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New Yorko miesto valdžia 
gąsdina transporto darbinin-
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kus didele bausme, jeigu jie 
bandytų streikuoti. Mat, po
žeminiai ir iškeltieji trauki
niai dabar yra miesto nuosa
vybėje.

Vadinasi, miesto darbinin
kams atimta teisė streikuoti. 
O už šitą teisę Amerikos dar
bininkai kovojo daugiau kaip 
šimtą metų. Ar dabar jie be 
kovos tos teisės išsižadės?

Lewis Šaukia Darbininkus Apgint Savo 
Laimėjimus, Kovot už Sąlygų Pagerinimą 

ir Pilietinių Teisiy Išlaikymą

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
PASKANDINO TRIS 

ANGLŲ LAIVUS

New Yorko valdžia nėra 
darbininką valdžia. Jai dar
bininkų interesai svetimi.. To-' 18. 
dėl uždraudimas darbininkam'chelsea atsidarė šičia Tre- 
streiku ginti savo interesus 
yra baisi neteisybė.

Atlantic City, N. J., lapkr.
Šiandien Kotelyje

Prieš šiuos prezidentinius 
rinkimus John L. Lewisas pa
darė dvi napteisinamas klai
das. Viena jo didelė klaida 
buvo, kai jis užgyrė Willkie 
kandidatūrą. O antra—kai jis 
prižadėjo rezignuoti iš CIO 
prezidentystės, jeigu prezi
dentu vėl būtu išrinktas Roo- 
seveltas.

Lewis yra labai reikalingas 
CIO judėjimui. Jį nori išėsti 
Sidney Hillman, kuris pamiršo 
darbininkų reikalus ir atsida
vusiai tarnauja militarizmui.

Ką pagaliau Lewis pada
rys CIO konvencijoj, dabar 
sunku atspėti. Jeigu jis iš- 
tiesų pasitrauks iš CIO vado
vybės, tai padarys trečią ne
dovanotiną klaidą.

nori vaikiškiausio 
tai pasišauk talkon 
Jis tame ekspertas. 

Ve jis ir dabar klausia:
“Bet kokia prasmė ‘bago- 

čiams’ pirkti daugiau drabu
žių, negu jiems reikia? Ir ko
dėl ‘spekuliantai’ turi supirki
nėti prekes ir jas slėpti: ką 
jie tikisi iš to pelnyti?”

Kalba eina apie Lietuvą. 
Grigaitis to visai nesupranta.

Turime žmogų pamokinti. 
Pamokinsime sekamais klau
simais: O kokiems galams 
Amerikos turčiai turi namus 
po kelias dešimtis kambarių, 
ponai po kelias dešimtis “siū
tų”, o ponios po šimtus sukne
lių ? O kam reikalingi tur
čiams tie šimtai milionų dole
rių, juk jų neprarys, nei mir
dami nenusineš? Vienok jie 
turi. Gal Grigaitis paaiškins?

Jeigu 
klausimo,

čiasis Konstitucinis Suva
žiavimas Industrinių Orga
nizacijų Kongreso (CIO). 
John L. Lewis, generalis 
CIO pirmininkas patiekė 
raportą suvažiavimo dele
gatam. Visų pirma raportas 
duoda pasargą, jog “šis CIO 
suvažiavimas įvyksta tokiu 
laiku, kuomet visos ameri
kinės įstaigos yra traukia
mos į žiaurius kvotimus.

“Mes čia susirenkame še
šėlyje pasaulinio krizio, 
kuris gręsia į savo sūkurį 
įtraukt mūsų šalį,” sako 
Lewis:

“Visur aplinkui mes ma
tome karą ir imperializmą 
bjauriausiuose jų pavida
luose. Mes susiduriame su 
būtinu reikalu gint savo ša
lį nuo tų pavojų, išlaikyt 
mūsų laisves nuo užpuoli
mų iš lauko pusės ir iš vi
daus, ir įrodyt pasauliui ir 
Amerikos žmonėms, kiek 
mūsiškės įstaigos turi do
ros ir svarbos.”

Lewis pareiškė, jog CIO 
išlaikė ir padidino savo jė
gą todėl, kad ši unijų orga
nizacija mokėjo tarnaut ne 
tik reikalam “darbininkų, 
bet visų amerikiečių.” Kar
tu jis įspėjo, kad mes turi
me visuomet atsižvelgt į di
delius pavojus, kurie dabar 
visomis pusėmis gręsia dar
bininkam ir mūsų šaliai:

“Mes esame aiškiai, pa
triotiškai ir be dvejojimo 
pasisakę, kaip mes stojame 
už šalies gynimą, ir kad jos 
gynimas reiškia ne tiktai 
apgint mūsų žemę nuo ka
rinių įsiveržėlių, bet taipgi 
apgint mūsų pragyvenimą 
ir mūsų laisves nuo atžaga- 
reiviškų pelnininkų, nes jie 
norėtų pavartot savanau
diškiem tikslam kritiškąją

O Lietuvoje jiems dar “rei- 
kalingiau”. Viena; jie klasinio 
instinkto vedami stengiasi pa
kenkti socialistinei vyriausy
bei, kraštą apiplėšiant. Antra, 
jie perkasi “lietingai dienai” 
—žino, kad ta diena jiems at
eina. Nori iš anksto apsirū- padėtį, su kuria susidurtų ši 
pinti, visko prisikraudami ir šalis, 
paslėpdami.

Su spekuliantais ras pats. 
Viena, jie irgi nor: pakenkti 
žmonėms. Antra, jie taip pat, 
kaip ir Grigaitis ir visi sme- 
tonininkai, trokšta ir laukia 
socialistinės vyriausybės nu
vertimo. Laukia Hitlerio. Ma
no, tada jiems vėl saulė už
tekės : prekes galės brangiai 
parduoti, žmones šimteriopai 
aptapti.

Jeigu šito paprasto dalyke-' 
lio Grigaitis nebesupranta, tai 
jis parodo savo visišką politi
nį suvaikėjimą.

Brolis Jurgelionis ėmė ir pa
liejo smetoninius barščius. Jis 
išplepėjo “sekretą”.

Štai kame dalykas: Aną 
dieną nužemintai Washingto- 
nan nukiūtino ir Grigaitis, ir 
Šimutis, ir Bagočius ir dar ke
letas didvyrių.

Kas juos paskatino ten va
žiuoti ?

Į šį klausimą dabar atsako 
brolis Jurgelionis. Jis sako, 
kad ši misija buvo sugalvota 
“Lietuvos pasiuntinybėj”. Va
dinasi, Smetonos agentai jiems 
įsakė važiuoti Washingtonan

“Karinė (dabartinė) eko
nomija šioje šalyje yra ne
sveika ekonomija; jinai po
litiniai traukia linkui kari
nių avantiūrų užsieniuo
se... ir ji turi savyje;dai
gus ūkiškojo susmukimo, 
kuris gręsia po to, kai ka
rinis laikotarpis užsibaigs.”

CIO, todėl, turi darbuotis 
“smarkiau negu bet kada,” 
idant “tikriau būtų išrištas 
nedarbo klausimas,” idant 
būtų įvesta žmonėm geres
nė gyvenimo apsauga.

“ši CIO programa reika
lauja palaipsniui kelt tikrą
jį žmonių uždarbį, galėjimą 
reikmenis pirkti; ji reika
lauja sutrumpint darbo lai
ką, kad tuo būdu visi be
darbiai gautų darbų ir kad 
sykiu būtų praplatinta ga
myba. ši CIO programa 
taipgi reikalauja išleist

įstatymus, kurie duotų už
tikrinimą ir progą jauniem 
ir seniem, bedarbiam ir vi
siem vargšam, kuriem nėra 
kitokio aprūpinimo.

“CIO labiausia ir pamati
niai pasitarnavo šiai šaliai 
tuom, kad ji suorganizavo 
į šiandienines industrines 
unijas milionus darbininkų, 
kurie pirmiau buvo neorga
nizuoti. Ir nereikia užmiršt, 
jog tie įstatymiški ir poli
tiški pagerinimai, kurie bu
vo padaryti, tai jie žymia 
dalim buvo padaryti per 
darbo žmonių pastangas.

“Darbininkai, todėl, turi 
panaujint savo pastangas, 
padidint savarankišką orga
nizacinę savo galybę, pra- 
platint industrinę unijų or
ganizaciją ir išrinkt į val
džios vietas tokius atstovus, 
kurie vykdytų žmonių valią, 
—jeigu mes norime apgint 
savo laisves ir demokrati
nes įstaigas, apgint jau lai
mėtus socialius įstatymus ir 
eit pirmyn su savo toli-sie- 
kiančia programa, kurios 
tikslas yra padaryt Ameri
ką laimingesnę if geroviš- 
kesnę.

“Dabar užima aukštas 
vietas šalies valdžioje tokie 
žmonės, kurie nenori, kad 
darbininkai dalyvautų • daly
kuose paliečiančiuose visą 
šalį. Jie nenori todėl, jog ži
no, kad darbininkai pakeltų 
savo balsą, reikalaudami ne
leist šalies gynimą išnaudot 
privatiškiem pelnagrobiam. 
Darbininkai reikalauja tin
kamos atstovybės valdžioje, 
bet ne tokiais pagrindais 
kaip dabar. Nes dabar val
džioje yra šimtas milionie- 
rių atstovų, o darbininkų 
viso tiktai vienas.”

Lewis savo raporte taipgi 
reikalavo visur pakelt dar
bininkam algas proporcio- 
naliai su samdytojų * įplau
komis, apribot gyvenimo 
reikmenų kainas, numušt 
didžiuosius pelnus; pakelt 
taksus turčiam, o sumažini 
taksus tiems žmonėm, kurie 
mažai turi iš ko juos mo
kėti.

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečių lakū

nai bombomis nuskandino 
prekinį anglų laivą, 8,000 
tonų įtalpos, ir du žibali
nius laivus, vieną 3,000 to
nų, kitą 2,000 tonų; be to, 
jie sužeidė du kitus preki
nius Anglijos laivus.

V o kiečių b o m b i n i n kai 
Londone pataikė į Waterloo 
tiltą; Kenningtone — į ge
so dirbyklą, Paddingtone į 
geležinkelio stotį ir padegė 
bei apardė įvairius kariškai 
svarbius pastatus Ports- 
mouthe ir Southamptone.

MUSSOLINIS SAKO, ANGLAI 
PERDAUG.'PASIGYRĖ

Rama, lapkr. 18. — Mus- 
solinis pareiškė, jog anglai 
melagingai pasigyrė, kad jų 
orlaiviai pavojingai bombo
mis sužeidę Tarante tris di
delius Italijos karo laivus ir 
kelis mažesnius. Jis sake, 
kad anglai ten sunkiai su
žeidė tik vieną italų karo 
laivą, bet ir tas būsiąs pa
taisytas, o kiti du esą tik 
mažai sužeisti. O su Grai
kija tai italai apsidirbsią, 
jei ne- per dvi savaites, tai 
per porą mėnesių..

Pasak Mussolinio, tik 362 
italai iki šiol žuvę Graikijos 
karo fronte. Jis pašiepė 
graikų pranešimus, kad jie 
dabar apsupę 130 Italijos 
tankų. Mussolinis tvirtino, 
kad vokiečiai Francijoj su
čiupę dokumentus rodan
čius; jog graikų valdžia siū
lė Anglijai ir Franci j ai ka
ro lėktuvų ir laivų stovyk
las Graikijoj.

Jis teigė, kad net viena 
Vokietija apsidirbtų su An
glija, o dabar vokiečiam pa
deda Italija.,

Trečias Sprogimas 
Chemikalų Fabri

ke Per Savaitę

SUMANYMAS DARFTUOT 
LEWISA CIO PIRMININKU

ir išniekinti naująją Lietuvą.
O tas tik parodo, kas šian

dien nusako 
mučiams ir 
politiką.

Grigaičiams, ši- 
Michelsonams jų

Atlantic City, N. J., lapk. 
18. — Tarp 500 CIO suva
žiavimo delegatų išsivystė 
judėjimas draftuot J. L. 
Lewisą vėl būt pirmininku 
šios organizacijos, nežiū
rėt, kad jis buvo žadėjęs pa
sitraukt iš vadovybės, jeigu 
Rooseveltas bus trečiu kar
tu išrinktas prezidentu.

Spėjama, kad jeigu Lewis 
nesutiks, tai veikiausiai bū
siąs CIO pirmininku išrink
tas Phil. Murray, Plieno 
Darbininkų O r g a njzavimo 
Komiteto pirrhitrinkas.-

ORAS. —- Dalinai L 
niaukę; šalčiau.

apsi-

Bridgeville, Pa. — Sek
madienį čia susprogo didy
sis triobėsis American Cya- 
namid ir Chemikalų Korpo
racijos, ir tapo sužeisti du 
darbininkai. M e d ž i aginiai 
nubštoliai siekia $250,000. 
Šalies valdžios agentai , ir 
valstijinė policija nužiūri, 
kad sprogimą gal kas tyčia 
padarė, ir jieško* kaltininkų.

Fabrikas dirbo mažas pa
degamąsias bombas Ameri
kos valdžiai, vartot jas ar
mijos pratimams.

Šiokiomis dienomis tame 
fabrike dirbo 600 darbinin
kų, o sekmadienį, kada įvy
ko eksplozija, tiktai 25.

Savaite pirmiau sprogi
mas tos korporacijos Calco 
chemikalų dirbykloj Bound 
Brooke, N. J., užmušė su
perintendentą ir sužeidė* 
tris darbininkus. Praeitą 
antradienį dinamito eksplo
zija jos fabrike ties New 
Castle, Pa., ? užmušė tris

Komunistui Partija Tarptautinė 
Nors Turi Nutraukt Ryšius su 

Komunistų Internacionalu
New York. — Specialis 

suvažiavimas Amerikos Ko
munistų Partijos Oddfel
lows svetainėje lapkričio 16 
d. vienbalsiai priėmė savo 
Visašališko Komiteto pasiū
lymą nutraukt organizaci
nius ryšius su Komunistų 
Internacionalu, šis pasiūly
mas padarytas ir priimtas 
tik todėl, kad jeigu Ameri
kos Komunistų Partija pa
laikytų savo sąryšį su Ko
munistų Internacionalu, tai 
generalis Jungtinių Valsti
jų prokuroras, pagal Voor- 
hiso sumanymu išleistą įsta
tymą, galėtų sunaikint Ko
munistų Partija kaip viešą 
teisėtą organizaciją. Šis 
įstatymas įeina galion pą 
naujų metų.

Komunistų Partijos Visa-

šališko Komiteto rezoliucija 
tuo reikalu, įteikta genera- 
lio jos sekretoriaus Earl 
Browderio, sako, jog Voor- 
hiso įstatymas “turi tikslą 
priverst žmones sutikt su 
Jungtinių Valstijų įtrauki
mu į imperialistinį karą.”

Kaip Browderis nurodė 
tame pareiškime - rezoliu
cijoj, Voorhiso įstatymas 
duoda neribotą teisę gene- 
raliam Jungtinių Valstijų 
prokurorui, pagal savo nuo
žiūrą, štai kaip elgtis:

Jis gali reikalaut, kad bi
le organizacija palaikanti 
ryšius su bile kokia užsie
nių organizacija turi pri- 
duot jaiti pilną sąrašą var
dų ir adresų kiekvieno savo 
nario ir rėmėjo; kad ji turi 
iš anksto įteikt adresą kiek-

leidinio

Amerika Perleidžia 
Anglijai Geriausius 
Savo Bombininkus

be sustojimo

Sūn Diego, Calif. — Con
solidated Orlaivių Korpora
cija šičia stato Anglijai ga
li n g i a u s i us ir toliausiai 
skrendančius bombinius or
laivius Amerikoje ir, galbūt, 
visame pasaulyje. Jie vadi
nami B-24, sveria 20 tonų, 
gali nešt po keturis ‘ tonus 
bombų ir
skrist 3,000 mylių. Šitoks 
bombininkas 
inžinus, po 1,200 arklių jė
gų, viso 4,800 arklių jėgų. 
Tai naujoviškesni ir smar
kesni bomberiai negu “le
kiančios tvirtovės” B-17, 
kurias Amerika iki šiol tu
rėjo.

Kai kongresmanai ir se
natoriai ginčijosi, ar Ame
rika turėtų perleist Angli
jai dalį “lekiančiųjų tvirto
vių,” jau minima ameriki
nė korporacija statė Angli
jai dar galingesnes “lekian- 
čiąsias tvirtoves.” Jos buvo 
Anglijai būdavojamos pir
ma negu prezidentas Roo- 
seveltas viešai paskelbė; kad 
perves Anglijai pusę visų 
orlaivių ir kitų karo pabūk
lų, kuriuos pagamins Ame
rikos fabrikai; kita pusė 
liks Jungtinėms Valstijoms.

turi keturis

Angly Lakūnai Už
kūrė Milžiniškus 

Gaisrus Hamburge
London, lapkr. 18. — An

glijos orlaiviai vakar per 
naktį neatlaidžiai bombar
davo prieplauką, traukinių 
stotis ir fabrikus Hambur
ge, didžiausiame Vokietijos 
uoste. Jie į tuos taikinius 
numetė daugiau kaip tūks
tantį padegančiųjų bombų 
ir šimtus .didžiųjų sprogi
mų, ir užkūrė milžiniškus 
gaisrus. Anglų lakūnai sa
kosi padegę Hamburgo lai- 
vastatyklas, žibalo ir elek
tros dirbyklas ir kitus fab
rikus.

Kiti būriai Anglijos or
laivių tuo laiku bombarda- 

I vo vokiečių prieplaukas, ka-
nalus ir lėktuvu stovyklas 
Belgijoj, Holandijoj ir šiau
rinėj Francijoj.

.'/...................... '....... -------------------------■■-----------------------

CIO Nori Teisingos Vienybės 
su Darbo Federacija

Atlantic City, N. J.—CIO 
pirmininkas J.- L. Lewis sa
vo raporte pareiškė, jog 
CIO trokšta teisingos vie
nybės su Amerikos Darbo 
Federacija, kad visos CIO 
industrinės unijos būtų pri
imtos į Federaciją kaipo 
pilnateisės; bet Federacijos 
vadai sutinka priimt atgal 
tik seniau Federacijoj buvu
sias unijas, o. naujas didžią
sias CIO Unijas tai jie žada 
persi j o t ir žiūrėt, kurias 
priimt;. Ratiniais pagrin-

vieno savo susirinkimo, 
ną apyskaitą visų 
kiančių, pinigų, vartc 
tiesioginiai ar 
tos organizacijos darbe; 
pijąs kiekvieno 
spaudinto ar m
to lapelio ar knygelės, 
tiktai organizacija 
Taip, pagal šį įstatymą, 
ri daryt ne tik centraliniai 
organizacijos v i r š i n inkai, 
bet ir kiekviena jos kuopa 
ir kiekvienas vietinis virši
ninkas. O už neišpildymą 
bent vieno iš tų reikalavi
mų, generalis prokuroras 
gali be teismo baust kiek
vieną atsakingą ąsmenį ka
lėjimu iki penkių metų ir 
pinigine bauda iki $5,000.

“Aišku, jog ne viena or
ganizacija, kuriai šio įstaty
mo patvarkymai pritaikomi, 
visiškai negalėtų veikt ki
taip, kaip tik pagal mylistą, 
kurią jai galėtų suteikt ge
neralis Jungtinių Valstijų 
prokuroras,” nurodė Brow
deris:

“Kiekviena organizacija, 
kuriai šio įstatymo patvar
kymai pritaikomi, visiškai 
priklausytų nuo to valdinin- . 
ko malonės. Ji visų pirma 
turėtų pati įvest juoduosius 
sąrašus prieš savo narius ir 
rėmėjus, tokius juoduosius 
sąrašus, kokius išgaut jau 
per eilę metų darbuojasi 
Martin Dies, idant tie są
rašai būtų įduoti aršiau
siems tų žmonių priešams.”

Tas įstatymas pirmoj vie
toj atkreiptas prieš Komu
nistų Partiją, bet jis galėtų 
būt panaudotas ir prieš so
cialistų, katalikų, masonų, 
Amerikos Darbo ■ Federaci
jos organizacijas, turinčias 
tarptautinių ryšių, kaip nu
rodė Browderis.

Nors Komunistų Partija 
! dabar priversta nutraukt

kad i tarptautinius o r g a n i zaci- 
Ka- nius ryšius su Komunistųnius ryšius su Komunistų 

Internacionalu, bet jinai lai
kysis tarptautiškumo prin
cipo, “kuriam kiekvieno ko
munisto gyvybė yra besąly
giniai pašvęsta,” užreiškė 
Browderis:

“šiam principui mes, kuo
met tik reikės, su džiaugs
mu paaukosime savo gyvy
bes, nes tas suteikia gyveni
mui prasmę, daro gyvenimą 
išdidžiu, didvyrišku, vertu 
gyventi, o tai yra vieninte
lis užtikrinimas visai žmo
nijos ateičiai.”

Browderis, be kitko, pri
minė, kad jau Tarptautinė 
Darbininkų Sąjunga (Pir
masis Intenacionalas) vado
vybėje Karolio Markso ir 
Fr. Engelso 1863-64 metais 
sukūrė tokį judėjimą, kad 
neleido Anglijos reakcinin
kam eiti karu prieš Jungti
nes Valstijas, už pietinius 
jose vergų savininkus. Ir 
“Lincolnas, didžiausias pre
zidentas, mielu noru priėmė 
tokią pagalbą nuo Pirmojo 

anglų prieplaukos miestą. I Internacionalo.”

ko-

Vokiečiai Pripažįsta, 
Hamburgui Padaryta 

rinių Nuostolių
Berlin. — Vokiečių

manda dar pirmą kartą pri
pažino, kad anglų bombinin- 
kai pataikė į kai kuriuos 
kariniai svarbius pastatus 
Hamburge, bet sako, kad 
jie “labai mažai tepadarę 
kariniu nuostolių.” c- v

Anglų bombininkai, be 
kitko, pažeidė Hamburge 
keturias ligonines, šešias 
mokyklas ir padegė bei ap
ardė didelį skaičių apart- 
mentinių namų, kaip pa
duoda vokiečiai.

Washington, lapkr. 18. — 
Anglija šaukiasi didžių tier 
sioginių karo paskolų iš 
Amerikos; bijo, kad kitaip 
gaį prakištų karą.

London, lapkr. 18. — Vo
kietijos orlaiviai per 13 va
landų be atlaidos ardė ir de
gino Southamptoną, didžios

■
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mi kriminalinės praeities žmonės, kiek 
galėdami išnaudojo plunksnos ‘darbihin- 
<us, nes supirkinėjo 200-300 puslapių 
knygų rankraščius už 150—200 litų. Aiš
ku, kad už tokią sumą nebuvo galima ge
rai paruošti geros knygos. Todėl parazi
tinės leidyklos leido knygas, kurios taria
mai buvo lietuvių kalba parašytos, bet 
faktinai lietuviui sunku jas buvo perskai
tyti. Tai buvo spjovimas į veidą lietuvių 
kalbai ir lietuviškos knygos kultūrai.”

Laisves

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Miestas Po Miesto ...
Kai imperialistinio karo liepsna vis 

labiau plečiasi ir didėja, joje palaipsniui 
dingsta milžiniški pastatai, tūkstančiai 
žmonių ir net atskiri miestai. Atrodo, 
kad vokiečiai yra pasirįžę Angliją sunai
kinti “sistemačiu būdu”—miestą po mies
to. Londonas yra perdidelis, kad jį gali
ma būt sunaikint taip lengvai. Dėlto, ne
paisant baisių ant jo atakų, Londonas 
dar vis yra Londonas, nors transportaci- 
ja jame labai suparalyžiuota, daugybė 
įstaigų ir namų paversta į griuvėsius ir 
mažiausiai kelios dešimtys tūkstančių 
gyventojų yra sunaikinta visiškai, o gal 
būt keli šimtai tūkstančių žmonių yra su
žeista.

Kad padaryti didesnį “įspūdį”, vokie
čiai, matyt/pradės vartoti kitokią tak
tiką. Jie rįžtasi naikinti miestą po mies
to. Pereitą savaitę per dešimts valandų 
bombardavimas 250,000 gyventojų mies
to Coventry aiškiai tą paliudija. Tai bu
vo bombardavimas, kokio pasaulis dar 
nėra matęs nuo to laiko, kai atsirado or
laiviai. Senąjame Coventry mieste, mat, 
yra stambūs orlaivių fabrikai. Vokie
čiai, norėdami pakirsti Anglijos orinį at
sparumą, pasirįžo pirmiausiai .sunaikin
ti tuosius fabrikus ir viską,, kas aplink 
juos stovi. Na, tai jie ir paleido 500 or
laivių, kurie per dešimts valandų leido 
iš oro mirtinus “kiaušinius”—bombas, 
kurios paliko Coventry mieste tik griu
vėsių krūvas ir mažiausiai 1,000 žmonių 
negyvų. -

Tiesa, anglai tvirtina, kad vokieči i 
bombos daugiausiai palietė tiktai darbi
ninkų namus, bažnyčią, ligonines ir m< - 
kyklas. Esą, pačių fabrikų mažai tepa
lietę. Bet tam nereikia perdaug tikėt. 
Kiekviena šalis bando užslėpti savo d - 
džiausius nuostolius, kuriuos priešas pi - 
darė. Vokiečiai panašiai sako ir sakys.

Galima tikėtis, kad Hitlerio “paukš
čiai” neužilgo pasirinks kokį nors kitą 
anglų miestą ir su juo panašiai aps.- 
dirbs.

Na, o iš savo pusės, anglai taipjau ne
tylės, bet bandys vokiečiams atkeršysi' 
tuo pačiu būdu ir tomis pačiomis priemo
nėmis. •

Taigi karo liepsna plečiasi. Imperialis
tai bando sunaikinti viską, ką žmonija 
pastatė per šimtus metų geriausio. Ame
rikos darbo žmonės ir visi taiką mylį 
žmonės privalo daryti viską, kad tik mū
sų kraštas nebūtų įtrauktas į karą ir ne
reikėtų Amerikos darbo žmonių sūnams 

, vykti Europon žūti už plėšikiškos klasės 
interesus.

Nereikia, tačiau, manyti, kad tarybinė 
vyriausybė numojo ranka ant visų kny- 

■ gų lygiai ir visas jas vienodai įvertino, 
i Ne! Buvo knygų leidyklų Lietuvoje, ku- 
i rios, nors sunkiausiose sąlygose, yra iš- 
i leidusios gerų knygų. Bet tai buvo, sa

ko “Tarybų Lietuva/’ dėka tam, kad tų 
knygų leidyklų priešakyje stovėjo dores
ni, plačiau numatą asmenys. Tokiomis 
leidyklomis buvo Spaudos Fondas ir Sa- 

' kalas. Vienai jų vadovavo J. Kniukšta, 
o kitai—Bolys Žygelis, kuris kadaise lan
kėsi Amerikoje. Dėlto “T. L.” toliau nu
rodo :

Knygų Leidimas Tarybų Lietuvoj
“Tarybų Lietuva” (nr. 2) rašo:
“Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Ta

rybos nutarimu rugsėjo 27 dieną, naci- 
jonalizavus visas iki šiol buvusias knygų 
leidyklas^ įsteigta Valstybinė leidykla, 
kuri ateityje Tarybų Lietuvoje leis kny
gas ir rūpinsis jų platinimo būdais. Šios 
džiugios žinios Tarybų Lietuvos darbo 
inteligentija ir didelis darbininkų - akty
vistų skaičius nepaprastai laukė, nes 
knygų leidimas pastaruoju laiku buvo 
gerokai apmiręs, o ypač buvo jaučiamas 
didelis politinės literatūros trūkumas.

“Liaudies Komisarų Tarybos nutari
mas mūsų knygos istorijoje baigia padri
ką ir savotiška spekuliacija paremtą 
knygų leidimo laikotarpį. Tas padriku
mas reiškėsi tuo, kad buvo pridygę viso
kių visokiausių tariamų knygų leidyk
lų, kurios vertėsi šlykščiausią pornog ra

“Labai teisingai pasielgė Lietuvos TSR 
Liaudies Komisarų Taryba B. Žygelį ir 
J. Kniukštą paskirdama Valstybinės 
leidyklos direktoriaus pavaduotojais. Šie 
draugai tikrai buvo lietuviškos knygos 
draugai ir pijonieriai. Jų dėka lietuviška 
knyga buvo įstatyta į kultūringas vėžes, 
jų dėka rašytojai galėjo parodyti skaity
tojų masei savo kūrinius, nors daugelį 
kartų tekdavo jiems pakovoti su smeto
niškais cenzoriais ir lakstyti pas aukštus 
ponus, kad ta ar kita pažangi knyga ne
būtų sukonfiskuota. Tik jų dėka rašyto
jai ėmė gauti šiek tiek įmanomesnį ho
norarą, galėjo atsidėti literatūros darbui, 
nors dažnai jie matydavo, kad leidžiama 
knyga atneš nuostolį. Taip buvusioje Lie
tuvoje nesielgė joks kitas įmonininkas.

“Užtat partija ir vyriausybė jiems ir 
dabar patikėjo nepaprastai atsakingas 
pareigas ir reikia laukti, kad jie dar la
biau išvystys savo veiklą ir darbe pa
naudos visą savo patyrimą.

“Valstybinės leidyklos • direktorium 
paskirtas rašytojas ir kritikas Kostas 
Korsakas. Iš tikrųjų, vargu toms parei
goms Tarybų Lietuvoje atsirastų tinka
mesnis asmuo. Dar jaunas, bet energin
gas, amžinai sirgęs ir sergąs knygos rei
kalais, Kostas Korsakas, tikėsime, įdės 
visą savo energiją atlikti tam nepapras
tai svarbiam ir dideliam uždaviniui, ku
ris jam patikimas partijos ir vyriausy
bės.

“Knygos reikalai yra tikrai dideli ir 
skubūs. Visų pirma nepaprastai reika
linga politinė - partinė literatūra. Rusti 
kalbą mokančių, ap j akelių plutokratų dė
ka, jaunojoje kartoje yra nebedaug. O 
jaunoji karta kaip tik visų labiausia 
stengiasi įsitraukti į socijalizmo statybą. 
Jaunimas grobstyte grobsto žinias apie 
socijalizmo mokslą.

“Greta politinės lektūros labai reika
linga visokia tarybinė speciali literatū
ra ūkio, gamybos, ekonomijos, atskirų 
mokslo šakų klausimais. Reikalinga po
puliariausia mokslo literatūra darbinin
kų fakultetams ir liaudies universite
tams. Pabrėžtina: ypatingas dėmesys tu
ri būti atkreiptas į populiarią mokslinę 
literatūrą.

“Greta su politine ir moksline litera
tūra, visaip turi būti, skatinama ir inten
syviai leidžiama dailioji, ypač originali 
literatūra. Čia Valstybinė leidykla galė
tų parodyti ypatingos iniciatyvos, pas
kelbdama konkursus, kad greičiau rašy
tojai įsijungtų į socialistinės literatūros 
kūrybą ir tuo pačiu kad susidarytų pro
ga dar iki šiol neiškilusioms iš liaudies 
naujoms* jėgoms lengviau pasireikšti. 
Valstybinės leidyklos taip pat uždavinys 
jieškoti naujų literatūros talentų.

“Tuo tikslu ji turėtų artijniausiu laiku 
pradėti leisti literatūros žurnalą ir lite
ratūros laikraštį, kur greta vyresniųjų 
ir jaunieji gabūs žmonės galėtų išbandy
ti savo jėgas ir prasiskinti kelią į litera
tūrą.”

Šitokios pareigos ir šitoki uždaviniai 
laukia Lietuvos valstybinę knygų leidyk
lą. Galima pilniausiai tikėtis, kad jinai 
tuosius uždavinius atliks gražiai ir gerai 
ir podraug galima tikėtis, kad ateityje 
juo daugiau ypačiai dailiosios.literatūros 
knygų iš Lietuvos susilauks ir WteWMe- 
čiai lietuviai. - • - A į

A. Bimba subarė Kauno ra
šytojus už vartojimą žodžio 
“repetuoja.” (“L.” No. 267.) 
Jis sako; “Jūs, Kauno vy
rai, nustokite teršę gražią 
lietuvių kalbą. Užteko tos 
kalbos teršimo Smetonos er
oje. Su smetonizmu tegul 
žlunga ir bjauriojimas lietu
vių kalbos, svetimžodžių 
kraipymas ir brukimas į 
lietuviškų žodžių lobyną.” 
Jis tikrina, “kad iš visų tri
jų milionų Lietuvos žmonių 
gal tik pusė tuzino tesu
pranta, tai yra, gali atspėti, 
ką šis žodis reiškia.”

Kai sakoma, kad “Kauno 
dramos artistai repetuoja,” 
tai labai aiškiai supranta
ma’, jog jie daro repeticijas, 
mokinasi suvaidinti scenos 
veikalą, kartoja jį, kad iš
mokti. Žodis repeticijos yra 
žinomas ne pustuziniui lie
tuvių, bet visiems tiems, ku
rie bent kada yra daTę arba 
matę bent kokias repetici
jas, ar tai dainų, ar tai sce
nos veikalų mokinimęsi. 
“Repeticijos” buvo žinomas 
Žodis man dar tebesant Lie
tuvoj, prieš trisdešimt me
tų. Jis ir Amerikoj pirmiau 
buvo labiau vartojamas. Vė
liau, choristai bei lošėjai 
pradėjo šį veiksmą tai “pa
mokomis,” tai “pratimais,” 
“praktikomis” vadinti, o 
“repeticijos” pasidarė lyg ir 
nebelietuviškos...

Pasakyti “daro repetici
jas” vienu žodžiu — “repe
tuoja,’’ mano manymu, yra 

' daug geresnis ir aiškesnis 
pasakymas. > “Repetuoja” — 
nėra naujutis žodis. Mes ir 
Binghamto’ne jį vartodavom, 
—sakydavom: einame repe
tuoti. ,

Mano manymu, mes turė
tume ir dagiau panašumų 
savo rašybon įvesti. Pavyz
džiui, vieton sakyti: 
pasakė kalbą—kalbėjo, 
davė referatą—referavo, 
darė repeticijas—repetavo, 
padarė pastabą—pastebėjo, 
davė paskaitą—skaitė ir tt.

Vaizdas iš Rumunijos aliejaus šaltinių, kur nesenai buvo pasireiškęs žemės 
drebėjimas, kuris šiuos šaltinius smarkiai supurtė ir daugelį uždegė. Žemės 
drebėjime žuvo virš 2,000 žmonių.

Žemiau Visokio 
Padorumo

“Keleivio” lapkričio 6 d. 
laidoj pastebėjau straipsnio’ 
didelį antgalvį “Kodėl So
vietų Rusija Negali Ka
riauti.” Reiškia, neina į pa
saulinį karą ir tiek. Užten
ka pasiskaityti tokį antgal
vį, kad suprasti neva to so- 
cialistiško laikraščio didelį 
nupuolimą žmoniškume. Tai 
provokatoriškas šūkis. Su- 
lyg tokio šūkio, tai rodos, 
kad. kaip į kokią dangaus 
karalystę, vot, negali Sovie
tų Rusija įeiti. Žmogus tik
rai turi stebėtis. Juk “Ke
leivio” leidėjai žino labai 
gerai socialisto G. R. Kirk- 
patricko išdėstymą, ką reiš
kia karas, knygoje “Karė— 
Ko Dėlei?”"Žino ir katalikų 
giesmes, kad “apsaugok 
mus, viešpatie, nuo pavie
trės, bado, ugnies ir vainos”. 
Taipgi. žino, kokį pavadini
mą gauna tas, kuris kursto 
į karą. Nes karas, yra tiesio
ginė žmonių žudynė. Svei- 
kiausį-tvirčiausi priešpus- 
amžiai. vyrai eina žudyt vie
ni kitus.

O dabartiniam kare ar 
tik ne daugiau žūsta neka- 
riškių civilių, moterų, kūdi
kių ir senelių. Ir kad So
vietų Rusija vengia daly-

'vayimo toj pragariškoj puo
toje, tai ;“Kl” išparodinėja, 
kad ji negali kariauti. *Ko- 
dėlgi “K.” : leidėjai Į ’neva
žiuoja įį- Anglijos.' armiją ir 
nerizikuoja .savo * gyvasties 
už lordų interesus? Ir vei
kiausia , 
karą su 
galėtų

riauti.

tuomi paskubintų 
Rusija. Tada pilnai 
persitikrinti, kaip 
negali Rusija ka-

NAMŲ STATYBA

9.
10.
11.
12.
13.

Knyga Apie Naująją Lietuvą
Greitai bus gatava labai svarbi ir visiems reikalinga 

knyga apie naują Lietuvą. Ją paruošė d. Antanas Bimba. 
Šioj knygoj yra sekami skyriai:

1. Kovos Kelias Dėl Laisvos Darbo Žmonių Lietuvos.
2. Lietuva—Tarybų Socialistinė Respublika.
3. Lietuva Sovietų Sąjungoj.
4. Suvienyta Lietuvių Tauta.
5. Vilnius—Lietuvos Sostinė.
6. Lietuvos Komunistų Partija; Jos Veikla ir Vaidmuo. 

Lietuvos Valdymosi Aparatas.
Lietuvos Apsivalymas nuo Smetonizmo Palaikų. 
Žemė-—Žemės Artojam?.
Visuomenė, Socializmas, Įmonės ir Bankai. 
Mokykla, Mokslas ir Liaudis. 
Lietuvos Kunigija ir Bažnyčia. 
Civile Metrikacija—Sąžinės Laisvė.

14. Moteris, Kūdikis ir Sveikata.
15. Dailė, Menas ir Liaudis.
16; Darbo džiaugsmas Naujoje Lietuvoje.
17. Darbo Inteligentija.
18. Pabėgėliai iš Lietuvos.

Ir priedai:
(a) Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos 

stitucija.
(b) Santuokos (Apsivedimo) Įstatymas.
Jau vien šie skyriai nusako, kaip tai labai svarbi ir 

kiekvienam reikalinga knyga. Joje telpa visi dokumentai 
apie tai, kaip Lietuvos liaudis nusikratė fašistinį Smeto
nos režimą, kaip ji paėmė savo reikalus tvarkyti ir kokį 
kelią pasirinko. Knygoj telpa visi dokumentai apie nau
ją Lietuvoj santvarką, ši knyga bus apie 200 puslapių. 
Greitai ji bus gatava. Pavienio egzemplioro kaina 35 
centai. ALDLD kuopoms ir knygų platintojams kaina 25 
centai kopija; Literatūros Draugijos kuopos ir agentai 
skubėkite siųsti užsakymus. Siųsdami užsakymus steng- 
kitės prisiųsti ir pinigus. Literatūros Draugijos kuo- 

vpoms užsakymai bus siunčiami ant pareikalavimo, kad 
ir nebus prisiųsta iškalno pinigai.^

Su visais užsakymais kreipkitės:’ :,>ii i -

c h46'i'en.Eyck St.,
/ ; ( ^Brooklyų, N.;Y,...

Kon-

Feljetonas apie Namų Savinin
ką Naujojoj Lietuvoj

žmonės džiaugiasi Liaudies 
Vyriausybės darbais, o aš pik
tas ant finansų ministerio, ir 
tiek!

Tiesą pasakius, nesuprantu, 
kodėl pas mus stabdoma na
mų statyba nuomininkų pini
gais ?

Anais geraisiais laikais, sa
ko, būdavę ir taip: vieaą gra
žią dieną pradeda žmogus iš
simokėtinai nupirktame žemės 
sklype kasti griovį. Eina kas 
pro šalį, užkalbina:

—Tai ką, dėde, tur būt, va
dinasi, namą statysi!

—Taip-ee,—atsako žmogus 
pavadintas dėde,—galvojau, 
galvojau, bet dabar rimtai nu
sprendžiau—nameliuką, gera- 
dėjau, statysiu.-

Ir štai būsimasis nesamo na
mo buto nuomininkas (atsi
prašau, kad toks ilgas titulas, 
bet mes pripratę: juk turėjom 
patrijotų dar ilgesniais titu
lais) sumoka dėdei nuomą už 
kelius metus pirmyn ir dumia, 
terminologiškai kalbant, jieŠ- 
koti susisiekimo priemonių, 
kad galėtų persikraustyti į 
naujai išnuomuotą butą.

Bet tada žmonės geresni 
matematikai buvo, abstrakčiai 
galvodavo. Po to atėjo sun
kesni laikai. Galima sakyti,

ir griovių kasti nebesinori. Or
ganizmas, taip sakant, nuo 
fizinio darbo atprato. (Tai 
kas, kad tikri broliai ir sese
rys prakaituoja žaliajam kai
me). Po to buvo daromos ko
merciniai sudėtingesnės kom
binacijos.

Sklypelį vis dar galėjai nu
sipirkti išsimokėtinai. Vėliau 
susipažinai su gerais žirantais, 
tie laidavo vekseliukus, ir štai 
gauni banke trumpalaikę pa
skolą. Na, jei yra litelių,—bus 
ir plytelių. Lipdai, lipdai, su- 
lipdai namelį ir “patrauki jį 
po stogu”. . .

Palaukit, kas toliau daryti
na? Aha... kadangi “namas 
jau patrauktas po stogu”, nu
eini į kitą banką ir gauni il
galaikę paskolą. Paskola ima
ma tokio didumo, kad būtų 
galima baigti “sklypo išsimo- 
kėjimą” ir grąžinti anksčiau 
paimtą trumpalaikę paskolą. 
Dabar, štai, kokia situacija: 
vienoj pusėj—sklypas ir “na
mas patrauktas po stogu”, o 
antroj—skylė (ilgalaikė pa
skola) banke. Belieka į pa
statytą namą suleisti nuomi
ninkus; jie, jei nenori, kad 
teismo keliu būtų mėtomi iš 
butų į gatvę, tai moka tokią 
nuomą, kąd kaip galima grei
čiau . nebeliktų man skolos 
banke. Skola grąžinta, namas 
įsigytas, kitais žodžiais ta
riant, statyba baigta.

Tai štai kaip teisėtu ir tei
singu būdu (nes nuomininkai 
mokėjo nuomą tik už tuos bu
tus, kuriuose jie tikrai gyve
no) įsigyjamas turtas.

Ir kaip nepykti ant finan
sų ministerio, kurio įsakymu 
sumažinta butų nuoma. Juk 
čia griaunama daugiau kaip 
20 metų puikiai gyvavusi sis
tema.

Mėginau aš šį reikalą pats 
sutvarkyti. Surašiau ilgiausi 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Waterburieciui, Waterbury, 

Conn. — Draugo “Pasikalbė
jimu” pasinaudoti negalėsime. 
Jis truputį ilgokas, užimtų 
laikraštyje daug vietos, o ak- 
tualės naudos iš to būtų ma
ža.

Prašytume draugo rašinėti 
žinutes iš vietos lietuvių vi
suomeninės veiklos bei šiaip 
bendrojo gyvenimo.

BACEVIČIAUS KONCERTAS
Pianisto-kompozitoriaus Bacevičiaus Koncertas 

įvyks ketvirtadienį, 28 d. lapkričio, Carnegie Hall, 
W. 57th St. ir kampas 7 th Ave.

Koncertas prasidės 8:30 vai. vakare ir baigsis 
apie 10:30. Tai bus gražaus laiko sugrįžti namo ir 
išsimėgoti. z

Kiekvienas meną ir menininką branginantis 
žmogus turi dalyvauti Prof. Vytauto Bacevičiaus 
Koncerte. Tai pirmas lietuvis menininkas, kuris įkė
lė koją į tą pasauliniai gacsią koncertų salę—Carne
gie Hali. Jo išgirsti susirinks daugelis svetimtaučių 
žymių muzikų. Lietuviai turime pasirodyti, kad ir 
mes branginame męną, gerbiame savo tautos aukšto 
išsilavinimo menininką—Vytautą Bacevičių. Tai įrū
dykime skaitlingu daly va rimu jo Koncerte.

Tuojau įsigykite bilietus, Įžanga $1.10, $1.65, 
$2.20, $2.75 ir $3.30. Bilietai gaunami “Laisvės” raš
tinėje ir pas platintojus.
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Saying
J. Stenot.

It
FOR THE RIGHT TO BE A FREE MAN

an American worker of Lith-

A Program.
Alfred P. Sloan Jr. came out with 

a cute one the other day.
The General Motors chairman 

(nothing to do with back liniment 
by the way) proposed a full six-day 
week and abandonment of all extra 
pay for overtime.

This, says A. P. Sloan Jr., would 
not go into effect “until the slack 
of unemployment has been taken 
up."

If there ever was 
cheek statement, that

Defense! What crimes are want
ing to be committed in thy name!

That unemployment is being les
sened to any appreciable degree by 
the armament spending is a brazen 
statement that must be challenged.

The optimism that is exuding 
from Washington must be examined.

A six-day week in the name of 
an admirable 

who run the 
the profits 

the nation it

a tongue-in- 
should be it.

lacking jobs and liveli-

five million men and wo- 
registered with State em- 
offices as job seekers.

the eight or so
are concerned,

was eleven years

million
we’re

ago.

Defense would be 
thing - for the men 
factories and control 
thereof. For labor and 
would be disaster.

This is the state of affairs. Al
fred P. Sloan and all other indus
trialists know them as well as any
one alse:

'fhe CIO unemployment estimate 
for August was 9,792,000. More “con
servative” estimates v range from 
seven to nine million able bodied in
dividuals 
hood.

Almost 
men are 
ployment

There are a million unemployed 
on WPA waiting lists.

These are facts.
Wall Street does not deal with 

facts but with such illusions as will 
protect Investments and secure the 
blessings of higher dividends to all 
stockholders.

The depression started in 1929. 
As far as 
unemployed 
still there.

And that
For a while it looked as if some 

sense was knocked into our in
dustrialists when strikes and unions 
won shorter hours and better wages.

But that sense was quickly ob
scured by the vision of profits aris- > 
ing from the burning war in Europe.,'

Creating hysteria and panic, they 
believe it possible to smash back the 
gains of labor in the past few 
years by shouting "sacrifice for de
fense!”

The issues raised are false.
Labor, when there are still 

million unemployed, realizes
all pleas for shorter wages and lon
ger hours are hypocritical.

If our industrialists 
fense of America at 
would drop brazen 
soundings for longer
would realize that the future of la
bor and the future of America are 
one and identical.

But industrialists and business 
men don’t realize it. Labor does.

The need of the moment is jobs.
Jobs for the unemployed, 

ing of working hours to 
work for the unemployed, 
wages and shorter hours are
ly just and right, but absolutely 
cessary to the welfare 
tire nations.

The real security of 
lies in the welfare of
The defense of our country can be 
strengthened, but never at the ex
pense of labor and the American 
people as Alfred P. Sloan, Jr., 
chairman of the General Motors 
Corporation, suggests.

eight 
that

had the de
heart they 

and insolent 
hours. They

Lower- 
provide 
Higher 
not

of the

on- 
ne- 
en-

the nation 
its citizens.

First Bureaucrat. “Why the 
Second Bureaucrat: “I want

you telling ’em to organize?”hell are
some applause when I’m finished.”

! Draftees
■■

Lose Vote
Thousands of men called up in 

November to serve in the Army will 
lose their right to vote. The laws 
of six states deny that right mak
ing no provision for absentee voting. 
Kentucky, Mississippi, New Mexico, 
South Carolina, Florida and Loui
siana won’t let legal residents of 
those states vote if they’re in the 
army and outside. the state on elec
tion day. ‘

So besides being torn away, from 
their jobs and their families, many 
conscripts will be torn away from 
their citizenship. Other states for
bade absentee voting too, but the 
pressure of unions and peoples’ 
rights committees have forced them 
to amend their laws. Only such 
united action in defense of the con
scripts’ rights will get results.

—am 
uaniarj origin.
They 

a young lad. ' 
me, because • 1 
come pere if it were not so ar
ranged'; that immigrants should 
come; A never would have come 
here without the co.nsent of this 
country’s government, without the 
consent of its legislative and ad
ministrative organs. I came here 
with the consent of the lawmakers, 
upon the desire, of industrialists who 
needed hands for work.

brought
I

me to America as 
say: they brought 
never would have

I worked in various establish
ments, which could hire a young 
person. In restaurants—I washed 
dishes, peeled potatoes, helped 
chefs, was a cook myself.

Later—I worked in the 
dustry, in the 
the tempering 
the automobile 
chine shops, 
rooms.

Still, today, 
the streets of
various automobiles—Fords, Dodges, 
Studebakers, Cadillacs and others,— 
it seems to me, that in each of 
them there is a part of my labor: 
even if only one screw, or one bolt.

the

in-
at

metal
room
Then—in

hardening 
furnaces.

industry, in the ma
in the assembling

when' I walk along 
a city and see the

The Jobs Training Program
And Young People

What is Now. Happening to 
Lithuania Under the Soviets

MOSCOW. — According 
cree of the Presidium of 
preme Soviet of the USSR 
regions and republics of the Soviet 
country are to elect, on January 12, 
1941, 136 deputies to the Supreme 
Soviet of the USSR, including 34 to 
the Soviet of the Union and 102 to 
the Soviet of Nationalities.

to a dė
ti ie Su- 
the new

This was yet before the former 
World War. And during the war— 
where did TTiot work! I made loco
motive perts, I worked on water
system supplies.-, I worked in a pia
no factory.

Today, when I see a locomotive, 
when I hear its shrill whistle—it 
seems to me, that that part is 
whistling, which I formed on a lathe 
machine in one of the cities of up
per New York state.

When I let the water run from 
a faucet—it seems to me, that the 
water is running through the. valves, 
which I made in the machine shops 
of another town.

When I hear music—it 
me, that those tones come 
striking 
wooden 
another

seems to 
from the 
of those 
made in

upon the strings 
hammers which I 
town of this great country.* * *
I was home, in my nativeWhen

village, in Lithuania, I heard about 
America, as a country of great op
portunity, about its great democra
tic leaders—Washington, Jefferson, 
Lincoln. With appreciation, I read 
about the hardworking Benjamin 
Franklin and other great Americans. 
I liked them 
people to a 
America 
to be in

even 
it!

because they led the 
better life. I liked 
before I had a chance
* * *

my parents, I learned to

for justice.
*

in this country, 
that there is no

When one

justice

Party.—

electing

go fur- 
and 1L 
a free

to JLDS 
well as

a better wage-scale. And I became 
a union member.

I heard about the outstanding 
people of that time. They—like 
Washington and Lincoln—fought for 
the betterment of peoples’ lives. I 
admired them, I listened to their 
views.

Whep I learned, that people, who 
sought justice, were arrested, sent
enced to prison,—I understood that 
in this country justice and injustice 
also exist; that truth must strug
gle with untruth. I stood upon the 
side of justice, upon the side of 
people, who fought * *

After long years 
I became convinced
personal security here, 
works anyplace and receives a wage, 
there is a 
ity; when 
old, then 
position.

This is 
times of illness, and for the family* 
in case of the death of its bread
winner. That is why I was very 
glad to find myself in a fraternal 
organization—in an organization of 
progressive Lithuanians because sad 
experience made me lose faith in 
private insurance companies.

In labor organizations, in union, 
in fraternal 
the spirit of 
sons of the 
spoke about 
dom of speech, about the right to 
organize. And I became a part of 
this liberty-loving movement.

♦ ♦

Now, when the vicious attacks 
by reaction upon the progressive 
movement, on labor unions,i on other 
similar organizations is rampant, 'I 
know that these attacks come from* 
the enemies of progress, from the 
enemies of the American people.

These attacks by reaction only 
strengthen my convictions, that one 
must fight for. justice, for the de
fense of the democratic rights of 
the people.

i Let the enemy rave, let them try 
; to overpower justice,—but 
, will emerge victorious!

With these convictions, I 
ther forward—for justice 
berty for the right to be 
man!

I—am an American worker of 
Lithuanian origin.

certain measure of secur- 
he loses his job, or gets 
he is in an unfortunate

especially distressing in

brotherhoods,—I felt 
Lincoln, and other best 
American people, who 
unity, about the free-

From 
love the truth, not to give in to 
the influence of evil people. When 
I came to the land of Washington 
—I strove to seek the truth; I re
spected people, who lived with the 
truth; I supported them.

During my spare time, I would 
visit the libraries in search of 
knowledge. I bought books, news
papers, magazines, when I saw they 
contained the truth. I knew, that 
through reading I could find the 
truth and discover the untruths. 

★ ♦ ♦
When I first met people, who 

were seeking justice,—as I was—-I 
learned from them, that in Amer
ica—as in the old country—as in 
the whole world, injustice finds its 
root amongst rich industrialists, 
who exploit workers by having them 
labor long hours for miserable 
wages. I felt this on my own skin, 
having worked from early youth.

Here I learned about the exist
ence of labor unions, which fought 
for better working conditions, for

*

E have seen how the government job-training program has 
made completely inadequate provision for training those 

who have never worked in industry, but are anxious to learn a 
trade and get a job. We have also seen how .even those experienc
ed men, who are admitted under .the job-training program, are 
not assured of jobs at the com-®----------------------------------------
pletion of the six-week course: 
Only 3,000 of the 80,614 Who were 
enrolled in the training program, 
received jobs. We also examined 
the so-called “labor shortage”, add 
the reputation of this cry. On this, 
the NERMWA Board stated:

“A great many statements have 
been made and are being made on 
the matter of a scarcity of skilled 
workers that are needed in defense 
industries. There is no substantial 
evidence that everything that is be
ing said is true. The fact of the 
matter is that many thousands of 
workers are still unemployed who 
have had sufficient exjierience to 
step in and upon short notice shall 
l>e able to carry on the work that 
is available, 
will be made 
methods and 
learners for 
industries that are involved in de
fense work. There is the excellent 
possibility, for example, that the 
National Youth Administration may 
be turned into such an agency.”

An attempt was made to use the 
NYA for 
rey Williams, NYA head, 
brainstorm last June and in his 
dreams saw a chance to scoop 
best of the administration on 
training program. Accordingly, 
devised the scheme of having 
tional vocational centers for 
NYA, to which young people would 
be sent for 
plans were 
centers, and 
normal work 
oned to clear 
jects. One small item 
—the item of appropriations. No 
money was provided for the centers, 
and outside of a few local centers, 
the idea of a national policy still 
reposes on Aubbey’s desk along with 
his other day dreams.

Now let us look at some of the 
private and semi-private plans, 
which are supposed to supply ap
prenticeship training to young peo
ple who have never had any ex
perience in industry.

The Sperry Gyroscope Company 
of Brooklyn, N. Y. offers a good ex
ample of how private apprentice
ship training generally works. The 
apprenticeship committee is com
posed of four members, twoi ap
pointed by the company and two 
by the union. The committee form
ulates the standards and adminis
ters the apprenticeship.

The applicant must be between 
16 and 20 years old, and must pass 
physical, character and mental ap
titude tests. He must have the 
equivalent of four years of high 
school education; or grammar school 
tutoring and special education back
ground.

The pay ranges from 40 cents an 
hour at the beginning of the first 
year to 80 cents an hour’ at the 
end of the fourth year. The allot
ment of time is interesting. For 
the machinist trade, the apprentice 
must spent 56 weeks in the ap
prentice shop and 128 weeks in the 
factory—all ajt the apprenticeship 
wage—before qualifying as a jour
neyman. In other words, twice as 
much time is spent in the factory 
in productive work as is spent in 
the shop learning. Quite a profit
able ^ystem-y-for the company.

Out on the West Coast the air
plane companies—working on gov
ernment contracts—have turned the 
desire for apprenticeship training 
into a racket. Thousands of alert, ea
ger, ambitious and intelligent young 
men, eager to work and learn, are 
pouring through aircraft gates lured 
by the “ohahcė to learn a trade ih 
this booming industry”. Inside the 
factory, these men work long enough 
to be classed as capable assetnbl;

line workers, then they are fired and 
passed on to the exit gates. They 
were told by the “schools” or “in
stitutes” that they were to be 
trained for a career, but the “car
eer” was nothing more than a round
about route to unemployment.

The 
career 
rushed 
offer,
aircraft 
shoved out at the end of the 
"course”. Outride, they joined sev
eral thousand skilled craftsmen— 
machinists and all-around mechan
ics—who are not allowed a place in 
the nation’s defense program, de
spite their 
caus they 
union.

schools had advertised the 
courses of $50 and thousands 
to take advantage of this 

Some were drawn into the 
plants, 

out
but more were By M. T<

What constitutes the bulwark of our own liberty and indepen
dence? It is not our frowning battlements, our bristling sea
coast, our Army and our Navy. These are not our reliance 
against tyranny. All of these may be turned against us without 
making us weaker for the struggle. Our reliance is in the love 
of liberty which God has planted in us. Our defense is in the spi
rit which prizes liberty as the heritage of all- men, in all lands 
everywhere. Destroy this spirit and you have planted the seeds of 
despotism at your own door. Familiarize yourselves with the 
chains of bondage and you prepare your own limbs to wear them. 
Accustomed to trample on the rights of others, you have lost the 
genius of your own independence and become the fit subject of 
the first cunning tyrant who rises among you.

—Abraham Lincoln

ults have been established; clubs, 
houses of culture, Red Corners, and 
village reading rooms have been or
ganized in the cities and villages of 
the new Soviet republics.

“The works of the classics of 
Marxism-Leninism have been widely 
published, and newspapers afe 
printed in the native language, and 
literary works have been published. 
Scores of theatres are functioning, 
the amateur art of the working 
people is flourishing.

“Hundreds of hospitals and dis
pensaries look after the life and 
health of thę population.- Old plants 
and mills are being reconstructed. 
The output has considerably in
creased. In Latvia alone 30 to 40 
per cent more goods is now pro
duced than was the case a few 
months ago. All this has been given 
to the new Soviet republics by the 
Stalinist constitution. The working 
people of these republics see how 
much Soviet power gives them.

“Formerly, also, .the sympathies, 
thoughts and feelings of the people 
were on the side of the Soviets, on 
the side of the Bolshevik Party. 
This was graphically revealed during 
the July elections to, the popular 
diets of Lithuania and Latvia and 
the State assembly of Estonia.

“In the elections to the Lithuanian 
diet, 95.51 per cent of the electoi*s 
.participated, of whom 99.19 per cent 
voted for the candidates of the 
‘Working people’s Alliance.’

"Such was the case also in Lat
via- and Estonia.

“The recent October demonstra
tions were striking proof of the 
love and devotion of the working 
people of the young Soviet repub
lics to the Bolshevik Party and 
the Soviet government.

“In Riga 275,000 persons parti
cipated in the October demonstra
tion, in Tallinn 75,000 persons in 
Kaunas' 100,000, and in Kishinev 
70,000. Everywhere in the cities 
and villages of the liberated land, 
the working people festively and joy
ously celebrated their first free Oc
tober Holiday, demonstrated •» their 
unity and consolidation around the 
Party of Lenin and Stalin. The 
forthcoming elections to the Sup
reme Soviet of the USSR, the im
portant political campaign which will 
raise to a still higher 
political activity of the 
peoples will multiply the 
of the socialist system.”

Undoubtedly attempts 
to establish unjustified 
procedure for training 
the mass production

skill and experience, be. 
are members of a trade

to train young men toOffering
be all-around aviation mechanics and 
maintainance men, these schools, run 
by the aircraft companies, pour 
thousands of young applicants 
through the aircraft plants and turn 
them out as semi-skilled assembly
line workers. The California State 
Employment Department reports 
that there are now from 2500 to 
3000 such workers in San Diego 
alone. They were trained to the 
point where they might become 
journeymen and demand better 
wages, then they were laid i off and 
the aircraft companies combed the 
country 
to run 
mills.

Negro 
found its 
program, 
the almost complete exclusion of 
Negroes from all so-called defense 
industries, the heads of the job 
training program have taken the 
stand that: the Negroes won’t get 
jobs in industry anyway, so why 
give them training. In Kansas City, 
for example, the Board of Educa
tion conducted vocational and ma
nual training classes and refresher 
courses. No Negroes were included 
in the courses.
plain, 
ent of

“No 
signed 
no provision has been made for their 
training because the men are being 
trained for jobs in industry and the 
plants as a rule do 
groes.”

In Cleveland the 
call for over 1,000 
auto mechanics and driver training 
for the CCC camps. The eligibility 
requirements were: “Age 26 to 50, 
sex, male, color, white.”

Throughout the- country, Negro 
discrimination has become as com- 
mor^ as the discrimination in in
dustry itself. “No work for Negrbes 
here”, the Standard Steel Works 
of North Kansas City, recipient of 
a $11,182,000 government contract, 
stated recently. “No training for 
Negroes” they echo. This in spite 
of the statement of Dr. J. W. Stu
debaker, United States Commision- 
er of Education, to the National As- 
sociatidn for the Advancement of 
Colored People. The statement 
reads: ' /

“In the expenditure of Federal 
funds for vocational training for de
fense there should be no discrimi
nation on account' of race, creed 
or color. All applicants for training, 
including minority racial groups, 
should be considered according to 
their ability to participate in 'a 
training program for national de
fence.”

“Pravda", commenting on the be
ginning of the election campaign in 
the new Soviet regions and repu
blics, writes in part:

“Only three months have passed 
since the Seventh Session of the 
Supreme Soviet of the ’USSR ac
cepted Lithuania, Latvia, and Es
tonia into the Soviet Union, formed 
the Moldavian SSR and included 
North Bukovina and' part of the 
counties of Bessarabia in the Ukra
inian SSR.

“In these past three months, much 
has changer^ in the life of the new 
regions of the Soviet country. In
stead of capitalists and landlords, 
the representatives of the working 
people have come to power. Land, 
large-scale enterprises, and banks 
have become the property of the 
state. Only a few months ago in 
Latvia, over 60 per cent of the 
peasant population was composed ol 
the landless and poor peasants. 15,- 
000 peasants in Estonia had no land, 
25,000 peasant households in Lith
uania had been sold by auction. In 
Kishinev, Czernowitz, Kaunas, Tal
linn, Riga and other cities, scores of 
thousands of unemployed dreamed 
about work for years. Those work
ing had to toil twelve and fourteen 
hours per day to earn their bread.

“The bourgeois governments in 
every conceivable way encouraged 
national discord, kindled nationalist 
and chauvinist sentiments, and sup
pressed any manifestation of free 
thought.

“All this existed only some months 
ago!

“Now the working people of the 
new Soviet republics, who won their 
emancipation from their oppressors 
with the help of the .Soviet Union 
dre confidently and joyously build
ing a new life.

“After taking the land from the 
exploiters, Soviet power handed it 
over to the laboring peasantry. In 
Latvia alone, the poor and land
less peasants received about 550,000 
hectares of land. The state handed 
over many hundreds 
hectares of land to 
Lithuania, Estonia, 
North Bukovina.

“The life of the workers is rapid
ly changing. Their wages have in
creased. Energetic measures have 
been taken to liąuidąte unemploy
ment entirely. 11,000 formerly un
employed Estonians have received 
work.

Thousands of workers families 
have moved from hovels and base
ments into bright and spacious ap
artments.

‘such an "agency”. Aub- 
had a 

day 
the 
the 
he 

na- 
the

training. Elaborate 
formulated for these 
a great 
projects 
the way

deal of the 
were aband- 
for the pro- 
was omitted

for more young Americans 
through their cheap labor

discrimination has also 
way into the job-training 
Basing their actions on

Election Battle Corner
Taking a leaf from the lessons 

of the last national elections, the 
B’klyn LDS Builders are. putting 
democracy to the test. Their branch 
executive elections will be held on 
December 4, 1940. Two groups have 
been formed, humorously called the 
“Bier Party” and the “Surprise 
Party”. Each “party” will campaign 
on a platform which it promises to 
fulfill if and when elected. It is

hoped that this “political” campaign 
will prove to be a spur 
activity and education as 
fun and enjoyment...

Statement of the Surprise

Build the BuiLDerS by 
Surprise Party candidates.

Our candidates are all honest and 
true. They will give their all for 
the LDS.

For President, vote for Adam 
Stupor.

Vice. Pres. — Ann Wagnis
Secretary—Aldana Barnot
Fin. Secrt.—Alda Orman 
Treas.—Helen Baltrušaitis 
Sgt.-at-Arms—Walter Givis

‘‘Innot hire No.

‘•'I

of thousands of 
the peasants of 
Bessarabia and

CCC issued a 
instructors in

level the 
liberated 
successes

George
schools
Negro

to the

When asked to-ex
Melcher, superintend- 
stated:'
men have been as- 

vocational classes and Boston and throughout the 
Citing specific instances, the 

states:

400 years before the world had 
heard of Gutenberg a clever fellow 
6n the other side of the Great Wall 

ly-had invented type made of chine.

uBESXiMSstHBw '

The 
Loudspeaker

Satchel Joe, upon arriving in New 
York, immediately organized a “Po
lo Club Non-Partisan League” which 
will play an important part in the 
Builders’ political campaigns ...

Larry, Purvenas and Al celebrat
ed the Dobinis’ twenty-fifth wed
ding anniversary with a keg of beer 
for the three of them ...

The fiery blonde who starred in 
-“Kuprotas Oželis" is now a hospital 
pharmacist...

The Metro LDS conference is be
ing held this Sunday, November 24, 
says V. Zablackas, its secretary. It 
will be held at 91 Steamboat Rd., 
at 1 p. m., Newark, Elizabeth, 
Brooklyn, Bayonne, Jersey City, 
Maspeth and Richmond Hill are re
minded to send delegates to Great 
Neck.

Bayonne’s “Victory Dance" is be
ing held this Frank’s Giving Eve, 
November 20, at the Liberty Hall, 
329 Broadway in Bayonne, N. J. 
The ShieLDS are selling tickets for 
35c and everyone is invited to at
tend. Mike O’Phone.

MOSCOW. — “Semyon Kotko”, a 
new opera by Serge Prokofieff, was 
presented for the first time this 
season on Sept. 20 at the Stanis
lavsky State Opera Ttheater in 
Moscow. It was based on V. Katay- 
ev’s popular novel “A Soldier Home
ward Bound." At the end of the 
performance the audience accorded 
the composer an enthusiastic ova- 

(INC).

In Lithuania
“In Kaunas and big cities in Lith

uania, construction work is under 
way oil thousands of apartments for 
wbrklhg people. Additional Hund
reds Of schools have been opened; 
evening schools and courses for ad-

New Data
y

LENINGRAD. — Discovery of un
published documents on the history 
of Latvia, Lithuania and Estonia 
among the personal papers of the 
Russian scientists Adelung, Lishahs- 
ky and/Kunitz was reported by the 
central archives of the Academy of 
Sciences,. Leningrad. . f ,

The documents include notes on 
the founding of Vilno University; an 
essay entitled “The History of the 
City of Riga” by Academician Vasi
lievsky; papers on the history bf 
Livonia in the 13th century, as 
well as historical notes on 18th 
century Livonia,

BOSTON, Mass. — In a letter to 
the Boston Board of Election Com
missioners and to the Secretary of 
State, the state chairman and sec
retary of the Communist Party of 
Massachusetts asked for a re-count 
of the vote for Hood for Govern
or in 
state, 
letter

ward 3, precinct 16 of Boston, 
Otis A. Hood himself approached 
the election warden and requested 
a check on his vote. The official, 
Hood vote was given as eight. After 
rechecking the ballots that went 
for Roosevelt and Willkie it was 
discovered that Otis A. Hood had 
received twenty four votes, or ex
actly 300 percent more votes than 
he was credited with”.

The letter further points out that 
Communist Party watchers in sixty 
Boston precints found in thirty two 
of these that “The official final 
counts showed marked discrepancies 
ranging from 25 percent and 33 and 
one third per cent to 75 percent, 
the warden’s tallies being in every 
case lower than ours by the per
centage mentioned.”

In ten instances the warden ag
reed to recheck, and correct count 
was obtained.

In addressing the Secretary of 
State, the Communist leaders point 
out that “Crude, stupid fraud” per
petrated in Phillipston, Mass where 
the town clerk op Nov. 4th, before 
the elections mailed a card to the 
Communist Party declaring that no 
Communist votes had been cast in 
that town. The letter adds: “The 
Communist Party has a strong basis 
for assuming that the procedure 
followed in PhiUipston was also 
followed in other communities in the 
commonwealth, even though it was

If we are elected we promise to:
1. Put the Builders on the map. 

Let the “Builders” be known in 
every branch throughout the coun
try.

2. Get members to swell our ranks.
3. Make bigger and better affairs 

to • fill the coffers of the branch 
treasury.

4. A vote for the Surprise Party 
Candidates is a vote to send a re
cord delegation to the 1942 conven
tion in Chicago (and we will pro
vide the ways and means!).

So now is the time-for all good 
Builders to come to the aid of the 
Surprise Party.

—Campaign Committee

not done in so brazen a manner.” 
The secretary of State is also in
formed that in Ward 7, precinct 
2, of Cambridge the election warden 
announced a total of twelVe votes 
for Hood, which tallied with the 
count of the watcher for the Com
munist Party. The next morning 
the election office in Cambridge 
credited Hood with only seven votes 
in this same ward and precinct 1 
Pointing out that small margin Qf 
votes between Dever antį Salstons- 
tail, Democratic and Republican con
tenders for governor, was so small 
that a recount would probably be 
held, the letter declares that 
Communist protest is filed with the 
intention df securing at the same 
time a fair and accurate recount of 
the vote for Ho6d.



Ketvirtas puslapis

Parašė Senas Vincas

Viešnia Nuo Marso
ir įpratusiam rūkyti cigaretus, nelabai ir 
norėjosi. Iš jo burnos dvelkė jaudinantis

{Tąsa) ‘
Jau tik dėžutę atidarius vaikino uos

lės nervelius pakuteno koks tai gardus, 
net seiles išsunkiantis maisto kvapas. 
Jis įsidėjo pilę į burną ir pilė povaliai 
burnoj tirpdama, skleidė jo burnoj ne
išpasakytai gardaus skonio maistą. Mer
ginai užteko vienos pilės, o vaikinas su
valgęs dvi taipgi jautėsi sotus.

Tą dėžutę padėjus, pasiėmė kitą dė
žutę ir duodama vaikinui vieną degtinės 
stikliuko dydžio iš salaloi padarytą bu
teliuką, pajuokavo: “Pavalgę, išsigersi- 
me ir mūs degtinės, meldžiu.”

Vaikinas, nežinodamas kaip elgtis, tai 
yra—visą buteliuką praryti, ar tik kas 
jame yra išgerti, tėmijo ką mergina da
rys? O mergina, šilkine nosinaite ap- 
šluosčius buteliuko kakliuką ir atsukus 
viršelį, avietėmis kvepiantį skystį susipy
lė sau į burną. Tą patį padarė ir vaiki
nas. Bet jam rodėsi, kad neteko to gar
daus ir kvepiančio gėrimo nei nuryti. Jis 
susigėrė į jo liežuvį ir išnyko apetito au
diniuose. Ji suglamžius salaloi buteliuką 
įmetė į ten pat stovintį popierinį vied- 
riuką, o Tarnas buvo pasimojęs tą bute
liuką? išmesti laukan. Bet mergina sulai
kė jo ranką, perspėdama: “Taip daryti 
neleistina. Tai laukų užteršimas ir mu
sių auklėjimas. Pas mus toks darbas 
skaitomas užteršimu oro ir nepaisymu 
kaip savo, taip ir visos žmonijos gero
vės. Pas mus kiekvienas žmogus, senas 
ar jaunas, yra atsakomingas už nešvarą 
ar betvarkę. Pas mus visokios išmatos, 
sąšlavos, liekanos yra metamos į tam 
tikras popierines, uždengtas dėžes, ve
žamos į taip vadinamas “parazitų kre- 
matorijas” ir viskas sudeginamą.”

Marsietei šitaip kalbant, vaikinas buvo 
bemanąs užsirūkyti cigaretą. Bet atsi
minęs, kad viešnia tuo piktinasi ir laiko 
net kvailio darbu, atsisakė nuo užmany
mo. Vienok jam, gardaus valgio ir gėri
mo skoniui dar neišnykus iš burnos, nors

skonis, švarumas ir net jis pats gėdinosi 
tą gardų skonį suteršti tabako dūmais.

Marsietė, sutvarkius “vakarienės sta
lą,” nusišluosčius lūpas, atydžiai perkošė 
per savo akis januolio veidą, tarsi norė
dama atspėti vaikino mintis. Nuo jos 
lūpų dvelkė maloni šypsena ir ji, prisi- 
slinkus arčiau vaikino, pastūmėjo klau
simą: “Na, o ką dabar pradėsi va?”

Vaikinas nuleido savo akis... Nors 
jam norėjosi griebti jį į glėbį ir ilgai, il
gai bučiuoti. Bet jis neturėjo tiek drąsos 
tatai padaryti. Jam rodėsi, kad jis savo 
bučkiu suterš jos grožę, o rankomis su
teps jos drabužius. Jis jautėsi, kaip 
anas kaminakrėtis, sėdįs šalę baltos, 
kaip gulbė nuotakos.

Marsietė, nesulaukdama atsakymo, pri
sislinko dar arčiau, uždėjo savo ranką 
jam ant kaklo ir juodviejų lūpos sulipo 
ilgo bučkio tęsena...

Paliejus paskutinę savo atšvaistę sau
lė pasinėrė rausvos žaros jūron. Aplinkoj 
viešpatavo gili tyla. Artistė diena, atlo
šus savo aktą, nuėjo nuo scenos ir nusi
leido melsva kortina. žvaigždės žiburia
vo erdvėse ir mėnulis, nedrąsiai žvalgy
damasis pro pilkų debesėlių užkampius, 
povaliai kopė augštyn. Svečias orlaivis, 
tebestovėdamas ant vietos, niūniavo 
uodo dainelę, o jame dvi jaunos sielos 
tūnojo švelnučiuose meilės pūkuose ir 
dvi širdys, tarsi norėdamos susisiekti, 
dunksnojo į krūtinių sienas...

Po to orlaivis, nėręs stačiai žemyn, 
nutūpė ant Tarno tėvo kiemo kur buvo 
susirinkę apylinkės farmeriai. Vienus iš 
jų atvedė ties kaimyno kiemu kabantis 
ore lėktuvas, o kiti susirinko į Tarno se
sers varduvių pokilį. Čia viešnia nuo 
Marso turėjo laimės susipažinti su mūsų 
žemės kaimo jaunimu ir jo pasilinksmi
nimo pobūdžiais. *

(Bus daugiau)

PITTSBURGH!) IR AP1EL1NKES ŽINIOS
Susirinkimai ir Parengimai
Lapkričio 7 dieną Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 160 
kuopa turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą. Narių dalyvavo 
ne daugiausia, bet susirinki
mas padarė keletą gerų nuta
rimų. Apkalbėta, kaip būtų 
galima įsteigti lietuvių kalbo
je mokyklą. Tas klausimas pa
likta sekamam susirinkimui. 
Buvo plačiai kalbėta apie LDS 
Centro Valdybos nutarimą dėl 
LDS 10 metų sukaktuvių at- 
žymėjimo. Nutarta tam tikslui 
surengti puikią vakarienę 
gruodžio 1 d. ir kviesti visus 
Pittsburgh© lietuvius dalyvau
ti ir rašytis į LDS.

Kaip jau žinoma, gruodžio 
1 dieną įstojimas bus visai 
veltui į abudu LDS pašalpos 
ir pomirtinės skyrius.

Vakarienė įvyks LDS 160 
kuopos name 1320 Meddley 
St., North Sidėje.

Malonėkite kitos kuopos bei 
draugijos įsitėmyti ir tą 
dieną nieko nerengti. Visi da
lyvaukite LDS 160 kuopos pa
rengime.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 40 kuopa buvo surengus 
lapkričio 9 dieną vakarienę 
LDS 142 kuopos name, 
McKees Rocks. Publikos atsi
lankė ne daugiausia.

Pasibaigus vakarienei, pir
mininkas pakvietė d. J. Mi
liauską pasakyti prakalbėlę 
apie LLD. Jisai nurodė, kokią 
didelę naudą lietuviams atne
šė ši draugija. Nuo savo 3ų- 
siorganizavimo ji jau yra iš
leidus 45 knygas. Draugija 
taipgi leidžia trimėnesinį žur
nalą “šviesą”. Tai yra di
džiausia apšvietos ir kultūros 
organizacija Amerikoje.

Vakarienės rengėjai sako, 
kad parengimas pavyko, pa
liks keletas dolerių ir pelno.

Rep.
Nuo Red. Jau pirmiau buvo 

rašyta apie F. Abeko prakal
bas ir nesusipratimą su sve
taine. Kartot neapsimoka. 
Taipgi neapsimoka ginčytis su 

menševikų laikraščio melagin
gu korespondentu. Todėl jūsų 
pastabas apie tai iš korespon
dencijos išleidome. Atleisite.

Visokios Žinios
Spalių 31 dieną čionai at

silankė Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo jaunuolių orga
nizatorius Jonas Ormanas iš 
Brooklyno. Rodė krutamus 
paveikslus iš LDS jubiliejinio 
seimo ir iš lietuvių atletų- 
sportininkų lenktynių, kurios 
atsibuvo Brooklyne laike sei
mo. Paveikslai labai gražūs ir 
patraukianti žiūrėtoją.

Dalyvavo viso apie 25 žmo
nės. Iš jų apie 15 buvo jau
nuoliai iš dviejų kuopų — 
North Sides ir West Carson 
St. Turėjo užkandžių. Susėdus 
prie stalo, J. Ormanas pasakė 
trumpą prakalbą apie veiki
mą kitose kolonijose ir nuro
dė, kaip turi būt veikiama. 
Daug jaunuolių ėmė dalyvu- 
mą klausimuose. Po prakalbų 
buvo diskusijos, kurios buvo 
labai interesingos.

Lapkričio 3 dieną buvau nu
vykęs į LDS 105 kuopos su
sirinkimą New Eagle, Pa. Bu
vau nuvykęs “Laisvės” ir “Vil
nies” reikalais. Pasekmių ne
gavau. Visas veikimas labai 
apmiręs, 105 kuopos susirinki
mai neskaitlingi.

Tas pats ir SLA 92 kuopoj. 
Ji turi apie 20 narių, susirin
kime dalyvavo apie 7. Jokio 
gyvumo nebėra.

Patyriau, kad Jonas Ramoš
ka mirė keletas savaičių atgal 
East Pittsburgho ligoninėje. 
Jis buvo veiklus narys. Kada 
gyveno Courtney, Pa., pri
klausė prie visų progresyviš- 
kų organizacijų. Buvo geras 
draugas. Buvo išsikėlęs į Wil- 
merdingą ir ten darbavosi per 
keletą metų. Bet liga pakirto 
gerą draugą ir amžinai atsky
rė nuo mūsų.

Lapkričio 7 dfeną LDS 160 
kuopa turėjo savo mėnesinį 
susirinKimą savo name 1380 

Medley St. Narių dalyvavo 
labai mažai. įNepribuvo iždi
ninkas ir iždo globėjai. Pasi
rodė, kad kuopa turi vieną na
rį Maikį Mažeiką iš mainų 
apylinkės labai sužeistą. Jam 
nulaužta koja ir ranka. Ran
dasi Mercy Hospital, Pittsbur- 
ghe.

Skaitytas laiškas nuo Ma- 
rylando senatorijos lietuvių. 
Pasirašo Petras Jankus. Prašo 
aukų dėl drapanų ir tabako. 
Aukų parinkta ant vietos ir 
perduota Moterų Kliubui dau
giau pąrinkti ir jiems pasiųs
ti. Nutarta gruodžio 1 dieną 
surengti LDS 10 metų paminė
jimui jubiliejinę vakarienę. 
Tam išrinkta komisija. Nutar
ta per parengimą priimti nau
jus narius be įstojimo.

Lapkričio 5 dieną per rinki
mus Pittsburgh^ buvo labai 
didelis lenktyniavimas tarpe 
demokratų ir repųblikonų už 
vietas. Mūsų distrikte (31) ta
po išrinktas naujas kongres- 
manas Thomas Scanton ir ke
letas kitų. Republikonai neiš
rinkti. Dauguma lietuvių re- 
publikonų spjaudėsi, kai išgir
do, kad prezidentu išrinktas 
Rooseveltas.

Lapkričio 10 dieną buvo 
Lietuvos Sūnų Draugystės 40 
metų gyvavimo vakarienė. 
Vakarienė buvo draugijos na
me ant Belmont St. Vakarienė 
buvo su programa ir šokiais, 
Kalbėjo pirmininkas J, Pabar? 
tis ir kung. Jonas Mišius. Kal
bėjo ir Jonas Mažiukna, Jis 
perbėgo istoriją Lietuvos gtįnų 
Draugystės gyvavimo per 4Q 
metų. Nurodė tas priežastis, 
kurios lietuvius privęrtė orga
nizuotis į tokias draugystes.

Ši draugystė turi apie du 
šimtu narių.

Vakarienėje galėjo būti 
apie 400 žmonių iš visų Pitts
burgho dalių.

Antaųas Maseliūnas, vienas 
iš draugystės tvėrėjų, negalė
jo vakarienėje dalyvauti, nes 
jo žmona pasimirė penktadie
nį prieš vakarienę. Išreiškia
me jam didelę užuojautą.

UJ8.V. ■ . . 
r„ĮXĮBSI Ui .'4 ...U ....... ..  I, llXyUL.

Laiškai iš Laisvos Lietuvos ŠYPSENOS
Wprcesterietis G. Deksnis 

gavo laišką iš Lietuvos nuo sa
vo giminių, kurio visuomenių- 
niai svarbias vietas paduoda
me žemiau?
Brangūs Draugai, Dėde, Dė
diene ir Tamstų Mergaitė!

Sveikinu tamstas visus vie
nu žodžiu ir linkiu tamstoms 
viso gero tamstų gyvenime.

Mes atgavome laisvės žodį 
nuvertę smetonišką vyriausy
bę. Dėkui Raudonajai Armi
jai, visų tautų vadui draugui 
Stalinui, jau išblaškyti mūsų 
buvusieji aukšti šulai. Svarbie
ji išbėgiojo į svetimus kraš
tus, p mažieji viduje pasiliko, 
dar keletas ir tebetarnauja, 
bet ir tiems diena po dienos 
artinasi paliuosavimas. Jie 
verkia netekę algų ir šiltų vie
tų. Kiti turėjo dvarus nusipiiv 
kę. Tie dvarai iš jų atimti ir 
p a r c e Ii uojami, matuojami, 
duodami bežemiams ir maža
žemiams. žemės paliekama 
savininkui 30 hektarų, o per
viršis atiduodama kitam, že
mės nuosavybės nebėra, že
mės biznis baigtas.

Pas mus verkia davatkos, 
kad kunigėlius atstatė iš vy
riausybės ir iš mokyklų. Įves
ta civilinė metrikacija. Vals
čiuje daroma jungtuvės ir 
metrikai. O tada, jei nori, gali 
eiti pas kunigą. Nuo kunigų ir 
vienuolių atima žemes, tik 
kunigams palieka po 3 hekta
rus žemės. Tur būt nebepa- 
mačys poterėliai, nei jokios 
maldelės. Iš Rubikių kaimo že
mės nuo nieko neatims, nes 
niekas neturi daugiau 30 ha.

Prie smetoniškos vyriausy
bės gyvenimas biednam vals
tiečiui buvo • sunkus. Dabar 
gal bus geresnis, gal būt dar
bu aprūpins, atlyginimas gal 
bus geresnis.” Dabar steigiame 
profesines sąjungas. Sovietų 
Raudonoji Armija statys Lie
tuvoje aerodromus, bazes. 
Viena stotis bus Rokiškio dva- 
ro ląuke. čia tuoj už Bajorų 
kaimo, žemė, jau atmatuota.

Iš L. D. S. 3-čio Apskričio Darbuotės
Iš kuopų raportų pasirodo 

kas yra veikiama kuopose, na
rių naudai ir abelnoj visuo
meniškoj dirvoj. Norint viską 
sugaudyt, nėra taip lengvas 
dalykas. Bet kas surankiota iš 
kuopų, kurios dalyvavo aps
kričio metinėj konferencijoj, 
parodo šios skaitlinės:

Narių atstovauta 881; pa
rengimų turėta 14; ligonių 
buvo 35; mirė 5; aukauta: 1 
kuopa $10; 8 kuopa, $5; 24 
kuopa, $8; 26 kuopa $7; 50 
kuopa $12.50; 123 kuopa $2; 
133 kuopa, $197.05; 135 kuo
pa $9; 168 kuopa, $7. Viso 
sudaro $257.55.

Daugiausiai aukavusi 133. 
kuop,7, Jersey City, N. J., tu
rinti 80 narių. Gal bus veik
liausia kuopa visame susivie
nijime. Būtų gerai pasimokyti 
iš 133 kuopos, kaip reikia 
veikti, kad turėti tokias pa
sekmes.

Daugelis kuopų turi nemažą 
iždą. Viena tokių yra 159 
kuopa, New York, N. Y., kuri 
turi $180. Raporto blankoj ne
sant to paklausimo, tai negali
ma pasakyt, kiek turto yra 
kuopose.

Iš Apskričio Valdybos 
Raporto

Apskričio veikiantis komite? 
tas su pagelba ‘kuopų turėjo 
savo 3 parengimus; koncertą, 
pikniką ir maršrutą drg. L, 
Pruseikai ir prisidėjo prie 
LMS ir LLD apskričių suren
gimui Lietuvos nepriklausomy-r 
bes atžymėjįmo.

Priims Naujus Narįus Be 
Įstojimo

LDS 10 metų sukaktu vjų 
proga, būtų gerai, kad kuopos 
surengtų parengimą atžymėji- 
mui sukakties ir įrašytų nau
jus narius be įstojimo, Tokia 
proga retai pasitaiko. Kuopos 
pasižymėkit ant savo veikimu 
program®. .■

■«W'

Toliau, pas mus Lietuvoje 
šiemet blogi metai. Pusė vasa
ros buvo labai sausa, viskas iš
džiūvo. O antra pusė buvo per 
daug šlapia, šiemet bus geros 
tik bulvės, linai ir daržovės.

Deksnys.
17. IX. 1940 m.
Rubikiai.

Drg. J. A. Bepulis, clevelan- 
dietis, gavo iš Lietuvos laišką 
nuo savo giminių, rašytą dar 
rugsėjo 16 d„ kuriame, tarp 
kitko, sakoma:
Gerbiamieji giminėlės
J. A. Benulįai! ,

Mes, Valių šeimą, labai 
tamstų pasiilgę siunčiame šį 
laiškutį, linkėdami daug gerų 
dienų ir kuoge^iausių laimių 
tamstų gyvenime. Pirmiausia 
pasisakysiu, jog gavome nuo 
tamstų laišką ir penkius nu
merius laikraščio. Už viską 
širdingai dėkavojame. Laik
raštis “Laisvė” mums labai 
patinka ir kas jame yra rašo
ma apie Lietuvą, tai tikra tei
sybė, nieko nemeluoja. Kaip 
mes juos perskaitėme, tai iš
sinešė Stočkos Aleksė skaity
ti, nes visiems yra įdomu 
amerikiečių laikraščius pasi
skaityti.

Apie dabartinę Lietuvos 
valdžia tiek galima pasakyti, 
kad kol kas nieko nesupran
tame, nes dar nesusftvarkius 
kaip reikia. Paskiau gal ir pa
aiškės, ar geresnis bus gyveni
mas, ar blogesnis. Dabar dar 
nežinia. . .

Tamstos sesutės Benuliukės 
šioje valandoje yra sveikos, 
tik, žinoma, netaip stiprios, 
nes jau senatvė... Jos gyve
na neblogai. Dabartinė val
džia joms dar paskyrė vieną 
hektarą žemės. Tą žemę jos 
gaus iš Galkienės ūkio, tai ne 
per toli joms bus nueiti. Tai 
galės ir karvę išsiauginti, jei
gu kitaip neatsimainys. . .

Sudiev, pasilikite sveiki ir 
linksmi. .

Prane ir Ignacas Valiai.

LDS 1 kuopa rengia balių 
su pamarginimais, 21 d. gruo
džio (Dec.), 1940, “Laisvės” 
name. Apie programą bus 
pranešta vėliau.

Apskričio Nauja Valdyba
Sekantiems metams į LDS 

3-čio apskričio valdybą įeina 
šie draugai:. Geo. Wareson 
pirmininkas, J. Dainius, sek
retorius, G. Žukauskas, iždi
ninkas ir Ig. Urbonas, finansų 
sekretorius. Organ izatoriąis 
apsiėmė G. Stasiukaitis, P. 
Vaznys ir G. Klimas.

Svarbiausias darbas tai or
ganizavimas naujų LDS kuopų 
apskričio ribose. Yra proga 
sutvert kuopa Bloomfield, N. 
J. Draugai Žukauskas ir Sta
siukaitis apsiėmė atlikti.

Komitetas nutarė turėt~žh> 
mįnį parengimą, ir pikniką 
sekančią vasarą,

LDS 3-čias Apskritys auka
vo : Ateivių Gynimo Komite
tui, $5.00; Stygų Orkestrai 
$5.00 ir “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimui $5.00.

Ižde turi $84-00.
Linkiu naujai valdybai gerų 

pasekmių sekančiais metais.
Narys.

Anglai Sako, kad Tikrai Su
žeidė 7 Italy Karo Laivus

London. — Nors Italija 
užginčijo, bet anglai karto
ja, kad jų orlaiviai praeitų 
pirmadienį bombomis rim
tai sužeidė tris stambius 
Italijos karo laivus Taranto 
prieplaukoje ir keturis ma
žesnius karinius italų lak 
vus. Sako, jog Anglijos la
kūnai tyčia skrido apžiūrė
ti tuos Italijos laivus ir ma
te, kad jie tikrai pavojin
gai sužeisti.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
sąrašą, kokios išlaidos reika
lingos namui išlaikyti, ir nu
ėjau pas vieną savo nuominin
ką.

—Taigi—sakau aš jam ne
pasisveikinęs (žinot, reikia 
mokėt laikytis), —jūs, nuomi
ninkai, manot, kad aš iš sa
vo namo labai didelę naudą 
turiu, bet žiūrėk, Tamsta, kiek 
išlaidų turiu, jei sumažins 
nuomą, kaip gyvensiu.

Tipelis pavartė sąrašą, pa
skaitė ir sako:

-—Matai, pone šeimininke, 
šituo reikalu aš nieko padaryti 
negaliu, prašau Tamstą kreip
tis į Finansų Ministeriją.

—Pats kalbi su manim,— 
pakėliau aš toną,—kaip įstai
goj su savo interesantais, at
simink, kad aš esu šio namo 
savininkas, o be to, turiu ir 
pažinčių, galiu parodyti.

—Tamstos nuosavybės do
kumentus mačiau,—sako jis 
baisiai ramiu tonu,—jie tvar
koj, o pažinčių turėjimo rei
kalu leiskit Tamstai pranešti, 
kad dabar jieškoma ne pažin
čių su žmonėmis, bet su jų 
darbais.

—O, pone dieve,—pagalvo
jau.

—Tegul jau būna ir taip,— 
tęsiau toliau, — bet pasakyk, 
kiek Tamsta man dabar mo
kėsi nuomos?

—Tiek, kiek nustatyta, po
ne šeimininke.

—Bet kas, ką gali nustaty
ti ? Kas žino, kiek aš išlaidų 
turiu!

Mano nuomininkas tyli, o aš 
sakau:

—Gerai, iš buto aš Tams
tos nevarau, bet aš iš čia iš-
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Užsakykite “Laisvę” j Lietuvą
* — - . ■

Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 
Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisves” kaina, į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas ............... ..............................................................................................

Paštas .............................................................................................................

Gatvė ar kaimas .................................. -............................. ......................

Apskritys ........................................ ................................................................

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

............................. ... . -....... ............. ' ............. - !■ "F

Lietuvių Kalbos Gramatika
SUTAISĖ DR. D. PILKA *

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

“Laisvė” duoda ge'rą nuolaidą kainoje mokykloms.
• •

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

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

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

Kreipdamiesi adresuokite:

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

Antradienis, Lapkr. 19, 194 H 
aacaaag -r,
nešiu visus baldus. (Mat, ši
tas mano nuomininkas vien- 7 
gungis, butas susideda iš dvie-
jų nedidelių kambarių, baldai 
mano.)

—Galit baldus.išnešti.
—Ir patarnavimo nebus.
—Tegul nebūna.
—Ir prausykla Tamsta taip 

pat nesinaudosi!
—Nebesinaudosiu.
—Ir šviesą išjungsiu.
—Gerai.
—Ir išeinamąją taip pat už

rakinsiu. Aš Tamstą apie tai 
įspėju iš anksto.

—Užrakinkit.
—Sudiev!—surikau. Tren

kiau duris ir išėjau. Ką man 
nuomininkas atsakė, nebegir
dėjau.

Pas kitus savo nuomininkus 
nebeėjau: nepabijos ir tie, nes 
pirmas mano užkluptasis bu
vo pats nedrąsiausias.

O gaila, kad nepasisekė: 
skolą už pirmąjį namą jau 
baigiau sumokėti. Galėčiau 
pradėti naują statybą: kieme 
dar daug laisvos vietos.

Telesforas Šaltapinigis.
(Iš Liet, laikr.)

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway Ir Stone Ave., 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tekt Glenmore 5-6191

K/
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D. M. Šolomsko Prakalbų Maršrutas
■■■■ ■■■■■ ............................. ................................■

Literatūros Draugijos Centro Komiteto sekretorius 
D. M. šolomskas važiuoja su prakalbomis į Ohio valstiją 
ir vakarinę Pennsylvanią. Jo prakalbos įvyks sekamose 
vietose:

Penktadienį, gruodžio (December) 6 d., Scranton, Pa.
šeštadienį, gruodžio (Dec.) 7 d., Binghamton, N. Y.
Nuo gruodžio 8 iki 14 kalbas Clevelande, Akrone, 

Youngstown ir kituose Ohio valstijose miestuose. Dienas 
paskirsto ALDLD 15-to apskričio valdyba.

Su gruodžio 14 diena maršrutas prasideda Pittsburgho 
apylinkėje. Dienas paskirsto ALDLD 4-to apskričio ko
mitetas.

Kalbės Lietuvos, pasaulio įvykių ir Amerikos klausi
mais. Taipgi, bus kalbama ir apie Literatūros Draugijos 
25-kių metų jubilėjų. Rengkite prakalbas ir gerai gar
sinkite.

Penkto pwdapl

Gyvenimas Naujame Lietuvos Kaime
***

Laiškai iš Laisvos Lietuvos
Eastonietė M. Pabijonienė 

gavo nuo savo sesutės sekamą 
laišką iš Lietuvos, iš Plungės, 
Telšių apsk.:

Aš Agnieška Dunauskienė, 
tamstos sesutė, parenku šitą 
laisvą valandėlę dėl meilingo 
pasikalbėjimo su savo mylima 
sesute. Miela mano sesyte, su 
didžia širdies meile sveikinu 
aš tave, linkėdama daug lai
mės ir viso gero jūsų gyveni
me . . .

Naujienos pas mus tokios: 
Visų pirma pasakysiu keletą 
žodžių apie buvusią senosios 
valdžios tyarką. Biednuomenė 
ir darbininkai buvo pas mus 
labai suspausti, vienu žodžiu 
sakant, palikti Dievo valiai. 
Pavyzdžiui, buvai klumpdir- 
bis, turėjai amato mokesnį 
mokėti. O jei norėjai išnešti 
į savo miestą ant turgaus par- 
davoti, tai turėjai atskirą bi
lietą turėti, o jei norėjai į ki
tą miestą nuvežti parduoti, tai 
turėjai dar brangesnį bilietą 
turėti; o jeigu norėjai po vi
sus miestus važinėti pardavo- 
ti, tai turėjai dar aukštesnį bi
lietą turėti. Toks pat įstaty
mas buvo ir kitiems amatinin
kams, batsiuviams, stalio- 
riams, meistrams ir rūbų siu
vėjams. Jei kuris dirbo tik 
namie, o iš namų atpirko ki
tas, tai tas tik turėjo amato 
mokesnį mokėti, o jeigu kas iš 
jų norėjo mieste pardavoti, tai 
jis turėjo, kaip ir klumpdirbis, 
visus reikalavimus išpildyti.

Ir jei kas turėjo nors menką 
trobelę ir jis turėjo aukštą 
visokios rūšies mokesnį mokė
ti. O jei kartais susirgus netu
rėjai laiku sumokėti, tai tuo
jau buvo paskutinė paduška 
aprašyta ir iš varžytinių su 
nuoš. parduota. O biednas 
žmogus susirgęs labai retais 
atsitikimais tegaudavo gydyto
ją. Ir dar jeigu biednas kuris 
užsiaugino per didelį vargą 
paršelį ir papjovęs norėjo 
ant druskos bent vieną svare
lį parduoti, o pardavus pajuto 
policija, tai tuojaus buvo at
imta visa mėsa, ir pats buvai 
nubaustas trim ar šešiais mė
nesiais paprasto kalėjimo.

O darbininkai, kurie dirbo 
fabrike, tai visokiais būdais 
buvo skriaudžiami. Nors fab
rikuose ir buvo gražiais įsta
tymais sienos apsagstytos, bet 
darbdaviai tų įstatymų nepil
dė. Nors ir darbo inspektoriai 
dažnai lankė dirbančius fabri
kuose darbininkus, klausinė
dami apie elgesį darbdavio, 
bet tas viskas buvo Veltui. Jei 
kuris darbininkas daugiau 
skundėsi, jis tuojau antrą ar 
trečią dieną buvo prašalintas 
nuo darbo. O jei jis daugiau 
ką kalbėjo, tai tuojaus buvo 
suimtas ir išsiųstas į darbo 
stovyklą.

Visur pilna buvo visokių 
valdininkų ir visokios rūšies 
šnipų, kurie visur slankiojo ir 
klausėsi, kur yra darbininkai 
nepatenkinti savo gyvenimu. 
Tuojau jie buvo suimti, pas
kaityti už komunistus ir išsiųs
ti ant dešimties ar dvylikos 
metų į darbo stovyklą. Sunku 
yra aprašyti buvusį Lietuvos 
darbininkų liūdną gyvenimą.

O valdininkų gyvenimas 
buvo dangiškas. Jie nebijojo 
nė ugnies, nė vagies, turėjo 
jie aukštas algas, o prataraa* 

vus keletą metų, gaudavo di
deles pensijas. Tai jie per 
naktis baliavojo ir ožių bal
sais dainavo, o biednuomenė 
alkana dejavo.

O dabar, galiu sakyti, kad 
Lietuva nuo pradžios svieto 
nebuvo mačiusi tokių gražybių 
ir gausingų iškilmių, kokias 
mes patyrėm. Beveik kiekvie
ną dieną buvo mitingai ir de
monstracijos, kurios ėjo gatvė
mis dainuodamos su raudono
mis vėliavomis, ir Rusijos did
vyrių paveikslais ir' karo or- 
ketrais grodamos. Tvarka di
džiai jau yra pasikeitusi. Vi
si fabrikai yra paimti į liau
dies rankas. Darbai pradėjo 
eiti visu smarkumu. Visos gat
vės yra pertaisomos, kur dirba 
daug darbininkų ir nemažai 
uždirba. Kur Antano Sme
tonos valdžia žadėjo plentus 
ir geležinkelius per dešimtį 
metų padaryti, prie šitos nau
josios valdžios jau dabar visu 
smarkumu keli tūkstančiai 
darbininkų dirba. Daug val
diškų krautuvių yra įsteigtą, 
kur visi produktai yra ant 
daug pigiau.

Tik, žinoma, mūsų ponams 
ir turtuoliams labai nepatinka, 
kad nusavino fabrikus ir visu 
smarkumu matuoja visų dvari
ninkų ir stambių ūkininkų že
mes. žinoma, dar Jiė nuo vie
no neatėmė, tik kiekvieno dva
rininko žemė yra apmatuota 
ir jam palikta 30 ha.

Gal jums daug skundų at
eina į Ameriką, bet tie skun
dai yra turtuolių ir mūsų bu
vusių prispaudėjų valdininkų, 
kurie yra netekę savo šiltų 
vietelių. O jei kartais ir pasi
taiko neteisingas pasielgimas, 
tai dėlto, kad daug yra pasili
kusių senosios valdžios valdi
ninkų. Nors daug valdininkų 
yya nuo pareigų ' prašalintų, 
bet daug yra pasilikusių, tai 
jie ir dirba viską, bet kožną 
dieną ir tiems tipams prieina 
eilė apleisti šiltą vietelę.

Tikybos tvarka tebėra ta 
pati, tik yra įvesta civilinė 
metrikacija ir iš mokyklų yra 
prašalinta tikyba. O kitas vis
kas tebėra kaip buvo seniau. 
Visos bažnyčios tebėra, visi, 
kas tik nori, gali melstis, nie-t 
kas nedraudžia. Tik Plungės 
vienuolyno daug namų yra pa
imtų dėl patalpų, o vienuolių 
bažnyčia taip pat nėra užgau
ta. Tik žydų trys maldos na
mai yra paimti dėl patalpų, 
todėl, kad pas mus. yra labai 
daug Sovietų kariuomenės ir 
vis dar važiuoja, su įvairių 
įvairiausias ginklais. Ne tik 
yra miestai pilni, bet ir visi 
miškai ir visi paupiai pilni ka
riuomenės su įvairios rūšies 
ginklais.

Sovietų kareiviai yra labai 
mums draugiški. Jei ką per
ka, už viską labai brangiai 
užmoka. Bet pirkti mažai ką 
perka, viską turi savo atsive
žę. Kareiviai visi yra labai 
buinūs ir gražiai apsirengę, 
ir daug turi Lietuvos pinigų. 
Iš Plungės Lietuvos armiją iš
kėlė į Vilniaus kraštą, o jų 
patalpas užėmė Sovietų ar
mija, Ir daug galiu pasakyti, 
k,ad rusai į vidaus tvarką su
visai nesikiša.•.

Sudiev, tavo sesytė,
Agniešką Dunauskienė.

1940 m. Rugsėjo 26 dieną. -

Naujas kaimas. Ar iš tik
rųjų jis naujas? Kaikas gali 
tuo nepatikėti. Ir vis dėlto tai 
tiesa. Pagrindinis žemės per
tvarkymas ir tarybų santvar
ka mūsų kaimą pastatė į nau
jas sąlygas.

Visų pirma žemė nebegalės 
būti perkama ir pardavinėja
ma. žemė apvalyta nuo spe
kuliacijos. žemė priklauso vi
sai liaudžiai, bet valdo ją tas, 
kas dirba, valdo dovanai ir ne
ribotą laiką. Iš kaimo išvytas 
antstolis, pikčiausias valstiečio 
priešas, (žinoma, priešas bu
vo ne antstolis — žmogus, bet 
antstolio institucija). Paga
liau, žemės pertvarkymas nu
statė aukščiausią valdytiną že
mės normą vienam ūkininkui 
ir tuo būdu beveik kiekvieną 
kaimą palietė matininko astro- 
liabija. Pagaliau daugelis kai
mų bežemių ir mažažemių 
gauna žemės ir virsta ūkinin
kais naujakuriais.

Tuo būdu kaimas nebe tas, 
kuris buvo buržuazinėje Lie
tuvoje.

Bet šiame naujame kaime 
dar labai daug yra sena ir tai 
blogiausia prasme. Pagrindi
nis senas dalykas kaime yra 
žmogaus psichologija.

Dešimtis metų į kaimą iš 
miesto buvo importuojami 
bjauriausi šmeižtai apie Ta
rybų Sąjungą. K a i m i e č iai 
klausėsi, galvom lingavo ir 
nenorėjo tikėti. Bet ilgą laiką 
kartojamas melas prilimpa. 
To melo prilipo ir kaime. 
Ypač bjauriausiai buvo vaiz
duojami kolchozai, ir kaimie
čiai iki šių dienų su baime mi
nėdavo šį vardą. Bet tikros tie
sos apie kolchozus, atseit ko
lektyvinius ūkius, kaimas ne
žinojo. Tuo kolchozų baubu 
smetoniškieji šmeižtų gamin
tojai baidydavo kaimiečius 
nuo Tarybų santvarkos. Bet 
tie melagiai nepasakė, kad tą 
reikalą sprendžia pati liaudis.

Dabar mūsų liaudis įsitiki
no, kad jos pageidavimas pa
likti ūkininkui aukščiausią 
žemės normą 30 ha — gali
mas. Tai garantuota ir be 
liaudies valios negali pasikeis
ti.

O vis dėlto atsiranda niek
šų, kurie kaimiečius kursto 
ir kužda, kad, girdi, vistiek 
bus kolchozai, kad šis dekla
ravimas esąs tik laikinis.

Tų niekšų šitokie melai tu
ri labai aiškų tikslą: pakirsti 
ūkininko pasitikėjimą savo 
valdomu ūkiu, sumažinti meilę 
žemei, kurią jis dirba ir kuri 
jį maitina, o iš to paskiau se
ka kitos nelaimės: nepakan
kamas žemės ’ išdirbimas ir 
įtręšimas, nepakankamai ge
ras derlius, pajamų stoka ir 
tt.

Jei tiems liaudies priešams 
pavykti} jų šmeižtais įtikinti 
valstiečius, aišku, jie galėtų 
padaryti didelės žalos ne tik, 
pirmon galvon, pačiam ūkininr 
kui, bet ir visai valstybei, vi
sai darbo liaudžiai.

Bet deja, kaimietis nebuvo 
ir nėra toks kvailas, kad tikė
tų liaudies priešų tyčia 
džiamiems visokiems 
dams.

Štai imkite Suvalkiją, 
vakar aprašė šiame laikrašty
je korespondentas. Visur ver
da nuoširdžiausias darbas. 
Dirba tie, kurie žemės gauna, 
dirba ir tie, iš kurių šiek tiek 
žemės paimama. O pasitaiko 
ir tokių ūkininkų, kurie savo 
buvusiam bernui ar mergai, 
jeigu jie tikrai pasiryžę žemę 
dirbti, duoda po žemės gaba
lą net iš to ploto, kuris pagal 
nustatytą normą jafn priklau
so. Tai tikrai malonus ir žmo
niškas elgesys. Ir tai rodo, kad 
mūsų kaikurie valstiečiai nuo
širdžiai supranta ir nori prisi
dėti prie to, kad kiekvienas 
dirbąs žmogus turėtų žmoniš
ką gyvenimą. Todėl veltui vi
sokį niekšai aušina burną, no
rėdami kaimiečiui įkalbėti, 
kad kas balta—yra juoda.

Tiesa, dirbant tokį didelį 
darbą, koks yra pagrindinis 
žemės pertvarkymas, ir 
bant tokiu greitų tęąipu, 

sklei-
gan-

kurią

dir- 
gali

įsibrauti klaidų. Bet juk kiek
vienas žmogus gali suklysti, o 
ir pertvarkymą vykdo tie pa
tys žmonės. Svarbiausia, kad 
pastebėta klaida būtų atitai
syta. O tat juk daroma.

Atsiranda gudragalvių, ku
rie prikiša, girdi, kodėl taip 
skubama, kodėl negalima že
mės pertvarkymo vykti iki 
žiemos? Tokius absurdus gali 
kalbėti tik tie, kurie nesupran
ta, arba nenori suprasti, kas 
yra žemės ūkis.

Vyriausybė ir partija, norė
dama, kad žemė būtų gerai 
išdirbta, įtręšta ir apsėta, kad 
kitais metais būtų geras der
lius, negalėjo leisti ,delsti su 
žemės pertvarkymo darbais, 
nes tuo atveju daug žemės ga
lėjo likti tinkamai neišdirbtos 
ir neapsėtos. Visa tai daroma 
ne kieno kito, o tik valstiečių 
naudai.

Kitas klausim as, kuriuo 
liaudies priešai bando naudo
tis—tai veikti tuos, kurie že
mę gauna. Aišku, kiekvienas 
naujai žemę gaunąs, yra nau
jakurys ir jam kartais daug 
ko, o kartais visko trūksta.

Bet štai jums pavyzdys pui
kaus naujakurio drg. Budre- 
vičiaus iš šatijų kaimo, Lekė
čių valsčiaus, kuris iki šiol 
buvo pas stambų ūkininką 
Blažį kumetis, o dabar gavo 
5 ha žemės. Jis, vos gavęs že
mės, turi aiškų planą — piiS 
miausia, kibs purenti gautą 
žemę ir nepaliks neapsėtos nė 
vienos žemės pėdos. Šiemet, 
neturėdamas savo invento
riaus, pasiryžęs dirbti bendrai 
su kitais žemę gavusiais, o vė
liau — susikurs savo sodybą. 
Tai pavyzdys darbingo valstie
čio. Aišku, kad tokiam ir vy
riausybė pirmiausia ateis į pa
galbą, kai jis stengsis pasista
tyti pastatus ir įsigyti inven
torių. Budrevičius su didžiau
siu optimizmu sako: “Kad tik 
sveikatos būtų, o gyventi da
bar bus galima, tai jau aišku 
visiems valstiečiams. Dabar 
mums jau niekas ne j odinės 
ant sprando ir neuis, kaip ko
kius šunes.”

štai išvaduoto “kumečio, bū
simo ūkininko nuoširdus ir tei
singas balsas.

Liaudis yra nepaprastai su
mani, energinga ir darbšti. 
Įgijusi teises ir atgavusi lais
vę, ji stebuklus daro, štai Le
kėčių valsčiuje, Pavilkijo dva
re, kuris paimtas valstybės 
reikalams, buvo nepaprastai 
apleisti kumetynai. Bet ener
gingo dvaro komisaro drg. 
Baltaduonio pastangomis nu
matyta kumetynus atremon
tuoti, padaryti juos pakenčia
mais gyvenamais butais. Ir tai 
užsimota padaryti dar šį ru
denį. Ar gi bereikia gražesnio 
mūsų darbo valstiečių veiklos 
pavyzdžio, . kaip suminėtasis! 
Be jokios pagalbos, be prašy
mų patys kumečiai pagerina 
savo buities apystovas, svar
bu, kad jiems laisvė duota tai 
daryti.

Beveik visas jaunimas su 
didžiausia energija prisideda! 
prie naujojo gyvenimo kūri
mo, stengiamasi, susigiminiuo
ti su laikraščiu ir knyga, kra
tomas! blogų papročių.

Bet naujajame kaime yra ir 
netokių šviesių reiškinių. Ne 
visi samdiniai gerai supranta 
liaudies valią ir vyriausybės 
patvarkymus. Atsiranda tokių 
samdinių, kurie net > laukų 
darbus dirbdami užsispiria 
dirbti tik 8 valandas per die
ną. O tat yra nesąmonė. Ar 
galima atidirbus rugiapjūtės 
metu 8 valandas palikti veži, 
mą su sausais rugiais lauke, 
kai štai naktį gali užeiti lie
tus ir sausus rugius suly ti ? 
Aišku, kad ne. Pąnąšių atvejų 
yra ir daugiau. Jei samdinys 
karščiausiomis darbo dieno
mis turi dirbti ilgiau,' tai žie
mos metu kam darbas visai su
mažėja ir per dieną jam daž
nai tereikia dirbti tik po 6 
valandas. Tuo metų bėgyje ir 
kompensuojamasi,

Taip pat neleistinas (teiktas, 
kad samdinys, • neatsižvelgda*- 
mas į tai, jog sutartas sam-
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4oą terminas dar nepasibaigęs, 
palieka savo šeimininką ir iš- 
dumia kitur laimės jieškoti. 

! [Toks elgimasis yra kenkimas 
petik ūkininkui, bet ir visai 
valstybei, visai darbo liau
džiai, nes tuo silpninamas 
ūkis ir mažinamas visos tau
tos turtas. Jei šeimininkas blo
gai elgiasi, ar nevykdo susita
rimo, reikia kovoti už savo 
teises per tam tikslui sudary
tas profsąjungas. Teisėtus 
samdinių reikalavimus šeimi
ninkas turi patenkinti.

•

Laimė, kad tokių reiškinių 
kaime nėra daug ir jie atsitin
ka dažniausia ten, kur šeimi
ninkai blogai , elgėsi su savo 
samdiniais.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Llūdčslo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas Ir už prieinamą kalną.

nesąmonės yra 
bernui ūkininkas 
po 1500 litų al-

AA AA AA AA AA M M M M M AA AA AA AAAAAA AA AAAA M M M M AA ft.

Taip pat 
apie tai, kad 
turės mokėti 
gos per metus ir dar duoti 
visus kitus įprastinius priedus. 
Šį klausimą turi išspręsti Prof
esinių sąjungų centras ir nu
statyti normas. Tuo būdu 
dings ir visi pikti gandai tuo 
reikalu.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn —• “Laisves” Name

Apibendrinus viską, galima 
pasakyti, kad naujasis kai- 
maSį gyvena naują gyvenimą 
ir tas gyvenimas duoda šviesių 
vilčių mūsų socialistinei tėvy
nei. J. Šimkus.

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pierdSkų valgių 
Ir daržovių—virtų Ir žalių.

IDS 7-to Apskričio 
Kuopoms
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SKELBKITES “LAISVĖJE
Metinė konferencija įvyks 

24 d. lapkričio, 1940, po an
trašu Wallis Hotel, 5068 So. 
Packard Ave., Cudahy, Wis. 
Prasidės 10 valandą iš ryto.

Todėl meldžiu delegatus 
nesiveluoti. Po konferencijai 
bus šaunus balius apskričio 
naudai. Todėl meldžiu ir sve
čių atvažiuoti ant baliaus. Pa- 
remsite apskričio iždą.

Balius prasidės 7 v. vakare.
Kviečia visus Apskričio Ko

mitetas.
Sekr. Felix Beržanskis.

> Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. 1

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

1 ......... ................. .........— ---- -
Garsinkite savJ bizni dien
raštyje “Laisvoje”.

PRANEŠIMA] iŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Ateinantį ketvirtadienį, 21 dieną 
lapkričio, rengia Rusijos revoliucijos 
apvaikščiojimą sekančių tautelių or
ganizacijos: lietuvių, rusų, ukrainų, 
lenkų, latvių estonų, žydų, 510 Fair
mount Ave., 8 vai. vak., Slovakų sa
lėje. Bus rodomi nauji judžiai iš Sov. 
Sąjungos; dainuos Lyros ir rusų 
chorai. Bus žymūs kalbėtojai ir šiaip 
pamargįnimų. Lietuviai plačiausiai 
dalyvaukit. — Komisija.

(273-275)

T i Vapor Room, Turkish Room,,. Russian I 1
kt Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar- I /

tesian Water, Restaurant, Barber Shop, Jx
•’"‘Sjl Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVE
BAYONNE, N. J.

LDS, 26 kp. jaunuoliai, Shields 
rengia šaunų balių, Thanksgiving 
Eve, lapkr. 20 d. Pradžia 8 v. v., 
Liberty Hali, 329 B’vvay. Bus gerų 
užkandžių ir gėrimų ir gros gera 
muzika, kuri tiks pasišokt jauniems 
ir suaugusiems. įžanga 35c. Kviečia 
Rengėjai. (273-274)

WORCESTER, MASS.
Kongreso susirinkimas įvyks lapk. 

19 d., antradienį, 8 v. v., 29 Endi
cott St. Visų draugijų, delegatai 
prašomi dalyvauti, bus raportas iš 

I Apskričio konferencijos. — J. M. 
| Lukas.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, lapkr. 21 d., 8 v. 
v., 376 Broadway. Šiame susirinkime 
B. Chubarkienė duos paskaitą apie 
Lietuvą. Bus užkandžių ir gėrimų. 
Todėl visos draugės dalyvaukite, at
siveskite ir naujų narių. (273-275) hi į

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Motetų Birutės Kliubo 

svarbus susirinkimas įvyks trečia
dienį, lapkr. 20 d., 8 v. vakaro, Liau
dies Name, 735r Fairmount Ave. Vi
sos dalyvaukite, nes turime labai 
svarbią paskaitą moterų reikalais. 
Tad būkite.

J. Shapren.
(272-274)

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI VYRAMS.

APIE LYTIES DALYKUS
Dar galit pas mane gaut

36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Purėm Yra Skaniau**

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytlpę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit:

J. BARKUS
46 Ten Eyck $t.,

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sėnvi- 
čiam duJna, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausia: pasirinkimas skaniausių 
Kėksų-pyragų; Pipeapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per pafttą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori Ir kalnas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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"Kurčias Žentas”—

Prancūzų Klasikas
Lietuvių Liaudies Teatras, 

kuris veikia kaipo organizaci
ja, kad vaidinti ir plėsti tea
tro meną, savo metiniam pa
rengimui ruošia scenai kome
diją “Kurčias žentas”. Kome
dija “Kurčias žentas” vaiz
duoja francūzų gyvenimą. 
Veikalas lietuvių kalba išleis
tas Rygoje, 1910 metais.

Įvadas į turinį yra seka
mas: Tūlame kaime gyvena 
kurčias Tamošius. Jis turi gra
žią dukterį, kuri mylisi su 
gražiu, jaunu vaikinu. Jis lai
ko ir tarną Simaną. Bet šis 
kurčias Tamošius savo duk
raitei renka tokį žentą, kuris 
būtų taip pat kurčias, kaip ir 
pats uošvis. Mat, tėvas tikisi, 
kuomet žentas bus kurčias, 
tai visi turės garsiai kalbėti, 
tai tada ir jis galės girdėti 
duktės ir žento pasikalbėji
mus.

Jaunas vaikinas Kazys, no
rėdamas gauti Tamošiaus duk
terį, dirbtinai “apkursta” ir 
taikosi prie duktės Alenos. Pa
čiame klimakse, kuomet pa
sveiksta ir Tamošiaus girdėji
mas, kyla tikras, ‘netikėtas ir 
labai juokingas konfliktas iš 
nuduoto ir pasveikusio kurtu
mo.

Šią 
riau” 
rinkti
Aldonos šertvietytės. Vaidini
mas abiejų komedijų 
kartu įvyks Brooklyne, 
National Hali, 261
Avė., gruodžio 1 d., 1940 m. 
Po vaidinimui seks šokiai prie 
Jurgio Kazakevičiaus orkes- 
tros.

Vėlesni vaidinimai įvyks se
kamose vietose:

New Haven, 
26 d., 1941 m., 
ne.

Tikimės, kad
no ir apielinkės lietuviai skait
lingai dalyvaus šiame Lietu
vių Liaudies Teatro metini^mp 
parengime. Tai bus gražus 
teatro meno vakaras ir orga
nizuotam meno-judėjimui pa
rama.

komediją ir “Aš Numi- 
ruošia vaidinimui pa- 
vaidylos po vadovybe

pirmu 
New 

Driggs

Gruodžio 8 
Conn., sausio 
So. Brookly-

visi Brookly-

Paimsią Orlaiviams
Armijos inžinierių esą stu

dijuojami planai Flushing Už
lają padaryti jūrinių orlaivių 
baze. Pagilinimo kanalo dar
bai tarp Willetts Point Blvd, 
ir Long Island Gelžkelio tilto 
esą užbaigti. Sąryšyje su tuo 
planuojama padaryti jūri
niams orlaiviams praplaukti 
kanalus ir stotis North Beach 
Orporto apylinkėj, prie Rikers 
Salos ir College Point.

mhsrjrmmmi

Antradienis, Lapkr. 19, <1940

Pamokos apie Sveikatą Vėl Atsisako Liudyti

Bliss Amunicijos Šapoj 
Pakėlė Algas

Iššaukia Kariuomenėn

Prelekcijos su filmomis į- 
vairiais sveikatos klausimais, 
kuriose daug ko galima pasi
mokinti, įvyks lapkričio 19-tą, 
sekamose vietose:

Devintą valandą vakaro: 
724 Stone Avė., kita 407 
Rockaway Ave., abiejose aiš
kins apie cukraligę (diabetes).

Prelekcijas duoda Sveika
tos Departmento daktarai. 
Įžanga nemokama.

Miestavo Civilės Tarnybos 
Komisijos prezidentas- Kern 
vėl atsisakė liudyt porai ka
mantinėtojų prie uždarų du
rų. Jis sako, kad komisija ne
turi ko slėpti ir kad jis nori 
ir reikalauja progos liudyti, 
bet tik viešoj sesijoj, kur abel- 
na publika galėtų girdėt. Jis 
sako, kad visuomenė užlaiko 
komisijų ir ji turi teisę girdėt, 
kas toj komisijoj dedasi.

Negrai Neturi Lygių 
Progų Darbui

gyventi tinkamai.
reikia negrams

dar- 
tuo-

Draugai Estai Ruošia 
Puiky Bazarą

Jaunieji Am. Lietuviai 
Domisi Gera Muzika

platina- 
anksto, 
platina-

Didžiojo New Yorko estų 
organizacijos . ruošia didžiulį 
trijų dienų bazftrą paramai sa
vo liaudies savaitraščio “Uus 
Hm”, kuris estams yra tuomi, 
kuo mums, lietuviams, yra 
dienraštis “Laisvė”.

Jų bazarui bilietai 
mi per ilgą laiką iš 
kaip kad mūsų būna
mi “Laisvės” piknikams. Daug 
stambių ir smulkesnių dovanų 
būna numatyta iš anksto ir bi
lietai, parduodami po 25c, yra 
sykių dovanų gavimo ir sykiu 
įžangos bilietais baigtuvių die
ną, lapkričio 24-tą, tad į baig
tuves suvažiuoja daug svečių 
ir iš toliau.

Tarpe dovanų yra brangių 
piešinių, taipgi ir kitokių bran
gių rankdarbių. Piniginės do
vanos yra nuo .$100 iki $;?.

Bazaras bus lapkričio 22, 
23 ir 24 dienomis, gražiame 
Estų Kliube, 2061 Lexington 
Ave., New Yorke (prie pat 
125th St. stoties ant IRT Lex
ington Ave linijos). Kliube 
ant vietos randasi restaura - 
nas, graži salė šokiam, bilijar- 
dai, ir t.t.

Lietuviai, kurie šiuo tarpu 
jau turi gražių pažinčių su 
estais iš bendro veikimo su 
jais ir kitomis Baltiko tauto
mis Baltiko Kultūrinėj Tary
boj, irgi rengiasi
draugų estų bazarą. Girdėta, 
kad ten užkviesta 
Choras.

spe-

pa- 
lek-

atlankyti

ir Aido
D.

Sulaikę Apgaudinėtoją
tū-
42

Jackson Heights srityje, 
la Mrs. Blanche Fredes, 
m., 764 Lafayette Ave., apga- 
vus daugelį asmenų neva pre
kiaudama—parduodama aukš
tos rūšies prekes už pusę kai
nos. žmonės patikėdavę gau
sią ką nors už dyką ir sumo
kėdavę iš anksto pinigus, bet 
prekes gaudavo tik tie, kurie 
griežtai paimdavę už spran
do prekybininkę. Ji dabar su
laikyta kaltinimu nuo tūlo 
Dennis Gorman paėmus $110 
ir visai nepristačius prižadėtų 
prekių.

Prof. Vytauto
Bacevičiaus
KONCERTAS

Sutinku Aldoną Žilinskaitę 
kur tai skubinant su pundeliu 
knygų po pažasčia.

—Kur skubini ? — paklau
siau.

—Šį vakarą Aido Choro pa
mokos.

—Bet dar labai anksti, 
cialiai kam rengiatės?

—Ne. Bet noriu prieš 
mokas padirbėti ant savo 
ei jų.

—Ar tai tamsta mokinatės, 
o aš vis maniau, kad dirbate?

—Ir dirbu, ir mokinuos. 
Mokyklon einu vakarais.

—A-a, vakarais. . .
—Dėlko tas a-a? ;
—Reiškia, tamsta negirdė

si prof. Bacevičiaus.
—žinoma, kad girdėsiu. Ma

no pamokos pasibaigia prieš 8 
vai., bet jei ir nesibaigtų, aš 
geriau apleisčiau mokyklą tą 
vakarą. Nėra tokio “deito”, 
už kurį aš apleisčiau prof. 
Bacevičiaus koncertą.

Aldonos išsireiškimas pa
vaizduoja desėtkų kitų jaunų 
muzikališkų lietuvių nusista
tymą prof. Bacevičiaus kon
certo klausimu. Jinai pati pia
nistė, Aido Choro mokytoja, 
žino vertę artistiškos muzikos. 
Visi aidiečiai diskusuoja kon
certą ir galimybes ten daly
vauti.

Suzana Kazokytė dirba 
žmogaus sveikatos saugojimo 
srityje,—slaugė. Tačiau jinai 
pareiškė: “Būtinai pataupy
kite man du bilietus prof. Ba
cevičiaus koncerto. Parinkite 
geras sėdynes, aš noriu ne tik 
girdėti, bet ir matyti.

Grįžtam iš Jono Valenčio 
dramos fėstivalo sekmadienį ir 
vežamės keletą gautų ekstra 
lapelių apie koncertą. Sėdi 
jauna inteligentiška pora, ku
ri, atrodo, galėtų domėtis mu
zika. Paduodam po lapelį.

—Aš manau, kad čia bus 
lietuvis muzikas,—kalba ang
liškai mergina į greta jos sė
dintį vaikiną.*

Skaito toliau.
—O, pagaminęs muziką 

“Vaidilutei”. . . atstovavęs lie
tuvių sekciją... Aha, brolis 
lietuvis.—Kalbėjusi iki tol an
gliškai mergina užbaigė lie
tuviškai, — lietuviukų būta. 
“Let’s go to hear him!” Ir 
taip nežinomieji lietuviukai 
jaunuoliai pasiliko bedisku- 
suoją koncertą mums išsėdant 
iš traukinio. , G-s.

E. W. Bliss Co. išpildė 
bininkų reikalavimus ir 
mi išvengė streiko, kuris buvo 
nustatyta prasidėt lapkričio 
18-tą.

Šapa dabar pilnai dirba ga-' 
minime torpedų ir kitų karo 
reikmenų Anglijai, joj dirba 
apie 1,000 darbininkų, pri
klausančių United Electrical, 
Radio and Machine Workers 
Unijos Lok ale 475-me, CIO.

Kompanija,sutiko mokėt po 
60 centų per valandą mini
mum ir abelnai pakėlė algas 
po 5c. per valandą. Taipgi su
tiko,1 kad šapos komitetas ir 
firmos atstovai toliau tarsis, 
kad nustatyti
loms lavintų ir pusiau lavin
tų darbininkų kategorijoms.

Taipgi palikta seniau išsi
kovota savaitė atostogų su al
ga ir gauta priedas po pusę 
dienos nuo kiekvieno išdirbto 
mėnesio (išdirbusiem virš 2- 
jų mėnesių), tuo būdu pratę
siant atostogas seniem darbi
ninkam iki dviejų savaičių.

minimum tū-

.Lapkričio 18-tą iššaukta iš 
didžiojo New Yorko pirmoji 
draftuotų kareivių kvota—1,- 
917. Tačiau iš to skaičiaus tik 
152 esą tikrai draftuoti, ka
dangi visi kiti esą gauti liuos- 
noriais. Faktinai liuosnoriais 
gautų skaičius esąs didesnis, 
negu reikia -naujokų tūluose 
distriktuose, bet kadangi iš 
vieno distrikto liuosnorius pri- 
skaityt kito distrikto kvotai 
esą draudžiama, tad tuose dis
triktuose, kur trūksta liuosno- 
rių sudaryt kvotai, iššaukia
ma trūkstamasis skaičius draf- 
to keliu.

Išveš pradedant lapkričio 
25-ta.

Antrasis būrys, kuris buvo 
manyta iššaukti apie vidurį 
gruodžio mėnesio, nebūsiąs iš
šauktas iki po naujų metu, 
norima jiems leisti pasilikti 
per šventes namie.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. T. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

TcL Evergreen 8-7179 
1 ■ ------- - t '

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: E Vergreen 8-9770

t
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Sudaro Naujus Būrius 
Gvardiečiu

pat pareiš-
visada ko-

Amerikos
išlaikyt ir

Moteriškė budėdama, kad 
nepraleis! kūdikiui pieno pri
statytoją, anksti rytą pastebė
jo gaisrą 561 Driggs Ave., ir 
pašaukė gaisragesius, kurie 
visus gyventojus išgelbėjo.

Independent linijos ekspre- 
s i n i ai traukiniai nebestos, 
Woodhaven ir Queens Blvd, 
stotyje.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK IR

RICHMOND HILL, N .Y.
Trečiadieni, 20 d. lapkr. 8 v. v. 

Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė., įvyks ALDLD 
185 kp. susirinkimas. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Iš Centro at
siųsta knygų, kurias galėsite atsi
imti. Taipgi artinasi mūsų metinė 
vakarienė, kuri jvyks 7 d. gruodžio, 
reikės prisirengti. — V P.

♦ (273-274) ‘

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499 T

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated 
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
rSvaa Ir Sūnus Levandauskal

Į
UNDERTAKERS

Nekentčkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasieks nepaprastą palengvinime 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien issitrindami 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.

152

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

Pereitą šeštadienį ir sek
madienį New Yorke įvykusioj 
visos valstijos konferencijoj, 
Nac. Negrų Kongreso sušauk- 
toj svarstyt negrų problemas, 
buvo iškelta daug parodymų, 
kad negrams čionai nėra de
mokratijos, nėra lygių progų 
prie darbų, tad nėra nei lygių 
galimybių 
Sakė, kad
duoti progų senuosiuose dar
buose ir sudaryti naujų darbų.

Dr. Max Yergan, N. Negrų 
Kongreso nacionalis preziden
tas, kalbėdamas penkiem šim
tam asmenų, susirinkusių Park 
Palace, atstovaujančių 50 dar
bo unijų, taipgi pilietinių, po
litinių, religinių, kultūrinių, 
jaunimo ir broliškų organiza
cijų, savo raporte sakė:

“Stoka darbų, blogi butai, 
apribotos kultūrai ir pasilinks
minimui galimybės, apsklem- 
bimas pilietinių teisių negram 
yra piktu uždraudimu demo
kratijos. Mūs žmonėms duo
da neišpasakytas kančias toji 
pikta diskriminacijos sistema 
ir ji turi būti panaikinta. Na- 
cion. Negrų Kongresas stoja 
už programą pilniausios lygy
bės negrams.”

Dr. Yergan taip 
kė, kad kongresas 
vos už išlaikymą 
nuo karo tikslu
praplėst liaudies teises. Jis pa
smerkė prezidento Roosevelto 
Užgintą diskriminavimą-išsky- 
rimą negrų armijoj, laivyne ir 
orlaivyne. Jis šaukė organi
zuotus nėgręs ir baltuosius 
bendrai kovoti prieš diskrimi
naciją. Jis taip pat sakė, jog 
kare negrai negali pasirinkti 
geresnių tarp imperialistų ir 
fašistų, nes abieji yra prasi
kaltę diskriminavime mažumų.

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio, negalėdamas pats 
pribūti, atsiuntė sveikinimą, 
jame pareikšdamas, kad jis 
visuomet stojo už Nac. Neg
rų Kongreso programą ir kad 
jis toliau kovės prieš Ameri
kos įtraukimą į karą.

John P. Davis, N. N. Kon
greso nacionalis sekretorius, 
atsišaukė į darbo unijas įsteig
ti’ industrijose, komitetus išty
rimui diskriminacinių žygių ir 
tuo sumobilizuoti darbininkus 
kovai už išgavimą negrams 
darbų. Jis reikalavo sustab
dyt policijos brutališkumą 
Harleme.

Kongresas mano įsteigt nuo
latinius įstatymd a vystės komi
tetus, kurie veiktų be pertrau
kos Albany/taipgi Miesto Ta
ryboje. O vietiniam masiniam 
veikimui numatoma įsteigti du 
centrus: vieną Harleme, kitą 
Brooklyne.

Konferencija pasiuntė John 
L. Lewis’ui telegramą, kurioj 
pasižada pilniausia remti-CIO 
kovas už genesnes gyvenimo 
sąlygas Amerikos darbinin
kams.

Konferenciją sveikino Dr. 
Walter S. Neff nuo Ameriki
nes Taikos Mobilizacijos, ir 
rabinas Moses Miller nuo žy
dų Liaudies Komiteto, kaipo 
atstovas kitos mažumų gru
pes. Varde valstijos, apskri
čių ir miestų darbininkų svei
kino William Gaulden, tos sri
ties darbininkų unijos sekre
torius, taipgi eilė kitų atsto- 
vingų asmenų. Konferencija 
tęsėsi per dvi dienas, 16-tą ir 
17-tą lapkričio.

Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

> <f BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 
NIGHT—HAvemeyer 8-1168
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L1 * JI1 ». Turime ir kambarių pernakvot 
arha savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrė Barberlai

Mateušas Simouavičius
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės i> 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

I

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Lietuvių Rakandų Krautuvė
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
PETRAITIENft ir ŠONAI, Biznio Vedėjai

409 ir 436 Grand St. Tel, ev.- 7-8451 Brooklyn, N. Y
‘ ......... - - - - -
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TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Vieton iššauktų privalomai 
karinei tarnybai gvardiečių 
dabar sudaromi nauji būriai, 
į būrius priima nuo 18 iki 53 
metų įskaitant ir draftuosimus 
vyrus. Long Islande būsią pri
imta 3,100 vyrų, vadinamų 
valstijos milicininkais ir juos 
šauksią tik valstijos reikalams. 
Atsitikime karo jie turėtų bū
ti sargyboje vandenų, amunici
jos fabrikų ir kitų militariškai 
svarbių, vietų. Alga jiems, 
kaip; ir draftuotiems kariuo
menėn, ‘už pilną), laikoj, tarny
boj būtų po $80 pei* mėnesį.

Gvardiečių 4:tąšJceginientas 
verbuoja sau nįųiiį jąfnaicoj> 
Kempstekd ir feųfeiftge, o 
134aą, |4-tas 23«j ir, 51- 
iYifls^rBrooĮclyneė./

Įvyks Ketvirtadienį

Lapkričio 28 (November)
Pradžia 7:30 valandą vakaro

£e» o

rytinio pa- 
išvežiojamų 
praleidžia- 
ir greičiau,

PROGRAMOJE: CHOPINO, RACHMANINOV’O, CEREPINO, 
MANUEL DE FALLA, SKRIABINO, ČIURLIONIO, 

BACEVIČIAUS IR KITŲ KURINIAI

iraHWwroWMff

CARNEGIE HALL
WEST 57th ST., ir 7th AVE., NEW YORK,*N. Y.

New Yorko Porte Pakilęs 
Judėjimas

********************************************  ****!■•

Bilietus galima gauti “Laisvės” raštinėje, Carnegie Hali 
kasoje ir pas platintojus. Prašome išanksto įsigyti bilietus.

New Yorko Portas, kaip 
skelbiama Brooklyno Vaizbos 
Buto raporte, perleidžiąs virš 
trečdalio visų gelžkelinių eks
portų ir įvežamų 
jūrio gelžkeliais 
importų. Abelnai 
nia visko daugiau 
negu prieš karą

ROBERT LIPTON
Jeweler :: Įsteigta 1892

701 STREET
Twrpe Graham ® Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Stagg 2-2178

Lietuvių Kuro Kompanija
{DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

V.

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