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Naujas lapas.
Gali gauti darbą.
Franco teismai.
“Pavergtieji” džiaugiasi.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.66 Metams 
Ūžsienlų^e $8.00
Brooklyhe $6.00 

Metams

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Su įvedimu verstino ka-; 
reiviavimo atsivertė naujas 
šios šalies istorijos lapas 
Jaunimui bus skiepijama 
militarinė dvasia ir lojalu^ 
mas kapitalistinei santvar-' 
kai.

Pasunkės laikai liberali
nei, laisvai dvasiai. Ir nesi
mato, kad įvestas verstinas 
kareiviavimas bus tiktai lai- čūzų valdžia šiomis dieno- 
kinas dalykas. Niekas neža- * mis išdavė daugiau politinių 
dėjo ir nežada jį atšaukti/pabėgėlių Vokietijai ir fa- 
šiai antrojo imperialistinio/ šistinei Ispanijos vyriausy- 
karo gadynei praėjus.
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Naziai Žudą Pabėgėlius 
Išduotus Francijos

Vichy, Franci j a. — Fran-

Sako man vienas geras joj, 
gydytojas: Vargšė Tubelie- 
nė atvažiavo Amerikon pus
plikė, nei žieminių drabu
žių neatsivežė. Pagailo man 
tos moterėlės. Abudu grau
džiai apsiverkėm.

Prašo ji aukų sau ir savo 
kolegoms, pasilikusiems Vo
kietijoje pas Hitlerį ant 
burdo.

bei. i

Pranešama, kad Vokieti- 
pagal karo teismo 

sprendimą, jau nukapotos 
galvos kai kuriem iš Fran
cijos sugrąžintiem pabėgė
liam.

Lenkę Ex-Ministeris J. 
Beck Buvęs Angly 

Šnipas Rumunijoj

Brooklyn, N. Yi, Penktadienis, Spalių (October) 25, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c.

Browderis Liudija Se
nate apie Klastas prieš 

Komunistus
Teisėjas Neleido Browderiui Parodyt, Kokį Pasiūlymą De 

niokratu Bosas Flynn Davė Komunistam Dėlei Rinkimą

Metai XXX. Dienraščio XXII

50 Lenkų Laikomi Kaip 
Belaisviai Ispanijoj

Bet po to pašnekesio už
einu pas vieną taip pat ge
rą restaurančiką pilvą pa
sotinti. Ten radau daugybę 
vyrų, kurie irgi garsiai ap
rauda ponios Tubelienės 
vargelius. O savininkas, ku
ris dabar užlaiko dvi val
gyklas, gerai pasiklausęs, 
tikrai lietuviškai, kad ir bis- 
kį mužikiškai, sako:

O ar ji negali eiti ir duo
ną užsidirbti? Ve, man rei
kia patarnautojos prie sta
lų. Tegul eina ir dirba.

Tai taip aš ir sakau: Jei
gu mūsų geri broliai sme- 
tonininkai dar nesudėjo pa
kankamai aukų apdengimui 
ponios Tubelienės poniško 
kūno nuo žiemos šalčių, lai 
ji kreipiasi prie manęs, aš 
ją supažindinsiu su minėtu 
restaurančiku.

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų valdininkai tęigia, 
kad buvęs Lenkijos užsienių

Washington, spal. 24. — 
Amerikos komunistų kandi
datas į prezidentus E'arl 
Browder atvyko čia liudyt 
rinkiminei senatorių komi
sijai, kaip demokratų parti
jos vadas Ed. J. Flynn ir 
kiti politikieriai darą klas
tas, idant užkirst kelią 
New Yorko valstijoj Brow- 
deriui ir kitiem komunistų 
kandidatam. Liudyt Brow- 
derį pašaukė senatorius G. 
M Gillette, pirmininkas

Pripažintų Komunistų Kan
didatus, jei Komunistai 

Remtų Rooseveltą...

Madrid, Ispanija. — Ispa
nų valdžia suvarė į koncen
tracijos ' stovyklą 50 lenkų 
Politikierių bei tautinių vei
sėjų, kurie buvo iš Franci
jos ir Rumunijos perbėgę; į 
Ispaniją.

Koncentracijos stovyklose 
Ispanijoj taipgi laikoma po
ra buvusių Belgijos minis- 
terių ir apie 150 buvusių 
Francijos valdininkų.

Hitleris Tarėsi su
Gen. Franco apie

Bendradarbiavimą
Reikalavęs Perleist Vokiečių Armiją per Ispaniją Užpult 

Gibraltarą; Francija Žadanti Karines Stovyklas Naziam

KĄ HITLERIS ŽADA 
ISPANIJAI

London. — Anglų politi-

• ii • . . n • • | AVI.. VJT-UlCbLV, MII llllilllllYdOreikalų ministens pulkimn- .. - . ’ . .. . i .i t £ r> i u- .Isenatmes komisijos rinkimu kas Josef Beck,_ perbėgęs į reikalais ■
Rumuniją, veikė kaip An
glijos šnipas. Rumunijoj jis 
buvo laikomas policijos 
priežiūroj kaip karinis pa
bėgėlis.

Šiomis dienomis Beck mė
gino pasprukt iš Rumuni
jos, bet tapo sučiuptas su 
kai kuriais kitais buvusiais 
Lenkijos valdininkais. Da
bar jie įkalinti ir bus tei
siami. Rumunų vyriausybė 
sako, kad Beck ir jo bendrai 
turėjo ryšių su Anglijos 
agentais Rumunijoj ir gau
davo iš anglų pinigų.

Browder, be kitko, sako: 
Demokratų bosas Flynn ir 
Amerikos Legiono vadai 
nusprendė neįleist komunis
tų kandidatų į rinkimų są
rašus su tokiu išrokavimu, 
jog tada komunistai ir jų 
rėmėjai turėsią balsuot už 
Rooseveltą.

ROOSEVELTAS UŽGINČIJA 
SĄMOKSLUS TRAUKT 

AMERIKĄ I KARĄ

Catskill, N. Y. — Aukš
čiausiame New Yorko vals
tijos teisme Ęarl Browde- 
ris, komunistų kandidatas į 
prezidentus,, norėjo parodyt, 
jog demokratų partijos bo
sas Flynn andai davė ko
munistam šitokį pasiūlymą:

Komunistų Partija turi 
pasižadėt remt rinkimuose

Auga Prancūzę Bruzdė
jimas Dėlei Darbo, 
Duonos ir Taikos

Paryžius. — Laiks nuo

Berlin, spal. 24. — Vakar 
Hitleris nuvyko į pasienį 
tarp Francijos ir Ispanijos, 
ir pas Hitlerį atvažiavo ge- kai įžiūri, kad Hitleris, kal- 
nerolas
diktatorius. Jiedu 
pasitarimą svarbiais 
kraštų reikalais. Bet 
čių spauda ir radio

Franco, Ispanijos bejosi su generolu Franco 
turėjo apie vokiečių armijos pra- 
abiejų leidimą per Ispaniją užpult 
vokie- Gibraltarą, anglų tvirtumą 
nieko prie vandens vartų tarp

nesako, kokiais būtent klau- Viduržemio Jūros ir Atlan- 
simais Hitleris tarėsi su to Vandenyno.

laiko čia gatvėse pasirodo, 
grupės žmonių su 1
Vieni plakatai šaukia įsteigt

Rooševeltą, "už tai’komunis-1 foki5 konstitucinę valdžią,

Spėjama, kad Hitleris ža- 
pf^katais^ valandos pirmiau Hit-'dėjo Ispanijai pervest pie-

leris kalbėjosi su Francijos tini Francijos sklypą, bas- 
vice-ministeriu pirmininku kų apgyventą, su miestais

tų kandidatai būtų priimti į 
rinkimų sąrašus.

" kuri užtikrintu Francijos Lavaliu. Laikomas slaptybė-. Bayonne ir Biarritzu, jei
I . J • • TU S 4 4-.. I rrii rrzinzii./ilz-k TPnn vi zizi irnlzlrvir

žmonėms duoną, darbą ir 
r taiką. Kiti smerkia žiaurias 

Teisėjas Wm. H. Murray, ablavas, kurias francūzų po-

Ispanijos Franco kruvi
noji valdžia jau sušaudė bu
vusį Katalonijos vadą Com- 
panys. Dabar praneša, kad 
dar penki buvę lojalistų va
dai nuteisti mirtin. Juos ir
gi sušaudys.

Mums prisimena Smeto
nos laikai Lietuvoje. Jis ir
gi šaudė Lietuvos liaudies 
vadus. Jis irgi manė, kad 
jis amžinai viešpataus.

Kada nors iš Ispanijos tu
rės nešdintis ir budelis

Philadelphia, Pa. — Pre
zidentas Rooseveltas, kal
bėdamas Convention Svetai
nėje, užreiškė, jog republi- 
konų vadai xsužiniai mela
gingai pasakoja, kad Roo- 
sevelto valdžia padarius 
slaptas sutartis su tūlomis 
šalimis traukt Ameriką j 
karą išvien su jomis.

Rooseveltas taipgi neigė, 
kaipo piktą išmislą, tą re- 
publikonų tvirtinimą, kad 
tai su jo pritarimu buvusi 

Į išduota čechoslovakija vo-

je ir šio pasikalbėjimo tu-'gu generolo Franco valdžia 
kariniai bendradarbiaus su 

su Vokietija.
Francija Leisianti Naziam 
Naudot Jos Laivyno ir Lėk

tuvų Stovyklas
Londono politikai mano, 

kad Hitleris, besikalbėda
mas su Francijos vice-prem- 
jeru Lavaliu, reikalavęs per
leist V o k i e t i jai likusius

TriftQI? R AI If A MIRKĖ1 Francij°s karinius laivus ir ullvut DALilAINUvut orlaivius. Suprantama, kad 
----- — .Hitleris nespyrė Franciją 

Budapest, Vengrija.—Jau atvirai paskelbt karą An
ti k pagal korteles tegalima glijai; jis būsiąs patenkin- 
Vengrijoj gaut pirkt apri- tas, jei Francija be karo 
botą kiekį riebalų, cukraus paskelbimo bendradarbiaus 
ir muilo. Daugiai įvairių su Vokietija, 
maisto dalykų išvežama ji --------

rinys.
Pasitarime Hitlerio

neleido Browderiui pasakyt licija daro prieš ko vinges-Į ^"Xk^mlnisterk ^von 
teisme, kaip ir kada Flynn, j nius: darbininkus; sakojog uzslen,nls 
vedėjas demokratų rinkimų - g 
vajaus, davė sį pasiūlymą 
komunistams.

ŠAUDYS FRANCOZUS, KURIE NEPIIDY& BET 
KOKIU KARINES VYRIAUSYBES ĮSAKYMU

policija veikia pagal vokie-jEibbentrop, Ispanijos užsie- 
........... . minis ministens Ramon S.

Nežiūrint aštrių valdžios j $uner ir žymus abiejų salių 
žingsnių prieš reikalautojusi^enerolaL

\ darbo, duonos ir taikos, vis į 
tiek^ žmonių bruzdėjimas 
auga,' kaip praneša United 
Press, amerikonų žinių 
agentūra., '' •

ALKIS IR DERLIN-

Paryžius. •—r Kelios . die
nos atgal kažin kas. nukirpo 
telefono vielą dviejose vie
tose arti Paryžiaus. Tad 
karinė vyriausybė įsakė, 
kad po 25 žmones vienoj ir 
kitoj vietoj turi dieną ir 
naktį saugot telefono vie
las; o jeigu viela bus vėl 
nukirpta, tai visi 50 bus ati
duoti karo teismui if galės 
būt sušaudyti.

Ispanijoj Areštuoti Ru
munijos Ex-Karalius Ir 

Jo Meilužė Magda

Suimta 2,000 Komunistų .
Vokiečių užimtoje Fran

cijos dalyje areštuota bent 
du tūkstančiai komunistų 
už tai, kad jie skleidė lape
lius ir slaptai leidžiamus 
laikraštukus. Tie laikraštu
kai. spaudinami mimeogra-, 
fu ant tam tikros popieros. 
Todėl be valdžios leidimo 
uždrausta pardavinėt tokią 
popierą.

JAPONAI PADARYSIĄ NE- 
KARIAVIMO SUTARTI 

SU SOVIETAIS

CIO Elektrininkę Unijos 
Lokalai Gali Remt Ką 

Nori Rinkimuose

Maskva, spal. 24. • 
rūs svetimų kraštų diplo
matai šičia pranašauja, kad 
greitu laiku būsianti pada
ryta nekariavimo 
tarp Japonijos ir 
Sąjungos.

Atvyko naujasis 
jos ambasadorius 
Tatekawa.
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/r?1* Vokietiją, ir nuo karo pra- Prancūzų Valdžia Nežada
Skelbt Karą Anglijai

Vichy, Francija. —Fran
sutartis 
Sovietu

Japoni-

džios pragyvenimas Vengri
joj pabrango 30 procentų.

Didelis skaičius Rumuni- cūzų valdžia per radio pas- 
jos gyventojų vaikščioja pu-Įkelbė, kad ji neisianti į ka
siau alkani. Pirkimas vai- ra išvien su vokiečiais prieš 
gio produktų labai aprėžtas.1 Angliją ir nepereisianti sa- 
Įvesta karinė duona—juos- vo karinių laivų Vokietijai, 
vas mišinys įvairių grūdų.’ --------
Dideli daugiai visokių mai- FRANCIJOS STOVYKLOS 
sto dalykų nuolat išgabena
mi į Vokietiją. • I

Bulgarijoj uždrausta Vai

VOKIEčIAMSNew York. — Apklausi
nėj us 25,587 piliečius, laik
raštis Daily News atrado, 
kad už Rooseveltą pasisako 
tik 5 daugiau kaip už Will- 
kie.

\ v Berne, Šveicarija. — Čia 
gyt misa* per dvTdienas kas Įauta. P r,a.n e š, ’ ‘P a s’ kad 
savaitė.

O Vengrija, Rumunija ir 
Bulgarija yra derlingi kraš
tai.

Francija leis vokiečiam nau- 
, dot francūzų karo laivų ir 

lėktuvų stovyklas Francijoj 
ir jos kolonijose.
HITLERIS PAVARYSIĄS 
PETAINĄ Iš FRA^COZŲ

VALDŽIOS f
London. — Neoficialiai 

. pranešama, kad Hitleris 
(planuoja pavaryt dabartinį 
Francijos ministerį pirmi
ninką maršalą Petainą, o jo 
vieton pastatyti vice-prėrti- 
jerą Lavalį. Nes Petain ne
gana sandarbininkaująs su 
vokiečiais.

Vokiečių Taikos Sąlygos 
Francij ai

Eina girdai, kad vokiečiai 
darysią taiką su Francija 

durį dar pirmą kartą. Bet L. Lewis, CIO unijų pir-! šitokiomis “lengvomis” są- 
priešlėktūvinės vokiečių ka- mininkas. Jis dėstys, kurią lygomis:
nuolės greit juos nuvijo ša- partįją darbininkai turėtų1 Prijungt Vokietijai Elzas- 
lin nuo Berlyno. Anglų or- remt šiuose prezidentiniuo-(Lotaringiją, o Italijai per- 

įe_ se rinkimuose. Lexyiso kalba vest Nice, Savoy, Korsiką 
su- bus paskleista per 300 radio ir Tunisiją. Už tai vokieč:

New York.— CIO Jungti
nės Elektrininkų, Radio 
Darbininkų ir Mašinistų 
Unijos viršininkai pasitarė 
su Johnu L. Lewisu, CIO 
pirmininku, ir Phįllipu Mur
ray, Plieno Darbininkų Or
ganizavimo Komiteto pirmi-

Madrid, Ispanija. — Po
licija laiko viešbutyje po 
areštu 'buvusį Rumunijos 
karalių Karolį,' jo mėimžę

So. Bostono juozapiečių “ ’ repųblikonų žodžių Magdą Lupescu iri ^buvusį 
“Darbininkas” irgi , gauna N^kriego.” Karolio palociaus minister
laiškų iš Lietuvos. Spalių1 Prezidentas d a ugiaUsia. Urcrareanų.
22 dieną įdėjęs net du.'Re- dėstė, kuom jo valdžia pasi-1 Numatoma, kad Magda- . , , v. - .. .y - , . , . , -lv. .dakcija sako, jog tie laiškai tarnavus žmonėms. ir Urdareanu bus sugrąžin- e aL S1 unjjabų orlaiviai vėl skaudžiai
esą iš ^pavergtosUietuvos,\ L ti į Rumuniją ir atiduoti rem

Taigi žiūrėkime, kaip ji SVeS» vajuje. Tikrai ener- teismui “geležinių” gvardie- r 
pavergta. Vieno laiško au- 
torius ar autorka rašo, kad įase 
jo ar jos brolis padavė pra-j Nežinau, ar gera sistema 
šymą žemės. Veikiausia ir - - 
gavo. Ir pagaliau sako:

“Visur tik girdžiame 
džiaugsmą ir padėką Stali
nui.”

Tai taip pavergta Lietuva 
ir jos žmonės.

Ar kada nors kur nors 
kas yra girdėjęs, kad pa- jus eitų, jeigu kiekvienas 
vergti žmonės visur tik miestas dirbtų nepriklauso-' 
džiaugtųsi ir dėkavotų?

Franco, tiek daug nekalto ^iegjams Tokias republiko-
liaudies kraujo sulakęs. nų šnekas Rooseveltas va

dino “padegančiomis bom- IŠ ORO KARO TARP
ANGLŲ IR VOKIEČIŲ

London, spal. 24. — An
glų komanda praneša, kad

Rooseveltą bombardavo karinius pasta- 
šiuose rinkimuose. Visi kar-tus Vokietijoje. Vokiečių 

laiviai šiandien jau ne- 
nas atskiras unijos lokalas daug bombų numetė į Lon-

ces' vajuje.. tikrai ener- — —tu nusprendė, kad kiekvie- or
gingai vajuoja tiktai kele- rumunų ^nazių jieau nag atskiras unijog lokalas

įkaitimus prieš valstybę. gal' rinkimuose remt ką doną bei kitus Anglijos 
G e 1 e ž i n g vardiečiai. sako, ■norL ’ miestus, ir mažai nuostolių
kad tai Magda Lupescu ir —---------------- anglam tepadare.net keliems miestams susi

jungti ir išvien vajų varyti 
po vadovyste vieno kapito
no. Man atrodo, kad tokioj 
sistemoje lenktynės išnyks
ta, vieno miesto draugai 
perdaug atsidėda ant kito 
miesto draugų.

Berods daug geriau va-

Urdareanu paveikė karalių 
Karolį atlikt eilę kenksmin
gų šaliai darbų.

Magda dabar sudegino 
tulus dokumentus, kad jie 
teisme negalėtų būt pavar
toti prieš ją.

AREŠTUOTAS- LENKŲ 
MARŠALAS.

Paryžius. — Vokiečių už
imtoje Francijos dalyje yra 
daugiau kaip milionas be
darbių; vien tik Paryžiaus 
srityje jų esama 800 tūks
tančių. Jų šelpimas menkas 
ir jau dabar jie pusiau al
kani; o žiemą bus dar blo
giau.

CIO Vadas J. L Lewis Šį
vakar Kalbės per Radio

mai ir ei tų į Jepktypes su ki-1 Chicago, Ill. — Bandomie- 
tais miestais. jokios drau- ji balsavimai Illinois valsti- 
giškos lenktynes ]

Bucharest, Rumuni j a, 
spal. 24. — Šiandien tapo 
areštuotas maršalas E d. 
Smigly - Rydz, buvęs vy
riausias Lenkijos komandie- 
rius ir faktinas jos diktato
rius. Iki šiol jis gyveno Ru
munijoj kaip karo pabegė-

Vokiečiai Praneša:
Berlin, spal. 24. — Keli 

anglų orlaiviai bombardavo dienį nuo 9 iki 9:30 vai. va- 
Berlyną, pasiekdami jo vi-j kare kalbės per radio John

New York, — šį penkta

giškos lenktynes pakeltų joj rodo, kad Willkie ten lis, po policijos priežiūra.
Dar vis permažai draugai ūpą ir duotų geresnius re- galėsiąs gaut daugiau balsų 

darbuojasi dienraščio “Lal-lzultattiš.

laiviai mažai nuostolių 
padarė, tik kelis žmones 
žeidė.

RoošėVeltas ORAS šiltoka.
davo įvaiHūš kariniai 
biUŠ pUiiktUš Anglijoj

svar

stočių. Tntaįkaštuosią 
000. Spėjdiha, jog kaštu 
mokės CIO'1 unijos bei 
paHijme burbo Lyga.

Si$60,- leistų Francijos valdžiai su- 
ap- grįžt į Paryžių ir suštiprint 
Ne- jos karo jėgas frahcūzų ko-



Antras puslapis
'■ ■ "T *■***

Liudvinavą

■

Suvalkų Krašto Ūkininkų
Provokatoriai

karaliui

rių, o patį$ 
atvyko sų$

g'

Sovietų Sąjungos maršalas' Simas K. Timošenko susi
tinka su ęayo broliu valstiečiu Bėssarabijoj. Jie nebuvo 
matęsi per 20 metų, po to, kai Simas išvykų Sovietų 
Sąjungon, ten kovojo, mokėsi ir patapo maršalu. O jo 
brolis Efimas, pasilikęs Bėssarabijoj, prislėgtoj Rumu
nijos ponų, vargą vargo.

Setas No. 1 
“Three Ways of Modern

“strei-dar sumokame po $1.80 už 
ką” įtraukti, tai jis pats pa-getą. Mes duodame taip 
degė ūkininko Kedžio trobe-' brangias jaunuoliams kny- 
sius, o žvalgybai pranešė,'gas todėl, kad norime jiems 
kad Barkauskas padegęs. padėti pakėlime žinojimo.

M

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ........................ $5.50
United States, six months .....  $3.00
Brooklyn, N. Y., per year __________  $6.00
Brooklyn, N. Y., six months ________  $3.25
Foreign countries, per year ................ _ $8.00
Foreign countries, six months -........... $4.00
Canada and Brazil, per year    $5.50 
Canada and Brazil, six months______ $3.00
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Išmintingasis Redaktorius
“Naujienos” rašo:
“Lietuva galės nusikratyti sovietų jun

go tiktai per kovą. Bolševikai turės būt 
išvyti iš Lietuvos. Kas ir kokiu būdu 
juos išvys, čia mes nesvarstysime...”

Mums atrodo, kad šis mokyto “Naujie
nų” redaktoriaus pasakymas reiškia tiek, 
kiek, sakysim, reikštų, jei jis sakytų: že
mės sukimasis aplink savo ašį ir aplink 
saulę bus sulaikytas. Kas ir kokiu būdu 
jį sulaikys, čia mes nesvarstysime.

“Naujienų” mokslinčius sovietų vy
riausybę jau verčia per pastaruosius 23 
metus. Jis ją vertė ir tebe verčia. O toji 
valdžia, toji sistema vis labiau įsistipri
na, vis darosi drūtesnė ir Sovietų Sąjun
gos sienos plečiasi ir plečiasi.

Kas gi galėtų išvyti sovietus iš Lietu
vos? Lietuvos žmonės, aišku, juos nevys, 
kadangi jieji yra iš žmonių, tų pačių 
žmonių pastatyta, — pastatyta laisvai, 
demokratiškai, per rinkimus.

Tai kas gi kitas “bolševikus išvys iš 
Lietuvos?” Veikiausiai Grigaitis mano, 
kad tą padarys Hitleris. Taip mano ku
nigai. Taip mano ir tautininkai fašistai. 
O kadangi jie taip mano, tai jau dabar 
šaukia Amerikos lietuvius aukoti pini
gus ir siųsti juos hitlerinęn Vokietijon 
buvusiems smetoniškiems žvalgybinin
kams, kurie dabar Hitleriui šnipinėja. 
Bet toks manymas, tai, pasakius nedau
giau, yra savęs apsigaudinėjimas ir ap
gaudinėjimas kitų.

Jeigu Lietuva, kai ji pasiskelbė tary
bine, nebūtų įstojusi į Sovietų Sąjungos 
tautų šeimą, tai, aišku, nebūtų buvę sun
ku tokią paskirą darbo žmonių respubli
ką sunaikinti. Bet gi ji tokia nėra. Ji 
įstojo į SSSR. Na, o SSSR šiandien yra 
viena galingiausių valstybių pasaulyj. J; 
pasiruošusi kiekvienam bile kurios ta
rybinės respublikos pasikėsintojui užduo
ti smūgį tokį, kad jis nuo jo vargiai ga
lėtų atsikelti.

Tai čia, štai, ir pasirodo, kad toki žmo
nės kaip Grigaitis, plepėdami apie “iš
vijimą iš Lietuvos bolševikų,” jie taip 
kalba ne tam, kad jie tikėtų savo žo
džiams, bet tam, kad jie nori tą matyti 
ir tuo nori apgauti savo skaitytojus.

j Aprašymais, tai dąbąr, naujosios Lietų?
-spaudoje paveikslai telpa dažniausiai 

■ įfy įmonių, kurie pasižymi darbštumu, 
r sūlhanumu darbe.

Kadaise Kalįpinas pasakė, kad vyrįąų- 
1 sios kvalifikacijos naujosios Sovietų Są

jungos gentkartės turėtų būti:
“Pirma: meilė; meilė žmopėms, meilė 

i dirbančiosioms masėms. Antra: teisingu- 
: mas. Trečia: drąsa. Ketvirta: draugišku- 
; mas. Penkta: meilė darbui.”

Kalininas pasakė,. kad neužtenka tik 
mylėti darbą. Reikia žiūrėti, kad visi 

. dirbtų. Nes jeigu yra žmogus, kuris val
go ir geria, bet nedirba, tai jis gyvena 
kito darbu.

Šie dėsniai, matyt, yra taikomi ir Lie
tuvos žmonėms. Juose norima išauklėti 
meilė darbo žmonėms, meilė darbui, drą
sa, teisingumas, pavyzdinga dora.

Tas viskas neįmanoma išauklėti ten, 
kur viešpatauja žmogaus žmogumi iš- 

i naudojimas. Bet ten, kur tam išnaudoji
mui pakertami pagrindai—pilniausiai ga
lima.

Aišku, tam ims laiko. Tai ne vienos 
dienos darbas. Bet tatai bus pasiekta!

P

E

Meilė Darbui, Meilė Žmonėms...
Įdomu skaityti šių dienų Lietuvos 

spaudą. Įdomu tuomi, kad joje atsidaro 
prieš skaitytojo akis kampelis naujojo 
pasaulio, — pasaulio, kuris bus įkurtas 
Lietuvoje ir, aišku, ilgainiui ant viso že
mės kamuolio.

Šių dienų Lietuvos spauda didžiausį dė- 
ifiesį skaitytojo kreipia į darbą. Dirbti 
gerai, sąžiningai, dirbti stachanoviškai— 
tai didžiausias Lietuvos darbo žmonių 
uždavinys, — visų darbo žmonių, darbi
ninkų, valstiečių ir inteligentijos.

Jeigu prie smetoniškojo režimo Lietu-

Kiaušiniai Republikonų 
Kandidatui •

Pereitą trečiadienį republikonų kandi
datą Wendell Willkie Čikagoje ir vėl ap
mėtė negerais kiaušiniais. Tai jau kelin
tas sykis jis gauna kiaušinių, plytų ir 
kitokių “dovanų.”

Kyla klausimas? Kas gi jį mėto tais 
kiaušiniais? Demokratai, p. Roosevelto 
šalininkai? Ar republikonai, paties Will- 
kės šalininkai? .

Tai yra klausimas, į kurį dabar sunku 
atsakyti. Vieni kaltina kitus. Republiko
nai sako, jog tai demokratų šalininkų— 
sufanatikėjusių žmonių arba pasamdytų 
chuliganų—darbeliai. Na, o demokratai 
sako, kad patys republikonai pasamdo 
chuliganus, kurie svaido Willkie viskuo, 
kad jį padarius kankiniu, kad už tą vis
ką apkaltįnus demokratus.

Ne tiek čia svarbu, kurie tą daro. 
Svarbu pabrėžti tas, kad tokis chuliga
nizmas negali būtu toleruojamas kultū
ringoj tautoj. Tai yra žiaurus, žemos rū
šies darbas.

Tenka pabrėžti tatai, kad tarp demo- 
krąjtų ir republikonų kandidatų į krašto 
prezidentus pamatinio, principinio skir
tumo nėra. Nesant principinių skirtumų 
pamatiniais klausimais, bandoma dirbti
nai sudaryti triukšmeliai, kad atkreipk*, 
visuomenės dėmesio į rinkiminę kampa
niją.

Kad demokratai gali griebtis tokių 
priemonių, kaip kiaušiniais ir kitais daik
tais svaidinimas republikonų kandidato į 
prezidentus, galima daleisti. Jeigu demo
kratų partijos galva, p. Flynn, griebiasi 
tokio dalyko, kaip teroro prieš Komu
nistų Partiją New Yorko valstijoj, tai 
kodėl jis nesigriebs viršpaminėtų prie
monių savo oponentų kandidatui “nuga
lėti.”

Bijodami, kad komunistų šalininkai, 
balsuodami už savo partijos kandidatą 
Earl Browderį, neatitrauktų balsų nuo 
Roosevelto, demokratų šulai naudoja 
pikčiausias priemones neleisti Komunis
tų Partijai pastatyti savo sąrašo seka
muose prezidentiniuose rinkimuose New 
Yorko valstijoj.

Demokratų partijos šulai, matyti, yra 
didelėj desperacijoj. Jie todėl visokias 
priemones naudoja savo politiniam kai
liui gelbėti.

Tuomi jie, aišku, kerta smūgį pačiai 
amerikinei sistemai, pačiai demokratijai.

Kiekvienas nuoširdus amerikinės sis
temos, amerikinės demokratijos šalinin
kas privalo prieš tokias reakcininkų prie
mones griežtai pasisakyti.

Meksikiečių Protestai prieš 
| Companyso Nužudymą

Mexico City.—Darbo uni
jos ir įvairios pažangūnų 
organizacijos Meksikoje 
protestuoja, kad Franci jos 
valdžia išdavė Luisą Com- 
panysą, buvusį prezidentą 
savi valdiškos Katalonijos, 
Ispanijoj, į nagus fašistinio 
ispanų diktatoriaus genero
lo Franco.

Jau kelios dienos atgal 
pranešta, jog Companys su-

šaudytas pag ii Franco ka
rinio teismo f prendimą. Re- 
spublikiečiami - lojalistams 
pralaimint kr rą, Companys 
buvo pabėgęs į Franci ją.

Meksikos u lijistai ir šiaip 
progresyviai įmonės dėl to 
ruošia demor Gracijas prieš 
Franci jos ir H Vokieti jos at
stovybes ir konsulatus.

"• ■ " i —

Roiųa, sp$d422. — Italai 
sakosi hus’^aildlnę šešis 
prekinius arijų laivus Rau
donojoj Jūroj.*
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sč.,, TrįobiŠ- Alkevičių* buvo sukviesta 
iMnjęą Soty- daugiau apylinkės ūkininkų 
ifainjjampolės ir jie suagituoti, eiti nugin- 

_ jval^bipinkų; kluoti šnipų (ir Šiaulių) 
ir šaulių rudaičių' šu-iSkladaičio, Kerežiaus, Ska- 
imti. 1 • ' 1.......................... ~ - 1

Maurušaitis pįrm^ buvo ūkininkus nusiviliojo 
peršautas, p, paskui suimtas. Kerežiaus namų, bet ūkinin- 

‘ ' [Vni onnvnl-A Irorl 4" i n
K a r i u o m e nes teismas, | 

pulk. Įeit. Lapšiui pirminin- . .. , .

dė mirties bausme. Mauru-; lsas P^ses Degti. 1 arena n 
šaičio byloje svarbiausiu' {°, fS±’yw?l„?.UPX.k?’ 
liudytoju buvo provokato
rius Mickus.
. Tail\ įuv0. JųfabriIfu°ta' Ūkininkas* J.’a 1 k e v“i čTu s

i žvalgybininkų buvo vietoje 
'nušautas. Ūkininkai, šaulių. 
Į “užpuolikai” buvo patraukti 
Itieson ir Apeliacinių rūmų 
(teisiami, o tikrieji kaltinin- 
• kai su Tareila priešakyje 
buvo patikimais liudytojais.

tiko ir kt. Žvalgybininkai 
prie

kai suprato, kad tie “strei
kininkai” juos traukia į

kad ūkininkai atsisako “už
puolime” dalyvauti — pra- 

idėjo į ūkininkus šaudyti.
Maurušaičio byla ir mirties 

! sprendimas m a u r u š aičiui
įvykdytas.
Didelio pasišlykštėjimo ver
tas įvykis buvo 1935 m. lap
kričio 12 d, Slabadų valse.

M a r ij a mpolės saugumo 
policijos agentūros vedė j as. Tačiau ir Rūmai susisarma- 
Stasys Tareila tardydamas'ti j o — kaltinamuosius pri- 
Leoną Brazauską iš jo suži
nojo, kurie ūkininkai yra 
nusistatę prieš x Smetonos 
valdžią. Tai sužinojęs, Ta
reila pasiėmė keletą valdi
ninkų ir tą patį Brazauską 
ir, persirengę ūkininkų dra
bužiais, nuvyko į Daržinin
kų km., Slabadų vaisė., pas 
ūkininką J. Alkevičių. Pas

tiečius. Tai liudija, be ko 
kita, ir valstiečių bylos.

1931 metais spalių 10 die
ną dujų kameroje buvo nu
žudytas Aleksandras Maų- 
rušaitis.

Maurušaitis buvo kaltina
mas, kad 1936 m. Suv. Kal
varijos apylinkėje kurstęs 
ūkininkus ir užpuldinėda- 
vęs gyventojus, nepriside- 
dančius prie ūkininkų strei
ko. Tačiau ndgrinėjant 
Maurušaičio bylą paaiškėjo, 
kad smarkiausias “maišti
ninkas” buvo Petras Mickus 
iš Marijampolės.

Pirmiausia Mickus atvy- reikalauja knygų. Aišku, 
ko pas Marijampolės apylin- kad Draugija negali už 10 
kės ūkininką Adolfą Bar- centų duoti knygas. Ir taip 
kauską ii^ stengėsi jį-įtrauk-1 Lįteratūros Draugija jau
ti į savo, pinkles. Mickus nuoliams daugiau knygomis 
Barkauską kvietė dėtis_ į duoda, kaip iš jų gauna, 
ūkininkų bruzdėjimą, siūlė Mes anglų knygas nespaus- 
ginklų, net pinigų siūlė, kad diname, jas perkame iš ki- 
tik Barkauskas pradėtųjų spaustuvių. Kad ir šių 
veikti. Tačiau Barkauskas'metų setai yra po $3 regu- 
Mickų iššifravo ir laikėsi liarės kainos. Mes gauname

pažino “kaltais”, bet nubau
dė tik po 2-3 mėnesius lyg
tinai.

; Tačiau nei tos purvinos ir 
kruvinos priemones Smeto
nos režimo neišgelbėjo, val
stiečiai su visais darbo žmo
nėmis sulaukė laisvės ir 
šviesaus gyvenimo.

J. K-kis.
4
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Generolas Franco Šaudo Is
panų Respublikiečiy Vadus
Madrid, Ispanija. — Ge

nerolo Franco karinis teis
mas nusmerkė sušaudyt so
cialistą Antonio Montillą ir 
keturis kitus vadus buvu
sios Ispanų Respublikos. •

Bucharest, Rumunija. — 
Suimtas Josef Beck, buvęs 
Lenkijos užsieninis ministe- 
ris, kuris buvo pabėgęs iš 
koncentracijos s t o v y k 1 op 
Rumunijoj.

Anglų Kalboj Knygos 
ALDLD Nariams

Polįtinių Bylų Puslapius 
Pavarčius

Tautininkų režimo lai
kais, be abejo, didžiausiu 
provokatorium buvo Jonas 
Stadzevičius, pasivadinęs 
Statkum.

Provokatorių
žvalgybos viršininkui Stat
kui už provokacijas ir sos
to saugojimą Smetona taip 
gerai atlygindavo, kad Stat-. 
kus dvejus trejus metus pa
buvęs žvalgybos viršininku 
netoli Radviliškio įsigijo 
puikų dvarą su mūriniais 
triobesiais.

Kai po 1934 metų birželio 
! 7 d. Kubiliūno pučo Stat

kus iš. žyąljgybos turėjo pa
sitraukti, tai vis tiek jis ne
buvo apleistas: Tūbelio mi- 
nisterių kabinetas Statkui 
paskyrė stipendiją Franci- 
joj studijuoti, o kad jam ne
reikėtų, kaip kitiems sti
pendijas grąžinti, tai jis bu-, 
dininku užslenv? ir nėr mė neutraliai. Kai Barkauską 40% nuolaidą, tai vis vieniu ar jis rokuojamas dar- 

dininku uzsienyj ir per me- Mickui nepavyko į ’ 1 1--------- J J -
. nesi gaudavo algos daugiau 

kaip tūkstantį litų.
Kariuomenės teisme 

sprendžiant plečkaitininkų 
i Slavinsko ir kt. bylą paaiš

kėjo, kaip Statkus su savo 
padėjėjais traukia pade- 
marklinijo ūkininkus ir 
darbininkus į “plečkaitinin
kų” avantiūrą, o paskui už
daro į kalėjimą.

Visoje Lietuvoje Statkus 
išgarsėjo su “Laisvės ko
votojų sąjunga”, kurią jis 
organizavo provokatoriaus 
Bąrzdžįaus ; ir kt. pagalba; 
jie Rygoje net laikraštį 
(“Laisvės Kovotoją”) išlei
do ir Lietuvoje platino, o 
tąm laikraščiui strąipsnius 
Statkaus agentai surinko iš 
kunigų ir klerikalų veikėjų.

“Susekęs”' “Laisvės kovo
tojų organizaciją” Statkus 
korespondentams davė di
delį “pasikalbėjimą”, bet 
provokacija buvo taip aiš
ki, kad už tą “pasikalbėji
mą” Tūbelis Statkaus ko tik 
neišvijo. < \

Statkaus ;palikuonys Po
vilaitis su Bortkevičium ėjo 
pramintais takais ir’ mielai 
naudojosi provokacijomis ir 
teroru. Tie šlykštūs kovos 
metodai buvo ypač prakti
kuojami Suvalkų krašto 
ūkininkų sukilimo metu.

Suvalkų krašto ūkininkų 
bruzdėjimas - Smetoną labai 
išgąsdino, o tam bruzdėji
mui nuslopinti Povilaičio 
vadovaujama žvalgyba ko
voje su ūkininkais vartojo 
klastą, provdkacijas ir žu

dė nekaltus beginklius vals- i

Kasmet Literatūros Drau- ti, kurie jums setai geriau 
gija duoda jaunuoliams an- patinka ir per kuopų sek- 
glų kalboj knygas. Tik tie' 
jaunuoliai gauna knygas, 
kurie moka $1.50 duoklių, 
tai yra pilną duoklę. Yra 
draugų, kurių vaikai moka 
po 10 centų į metus ir jie

retorius pranešti. Kurių 
kuopų nariai nepraneš, ko
kius setus • pasirinko, tai 
tiems bus pasiųsta pagal 
centro nuožiūrą.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius.

Klausiniai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiama Redakcija: Ma
lonėkite atsakyti į šį klau
simą: Amerikos pilietis, ku
ris .jau seniai nedirbo nie
kur, o tik per 3 metus iki 
1938 m. dirbo W. P. A. dar

: kad Barkauskas padegęs.
Žvalgyba Barkauską su- Šių metų angliukų knygų se- 

ėmė, sudarė bylą ir atida- ^ai Yra: 
ve teisti Marijampolės apy
gardos teismui, tačiau teis
mas konstatavo (sprendimo Mąn”—by Harry Slocho- 
sumetimuose), kad * Mickus wer, mokslo veikalas, 
nepatikimas liudytojas, dir
bęs žvalgybos atlyginamas.

Bet Mickus rankų nenu
leido, jis atsidūrė Vilkaviš
kio apskrityje ir pradėjo 
ūkininkus verbuoti, čia 
Mickus surado auką. Toje 
apylinkėje policijos perse- 
kįojąmas sįąpstėsi Al. Mąu- 
rušaitis. Per neatsargius 
žmones Mickus suėjo kon- 
taktan su Maurušaičiu ir 
pradėjo veikti.

Mickus buvo lab^i drąsus 
ir veiklus, “nebijojo” polici
jos. Jis padegė ir sudegino 
buv. ministerio Aleksos ke
lis javų kūgius, ūkininkams 
parūpino ginklų.

Suv. Kalvarijos valsčiuje. 
Trakiškių km. Mickus pade
gė J. Rųtelionio ūkio trobe
sius, o Rutelįonienė rasta 
užsmaugta ir apdegusi. Mic- 
Maurušaitį. Mickus stengėsi 
kus su savim vedėsi ir 
į “ūkininkų bruzdėjimą” 
įtraukti kuo daugiausiai 
žmonių, jis labai įkalbinėjo 
ūkininką A. Marozą, 
giną, Veiveriuose K. 
taitį, J. šalaševičių 
Liudvinavo ir kt.

1936 m. rugp. 27 d. Mic
kus Maurušaitį nuvedė į

“Salute to Spring”—by 
Meridel Le Suer, apysakos.

Abi knygos turi 440 pus
lapių, apdarytos, tikroji kai
na $3.00.

Setas No. 2
“Jews Without Money”— 

by Michael Gold, apysaka.
“Son of The People,” by 

Maurice Thorez, biografija;
Abi knygos turi bendrai 

550 puslapių, apdarytos, 
kaina $2.25.

Setas No. 3
“The Illustrated World 

History,” edited * by Sir 
John Hammerton and Dr.

Bud* 
Gus- 
prie

bininkas ir ar jis gali gauti 
Old Age Pension sulaukęs 
65 metų?

“Laisvės” Skaitytoja.
Atsakymas:

Jau daugeliui draugų esa
me atsakę, kad tų visokių 
pensijų ir “social security” 
informacijų j ieškotų ant 
vietos valdiškose įstaigose. 
Tie klausimai taip įvairūs, 
surišti su taip daug visokių 
legalumų, jog mes jokiu bū
du negalime į visus tiksliai 
atsakyti. Bijome, kad klau
sėjai nebūtų suklaidinti ne
tiksliomis informacijomis.

Kad ir šiame atsitikime: 
Pagal įstatymus, W.P.A. 
darbininkai ■ nėra skaitomi 
reguliariais darbininkais ir 
nepaeina po Social Security 
sistema. Tačiau ir tokie 
žmonės, sulaukę 65 metų, 
gali gauti pensiją iš taip 
vadinamo Old Age Assist
ance fondo. Bet tas, iš 
antros pusės, surišta su 

įvairių valstijųHarry Elmer Barnes. Kny-s *va“ *a js . . . . .
ga turi 1,152 puslapių, 1,000,1“tvarkymais - kiekviena 
paveikslų, 800,000 i-*®** gj. 
ąprašo 10,000 dalykų ir turi' ymus, sistemas. Ut kodėl 
visų laikų pasaulio žemla-i^ T„!LBL°°. 
pius. Apima iki dabartinio 
laiko. Jos kaina buvo $3. Ją 
gauna Literatūros Draugi-1 
jbs nariai. Gražiai odos yir-j 
Šais apdaryta. ’

Šetąę No. 4

lime draugams visuose Am
erikos kampuose suteikti 
reikalingų, tikslių ir teisin
gų informacijų tų pensijų 
reikalais.

Tokiam reikalui iškilus, 
daug geriau tuojau kreiptis 

“Red Ww.;:Fly East”,— savo mieste arba artimiau- 
by PiotnoPąylenko. Istori- šiam mieste prie Social Se
nė apysaka^jturį 524 pus- curity Board ir reikalauti 
lapius, gražiai. r apdaryta, visų informacijų. Jų gi pa- 
kaina buvft $2.00. reiga tokias informacijas

. Prašome* narius pasirink-* , veltui suteikti kiekvienam.
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Uodas Baisesnis ir už Liūtą
“Uodas yra vienas pavo

jingiausių gyvių pasaulyje,” 
pasakė vienas mokslininkas.

Ir mes visi sutiksim su 
ta nuomone, kai paskaitysi- 
me, kas seka žemiau. Mes 
pasakysime net, kad uodas 
yra baisesnis, pavojinges
nis už liūtą.

Liūtų yra Afrikoje. Bet 
prieš juos Amerikoje nėra 
daroma kvarantinos. O 
prieš Afrikos uodų veislę

BIČIŲ PAVOJUS
AUTOMOBILISTAMS

Amerikoj kas metai žūsta 
didokas skaičius automobi
listų todėl, kad bitės įgilia 
vairuotojus. Bičių užpul
tas bei įgiltas automobilio 
vairuotojas dažnai taip išsi
blaško, kad praranda maši
nos kontrolę. O bitės kar
tais apspinta kelią, jog nė
ra kaip automobiliui prasi
lenkti.
Aklas Gelbėtojas nuo Bičių

Neretai pasitaiko taip ir 
New Yorko dalyje Bijonxe. 
Ten atsirado, todėl, ir “me
chanikas” ]

yra daromos tvirtos kva- 
rantinos Pietinėje Ameriko
je, Brazilijoje. Kodėl? To
dėl, kad ant to mažo, bet 
matomo gyvio—uodo kūno 
gyvuoja nematomi gyviai, 
kurie uodo kandimu įėję į 
žmogaus kraują padaro jam 
maliarijos ligą, daug aršes
nę už kitas maliarijas arba 
karštliges, arba drugius.

Tasai afrikinis uodas, — 
anopheles gambiae (toks jo 
moksliškas vardas) atvažia
vo francūzų laivų linija į 
Braziliją, Natal’o uostą. 
Mokslininkai gydytojai tai 
pajuto, ir visos valdžios Pie
tų Amerikoje pradėjo įvest 
apsaugą, prieš tą menką 
gyvį—uodą. Jungtinės Vals
tijos taip pat stovi atsargo
je. Didžioji Britanija seniau 
jau tuo susirūpinusi, nes 
Pietų Afrika josios kolonija 
veisianti tuos uodus. .

Seniau geltonąjį drugį bu
vo išnaikinę Amerikoje. 
Taip buvo bent manoma. 
Paskui, keliaujant po rais- 
tus-džiungles Pietų Ameri
koje atrasta uodų su tam 
tikra geltonojo drugio veis
le. Taigi geltonasis drugys

nuimt bites nuo Amerikoje nėra išnaikintas, 
kelio. Tai neregys vyras Tik tiek gerai, kad į tas 
vardu Lloyd Jones, buvęs džiungles mūsų civilizuotie- 

apako ji keleiviai, ypač biznieriaiknygvedis, kuris 
apie 12 metų atgal. neturi biznio eiti, tai nepar

neša tos ligos. O mokslinin-
Kai jis tam darbui pašau- ^a^ kurįe tą ligą tyrinėja, 

kiamas, jo motina, 85 metų yra skiepijami prieš gelto-
senelė, nuveda jį į bičių ap
gultą vietą, ir jis tam tik
ru šepečiu sukuopia bites į 
paprastą popierinį maišelį.

Iš pradžios bitės dažnai 
įgildavo patį Jonesą, o da
bar retai kada jam taip pa
sitaiko. Jis, kad ir nematy
damas, išmoko, kaip su jo
mis elgtis.

Praeitą vasarą New Yor
ko parkų valdyba pašaukė 
Jonesą nuimt bičių spiečių 
nuo medžio prie vieno dide
lio apartmentinio namo. Įli
po jis į medį kopėčiomis; 
sušlavė kokius 30 tūkstan
čių bičių į maišą ir .sveikas 
nulipo žemyn, nė vienos bi
tės “nepabučiuotas”. Bet 
vos tik vienas parkų virši
ninkas prisiartino prie me
džio, kur darbavosi Jones, 
tuoj bitė ir “dūrė” tam pa
šaliečiui.

Ypač dažnai autb-busų 
vairuotojai šaukia Jonesą 
suimt bičių spiečius nuo vie
škelio arti Bronxo Wash
ington© tilto.

Jones pats turįs 300 tūk-> 
stančių bičių, kurios jam 
per metus suneša apie 125 
svarus medaus.

Nofi’s jis ir gerai apsipra- 
• tęs su bitėmis, vis dėlto pri

sidengia veidą eidamas pas 
, jas. —š.

CHEMINIS AMERIKOS 
RUOŠIMAS KARUI

Praeitą savaitę New Yor
ke įvyko suvažiavimas Da
žymo Chemikų Susivieniji
mo. Jame kalbėdamas, Har
ry L. Derby, , direktorius 
Fabrikantų Visašališko Su
sivienijimo,, tvirtino, jog 
chemikalų pramonė Ameri
koj yra pilnai priruošta ga- 
mint smarkiausius sprogi
mus ir kitas karo medžia
gas.

»

“GALVOJANČIOS” MAŠINOS Kas Yra Nuovargis? Kaip Jį Pašalinti?
daro tulus pataisymus, at
sižvelgdamas į vėjo greitu
mą, jo kryptį ir tulus kitus 
oro dalykus.

Bet dažnai, kai iššauta 
kulka lekia aukštyn,' orlai
vis ūmai pasuka į skirtin
gą pusę, ir tada šovinys ne
pataiko į jį.

Visas kanuolės nutaikymas 
su pagalba prediktoriaus 
yra atliekamas per vienos 
sekundos dalį; o jeigu rei
kėtų visa tai apskaitliuot 
žmogui be tokios mašinos 
pagalbos, tad ir geriausias 
specialistas turėtų sugaišt 
kelias minutes.

Jog ši anglų mašina ga
na sėkmingai veikia, tatai 
liudija ir Sovietų korespon
dentas. Anglų karininkai 
leido jam per ištisą naktį 
tėmyt, kaip šaudo priešlėk
tuvinės jų kanuolės nusta-

Tai nėra pagyras, bet tie
sa, jog anglai turi mašinas, 
kurios iki tam tikro laips
nio apčiuopia vokiečių or
laivius. Tos mašinos vadina
mos “prediktoriais,” reiš
kia, iš anksto pasakyto jais 
arba pranašautojais.

Prediktorius turi kelias 
rodykles. Viena rodyklė pa
sukama taip, kad rodytų, 
kuria kryptim priešo lėktu
vas skrenda; antra rodyklė 
nutaikoma, kad matosi, 
kaip aukštai lėktuvas lekia; 
trečios rodyklės pasukimu 
yra patiriama, kaip greit 
priešo orlaivis skrenda. 
Yra ir daugiau rodyklių 
įvairiem tikslam. O iš tokių 
parodymų ir susidaro nusa
kymas, kurlink orlaivis lėks 
bent kokią sekundą kitą.

Dar akuratniau ši maši
na parodo kariui šaudan
čiam iš kanuolės, kaip ją tomos pagal greitai ir leng- 
nustatyt, kad pataikyt į or- vai gaunamus nurodymus iš 
laivį. Pirm pradedant šau- tos mašinos, 
dyt, tačiau, karininkas pa- Garsus anglų moksliniu-

mašina 
atlieka 
painius 
žmogus

kas Haldane vadina ją vie
na iš “galvojančių” mašinų. 
Jis primena ir įvairias nau
joviškas skaičiavimo maši
nas. Viena tokia 
per kelias minutes 
tokius didelius ir 
skaičiavimus, kad
turėtų praleist kelis mėne
sius laiko tokius skaičiavi
mus padaryt, nežiūrint, 
kaip jis būtų gabus ir mo
kytas šioje srityje.

Profesorius Haldane kri
tikuoja nepažangius moksli? 
ninkus, kurie priešingi skai
čiavimo mašinoms, kurie 
perša, kad patys žmonės 
tiesioginiai darytų visus 
skaičiavimus. Jie savo nu
sistatymu yra panašūs į tuos 
senovės inteligentus, kurie 
priešindavosi vartojimui ge
ometrijos ir kitų matemati
kos šakų praktiškiem dar
bam.

Tie senoviečiai sakydavo, 
kad tai, girdi, būtų “gryno 
mokslo pažeminimas”.

—N. M.

Kas Yra Elementas ir Principas?

nąjį drugį. Taip, dar nese
niai Rockefellerio Fundaci
jos mokslininkai atrado to
kius skiepus. Tie skiepai 
vadinami—

Viims 17 D.
v Jau daugiau, kai milionas 
žmonių yra taip įskiepytų 
Amerikoje. Bet Afrikos 
gambijos uodo nešama ma
liarija, galimas daiktas, tų 
skiepų nebijo. Dėl to tas 
uodas yra pavojingesnis už 
Afrikos liūtą. Liūtai čia ųe- 
atplaukia, o uodai jau at
plaukė laivu į šį vakarinį 
kontinentą.

Amerikos sveikatos ribos 
yra toli, toli,—Afrikoj, Azi
joj, visam *pasaulyje.

Taip pat ir kitų šalių 
sveikatos rubežiaf siekia to
limas žemės kamuolio dalis. 
Tai dėl to, kad biznio j ieš
kodamas svietas važinėja 
po visą pasaulį taip, kaip 
ūkininkai, po savo apygar
dos jomarkus.

Visos tautos rūpinasi 
bendrai apsiginti nuo dide
lių “pavietrių”. Tarptautiš- 
kumas bent tuo žvilgsniu 
yra tikras. Tas parodo, kad 
jų politiniai bizniškas sukle- 
rimas, jų karai turės kada 
nors išnykti,; o visuotinas 
tarptautiškumas įvykti. I

Šiandien kiekviena šalis 
savo sveikatai apsaugoti pa
stoja kelią naujoms ligoms 
už tūkstančių mylių. Tai 
daro, ne tik apsaugojimui 
dabar gyvenančių žmonių,, 
bet ir tų milionų, kurie dar 
gims. Taip daro “civilizuo
tos” šalys. Kad jos taip pa
stotų kelią savo žudynėms, 
karams, kad savo piliečių 
arba valdinių nežudytų ka- 
ro laukuose, nenaikintų 
silpnesnių tautų, tai jos bū
tų tikrai civilizuotos.

J. Baltrušaitis/

Senovėje buvo sakoma, 
pasaulyje yra keturi ele
mentai: žemė, oras, ugnis ir 
vanduo.

Bet šie dalykai nėra ele
mentai. Čia, kaip kiekvie
nas gali suprast, eina kal
ba apie gamtą, geriau sa
kant, apie medžiaginę gam
tą, arba gamtinę medžiagą.

Tigro Atkakli Kova 
Su Automobiliu

Elementas yra tam tikras žino, tiki, kad jie turi būt. 
medžiagos dalykas. Kas me-(Tiktai dar nėra padarytų 
džiagoje vadinama elemen- tokių jautrių mokslo įran
tų, tas žmonių protavime kių, kuriais galėtų juos su
vadinama principu. Skirtu- sekti. Sako, gal tų elemen- 
mas, rodos, tik toks tėra, tų saulėje visai mažai, to- 
kad vienas principas gali dėl juos negalima pastebėti 
būt menkas, mažas, o kitąs su dabartiniais prietaisais, 
gali būt didesnis arba labai kurie nėra gana geri.
didelis. Jeigu žmogus pro
tauja apie save vieną, tai 
čia, sakoma, menkas daly
kas. Tai bus menkas ir 
principas. Jeigu protauja 
apie visuomenės ar žmoni
jos kokį reikalą, tai čia yra 
didelis principas. Principas 
—pradžia to protavimo. 
Nuo pradžios protaujant 
toliau, prisideda daugiau 
įvairių principų ir darosi 
didelis proto darbas, filoso-

J. Baltrušaitis

Nosies Skysčiai Žudą 
Tūlus Ligii Perus

Sovietiniame Tadžikista
ne didelis tigras užpuolė 
vieną pašto automobilį. Ta
da automobilis pradėjo lė-i 
čiau važiuoti, o laiškinin
kas, sėdėdamas jame, ėmė 
į tigrą šaudyt, bet nepatai
kė, ir tigras vienu šuoliu 
užšoko ant automobilio sto
go ir apdraskė jį. Vairuo
tojas tada paspaudė gažą;l 
automobilis pradėjo smar
kiai bėgt, ir' tigras nusiri
to nuo automobilio stogo. 
Paskui jis dar kartą užšoko 
ant stogo, bet ir vėl nusiri
to žemėn.

Toliau tigras šokę ant 
automobilio radiatoriaus ir 
apdraskęs jį atsidūrė po mentas, šiandien orlaivinin- 
ratais, bet nebuvo užmuš-(ky s te j e labai naudingas dėl

Nors žmogus ir nieko ne
dirbtų, vis tiek jam reika
lingas bent miego poilsis. 
Nes jo kūno organai patys 
atlieka gyvybei ir sveika
tai privalomą darbą, todėl 
jie savaimi pavargsta, dė
visi ir užsiteršia atmatomis 
nuo nusidėvinČių audinių. 
Juk širdis nuolat tvaksi; 
kraujas vaikščioja savais 
keliais; plaučiai veikia,sem
dami deguonį iš oro ir pa
šalindami a n g 1 i a rūgšties 
dujas. Be sustojimo eina 
darbas celių-narvelių atgi
mimo bei pasinaujinimo. 
Net ramiausiai sėdint ar 
stovint, turi dirbti tam tik
ri raumenys ir kremzlės, 
kad palaikytų kūną tokioje 
pozicijoje. Be paliovos vyk
sta jei ne virškinimo, tai 
kūno apsivalymo veikla per 
inkstus, žarnas, odą, ir tt. 
Kiekvienas girdimas gar
sas, kiekvienas į akį paten
kąs šviesos spindulys, van
dens gurkšnio nurijimas ir 
tūkstančiai kitų juntamų ir 
nejuntamų kūno veiksmų- 
funkcijų vis eikvoja žmo
gaus energiją ir sudaro 
kiekį atmatinių medžiagų, 
nuo kurių apsivalyt reikia 
poilsio.

Nepalygint labiau reika
lingas poilsis žmogui dir
bančiam fizinį ar protinį 
darbą; to reikia ne tik (Svei
katai ir' gyvybei palaikyti, 
bet paties darbo našumui. 
Nes kada žmogus pavargs
ta, jo darbingumas mažėja 
arba ir visai pranyksta.

Visi gydytojai aiškina 
nuovargį tuom, kad dirbant 
arba net ir, šiaip tik budint, 
kūne .prisirenka jo audinių 
eikvojimosi medžiagos, ku
rios nuodija organizmą.

Poilsio laiku, kada kūnas 
pasilieka ramybėje, kraujas

per dieną daugiau perskai
to, geriau atsimena ir ma
žiau pavargsta, negu jei bū
tų skaitę be jokios pertrau
kos. Juo labiau reikalingi 
poilsio tarpukai, kai žmd- 
gus ką rimtesnio rašo arba 
mokslo dalykus studijuoja. 
Taigi ne veltui jau nuo se
nų laikų mokyklose yra da
romos kas valanda pertrau
kos kokių 10 iki 15 minu
čių. —N. M. A?

STEBĖTINAS SE
NAS LAIKRODĖLIS

Newyorkietis laikrodinin
kas Max Low turi šimto 
metų senumo kišeninį laikr 
rodėlį, padirbtą Šveicarijoj. 
Automobilių fabrikantas H. 
Fordas siūlė jam tūkstantį 
dolerių už tą laikrodėlį, bet 
Lowas neparduoda.

Šis laikrodėlis gana gar
siai išmuša ne tik valandas, 
bet ir minutes. Tai naktį be 
žiburio visuomet galima tik
rai sužinot laiką, tik pa
spaudus tam tikrą laikrodė
lio knypkį: tada jis ir skam
bina valandas ir minutes.

160 Miliony Mėty Palaikai 
New Jersey Driežo
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Medžiagos elementas esti 
sau vienas. Kuomet sumai- 

' šyta du ar daugiau elemen
tų į vieną daiktą, tai tas 
daiktas nesivadina elemen
tu; tai bus junginys, miši
nys (compound, alloy).

Geležis yra elementas, 
taip pat varis, auksas. Pa
garsėjęs ;radiumas yra ele
mentas. Heliumas — gazas 
lengvesnis už orą, yra ele-

tas, o tik sužeistas. Po to 
tigras palengva ir nukiūti
no atgal į mišką.

Kai pašto automobilis at
važiavo į stotį, buvo praneš
ta pasienio sargybiniams 
apie smarkuolį tigrą. Tie 
suruošė medžioklę^ ir tigras' randa, bet ‘ atranda juos 
tapo nušautas už trejeto' saulėje. Atranda saulės at- 
'mylių nuo tos vietos, kur jis'< • 
buvo

to, kad nedega.
Daugelį elementų žmonės 

naudojo ant žemės per ilgus 
amžius, bet navatna, kad 
juos pažino ir išaiškino tik
tai atradę saulėje. Kai ku
rių elementų žemėje dar ne-

Pernai Australijos moks
lininkai F.-M. Burnet, Do
ra Lush ir A. V. Jackson vėl greičiau ir laisviau gali 
atrado, kad iš kūno išeina į 
nosies šnerves skysčiai, ku
rie įveikia visokius influen- 
zos perus, kokių tik galima' 
surast Australijoj. Šie mok
slininkai patyrė, kad nosies 
skysčiai ypač tada kovoja 
influenzos bakterijas, kai 
jie būna chemiškai apvaly
ti nuo įvairių priemaišų.

Tie skysčiai kai kuriuose 
atsitikimuose užmuša ir pe
rus tokių ligų, kaip kūdikių! 
paralyžius, papūgų 
ir kt.

Dabar Sanfordo 
site to medicinos __v___
(Californijoj) daro bandy-* 
mus patirt, ar

Vienas mokinys New Jer
sey valstijoj pirm kelių me
tų surado kasamame skiepe 
kaulus neapsakomai seno 
gyvio, vadinamo aetosauro, 
kuris panašus į driežą. Po 
išsamių tyrinėjimų, dabar 
profesorius M. E. Johnsonas, 
tos valstijos geologas,'pas
kelbė, jog šis driežas ten 
gyveno 160 milionų metų 
atgal, toli pirmiau, negu pa
sirodė bet koks žmogus plo
te, kurį dabar užima New 
Jersey valstija.

Tas aetosauras buvo apie 
trijų colių aukščio ir pus
antros pėdos ilgio, ir jo kū
nas buvo apaugęs savotiš
kais raginiais šarvais, tar
tum mažiukėmis stogo čer
pėmis.

i
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užpuolęs automobilį.

DIENĄ UŽAUGO 19
COLIŲ -

Walhalla, South Caroli
na.—Bamboo nendrė šičia

spindžiuose tam tikruose 
stikluose, ką vadina prizmo- 
mis. Jie prizmoje pasirodo

apvalyt jį ir geriau patiekt 
maitinamųjų medžiagų įvai
riem kūno audiniam. Orga
nizmas tuo būdu atsistato, 
pailsi ir gali iš naujo tin
kamai dirbti.

Nekalbant apie miegą, 
reikalingas poilsis ir budė
jimo laiku; bet po protinio 
darbo jis turėtų būt kito
kios rūšies kaip po fizinio. 

I Rankų darbą dirbus, po- 
tilsiui tinka teatras, juda- 

drusvs mieji Pa-veikslai, skaitymas, 
pasėdėjimas parke—žodžiu 
sakant,, ramybė.

Po protinio aarbo patar- Vus, mokslininkas A. Ęlac

Matomi Garsai Ore nuo 
Kanuoliy Trenksmo

Kai anglų priešlėktuvinės 
kanuolės neseniai giedriame 

•ore šaudė į vokiečių lėktu-Univer- _
skyrius j tina pasivaikščiot tyrame kje’ pastebėjo judančius 
Konr;y“(ore, pažaist, pasimankštint..........................

mus jjitLii u, ar šie nosies j kokiu sportu; trumpai ta- 
skysčiai galėtų įveikt influ- rus> protinio darbininko po- 
enzoš perus pačiuose gy-'ilsis turėtų būt judrus, 
viuose apsirgdintuose ta li-‘ 
ga> ‘—•N. M.
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tamsius vingiuotus ruožus 
ir atrado, kad šie ruožai 
pareina iš to, jog kanuolių 
trenksmai tąja kryptim 
praretina orą, o saulės spin
duliai persilauži^, pereida
mi per praretintą orą.

Blackie sako, tai panašu, 
kaip kad saulei šviečiant 
negilaus vandens bangelės 
daro tamsius ženklus i__
dugno. /

A

Bet viename ir kitame at
sitikime pats jau darbo per^ 
traukimas^ kad ir keliom 
minutėm, pasišnekučiavi
mas, pajuokavimas arba tik 
šiaip pabuvimas tarnauja 
kaip nąujintojas fizinių ir 
protinių jėgų. • z

Kai kurie fabrikai paty
rė, jog kas valandą duodant 
darbininkam pasilsėt po ke
letą minučių, jie per dieną 
daugiau darbo atlieka. Tik, 
deja, labai mažai kur dir- 
byklose įvesti tokie valan
diniai poilsiai.

Žmonės, kuriem tenka 
per ilgas t valandas skaityti 
rimtus raštus, .patyrė, jog 

Karolis Konradi yra ru- kas keli puslapiai pasilsint 
po vieną kitą minutę, jie

Policijos Galva—Kankini 
inu Specialistas

Rumunijos slaptosios po-
savo spalvomis. KiekvienasSalva Yra raišas Ka- 
turi savotišką spalvą. 'Ele- 'rolis Konradi, kuris specia-
mentų esama 92.

Saulėje yra atrasta 64 
1 elementai (chemiški ele-

liai išsilavinęs kankint poli
tinius kalinius. Jis pats ne
valdo kojų ir iš vietos į vie-

parke prie miesto valdybos ™ kurie Tau yra Tt-|tą juda tik kedgje ant ra' 
vniTYNn nnoHryn 1Q nnb’n nov J Y . . 1 tų, kUHUOS JIS rankomis SU-

ka žmonių kankinimas 
duoda jam didžiausią sma-/ 

’ gumą.

rūmo paaugo 19 colių per 
24 valandas. Ji greičiau au
ga, kada lyja.

i

Bamboo nendrės Ceylono 
saloje . kartais paaugą po 
colį kas valandą.

rasti ir
elementai yra žinomi saulė
je (mokslininkai tat žino), 
bet dar žemėje nežinomi, 
neatrasti. O 19 elementų 
“nesiranda”. Mokslininkai muniškas nazis.

ant

Washington. — Žemės Fi
zikų Sąjungos mokslininkai 
užpereitą savaitę paskelbė, 
kad nuo 1900 iki šiol oras 
ant žemės abelnai ėjo šiek 
tiek šiltyn, nežiūrint, 
atskirose vietose kai 
pasitaikė ir šaltesnių s 
nų negu paprastai.
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Life Rolls on, Not Merrily, 
In Occupied Belgium

:/&;; ,:'.-?v’T- ./■'■>■• <;•..<•' >••';■: -•:•:••* *'*,x 5!>;U •* ••’■ ■■' ■• wl

Penktadienis. Soaliu 25. 1940

Changing Scenes Among 
Lithuanian Americans

I

a

A Letter zfrom Brussels.
BRUSSELS (by Mail). — The 

15th of May was a turning point in 
the history of the last few months. 
On this very day the evacuation of 
governmental offices started. The 
only authority in the capital of 
Belgium was the mayor during 
these two days. lie appealed to the 
public for calmness and loyalty. In 
these two days everybody who had 
an automobile or who could afford 
to hire one left Brussels. Retreating 
troups of the allies mined the 
bridges and destroyed • the roads.

Immediately after the governmen
tal authorities departed all those es
caped who represented the political 
face of Brussels and Belgium to the 
outside world. The socialist, Catho
lic, and bourgeois politicians of all 
shades left. Only the Rexists some 
of whom were imprisoned and some 
of whom were in hiding remained. 
And the people remained, as.always.

In these gloomy days the people 
felt deep disgust at the Englishmen, 
the Frenchmen and the Belgian 
leaders and awaited those who were 
approaching with fear and nervous
ness. They remembered the days of 
1914 with” anxious anticipation. The 
German soldiers were received in 
silence.

In the first few days the Germans 
established the so-called “occupation 
regime.” First of all they preferred 
not to get in direct touch with the 
populations, but acted only through 
the mayor of the municipality. On
ly the German patrol cars went 
through the dead streets of the 
town. No automobiles or busses 
could be seen.

Immediately after the arrival of 
the occupational forces, the German 
mark was declared to be equal to 
the Belgian franc on the basis of 
the prewar rate of exchange. Alrea
dy towards the end of May many 
marks were in circulation. On the 
27th of May, however, a special 
‘occupation mark' was introduced 
which in contrast to the Reichsmark 
possesses validity only in Holland, 
Belgium and Luxemburg. From then 
on German soldiers and officers 
swamped the stores with special 
checks and bought heavily. They 
reasoned that the proprietor with a 
special permit from general head
quarters would receive payment 
from the German bank. Confiscation 
and expropriation of property may 
be carried through if the one con
cerned has violated property laws 
of the occupational regime. The re
lationship of the population to the 
occupant is as reserved as the re
lationship of the German soldiers 
and officers to the population. Be
fore the capitulation of Franco, the 
warmest sympathy for the French 
people could generally be observed, 
although it was expressed carefully 
and with caution. These feelings1 
changed after the capitulation. The 
joy over the return of the Belgian ‘ 
soldfers was dampened by the de
pressed feelings and unrest caused 
by the severe economic conditions. ■

Indeed, even in the first days 
food became scare. In Brussels >only 
225 grams of bread per person were 
granted daily and in Luttich there

was no bread at all. The majority 
of the factories is closed. Unemploy
ment is growing not only daily but 
hourly. The demobilized soldiers do 
not know where to find work. And 
in the winter? This question oc
cupies the minds of the people more 
and more intensely. For bacon and 
a great many other provisions, food 
stamps have been introduced and 
for other items of mass sonsump- 
tion they will be ontroduced shortly.

Demobilized professional workers 
and professional soldiers are facing 
a particularly difficult situation. 
Unemployment relief of 40 francs 
per day will be continued. This is 
absolutely insufficient to live on. 
The German occupational authori
ties are making a lot of noise about 
“ Arbeitsbeschaffung” (employment 
service). It consists in reality only 
in sending a very small number of 
demobilized soldiers to Flanders and 
Holland to rebuild strategic roads.

The silence of death prevails in 
the public life of Brussels. All de
monstrations, meetings and mani
festations of dissatisfaction are pro
hibited, Strikes are considered acts 
of sabotage. Trade unions are act
ually not in existence any more be
cause only those are permitted 
which were created with the per
mission of the German authorities.

i In Brussels nobody is permitted on 
the streets after ten o’clock. At pre
sent, only persons with a German 
pass are allowed to be on the 
streets. Broadcasts of the “enemies 
of Germany” are also prohibited and 
this decree is broadly interpreted.

After the arrival of the German 
troops all papers with the exception 
of the French newspaper “Nation 
Beige” were prohibited. Recently 
another French paper was published, 
the “Soir,” organ of the Rexists 
who had come out of their hiding 
again. The socialist newspaper 
“Peuple” was liquidated as was the 
Belgian Labor Party. The “Peuple” 
was an enthusiastic defender of the 
imperialist war and the fomentor of 
anti-Soviet propaganda.

The “Soir” carried a statement 
by the leader of the Belgian Labor 
Party. De Mans, which frankly and 
shameleasly revealed the true face 
of a Belgian Nazi. The manifesto of 
De Mans concluded that the Bel
gian labor Party considered its task 
finished and advocated that the par
ty dissolve itself. The reaction of 
the masses can be seen in the ad
mission of the editor of the fascist 
‘tSoir” that the paper received nu
merous letters of protest against the 
manifesto.

There is talk of unity between 
the Flemish National Socialists and 
the Rexists, but so far only talk. 
Some wellknown Belgian journalists 
have refused to work for the press 
of the occupationists. There are ru
mors that the Germans would not 
oppose the return *of the Belgian 
government if it would bring along 
the Belgian treasury of 20 billion 
gold francs. Meanwhile some re
turned Belgian "statesmen” have 
not been arrested. The people have 
learned much and are strengthen
ing their forces.

REMEMBER THE OLD DAYS —when your neighbor missed his 
gate on the morning after Halloween and nobody in town had the 
slightest idea what had become of it! Here are four of Warnersi 
pretty, young starlets — Peggy Diggins, Joan Leslie, Lucia Carro l 

Jnd Anne Edmonds — on rfiisehjef bent, on the might when black 
ęats prowl and witches bestride broomsticks.

Detroit Chorus .Prepares For 
Dance and Concert

į’

THE LOUDSPEAKER
A birthday party was held for 

Brooklyn’s pretty Naomi last Sa
turday. Being gentlemen of the old 
school we refrain from mentioning 
ages, but we say that she is as 
young as she is charming ...

Helen Jeskevich, who has been se
riously ill in a hospital for the past 
few weeks, has returned home re
cently. While not fully 
she is definitely on the 
covery...

recuperated
road to re

the pastJonas Valentis for 
twenty-five years has been one of 
the leading figures in Lithuanian- 
American dramatic activity. On his 
twenty-fifth anniversary a reporter 
will interview him for the L.Y.S....

Birut a Ramoška, one of the 
voices among Lith-Americans, 
been invited by the Detroit 
Chorus to sing for • them at 
concert on November 24 ...

finer 
has 

Aido 
their

Detroit, by the way, is featuring 
“Kissing Booth” at their Hallo- 

Dance 
be interesting,

ween 
should

November 3rd. It 
whatever it

BY MIKE O’PHONE

John 
months

Orman leaves 
tour of L.D.S,

for a two- 
branches all 

>'the way from Brooklyn to Denver, 
Colo...

i Dance this Sunday, October 27, at 
the Lithuanian Hall, 180 New York

I Ave., in Newark, N. J.
All friends of the chorus are in

vited to attend. The doors of the 
hall will be opened at 4 p. m. and 
the supper will begin at 6 p. m. 
Dancing, will follow to the gay tunea 
of G. Kazakevich.

Admission to the banquet is $1.00. 
The cost of dancing only is 25c. See 
you there Sunday! —Rcng.

Saturday for 
String Orchestra!

BROOKLYN, N. Y. — The String 
Orchestra of Brooklyn is holding an 
affair this Saturday nite to which 
all its friends and “rėmėjai” are in
vited.

As an added attraction motion 
pictures will be shown. These pic
tures were taken during the LDS 
and LMS conventions and affairs 
in August. You will have the op
portunity of seeing your best 
friends on the screen, and even 
yourself.

The affair will be held Saturday 
at 8 p. m. Admission is only 25c 
each. —Comm.

News Bits From Detroit Aido 
Chorus.

Well, here' we are back again 
with more news. And what news! 
The Grand Rapids Chorus is com
ing in Sunday afternoon and will 
participate in the L.L.D. Jubilee 
Concert at Finn Hall that evening 
— October 27th. By the way, our 
Chorus has been requested to open 
the program at 6.00 o’clock. It is' 
important that all members be at 
rehearsal Sunday morning at 10:30, 
so that we could make a good show
ing at the Concert.

Hoqray!!! Only ten more days till 
our annual Halloween Party. Folks, 
start digging for your costumes as 
a prize will be given for the best 
man’s costume and the best lady’s 
costume. Beer and refreshments 
will be served, and there will be 
planty of music for the dance en- 

I thusiasts. Dancing starts at 8:00 
I P. M. till? Price is only .25.

The Chorus iš looking forward to 
the Hayride November 10th. We 
are planning to start right from re
hearsal at 12:00 o’clock noon. We 
request all members to come to re
hearsal dressed for the Hayride. So 
don’t forget Sunday, November 10th.

Members!!! Members!!! Our big 
day is . nearing. Our first Concert 
of the season is almost here. We 
have only four Sundays to rehearse; 
so, let’s all do our bit and attend 
rehearsals every Sunday. And that 
gees for you members too, who have 
not been showing up. As you all 
know, rehearsals start at 10:30 Sun
day mornings, at 7:30 Friday eve
nings. As I understand, the Arpi 
Chorus, a Scandinavian Male Cho
rus of 40 voices, will be one of our 
feature presentations. We are also 
waiting with anticipation for our 
first chance to hear Biruta Ramoš- 

' ka sing. She iš one of the outstand
ing American-Lithuanian sopranos.

! Wilikie-Rooseve.lt 
Difference

So, if you don’t want to miss this 
Concert, keep this date in mind- 
—November 24th at the Finnish 
Hall. The prices have been set at 
.50 in advance, and .65 at the door. 
All chorus members have advance 
tickets.

Last Sunday saw one of the big
gest rehearsals we have had this 
season. With Alphone Urban, Alice 
Srhiegelskas, Antoinette Daubar, 
Stella Smith, Frances Birston, So
phie Romanauskas, Charles Juodai
tis, Ruth Liminsky, Natalie aqd 
Stella back with us, why shouldn’t 
it be one of our best rehearsals. To 
top things off, Alfred Stankus 
brought in Ruth Brundza. We wel
come her to the chorus. It seems 
like good old times singing, the 
Blue Danube again. Joe and Ann 
Adams, Charles Tvaska, Stanley and 
Ann Tvaska, John Palodskis, Al 
Stas, Ann Sruga, and Albena Marks 
—we miss you people. How about 
dropping in on us this Sunday?
Ilero and There With The Chorus

Who is she, Joan R? We catch a 
glimpse of you here and there and 
that’s all. Alfred S. and Ed. D. seem 
to be quite interested in oui’ new 
chorus member. Wonder why Jerry 
was so blue Sunday morning? Was 
it because a certain blond wasn’t in 
town or was it the wedding of the 
previous evening? Guess? Tony J. 
has been using cream lately, and it 
isn’t ice-cream. Guess married life 
must be wonderful, Alphonse U. left 
in a hurry after rehearsal, last Sun
day. We don’t blame youy What was 
it, Antoinette D. and Stella S., that 
took you away so early Sunday ? 
Wish Chicago was around the cor
ner instead of being so far away. 
Eh, Charlotte G? Violet was .down 
to rehearsal last Sunday but where 
was Eddie R? Tell you more next 
week ?

Inkslingers.

Concert, Dance 
In Great Neck

Lith Starlet 
Featured
BROOKLYN, N. Y. — Biruta Ra

moškaitė, one of the most popular 
sopranos among Lithuanian-Ame- 
ricans, will be a featured soloist 
with the New York Civic Orchestra 
under Eugene Plotnikoff this Sun
day, October 27th.

The program will Be held at the 
Sculpture Hall of the Brooklyn Mu
seum at 1:30 p. m. Sunday. Admis
sion is free.

Miss Ramoška will sing two arias. 
One will be ‘“Ernani Involami” from 
Verdi’s “Ernani” and the the other 
will be “In questa fiere momenti” 
from Ponchielli’s “La Gioconda.”

Ambridge to See 
LDS Films

AMBRIDGE, Pa. — Motion pic
tures of the L.D.S. Track and Field 
Meet, the Nat’l Softball Tourney 
and the LDS Convention will be 
shown here on Monday, October 28.

The pictures will be shown at the 
Ambridge LDS Club on 798 Pine 
Street in this city. All LDSers and 
friends who want to see the big 
events that went on in Brooklyn 
in August are warned that if they 
miss this showing they may never 
have the chance again. Don’t for
get to be present at 8 p. m. this 
Monday evening. —She.

Start School for 
LithAmericans

MONTELLO, Mass. — Saturday 
will be the first day of the Lith
uanian School in Montello. At 10 
In the morning young children who 
want to learn how to speak, read 
and write in the Lithuanian lan
guage will attend the first session 
at the Lithuanian National Home.

—A. S.

Service Stopped
SHANGHAI. — The British Im

perial Airways a few days ago an
nounced that air service between 
Hongkong and French Indo-China 
was to be discontinued.

The reason given was the tense 
situation in French Indo-China.

by Walter Kubilius

MŪSŲ JAUNIMAS — what a 
wealth of emotion and feeling 
is in those two words! Every Lith

uanian who has lived his prime of 
life here looks back to a lost youth 
in old Lithuania and then looks 
again to the sons and daughters 
who have been born in America.

How alike in some respects and 
how strange in others! A similarity 
in habit, language and tradition ex
ists. But there is also a difference 
in thought, aspiration and activity.

These differences, and the pro
blems that arise from them, are fit 
material for a book, but they are 
far too many and complex to be 
analyzed and discussed here.

We would like, today, to talk 
about one of the differences that 
has caused come misunderstand
ing and confusion among the young
generation members of Lithuanian 
organizations. And that difference 
is the understanding of the role 
played by politics and factionalism 
in the development of the Lith
uanian in America.

IN THE PAST few decades most 
of us, especially those who've 

achieved some semblance of maturi
ty and started to attend Lithuanian 
picnics, dances, parties and to sing 
in Lithuanian choruses and choirs 
and to participate in Lithuanian or
ganizational life—most of us young
er people had the tendency to look 
at activity among Lithuanians as a 
pleasant past-time, something which 
was not very serious, but which was 
an enjoyable thing.

We all liked this activity. Every 
little city throughout a number of 
states boasted of the young people 
in its choruses and clubs. And every 
week or so large picnics would be 
held at which all neighboring Lithu
anians for miles around would at
tend. These picnics and dances 
were very big affairs and everybo
dy would have a fine time. All the 
old folks would enjoy the beer and 
food and the old Lithuanian dances, 
songs and music; the younger ones, 
the American born, would enjoy 
meeting each other, singing, talking 
and dancing.

The fine thing about these picnics, 
concerts and dances is that the 
American born young men and 
women enjoy going to them. The 
very air of a "piknikas” is some
thing that a young person can’t get 
anywhere else. The polkas, the 
group singing and the cheerful bab
bling of Lithuanian tongues combine 
into a net effect that you can’t get 
anywhere but at a Lithuanian 
affair.

This mixture of song, music, 
dancing, habits, language and trad
ition is what goes in to comprise 
that word—Culture. It is the soul 
of a people, ‘ the language with 
which they express their lives, their 
past and their hopes for the future. 
Lithuanian culture is the net total

Motion pictures of the Dainų 
na in Conn.,* were shown at 
LMS IV District Conference 
in Torrington last Sunday.

Die- 
the 

held 
So

d were the delegates with the 
s that they voted to have 
taken of the next Dainų Die- 
1941 in color!

Bacevičius, foremost 
pianist, has been inter-' 

the LYS. The article will

tautas 
tanian 
?d for 
ar in a forthcoming issue ...

'ARK, N. J. — The Sietyno 
is holding a Banquet and

W cester Banquet
WORCESTER, Mass. — This is 

just a word to remind you to keep 
November 17 open — for that’s 
the date of our Banquet and Con
cert.

It will be held at the Lithuanian 
Hall, 29 Endicott Street. All chorus 
members in Massachusetts are in
vited to attend. Keep the date open 
and we’ll be seeing you there!

—LMSer.

We were listening to an interest
ing discussion the other day, on the 
political set-up today.

Said one: Aw, what you say is 
right, both presidential candidates 
go for war in a big way, I mean the 
Republican and Democratic candi
dates, but still you’ve got to admit 
there’s some difference between 
them.

Said the other: You’re hair-split
ting. The plain fact is there’s no dif
ference.

One: But look here, Willkie is 
openly a Morgan man, he was head 
of the Commonwealth and Southern 
utility outfit—-I think that was its 
name— which had Morgan connec
tions. Anyway, the point Is the guy 
is essentially a big businessman 
himself, and Roosevelt isn’t'.

Two: Well, they both represent 
big business today, that’s the point, 
and for that, they don't have to be 
businessmen. But to satisfy you? 
hairsplitting instincts, I will put the 
matter this way: The difference be
tween Willkie and Roosevelt is that 
while both will probably provide 
concentration camps for those op
posed to war policies if this fasci- 
zatlon process keeps going. Roosevelt 
will provide camps shovyers. Satis
fied?

♦ ♦ ♦

GREAT NECK, L. I. — The good 
old Pirmyn Chorus is holding a 
large Concert and Dance Sunday, 
November 3, at 91 Steamboat Road. 
Program starts at 6 p. m. Admission 
is 36c. Admission to dance to Geor
gia Kaye’s orchestra is 35c.

With the concert there will also 
be a short playlet, “Gyvenimo Vil
tis.”

Brooklyn, Maspcth, Newark, Eli
zabeth and Bayonne are heartily in
vited to attend.

People Off Relief
SAN FRANQISCO. — The state 

relief administration this week cut 
every local case completely off re
lief, throwing 5,000 unemployed fa
milies and an estimated 15,000 
persons onto their1 own resources, 
pending “re-investigation.”

NOBODY KNOWS
The world at large is not permit

ted to learn the truth • about the 
progress of the war in Europe. Cen
sors tell newspaper reporters and 
radio commentators what they may 
say and what they dare not say. 
Therefore, the world does not know

/Top photograph was taken with an ordinary high-speed camera, the 
bottom one with the new Stroboscopic camera which “freezes” motion 
by taking pictures at the incredible speed of 1/100,000 of a second. 
This and other amazing scenes of rapid motion never before visible to 
the human eye arė to be seen in the new Metro-Goldwyn-Maycr 
Pew Smith short subject, “Quicker’n a Wink.” A i

/......................... -

of all' activity that Lithuanians and 
American young sons and daughters 
of Lithuanians participate in at ‘ 
choruses, parties, concerts, bazaars, 
picnics, operettas, meetings, discus
sions, and so on.

That is the meaning of “culture.” 
The word is an important one and 
will be even more so, because in the 
next few years we must decide 
whether it is worth having, and if 
It is, what can we do to save it.

In the' century's beginning, the 
perpetuation of this culture was 
the chief aim of our Lithuanian 
choruses and clubs. To this end 
picnics, dances, concerts and affairs 
were held, and to this end Lithu
anian organizations organized and 
conducted.

Now, people enjoy these things. 
The Lithuanians had their affairs 
and liked . them. The clubs held 
their activities, had their, petty 
squabbles, but managed to get along 
fairly well.

I think you can get the picture 
now—small groups of people, young 
and old, in villages and cities, get
ting some fun and pleasure out of 
life by being active among their 
own type of people in their own 
choruses and clubs. All most of 
them wanted was to be left alone 
and to mind their own business 
while they lived, loved and died like 
human beings.

BUT NO PEOPLE can live with
out being affected by the world 

events around them. It is the effect 
of these events upon the inter-re
lations of Lithuanian groups and 
organizations that we arc to discuss 
here.

All currents in the world affect 
us as human beings and American 
citizens. When American industry 
and American ways of life went on 
the rocks during the depression it 
had a great affect upon Lithuanian 
activity here.

By 1932 an entire country, in fact 
an entire world, was being torn 
apart by economic struggle.

Ever since the First World War 
there ‘was in America the ideological 
leaning of the younger generation 
to the hot-air dream of peace and 
progress minus struggle. By 1932 
that was totally smashed.

In those years some ideas had 
changed very much. One of the 
things that rudely awakened many 
who slept in cloistered schools and 
colleges was the realization that a 
living had to be made and there 
wąs no royal road to independence 
via the installment plan and the 
Stock Market.

The Lithuanian people of America 
who worked in industry and hard 
labor suffered the most. They were 
the first hit by the depression and 
the last to recover. The American 
born were hit in the heart, the 
Lithuanians got it in the stomach 
where it really hurt.

People worried more and more 
about pay-checks, social security, 
unemployment insurance. Business 
men became concerned over unions, 
labor organizations and economic 
warfare.

ALL THIS HAD plenty to do 
with Lithuanian cultural life. 
The antagonisms that existed among 

groups became sharper, more severe.
When homes are broken and men 

demoralized—there is little desire 
for happy singing and music. Con
fusion and fear are not conducive 
to good choral and cultural activity. 
When families break up, when men 
and women stop paying dues and 
going to dances and affairs in or
der to save money—organizations 
weaken.

The business men who worried 
about what was going on in Ameri
ca resented the fact that men and 
women thought about doing some
thing in order to get a better job 
and a better life. Propaganda and 
economic threats were intensified. 
Working people argued more and 
more as to what could be done to 
better their situations.

In these arguments among the 
Lithuanian people a factionalism 
that already existed became more 
and more bitter. Feelings grow 
tender and touchy under strain.

Some members of Lithuanian or
ganizations said that only through 
Communism could a solution be 
reached to all the problems that 
the Lithuanian people faced. Others 
claimed that only be accepting the 
present status-quo and by letting 
things go could the average Lithu
anian get anywhere.

Political differences had always 
existed among ^Lithuanians ever 
since the World War—but now the 
increasing pressure of life in Ame
rica made them sharper and more 
acid. “Komunistai” “tautininkai”, 
“trockistai”, “socialistai”, “katali
kai”—these are some of the di
visions among Lithuanians in Ame
rica. There are many more.

(to be continued)

Tough Problem

Which is something to think over. exactly what is going on over there.

Filling the family larder becomes 
tougher and tougher day by day.

In large cities, according to sta
tistics released by the Bureau of 
Labor last week, the average retail 
price shot up by 1 percent between 
mid-August and mid-September. Ad
vances occurred in meats, eggs and 
dairy products.

Rooseve.lt
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“LAISVES” REDAKCIJAI

Vaizdas parodo Amerikos vyrus besiregistruojančius spalių 16 d. vertinai kari
nei tarnybai. Iš viso susiregistravo virš 16,000,000 vyrų.

Vandens Keliai Sovietų 
Žemėje

KAUNAS. — Tarybų Są
jungoje dirbami milžiniški 
darbai vidaus vandens kelių 
sistemai padidinti. Maskvos- 
Volgos kanalas sukelia visuo
tinį nusistebėjimą. Ateityje 
ruošiamasi dar didesniem dar
bam : trečiame penkmetyje 
sutvarkytų vidaus vandens ke
lių ilgis turės padidėti nuo 
112 iki 115 tūkst. kilometrų ir 
turės būti pasiruošta komplek
sinei Volgos, Dono, Dniepro ir 
kitų upių rekonstrukcijai; tu
rės būti pradėta Volgos-Bal- 
tijos kelio rekonstrukcija. Lie
tuvos TSR šioje visoje siste
moje domina trys galimumai: 
1) Dniepro-Dauguvos-Neries- 
Nemuno kelias, 2) Volgos- 
Dauguvos-Neries-Nemuno ke
lias ir 3) Dniepro-Nemuno ke
lias. Dauguvos sujungimu su 
Dniepru rūpinamasi jau nuo 
17 amžiaus pabaigos, taip pat 
yra buvę projektų sujungti 
Dauguvą su Volga, tačiau pats 
svarbiausias ir įdomiausias, tai 
Dniepro-Nemuno kelias. Jis 
jau lyg ir yra. Dar 1768 m. 
pradėtas ir. 1804 m. baigtas 
Oginskio kanalas (arti 70 
km.) jungia Dnieprą su Ne
munu per Pripetę, Piną ir Ja- 
sioldą iš vienos ir per ščėrą 
(Nemuno įtakas ties Mostais) 
iš antros pusės. Bet tas ka
nalas yra jau užaugės, šliu
žai iširę ir visa sistema ne
beveikia. Tačiau šito kanalo 
rekonstrukcija jau yra įtrauk
ta į planus. Netrukus upių ty
rinėjimo reikalais žada atvyk
ti atatinkama komisija. Dnie
pro-Nemuno kelias Lietuvai 
nepaprastai svarbus tuo, kad 
jis sujungia su turtingąja U- 
kraina, kur tarp Doneco ir 
Dniepro yra milžiniškieji Don- 
baso akmens anglies ir antra
cito ištekliai ir čia susikūru
sios didžiulės metalo liejyklos 
bei metalo dirbinių fabrikai. 
Aiškėja, kad Ukrainoje gali 
susikurti ir naftos pramonė. 
Yra čia ir kalio klodų, o ties 
Nemunu prie Naugarduko yra 
fosforitų klodai. Visos tos 
prekės geriausiai tinka gaben
ti vandens keliais^ nes van
dens kelias, yra nepalygina
mai pigesnis. Visa tai turėtų 
milžiniškos reikšmės Lietuvos 
pramonei ir žemės ūkiui. Kiek 
vandens keliai gali būti svar
būs, parodo faktas, kad prieš 
šį karą nafta iš Batumo prie j 
Juodosios jūros buvo vežama 
tanklaiviais per Viduržemio 
jūrą, Gibraltarą, Atląntą, Kie- 
lio kanalą ir šiaurės jūrą į 
Klaipėdą, šis neįteikėtinas ra
tas vis tik buvo pigesnis už 
daug kartų trumpesnį geležin
kelį. Sutvarkius Dniepro-Ne
muno kelią, nafta galėtų bū
ti nedideliais tanklaiviai leng
vai atplukdoma iš pat Batu
mo į Kauną. Sutvarkius dar 
Nerį (tai turės vykti parale
liai su Neries išnaudojimu 
elektrifikacijos tikslams), abu 
Lietuvos TSR didmiesčiai-Kau- 
nas ir Vilnius-žymiai pagerins 
savo ūkines perspektyvas, o 
drauge su jais ir visas kraš-

“Pravda” praneša, kad 
iš Dniepro žemupyje esančio 
Chersono uosto išplaukė pir
mieji naftinių tanklaivių tran
sportai į Lietuvos Brastą. Naf
ta plukdoma Dniepro-Bugo 
vandens magistrale (Dniepras- 
Pripetė-Pina ir neseniai baig
tasis kanalas, — Muchovecas- 
Bugas). Taip pat šiuo keliu 
jau gabenami javai.

ARBŪZAI LIETUVOJE
KAUNAS.—Prekybos Liau

dies Komisariatas, turėdamas 
galvoje, kad šiemet Lietuvoje 
neužderėjo vaisių, kaip tai 
obuoliių uogų ir kt., susitarė 
su kitomis sąjunginėmis res
publikomis dėl arbūzų įveži
mo. Pirmieji arbūzų transpor
tai jau gauti. Artimiausiomis 
dienomis laukiama dar naujų 
transportų. Atsižvelgdamas į 
plačiųjų darbo žmonių sluoks
nių reikalą, Prek. komisa
riatas nustatė arbūzams žemą 
kainą, būtent po 1 lit. 50c už 
kilogramą ir arbūzų urmo 
pardavimą pavedė nacionali- 
zuotajai “Sodybai”. Kadangi 
šiemet uogų ir obuolių kainos 
labai aukštos ir darbo žmo
nėms neprieinamos, tai Pre
kybos liaud. komisariatas už
sakė sąjunginėse respublikose 
didelius kiekius mandarinų ir 
kitų pietinių vaisių. Tokiu bū
du, vaisiai, ypač pietinių karš
tų, kuriuos ligi šiol galėdavo 
pirkti tik buržuazija, bus pri
einami ir darbininkams bei 
valstiečiams.

gos, visos mergos būtų nuo
gos,” “Jei ne Kaltanėnų sie
liai, reiktų krutėti ir nedė- 
lioj”, “Palušiniams, jei ne luo
bai, neuždirbtų vyras duonos 
bobai”. Lietuvos Tarybų vy
riausybės ranką duosni vals
tiečiams ne tik duodant že
mę, bet ir teikiant pašalpų sė
kliniams rugiams ir pašarų 
sėkloms pirkti. šiais metais 
Rytų Lietuvoje derlius ypatin
gai nukentėjo nuo sausrų. Ru
gių ir pašarų buvo mažiau, ne
gu pernai. Tad vyriausybė 
švenčionėliškiams šiemet pa
šarams užsiauginti paskyrė 
pašalpų per 8,000 litų, o rugių 
sėklai pirkti. 50,000 litų. Sėk
lai rugių užsakyta per 10,000 
centnerių. Pašalpa jau pa
skirstyta. Gauta sėkla bus ap
sėta 2,500 ha. Daugelyje vals
čių šiemet pasėta daugiau, ne
gu pernai. Valstiečiai už rū
pinimąsi jų reikalais reiškia 
vyriausybei didelį dėkingumą.

Gerbiamoji “Laisvės” re
dakcija gal malonės įdėti šias 
dvi pastabas į laikraščio skil
tis visuomenės žiniai.

Pirma pastaba: “Sandara” 
No. 41, spalių 18 d. š. m., įdė
jo p. Juozo J. Hertmanavi- 
čiaus patriotišką straipsnelį po 
antgalviu: “Dienos Klausi
mai.” Straipsnelis padalintas 
į šešius atskirus trumpus klau
simus. Antras skirsnys po ant
galviu : “Dabartinė Lietuvių 
Tautos Padėtis”. Prisimena 
apie Aušrininkų ir Varpinin
kų lietuvybės dirvoje darbuo
tę ir ką jie atsiekė. Bet tyčia 
ar netyčia, pamiršo priminti, 
kaip atsimokėjo buvusieji mo
tulės Lietuvos pareigūnai-val- 
dovai dar gyviems būnant 
kaip kuriems Aušrininkams ir 
Varpininkams. Kokias pensi
jas mokėjo tiems tautos atbu- 
dintojams—kokią pensiją D- 
rui Jonui šliupui 80 metų ve
teranui mokėjo ir kitiems dar 
gyviems? Tai ne tik veidas 
parausta iš gėdos, bet ir au
sys raudonai įkaista ir virpi.

Kam buvo mokamos riebios 
pensijos ir teiktos subsidijos, 
už kokius nuopelnus lietuvy
bės dirvoj 
asmenims? 
kas plačiai 
visuomenės

Antra pastaba:

No. 42, spalių 18 d., š.m., pa
rašė ir įdėjo adv. Kleofas Jur
gelionis straipsnį: “Lietuviai, 
Stokime į Kovų”. Tai. nesuval- 
dytos pagiežos, keršto straips
nis, kuris kursto griebtis eks
cesų. Noroms, nenoroms man 
prisimena adv. Kl. Jurgelionio 
laiškas, rašytas D-rui Teisių 
P. Grigaičiui, SLA Apšvietos 
Komisijos nariui, kuris laiškas 
sutrumpinto j formoj tilpo 
“Sandaros” No. 18, balandžio 
26 d., š. m.—

Gerbiamieji: ne tais keliais 
einant prieisime prie vieningo, 
kilnaus, garbingo visos tautos 
narių pakėlimo į aukštesnį 
laipsnį kūrybinės - kultūros. 
Pagalvok, adv. Kl. Jurgelioni, 
kur link gaires statai? Ką tuo- 
mi nori pasiekti?

Dr. A. L. Graičūnas.

galėdamas, bet liga pasiguldė 
jį, kada jįš, jo darbas, labiau
sia reikalingas.

Linkime greito pasveikimo 
d. Pilkauskui ir sykiu su vi
sais draugais ir svečiais daly
vauti svetainės atidaryme šeš
tadienį. Drg. Pilkauskas ran
dasi savo namuose, 7 Seymour 
Ave., West Hartford, Conn.

Svetainės atidarymo paren
gimas įvyks Kliubo naujoje 
svetainėje, 227 Lawrence St., 
6 vai. vakaro, šeštadienį, spa
lio 26 d. J.

Newark, N, J,
Serga Jonas Bindokas

Jau gerokas laikas kaip sir
guliuoja namuose (33 Nor
wood St., Newark, N. J.) se
nas “Laisvės” skaitytojas ir | 
rėmėjas Jonas Bindokas. Jis 
negali niekur išeiti, todėl jam 
nuobodu namuose. Būtų ge
rai, kad jo pažįstami—drau
gai aplankytų jį, padėti jam 
praleisti monotoniškas dienas.

K. Ž.
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Lietuvių Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

■bu*

Hartford, Conn.

KAUNAS. — Visi piliečiai, 
įstaigos ir organizacijos gau
na nemokamai iš Miškų de-

Raseinių Apskrity].

RASEINIAI: — žemės per
tvarkymas Raseinių apskrity
je palietė 1595 ūkinius viene
tus, turinčius apie 81,050 ha. 
bendro ploto, iš kurio į vals
tybinį žemės fondą paimta 
40,155 ha. Tūkstančiai maža
žemių ir bežemių kreipėsi į 
valsčių žemės ūkio komisijas 
ir tos komisijos, kad ir turė
damos valstybiniame fonde ti
krai didelius žemės plotus', vis 
dėlto teišgali patenkinti vos 
dalį žemės išalkusių valstiečių, 
turinčių prieš kitus neabejoti
ną pirmenybę gauti žemės. 
Raseinių apskrityje žymiai 
daugiau, nei daugelyje kitų 
apskričių, yra užsilikusių bu
vusio feodalizmo liekanų,— 
dvarų. žymi dalis tų dvarų 
priklausė lenkuojantiems šlėk
toms, kurie čia pajėgė iki šių 
dienų išlaikyti jau prieš 80 
metų oficialiai panaikintos

partmento medelynų visokius baudžiavos liekanas. Daugelis 
krūmus, medelius ir daigus 
nenaudingų žemės plotų miš
ku užželdinimo reikalams, so
dyboms, aikštėms, keliams ir 
kt. vietoms apsodinti, šiemet 
ypatingai pradedama propa
ganda už medelių sodinimą ir 
miškų plotų padidinimą.

VILNIUS. — Jau baigtas 
tiesti geležinkelis tarp senųjų 
ir Naujųjų Trakų. Naujasis 
geležinkelis turi 4.5 klm. ilgio. 
Stotis- įrengiama Bernardinų 
ežero gale, šalia Vilniaus plen
to. Prekiniai traukiniai jau ei
na, tuojaus ir keleiviniai trau
kiniai pradės'vaikščioti.

užsitarnavusiems 
Būtų vietoje, kad 
apie tai parašytų 
žiniai!

Kiaušiniais Atakavo Will- 
kie’us Chicago]

Chicago. — Kai republi- 
konų prezidentas Willkie su 
žmona ėjo į geležinkelio sto
tį, jiedu buvo bombarduoja
mi kiaušiniais. Vienas kietas 
kiaušinis smogė Willkie’ui 
į kaktą taip, kad voš tik 
neapsvaigino jį. Keliais 
skystais kiaušiniais sub jau- 
riota Willkie’o žmonos suk
nelė.

Policija suėmė Čalį T. 
Molrainą kaip kiaušinių 
mėty to ją.

Drg. J. ■ Pilkauskas Pavojingai 
Serga

Liet. Piliečių Kliubo pirm, 
ir darbuotoj as staiga apsirgo 
akių liga; kairę akį liga taip 
apėmė, kad gydytojai d. Pil
kauskui uždraudė išeiti iš stu- 
bos. Po kelių dienų atsilsio ir 
gydymo bus tiriama, kas per 
liga.

Drg. Pilkauskas pastaruoju 
laiku be galo daug darbavosi 
prie Kliubo svetainės, nupirki
me jos, sukėlime pinigų, per- 
remontavime, parūpinime ra
kandų ir t.t. Nėra abejonės, 
kad per didelis besirūpinimas 
ir nuovargis yra priežasčia ir 
akių ligos.

šeštadienį įvyksta Kliubo 
svetainės atidarymas su gra
žia koncertine programa, pra- 
kalbėlėmis ir šokiais. Numa
toma, kad svieto privažiuos iš 
visos Conn, valstijos lietuvių 
kolonijų, Mass, valstijos ir ki
tų artimų valstijų. Drg. Pil
kauskas daugiabsia rūpinosi, 
kad atidarymas būtų pasek- 
mingiausias, darbavosi kiek

Sutaisė DR. D. PILKA

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

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

• •
Agentams ir mokykloms duodami nuolaida. Reikalaukite pas

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

SKANI VAKARIENĖ IR ŠOKIAI
RENGIA SIETYNO CHORAS

Sekmadienį, Spaliui 27 October
LIETUVIŲ SALĖJE 180 New York Ave., NEWARK, N. J.

dvarininkų nors savo dvarus 
buvo visiškai nugyvenę ir pa
vertę apylinkės valstiečiams 
pavyzdžiu, kaip nereikia ūki
ninkauti, vis tik savo bajoriš
ko honoro ir nepaprasto iš
laidumo nebuvo pamiršę. Da
bar jų nuniokotuose dvaruose 
tarps tūkstančiai žemę mylin
čių ir norinčių dirbti valstie
čiu, v

Į Yalstybinį žemės fondą pa
imta 203 ha. žemės iš 4 vie
nuolynų : iš Vytėnų dvarą val
džiusių seleziečių, Pagryžuvio 
dvare šeimininkavusių jėzuitų 
ir Raseinių dvare—domininko
nų. Iš 40 parapijų paimta 
1,225 ha., iš 46 dvarų, kuriuo
se raseiniškiai prieš 80 metų I 
ėjo baudžiavą, paimta 6,253 
ha, iš 85 stambių virš 100 ha. 
ūkių—8,813 ha., iš 386 ūkių, 
turėjusių su viršum 50 ha., 
13,862 ha. ir iš 902 ūkių virš 
30 ha.—7,988 ha. Didžiausia 
dalis valstybinio fondo žemių 
išdalinama valstiečiams beže
miams ir mažažemiams. Viso 
gauna 4,758 valstiečiai iš viso 
apie 27,860 ha. .žemės. Miškų 
žinybai atiduodama tik 3,480 
ha., savivaldybių reikalams 
13 ha., švietimo ir kultūros 

i reikalams 290 ha., įvairiems 
•valstybės reikalams 3,141 ha., 

, [miestams, miesteliams ir va-

Švenčionėlių Bežemiai Gaus 
Žemės

ŠVENČIONĖLIAI. — Šven
čionėlių apskrityje mažaže
miams ir bežemiams valstie- 
čiam? bus išdalinta 6,532 ha. 
žemės, žeme bus aprūpinta 
1,518 bežemių, mažažemių ir 
ordinarininkų. M i e s t eliams 
plėsti numatyta skirti 366 ha. 
žemės; iš to skaičiaus gaus 
sklypus ir miestelių darbinin
kai ir amatininkai, švietimo 
kultūros ir kt. reikalams ski
riama 90 ha. Koks žemės al
kis buvo šiame krašte ir kaip 
vargingai čia įmonės gyveno, 
pasako liaudies priežodžiai, 
bUtent: “Jei ne Labanoro uo-1 sarvietėms plėsti apie 280 ha'.

f B

Sietyno Choras, vadovystėje B. Šalinaitės

Šokiams Gros Jurgio Kazakevičiaus Orkestrą iš Brooklyno
f Svetaine bus atdara 4 vai. po pietų, o Vakariene prasidės 6 valandų vakaro

ĮŽANGA, $1.00 • VIEN TIK ŠOKIAMS 25c
■ • • \

■ Newarko ir apylinkes lietuviai ir Sietyno Choro rėmėjai—prašome vėl taip gausiai dalyvauti 
kaip ir kitais metais. ' Iki pasimatymo—RENGĖJĄ!.
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Poeto Liudo Giros Kalba 
Liaudies Seime

KAUNAS, ELTA.— Nepaprasto Liau
dies Seimo sesijos rugpjūčio 25 d. posė
dyje atstovas Liudas Gira pasakė šią kal- 
ba>: f v

Draugės ir Draugai Liaudies Seimo 
Atstovai!

Pateiktas Liaudies Seimui priimti nau
josios mūsų Konstitucijos projektas, 
trumpai tariant, yra pirmas tikras ir 
tikrosios Konstitucijos projektas, kuris 
kada nors bet kuriuose Lietuvos seimuo
se, visos jos istorijos būvyje, bet kieno 
buvo pateiktas. Naujosios Konstitucijos 
projektas, sudarytas geriausios, tobu
liausios pasaulyje didžiojo Stalino Kons
titucijos pavyzdžiu, josios dėsniais ir jos 
rėmuose, tiktai reikiamai pritaikintas 
suverenės Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos šalies ypatumams, teikia ir 
laiduoja jos piliečiams ir darbo žmonėms 
visas tas teises, kurios tik yra jiems rei
kalingos, kurios darbo žmonėms duoda 
galimybių ir padeda jiems kurti ir su
kurti savo asmeninį, savo šeimos ir visos 
šalies gerbūvį.

Tos Konstitucijos visa dvasia ir ypatu
mai buvo jau čia užtektinai aiškiai išdės
tyti pranešėjo drg. Pakarklio ir atitinka
mai svarbesniais klausimais nušviesti ki
tų kalbėjusiųjų draugų atstoviu Todėl 
nėra nė reikalo daugiau ir plačiau dėl to 
projekto diskutuoti. Aš siūlau jį Liaudies 
Seimui vienbalsiai priimti. Tik prieš tai, 
žinodamas, kad socialistinės valstybės, 
priešingai buržuazinėms kapitalistinėms 
valstybėms, pripažįsta . visame platume 
meniškojo žodžio vertę ir laiko poetą, 
kaip ir kiekvieną menišką kūrėją, ir jo 
veiklos priemonę, šiuo atveju poetui—ei
liavimą—lygiateisiu visuomeninio ir po
litinio gyvenimo veiksniu, prašysiu jus, 
draugai atstovai, išklausyti keletui poeti
nių mano minčių dėl to įžymiausiojo jau
nos socialistinės mūsų tėvynės gyvenimo 
įvykio, kokiu yra naujosios LTSR Kons
titucijos, didžiojo Stalino konstitucijos 
priėmimas. (Plojimas).

Poema apie Staliniškąją LTSR 
Konstituciją

Kiek prisimenu, mūs tėvynėj 
Niekad gero nematė artojas. 
Vilko jungą vis, vargą vis mynė, 
Skundus tuos pačius kartojo:

t Nūdien baigės mūsų juodos naktys— 
'Smurto, sauvalės, melų, apgaulės.
Todėl taip džiugiai mums širdys ėmė 

plakti, 
Susilaukėm nūn Stalino saulės!

(Plojimai)

Nors su saule visad keliam, 
Saulės niekuomet nematom. 
Sėjam javą, o tik vargas želia, 
Sunkesni vis ataslenka metai.

Kiek prisimenu, mūs šalelėj 
Skurdo, alko darbininkai, 
Savo sunkią keikė vis dalią, 
O galia jų veltui nyko.

Vis nuo ryto ligi ryto 
Dirbo, plušo, prakaitavo, 
Vyrai, moters jaunystėj jau vyto, 
Vis dalios nesulaukdami savo.

Buvo ponas, buvo caras, 
Buvo baudžiavos, rekrutai— 
Ir klebonas, bedievius barąs, 
Karčiama davė (jų daugel būta!).

Kiek plati ir ilga mūs žemelė 
Nesuskaitomus metų metus 
Juodu nuometu Lietuvos šalį 
Gaubė sielvartas gilus ir kartus.

O paskui atėjo “savieji”, 
Prezidentai su ministeriais. 
Geri Čėsai, pamanėm, atėjo, 
Tai nors kartą laimužė mum švysterės.

Bet laimužės tos vietoj tėvynė 
Dar piktesnės sulaukė verguvės 
Savo purvinu kulniu pamynė 
Dar skaudžiau ją savasis lietuvis.

Kas peę saulė užtekėjo šiandien, 
Po tiek metų trukusios nakties? 
Džiaugsmo jūroj ko mūs žemė skendi, 
Kodėl minios džiūgauja išties?!

Mūsų girios niekad taip negaudė, 
Nežydėjo taip puošniai jurginai, 
Kaip laisvai mūs atsiduso liaudis 
Savo ateitį pati kurt pamėginus.

Skaisčiai taip nęaušo mum joks rytas, 
Taip giedriai dangus dar negiedrojo, 
Kaip nušvito smurto pančiams kritus, 
Darbininko akys ir artojo.

Lietuva—LTSR — 
Lietuvos senos nebėr! 
Darbininke, nieks daugiau 
Jau tavęs nebeprigaus, 
Nieks neeksploatuos— 
Mūsų dienos nebe tos, 
Kur tave pirma kamavo— 
Visa kuria rankos tavo— 
Visa ir priklauso tau.

Darbininke, aš matau 
Varde tavo tvirtą ryžtą 
Ir ugningą valią— 
Kas prasmego—nebegrįžta, 
Naujai jėgai kelią!

Drauge mielas, aš regiu 
Žvilgsny tavo šypsnį šviesų, 
Visi šiandien lygūs esam, 
Bet būk pirmas tarp lygių! .

Drauge mielas, didį džiaugsmą 
Žvilgsny tavo aš matau, 
Nuo dabar tik kilsme augsme, 
Tavo darbas bus tik tau!

*

Valstieti, artojau, 
Ramus lauk rytojaus, 
Ramiai ark ir sėk,— 
Ne vienos žemės pėdos per niek! 
Tu nuo šioliai sapne tik, gal būti, 
Kaip prakeiktą dingusių dienų slogutį 
Teismo anstolį prisiminsi dar kada,— 
Bet širdies negrauš jau ši žaizda.

Tavo prakaitu aplaistytos žemelės 
Nevaržys jau niekad nieks!
Stalino taū saulė šįryt kelias— 
Jos šviesa niekuomet neišseks!

Tavo prakaitu netuks jau ponai, 
Tavo darbu nemis spekuliantai— 
Tavo sėja tavajai eis duonai— 
Tavo reikalus LTSR supranta..

Ne tiktai supranta—ir apsaugo. 
Būk ramus—turi Staline draugą! 
Konstitucija jojo teisinga, 
Konstitucija jojo šventa.

Tavo skriaudos amžiams dingo, 
Tau išaušo gadynė kita! (Plojimai).

Moterie, tau ligšiol bažnyčia 
Tik virtuvę skyrė ir vygę.
Tave migdė visaip tyčia,
Tave stūmė nuo didžiųjįi žygių.

Moterie, tau buvo ligšioliai— 
Uždari keliai plačiai reikštis, > 
O dabar prieš tave erdvūs toliai, 
Atviri tau visi rūmai ir aikštės.

Tave mokė kunigai iš ambonų
Būt klusnia tiktai vyrui ir jiems— 
Nū prasmego tie pančiai ir monai, 
Ir

Tavęs 
Tavęs 
Tavim 
Tu nudirbt didžius darbus gali!

Tau ligšiol, Lietuvos moterie, buvo 
skirta

Būt žaislu tik, ar kelt vien vargus, 
Nū lygybės gauni pagrindą tvirtą, 
Lygiateisis nuo šiol tu žmogus!

Mum darbas buvo ligšiol skriauda, 
Mūs darbą lydėjo botagai, rauda.
Nuo šiol jis bus mūsų džiaugsmas, 

palaima,
Jis kels mūsų miestus, jis kels mūsų 

kaimus.

nuo šiol tau saulė nebetems.
laukia Tarybų tribūnos, 
laukia darbai dideli! 
tiki proletarų sūnūs,—

Nuo šiol jis mūs teisė 
Ir pareiga mūs— 
Į darbą mes eisim 
Kiekvienas džiugus.

Nuo mūsų 15-kos sesių gražuolių, 
Negi atsiliksim apsnūdėlių toly. 
Jei esam į šeimą jų darnią įstoję, 
Žygiuosim vis priekin, vis koja į , 

koją.
*,. ■ ■

Petys yis į petį, paskum didį Vadą, 
Kur Sąjungą visą į ateitį veda! 
Į ateitį bendrą, už šviesią ir didžią, 
šešiolika eisime sesių tolydžio!

(Plojimas) 
LĮetuva—-LTSR .
Lietuvos senos nebėr, nebėr!
Lietuvos, kur mus engė, kalino—

Konstitucija nušvito jai Stalino! 
O jai saugot liaudies valią plieninę 
Markso paskelbą tiesą ir Lenino! 
Švenčia liaudis savo džiaugsmą didį, 
Mūsų sodžiai, mūsų miestai žydi! 
Vėliavos raudonos plakasi .su vėjais, 
Su plakatais minios į. gatves išėjo. 
Sveikina visi tėvynę mylimą, 
Džiaugiasi visi nauja šviesa ir šilima.
Platyn, plakatai, 
Te visi pamato! 
Te visi paskaito! 
Greitai, greitai!. 
Aukštyn mūs vėliavas! 
Težaidžia jos su vėjais.

Montello, Mass
Prakalbos, Vakariene ir 

Laiškas
Spalių 20 d. pulkas moterų 

eina ir viena prabilo į mane 
sakydama, “eikim parapijos 
svetainėn, nes kunigas sugrį
žęs iš Washington, D. C. pa
sakys, kaip Amerikos valdžia 
pripažins liaudies valdžią Lie
tuvoje”. Na, ir žingsniuoju su 
minėtu būreliu, sakydama, 
gal ir kunigas susiprato ir jau 
už darbininkų valdžią prade
da veikti. . . Da viena jaunuo
lė pridūrė šiaip: “Tai galė
sim suprasti iš jo kalbos, už 
ką kunigas dirba...”

žmonių buvo apie 250. čia 
kun. švagždys pirmoje kalbo
je aiškino apie kalbos ir tau
tų pavergimą.. Tūlas ištraukas 
paduodu čia. Rusai senai no
rėjo pavergt apženydami mo
teris su lietuviais bei kuni
gaikščiais. Mat, lenkai apvez- 
dino kunigaikštį Jogailą su 
lenkaite. Bet tai ne rusai.

Da sakė, būk Lietuvoj iš
kasta auksa rusai — Sovietai 
išvežę Rusijon. Bet juk Lietu
va aukso kasyklų neturi, tai ir 
negalėjo iškasti, o nekasto ne
galėjo ir išvesti. . .

Da sakė, Rygoj Latvijos 
prezidentą užmušė su lazdo
mis; Smetona liepė pasiprie
šinti Raudonajai Armijai, bet 
Lietuvos Armijos generolas 
buvo išdavikas ir nemušė ir 
t.t.

Da vėl antroj kalboj aiški
no apie pasimatymą su Ame
rikos prezidentu, štai kelios 
ištraukos: Tautiečiai vadino 
katalikus kvailiais ir vargiai 
susitaikėm. O su socialistais 
sutikome Washingtone ir juos 
priėmėm, nors socialistai ne
turėjo jokio įgaliojimo iš cen
tro, tai bijojom, kad jų cen
tras neatsiųstų kitų atstovų. . . 
Adv. Bagočius įžeidęs socia
listus, sakydamas, kad katali
kai daugiau turį už socialis
tus ir tautiečius.

Da sakė, kad prašenija pa
rašyti dėl prez. Roosevelto lė-; 
šavo 50 dol. Kun. švagždžio 
kelionė kainavus 75 dol. ir dėl 
palaikymo Suv. Valstijose, 
Vatikane lietuviškų atstovų ' 
kaštuoja 75,000 į metus ir rei-j 
kia aukauti. Tik lietuviai ma
žai aukauja. Worcesteris, tai 
atsiuntęs 1,100 dol. Į

Matyti, worcesteriečiai turi 
daugiau pinigų, negu proto, | 
jei jie aukauja dėl palaikymo' 
lietuviškų ponų. i

Pagaliaus kunigas prisiminė 
apie savo tėvą, būk buvęs liur
bis ir karves reikėję už uode
gos pakelti Lietuvoj; turėjęs 
9 brolius ir 3 seseris. čia, 
mano supratimu, kun. švagž
dys’ turėtų pritarti liaudies 
valdžiai, kuri paskatina išti-Į 
žusius ponus bei liurbius gas- 
padorius prie darbo ir žemės 
našumą pakelia. , j

Beje, kun. š. sakė, būk So
vietai Brolių Marijonų vienuo
lyno knygas sumynę į ravą- 
dumblą ir drukuojamas maši
nas išvežę Maskvon, šis jo 
pasakymas toli nuo teisybės. 
Tūlas laikas čia “Laisvės” re
daktorius A. Bimba kalbėda
mas minėjo apie pavertimą į 
ligonbutį vienuolyno, kuria-. 
me vyrai su moterimis išdy
kaudavo. . . .'J

Rinko aukas, tik .nesakę, 
kiek šukolektuota.

* * *

Spalių 19 d. Townsend Pla-
no kliubiečiaį surengė vaka-Į 
r Jonę su prakalbomis ir šo-l

/•
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Pittsburgh, Pa.

Stepan Razin
Mergaite.

Penktadienis, Spalių 25, 1940

168 Grand street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Sekmadienį, spalių 13, AL- 
DLD 140-tos kuopos nariai 
turėjo susirinkimą. Svarstapt 
kuopos reikalus, prieita prie 
išvados, kad reikia gauti dau
giau narių ir sustiprint kuopą 
finansiškai. Tokiu būdu nutar
ta surengti vakarienę ir disku
sijas, kurios įvyks su bato j,

lapkričio (Nov.) 9 dieną, 7:30 
vakare, LDS Svetainėj, po 
num. 3351 W. Carson St., 
Pittsburgh, Pa. Įžanga tik 50c.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

London. — Anglų minis- 
teris pirmininkas W. Chur
chill per radio atsišaukė į1 
francūzus kovot prieš vo
kiečius.

PIRMU KARTU AMERIKOJ!
Šiandien, Šeštadienyje ir Sekmadienyje

Spalių 25, 26 ir 27 Dienomis
Bus rodoma tik gautas iš Sovietų Sąjungos kalbamas judis

Laisvai, kaip jie, teplevėsuoja!
Šį rytą kėlėmės, 
Ir džiūgaujam suėję 
Stalino saulės šviesoje!
Lietuva—TSR.—
Tos raidės auksu tviska, 
Jau vergijos nebėr. 
Tas vardas teikia viską. 
Jis teikia laisvę darbui, 
Poilsiui ir šviesai.
Jis sako mum, kad esam
Mes patys šeimininkai mūs šalies — 
Tegu mus kas palies!
Su mum visa didžioji TSSR!
Galybės jai lygios pasauly nebėr!

kiais, Taut. Namo salėj. Kal
bėjo kandidatai į valdiškas 
vietas. Iš jų kalbų patyriau, 
kad Amerikos ir Anglijos tū
zai davė apie 11,000,000,000 
dol. Hitleriui,\ kad apsigink
luotų ir sumuštų Sovietų Ru
siją, o Vokietija apginkluota 
dabar muša Angliją. Patarlė 
sako: “Nekask duobės kitam, 
gali pats įpulti'.” 

:|c *
Spalių 19 d. D. šeima su

rengė “partę”. Dalyviam šne
kučiuojant, D. atnešė laišką iš 
Lietuvos nuo giminių ir pada
vė svečiams skaityti. Kadangi 
laiškas buvo prielankus Lietu
vos liaudies valdžiai ir laisvoj, 
dvasioj skambąs, tai tūli su-' 
šuko: tokį laišką sau vienas , 
perskaityk ir pakavok—publi
kai nerodyk. . . Vadinas, ne
susipratę žmonelės bijo teisin
gų laiškų.

Tą patį vakarą šv. Vincento 
parapija turėjo pokilį pagerbi
mui klebono J. Vaišnoro, 
kuris klebonauja jau 35 me
tai šioj parapijoj. Publikos 
buvo apie 400. Ne tik vietiniai 
suėjo, bet ir iš apylinkių su
važiavo. ^Kunigas J. Vaišnora 
yra gerbiamas nuo visų. Ka
talikai jį myli, laisvamaniai jį 
gerbia, nes jis nekeikia tų 
ypatų, kurios neina į bažnyčią. 
Mano nuomone, jis yra kytras 
politikierius, nes jis žino, ką 
daro.

Karvelių Tėvas.

Vaidai Francijos Valdžioj 
Dėl Sąjungos su Naziais
Bern, Šveicarija, spal. 23. 

—Pranešama, kad tarpe 
Francijos ministerių siau
čia kivirčai dėl to, ar Fran
ci j a turėtų eiti išvien su Vo
kietija ir Italija kariaut 
prieš Angliją, ar ne.

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

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

153

Judis “Stepan Ra-sin” pašvęstas liaudies sukilimui prieš carą 
Aleksių, tėvą Petro Didžiojo. “Stepan Rasin” buvo drąsus liaudies va
das, biednųjų reikalų užtarėjas ir ponams keršintojas.

Rodys: šiandien, spalių 25 dieną, nuo 6 valandos vakaro; 
šeštadienį, spalių 26 d., nuo 3 valandos ir sekmadienį, 

spalių 27 dieną nuo 1 valandos po pietų.
Judžio rodymas atsibus

“APŠVIETOS” DRAUGIJOS SVETAINĖJE
9—2nd Ave. New Yorke

Šis judis niekur kitur New Yorke nebus rodomas 
Atminkite, kad judžio rodymas prasidės penktadieni, spalių 25 dieną, 

6 valandą vakare ir jis bus rodomas šeštadieni ir sekmadieni.

Bilietų kainos ankstesnėmis valandomis po 80 centų suaugusiems, 
o vėlesnėmis po 40 centų įskaitant ir taksus. Vaikams po 15 centų.

DETROIT, MICH

LietuviŲ Literatūros D-gijos 25 m. Gyvavimo
Rengia L. L. D. 52 ir 188 Kuopos

SekmadL, Spalių 27 October
FINŲ SVETAINĖJE

FOURTEENTH and McGRAW STREETS
ĮŽANGA Iš ANKSTO 35c, PRIE LANGELIO 40c.

Jubilėjaus Bazaro ruimas atsidarys 2-rą vai. po pietų
Prakalbos ir Koncertinė Programa 6 valandą vakaro'

Šokiai prasidės nuo 8 vai. ir trauksis iki 1:30 vai. naktį

Gerbiamieji! Kiekvieno lietuvio ir lietuvės pareiga susipažinti su šios 
garbingos organizacijos 25-kių m. gyvavimu ir jos nuveiktais darbais, nes 
čia rasis ruimas, kuriame pamatysite visus jos išleistus raštus: knygas, žur
nalus, brošiūras ir visą kitą literatūrą. Taipgi ir kitus mokslo ir kultūros 
tvarinius, kuriuos aiškins daktaras, inžinierius, dent'stas, skulptorius, piešė
jas ir krutamu paveikslų dirbėjai. Kalbės šios organizacijos tvėrėjas L. Prū- 
seika, senatorius Stanley Nowark, Civilių Teisių Federacijos kovotojas ir 
pirmininkas Rev. O. A. Knox, ir miesto apšvietos pirmininkas profesorius 
DeGalan. \ f ; . KVIEČIA KOMITETAS.

DAINUOS AIDO CHORAS IR KELETĄ^ SOLISTŲ
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Hartford, Conn
Smi

Liet

LLD

29-31 Morrell Street

OPEN DAY and NIGHT

RHEA

Scranton, Pa
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SPECIAL RATES PER WEEK

VARPO KEPmž
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Telephone 
STagg 2-5043

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

Managed by

TEITELBAUM

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

H ,2

TH! PRfSJOFNT 
fw BULOVĄ

Turkish Room, Russian

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miesvus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

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

. J. Yurelio 
Joseph S. Sa
— Julia M

J. LeVANDA-r-E. LeVĄIVpĄ 
rėvas ir Kūnus Levandąuskal

UNDERTĄKEI^

Šio menesio 12 dieną buvp 
čia atvažiavęs republikoruį 
kandidątas į prezidentus po
nas Willkie. Išdrožė spyČių,

visą dirbtuvę.
geras pavyzdys kitą 
darbipinkams. Jeigu 

kad bosai nejodinėtų

337 UNION AVENUĘ 
BROOKLYN, pf. Y. 

Tpl. Stagg 2-0788 
NIGHT—-HAvęmeyęr 8-1158

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vyqai, geriausių 
bravorų h
ęlius. Kada būsi- 
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Apsivedė F. Stanavičius. 
šliūbą ėmė laisvą. Linkiu lai
mingo šeimyniško gyvenimo. 
Jaunavedžio tėvai skaito 
“Laisvę” ir myli teisingas ži
nias, kurias “Laisvė” paduo
da. L. K. Biurąs.

Cairo, Egiptas 
buvo pasižadėję nebombąr- 
duot Cairo, egiptėnų maho 
metonų miestą, bent per jų 
Ramadano šventę, kuri tę
siasi 30 dienų. Bet italų or
laiviai spal. 21 d. dviem at
vejais bombardavo Cairo 
priemiesčius.-

Dėl to dar labiau pakilo 
egiptėnų mahometonų ūpa$ 
prieš Italiją, kaip kad pra^ 
neša anglai.

“Kur broliai artojai lietuvis 
kai šneka,

Kur skamba po kaimus Biru 
tės daina”—Kudirka.

London, spal. 23.—Praei
tą naktį buvo toks blogas 
oras, kad anglų lakūnai ne
galėjo skrist bombarduot 
Vokietiją.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senyi- 
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, Stolfon 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolfo.

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

Sun. all day and night

PRANEŠIMAI IŠ KTrUK
WORCESTER, MASS

LDS 57 kp. rengia paskutinį šio 
sezono pikniką, spalių 27 d. Olym
pia Parke, Shrewsbury. Pradžia 1 
vai. po pietų. Bus vištų vakariene ir 
visokių gėrimų. F. Nevis Orkestrą 
gros šokiams. Todėl kviečiame visus 
ir visas dalyvauti šiame parengime. 
— Komisija. (251-252)

Iš Worcester!©: Lietuvių Pilie
čių Kliubas, šv. Jurgio Dr-ja, 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr- 
ja, Birutės Dr-ja, SLA 318 kp., 
SLA 57-ta kp., Lietuvių Mo
terų Kliubas, šv. Kazimiero 
Dr-ja ir iš So. Bostono Vyčių 
17-to Algirdo kp.

Egzekutyvis Komitetas susi
daro iš: Pirmininkas Stepo
nas Minkus, iždininkas Dr. J.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6-to Apskričio konferen

cija įvyks 27 d. spalių, 10 vai. ryto. 
735 Fairmount Ave. Prašau visų de
legatų nesivėlint, pribūkite laiku. 
Turėsime užbaigt 6 v. v., nes pra
sidės “L.”, pikniko darbininkų ba-

Italijos Bombininkai Atakavo 
Cairo Miestą

en Night 
žmonės vi- 
apsirengia 

tad ren- 
Costume 

visus apsi- 
kostįumais 

juokingiau, 
ir smagu- 

Paskatinimui ap-

Kraujo
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Hgalę. 

į IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
28 metu Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)
110 East 16 St, New York

1 Tarp Union Square ir Irving Place
9 A. M.«—8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A, M.-2

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai |pųqštą lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold sxfra Dry Alus. 

Didelįs pasipinkjmas visokių 
Vynų ir Degtinės

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

Sleeping Accomodations.

LeVANDA
FUNERAl parlors 

Incorporated

liūs. Visi, kurie dirbote “L.” pikni
ke, dalyvaukite, nes bus linksmas 
pažmonys, bus svečių ir iš toliau, 
6-to Apskričio delegatai. — 
tienė. (251-253)

Čionai audinyčiose darbai 
eina gerai, dirba valdžios dar
bus ir manoma, kad darbo už
teks ant 6-7 mėnesių. Darbi
ninkai pradedą jąįistįs geriau, 
nes per ilgą laiką buvo dirbę 
mažai. Taipgi ir unija pradė
jo veikti smarkiau, ypatingai 
Wood Mill keturi departmen
tal pasirašė “closed shop’’ 
kontraktą. Tai reiškia, kad 
tik unijistai darbininkai gą- 
lės dirbti. Bosai nenorėjo or- 
gąnizuotų darbininkų norą iš
pildyti, bet turėjo pasiduoti, 
peš darbininkai būtų supara- 
lyžavę

Tai 
skyrių 
norite, 
ant jūsų sprando, tai greičiau 
organizųokitės, mokėkite mė- 
nesines dupkles, nes dabar lai
kas. Galile gauti geresnes iš
lygas ir algų pakėlimą. Taigi, 
nelaukite.

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

Tyrimai — šlapumo Tyrimai — X-Rays

MONTELLO, MASS.
Žiburėlio Draugijėlės Vaikų 

kykla atsidarys spalių 26 d. 
Taut. Namo Mokyklos kambaryje. 
Pradžia 10 vai. ryto. Tėvai, jūsų už
duotis rūpintis, kad vaikučiai pra
moktų lietuviškai kalbėti, skaityti 
ir rašyti. Todėl nepamirškite atsi
vesti vaikučius į mokyklėlę. — A. 
Sauka, Kom. (250-252)

Kiekvieną aubatą 
karšta vakarienę. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
motęrįnąs. NedS? 
įlomis atdaras 
n u p 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Buvo surengta “surprize 
pare” Miss Kirmeliutei. žmo
nių buvo prisirinkę pilna sve
tainė, apie 300. Visi linksmai 
ūliavojo, vėlindami jaunuolei 
greitai apsivesti ir laimingai 
šeimyniškai gyventi.

D. Kirmelai turi grosernę 
po num. 99 Park St. ir yra 
“Laisvės” skaitytojai.

J. Howard, Adv. 
kiutė, Dr. ir Mrs. 
lionis, Adv. Alice 
tė, Dr. Emilija 
Wm. A. Amsie, ; 
taitė, Anelė Bratenaitė, Jonas 
Burbulis, Mr. ir Mrs. Chap- 
lick, Ą. Ivas, S. Jokubauskas, 
Edmund Ketvirtis, Ona Kirk- 
lauskiutė, Frances Kupstis, J. 
Lekys, A. J. Nemaksy, Mrs. if 
Mr. J. Niaura, Irene Paltana- 
vičiutė, Elsie Parke, Peter Ru
plėnas, Mr. ir Mrs. J. Savic
kai, Mr. ir Mrs. J. Urpton, 
Jean Vaigauskaitė, Mykolas 
Venys, Irena Jurėnaitė, Mildi| 
Zavadskiutė, Helen žukaųs- 
kiutė, Antanas J. Kupstis, Lu
cy Hermanavičiutė.

šios organizacijos remia šį 
kultūrišką darbą: SLA Seimai 
Scrantone ir Chicagoj, SLA 
antras apskritis iš Mass., Ran
dolph ir Stoughton apielinkės 
Sąjunga, SLA 330 Jaunuolių 
kp., Sandaros Moterų Kliubas 
iš So. Bostono, Suv. Piliečių 
Kliubai, So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Kliubas, SLA 43 kp. 
iš So. Bostono, Šv. Juozapo 
Dr-ja iš Newton Upper Falls,

va- 
Copley Plaza 

Louis XIV puikioj 
salėj, kur 2,000 lietuvių 
sutilpti,. Boston, Mass, 
nepaprastai gražus ba- 
Tikslas šio baliaus yra 

pinigų atmo-

L. Pašakarnis, ir sekretorė 
Valentina Minkienė. Komite
tas iš viso turi surinkti $800. 
Jau yra sukelta $445.00. Dar 
reikia sukelti balanso $355.00.

Lietuvių Dailės Draugų Ko
mitetas (Friends of Lithuan
ian Art) ruošiasi priimti ir pa
rodyti visiems atsilankiusiems 
tikrai “good time”, kurį ilgai 
atminsite. Pirmiausiai visi, ku
rie atsilankys j šį balių, gaus 
gražų medalioną, pavidale šio 
kūrinio, kurį turėsite kaipo at
mintį ant visados, šį medalio
ną merginos gali nešioti kaipo 
“locket” ant lenciūgėlio arba 
kaipo “lapel decoration”, ar
ba ant kepurės kaipo pagra
žinimą, o vyrai gali nešioti ant 
laikrodėlio lenciūgėlio (watch 
fob).

Atsilankiusiem, kurie nešo
ka, bus suruošta įdomi ir gra
ži programa, taip, kad būtų 
pasilinksminimo visiems.

Bus svečių iš Atholio, Gard- 
nerio, Worcesterio, , Hudsono, 
Montello, Lowellio, Lawren- 
co, Haverhillio, Cambridge, 
Bridgewater, Lynn, Stoughton, 
Norwood, Brightono, Peabody, 
ir Nashua, N. IL, apart Bos
tono apielinkės lietuvių.

visokių niekų pripliauškė. 
Darbininkams nėra jokios nau
dos iš tos prakalbos. Važiuo
damas Essex St. mosikavo ran
ka, manydamas, jog gal pa
jaus simpatiją žmonėse. Bet 
veltui buvo jo pastangos. 
Tik keli diedai užsirūkę pyp
kes praleido ir viskas.

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Kadangi Hallow; 
yra vakaras, kada 
šokiais kostiumais 
ir išeina linksmintis 
giam tą vakarą 
Bali”. Kviečiame 
rengti kokiais tik 
išmanysite, kuo 
tuo daugiau juoko 
mo visiems 
sirengti kostiumais, bus duo
ta keturios dovanos už kos
tiumus: 1) Už gražiausią, 2) 
už juokingiausią, 3) už ori- 
ginališkiausią ir 4) ųž keis
čiausią. Jei kas nenorėtų apsi
rengti kostiumu, tai bet kaip 
apsirengsit, bus gerai, nes tai 
tokis vakaras bus, kad viskas 
bus priimta.

Tikietai į šį nepaprastą pa
rengimą bus $1.00 ypatai. Už 
dolerį gausit linksmai pašokti 
prie puikios 12 asmenų Ra
dio Orkestros, gausite dovanė
lę “Artojaus” pavidale, at
minčiai šio baliaus, ir parern- 
site tikrai- kultūrišką lietuviš
ką darbą. Be to, tapsite na
riu Lietuvių Dailės Draugų 
(Friends of Lithuanian Art), 
ir Tamsta, paremdamas šį pa
rengimą, kartu ir paremsite šį 
visą darbą. Prisidėsite prie su
teikimo lietuviam, ateiviam ir 
čia gimusiem, atminties Lietu
vos, taipgi duosit progą paro
dyt svetimtaučiams mūsų lie
tuviškos dailės kūrinį.

Specialiai šiam vakarui Bos
tono Muziejus pavėlins Ko
mitetui išstatyti parodon šia
me parengime kūrinį “Lietu
vos Artoją”, taip, kad tie, 
kurie nematė, galės pamatyt, 
kaip tas kūrinys išrodo.

Prašome sekti amerikoniš
kus laikraščius savo kolonijo
se, nes ir jie aprašys šį pa
rengimą.

Tikimės, kad atjausite ver
tę šio kūrinio, ypač šiuose ne
ramiuose laikuose ir nors už 
jūrių-marių nuo brangios Lie
tuvos būdami. “Lietuvos Arto
jas” Muziejuje primins kiek
vienam lietuviui, kad “Kas 
bus, kas nebus, lietuviška dva- 

nepražusl”
Steponas Minkus, pirm.
Lietuvių Dailės Drau
gi! Komiteto.

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho Lietuvių Moterų Kliu

bas rengia kortų vakarą, spalių 2 f 
d., 7:30 v. v. L.D-.S. Name, 132) 
Medley St. Kviečiame visuomenę 
dalyvauti šiame parengime, bus gra
žios dovanos. Bilietas 25c. Bus ir 
kitų pamarginimų. — Kviečia Ko- 
msiija. (25L252)

NEWARK, N. J.
5 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, spalių 25 d., 7:30 v. v. 
.Turginėj Svet., 180 New York Avė. 
Visi draugai būkite šiame susirinki
me, nes jau aplaikėjpie už šiuos me
tus knygas, Atsilankiusieji gausite 
po knygą. — Sekr. (250-252)

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

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

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avc».

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173

Spalių 31-mą, ketvirtadienį 
Hallowe’en Night, 8 vai 
kare, Kotely 
viešbutyj 
šokių 
galės 
įvyks 
liūs, 
sukelti balansą 
keti skulptoriui Petrui Rimšai 
už jo kūrinį “Lietuvos Arto
ją”, kuris išstatytas parodon 
Museum of Fine Arts, Bosto
ne.

Šio komiteto patarėjai yra: 
Dr. Paul J. Jakmauh, Teisė
jas Bolic, A. Degašius iš Na
shua, N. IL, Adv. Zuzana šal- 
nienė, Dr. A. F. Budreski iš 
Montello, Jack Sharkey, Fr. 
G. Jason, Adv. Antanas J. 
Kupka iš Montello, Stasys 
Mockus, J. A. Kazlauskas, 
Adv. F. J. Bagočius, ir Emili
ja Tataroniutė.

Kolonijų pirmininkai yra: 
Atholio—Adv. Stefanija Vait
kevičiūtė, Juozas Barnis ir 
Vincas Kulesauskas; Bridge
water—Stanley Rudis ir Loui
se Razenas; Brockton—Mari
jona Milteniutė ir Antanas 
Vasaris, Cambridge—Dr. Jo
nas Repshis ir Edwardas Tu- 
rauskis; Brighton—A. Beleke- 
vicius ir A. Strekauskas; Ha
verhill—Ad-v. ] 
niutė; Hudson— 
ppett; Gardner 
Bartkiutė ir Aleksandras Juš
ka; Lawrence—Adv. F. J.
Bobblis ir Ralph Mikolaitis; 
Lowell—J. J. Ruskey ir Vy
tautas Ramanauskas; Lynn — 
Jonas Kilmonis, Mary E. Prey- 
tienė ir S. Zaletskas, Nashua, 
N. H.—Dr. C. I. Umpa, Adv. 
L. F. Velička, Petras Adamo- 
nis, Jonas Tamulionis; Nor
wood—Blanche M. Dąlaliutė, 
Jonas Sastavickas ir C. Sau- 
leniutė; Peabody—-A. Manke- 
vičius; Worcester-**A. Daily- 
da, J. Dirvelis, Adv. C. Tamu
lionis, A. Kraucialis, J. Dva
reckas, J. Bačinskas, J. Me- 
trikaitė, A. Čiupiutė, J. J. 
Bakšys, Kl. Zurlys, J. Raini- 
kis ir J. Burokas; Stoughton 
—P. Jatul, Art. Radvilas ir 
Al Kvedaras.

Bostono, Dorcesterio ir apie
linkės Komiteto nariai yra: 
Mrs. Paul J. Jakmauh, M. Mi- 
ęhelsonienė, Birutė Landzius- 
Seymour, Dr. ir Mrs. A. L. 
Kapočius, Vincent A. Jen
kins, Aleksandras Ivaška, Dr. 
W. G. Duserick, Adv. Wm. F.

Lillian San- 
J. F. Mika- 

! Mikalįoniu- 
Rudokiutė, 

Milda Anes-

Draugai, Stokite j Darbą
Pasiunčiau “Laisvei” pirmą 

prenumeratą iš Našvės. Gi va
jus neužilgo pasibaigs.

Draugai, suskubkite prie 
darbo. Dabar yra gera proga 
“Laisvę” užrašyti lietuviams, 
čionai žmonės “Keleivio” ne
benori nei matyti. Našvės 
žmonės nori gero laikraščio. 
Dabar proga “Laisvę” išpla
tinti tarpe jų.

Todėl, vyrai, visi į darbą. 
Pirmiausia šaukiu F. Buslavį- 
čių ir St. Radzevičių stoti sy
kiu ir darbuotis.

Juk tai yra svarbus darbas 
dėl visų darbininkų. “Laisvė” 
paduoda teisingas žinias iš Lie
tuvos ir iš viso pasaulio. Visi 
mes turime padėti “Laisvei” 
pasiekti visus lietuvius ir ap
šviesti visus darbininkus.

J. Simutis.

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

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

Office Pilone Inside Phone
EVergrccn 4-6971- EVergrecn 4-6485

FLUSHING

Iš LLD 68-tos Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko spalių 
14 dieną. Narių atsilankė ge
ras būrelis. Už šį metą pasi- 
mokėjusių narystės duokles 
narių skaičius pasėtinas. Bet 
dar yra apie pora, trejetas na
rių neųžsimokėjusių. Taigi, 
draugai, pasirūpinkite pasimo- 
kėti, nes jau nauja knyga par
ėjo, tai galėsite gauti.

Taipgi padaryta keli geri 
tarimai. Vienas, tai nutarta 
šaukti specialį susirinkimą, 
kuriame bus apkalbėta visas 
Hartfordo veikimas. Paskirta 
diena spalių 31, 7 :30 valandą 
vakare. Taigi, visi LLD nariai 
dalyvaukite, kuriem rūpi mū
sų judėjimo reikalai, o antras 
nutarimas, tai paimti svetainę 
dėl prakalbų, kurios atsibus 
nedėlioję, lapkričio 17 dieną, 
2 vai. po pietų, naujoj Kliubo 
svetainėj, 227 Lawrence St. 

Į Kalbėtoju bus Vienas iš ge
riausių, kuris nupasakos apie 
dabartinę Lietuvos ir pasauli
nę padėtį. Tai D. M. šoloms- 
kas jum tą viską išaiškins. 
Taigi, visi gerai prisirengkite 
ir traukite su draugais ir pa
žįstamais į prakalbas.

B. M. Žinantis.

Spalių 25 d., 7:30 vai 
kare French Roof Hall, 
Grudžio svetainėj, 1610 Wash
burn St., atsibus labai žin
geidžios prakalbos. Kalbės 
nuo trijų partijų atstovai: re- 
publikonų: Mr. Wandell Y. 
Severson; demokratų: Mr. Al- 
phonsus Casey; komunistų: 
Mr. Carl Reeve, kandidatas į 
Jungtinių Valstijų senatorius 
Philadelphia distrikte.

Rengia Tarptautinis Darbi
ninkų Ordenas. Įžanga visiem 
veltui, Rengėjai.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
®Iš senų padarau 

n a u jus paveiks
lus ir kra javus 
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

WORCESTER, MASS
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

27 d. spalių, 11 vąl. ryto, 29 Endi
cott St. Bus raportas išduotas iš 
LLD 7-to Apskričio konferencijos. 
Taipgi yra daug svarbių reikalų ap
kalbėti. — J. M. Lukas. (251-252)

BRIDGEPQįtr; CONN.
LLD 63 kp. susirinkimas įvyko 

spalių 25 d., 407 Lafayette St. Pra
džia 7:30 v. v. Bus rinkimai atstovų 
į L.L.D. 3-čio Apskričio Konferenci
ją, ir kiti svarbūs dalykai apsvarsty
ti. — Rašt. (251-252)

• w



Penktadienis, Spalių 25, 1940.
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Lankėsi “Laisvėje
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
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Demokratų Kliubo 
14-me A. Distr., 

priėmę rezoliuciją

kad jis 
kadangi 

apysenio

ir
Jo

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

am-
na-

■

ii

Gruodis, 
giminės svei-

pro- 
p ra

li ž- 
CIO

i

■a

spalių 26 d.v Šv. Traicės 
pinėse. Kūnas pašarvotas 
muose.

Kandidatų 
klausimų 

kongresinės 
prieš balsuoto-

Mr. Burt”, sakė kalbė-

Nu vežta 
miegojo per savaitę, 
jama, ar ji bepasveiks. Ją pa
laiko' gyva mechaniška maiti
nimo pagalba.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti prie 

Bar & Grill biznio kaipo bartenderis. 
Taipgi pageidaujama, kad jis mokė
tų biskutį dirbti ir prie virtuvės. 
Sekmadieniais nereikia dirbti. Pra
šome kreiptis: Cleveland Palace, 234 
Cleveland St., prie Fulton St., East 
New York, N. Y. Telephone: Apple
gate 7-9718. (250-252)

PARDAVIMAI
Parsiduoda keturių kambarių ra

kandai. Galima ir kambarius pasi- 
randavot. Esu namieje visados. Pra
šau užeiti. Petras Skrinskas, .35 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(252-253)'

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYN, N. Y.

Spalių 25 d. įvyks biznio skyriaus 
susirinkimas, Liet. Am. Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė. Kliubo na
riai, kuriems rūpi šios organizacijos 
finansinė padėtis, būkite ant šito 
susirinkimo sekantį penktadienį, 
pradžia 8 v. v. — Frank Vaitukai
tis. . (250-252)

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo ai>*-> 
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. ¥.
Telephone: Evergreen 8-9770

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. &

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami EuropiSko ir AmerikonlSko stiliaus. Puikūs, Uetuvlik* 

narną/4ąrbo, Jdlbasai Ir kepta parSiena; gaspadorUkal 
nuvirti kopūstai Ir barsčiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO na VĖLAI VAKARO

m. 
d., 
d.,

; Ukrainų 
prakalbose

I Brooklyne, 
.užgiriančią republikonų kan- 
[didatą Willkie.

Pereitą trečiadienį pateko 
man į rankas kvietimas daly
vauti spaudos atstovų pasikal
bėjime su Samuel Burt, Ame
rikos Darbo Partijos kandida
tu į kongresmanus iš 14-to 
distrikto. Nereikia nei klaust,

Vasarbslalki Visada yra gražus paalrlnklmas pienišką valytą 
ir dnrtovtu—Virto Ir tahq!

Senatorius James M. Mead, 
vėl kandidatuojantis į senato
rius ant demokratų tikieto, iš
vyko eilei mitingų 
statė“.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberla!

■ «
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Aštuntas puslapis

Samuel Burt Turi Galimybių 
Būti Išrinktu Kongresai!

dustrijos piktas Lepkės 
Gurrah raketierių gaujas, 
vadovybėj unijistai išsikovojo 
keleriopai didesnes algas ir 
sutrumpinimą darbo valandų 
nuo 60 ir 70 per savaitę iki 
35 ir' 40 valandų.

Programos pradžioj, jo kam
panijos vedėjas pasakė trum
pą įvadą, pažymėdamas, jog 
gyvename kritiškame periode 
ir dėlto be galo svarbu, kas 
mus atstovaus kongrese. Vie
nas kelias veda į sunaikinimą 
demokratijos, kitas į praplėti
mą demokratijos, 
bandymas vengti 
reiškia vengimą 
atsakomybės 
jus.
tojas,.“klausimų nevengia. Jis 
atvirai ir griežtai yra pasisa
kęs visais svarbiais dienos 
klausimais ir jūs čia esate su
kviesti, kad klaust pas jį vis
ko, kas apeina jums, kas galė
tų apeiti jūs laikraščių skaity
tojams.“

Pasipylė gausa klausimų.

ran; ateivių registracijos ir 
konskripcijos klausimais jis 
nekenks pravedimui įstatymų, 
bet kovos už teisėtą atšauki
mą tų įstatymų; kovos už ci- 
viles laisves visiems ir laisvę 
unijoms; už pastovius WPA 
darbus unijinėmis algomis; už 
darbus visiems’ galintiems ir 
norintiems dirbti be diskrimi
nacijos dėl pilietybės, rasės, 
religijos ar politinių pažiūrų, 
bet jeigu neduodama darbų, 
tad jis stoja už pakankamą 
šelpimą irgi be diskriminaci
jos; už apsaugą ir užlaiky
mą kariuomenėn paimtų 
rų šeimoms.

Nestebėtina, kad tokią 
gramą ir jai atatinkamu 
eities rekordu kandidatą 
gyrė Didžiojo New York o
Taryba, kurios, beje, jisai yra 
nariu.

N. Y. Komunistai Sukėlė 
$15,000 per 24 vai.
Bėgiu 24-rių valandų po Is

rael Amterio atsišaukimo pi
nigų ginti baloto teisėms New 
Yorko “up-state“, kaip skel
bia “Daily Worker”, New 
Yorko komunistai sudėję 15 
tūkstančių dolerių. O tai bu
vo po sukėlimo bėgiu 18-kos 
savaičių $245,808 rinkimų 
fondui.

Lietuvių kuopose, kurių kvo
ta buvo $400, kaip girdėti, ir
gi dedama pastangos sukelti 
nors kiek tos skubiosios ’ pa- 
gelbos, prie kurios tikisi ir 
simpatikus dar kartą prisidė- 
siant. K.

Pereitą trečiadienį lankėsi 
Juozas Anglis, velionio Rugie- 
niaus giminaitis iš Huntington 
Sta., L. I. Padėkojęs “Laisvei“ 
už atmintį apie velionį dien
raštyje, dovanojo $1 dienraš-1 
čio reikalams.

sjs ;j<

Antradienį aplankė “Lais
vę“ svečias iš Stamford, Conn., 
Wm. Deksnys, atvažiavęs New 
Yorkan vos tik vienai dienai, 
su reikalais. Jis užsimokėjo 
už “Laisvę“ ir paaukojo $4.50 
“Laisvės“ reikalams.

:»c * :|c

Taipgi lankėsi Katrina Žu
kauskienė iš Newark, N. J., 
žymioji “Laisvės“ vajininkė, 
kaip ir visada vajaus metu, 
vežina pluoštu prenumeratų.

Demokratę Kandidatas 
Išvyko “Up-state”

SAMUEL BURT
kad pakvietimas pasimatyt su 
būsimu kongresmanu (o atro
do, kad jis bus) buvo malo
nus, tad be dvejonių ten nu
vykau.

Pasiekus Broadway Central 
viešbutį, N. Y., radau gražų 
būrį spaudos atstovų 
keliems pribuvus neužilgo eita 
ir prie programos.

Biskį nustebino pats kandi
datas—man atrodė, 
bus dar neatvykęs, 
aš dairiausi kokio 
vyro, o tokio ten nebuvo. Bet-i jį remia, ar kandidatas sutik- 
gi mano apsirikta, jis ten bu
vo atvykęs pirma daugelio 
mūsų ir buvo ne senis, bet vie
nas iš jauniausių—35 metų.

Tačiau patyrimais ir nuovei- 
kiais darbiečių kandidatas Sa
muel Burt jau senas. Jis šion 
šalin atvežtas mažu berniuku. 
Skurdo buvęs priverstas ap
leist mokyklą, kad padėt šei
mynai uždirbt pragyvenimą. 
Jaunu vaikinėliu būdamas jaux 
dirbo kailių industrijoj, o 21 
metų sulaukus jau buvo iš
rinktas vedėju unijos 53-čio 
Lokalo, Philadelphijoj.

Nuo to laiko jis nuolatos 
buvęs darbymetėj organizavi
me Tarptautinės Kailių ir Odų 
Darbininkų Unijos, CIO, ku
rios jis dabar yra vice-prezi- 
dentu. Jo sugabumas sugyven
ti su visokių tautų darbinin
kais padėjo sucementuoti uni
joj vienybę ir išvalyti iš in-

ir dar [Spaudos atstovai norėjo žino
ti, ką jis mano apie ateivių re
gistraciją, konskripciją, civi- 
les teises, teises darbo prie 
WPA ateiviams, 
visiems darbo

Taipgi buvo pranešta, kad 
susiedijoje susidariusios gru
pės liuosnorių, kurios lanko 
tenykščius gyventojus, ir kad 
42 nuošimčiu visų aplankytų 
pilnai sutinka su programa ir 
pasižada balsuoti už Burt. Ir 
ne tik 14-to, bet ir kitų dis- 
triktų daugelis piliečių esą su
sidomėję Burto išrinkimu. Jie 
mano, jog tai būtų kongrese 
antras Vito Marcantonio, tik 
kitu vardu—Burt, kadangi jis 
yra pasižadėjęs besąlyginiai 

! remti Marcantonio įneštus
negrams ir bilius ir Marcantonio yra jį 

reikalingiems, užgyręs, kaipo būsiantį san- 
apie pašalpą. Jie įdomavo, kas darbininką.

Kituose d įstrik tuose gyve
nantieji, patys negalėdami už 

sakoma, pasitar
nauja jo kampanijai aiškinda
mi apie jį to distrikto darbi
ninkams šapose, taipgi atlan
kydami savo pažįstamus, .gy
venančius 14-tame kongresi
niame distrikte. i i

tų atvykt į organizacijų mi-. 
tingus atsakyt klausimus, ir jį balsuoti, 
daug ko kito jie norėjo žinot.

Čia kandidatas įteikė vi
siems po kopiją savo pareiški
mo, kuriame jis kaip tik ir 
pasireiškia tais ir daugeliu 
čion nesuminėtų klausimų. 
Prie to trumpai ir gabiai, aiš
kiai jis paryškino bei plačiau 
panagrinėjo eilęs svarbių pro
blemų. Iš jo pareiškimų-pro- 
gramos plačiau prisieis para
šyti sekamose laidose, o šiuo- 
mi tenka trumpai priminti, 
kad jo programa kiekvienam 
darbo žmogui priimtina, bran
gi, kadangi ji paliečia visą jo 
gyvenimą. Ir jei Samuel Burt 
ir daug kitų tokių būtų išrink
ta, darbo žmonių gyvenimas 
galėtų pagerėti.

Tumpoj sutraukoj jo pro
grama tokia: Griežtai priešin
gas įtraukimui Amerikos ka-

Atydai IDS 3-čio Apskričio 
Konferencijos Delegatams!

Konferencija įvyks sekma
dienį, 27 d. spalių (Oct.), 
1940, Šv. Jurgio Dr-jos svetai
nėj, 180 New York Avenue, 
Newark, N. J. Prasidės 10 vai. 
ryto.

Delegatai, kurie norėsit kar
tu važiuoti, malonėsit susirink
ti į “Laisvės” ofisą nevėliau 9 
vai. ryto.

Sekr. J. Dainius.

Krutamieji Paveikslai
BROOKLYNO LIETUVIŲ STYGŲ ORKESTROS PARENGIME

Šeštadienį, Spalių 26 October
“LAISVES” SVETAINĖJE

419 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Brooklyn© Stygų Orkestrą, kuri dvigubai padidėjo nariais negu, kad čia matot.
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Bus rodoma krutamieji paveikslai is LDS, LMS Seimų, iš “L.” pikniko Phi- 
ladelphijoj ir iš kitų išvąžiavimų. Taipgi Stygų Orkestrą linksmins publiką su nau
jom muzikos melodijom. ' Kviečia Rengėjai.

Prof. Bacevičiaus 
Tėvas Rašo

Pereitą ketvirtadienį
Vytautas Bacevičius gavo laiš
ką iš Kauno nuo savo tėvo, 
Vinco Bacevičiaus. Jis be kit
ko žymi, kad nors pastaruoju 
laiku Kaune viskas pabrango, 
tačiau mokytojams ir visiems 
dirbantiems už algą pakėlė 40 
nuoš. algas.

Kauno konservatorijos di
rektorium dabar yra kompo- 
zitorius-muzikas 
Kaune visi prof, 
ki ir linksmi.

Prof. Vytauto
tėvas Kaune yra vienos did
žiulės pradžios mokyklos 
rektorius ir mokytojas.

Puošniam viešbutyje Pierre, 
N. Y., rasta miegant šviesia
plaukė graži, jauna moteris, 
kuri užsiregistravus po vardu 
“p-lė Mary Rogers“, bet ne- 
padavus antrašo. Ji užsimokė
jus už naktį $7 ir tik nuėjus 
klausti, ar ji liksis kitai nak
čiai, ją rado miegančią nuo 
kokių stiprių vaistų miegui, 

ligoninėn ji pra- 
Abejo-

Anna Salczunas, 58 m. 
ž.iaus, mirė spalių 23-čią 
muose, 528 Evergreen Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 

‘ i ka
na-

Stanley Grinkevičius, 47 
amžiaus, mirė spalių 21 
laidotuvės įvyko spalių 24 
šv. Kazimierp kapinėse. Kū
nas pašarvotas graboriaus 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne.

Abiejų laidotuvių pareigo
mis rūpinas graborius J. Garš
va.

Kongresinis Kandidatas 
Kalbės Penktadienį

Robert Minor, arba kaip 
darbininkų priprasta vadint 
“kovingasis Bob” (prisiminus 
nesuskaitomus darbininkų gy
nimo rekordus), kalbės atviro 
oro mitinguose, Brooklyne, 
spalių 25-tos vakarą, penkta- 

‘ dienį. Pirmasis bus 8 :30 vaka- 
.ro prie 3200 /Coney Island 
Ave., o antrasis 9:40 vakaro, 
prie E. 17th St. ir Kings High
way. • . .

Minor yra komunistų kandi
datu į kongresmanus iš 8-to 
kongresinio distrikto.

PUIKŲ JUDj PRADĖS 
RODYTI ŠIANDIEN

“Stenka Razin“, 17-jo šimt- 
mečio kovotojas prieš cariz
mą ir vergiją Rusijoje, apie 
kurį liaudis ir šiandien tebe- 
dainuoja dainas, bus perstaty
tas puikiame judyje, kuris 
Amerikoje bus rodomas dar 
pirmu kartu.

| Judį rodys spalių 25, 26 ir 
27-tą, “Apšvietos“ Draugijos 
salėj, 9 Second Ave., N. Y. 
Valandos: 25-tą nuo 6 vai. 
vakaro, 26-tą nuo 3 po piet, 
27-tą nuo 1 vai. p. p. Anksty
bosiomis valandomis įžanga 30 
centų, vėliau 40c._ Vaikams vi
sada 15c. 1 R.

Pirkėjų Moterų Lyga išstojo 
darban forjnuot plątų komite
tą gint Mokytojų Unijos Loka
lų 5-tą nuo atakos iš reakci
nio Rapp-Coudert Komiteto, 
kuris iš mokytojų pareikalavo 
narių sąrašų. Daug unijų ir
gi stoja su mokytojais.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(Dantų gydytojas)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta•
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
DANTIJ GYDYTOJAS j

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

Gerbiamieji:
Jumis gerai pažįstamas A. Petraitis persiskyrė su 

šiuo pasauliu '12 d. gruodžio, 1940. Mes, šeimos na
riai, netekome tėvo ir biznio gaspadoriaus, kurio 
pastangomis įkurta Grand Chair Corporation forni- 
čių krautuvės. Atsakomingas biznio vedimas liekasi 
vesti mums jauniemą, su mūsų motinos pagelba. 
Mes vesime biznio reikalus taip, kaip mūsų tėvas 
vedė ir stengsimės išlaikyti visą tai, kas riša biznį 
su visuomeniško pobūdžio veikimu tarpe lietuvių. 
Kiek mums galimybės leis, mes neatsisakysime remti 
visa tai, kas mums atrodys remtina, kaip iki šiolei, 
taip ir ateityje. Biznio reikale stengsimės užganė
dinti savo kostumierius, parduodant kuo prieina: 
miausiom kainom ir mandagiu patarnavimu.

Todėl kviečiame lietuvius atsilankyti į mūsų krau
tuves ir apsipažinti su mūsų rakandais ir kainomis 
ir palyginti kainas su kitomis krautuvėmis.

Tariame visiems savo kostumieriams širdingai 
ačiū už Jūsų paramą ir prisidėjimą prie lietuvių ra
kandų krautuvės ištobulinimo. Prašome nepamiršti, 
reikalui esant, atsilankyti ateityje.

M. PETRAITIEN® ir ŠONAI.

Lietuvių Rakandų Krautuve 
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai 
GRAND CHAIR CORPORATION 

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
PETRAITIENfi Ir SC^AI, Biznio Vedėjai

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

£ i

W-

F. W. SHAUNS

Tėl. Virginia 7-4499

(SHALINSKAS)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- 

rhai visose dalyse miesto

I?I

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME M ASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai i^mieruos jūsų namus ir jdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokatamus be jokio mokesčio.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name
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