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Kodėl Jie Nebalsuoja? 
Welles ir Umansky. 
Demokratija Pavojuje. 
Kepa Naują Suokalbį. 
Kas Jam Pasidarė?

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

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

Iš apie 135 milionų Ameri
kos gyventojų, apie 80 milionų 
yra virš 21 metų amžiaus. Jie 
visi kvalifikuoti balsuoti.

Deja, rinkimuose 
vauja-tebalsuoja apie 
lionų. O 30 milionų ta 
gija nesinaudoja.

Kodėl ? paugelis iš 
dimo, žinoma, 
gelis vargšų 
prie balsavimo,
milionų negrų pietinėse vals
tijose yra beteisiai.
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Bet labai dau- 
neprileidžiami

Kažin kuomi pasibaigs tie 
dažnus pasitarimai tarp Jung
tinių Valstijų valstybės se-| 
kretoriaus pagelbininko pono 
Welles ir Sovietų Sąjungos 
a m b a s a d o r iaus Umansky. 
Spauda spėja pagerėjimą san
tykių tarpe Amerikos ir So
vietų Sąjungos.

Biznio santykiai jau yra 
gerokai pagerėję. Gal šios ša
lies valdovai susipras ir liau
sis erzinę socializmo žemę.

CIO Galva Lewis Sau
kia Balsuot už Re 
publikonų Willkie

ITALAI GRASINA SIUSI 
ARMIJA PRIEŠ GRAIKIJA

VOKIEČIAI SUNAIKINO 
DIDŽIULĮ ANGLŲ LAIVA

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečiai oro 

bombomis taip pavojingai 
sužeidė ir padegė Anglijos 
didlaivį “Empress of Bri-

Roma. — Italijos valdžia 
skelbia, kad:

Būrys ginkluotų vyrų įsi
veržė iš Graikijos į italų 
valdomą Albaniją; nukovė 
du albanų kareivius ir su-,tain,” kad jis liko faktinaiJ f I *0 1 • D 1* - v T 1* X !• *1/ tlu cUDdlĮU l\dl vi V JLllb 11 bll'i l/CUUl, lYClVl J1O .L d A. Vili d!. L. Lewis Smerkia Roosevelt^ UZ Traukimu Šalies į Kar$, geidė tris. Albanu karino- sunaikintas. Šis laivas, 42,- irv n i iv , air i.»vi n M n • • • I ..Už Darbų Neišvystymą, “Karališkos Galios” Savinimąsi J

Washington. — CIO uni
jų centro pirmininkas John 
L. Lewis, kalbėdamas per 
radio penktadienio vakare, 
užgyrė republikonų kandi
datą į prezidentus Wendellį 
Willkie. Lewis išstojo prieš 
Rooseveltą ypač todėl, kad

štai ateina prezidentiniai Roosevelto, politika traukia 
rinkimai. Maža politinė parti- šią šalį į karą. Jis atsišau- 
ja nori turėti savo kandida-|‘kė į visus CIO unijų narius
tus ant baloto.

Atsiekimui to ji išpildo vi
sus legalius reikalavimus, su
rinkdama reikalingą skaičių 
piliečių parašų ant valdžiai 
patiektos peticijos su tos par
tijos vardu ir sU vardais jos 
kandidatu. C

Viskas gerai. Valstijos se
kretorius parašus priima ir 
pripažįsta, kad ta partija at 
liko visas pareigas ir kad jos 
kandidatai bus ant baloto.

Bet tas nepatinka saujalei 
reakcionierių iš Amerikos Le
giono. Nepatinka taipgi De
mokratų Partijos bosui, kuris 
tikisi New Yorko valstijoje 
prakišti rinkimus, 
maža partija turės 
didatus ant baloto.

Tuojau jie pasileidžia dar
ban. Pradeda medžioti ant pe
ticijos pasirašiusius žmones ir 
juos gąsdinti: Jeigu neat
šauksite savo parašo, netek
site darbo ir pakliūsite į ki
tokias bėdas.
gandę sutinka teisme pasakyt, 
kad jie nežinojo, už ką ir kam 
jie pasirašė.

Teisėjas patvarko, kad pa
rašai netiesotai gauti ir todėl 
tos partijos kandidatai neturi 
būt uždėti ant baloto.

valstijoje 
jeigu ta 

savo kan-

žmones išsi-

Šitaip pasielgta New Yorko 
valstijoje su Komunistų Par
tija. Paduota apeliacija į 
aukštesnį teismą, bet kažin ar 
“varnas varnui į akį kirs”.

Jei šitokiam reakcionierių 
sauvaliavimui nebus pastotas 
kelias, tai neužilgo Ameriko
je demokratijos nei žymių ne
beliks.

Vokietijos diktatorius Hit
leris, Ispanijos diktatorius 
Franco ir Francijos diktato
rius Petain konferuoja. O tas 
nieko gero nežada žmonijai. 
Jie ruošia naują suokalbį.

balsuot už Willkie ir pareiš
kė, kad jeigu Rooseveltas 
vėl bus išrinktas preziden-

Browderis Antradienį 
Per Radio Kalbės Rin

kimų Klausimais
New York. —šį antradie

nį Earl Browderis, komu
nistų kandidatas į preziden
tus, kalbės per radio visai 
šaliai svarbiais Amerikos 
rinkimų klausimais. Jo kal
ba bus pąskleista per.,87, ra
dio stotis; prasidės 10:45 v.' 
naktį ir tęsis 15 minučių. 
New Yorko apylinkėj Brow- 
derio kalba bus girdima per 
W0R stotį.

Jis, be kitko, dėstys, kaip 
dabartinė valdžia stengiasi 
užčiaupt burnas žmonėms 
priešingiems stūmimui ša
lies į karą ir kaip demo
kratų politikieriai bando 
paglemžt Rooseveltui ' ko
munistinius balsus, atmes
dami Komunistų Partijos 
kandidatus New Yorko val
stijoj. Browderis kalbės ir 
kitais klausimais ryšium 
šiais rinkimais.

su

ITALAI NUVIJĘ ANGLUS 
120 MYLIŲ EGIPTE

Browder Senate Nuro-

tu, tai Lewis pasitrauks iš
CIO pirmininkystės. (tos arti Italijos generolo na-

Savo kalboj Lewis pabrė- mo Porte EdcĮoj, Albanijoj, 
žė, kad svarbiausias Roose- sunkiai sužeidė tris žmo- 
velto politikos tikslas pas
kutiniu laiku tai tempt Am
eriką į karą už Angliją.

Lewis matė pavojų Ame
rikos demokratijai tame, leivinių orlaivių skraidymą 
kad Rooseveltas pasiglem-.į Graikiją. Numatoma, kad 
žęs kongreso teises, kad jis-Mussolinis siųs baudžia- 
ęlgiasi kaip šios šalies “ka-'muosius italų armijos bū- 
ralius” ir nuduoda esąs rius į Graikiją, 
“viršžmogis.” |-------------------

menė greit atmušė graikus 348 tonų įtalpos,' buvo de- 
ir suėmė šešią į nelaisvę, šimtas iš eilės didžiausias 

Trys bombos, išsprogdin- pasaulyje. Juomi dabar An
glija gabeno sau kariuome
nę iš Australijos ir Naujo
sios Zelandijos. “Empress 
of Britain” pirm karo buvo 
keleivinis Kanados laivas. 
Vokiečių orlaiviai bombar
davo jį šeštadienį, 60 mylių 
į vakarus nuo Airijos. Ang
lų jūreiviai apleido pleškan
tį laivą ir išsigelbėjo valti
mis.

do Smurtą prieš Ko
munistų Kandidatus

-------------------------------------

Patiekė Dokumentus, kaip Demokratų Vadai Bando Pervest 
Rooseveltui Komunistinius Balsus Rinkimuose '

sunkiai sužeidė tris žmo
nes. Italų vyriausybė teigia, 
kad jas išsprogdino Graiki
jos ar Anglijos agentai.

Italija pertraukė savo ke-

Lewis kritikavo Roosevel- Francuzį Valdžia Bendra

Washington.—Earl Brow- kė, jog ši komisija yra pa- 
der, komunistų kandidatas į siryžus žiūrėt, kad “būtų 
p r e z i d e ntus, penktadienį užtikrintos rinkimų teisės 
kalbėjo senatorių komisijai jum, kaip ir visiem 
rinkimų reikalais ir rodė piliečiam, 
pavyzdžius, kaip demokra
tų bosas Ed. Flynn ir jo'senatoriams taipgi atkrei- 
mašina darbavosi, idant at-j)ė dėmesį į tai, kad New 
mest Komunistų Partijos Yorko demokratų vadų 
kandidatus New Yorko vai-;žingsniai prieš Komunistų 
stijoj, kai komunistai atsi-j Partijos rinkimų teises lau- 
sakė remt Rooseveltą šiuo-j žo šalies konstituciją ir įvai- 
se 
mūose.

Jau liepos mėnesį šiemet kas pasimojimas ant pilie- 
rooseveltinių d e m o k r a t ų čių balsavimo teisių aps- 
veikėjai siūlė . Komunistų -kritai.” 
Partijai, kad jinai ] 
demokratų kandidatus 
prezidentus ir kitas valdvie- 
tes, kaip teigė Browderis 
senato komisijai; tuomet, 
girdi, demokratai pripažins 
ir komunistų kandidatus... 
O kai komunistai atmetė šį 
pasiūlymą, tai Ed Flynn ir 
kiti demokratų vadai šoko.—x-r------- - —
Visais būdais darbuotisjradio tvirtino, jog kiek paJ 
idant neįleist komunistų j laukus “milionai jenkių at- 
rinkimų sąrašus, kaip sakė 
Browderis: jie tuo tikslu 
“papirkinėjo ir gąsdino įvai
rius žmones,” siekdami pa
daryt taip, kad balsuotų už 

pareiškė, kad^Sovietam rei-, Rooseveltą tie piliečiai, ku
kėtų paimt į savo globą ir ne buvo nusiteikę atiduot 
anglų valdomą Indiją ir Af- savo balsus Browderiui ir 
ganistaną. Japonai, girdi, kitiem komunistų kandida- 
nepaisytų, jei Sovietai pas- tam. Nes demokratų maši

na nesitiki laimėt preziden
tinius rinkimus New Yorko'savo vietą, Japonijos arm 
valstijoj, jeigu tie piliečiai įbasadorius Amerikai Ken- 
nebalsuos už demokratų suki Horinouchi pranašau- 
kandidatus.

Browderis dokumentaliai 
parodė senatoriams, kokiais 
grūmojimais ir prievartos 
būdais demokratų mašina 
privertė porą šimtų pilie
čių, pasirašiusių už komu
nistų kandidatus, atšaukt 
savo parašus. O tuom pasi
remdamas valstijos vyriau
sio teismo teisėjas Murray 
atmetė visus 43 tūkstančius 
parašų, surinktų komunistų 
kandidatams.

Browderis ragino senato
rių G. M. Gillette, pirminin- 

I ką minimos senato komisi- 
Maskva. — Sovietų įga- jos> atvykt į Green apskri- 

liotiniai orlaiviu išvyko į tį, New Yorko valstijoj, ir 
Bucharestą, Rumunijoj, kur agmeniškai ištirt, kokiais 
šį pirmadienį prasidės kon- grąsinimais tūli piliečiai bu- 
ferencija su Vokietijos, Ru- vo priversti atšaukt savo

FORDO TURTAI

Washington. — Valdiški 
privačių turtų skaičiuotojai 
atrado, kad automobilių fa- 

dymų bandymus, kurie la-'r^s susitarė su Francijos brikantas H. Fordas su šei- 
bai daug kaštavo Ameri- valdovu Petainu bendradar- myna turi 625 milionus do- 
kos gyventojams, bet neiš- biaut, sako, kad “atsteigt lerių turto ir nėra Skolingas 
sprendė nedarbo klausimo taiką Europoj.” jokiam bankui.
ir iki šiol paliko apie 10,- 
000,000 bedarbių ir apie 40 
milionų pusiau-alkanai gy
venančiu žmonių.

Lewi$ taip *pat kaltino 
Rooseveltą,,. kad nesirū
pinęs išvystyt užsieninę 
Amerikos prekybą, ir todėl 
negalėję atgyt šioj šalyj 
darbai ir atsigriebt farme- 
riai.

Lewis specialiai šaukė 
balsuot už Willkie prieš , 
Rooseveltą* tuos 
milionų jaunų vyrų

tą, kad jis, girdi, būdamas 
“politinio mokslo nežinė- 
lis”, darė nevykusius ban-

darbiaus su Vokietija
Vichy, Francija. — Jlitie

su

JAPONAI LABAI GERINĄS SOVIETAM; 
NUMATO SAU KARA SU AMERIKA

kitiem

Browderis savo kalboj
<3

.-.Wž

prezidentiniuose rinki- rius rinkiminius įstatymus, 
ir yra' “pavojingas hitleriš-

is . įj Amerikonų Pulkininkas
Žada “Milionus lenkių” 

Kareivių Anglijai
London. — Amerikonas . 

pulkininkas Charles Swee
ney per valdišką Anglijos

Roma. — Italų komanda 
praneša, kad jų kariuome
nė nužygiavo jau 40 mylių 
į rytus nuo Sidi Barrani, 
Egipte, ir viso iki šiol nu
vijo anglus per 120 mylių 
atgal nuo sienos tarp italų 
kolonijos Libijos ir Egipto. 
Dabar italam telieka 35 my
lios pasiekt Marsą Matruh,

Sprendžiant iš dabartifiio stambią karinę anglų sto- 
“Tėvynės” turinio, su to laik-j vykią, esančią vakariniame 
rašČio redaktorium yra vienąsVgaie geležinkelio iŠ Aleksan-
iš dviejų: arba jis pradėjo 
rimtai kreizavoti, arba jį pa
pirko Hitlerio agentai. Pasku
tiniam numeryje jiš parašęs 
“Iš Ateities Istorijos”. Tai at
vira agitacija už Hitlerį.

drijos.
, Italų komandierius mar
šalas Rodolfo Graziani ža
da pradėt smarkesnę ofen- 
syvą prieš anglus Egipte.

kitam straipsnyje, kurį) 
pavadinęs “feljetonu”, 

redaktorius bjau- 
Pasisako,

O 
jis 
“Tėvynės 
riai išplūsta mane,
kad mane skundęs Dies Ko
mitetui, išpasakojęs jam visus 
mano “griekus”.

Ir tarp kitko, suradęs įvai
riuose bankuose mano net 
$12,000. Tai pusėtina krūva 
pinigų I

London. — Anglai sakosi 
turį tokių didelių karo jėgų 
Maršoj Matruh, kad at- 
mušią italus nuo to miesto.

Kadaise daviau sklokai, oixQuaiou uaviau onivnai, vin 

dabar duodu “Tėvynės” reĮ v

daktoriui sekamą propoziciją 
Jeigu parodysi, kur ir kokiuo 
se bankuose aš turiu padėjęs 
net dvyliką tūkstančių dole
rių, visus juos atiduosiu jums.

Eik šen ir parodyk! O jeigu 
neparodysi, tai .žinai kokio 
vardo užsitarnausi. - x

Maskva. — Sovietų komi
sarų pirmininkas - užsieni
nis komisaras Molotovas 
priėmė naująjį Japonijos 
ambasadorių generolą Y. 
Tetekawa. Pastarasis nuo 

kelioliką seniai reikalauja gerint 
ku- santikius tarp Japonijos ir 

riem, pagal Roosevelto pla- Sovietų Sąjungos. >
nūs, įvestas verstinas tarna- ------~
vimas kariuomenėje taikos, Įžiūri Neišvengiamą Ameri- 
laiku.

Jis taip pat ragino tų vy
rų motinas savo balsais pa
smerkt kąrinius Roosevelto 
pasinešimus ir atsišaukė į 
jaunuolius, negrus, farme- 
rius ir visus krikščionis su- 
mušt Roosevelto kandidatū
rą trečiam prezidento ter
minui.

Lewiso radio kalbos kaš
tus $45,000 apmokėjo komi
tetas tų demokratų, kurie 
remia Willkie.

Didžiuliai Anglų Kariniai 
Užsakymai Amerikoj

Anglija rugsėjo mėnesį 
užsisakė iš Amerikos orlai
vių ir kitų karo pabūklų už 
39 milionus dolerių. Tą mė
nesį anglai parsigabeno iš 
Jungtinių Valstijų už 16 
milionų dolerių įvairių karo 
įrankių.

Amerika Grūmoja Užimt 
Francijos Salas

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas persergėjo 
Francijos valdžią, kad jeigu 
jinai padės Vokietijai ka
riaut prieš Angliją, tai Jun- 

visų 
amerikinių respublikų už
ims Francijos salas esančias 
netoli Arųerikos saųsžemio 
ir taip pat —francūzų ko
lom ją Guianą, Pietų Ameri-

naut pries Angliją, tai Ju 
H gtines Valstijos vardan vi O-' ..

kint andai sumegstą sutar
tį tarp Japonijos, Vokietijos 
ir Italijos prieš Komunistų 
Internacionalą.

Japonų admirolas Sekine

vyks, ^aip kad 1918 me
tais”, padėt Anglijai -su- 
mušt vokiečių “barbariž- 
ma.”

Pulk. Sweeney yra ko
mandierius būrio ameriko
nų lakūnų, kurie liuosno- 
riai kariauja prieš vokie
čius. •• ”5

kos Karą su Japonija
Tokio. — Japonijos politi

kai vis atviriau prašosi ne
puolimo sutarties su Sovie
tų Sąjunga. Japonų laikraš
čio “Asahi” karinis žinovas 
rašytojas M. Maruyama siū
lo net pataisyt Sovietų nau
dai sutartį, kuri buvo pa
daryta po to, kai carinė Ru
sija pralaimėjo karą su Ja
ponija. Jis pataria panai-

kleistu bolševizmą ir Vaka
rų Europoj.

Įtakingas japonų laikraš
tis “Asahi” numato “neiš
vengiamą” karą tarp Jung
tinių Valstijų ir Japonijos. 
Todėl, sako, svarbu japo
nam padaryt nekariavimo 
sutartį su Sovietais ir to
kiu būdu užsitikrini, kad 
per japonų karą su Ameri
ka Sovietai nepultų Japo
nijos.

Tokio. Apleidžiantis

ja, kad Rooseveltas vėl bū 
siąs išrinktas prezidentu.

AREŠTAVO TŪKSTANČIUS 
PRANCŪZŲ KOMUNISTŲ

■ ■ ‘Mi

'M

Geriausias Amerikos 
Bombų Taikiklis Esąs 

Perleistas Anglijai

Sovietų Atstovai Išskri
do į 4-rių Šalių Kon
ferencijų Rumunijoj

Washington.— čia plačiai 
kalbama, > kad prezidento 
Roosevelto valdžia perleido 
Anglijai geriausią savo 
prietaisą nutaikyt orlaivių 
bombas, kur norima. Tai 
Sperry Gyroskopiškas tai
kiklis. i

Amerikos iždo ministerio 
pagalbininkas Philip Young, 
užklaustas 1 a i k r a štininkų 
apie šio taikiklio pervedimą 
Anglijai, to neužginčijo, bet 
ir nepatvirtino. Sako, tai 
karinis sekretas.
'v Tas taikiklis “beveik ste
buklingai” nutaikąs ori) 
bombą į pageid&ujaiųąrvję- 
t$. Prie kitų taikiklių reikia 
dviejų žmonių orlaivyje, o

• w w a 1 • * i". i

munijos ir Italijos atsto
vais.

Bus Pripažintos Sovietų 
Teisės Dunojuje

Bucharest, Vengrija. — 
Konferencijoj, kuri įvyksta 
Buchareste tarp Vokietijos, 
Italijos, Sovietų Sąjungos ir

pasirašymus už komunistų 
kandidatus.

Senatorius Gillette atsa-

Anglu Pranešimas:
London. — Anglijos orlai

viai su geromis pasekmėmis 
bombardavo apie 30 Kariš-

Rumunijos, bus svarstoma' sv^rbių punktų Vokieti- 
šių keturių šalių teisės Du- ir.nazių užimtuose kras-
no j aus upėje. Suprantama, 
kad vokiečiai italai ir ru
munai pripažins Sovietam

tuose.
Per dieną anglai sunaiki

no 14 vokiečių orlaivių, o
teises Dunojuje. Taip pra- savo prarado 10. 
neša užsieninė Vengrijos 'i —----------------

ORAS. — Giedra; nešalta.

Vichy, Francija. — Pa
ryžiaus apylinkėje penkta
dienį suimta 600 komunistų, 
o kitur Franci joj—400. Ab- 
lavos prieš “kovingus ko
munistus ir propagandis
tus” daromos lygiai vokie
čių užimtoj Francijos daly, 
kaip ir francūzų valdomoj 
šalies daly j. • v

Policija pasakoja, kad, 
girdi, radus pas juos ginklų.

Iki šiol Franci jo j suimta 
bent 30 tūkstančių komunis
tų ir šiaip kovingų darbi
ninku.

-

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečių lakū

nai sėkmingai atakavo kari
nius pastatus Londone, dau
gelį anglų geležinkelių ir 
prieplaukų. Vokiečiai iš oro 
taip pat bombardavo Bir- 
minghamą ir kitus pramo- 
nės miestus. , ■

Anglų bombininkai 
kietijoj padegė tik vieną pa
prastą stogą.

Vokiečiai per dieną nu
šovė 17 anglų lėktuvų, o an
glai —- 9 vokiečių orlaivius.
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Baisus Skandalas New Yorke,-- 
. j '' Kur Link Einama?

: New Yorko valstijoj iškilo skandalas. 
Skandalas, sukurtas reakcininkų, pasiva
dinusių šimtanuošimtiniais amerikonais, 
bet laužančių pagrindus Amerikos kons
titucijos, Amerikos Teisių Biliaus,—lau
žančių pagrindus visos amerikinės siste
mos.

Kas gi tas do skandalas?
Jei bile kuri politinė partija nori pa

statyti savo kandidatus į prezidentinių 
rinkimų sąrašus, ji turi surinkti apie 12,- 
000 pilnamečių piliečiu ant peticijos, rei
kalaujančios padėti tos partijos kandida
tus į rinkiminius sąrašus. Iš kiekvienos 
New Yorko valstijos apskrities turi būti 
gauta nemažiau 50 piliečių parašų.

Šios taisyklės yra pritaikytos kiekvie
nais politinei partijai, kuri nori dalyvau
ti rinkimuose su savo kandidatais. Iki 
šiol New Yorko valstijoj panašiai ir bu
vo.

Bet paimkime šių metų rinkiminės 
kampanijos komediją.

USA Komunistų Partija New Yorko 
valstijoj šiemet surinko ne 12,000 pilie
čių parašų, bet 43,700. Jinai g£vo kiek
vienoj apskrityj ne po 50 paliečių para
šų, bet po 200 ir daugiau! Eidami rinkti 
parašus, komunistų atstovai parodė kiek
vienam žmogui-piliečiui blankas, kur aiš
kiausiai parodyta, kieno tos blankos, ko
kios partijos, koki joje kandidatai ir tt. 
Jie be to dar aprūpino kiekvieną sutiktą 
pilietį ir tuos, kurie pasirašė ant petici
jų, literatūra, su Earl Browderio ir For
do paveikslais, su Komunistų Partijos 
rinkiminė platforma.

.Žodžiu, viskas buvo atlikta legaliai, 
viskas gerai. Kai tos peticijos buvo įteik
tos New Yorko valstijos sekretoriui, ji
sai uždėjo ant jų savo “O. K.” ir prista
tė ten, kur reikia.

Bet štai iškyla audra. Amerikos legijo • 
ninku vadai ir kiti reakcininkai leidžiasi 
darban. Jie nešdinasi į tūlas “farmers- 
kas” apskritis su vardais ir antrašais tų 
žmonių, kurie pasirašė ant komunistų pe - 
ticijų. Jie, nuvykę pas pasirašiusiuosius, 
tuojau pradeda terorizuoti. Jeigu pap
rašęs ant komunistų peticijos žmogus 
dirba prie WPA, tai jam pasakoma, kad 
jis būsiąs išmestas iš darbo, jei neat
šauks savo parašo. Jei pasirašiusis yra 
bedarbis, tai jam pasakoma: “Atšauk sa
vo parašą, tai gausi darbą ar pašalpos.” 
Jei pasirašiusis dirba kur nors fabrike, 
tai jam sakoma: “Atšauk savo parašą, 
nes kitaip tave bosas iš darbo išmes.”

Šitaip ir panašiai tie ponai terorizavo 
tuos, kurie išdrįso pasirašyti ant komu
nistų rinkiminės peticijos, kurie išdrįso K 
panaudoti savo teisę, kaipo laisvos res- 1 
publikos piliečio, padėti parašą ten, kur 
jis mano, jog tai yra jo pareiga. Atsi
minkim: tie piliečiai dėjo savo parašus 
ne ant kokios peticijos, kuri šauktų žmo
nes į revoliuciją. Ne. Jie tie j o savo para
šus ant peticijos, kuri šaukia žmones bal
suoti, naudotis pilietinėmis teisėmis — . 
balsuoti už kokios partijos kandidatus 
tik nori.

Na, ir kai jiems pavyko suterorizuoti 
visą eilę iš dviejų apskričių (Greene ir 
Franklin) piliečių, tuojau dalykas paduo
tas teismui ir teisėjas William H. Mur
ray nutaria visas komunistų peticijas at
mesti ir paskelbti, kad virš 43,000 New 
Yorko valstijos piliečių parašai pasilieka 
beverčiais, o partija išmetama iš rinki
minių sąrašų.

: niękas daugiau, apart vąrdo-pavaydės ir 
gyvenamosios vietos, Tai yra visai arti 
tiesos, kadangi, kaip rodo spaudoje pa
duotoji procedūra, teisme tebuvo leista 
kalbėti tik tiems, kurie kalbėjo prieš kor 
munistus.

Visi pašauktieji “liudininkai” (įbau
ginti farmeriai ir darbininkai) apart ke
lių, prisipažino, kad jie pasirašė ant pe
ticijų. Jie prisipažino, kad jie pasirašė sa
vanoriškai, niekeno , neverčiami. , Visas 
jųjų “pasiteisinimas” (nes taip jiems bu
vo įsakyta kalbėti), būk jie. nesupratę, 
už ką pasirašą.

Aišku, niekas tų žmonių ir nekaltina, 
kadangi jie tatai daro gelbėdami savo 

'į likimą.
Šitokiu keliu ir būdu tapo išspręstas 

toks svarbus klausimas!
Šiuos žodžius rašant, visas dalykas yra 

apeliuotas į aukštesnį teismą. Kaip jis 
išspręs, liekasi palaukti ir pamatyti. 
Abejojama, ar jau bebus galima suspėti 
įdėti šią partiją į .rinkiminius sąrašus 
New Yorko valstijoj, netgi jei aukštes
nysis teismas ir kitaip išspręstų.

Kai mes šiuos žodžius rašome ir krei
piame į juos dėmesio mūsų skaitytojų, 
mes neturime galvoj, kad šis visas daly
kas yra tik todėl blogas, pavojingas, 
kad jis yra atkreiptas prieš komunistus. 
Ne! Galime nesutikti su komunistais. 
Galime už juos nebalsuoti. Galime juos 
kritikuoti ir peikti,—tai yra vienas daly
kas. Išmeskim iš šių diskusijų komunis
tus. Čia ne tiek apie juos eina kalba, čia 
eina kalba apie civilines laisves, apie 
Teisių Bilių, apie pagrindinius mūsų 
konstitucijos dėsnius.

Jeigu viena partija, trokšdama pasi
grobti radikalų balsus, gali išmesti ko
munistų sąrašą iš rinkiminių sąrašų, tai 
ji gali ir bile kurią kitą partiją išmesti. 
Daugiau: jinai gali nepalikti jokios ki
tos partijos, o pati viena valdyti. Šis New 
Yorko valstijos reakcininkų žingsnis 
grąsina visokioms politinėms grupėms, 
jis lyginai grąsina darbo unijoms ir ki
toms organizacijoms.

Štai, kame kėri visas šito dalyko (pavor 
JUS.

Dėlto New Yorko valstijos žmonės 
privalo kuosmarkiausiai sukrusti ir prieš 
tai griežtai kovoti. Mes, jūs ir jie—gy
nėjai amerikinės demokratijos, Teisių Di
liaus,—privalome tokį reakcininkų žygį 
pasmerkti ir reikalauti grąžinti į rinkimi
nius sąrašus tą partiją, už kurią yra pa
sisakę virš 43,000 šios valstijos piliečių.

Tas skandalas, ta tragi-komedija, ku
rią lošia reakcininkai, turi būti sulaiky
tas!

Pritt as Rašo Cripps'ui
Kaip žinia, prieš tūlą laiką Anglijos 

vyriausybė paskyrė savo ambasadoriumi 
Sovietų Sąjungoj Sir Stafford Cripps’ą, 
liberalą, plačių pažiūrų žmogų ir draugą 
Sovietų Sąjungos. Ji tai padarė neva 
trokšdama susiartinti su Sovietais, trokš
dama apraminti tuos Anglijos milijonus 
piliečių, kurie mano ir nori, kad tarp An
glijos ir Sovietų Sąjungos draugiški ry
šiai turėtų būti atsteigti kuoveikiausiai.

Bet paskyrus p. Cripps ambasadoriumi 
Maskvoje, tie ryšiai nesustiprėjo. Tiesa, 
Cripps turėjo pasitarimus ir su Stalinu, 
ir su Molotovu, ir su Višinskiu, ir su vL 
sa eile kitų žymių asmenybių Sovietuose. 
Bet viskas veltui. Veltui’ dėlto, kad An
glijos vyriausybė nerodo to nuoširdumo 
linkui Sovietų, kuris būtų reikalingas.

Dėlto nelabai senai kitas žymus An
glijos vyras, advokatas D. N. Pritt, pa
rašė laišką Cripps’ui. Tame laiške, kuris I 
buvo išspausdintas laikraščiuos, Pritt 
tiesiog sako, kad Anglijos valdžia, per 
savo munichierių užsienio reikalų minis- 
terį, sabotažuoja Cripps’o darbą Mas
kvoje ir daro viską, kad neprileisti at
steigti gerus santykius su Sovietų vy
riausybe.

Jis nurodo vieną faktą: Anglija ka
daise nutarė uždaryti Burmos kelią, ku
riuo buvo pristatoma Chinijai ginklų ir , 
kitokių karo reikmenų. Bet ji nepasitarė 
dėl to su tokia jnilžiniška šalimi, kaip ’į 
Sovietų ’Sąjunga. Ar tas nerodo, kad An- , 
glijos vyriausybė yra priešas geriems , 
santykiams su Sovietais?

Todėl p. Pritt pataria Cripps’ui pasi
traukti iš ambasadoriaus vietos ir ne
leisti Anglijos reakcininkams išnaudoti i 
save jų, reakcininkų, blogiems mieriamš.

4

Gyvenamas Momentas
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Vėjąg gatvėše gainioja dulkes, 
Debesys barsto snaiguoles smulkias. 
Greitai matysim antklodę baltą, 
Dengiančią stogus ir žemę šaltą.

Ateina žinios “iš anos pusės”, 
Kad vieni skercįžias, kiti—dar mušis... 
Anglai įtūžę daužo Berlyną, 
Londoną naziai ploja į blyną.

Piktai, * įdūkęs Šogunas murma, 
Kam atdarytas kelias per Burmą; 
Kam Dėdė Samas su savo manta 
Per Burmos kelią Chinijon lenda...

Rūzeveltas karo ratus šriubuoja, 
Mūs jaunus sūnus renka, verbuoja. 
Kad neįvyktų koks sumišimas, 
Tai dar paslėptas patsai vežimas.

Jaučia mūs sūnūs, jie apsiblausę... 
Motinos veidus ašarom prausia. 
Jos klausia savęs: “Ar grįš sūneliai, 
Tie mūsų džiaugsmo, vilties žiedeliai?”

Vėjas gatvėse gainioja dulkes, 
Debesys barsto snaiguoles smulkias. 
Greitai matysim patalą baltą, 
Dengiantį stogus ir žemę šaltą.

Proncė.

Paminklas
Tikriems Karžygiams

plačią šalį, ir tt.
Sovietinė Lietuva, atiduo-
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Yra kuklūs didvyriai, to- tėvynėj orlaiviai rengiasi 
kie, kurie eina į kovos lauką netik mesti bombas priešui, 
atiduoti gyvybę už teisingą apginti šalį nuo piktų jė- 
reikalą, be žodžio aukoja gų pasikėsinimų, bet orlai- 
savo gyvastį už taurų idea-.viai padės sėti laukus, teiks 
lą. Tokie karžygiai yra pirmą pagalbą ligoniams, 
daugumoj liaudies sūnūs, veš darbininkus į poilsio 
dirbantieji savo žmonių ar .vietas, veš laikraščius per 
visos žmonijos labui.

Darius ir Girėnas prL
klauso prie pionierių pir- dama pagarbą mūsų kritu- 
mūnų plejados, kurie pakilo siems oro sakalams, statys 
virš buržuazinės visuome- jiems tinkamą paminklą, 
nes, virš kapitalistų pel-1 Nebus tas paminklas sim- 
nagrobių, ir siekė didesnių bolizuotas kryžiumi, nebus 
žygių naujų mokslo ir tech- jis apkaišiotas smūtkeliais, 
nikos nugalėjimų. ; bet didingas aras, parkritęs

Naujoji Sovietinė Lietuva'savo polėkių vidukelyj, 
įvertina kiekvieną pozityvi- simbolizuos tuos liaudies he
li į ir sveiką užsimojimą..rojus, kurie krito (ar ar- 
Naujoji Lietuva neužmiršta; šiaušių mūsų priešų buvo 
ir tų žmonių, kurie aukavo pašauti) netoli savo fini
šavo gyvybę didingiems už- šo...
simojimams.

Darius ir Girėnas, jei jie vyzdys mūsų jaunimui, kaip 
’gyvi būtų, jie dabartinėj1 žuvęs lakūnas, atsilankęs ir 
; Lietuvoj būtų galėję rasti'Amerikoj, Čkalovas.

Jų paminklas bus majes
totiškas, jį statys galinga 
sovietinės Lietuvos valdovė 
—liaudis.

Darius ir Girėnas bus pa-

Tie oro galiūnai dabarti
nėj Lietuvoj galėtų padėt 

■statyti ir vystyti oriaivinin- 
kystę tėvynėj. O sovietinėj 

Earl G. Harrison, Jung, raportams ir adreso pakeiti- 
Valstijų Teisingumo De- mo pranešimams Ateivių 
partmento Ateivių Regist- ^gistravimo Skyriui, 
ravimo Direktorius nurodo, . y - ~ —
jog Ateivių Registravimo tai išsiunčiamos iš Wash-

Adreso Pakeitimą

ravimo Direktorius nurodo “Resyčių - kortelės grei-

ingtono. Kasdien skaitlius 
resyčių vis auga. Tie nepi- 
liečiai, kurie persikelia iš 
vienos vietos į kitą prieš 
gavimą resytės - kortelės ir 
nepraneša mums apie adre
so pakeitimą, resytės - kor
telės negaus. Resytės - kor
telės siunčiamos į ateivių, 
registravimo laiku paduotą, 
adresą, ir pąštoriams įsaky
ta, jog jeigu ateivis persike
lia į kitą'vietą ir neprane
ša pakeitimą adreso, tos 

. v , . 'kortelės turi būti atgal grą-
mums pranešti naujos gy- ginamos į Washingtoną. La
vinimo vietos adresą į pen- svarbu kiekvienam atei- 
kias dienas po persikėlimo, vįuį turėti resytės - kortelę, 
nepaisant, ar jis gavęs re- nes yra j0 įrodymas, jog jis 
sytes-kortelę ar . negavęs, prisilaikė prie Ateivių Re- 
Studentai, turistai,. svečiai gistravimo Įstatymo.
ir kiti asmenys, įleisti į šią i Direktorius Harrison ra- 
šalį nepastoviam . apsigyve- gįna visus ateivius, kurie 
nimui, nereikalaujami p ra- iki giam laikui nesiregistra- 
nešti kiekvieną gyvenimo vo, tą kuogreičiausia dary- 
vietos pakeitimą, bet priva- h Registravimas tęsisi iki 
lo pranešti jų gyvenimo vie-1 gruodžio 26 d., visuose pir- 
tos adresą kas tris mėnesius mos įr antros klasės paš- 
nuo užsiregistravimo laiko,' tuose ir kitose paskelbtose

Įstatymas iš 1940 m., rei
kalauja greitą pranešimą 
apie įsiregistruoto ateivio 
adreso pakeitimą.

“Kažkurie ateiviai klai
dingai manp, jog jiems ne
reikia pranešti pakeitimą 
gyvenimo vietos adreso pa
kol mes jiems pasiunčiame 
“resytės* korteles” (receipt 
cards),” sako p. Harrison. 
“Svarbu kiekvienam užsire
gistravusiam ateiviui čia 
pastoviam a p s i gyvenimui,

ar jie pakeičia adresą ar ne. 
Nepaisymas šito Teisingu
mo Departmento patvarky
mo apie adreso pakeitimo 
pranešimą neša . sunkias Berlin, spal. 25. — Vokie- 
bausmes sulig Ateivių Re- čiai pripažįsta, jog naktį ir 
gistravimo Įstatymo. Tos iš ryto anglų orlaiviai bom- 
bausmės yra piniginė baus- bomis užkūrė kelis gaisrus 
mė iš $100, 30 dienų kalėji- viduryje Berlyno ir sužeidė 
mu, ar abi bausmės.” vieną fabriką; jie apdaužė

Paštuose ; galima gauti ir numirėlių d ęgiųtuvę 
spausdintas įlankas adresoI (krematoriją). 7

tam tikslui vietose.
ARDDJ.

Berlin, spal. 25. — Vokie^

vieną fabriką; jie apdaužė

R. Matas.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama Redakcija: Ma
lonėsite paaiškinti šitą daly
kėlį kas link man metrikų iš
traukos iš Lietuvos. Aš bu
vau susirašęs su Lietuvos ge- 
nefhliu konsulatu New Yorke 
balandžio mėnesį. Jis man lie
pė prisiųsti tris dolerius dėl 
lėšų padengimo. Ir, girdi, jū
sų metrikas ištrauksiu iš Lie
tuvos, tik užims septynias ar 
astuonias savaites, šiomis die- ( 
nomis gavau sekantį laišką :
“Gerb. Tamsta:

“Su apgailestavimu prane
šame, kad iki šiol Tamstos me
trikos ištraukos iš Lietuvos 
nesame gavę ir nebesitikim to
liau gauti, nes Sovietų Rusijai 
okupavus Lietuvą jokių do
kumentų iš ten negalime gau
ti.

“Ta pačia proga praneša
me, kad Tamstos įmokėti $3 
buvo pasiųsti į Lietuvą metri
kų parūpinimo išlaidoms 
dengti.

“ “Su tikra pagarba,
“A. Simutis,

Atache.”
Matote, jie kaltina Sovietus.
Tai ką gi aš dabar turiu 

daryti? Ar tie mano trys do
leriai prapuolė? Ar gal gali
ma atgauti? Aš turiu iš paš
to .paliudijimą.

Augustas Stravinskas.

Atsakymas:

Tai pasirodo, kad tie žmo
nės iš buvusio Lietuvos ge^ 
neralinio konąųlato elgiasi la
bai bjauriai ir ąpgavingai. Jie 
S__

pa-

patys kalti, o kaltina Sovietus. 
Tai jau toks visų smetoniniu- 
kų amatas.

Jeigu jie būtų tuojaus, kaip 
buvo pareikalauta, visus kon
sulato dokumentus ir susira
šinėjimus perdavę Sovietų Są
jungos konsulatui, tai niekas 
būtų nežuvę ir visi reikalai 
būtų buvę atlikti kaip reikia. 
Betgi Budrys ir Simutis atsi
sakė pildyti Lietuvos socialis
tinės vyriausybės įsakymus, 
užgrobę netiesotai tebelaiko 
konsulatą ir svietui tebesiskel- 
bia Lietuvos atstovais, nors jie 
jokios Lietuvos nebeatstovau- 
ja.

Vadinasi Sovietų Sąjungos 
konsulatas, kuris dabar rūpi
nasi ir Lietuvos reikalais už
sienyje, nieko nežino, kokius 
pasižadėjimus Budrys yra pa
daręs, iš ko ir už ką kokius 
pinigus jis yra paėmęs ir kur 
juos padėjęs. Juk labai rim
tai galima abejoti apie tų jū
sų trijų dolerių pasiuntimą 
Lietuvon. Patikrinti negalima.

Ką jūs * dabar galėtumėte 
daryti ? Pabandykite kreiptis į 
Sovietų Sąjungos konsulatą 
New Yorke ir paaiškinti visą 
reikalą. Gal jie galės jums tas 
metrikų ištraukas gauti, arba 
sugrąžins tuos tris 
Sovietų Konsulato 
toks: 7 East 61 
York, N. Y.

dolerius.
adresas

St., New

Daugybė Audimu Amerikos 
Armijai Aprengti

* *

Tjltas, jungiąs Chiniją ir Indo-Chiniją (kurion įsiveržė Japonai), tapo su
griautas tuo tikslu, kad Japonijos įsiveržėliai negalėtų įeiti iš Indo-Chinijos 
į Chinijos respubliką. Ši upė vadinama Raudonąja upe.
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Keturi mėnesiai atgal 
Amerikos valdžia užsakė 
audykloms pagamint 20 mi- 
lionų jardų vilnonų, 30 mL 
lionų jardų bovelnos audek
lų ir 4 milionus blanketų. 
Dabar davė užsakymus dar 
17 milionų jardų vilnonų, ir 
šiuo laiku kas savaitė pri
statoma po virš milioną 
jardų audimų į armijos san
dėlį Philadelphijoj.

Daugeliui siuvyklų duota 
užsakymai kuo greičiausiai 
siųt kareiviam drabužius; 
bet jos nepaspėja, kaip sa
ko pulkininkas Painter:

“Turime dideles lenkty
nes tarp kareivių ir jiems 
reikalingų drabužių, ir dar 
nežinia, ar drabužiai pirmi 
pasieks armijos stovyklas ar 
naujieji kareiviai.”

i

bMNMI

Ligoninių apyskaitos rodo, 
kad alkoholio gėrimas yra 
priežastis didelio skaičiaus 
protligių.
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Redaktoriai Kenkia Savo '* Lietuviai ilgaię pakenčia 
demagogiją; bet po kurio Laisvos Lietuvos nepaprasta

Laikraščiams

“Todėl yra nutarta reika-

“Vienybei” nesiseka. Jai timas, už kurį dažniausia 
gyvuoti sunku. Eina šne-Jyra baudžiama mirties bati
kos, kad jos štabas jau visai smėmis, 
iš kitų žmonių susideda.
Bet kas išto? Tas pats be- Jauti, kad SLA Pildoma Ta-
principis, nelogiškas užpul- ryba savo pirmam suvažia- 
dinėjimas kitų sriovių; fasavime J. K. Mažiukną iš- 
pats totalitarinės arba fa-(brauktų iš SLA narių be 
šistinės politikos rėmimas! teisės sugrįžimo už viršuj 
ir apgynimas. Šioje šalyje, minėtą Lietuvos išdavystę 
Amerikoj, dar vis šiaip svetimai valstybei.” 
taip demokratiškoje, tas.. . . . , Matyt, po “išbraukimu”

|ir paaiškinta, kad jau nu
mirtų be -teisės sugrįžti iš 
numirusiųjų. Mat, Lietuvo
je Merkys ir keli kiti jau 
po kelis sykius, anot “Vie
nybės” ir “Naujienų”, tapo 
nužudyti ir vis sugrįžo ir 
dabar yra gyvi. SIjA vice
prezidentui tos teisės ne
duoda mirštančioji “Vieny
bė”!

koja.” Dėl to “Vienybei” be
siseka. Visados joje orga-l 
nizuojasi “vidurio srovė” 
ir visados tos srovės vidu
riai palaidi. Tai vis dėl to 
paties nenusistovėjimo, dėl 
gaudymo svetimų lietuvių 
tautai idėjų — kaip kara
liaus (Uracho), arba “Tau
tos Vado” (Smetonos). Lie
tuvių tauta, taip dar nese
niai (mažiau, kaip 80 metų 
atgal) atsikračius trijų šim
tų metų baudžiavos, įgijus 
taip vadinamą nepriklau
somybę (tikrenybėje tik 
“buferinę valstybę”) staiga 
pasijuto naujų, jau savųjų 
“samoderžcų” valdoma.

Karalius ar vadas iki gy
vos galvos — tai baudžiavos 
ženklas. Urachas — kara
lius, kurio tautininkai ir 
klerikalai norėjo, o paskui, 
tam nepavykus, Smetona— 
“tautos vadas iki gyvos gal
vos” — tai vis yra apčiuo
piami ženklai arba simbo
liai naujos baudžiavos. Ka
da šita antroji baudžiava ir 
jos amžini ženklai tapo ga
lutinai nutrinti nuo lietuvių 
tautos veido, kada tauta 
pralinksmėjo nusivalius vi
suomenės ir politikos šašus, 
tai mūsų tautininkai, kleri
kalai ir socialistai - anar
chistai šunis karia ant visų 
tų lietuvių, kas tik tuomi 
džiaugiasi. “Vienybė” dabar 
pilna išmislų apie Lietuvos 
liaudies santvarką. Taip el- 
gianties, negalima tikėtis 
pasisekimo. Ypatingai, kad 
laiks nuo laiko kartoja, jog 
jie visi balsuotų už Hitlerį, 
o prieš Staliną, jeigu tik 
būtų proga! Visai ne dyvai, 
kad tokiems nevyksta pro
paganda. Reikia tik stebė
tis, kad dar iki šiol jie gali 
tarp lietuvių kaip nors pa
sirodyt ir biznelį daryt. Tas 
tik parodo, kad lietuviai 
baisiai kantrūs. Tai gerai. 
Jie kenčia iki visą dalyką 
perdėm supranta. Jie jau 
pradėjo gerai šuprast. Dėl 

.to nesiseka vienam, kitam 
laikraščiui; toliau nesiseks 
trečiam ir tt. Nesiseks vi
siems, kurie lietuvių liau
dies protavimui—ideologi
jai—statyt žambus skersai 
kelią.

[jie meta skaitę tuos laikraš
čius, kurie juos mulkina, 
nieko žmoniškai nepaaiški
na apie kitus lietuvius, jų 
idėjas ir nusistatymus, o tik 
šmeižia juos be jokių ribų, 
be išminties.

Visiems laikraščiams ne 
“raškažiai”, visiems sunku 
buvo ir yra. Bet kitados 
visi pažangieji ragindavo 
žmones skaityti visokius 
laikraščius. Dabar jau kai 
kurie, pasivadinę pirmei
viais, redaktoriai ir rašyto
jai savo šmeižtais štengiasi 
užmušti kitų srovių,, ypatin
gai darbininkiškos pažan
giosios srovės laikraščius.

Gaila laikraščių, kad jie 
serga nedatekliais, bet ne
gaila tų laikraščių redakto
rių, kurie užsidopinę dema
gogijomis, įgavo to dopo 
įprotį ir nepajėgia ką nors 
gero ir naudingo parašyti 
skaitytojams. J. B.

Tysliava Smetoną vadina 
“buvusiu Lietuvos prezi
dentu” ir griežtai atmeta 
vienybininktj ir “Dirvos” 
sumanymą rinkti aukas 
Smetonos kelionei ir užlai
kymui Amerikoje. Sako: 
“Tokie ir panašūs atsiliepi
mai, žinoma, negali nedis
kredituoti buvusio Lietuvos
respublikos prezidento An- nebegalėjo pati atsistoti. Ta

po įnešta stubon ir paguldy
ta lovon. Buvo tuojau pa
šauktas gydytojas, bet po

POOLVJLLE, N. Y
Spalių 4 dieną mirė Ona 

Mineikienė — mirė netikėtai, 
visai sveika būdama. Darbuo- 
damosi apie stabą, išėjo lau
kan, netoli nuo stubos sukniu
bo ir ėmė šauktis pagelbos. 
Velionies vyras išgirdęs Šauks
mą, atskubėjo, bet jau Ona

tano Smetonos, asmens.” 
(“Lietuva,” rugsėjo Nr.).

Sulyg “ 
prendžiu, 
turėtų būt išbrauktas už'VOs sulaukus 
tautos išdavystę. Taigi. O ji'žiaus. 
siūlosi, jam, kad perimtų 
jos vadovybę!
Šitoki nerimti, be apsikram- 

tymo pasakojami 
daugiausiai kenkia jiems 
patiems. Kodėl jie negali 
būt demokratiški, toleran
tiški ir kiek nors plačiau 
lietuviški? Kada dalis lietu
vių vadinama “šuneliais” ir 
“rusais lietuviškai kalban
čiais”; kita dalis (kaip se
niau vadindavo) “itali jo
nais” arba “popiežiaus vai
kais”; trečia dalis (Naujie
nos ir kiti) rusų baltagvar
diečių ideologais, o ketvirta 
dalis balsuoja už Hitlerį 
5F ištautėjimą vokiečių šo
vinizme bei rasizme, tai kur 
yra lietuviai?

Sulyg Vienybės-Naujienų- 
Draugo bendro fronto filo- 
zofija, tai lietuvių nėra. Ka
da šitaip tasai juodasis at- 
galeiviškasis bendras fron
tas lietuvius niekina, tai 
lietuviai pradeda neremti 
tų šmeižikų leidžiamų laik
raščių. Tie laikraščiai vie
nas po kitam ir “serga gana 
sunkia nedatekliaus liga.”

Vienybes nuos-' ]vįejų valandų ir pusės gyvy- 
lysliava taipgi į pg ližgęso amžinai. Ona mirė 

> 54 metus am- 
Tapo palaidota spalių 

7 dieną su bažnytinėmis apei
gomis. Daug giminių ir drau
gų palydėjo j Sherboume, N. 
Y., katalikiškas kapines.

Ona Mineikienė buvo drau
giško būdo moteriškė, su vi
sais gražiai sugyvendavo. Per 
paskutinius 20 metų gyveno 
ant savo ūkės. Į šią šalį atvy
ko 1905 metais pas vyrą Mo
tiejų Miųeiką. Iš Lietuvos pa
ėjo iš Miknaičių kaimo, Lies- 
ninsko valsčiaus, Naujamies
čio parapijos. Paliko nuliūdi
me vyrą Motiejų Mineiką, 
penkias dukteris, marčią, du 
anuku. Keturios dukterys yra 
vedusios—Zosė, Elena, Pran
ciška ir Magdė. O jauniausia, 
Leonora, dar nevedus.

Velionies sveikatai daug 
pakenkė nelaiminga mirtis sū
naus Petro 1937 metais. Tapo 
pagautas gamtiškos elektros 
srovės ir užmuštas. Motinai 
buvo didelis gailestis.

Ilsėkis, brangi drauge, am
žinai. J. W.

niekai

Tysliavos “Lietuva” pra
neša, kad “Vienybė” “vėl 
serga gana sunkia riedatek- 
liaus liga” ir to “laikraščio 
vadovybė vėl siūloma per
imti Juozui Tysliavai.”

“Vienybė”, tarp daugybės 
nesąmonių, spalių 19 d. pa
skelbė SLA 245 kuopos, Ne
wark, N. J., rezoliuciją 
prieš Mažiukną, kam jis bu
vusį Lietuvos konsulą Dau- 
žvardį pavadino buvusiu ir 
kam Jurgelioniui patarė 
“Tėvynėje” nerašyti, kad 
dalis SLA narių (komunis
tai ir jų pritarėjai) yra 
“šuneliai.” Tuodu Mažiuk
uos žodžius “Vienybė” kar
tu su ta kuopa vadina tau
tos išdavyste, ir rašo:

“Kadangi, tautos išdavys
tė yra augšČiausis prasikal-

Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija

Tiktai ką gavau laišką iš 
Lietuvos nuo buvusio seno 
amerikono, savo draugo, ku
ris prieš pasaulinį karą gyve
no daug metų Eastone, Pa. ir 
buvo veikėjas ii' tų laikų gy
vavusio LSS 11-ro Rajono se
kretorius, tai nuo draugo An
tano Katinėlio. Prašau redak
cijos perskaityti ir kas bus 
naudingesnio patalpinti į mū
sų dienraštį “Laisvę“.

Draugiškai, V. J. Stankus.

Laiškas

Dabar nuo 15-VI11-40 Lie
tuvoje įvesta civilinė metri
kacija, t. y, vinčius, krikštas 
ir mirimas, metrikai daromi 
pas viršaitį, arba taip vadi
namą metrikinę apylinkę: Mes 
jau suvinčiavojdm gal apie 6 
poras. Pirmoji pora 
susituokė Tervydžių 
tarnai 17-VIII-40. 
sekret. surašo aktą, 
pasirašau.

ne-

pas mus 
Pojedos 

Valsčiaus 
o aš tik 

Reikia dviejų liu
dininkų. Jokių ceremonijų ne
reikia, tik paklausiame, ar 
sutinki Tamsta būti jos vyru, 
o moterį, ar sutinki būti 
na, tai visa ceremonija, 
kui gali eiti pas kleboną 
ne.

zmo- 
Pas- 
arba

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris Hull 
įspėjo prieš Vokietijos ka
rinių šnipų veikimą šioj ša
lyj. Bus kvočiama vadinami 
vokiečių skaudos atstovai.

Sekmadienis, 8-1X-40 
Brangus Drauge, Vincai!

Laišką nuo Jūsų gavau 
seniai. Labai ačiū. Aš džiau
giuosi, sulaukęs laišką nuo 
Jūsų. Taip, mes dabar gyve
name Socialistinėj Tarybų Lie
tuvoj. Daugelį valdininkų jau 
prašalino, naujus paskyrė, o 
kiti dar tebėra tie patys. Dar 
tebesitvarko. Didesnius fabri
kus suvalstybino. Užpalių ma-' 
lūną irgi nacionalizavo. Kiti 
gi malūnai po seno tebėra, 
mat, jie mažesni.

Didesnius dvarus paėmė su 
gyvu- ir negyvu inventorium. 
Klebono visa turtą ir trobas 
surašė, ūkininkams žemės pa
lieka po 30 hektarų, o kitą 
paima. Valdininkams irgi 30 
ha, o taipgi ir kunigams tiek 
pat, jeigu yra pirkta, o pa
rapijos žemių klebonams pa-, 
lieka tik po 3 ha.

Bežemiams ir mažažemiams 
duoda žemės iki 10 ha. Staty- 

.binius, didelius miškus, ypač 
kurie stovi prie valdiškų miš
kų, paima, o mažesnius palie
ka ūkininkams.

Kai raudonarmiečiai įvažia
vo Lietuvon 16 birželio, visi 
žmonės ėjo žiūrėti. Mes va
žiavom Užpaliuos. Mat, nebu
vom’ matę tankų.

Aš dabar esu Užpalių res
publikos “prezidentu“, (vals
čiaus viršaičiu—-staršina) nuo 
1 d., rugpjūčių,antras mėnuo. 
Kasdieną reik būti valsčiuje, 
išskiriant šventadienius. Ka
da pavėži, kada pėsčias nu
einu ir ateinu, kada kas atve
ža ir t.t. Mat, 9 kilometrai,’ 
kelio šmotas, bet kągi darysi.

Pereitą mėn/ dirbome nuo 
8 vai. ryto iki 3 vai., o šitą 
mėnesį nuo 9 vai. iki 4 vai. 
po pietų Maskvos laiku.

Gal būt, kad ilgai neprisi
eis tarnauti, bet - nežinia. Už 
pereitą mėnesį algos gavau 
258 lt. Jeigu būtų arti, tai 
būtų baika, bet kai toli vaikš
čioti, tai nelabai ir dideli py
ragai.

Karui siaučiant pas mus iš 
manufaktūros medžiagų ma
žai' gerų galima gauti, o bre
zentinių visai nėra.

Renkant Seimą, 14 liepos, 
mūsų valse, buvo padalintas į 
tris rinkimų apylinkes. Mūs, 
Vaiskūnų apylinkės rinkimų 
K-jos pirmininku buvau aš, o 
pavaduotoju Galvydis llčiuką, 
buvęs .Chicagos pilietis.

Nors kartą sulaukėme tiky
bos laisvės. Smetona nieko 
mums nedavė. Neišstenėjo nie
ko, tik ėjo kunigų padalkų 
įsitvėręs. Mes dabar turime 
laisvę. Prakalbos sakomos 
viešai ant rinkos.

Kompartija dabar viską 
tvarko ir pagal jos nurodymų 
turi būt valdoma. Iš manęs 
ir reikalauja atleisti nekuriuos 
seniūnus, aš pats sutinku, tik 
dar naujų tinkamų visų sen. 
nėra. Mat, reikia žiūrėti, kad 
atleidus seną, neįlįstų naujas, 
dar blogesnis.

Kunigams dar pas mus nė
ra bloga. Dar visi eina pas 
juos po seno. Sako, dabar 
daugiau mišių užperka. Tie 
'patys jaunavedžiai iš vals
čiaus eina į bažnyčią. Jie dar 
varo gerą “monkey biznį“.

Prie valsčių veikia žemės 
Ūkio Komisijos. Kai kada ir 
aš ant K-jos posėdžių nueinu, 
bet retai, nes mažai man lai
ko. Po biskį visados ateina 
žmonių su įvairiais reikalais. 
Vieni ateina, liudijimų prašo 
pas daktarą, kiti vėl su recep
tais į vaistinę. Visi dar biedni. 
Jeigu valsčius duoda liudiji
mą, tai daktaras už dyką ap
žiūri,’ jeigu pasirašai ant re
cepto “išduokite vaistus dy
kai,“ tai^ vaistinėj išduoda, o 
paskuį valsčius apmoka. Ir 
taip visokių reikalų bei 
mėjimų žmonės ima.

Šiemet Lietuvoj metai 
Beveik iki pusės liepos

. Javai ne- 
apdžiūvo. O pas- 

aip pradėjo lyti, tai vėl 
pradėjo žaliuoti avižos, nors 
tos dar nenupjautos buvo, tai 
pasidarė dveji javai, balti ir 
žali. Dabar veik kasdien lyja. 
Javų nedžiovina, šieno atolas 
ir dobilai pūsta. Rugių 'sėti 
negalima. Javus vežame ne- 
išdžiūvusius. Mat, visos gam
tos nelaimės bei negerovės 
krinta ant ūkininkų pečių.

Mes dabar turime 1 arklį, 
3 karves ir 2 aveles, bet gal 
karvę 1 reiks parduoti. ‘ Pa
šaro mažai. Arklys buvo su
sirgęs, tai operaciją gydytojai 
darė, labai supjaustė, nežinia 
kada sugis.

Man namie nebėra kada 
dirbti. Dabar pasisamdžiau 
pusbernį.

Kaip ten mūsų pažįstami 
verčiasi? Gal jau kiti paseno 
ar mirė ?

Kaip ten darbai eina aude
klinėse? Gal tų abiejų mies
tukų nebegalima būtų pažint?

Kiek galėjau, kaip išma-j 
niau, taip ir parašiau, neži
nia ar galėsite suprasti...

Ilčiukuos prie pieno punk
to įtaisėm pašto p-tą, grietinį 
veždami, veža ir paštą. Mat, 
visą korespondenciją atneša į 
valsčių.

Spaudžiame Jums abiem 
dešines. Lauksime atsakymo.

pazy-

Su pagarba. Buvęs Jūsų drau
gas, Ant. ir Veronika Kaune- 
liai. t \ jj

. i. ■

J. GARŠVA
Grabotius-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

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

' Gerai Patyrę Barberial

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

S30 BUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J. -

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

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.

PHILADELPHIA

Philadelphijos laivyno “jarduose” bus statoma keturi dideli (35,000 tonų) 
sarvuotlaivai. Viršuje matome darbininkus pradedančius darbą prie vieno 
tokio šarvuotlaivio. - -

blogi, 
buvo

Telefonas Poplar 4110

1 ■LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

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

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

Prašome visų “Laisvės” skaitytoją gauti savo dienraščiui nors po 
vieną naują skaitytoją. 0

v-

i

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

9—$7; 10—$5.

Stokite į vajų tuojau, gaukite “Laisvės” kaina metams $5.50 
savo dienraščiui naujų skaityto* . . ,
jų ir gaukite sau vienų iš aukš- ,r PUSC* metlJ *3-00- Brooklyne 
čiau nurodytų dovanų. metams $6.00, pusei metų $3.25.

Naujiems skaitytojams kainoje nuolaidos nėra. Nes viskam 
brangstant prisieis pakelti ir “Laisvės” kainą. Kurie užsisakys 
naujai ar atsinaujins ją laike.va jaus, tiems per visus metus ne- 
bus pakelta prenumerata. . .4

■ ....... ......»r...................    . - -------------—-■ ■ .1 nfM

Prenumeratas ir mokestį siųskite šiuomi antrašu:

“LAISVE”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Ketvirtas puslapis

Verte A.
Mes sustojome Augustavo miškuose, 

klaikiose ir negero vardo vietose.
‘ —Sveikiname laimingai atvykusius,— 

pasakė šoferis Volodia Rečnoi ir ėmė 
traukti iš nuimto tekinio padangos į sku
telius sudraskytą kamerą. Atsarginių ka
merų mes neturėjome pasiėmę. Atsisė
dome ant griovio krašto ir ėmėme svar
styti, ką dabar daryti toliau.

—Ruoškitės prie aktingo gynimosi, 
draugai.... viskas, ką galiu patarti,— 
pasakė Volodia niūriai, žiūrėdamas į 
damkrato pakeltą mašiną.—Tuose Au
gustavo miškuose karininkų gaujų ligi 
gyvo velnio slankioja.

Plentas, iš abiejų pusių supamas me
džių, nyko toliau miškuose. Miškai buvo 
parudavę, su paskutiniąja žaluma, dar 
neužgrobta rudens. Vėjas plonai švilpa
vo telegrafo vielose. Per skynimą trum
pais šuoliais dūmė mūsų išgąsdintas zui-

—Kad nors šiaudų gavus tekiniui pri
kimšti, — pridūrė Volodia paniurusiai.— 
O tai stebulė eis velniop.

Iš miško, su stovimu vandeniu pelkė
tose vietose, dvelkė drėgmė. Gyventojų 
arti nebuvo. Reikėjo laukti pripuolamai 
pasitaikysiančios mašinos arba eiti j ieš
koti šiaudų pernykščiuose kūgiuose. Mes 
pasidalinome keturias rankines grana
tas ir prie mašinos palikome Volodią ir 
fotokorespondentą Ivašiną.

—Priprato važinėti Gorkio gatve, — 
piktai pasakė kapitonas Komarovas, kai 
mes paėjome nuo mašinos.—Irgi kariai, 
šoferiai!

Mudu su juo ėjome smulkaus akmens 
skaldo plentu, einančiu į Augustavą ir 
Suvalkus. Miškas glaudėsi prie pat plen
to, ir greitai aplink mus pasidarė tamsu 
ir drėgna. Tarp miško pelkės kupstelių 
juodavo vanduo.

—Nejaugi jūs nieko geresnio nerado
te?—pasakė Komarovas ir paskersakia- 
vo į mano mažutį brauningą.—Iš tokio 
pistoleto tik varnas pro langą gąsdinti... 
ech, kariai, kariai!

Jis nusmaukė ant pakaušio^ savo kul
kos pramuštą kepuraitę ir žvaliai dairėsi 
į šalis, į nelemtai juodavusius kelmus ir' 
liemenis. Diena nepaprastu spartumu 
geso už aukštų medžių viršūnių. Mes 
ėjome keliu vieni, paskendę miško tylu
moje: iki Augustavo buvo per keturias
dešimt kilometrų.

—Juk tų miškų greit neiššukuosi,— 
murmtelėjo Komarovas, nežymiai pa
traukdamas arčiau prie rankos kobūrą. 
—Čia mūsų Žvalgybos batalijonas jau 
teko darbelio.

—Geriau pakalbėkime apie tapybą,— 
pasakiau aš jam.—Gardine, Stepono Ba
toro pilyje, yra dvi Luko Kranacho len
tos... jums, kiek pamenu, jos taip pat 
patiko.

Aš atsiminiau pirmojo seimo posėdžių 
salę Batoro pilyje, skliaustuotus lubų 
pusrutulius ir drumzliną juostą plataus 
Nemuno, matomo pro ambrazūrą.

—Papasakokite man apie Luką Kra- • 
nachą,—sutiko Komarovas.

—Lukas Kranachas Vyresnysis,—pa
sakiau aš,—buvo Liuterio draugas... 
Yra įstabus Liuterio portretas, jo pieš
tas. Kai būsite Leningrade, pažiūrėkite 
jo “Juditą”.

Aš tik ruošiausi pridurti apie anksty-
• bojo Kranacho peizažų įstabų auksuotą 

koloritą ir apie jo paveikslą, vaizduojan
tį rojų su Adomu ir Jieva, apsuptais žvė
rių, bet Komarovas nutraukė mane.

—Palaukit apie Kranachą... pažiūrė
sim žemėlapį.

Jis ištraukė iš planšetės žemėlapį, ir 
mes miško prieblandoje suradome jame 
vietą, kur dabar buvome. Tiršta žalsva 
miškų spalva, su pasikartojančiomis 
melsvai užštrichuotomis išilginėmis juos
tomis, balomis, nedžiaugsmingai reiškė 
tos vietos dykumą. Gyvenamų vietų arti 
nebuvo.

—O, palaukite,—staiga pasakė Koma
rovas, prikišdamas žemėlapį prie akių.— 
Lentpjūvė!

Mes įsižiūrėjome į juodą ženklelį — 
žvaigždelę su užštrichuotu spurgeliu, 
vaizduojančiu pjūklo dantis,—ir, pagal 
sutartinius ženklus, nustatėme lentpjū
vę. Ji buvo už pusės kilometro, prie pat 
kelio. Komarovas sulankstė žemėlapį, ir 
mes pagreitinome žingsnius. Lentpjūvėje 
turi būti arklių, taigi—bus ir šiaudų^

RŪKAS
Greit mes pamatėme tiltelį per kelio 
griovį. Miško kelias vedė į lentpjūvę. Ša
lia kelio tekėjo-upokšnis rašaliniu van
deniu, kuriame plaukiojo keletas nenu- 
luobintų medžių.

—Pati tinkamiausia vieta gaujai,—pa
sakė Komarovas, ir aš pamačiau, kaip 
jis milinės kišenėje užčiuopė rankinę 
granatą.

Mes priėjome lentpjūvę. Kelias buvo 
storai nupiltas perpuvusiomis pjuveno
mis. Pakilo ir nulėkė į šalį dvi laukinės 
antys. Lentpjūvės vartai buvo atkelti, ir 
kieme gulėjo krūvos citrininiai geltuo- 
nuojančių lentų. Žmonių aplinkui nebu
vo. Kontoroje viskas buvo pamesta ant 
greitųjų, mėtėsi kontoros knygos, ir di
deliame sieniniame kalendoriuje, su me
lancholišku Šopeno portretu, laiko bėgi
mas sustojo rugsėjo 22... Paskiau mes 
nuėjome į lentpjūvę su jos išilginiais ir 
skersiniais pjūklais ir didelėmis krūvo
mis terpentinu kvepiančių pjuvenų. Vis
kas buvo pamesta ant greitųjų ir čia, 
lyg skersvėjo, ir taip pat netvarkingai 
mėtėsi konservų dėžutės ir tušti kelioni
niai maišai, pamesti besitraukiančios rai
telių dalies. Prie laikinų arklidžių kieme 
gulėjo arklių mėšlas.

—Na, j ieškoti čia nėra ko, visus išvi
jo lenkai,—pasakė Komarovas. —Aiškus 
dalykas, traukiasi Lietuvos pusėn. Na, 
čiumpame šiaudų—ir aida!

Mes pasukome į pačias arklides, kurių 
vartai taip pat buvo atkelti, ir žvirblių 
pulkeliai dar tarškėjo ir pykosi, lesda- 
mi arklių išbarstytas avižas. Arklidėse 
pro išdaužytus langus niūriai švilpavo 
vėjas ir buvo tuščia ir liūdna, kaip vi
suomet, kai ataušta kažkieno nesenos 
gyvybės šiluma. Aš prisiminiau nušau
tus arklius lenkų dalinių traukimosi ke
lyje. Jų auksiniai ir pilki karčiai buvo 
susimaišę su nukritusiais lapais.

Už arklidžių radome kūgį pajuodusių 
pernykštinių šiaudų.

—Autolenktynėmis tik rūpinasi... — 
pasakė, kaip ir pirma, piktai kapitonas 
Komarovas ir ėmė sukti raištį šiaudų 
glėbiui surišti,—šoferiai!...

Mes surišome du glėbiu šiaudų ir pa
sukome prie išėjimo. Viršuje, ant geg
nių, tupėjo užmiršta, alkana katė. Van
duo upelyje, su prie kranto priplaktomis 
pušų luobomis ir skiedromis, buvo sto
vįs. Katė negirdimai nušoko ant žemės 
ir bėgo paskui mus, gailiai ir be garso 
išsižiodama: kniaukti jai jau trūko bal
so. Mes išėjome į kelią ir pamatėme žmo
gų, žalsva miline be diržo ir stačiu sna
pu kepure, panašiai į konfederatę. Jis 
stūmė dviratį, suklupdamas iš nuovargio 
kiekviename miško kelio nelygume. Dvi
ratis buvo kariško pobūdžio, rankenomis 
į priekį, dengtomis rantyta, rausva gu
ma. Mes prisiminėme, kaip, išbėgiodami, 
karininkai persirengdavo kareivių mili
nėmis, ir užėjome už dviejų didelių pušų, 
augusių Šalia kelio. Žmogus šluostė nuo 
kaktos prakaitą ir kartkartėmis sustoda
vo. Jo šiurkštoko jauno veido bruožai 
buvo kampuoti iš nuovargio. Komarovas 
leido jam priartėti ir išėjo pasitikti.

—Toli einate?—pasiteiravo jis veikliai 
ir pareikalavo dokumentų.

Tojo veidas iš karto pasidarė nelaimin
gas. Jis skubindamas paguldė dviratį ant 
kelio ir virpančiomis rankomis lindo į 
kišenę dokumentų. Tai buvo kareivio 
knygutė, vardu Jono Petkevičiaus, Liaš<- 
čiovicų kaimo valstiečio, Gardino vals
čiaus.

—Į namus riedi?—paklausė Komaro
vas, grąžindamas jam jo knygutę.—At
kariavai lenkų armijoje.
•—Atkariavau, drauge,—pasakė žmo

gus, ir ašaros staiga ėmė birti iš jo akių.
—O verkti čia nėra ko... ponus su 

dainomis, o ne su ašaromis palydėti rei
kia,—pridūrė Komarovas pamokomai.

—Tai juk aš iš džiaugsmo verkiu, 
drauge,—atsakė šis, ašaromis mozoda- 
mas neskustus skruostus.—Užtekėjo ta
čiau aušrelė mūsų liaudžiai mužikiškai.,. 
Oi, laukėme mes tos valandos, brangieji 
draugai!

Jis įkišo į kišenę savo kareivio knygu
tę ir pakėlė už aviniškų -ragų dviratį.

—Na, važiuok namo, ir geros tau svei
katos,—pasakė Komarovas, vėl užsivers
damas ant pečių šiaudų glėbį.

Kelias priešakyje greitai tamsėjo. Ka
reivis vėl, klupdamas, stūmė savo dviratį.

Jungtinių Valstijų laivas “Monterey” San Francisco uoste kraunasi matrasus 
ir kitokius dalykus; jie patarnaus amerikiečiams, grįžtantiems iš Japonijos 
ir Chinijos. į

Svarbu Tiems, Kurie Ruošiasi Tapti 
Jungtinių Valstijų Piliečiais

Spalių 15 dieną prezidentas 
Rooseveltas pasirašė kongreso 
priimtą įstatymą, kuris palie
čia norinčius gauti Jungtinių 
Valstijų pilietybės popieras. 
Tasai naujas įstatymas kai ką 
pakeičia senuosiuose įstaty
muose tuom reikalu.

Su naujais pilietybės gavi
mo patvarkymais svarbu susi
pažinti tiems “Laisvės” skaity
tojams ir visiems lietuviams, 
kurie rengiasi tapti Amerikos 
piliečiais. Amerikinis Ateivių 
Gynimo Komitetas išleido pla
toką paaiškinimą šio naujo 
įstatymo. Paaiškinimas yra 
toks:

1. Tinkamumas tapti pilie
čiais. Pagal naujus patvarky
mus, piliečiais dabar galės 
tapti ir tokių rasių žmonės, 
kaip indijonai, eskimosai ir 
t.t., kurie yra gimę už Jungt. 
Valstijų ribų. Pirmiau tokių 
rasių žmonės negalėdavo tap
ti šios šalies piliečiais.

2. Rezidencijos reikalavi
mai. Aplikantas, tai yra, at
eivis norįs tapti šios šalies pi
liečiu, turi būt gyvenęs Jung

tinėse Valstijose be pertrau
kos nuo išpildymo aplikacijos 
iki tapimo piliečiu. Jeigu ap
likantas per tą laiką išbus už
sienyje šešius mėnesius, bet 
mažiau kaip metus laiko, bus 
skaitomas gyvenęs Amerikoje 
be pertraukos. Bet jeigu jis 
užsienyje išbus daugiau kaip 
metus laiko, jau tada skaity
sis pertraukęs savo rezidenci
ją Jungtinėse Valstijose ir ne
begalės gauti pilietinių popie- 
rų ant tos aplikacijos.

3. Kur jieškot pilietybes. 
Dabar bus galima j ieškoti pi
lietybės popierų artimiausiam 
natūralizacijos teisme.

4. Dėlei liudininkų. Pagal 
naujus patvarkymus, teismas 
nebegali atmesti aplikacijos 
po to, kai aplikantas išlaiko 
kvotimus tik todėl, kad po to 
vienas arba abu jo liudininkai 
esti atmesti kaipo netinkami. 
Aplikantas gali pristatyti nau
jus liudininkus.

5. Natūralizacijos privilegi
jos tiems, kurie yra susituokę 
su Amerikos piliečiais. Ateivis, 
vyras arba moteris, kuris yra

—Draugai...—sušuko jis staiga, su
stodamas.—Brangūs draugai!—Jis atrė
mė dviratį prie medžio ir ėmė rišti už
pakalyje prie bagažininko pririštą ke
lioninį maišą.—Iš visos širdies prašau 
jus, draugai... gal, kokiam muziejui ar 
liaudies namams pravers portretas. Ra
dau nakvodamas grafo Krasinskio par
ke... iššvaistė truputį mužikai turtą iš 
grafo namų!

Jis ėmė traukti iš kelioninio maišo 
menkus kareivio apyvokos daiktus ir iš
traukė apvalią varinę lentą. Tai buvo 
šiurkštus seno žmogaus, pastoriaus dra
bužiuose, portretas, pieštas dideliu mo
kėjimu kokio nuostabaus seno flamando.

—Aš pats Krasnoe miestely dirbau 
truputį tapyboje.,. žiūriu, tai juk gera 
tapyba, galvoju—tarybų valdžiai žmo
nėms parodyti pravers, gal būt. Paka
binkite jį geroje salėje, draugai... tegu 
mūsų mužikai muziejus lankyti išmoks
ta!

Komarovas laikė rankose lentą ir žiū
rėjo į portretą. Patamsėjusio laiko juo
duma negalėjo sulyginti akių blizgesio 
aštrumo, plonutės pailgos burnos šypse
nos ir didelės kaktos raukšlelių po jer- 
mulka.

“Doctrįna excellens facunde gloria 
Lingvae...”—perskaičiau aš antroje pu
sėje ir kiek galėdamas tiksliai išverčiau 
didingą šaunios lotyniškos epitafijos 
prasmę. '/

Mes prižadėjome kareiviui perduoti tą 
portretą kokiam muziejui ir jis paten
kintas ėmė kimštų atgal į maišą menką 
savo turtą.

—Ačiū, draugai, — pasakė jis paten
kintas,—gal dar susitiksime... o gal, pa
čiame mūsų biedname kaime tarybų val
džia gerą muziejų liaudžiai pastatys!

Jis pririšo prie bagažininko savo kelio
ninį maišą ir nustūmė dviratį keliu. Mes 
išlindome iš miško ir ėjome plentu.

—Na, ką jūs ten norėjote dar papa
sakoti apie Kranachą?—staiga paklausė 
Komarovas.—Vistiek, kad liaudis jo pa
veikslus į muziejų pati neštų,—tatai net 
Kranachui nesisapnavo!

Volodia Rečnoi ir Ivašinas sėdėjo ant

vedęs su Amerikos piliečiu ga
li reikalauti antrųjų pilietinių 
popierų, jeigu jis yra šioje ša
lyje išgyvenęs du metu ir ma
žiausia vienus metus išgyve
nęs susituokęs su Amerikos pi
liečiu prieš padavimą aplika
cijos ant naujųjų popierų.

• 6. Užsienyje gimusių vaikų 
pilietybe. Įsūnyti vaikai arba 
mažamečiai, kurie nėra šios 
šalies piliečiai, dabar gali tap
ti piliečiais, pareikalavus jiems 
pilietinių popierų per tėvus pi- 

• liečius arba augintojus pilie
čius. Bet vaikas turi būti ne
sulaukęs 18 metų amžiaus ir 
turėti šiaip kvalifikacijas dėl 
pilietybės.

7. Vaikai, kurie neteko pilie
tybės dėl tėvų prasišalinimo 
iš Amerikos. Tokie vaikai da
bar gali atgauti savo piliety
bę palengvinta procedūra, jei
gu tik jie sugrįš Amerikon ir 
paduos prašymą pilietinių po
pierų prieš sulaukiant 25 me
tus amžiaus.

8. Registracijos certifikatas. 
Pirmiau mokestis už registra
cijos certifikatą būdavo tik 
$10, dabar reikia mokėti $18. 
Toks certifikatas reikalingas 
tiems, kurie įvažiavo į šią ša
lį nelegaliai prieš 1924 metų 
liepos 1 dieną, taipgi tiems, 
kurie įvažiavo prieš 1924 me-

griovio krašto, prie mašinos, ir nuobo
džiavo.

—Na, štai tau “Denlop” firmos padan
ga,—pasakė Komarovas, numesdamas 
ant kelio šiaudų ’ glėbį.—Kimšk kiek len
da.

—Jūs kažko' pralinksmėjote, drauge 
kapitone,—pasakė Volodia įtariamai, —’ 
gal būt, sulopytą kamerą atradote nety
čia?

—Gerai, gerai,—pasakė ’ Komarovas 
maloniai.—Kol kas stumkimės su šitokia.

Mes standžiai prikimšome padangą 
šiaudų ir ėmėme slinkti į Augustavo ir 
Suvalkų pusę.

—Nieko sau auto vežimas,—pasakė Vo
lodia nelinksmai—Iš mūsų žmones juok
sis, jei bogu, jeigu tik kokia gauja ne
trinktels !

Bet Komarovui, atrodė patiko tas ne
numatytas kelionės sutrukdymas.

—Ir vis tiktai baikit pasakoti apie 
Kranachą Vyresnįjį,—paprašė jis palau
kęs.

Mes palengva judėjome plentu, išmuš
tu neseniai į vakarus praėjusios sunkio
sios artilerijos. Iš miško, kaip iš rūsio, 
dvelkė šutra ir drėgmė. Aš pradėjau pa
sakoti apie įstabų Luko Kranacho Vy
resniojo “Amūrą su bitėmis.”

—Kaip ten antros pusės įraše pasa
kyta?—pertraukė mane Komarovas. — 
“Dėkingas protas ir plati ranka išgar
sino garbę mokslininko, kurį -ašaromis 
aprauda tėvynė...” Na, tikroji garbė 
jam, greičiausiai, tik šiandieną atėjo!

Ir jis atsargiai ėmė kišti portretą už 
celiuloidinio planšetės viršelio.

Ligi nakties miškas iš šalių praretėjo, 
mėnulio šviesoje žalsvai sublizgėjo erdvė 
ežerų, miglos pridengtu paviršiumi. Prie
šais, dar labai toli, mes pamatėme žibu
rius.

—Rytoj iš divizijos komisaro gausiu 
tau dvi naujutes kameras,—-pasakė Ko
marovas nusiminusiam Včlodiai.

Volodia pridėjo gazo, ir mūsų “ševro- 
lė” ėmė šlubuoti per didelius akmenis ke
lio, už kurio posūkio buvo pirmieji Au
gustavo priemiesčio namiūkščiai.

tus legališkai, bet jų įvažiavi
mo negalima patikrinti val
džios rekorduose, arba kurie 
nepamena, kada jie čionai 
pribuvo'.

9. Klastavimas imigracijos 
įstatymų. PAgal naujus pa
tvarkymus bus baudžiami ka
lėjimu arba finansine pabau
da tie, kurie klastuos imigra
cijos įstatymus, arba kurie pa
dės įstatymus klastuoti.

10. Bausmė nuduodantiems 
Amerikos piliečiais. Nepilie- 
čiai, kurie nuduoda Amerikos 
piliečiais, tai yra, piliečiais 
skelbiasi ir naudojasi piliečio 
teisėmis, sugavus, bus baudžia
mi 5 metų kalėjimu, arba pen
kiais tūkstančiais dol., arba 
abiemis bausmėmis kartu.

11. Tie, kurie tarnauja sve
timose armijose. Nuo dabar 
nebepraras savo pilietybės tie 
amerikiečiai, kurie tarnauja 
kitų šalių ginkluotose spėko
se (armijose). Jie prarastų pi
lietybę tik tokiam atsitikime, 
jeigu jie taptų piliečiais ku
rios kitos šalies, būdami tos 
šalies armijoje. Tie, kurie yra 
netekę pilietybės, galės sugrįž
ti Amerikon kaipo nekvotiniai 
ir galės atgauti pilietybę, iš- 
pildydami 1917-1918 m. įsta
tymo reikalavimus.

12. Apšvietus reikalavimai 
nuo aplikanto. Imjgracijos 
komisionieriui suteikta galia 
nustatyti, kiek ir ką aplikan
tas turi žinoti. Kvotimai bus 
vienodi. Klausimai, kurie bus 
aplikantui statomi, turės liesti 
jo rezidenciją, gerą moralinį 
stovį ir supratimą pamatinių 
Jungtinių Valstijų konstituci
jos dėsnių ir visas kitas kva
lifikacijas, kurių reikalauja 
įstatymai iš norinčių tapti pi
liečiais.

13. Laukimo laikotarpis. 
Pirmiau reikėdavo išlaukti net 
90 dienų nuo padavimo apli
kacijos iki galutino apklausi
nėjimo. Dabar bereikės lauk
ti 30 dienų.

14. Tiems, kurie tampa pi
liečiai ant kitų certifikato. 
Pirmiau žmogus turėdavo su
laukti 21 metus amžiaus pir
ma, negu tapdavo piliečiu ant 
tėvo pilietybės popierų. Da
bar tas amžiaus reikalavimas 
panaikintas.

15. Moterys, kurios vedusios 
su Amerikos piliečiais. Nepa
lietės moterys, kurios įgauna 
pilietybę per apsiženijimą, ga
lės gauti savo pilietines popie
ras nežiūrint, ar jų vyrai ta
po piliečiais prieš apsivedimą 
ar po apsivedimo.

16. Dėl atšaukimo piliety
bės. Pagal naują įstatymą, 
žmona arba vaikai galės pa
silikti piliečiais, nors vyras ar
ba tėvas netektų pilietybės.

17. Dėl liudininkų. Pagal 
naujus patvarkymus, liudinin
kams nebereikės dalyvauti ga
lutinuose kvotimuose natūrali
zacijos distriktuose.

Amerikinis Ateivių Gynimo 
Komitetas yra išleidęs angliš
ką brošiūrą kaip tapti Ameri
kos piliečiais. Brošiūra vadi
nasi : “How to Become an Am
erican Citizen”. Kaštuoja tik
tai 10 centų. Kurie norėtumė
te gauti šią brošiūrą, galite 
minėtam komitetui laiške pri
siųsti dešimts centų ir jums 
prisius tą brošiūrą. Laišką 
siųskite sekamu adresu:

American Committee for 
Protection of Foreign Born, 
79 Fifth Ave., New York, N.

London.— Anglų orlaiviai 
naikino vokiečių pozicijas 
Norvegijoj.
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Maršrutas Rinkimų 
Reikalais

praneša, kad jos kan- 
į vice-prezidentus Ja- 
Fordas apvažinės še-

didatas 
mes W. 
šias valstijas ir pasakys eilę 
prakalbų šių rinkimų reika
lais. Su juo kartu važinės žy
mus veikėjas advokatas Ben 
Davis.

Dienos ir vietos šio marš
ruto būsiančios sekamos:

Spalių 29 d., Philadelphia, 
Pa., Olympia Hall.

Spalių 30 dieną Youngs
town, Ohio, Ukrainian Hall.

Lapkričio 1 dieną, Chicago, 
HL, Ashland Auditorium.

Lapkričio
Ohio, Music

Lapkričio 
York City, 
Garden.

♦ niu laiku visi bus lygūs, bet 
tam netikiu, nes Jau dabar 
pasirodo skirtumas tarpe bied- 
nų ir bagotų.

Washington valstijos aukš
čiausias teismas pripažino, 
kad Komunistų Partijos kan
didatai turi būt padėti ant 
baloto 5 d. lapkričio. 4 sūd- 
žios buvo 
kiu būdu 
turės savo 
loto. Earl
didatu ant prezidento, 
ant vice-prezidento.

S.

Hartford, Conn

2 d., Cleveland, 
Hali.

3 dieną, New 
Madison Square

Philadelphia, Pa
Spalių 25 d. mirė “Laisvės” 

skaitytojas ir LDS narys, Juo
zas Deveikis, 50 metų am
žiaus, gyvenęs 2216 Poplar St. 
Bus palaidotas spalių 29 d. 
Pašarvotas pas graborių 1023 
Mount Vernon Street.

Rep.

Seattle, Wash

reikalavo, kad 
mokestis 10c. į 
darbdaviai nesu- 
derybos su kom-

Boeing Airplane Co. Darbinin
kai Gavo Pakelt Mokestį 
1 rugpjūčio buvo pasibai

gęs kontraktas su kompanija. 
Darbininkai 
būt pakelta 
valandą, bet 
tiko. Tai ėjo
panija nuo 1 d. rugpjūčio iki 
5 d. rugsėjo ir darbininkai 
laimėjo pakelt algas nuo 5c. 
iki 10c. į valandą. Naujas dar
bininkas dabar gaus po 65c. 
į valandą. O kurie seniau dir
ba, paprasti darbininkai gau
na mokėt po 75 c. į valandą, 
mechanikai po $1.05 ir dau
giau. Darbininkai gavo pakel
tą mokestį nuo 1 d. rugpjūčio.

Toj dirbtuvėj dirbaT 8,300 
darbininkų. Dirba be sustoji
mo 24 valandas, į parą. Bet 
paprastų darbininkų 
reikalauja; dauguma 
vis mechanikai.

Daug jaunuolių
gaut darbą toj dirbtuvėj, bet 
būna be vilties. Tą dirbtuvę 
vis didina. Sakoma, kad j 
trumpą laiką galės sutilpt 
apie 10,000 darbininkų, nes 
dabartiniu laiku lėktuvai la
bai reikalingi.

Darbininkai priguli prie 
Amerikos Darbo Federacijos 
Unijos.

16 d. spalio užsiregistravo 
59,011 jaunuolių dėl karo mo- 
kinimos Kings paviete. Prieš 
registraciją daugumas jau
nuolių mėgino apsivest, kad 
galėtų ištrūkt nuo 
nėn ėmimo.

Daugumas 
sives, o dar 
šeimynos, tai

mažai 
dirba

norėtų

už o 3 prieš. To- 
Komunistų Partija 
kandidatus ant ba- 
Browder bus kan-

Ford

Wilkes Barre. Pa.

dėl 
pri-

L.D.S. 10-to Apskričio Ko
miteto posėdis įvyko 20 d. 
spalių, 1 vai. po pietų, pas 
draugus IZdanius, 305 Lynd- 
wood Ave.

Posėdyje dalyvavo 6 komi
teto nariai ir draugai Narbu
tai, abu kviesti į posėdį.

Vienas Komiteto narys 
tūlų aplinkybių negalėjo 
būti.

Protokolas pereito posėdžio 
vienbalsiai priimtas. Iš komi
teto raportų paaiškėjo, kad 
yra apskričio rengiamas ban
kietas 17 d. lapkričio sekma
dienį ir prasidės 4 vai. po 
pietų, 
skania 
pradės 
7 vai.
svetainėje, 325 E. Market St. I

Taipgi Apskričio sekretorė! 
O. Zdanienė raportavo, kad 
ji išsiuntinėjo rengiamo ban- 
kieto tikietų į visas L.D.S. 
kuopas Apskričio ribose, pri
gulinčiom ir neprigulinčiom į 
Apskritį.

Visi nuoširdžiai 
kuoskaitlingiausiai 
tikietus.

Bankieto tikietas
Naujuose sumanymuose pa

liesta du svarbūs klausimai:
1. Nutarta, kurios kuopos 

priklausančios Apskrityj įra
šys naujus narius iki 1 d. sau
sio 1941 metų, tai tiems nau
jiems nariams Apskritys 
teiks veltui istorinį L.D.S. Al
bumą.

Nutarta, kad komitetas 
skričio ribose stengtųsi su
rengti sveikatos klausimu pas
kaitų maršrutą ir kad tuo rei
kalu būt kviečiamas visų my
limas Dr. J. J. Kaškiaučius.

L.D.S. 10-to Apskričio ko
mitetas nuoširdžiai kviečia Į 
virš minėtą bankietą 17 d. 
lapkričio vietinius ir apylin
kės miestų ir miestelių lietu
vius ir lietuvaites.

Visus nuoširdžiai priimsime 
pavaišinsime.

Apskričio Komitetas—
Rengėjai.

O gabios gaspadinės 
vištienos vakariene 

atsilankiusius vaišinti 
vakare, L. P. Kliubo

kviečiami 
pasipirkti

Si.oo.

su-

Ap-

Draugas J. Pilkauskas Susirgo
Prieš kelias dienas sakė, 

kad jam pradėjo akį skaudėti, 
bet manė, kad tai gali būti 
šaltis. Bet jau spalių 20 d. pa
šaukus gydytoją pripažino, 
kad reikia eiti ant operacijos. 
Spalių 21 d. padarė operaci
ją. ,

Linkiu drg. Pilkauskui sėk
mingai pasveikti. J. M.

Atranda, kad Vokiečiai, 
Italai, Ispanai Galėtų 

Užimti Gibraltarą
New York. — Jeigu ge

nerolas Franco perleis vo
kiečių armiją per Ispaniją, 
tai vokiečiai išvien su ita
lais ir ispanais galės sudau
žyt ir atimt iš anglų Gib
raltarą, tvirtumą uoloje, 
stovinčią prie vandens siau
rumos tarp Viduržemio Jū
ros ir Atlanto vandenyno. 
Šitokią galimybę numato 
kariniai rašytojai newyor- 
kinių laikraščių Times ir 
Daily News.

Jau laike karo tarp Is
panijos respublikiečių ir fa
šistų, vokiečiai pristatė di
džiųjų kanuolių Ispanijos 
pasienyj ties Gibraltaru. 
Naziai ir italai tada taipgi 
pristatė toli šaudančių
nuolių Ispaniškoj Morok- 
koj, šiaurinėj Afrikos pa
krantėj ; ir tos kanuolės per 
15 mylių vandens lengvai 
gali pasiekt Gibraltarą. Be 
to, vokiečiai ir italai galėtų 
oro bombomis ir nuodingo
mis dujomis pulti tą An
glijos tvirtumą, kaip nuro
do karinis New Yorko 
mes žinovas Hanson 
Baldwin.

ka-

Ti- 
W.

Mexico City. — Meksikos 
vyriausybė pradėjo akyliau 
sekioti japonus, kurie, apsi
mesdami žvejais, veikia 
kaip kariniai Japonijos šni
pai.

Garsinkite savo biznj dien- 
rastvip “Laisveie”

ir

kariuome-

nebuvo 
moterų 
šiemet.
nuota-

kaip ap- 
susilauks

PRANEŠIMA) 1S KITUR
WORCESTER, MASS.

....Spalio 30 dienų, 1940 m., 29 En
dicott St., įvyks Aido Choro Hallo- 
Aveen purė. Merginos atsiveskite sa
vo draugus, o vaikinai—drauges. Bus 
užkandžiu, taipgi ir šokių iki vėlu
mos vakaro.

mano, 
kaip 

nereikės eit į 
kariuomenę. Niekados 
matoma tiek jaunų 
laukiančių šeimų, kaip 
Tai išrodo, kad karo 
kos.

Washington “New Dealer” 
praneša, kad ant “draft boar- 
do” gubernatorius Martin pa
skyrė 380 narių Washington i 
valstijoj, bet tik 2 yra iš dar J 
bininkų. Sekanti paskirti: 78 
daktarai, 56 advokatai, 39 
korporacijų užveizdos arba 
savininkai; 16 bankierių, 10 
namų pardavinėtojų, 5 ūki
ninkai, 4 laikraščių leidėjai, 
3 kunigai, 3 unijų oficialai ir 
2, kurie dirba už algas. Tai 
matoma, kaip teisingai Jie elg
sis su vargšų žmonelių vai
kais.

Bagočių vaikai vis turės 
pirmą progą.

Patarlė sako, “bagotam vi
sur gerai”. Pono Roosevelto 
sūnus nuo pirmos dienos įsira
šymo į kariuomenę gauna apie 
2 šimtu ir 50 dol. mėnesį, o 
vargšų žmonelių vaikai turės 
tarnaut per pirmus 4 mėne
sius už 21 dol. mėnesį, o vė
liau gaus po 30 į mėnesį. Nors 
laikraščiai rašo, kad dabartį-

Worcester, Mass.
Spalių 23 dieną Aido Cho

ro repeticijos įvyko. Tik visa 
bėda su mūsų choristais bei 
choristėmis; jie užmiršta ar 
aptingsta. Kai kurie nepasi
rodo visai, daro pertraukas. 
Ypatingai dabar, kuomet Cho
ras rengiasi perstatyti opere
tę “Grigutis”, reikalinga lan
kyti repeticijas, kad visi mo
kėtų savo roles ant atminties, 
nes bus lošiama be suflerio.

Neapsigaukite, kurie nelan
kys repeticijų, tie nebus lei
džiami lošime dalyvauti.

Mūsų chore randasi narių, 
kurie gyvena už keliolikos 
mylių, o vienok būna skirtu 
laiku.

Nepamirškite, spalių 30 die
ną Aido Choras turės Hal
loween parę. Turėsime ska
nių užkandžių, šendvičiai bus 
daryti iš karvelių mėsos. Mer
ginos atsiveskite savo vaiki
nus, vyrai irgi nepasiduokite.

Lapkričio 17 dieną LMS 
chorų 2-ras apskritys rengia 
koncertinį bankietą, dalyvaus 
keletas chorų. Tai bus di
džiausias bankietas. Dalyvaus 
iš tolimų kolonijų svečiai.

Drg. J. Karsokienė, mūsų 
mokytoja,, kviečia visus cho
ristus ir choristes dalyvauti 
pamokose, nes turime užsibrė
žę didelį darbą atlikti.

Atsihiinkite, kad “Grigutis” 
jau Worcestery.

Aidą Choro Kqiw<

(254-256)

WATERBURY, CONN.
... Spalio, Oct. 29, utarninko vakare, 
8 v. vakare yra rengiamos prakal
bos Amerikos.. Prezidento., rinkimų 
klausimu. Prakalbas rengia Komu-

s
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Kompartijos Waterburio

(254-5)

SKELBKITES “LAISVĖJE

Brooklyn, N. Y.

DAY and NIGHT

Turkish Room, Russian

WiWI M M m ĮĮUjį MH MĄ M M

plokštelės. Nepamirškite 
ir išklausyti šias svarbias

Office Phone 
EVergreen 4-6971

1Q8 GRAND STREET 
Brooklyn, N, Y.

TeJ, Evergreen 8-7179

Managed by

TEITELBAUM

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

at retail under Section 107 
___  ______  ___ at 

Street, Borough oi Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

MAX MUSHLIN
St., Brooklyn, N. Y.

. —.------ ------------

MARY DeSALVATORE
Ave., Brooklyn, N. Y.

irt hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107

St., Borough of Brooklyn,

premises.

Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that Incense No.

at retail under Section 107

Ave., Bqi'ough of Brooklyn, 
to be consumed on the

įžj<*-b' SSKmuMh

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

lAiVWtAI WU LAI LAI M

nlstų Partija, Rua l iberty Hall, 3Q5 
Bank St. Kalbės Michael A. Russo, 
kandidatas į Connecticut valstijos 
gubernatorius ir kiti., kandidatai. 
Taipgi bus girdima prakalba drau
go Earl Browder, Komunistų Parti
jos kandidato į prezidentus, kuri 
buvo pasakyta per radio ir užrekor- 
duota ant 
atsilankyti 
prakalbas.

Kviečia
sekcijos komitetas.

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 10469 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law ąt 
223 Lee Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

223 Lee

NOTICE 
GB 11140 
to sell beer, _
of the Alcoholic' Beverage Control Law at 
301 Jefferson ___ .. , .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATALE GANDOLFO
301 Jefferson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 92-96 Church Ave., 472 Mc
Donald Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN F. ESCHMANN 
d-b-a Beverly Tavern 

92-96 Church Ave.,
472 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undei1 Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2319 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

» JOSEPH PAPPALARDO
2319 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7593 has bepn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 621 Chester St. & 109 Hege- 
man Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to bo consumed on the premises.

RICHARD C. CONNORS 
621 Chester St.
& 109 liegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NO'1'TCE is hereby given that License No. 
EB 2847 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1070 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

' ROSE ARMOCIDA
1070 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2273 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the

MICHELE LISCHIO 
2273 Pitkin Ave., Brooklyn,

NOTICE
EB 2685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 2.22.
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
303 Sumner 
County of Kings, 
premises.

ROBERT WALLEN
303 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
993 Manhattan Ave., Bprough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. |

SAM STAnDTG
J93 Manhattan Ave., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gyven that License No. 
GB 11030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, _2„2 
of the Alcoholic Beverage Control Law 620—92nd -- - - . _ .
County of 
premises.

620—-92nd

NOTICE is hereby gjven that License No. 
EB 2962 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail uti^' Section 107 
of the Alcoholic Beverage Conuc! Law at 
2737 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEFA WIRZULSKI NORWAIS 
2737 Fulton St., Brooklyn, N.

a-

Mateušas Simonavičius
Gražiui Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

Vietos 
tūptos 
vynai,

• bravorų alus ir
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti-

Kiekvieną sųbatą 
karštą vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė<< 
lįomis atdaras 
nuo 1 valandos

Japonu Bombininkai Sužei
dė Amerikos Laivą

Chungking, Chinija. —Ja
ponų orlaiviai, bombarduo
dami laikinąją Chinijos sos
tinę Chungking^,, sužeidė ir 
Amerikos šarvuotą laivą 
upėje; nuskandino vieną an
glų garlaivį.

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puoštą lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold 9xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkamas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St, Brooklyn

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

padarau 
paveiks- 
kr a javus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškaiš.
kalni esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 

F 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.: Gienmore 5-6191

3]"1)51 fl’ill ill

THE PRESIDENT 
My BULOVĄ

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIŲS
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.

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street

OPEN

RHEA

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

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Frl., Sat. and 
Sun. all day and night

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Lilokas nup Hevves eleveiterio stoties

---------- :———~
Lietuviui Kuro Kompanija

(DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmięrųos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aproka\>nus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avės. 

BROOKLYN, N. Y.
TeJ. Stagg 2-?17ą

■'. :•* ■ ■ ...■ -,a ■■I HHI MH HI I I HHB

Siunčiame duomj. per paštą 1 kitus mlesras, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori Ir kalnas.

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

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

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

IŠTYRIMAI DOVANĄI

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

110 Ę»st 16 Sit, New York
Tarp Union Sąųąre ir Irving Place

Valandos: 9 A. M.—8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M.-—2 P. M.
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NewWko^/M^^Zliilof-
Tarnaite Įkaitinta 
Nužudyme Ponios

Pereitą antradienį policija 
išgavusi iš Betty K lempa, nu
žudytosios Rubinients buvu
sios tarnaitės, prisipažinimą, 
jog jinai užmušus savo buvu
sią samdytoją, kada iš nesu
sivaldymo pagiežoj “dėl jos 
nuolatinio barimo“ jai suda
vus ir paskui baimės pasek
mių buvus pastūmėta ją pri
baigti.

■ ■ Mrs. Leah Rubin, Dr. Eli 
H. Rubin’o žmona, buvo at
rasta nužudyta spalių 15-tą, 
savo apartmente. Ją “atra
do” pati tarnaitė pareidama 
kartu su grįžtančiais iš mo
kyklos užmuštosios Rubinienės 
vaikais.
; Iš karto tarnaitė buvo per- 
klausinėta, bet paleista. Per- 
klausinėta ir virš 50 kitų as
menų. Jau pačiuose pirmiau
siuose tyrimuose buvo išaiš
kinta, kad ji užmušta ne api
plėšimo ir ne lytinės atakos 
tisklu. Nuožiūrą ant namiškių 
iššaukė rasta šėpoj bolei žaist 
lazda, kuri išsiskyrė iš kitų 
nauju numazgojimu ir ant ku
rios, po chemiško ištyrimo, 
surasta kraujo žymės. Paskiau 
radę tarnaitės paliktas koji
nes ir batus, kurie taipgi bu
vę švarūs, bet ir ant jų radę 
kraujo žymes, tačiau taip silp
nas, kad negalėjo palyginti, 
kieno tas kraujas. Pagaliau 
apylinkės krautuvininkė, kur 
mergina pirko tą dieną reik
menis vakarienei, tikrino, kad 
tarnaitė turėjusi su savimi 
pundelį, kuriame tikriausia 
turėję būt drabužiai. Remian
tis tuo liūdymu tarnaitė vėl 
sulaikyta ir ilgai kvočiant, 
kaip skelbia policija, prisipa
žinus, kad tame pundelyje ji 
tikrai nešusi krauju sušlaksty- 
tą suknelę i? skudurus, sti ku
riais nuvalė kraują nuo lazdos 
ir peilio, vartotų užmušystėj.

Tarnaitė, sakoma, buvusi ra
mi, švelni jaunuolė, kokios 
niekas nebūt galėjęs įtart ga
limume papildyt žudystę. Pri
sipažinus, ji sukrito ant že
mės apalpus nuo baisumo pa
dėties.

Browderio Mitinge • 
Publika Netilpo

Virš šeši tūkstančiai publi
kos pripildė kiekvieną kampe
lį didžiulės Royal Windsor sa
lės ir apie 1,200 netilpusių sa- 
lėn susibūrė gatvėj prie salės 
klausyt Browderio prakalbos 
garsiakalbiais pereito penkta
dienio vakarą. Tiesa, gatvėj 
stovėti buvo šaltoka, ypatin
gai papūtus nuo Central Par
ko arba paupio vėjui, tačiau 
entuziazmas nugalėjo šaltį, 
lauke stovintieji mitingieriai 
šaukė obalsius ir protarpiais 
dainavo: “We’ll get on the ba
llot, we shall not be moved”.

Pasirodo, newyorkieciai yra 
pasišventę apgint teisę balo
to. kaip vienas kalbėtojų, Mac 
Weiss, Jaunųjų Komunistų Ly
gos pirmininkas, savo prakal
boje šaukė: “Mes kovosim, ir 
kovosim iki galo, kad pataikyt 
Komunistų Partiją ant baloto 
New Yorko valstijoj”.

Mitinge Browderis buvo su
tiktas ilga ir audringa ovaci
ja. Jis ką tik buvo sugrįžęs 
iš Washingtono, kur jis liu
dijo Senato Komitetui apie 
Tammanės boso Flynn skymą 
pasigrobti New Yorko rinki
mus. R.

Jonas Ormanas Išvyks 
Ilgam Maršrutui

Jonas Ormanas, LDS Jauni
mo nacionalis sekretorius, spa
lių 28-tą išvyksta ilgam orga
nizaciniam maršrutui po ry
tines, .vidurvakarines valstijas 
ir dalinai pasieks net vakari
nių valstijų teritoriją, kada 
vyks į nacionalę Atletikos 
Mėgėjų Konvenciją, įvyksian
čią Denver, Colo. Laimingos 
kelionės ir gerų organizacinių 
pasekmių 1

Pataisa
Spalių 24 d., aprašyme 

“surprise party”, buvo pažy
mėta, kad “jaunojo” vardas 
Tadeušas Lapšys—tai klaida. 
Jo vardas ir pavardė yra Te
odoras Slabšys. Už paklaidą 
prašome atleisti.

Kandidatas Kongresan 
Yra Unijistas

Samuel Burt, Am. Darbo 
Partijos kandidatas į kbngres- 
manus iš 14-to kongresinio 
distrikto, N. Y., sako, kad, 
pirmoj vietoj, jis kandidatavo 
dėlto, kad tame distrikte bū
tinai reikėjo darbiečio kandi
dato, kadangi Tammanės 
klausantis demokratas kon- 
gresmanas Edelstein išdavė to 
distrikto žmonių reikalus bal
suodamas už ateivių registra
vimą ir už konskripciją.

“Antrasis mano tikslas,” 
sako Burt savo pareiškime, 
“yra pusiau asmeniškas. Ma
no unijos vadai tapo pasiųsti 
kalėjimai!. Jų vienintelis pra
sikaltimas buvo tame, kad jie 
norėjo pagerint sąlygas dar
bininkams mūsų industrijoj. 
Jie pasiųsta kalėti einant įsta
tymu, kuris buvo išleistas ap
saugoti darbininkus, bet kuris 
karan pasišovusios administra
cijos buvo panaudotas kriu- 
šint darbininkų dvasią, kad jie 
negalėtų kovoti prieš įtrauki
mą į dabar Europoj siaučiantį 
karą”.

Atakos Pasmarkino 
Žmonių Veikimą

Kaip* pranešama spaudoje 
ir girdima žmonių kalbose, 
Tammanės demokratų pasikė
sinimas ant baloto—žmonių 
teisės rinkti ką nori ir būti 
išrinktais—visur sukėlė žmo
nių pasipiktinimą pasikėsin- 
tojams ir simpatiją užpul
tiems. Komunistų mitinguose 
publika netelpa. O didžiau
siam Madison Sq. Gardeno mi
tingui, kuris įvyks spalių 3-čią, 
kaip skelbiama, bilietai smar
kiai platinasi. Jų kainos 44c, 
55c, 66c, 83o ir $140. Gėne- 
ralė įžanga 20c.

Komunistai sako, kad “da
bar neina klausimas užpildy
mo salių, bet ir gatvių”.

Paakstipti nupiginta iki 25c 
įžanga, pereitą penktadienį 
Pas. Parodą atlankė 176,108 
žmonės.

Browderis Kalbėjo 
Unijistams

Earl Browder, Komunistų 
Partijos išstatytas kandidatas 
į Jungtinių Valstijų preziden
tus, kalbėjo tūkstančiui unijis- 
tų viešbutyje Diplomat, N. Y. 
šimtai kitų turėjo grįžti nuo 
durų, kadangi salėj pritrūko 
vietų.

Browderis buvo ką tik su
grįžęs iš Catskill, N. Y., kur 
ėjo perklausinėjimas teisme 
pasirašiusių komunistų nomi- 
nacines peticijas. Jis priminė 
dalį savo vakarykščios' prakal
bos, sakytos unijistams Man
hattan Center, kurioj jis bu
vo pareiškęs, jog “suokalbis 
prieš Komunistę Partiją yra 
suorganizuotas ir diriguoja
mas pono Edward J. Flynn, 
kampanijos vedėjo kandida
tui Rooseveltui.” Jis sakė, kad 
“tas suokalbis atkreiptas ne 
vien tik prieš Komunistų Par
tiją ir apie 200,000 balsuoto
jų, kuriuos mes tikimės bal
suosiant už mūsų tikietą šioje 
valstijoj lapkričio 5-tą, bet 
taip pat atkreiptas ir į falsi
fikavimą šalies rinkimų pasek
mių”. «

Kandidatas plačiai atpasa
kojo eigą perklausinėjimo pa- I 
sirašiusių peticijas, kaip jis tai 
matė pats sėdėdamas teisma- 
butyje, kaip įbauginti, įgrąsin- 
ti ir išmokinti kaip kalbėti 
biedni žmonės, tarsi poterius, 
visi atsakinėjo žodis žodin 
tuos pačius atsakymus, būk 
jie padarę klaidą, misliję pa
sirašą prieškarinę peticiją. Ir 
kaip . jie, nežiūrint terorizavi
mo, jei , kur teisėjas daleido 
komunistų advokatui pastaty
ti jiems kelis klausimus, jie 
norėjo atsakyti teisingai. Pa- 
vyzdin, advokatas vieno liū- 
dininko paklausė:

“Ar jūs buvote ant WPA, 
kada pasirašėt tą peticiją?”

“Ne, nebuvau,” atsakė bu- 
vusis bedarbis.

“Ar jūs dirbate prie WPA 
nuo to laiko kaip atšaukei sa'- 
vo parašą?”

“Taip, aš dabar turiu dar
bą.”

Panašių atsakymų buvo 
daug. Kitas vėl, paklaustas 
advokato, ar jis žinojo, ką jis 
pasirašo, atsakė:

“Aš nežinojau, kokios bus 
to pasekmės.” Tada teisėjas, 
norėdamas liudininką pataisy
ti, paklausė: “Ar jūs nežino
jot, kad jūs elgiatės blogai, 
kada jūs' pasirašėt tą petici
ją?” žmogus pagalvojo, buvo 
bepradedąs ' kalbėti, vėl pa
galvojo ir atsakė:

“Ąš spėju, kad aš pada
riau klaidą, aš turiu išlaikyt 

l didelę šeimyną”. Kaip diena 
buvo aišku, kad tas žmogus 
atšaukia parašą po gręsme al- 
kint šeimyną.

Taip ėjo visa ta garsioji 
“up-state” byla. Dėl tos ata
kos ant žmonių teisių Browde
ris perspėjo unijistus sekamai:

“Jeigu tie drąsūs banditai 
praeis su ta žalia medžiaga, 
tai nėra žmogaus teisės šioje 
valstijoje ar šioje šalyje, kuri 
bebūtų verta dviejų centų po 
šių rinkimų. Jeigu jie tą ga
lės padaryt Komunistų Parti
jai, jie galės tą padaryti bile 
darbininkiškai organizacijai 
šioje šalyje. Ir jeigu amatinės 
unijos ant- to nepabus ir ne
prabils tuo klausimu, tai jos 
tą pradės ant savo kailio jaus
ti labai greit, jeigu dar nepra
dėjo jaust.” .

Jisai taip pat įspėjo,- kad 
“prašymas unijos gint baloto 

'teises komunistams nereiškia 
prašymą unijos ginti komunis
tus. Nieko panašaus. ’Jūs tuo- 
mi tik prašote Unijas pamatyt 
faktą, kad komunistai jas.gk 
nžį ir kad jeigu komunistai bus 
parmušti, tada unijistai bus 
sejcąpiį/ir dėl savęs apsigyni- 
mp ./unijos privalo prabilti ip 
sulaikyti tą ataką ant baluty 
teisfį .i,. ”

Unijistai sutiko Browdęrip

Dviem Dienomis Sukėlė 
Virš $20,000

Kaip žmonės yra pasiryžę 
ginti baloto teisę aiškiai ma
tosi iš gausaus atsiliepimo į 
Komunistų prašymą aukų gin
tis nuo užpuolikų, norinčių 
partiją numesti nuo baloto 
New Yorko valstijoj.

Kaip skelbiama “Daily Wor- 
keryje”, New Yorko komunis
tai dviem, dienomis sukėlė 
$20,000 baloto gynimo fon
dui. Lietuviai, sakoma, irgi 
neatsilieka, jų kuopos šiomis 
dienomis smarkiai pašokėju
sios savo kvotoje. Teko kal
bėtis su vienu iš jų. Jis sako:

“Bėda, kad mes, darbuose 
paskendę, ne visų norinčių 
partijos kovą gynime baloto 
paremti paprašome aukų. 
Štai tik vieną netikėtai sutikęs 
priminiau, kad mums dabar 
labai reikia pinigų, ir davė 
penkinę. Ir ne koks turčius, 
bet darbo žmogus.”

Jis sako, kad lietuviai da
bar pasiryžę savo kvotą ne tik 
išpildyti, bet dar ir perpildyti, 
kadangi esamosios sąlygos to 
reikalaujančios.

L. K. N.
t

Drafto Tarybos Baigia 
Sąrašus

Pereito penktadienio vaka
rą jau 236 lokalinės drafto 
tarybos iš 280 buvo baigusios 
registrantų sąrašų paruošimo 
darbus, bet apie 50 tarybų 
buvo atsilikusios, nespėjusios 
baigt darbus paskirtu laiku.

Šaukiamiems karinėn tarny
bon, kaip skelbia nacionalis 
ofisas, duosiąs mažiausia 5
dienas pasiruošti tarnybai. 
Traukimas numerių jau bus šį 
antradienį. Paskui, žinoma, 
ims keletą dienų, kol bus su
tvarkyta ir išsiųsta šaukimai 
tų, kuriems teks eiti pirmiau
sia.

Willkiui Remi Komitetas 
Turėjo Prakalbas

Pereito penktadienio vaka
rą, Liet. Am. Piliečių Kliubo 
salėj, Lietuvių Komitetas Will-. 
kiui Remt turėjo prakalbas, 1 
kuriose, tarpe kitų, kalbėjo ir 
lietuviai. Kadangi buvo skelb
ta, jog rodys paveikslus apie 
Lietuvą, o įžanga nemokama, 
tad sutraukė nemažai publi
kos, ypač moterų. Paveikslai 
buvo seni, dar su “smetonėle”, 
kadangi naujosios Lietuvos 
paveikslų dar niekast nespėjo 
gauti, o ir negalima tikėtis, 
kad šie būtų rodę tas džiaugs
mingas demonstracijas, jeigu 
jau ir būtų buvusios gauna
mos.

Buvęs.

Kandidatas Plačiai 
Maršrutavo

Komunistų kandidatas į vi
ceprezidentus James W. 
Ford buvo sugrįžęs New Yor- 
kan po ilgo prakalbų maršru
to pietinėse ir vakarinėse vals
tijose ir pradėjo maršrutuo.t 
rytinėse ir vidurvakarinėse 
valstijose, kur padengs pas
kutinius, didžiuosius mitingus 
ir baigs su prakalbą lapkričio 
3-čią, Madison Sq. Gardene.

• ~MIR E

Morta Slavikienė, 67 m. am
žiaus, 235 Moore St., Brook
lyn, mirė spalių 24 d., St. Ca
therine ligoninėj. Kūnas pa-, 
šarvotas graboriaus Bieliaus
ko koplyčioj. Bus palaidota 
spalių 28 d., šv. Jono kapi
nėse. Laidotuvių apeigas pri
žiūri graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

perspėjimą su didžiausia aty- 
da ir palydėjo jį audringais 
sveikinimais. Unijistai jį su
prato. H^galėtų. nesuprast, nes 
juk ir šapoęe bjaurus teroras 
prieš tikrus unijistus jau kelia 
g'alvą. U. D.

Lokalas 3 Laimėjęs 
Balsavimus

Elektristų Brolijos Lokalas 
3-čias, AF of L, tapo pasirink
tas Leviton Manufacturing 
Co., Greenpointėj, darbininkų 
balsavimuose pasirinkimui un

cijos. Už Lokalą ^-Čią paduota 
balsui,229 prieš 70. Viso bal
savimų teisę turėjo 1,499 as
menys.

Balsavimus pravedė Nac. 
Darbo Santykių Taryba, Co
lumbus salėj, 3 Meserole Avė.

Lokalas 3-čias yra pasižy
mėjęs uoliu darbininkų reika
lų gynimu ir tikrojo unijizmo 
saugojimu.

Išvažiavo Pietą Link
J. ir E. Gasiūnai ir D. M. 

ir K. šolomskai išvažiavo į 
Floridą savo atostogų proga 
aplankyti E. Gasiūnienės bro
lį Artūrą Norkų su broliene, 
ir pamatyti pietinį šalies kraš
tą. Taipgi aplankys ir kitus 
tenykščius lietuvius. Sugrįš už 
poros savaičių, Tikimės, kad 
tokius .keleivius išleidus, su
lauksime ir įspūdžių. Laimin
gos“ kloties!

Mrs. Poletti, gubernatoriaus 
pavaduotojo žmona, bandė sa
kyti prakalbą už Rooseveltą 
prie Morgano Banko ant Wall Į 
St., bet turėjo tik diskusijas, 
kadangi Willkio pasekėjų bū
rys ją pertraukinėjo klausi
mais.

Išmesta iš kambarėlio dėl 
prasiskolinimo $10 rendos, 
Mrs. M. Fullerton paliko sa
vo 7 mėnesių kūdikį prie au
to “drives”. Ją areštavo.

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVR

PRANEŠIMAS
— ■—“—... -- ■

Gerbiamieji:
Jumis gerai pažįstamas A. Petraitis persiskyrė su 

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

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

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

M. PETRAITIENIĖ ir SŪNAI.
• /

409 ir 436 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Lietuviui Rakandui 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.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško Ir AmerlkonlSko stiliaus. Puikūs, HetuvUko 

namų darbo, kilbasai ir kepta paridena; gaspadorUkai 
nuvirti kopūstai ir bar&člaL

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

MM U M WW MM MW MM MM MW MM MM MW MM MM MM MM MM MM MM MM MM MV MM MM MM Ml

Vasaros laiku visada yra grata* pasirinkimas plenllkų valgių 
ir dnrtoviy—virty tr Salių. )

Gasolina valant vazonus, jie 
užsiliepsnojo ir padegė A. 
Cippolo apartmento virtuvę, 
48 Harrison Ave. Gaisrage- 
siam skubiai pribuvus niekas 
pavojingai nenukentėjo.

C. Ferreiro, 25 m., bedarbis, 
sulaikytas kaltinimu bandžius 
prievarta pasinaudot 15-kos 
metų mergaite, 45-36 49th St., 
Sunnysidėj.

Miegojusi mergina pagaliau 
prisipažino, kad jos tikrasis 
vardas esąs Winifred Rutz ir 
tą patvirtino jos teta iš Chi- 
cagos. Ją neužilgo paleisią iš 
ligoninės namo.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restauranas, “Para

mount Coffee Pot,” 216 Broadway, 
Brooklyn, N. Y. Kaina labai priei
nama. Kreipkitės ant vietos, savi
ninkas visada būna.

(254-6)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja vienas kambarys 

moterei arba merginai. Gera trans- 
portacija. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės— Mrs. Stankevicz, 1513 
Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.

• (254-6)

F. W. SHAUNS 
(SIIALINSKAS) 

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
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