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Metams

Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vienų naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

ka” sakosi gavusi iš “Va
rėnos dzūku” laišką, kurio au
torius rašo:

“Pas mus labai sunku gy
venti. Atėmė valdžia mūsų 
mišką...”

Prie to “Amerikos” redak
torius šitaip drožia:

“Jtya, ar ne rojus Lietuvos 
dzūkams, kurių sūnus atska
lūnas Mizara Amerikoje taip 
džiaugiasi nelaisve, jos žmo
nių vergija?”

f3h

Spėja, kad ir Franci 
ja Kariausianti 

Prieš Angliją

ISPANIJA DEDASI SU VOKIETIJA IR 
ITALIJA. PRIEŠ ANGLIJA

jos ir pervest jį Ispanijai.

Jei tas laiškas yra tokis tei
singas, kaip ši “A.” redakto
riaus pastaba, tai jame nei ki
birkštėlės nėra tiesos.

Mizara niekad nesidžiaugė 
dzūkų nelaisve. Jis džiaugia
si tik jų laisve. Jis niekad ne
atskilo nuo tų, kurie turėjo 
savo miškus, nes jis niekad nė
ra buvęs nei jų draugas, nei 
prietelius. Mizara buvo ir yra 
draugas tų dzūkų, 
m ės neturėjo, arba 
turėjo mažai.

kurie že- 
kurie jos

priklausėMiškai Dzūkijoje 
tik valdžiai arba dvarponiams. 
Retas kuris ūkininkas turėjo 
miškų; kuris turėjo, tas jau 
buvo stambus ūkininkas, tas 
jau buvo buožė. Aš niekad ne
rašiau, kad naujoje Lietuvoje 
bus gerai gyventi dvarponiams 
bei buožėms, turintiems miš
kų. Visuomet teigiau ir teigiu, 
kad naujoje Lietuvoje gyveni
mas tuojau pagerės biednuo- 
menei, kuri taip ilgai buvo i 
prislėgta fašizmo ir išnaudo-1 
tojų. Taipgi niekad nerašiau, !

tai Hitleris žada Lengvas Taikos Sąlygas Francijai;
Jis Derėjosi su Francijos Vice-Preriijeru

Berlin. — Hitleris, nuva
žiavęs į Franciją, turėjo 
slaptą pasitarimą su buvu
siu jos ministeriu pirminin
ku P. Lavaliu, kuris yra vi
ce - pirmininku dabartinės 
francūzų valdžios. Pasitari
me dalyvavo ir Ribbentro- 
pas, Vokietijos užsienių rei
kalų ministeris.

Spalių 23 d. pasklido neo-

įsakyta Fabrikams Pir
miausia Atlikti Karimus 

Darbus Amerikai

ficialiai pranešimai, kad 
per 48 valandas Fra nei j a 
prisidėsianti prie Vokietijos 
-Italijos fronto ir veikliai 
kariausianti prieš Angliją.

Sakoma, kad apie tokį 
planą iš anksto žinojo An
glijos ministeris pirminin
kas Winston Churchill; tai, 
girdi, todėl jis paskutinėj 
savo kalboj atsišaukė į 
francūzus, kad jie nekenk
tų Anglijai, jeigu jau ne
gali jie padėt anglam su- 
mušt vokiečius.

London, spal. 23.—Prane
šama, kad Ispanijos valdžia 
jau “beveik nutarė” įstot į 
karo sąjungą su Vokietija 
ir Italija prieš Angliją. ,

Hitleris ir Mussolinis, be
kitko, žada su ispanų talka i ją, tik “nelabai pakenkė 
atimt Gibraltarą iš Angli- orlaivių statybai.

London. — Anglų minis
teris lordas Beaverbrook 
pareiškė, kad vokiečių orlai
viai, bombarduodami Angli-

C h i n a i S e kmingai Jugoslavija Sutikus
Kovo ją su Japonais 
1,500 Mylią Fronte

Praleist Naziy Armi 
ją į Graikiją

Ruošiami Naziški 
Rinkimai N. Yorke, 

Sako Browderis

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas išleido įsa
kymą, kad fabrikai pir
miausia turi atlikt darbus 

’pagal karinius valdžios už
sakymus, nežiūrint kaip se
rvai būtų fabrikam duoti W J • £ CV1 Pf, 1 1I1V I\C4V< 11U1 UD1 ei l( . v • 9 , • "T*^l •

kad dabar Lietuvoje kunigam , P1 ivaciai užsakymai. Plieno 
bus geriau gyventi, negu jiem 
buvo viešpataujant ten fašiz- ■ 
mui.

Bet toki žmonės, 
Lietuvoje gyvenimas prie nau
jos santvarkos pablogės (ku
nigams, dvarponiams, banki
ninkams, buvusiems aukš
tiems valdininkams ir stam
biems ūkininkams) sudaro 
Lietuvoje labai mažą gyven
tojų nuošimtį.

ir kitų medžiagų fabrikan
tam taipgi užsakyta pir
miausiai patenkint Ameri- 

kuriems, kos ginklavimo reikalus.

didelio pasisekimo. Jis 
atgimė su visa lietuvių 
su atėjimu Lietuvon 

santvarkos.
valdomoj Lietuvoj

Artistas Jonas Valentis man 
pasakojo, kad jis nesenai ga
vo laišką nuo dainininko Jo
no Butėno iš Maskvos.

Butėnas Maskvoje dainuoja 
ir turi 
atgijo, 
tauta, 
naujos

Fašistu
Butėnas buvo paneigtas, at
stumtas nuo operos, kadangi 
jis neturėjo “dėdžių”, kurie jį 
protektuotų. Be to, Butėnas 
kadaise Amerikoje veikė iš
vien su progresyve visuomene.

Gerai, kad Jonas Butėnas 
atgimė ir pradėjo savo talen
tą naudoti kultūros pakėlimui. 
Tuo pasidžiaugs visi amerikie
čiai, kurie Joną pažįsta. Nors I 
tie patys amerikiečiai gerai ži-1 
no, kad Butėnas yra padaręs 
didelių klaidų besitaikstyda- 
mas fašistams.

ANGLU LAKŪNAI NAIKINĘ 
STATOMUS VOKIEČIU 

KARINIUS LAIVUS 
Anglai Praneša:

London, spal. 23.—Vakar 
anglų lėktuvai numetė 1,000 
bombų, taikydami jas į vo
kiečių statomus karinius 
laivus Hamburge, kur jie 
padarė ilgą eilę gaisrų.

Anglai oro bombomis pa
degė vokiečių gazolino dir- 
byklas arti Duesseldorfo ir 
užkūrė ten 14 gaisrų. Ang
lų orlaiviai nuskandino du 
vidutinius vokiečių laivus.

Vokiečių orlaiviai bom
bardavo Londoną, taip pat 
Liverpoolį, Glasgową ir Bri
stolį, kur buvo iškraunama 
kariniai reikmenys atgaben
ti iš Amerikos.

London, spal. 23.—Vokie

Vichy, Franci j a.—Fran
cūzų valdžia užginčija, kad 
ji daro karinę sąjungą su 
Vokietija ir Italija prieš 
Angliją.

Chungking, Chinija, spa- 
lio 23.—Chinų vyriausybė 
sako, kad jos armija ir par
tizanai sėkmingai kovoja 
japonus 1,500 mylių fronte, 
nuo šiaurinės iki vakarinės 
Chinijos. Chinai laimėję 
daug mūšių, ypač šiaurėje.

Ką Pasakys Lewis Savo Ra
dio Kalboj Penktadieni?
Washington. — John L.

Lewis, CIO unijų pirminin-

spa-Belgrad, Jugoslavija, 
lių 23.—Čia pasklido 
diplomatų pranešimas, 
Jugoslavijos valdžia sutikus 
praleist per savo šalįį^vokie- > ponų Legiono duot teismui

kad

čių kariuomenę prieš Grai

Smerkia Hillmaną, kad Jis 
Apleidžia Unijų TeisesBerlin. — Nors Anglijos 

laivynas nuskandino daugį 
karinių Francijos laivų, bet 
francūzai dar turi trejetą 
stambių karo laivų, tris šar- kas, kalbės per radio visai
vuotlaivius ir didoką skai- šaliai šį penktadienį 9 iki 

9:30 vai. vakare. Manoma, 
kad toj kalboj jis pareikš, 

i' ateinan
čiuose rinkimuose turėtų 

, remt— demokratus ar repu- nius valdžios užsakymus.— 
blikonus. Jo kalba bus gir- Hillmanas yra narys valdiš- 
dima per daugiau kaip 300 kos patariamosios komisijos 
radio stočių.

Lewis neseniai turėjo pa
sikalbėjimą su prezid. 
seveltu.

Laikraščių atstovų 
klaustas, Rooseveltas 
kė, kad jis nežinąs, 
Lewis nusiteikęs kas liečia 
šiuos rinkimus.

Aršiausi CIO unijų prie
šai, kaip kad Henry Ford, 
Tom Girdler, E. T. Weir 
yra uolūs rėmėjai republi- 
konų kandidato Willkie’o.

čiu naikintuvu.v c

Neofięialia^ ką CI6 unijisW
jog Vokietija tikisi, kad tie v. 
kariniai Francijos laivai 
prisijungs prie Vokietijos 
laivyno karui prieš Angli-

Sakoma, kad Vokieti j a pa
darys lengvą Francijai tai
kos sutartį, jei Franci j a įs
tos į vokiečių-italų karo 
frontą. Vokietija prisijun
gsianti sau tik buvusią 
Francijos provinciją Elzas- 
Lotaringiją; o Italijai turė
siąs būt pervestas nedide
lis sklypas pietinės Franci
jos. Užtat vokiečiai ir italai 
perleisią Francijai tūlas 
Anglijos kolonijas Afrikoj, 
kurias jie tikisi atimt iš an
glų su pagalba francūzų ka
riuomenės esamos Afrikoje.

Associated Press, ameri
konų žinių agentūra, nuro
do, kad jei kariniai francū
zų laivai veiks išvien su Vo
kietijos ir Italijos laivynais,

Roo-

uz- 
atsa-

Kunigas Gillis Sako, Roose
veltas Tempia į Karą

čių bombininkai, be kitko,anglam būsią nelengva
užgriovė vieną Londono 
slėptuvę su 200 žmonių joje.

Demokratai Stengiasi Išmest Komunistų Kandidatus iš 
Rinkimų, kad Jų Balsai Tektų Rooseveltui

New York. — Komunistų įvairių krikščioniškų bažny- 
kandidatas į prezidentus čių, atvykę šičia, reikalavo, 
Browder per radio pareiš- kad aukščiausio valstijos 
kė, kad demokratų partijos teismo teisėjas Murray pri- 
pirminlnkas Ed. J. Flynn,1 pažintų komunistam teisę 
Roosevelto vajaus vedėjas, turėt savo kandidatus rin- 
rengia hitleriškus rinkimus 
New Yorko valstijoj. Brow
deris sakė, jog tai Flynn da
bar stengiasi per teismą at
mest piliečių parašus su
rinktus E. Browderiui ir ki
tiem komunistų kandida
tam. Flynno Tammany Hall 
mašina, girdi, užsiundė va-

kiniuose. Jie sakė, kad jei
gu komunistam bus atimta 
rinkimų teisė, tai toliau ji 
galės būt atimta ir kitom 
partijom.

skundus, būk esą neteisin
gai surinktų parašų Brow
deriui.

Legionieriai ir įvairūs 
vietiniai valdininkai įbaugi
no apie 200 piliečių, pasi
rašiusių už komunistų kan- 

i didatus, kad šie piliečiai 
jautėsi priversti atšaukt sa-

Anglai Planuoja Užimti 
Graikijos Salas, 
Aegejaus Jūroj

London. — Jeigu vokie
čiai ir italai briausis per Ju
goslaviją ar Bulgariją į 
Graikiją, tai Anglijos karo 
laivynas užims Kretą ir ki
tas strategines graikų sala* 
Aegejaus Jūroje, kaip ra
šo Londono Times; o tai

Washington. — Industri
nių unijų Taryba šiame 
mieste pasmerkė Sidney. v m. v. . , -
Hillmaną, pirmininką Am-'^0_ laikraštis, kuris paprastai
algameitų Siuvėjų Unijos, 
kad jis; apleidžia darbinin
kų teises fabrikuose, kurie 
atlieka darbus pagal kari-

|bar pastatyti kaip liūdinin- (išreišk5a sav0 vaidžios po. 
kai aukščiausiame valstijos 
teisme prieš parašų rinkė-1 
jus komunistam. Tiem pilie
čiam rooseveltininkai iš an
ksto įkalbėjo, kaip jie turi 
liudyt, būk jų parašai iš
gauti, užslepiant kam tie 
parašai renkami.

Earl Browderis savo kal- 
Hillmaną, kad jis nekovoja boj nurodė, kaip jau šešios 
už unijines algas ir sąlygas savaitės atgal demokratų 
darbininkam pagal Šalies laikraštis N. Y. World-Te- 
Darbo Santikių ir Algų-Va-Jegram rašė, kad jeigu bus 
landų įstatymus tuose 
buose, kurie atliekami 
džiai.

delei šalies gynimo.
Washington© Industrinių

Unijų Taryba kritikuoja

dar- 
val-

ITALŲ IR ANGLŲ PRA
NEŠIMAI APIE MŪŠĮ 

RAUDONOJ JŪROJ

23.—Italai

Tik ką atvykęs svečias, pro
fesorius Vytautas Bacevičius, 
yra išprofesoriavęs Kauno 
Konservatorijoj net dešimts 
metų. Jis padėjo visai eilei 
Lietuvos jaunuolių ištobulinti 
savo talentus muzikoje. Jis 
išauklėjo apie 8 žymius pia
nistus, baigusius Kauno Kon
servatoriją.

Prof. Bacevičius buvo “Lie
tuvos žinių” bendradarbis. Jis 
ėjo su pažangiąja Lietuvos vi
suomene. Jis atsisakė įstoti į 
tautini nkų (smetonininkų) 
partiją, kai jį kvietė.

Dėlto prof. Bacevičius 
paneigtas; smetoniškojo 
mo pilioriai jam visur 
skerspaines.

To paties režimo atstovai 
Amerikoje bandė profesorių 
visiškai paskandinti. Bet jiem 
nepavyko I

buvo 
reži- 
statė

Į Ameriką dabar atvyko iš 
Lietuvos du Lietuvai žinomi 
asmenys:.

(1) Jadvyga Tūbelienė ir
(2) prof. Vytautas Bacevi

čius.
Ponia Tūbelienė atbėgo čia 

iš hitlerinės Vokietijos fašisti
nę smalą virti, prašyti Ameri
kos lietuvių talkos pądėti jai 
grąžinti Lietuvon fašizmą.

Prof. Bacevičius atvyko kul
tūrą skleisti, lietuvių tautos 
vardą kelti.

Fašistų, socialistų ir kunigų 
spauda prof. Bacevičių jau 
pasmerkė, išdergė, o ponią 
Tūbelienę išgarbino.

Bet Amerikos lietuvių vi
suomenė stovės ne su Jadvy
ga, bet su profesoriumi, kul
tūrininku.

Jadvyga ir susmukęs reži- 
jnas, kurį jinai simbolizuoja, 
patapo jau ^eniena ir turi eiti 
į muziejų.

prieš juos atsilaikyti.
Per paskutines dvi savai

tes nebuvo Vokietijos spau
doje nė vieno žodžio prieš 
Franciją ar francūzus.

New York.—Katalikų ku
nigas James M. Gillis, žy
mus jų rašytojas ir pamok
slininkas, redaktorius žur
nalo “Catholic World,” ra
šo, kad jeigu Rooseveltas 
būtų vėl išrinktas preziden
tu, tai jis tikrai įtemptų 
Ameriką į karą.

Roma, spal.
tvirtina, kad jų orlaiviai ir 
kariniai laivai Raudonojoj 
Jūroj sunaikino šešis preki
nius anglų laivus ir nuskan
dino -3,000 jūrininkų. Tuo 
pačiu žygiu italai rimtai su- 
žeidę Anglijos šarvuotlaivį 
“Kimberley.”

Prezid. Rooseveltas Netiki 
“Šiaudiniais” Balsais

Willkie Didžiuojasi Savo 
Vokiška Kilme

Washington. — Laikraš
čių reporteriai priminė pre
zidentui Rooseveltui, kad 
bandomuose “šiaudiniuose” 
balsavimuose New York© 
valstijoj Willkie jau gauna 
apie 1 procentą daugiau 
balsų negu Rooseveltas ir 
kad kelios vidur-vakarinės 
valstijos pasviro į republL 
konų pusę.

Prez. Rooseveltas dėl to 
tik nusijuokė, kad, girdi, 
republikonai sutaiso ir 
“šiaudinius” balsavimus, be • 
vesdami propagandą už sa
vo kandidatė Willkie.

Milwaukee, Wis.—Repub 
likonų kandidatas į prezi
dentus, Willkie, kalbėdamas 
čia ir kitur Wisconsin© val
stijoj, didžiavosi, kad jo tė- 
.rai kilę iš Vokietijos. Tuom 
jis stengėsi patraukt vokiš
kos kilmės farmerius bal
suot už jį šiuose rinkimuo
se.

London, spal. 23.—Anglų 
komanda' sako, kad italai 
tik nepavojingai sužeidė 
Anglijos šarvuotlaivį “Kim
berley”, bet anglai nuskan
dino vieną italų karinį lai
vą naikintuvą.

(Per radio iš Londono bu
vo pranešta, jog tame mū
šyje italai sunaikino du ne
didelius karinius Anglijos 
laivukus.)

Japonija Rekrutuoja Savo 
Valdinius Amerikoje

Washington. — Japonija 
per savo atstovybes suraši
nėja kaip rekrutus savo ar
mijai visus tinkamo am-

VOKIEČIAI PLEŠKINĘ 
KARINIAI SVARBIUS 
PUNKTUS ANGLIJOJ

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečių orlai

viai sėkmingai bombardavo 
kariniai svarbius pastatus 
Londone ir sukėlė daug 
naujų gaisrų. Jie taip pat 
sunaikino anglų orlaivių fa
brikus Leylande, kelis san
dėlius ir du ginklų ir amu
nicijos fabrikus kitose vie
tose. Be to, vokiečių lakū
nai apdaužė bei padegė dau
gelį priešo lėktuvų stovyk
lų, sunaikino nemažą skai
čių jose buvusių lėktuvų ir 
apdaužė kelias anglų karei
vines. Vokiečiai taipgi iš 
oro pleškino anglų prieplau
kas ir laivus; nuskandino 
vieną karinį anglų laivuką 
ir padegė prekybos laivą vi
dutinio dydžio.

Per dieną vokiečiai sunai-

įleistas komunistu kandi
datas Browderis į rinkimų 
sąrašus, tai Rooseveltas ga
lės prakišt rinkimus šioje 
valstijoje.

Demokratų vadai tikėjosi 
gaut Rooseveltui 100 tūks
tančių daugiau balsu iš tų 
piliečių, kurie balsuotų už 
Browder}. į prezidentus. Jie 
rokavo, kad jeigu Browde- 
rio kandidatūra bus atmes
ta, tai komunistai ir jų 
mėjai turėsią balsuot 
Rooseveltą.

O rugsėjo 21 d. N.
World-Telegram rašė, kad , . , , , . .
demokratų vadai tuom su-^<m<J a^glų orlaivius, o 
metimu dės visas pastan- j anglai-—tiek pat vokiečių 
gas, idant išrast priekabių orlaivių.
prieš komunistam gautus . ““ ~ .
piliečių parašus ir tuo bū-1 Vokiečiai Urmu Krausto Vai
du užkirst kelią Browderiui 
kandidatuot į Jungtinių 
Valstijų prezidentus.

rė- 
už

kus iš Berlyno

DVASIŠKIAI REIKALAU
JA RINKIMŲ TEISĖS 

KOMUNISTAM

>1<4
Berlin. — Vokietijos 

riausybė paskyrė 75 
nius kasdien iki spalių 
baigos gabent vaikus 
Berlyno į Rytų Prūsiją ir

, Catskill, N. Y.—Atstovai artimas Lenkijos vietas. 
287-nių žymių kunigų nuo todėl, kad anglų orlaiviai 

— ....................  naktis į naktį bombarduoja
Anglai Pažeidę Penktadalį Berlynį

Vokiečių Pramonės

Vichy, Francija, spalio
23.—Vienas francūzų vald- žiaus japonus gyvenančius
žios atstovas pareiškė, kad Jungtinėse Valstijose, Ka-
Francija neskelbsianti karo nadoj ‘ir Centralinėj ir Pie- naikinę penktadalį visos vo-
Anglijai. tinėj Arnerikoj

New York. — Wall Stry
ke siūloma eit į lažybas (be- 

London, spal. 23.-—Anglų tus) 7-niais prieš 5-kis, kad 
valdininkai teigia, kad jų Rooseveltas vėl būsiąs iš- 
orlaiviai bombomis apšlubi- rinktas prezidentu, 
nę, rimtai pažeidę bei su-

kiečių pramonės.
ORAS.—Dalinai apsiniau

kę ir nešalta.

r
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metų skurdo Lenkijos ponų vergijoje ir 
tik dabar, Lietuvai prisijungus prie' did
žiosios Tarybų Sąjungos tautų šeimos, 
jis sparčiu tempu atgauna savo teises ir 
išorinę išvaizdą, kuri jam priklauso nuo 
seno.—Pasidairius po Vilniaus fabrikus, 
matyt, kad darbas visur varomas spar
čiu socialistiniu tempu. Fabrikų darbi
ninkai leidžia sieninius laikraštėlius, len- 
ktyniuoja darbe, keliama gamybos kieky
bė ir kokybė.—Padidinta stacionarinio . 
gydymo norma ligonių kasos nariams ir 
jų šeimų nariams. Vilniaus apygardos j 
ligonių kasa steigia naujus gydymo 
punktus. Be to prie visų fabrikų sten- < 
giamasi suorganizuoti sanitarinę tar
nybą.”

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

Act of March 3, 1879.

Net ir Jos Pasipiktino!
Jau net ir “Naujienos” pasipiktino p. 

Jurgelionio, “Tėvynės” redaktoriaus po
litika, ,kuri yra niekas daugiau, kaip his- Dešinčje stovi naujasis Kubos prezidentas Fulgencio Batista; kairėje Brazili-

jos diplomatai, dalyvavę Batistos inau guracijoje.

daugiau ir daugiau užka
riauja pasaulyj sau vietos, y 
Jų niekas nenugalės. Jų nie- į 
kas nesutrėkš. Jų niekas 
nesunaikins! <■

Bet idėja be jėgos—nie
kas. Reikia dirbti. Reikalin 
gi tam darbininkai.. Reika
lingi žmonės, — tokie, ku
rie pasiaukotų judėjimui.

Todėl, atiduodami pagar
bą mirusi ąj am savo drau 
gui, Antanui Kazakevičiui, 
pasirįžkime daugiau dirbti 
tai idėjai, kuriai velionis 
dirbo. Užpildykime jo vietą,. 

I naujais darbininkais. Sto- 
! kite į organizacijas. Remki- 
te savo spaudą, kurią rėmė 
velionis.

Šitokiu tik būdu mes ata- 
tinkamai pagerbsime Anta- , I 
na Kazakevičių.

Komunistai Šaukia Nepaprastą 
Savo Suvažiavimą

Spaudoje pasirodė žinių, kad USA Ko
munistų Partijos Nacijonalis Komitetas 
šaukia partijos atstovų nepaprastą suva
žiavimą.

Suvažiavimas įvyks š. m. lapkričio 
mėn. 16 d. New Yorko mieste.

Delegatai bus renkami—vienas nuo 
kiekvieno 500 skaičiaus narių. Rinkimai 
įvyks lapkričio mėnesį.

išleidusieji oficialį šaukimą, Wm. Z. 
Foster, partijos pirmininkas, ir Earl 
Browder, generalis partijos sekretorius, 
nurodo, kad šis suvažiavimas yra šau
kiamas apsvarstymui labai. svarbių rei
kalų. Dalykas tame, sako atsišaukimas, 
prezidentas Rooseveltas pasirašė t. v. 
“Foreign Control” Bilių (Voorhis Bilių), 
kuriuo norima užduoti smūgis partijai ir 

• darbo unijoms, palaikančioms vienokius 
ar kitokius ryšius su kitų kraštų organi- 

- zacijoms. Tuo būdu, matyt, komunistai.
apsvarstys visus susijusius su tuo bilium 
reikalus ir padarys atatinkamus nutari
mus partijos legaliam gyvavimui apsau
goti.

Kaip jau buvo mūsų dienraštyj se
niau nurodyta, šiuo metu USA Komunis
tų Partiją sudaro išimtinai Amerikos pi
liečiai. Po vienuoliktojo suvažiavimo ne
pasiliko ten nei vieno nepiliečio; nepasili
ko netgi nei vieno tokio nario, kuris turi 
tik pirmas pilietines popieras.

Kitais žodžiais, ši partija dabar pasi
liko šimto nuošimčių amerikinė partija.

terija. Kaip žinia, Jurgelionis užsispyrė 
išėsti Mažukną ne tik iš SLA pild. tary
bos, bet ir iš SLA narių skaičiaus! Išės
ti, už ką? Už tai, kad Mažukna’sudrau
dė paleistaburnį Jurgelionį už vadinimą 
pėr “Tėvynę” Lietuvos žmonių “šunimis” 
ir už tai, kad Mažukna pareiškė pild. ta
rybos suvažiavime, jog buvusieji Lietu
vos konsulai dabar Lietuvos neatstovau
ja.

Fašistai pasigavo šį Jurgelionio išsto
jimą ir dabar neša SLA kuopose rezoliu
cijas, reikalaujančias, kad Mažukna. bū
tų išmestas iš SLA! Fašistams kai kur 
pritaria socialistai arba jiems artimi 
žmonės. Jie Mažuknos jau nebevadina 
Mažukna, bet “Mažuknoffu.”

Tie žmonės visiškai sudurnavojo ir 
prarado visokį žmoniškumą!

Bet jeigu “Naujienos” mano, kad Jur
gelionis kvailai elgiasi šitaip darydamas 
su Mažukna, tai jos turi atsiminti, kad 
socialistai eina išvien su fašistais Lietu
vos bjauriojime ir kad šis- Jurgelionio 
“žygis” yra to visko išdavas.

Vieną dalyką mes norėtume priminti 
broliui Mažuknai: Nepaisykite, ką rašo 
nedakeptas “Tėvynės” redaktorius! Ko
vokite už tai, kad “Tėvynė” būtų švarus 
laikraštis. SLA nariai bus su jumįs!

Antaną Kazakevičių
Palaidojus

žemiau telpa kalba, ku- 
’rią pasakė R. Mizara spal.
19 d., krematorijoj, Mas- 
pethe, deginant mirusiojo 
Antano Kazakevičiaus kū
ną:

Gerbiamieji:
Susirinkome čia atiduoti 

paskutinę pagarbą Antanui 
Kazakevičiui, — mūsų drau-
gui ir veikėjui. Esame kre- 
matorijoje, kur mirusiojo 
Antano kūnas tuoj pasikeis 
į dūmus ir pelenus.

Antanas Kazakevičius mi
rė turėdamas 63 metus am
žiaus. Paliko jis liūdėsyj 
savo žmoną, — gyvenimo 
draugę —^dukterį Zuzaną, 
dukterį Aldoną Grabaus
kienę ir žentą Grabauską, 
brolį, giminių ir daug drau
gų ir prietelių.

Antanas gimė Džiugų

Kai Amerikos Socialistų 
Partijoj įvyko skylimas, kai 
didesnė tos partijos narių 
dalis patapo komunistais ir 
įkūrė USA Komunistų Par
tiją, tai Antanas Kazakevi
čius perėjo .jon ir čia veikė.

Taipgi jis buvo ALDLD 
narys, “Laisvės” ir “Vil
nies” bendrovių šėrininkas

pakirstos sveikatos. Jis, pa
galiau, mirė. <

Sunku buvo Antanui Ka
zakevičiui mirti, kai tiek 
daug darbų liko nenudirb
tų. Dar sunkiau darosi 

(mums, jo idėjos draugams, 
jo prieteliams ir bičiuliams 
netekus veikėjo.

Vieną, gerbiamieji drau
gės ir draugai, mes žino
me: tos idėjos, kurias skel
bė Antanas Kazakevičius,— 
skelbė kaip jis mokėjo ir 
galėjo, —plečiasi, jos vis

Tegu jo kūno dūmai plau 
kia per erdves viršuj mūsų, 
žemės ir teneša jie su savi
mi tas idėjas, kurioms buvo 
atsidavęs velionis Antanas; 
teužkrečia jie tomis idėjo
mis juo didesnį darbo žmo
nių skaičių.

Tegu jo kūno pelenai pa- 
trąšina mūsų motiną žemę, 
kad ji pagimdytų daugiau 
kovotojų už darbo žmonių 
išsilaisvinimą.

Tebūva gražūs velionio 
Antano Kazakevičiaus nu
veikti darbai pavyzdžiu ki
tiems.

‘‘Žydukai..!’
“Naujienos” rašo:
“Aukščiausios tarybos (Lietuvoje) pre- 

. zidiumo pirmininkas J. Paleckis išleido 
įsakymą,’ kuriuo paskyrė komisiją žuvu
siųjų dėl Lietuvos darbo žmonių laisvės 
atminimui įamžinti. Komisijon įeina: P. 
Cvirka, R. Žebenka ir J. Banaitis.

“Tenka pasakyti, kad dėl ‘sovietiško
jo rojaus’ nedaug žmonių tėra žuvę, nes 
ir kovotojų nebūdavo, išskyrus kelis žy
dukus. ..”

Šitaip rašo socialistų-menševikų laik
raštis. Šitaip rašo laikraštis, pagaliau, 
kurio redaktorius skelbiasi esąs tarptau- 
tietis socialistas.

Argi reikia aiškinti, kad Lietuvoje 
buržuazija išžudė daugybę lietuvių kovo
tojų už darbo žmonių reikalus?! Juk tai 
visiems žinomas faktas. Be abejo, buvo ir 
žydų darbininkų-kovotojų (kuriems ten
ka atiduoti didžiausia pagarba), paau
kojusių savo gyvybes už darbo žmonių 
reikalus. Bet ar tai gražu, ar tai socia- 
listiška juos vadinti “žydukais”? Ar tai 
galima juos žeminti?

Įtūžęs neapykanta prieš tarybų Lietu
vą, tačiau, “Naujienų” redaktorius nega
li susivaldyti. Jis turi kaip nors iškane- 
veikti, kaip nors pažeminti žydų tautos 
žmones. Jis turi kad dar ir kaip pavar
toti hitlerinę plūdimosi metodą prieš žy
dus!

Gera Pastaba Kunigėliams
Lietuvoje šiuo metu kunigai pradėjo 

smarkią agitaciją vesti prieš tarybų Lie
tuvą. Jie veda tą agitaciją slaptai, veda 
ją ir viešai. Dėlto vienas “Darbo Lietu
vos” bendradarbis (P. Vėsa) šitaip pa
stebi kunigams:

“Socialistai, patys būdami ateistai, pri
pažįsta tikėjimo laisvę. Tą laisvę garan
tuoja Stalino Konstitucija, tą laisvę ga
rantuoja socialistinis humanizmas. Kad 
ta garantija tikra, ne fiktyvi—gerai ži
nome: niekas tikinčiųjų nevaržo tikėti, 
melstis ir atlikinėti religines apeigas, nie
kas nepersekioja. Tačiau tikėjimo lais
vė nereiškia laisvės nuodyti liaudį anti- 
socialistiniais nuodais, nereiškia laisvės 
prisidengus bažnytinių apeigų kauke va
ryti antiliaudišką agitaciją.—Žinai, tam
sta, mūsų (Birštono) parapijos kunigas, 
—kalba Antanas Pačėsa iš Siponių km., 
—pereitą sekmadienį, sako, atsikreipia į 
altorių ir isteriškai pamaldų metu šau
kia, kad, va, jau Lietuva prapuola, kad 
griaunamas tikėjimas ir t. t.

“Tai aiškus tarybų socialistinės san
tvarkos ir Stalino Konstitucijos šmeiži
mas, dėl kurių kovojo tyriausi liaudies 
sūnūs ir kurių trokšta viso pasaulio su
sipratusi liaudis. Tokie dvasininkų mos
tai, žinoma, nepaveikia protu besivador 
vau j ančių piliečių, tačiau tamsius, nesu
sipratusius žmones toki reiškiniai klaidi
na. Užtat tikėjimo laisvę gerbiant, ne
leistina, kad vyktų tokie ir panašūs, pi
liečius demoralizuoją, reiškiniai ir jiems, 
tiems reiškiniams, turi būti padarytas

ir bendrai veikėjas. Jis bu
vo, be to, unijistas.

Daugelio mūsų gyvenime 
įvyksta paklaidų — politi
nių ir asmeninių, — tatai 
įvyko ir velionio Antano 
K a z a k e vičiaus gyvenime. 
Per tūlą laiką jis buvo pa
sitraukęs iš darbininkiško 
judėjimo eilių ir dalyvavo 
priešingoj t a r p t a utiniam 
darbininkų judėjimui veik
loj. Tačiau greit savo pa
klaidą supratęs, Antanas 

kaime, Eržvilkio parapijoj, Kazakevičius grįžo atgal 
Kauno gubernijoj. Lietuvo-j ten, kur ilgai buvo seniau 

’“j2 1 ; 1 i priklausęs, padavė ranką
savo seniems draugams ir 
vėl išvien ir gražiai jis dir
bo, iki liga sukrėtė ir pagul
dė mirties patalan.

Sunku buvo Antanui gu
lėti mirties patale, kai dar

Laiškas iš Laisvos Lietuvos

laišką. 
Tik ką 
galima, 
Laišką

j e jis sunkiai dirbo, paskui 
atitarnavo Rusijos kariuo
menėj ir po to atvyko Ame
rikon — prieš apie 4'0 metų. 
Gyveno jis čia Cambridge, 
Mass., gyveno Harrison, N. 
J., ir per apie 20 metų išgy
veno Brooklyne, mūsų tar
pe.

Ne tame, tačiau, svarba, 
kad velionis Antanas gyve
no Amerikoj apie 40 metų 
ir “Brooklyne apie 20 metų. 
Mums svarbu, kaip jis gy- ras Europoje anksčiau

Gerbiama “Laisvės” Re
dakcija: Prisiunčiu 
gautą iš Lietuvos, 
gavau. Prašau, jei 
įdėti į “Laisvę.” 
prašau sugrąžinti
Dar galite pridėti, kad Lie
tuvoje mes gyvename tarp 
dvarų. Bistramo dvaras, iš 
kitos pusės Švainicko dva
ras, o biskį toliau į rytus 
Akuličiaus dvaras.

St. Vertelka.
Laiškas

Brangus Sūneli!
Sveikinu tave, mielas sū

neli ir tavo šeimą. Širdin
gai dėkoju jums už šį laiš-

turėjo. Dabar pas mus jau 
nėra kapitalistų, visi vieno
di, visi lygūs darbininkai.

Jeigu jūs paimsite nuo 
mūsų šį laišką, tai labai ma
loniai visi prašome, kad jūs 
mums tuojau vėl parašytu
mėte. Tada mes žinosime, 
ar galima dar šiuo laiku su
sirašinėti su jumis...

Tuo ir baigiam rašyti. 
Sakome sudiev, sudiev. Pa
silikite sveiki, mūsų aplan
kyti.

Jūsų motina,
D. Vertelkienė ir 
visa šeima.

1940 m. VIII m. 20 d.
(ką, kurį gavome rugpjūčio 

tiek daug darbų nenudirbta, io dieną. Visa mūsų šeima 
kai tiek daug reikalų ne-1širdingai dėkoja jums už 
nuveikta. Antanas buvo di-'tUos sveikinimus, kuriuos 
delis priešas karo — jis'mes radome laiške, 
puikai, tačiau, žinojo, kad 
besitęsiąs imperialistinis ka - 

ar
Mes esame sveiki ir link

smi. Valome šių metų der-
veno ir ką jis veikė gyven- Į vėliau užleis vietą pergalei Derlius yi a neblogas,
damas. Yra žmonių, kurie sdarbininkų, kurie sukurs ,.aiP..me? suvalysime
O’vvonn “tik Fnrnnnw na. tai daP tlkrai nežinome, nes

Vilnius Po Vienų Metą
Rugs. 19 d. sukako lygiai metai, kai 

Vilnius tapo išlaisvintas iš ponų jungo 
|tr atiduotas Lietuvai. Elta praneša, kaip 

pats Vilnius tąją sukaktį minėjo. Pasak 
jos:

“Rugsėjo 19 d. Vilnius iškilmingai mi
nėjo metinę iš ponų vergijos išsivadavi
mo sukaktį. Šios sukakties proga visi 
Vilniaus dienraščiai laimėjimams aptarti 
paskyrė daug vietos. Lietuvos sostinė 20
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“O patys dvasininkai turi suprasti, 
kad už tokius reiškinius jie atsakingi, 
turi suprasti, kad Lietuva—Tarybų so
cialistinė Respublika ir bet koks vidur
amžių dvokas joje nepakenčiamas. Dva
sininkijos atstovai, matyt, atsimindami 
viduramžišką savo galią, kuria jie nau
dojosi savo interesams tenkinti ligi pat 
socializmo triumfo mūsų krašte, mėgina 
naiviais žygiais atgauti savo riebias po
zicijas. Dvasininkija turi gera yaHa su
prasti esminius naujo gyvenimo reikala
vimus. ’

“Mes, komunistai, nenorime briautis į

gyvena “tik sau”, pamiršda-1 visoje Europoje naują pa
ini visuomeninius reikalus šaulį, — pasaulį be karų, 
arba jų visiškai nesupras- pasaulį laimingą ir gražų 
darni. Toki žmonės ir mir-(visiems norintiems dirbti 

1 žmonėms.
Antanas buvo griežtas 

priešas fašizmo ir su lietu-, 
viškuoju fašizmu jis atkak- 

luiuAio uuvu nykumo iva-iliai kovojo. Bet kokia gy- 
zakevičius. Tiesa, jis nebu- venimo ironija! Antanas 
vo kokis tai didelis vadas, I Kazakevičius jau gulėjo pri- 
koks tai garsus žmogus ir'slėgtas ligos, kai Lietuvoje 
tos vietos jis niekad nejieš-. įvyko milžiniškas pervers- 
kojo. Jis buvo eilinis darbo mas, kai Antano skelbtos 
žmogus, supratęs visuome-l idėjos užkariavo visą Lietu- 
ninius reikalus ir pareigą vą, kai lietuvių tauta nu
dirbti ne tik sau, bet ir sa
vo klasei, 
bininkų klasei.

Dar Cambridge, Mass., 
gyvendamas, Antanas Ka
zakevičius jau buvo susi
pratęs darbo žmogus ir or
ganizuotas. Jis priklausė tų 
laikų LSS, padėjo įkurti kai sukaitę darbavosi ir 
LSS 71 kuopą, joje priklau- darbuojasi, norėdami kuo- 
sė ir nekartą tos kuopos su
sirinkimai įvykdavo Kaza- įtraukti į karą, 
kevičių namuos. Taip pat 
jis priklausė kitoms darbi- pasipriešinti tam. Jis buvo 
ninkiškoms organizacijoms, prislėgtas ligos. Jis buvo

Turkai Atmeta Bulgarų Siū
lymą Nusilenkt Naziam

Istanbul, Turkija. — Bul
garijos laikraštis “Mir” pa
tarė Turkijai pripažint vo
kiečių ir italų galybę, nusi
lenkt jiems ir tokiu būdu iš
vengt kraujo liejimo. Turkų 
spauda su pasipiktinimu at
meta šį bulgarų siūlymą.

darni palieka mažesnę gy
venime žymę. Tokių žmonių 
nėra taip gaila, kai jie pa
lieka mus.

Kitokis buvo Antanas Ka-

vyriausiai dar-

dabar ant vasarojaus valy
čio pradėjo .dažniau lietus 
maišytis. Kai rugius su 
kviečiais tai paėmėm gra
žiai.

Pas mus dabar nauja val
džia, nauja tvarka. Iš dva- pusę. Bet Bulgarijos valdžia 
rininkų atėmė žemes ir iš- bijo vokiečių, todėl labiau ir 
dalino tiems, kurie jos ne- klauso jų.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Patirta, kad Anglijos agen
tai sušilę darbuojasi Bulga
rijoj patraukt ją į Anglijos

Klausimai ir Atsakymai
ta moteriške susituoktumėte—Klausimas

Draugai: Aš norėčiau, kad apsivestumėte. Tačiau ji pir- 
man paaiškintumėt per “Lais- miausia turės pajieškoti savo 
vę”, ką aš turiu daryti. Aš pirmojo vyro.
esu nepilietis ir gyvenu su sve-į atsišauktų,

vą, kai lietuvių tauta nu
bloškė šalin fašizmo naštą 
ir patapo laisva!...

Antanas, gulėjo mirties. . , , . . . . ..
patale, kai Amerikoje, kur Į-ma motena jau šešiolika. me-, mas| nustatytų tamį tikrą laiką, 
jis praleido apie 40 metų 
savo gražiausio amžiaus, re •

Jeigu jis ne
veikiausia teis-

tų. Dabar norėčiau išsiimti pi- po kurio jinai galėtų legaliai 
’ lietines popieras. Tai kaip aš apsivesti su jumis. Tada ga

lėtumėte pasiduoti ženotu. 
Ar galėčiau gauti Kaip dabar dalykai stovi, tai

bcivu giliausiu diuAmub, turiu pasiduoti, ar ženotu ar 
akcija pradėjo uoliau kelti I pavieniu ? Ar galėčiau gi 
savo galvą, O karo šalinin- j civilišką šliūbą? Jos vyras yra jūs legališkai esate nevedęs.

veikiausiai ir mūsų kraštą

Antanas negalėjo niekuo

ją palikęs ir jinai nežino, kur 
jisai yra. Kur aš turėčiau eiti 
paklausti? Iš anksto ačiū.

“Laisvės” Skaitytojas. .

Atsakymas
Geriausia būtų, žinoma, jei

gu jūs formaliai ir legaliai su

tikinčiųjų sielų vidų, tačiau žygius, iš 
kur tik jie eitų, nukreiptus prieš liau
dies interesus, smerkiame ir reikalauja
me, kad jie būtų sustabdyti. Tikinčioji 
visuomenė turi įsisąmoninti, kur yra po-

Patartina kreiptis pas tei
sių žinovą, tai yra, advokatą 
ir prašyti patarimo, kaip tuos 
visus formališkumus jūs ir jū
sų dabartinė draugė turėtų 
atlikti. Mes čia jų negalime 
išdėstyti.

Arba, kadangi gyvenate ne
toli New Yorko, galite kreip
tis pas Foreign Language In
formation Service, 222 4th 
Ave., New York, N. Y. Jie

litika, kur tikėjimas, kur laisvės varžy
mas, kur įstatymais numatyta, teisinga 
bausmė. .

“Laisvė—tikėjimui, bet ne agitacijai veikiausia suteiks jums reika- 
bei akcijai prieš santvarką.” lingas informacijas.



Ketvirtadien., Spalių 24, 1940

Kekšynai ir Diduomene
Žvelgiant istorinius pada- miestui visus kekšynus, 

vimus, randame, kad kekšy- statytus ant bažnyčios 
nai (prostitučių namai) lo 
šė žymią rolę diduomenės ūkis tapo išgelbėtas. Reiš 

pa- kia kekšy

mės. Ir tuo būdu miesto

Pasilkę be namų ir be pastoges, Londo no vargšai gauna užkandžių viešose 
valgyklose; To paties miesto turčiai, tačiau, gyvena sau gražiai,—pilnai pa
valgę, apsirengę ir miega saugiose slėptuvėse!

Lietuva Tebelaiko Sutartis 
su Kitomis Šalimis

Ilgokas Eltos pranešimas.“šaldo” ji Lietuvos fondus, 
turi savyje nežymų, taip esančius Amerikoje, 
sau lengvai pasakytą daly
ką, kuris, man rodos; ture- dama dalimi Tarybų Soc. 
tų būti dar sykį visų skai- Respublikų Sąjungos, 
tytojų perskaitytas ir pa- savistovį-nepriklausomą gy- 
svarstytas. Tasai dalykas venimą. 
netyčia parodo, kad Lietu- . _ _

Lietuvos Respublika, bū

gyvenime. Vienur 
tarnaudavo kaipo vieta pri
ėmimui aukštos kilmės sve
čių, kitur—jie išgelbėdavo

nai, prostitucija, 
sutvirtino pasvirusį miesto 
biudžetą.

atsiima iš to darbininko grū
dais, ar gyvuliais, ar pinigais. 
Iš raštų žurnale arba tiek pat 
“Laisvėje”, mes perdėm gau
name tą supratimą, kad dar- 
bininkaai viską gauna dykai, o 
valdžiai nereikia atsilyginti, 
nereikia nė taksu mokėti. Tai 
klausimas, iš kur ta valdžia 
pasilaiko J

Šitas laiškelis rašomas dėl 
to, kad mes su tokiais raš-

tų nors keletas eilučių apie ša
lies įplaukas, tai būtų labai 
vietoje ir pagelbėtų geriau 
prieiti prie naujų žmonių.

Draugiškai,
Frank Gervickas.

RUMUNŲ FAŠISTAI 
KANKINO ANGLUS

Istanbul, Turkija. — Iš 
tremti iš Rumunijos virsi-tais sunkiai galim prieiti prie 

naujų darbininkų, prie naujų
miestą nuo bankruto.

Ajpie viduramžių karalių 
Sigizmundą paduodama štai 
kas: Jis buvęs karūnuotas 
gražiųjų skersgatvio mote
rų mėgėjas. Kiekviename 
mieste, kur tas dievo patep-|ma, statė šimtas tūkstančių 
tinis imperatorius atšilau- ~---- u ~~~
kydavo, pirmiausia susi j ieš
kodavo kekšynus. Tai visa
da būdavęs jo pirmutinis 
valstybinės išminties aktas 
lankant ištikimųjų valdinin
kų centrus. Panašus “mėgė
jas” buvo ir Karolius Drą
susis.

Miestuose, kur tie garbin
gi karūnuoti asmenys atsi
lankydavo, būdavo suruo- 
šiami priėmimo bankietai 
kekšynuose. Į tuos bankie- 
tus kviesdavo žymesnius 
miesto piliečius.

Vareburgo miesto muzie
juje yra užsilikusi kekšyno 
sąskaita, kurią kadaise bu
vo sumokėjęs magistras. 
Dalykas buvęs toks, kad per 
Jonines miesto galva su vi
su magistrato tarnautojų 
štabu, visai oficialiai, veik
liai dalyvavo iškilminguose 
pietuose kekšyno namuose. 

* * *
Išrodo, kad kešynus mėgo 

lankyti ir dvasiškiai. O tas 
jų lankymas bene neigiamai 
atsiliepė į dvasiškių moki
niu minias. Nes kai koks 
garbingas pilietis norėdavo 
atidaryti kekšyną, tai nuo 
jo būdavo reikalaujama pa
sirašyti, kad jis neįleisiąs 
svečių dvasiškių.

Gali būt, kad viena tokių 
drausmių — neleisti dvasiš
kių į kekšyną — vertė dva
siškius įsigyti pastovias ga- 
spadines bei meilužes. Vi
duramžiais, sakoma, Vokie
tijos kaimiečiai atsisakyda
vę priimti naują kunigą, jei 
jis neatsiveždavo su savim 
meilužės. Jie kunigo asme
nyje matydavo tą nesudrau- 
džiamą palaidūną, kuris 
trukdys kaimiečių vyrų ra
mybę dėl savo žmonų ir 
dukterų. * *

Šiaurinėje Anglijoje, tik
slu, kad palaikyti kunigo 
autoritetą, buvo reikalau
jama, idant kunigas nebūtų

Egipto karalius faraonas 
Cheopsas ant Nilo kairiojo 
kranto pastatė puikią pira
midę tikslu įsiamžinti xsave,* 
palikti nemirtingumo pa
minklą. Tą piramidę, sako-

skaitytojų, kurie apie Sovietų ninkai ir tarnautojai anglų 
valdžios formą da neturi jo- žibalo kompanijų sako, kad 
kio supratimo, tad prisieina rumunų geležingvardiečiai 
aiškinti nu0 savęs, iš kur vai- fašistai juos mušė ir kanki-. 
džia ima įplaukas. Jeigu bū- no, reikalaudami pinigų.

V'

žmonių per dvidešimtį me
tu.

Tas statinys rijo pinigus 
(lėšas) neapsakomai, ir 
Cheopsui prireikė paliesti 
šeimos lobius. Lėšos išsekė 
ir iždininkai sėdėjo su tuš
čiais maišais, o darbininkai, 
negaudami atlyginimo, mur
mėjo. Tada Cheopsas atida
vė į kekšyną savo dukterį. 
Pajamos tuojau pasitaisė ir 
pradėtas darbas buvo gali
mas baigti iki' galui. Mat, 
pas aukštos kilmės “meilu
žę” netrūko interesantų...

Bet faraono duktė turėjo 
tėvo troškimą. Ir ji geidė 
įsiamžinti, ir jai norėjosi 
pasistatyti piramidę, tik ne
buvo lėšų, nes visą jos už
darbį ėmėsi tėvas. Vienok ir 
jai atėjo gera išganinga 
mintis į galvą. Ji savo in
teresantams patiekė vieną 
“mažą išlygą”: apart pa
prastos mokesties, kurią jie 
jai moka ir kurią jos tėvas 
paima sau, ji pareikalavo, 
kad kiekvienas lankytojas 
atneštų jai po vieną akme
nį, kaipo medžiagą reikia
mai statyti piramidei. Ir, 
Herodoto pasakojimu, viena 
trijų piramidžių ir buvo pa
statyta kaip tik iš tų atneš
tųjų akmenų.

Taigi, kekšynai ir prosti
tucija suvaidino žymią rolę.

Pagal L. Fridland’ą.
St. Jas—nis.
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pasidaro didelės. Tarybų 
Sąjungoje visos respublikos 
tais reikalais kooperuoja: 
viską atlieka visos Tarybų 
Sąjungos bendroji eksporto- 
importo įstaiga. Taigi to 
biznio lėšos esti daug ma
žesnės. Lietuva išpildys se
nas sutartis, bet išvengs 
senų, didelių lėšų; dabar lė
šos bus naujos, mažesnės,. 
Vadinasi, iš tų žaliavų pa
daryti daiktai bus kiek pi
gesni. O tai bus nauda vi
siems žmonėms. Seniau, 
kuomet Lietuvą valdė kapi
talistai, viskas, ką jie sutau
pydavo, patekdavo vien tik 
į jų ir augštųjų valdininkų 
kišenius; liaudžiai nieko 
gero iš to nebūdavo. Dabar 
kas kita. Dabar viskas dii • 
bama ne dėt turčių - kapita
listų pelno, bet dėl visų res
publikos piliečių gerovės.

Čia gali kam nors kilti 
mintis: Ar Lietuva dabar 
negali pati viena tą savo 
eksporto - importo biznį at
likti? Kad senos sutartys 
yra pildomos, tai ar neturės, 
būt tatai pildoma senuoju 
būdu ?

Mes žinome, kad Lietuva 
jau savo diplomatinių pa
siuntinių ir konsulų kitose 
šalyse neturi, nelaiko, nes 
jų nereikia. Kaip Lietuvai, 
taip ir kitoms tarybų res
publikoms bendrai tarnau 

įja visasąjunginės (visos, 
arba""NewlTarybų S^ung°s) ambasa- 

.dos ir konsulatai kitose sa

tu ri

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

ĮŽANGA $1.00, 75c ir 50c.

netyčia parodo, kad Lietu- Diplomatiniai ryšiai su 
vos Tarybų Socialistinė Re- kitomis valstybėmis turi 
spublika tebelaiko buvusių priklausyti visos Tarybų 
buržuazinių Lietuvos vald- Sąjungos vyriausybei. Bet 
žiu padarytas sutartis su pasirodo, kad Lietuva dabar 
kitomis šalimis.

Štai tas punktas:
“Kol Lietuva dar tebėra 

susirišus sutartimis su Va
karų Europos ir užvandeni- 
nių kraštų valstybėmis, tol 
ji kurį laiką dar naudosis 
šių kraštų žaliava, tačiau 
palaipsniui ji įsijungs į vi
sasąjunginį planą, pagal 
kurį bus išspręstas visas fa
brikų ir dirbtuvių žaliavo
mis aprūpinimo klausimas.” 
(Elta).

Visų pirma čia matome, 
kad dabartinė tarybinė-so- 
cialistinė Lietuvos valdžia 
pripažįsta kontraktų idėją. 
Senoji valdžia nuversta; ji 
pabėgo į užsienį su visais 
savo šnipais. Naujoji vald
žia, tokiu būdu, yra revo
liucinė. Kaipo tokia, ji turi' 
teisę atmesti visa, ką senoji 
valdžia padarė santikiuose 
su kitų buržuzinių valstybių 
valdžiomis. Bet ji to neat
meta. Ji palaiko tąsias su
tartis.

Kitos buržuazinės valsty
bės — jei ne visos, tai bent 
Amerika — “sušaldė” Lietu
vos fondus, o tas reiškia— 
nepripažįsta Lietuvos nau
josios santvarkos ir val
džios, neatiduoda jai pri
klausomus fondus; neati
duoda vien dėl to, kad lau
kia patogios valandos su
grąžinti į Lietuvą senąją 
(fašistinę) santvarką ir jos 
buržuazinę diktatūrą. Tada 
Amerikos “demokratinė” 
valdžia “atšildys” tuos Lie
tuvos fondus ir atiduos 
buržujų diktatorių valdžiai. 
Man rodos, šitas Amerikos 
valdžios pasielgimas, “šal
dymas,” yra diktatoriškas, 
ir tai visai ne vietoje. Ame-

, rikos idealuose, kaip visi ži
nome, yra žmonėms teisė 
kelti revoliuciją prieš savo 
valdžią, kada ji yra tram
dytoja jų laimės ir laisvės. 
Vienok Amerikos valdžia

'nepripažįsta tos teisės Lie
tuvos žmonėms. Žmonės nu
tarė: Lietuva tebūnie savis
tovė tarybinė respublika— 
dalis Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos. Šito 
Lietuvos liaudies nutarimo 
Amerika nepripažįsta

PO PROGRAMOS BUS ŠOKIAI 
Vientik šokiam įžanga 40 centų.

dar turi gerą dalį tos diplo
matinės nepriklausomybės; 
ji turi kontraktinius' ryšius 

i su kitomis valstybėmis. Tu
rės juos tolei, kol tos senos 
sutartys su tomis valstybė
mis nepasibaigs.

Taigi tie, kurie verkia 
Lietuvos nepriklausomybės, 
dabar turėtų nutrinti su 
rankove savo nosis ir pagal
voti: ar nebūtų tikslinga 
ateityje sutaupyti ašaras? 
Taip sakant, kas sykis, ka
da verkiame, leiskime po 
vieną ašarą mažiau, negu 
iki šiol darėme?

Lietuva ne tik Sovietų 
Sąjungos viduje yra nepri
klausoma, savistovė respub- 

j lika, bet da ir su .užsieniu 
ji turi sutarčių ryšius. Mes

> Lietuvos respublikos stovį' t 
paprastai sulyginame su' 
Pennsylvanijos, 
Yorko valstybės stoviu Am
erikos Jungtinėse Valstybė
se. Bet Pennsylvania, o ir 
nė viena kita valstybė, ne
turi teisės daryti ir palai
kyti sutartis su svetimomis, 
pavyzdžiui, su Europos val
stybėmis. Taigi visos 48 am
erikinės valstybės neturi jo
kios diplomatinės tarptauti
nės nepriklausomybės. O 
Lietuva dar turi. Turi tat 
ne dėl kokio tuščio unaro, 
bet tik dėl to, kad nori pil
dyt Lietuvos seniau padary
tas sutartis, — kitaip ta
riant, nori neutraliai elgtis, 
gražiai sugyventi su kitomis 
valstybėmis, nors jos ir yra 
idėjomis visai nedraugiškos. 
Toliau, nori palaikyti tasiss 
sutartis, kad jas būtų gali
ma ir išpildyti. Elta kalba 
apie žaliavą, — tai žalią, 
neapdirbtą medžiagą. Mato
mai tos sutartys padarytos 
šitam tikslui: kad Lietuva 
su kitais kraštais galėtų ap
simainyti įvairiomis žalia
vomis.

Ekonomiškai žiūrint, da
bar Lietuva šitą eksporto ir 
importo biznį galės daug 
naudingiau atlikti, negu 
pirma. Lietuva maža šalis. 
Ji negali labai daug ko iš
gabenti kitur ir mainais 
parsigabenti labai 
kiekį prekių iš kitų 

— To nedidelio biznio

Užsakykite “Laisvę” į 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. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

XXI.

ŠYPSENOS
Jonas:—Mačiau tave va

kar vakare su dailia mote- 
ruke. Kas jinai?

Pranas:—Ar 
mano žmonai, 
žinsiu?

Jonas:—Ne, 
toks plepus...

Pranas:—Gi 
terūkė tai ir 
žmona.

nepasakysi 
jei prisipa-

ne, as
Kad šitų savo ambasado 

rių, pasiuntinių, ministerių 
ir konsulų Lietuva neturi, 
tai mūsų kažkurie galvočiu
kai rėkia, jog Lietuva nete- per ištisas naktis kekšynuo- 
ko nepriklausomybės, Lie- se. Reiškia 
tuva neteko laisvės ir net'ateiti, bet reikalavimas bu-.

vo, kad jis nepasiliktų per laikas—tai yra
visą naktį. Aišku, kad toji (žaizdų gydytojas.

—Gali būt. Bet, manau, 
tu sutiksi, kad jis nėra gro
žės specialistas.

Sugraibstė Es-Džei. '

jau visai Lietuvos nėra!
• Jūs, mano draugai skai
tytojai, pabandykit būti di
desniais galvočiais, negu tie 
galvočiukai, ir pamatysit, 
kad Lietuva atsipalaidavo 
nuo labai ir labai didelių lė
šų, kokias padarydavo tie 
diplomatai, ministerial, 
konsulai, vice-konsulai ir 
“garbės” konsulai. Dabar 
jie visai nereikalingi. Da
bar Lietuvos ir kitų tarybų 
respublikų diplomatija yra 
viena, bendra, galima sa
kyt: kooperatyviška!

Ar verta verkti - dūsau
ti ir šlykščiai koliotis ir

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra-tę

cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

SVARBIOS KNYGOS

,, jis galėjo ten

---C ----- 1- -------,---- J | 
vieta jam buvo gana malo
ni, jei jau prisiėjo statyti 
kunigijai tam tikrus viešus 
reikalavimus.

❖ * *
Pabaigoj 14-to šimtmečio 

Londono miesto pajamos 
buvo labai sumažėję, o biu
džete atsirado deficitas. 
Reikėjo surasti šaltinį ne
pritekliui padengti. Merui 
atėjo išmintinga mintis. 
Jis kreipėsi į Vinčesterio 
vyskupą, kad tas aukštasis 
dievo tarnas išnuomuotų

ta daili mo- 
buvo mano

—Manau, tu sutiksi, jog, 
geriausias

Skaitytojų Balsai

Laisvo-
Lietuva

didelį 
šalių, 
lėšcs

keikti dėl to, kad Lietuva su se šalyse? Lietuva, vienok, 
kitomis liaudies tarybų re-[dar turi dalį šitos diplomą- 
spublikomis turi bendrą ko-- tinęs n e p r i k 1 a usomybės, 
operatyvišką diplomatiją,'kuomet palaiko ir vykdo se- 
kuri joms bendrai visai ma- nąsias sutartis su kitomis 
žal lėšuoja? Ar verta šia- šalimis.
pakioti, ar tinka skelbti, jog
Lietuva neteko nepriklauso- ir social-anarchistų bendri 
mybės, arba kad Lietuva graudūs verksmai už ne^ri- 
neteko pati savęs, kad Lie-. klausomybę tegul prasišali- 
tuvos jau nėra, kuomet nė- na ir—šviesa ir tiesa tegul 
ra tiktai josios atskiros dip- jų žingsnius į pažangą lydi, 
lomatijos dykaduonių kito - J. Baltrušaitis.

Tai tautininkų, kunigėlių

Gerbiami Draugai:
Tik perskaičiau žurnalo 

“Šviesos” No. 3. Straipsniai 
įdomūs ir turtingi. Bet, ma
no nuomone, yra ir trūkumų. 
Pažiūrėkime į straipsnius: 
“Lietuva Eina į Naują ir švie
sią Ateitį”,, “Sveikata 
je Lietuvoje,” “Laisva
Sovietų Sąjungoje” ir 1.1. Pa
gal šiuos straipsnius Sovietų 
valdžia labai daug duoda dar
bininkams. 1 Bet ką grąžon 
duoda valdžiai darbininkai 
šaliai, nėra nė žodžio, nė vie
nos eilutės. Atrodo, būk tas 
yra slepiama, arba sakyta ir 
nedasakyta. Juk užtektų ke
lių eilučių ir mūsų priešams 
nebūt už ko prisikabinti.

Paimsime už pavyzdį. Jeigu 
darbininkui duoda žemės, sė
klos, plūgą, tai valdžiai ar 
kaip mes pavadinsime, šalis

TUO JAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS: 
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMAS 
žurnalinio formato knyga, 56 puslapių, trijų spalvų 
spaudos viršeliai, augštos rūšies popieros, daug moks

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

Parašė Pranulis

Tikrai jaudinančios poezijos knygelė. Išleido 
dienraštis “Laisvė”. Kaina 15 centų.

Ko Nori Kun. Coughlinas?
Parašė R. Mlzara

Dažnai girdime tą kunigą fašistiniai rėkaujant
radio. Ko jis nori ir kas jis yra išaiškina ši knygutė.

Puslapių 32. Kaina 5 centai.

per

Saugokitės Vėžio
, Parašė Dr. J. J. KaŠkiaučlus

Vėžys išsmaugia daugiau žmonių negu kitos ligos.-Vėžys 
yra žinomas kaipo nepagydoma liga. Bile žmogus neži
nodamas kaip apsisaugoti gali gauti vėžį. Daktaras 

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygelė 42 pusV-pK Y'Uia U centų.

Su reikalavimais kreipkitės:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Perbrangus Amerikonam Gri
vinas iš Tolimų Rytų

JUSTO PALECKIO KALBA PI
(Pabaiga)

Darbininkai ir visi darbo žmonės, ži
nokit, kad jūsų reikalais dabar rūpinasi 
ne biurokratai valdininkai, bet jūsų pa
čių draugai, kurie jūsų reikalus supran
ta ir eina prie jų tenkinimo drauge su 
profesinėm sąjungom, drauge su nauju 
darbo žmonių reikalų gynimo ir atstova
vimo organu—Darbininkų Tarybom, tuo 
organu, kurs taip garbingą vaidmenį su
vaidino revoliucijų metu ir kurs perėmė 
valdžią Sovietų Sąjungoje. Sveikindama 
Darbininkų Tarybas, Liaudies Vyriausy
bė laukia, kad ir Lietuvoj jos garbingai 
atliks savo uždavinius.

Liaudies Vyriausybe iš Pirmos Dienos 
Susirūpino Liaudies Sveikatos Reikalais

Naujos Sveikatos ir Socialinės Apsau
gos ministerijos įkūrimu pažymėtas ypa
tingas susirūpinimas liaudies sveikatos 
reikalais, kurie buvo taip apleisti. Šios 
ministerijos tikslas yra, kad piliečiai ga
lėtų naudotis nemokamai medicinos pa
galba, socialine globa ir socialiniu drau
dimu. Ta kryptim jau darbai pradėti, 
pav., praplėstas nemokamas ambulatori
nis gydymas, padidinta lovų gydymo 
įstaigose ir sanatorijose, rūpinamasi 
naujų ligoninių steigimu provincijoje, 
kuriami vaiko ir motinos apsaugos punk
tai. Sveikatos ir Soc. Apsaugos minister 
riu yra mažumų tautybės atstovas dr. 
Koganas ir tuo atitaisyta ilgus metus to
leruotoji neteisybė tautinių mažumų at
žvilgiu.

Įkurta Liaudies Kariuomene
Dideliu įvykiu buvo kariuomenės- per

organizavimas naujais pagrindais.— 
Liaudies Kariuomenės įkūrimas. Per po
litinius vadovus vykdoma liaudies ka
riuomenės demokratizacija, sustiprina
mas jos politinis ir kultūrinis auklėji
mas ir plėtojami Liaudies Kariuomenės 
ryšiai su Sovietų Sąjunga ir jos Raudo
nąja Armija. Sveikindami Liaudies Ka
riuomenę, galim pažymėti, kad jos at
stovų matom ir Liaudies Seime.- Nuošir
daus bendradarbiavimo dvasioje išspręs
ti tie uždaviniai, kurie kilo ryšium su 
tuo, kad Sovietų Sąjungos Raudonoji Ka
riuomenė, gindama mūsų laisvę, turėjo 
užimti svarbesnes krašto vietas ir ten 
laikyti savo įgulas.

Paruošė žemes Reformos Įstatymą
i. ■

Žemės ūkio srityje pažymėtinas bai
giamas ruošti žemės reformos įstatymas, 
kurio pagrindinius dėsnius nulems Liau
dies Seimas. Sustabdytos visos pašalpos 

’ dvarininkams, kurie pereito režimo lai
kais buvo proteguojami ir kuriem se
nosios reformos pagrindu Smetonos vy
riausybe suskubo išmokėti per 20 milijo
nų litų liaudies pinigų, kuriuos galėjo 
sunaudoti svarbesniem ir skubesniem 
reikalam. Atlikta daug darbų, kurių tik
slas pagerinti smulkiųjų ir vidutinių 
ūkininkų būklę. Žemės ūkis buvo ir lieka 
mūsų ūkio svarbiausiu pagrindu, juo tu
rim susirūpinti ir kelti jo našumą.

RMAJAME SEIMO POSĖDYJE
Daug pertvarkymų padaryta senojo 

reakcinio teismo aparate. Senieji įstaty
mai, kaipo išreiškusieji buvusios viešpa
taujančios klasės valią, neatitinka darbo 
žmonių interesus ir valią. Bet naujas lai
kas sukurs ir naujus įstatymus. O kad 
seniai lauktasis Santuokos ir Civilinės 
metrikacijos įstatymas greit bus įgyven
dintas, tai vargiai ar betenka dabar abe
joti. Finansų srityje sparčiai einama prie 
mūsų ūkio sistemos pritaikymo liaudies* 
interesų naudai.

Panaikintas Liaudies Pinigų Mėtymas
Nubraukta daug nereikalingų išlaidų, 

kaip dvasiškiam algų mokėjimas, su
stabdomas pensijų mokėjimas liaudies 
priešams, o kitų stambiųjų pensijų mo
kėjimas sumažinamas. Dešimtys ir šim
tai milijonų nebebus leidžiami, kaip se
niau, ponų luomui dirbtinai ugdyti. Auk
štųjų valdininkų algos bus mažinamos, o 
žemesniųjų didinamos. Pertvarkomas 
valstybės biudžetas tikslesniam ir liau
džiai naudingesniam valstybės lėšų su
naudojimui. Padarytas seniai lauktas 
konkretus žygis butų atpiginimui suma
žinus butų nuomos kainą, kuri buvo ne
normaliai didelė. Atpiginta elektra, kuri 
buvo tokia brangi šviesos bijojusioje bur
žuazinėje Lietuvoje.

Valstybės kontrolės kompetencija pra
plėsta ir pritaikyta šių dienų uždavi
niams. Valstybės kontrolė paėmė ir pri
vačių įmonių priežiūrą, paskirti valsty
bės kontrolės atstovai į bankus ir žymes
nes ekonomines įstaigas. Reguliuojama 
pinigų apyvarta, užkertamas kelias spe
kuliacijai, normuojamos rinkose prekių 
kainos. Valstybės kontrolė dirba kontak
te su darbininkų komitetais. Susisiekimo 
srityje eina pradėtųjų ir naujų geležin
kelių ir plentų statyba. Darbai atliekami 
be rangovų ir suteikiama darbo keliem 
tūkstančiam darbininkų.

Vilniaus Kraštas Susilaukė Tvarkos
Vilniaus kraštui Liaudies Vyriausybė 

kreipė ypatingo dėmesio. Jei spalių mė
nesį protestuodami kalbėjom, kad tuo
metinė Lietuva su savo smurto santvar
ka ir šovinizmo dvasia neturi teisės eiti 
į Vilnių, tai dabar galime drąsiai sakyti, 
kad yra gimusi toji Lietuva, kuri ten ga
li drąsiai eiti, nes tik laisva Lietuva yra 
verta laisvo Vilniaus. Konkrečiai Liau- 
dieg Vyriausybė yra paruošusi naują pi
lietybės įstatymą, kuris palengvins vil
niečiams , sutvarkyti pilietybės reikalus. 
Nutarta Vilniuje imtis pigiųjų darbinin
kų butų kolonijų statybos. Kreiptasi į 
Sovietų Sąjungą, kuri padės suteikti 
daugiau darbo Vilniaus darbininkams ir 
suteiks rinką Vilniaus krašto gami
niams, Vilniaus savivaldybių pensininkai 
įjungti į bendrą savivaldybių pensininkų 
fondą, vilniečiam duota teisė kreiptis į 
vietos įstaigas ’ rusų ir lenkų kalba žo
džiu ir raštu, kad dėl kalbos nemokėji
mo nebūtų trukdomi piliečių reikalai. 
Vilniaus liaudis gali būti tikra, dėl savo 
laisvos ateities.

Shanghai, Ohinija.—3,600 
amerikonų susirašė grįžti 
namo pagal savo valdžios 
pašaukimą. Iš Amerikos 
siunčiama jiem trys keleivi
niai laivai. Bet pusė tų 
amerikonų negalėsią jais 
plaukt namo. Jie neturį ga
na pinigų apsimokėt už ke
lionę. Pigiausia laivakortė 
yra $395 iki $450.

Amerikonai Chinijoj ir 
Japonijoj protestuoja, kad 
tai labai perbrangu. Pir
miau iš ten buvo galima 
gaut turistų klasės laiva
kortę už $200.

Britų bombanešiai daužo aerodromus E thidpijoj.

Dar Apie Žemės Davimą 
Tiems, Kurie Ją Dirba

Kaunas. — Lietuvos TSR 
Liaudies Komisarų Taryba, iš
klausiusi Valstybinės žemės 
Ūkio Komisijos pranešimą 
apie jos išpildytą Liaudies Sei
mo nusprendimą paskirstyti 
žemę tarp darbo valstiečių ir 
tuo įvykdyti jų amžinus troš
kimus, rugsėjo 24 d. nutarė:
1) Nusavinti, pagal Valst. že
mės >Ūkio Komisijos pateiktą 
sąrašą, žemę iš 388 dvarinin
kų, kilusių iš bajorų-baudžiau- 
ninkų, iš viso 73,285 ha., su 
visais trobesiais, gyvu ir ne
gyvu inventorium, ir-perduoti 
ją į Valstybinį žemės Fondą.
2) Patvirtinti Valstybinės že
mės Ūkio Komisijos sudarytą 
bendrą Valstybinį žemės Fon
dą, iš viso* 559,913 ha. žemės, 
nusavintos iš 26,526 žemval
džių, tiek aukščiau minėtų, 
tiek ir iš kitų stambių žemval
džių, turėjusių daugiau kaip 
30 ha. grupių. 3) Pradėti skir
styti Valstybinį žemės Fondą 
bežemiams ir mažažemiams 
valstiečiams ir dvarų ber
nams (ordinarininkams), pa
gal jų paduotus ir žemės ko
misijų svarstytus pareiškimus. 
4) Visų nusavintųjų ir pada- 
lytinų dvarų sodybas kartu su 
trobesiais sunaudoti ben
driems valstybės reikalams— 
žemės ūkio mašinų punktams, 
ligoninėms, mokykloms, poil
sio namams ir kaimo kultūros- 
švietimo centrams tose sodybo
se įsteigti. 5) Pavesti žemės 
ūkio Liaudies Komisarui iš
dirbti ir pateikti Liaudies Ko
misarų Tarybai patvirtint pro
jektą, kaip sunaudoti nusavin
tą iš dvarininkų gyvą ir negy
vą inventorių ir iš dalies ap
rūpinti juo, valstybinio kredi
tavimo tvarką, mažažemius ir 
naujai žemę gavusius valstie
čius.

Paskutinis didžiosios žemės 
reformos etapas—žemės ■ pa

skirstymas tiems, kuriems že
mės ūkio komisijos ją pripa
žino, prasidėjo rugsėjo 26 d. 
Tūkstančiai žmonių su mata
vimo įrankiais ir dokumentais 
tą dieną vėl išėjo į laukus, su
kąsti kapčius ir pravesti ri
bas, kad dešimtys tūkstančių 
šeimų galvų ir keli šimtai 
tūkstančių šeimų narių nuo tos 
dienos galėtų drąsiai pradėti 
dirbti savo mylimą žemę, ku
rios jiems nei bankai, nei spe
kuliantai su antstolių pagalba 
nebeatims. šiai istorinei dienai 
pasiruošimai buvo atlikti su li
gi šiol Lietuvoje nematyta 
sparta. Per tą trumpą laiką 
buvo atliktas milžiniškas dar
bas. Surašyta ir sutikrinta že
mės pertvarkymui priklausan
čioji žemė, trobesiai ir kitas 
turtas, išaiškintos paslaptys, 
kurios per 20 metų nebuvo iš
aiškintos (savanaudžių žem
valdžių slėpimas turimos že
mės normų, kad mažiau te
reiktų mokesčių mokėti), su
registruoti visi žemės prašyto
jai ir išaiškinta, kas vertas ir 
kam priklauso žemės gauti. 
Visi dirbusieji tam darbui vi
sa šifdžia aukojosi. Matininkai

užmiršo anksčiau turėtas dar
bo valandas, mokytojai atsisa
kė atostogų, moksleiviai ruoši
mąsi mokslo metams, valstie
čiai savo poilsio po darbo lau
kuose, darbininkai — uždar
bio įvairiose darbavietėse. Visi 
pakviestieji vieningai stojo į 
darbą-talką liaudžiai priklau
sančio naujo ūkio kurti. Rug
sėjo 26 diena yra to didžio 
darbo pirmojo baro pabaiga, 
antrojo pradžia. Nuo tos die-

SUOMIJA NUGINKLUOS 
ALANDO SALAS

Maskva. — Suomijos 
(Finlandijos) valdžia užgy- 
rė sutartį su Sovietais, pa
gal kurią - suomiai nugin
kluos Alando salas, esan
čias tarp Baltijos Jūros ir 
Bothnijos Įlankos.

nos žemę valdo tie, kurie ją 
dirba.

Elta.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Šiuo metu yra svarbu, kad visi darbai 
būtų atlikti laiku ir tinkamai, niekas ne
turi pasitraukti iš savo darbo ir be nu
statytos tvarkos jokių keitimų nedaryti, 
kad niekur nebūtų įnešama jokios de
moralizacijos, kad ramiai ir sveikai ga
lėtume atlikti tas reformas žemės ūkio 
srityje, kurias ras reikalingas padaryti 
Liaudies Seimas.

Liaudies švietimas Atimtas iš 
Tamsintojų Rankų

Švietimo srityje užkirstas kelias tam
sintajam į Lietuvos mokyklą ir atpalai
duotas valstybės iždas nuo klerikalizmo 
palaikymo. Mokyklų sistema bus per
tvarkyta, mokslas padarytas plačiai pri
einamas, mokykloje plečiamas pilietinis 
susipratimas ir kūrybinė dvasia. Vieto
je mažai reikalingų svetimųjų kalbų, 
bus įvesta broliškojo SSSR krašto ben
droji oficialioji rusų kalba. Priimtas ilgai 
lauktasis Liaudies Kultūros Fondo įsta

bias, kuriam suplaukė 80,000 litų aukų 
trumpu laiku. Paruošti planai suaugusių 
švietimui plėąti. Organizuojasi visos mū
sų menininkų jėgos, iš kurių laukiama, 
kad jos savo kūrybiniu pajėgumu atvaiz
duotų didžiąsias permainas mūsų Tėvy
nės gyvenime, visa energija padėtų tą 
naują gyvenimą kurti ir gražinti.

Lietuvos Likimą Atidavė į Liaudies 
Atstovų Rankas

Vienas didžiausių ir svarbiausių Liau
dies Vyriausybes uždavinių buvo skubiai 
sušaukti Liaudies Seimą. Dabar tai pa
daryta dar nematytu tempu, nematytu 
organizuotumu. Esame dėkingi visiems, 
kas tą didįjį darbą dirbo, dėkingi visai 
Lietuvos liaudžiai, kurį taip susipratusi 
ir aktyvi pasirodė rinkimų dienom, nei 
lietaus, nei klampynių nebodama atėjo 
prie urnų balsuoti už savo saulėtą atei
tį, atidavė balsus už tikruosius liaudies 
atstovus, tikruosius jos reikalų gynėjus,’ 
už didįjį darbininkų, valstiečių ir darbo 
inteligentijos bloką — Lietuvos Darbo 
Sąjungos kandidatus. Istorinė dviejų 
Lietuvą kova/yra pasibaigusi galingos 
pažangiosios, p^oįetariškos Lietuvos lai
mėjimu, yra išsipildžiusios visų geriausių 
žmonių svajonės. Dabar Liaudies Vyriau
sybė atiduoda Lietuvos likimą į Seimo 
rankas ir laukia jo sprendimo dėl didžių
jų mūsų krašto klausimų.

Tegyvuoja Liaudies Seimas, suvereni
nės Lietuvos liaudies valios reiškėjas. 
Tegyvuoja nauja aušra, didžiojo Stalino 
konstitucijos aušra, kuria šiandien nuš-. 
vito Lietuva.

Camden, N. J
Didžiules laivų statymo 

New York Shipbuilding korpo
racijos darbininkai buvo pra
dėję grūmoti streiku, jeigu 
jiems algos nebus pakeltos. O 
dabar korporacija turi daug 
darbo, nes gavo iš valdžios 
užsakymą pastatyti laivų už 
$500,000,000.

Korporacijoje dirba devyni 
tūkstančiai darbininkų, kurie 
yra organizuoti į Industrial 
Union of Marine and Ship
building Workers. Korporaci
ja turėjo nusileisti ir sutiko 
pakelti darbininkams algas 
ant 7 procentų. Tai gana di
delis darbininkų laimėjimas. 
Kontraktas pasirašytas vie
niems metams.

Reiškia, kad darbams page
rėjus organizuoti darbininkai 
gali statyti bosams reikalavb 
mus ir priversti tuos reikalavi
mus išpildyti. O kur darbinin
kai neorganizuoti, ten jie be
jėgiai išreikalauti geresnes 
darbo sąlygas ir didesnes al
gas. Korėsp.

"LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
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Visų dienraščio “Laisvės” patriotų prašome tuojaus stoti 
į vajų gavimui naujų skaitytojų.

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

Prašome visų “Laisves” skaitytojų gauti savo dienraščiui nors po 
vienų naujų skaitytojų.

r—-

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

9—$7; 10—$5.

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

“Laisves” kaina metams $5.50 
ir pusei metų $3,00. Brooklyne 
metams $0-00, pusei metų $3.25,

Naujiems skaitytojams kainoje nuolaidos nėra. Nes viskam 
brangstant prisieis pakelti ir “Laisvės” kainų. Kurie užsisakys 
naujai ar atsinaujini jų laike vajaus, tiems per visus metas ne., 
bus pakelta prenumerata.

% Prepumeratas ir mokestį siųskite šiuomi antrašu:

“LAISVE”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
t .... ........—... ' ' . ------------ -
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Ketvirtadien., Spalių 24, 1940

Chicagos Žinios Numirė Uršulė Petermaniene-
Nedvaraitė So. Boston, Mass. pažmonys, bus svečių ir iš toliau, 

6-to Apskričio delegatai. — J. Šmi
tienė. v (251-253)

Penktai pudapW

ir rašyti. Todėl nepamirškite atsi
vesti vaikučius į mokyklėlę. — A.
Sauka, Kom. (250-252)

j

Kriaučių Padėtis
Mieste

Chicagos Giminės sako nežiną, kodėl 
jis nusižudė.* Rep.

ir readySezonai special 
made buvo labai blogi. Karei
viškų drapanų siuvimo Chica
gos marketas mažai gauna. 
Mat, kainos ant kareiviškų 
drapanų nustatytos labai ma
žos, tai pigesni marketai tik 
gali siūti tokias drapanas.

Daugelis kriaučių klausia, 
kas tai gali būti? Girdi, turi
me mūsų unijos prezidentą 
Hillmaną Roosevelto karo ko
mitete; jį ten pasišaukė Roo- 
seveltas 
gerovės, 
ten sėdi, 
blogėja.

Atrodo, Hillmanas paseka 
buvusį ADF prezidentą Gom- 
persą, kuris 1917-1919 me
tais, karo metu pardavė dar
bininkus karo magnatams. 
Skirtumas tik tame, kad Hill
manas kaip kada buvo gu
dresnis, — reikalui esant jis 
pakairėja. Gi dabar atrodo, 
kad jau nereikės jam nė to 
daryti.

Lietuviai kriaučiai lošia 
menką rolę unijoje. Lietuvių 
Iškalas nupuolė iki apie 400 
narių. Kadaise jis turėjo iki 
1,200 narių. Sumažėjo ir kiti 
lokalai. Mat, per pereitus 10- 
15 metų daug naujų mašinų 
įvesta industrijon, kurios iš
meta darbininkus laukan.

Iš visko atrodo: kriaučių in
dustrijoj yra 
v irsis; jaunų 
ir nesiranda, 
ten dirba.

Kitas dalykas, vargiai rasi 
kitur tokią uniją, kur būtų lei
džiama tiek visokių kolektų 
daryti. Unijos viršininkai skel
bia, kad tai liuosos kolektos. 
Tačiau čermanai priverčia au
koti ir nei vienas darbininkas 
neiŠsisuka. Kriaučka.

neva dėl darbininkų
Tačiau, Hillmanas 

o sąlygos darbininkų

darbininkų per- 
darbininkų kaip 
visi žilaplaukiai

Mirė Julė Klebienė

Mirtis Parkirto Seną Prietelių
Spalių 14 d. ryte, pasimirė 

Antanas Noreika, Druce Lake, 
III., kuris gyveno pas savo 
žentą J. Jušką. Noreika buvo 
ponios Juškienės tėvas.

Velionis paliko 
—visos vedusios; 
gelį kitų giminių.

tris seseris, 
taipgi dau-

nepasiten-
verkti ar

buvusiam

Draugas.
Šampanu “Sušaudė” Dauž- 

vardžio Kalbą
Ponas Vileišis “kampan už

kištas” negavo kalbėti bankie- 
te.

Mano kaimynas 
kinęs—nežinojo ar 
džiaugtis.

Seredos vakare
Medina kliube surengta ban
kietas patikimui Amerikos mi- 
nisterio Lietuvai, p. Norem. 
Rengimo komitetas daugiausia 
susidėjo iš sandariečių.

Tostmasterls bouvo Dr. St. 
Biežis. Jis perstatė kalbėti, 
baigiantis vakarienei, prelatą 
Krušą, adv. Olį, teisėją Zurį, 
patį p. Norem ir buvusį Lietu
vos konsulą P. Daužvardį.

Apie kalbas tiek galima pa
sakyti : p. Norem nelietė poli
tikos; jis rubežiavosi savo šei
mynos reikalais. Sakė, duktė 
kalbinama angliškai jau atsa
ko lietuviškai. Teisėjas Zuris 
vietoj ministerio, vadina p. 
Noremą ambasadorium. Paste
bėjau, keletas žmonių kaktas 
suraukė, nusišypsojo.

P. Daužvardis norėjo su
graudinti susirinkusius. Kaip 
mano kaimynas sakė: “Jis tu
ri ir priežastį. Juk jau ne eks
celencija ir nesimato prospek
tų bent kada grąžinti tas titu
las”.

Spalių 19 d. rytą numirė 
plačiai žinoma ir daug pasi
darbavus darbininkiškam ju
dėjime Uršulė Petermanienė- 
Nedvaraitė. .

Ji paskutiniu laiku jautėsi 
nekaip, ir turėjo net kelias 
operacijas. Nežiūrint didelių 
pastangų ligonės gyvybę iš
gelbėti, viskas buvo voltui.

Uršulė Petermanienė-Nedva- 
raitė paėjo iš pusėtinai skait
lingos šeimos. Ji kilus iš Lie
tuvos, Gustonių kaimo, Nau
jamiesčio valsčiaus, Panevė
žio apskričio. Amerikon atvy
ko po pasaulinio karo.

Kaip ir didžiuma lietuvių, 
taip ir Uršulė yra kilus iš 
valstiečių. Trys broliai gyve
na Chicagoj: Petras, Stasys ir 
Jonas. Vienas brolis, Povilas, 
Lietuvoj. Taipgi pasiliko se
sers sūnus, Juozas Nedvaras.

Uršulė buvo dar visai jau
na. Kai Lietuvos liaudis laike 
pasaulinio karo veikė prieš 
vokiečių okupaciją ir po karo 
kai žmonės pradėjo kuopti sa
vo jėgas geresnės santvarkos 
sukūrimui, ji aktyviai tame ju
dėjime dalyvavo. Gyvendama 
Amerikoj, kiek Uršulė galėjo, 
tiek padėjo pažangiam judė
jimui. Paskutiniais metais tiek 
daug neveikė, nes jos sveika
tos padėtis neleido daug dirbt.

Velionė priklausė prie 
žangių organizacijų 
dirbo jųjų 
klausė prie 
Literatūros 
LDS kuopos
Lietuvių Darbininkų Koopera- 
tyvės Spaudos Bendrovės.

Gaila netekus tokios veik
lios, sąmoningos moters, kuri 
dar palyginamai jauna, tik 39 
metų amžiaus. Ji dar galėjo 
gyvenimu džiaugtis įr daug 
pasidarbuoti pažangos labui.

Draugas.

ALDLD 2 kp. susirinkimas 
įvyks 24 d. spalių, 8 vai. vak., 
kliubo svetainėje, 376 W. 
Broadway.

šis susirinkimas bus nepa
prastas tuom, kad bus išduo
damas raportas iš septinto 
apskričio konferencijos, taip
gi ir knygos už 1940 metus

WORCESTER, MASS
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

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

Elizabeth, N. J

BRIDGEPORT, CONN.
LLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 25 d., 407 Lafayette St. Pra- 
, , , . džia 7:30 v. v. Bus rinkimai atstovų
bus duodamos nariams. Todėl į L.L.D. 3-čio Apskričio Konferenci

ją, ir kiti svarbūs dalykai apsvarsty
ti. — Rast. (251-252)

visų yra priedermė ateiti j šį 
susirinkimą. Ir katrie dar esa
te neužsimokėję duoklių už 
šiuos metus, ateikite ir užsi
mokėkite. Sekr. V.

VOKIEČIAI NUSKANDI
NĘ TRIS LAIVUS

Lisbon, Portugalija.—Vo
kiečių submarinas nuskan
dino vienų •'Belgijos laivų. 
Matomai, jų submarinas su
naikino ir Anglijos laivų 
“Loch Lomond.”

• Vokiečiai taipgi torpeda- 
vę ir nuskandinę graikų 
laivų “Antonios Chandris.”

Visi trys šie laivai buvo 
po virš 5,000 tonų įtalpos.

GREAT NECK, N. Y.
Liet. Amerikos Piliečių Kliubas 

rengia masinį susirinkimą, pirma
dienį, lapkr. 4 d., Kasmočių Svėt, 
91 Steamboat Rd. Pradžia 8 v. v. 
Šio susirinkimo tikslas yra apdisku- 
suoti, kokios partijos kandidatai yra 
tinkamesni. Už kuriuos turėtų pilie
čiai balsuoti 5 d. lapkr. — Užkviečia 
Komitetas. (250-251)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras ruošia Koncertą 

ir Balių, sekmadienį, lapkr. 3 d. Ka- 
smočių Svet., 91 Steamboat Rd. Pra
džia 5 v. v. ižanga 50c Vien tik šo- 

j kiams 35c. Po programos šokiai 
prie Kazakevičiaus Orkestros. Taip
gi bus suvaidinta diologas “Gyveni
mo Viltis.” Kviečiame dalyvauti.

(250-251)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, spalių 25 d., 7:30 v. v. 
Jurginėj Svet., 180 New York Avė. 
Visi draugai būkite šiame susirinki
me, nes jau aplaikėme už šiuos me- 

.tus knygas, Atsilankiusieji gausite 
po knygą. — Sekr. (250-252)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Parsiduoda Nainas su Saliu- 
nu ir Visas Biznis 
402—1st Avenue 

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

Parsiduoda pigiai.
Prašau kreiptis sekamu antrašu: 

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

< 238-249)

Office Phone 
EVergreen 4-6971

pa
ir daug 

auklėjimui. Pri- 
Marfųuette Parko 
Draugijos, prie 

ir buvo šėrininkė

Bucharest, Rumuni j a, 
spal. 22. — Žemės drebėji
mas čia sunaikino daug na
mų.

PRANEŠIMAI IS KTIUR
WORCESTER, MASS

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

MONTELLO, MASS.
Žiburėlio Draugijėlės Vaikų Mo

kykla atsidarys spalių 26 d. Liet. 
Taut. Namo Mokyklos kambaryje. 
Pradžia 10 vai. ryto. Tėvai, jūsų už
duotis rūpintis, kad vaikučiai pra
moktų lietuviškai kalbėti, skaityti

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue . 

NEWARK, N. J.

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

i

Brooklyn, N. Y<

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Sun. all day and night

Garsinkite savo biznj dien 
raštyje “Laisvėje”.

Russian & Turkish Baths. Inc
29-31 Morrell Street

OPEN

RHEA

Room, 
tesian

DAY and NIGHT

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, RussianRoom,
Large Swimming Pool, Fresh Ar- 
Water, Restaurant, Barber Shop,
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

PITTSBURGH, PA.
Pitt^burgho Lietuvių Moterų Kliu

bas rengia kortų vakarą, spalių 2t 
d., 7:30 v. v. L.D,S. Name, 1323 
Medley St. Kviečiame visuomenę 
dalyvauti šiame parengime, bus gra
žios dovanos. Bilietas 25c. Bus ir 
kitų pamarginimų. — Kviečia Ko- 
msiija. ' (251-252)

VARPO KEPTWBBAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold 5xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

&

Ir smarkiai p. Daužvardis 
kalbėjo ir graudinosi, bet kaip 
ir tyčia kas tai nupirko ketu
rias bonkas šampano. Ir kada 
kalbėtojo balsas iškilo ir vi
bravo, tai prie vieno stalo pa
sigirdo smarkus “pykšt!” Mat 
patarnautojas atidarė bonką 
šampano.

Susinervavo kalbėtojas, bet 
jis tęsė, o šampanas cirkulia
vo. Bonka ištuštinta ir tuo
jau kita “pykšt!...”

Ir taip po kelių pykštelėji- 
mų tarsi nukirto kalbėtojui 
balsą sunervavo jį patį. 1 ,

Nevien tie pykšėjimai. Pa
vyzdžiui, šalę manęs sėdintis 
kolega ėmė nervuotis ir man 
kalbėti:

—Kas čia ? Ar tai taip mi
nėti Smetonos nuvertimą?

—Visai pritinka,—atsakiau.
—Jums, žinau, patinka, bet. 

ne mums.
Paskui jis išmetinėjo:
—žiūrėk, tarytum kokia 

pergalė švenčiama. Kas čia 
per paruošimas. Ana, p. Vilei
šis, kuris smarkus vyras, sė
di kampe užkištas. Kodėl jį 
nepakviesti kalbėti?

—Jis jau atkalbėjo per ra
diją. Matyti niekas jo nenori 
daugiau,—įkirtau aš.

—Bobų prisisodinę apie gar
bės stalą,—spyrėsi jis.

— O kuo moters prastesnės, 
—pridėjo viena poni.

Paskui jis išmetinėjo, 
L. šimutis nors buvo čia, 
kalbėti nekviestas. Jis, 
čiau, paniuręs sėdėjo.

Pasibaigus programui
įvairių kalbų. Vieni peikė tą, 
kiti kitą. Matyti, kas dėjosi 
Lietuvoje daugeliui čia esan
čių nuotaiką suardė, erzina 
juos.

Vienas žmogus man sako:
—Matai kaip sušaudė šam

pano bonkom žmogaus karštą 
kalbą.

—Ne visi liūdi dėl Smeto
nos režimo griuvimo,—atsilie
piau. v

Tikrai, ir čia ne visi liūdė
jo. Mačiau gerą būrį stambių 
vertelgų, Kuraitis, Balzekas, 
Mackevičius,-Nakrošas ir kiti.

Daugeliui ir čia susirinkusių 
šis bankietas buvo tik dar 
vienas pasižmonėjimas, tai ir 
viskas. Reporteris.

tik keletą žodžių

Grikiečio draugų 
kurie rūpinasi jo

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skardaus?

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6-to. Apskričio konferen

cija įvyks 27 d. spalių, 10 vai. ryto. 
735 Fairmount Ave. Prašau visų de
legatų nesivėlint, pribūkite laiku. 
Turėsime užbaigt 6 v. v., nes pra
sidės “L.” pikniko darbininkų, ba
lius. Visi, kurie dirbote “L.” pikni
ke, dalyvaukite, nes bus linksmas

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Jau eina antri metai, kaip 
P. Grikietis liko suparalyžiuo
tas. Skaudi liga ne tik sveika
tą pažeidė, bet ir kalbą suga
dino, tegali 
ištarti.

Yra gerų 
ir prietelių,
palaikymu. Jis gyvena pas Tu- 
bius, kurie užlaiko taverną, 
69th ir Maplewood St.

P. Grikietis apie septynes 
savaites gyveno ant ūkės pas 
Bacevičius, netoli La Porte, 
Ind. Geri žmonės kuo galėda
mi parėmė P. Grikietį. Nuo 
draugo A. Metelionio aptei
kiau čekį $18.55. Pinigai per
duoti Grikiečiui. Jis taria šir
dingai ačiū už paramą.

Turiu priminti, kad P. Gri
kietis bandė dirbti prie kriau
čių. Padirbėjęs dvi valandas 
turėjo apleisti darbą, nes dar 
spėkos neleidžia.

Teko girdėti, kad Detroite 
dėl Grikiečio paramos ruošia
ma pramoga. Iš to visko gali
ma spręsti, kad Pijušas turi 
nemažai draugų, kurie tiesia 
jam dešinę.

J. D. Bendokaitis.

Lietuvių Kalbos Gramatika
SUTAISĖ DR. D. PILKA „

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

“Laisve” duoda gerą nuolaidą kainoje mokykloms.

Jūsii NamuoseGardner, Mass

ėjo

427 Lorimer St

kad 
bet 

ma-

“Laisvė”

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindinės rašybos 
taisykles—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 mokestį. 

Kreipdamiesi adresuokite:

427 Lorimer St

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Brooklyn, N. Y

Pasauline Paroda

šiuom antrašu:

Brooklyn, N. Y.

■MMKMM

24 egzempliorių,
21 ir daugiau—

Spalių 16, mirė Julė Klebie
nė, sulaukusi pusamžiaus. 
Draugė jau senai sirgo, buvo 
suparalyžiuota. Paliko liūdė- 
syj vyrą ir daugelį kitų gimi
nių.

Julė buvo pažangi moteris, 
jos vyras ir jinai skaitė “Vil
nį” nuo pat jos įsisteigimo. 
Juodu gyveno po adresu 5567 
Quincy Avenue.

Reiškiu gilią užuojautą d. 
Klebui. Draugi.

Mirė Jurkaitis, Nušovęs 
Žmoną

Apie bridgeportietį Jurkai- 
tį plačiau patirta. Spalių 17 
dieną jis mirė ligoninėj nuo 
žaizdų, kurias pasidarė revol
verio šūviais, po to, kaip gat
vėje nušovė savo žmoną perei
tos spalių 14 d. naktį.

Jurkaitis iš amato buvo bu- 
čeris. Jis savo bučernę užtei
kė po adresu 709 W. 34th St. 
Kaip giminės pasakoja, jis 
nuo žmonos Veronikos atsi
skyrė dvi savaitės atgal. Ve
ronika buvo apsigyvenus pas 
dukterį, 2724 S. Emerald Ave.

Spalių 14 vakare Jurkaitis 
nuvyko pas savo ^buvusią žmo
ną ir prašęs ją sugrįžti. Pas
kui kilę barniai ir pasėkoje to, 
jis pradėjo ją šaudyti. Mote
riškė buvo išbėgus gatvėn, bet 
jo pasivyta ir ant vietos nu
šauta. Tada jis pats tris kul
kas suvarė į save. Atvykusi 
policija nugabeno ligoninėn ir 
tenai jis mirė.

Tai šitaip ir užsibaigė tra
giškai Jurkaičįo šeimyninis 
gyvenimas.

Bridgeportietis.
Nusižudė Brightonparkietis 

Antanas Musteika
Brighton Parko lietuviams 

gerai pažįstamas Antanas 
Musteika, 55 metų amžiaus, 
6508 S. Rockwell, pereitą 
spalių 15 rastas savo kamba
riuose persišovęs revolveriu.

Pašaukta policija ir kadan
gi žmogus buvo dar gyvas, 
greitai nuvežė šv. Kryžiaus li
goninėn. Bet jis pasimirė, nors 
daktarai manė galėsią išgel
bėti.

Lietuvių Moterų Kliubo su
sirinkimas įvyko spalių 10, 
Lietuvių Piliečių Kliųbe. Nu
tarta "surengti vakarienę ir į 
komisiją išrinktos sekančios 
narės: O. Shablavienė, A. Na- 
livaikienė,’ M. Wallis, M. Da- 
mulienė, E. Butėnienė, O. Sa- 
bulienė.

Nutarta, kad spalių 24 d. 
Moterų Choras pradėtų prak
tikas po vasarinių vakacijų. 
Narės prižadėjo atsilankyti ir 
su didele energija pradėti dar
buotis dėl naujo sezono.

Spalių 24 įvyks moterų pus- 
vidurinis mėnesio susirinki
mas, tai Kliubo Komitetas 
kviečia moteris skaitlingai at
silankyti. Bus ir užkandžių.

Pėl sergančių draugių O. 
Sargotiepės ir E. ĮZebalienės 
kliubas suteikė dovanas, ir šir
dingai vėlina greito pasveiki
mo ir laukia jų atsilankymo į 
susirinkimus.

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

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 

kaina po 2oc už egzempliorių, 
po l-5c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

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

Siunčiamo duoną per paštą J kitus iniesnis, specialiai groltai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kalnas.

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

KAIPPASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abclnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, I Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 

'/fa, I *r Plau<hU Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir ki- 
tos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 

' gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

Kraujo Tyrimai — šlapumo Tyrimai — X-Rays 
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Virš 28 metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

110 East 16 St., New York
Tarp Union Square ir Irving Place

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

ja
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BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Apie Birūtą kaipo daininin- 

• kę Brooklyno Muziejaus pro
gramų rengėjai savo praneši
muose spaudai atsdiepia se
kamai :

.i

ii

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

NeHWko^^ferZliiloi
VIEŠA PADĖKA

B. Ramoškaitė Dainuos 
Muziejuje

Biruta Ramoškaitė, žymi 
lietuvaitė dainininkė, dalyvaus 
kaipo viešnia solistė su New 
Yorko Civic Orkestrą, vado
vaujama Eugene Plotnikoff’o, 
Brooklyn© Muziejaus Skulp
tūrų salėj busimoj programoj 
šį sekmadienį, spalių 27-tą. ly
giai 1 :30.

• Šį Vakarą Visi Dalyvaukite Kultūrai-Menui 
Veildinfi Diskusijose-Pasitarimuose

Šį vakarą, “Laisvės” sve
tainėje, įvyksta labai svarbus 
pasitarimas, diskusijos, kaip 
organizuoti ir veiklinti Brook
lyn© progresyvių lietuvių kul
tūrinį judėjimą. Svarbiausi 
diskusijų klausimai yra seka
mi :

1. Steigimas Brooklyne ra
dio valandos. Įvadą į diskusi
jas duos A. Bimba.

2. Mūsų kultūriniai santy
kiai su Lietuvos kultūriniu ju
dėjimu. Šiuo klausimu įžangą

duos Pranas Pakalniškis, Lie- 
tuviij Meno Sąjungos sekreto
rius.

3. Brooklyn© teatro, dainos, 
apšvietos veikla. Liaudies šo
kiai ir kiti klausimai bus dis- 
kusuojama. Įvadą į šias disku
sijas duos V. Bovinas.

Visi organizacijų nariai ir 
visi progresyviai lietuviai da
lyvaukite šiame susirinkime. 
Ateikite laiku—7:30 vai. va
kare. KOMISIJA.

Smetonizmu Netoliausia
Važiavo

Tai Šj Šeštadienį Bus 
Stygininkų Vakaras

Pabaltijo 4 Tautą 
Konferencija
sekmadienio popietį, 

27-tą, įvyks lietuvių, 
estų ir suomių bendra

Pon© J. Ginkaus koncerte 
pereitą sekmadienį, Grand Pa
radise salėje, publikos buvo 
skystoka, daug spoksojo tuš
čių sėdynių, nors pei; ilgą lai
ką koncertas buvo garsinamas 
__ io programose ir smetoni- 
ninkų-tautininkų, 
ir kunigų spaudoj

Pasirodo, smetonininkus-Hit- 
lerio vaikelius globojant ir 
jiems nenorinčius nešt donį 
brolius lietuvius niekinant ir 
kiršinant nedaug ką tepešė, 
nors ir kelių srovių balsais rė- 
kė-g?.rsinosi.

I.
1 radi

sklokininkų

N. F.

Orkestros 
.jau spalių 
svetainėje, 
Pradžia 8 
~5c.

“P-lė Biruta, jauna iš lietu
vių kilusi amerikietė soprano, ■ 
gimusi Hartford, Conn., bai
gė savo muzikalį mokslinimąsi 
Juilliard Muzikos Mokykloj ir 
nuo to laiko yra
daugelyje koncertų, taip pat 
dainuojant ir po visą šalį per
duodamose radio programose. 
New Yorke, tarpe kitų, ji yra 
dainavus Mendelssohn’o Glee 
Kliube.

MIRĖ
Jonas O’Dwyer, 37 m. am z.,

dainavusi i Franciškaus ir Kazimieros Lu-

“Šį sekmadienį ji bus girdi
ma dviejose itališkose opera- 
tiškose arijose: ‘Ernani Invo- 
lami’ iš Verdi’o ‘Ernani’ ir ‘In 
questa fiere momenti’ iš 
chielli’o ‘La Gioconda’ ”.

Pon-

Orkestriniai taipgi yra 
kūs numeriai iš Mozarto, 
thoveno, Schumanno, Glinkos.

Po virš minėtos, bus kita 
programa, kuri prasidės 4 vai. 
po pietų.

Įžanga nemokama.
Beje, Biruta dainuos “Lais

vės” koncerte lapkričio 10-tą.

pui-
Bec-

mirė spalių 21 d., 
Wagnen Ave., Jer- 
Kūnas pašarvotas 

Bieliausko koply-

kų žentas, 
13 A Van 
sey City, 
graboriaus
čioj. Bus palaidotas spalių 24 
d., šv. Trejybės kapinėse.

Laidojimo apeigomis rūpi- 
graborius Matthew P. Ba- 
(Bieliauskas).

nasi
11 as

VIEŠA PADĖKA
vi-Reiškiame gilią padėką 

siems mūsų dėdės velionio An
tano Rugieniaus giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už 
gėles, dalyvumą šermenyse ir 
palydėjimą, taipgi graboriui 
šalinskaitei už gerą patarna
vimą.

Juozas ir Nelė Angliai.

PIRMU KARTU AMERIKOJ!
Penktadienyje, Šeštadienyje ir Sekmadienyje

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

Stepan Razin”
liaudies sukilimui prieš carą 
Kazin buvo drąsus liaudies va-

Judis “Stenka Kazin” pašvęstas 
Aleksiu, tėvą Petro Didžiojo. Stenka 
das, bled n ų Jų reikalą užtarėjas ir ponams keršintojas.

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

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

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

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

6 valandą vakare ir jis bus rodomas šeštadieni ir sekmadienį.
Bilietų kainos ankstesnėmis valandomis po 80 cfentų suaugusiems, 
o vėlesnėmis po 40 centų įskaitant ir taksus. Vaikams po 15 centų.

Tai Liet. Stygų 
parengimas įvyks 
26-tą, “Laisvės” 
419 Lorimer St. 
vai. vakare. Įžanga 25c.

Aš būsiu, man labai patin
ka styginė muzika. O tai ne
viskas, dar bus LDS ir I^MS 
seimų ir piknikų krutami pa
veikslai. Rašo, kad ir Phila- 
delphijos pikniką matysime 
krutamuose paveiksluose. O 
gal ir aš savo “snukutį” pa
matysiu krutamuose paveiks
luose, tai jausčiaus, kaip “Ho
llywood star.” Rašo, kad bus 
ir koks ten “foni pikčius,” tai 
turbūt kokia profesionalė fil
mą. Subatos vakarą, juk pas 
pečių nesėdėsi—pabaliavosim, 
o nedėlioj pasilsėsim. Sako, 
kad ten bus užkandžių ir gė
rimų.

šio 
spalių 
latvių, 
konferencija, kurion daugelis
LDS, LLD kuopų ir kitų orga
nizacijų jau yra išrinkusios 
delegatus. Tačiau svarbu, kad 
kiekviena grupė, suinteresuota 
artimesniu vieni kitų pažinimu 
ir kultūros kooperacija tarp 
šių kaimyniškų tautų, turėtų 
savo atstovus.

į ve d amą ją kalbą-raportą 
konferencijai varde visų gru
pių pasakys A. Bimba, o dis
kusijų eigoj delegatai supa
žindins vieni kitus su savo 
atsiekimais ir problemomis, 
taipgi duos pasiūlymus, kaip 
mes vieni su kitais galėtume 
talkininkauti kultūros ir me
no srityse. Bus paliesta ir vi
siem bendros ateivių proble
mos.

Konferencijon kviečiami ir 
svečiai-tėmytojai. Bus 2 vai. 
po pietų, 2061 Lexington Ave., 
N. Y. Salė prie pat IRT Lex
ington linijos 125th St. stoties.

Tarp Lietuvių
Atidarant užbrinkusi 

savo motinos namuose, rankai 
paslydus, 
ranką O. 
Margaret 
pinę.

langą

pavojingai susižeidė 
Buivydienės žentas, 
ir visa šeima susirū-

Ir aš būsiu.
Stygų Rėmėjas.
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Matyki! Naują Tarybini 
Judį “Slenka Razin” 
Svetainėj “Apšvietos”,

Second Ave., New Yorke, bus 
I pirmu kartu Amerikoj rodo
mas Sovietų Sąjungoj padary
tas judis—krutamieji paveiks
lai “Stenka Razin”. Tai labai 
svarbus istorinis judis.

Stenka Razin, tai buvo vals
tiečių baudžiauninkų vadas, 
kuris per tris metus vadovavo 
baudžiauninkų s u k i 1 i m ams 
1669—1671 metais. Tie sukili
mai taip buvo dideli, galingi, 
kad ne vien baudžiauninkai 
naikino savo išnaudotojus 
dvarponius, bet labai dažnai 
mušė caro armiją. Dabar New 
Yorko, Brooklyno ir apylinkės 
lietuviai gali pamatyti taip 
svarbų istorinį judį, išgirsti 
gražių liaudies dainų ir žavė- 
jančios muzikos.

Šį judį rodys tik tris die
nas : penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį, spalių 25, 26 ir 27 
dienomis.

Penktadienį nuo 6 valandos 
vakaro iki 7 vai. bus bilietų 
kaina 30 centų, o vėliau 40 
centų ypatai.

šeštadienį, spalių 26 d., nuo 
3 iki 5 vai. bus bilietai po 30 
centų, o vėliau 40 centų.

Sekmadienį, spalių 27 d., 
nuo 1 iki 5 valandos bilietai 
po 30 centų, o vėliau po 40 
centų. Vaikams visas laikas 
15 centų bilietas.

Matykite šį judį. Rep.

Už Ką Yra Pasisakęs 
Darbietis Buri?

Samuel Burt, reguliaris Am. 
1 Darbo Partijos kandidatas 14- 
me kongresiniame distrikte, 
New Yorke, ne veltui yra dar
bo žmonių remiamas prieš de
mokratų kandidatą Edelstein, 
kuris balsavo už ateivių re
gistravimą ir stojo už kons- 
kripciją.

Burt yra pasisakęs: už at
eivių gynimą, ir atšaukimą at
eivių registracijos biliaus.

Už atšaukimą konskripcijos, 
ir už apsaugą draftuotų vyrų 
šeimynų. Ir už eilę kitų liau
džiai svarbių reformų. Savo 
pažadų pildymą jis garantuo
ja savo ištikimu tarnavimu na
rių interesams kailiasiuvių uni
joje.

.... . ..............

Demokratų 
penktadienį 

prakalbas.
pereitą
rengęs
klausovų kalbėjo 
cius.

Kliubas 
buvo su-

Grupei 
adv. Ven-

Maspethiečių Valantieji! šei
ma pereitą sekmadienį minėjo 
liūdną metinę sukakti nuo A. 
J. Valantiejaus mirties.

* * j :|<

Tūli “N. G.” ramsčiai yra 
visai netekę lygsvaros ir pa
dorumo. Aną dieną vienas jų 
bandė įpiršti vienam kriaučių 
veikėjui kokį ten bilietą, bet 
tam atsisakius, pradėjo kolio- 
ti, net gėda buvo iš šalies žiū
rėt į tokį tautiečio elgesį.* *

Tarp išvykusių metams pri
valomos kalinės tarnybos ran
dasi nemažai ir lietuvių, jų 
tarpe ir Vincas Trąinis, veikęs 
lietuvių katalikų jaunime.

“Laisvės” metinio koncerto 
bilietų platintojai sako, jog 
šiemetinis turėsiąs būti labai 
turtingas publika. O jie žino, 
ką kalba. Taigi, lapkričio 10- 
ta turėsime šaunų pažmonį.

Ž. R.

Sukakties ir Sutiktuvių 
Pokilis

šeštadienio vakare Balažan- 
čio ir Turausko užeigoje, 49 
Ten Eyck St., įvyko “Surprize 
Party” Tadeušui ir Onai Lap- 
šiams, jų penkių metų vedybi
nio gyvenimo proga ir taip pat 
pasveikinti nesenai atvykusį iš 
Lietuvos patį “jaunikį”. Jau
noji yra plačiai žinoma brook- 
lyniečiams Balažančių duktė. 
Svotas buvo Joe Mitchell, o 
svočia Birutė Globis.

Svečių susirinko apie pora 
šimtų. Tarpe jų buvo ir kele
tas, kurie kalbėjo, vėlino “jau
navedžiams” daug laimės ir 
linksmo gyvenimo. Pats “jau
nasis” kalbėjo. Jis dėkojo su
sirinkusiems už malonų jo pri
ėmimą Amerikon ir pareiškė, 
jog ilgai pasiliks jo širdyje 
toks amerikiečių draugišku
mas.

Svečiai linksminosi prie ska
nių užkandžių, gėrimų ir ge
ros orkestros šokiams. L. K.

ADVERTISEMENT 
NOTICES

Notice is hereby given that The 
F. & M. Schaefer Brewing Co. Inč., 
of Brooklyn, N. Y., has registered 
its trade-marks “Beer at its Best” 
and “Our Hand Has Never Lost Its 
Skill” with the Secretary of State 
of New York, to be used on beer 
and malt beverages.

Nuoširdžiai dėkavoja F. Ka
zakevičienė ir jos dukterys ir 
žentas tiems draugams ir 
draugėms ir • mūsų giminėms, 
kurie atidavė paskutinį patar
navimą draugui Antanui Ka
zakevičiui su gražiausiomis gė
lėmis ir užuojauta. Tariame 
ačiū d. Mizarai už pasakymą 
prakalbos apie velionį. Taipgi 
graboriui M. Bieliauskui už 
mandagų, gražų patarnavimą, 
kuris padarė atsisveikinimą su 
mūsų d. A. Kazakevičium 
daug lengvesniu.

Dėkavojame širdingai.
Aldona, Suzana, Frances 
Kazakevičiai ir Juozas 
Grabauskas.

RANDAVOJJMAI
Turiu gražius keturius kambarius 

ir noriu gauti partnerį ar partnerką. 
gyvenimui, 135 Thames St., (top 
floor — left), Brooklyn, N. Y.

(249-251)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti prie 

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

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

Mateušas Si
į&r’ Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET 
dokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Lietuviui Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
, PETRAITIENft ir StlNAI, Biznio Vedėjai

409 ir 436 Grand St. <ye]t 7.9451 Brooklyn, N. Y.

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

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

/z

F. W. SHALINS
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168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

(SHALINSKAS)

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

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

namų darbo, kilbasal Ir kepta paršlena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai Ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe G ra lit} m & Manhattan Avės.

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

■

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

E 
E

Tel. Virginia 7-4499

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų tr žalių. > .

Lietuvių Kūro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler) 

t

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAVRACHA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

(233-250)
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