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KRISLAI
Bagočius Teisinasi. , 
Apie Jūrininkus, f/ 
Naujos Lenktynės. 
Korespondentams.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams
Rašo A. Bimba. 

------- s-----------------------------------
Matyt, poną Bagoeiu sąži

nė graužia. Mat, jis perdaug 
autoriteto pasiėmė, kai nesi
klausęs nei SLA nariu, nei 
Pildomosios Tarybos susidėjo 
su smetonininkais ir nuvažia
vo prezidentui Rooseveltiii 
ranką pabučiuoti. Dabar vyras 
teisinasi.

Jis sako: “Aš esu tikras, 
kad atstovavau daugumos mū
są Susivienijimo nariu nusis
tatymą ir pageidavimus.”

Smetona irgi taip manyda
vo ir sakydavo, bet niekados Tuonij Laužoma šalies Kon-

/
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Metai XXX. Dienraščio XXII.Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Lapkričio (Nov.) 4, 1940 Pavienio Numerio Kama 3c.

kareivių ir 100 arklių.

New York. — Republiko 
nų kandidatas į prezidentus 
čia savo kalboj vadino Roo- 
seveltą diktatorišku; sakėsi, 
kad pats gerbiąs visus žmo-

ž fg

Graikai Suėmę 400 Italų į 
Nelaisvę; Italai Artinasi 

Prie Janinos

4

dabar kovoja prieš besiveržian-

fe’j-' /ta-'- ■

Graikų motorizuota kariuomenės dalis, kuri 
čius į Graikiją Italijos fašistus.

XTz. OCA T A TQAriT'Q ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
iv O. Z, O U LAloVEO Telefonas: StagK 2-3878

Suimti 25-ki Unijos 
Lapelių Skleidėjai 

Prie Fordo Fabriko

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

tų “atstovaujannr 'stitucija ir Federalio Teis-
pasielgė ir Bagočius. I mo Spiendimas

Kokią teisę p. Bagočius tu
rėjo SLA narius atstovauti ir 
už juos kalbėti, jų visai 5ie- 
atsiklausęs? Ar tai ne nume
rio pirmo apgavystė ir politi
nė šulerystė?

Aną dieną šioje vietoje da
viau suprasti, kad jūrininkų^ 
unija, užgirdama Lew įso nu
sistatymą, užgyrė Willkie kan
didatūrą į prezidentus. Bet 
taip nėra, ši unija užgyrė 
Lewiso kritiką prieš Roosevel
tą, bet neužgyrė Willkie kan
didatūros.

Dar nematėme nei vienos 
didžiosios CIO unijos, kuri 
būtų užgyrus Willkie kandi
datūrą. Daugelis jų pareiškė, 
kad jos neremia nei Roosevel
to, nei Willkie. Kitos pasisa
kė už Rooseveltą. Ypatingai 
Rooseveltą karštai remia rub- 
siuvių ir automobilistų unijos.

Dearborn, Mich.—Policija 
suėmė 25-kis CIO unijos la
pelių dalintojus prie Fordo 
automobilių fabriko. Tarp 
suimtųjų yra ir valstijos se
natorius Stanley Novak. Jie 
areštuoti už tai, kad sulau
žę vietinį miesto įstatymą, 
kuris uždraudžia dalint la
pelius prie Fordo fabriko. 
Senatorius Novak pareiškė, 
jog šis miestinis įstatymas 
yra priešingas šalies konsti
tucijai. Žymėtina, kad an
dai ir federalis teismas pri
pažino Fordo darbininkam 
nevaržomą unijinę veiklą.

toBet vietinė vyriausybė 
nepaiso.

Visi dabar areštuoti la-

Naujosios Lietuvos priešai 
pradėjo labai įdomias ir smar
kias lenktynes, būtent, kuris 
geriau gali išplūsti Lietuvą ir 
jos šalininkus. Kol kas pirmoj 
vietoj stovi Jurgelionis su sa
vo “šunimis.” Kas jį pra
lenks? Nejaugi Grigaitis pasi
duos ?

Šiuo tarpu šiek tiek prare
tėjo korespondencijos. Gal 
perėjimas iš vasaros į rudenį 
paveikė mūsų gertu korespon
dentus. •

Nepasiduokite, draugai, 
sų miesto skaitytojai nori 
nių iš jūsų miesto.

Ką daro ir veikia jūsų
tuviai? Kokios naujienos dar
bininkų fronte — dirbtuvėse, 
unijose ?

Pasiteiraukite, parašykite.

Jū-

lie-

amerikoniš- 
labai gražiai 
iietuvį pia- 
Vytautą Ba- 

jam ruoš

Girdėjau, kad 
ki muzikai žada 
priimti žymiausį 
nistą profesorių 
cevičių. Neužilgo
koncertą garsiojoje Carnegie 
Hall salėje New Yorke. Pas
kui bus suruošti koncertai ki
tuose miestuose.

Vienur Graikai Įsi 
veržė į Albaniją;
Kitur Laimi Italai---— 4-- ---

Willkie Užreiškė, kad pas Jį
Sjebūsią Komunistams į

Vietos t

Gazolino Stoka Sulaiko 
Italą Orlaivius Nuo 

Plačią Veiksmą

DIDŽIULIAI VALDŽIOS UŽ
SAKYMAI K 0 M P A NI JAI 

LAUŽANČIAI ĮSTATYMUS

V Ibi UdUcu clItlbLUULl 1d,“ | li(JW J 

•elių skleidėjai laikomi po Balkanų 
25 paranka iki teismo.
Teisėja

New York. — Sugrįžęs iš 
j Spenceris Wil

liams, Amerikos Columbia

New York. — Amerikos 
valdžia davė vis didesnius 
karinių darbų užsakymus

Italai Tvirtina, kad 
Amerika “Tikrai” 

Eisianti į Karą

Nina Neuenfelt radio korespondentas, sako
paliuosavo kelis CIO Auto- sužinojęs iš pačios Romos 
mobilių Darbininkų Unijos kad, ItellJ0S orlaiviams jau 
vadus, kurie buvo pavasarį/ , . v . 
areštuoti už unijinių lapelių ipalygunti mažai
vadus, kurie buvo pavasarį^rūksta gazolino; todėl jie 
areštuoti už unijinių lapelių !paJX^mtl mazai teveikia 
dalinimą prie Fordo fabri- Pries anglus.

Roma. — Italų dienraštis 
, i“Giornale d’Italia” rašo, 

Bethlehem Plieno korpora- girdi, Jungtinės Vals
tijai, nors CIO Plieno Dar- tįjos “tikrai” vedamos į ka- 
bininkų Unija protestavo. ra AngĮįją prieš Vokįeti- 
CIO nurodė, kad ta korpo
racija nepripažįsta unijos ir 
laužo darbo algų-valandų įjna> ^aj Amerika jau da- 

Iįstatymus; i" 11

“Giornale d’Italia” tvir-

Athenai, Graikija.—Grai
kai praneša, kad jie per 
žiaurų mūšį durtuvais įvei
kė dalį italų kariuomenės, 
atmetė ją šešias mylias at-| 
gal per Albanijos sieną; už- nes, bet, girdi, šioj Willkio
ėmė vieną kalvą ir albanų “kovoj už demokratiją tai 
kaimą Biklikstą, ir grumo- nėra vietos komunistam, fa- 
ja apsupt italus Koritzoj. šistam ar neziam.” 
Prie Biklikstos graikai suė-| ------------------ .

" R»»seveltas Sako: Re-
C'l 1 • I .P TTY i I publikonai Patys Sau

k xoinmlzQ k nvtii Pntvna 1 *
■A® I,# 
Avo Saloniką, Korfu, Patras, 

Mytilene, Canea ir kitus 
Graikijos miestus; užmušė 
100 nekariškių žmonių ir 
sužeidė 200. Graikų lėktuvai jentas 
nušovė du italų orlaivius, o kalboj Academy of Music 
savo neprarado nė vieno, penktadienį sakė, kad repu- 

|blikonų vadai iki šiol nepa
skelbė savo principų, ir ne
žinia ko jie nori. Vieną die
ną, girdi, republikonai už
gina užsieninę politiką da
bartinės valdžios, o ant ry
tojaus ją smerkia; vieną 
diėhą jie peikia Naująją 
Dalybą, o sekančią dieną 
jau žada palaikyti darbo 
žmonių laimėjimus, kuriuos 
jiem suteikė Naujoji Daly
ba. Republikonai kongrese 
balsavo prieš paramą far- 
meriams ir prieš lėšas šalies 
gynimui; o dabar jie deda
si farmerių draugais ir pri
kaišioja dabartinei valdžiai, 
kad ji apleidus ginklavimą
si. Jie esą veidmainiai ir 
klastuotojaų kaip sakė Roo
seveltas. . .

Jis, be kitko, smerkė Dai-V 
ly Workerį, kam šis laikraš
tis išspausdino skelbimą tų, 
kurie remia Willkie prieš 
Rooseveltą. Dėl to Rooseyel- 
tas sakė, būk komunistai 
stoją už republikonus. Roo
seveltas taip pat tvirtino, 
kad fašistiniai elementai ei
na su Willkiu prieš jį.

Šioj kalboj Rooseveltas 
pakartojo, kad nesiųsiąs 
Amerikos kareivių į sveti
mus karus, bet anglam duo
siąs kariniai - medžiaginės 
paramos.

t Rooseveltas perstatė re-
sevelto įtaką tenai. Vienpj7publikonų partiją kaip did- 
tokioj kalboj jie pavadino žiųjų turčių įrankį,, o savo 
Rooseveltą met “dvasiniu valdžią jis vadino draugais 
tėvu Anglijos karo politi- paprastų piliečių ir smulkių- 
kos.” ijų biznierių. Bet, girdi, aš

---------- žiūriu, kad būtų apgintos 
Cleveland, Ohio. — Roo- teisės kaip mažųjų, taip ir 

seveltas prižadėjo tik trečią didžiųjų.
terminą būt prezidentu, o( Prez. Rooseveltas kelis 
po to daugiau nekandida-( kartus pabrėžė, kad jis pa- 
tuot. laiko privačios nuosavybės
--- —- ---------------------- - teisę. Jeigu perdaug žmonių 

Vokiečių bombininkai pa- negalėtų^pragyventi (ir su
degė kelias anglų prieplau- kiltų), tai būtų pavojus ir 
kas ir taipgi sėkmingai (privačių pelnų santvarkai, 
bombardavo orlaivių stovy-! Tai tuom sumetimu jis pa- 
klas ir įvairius fabrikus An-sistengęs pravest nedarbo 
glijoj.-----------------------------^apdraudą, senatvės pensijas

Per dieną vokiečiai nu- ir kitus socialius įstatymus,

Keturi anglų orlaiviai 
bombardavo italų kariuome
nę Albanijoj ir Graikijoj.

Anglų laivai iškėlė kiekį 
savo kariuomenės į Graiki-

aannima one roroo laon- ---------- - i • x - t°^1 valdzįa>,bar netiesioginiai kariauja1]*08 salą Kretą veikt prieš
ko. Jinai sako, kad lapelių! .Pa®ak. to korespondento, PaSal J* ‘Vokiečiui lta,us’ '

tai Italija turėjo tik ketu- duot Bethlehelh korporaci- ,Nes Roosevelto valdžia su-uždraudimas ten laužo kon
stitucinę amerikiečių teisę. I . ...

Dabar suimtieji, todėl, lPras^ie!? ymkalam, 
traukiami į teisėjo L. r i italai išstojo kai

- • • • 'Angliją. Italija „
— .J.,-, I1Mrr.(1 kad, susmukus Francijai, užsakymus, viso'už $1,123,- 
teisėjas 1937' greit pasiduosianti ir Angli- ] 081 930, kaip kdd^protestuo- 

įr ja. Tai, girdi, todėl italai namas įaso L. r. nuaenz

Schaeferio teismą. Jis yra 
žinomas kaip Fordo patro
nas. Tai šis 1 
metais suorganizavo 
kompanišką Fordo unijėlę,'Pra”^° -arp

riem mėnesiam gazolino pa- J ai-karinių užsakymų. Bet 
kada valdžia to nepaiso ir iki šiol 

an prieš davė tai korporacijai did- 
tikėjosi, žiausius istorijoj karinius

Daily Workeryj.

Prieštarauja
---------------- /

Brooklyn, N. Y.—Prezi-
> Rooseveltas savo

o

vadinamą “Laisvės Legio
ną.”

1,150,000 Daugiau 
Žmonų Gavo Darbus
Washington. - — Rugsė j o 

mėnesį šiemet pasamdyta

Dabar Italija tegaunanti 
žibalo tik iš Rumunijos, bet 
visai mažai. Perdirbus jį į 
gazoliną, sako, jo užtektų 
tik vienam dideliam karo 
laivui, jei tas laivas nuolat’ 
veiktų.

Rooseveltas ar Willkie
dar 650,000 “naujų” žmonių £ygjaj Reikštų Karą, 
į įvairius darbus Jungtine- ™
se Valstijose.

Lyginti su pernai metais, 
dabar 1,150,000 daugiau as- 

i menų turi darbus. Bet dar 
O kaip su lietuviška publi-‘yra 8,544,000 bedarbių.

ką? Mes irgi labai norime su 
prof. Bacevičium susipažinti. 
Džiugu, jog tam pasitaiko 
auksinė proga. FroL Bacevi
čius skambins pianu dienraš
čio “Laisvės” koncerte lapkri
čio 10 dieną.

Tegul Brooklyno ir . visos 
plačios apylinkės publika pa
sinaudoja šia proga. Girdėtis, 
kad “Laisvės” prieteliai ir mu
zikos mylėtojai žada atvykti 
koncertan iš tolimų miestų. 
Nesistebėsite, jeigu pamatysi
te “feisus” iš Naujosios An
glijos ir Pennsylvahijos.

Sako Daily Worker
New York. — Dienraštis 

Daily Worker rašo: Kaip 
Roosevelto, taip Willkio iš-

Vokiečią Bombininkai 
Nuskandinę Du Kari

nius Anglą Laivus
Berliri> — Vokiečių koma-

sitarė bendradarbiauti su 
Kanada, Anglijos pusiau- 
kolonija; “Jungtinės Valsti
jos virto ginklų ir amunici
jos sandėliu Anglijai; per
vedė anglam 50 Amerikos 
karinių laivų - naikintuvų; 
visais būdais padeda Angli
jai medžiagomis ir finan
sais ir suderino karo reik
menų gamybą tarp Jungti
nių Valstijų ir Anglijos... 
o pats Rooseveltas ir jo val
dininkai nuolat šmeižia Ita
liją ir Vokietiją.”

it

Italai Praneša:
Roma. — Italų kariuome

nė pasiekė miestelį Dobrą, 
už 10 mylių nuo Janinos. 
Per savaitę karo italai iš 
Albanijos nužygiavo 18 iki 
20 mylių į Graikiją.

Amerikos Ministeris Sa
ko: Naziai Darbuojąsi 

prieš Rooseveltą
Wilkes-Barre, Pa.—Ame-

, . . . Giornale d’Italia” ir kiti rikos vidaus reikalų minis- 
da praneša, kad jų orlaiviai jįaĮų laikraščiai, vienok, tei- ^eris Harold Ickes čia tvir- 
bombomis nuskandino vie- Vokietija ir Italija ^no masiniame susirinkime,
ną • Anglijos šarvuotlaivį, “vis tiek laimės karą” ne
vieną mažesnį karinį laivą-.j žiūrint, ar Rooseveltas bus
naikintuvą ir 12 prekinių 
laivų, viso 47,000 tonų įtal
pos. Be to, vokiečių bombi- 
ninkai pavojingai sužeidė 
devynis kitus prekinius an-

išrinktas prezidentu 
Willkie.

ar

kad Vokietija darbuojasi, 
idant Rooseveltas prakištų 
rinkimus. Ickes nurodė, jog 
visi vokiečių nazių ir italų 
fašistu laikraščiai Ameriko- v

*
a

I

I

r

Šitokią apyskaitą paskel-. rinkimas prezidentu lygiai * laivus, 36,000 tonų. Šie
be Amerikos Darbo Federa- reikštų Amerikos traukimą
cija. Ji sako, jog tai karo 
reikmenų gamyba sumažino 
bedarbių skaičių. Pagal Fe
deracijos skaitmenis, šiemet 
rugsėjo mėnesį visi darbi
ninkai šioje šalyje 
gavo 273 milionus 
daugiau algų negu 
tą patį mėnesį.

bendrai 
dolerių 
pernai

N. Thomas Nemato Skirtumo 
Tarp Roosevelto ir Willkio
Pittsburgh, Pa.—Socialis- 

;ų kandidatas į prezidentus 
Norman Thomas viešoj kal
ioj pareiškė, kad “nėra jo
do skirtumo svarbiais klau
simais tarp. Roosevelto ir 
ĮVillkio;” tai ši demokratų 

r . republikonų rinkimų 
kampanija yra “klastinga”, 

Kaip sako Norman Thomas.
Ar tai ne tragedija? Ar tą? 

ne padrąsinimas kapitalisti
nėms partijoms su darbinin-

į karą. Ragina —
“Kuo skaitlingiaušia bal

suot už Browderį, komunis
tų kandidatą į prezidentus, 
ir už James Fordą — į vice 
prezidentus tose valstijose, 
kur jiedu neišmęsti iš rinki
mų sąrašų. O kitose valsti
jose patys piliečiai balsuo
dami teįrašo Browderį ir 
Fordą ir tebalsupja už juos.

“Kuo daugiausia balsų 
vietiniams komunistų kan
didatams. Išrinkt pažangius 
ir karui priešingus kandida
tus į Jungtinių Valstijų 
kongresą ir į įvairių valsti
jų seimelius.”;

iv m i it i • v ir je agituoja balsuoti už Will- Is AnglŲ-VokieClŲ Karo kie į prezidentus. Taip, gir-
di, jie daro pagal įsakymus 
iš Berlyno.

Ministeris Ickes priminė 
ir kokias radio kalbas vo
kiečiai iš Berlyno skleidžia 
Pietų Amerikai prieš 'Roo-

laįyai gabenę svarbius ang- London, lapkr. 3. — Va
lam krovinius, nes juos ly- kar anglų orlaiviai numetė 

tonus bombų į Berlyną, pa
degdami Klingenburg elek
tros dirbyklą ir pataikyda
mi į kai kuriuos sandėlius ir 
geležinkelių stotis. Jie taip
gi bombardavo karinius vo
kiečių fabrikus įvairiose 
vietose ir atakavo penkioli
ka priešo orlaivių stovyklų.
- Vokiečių bombininkai va
kar mažai žalos tepadarė 
Londonui ar kitiem anglų 
miestam. Anglai nukirto 11 
vokiečių orlaivių, o savo 
prarado 7.

dėjo 20 naikintuvų ir eile 
submarinų.

Vokiečiai Siūlą Taiką

London, lapkr. 3. — Va-

S.<

London, lapkr. 3. — Ang
lų laikraščiai rašo, kad Hit
leris pasiuntęs Amerikai se
kamas sąlygas, kuriomis jis 
taikytųsi su Anglija:

Anglijos imperija pasiliks 
čielybėje; bet anglai turės 
nėsikišt į Vakarų Europą, 
kurią vokiečiai užkariavo. 
Vokietija darys. 10 metų ne
puolimo sutartį su ’Anglija 
ir Jungtinėmis Valstijomis.

Praeis prezidentiniai rinki-1
1 T1A /X 1/M A 4-A t Atl MA1A11r\I1 J

Teisme
Negras<po-

ligoninę ir kelis šiaip na- Per dieną vokiečiai nu- ir kitus socialius įstatymus, 
mus, o karinių nuostoŲiį be- šovė 10 anglų orlaivių, o idant ir paprasti žmonės

dėjimui
• ’ I

veik nepadarė nei čia nei 
kitur.

O abu
anglai — nukirto du vokie- galėtų gyvent ir būtų pa
čių lėktuvus. tenkinti.

mai. Demokratai su republi- 
konais pasisveikins, užmirš 
vieni kitų griekus. Visi išvien 
varžys liaudies demokratines 
teises.

Taip būdavo pirmiau, taip 
bus dabar. O jiems pavojaus 
nėra taip ilgai, kol organizuo
ti darbininkai laikosi prie 
skverno senųjų partijų. •

Hillmanas už Rooseveltą.
Lewises už Wil kie.
vadovauja didžiajam CIO ju-.«« »

(•kais nesiskaityti po rinkimų?/] ORAS. — Giedra, nešalta

Washington.
prisipažino kaltas Roulhac 
Blouht, kad jis grūmojo nu
žudyt . Rooseveltą. Bausmė 
jam d^r nepaskirta. z

< t I

Nęw York. — Negras<po- 
licininkas James Sloan, su
spardytas Roosevelto sekre
toriaus St. Early’o, vis tiek 
žada balsuot už Rooseveltą. 
Early atsiprašė.

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Anglų orlaiviai j 

mėtė bombas tiktai į pa
prastas gyvenamąsias vie
tas Berlyne, padegė .vieną 
ligoninę ir kelis šiaip na

•3
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, Už Ką Balsuoti?
Rytoju, lapkričio 5 d., Amerikos pilie

čiai rinks krašto prezidentą, senatorius, 
kongresmanus ir kitus įstatymdavius. 
Mes čia nekalbėsime apie kitus,'—pasi
tenkinsime pabrėžimu keletos minčių 
apie prezidentinius kandidatus, apie pre
zidento rinkimą. !

Visų pirmiausiai, šiemet prezidento 
rinkimai yra nepaprastai svarbūs. Jie 
svarbūs dėlto, kad mes gyvename labai 
įtemptą gyvenimą, kad pasaulyje siau
čia imperialistinis karas ir mūsų kraš
tas gali būti įtrauktas į tąjį karą bile 
kada.

Todėl, kai kiekvienas protaująs pilie
tis eis prie rinkimo būdelių, kai jis pa-’ I 

: duos savo balsą, jis privalo turėti galvo- 
' je tą vyriausiąjį klausimą: Ar mano pa

duotasis balsas pasitarnaus taikai ar ka- 
\ rui? Šis tai yra principinis klausimas ir 

tas pilietis, kuris jį bandys išmesti iš gal- 
■ vos, neatliks savo svarbiausios pareigos.

Nesame vaikai ir puikiai žinome; kad 
į šiemet prezidentu nebus išrinktas nei 
; Browderis (komunistų kandidatas), nei 

Thomas (socialistų), nei kurios kitos 
“ mažųjų partijų kandidatas. Preziden

tu bus išrinktas in$n&s| is dviejų: 
arba demokratų kandidatas, — prezs 

J; Rooseveltas arba republikonų—Willkie.
Būtų labai lengva mums patarti ir dar 

’ lengviau būtų piliečiui balsuoti, jei vie
nas iš stambiųjų partijų kandidatų būtų 1 
griežtai išstojęs už Amerikos išlaikymą 
taikoje. Tuomet mes, mažai galvoję, pa- i 
sakytume: balsuokite už tą kandidatą., : 
kuris griežtai stoja už taiką, kuris prie
šingas karui, kurio programa ir nusista
tymas yra nusistatymas ir programa tai- * 
kos.

Deja, kaip skaudu pasakyti, kad t<- 
nėra! Abu kandidatai—republikonų i* 
demokratų—tuo klausimu yra kaip du 
vandens lašai. Vienas ir kitas griežta1, 
stoja už rėmimą karo Europoje, vienas i ’ 
kitas del to visiškai net nei nesiginčija!

Nepasakysime mes tuo klausimu ryš
kiau, kaip pasakė žymiausias Amerikos 
rašytojas, Theodor Dreiser. O jis pasa
kė labai trumpai, storai ir ryškiai! Dre 
seris sako, kad abi didžiosios politines 
partijos šiuo metu susitarė neturėti joki į 
nesusipratimų karo klausimu (“You find 
that the two major political parties hax e 
agreed not to disagree on that matter”) F 
Ir toliau rašytojas nurodo:
> “Josios susitarė neargumentuoti klau
simu užsienio politikos arba naminės po
litikos, liečiančios karą. Tuo būdu mums 
yra užkirsta iš jų pasirinkimo teisė, tei
sė laisvai debatuoti, teisė spręsti did- 
žiausį mūsų tautos krizį...”

Tai kas gi tenka daryti? Ką turi da; 
ryti pilietis, kuris nori paduoti savo bal
są už tą partiją arba tą kandidatą, kuris 
stovi griežtai už taiką? Amerikos rašy
tojas nurodo, kad, jeigu abu stambiųjų 
partijų kandidatai, jo, balsuotojo, nuo-’ 
mone, gali įvelti mūsų kraštą į karą, tai

tuomet reikia pasirinkti kandidatas ma* 
z žumos partijos, stovinčios už taiką. To

kiame atsitikime visviena bus pareikšta 
žmonių valia už taiką. ”

Rašytojas Dreiseris toliau šitaip sako:
“Aš nesu komunistas ir ne su viskuo 

sutinku, kas Komunistų Partijos progra
moje pasakyta. Bet aš galiu skaityti: ir 
aš žinau, kad čia, Amerikoje, Komunis
tų Partija išstojo prieš karo ruošėjus ir 
prieš karinę isteriją, pasireiškiančią Roo- 
sęvelto-Willkies platformose. Aš taipjau 
Žinau, kad komunistai savo programoje 
turi įdėję, dalyką, stojantį už tai, kad 
.nūsų kraštas nebūtų įtrauktas į karą,— 
;<ad komunistai bando atvirai žiūrėti į 
įkiš mūsų šalies problemų, problemų, 
kaip duoti mūsų bedarbiams žmonėms 
hirbą, kaip iššluoti laukan pasireiškiantį 
iki regyje turtų badą, kaip paskaidyti da- 
j šios tautos turto tiems žmonėms, ku
rie jį sukrauna.

“Kaipo to pasėka, Komunistų Partija 
yra persekiojama, ir 24-riose valstijose, 
įskaitant New Yorko valstiją, žmonėms 
neleidžiama už komunistus balsuoti, nors 
jie to ir trokštų. Aš manau, kad tai yra 
skandalas, jeigu bile kas gali man ar 
jums pasakyti, jog mes negalime bal
suoti už komunistų kandidatą arba bile 
kurį kitą kandidatą, už . kurį mes norime 
balsuoti. Kiek aš galiu matyti, pasilieka 
tik vienas kelias pareiškimui savo ne
sutikimo prieš šį platųjį Amerikos žmo
nių teisių apiplėšimą, tai yra kelias pa
duoti kaipo protesto balsą už komunis
tų ar kurios kitos mažumos partijos kan
didatų sąrašą. Tačiau, kaip jūs matote, 
24-se valstijose nepasiliko tokios partijos 
—partijos, už kurią būtų galima balsuoti 
kaipo prieš-karinę partiją.

“Tuo būdu pasilieka viena priemonė 
šių 24 valstijų piliečiams išbraukti kandi
datų vardus iš sąrašo, kuris jums bus 
priduotas, ir parašyti vardą arba vardus 
to kandidato, kuris jūsų nuomone yra 
tinkamas, ir aš manau, kad jūs tą pada
rysite. Tokis balsavimo būdas pabrėš 
jūsų protestą iki to laiko, kol mes, ne
priklausomieji balsuotojai Amerikoje, 
galėsime . suorganizuoti partiją, stiprią 
užtenkamai, kuri negalės būti numetama 
iš rinkimų sąrašų ir per kurią' galėsime 
teisingai valdyti šį kraštą.”'

Mes manome, kad šie didžiojo Ameri
kos rašytojo žodžiai užtenkamai atsako 
į tuos klausimus, kuriuos mes iškėlėme 
šio straipsnio pradžioje. Mes manome, 
kad tie, kurie nori iš tikrųjų balsuoti už 
taiką, rytoju, eidami balsuoti, paseks ra
šytojo pavyzdį.

kuriaisLondono gyventojas iškeliamas iš griuvėsių, 
buvo apverktas, kai Londoną aplankė “Hitlerio paukš
čiai” (bombanešiai).

Charlie Chaplino Prakalba
Per keletą metų garsusis kietėjusiais ir 

komedijantas Charlie Chap
lin buvo beveik visai nuti
lęs. Žmonės jo labai pasige
do. Bet dabar Chaplin vėl 
pasirodė su tokia filmą (ju- 
džiu), kuri daugelį nustebi
no. Jis tą filmą pats para
šė, pats dirigavo ir pats 
svarbiausias roles joje lošia. 
Filmą pavadinta: “Įhe 
Great Dictator” (Didysis 
Diktatorius). New Yorke 
ši filmą jau rodoma dvie
juose teatruose, būtent, As
tor Theatrę ip Capitol. Sa
koma, kad teatrai prisikim
šę žiūrovų: Neužilgo vei
kiausia ši1 garsi filmą bus

šiurkščiais. 
Mes galvojame per daug, o 
jaučiame per mažai. Mums 
reikia žmonijos labiau, ne
gu mašinerijos. Mums la
biau reikia švelnumo ir ma
lonumo, negu gudrumo. Be 
šių kokybių gyvenimas bus 
žiaurus ir mes prapulsime...

“Orlaivis ir radijas mus 
suartino. Pats šių išradimų 
pobūdis prašyte prašo žmo
guje padorumo — prašyte 
prašo pasaulinio brolišku
mo, mūsų visų vienybės. 
Net ir nūnai mano balsas 
pasiekia milionus visam pa
saulyje—milionus despera
cijoje atsidūrusių vyrų, mo-
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kime. Kovokime už naują5 
pasaulį—švarų pasaulį, ku-i 
riame žmogus turės progą 1 
dirbti, kuris suteiks jauni-: 
mui ateitį, o senuoliams' 
saugumą.

“Prižadėdami žmonėms- 
tuos daiktus, brutai įsigalė
jo. Bet jie melavo. Jie ne-j 4 
išpildo savo prižadų. Jie g 
niekad jų neišpildysi Dikta- “ 
toriai pasiliuOSaVO patys,' Nepavojinga
bet pavergė žmones! Nūnai! —Tėveli, žiūrėk, — šaukia 
kovokime už pasaulio išlais- mažasai Kaziukas, — šita Čia 
vinirną—nušluoti tautinius kiaulė labai panaši į mūsų dė- 
užtvarus—nušluoti godumą, dę Joną! 
neapykantą ir nepakantą!! 
Kovokime už išminties pa-; 
šaulį—už pasaulį, kur mok
slas,..kur progresas ves prie 
visų mūsų džiaugsmo (lai
mės). Kariai! Vardan de
mokratijos, susivienykime!

“Hannah (Chaplino žmona 
Paulette Goddard lošia! 
Hannah’os rolę—Red.), ar1 

įtu girdi mane? Kur tu esi,, 
pažvelk! Pažvelk ____ ,
nah! Debesys sklaidosi.1 priešus ? 
Saulė prasiveržia! Mes iš
einame iš tamsos į šviesą! 
Mes įeiname į naują pašau- šas, o mano 
lį—malonesnį pasaulį, kur kas! 
žmonės pakils virš savo go
dumo, savo neapykantos ir 
savo brutališkumo. Paž
velk, Hannah! Žmogaus 
siela įgavo sparnus ir galų 
gale jis pradeda skristi. Jis 
skrenda į laumės juostą—į 
vilties šviesą—pas tave, pas 
mane ir pas visus! Pa
žvelk, Hannah!”

—Fe, juk taip kalbėti ne
galima, vaikuti!—draudžia tė
vas.

—Kodėl ne, tėveli? Juk 
kiaulė to nesupranta!—aiški
na Kaziukas.

Kaip Čia Mylėsi. . .
Mokyklos k i enA pešasi du 

vaikai. Pro šalį eina kapelio
nas. Sustabdo peštukus ir ta
ria :

, *—Vaikučiai, ar aš jums ne- 
. ,,alV i sakiau, kad mylėkite savo

Turkija Norėtų Liktis 
Nuošaliai nuo Italų 

Karo su Graikija

Vyresnysis atsako
—Kad jis visai man ne prie- 

mažasis broliu-

Geras Patarimas
—Įsivaizduok sau, Skiedrys 

mane jau trečią kartą pami
šėliu pavadino. Dabar jau tik
rai reiks kreiptis į advokatą.

—Et, mesk tuos advokatus: 
jie brangiai kainuoja. Geriau 
nueik 
tikrai 
ne.

pas gydytoją—ir jis 
nustatys, ar tai tiesa, ar

Nėra Ko Bijoti
Darbininkė, atėjusi atsiimti 

algos, paduoda kasininkui ne
švarią atsiskaitymo knygutę.

—Panele, tamsta turėtum 
atsiminti, kad kur nešvaru, 
ten atsiranda milijonai mikro-

Klausia si garsi iilma bus^ijoje atsidūrusių vyrų, mo- -------- ’ bų, — taria kasininkas, rody-
pradėta rodyti pigesniuose •terų ir mažų vaikelių—aukų Istanbul, Turkija, spal. damas į jos knygutę.

------- i -- . ■ ... or, - rrt i iiv. , .i —Nebijokit, pone kasinin
ke, jei ir atsiranda, tai negy
vena. ' '" •' ‘ tr

—Negyvena! Kodėl ? 
—Mano alga tokia maža, 

kad tik aš viena vos teišgyve
nu.

* v . I---- L ------ ’ C------------------------- C —-- ----------C ' v f A

teatruose, kur ją galės pa-(tos sistemos,1 kuri priverčia 3O.-Z-Turkų valdžia stengsis

Didžiulė Vokiečiu Armi 
ja Prirengta Piet- 
Rytinėj Europoj a ■

« - n
London. — Skaičiuojama, 

kad vokiečiai sutraukę 1,- 
250,000 savo armijos į “Pie
tiniai-Rytinę” Europą. An
glai spėja, kad vokiečių ar- Aegejaus Jū

“Žydas Žiūri į Tave.. ”
“Vilnis” rašo:
“Vokietijos naziai turi išleidę knygą 

vardu “Žydas Žiūri į Tave”. Vardas sko
lintas iš gan populiarės knygos “Gyvu
lys Žiūri į Tave.” Toj knygoj pirmas ps - 
veikslas yra popiežiaus. Taipgi ten aišk - 
narna, kad popiežius esąs žydas. Jo tė
vuko vardas buvęs Littman.

“Iš to išvedama, jog katalikų bažnyčia 
valdoma žydų, na, o žydas naziams ba.- 
siai neapkenčiamas.

“Taip Vokietijos fašistai žiūri į kata
likus.

“Bet lietuvių klerikalų spauda, kuri 
vadinasi katalikiška, skiepina hitleristi- 
nę neapykantą prieš žydus. Dar daugiau, 
ta spauda trokšta, kad naziai “išgelbėtų 
katalikišką Lietuvą,” kad jie pagrobtų 
Lietūvą.

“Persisunkę pagieža prieš Sovietų Są
jungą, apimti bolševizmo baimės, jie 
trokšta pagelbos iš savo aršiausio prie
šo, nori, kad jis Lietuvą užvaldytų.

“Skiepindami anti-semitizmą jie pade
da naziams, o naziai ir katalikų bažny
čios aukščiausią galvą skaito žydu. Jie 
bile ką apšaukia žydu, ką jįe nori pa
smerkti, kas jiems nepatinka. r

“Klerikalai nori Lietuvai tokio “išsi
gelbėjimo” kaip Francija dabar turi.”

matyti ir paprasti ‘ darbo žmones kankinti ir . įkalinti 
žmonės. / .:• (nekaltus zinėnes. Tiems, ku-

Dėl šios Chaplino filmos rie £irdi maW aš sakau— 
kilo labai daug diskusijų.1 nepraraskite vilties! Nelai- 
Komercinė spauda labai ne
patenkintą — ypatingai ne
patenkinta filmos pabaiga. 
Mat, Chaplinas savo filmą 
pabaigia nepaprastai įspū
dinga prakalba, atsišauki
mu. Girdi, Chaplinas iš ko- 
medijanto virto komunistiš
ku propagandistu. Jis turė
jęs šį savo veikalą ir baigti 
juokais.

Čionai paduodam minėtos 
Chaplino prakalbos vertimą. 
Tegul kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas su ja susipažįs
ta.

inija ten taikoma šitokiem 
tikslam:

Pastot So\ :etam kelią į 
Balkanus; o eigų tektų su
sidurt su Sov etais; tai mar- 
šuot prįeš Si vietinę Ukrai
ną.

(

Žygiuot pe • Bulgariją ąr- 
ba Graikiją • turkų valdo
mus Dardan 
“rankovę” t:

liūs, vandens 
rp Juodųjų ir
li

Sovietai Pasiruošę
Anglai tėmytojąi skelbia, 

kad Sovietai esą prirengę 
savo armiją, jūrų laivyną ir 
oriai vyną bile įvykiams, ko
kie galėtų atsitikti Balkanų 
kraštuose ir paliest Sovie- 
tų reikalus. ,gauSą,

“ 1 '• '' ■ —- teklių.
Gaukit^ “Laisvei” naujų . darė 

. skaitytojų. gudrumas

Prakalba:
“Man gaila, bet aš ne

noriu būti imperatorium. 
Tai ne mano biznis. Aš be
noriu nieko' valdyti arba už
kariauti. Aš norėčiau pagel
bėti kiekvienam—jeigu gali
ma — žydui, krikščioniui, 
juodveidžiūi, baltveidžiui.

“Visi mes norime vienas 
kitam pagelbėti. Žmonės yra 
tokiais. Mes norime gyven
ti vienas kito laime, o ne 
vienas kito sielvartu. Mes 
nenorime vienas kito neap
kęsti arba vienas kitą nie
kinti. Šiame pasaulyje -vie
tos yra dėl visų. O geroji 
žemelė yra turtinga ir gali 
aprūpinti kiekvieną, Gyve
nimo kelias gali būti laisvas 
ir gražus, deja, mes tą ke
lią pamėtėme, Godumas už
nuodijo žmonių sielas—pa
saulį apibapikadavo neapy
kanta—sugrūdo mus į var
gą ir kraujo liejimą. Mes 
išvysteme paskubą, bet mes 
i oje užsidarėme. Mašinerija, 
kuri pagamina mums visko

atnešė mums neda- 
Mūsų žinojimas, pa
lus cinikais. Mūsų 
įas padarė mus už-

laikytis nuošaliai nuo karo 
tarp Italijos ir Graikijos, 
jeigu į šį karą neįsivels 
Bulgarija arba jei vokiečiai- 
italai nekliudys pačios Tur
kijos reikalų, kaip teigia 
turkų politikai.

Turkijos valdininkai nuo
lat kalbasi telefonu su Grai
kijos vyriausybe.

Bulgarijos Nusistatymas
" Turkai gavo pranešimų, 

kad Bulgarija dabartiniu 
laiku nesikiš į karą tarp 
Italijos ir Graikijos. Tačiau 
Bulgarija, sutelkė daugius 

sų, pavergia jus, suregimen- kariuomenės palei savo ra
tuoja jūsų gyvenimą, įsako Rėžius su Graikija ir Turki- 
jums ką daryti, kaip mąs-da- 
tyti ir kaip jausti!. Tiems, 
kurie ' išmuštravoja 
maitina jus ir elgiasi su ju
mis kaipo su gyvuliais ir 
panaudoja jus kanuolės pa
šarui. Nepasiduokite tiems 
nenaturališkiems sutvėri
mams—tiems mašininiams
žmonėms sų mašininiais 
protais įr mašininėmis šir
dimis! Jūs jiesate mašinos! 
Jūs esate Žmonės! Jūs žmo
niją tu ritę prie savų širdies; 
Ne nęapkęskite! Tiktai tie 
neąpkenčia, ■ kurių niekas 
nemyli—neapkenčia tik ne
mylimi įr nenaturališki!

Kariai! Nekariaukįt už ma^ jar ne^^u būtent,' 
vergiją! Kovokite uz laisvę!iap tai jau reigki kad da. 
šv. Lukošiaus knygos 17-;bar kaJsmet ateiviams ne. 
tam skyriuje pasakyta:; ilieeiams reikgs registruo. 
“Dievo karalyste yra zmo-£ig? /Antras kiausil£aS; ką 
guje”-ne vienam žmoguje 'ateivig turi da ti kai — — 
neigi vienoje žmonių grupe- !gikelia iš vieno£ yietos ki. jeigu non- is vieno mesto lS 
je, bet visuose zmonese! 
Jumyse! Jūs, žmonės, turi
te galią — j 
mašinas. Galią sukurti 
džiaugsmą! Jūs; ŽHionė$,; iv
rite galią •
nimą \ 
darytį šį gyventi 
na aviantiui 

jdemokrątijob — Fv*»**xv*y« t

(te tą galią—visi susivienys I venti, turi pranešti Immi-minėtai įstaigai.

mė, kuri užgulė ant mūsų, 
yra tiktai godumo palikonis 
—įtūžimas tų, kurie bijo 
žmonijos progreso. Neapy
kanta praeis ir diktatoriai 
numirs ir galia, kurią jie 
atėmė iš žmonių, sugrįš 
žmonėms. Ir taip ilgai, kaip 
žmogus miršta, liuosybė nie
kados nežus...

“Kariai! Nepaveskite sa
vęs tiems brutams — žmo
nėms, kurie neapkenčia jū-

Gaila. . .
Per miesto aptemdymą su

sipažįsta pora ir sutaria susi
tikti kitą dieną pavakare.

Sutartu laiku susitikę, jie 
pasisveikina, ir vyriškis taria:

—Matai, brangioji, aš savo 
žodį išlaikiau ir atėjau;

—Gaila, gaila, kad tamsta 
taip stropiai atlikai savo pa
žadą, — atsako mergina, 
šviesoj apžiūrėjus savo nese
ną pažįstamą.

Yla Išlindo. . .
Po vakarienės šeimininkė 

kalbina svečią ir paklausia:
—Ar ne tiesa, kad kiekvie- 

1 nas žmogus turi kokią nors 
■ silpnybę.
i —Bet atrodo, ponia, kad šį

Bulgarai jau seniai rei-
jus, kalauja sau koridoriaus per

Graikijos žemę į Aegejaus
Jūrą. Bulgarija taip pat nei _ 
kartą parodė noro gaut da- vakarą aš vis dėlto valdyda- 
lį turkų' provincijos Traki- masis tevalgiau.
jos. ' (Surinkta)

Klausimai ir Atsakymai
< * : • < V’SI

Klausimas: .t
Gerbiamieji; Aš dar no- Service įstaigai.

riu paklaus# jūsų apie at- ta įstaiga turi turėti tikrą * 
eivių registraciją. Aš

gration ant Naturalization 
Vadinasi,

jau kiekvieno 
užsiregistravau ir visą iš- adresą, 
pažintį atlikau. Bet ve kas į Ta-au 

siaiškiriti,

.. . a. XIJXDVgahą pagaminti aigkini f ’ n Ii n x m i Ixi n •*

alią padąjį^^^^ė-'Apsakymas: -' 
ląisvų 4rWĄzm*^pS:daugiau;

ateivio nepiliečio

kai kas gali iš- 
kad ateivis nepi- 

lietis nebėgai laisvai važi
nėti, visuomet turi polici
jai ar kam kitam informuo
ti bei nuo jos leidimą gauti,

,.o važiuoti į kitą, arba tik pa
tą gyventi. ; 1 sisvečiuoti, ar ten pastoviai
£*±t0 dekav0JU uz pa' apsigyventi. Nieko pana- 

šaus. Kaip ir prieš ateivių 
o i y Qj registraciją, kiekvienas at- 

jeivis gali laisvai važiuoti, 
daugiau registruotis.kur nork Tik kada jis jau

>l^^tebėtiV^aū nereikės. Viskas, ko rei- j pastoviai apsistoja naujoje^® 
d—vardan kalaujama, tai kad ateivis,, vietoje, turi pranešti apie 
lahaudokL persikėlęs į kitą vietą gy- savo naują adresą viršuje TI •
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Sveikas Worcester, Massvau vieną senvitį suvalgyti, 
o kitą, nematant bartende- 
riui — į kišenę, žmonai ir 
vaikam. Tik, mielasis, nepa
manyk ką nors blogo, tai 
dariau skurdo verčiamas, — 
teisinosi Graičūnas.

Ir taip vargelį išvargęs, 
gyvenimą išvagojęs, baigė 
daktaro mokslą. Bet čia ne- 
laimės, kaip jau sakiau, jo 
gyvenimo draugė mirė. Pa
liko vienas su dviem berniu
kais. Ir vėl vargas, rūpestis.

Visą tatai jis tėviškai iš
nešė. Abu sūnai baigė aukš
tesnius mokslus. Vytautas 
baigė inžinerijos kursus, 
dabar gyvena Lietuvoje; Al
girdas baigė artisto mokslą, 
gyvena Chicagos apielinkėj.

Daug Darbo Atlikęs
Graičūno vardas plačiai 

žinomas ne tik Amerikoje, 
bet ir Lietuvoje. Lietuvon 
savo gyvenimo metais iš
siuntęs nemažą sumą pinigų 
organizacijoms, kliubams ir, 

i pavieniams. Pavyzdin, 
’. nė matęs, nė pažinęs, Lietu

voje net 17-kai jaunuolių 
suteikęs pradinį ir aukštes
nį mokslą. Atsišaukia į jį— 

• jis ir eina pagelbon.
J —Bet, daktare, jei dabar 
(kas paprašo paramos, kada 

‘(tu nebeturi išteklių, kaip 
’ darai? — paklausiau jo.

—Kai savo nebeturiu, pa- 
kolektuoju iš draugų, iš pa- 

, žystamų ir taip suteikiu pa
ramą. Tiesa, maža ta mano 

m . v. _ parama, mažai išgaliu. OTais pačiais metais jis pa- 1 ’ &
žino jauną, grakščią lietu
vaitę. Apsivedė. Pabaigoje 
tų pačių metų persikėlė gy
venti Chicagon.

—Kaip Chica’goje vertei- 
si, daktare?—paklausiau jo.

—Kaip visur ir kaip visa
da, grumiaus su likimu, su 
skurdu. Siekiaus mokslo. 

. r, . gyvenimo, draugė
net 13 vaikų! Kur (daug pagelbėjo vargą vilkti. 

.. Vos septynetą

Dešimtų Metų!
Sukako 70 Metų Dr. A. L.'fundinęs cigaretu.
Graičūnui, Nenuilstančiam | Susimąstęs jis, ranka per-
Darbuotojui už Lietuvybę ir

Laisvamanybę

Maskvoje gyvendamas į- 
gijo daugiau pažinčių su 
vietiniai^ lietuviais, kaip 
Grinium ir kt. Tais laikais 
jis pradėjo darbuotis lietu
viškame judėjime, lietuviš
koje literatūroje.

Vyksta Amerikon
Amerika — laimės šalis. 

Jon patekti siekėsi ir jau
nasis Graičūnas ir štai 1893 

klausiau jo vieną vakarą at- bundančiai lietuviškai liau- • metais, su finansine pagel- 
'džiai, ir antras, tai gal bus ba Griniaus, atvyksta į tą 

’ ” ‘ i gyvenimo “pašlovintą” Ameriką.
—Tada jau buvau vyras,

braukęs per savo sidabrinę 
barzdą, per gražiai žilus 
plaukus, pratarė:

—Gal tu manim netikėsi, 
bet aš tau pasakysiu. Man 
buvo du linksmiausi laiko- 

dai nepaprastai interesingu,1 tarpiai, vienas — kada aš 
ar galėčiau tAvę plačiau pa- praregėjau, kada pažinau 
kamantinėti, kitaip sakant, mokslą, kada aš tą žinojimą 
padaryti interviu? — pa- pradėjau sugebėti perduoti

Senukas, Gyvenantis
Jaunyste

—Daktare, tu man atro-

silankęs jo kabinetan.
—Žinai, mielas drauge, paskutinis mano 

kaip čia pasakius, nerėkia- laikotarpis — tai šiandien, 
muok manęs, ne tam aš gy- kada Lietuvos liaudis pasi-' 22 metų amžiaus ir pirmiau- 

— liuosavo iš priespaudos, ka--siai apsistojau West Virgi
nijoj,—toliau tęsė daktaras.

—Kuom pirmiausiai užsi- 
ėmėte čia atvykęs? — pa
klausiau jo.

—Mano gyvenimo pra
džia, kaip ir dabar, buvo 
skurdi, — pradėjo daktaras.

•Kasiau griovius, dirbau 
kasyklose, stvėriausi viso
kio darbelio, kad tik kaip 
pasidaryti pragyvenimą.

1894 metais jis išvyko į, 
Mahanoj kasyklas. Čia bis- 
kį dirbo. Susipažino su '__
Šliupu. Tais pačiais metais 
sutverta Mokslo Draugija ir 
pradėta leisti laikraštukas 
“Naujoji Gadynė.” Čia Grai-' 
čūnas pridėjo daug darbo ir 
energijos.

venų, ne tam darbuojuos.
Atsakė į mano paklausimą da valstietis, darbo žmogus 
senukas 
nas.

Pirma negu papasakosiu gyvenimą ir mano 
apie jį, 
dekadų (70 metų amžiaus),! Pabaigus jam tuos 
noriu čia kad ir trumpai 
pažymėti tą ypatingą įspū
dį, kokį patyriau pas jį at
silankęs.

Neklysiu pasakęs, kad 
šis žmogus gyvena jaunys
te. Senyvas amžius, rodos, 
jau turėjo pakirsti jo jė
gas, rodos jau buvo laikas 
parklupti, bet dar nėra. Jis 
pilnas energijos, pilnas skai
sčių minčių, šnekus, malo
nus, dažnai myli pajuokau
ti. Jei kas pamėgina su juo 
pabaikauti, juoku vertus jį 
pašiepti, jis neužsigauna,

Dr. A. L. Graičū- įgavo teisę į mokslą, į švie- 
I są. Šito aš troškau visą savo 

► troški-
sulaukusį septynių mai išsipildė.

žo
džius, jo raukšlėtam veide 
pasirodė džiaugsmas, malo-Į— 
numas. Jo akys, iš senatvės 
įdubusios, prisipildė ugniniu 
kaituliu.

Tylėjome valandėlę. Suri
šome keletą beprasmių sa
kiniu. Užsirūkėme vėl.
Keli žodžiai Smulkiau Apie 

Dr. Graičūną
Mano vizitas buvo tikslus. 

Sužinojau jog jam sukanka 
70 metų ir kadangi jo vardą 
jau žinojau dar gyvenda
mas Lietuvoje pabaigoje 19-‘

bet dar pridėjęs žodj-kitą'27 metų, nutariau jį aplan- 
linksmai užbaigia pašnekę- !kyti, plačiau jį pažinti ir sa- 
sį. vo interviu patiekti ‘Vilnies’

Gyvena vienas, bet paki- skaitytojams.
lusiame ūpe. Tą vakarą, ka- Dr. A. L. Graičiūnas gi
dą atsilankiau pas jį, kam- męs 1870 metais, spalio 31 
bareliai buvo nešilti. Pasi- dieną, Kupiškio apielinkėje. 
siūlė man pakursiąs pečiu-'Jo tėvas baigęs gimnaziją 
ką, sukrapštysiąs vieną ki-1 ūkininkavo. .Šeimyna buvo Mano 
tą anglį, bet kada pradėjo- didelė — j Tr ___ .........................................

me kalbėtis pamiršome. , šeimyną didelė, ten ir yar- Gaila jos... Vos septynetą
Gtaicunas inteiesinga gas buvo nuolatinis svečiais, metu pagyvenusi su manim,

asmenybė. Nepakanka styKadangi tėvas . ragavęs mirė...
juo pasikalbėti ketui ias va- mokslo, stengėsi to paties  Pirmiausiai, kaip klau-
landas, įeikėtų keturių sa-^ patiekti ir vaikams. Ir štai, ggj apie pradžia gyvenimo
vaičių tam. Kalbėjomės, _da-i Andrius Liucijonas (Pb*. j Chicago j e, — toliau kalbėjo 
linomės įspūdžiais; kalbėjo-.Graičūno vardai) jau 10,daktaras, — tai pradžia bu- 

metukų būdamas baigė “na- vo tokia: kada apsivedėme, t •* X 1 t X .v • • —•

vo interviu patiekti ‘Vilnies’

Dr. A. L. Graičiūnas gi

męs apie senovės laikus — 
apie tuos laikus, kuriuose aš 
dar nebuvau gimęs. Kalbė
jomės apie tuos laikus, ku
riuos aš žinau tik iš rašto. 
O šis senukas, dabar 70 me
tų, tais laikais jau buvo į-

rodna učiliščę."
Didelė šeima namuose, 

neperteklius ir kiti truku
mai vertė Graičūnukus skir
stytis į pasaulį, j ieškotis 
duonos kąsnio. Jis tada iš

kuopęs gyveniman, jau rū- vyksta Liepojon ir vargais 
pinosi gyvenimu ne vien sa- negalais eina gimnazijon. Ją 
vo, bet ir visuomenės.

—Daktare, J
pabaigia. Paaugėjęs į vaiki- 

kada dabar |ną, šiek tiek mokslo įsigijęs 
sulaukei tokios žilos ’ senat- jis vyksta Maskvon tikėda
vęs, pasakyk man, kuom la-(rnas siektis aukščiau, mo- 
biausiai esi patenkintas, ko-tkintis toliau. Bet čia susidu- 
kiam laikotarpyj pergyve- ria su nedateklium ir moks- 
nai savo džiugiausias die- ]0 siektis neišgali. Gauna 
nas?— paklausiau jo pasi- darbą vaistinėje.

aš su savim turėjau 25 cen
tus, mano žmona vos 50 
centų. Namuose kriaučiavo- 
me, o liųoslaikiu lankiau 
mokyklą ir siekiaus tapti 
daktaru. Laikui bėgant su
silaukėme dviejų berniukų, 
Vytauto ir Algirdo. Padidė
jo skurdas.

—Spręsk iš to, kaip skur
das mus buvo pamylėjęs, —• 
kalbėjo senukas daktaras.— 
Būdavo nueinu saliunan ne 
išsigerti, bet maisto pajieš- 
koti. Ir man pasisekdavo; 
pasėdėjęs prie kieno nors iš-

Mase žmonių atsilankė J New Ydrko Pasaulinę Parodą paskutinę dieną, kai Pa
roda užsidarė. Vaizdelis parodo tik dalelę tosios masės. Paroda tęsėsi P©r 2 metu.

i jau ir senatvė... <—pasi- 
I skundė daktaras. (

Graičūnas Literatūroj
Graičūnas gausus ir lite

ratūroje. Jau neskaitant to, 
kad jis parašęs 
straipsnių ir straipsnelių j 
sveikatos klausimais, įvai
riais patarimais, taipgi yra 
išleidęs šias knygas: \

Sveikata, Blogi Kūdikių 
Papročiai, Užkrečiamos Li
gos ir Kovos su Jomis, Mu
sė ir Uodas, ir kitas.

Šiandien mes matome Dr. 
A. L. Graičūną nenuilstan
čiai besidarbuojantį pažan
gioje spaudoje. Jo straips-, 
niai nuolatos pasirodo “Vil
nyje,” “Laisvėje,” “Tiesoje,” 
Kanados “Darbininkų Bal
se” ir kituose.

Lietuvai išvydus laisvę, 
pas šį senuką sužibo dar 
skaistesnė energija. Neatsi
žvelgdamas į senatvę jis 
dažnai išstoja estradose su 
prakalbomis. Įvykiais Lietu
voje apsidžiaugė visa. Ame
rikos lietuviška liaudis. Nuo 
to džiaugsmo matome neat- 
siliekant ir Dr. Graičūną.

Tai tiek apie Dr. A. • L. 
Graičūną, tą nenuilstantį 
žmogų, daug dirbusį ir te
bedirbantį lietuvybei.

Nuo savęs , galiu tik tįek 
pasakyti: Sveikas, daktare, 
sulaukęs septynių . dekadų! 
Gyvenk dar ilgus metus! To 
paties tau linki visi, kas tik 
tave pažysta, kas tavo var
dą yra girdėjęs.

—St. Butkus.

’Pilkaus-

Per d. Bimbos prakalbas j tojų ? Atsakė, kad randasi 
buvo renkamos aukos ir per 
klaidą buvo palikta negarsin
ta šių rėmėjų aukos. Aukojo 
šie: Po 50c
kas. F. Kalanta, M. Lukienė, 
V.' Jurkevičius, 
M. žukienė, J. Daugiela. Po 
25 c.j, M. Sukackienė, V. Jau
čius, J. Pocienė, J. Žukaus
kas, P. Sadauskas, O. Valon-- 
tukevičienė. P. Kasputienė, A. 
Naruševičius.

Už šią nemalonią klaidą at
siprašau jūsų visų, draugės ir 
draugai rėmėjai.

J. M. L.

Kalanta,

Springfield, DI.

išpardave 
apie Lie-

Draugijos

Mūsų Naujienos
Spalių 27 d. Lietuvių Lite

ratūros Draugijos 11 kuopos 
susirinkime buvo priimtas 1 
naująs narys, tai jau viso šiais 
metais naujų narių bus 18. O 
mūsų kuopai kvota yra 20, 
dar yra 2 mėnesiai vajaus lai
ko. Pasitikiu d. S. Januliui, 
mūsų organizatoriui, kuris sa
kė gausiąs dar naujų narių. 
Beje, už šį narį kreditas pri
klauso d. Bakšiui.

Bet tuščias kreditas mūsų 
geriem draugam, vajaus ko
misijai ir dar apskr. konferen
cijoj buvusiem delegatam, kad 
jau neišduoti raportą, tai nors 
pasiklausyti reikėjo ateiti į 
susirinkimą. O dabar nei ki
tiem apie save nepranešėt. O 
gal naujų narių jieškot?

D. J. Kižis sakė 
40 kopijų “Teisybė 
tuvą.” '

L. Literatūros
7-to Apskričio konferencijos 
raportą išdavė delegatai J. 
Kižis, S. Janulis, J. M. Lukas. 
7~.to Apskr. konf., sakė dele-- 

• • gatai, nutarė, kad bus mėgi- 
J , narna tverti ir moterų kuopos 

| LLD, kur tik randasi vyrų 
kuopa. Ir kad centras išleistų 
visus laiškus bei aprašymus 
apie Lietuvą, tilpusius “Lais
vėj”, brošiūros formoj.

Taip veikimas ir nuotaika 
pavyzdingi visose kuopose, 
ypač šiemet gaunama daug 
naujų narių.

Iš delegatų raporto paaiš
kėjo, kad 3 worcesterieciai 
likos išrinkti į aps. valdybą, 
t. y., S. Janulienė, d. Lukienė 
ir J. J. Bakšys, Bakšys vėl iš
rinktas apskr. organizatorium. 
D. Lukienė vėl išrinkta apkr. 
sekretore.

Reikia atiduoti kreditas 
Wore esteri o Moterų 155 kuo
pai už draugišką veikimą. Jos 
prisiuntė 4 delegates į apskr. 
konferenciją. Vyrų 11 kp. pri-

Mūsų Naujienos
Spalių 13 d. lankėsi 

mus drg. L. Pruseika. Sakė 
kalbą kas link mūsų Lietuvos 
ginčų ir verksmų, kad jau 

i Lietuva dingus ir jos žmonės, 
kad drg. Stalinas yra prari
jęs visą Lietuvą ir t.t. O kal
bėtojas sakė: kaip buvo, taip 
ir yra ant vietos. Mūs mylimi 
darbo žmonės ir pati Lietuva 
niekeno nepraryta. Mes ir 
laiškus gaunam iš Lietuvos 
nuo savo žmonių, jie pasisako, 
kaip gyvena, ką palietė nau
joji valdžia. Paėmė nuo tur
čių, kas per virš turto turėjo, 
ir davė tiems, kas nič nieko 
neturėjo bei permažai turin
tiems. Tai nėra ko jau čia 
taip dejuot.

Drg. L. Pruseika rinko pre
numeratas “Vilniai”. Aš pa
klausiau, ar daug randasi 
mūsų mieste “Vilnies” skaity-

pas

*
demokratai
žuvies ir

apie 80 viso.
♦ ♦

Spalių 20 d. 
davė vakarienę
alaus. Ir sakė kalbas, kad pi
liečiai balsus atiduotų dėl de
mokratų lapkričio 5 d. Nuro
dinėjo, ką gero padarė mūsų 
ponas prezidentas Roosevel- 
tas. Mūsų valstijos piliečiai 
neturi savo gerų žmonių kan
didatų šiais rinkimais. Mat, 
reakcija siaučia ir atmeta ko
munistus, kaipo sau nepatin
kančius. Ot, ir pasirodo di
deliais bailiais ir "mūsų varg
šų priešais tie didieji turčiai. 
Jie bijo komunistų gerų žmo
nių, kad liaudis neišsirinktų į 
valdžią, o valdžioj būdami ne
pradėtų reikalauti vis geres
nių įstatymų dėl darbo žmo
nių. Mat, fabrikantam patin
ka karas, kad tik daugiau 
pardavus amunicijos dėl žudy- ( 
mo darbp žmonių. O sau tik 
krauti turtus iš vargšų pralie
to kraujo.

A. Čekanauskas.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold 9Xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines•

Turime ir kambarių pernakvot 
arba saVaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

ra as

ŠimtuS| siuntė 5 delegatus ir 2 wor- 
cesteriečiai buvo apskr. valdy
boj, kas sudarė viso 11 žmo
nių iš mūsų kolonijos. Atei
nančiais metais visos mūsų ap
skričio kuopos turėtų rūpintis 
pasiųsti skaitlingą delegaciją 
i metinę konferenciją.

Daro visokius spaudos dar 
bus organizacijom 
ir biznieriam

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlai

Lietuvių Kuro Kompanija ;
{DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS ’I 

| JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą~>! 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. ! 
Maloniai suteikiame aproka\^nus be jokio mokesčio, j

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

Telefonas EVergreen 7-1661

i

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” skaitytojų giluti savo dienraščiui nors po 
vieną naują skaitytoją.

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

9—$7; 10—$5. *

F 

> 1

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

“Laisvės” kaina metams $5.50 
ir pusei metų $3.00. Brooklyne 
metams $6.00, pusei metų $3.25.

Naujiems skaitytojams kainoje nuolaidos nėra. Nes viskam 
brangstant prisieis pakelti ir “Laisvės” kainą. Kurie užsisakys 
naujai ar atsinaujins ją laike vajaus, tiems per visas metas ne
ims pakelta prenumerata.

Prenumeratas ir mokestį siųskite šiuomi antrašu: 

“LAISVE”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. yT |
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Ketvirtas puslapis 
-------------------- =========================

Naujoji Lietuvos Konstitucija
(Pabaiga)

96 STRAIPSNIS. Piliečių sąžinės lais
vei užtikrinti Lietuvos TSR-oje bažnyčia 
atskirta nuo valstybės ir mokykla nuo 
bažnyčios. Religinių kultų atlikimo lais
vė ir antireliginės propagandos laisvė 
pripažįstama visiems piliečiams.

97 STRAIPSNIS. Sutinkamai su dar
bo žmonių interesais ir socialistinei san
tvarkai sustiprinti, Lietuvos TSR pilie
čiams įstatymu garantuojama;

a) žodžio laisvė,
b) spaudos laisvė,
c) susirinkimų ir mitingų laisvė,
d) gatvių eisenų ir demonstracijų lais

vė.
Šias piliečių teises užtikrina suteiki

mas darbo žmonėms spaustuvių, popie- 
rio atsargų, visuomeninių trobesių, gat
vių, ryšių priemonių ir medžiaginių są
lygų reikalingų joms įgyvendinti.

98 STRAIPSNIS. Sutinkamai su dar
bo žmonių interesais ir liaudies masių 
organizacinei saviveiklai bei politiniam 
aktyvumui išugdyti, Lietuvos TSR pilie
čiams užtikrinama teisė jungtis į visuo
menines organizacijas, profesines sąjun
gas, kooperatyvinius sambūrius, jauni
mo organizacijas, sporto ir gynybos or
ganizacijas, kultūros, technikos ir moks
lo draugijas, o aktyviausieji ir sąmonin- 
giausieji darbininkų klasės ir kitų darbo 
Žmonių sluoksnių piliečiai jungiasi į Vi- 
sąsąjunginę komunistų (bolševikų) par-
tiją, kuri yra priešakinis darbo žmonių 
būrys jų kovoje dėl socialistinės santvar
kos sustiprinimo bei išplėtimo ir vado
vaująs visų darbo žmonių organizacijų, 
tiek visuomeninių, tiek valstybinių, bran
duolys. •

99 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR pilie
čiams užtikrinama asmens neliečiamybė. 
Niekas negali būti suimtas kitaip, kaip 
tik teismo nusprendimu arba prokuroro 
sankci j a

100 STRAIPSNIS. Piliečių buto nelie
čiamybę ir susirašinėjimo slaptumą sau
go įstatymas.

101 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR su
teikia prieglaudos teisę svetimšaliams pi
liečiams,\ persekiojamiems dėl darbo žmo
nių reikalų gynimo arba mokslinės veik
los,arba tautinės išvaduojamosios kovos.

102 STRAIPSNIS. Kiekvienas Lietu
vos TSR pilietis turi laikytis Lietuvos 
TSR konstitucijos, pildyti įstatymus, žiū
rėti darbo drausmės, dorai atlikinėti vi
suomenines prievoles, gerbti socialistinio 
bendrojo gyvenimo taisykles.

103 STRAIPSNIS. Kiekvienas Lietu
vos TSR pilietis turi saugoti ir stiprinti 
visuomeninę, socialistinę nuosavybę, kaip 
šventą ir neliečiamą Tarybų santvarkos 
pagrindą, kaip tėvynės turto ir galybės 
šaltinį, kaip visų darbo žmonių pasituri
mo ir kultūringo gyvenimo šaltinį.

Asmenys, kurie kėsinasi į visuomeninę 
socialistinę nuosavybę, yra liaudies prie- v • sai.

viešoms sueigoms pastatai, bus

buvome tinginiai, nesėdėjome 
rankas sudėję, bet dirbome, 

1 Ann’H ni rznxrAYvn rl ii rri i n o hii/ln LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

taip, kaip at/ minties. Tačiau šitokie gražūs, 
Deveikio pa-- taip rūpestingai subudavoti

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

TURKAI DAR NEISIĄ 
KARAN

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

ir jaunajai kartai> o Amerikos. 
lietuvių istorijai savo didžiu
lių darbų pėdsakus.

Senas Vincas.

1113 Mt Vernon Street

■HHM

Respublikos Herbas (Ženklas) Lietuvos Tarybų Socialistinės

104 STRAIPSNIS. Visuotinė karinė 
prievolė yra įstatymas. Karinė tarnyba 
Raudonojoje Armijoje yra garbinga Lie
tuvos TSR piliečio prievolė.

105 STRAIPSNIS. Tėvynės gynimas 
čio pareiga. Tėvynės išdavimas—priesai
kos laužymas, persimetimas priešo pu
sėn, žalos darymas karinei valstybės ga
liai, šnipinėjimas—baudžiama visu įsta- 
yra šventa kiekvieno Lietuvos TSR pilie- 
tymo griežtumu, kaip pati didžioji pik
tadarybė.

IX SKYRIUS
Rinkimų Sistema

106 STRAIPSNIS. Į visas darbo žmo
nių atstovų Tarybas: Lietuvos TSR Auk
ščiausiąją Tarybą, apskričių, miestų, val
sčių, miestelių ir apylinkių darbo žmonių 
atstovų Tarybas rinkėjai atstovus renka 
visuotinės, lygios ir tiesioginės rinkimų 
teisės pagrindais, slaptai balsuodami.

107 STRAIPSNIS. Atstovų rinkimai 
yra visuotiniai: visi Lietuvos TSR pilie
čiai, sukakę 18 metų, bet kurios rasės ir 
tautybės, tikėjimo, mokslo cenzo, sėslu
mo, socialinės kilmės, turto ir praeities 
veiklos, turi teisę dalyvauti atstovų rin
kimuose ir būti renkami, išskyrus bepro
čius ir asmenis, kuriems teismo sprendi
mu yra atimtos rinkimų teisės.

108 STRAIPSNIS. Atstovų rinkimai 
yra lygūs: kiekvienas pilietis turi vieną 
balsą; visi piliečiai dalyvauja rinkimuose 
lygiais pagrindais.

109 STRAIPSNIS. Moterys naudojasi 
teise rinkti ir būti renkamos lygiai su 
vyrais.

110 STRAIPSNIS. Piliečiai, esą Rau
donosios Armijos eilėse, naudojasi teise 
rinkti ir būti renkami lygiai su visais pi
liečiais.

111 STRAIPSNIS. Atstovų rinkimai 
yra tiesioginiai: į visas darbo žmonių 
atstovų Tarybas, pradedant nuo apylin
kių, valsčių ir miestų darbo žmonių, at
stovų Tarybų ir baigiant Lietuvos TSR 
Aukščiausiąja Taryba, piliečiai renka at
stovus betarpiškai tiesioginių rinkimų 
keliu.

112 STRAIPSNIS. Renkant atstovus 
balsuojama slaptai.

113 STRAIPSNIS. Kandidatai rinki
muose yra statomi pagal rinkimų apy
gardas.

Teisė statyti kandidatus užtikrinama 
visuomeninėms darbo žmonių organiza
cijoms ir draugijoms, komunistinėms 
partinėms organizacijoms, profesinėms 
sąjungoms, kooperatyvams, jaunimo or
ganizacijoms, kultūrinėms draugijoms.

114 STRAIPSNIS. Kiekvienas* atstovas 
turi duoti apyskaitą rinkėjams apie sa
vo darbą ir darbo žmonių atstovų Ta
rybos darbą ir bet-kuriuo metu gali būti 
atšauktas rinkėjų daugumos sprendimu 
įstatymo nustatyta tvarka.

115 STRAIPSNIS. Rinkimai į Lietu
vos TSR darbo žmonių atstovų Tarybas

LAISVI

vykdomi rinkimų apygardomis pagal 
normas, kurias nustato “Rinkimų į dar
bo žmonių atstovų Tarybas rtuostatai.”

X SKYRIUS
Valstybinis ženklas, Vėliava, Sostine
116 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR vals

tybinis ženklas (herbas) susideda iš pa
auksuotų pjautuvo ir kūjo baltame fone 
saulės spinduliuose, apgaubtų varpomis 
bei ąžuolo lapais su užrašu lietuvių ir 
rusų kalbomis: “Visų šalių proletarai, 
vienykitėsI”.

Viršutinėje ženklo dalyje yra penkia
kampė žvaigždė, o apatinėje jo dalyje' 
raidės: “LTSR”.

117 STRAIPSNIS. Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos valstybinę vė-

Chinijos valstiečiai sudaro korpusus savo kraštui ginti nuo Japonijos imperialistų.

Tokio. — Japonų spauda 
spėja, kad jeigu Roosevel- > 
tas bus vėl išrinktas prezi-

Philadelphia, Pa.
dentu, tai trauks Ameriką 
į karą prieš Japoniją ir Vo
kietiją.išvedžiojo po visą nauju me

džiu kvepiantį, rūpestingai 
subudavotą viešąjį namą. Rei
kia pasakyti, kad tai bus be
ne tik pirmas, netik Philadel- 
phijoj, bet ir visoj Amerikos 
lietuvių, viešų pastatų struk
tūroj, toks puošnus, moderniš
kas, taip parankiai pastaty
tas namas.

Spalių .29 dieną, Pernwood 
kapuose tapo palaidotas Juo
zas Deveikis. Juozas buvo ki
lę iš Jačiūnų kaimo, Panevė
žio •apielinkės, Amerikoj pra
gyvenęs apie 35 metus ir veik 
nesirgęs, mirė tik peržengęs 
50 metų laikotarpį.

Nors velionis gyveno vieni
šo gyvenimu ir neturėjo arti
mų giminių šioj šalyj, bet 
kuomet prigulėjo prie vietinių 
pąšalpinįų draugijų, kliubų ir 
LDLD kuopos, tai gražus bū
relis vyrų ir moterų palydėjo 
į kapus. Karstą puošė keletas 
gėlių Vainikų nuo draugijų, o 
šių žodžių rašėjas, pasakė ati
tinkamą prakalbęlę. Paskutinį 
Juozui patarnavimą suteikė 
laidotuvių direktorius nuo 
1023 Mt. Vernon gatvės.

Juozas buvo draugiško po
būdžio, rimtas, dlaug apsiskai
tęs, progresyvių pažvalgų, do
rą gyvenimą vedęs žmogus. 
Dalyvaudavo mūsų parengi
muose, mitinguose ir nesišykš- 
tėdavo paremti aukomis, kam 
buvo reikalas.

Tačiau matau reikalo pa
brėžti vieną velionio klaidą, 
kad vesdamas vienišo gyveni
mą ir neturėdamas šioj šalyj 
artimų giminių, nepaliko jokio 
tąstAmento, kas jo palaikais 
turėjo rūpintis. Nesant jokio 
apiekūno, aišku, visas velionio 
turtas, posmertinės draugijose 
pereina į miesto vyriausybė:; 
rankas. Ar gaus kokį centą 
velionio brojiai Lietuvoj, tai 
ateities klausimas, šitą pasta-1 
bą darau ‘tik veluk to, kad ki- i “ 
tų, tokiu pat gyvenimu gyve-1

Gražus, ruimingas skiepas, 
kur draugijos nariai galės 
liuoslaikius praleisti prie 4 bi- 
lijardinių stalų, susėdę pasi
šnekučiuoti, pasibovyti su če- 
keriąis ar išsigerti po stiklą 
alaus, nuo kurio visas pe.lnas 
eis j draugijos iždą. Ant skie
po viršaus, pusėtino dydžio 
svetainiukė su gražiai įreng
ta virtuve. Tai mažesnių mi
tingų, vakarienių, balių, vestu
vių ir kitokių pramogėlių vie
tovė. Gi antram aukšte randa
si pusėtinai didoka svetainė su 
proporcionale estradėle. Tai 
prakalbų, šokių, koncertų ir 
nedidelių sceniškų perstatymų 
patalpa. Be to dar, yra ir bi
bliotekai kambarys, kuriame 
rasis knygų ir laikraščių. Kas 
tik norės, galės ateiti, atsisėsti 
ir niekeno netrukdomas, skai
tyti knygą, laikraštį, rašyti 
arba rišti svarbesnius klausi
mus.

Kampinis akmuo dar neį
mūrytas. Jiš laukia jau tik 
vienintelio dar gyvųjų tarpe 
esančio, vieno iš keturių šios 

j organizacijos kūrėjų, ir i ant 
[ čarterio pasirašiusio Antano 

Malaškevičiaus parašo, čia 
bus sudėta visu Amerikos lie- 

1 . . v V. ’ '
i tuviškų laikraščių po kopiją 
i ir kiti svarbesni dokumentai.

Atguls į kapus paskutiniai 
nančių draugų atkreipus fim- senosios kartos lietuviai.. Iš- 
t^ atydą, idant ir su jų palai-, eis jie iš jaunosios kartos.at
kals neatsitiktų 
sitiko su Juozo 
laikais.

Velioniui čia jokių giminiu taig liudininkais, kad mes ne- 
netųrmt, nežinota nė iš kokio 
Lietuvos kampelio jis paėjo, 
nė ar jis turi brolių bei sese-■ organizavom draugijas, būda- 
rų Lietuvoj. Tik per velioni^ vojome viešas savo sueigoms 
kaimyną iš Lietuvos'Jr čion vi-' vietas, idant palikus ką nors’ 
są laiką su nabašmnkų drau
gavusį, J. Tarabildą, teko su
žinoti, iš kur jis kilęs ir kacfe 
jo du broliai randasi Lietuvoj.
Šiaurinės Dalies Lietuvių Re- 
publįkonų Susivienijimas Pa

sistatė Puošnų Namą
SĄryšyj su Juozo Deveikio 

laidotuvėmis, turėjau progą 
apžiūrėti ir jau veik užbaigtą 
Šiaurinės Dalies Lietuvių Re- 
publikonų Susivienijfrno namą. 
Tos1 draugijos komitetas, susi
dedantis iš J. Lukaševičiaus, 
A. Laurynavičiaus, J. Rutkaus^ 
ko, Gęlgaudos ir Kraujučio-—

Ankąra, Turkija.—Turkų 
prezidentas Ismet Inonu 
pareiškė seimui, kad Turki
ja dabar neis į karą, bet 
palaikys bendradarbiavimo 
ryšius su sąvo draugais 
(Anglija).

kairiame viršutiniame kampe, prie koto, 
atvaizduotas6 auksinis> pjautuvas su kū
ju, o viršum jų—užrašas aukso raidėmis: 
“Lietuvos TSR”. Pločio ir ilgio santykis 
1:2. . V* H

118 STRAIPSNIS. Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos sostinė yra 
Vilnius.

XI SKYRIUS
Konstitucijai Keisti Tvarka

119 STRAIPSNIS. Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos Konstitucija 
gali būti keičiama tik Lietuvos TSR Auk
ščiausiosios Tarybos nutarimu, priimtu 
ne mažiau kaip dviejų trečdalių Aukš
čiausiosios Tarybos balsų dauguma.

Pirmadienis, Lapkričio 4, 194(1 ' j

Ignas Urbonas, net iš Great » 
Neck, N. Y. žada atvykti į šią * 
iškilmę. Tik jis sako, kad jam 
neparanku bus, kad iškilmė 
yra ruošiama šeštadienį, o ne 
sekmadienį. Bet tai galima ti
kėt, kad tas draugas mokės 
nugalėt tąjį neparankumą ir 
atvyks pas mus.

Vietos draugai renka biz
nierių ir profesionalų skelbi- 
mus-sveikinimus į programą. 
Džiugu pasakyti, kad jų dar
bas gerai sekasi. Jie gavo svei
kinimą net iš Rochesterio, ir 
jie mano, kad ir svečių iš ten 
atvyks. Mes manom, kad 
scrantoniečiai irgi atsilankys 
pas mus. Ten yra keli šėrinin- 
kai. Juozas Klekūnas yra vie- x 
nas tų, kurie bendrovę inkor
poravo, jis yra pirmas šėrinin- 
kas.

Jubilėjinė programa bus atžy
mėta kalbomis, dainomis, juo
kinga komedija, “Velnias Sta
tinėje”, vakariene ir šokiais. 
Binghamtono ir apylinkės lie
tuviai kviečiami “nenuklysti” 
niekur kitur, o dalyvauti šioje 
iškilmėje.

S. J.

Budapest, lapkričio. 1. — 
Pranešama, kad graikai su
ėmė dar 50 italų karių.

Binghamton, N. Y
Ruošiamas Jubilėjus

Lietuvių Svetainės jubilė- 
jaus iškilmė jau visai netoli, 
—tai įvyks lapkričio 9 d. 25 
metai, kaip lietuviai turi nuo
savą centrą, kuriuo ne tik pa
tys gali naudotis, bet ir kita
taučiams paranduoti.

Šioje .iškilmėje bus prisi
minta anie Liet. Tautinės Ben
drovės organizavimo laikai, 
lietuvių duosnumas ir rėmi
mas gero sumanymo, ir tas 
gražus entuziazmas, kuomet 
namas buvo baigtas 1915 me
tais! Bus prisiminti pirmieji 
darbuotojai, kurių vieni dar 
gyvi, o visa eilė jų yra ir mi
rusių.

Vienas svetainės dalininkas,

Binghamton, N. Y.
GERA VIETĄ SIUVĖJUI 

Drabužių Valy tojui ir Pro
sy tojui Liet. Svetainės Name 

Kreiptis pas O. Girnienę
4 Welton Avenue 
Binghamton, N. Y.

(256-261)

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

680 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

t ■O

t

B
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 .Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

60 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 6-8622

Lietuvių Rakatadų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
PETRAITIENE ir ŠONAI, Biznio Vedėjai

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

tf-

>11
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Pirmadienis, Lapkričio 4, 1940

t Waterbury, Conn
Pasikalbėjimas su Gydytoju
Eidamas ligoninėn pasiė

miau su savim knygą “Istori
ja Klasių Kovos Amerikoje,” 
nes šioj knygoj randas daug 
įrodymų, kaip klasių kovos 

*buvo vedamos if^kokius sun
kumus turėjo darbininkai, kol 
iškovojo sau šiokias tokias 
teises, kurias šiandien turim. 
Nors šią knygą esu perskai
tęs kelius kartus, bet maniau 
sau, kiek pasveikus, dar turė
siu progą pastudijuoti.

Jau buvau kiek sustiprėjęs. 
Vieną rytą išlipęs iš lovos at
sisėdau ant supamos kresės, 
pasiėmiau virš minėtą knygą 
skaityti, štai įeina gydytojas, 
kuris mane lankė kaip drau
gas kasdien. Pasveikinęs su 
geru rytu, atsisėdo ant kitos 
kresės šalia manęs. Pasidžiau
gęs mano sustiprėjimu, sa
ko, greitu laiku galėsi namo 
vykti. Po tam pažvelgė į ma
no knygą, kurią laikiau ranko
se. “Kas ta per knyga?” jis 
paklausė. Aš jam. paaiškinau, 
kas ji per viena, kokioj kal
boj ji yra atspausdinta.

“Ar taip? aš”, sako, “ma
niau, kad rusų, nes aš jumis 
maniau esant rusu, žinai ka
me dalykas? Jūs gerai gal at
simenat. Metai atgal, kad kar
tą aš buvau pas jus namuose, 
išėjo diskusijos apie I 
Rusiją, kad padarė nepuoli
mo sutartį su Vokietija. Aš 
tada sakiau, kad padarė su
tartį kariauti prieš Angliją ir 
Franciją išvien. Jūs tada už- 
ginčinot. Nuo to laiko aš vis 
maniau, kad jūs esat rusų tau
tybės. Bet šiandien suprantu, 
kad jūs esat lietuvis, bet Lie
tuva šiandien paliko po Ru
sija, vistiek lietuviai turės iš- 
tautėti, nes bus visos mokyk
los rusiškos, taip ir kalba ru
sų.”

Sakau: “Jūs, gydytojas, tu
rite klaidą, taip manydamas. 
Šiandien Lietuva ne po Rusi-

kokiu būdu tą visą prašalin
ti?” ,

Po tam slaugės pradėjo lo
vas dengti ir valyti kamba
rius.

Gydytojas paspaudė man 
dešinę ir pasižadėjo ateiti į! 
namus pas mane, kada sugrį
šiu namo. Tuomi užsibaigė 
mūsų pasikalbėjimas.

S. Meison.

Bridgeport, Conn

Cleveland, Ohio

'I

F. W. SHAUNS

Tel. Virginia 7-4499

/ Brooklyn, N

E

E
S

Office Phone 
EVergreen 4-6971

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

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas tr Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

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

namų darbo, kiibasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

3

Penktas puslapi

Indijos žmonėmš teisę pa
tiem spręst, ar jie sutinka 
priklausyt nuo Anglijos ar 
nori visiškos nepriklauso
mybės savo kraštui.

Susirinkimas ir Laimėjimas 
ALDLD 22 Kuopos

čio (Nov.) 7 d. ketverge,eta 
Susirinkimas įvyks ketver

ge, lapkričio (Nov.) 7 d., 7 :30 
vai. vakaro. ALDLD 22 kuo
pos nariai visi dalyvaukite 
šiame susirinkime. Ir tie, kurie 
pirkote tikietų dėl laimėjimo 
dovanų—laimėsite, tai kad ir 
nebūsite susirinkime, tai gau
site savo dovanas.

Susirinkimas atsibus Liet. 
: Darb. Svetainėje, 920 E. 79th 
■ St. Katrie nariai da esate ne- 
| užsimokėję duoklių už šiuos 
’ metus, tai ateikite ant šio su
sirinkimo ir užsimokėkite ir 
atsiimkite naują knygą.

Taip pat ir daugiau turi- 
' me svarbių reikalų aptarimui, 
i Atsiveskite ir naujų narių pri-

Spalių 23 Milžiniškas Kom. 
Partijos Susirinkimas P 
koezy Hali Svetainėje, Prie 
Boswick Ave.

- Nors buvo darbo 
vakaras, tačiau publikos susi- j 
rinko virš 500 asmenų. Mat, 
išgarsinimuose buvo patėmy- 
ta, kad bus girdima Earl 
Browderio kalba. Na, o kaipo: 
tokį žmogų išgirsti kalbant j 
kiekvienas susipratęs darbi- Jau bai iasi 
mnkas non. Earl Browdenol_______
kalba buvo perduota: “< 
tros transkripcija.” 
lika klausėsi jo kalbos labai 
atydžiai be mažiausio „

Kadangi šiais metais pri-Į 
puola J. V. prezidento rinki-’ 
mai, bei žemesnių urėdų tad! 
ir šis Kom. Partijos susirinki-1 
mas tais reikalais buvo su
ruoštas.

dienos

metai, kaip 
V4uxiw.es pasižadėjome gauti 25 L.O,: elek-l . . . _ .xr. . i naujus narius i musu kuopa, Visa pub-l , 7 T.. .j varde 25 metų Literatūros

, praUgjj0S jubiliejaus. Tai mes 
. .‘| da savo kvotą neišpildėme, tik

trūksta d a gauti 4 naujus na
rius. Tai visi pasistengkime ir 
išpildykime šią mūsų kuopos 
kvotą.

Serga Šios Draugės
Jankauskienei buvo pada

ryta operacija ant vidurių 
Sovietu i datas ant Conn, valstijos se-:ll”d. spalių Poiiclinical ligo- 

natoriaus I. Vafie iš New Ha-'ninėje. Ji dabar randasi na- 
ven’o. Antras kandidatas ant 
Conn, valst. gubernatoriaus, 
M. Russo. Abiejų kalbėtojų 
kalbos buvo pašvęstos rinki
mų reikalams. Abiejų išsireiš
kimai buvo taikomi į tą patį 
tikslą, nors skirtingais išve
džiojimais. Kalbėtojai aiškiai 
nurodė, kad darbo žmonių ge
resniu būviu kaip republiko- 
nai, taip ir demokratai su so
cialistais, iki šiol nesirūpino ir 
ant toliau nesirūpins. Tad 
kiekvienas sąžiningas pilietis 
privalo balsuot už Komunistų 
Partijos kandidatus.

Vyriausiu kalbėtojum susi- 
, “Dai

ly Workerio” redaktorius iš 
New Yorko. Minoro kalba 
buvo ant plačios papėdės, ap
imanti opiausius šių dienų 
klausimus pasaulyj. Reikia 
pripažinti, kad R. Minor kal
ba buvo nepaprastai ^įdomi, 
nes kalbėtojas patiekė nepaju
dinamų faktų, liečiančių šian
dieninę skerdynę pasaulyj. R. 
Minoras faktais nurodė, kad 
Municho sutartis tarp Hitle
rio, Chamberlaino ir Dala- 
diero buvo užgirta socialistų 
vado Norman Thomaso, prez. 
Roosevelto ir kitų aukštų po
litikų, “demokratiją mylin
čių”. Taip lygiai kalbėtojas 
faktais nurodė, kaip Anglija, 
Francija ir-kiti godžiai gink
lavo Hitlerį. Jų tiksiąs buvo 
nukreipt 
Sąjungą, 
kitą.

Vėliau 
toki baisūs karai, kaip perei- < ~
tas Pasaulinis Karas ir dabar- į laware.

Buvo ir daugiau žymių kal
bėtojų. Pirmas kalbėjo kandi-

antrašas:

jau ilgas 
ir yra kri- 
Ji yra la-

pasikalbėjimo . atrodo, 
jų kova bus gana sunki, 
darbininkai apstojo ap- 
ir pradėjo aiškinti man 

kostume- 
darbo są-

nes vakare

(SHALINSKAS)

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

ną susitaikėme. Dabar kompa
nija bučeriam mokės po $32 
į savaitę.

Bet streikas dar nebaigtas, 
nes kompanijos nukirto algas 
40 nuoš. groserių pardavėjam 
iy krautuvių užveizdom. Jų 
reikalavimas, kad algos būtų 
pakeltos ant 40 nuošimčių.

Iš 
kad 
Keli 
link
kaipo pažįstamam 
riui, būtent, kad 
lygos nelengvos, 
prieš uždarant krautuvę, jeigu
kostumeriai, taip sakant, pa
vėlavusieji ateina, tai durų 
uždaryt nevalia. Tai priseina 
dirbt viršlaikį, už kurį kompa
nijų viršylos nemoka. Dažnai 
pasitaiko, kad nuo prekių nu
byrėjo, supuvo, arba šiaip 
dingo, tai atsakomybe krinta 
ant krautuvės darbininku, ku
rie yra priversti nusukt po 
mažą kiekį prekių nuo žiop- 
lesnių savo kostumerių, kad 
atpildžius dingusį tavorą. 
Smarkesniom šeimininkėm jie 
taip daryt negali, nes tos to
kiem biznieriam ausis apdras
ko, ir iškoliot gauna.

Mažesnes privatiškos krau
tuvės džiaugsmu netrivoja, nes 
jų biznis ir pelnas padvigu-; 
bėjo. i

Pataisymas
Buvo pasakyta, laiško iš 

Lietuvos, kuris tilpo “Laisvėj” 
spalių 28 dieną, autorius yra 
Antanas Kaimelis. Eastoniečiai 
sako, kad toks žmogus, po to
kia pavarde čionais Eastone 
negyveno, esą, tai tiktai Stan
kaus prasimanymas.

Draugas Kaunelis Amerikoj 
gyveno po slapyvardžiu A. 
Neris, nežinau, kodėl “Lais
vės” redakcija vardą Neris iš
braukė. Drg. Kaunelis grįžo į 
Lietuvą apie 1913 metais ir j 
buvo suimtas batiuškos caro' 
valdžios ir pristatytas tarnaut

S 
5 
S

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name
3

SKELBKITĖS “LAISVĖJE
grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau1 
n a u jus paveiks- 

, lūs ir krajavus 
t sudarau su ame

rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

I dydžio, kokio pa- 
7 geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Lino
Tel.: Glenmore 5-6191

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY and NIGHT

mie po antrašu: 1248 E. 79th 
St.

K. Romandienė ir taip pat 
jau yra parvažiavus iš ligo
ninės į savo namus. Ji taip 
pat sveiksta ir jau gali atsi
sėsti. Josios namų 
562 E. 117th St.

P. Bruščiuvienė 
laikas kaip serga 
tiškame padėjime,
bai sunykus. Ir eina ne geryn, 
bet blogyn. Ji randasi namuo
se po antrašu: 6932 Lawn
view Ave.

Šios draugės yra ALDLD 22,’rusų armijoj, o laike pasauli-| 
kuopos narės, taip pat jos pri
klauso ir kitose organizacijo
se. Mūsų visų pareiga atlan
kyti jas, suteikti joms surami
nimą, nes jos sveikos būdamos 
dirbo ir veikė ir rėmė mūsų 
organizacijas. Aš nuo savęs 
linkiu jums, draugūs, gerai 
pasveikti ir sykiu su niumis 
vėl

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

nio karo, ant austrų rubežiaus 
buvo paimtas į nelaisvę, kur 
labai daug fiziškai nukentė
jo. Jis yra tikras proletaras, 
susipratęs darbininkas. Lietu
vos Komunistų Partija klaidos 
nepadarė, paskirdama jį Už
palių valsčiaus viršaičiu (star- 
šina).

Turkish Room, RussianVapor 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

ja, bet su Sovietų Rusija, nesirinkime buvo R. Minor, 
jai yra geresnė proga vysty-Į1-- - i x .
ti savo kultūrą ir mokslą, su
sidėjus su darbininkiška ša
lim. Ir lietuvių kalba nebus 
uždrausta nei mokyklose, nei 
namuose. Lietuva turės 
demokratiją ir tautos 
klausomybę.”

“Bet,” sako, “kas toj 
tų Rusijoj do demokratija. 
Tenais yra diktatorius Stali
nas. Jis viską tvarko, ką jisai 
nori, tą daro, nesiklausęs liau
dies. Tenai liaudis neturi tei
sių. Tenais badauja liaudis. 
Tenais nėra tokios demokrati
jos, kaip mes turim Ameri
koj.”

Sakau : “Gydytojas taip ma
nydamas turite didelę klaidą. 
Pirmiausia tenais liaudis ren
ka savo atstovus į vyriausius 
sovietus, kaip čionais Ameri- 
.koj renkam atstovus į kongre
są. Ir Sovietai daro visus įsta
tymus, kurie liaudžiai yra 
naudingi, o ne keliems asme
nims, kaip čionais yra. Pasa
kyk man, kaip liaudis gali ba-1 
dauti Sovietų Rusijoj, kad te
nais nėra privatinių kapitalis
tų ? Tenais nėra, kad žmogus 
žmogų išnaudotų savo naudai, 
savo kapitalui. Ką liaudis pa
sigamina, tas liaudžiai pri
klauso. Ir kaip ji gali badau- 
ti?

“Čionais Amerikoj kas ki
ta. Visas turtas priklauso pri- 
vačiams asmenims, o liaudis 
nieko neturi. Tai ir yra daug 
badaujančių, šiandien šioj ša
lyj randasi apie dvidešimts mi
lijonų gyventojų, kurie negali 
išgalėti penkių centų ant vie
no karto pavalgymo, o apie 
40,000,000, kurie skurdžiai 
gyvena. Būtinas reikalas, kad 
būtų įvestas geresnis gyveni
mas.

“Dar,” saldau, “gydytojau 
jūs pirmiausiai pamatot tuos 
trūkumus liaudies gyvenime, 
nes jums prisieina aplankyti 
gyvenimus skurdžių ir turtin
gų. Jūs matot, iš kokių prie-, 
žasčių ir nedateklių pareina 
visokios ligos ir kas daugiaus 
kenčia, ar turtuoliai ar skur
džiai.”

Taip,” sako, “taa tiesa. Bet

pilną 
nepri-

Sovie-
darbuotis organizacijose.

M. Valentą.

Easton, Pa
Streikas Uždarė 23 Kompa- 

ničnas Krautuves
Jau trys savaitės kaip strei

kuoja mėsos pardavėjai buče- 
riai (Meat Cutters). Iš tos 
priežasties mūsų mieste užsi
darė 23 krautuvės, kaip tai, 
American Stores Co., Atlantic 
and Pacific Tea Co. and Union 
Premier Food Stores Inc.

Šitas streikas yra gana pla
tus, apima tris valstijas?* bū- 
ten, Penn., N. Jersey ir Dė- 

. Darbininkai organi- 
tinis karas, kuris vis daugiau ' ZUoti, priklauso Amalgamated 
savo žiotis atveria ir ryja:” ■ - ~ • •
vargdienius žmones, nebaigsis 
patol, pakol kapitalistinė sis
tema siaubs, naikindama žmo
nių turtą, jų kultūrą, sveikatą 
ir gyvastis. Tad jis atsišaukė,’ 
pastot tai naikinančiai katas
trofai kelią. O tas galima pa
daryt per susipratusių žmo
nių bendras jėgas. Kalbėtojas 
pridūrė. Todėl privalo kiek
vienas pilietis atiduot savo 
balsą už savo klasės kandida-.
tus, o tais ; 
Partijos kandidatai.

M. Arison.

V. J. Stankus.
Nuo Red. Taisant paaiškini

mą prie laiško per klaidą iš
braukėme žodį “Neris”. Atsi
prašome.

Anglija Įkalino Du Tau
tinius Indijos Vadus

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

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

Sun. all day and night

VABPG KJ8PWVE
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaninus*

Allahabad, Indija.—Ang
lų valdžia Indijoj areštavo 
du žymius indėnų tautinius 
vadus Pandita J. Nehrų ir 
Vinobą Bhavę. Jie šaukė 
savo tautiečius neremt An
glijos karo, ragino nemokėt 
Anglijai mokesčių ir ne
dirbt reikiamų jai darbų. 
Nėhru ir Bhave taip pat 
reikalavo, kad anglai duotų

Minor nurodė, kad

tūkstančiai

Hitlerį prieš Sovietų 
bet išėjo visai kas

po $6 į savaitę. Mes pareika-\ 
lavome po $32.50 į savaitę.

Borough °į Brooklyn, County of
7 PETER PHILBIN 
r St., Brooklyn, N. Y.

Tokią mintį andai išreiš- Apart to, pradėjo ilginti dar
kė ir Anglijos ministeris, bo valandas ir kovą jau mes -- 
pirnUninkas.W. ChuręhilL I laimėjome, nes spalių 28 cįie-l ri

71
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Meat Cutters and Butchers 
Workmen of N. America 
(AFL). Per visas tris valsti
jas užsidarė du 
krautuvių. Vienoj tiktai Phi- 
ladelphijoj užsidarė 11 šimtų 
krautuvių, kurias dabar ten 
patys darbininkai pikietuoja 
užsikabinę kortas ant nugarų 
su parašu, kad čia streikas 
(This Store Unfair to Orga
nized Labor.)

Vietinė kapitalistinė, tai 
yra Komunistų yra, jų pastumdėlė spauda 

1 įdėjo po trumpą žinutę apie 
Į tą streiką viduriniuose pusla
piuose, kur reikėjo pajieškot 
su žiburiu, nes pirmas pu§la® 
pis reikalingas jų interesam. 
Tokiu būdu prisiėjo pasitei
rauti pas piketuojančius dar
bininkus apie . streiko eigą. 
Klausiu vieną bučerį informa
cijų. Jis mandagiai viską at
sako, esą, gaudavome algos

Angly Rašytojas Perša Ame 
rikai Sąjungą su Anglija

PRANEŠIMAI iŠ Kffll?
ALDLD 3-čio APSKRIČIO 

KONFERENCIJA
Trečio Apskričio Konferencija 

įvyks lapkričio 17* d., 10 vai. ryto, 
243 Front St., New Haven, Conn. 
Prašome kuopų prisiųsti delegatus. 
Delegatai renkami sekamai: Vienas 
nuo kuopos ir vienas nuo 10 narių. 
Kviečiame ir svečius dalyvauti. Tu
rėsime daug svarbių dalykų aptarti. 
— O. Visockienė, Org. (259-260^)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 6 d. lapkričio, 408 Court 
St. Kviečiame narius dalyvauti, nes 
bus svarbių reikalų aptarti. Taipgi 
užsimokėkite duokles, šiame susirin
kime galėsime ką nors goro nutart 
Kliubo labui. Kviečia Kom.

(260-261) •

W PRĘSIOINT

e»s

\7 
$3375

New York. — Žinomas 
anglų rašytojas Somerset 
Maugham, kalbėdamas Co
mmodore viešbutyj, prana-mmoaore viesoutyj, prana-• .7 , .
savo, jog “ateis diena, kadlpo $30 1 *avft!tę- daba,r K.on’-
. L & a panija sumanė nukirst algasAnglija susijungs su Ame

rika į vieną valstybę.”

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11660 has been issyed to the undersigned 
to sell beer at retail 'under- Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1329 
Halsey St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed ^6ff the premises.

1320 Halsey
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7077 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 pf th® AJcoholia Beverage Con- 

I trol Law at 177 Dwight St., Borough of 
Brooklyn. County pf Kings, to be consumed 

' on th® premises.
MAX SOHWENDTNER

177 Dwight St:, Brooklyn, N. Y.

« ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham •& Manhattan Avė®.

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senu
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 Rolle.

Siaučiame duoną per paštą J kitus miesvus, specialia! fteltal pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

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

V4uxiw.es


NewWko Darbo Partijos Emblema?
Darbo Partijos

Lietuviai Rinkimuose

Ar Dar Galima Balsuoti už 
Komunistui Kandidatus?

Tą klausimą stato šimtai 
žmonių po to, kaip buvo pa
skelbta spaudoj, kad komu
nistų prezidentinis, vice-pre- 
zidentinis ir valstijinės skalūs 
kandidatai numesti nuo balo
to.

Taip, galima balsuoti už lo
kalinius kandidatus, kur jie 
yra išstatyti ant baloto. Taip

PETER V. CACCHIONE
Kings County Komunistu 

Kandidatas j Miesto 
Tarybą

balsuoti, įstaty- 
leista, legališka 

už numestus nuo

pat galima 
mais yra 
balsuoti ir 
baloto. Bet už juos balsuoti
tegalima tik vienu būdu—įra
šymu jų yardo į balotą.

Tame ir susidaro visas keb
lumas, kad ypatingai ant ma
šinos balsuojant neparanku 
yra prieiti. Norinti balsuoti už 
Brovvderį, pavyzdin, ten, kur 
jo nėra ant baloto, kaip aiš
kino rinkimų komitetas, turės 
“pakelti antvožėlį viršutinia
me kairiajame kampe mašinos 
ir įrašyti Browderio vardą ...” 
Dar įspėjo su savim turėt ir 
paišelį, kadangi balsavimų sto
tyse niekas paišelių nedalins.

Balsuosią Įrašymu

Spėjama, kad už Browderj 
būsią paduota dikčiai balsų 
įrašymu, kadangi jis tik vie
nas iš prezidentinių kandida-

ir

įeina 17-tas, 18 ir 19 asemblio 
distriktai.

10-to—Bessie Polonsky. Į 
10-tą įeina 13-tas, 15 ir 
asemblio distriktai.

Kings Apskrityje 
i Asemblymanus

distrikte

19

Ką Dar Balsuosime 
Apart Kandidatą?

šiemet yra pa-

Ameriką

tų šiuose rinkimuose aiškiai 
griežtai pasisakė už taiką. 
Balsas už jį būtų parodymu, 
kad žmonės sutinka su jo rei
kalavimu išlaikyti
nuo įtraukimo į šį karą, kad 
žmonės priešingi 
teisių balsuoti už savo pasi
rinktus kandidatus, kad jie 
yra pasiryžę kovot už teisę 
rinkti ir būti išrinktais.

atėmimui

žinoma, įrašymu galės bal- 
i suot tik tie, kurie gali rašyti, 
j O beraščiai ir labai mažaraš
čiai ta teise negalės pasinau
dot, kadangi iškelta ranka ant 
mašinoj esančio baloto rašyt 
sunkiau, negu ant stalo pa
sidėjus. O ir laiko neužteks 
tiems, kurie labai iš lėto 
šo. Tai ne rankenukę 
spaust. Tos priežastys gal 
leriopai sumažins skaičių 
B row deri ]
Tačiau galintieji rašyti 
čiai, kurie mano, kad 
derio pozicija teisinga, 
nenusileis balsą atimami 
metimu jų pageidaujamo kan
didato nuo baloto.

ra
mi- 
ke- 
už

Castiglio-

Kiekvienam piliečiui šiemet 
svarbu eiti balsuoti dar ir dėl
to, kad bus išnaujo spren
džiama, ar proporcionalės at
stovybės (proportional repre
sentation — sutrumpintai: P. 
R.) balsavimų sistema pasi
liks ir toliau Miesto Tarybos 
rinkimuose.

2-me asemblio
kandidatu yra Leon Nelson.

16- me—Vincent 
ne.

17- me—Walter B. Garland.
18- me—Bertha Medinz.
22- me—Morris- Davis.
23- me—Abraham Osheroff.
Fay Caller kandidatuoja į

N. Y. valstijos senatą iš 4-to j valdyt visą svietą gali mainyt 
senatorinio distrikto, Kings 
apskrityje.

Queens Apskrityje
Paul Crosbie kandidatuoja 

į kongresmanus iš 2-ro kon
gresinio distrikto, į kurį įeina 
4-tas, 5 ir 6 asemblio ‘distrik
tai.

Patys reakcioniškiausi ele
mentai, kurie savo užgaidose

Spalių 28-tą, Klaščiaus sa
lėj, buvo lietuviškų republiko- 
nų grupės surengtos prakal
bos. Joms vyriausiu akstinu 
buvo skelbta “uždyką” duo
simas alus, bet nei ištrošku
sių buvo gana, nei jiems troš
kulio patenkino. Gal “savieji” 
ir “sušlapo”, bet Šiaip publi
ka, kurios buvo apie 40-50 
žmonių, pasiūlius “5 uzbonus” 
alaus tūli nei nėjo tos repu- 
blikonų 
žiūrėti.

8- me—Leonard H. Wacker.
9- me—Barnaby O’Leary.
10- me—Simon Schachter.
11- me—Samuel Paul Puner.
12- me—Arthur Weiss.
14- me—Edward Perry.
15- me—David L. Kaplan.
17- me—Oscar Garcia Rivera.
18- me—Hamlet O. Catenaccio.
19- me—Hopex R. Stevens.
20- me—Sam. A. Aquino.
21- me—Louis E. Burnham.
22- me—Robert Fuhring.
23- me—David R. Minkoff.

New Yorko Apskrityje 
į Miesto Teisėjus

7-me teisdarystės distrikte kandi
datas Bernard Berger.

10-me—James S. Watson.

Amerikos
(Am.. Labor Party) kandida
tų sąrašuose 
skilbusių liaudies reikalų gy
nėjų, kaip kad Vito Marcan- 
tonio, Samuel Bųrt, Morris 
Watson, Joseph Curran ir ki
ti.

Tačiau šiemet po Darbo 
Partijos priedanga yra ir to
kių žmonių, kurie nėra verti 
daij’biečio vardo, kurie buvo 
atėję Darbo Partijon, kad jos 
darbui kenkti, po jos priedan
ga vest darbo liaudžiai žalin
gą darbą. Amerikos žmonių 
nelaimei, tokiems elementams 
kai kur pavyko įsibriauti net 
tūlų apskričių vald'ybosna ir 
ten sabdtažuot ar skaldyt jė
gas. Dėlto šiemet Darbo' Par
tija daugelyje vietų visai ne
turi kandidatų, o vietomis D. 
P. vardu išstatyta arba remia- 

' mi tokie žmonės, kurie, ge
riausiame atsitikime, nepada
rytų nieko gero, o tūlose pa
darytų daug blogo.

Štai dėlko šiemet einantis* 
balsuot pilietis juo labiau tu
ri būt apsipažinęs su kandida
tais. šiemet nebeužtenka ži
not partijos emblemą, nes po 
ta pačia emblema vienoj vie
toj bus remtini, tinkami liau
dį atstovaut žmonės, kitur ne. vi 
Dėlto šiemet reikia žinot kiek
vieną kandidatą atskirai, šie
met daug kandidatų peržegė 
savų partijų rubežius.

Vieta ir laikas 
mums laikraštyje 
atskirai kiekviena 
dėlko tas geras, o 
ras.
paminėjus, 
duodamieji yra tuose pačiuo
se sąrašuose su jau žinomu 
puikiu darbiečiu kongresma- 
nu Vito Marcantonio, (kuris, 
beje, yra ir ant republikonų 
partijos tikieto savo distrik
te). Jie bent šiuo tarpu, sto
ja už taiką ir progresą, ir yra 
Progresyvių Komiteto Atbu- 
davot Darbo Partijai užgirti, 
kaipo darbo žmonėms ir abel- 
nai pažangiesiems remtini.

Kandidatus paduodu aps- 
kričiais ir distriktais, kad 
kiekvienas akimirkoj galėtų 
surasti savo distrikto kandi
datus. Balsuotojai prašomi 
atydžiai su, tais sąrašais susi
pažinti, apie juos informuoti 
savo sandarbininkus ir pažįs
tamus, su jais diskusuoti kan
didatų tinkamumą.

Suinteresuotieji prašomi są
rašus išsikirpti, nes jie laik
raštyje nebus pakartojami. 
Turėkite juos kišeniuje, savo 
ir kitų informacijai.

King's Apskrityje (County) 
į Kongresmanus

4- tame1 kongresiniame distrikte 
kandidatas Michael Giaratano.

Kings Apskrityje 
į Asemblymanus

I- me asemblio distrikte kandida
tas Į^enry Planeli.

8-nie—Charles Fay.
II- me—David Derman, 

12-me—Benjamin Lazarus. 
21-me—Peter Harris.

, Queens Apskrityje 
į Asemblymanus

1- me asemblio distrikte—Joaquin 
Sario.

2- me—William P. Fischer.
New Yorko Apskrityje 

į Kongresmanus
11- me kongresiniame distrikte

kandidatas Wellington Roe.
12- me—Bernard Harkavy.
13- me—Gino Bardi.
14- me—Samuel Burt.
15- me—Joseph Curran.
16- me—Thomas i Darcy.
17- me—Morris Watson.
18- me—Shaemas O’Sheel.
19- me—Benjamin M. Zelman.
20- me—Vito Marcantonio.
21- me—Alfred K. Stern.
New Yorko Apskrityje į N. Y.

Valstijos Senatorius
S 1^-me senatoriniame distrikte 
kandidatas, Albert Pezzati.

13- me—J. Robert Raven.
14- me—Carroll McGorkey.
15- me—Harvey L. Schwamm.
16- me—Arthur Schutzer.
17- me—Andrew G. MacLeod.
18- me—Charles Muzzicato.
19- me—Anthony DeRosa.
20- me—William H. Miller.

New Yorko Apskrityje 
į Asemblymanus

1-me asemblio distrikte . (A. 
kandidatąs Louis H. Civin.

2-me-f-SebAstian DiGrgzk.
3- me—Raymond X. Condon.
5- me—Hugo Forzani.

Richmond (Staten Island) 
j Asemblymanus

drėgnos gerovės

Spalių 
! mokratai

* * *
31-mą lietuviški de- 
(ne žengins ir ne 

Stitson, kurie virto demokra
tais už prieš rinkimus moka- 

sakosi 
“vilkiškų” “demokratųV ‘netu
ri savo eilėse, turėjo parę sa
vo patalpose, 18 Scholes St. 
Toji parė tačiau buvo ir savo 
rūšies mobilizacija už dem. 
kandidatus, čia, sulyg patal
pų didumo, atrodė ir publikos 
pilniau ir visi patenkinti—ma
žiau buvę žadėta, daugiau 
duota.

1- me asemblio distrikte kandida-Į mus dolerius), kurie 
tas Philip Weiss.

2- me—Margaret R. Cann.
Bronx Apskrityje 
| Asemblymanus

6-me kongresiniame distrikte kan
didatas Irving Garfield.

Valstijine skale, Progresyvių Ko
mitetas į kongresmanus-at-large re
mia Caroline O’Day, demokratų 
kandidatę.

partijas tankiau, negu, ponios 
maino skrybėles, nori, kad 
proporcionalės’atstovybės sis
tema būtų panaikinta, o su
grąžinta senoji ąldermaniškoji 
rinkimų sistema, kurioj atsto
vybė būdavo ne sulyg kiekvie
no kandidato gautų balsų, bet 
sulyg partijos stiprumo.

Pavyzdin: 1935 m. rinki
muose mieste viso balsavo 1,- 
712,071. Demokratų balsų bu
vo 1,137,609 arba, imant nuo
šimčiais, 66.4 visų balsų. O 
kiek al derm anų jie turėjo? 
Ogi 62 iš 65-kių arba 95.4 
nuošimčius. R'epublikonų Par
tija gavo 447,405 balsus arba 
26.1 nuošimčius visų balsų. O 
ar ji tiek gavo aldermanų? 
Nieko panašaus: jie gavo 3 
aldermanus arba 4.6 nuošim
čių balsų vertės. Mažumų par
tijos tuomet gavo 127,057 bal
sus arba 7.5 nuošimčius visų 
balsų, bet jie visai negavo al
dermanų.

Po to, kaip tapo įvesta.P. 
R., pasirodė, kad visos parti
jos gali išrinkti atstovų.

Taigi, norintieji panaikinti 
P. R. rinkimų sistemą, 
monopolizuot rinkimų 
atstovybę į vienos 
rankas.

Prie dabar esamos 
cionalės atstovybės, bile ku
rios partijos kandidatas ar ne
priklausomas asmuo gali kan
didatuoti. Ir jeigu jis turės 
gana įtakos gauti 75,000 bal
sų arba kad ir mažesnį skai
čių, bęt didžiausį už visus ki
tus kandidatus, nežiūrint ku
rios partijos, jis skaitomas iš
rinktu. Tas padrąsina žmones 
kandidatuoti ir balsuoti, nes 
žino, kad gali išrinkti. Nerei
kia pataikauti jokiai partijai, 
kad turėti progą kandidatuot 
ar būt išrinktu.

Ant baloto bus pasiūlymas 
panaikint proporcionalę atsto
vybę. Ant to pasiūlymo visi 
balsuokite 
pasiūlymas atrodys taip: Pro
position No. 1 Repeal of P. R. 
Prieš ją lai bus visų didelis 
No (Ne).

LDS 1 Kuopos 10 Metą 
Sukaktuvią Balius

Bronx Apskrityje
Isidore Begun yra kandida- 

i 23-čio 
Anto- 
distr., 
ir da-

paduosimą balsų. | tu Į kongresmanus iš
pilie-

Brow- 
aišku, 

nu-

Kurie Yra Aftt Baloto?

Ir šiuo reikalu visur galy
bė klausimų, tad reikalingi at
sakyt.

Komunistų ant baloto yra, 
bet ne visuosee distriktuose. 
Kiek teko pastebėti komunistų 
paskleistoje 
kandidatais, 
loto ir bus 
rankeniukių 
sekami :

literatūroje, jų 
kurie yra ant ba- 
galima balsuoti 
nuspaudimu, yra

Kings Apskrityje (County)
Robert Campbell į Brookly

no prezidentus.
Peter V. Cacchione į Mies

to Tarybą.
Kings Apskrityje 
į Kongresmanus

6-to kongresinio 
kandidatas Thomas 
er. Į 6-tą kongresinį 
įeina 1 O-tas, 11 ir 12 
distriktai.

8-to—Robert Minor. Į 8-tą

distrikto 
F. Dwy- 
distriktą 
asemblio

kongresinio distrikto, o 
nio Lombardo iš 24-to 
kuris apima dalį Bronx 
lį Westchester apskričių.

Užmiestyje, Buffalo srity
je, ant baloto yra Mattie 
Green iš 42ro distr.

L. K. N.

Mašinom Laikyt Stotis 
Neatsako už Vagystę

R. Dunham, advokatas, bu
vo užvedęs bylą prieš miestą, 
kad išrinkt $600 civilinio jieš- 
kinio už nuostolį, kurį jam pa
darė vagišiai išvogdami jo 
mašiną iš miestavos auto sto
ties (parking) Pas. Parodoj, 
1939 m. Teisėjas Scilepi, 
Flushing, patvarkė, kad “par
king” mokestis tik apmoka už 
mašinai pastatyt vietą, bet ne- 
apdraudžia nuo pavogimo.

Vito Gurino, Brooklyno 
žmogžudžių Sindikato šulas, 
reikalaujamas ir Nassau ap
skrities teismo. Menama, kad 
jis ten užmušęs John Bagdo- 
nowitz’a 1933 m.

“LAISVES” KONCERTAS
BROOKLYNE

Tuojau įsigykite įžangos bilietus, užsitikrinkite sau 
sėdynę, nes sėdynės rezervuotos.

Nedelioj, Lapkričio 10 (November)
Pradžia 3:30 valandą po pietų

Biruta Ramoškaitė, sopranas 
Aukštai išsilavinusi dainininkė- 
solistė. Ji dainuoja Ameriko
niškai publikai per radio ir 

koncertuose.
Tai ir vėl turėsime progos ją 

išgirsti "Laisvės” koncerte.

Įžanga Koncertui

50c., 75c., $1.00

Vien tik šokiams

Įžanga 40c

. BUS {ŠOKIAI
Po Koncerto

PROF. VYT. BACEVIČIUS 
Genijus pianistas, kompozitorius, 
rašytojas, muzikos meno kritikas. 

JJ matysime ir girdėsime skambi- z 
nant “Laisvės” koncerte

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

“Laisvės” Koncerte Amerikos Lietuviai Turės Progą Išgirsti .
Geni ją Kompozitorią ir Pianistą Vytautą Bacevičią. Jis Taipgi

Y ra Mokytojas, Muzikos Kritikas ir Žurnalistas

nori 
galią ir 
partijos

propor-

No.” Angliškai

Po Šia Emblema Balsuosite 
už Samuel Burt

ateivių gynimą ir atšau- 
ateivių registracijos bi-

atšaukimą konskripcijos

apsaugą ir pagelbą

AMERICAN LABOR
Amerikos Darbo Partijos, 

kandidatą j kongresmanus 
iš 14-to kongresinio distrik
to, New Yorke, kuris ten 
kandidatuoja prieš Tamma- 
nės ir kitų reakcininkų re
miamą Edelstein.

Samuel Burt yra pasisakęs: 
' Už 
k imą 
liaus ;

Už 
akto;

Už
draftuotų vyrų šeimoms;

Už daugiau pigiomis rendo- 
mis namų projektų; už bau
giau paskyrų WPA darbamur 
pašalpai; už Jaunimo Aktą; 
už nedarbo apdraudą visiems 
darbininkams; už senatvės- 
apdraudą nuo 55 m.; už. pa
naikinimą “sales tax”;

Už 
teisiu 

■ Už 
karo.

gynimą 
ir. civilių 
išlaikymą
ir

darbininkatns 
laisvių;

neleidžia 
diskusuoti 

kandidatą, 
anas nege-

Pasitenkinsim trumpai 
kad žemiau pa-

IHA

6- me—Meyer Goldberg.
7- me—Arthur R. Braunlich.Jr,

LDS 1-mos kuopos 10-metų 
Jubiliejinis Balius įvyks gruo
džio (Dec.)- 21 dieną, “Lais
vės” Svetainėje, šis balius bus 
vienas iš svarbiausių dėlto, 
kad per šį balių bus galima 
naujiems aplikantams įstot į 
LDS apdraudos ir pašalpos 
laipsnius be jokio įstojimo 
mokesčio. Kiekvienas norin
tis prigulėt ateikit tą vakarą 
prisirašyt. Bus visi priimti— 
jeigu tik sveikas — nuo 2 iki 
60 metų,' neklausiant kokių 
politinių ar religinių pažiūrų. 
Tai bus pirmas ir paskutinis 
toks parengimas, nes dabar 
LDS “celebratina” savo 10 
metų sukaktuves. Tai kas dar 
nepriguli prie LDS, pasinau
dokite šia puikia proga ir pa
tapkite nariais šios gražios 
augančios organizacijos.

Komisija.

Paslydusiai mašinai smogus 
į gelžkelio piliorių prie Hill
side Ave. ir 129th§t., Queens, 
mašinoj vežtas kūdikis nuo 
trenksmo išmestas pro langą 
ir užmuštas, o 4 suaugusieji 
sužeisti.

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramžė moteris 

prižiūrėti namą, pageidaujama, kad 
suprastų angliškai ir galėtų atsa
kinėti telefoną. Gaus kambarį, val
gius ir mėnesinę algą. Dėl daugiau 
informacijų prašome rašyti arba 
asmeniškai kreiptis sekamu antra
šu: L. K., 427 Lorimer Street, Broo
klyn, N. Y. (1259*261)

e * *
Progresyviai darbiečiai šie

met ‘turi daugiau darbo, negu 
paprastai, kad išaiškint žmo-- 
nėms, kurie kandidatai remti
ni, o kurie ne. Mat, kai ku
riuose distriktuose reakcinin
kai užgrobė apskričių ir dis- 
triktų organizacijos vadovybę 
ii* išstatė aršiausius reakcinin
kus. Progresyviąi prašo bal
suotojus apsižiūrėti.

* * *
Komunistai agituoja bal

suot už vietinius kandidatus, 
kurie yra ant baloto oficialiai. 
Jie taip pat tikrina, kad de- 
sėtkai tūkstančių^piliečių bal
suos už Browser) įrašymu jo 
vardo į balotus. T-as.

PARDAVIMAI
Parsiduoda penkių kambarių na

mas už prieinamą kainą, taipgi val
gomųjų daiktų krautuvė, keturių 
autokarų garažas. Viskas puikiau
siam stovyje, nėra kompeticijos. 
šiame miestelyje niekad nėra be
darbės, nes U. S. Rubber Co. su
traukia visą darbą čionai uždaryda
mi 21 dirbtuves kituose miestuose. 
Aš padariau gerą pragyvenimą per 
17 m., dabar turiu svarbią priežas
tį parduoti, kurią sužinosite ant vie
tos. Prašome kreiptis pas St. Urbe- 
lis, 36 Olive St., Naugatuck, Conn.

(258-260)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

SPECIALIS PRANEŠIMAS
Brangūs Draugai ir Prieteliai!

Šiuomi pranešu jums, jog aš dabar esu susidėjęs su 
viena iš puikiausių ir didžiausių namų rakandų išdirbyste 
Brooklyne. Todėl aš esu tokioj pozicijoj, kad galiu pa
tenkinančiai patarnaut jums ir jūsų draugams.

Mes dabar išdedam parodymui pilniausią pasirinki
mą miegamųjų, valgomųjų ir gyvenamųjų kambarių, taip
gi naujausius baldus visokiems periodams.

Jūsų ankstyvas atsilankymas bus aukštai įvertintas.
Mūsų krautuvė yra atdara kasdien nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.
j Su Pagarba Jums,

JOSEPH ZAYAN

FAMOUS FURNITURE CO., Ine.
740 FLUSHING AVENUE ARTI BROADWAY,
Phone Evergreen 8-5465-6-7. Brooklyn, N. V.

Mateušas Simouavičius
Gražiai Įrengta' Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai, geriausių 

• bravorų alus ir 
' ėlius. Kada būsi
te B rook lyne, už
eikite susipažinti.

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

426 SOUTH Sth STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties Tel. Evergreen 4*9508




