
Joniškėlio dvaro rūmus. Čia buvo kume
čio pagieža, prakaitas. O dabar iš šitų 
rūmų/iš šito žaliuojančio sodo sklis po 
visą kraštą naujo gyvenimo spinduliai.

Tarp gėlių, tarp medžių stovėjo’dvaro 
darbininkas ir kalbėjo:

—Buvau dvasiškai kitoks. Spaudė. 
Šiaip taip susilaukėm šviesesnės ateities.

Už vieno stalo sėdi valstiečiai, pradžios 
mokyklos mokytojai, darbininkai. Svars
to, galvoja, dalina žemę. Užsiminus apie 
kunigus, senukas-valstietis sako:

—Kai miegodavom—jiems buvom geri. 
Palikom po hektarą...

Laukai snaudė vidurnakčio tamsoje. 
Kaimas nemiegojo. Jis galvojo apie že
mę. Tokį kaimą, tokį valsčių radau nak
tį Vaškuose.

Buvo tylu. Prieangyje sėdėjo ir sto
vėjo valstiečių būrys. Rami naktis, me
džiai, lūšna girdėjo, kaip darbininkas 
Balzarevičius manęs klausė:

—Kada atvažiuos Stalinas?
—Ar laukiat?
—Kaip nelaukti brangaus žmogaus,— 

atsakė valstietis Antanas Aniūnas.— 
Laukėm 20 metų.

Darbininkas pasakojo, audė, kaip šau
ni audėja, savo mintis apie mitingus, 
apie laisvę, apie pirmą džiaugsmą:

Stebėjaus kaimo" meile Stalinui. Ir aš 
patamsėję knygelėje užrašiau ne pasa
ką, bet tiesą, išreikštą keletos valstiečių 
akivaizdoje.

Kai dar mažas matydavau skraidant 
kregždę, galvojau, kada žmogus bus toks 
laisvas?—sekė, parojo savo svajonę tas 
pats darbininkas.

—Pagaliau lygybė atėjo.
Viso krašto valstiečio troškimas aiš

kus: žemė! Ir šiandien tą žemę jis nori 
vienas arti, purenti, sėti. Socialistinė Ta
rybų Lietuva šį valstiečio norą suprato 
ir įvertino.

—Kaip jaučiasi dvarininkai ?—klausiu.
—Žemyn, galva,—parodo veiksmu val

stietis.—Anksčiau vaikščiojo aukštai iš
kėlę.

Užeinu į valsčiaus būstinę. Komisija 
prakaituoja, kuria didelius planus ir sva
joja sukurti dar didesnę ateitį. Ant sienų 
kabo Leninas. Į kaimą atėjo ir Leninas.

Vaškai patenkino 60 prašymų. Vals
tiečiai arė, mokytojai sagstė gaires. Taip 
gimė Vaškuose nauja dirva.

Janonio tėviškė aria, rūpestingai veža 
derlių į pastogę, pjauna, riša pėdus, sta

rto gubas. Dvarininkas Valsturas ganė 
avižose karves. Komitetas sudraudė.

Visuose valsčiuose radau prie komisijų 
betriūsiančias darbą inteligentų briga
das. Ypač moterys mokytojos. Mokytojai 
atšaukti iš atostogų. Visos jėgos atiduo
tos žemei, laukams. Rugpjūčio 12 dieną 
Biržų komunistų partijos komitetas iš
siuntė į valsčius brigadas. Jas sudarė 
partijos nariai ir komjaunuoliai. Briga
dos apima per 20 žmonių. Jie nušvies, 
išaiškins, kaip teisingiau įvykdyti žemės 
grąžinimą jos tikrajam šeimininkui.

—Moterys labai patenkintos dabartine 
santvarka. Atranda griekų prieš kuni
gus net davatkos,—pasakojo Vabalninke 
jauna valstietė.

Kai 1919 metais Lietuvoje kūrėsi so
vietai, lietuviški ponai sušaudė Salamies
tyje komunistą Albiną Savickį ir Povilą 
levaltą. Janonio tėviškė nutarė pirmojo 
herojaus vardu pavadinti kaimą, o an
truoju—mokyklą.

Biržų maža grįčiutė išaugino garbingą 
dainių Julių Janonį. Jo tėviškė žengia į 
tą gyvenimą, už kurį jis kovojo ir žuvo 
jaunystės saulėtekyje. Jis neapsiriko; bi
jančių audrų audra neaplenkė—nubloš
kė. Išaušo rytas. Su Janonio daina kyla 
į saulę Socialistinė Tarybų Lietuva!

Janonio tėviškė aria, rūpesčio lūpomis: 
“Kada atvažiuos Stalinas?”

A. Liepsnoms.
1940 m. rugpjūčio 12 d.,

__ Biržai.'»

CITIZENSHIP
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AMERICAN

Šią iškabą naudoja Amerikinis Komitetas Sveturgi- 
miams Ginti; dedama pastangų, kad visiems nepijie- 
čiams ateiviams būtų suteiktos lengviausios progos pi
liečiais patapti.

zacijų rengiamų kitų pramo
gų. Bus išstatyta ant parodos 
šios organizacijos visi leidiniai 
—knygos, brošiūros ir žurna
lai. Didžiuma gražiai apdary
tos. Kurie norės nusipirkti dėl 
pagražinimo namuose savo 
knygynėlių, bus parduodamos 
visai pigiai. Apart knygų, bus 
įvairių kūrinių, pasižymėjusių 
lietuvių artistų pagamintų.

Koncertinę programą išpil
dys žymūs dainininkai, solis
tai, stygų orkestrą. O Detroi
to Aido Choras rengiasi prie 
šio jubilėjaus, tikrai nuste
bins dalyvius gražiom, naujom 
dainom. Bus gabiausi kalbėto
jai: “Vilnies”, redaktorius L. 
Pruseika, senatorius Stanley 
Novak, Civilių Teisių Federa
cijos pirmininkas Rev. O. A. 
Knox, kurie pasakys trumpas 
prakalbėles šios organizacijos 
ir kitais klausimais.

Šokiams bus geriausia mu
zika iš 12 muzikantų. Jauni
mas ir suaugę turės progą pa
silinksminti, praleisti gražiai I

vakarą. Užkandžių bus gar
džiausių.

Jubilėjaus knygų ir kitų 
kūrinių paroda prasidės 2 vai. 
po pietų. Prakalbos ir kon
certas prasidės 6 vai. vakare. 
Šokiai—8 vai. vakare ir trauk
sis iki 1:30 vai. naktį. Įžan
ga : iš anksto 35c., prie lange
lio 40c.

52 Kp. Koresp.
J. Bubliauskas.

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.

Darbai po Keturiasdešimts Metų Amžiaus
Tragiška padėtis grasina 

šios šalies vidutinio amžiaus 
darbininkus. Vyrai ir mote
rys, savo “geriausiuose metuo
se”, randa save “prašalintais”, 
per senais darbams, šiandien 
federalės ir valstijų įstaigos 
bando kaip nors išrišti šitą ne
išpasakytai svarbią problemą. 
Jungt. Valstijų Darbo Depart- 
mentas veda visokius tyrinėji
mus, ir Massachusetts valsti
jos legislatūra pravedė įstaty
mą, kuris draudžia skirtingai 
elgtis su senesniais darbinin
kais. New Yorko legislalūra, 
po ilgų ištyrinėjimų, panašų 
įstatymą pravedė, šita pro
blema, kuri liečia visus vidu
tinio amžiaus gyventojus, ypa
tingai svarbi svetimtaučių 
grupėms, kurių “virš keturias
dešimts” skaitlius žymiai didi
nasi.

Pasiremdama egzistuojan
čiais faktais apie darbus se-f 
nesniems darbininkams Beu
lah Amidon pagamino studiją 
“Jobs After Forty”, kuri iš
leista knygutės formoj. Pagal 
šitos knygutės, daug industri
jų nustato Samdymo metus. 
Jos nesamdo darbininkų virš 
45 metų, arba 40 metų ir net 
35 metų, kai joms reik sam
dyti daugiau darbininkų.

Metai nustatyti pardavimo, 
klerikališkuose ir net mokini
mo darbuose.

Nekuriose kompanijose dar
bininkai atstatomi nuo darbo 
kai pasiekia maksimumo am
žių.

Darbo Sekretorė 1937 m. 
paskyrė National Advisory 
Committee surinkimui infor
macijų apie atstatymą senes
nių darbininkų iš darbų.

1937 m. Bedarbės Cenzas 
rodo, kad industrija stengiasi 
sulaikyti vidutinio amžiaus 
darbininkus nuo darbų, ir tas 
ypatingai liečia dirbančias mo
teris.

Works Progress Adminis
tration ir Jungt. Valstijų Dar
bo Tarnystės ir valstijų darbo 
departmentų ir legislatyvių 
komitetų tyrinėjimai rodo, 
kad kai vidutinio amžiaus as
muo atstatoma iš darbo, jis 
per ilgą laiką būna be darbo. 
Daug lengviau jaunesniems 
surasti darbus, Viskas rodo, 
kad pasiekę 45 m. amžiaus 
vyrai eina pakalnės keliu, mo
terys apie dešimts metų anks- 
čiaus. Prityręs darbininkas il- 
giaus dirba, ir jis lengviaus 
randa darbą.: Neprityrusio 
darbininko likimas daug sun
kesnis. Paprastai, didesnės 
kompanijos kreipia daugiau 
atydos į darbįninko amžių, ne
gu mažos kompanijos.

Tankiausia girdėti, kad se
nesnių darbininkų veikiančios 
pajėgos silpnesnės už jaunes 
nių, bet moksliški tyrinėjimai 
sako, kad tas nėra tiesa. Da-

leiskime, kad po 45 metų am
žiaus žmogaus fizinės pajėgos 
pradeda silpnėti, šitas silpnė
jimas įvyksta povaliai, ir jis 
priklauso nuo faktų, kaip: pa
veldėjimo, mokslo, ligų, dar
bo ir poilsio papročių, ir ne
galima lyginti patyrimą, su
manumą ir pastovumą senes
nio darbininko su jaunesnio. 
Buvo rasta, kad moterų in
dustrijoj, kur kuogreičiausias 
produkavimas būtinai reika
lingas, vyrai tarpe 50 ir 55 
metų amžiaus didesnes algas 
uždirba.

1938 m. Massachusetts In
stitute of Technology tyrinė
jimas rado skaitlių Naujos 
Anglijos įstaigų, kurios visai 
nepaiso žmogaus amžiaus.

Kaslink pačio asmens, jis 
privalo išmintingai jieškoti 
darbo, kad nors ir neranda, 
bet vistiek jieškoti ir jieško
ti, nepasiduoti rūpesčiui, apsi- 
pažinti su savo gabumais, pa
tyrimais ir net silpnumais.

Darbo unijos turėtų vesti 
kovą apsaugojimui senesnių 
darbininkų, jos privalo bandy
ti išnaikinti žmogaus amžiaus 
nustatymą, reikėtų joms rū
pintis apie išlavinimą senes- j 
nių darbininkų ir stoti už pra-. 
vedimą tinkamų įstatymų ap
saugojimui šių darbininkų.

Ištyrinėjimas pataria fe- 
deralei ir valstijų valdžioms1 
atmest nusistatymą samdyt tik j 
jaunus darbininkus, tada kiti 
darbdaviai seks jų pavyzdį.

Galima gauti kopiją knygu
tės “Jobs After Forty” iš Pu
blic Affairs Committee, 3'0 
Rockefeller Plaza, New York 
City, už dešimtuką.

C.C. for A. U.

Detroit, Mich.
Jubilėjus ir Koncertas

Sekmadienį, spalių (Oct.) 
27,1940, finų svetainėje (14th 
St. ir McGrand Street) LLD 
52 ir 188 kuopos rengia vie
ną iš nepaprastų, parengimų. 
Tai bus jubilėjus atžymėji- 
mui 25 metų nuo susiorgani- 
zavimo šios kultūros organiza
cijos Liet.^ Literatūros Draugi
jos Amerikoj.

Šiame jūbilėjuje bus atžy
mėta organizacijos nuveikti 
darbai, ši organizacija pe^ 
tuos 25 metus yra nuveikusi 
tarp Amerikos lietuvių tokius 
didelius darbus, kad kitos jai 
lygios organizacijos ne tik 
Amerikoj, bet ir Lietuvoj iki 
šiol nebuvo nuveikusios. Yra 
išleidusi 45 moksliškas kny
gas, kurias lietuviai gyvenan
ti Amerikoj ir kitose šalyse, 
turėjo progos skaityti ir švies
tis. -

Dabar apie patį parengimą, 
šis parengimas bus skirtingas 
nuo mūsų progresyvių organi-

Dienraščio "'Laisves”
KONCERTAS

Bus

Lapkričio 10 November 
1940

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

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

ĮŽANGA $1.00, 75c ir 50c.
• •

PO PROGRAMOS BUS ŠOKIAI
Vientik šokiam įžanga 40 centų.

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

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. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA
•

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

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

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

kaina po 2oc už egzemplionų, '.u> 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tbojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

“LAISVE”
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.
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Naujosios Lietuvos Valstie 
čiai Entuziastiškai Dirba

Kraštui ir Sau
Kaunas. — Naujas darbo 

ūpas ir tempai reiškiasi ne 
tik socialistinės Lietuvos 
pramonėje — miestuose, bet 
ir kaimuose, kur vis daž
niau pradedamos prakti
kuoti talkos, darbo našu
mo kėlimas ir lenktyniavi
mas. Pav., Vilniaus srityje, 
Riešės ūkininkas Pranas 
Beniukas su savo padėjėju 
Vladu Noreika per šešias 
su puse dienos apsėjo 55 ha 
ir pasėjo 9,700 kg. rugių, o 
pernai tomis pat jėgomis ir 
tuo pat laiku buvo apsėta 
tik 40 ha. Kaimo jaunimas 
daug kur organizuotai eina 
savo atsilikusiems kaimy
nams padėti nuvalyti lau
kus ;
dvarų komisarams į pagal
bų laukams apdirbti. Uk
mergėje įvykusiame valsčių 
valstiečių komitetų pirmi
ninkų ir dvarų komisarų su
važiavime buvo nutarta-par- 
tijos ir vyriausybės stato
miems uždaviniams įvykdy
ti—pradėti taikyti pagrin
dinį bolševistinį metodą — 
lenktyniavimą. Tam tikslui 
nutarta iššaukti į ūkinį len
ktyniavimą Utenos apskr. 
valstiečių komitetus, ligi 
spalių -1 d. sudaryti socia
listinę sutartį ir pradėti 
lenktyniavimą tarp valsčių, 
kaimų ir dvarų, ir lenkty
niavimo rezultatus pateikti 
ligi Didžiosios Spalių Revo
liucijos sukakties. Be to, 
Ukmergės apskr. valstiečių 
komitetai įsipareigojo akty
viai teikti pagalbą viršai
čiams, vykdant vyriausybės 
nutarimus žemės ūkio sri
tyje ir mobilizuoti valstie
čių mases įstatymams ir 
nutarimams į g y v e n dinti; 
įsipareigojo sėkmingai nu
imti derlių, geriau įdirbti ir 
įtręšti žemę, greičiausiu 
laiku įsteigti kiekviename 
valsčiuje skaityklas, kurios 
būtų gyventojams kultūros 
ir propagandos židiniais, 
rūpintis gyvulių ūkio plėti
mu, v a 1 s t i e č i ams padėti 
spręsti įvairius klausimus, 
plačiai pravesti valstiečiuo
se supažindinimą su Stalino 
Konstitucija, kiekvieno dva
ro darbininkų komitete įves
ti darbininkų auklėjimą, ne- 

‘ rečiau kaip vieną kartą per 
mėnesį kviesti valstiečių su-

sirinkimus ir aptarti prak
tinius klausimus, kaip turi 
būti vykdomi vyriausybės 
įstatymai ir partijos nutari
mai. — Važinėjant po kraš
tą pastebima, kad gyveni
mas visur eina pavyzdinga 
tvarka, žmonės dirba stro
piai. Kadangi dėl nepapras
tai lietingos vasaros pabai
gos sunku buvo su laukų 
nuėmimu ir žiemkenčių sė
ja, tad talkos ir aktinga 
jaunimo pagalba atnešė di
delės naudos. Iki rugsėjo 
pabaigos visi žiemkenčiai 
buvo pasėti. Daug kur šie-f 
met sėjimų plotai net padi
dinti. Visur pasireiškė vai
singa partinės organizaci
jos ir valstiečių komitetų

arba nacionalizuotų ųnįcįatyVa> Bendrai, šių me-
tų derlius žymiai nukentė
jo nuo pavasario sausrų ir 
lietingos vasaros. Pašarų 
kiekis yra ' mažesnis, bet 
atolai beveik visur geri. 
Bulvės ir daržai geri. Sten
giamasi, kad valstiečiai ra
cionaliau sunaudotų antra
eilius pašarus, pasigamintų 
siloso ir kuo daugiau varto
tų koncentruotų pašarų.

Philadelphia, Pa.
Spalių 16 dieną pasimirė 

drg. Leonas Jablonskis, senas 
dienraščio “Laisvės” skaityto
jas, gyvenęs po num. 2230 
Pratt St. Bus palaidotas spa
lių 19 d., šeštadienį, 10 vai. 
ryto, Oakland kapinėse. Drau
gus ir pažįstamus prašome da
lyvauti laidotuvėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi- 
graborius J. Kavaliaus- 
1439 So. 2nd St.

Rep.

naši 
kas,

Detroit, Mich
Aplankius Dienraščio “Lais

vė*” Skaitytojus
Užėjau pas J. Boris. Jis pa

sakė :
“Labai gerai, drauge, kad 

jūs atėjote, nes mano prenu
merata jau pasibaigus, o pats 
negaliu prisirengti pasiųsti 
mokestį. Nors ir pats supran
tu, kad negerai darau, už
virdamas mokestį, še, drau
ge, $6—$5.50 metinė prenu
merata, o 50 centų aukoju 
‘Laisvei’. Užsidedu sau baus
mę už neužsimokėjimą laiku.”

ŠYPSENOS
TARYBINĖS LIETUVOS PRIEŠŲ 

v HIMNAS '

Aš jo užklausiau, kaip jam lentos spausdinti juos po* 
tinta dnhnrtinifl nnnzoram n-in opatinka dabartinis perversmas 

Lietuvoje, apie k^urj/^y^svė” 
plačiai informuoja' Amerikos 
lietuvius.

“Labai patinga,” atsakė d. 
Boris, “skaitau atyjžiai visus 
pranešimus iš Lietuvos,, o ypa
tingai apie Dzūkiją. Man teko 
matyti lošiant, veikalą ‘Blinda 
Svieto Lygintojas’. Parodo, 
kaip jis ponus iš dvarų vaikė. 
O dabar tiems darbininkų iš
naudotojams prisiėjo bėgti ir 
iš Lietuvos. Aš esu tikras, kad 
daugiau jie nebsugrįš.”

Užeinu į Petro Krivicko na
mus. Paskambinu zvanelį, pri
eina prie durų jo dukrelė Ma
rijona. Pasisakius žodį kitą, 
tuojau jinai užklausė: “Gal 
jūs atėjote kolektuoti už 
dienraštį ‘Laisvę’ ?”

“Taip”, sakau. “Bet jūs ži5 
note,” ji sako, “kad mano tė
velis jau miręs ir ‘Laisvėje’ 
tilpo aprašymas apie jo gyve
nimą ir meilę dėl dienraščio 
‘Laisvės’. Taip, jis mylėjo 
skaityti, kad net ant laiškane
šio pykdavo, kad per vėlai at
nešdavo dienraštį. Bet aš pati 
vyro neturiu, reikia auklėti 
dvejetą vaikučių, į mokyklą 
leidžiu, tai pinigų labai trum
pai. Bet nenorėčiau, kad ma
no stubą apleistų dienraštis 
‘Laisvė’, nes tai kaip ir tėvu
ko paminklas.”

“Taip, Marijona”, sakau, 
“negalima apleisti tą, ką jūsų 
tėvukas mylėjo”.

Mums besikalbant, prieina 
ir Jopas Dirsė. Sako: “Mes 
abudu su Krivicku per dauge
lį metų skaitėme ‘Laisvę’ ir 
abudu ją mylėjome skaityti. 
Krivickas net yra pasakęs 
man: Jei aš numirčiau, tai jūs 
turėtumėte skaityti ‘Laisvę’, 
idant šita stuba nebūtų be 
dienraščio, še $5.50 ir užra
šyk ‘Laisvę’ ant mano vardo.”

Taip ir reikia, Jonai. Pildyk 
savo gero draugo patarimą ir 
ant visados pasilik “Laisvės” 
skaitytoj ūmi.

Jonas ir Marijona, jums 
patinka , dienraštis . “Laisvė”, 
tad pajsistengkite. prikalbinti 
ir savo draugus ją užsirašyti 
ir skaityti. Vienam draugui 
mirus, turime nenusiminti, bet 
jo. vieton gauti pefikius nau
jus skaitytojus dienraščiui 
“Laisvei”. Agentas.

pas 
pas

KAS IŠMOKĖ KNYGAS 
SPAUSDINTI 

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
stojo mokytis amato „ 
auksininką. Pasimokęs
auksininką, bet negalėda
mas savarankiškai dirbti, 
ėmė galvoti, ar negalėtų ką 
nauja išrasti, ir, negalėda
mas -rasti jokio darbo Vo
kietijoje, nuvažiavo į Olan
diją. Tenai jis surado vieną 
amatininką, Kosterį, kuris 
buvo išsimanęs pjaustinėti 
įvairius raštus lentoje ir iš

pieriuje. Toks pjaustymas 
lentoje buvo labai painus, 
ir tokios lentos tikdavo tik 
vienoms knygoms. Guten- 
bergas, ilgai galvodamas, 
sugalvojo būdą, kaip spaus
dinti knygas rinktomis rai
dėmis: padaryti atskirų rai
džių ir iš jų statyti žodžius, 
kaip dabar kad daro. Grei
tai jis rado talkininkų, ku
rie pritarė jo sumanymui ir 
šelpė jį pinigais. Pagaliau 
jis grįžo atgal į Vokietiją. 
Čia jam pavyko pasigamin
ti raidžių iš kieto metalo; 
jis taip pat pasidarė tam 
tikrą mašiną, kuria atmuš
davo popieriuje metalines 
raides. Surinkęs kiek lėšų, 
jis pradėjo spausdinti kny
gas. Pirma išspausdinta 
knyga buvo Šventasis Raš
tas, kurio buvo išspausdinti 
1286 dideli puslapiai 1455 
metais.

Taigi ’ pirmasis išradęs1 
knygų spausdinimą buvo 
Jonas Gutenbergas. Jis mi
rė 1467 metais Vokietijoje.

Pr. Mašiotas.

Nustatė Sienas Tarp Sovietų 
Sąjungos ir Suomijos

Mąslęya,, ^pal. 16.—Sovie
tai,, ir. Suomija (Finliandi- 
ja).beų(jrai nustatė savo 
sienąs sausžemyje ir jūrose.

Fairmount Ave. 'Visos kuopos pri- 
siųskite delegatus. Tą pačią dieną 
bus suruošta bankieta^ 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)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Elizabeth, N. J.
Parsiduoda Namas su Saliū- 

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

Geroj vietoj. Namas medinis, 
3-jų aukštų. Pi^fėžastis —- 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)

PRANEŠIMAI Iš KTfiiK 
ALDLD 3-čio APSKRIČIO 

KONFERENCIJA
Trečio Apskričio konferencija 

įvyks lapkričio 3 d., 10 vai. ryto, 
New Haven, Conn. Prašome kuopų 
prisiųsti delegatus. Delegatai renka
mi sekamai: Vienas nuo kuopos ir 
vienas nuo 10 narių. Kviečiame ir 
svečius dalyvauti, gurėsime daug 
svarbių dalykų aptarti. — O. Visoc- 
kienė, org. (246-247)

PHILADELPHIA, PA.
“Laisves” pikniko raporto svarbus 

susirinkimas ' įvyks pirmadienį, 21 
d. spalių, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Prašome sunešti pinigus, bilas 
ir susirinkite iš visų organizacijų. 
Padėsite sutvarkyt raportą,.. taipgi 
apkalbėsime svarbesnius dalykus. 
Pereitą sekmadienį bus šauktas su
sirinkimas, bet kiti neatkreipė aty- 
dos. — Kom. (246-248)

WORCESTER, MASS.
Padaryti tarimai, LLD 11 ir. 115 

kuopų steigti savitarpinio lavinimos 
mokyklėlę. Paskirta kuopų komisi
ja šio darbo pradžiai. Susirinkimas 
įvyks 21 d. spalių, Lietuvių Svet., 29 
Endicott St. Prašome visų, kurie 
pritaria šiam gražiam kilniam dar
bui, ateiti į susirinkimą. Išrinksime 
valdybą mokyklėlės vedimui. — 
Kom. (246-248)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. rengia balių, spalių 19 

d., Rusų Svet., 414 Green St. Pra- 
[džia '8 v. v. šokiams gros gera or- 
j kestra. Prie įžangos bilieto bus duo- 
’ damos 3 dovanos ir viena nuostabi 

' dovana. Turėsime gardžių užkandžių 
ir gėrimų. įžanga 35c. Širdingai 
kviečiame visuomenę dalyvauti.

(246-247)

■0
BROOKLYN*

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

/

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

WORCESTER, MASS.
Sekmhdienį, 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
lę i o.s orkestros praleisime gražų lai
ką. — Rengėjai. (245-246)

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.l 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)

&■

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 kp. kviečia visus dalyvau

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

(244-246)

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
rėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

Pra- 
nak-

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

VARPO KEPTUVE
a

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

3?

■t
J. iJI

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, Afrpte'Turnovers ir Jelly Rolla.

Siunčiame duoną per paštą j kitus mlesrus. specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kaina*.

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

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

ww

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

Riešiniai laikrodėliai 
Apkainuoti nuo $2.00 
Pilnai garantuoti

metę.

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo '$1 
" • * L f
Aplankykite mūsų rellgijlnių daiktų 

departamentą. Už mažus rank
pinigius palaikysime bile daiktą • .-<1113 Mt. Vernon Street

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.Jei nestaugsim, - 

Nesulauksim, 
Kad kas atneštų ėsti, 
Buvę ponais 
Ir valdonais, 
Turėsim badu dvėsti. PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

kamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

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

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

Užtraukim naują giesmę, broliai, 
Užbliaukim visi kaip ožiai! 
Nebesėdėsim kaip lig šioliai 
Ant sprando Lietuvos liaudžiai.

Buvom ponai 
Ir valdonai, 
Beturčiam kailius įiporn, 
Ūkininkų, 
Darbininkų
Prakaitu, krauju tukom.

Aušra naujos gadynės švinta, 
O mes užbaubkim kaip jaučiai! 
Lai mūsų melai, keiksmai plinta 
Visur, aukštai, žemai, plačiai.

Mūsų gauja 
Dabar nauja, 
Nei viens’ jau ne valdonas, 
Taip nuplikom,

* Tik atlikom
Baublių ba tali jonas.

Į darbą, broliai, vyre’ į vyrą, 
Sustaugsim kaip ruja vilkų! 
Amerikoj gal durnių yra? 
Gal gausim nors šie tiek aukų?

LIETUVOS RYTAS
Prašvito aušra lyg auksinė, 
Jau saulė neužilgo švies, 
Pakilo Lietuva tėvynė 
Iš po ilgos tamsios nakties. * 

Pelėdų Ir apuokų gauja, 
Bjaurių šikšnosparnių pulkai, 
Ten gėrė darbo liaudies kraują 
Šeškai, hijėnos ir vilkai.

Draskūnai geidė ir tikėjo, 
Kad tamsi naktis visad bus, ’ 
Ant laimės, aušra užtekėjo! 
Perkūnas ištrenkė visus!

Daug liaudies sūnų nukankino, 
Bet liaudis laisva jau nūnaf! 
Po globa milžino kaimyno ' ,
Gyvuos laiminga amžinai , • 

Draskūnų tvarka gavo galą, 
Palaidota ir jau nekels! p 
Tik liaudies priešai verda smalą i 
Ir jie tik patys apsivels. y Raguotis.

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

(Kampas Roebling St.)

Tel EVergreon 7-1645 License No. L. 880

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgl^ęr>n -. >

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GfiRIMŲ

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



NwYorko^Mž%fe2liii(H
Šalaputris”

Visi ir visos eisime, važiuo
sime į Maspethą sekmadienį, 
spal. 20 d. pamatyt tą “šala- 
putrį.” Juk, žinome, kad ar
tisto Jono Valenčio sumokytas 
veikalas, tai yra kas pamaty
ti. u

JONAS LAZAUSKAS
Vienas iš “Šalaputrio

O dar gi, apart “šalaput- 
rio”, girdėsime prakalbą d. R. 
Mizaros. Po programai bus šo
kiai. Gaspadinės ruošiasi su 
puikiais ir skaniais valgiais 
priimti mus, kai būsime alka
ni.

Širdingai kviečiame Maspe- 
thą, Brooklyną, Central Brook 
lyną. Great Necka, East New 
Yorką ir visas kitas apylinkes 
atsilankyti pas mus 4 vai. po 
piet, National Hali, 61-60— 
56th Road. Komisija.

MIRĖ ANTANAS KAZA
KEVIČIUS

Ketvirtadienį telefonu pra
nešė, kad anksti ryta mirė An
tanas Kazakevičius, gerai ži
no m as brooklyniečiams ir 
woodhavenieciams. Jo kūnas 
pašarvotas pas graborių Bie
liauską, 660 Grand St. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, spalių 
19 d. Kūnas bus sudegintas.

Kitose “L.” laidose bus dau
giau apie jį parašyta.

Piliečiai Pareikalavo
Atstovo Atskaitos

iš

Keturiolikto kongresinio dis
trikto, N. Y., piliečiai Isabel 
Lopez, John Deremuk ir Jo
seph Ligač padarė ir spaudoj 
paskelbė po priesaika padary
tą pareiškimą, kurinme sako:

“Pc gavimo telegramos iš

Miliūną Vyri)
Vietos Kurjozai

Didžiumos registracijų 
čių pasekmes surokavus, 
valomai karinei tarnybai 
eitą trečiadienį mieste sure- 

| gistruota 991,357 jauni vyrai, 
bet pulk. Arthur V. McDer
mott ąprokuoja, kad surinkus 
paskiausius davinius būsią 
apie 1,102,000. Iš anksto jis 
buvo spėjęs būsiant apie 

i 107,000.
I Imant atskiromis miesto 
limis buvo užsiregistravę

■ karnai: Brooklyne 
Manhattane 262,224; Queens 
174*,496; Bronx 179,219; Rich
mond 19,801.

Su pravedimu drafto regis
tracijos baigta 
mas liuosnorių 
tams, norinčius 
riais tačiau dar 
nam trijų metų terminui.

Pirmiausia buS pravedama 
registrantų sunumeriavimas ir 
savo numerius kiekvienas suži
nos savo apylinkės drafto ta
rybose.

Sunumeriavus, Washingtone 
galop šio mėnesio ar pradžioj 
sekamo bus pravesta loterija, 
kurioje ištrauktiems nume
riams išsiuntinės jau platesnių 
apklausinėjimų blankas-anke- 
tas, kuriose turės atsakyti apie 
savo šeimyninę padėtį, darbą 
ir daugį kitų su visu asmens 
gyvenimu surištų klausimų. 
Blankos turės būti po priesai
ka paliudytos, kad jose atsa
kymai teisingi. Paskiau sulyg
tų blankų drafto tarybos 
spręs, kas turi būti pašauktas 
karinėn tarnybon, kas ne. Vi
si bus suklasifikuoti į keturias 
vyriausias klases: *l-moj—as
menys bile kada šauktini tar
nybon ; 2-roj—šiuo tarpu ge
riau paliktini savo užimamose 
vietose; 3-čioj—šiuo tarpu pa
liktini dėl turėjimo užlaikyti 
kitus asmenis; 4-.t o j—neimtini 
einant įstatymu, dėl nesveika
tos, ar kokių kitų priežasčių. į

Apie asmens klasifikaciją 
jam bus pranešta laišku per 
vietinę drafto tarybą. Nesutin
kanti su klasifikavimu gali 
duoti skundą, bet ne vėliau 5 
dienų po gavimo pranešimo. 
Skundai įteikiami raštiškai 
drafto tarybai, kuri juos per
duos apeliacijų tarybai.

sto- 
pri- 
per-

L-

da- 
se- 

355,617;

ir priiminėji- 
vieniems me- 
stot liuosno- 
priiminės pil-

Rekordinis Skaičius 
Balsuotoju

šiemet visame didžiajame
. i i New Yorke užsiregistravo 3,-kongresmano Michael M. Ed-Ion_, noo , ,... .. . , . .. 391,238 balsuotojai. Tai yraelstein, sutinkant pasimatyti 
su Komitetu ir diskusuoti. At
eivių Registracijos Bilių, mesĮ 
susitikome kongresmaną Edel
stein Kongreso Buto priima- 
mąjame birželio 7-tą, 1940, ir 
gaVome iš jo galutiną pažadą, 
kad jis balsuosiąs prieš bilių.
» /'Jis mums sakė: ‘Aš pats 
kilęs iš ateivių ir taip pat dėl 
distrikto, kurį aš atstovauju, 
aš neišgaliu balsuoti už tą bi
lių*. '

“Birželio 23, 1940, biliui at
ėjus į Kongreso Butą, kon- 
gresmanas Edelstein balsavo 
už tą bilių priešingai savo 
žadui, kurį jis mums buvo 
daręs.** 
’ Po pareiškimu pasirašo 
virš minėti, taipgi notaras 
hanna Roth.

Paskiau užklaustas per Am
erikos Darbo Partijos narius 
dėlko jis taip balsavo, Edel
stein atsakęs; “Ką gi aš ga
lėjau daryti? Man liepė bal
suoti už 
gavau.” 

Aišku, 
žmonės 
kongresmanu, kuris, kaip jie 
sako, “ima įsakymus nuo savo 
bosų iš Tammany Hali, ne nuo 
liaudies, kuri jam davė tą 
darbą”, tad 14-to kongresinio 

Amerikos

pa
pa-

visi
Jo-

tą bilių, tad aš bal-

'to distrikto darbo 
nebepasitiki tokiu

distrikto, 
Darbo Partija išstatė kandida
tu kitą žmogų, Sam Burt, ku-

Kaip “Brolis” “Brolį”
- Traktuoja

Aną vakarą Mr. Unkulis 
Džio baigdamas savo pusva
landį per radiją, ir žinodamas, 
kad po jo už kiek laiko seks 
“brolio” Jono Valaičio pro
grama, tai jis štai kokį 
terėlį” sumetė: 
mieli klausytojai, 
devinta valanda, 
jums visiems gerai

Suprantama, nieko blogo ta- i 
me, kad Mr. Džio pasiuntė 
savo patronus miegoti' (jų dau
gelis ir taip jau buvo užsnū
dę jo klausydami’), bet ta
me yra tikslas, arba, kaip 
žmonės sako, nikelis po padu. 
Tas kaip sakyte sako: “ne
klausykite sekančios progra
mos”.

Mirė S, Baranauskas 
Laisviečio Tėvas

po- 
“O dabar, 
jau lygiai 
tai linkiu 
miegoti!”

Well, mums, pažangiesiems, 
mažai teapeina, kaip Džiovas 
Džianą traktuoja, tai yra, 
anot lietuviško posakio, nei 
mūsų daržas, nei mūsų kiau
lės! Čia tik norime parodyti, 
kad kai kurie žmonės turi ne- 
mieruotą godumą.

“Dainininko A. Vasiliausko 
Žodis”

Tokiu antgalviu kaikuriuose 
vietos lietuvių laikraščiuose 
tilpo dainininko Aleko Vasi
liausko paaiškinimas tiems, 
-kurie jį užpuldinėjo esant ki
tai tautai parsidavusiu. P-nas 
Vasiliauskas, užginčydamas 
jam daromą nepamatuotą už
metimą, rašo: “...apgailiu, 
kad prieš mano koncertą spa
lių 27 d., Grand Paradise sa
lėje, Brooklyne, šia proga, 
mano nedraugai, aukščiau 
pasakytuoju pasinaudodami, 
nori man pakenkti”.

Apie p. Vasiliausko “parsi
davimą” pirmiausiai išplepėjo 
per radijušą Mr. Džiovas, ku
ris savo koncertą ruošią savai
te pirmiau p. Vasiliausko. Tai
gi, nikelis po padu .

“Tamstos draugai...”
Juozas Ginkus, kuris vadi

nasi “Lietuvių Radio Draugi-, 
jos” direktorium, prisiuntė 
man asmenišką pakvietimą į 
jo rengiamąjį spektaklį. Jis 
ten rašo: “Tamstos draugai 
taipgi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti.”

Per savo pusvalandį ant pa
žangiųjų jis šunes karia, o į 
savo parengimą pažangiečius 
kviečia net uodo balseliu: 
draugai-ai!

Viešpatie, jeigu tu esi dan
guose, tai apsaugok mane nuo 
tokių draugų, o nuo priešų— 
pats apsisaugosiu!

Pastarnokas.

Laisvietis Petras Baranaus
kas pereitą trečiadienį gavo 
kablegrama iš Lietuvos liūdną 
žinią, kad tenai mirė jo tė
vas Simas Baranauskas, 57 
metų amžiaus, gyvenęs Veis- 
mūnų km., Merkinės valsčiu
je. Paliko dideliame nuliūdi
me sūnus Petras čionai, ir du 
sūnūs Julius ir Teofilius, taip
gi dukterys Veronika ir Onu
te Lietuvoje. Taip pat liko 
žmona, vaikų pamote.

Velionis S. Baranauskas yra 
buvęs dviem atvejais Ameri
koje. Pirmu kartu buvo apsi
gyvenęs Brooklyne-Maspethe, 
o antru kartu Dayton, Ohio. 
Būdamas Amerikoje skaitė 
“Laisvę” ir kitus laisvus laik
raščius, priklausė prie progre
syvių organizacijų.

Petrui ši žinia yra dideliu, 
dvigubu smūgiu—liūdesys dėl 
netekimo tėvo ir gailestis ne
pilnamečių vaikų—brolių ir
sesutės. Tik sesuo Veronika 
yra pilnai suaugus, o broliai 
18 ir 16 metų, gi Onutei tik 
12 metų. Petras prieš metus 
laiko juos aplankė, paguodė 
ir, kiek darbininko kuklus iš
teklius leidžia, apdovanojo, 
su tėvu ir vyresniąją sesute 
taipgi broliu, atnaujino, o su 
jauniausiais. įsigijo asmenišką* 
pažintį.

Petrui reiškiame užuojautą 
ir linkime ištvermės jo liūde
syje.

Padaugėjo Susirgimai
Pereitą savaitę Brooklyne 

padaugėjo susirgimai plaučių 
uždegimu, influenza, kokliu
šu, ir' šiltine. Kitomis viens 
kitam perduodafriomis ligomis 
susirgimai 1 'nežymūs. Keturi 
asmenys žuvo auto nelaimėse, 
baigė pripildyt 200-nę skait
linę šiems metams. Nuo viso
kių priežasčių mirė 474. Nau
jagimių per savaitę sulaukta 
782. ' • ’ ; ‘ M '

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI

Reikalingas Supt, pagelbįninkas 
prie namų apžiūrėjimo, pageidauju 
blaivo žfnogaus. $15.00 į mėnesį, 
kambarys ir valgis. Viena diena į 

. 114dvi savaites nedirbama. 102 E. 
St., Now York City, N. Y.

. (246-248)

Jeigu kam reikalinga senyvo 
žmogaus prižiūrėti mažo namo, pra
šau pranešti. Su mokesčiu susitaiky
sime. K. Kuchinsky, 1651 Bergen 
St., Brooklyn, N. Y. (246-248)

Robert Minor, paskilbęs 
žurnalištife ?ir darbininkų gy
nėjas, komunistų kandidatas į 
kongresmanus iš 8-to kongre
sinio distrikto, kuris susideda 
iš 9-to ir 12-to assemblio dis- 
triktų, būsiąs vyriausiu kalbė
toju spalių 18-tą įvykstančio
se prakalbose prie 44th St.'ir 
13th Avė.

Paskilbusiam Tammanės tū
zui Jimmy Hines įsakyta spa
lių 14-tą pasiduoti kelionei į 
Sing Sing už ryšius su loterijų 
raketų.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja trys kambariai su 

maudyne. Renda $18.00. Garu šil
domi, visi nauji {taisymai, nauji ga- 
siniai pečiai. Geras patarnavimas. 
Arti požeminių stočių. Mes priima
me ir gyventojus, kurie gauna pa
šalpą iš miesto. Kreipkitės pas na
mo prižiūrėtoją: 212 Moore Street, 
Brooklyn, N. Y. (246-248)

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

su lyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

Dr. JOHN WALUK-
Toi.NO. «tll STREET.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

t

D r. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Pasirandavoja patogus kambarys j 
dėl vieno vyro, 
Kreipkitės pas Joną 
Richmond St., (Norwood 
tis), Brooklyn, N. Y.

gražioje vietoje. •
Klioki, 137 1 

Avė. sto- 
(245-246)

kambariai 
savininko

Pasirandavoja keturi 
su maudyne. Klauskite 
dieną ar vakare. Gera transportaci- 
ja. 47 Montieth St., tarpe Flushing 
ir Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

(245-247)

The 
Ine.,

ADVERTISEMENT 
NOTICES

Notice is hereby given that
F. & M. Schaefer Brewing Co.
of Brooklyn, N. Y., has registered 
its trade-marks
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)

“Beer at its Best”

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

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

-183

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Vietos 
tuotos 
vynai,

ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su' 
moteriais. Neda
liomis a td aras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET 
blokas nuo Hėwes eleveiterlo stoties

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

Lietuviu Rakandų Krautuvė
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. TeL EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

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

491,054 daugiau, negu pas- 
i k i a usiuose prezidentiniuose 
rinkimuose 1936 metais. Tuo
met buvo užsiregistravę 2,- 
900,184 balsuotojai.

Menama, kad šiemet mies
to balsai perviršysią “up
state” balsus, tačiau kiti spė
ja, kad ir “up-state” balsų
skaičius proporcionaliai bus
pakilęs, kadangi nepaprastoji 

I karinė padėtis iššaukė masėse 
pasiryžimą atlikti savo pilieti
nę pareigą ir atlikti ją savo 
naudai, savo balsus atiduo
dant už tuos kandidatus, ku
rie stoja už taiką, už 
laisves ir progresą.

Brooklynas (Kings) 
giausis balsais iš visų apskri
čių, užsiregistravo 1,196,348; 
Manhattan—825,090; 
—654,457 
Richmond

Sugrįžo Atostogoms
Pereitą antradienį lankėsi 

“Laisvėj e’7 Birutė Fultoniūtė, 
sugrįžus savaitei atostogų ap
silankyt pas tėvą ir pasima
tyt su draugais. Birutė pasta
ruoju virš pusmečiu dirba ke
liaujančia modeliuotoja-gar- 
sintoja moteriškais drabužiais 
prekiaujančiai firmai, tad ap
keliavus pusėtiną plotą kelio
se

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

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

(244-246)

žmonių

turtin

Bronx 
Queens—635,511 ; 
79,832.

LaGuardia pasiūlė laivynui 
miestavos žemės tarp 36th- 
39th Sts, nuo Second Ave. lig 
pavandenio. Jei federalė val
džia priims, ten bus statoma 
$10,000,000 vertės laivų staty
bos punktas—“drydock”.

. ■ . .. r.Lrj'r.vT.r; 

ris, kaipo atsižymėjusios dar
bininkų reikalų gynimu Kai- 
liasiuvių Unijos narys, bus 
teisingas ir atsakomingas jį iš
rinkusiems žmonėms.

valstijose.

Po Centą Stiklas 
Pieno Vaikams

SUSIRINKIMAI
ALDLD 2-ro APSKRIČIO 
KOMITETO NARIAMS.

ALDLD 2 Apskr. Komiteto narių 
posėdis jvyks penktadieni, spalių 18 
d., 8 v. v. “Laisvės” įstaigoj. Pra
šome narius dalyvauti. — A. L. Sek.

(245-246)

LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška„ aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -jxtra Dry Alus^ 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

ĮLIJLIJ.ĮJLĮJLĮJUJLUJJ^^

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

80 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 8-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aproka\5nus be jokio mokesčio.

Keturiosdešimt penkiose vi
so Didžiojo New Yorko mo
kyklose pradėta bandymai 
vaikams parduoti pieno stiklą 
po 1 centą. Jeigu planas iš
eisiąs gerai, būsią įvesta ir ki
tose mokyklose. Tai būtų ,pra- 
vesta maždaug tuo būdu, kaip 
ir perviršinių produktų bied- 
nuomenei pardavimas.

M. Matai,-58 m., rastas nu
sižudęs nušokapt, Ąu^ 5-to 
aukšto prie 127 E. ii'Otft St., 
N. Y., kur jis gyvęno, ,Mato
mai, įsitikinęs,. f kad-rjp siun
do apie vargus, hięk^ neiš
klausys, raštelyje jis įįį’ymė* 
jo: “Niekad netuiįjaū neina-
lonumų

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street ,, Brooklyn, N. Y.

4 , Puikiai įrengto# dvi koptyčids duo- '
damos mylimiems paša^VotU dovanai

Llūdčslo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
* užtikrintas ir už prieinama kaina.

LMBgffltegsErr.i.:r i :1     —r  

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

Telefonas EVergfeen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St —- Brooklyn — “Laisves” Name

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

■ namų darbo, kilbasa! ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai Ir barščiai.
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