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certo. Apie tai kalbėjausi su 
šenandorio draugais. Jie man 
sakė, kad jeigu tik sveiki su- No. 262 LAISVĖS ANTRA|d!fona2s7: s?.«M2-?878TR,5ET Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Lapkričio (Nov.) 6, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX.
lauks lapkričio 10 dienos, di
dele grupe atvyks į koncertą 
Brooklynan. Atsisveikinant 
taip ir sakė: “Iki pasimatymo 
lapkričio 10 dieną Labor Ly
ceum svetainėje”.

šis koncertas bus nepapras
tas. Turėsime svečią, apie ku
rio turėjimą pradedant šį kon
certą 
navo. 
tauta 
t u vos
kiu progų mažai pasitaiko.

ruošti niekas nė nesap- 
Aš kalbu apie prof. Vy- 
Bacevičių, žymiausį Lie- 
pianistą. Aišku, kad to-

Taigi, šenandoriečiai šiame 
koncerte dalyvaus. Bet kaip 
su Minersvillės ir Mahanoy Ci
ty draugais? Lai šitie keli žo
džiai bus užkvietimas jums, 
draugai, varde viso “Laisvės” 
štabo. Mes jūsų lauksime.

Taipgi noriu nuoširdžiai pa
kviesti draugus iš Wilkes-Bar
re, Pittstono ir Scrantono.

Eastono geri laisviečiai tai 
“šiur” bus. O kaip su Phila
delphia? Philadelphia visai 
čia pat. Gera mašina į trejetą 
valandų pasieki Brooklyną. 
Todėl iš Philadelphijos turė
tų pribūti visa laisviečių armi
ja.

Visi kviečiami, visi bus ma
loniai priimti.

Anglai Iškėlė Savo 
Kariuomenę j Grai

kiją prieš Italus
Iš Kretos, Graikų Salos, An 

glai Bombarduos Italus
Anglai Praneša:

London. — Anglų laivai 
jau iškėlė dalinius savo ka
riuomenės į Graikijos salą

Vokiečiai per Dieną 
Nuskandinę 89,000 
Toną Anglą Laivų

0-----------------------------------------------------------

Kretą, padėt graikam gin
tis nuo italų. Anglijos vy
riausybė nepaduoda, kiek 
savo karių ten nusiuntė.

Kretos sala yra tik už 350 
mylių nuo^karo fronto tarp 
italų ir graikų ir 650 mylių 
nuo Neapolio, kur yra Itali
jos laivyno stovykla ir šiaip 
svarbus karinis centras.

Anglų orlaiviams iš Kre
tos bus paranku bombar
duot italus, o anglų karo 
laivynui veikt iš tos salos, 
kaipo stovyklos, prieš italų 
karinius laivus rytinėje da
lyje Viduržemio Jūros.

Berlin. — Vokiečių ko* 
manda paskelbė lapkr. 4 d., 
kad jų submarinai ir lėktu
vai per dieną nuskandinę 
80 tūkstančių tonų prekinių 
Anglijos laivų, tarp jų -- 
“Laurentic’ą,” 18,724 to-į 
nų; “Patroclus’ą,” 11,314 to
nų, ir ^Casare,” 5,376 tonų. 
Šie laivai buvo ginkluoti j 
kaip pagalbiniai šarvuotlai
viai. . . . .

Tą pačią dieną vokiečiai ghjos mmisteris

Prašome visą“jLai- 
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui. ' ‘
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FRANCŪZAI REIKALAUJA, KAD AMERIKA Graikai Nnvilo Italus Nnirch incAiiivALADiNtir iMnimir v^a.«mx«x lauviju iniiuij 
15 Mylių Atgal; Užėmė 

Dar 3 Miestelius 
 a----------------------------------------------------------------r

NELIESU JŲ SALŲ VAKARINĖJE INDIJOJE
Washington. — 'Francijos | Guadeloupe salų. Jas tėmi- 

ambasadorius Gaston Hen- ja ir Anglijos karo laivai. 
ry-Haye įteikė savo valdžios Francijos Petain’o val- 
pareiškimą Amerikos vals-‘džia “stačiame” pareiškime 
tybės ministeriui C. Hull’uiJAmerikai užtikrina, kad ji 
kad ši šalis neturėtų kištis neis karan prieš Angliją ir 
į Francijos salas Martinique neperves savo karinių laivų 
ir Guadeloupe* Vakarinėje 
Indijoje, Caribbean Jūroje. 
Jiedu kalbėjosi 70 minučių.

Jungt.,, Valstijos Grasino 
Užimt Francūzų Salas

Jau kuris laikas Wash-

Grūmoja Apsupi 30,000 Ils- ™,6 d,r l™ ■»■?«*• »
I | . .. v .. . italų.

vokiečiam ar italam.
Martinique saloje yra 100 

lėktuvų, kuriuos Francija 
pirko iš Jungtinių Valstijų 
dar tada, kai francūzai ka
riavo prieš Vokietiją.

Jungtinės Valstijos reiką- 
i lėktų- 

Francijos vai-

lu Armijos Koritzoje
Graikai Praneša:

Italų orlaiviai kartotinai 
bombardavo Graikijos mies
tus: Salonika, Pireus, Kas-

Athenai, Graikija, lapkr. toi-ija ir kitus, ir iš kulkas-
5. — Šiandien graikai užė
mė jau šeštą kalvą arti Ko • 
ritzos, italų karinio centro 
Albanijoj. Nuo tų kalvų 
graikai iš dviejų pusių bom
barduoja italus Koritzoje.

vaidžių apšaudė nekarinius 
žmones gatvėse.

■JT

f«i

ingtone pasklido . praneši-, lavo sugrąžint tuos
mai, kad jeigū Francijos.vus. Dabar Francij^ oarauoja itaius noritzoje. 
valdžia pradės kariškai ben- džia pareiškė, kad šių lėk- §joje' Srityje graikai paėmė 
drądarbiaut su Vokietija'tuvų klausimas turi būt pa- jar p-aių

• v ‘ '• liktas spręst francūzų-vo- nelaisvę

Amerikos žmones pradėjo 
ėsti baimės vėžys. Tą jauti vi
sur, kur tik pasisuki. Daugiau
sia žmonių yra išgąsdinus pa
kėlus galvą reakcija, žmonės 
bijo išsižioti, padejuoti ir pa
siskųsti, nes, ot, gali atimti pa
šalpą arba WPA darbą.

Šituo išgąsdinimu rekacija 
pasiekė savo tikslą. Jūs būkite 
pilni baimės, o bosai ir valdi
ninkai nulups jums paskutinį 
kailį!

Prieš šitą piktąjį vėžį rei
kia kovoti. Jei nebus atmuš
tas, tai gali persimesti į darbi-Jisybė pripažįsta, kad vękie- 
ninkiškas organizacijas ir jom'Jčiai nuskandino 
pakenkti. Silpnesnieji sau Ii 
gą įsikalbės ir apleis savo pa 
reigas. x

Sofija, Bulgarija. — Ne
oficialiai pranešama, kad 
Anglija laivais atsiuntė 40 
tūkstančių savo kariuome
nės į Graikiją bei į jos sa

lias.

ANGLIJA JAU ATRĖMUS 
NAZIŲ PAVOJŲ

London, lapkr. 5. — An- 
A pirminin- 

nuskandinę vieną anglų nai-,kas Winston Churchill pa- 
kintuvą ir vieną karinį sar-t 
gybos laivuką. Jie taipgi su- 
žeidę vieną didelį prekinį 
•anglų laivą ir vieną naikin
tuvą.

h London. — Anglų vyriau-

šarvuotus 
prekinius laivus ‘Laurentic 
ir ‘Patroclus.’

Angly Traukinio Nelai
mėje 27 Užmušti Ir 

59 Sužeisti

Turime labai didelį faktą, 
su kuriuomi visi turime skaity
tis. Tai faktas, kad ši karta, 
kuri pasiekėme šios didelės ša
lies krantus prieš Pasaulinį 
Karą, nebeiname jaunyn. Vi
siems veidai raukšlėjasi, pa
ausiai žyla ir ant viršugalvių 
plaukai retėja.

O kai amžiaus kalnas pra
deda slėgti, tai negalavimui 
smagu švaistytis i. o...... v . . .
rugpjūtė. Labai daug draugų geisti. ŠIUO traukiniu važia- 
ir draugių serga. Taip pat'vo ir daugelis anglų karei- 
daug kasmet amžinai išsibrau-(vių. Trenksmas buvo toks 
kia iš gyvųjų tarpo.

London. — Su 
'“trenksmu iššoko iš
Į greitasis anglų traukinys 
ties Tauntonu, ir 27 asme 

ir" giltinei nys taP° užmušti, O 59 su-

b aisiu 
vėžių

ku- 
jog

Betgi klaidą daro tie, 
rie skubinasi su išvada, 
jau lietuvių veiklai galas arti
nasi. Kiti bedejuodami net, 
pradeda jaustis senesniais ir 
silpnesniais, negu jie iš tikrų
jų yra.

Dar turime daug stiprių ir 
' sveikų jėgų. Ko mums reikia, 

tai pasidrąsinimo. Tai bus ir 
sveikatai geriau, ir senatvės 
kalnas ne taip sunkiai spaus.

Noriu prabilti į katalikus\ 
Jų kišenius dabar labai uoliai] 
tuštino jų susmetonėję lyde
riai.
dolerių yra išvilioję.

O tos aukos eina j 
politinei pakalenijal, kuri su
sikraustė pas Hitlerį ant bur- 
do.

Tie pabėgėliai yra didžiau
si griešninkai. Jie pąsprūko iš 
Lietuvos todėl, kad už savo 
griekus nenorėjo atpakūtavoti.

O dabar jūs, Amerikos ka
talikai, tiems griešninkams pn 
nigus duodate ir. padedate 
jiems toliau griešyti!-

smarkus, jog išlikę gyvi ke 
leiviai sako, “manėme, kad 
vokiečių bomba pataikė į 
traukinį.”

100,000 Vokiečių Arini 
ja Rumunijoje

Sofija, Bulgarija. — Šičia 
suprantama, jog vokiečiai 
iki šiol atsiuntė jau 100 
tūkstančių armijos Į Rumu
niją. Ši armija galėsianti 
būt pavartota karui prieš 
Graikiją ir Turkiją.—Dau
guma Balkanų diplomatų

Jaa k.eletą tūkstančiu .nu(jžiugo išgirdę, kad An - 
. . . talija atsiuntus 40,000 ka- smetoninei r. - . n A ..... i v,...; riuomenes* talkon Graikijai.

Juk jeigu yra pekla, kaip 
jūs tikite, tai su smetoninin- 
kais jon kartu atsidurs ir tie, 
kurie jiems aukas duoda.

Tad -geriau patys tuos savo 
.dolerius sunaudokite savo rei
kalams, o tegul Smetona vie
nas su savo didžiųjų gpešnin- 
tkų genge kraustosi į pekląv-^

prieš Angliją, tai Jungtinės 
Valstijos užims tas francū- 
zų salas.
Amerikos Kariniai Laivai

Ties Francūzų Salomis
Amerikos kariniai laivai-

naikintuvai jau stovi sargy- Įka dauguma kitų yra liute- 
boje prie Martinique ir rionai.

kiečių paliaubų komisijai.

kareivius i

Kai kur graikai įsiveržė, 
jau 15 mylių į italų valdo
mą Albaniją. Pagrobė nuo

Ispanija Prijungę 
Sau Tarptautinį 
Tangier o Ruožtą

Berlin. — Vokietijoj su 
jos užimtais kraštais dabar ^a]u kiekį kamuolių, dikčiai 

šautuvų ir ? sau Tarptautinį Tan- 
gier’o Ruožtą, šiaurvakari-

yra 96 milionai gyventojų ir 
pusė jų katalikai. Milžiniš-

Madrid, Ispanija. — Ispa 
;nų valdžia oficialiai prijun

JAPONAI . PRIVERSTI APLEIST DIDELIUS 
CHINIJOS PLOTUS IR EILĘ MIESTU

Hong Kong. — Japonai 
ištraukė savo armiją iš di
delio ploto Kwangsipro
vincijoj, pietinėj' •. Chinijoj.

Chinai, besivydami japo
nus, artinasi prie Yam- 
chowo, prieplaukos miesto 
Kwangtungo provincijoj.

Japonai pasitraukė iš chi- timais. Chinai sako, kad jie 
nų Waichow salos, kurią;išveja iš ten japonus. Chi- 
japonai iki šiol vartojo kaip Inai nurodo, jog japonai ir 
savo karo laivų stovyklą. i Nanningą apleido tik tada, 

N e o f icialiai pranešama, kai chinai juos ten smar- 
kad japonai ruošiasi bėgt iš kiai užpuolė.

platesnių ar tikresnių žinių, Swatow ir Yochow priep-

reiškė seimui, r khd anglai i . 
su pagalba gautų iš Ame
rikos orlaivių, 50 karinių 
laivų - naikintuvų ir įvairių ( 
ginklų tai jau atmušę 
vojų iš vokiečių pusės.

pa-

šiam laikraščiui einant į 
spaudą, dar nebuvo jokių

nai pranešė, kad jie aplei
džia Nanningą, chinų 
Kwang$i provincijos sosti
nę.

Japonai skelbė, kad jie 
savo valia pasitraukia iš 
minimų vietų, vaduodamie- 
si strateginiais karo sume-

kulkasvaidžiu, 
amunicijos.

Graikų orlaiviai bombar-' niame Afrikos kampe, prie 
davo italų kariuomenės su-,Gibraltaro vandens siauru- 
būrimus, prieplaukas ir san-'^os.
dėlius gazolino ir kitų karo j 
reikmenų. Oro kautynėse 
graikai nušovė 5 italų lėktų 
vus, o savo prarado vieną.

Anglų orlaiviai padeda 
graikams; anglų oficieriai 
giria p " 
prieš italus.

Graikai grasina visomis^ bendrai - valdomas per An- 
pusėmis apsupti apie 30,000 glijos, Francijos, Ispanijos 
italų kariuomenės Koritzo ir Italijos atstovus. Jo sei- 
je. Jie, be kitko, sunaikinę 
devynis italų tankus.

Ties Koritza graikai at-

Ispanija galutinai panai
kino tarptautinį šio ruožto 
valdymą ir įjungė jį į Ispa
niška Morokko. v

Pagal tarptautines 1911,
graikų žygius ore 1923 ir 1925 metų sutartis, 

tas Tahgiero Ruožtas buvo

Daugiai pasitraukiančios 
katras laimi prezidento rin- laukų miestų. Jie taipgi japonų kariuomenės perei

na į francūzų koloniją Indo- 
Chirią.

Yra spėjimų, kad iš pietų 
Chinijos pasitraukdami ja
ponai rengiasi šturmuot 
tvirtovišką anglų karo . lai
vyno stovyklą Singapore. 
Nes tai yra galingiausia 
Anglijos atspara prieš ja
ponus rytinėje Azijoje.

kimus — Rooseveltas kr 
Willkie. Rinkimų smulkme
nos bus rytojaus “Laisvėje”

Vokiečiai ir Italai Išsta 
tysią Griežtą Reika

lavimą Turkam

IŠ ANGLŲ-NAZIŲ KARO.
Anglai Praneša:

London, lapkr. 5. — Šim
tai vokiečių orlaivių vėl už
puolę bombarduot anglų 
miestus, bet greitai buvo 
šalin nuvyti ir mažai nuos
tolių tepadarė. Anglų lakū
nai bombardavo vokiečių 
prieplaukas.

kraustosi iš Ichango mies
to, stovinčio prie Yangtze 
upės į vakarus nuo Hanko- 
wo.

Chinai įžiūri, kad daugu
ma ■ japonų kariuomenės 
rengiasi išsinešdint iš Kan
tono, svarbiausio miesto 
pietinėje Chinijoje.

Jau praeitą savaitę japo-

Lėktuvui Sudužus į Kai- Turkai Tikisi Pagalbos 
ną,Žuvo 10 Žmonių iš Sovietų

Vokiečių Pranešimas:
Berlin, lapkr. 5. —•. Vokie-

/ .

Istanbul, Turkija. — Tur
kų laikraščiai su džiaugs-

Salt Lake City, Utah. — 
Keleivinis United Air Lines, 
lėktuvas naktį audroje susi- mu rašo apie tą vietą prezi-

čių orlaiviai šiandien nume-1^^ i Wasatch kalno vir- dęnto Inonu kalbos, kur jis 
te 15 tūkstančių bombų j šūnę, ir užmušti tapo du jo sakė, kad ątsteigti draugiš- 
kariniai svarbius pastatus lakūnai,'tarnautoja ir sep- ki santikiai tarp Turkijos ir 
Anglijoj; pataikė į kelias V1?* keleiviai. Nelaimė jvy- Sovietų Sąjungos. ■ 
anglų lėktuvų stovyklas ir ko todėl, kad buvo sugedus ( Turkaj tikisi karinės So- 
sunaikino ten nemažai lėk- padio oro rodykle Salt-Lake 
tuvų. Vokiečių bombininkai ^ity, ir tokiu būdu lakūnai 
taipgi padegė bei ‘ apardė 
fabrikus Liverpoolyj, ’ Leit- 
he ir kituose Anglijos mies
tuose.

negavo reikalingų nurody
mų iš ten. \

Vokiečiai Siunčia Armiją 
Prieš Graikiją

vietų pagalbos apsigint 
grūmojančių Turkijai 
kiečių ir italų.

nuo
vo-

Jugoslavija Daro Ablavas 
Prieš Fašistus

London, lapkr. 5. —* 
kiečiai oro bombomis 
šiol užmušė 14,000 žmonių 
Anglijoj ir sužeidė 20,000, 
kaip raportavo premjeras 
W. Churchill.

Vo- 
iki

ORAS. — Šį trečiadienį 
šalčiau ir giedra. •

Belgrad, Jugoslavija. — 
Policija užklupo lizdą fašis
tinės organizacijos, vardu

Liubliana, Jugoslavija, 
lapkr. 5. --Iš vienos Balka
nų šalių sostinės atėjo pra
nešimas, kad vokiečiai trau- Zbor ir suėmė 100 žymių 
kiniais per Bulgariją per- jos vadų. Skaičiuojama, kad 
siuntę apie 30,000 savo ka -!:Zbor turi per 80 tūkstįn- 
riuomepės į Graikijos pasie- čių narių. Vyriausias to fa- 
nį. * šistinio judėjimo vadas yra

Vichy, Francija. — Čia 
pasklido pranešimai be ofi- 
cialio patvirtinimo, kad Vo
kietija ir Italija “po kelių 
valandų” išstatys Turkijai 
ultimatumą - griežtą reika
lavimą sutraukyt ryšius su 
Anglija, o bendradarbiaut 
su vokiečiais ir italais.

Raportuojama, kad Tur
kija pašaukė į armiją visus 
a t s a r g inius (rezervistus) 
nuo 20 iki 40 metų.

Jeigu turkai atmes šį 
reikalavimą, tai vokiečiai 
ir italai maršuosią per Bul
gariją ir Graikiją užimt 
Turkiją.- Už jų kariuomenės 
praleidimą per Bulgariją 
vokiečiai ir italai žada at
imt iš Graikijos ir perves t 
bulgaram žemės ruožtą 
kaipo koridorių į Aegęjaus 
Jūrą. ? •

Seniaus Sovietų Sąjunga 
buvo žadėjus padėt Turki
jai apsigint. Bet kad turkų 
valdžia pernai sumezgė ar
timesnius karinius ryšius su 
Anglija ir Francija, tai abe
jojama, ar Sovietai- dabar 
eitų talkon Turkijai, —kaip 
rašo United Press iš Vichy, 
Franci jos.

■ .......  ! ■ - ■ I -u-

melyje ir Jungtinės Valsti
jos turėjo vieną savo atsto
vą, v

Šiemet birželio 14 d. ispa
nų kariuomenė užėmė tą 
ruožtą, bet tik dabar lap
kričio 4 d. jis tapo forma
liai prijungtas Ispanijos 
valstybei.

Pranešama, kad Anglija 
nesipriešins šiam Ispanijos 
žygiui.

ITALUS TRUKDĄS ORAS
Roma, lapkr. 5. — Italų 

komanda sako, kad italai 
abelnai žygiuoją prieš grai
kus, bet, girdi, blogas oras 
ir purvas neleidžią italam 
smarkiau veikti.

*

>/. i

v®

APSUPTA 3,000 ITALŲ

kričio 
pietų,

’ . s . . | *

Dmitri Liotič, buvęs Jugos
lavijos teisingumo ministe
rs.

Athenai, Graikija, lapkr. 
5.—Graikai sako, kad jų ka
riuomenė visiškai apsupus 
3,000 italų karių viename 
kalne Florinos - Kastorijos 
srity j.

*

Cleveland, Ohio
Mirė P. Bruščiuvienė

Lapkričio 4 d., 11 valan
dą prieš pietus, mirė P. 
Bruščiuvienė. Pašarvota pan 
N. A. Wilkelj, 6522 Superior 
Ave.

Prašome draugus, gimi 
nes ir organizacijų nariun 
dalyvaut šermenyse ir lai
dotuvėse. . Kūnas bus laido • 
jamas šį ketvirtadienį, lap
kričio 7 d., 2 valandą po

Highland kapinėse.
Mrs. M. Valentą.
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Naujoji Lietuva ir Adv. Bagočius 
SLA p?ez. adv. Bagočius rašo pastara

jame “Tėvynės” numeryj straipsnį apie 
Lietuvą. Jis rašė jį, matyti, po to, kai 
jis buvo sužavėtas savo vizitą pas prez. 
Rooseveltą. Nurodęs, kad Amerikos lie- 

-x. tuviai susiuntė Lietuvon milijonus dole- 
- rių, adv. Bagočius žymi:

“Bet su pagelba tų milionų, kuriuos 
„ Amerikos lietuviai, tankiai nuo savo bur

nos geresnį maisto kąsnį nutraukę, į Lie
tuvą persiuntė, Lietuvoj įsivyravo nau- 
jų ponų, išnaudotojų klesa, kuri skriau
dė (Atseit, Lietuvos liaudį?—“Laisvės” 
Red.) ne mažiau kaip ir svetimieji, pir- 

' miau pavergtosios Lietuvos valdonai.”
O kai Amerikos lietuviai, pasak p. Ba- 

• .gočiaus, pakeldavo savo protesto balsą 
prieš tuos skriaudėjus Lietuvoje, tai, 
'“nauji Lietuvos valdonai ir jų pritarėjai 
čionai Amerikoje, griežtai ir trumpai at
sakydavo : Lietuvos žmonės žino kaip sa
vo reikalus tvarkyti ir be jūsų patari
mų. .. Ir tie nauji mūsų tautos ‘valdonai’ 
(klerikalai ir fašistai,—“L.” Red.) tvar
kė (Geras buvo “tvarkymas”!—“L.” 

JRed.) mūsų Lietuvą, ir tvarkė ją taip, 
kad lietuvis kaimietis, ir dą.rbininkas gi
lumoje savo sielos neapkentė to režimo, 
kyris Lietuvoj siautė.”

Ir adv. Bagočius prideda:
“Vietoj maskoliško žandaro lietuviško 

žandaro bizūnas viešpatavo...”
Nors ne visur pilnai aiškiai, bet pasa

kyta daug tiesos. Lietuvoje fašistinis re
žimas buvo kur kas žiauresnis, negu ca- 
ristinis režimas. Vargiai begu buvo ka
da nors lietuvių tautos istorijoj tokis lai
kotarpis, kuriame Lietuvos darbo žmo
nės būtų buvę taip žiauriai persekiojami, 
spaudžiami ir išnaudojami, kaip jie būva 
prie smetoniškojo režimo!

Bet po to, adv. Bagočius suranda, kad 
dabar “mums svetimos tautos nariai 
duoda įsakymus, mes esame svetimos 
tautos ar tautų sąjungos vasalais...” 

Ten pat:
“Kai kurie mūsų broliai lietuviai... 

mėgina save ir kitus raminti: dabar bus 
geriau kaip pirma kad buvo! Galimas 
daiktas... Bet didelei daugumai Lietu
vos lietuvių ir išeivijoj gyvenantiems bū
tų daug maloniau turėti kad ir skurdžią 
ir vargstančią Lietuvą, bet savą Lietu
vą, vietoj prižadamų rojaus gėrybių po 
svetimais sparnais...” • »f

Pacituotos p. Bagočiaus straipsnio ci
tatos pabodo ypatingą stoką nuosakumo 

" jo samprotavime. Bagočius pripažįsta, 
kad prie senojo režimo Lietuvos žmonės 
kentė nemažesnę* priespaudą, kaip prie 
caro valdžios, ir ten pat jis sako, kad 

~*daugumai Lietuvos lietuvių būtų geriau 
kęsti “lietuvišką” priespaudą ir pažemi- 

. ..nimą, negu būti laisviems!...
norime p. Bagočių užklausti kate- 

: Sakysime, jį žiauriai muštų 
nors So. Bostono airišius nenaudė- 

Paskui, po airio, jį taipo pat žiauriai 
itų koks nors lietuvis nenaudėlis. Ar 

p. Bagočius sakytų, kad jam ma- 
kęsti lietuvio nenaudėlio smūgiai, 

airio? Mes nemanome, kad jis taip 
Mes manome, p. Bagočius pąsa- 

eikit velniop abu, aš nuo šio laiko 
būti nemušamas, laisvas. O jeigu 

savęs apsiginti negaliu, tai su
su rusu, gudu, ukrainie- 

kokios nors tautybės žmogu- 
mįrtiną smūgį abiem savo 

ir lietuviui.

riškai

nui

tavoje buvo priešingi nemažiau 90 nuoš. 
Lietuvos, gyventojų. Jam buvo priešingi 
tįęk inteligentai, tiek darbininkai, tiek 
valstiečiai—biednieji ir .vidutiniai. Sme
tonos nuvertimas, tuo Būdu, atnešė Lie
tuvos žmonėms didžiausią laimę.

Nuvertę smetoniškąjį režimą, Lietuvos 
žmonės nepatapo kokios tai “tautų są
jungos vasalais,” p. Bagočiau. Ne! Nu
vertę smetoniškąjį režimą, Lietuvos žmo
nės nutarė padaryti viską, kad Lietuvoje 
niekad negrįžtų tokis režimas, koks bu
vo! Jie suvisuomenino fabrikus, dvarus 
išdalino bežemiams ir mažažemiams, pa
kirto finansinius sparnus kunigijai—di
džiausiam reakcijos ramsčiui,—įvedė ne
mokamą mokslą Lietuvos jaunimui, įve
dė civilinę metrikaciją Lietuvos žmonėms 
ir pravedė visą eilę kitų milžiniškų re
formų labui ne vienos kokios nors klikos, 
mažos saujelės žmonių, bet labui visos 
lietuvių tautos, visos Lietuvos liaudies.

Ir tame milžiniškame perversme, ku
ris patiekė Lietuvos žmonėms pagrindus 
naujai, laimingai visuomenei steigti, da
lyvavo ne tik darbininkai, valstiečiai, be
žemiai lauko darbininkai, bet ir žymiau
si lietuvių visuomenininkai, žymiausi ra- 
šy toj ai-li tėra tai, žymiausi kompozitoriai, 
scenos artistai, ir tt., ir tt.

Bet Lietuva maža valstybė. Bile kada, 
bile kas ją galėtų užpulti ir tuosius liau
dies laimėjimus sunaikinti—ir vėl sugrą
žinti fabrikantus, dvarponius, bankinin
kus; ir vėl grąžinti Smetonas, visokius 
“tautos vadus,” kurie Lietuvos liaudį 
taip baisiai ir taip ilgai engė.

Kad tai galimybei užkirsti kelią, kad į 
Lietuvą negrįžtų toji priespauda, gėda ir 
pažeminimas, kad lietuvių tautos kultū
rai klestėti būtų užtikrintos gražiausios 
sąlygos, Lietuvos žmonės nutarė susi
jungti su galinguoju savo Rytų kaimynu 
—Sovietų Sąjunga,—kurią sudaro kelio
lika respublikų. Ir šiandien Lietuva yra 
dalis Sąjungos, kurią sudaro 16-ka res
publikų ir daugybė autonominių-tautinių 
respublikų. Šiandien Lietuva, būdama 
drauge su kitomis respublikomis, gali 
drąsiai pasakyti: Nebijome mes išlauki
nio priešo, nes mes esaųie tokioje, drau
gėje, kuri bile’kadi pllHį^fee^ą'Mesike- 
sinantį ant mūsų žemės ir laisvės, gali 
sunaikinti. ' *

Šitaip, ponas SLA prezidente, reikėtų 
žiūrėti į naująją Lietuvą.

Mes esame įsitikinę, kad šią mūsų pa
žiūrą neužilgo priims ir tie Amerikos lie
tuviai profesionalai ir darbininkai, kurie 
nūnai pasiduoda buvusiojo smetoniškojo 
režimo agentų propagandai. Esame lin
kę manyti, kad, jei p. Bagočius daly
kus ims rimtai ir esminiai (ne kaip -SLA 
organo redaktorius), tai ir jis už neilgo 
laiko su mumis pilnai sutiks.

Kyšiai naikmama Lietuvoj.
Pasaulyj prągąrsėjusi ame

rikietė žurnalistė Anna Louise' 
Strong rašo:
“Traukinyje ąš pasiūliau rau

donarmiečiams čokoladų, bet 
jie mandagiai atsisakė. Maniau, 
jie nenori čokoladų; bet vėliau 
patyriau, .kad' yra taisyklė 
jiems neimti siūlomo maisto ir 
kitų daiktų, net ir cigaretų. Tik 
gėles jie nuo žmonių priima.

“Rytų Europoj įsigyvenęs 
paprotys, kad .valstiečiai duotų 
valdininkams dovanas (kyšius) 
— vištas, ar gyvulius. Raudo
noji armija nori išnaikinti tą 
paprotį, ir dėl to atsisako imti 
bent ką iš valgomų daiktų, ar 
šiaip ką turintį piniginę vertę.“

Tai smagu,’ kad kyšiai naiki
nami mūsų senojoj tėvynėje.! * *

Dal/ys naikinamos.
R. Matusęyjčiys “Vilnies“ 

angliškam skyriuje (spal. 17) 
rašo:

“Labai svarbi permaina įvy
ko Lietuvoje kas dėl panaikini
mo dalių. Buvo beveik visai ne
galima ištekėti merginai, jei ji 
arba jos tėvai neturėjo pini
gu-”

Puiku! Amerikoje tokia pat, 
kaip Lietuvoj, žmonių klesa jau 
seniai dalių nepaiso. Tas didž
turčių paprotys, tikras jų rei
kalas, užkrėtęs mūsų liaudį
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rociai
Lietuvoje, greitai išnyks, 
tuoktuves bus daugiau iš 
lės.

Browderienes Deportacija
Jungtinių Valstijų federalinis prokuro

ras Mr. Jackson patvarkė, kad Irena 
Browderiene, generalinio USA Komu
nistų Partijos sekretoriaus žmona ir mo
tina trijų vaikų, turi būti iš Jungtinių 
Valstijų išdeportuota. Girdi, jinai yra 
įvažiavusi čionai nelegaliai.

Nežiūrint to fakto, kad Irena Brow
deriene yra išgyvenusi šįame krašte per 
pastaruosius septynerius metus, nežiū
rint to fakto, kad ji darė viską, kad “le- 
galizuotįs”, prokuroras pareiškė, jog ji
nai privalo palikti savo,, tris vaikus ir 
vjirį ir išvykti į savo gimtinį kraštą.

Iki šiol mūsų krašte tokio dalyko dar 
nėra buvę. Browderis yra Jungtinių 
Valstijų pilietis,—jo protėviai dalyvavo 
Revoliuciniame Kare. Browderiene yra 
trijų kūdikių motina—trijų Amerikos pi
liečių motina. Ponas prokuroras neturi 
patiekęs jokių Browderienei kaltinimų, 
nei politinių nei moralių. Betgi jis pa
tvarkė ją išdeportuoti!

Argi tai nėra griovimas šeimos? Argi 
tai yra humanistinis žygis? Ne! Tai nė
ra humanistinis žygis.

Galima nesutikti su Browderio politi
niais įsitikinimais. Galima jį kritikuoti, 
galima su juo kovoti. Bet tai ne šitokio
mis priemonėmis, kokias pasirenka po
nas Jacksonas. Nepaisant su kuo p. Jack- 
sonas pasielgtų taip, kaip elgiasi su Mrs. 
Irene Browderiene, Amerikos pažangūs 
žmonės, laisvę ir šeimą įvertiną žmonės, 
negalėtų tylėti.

Be abejojimo, netylės Amerikos žmo
nės ir šiuo atveju. Jįe kels savo, protes
to balsą, kad p. prokuroras nedeportuo-

«kipai ’šioj šalyj. Nepastovūs 
ateiviai turi pranešti Wash- 
ingtonan jų adresą kas trys 
mėnesiai nepaisant ar pa
keičia adresą ar ne.” *V-

Direktorius Harrison 
taipgi kreipia žmonių aty- 
dą į f akta, jog daug ateivių 
neperskaitė, atsargiai, kitas 
informacijas ant resytinės-

Ka-i kortelės, informacijas apie 
yra neblogas, sugrąžinirtlą pamestų korte-

Su- 
mei-

* *
Kalėdų dovanos turį būt pa

naikintos.
Vaikams galima duoti dova

neles, “į pančeką pridėti, 
ledų Diedukas ;
vaikų imaginąciją pakelia. Nors 
jis yra lyg religiškas, bet vaikai 
patys atranda ir pradeda neti
kėt į jį, kuomet keletą kartų 
pamato, jog didieji apie jį kal
bėdami šaiposi. Ar taip, ar ki
taip vaikai dar prieš septintus- 
aštuntus savo amžiaus metus, 
pradeda numanyti, kad tai yra 
pasaka ir jų siela nelieka už
nuodyta viršgamtiškumu.

Bet dįdieji turėtų panaikint

lių į Immigration and Na
turalization Service, Wash
ington, D. C. Mirties atsiti
kime ir apleidžiant šalį kor
teles reikia sugrąžinti į 
Washingtoną. r

“Didelis skaitlius ateivių 
nuplėšė resytin.es - kortelės 
galą su tais nurodymais ir 
pasiuntė tą galą. To nereik

tarp savęs dovanų paprotį. Visi daryti, nes' ateivis privalo 
žino, kad daug iš to nesmagu- į visada laikyti visą kortelę, 
mo, apkalbėjimo būva. Kartais j Tik viršminėtuose atsitiki- 
laimingas jaunuolis, ypač link- muose kortelę reik grąžinti, 
sma jaunuolė, gauna nuo kelių 
žmonių tokį pat daiktą. Nėr 
kur dėti. Kartais kas žlebtelia 
žodį pažeminant gantą dovaną; 
tat eina lyg bevieliu telegrafu 
ir pasidaro piktumų.

Bendrai visokios dovanos, o 
ypatingai Kalėdų dovanos, yra 
nonsensas, kurį ir reikėtų su- 
sipratusiems žmonėms naikinti 
taip greit, kaip galima.

Ateivių Registravimas
Keturi mėnesiai buvo pas

kirti užregistravimui atei
vių Jungtinėse Valstijose, 
ir šeštadienį, spalio 26-tą 
dieną pusė to laiko praėjo.

Earl G. Harrison, Jungt. 
Valstijų Teisingumo De
partamento Ateivių Regist
ravimo Direktorius pranešė, 
jog per tuos du mėnesiu 
2,354,229 išpildytos regis
travimo ir pirštų-įspaudos 
blankos gautos Washingto
ne, kas sudaro 65 nuoš. ro- 
kuojamų šioj šalyj ateivių.

“Tai yra puikus pasiro
dymas,” sako p. Harrison, 
“ir Departamentas labai 
patenkintas su tinkamu ir 
greitu užregistravimu ne- 
piliečių visose šalies dalyse. 
Bet sunkiausia dalis darbo 
vis lieka. Per sekamus du 
mėnesius paštai, kur regis
travimai įvyksta, bus ap
sunkinti visokiais Kalėdų 
darbais. Patarčiau visiems 
ateiviams, kurie lig šiol ne- 
siregistravo, tą kuogrei- 
čiausia atlikti.”

Kalbėdamas į tuos suvirs 
du milijonų nepiliečių, ku
rie jau įsiregistravo p. Har
rison vėl pakartoja perser-

Ateiviams, kurie dar ne- 
siregistravo, p. Harrison 
nurodo, jog greitas sutiki
mas su Ateivių Registravi
mo Aktu iš 1940 m. yra iš
mintingiausias kelias. Jis 
vėl kreipia žihonių atydą į 
faktą, jog Ateivių Registra
vimo programa yra privers
tinas dalykas su pinigiško- 
mis bausmėmis už nesire- 
gistravimą ar pristatymą 
klaidingų informacijų ant 
registravimo blankos.

“Tikiu, jog daug nesire- 
gistravusių ateivių abejoja 
apie jų pilietybės stovį, ar
ba tiki, jog taps piliečiais 
prieš pabaigą registravimo 
laiko,” sako p. Harrison. 
“Tiems, aš sakyčiau, kad re

gėjimą jiems kuogreičiausia 
pranešti Immigration and 
Naturalization Service ad
reso pakeitimą.

Visi ateiviai, kurie sulig 
įstatymu užsiregistravo ir gistravimas jokiu būdu ne
paliko pirštų įspaudą, gavo, kenks pilietybei. Visiems, 
ar neužilgo gaus, resytines- kurie tiki tapti piliečiais 
korteles, tai jų*; užsiregis- prieš gruodžio 26 d., 1940 
travimo įrodymas, sako p. m., tai registravimo pasku

btos kortelės tiųė diena, aš patarčiau per- 
neži“ 

JpKKeitimą adre-Tūb, piliėtybeš aplikan- 
so ir kaip mums greitai tai bus šaukiami imti pilie-

Harrison 
tųri\smū 
dymiis a]

pranešti. Jeigu užsiregistra
vęs ateivis dar negavo re- 
sytinės-kortelės vistiek kaip 
persikelia į kitą vietą priva
lo pranešti naują adresą į 
penkias dienas, sulig įstaty
mo patvarkymo, ir nepa- 

I mainymas mūšų rekordų ga
li reikšti jog nepilietis ne
gaus šito svarbaus įrodymo.

Kiekviename pašte gali
ma g.ąutį tam ’ tikrą blanką 
pranešti adreso pakeitimą. 
Ateiviai bus sunkiai bau
džiami, jeigu adreso pakei
timą nepraneš Immigration 
and Naturalization Service, 
Washington, D. C.

“Šita įstatymo dalis nelie
čia tuos ateivius, kurie lai-

.tybės prisiegą. Gal pasitai
kys jį šaukti gruodžio 27 d., 
vieną dieną po registravimo 
užbaigimui, Bus per vėlu, ir 
jo yiltis gauti pilietybę gali 
dingti.

“Tiems, kurie lig šiol ne- 
siregistravo”, sako p. Har
rison, “dėlei kokios nors
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Nesusipratimas
žmona (sunkiai sirgdama) :
—Pasižadėk man, Jonai, ir 

prisiek, kad po mano ^mirties 
tu nejieškosi kitos žmonos!

Vyras: — Na, bet jei tu 
liksi gyva?

Išmintingas Darbininkas
Ūkininkas: — Už pirmą 

mėnesį aš mokėsiu jums 30 li
tų, o už sekantį 50.

Darbininkas: — Ačiū, tai 
aš pradėsiu darbą sekantį mė
nesį.

Gydytojas man 
bet neturiu kuo

buvo geros šir-

Gydytojo Paliepimas
Vienas klajūnas baldosi prie 

durų ir meiliai sako šeiminin
kei :

— Gerbiamoji ponia, esu la
bai ligotas, 
davė vaistų, 
juos gerti.

* šeimininkė
dies moteriškė.

—Vargšas, — ji murmėjo.
— Ko tamsta nori: vandens 
stiklą ar šaukštuką?

Klajūnas purtė galvą.
—Ne, ponia, tokių niekų

dėliai nebūčiau jus trukdęs.
—Mat, vaistus turiu gerti 

pavalgęs, todėl, tikiuosi, kad 
ponia- -duosite man pavalgyti 
pietus.

Atsargos Priemonė . . .
Berlyno pasitinka du pilie

čiai. Vienas iš jų nešasi svars
tykles.

—Kur gi tu jas dėsi? — 
klausia antrasis.

—Aš, matai, valgau resto
ranuose, tad turiu pats žiūrė
ti, kad daugiau mėsos nesu-

priežasties jų praeityj, arba I valgyčiau, kaip leista, 
jeigu bijosi pranešti apie 
nelegalį atvykimą, aš noriu 
pranešti, jog neužlaikymas 
šito įstatymo netik supai
nios jų atsitikimą, bet pa
rodys, kad jie vis. laužo mū
sų įstatymus ir juos grasins 
sunkesnės bausmės.”

Dešimts valstijų' su di
džiausiu registravimu yra:

Karo sekretorius Henry L. Stimpsoh traukia pirmąjį verstino kariuomenėn ėmimo 
numerį Washingtone. Tai buvo 158 numeris. Kairėje prezidentas Rooseveltas, 

kuris pasakė pritaikytą momentui kalbą. ,
,. ....... į į.' į ,".'.=t=E

I tų Irenos Browderienes, nes tai yra ne- 
' amerikoniška, tai yra nehumanistiška, 

tai yra perdaug jau žiaurus pasimojimas.
1 Praėjus rinkiminiams įkarščiams, >jnes

(Surankiota)

Klausimai ir
Atsakymai _

manome, ir p. Jacksonag turėtų atvėsti, jkoti. 
partijinius ir politinius kerštavimus pa- > 
miršti ir savo šį pareiškimą*padavadiji- 
mą atkeisti.

Klausimas.
Gerbiama Redakcija: Ką 

turiu daryti, kad aš pamiršau, 
kokiais metais ir kokį mėnesį 
atvažiavau į Ameriką? Aš bu
vau padavęsaplikaciją dėl 
pirmų pilietinių popierų, bet 
man ’aplikaciją sugrąžino, nes 
negali surasti m.ano rekordų. 

| Tai prie ko aš turiu kreiptis? 
Meldžiu tamstų man paaiškin
ti per dienraštį “Laisvę”. Už 
tai tariu iš anksto širdingą 
ačiū.

Su aukšta pagarba, D. H.
Atsakymas.

Labai gaila, bet ir mes nie
ko jums negalime pagelbėti. 
Patys kaip nors turite sužino
ti metus, kuriais atvažiavote 
Amerikon, taipgi uostą, į kurį 
pribuvote. Tos informacijos 
būtinai reikalingos gavimui pi
lietinių popierų.

Pasiteiraukit pas savo drau
gus ir prietelius. Gal jie atsi
mena, kada jūs atvažiavote. 
Jeigu čia negalite gauti jokios 
pagelbos nuo savo* prietelių, 
gal turite Lietuvoje brolių, se
serų, artimų giminių bei kai
mynų. Parašykite jiems, gal 
jie pamena, kada jūs su jais 
atsisveikinote ir c. išvykote į 
naująjį pasaulį sau laimės jieš-

aš

Gaukitę “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

-

HhMK

resytin.es


Karas nesą darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių'. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

trečias puslapis

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius ga
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
Šiuos, metus/ Gera proga gaut moterų na- 

.rių ir sutveri motetų kuopas bei kliubus.

B

C: r

%

Vaikų Priešmokyklinis 
Auklėjimas Lietuvoj

liams ir dabar veikiantiems. 
Apytikriais duomenimis, dar
želių vedėjų ir auklėtojų po 
mėnesio turėsime apie 600- 
700. Netrukus išleisime prieš
mokyklinio auklėjimo vaikams 
dvisavaitinį laikraštį “Genys”, 

vaikų darželius TaiP Pat greitai pasirodys mo-

Priešmokyklinio vaikų au
klėjimo inspektorius, Aukš
čiausios Tarybos narys, rašy
tojas Liudas Dovydėnas “Dar
bo Lietuvos” bendradarbį se
kamai painformavo apie vai
kų darželių reikalus.

Ligi šiol
tvarkė ir jais rūpinosi įvairios t*noms *r šeimoms 
organizacijos ir pavieniai as
menys. Daugumas tų darželių,

skiriamas 
mėnesinis žurnalas.

Daug vargo sudaro vaikų 
sako drg. L. Dovydėnas, nė- darželių aprūpinimas daržo- 
užtarnautai naudojosi garBin-! včmis, uogomis ir vaisiais, 
gu vaikų darželių vardu. Or- Agr. Itomlenskis, agr. Bagdo- 
ganizacijos ir privatūs asme-1 nas» sodininkai Petkevičius ir 
nys rungtyniuodavo vieni su Sakavičius baigia ruošti pro- 
kitais, Stengdamiesi įsteigti arti Kauno įrengti 40-
kuo daugiausia įvairių darže- 50 hektarų daržovių, vaiskrū- 
lių. Apie šiokius tokius auklė-šiltadaržių ir inspektų 
jimo reikalavimus neteko jr (ūkį, kuriame būtų 
galvoti, nes tūkstančiai vaikų į v«’«’a» >r daržovės 
veržėsi į darželius, kur geidė va*kams. Arti Maisto fabriko 
nors kiek žmoniškiau sušilti Kauno miesto daržininkystė 
bei gauti kokį drabužėlį. O; lengvai galės apsirūpinti trą'- 
jei kuris gaudavo ką nors,801™8 turės patogų Susisie- 
užkąsti, kavos bei arbatos kimą su miestu. Ateinantį pa- 
puoduką, toks buvo laimingu 
iš laimingųjų. Nedaug nuvei
kė organizacijos, pavieniai 
asmenys, bet tokiose sąlygose 
ir visiškame smetoninės vy
riausybės apsileidime, vis dėl
to privalu pasakyti, organiza
cijos, ypač Lietuvos Vaiko 
draugija, atliko palyginti sun
kų ir vertingą darbą. Priešmo
kyklinis auklėjimas smetoni
nio režimo buvo paliktas tar
tum koks pamestinukas. Kaip 
kas norėjo, taip su juo ir da
rė. Prieš keletą metų, kai au
ganti miesčionija, su Smeto
niene priešakyje ėmėsi augin
ti naujojo aristokratiško luo
mo vaikus, buvo steigiami dar
želiai aukštų* pareigūnų, tur
tuolių, pirklių vaikams, ir ke
li darželiai buvo tikrai aristo
kratiški. Organizacijų vadovy
bės, bemaldaudamos 
liams pašalpų, buvo 
gusios pagal naujųjų 
kratų dūdelę šokti 
sius šokius.

Iš 227 darželių, 
pusė teks naiijąi pertvarkyti, 
kitaip sakant, išnaujo įsteigti, 
ir tai pareikalaus milijoninių 
išlaidų; prie 75-60 darželių 

- teks tik personalą pertvarkyti, 
o likusieji, papildžius nauju 
inventoriumi, auklėjimo prie
monėmis, tiks tolimesniam 
naudojimui.

—Kiek, drauge inspekto
riau, numatoma įsteigti naujų 
darželių?

—švietimo komisariatas yra 
susirūpinęs mažiausiai bent 
padvigubinti darželių skaičių, 
tai yra įsteigti bent 200-300 
naujų darželių artimiausiu lai
ku. Bet štai truputis skaičių, 
kurie pavaizduos, kiek kaštuo
ja 300 darželių įsteigimas ir 
išlaikymas. Inventorius, moks
lo ir auklėjimo priemonės 50 
vaikų darželių kaštuoja 10,- 
000 litų, o tokio vieno darže
lio metinis išlaikymas, auklė
tojų algos ir maistas kaštuoja 
per 30,000 litų. Taigi 300 dar-

inspektų 
auginami 
darželių

vasarį jau tikimasi darželius 
aprūpinti ankstyvomis daržo
vėmis irz uogomis.

Jau pradėjo darbą ir gamy
bą didiną žaislų fabrikas “Sa
vo,” kuris artimai susirišo su 
priešmokyklinio auklėjimo į-' 
staigomis. Sudaryta pedagogų, 
auklėtojų, dailininkų kolegija, 
kuri jau parinko žaislų ir bal-

dų tipus. Tikiųiasi beveik vi
suose darželiuose naudojamus 
žaislų tipus pasigaminti vieto
je ir dalį net eksportuoti. “Sa
vo” fabrikas pagamins ir vi
sus darželių baldus.

, —Kokią darbo nuotaika?
—Darbo gausumu netenka 

girtis, tačiau ar tik Alytuje 
gali būti stachanoviečių ? Leis
kit ir įstaigoms pakelti darbo 
našumą 200-300 procentų. Pa
kelsime! Nauja kūrybos dva
sia ir ryžtingumas lydi visus i 
darbus, nesvetimas jis ir ten, 
kur kuriama ir dirbama atei
ties žmogaus, geresnės ir gra
žesnės ateities labui. Vaikuo
se, lyg nepaprastos loterijos 
bilietuose, slypi kūrėjai, me
nininkai, valstybės vyrai, išra
dėjai. Argi mes nesudarysim 
ateinantiems laimėjimams są
lygų. priemonių, kuriomis tie 
talentai ir ateities kūrėjai at
neš naują ir laukiamą ateitį.

Daugumas auklėtojų, peda
gogų, visuomenininkų rūpes
tingai ir retos meilės kupini 
ateina padėti jaunųjų draugų 
darbui — priešmokykliniam 
auklėjimui. Ar tai nelaiduoja 
pastangų ir darbo pasisekimų ? 
Argi mums netalkina Lenino - 
Stalino laimėjimai, pasiekti 
per dešimtį metų ir laimimi 
kiekvieną valandą? — baigė 
pasikalbėjimą drg. L. Dovydė
nas. Rk.

Ji Randasi Pirmoji 
Vajininkų Sąraše

dd. 
jau

tiek

darže- 
pasiren- 

aristo- 
įvairiau-

didesnė

kymas darželiuose per metus 
kaštuoja apie 12 milijonų litų. 
O ligi Šiol veikiančių 200 dar
želių išlaikymo sumas galime 
patys surasti iš jau žinomų 
skaičių. Tokias sumas mums 
būtų nelengva pakelti, bet ti
kėkime, kad visas kliūtis nu
galėsime, nes su mumis di
džioji Tarybų Sąjunga.

šiuo metu jau veikia prieš
mokyklinio auklėjimo auklė
tojų parengimo kursai, ku
riuos lanko 196-Šios kur- 
santės. Kursų dvimėnesinė 
programa išsemia visą laiką 
kruopščiausiu darbštumu. Jau 
yra nemažas skaičius pasiruo
šusių darželių vedėjų, auklė
tojų, kurių Šiuo metu su be
baigiančiais kursus užteks vi
siems atidaromiems darže

»<

Dėl puodelio spanguolių skys
čio dėk puodelį cukraus. Pa
virink 10 minučių, supilk į 
formą, pastatyk šaltoj vietoje, 
kol sutirštės į kisielių.

Spanguolių Kaktėlis
Virink spanguoles kaip dėl 

kisieliaus, tik dapilk kiek dau
giau vandens, kad nesutirštė- 
tų.

Šie receptai yra imti iš kny
gos “Virėja,” kurioj randa
si šimtai kitų receptų vaisiams 
ir uogoms, taipgi daržovių, 
mėsų ir žuvų valgiams gamin
ti. Gaunama 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. Kopijos kai
na $1. Platintojams didelė 
nuolaida.

Motinos Ranką 
Pasiilgimas

paimtum vėl ant rankų

Milionams Amerikiečių 
Stoka Tinkamų Butų

Tą

tu- 
o 

be 
ir 
ir

ŠIŲ DIENŲ AMERIKINIO GYVENIMO SCENA

Motina apsikabina sūnų paskutinę minutę prieš trau
kiniui išeinant iš Falmouth, Mass., išvežant 211-tą pa
jūrio artileristų būrį į Camp Hulen, Texas. Raudan
čios moterys dabar nenaujiena matyt bile kurioje gelž- 
kelio stotyje veržiantis pro policija pasiekt sūnus ir 
vyrus. ................... ■>.

Iš Lietuvos Istorijos
Tai Puotavo

“Didysis Lietuvos 
gaikštis Vytautas, nukariavęs

kuni-
sėsi, mums nepasakoma, bet 
matyt, kad jie šumino gerai.

pidjji Naugardą ir pargrįžęs tybSse žy(Įai
į Vilnių su dideliu karo gro
biu, pasiryžo užsidėt sau ka
raliaus karūną. Jo apsikarū- 
navimui 
lo daug 
va buvo 
Lenkija, 
vo Jogaila.

“Vytautas baisiai pralobęs 
bekariaudamas, sukvietė į Vil
nių daugybę Europos diduo
menės kaip svietiškos, taip ir 
dvasiškos. Vytautas savo sve
čius vaišino viešpatingai^ kas 
dieną 700 jaučių mušė, 1,400 
avių pjovė, 100 briedžių, 100 
šernų, 100 taurų sumedžiota, 
o kitos smulkmenos buvo be 
skaitliaus. 700 bačkų midaus 
išgėrė, neskaitant į tai vyno.”

Kaip ilgai toji puota tę-

buvo susidėję be ga- 
kliūčių: mat, Lietu- 

‘amžinai’ sujungta su 
kurios karaliumi bu-

Lietuvoj, kaip ir kitose vals- 
ai buvo persekioja- 

tmi. 1323 m., Vytautas leido 
žydams statytis pilyse sinago
gas ir užsiimti prekyba : ' už 
tad žydai Vytautui sudėjo ge
ra krūva aukso.

Katrina Žukauskienė
Lapkričio 4-tą teko matytis 

su draugėmis newarkietemis 
K. Žukauskiene ir* d. Jamiso- 
niene. Katrina, kaip papras
tai, atvežus ‘‘Laisvei” didelį 
pluoštą prenumeratų, kurios 
ją vėl pastato pirmąja, ne
žiūrint, kad lapkričio 4-tos lai
doj skelbtame sąraše 
čiurlis, Bokas ir Bakšys 
buvo ją pralenkę.

Ar jinai pati gauna
daug prenumeratų, ar ji gau
na talkininkų — tai jos sekre
tas, nedrįsau į tai gilintis. Pa
galiau tas nedarytų ir skirtu
mo, kadangi ir pačiam atliki
mas darbo iY gavimas talkos 
reikalauja daug sumanumo ir 
pastangų.

Iki šiol oficialiai savo var
dais “Laisvės” .vajininkų sąra
še jau pasirodė septynios 
draugės. Gal būt keletą dar 
bus veikiančių po savo kuopų 
bei kolonijos komitetų vardais, 
bet tai visvien dar pertnažai. 
“Vilnis” tuo pat laiku jau tu
rėjo 9 moteris*vajininkes. Tai 
irgi nedaug, bet daugiau už 
mūs.

Linkėtina d. Žukauskienei 
šiemet pasiekti čampionato, 
kitoms jau esančioms sąraše 
irgi pasiekti aukštumų. Tačiau 
to negana, reikėtų mums vi
soms gauti nors po vieną skai
tytoją savo dienraščiams.

Jei
Mano laimę su manim, •
Aš mokėčiau ir nelaimę 
Sau nuo veido nusiimt.
Nusiimti sau nuo veido, 
Nusiimti nuo širdies, 
Ir laisvom dienom gyventi, 
Vėl rankas laisvąi ištiest.

Jei išgirsčiau tavo žodį— 
žodį motinos kalbų, 
Ir gyvenimo svajonę 
Aš mylėčiau vėl galbūt.
Jei pajusčiau tavo širdį 
Skęstant meilės sopulin, 
Gal ir vėl mokėčiau meilėj 
Savo širdį padalint,—
Padalinti visą širdį — 
Visą sielvartą kančios, 
Ir tegu dienų nelaimę 
Mano laimė pabučiuos.

K. Zupka.

Moterą Konferencijos 
Šiemet Nešauks

pa-

Šeimininkėm
Vynuogių Sunka

Tinkamiausia dėl šoko yra 
vartoti juodosios vynuogės. 
Nuplovus nuskabinėk uogas 
nuo kotelių, sudėjus į puodą 
virink ant lengvos ugnies, kol 
atsiras ganėtinai skystimo. Nu
sunk skystimą į atskirą puodą, 
dadėk cukraus sulig skonio, 
užvirink ir pilk-į išsterilizuo- 
tas bonkas.

Geriant vynuogių sunką, 
galima dasipilti kiek vandens, 
nes esti pusėtinai koncentruo
ta.

Nupylus sunką, likusias 
nuogių dalis pertrėkšk 
maišelį, dadėk lygią dalį
kraus, pavirink ir turėsi tirš
tą vynuogių kisielių.

Spanguolių Kisielius
Nuplovus užpilk spanguoles 

vandeniu, kad tik apsemtų. 
Virink kol uogos liks minkš
tos. Supilk į nepertankų mai
šelį, lai povąliai

vy- 
per 
cu-

Skelbiama, kad Karui ir jo 
Priežastims Salint 16-ta Kon
ferencija, turėjusi būti 
skelbta šiomis dienomis ir į-
vykti pradžioj sekamų metų, 
neįvyks. Dėlko ? Aiškinama, 
kad nenorima uždėt organiza
cijoms finansinė našta.

Atrodo netikėtina, kad mo
terys būtų taip nubiednėjusios. 
Per 15-ką metų, kada karo 
pavojus Amerikai atrodydavo 
kur kas tolimesnis, ištekliaus 
rasdavosi. O šiemet, kada ka
ro pavojus čia pat, • namie, 
ūmai apniko biednysta.

Jau ir pernykščia šios or
ganizacijos konferencija buvo 
panašesnė į pasiruošimo ka
rui, negu į prieškarinę. Gi jos 
vadovybę sudarančios pri
klausančių organizacijų atsto
vės, kurių eilėse randasi stam
bių ponių, matomai, buvo tai
kai taip vadinamomis “gra
žaus oro draugėmis,” tad už
ėjus audringam orui joms ne- 
bepakeliui su taika, o prieš 
taiką išeit prisibijo narių or
ganizacijose, tad geriau nu
sprendė tylėti. Ar organizaci
jų apačios sutiks su tų ponių 
tyla, teks palaukti ir pamaty
ti. B.. D-tė.

nusivarva. klausė draugės:
Burtams tikinti mergina

Tik pabaigoje 18-to šimt
mečio Lietuvoje įsikūrė kiekI3tu. 
dirbtuvių, bet jos buvo dau
giau gudų,; srityje. 1790 m. į- 
kurta Lietuvoje pirmoji meta
lo apdirbimo dirbtuvė.

Tikroje Lietuvoje, iš pra
monės, galima sakyt, buvo 
tik kiekvieno bajoro (turtin
gesnio) laikomas bravoras. 
Labai dažnai bajorai versda
vo valstiečius išpirkti tam ti
krą kiekį degtinės.

Tarpe bajorų visur buvo

—................. ................... ■■■■'......................................... .......... ■ ■'••■'t -'- ■ Į- —Ar tiesa, kad juodos ka-
priimta, kad. svečią tarnas iš- tės sekimas paskui reiškia ne- 
vesdavo. Jeigu svečias patsai laimę? 
pajėgdavo narpon išeiti, tai | 
skaitėsi neganėtinai pavaišin-

. —Priklauso, kas esi, žmo
gus ar pelė, atsakė gudrioji.

Apie vidurį 13-to šimtme
čio, lietuviai, darydami su
tartį su popiežiaus atstovu, 
pasižadėjo vesti tik po vieną 
žmoną. Iki tam laikui lega
liai vesdavo po 2-3 žmonas.

Lietuvoje ir Rusijoje bau
džiava panaikinta 1861 m. va
sario 19 d. Valstiečiams pa
likta 49 m. išsipirkti žemę.

Skruzdė.

Anglai Padegė Italy Karo 
Laivą ties Koriu

Athenai. — Graikai pra
neša, kad įvyko mūšis tarp 
Anglijos ir Italijos karo 
laivų ties Graikijos sala 
Korfu. Sako, kad anglų ka- 
nuolių šūviai padegė vieną 
italų karo laivą, ir tas lieps
nodamas pabėgo.

Gerokai įsismaginus Nacio-1 
nalėn Apsigynimo Programom 
pagaliau, apsižiūrėta, kad ap
sigynimui neužtenka šautuvų, 
tankų, orlaivių ir amunicijos, 
kad tam taip pat reikėsią ir 
žmonių, kurie, jeigu norima 
padaryti gerais kareiviais, 
retų būti sveiki, stiprūs, 
žmonės tokiais netampa 
tinkamo maisto, pastogės 
drabužių. Tačiau tankam
tt. jau paskirta bilionai dole
rių, o rūpesties žmonių svei
kata dar nematyt.

Paliekant nuošaliai kitus du 
klausimu, paimsime stoką 
tinkamos pastogės. Apie ši 
nedateklių Nacionalės Moterų 
Unijisčių Lygos organas “Gy
venimas ir Darbas,” išeinantis 
Washingtone, rašo:

“J. V. Butų Autoritetas 
buvo sutvertas kongreso 1937 
m. tikslu parūpint geresnius 
butus tai daliai gyventojų, ku
rie neišgali brangiai mokė
ti... Jam buvo leista išsko- 
linti $800,000,000 vietinėms 
kolonijoms. Tos sumos užteko 
pabudavot 160,000 namų šei
mynoms gyvenančioms namuo
se netinkamuose žmonėms gy- 
venti. Bet šalyje yra apie 11,- 
000,000 šeimynų gyvenančių 
tokiose sąlygose. Dėlto yra 
aišku, kad butų statybos pro
grama negali sustoti su pasta-

tymu tų 160,000 namų, 
permatydamas, senatas 1939 
m. praleido naują bilių (S- 
591), kuriuomi autorizuojama 
išleist kitus $800,000,000 pa
skoloms vietinėms kolonijoms, 
kurios norėtų išvalyt savo 
laužynes ir pastatyt naujus 
namus. Bet Buto Taisyklių Ko
mitetas nepraleido to biliaus, 
ir per virš metus laiko atsisa
kė jį raportuot kongresui, kur 
jis būtų buvęs praleistas, ka
dangi jį rėmė demokratai ir 
republikonai.”

Matomai, jų “rėmimas” bu
vo labai šaltas, jeigu per virš 
metus laiko nepajėgė išprašy
ti iš komiteto. O neišprašymo 
priežastimi bene bus buvę 
rinkimų metai. Išprašysi ir už 
jį balsuosi, prasikalsi adminis
tracijos karo planams, o iš
prašęs ir nebalsuosi už jį, bet 
prieš jį, kągi rinkėjai apie ta
ve pamanys, juk gali jų balsų 
nebegauti balsavimuose.

Ar kongresas dabar, po 
rinkimų; pajėgs išprašyti bilių 
iš to komiteto, ir kokiais kon- 
gresmanai pasirodys to biliaus 
rėmėjais, priklausys nuo to, 
kas yra išrinktas, taipgi ir 
nuo to, kaip stipriai liaudis iš
kels reikalavimus suteikt žmo- 
niškesnius butus savo šalies 
biednuomenei.

M-tė.

<

Skalbėjos Prie Marių
Galvojom, — kad sunku pakeist vargingą buitį, 
Kad darbo žmogaus kančios Šioj žemėje nemarios — 
Gyvenimo ir vargo kas rytmetį išguitos 
Susirenka skalbėjos, susirehka ^prie marių.

O marios būna šaltos, o būna šaltas rūkas, 
Ir nieko nematyti — žuvėdrų nei valtelių.
Tiktai pakrantės smėly skalbėjos vienos plūkiąs — 
Per visą pilką dieną suklupusios ant kelių.

-Gyvenimą iš skausmo turėtumėt prakeikti, 
Turėtumėt paklausti, už ką likimas bara, 
O jūs tik uždainuojant, lyg būtumėt mergaitės, 
Lyg rinktumėt gintarą prie mėlynųjų marių.

Su šypsena ant veido visus drabužius plaunat, 
Kai debesys nuplaukia — į melsvą dangų žvelgiat, 
Ir esate laimingos, kada namuose gaunat 
Susėdusios už stalo nors retkarčiais pavalgyt.

O darbo moterys, o varganos skalbėjos,
O mylimos lietuvės ant pilko marių krašto,
Kur debesys, kur audros, kur blaškos šaltas vėjas, 
Jūs nešate su meile šia sunkia darbo naštą.

Nestatė nieks paminklų iš marmuro ir vario.
Ir juose neįrašė pilkų skalbėjų vardo,
Dabar, kai pučia vėjas nuo laisvėj didžių marių, 
Gyvenimas eis mielas, visus skausmus išardęs.

Gulbinėnų p. a. Biržų ap. Paulius Drevinis.

Lietuvoj Vaikai Turi 
Laimingą Vaikystę

Šio skyriaus skaitytojos 
prašomos atydžrai perskaityt 
ir moterų sueigose bei mitin
guose skaitymui išsikirpti šia
me. puslapyje telpantį aprašy
mą apie tai, su kokia meile ir 
rūpestimi planuojama ir ruo
šiama darbininkų ir abelnai 
liaudies vaikų auklėjimas Ta
rybų Lietuvoje.

Lietuvoj stokavo darželių, 
jie skubiai steigiami. Nėra 
daržovių ir vaisių, jiem augint 
specialiai steigiami šiltadar
žiai. Skaudu pamąstyt, kad pas 
mus, kur gatavi priauginti vai
siai vienur pūsta, o kitur vai
kučiai per ištisas/savaites ne
paragauja vaisių, nes biedni 
tėvai neišgali nupirkti, o val
džia nesirūpina, kad vaikai 
gautų vaisių. Ten dar stokuoja 
žaislų, ir tų .prigamins, kad 
užtektų visiems vaikams, kuo-

mi seniau čįžiaugdavos tik po
nų vaikai.

Taip, Lietuvos vaikams pra
sideda laiminga vaikystė, ku
rios nuo jų nebeatims niekas, 
nors naujosios Lietuvos priešai 
jos veikėjus už tai ir drabsto 
purvais, niekina.

BULGARAI TELKIA ARMIJĄ 
I TURKUOS PASIENI

Sofija, Bulgarija.—šešta
dienį buvo neoficialiai pra
nešta, kad Bulgarija sku
biai siunčia daugius armijos 
į Turkijos pasienį.

Kai Turkija vėl pareiškė 
savo draugiškumą Anglijai, 
dėl to Bulgarija mato rei
kalą geriau apsisaugot nuo 
turkų ir anglų.

Kartojasi žinios, kad Vo
kietija siunčia vis daugiau 
kariuomenės per Rumuniją 
į vakarinį Juodosios Jūros 
pakraštį ir į Bulgarijos pa
sienį.
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LAISVES KONCERTAS
Paskutinės Dienos. Prašome Tuojau Įsigyti Bilietus

Puiki programa, kurią išpildys sekanti talentai:

TrcSiadien, Lapkričio B, W4&

įvyks Lapkr^’o 10 November

BUS LABOR LYCEUM SALEJE
949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.
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Georges Doubrovsky muzikos ir 
dainavimo mokinosi Maskvos Kon
servatorijoj. Dainavo Maskvos 
operoj; dainavo Berlyne Staats 
operoj ir Viennos Folks operoj, 
taipgi Paryžiaus Grand operoj. 
Pereitais metais dainavo Latvijoj, 
Estonijoj ir Lietuvoj, Kaune. Tū
lą laiką dainavo Metropolitan 
operoj, New Yorke.

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.

Antanas Višnlauskas, baritonas 
Puikiai išsilavinęs dainininkas, kuris 

dažnai girdimas per radio didžiojo 
New Yorko apylinkėje.

Brooklyn© Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės, atidarys programą skambiom liaudies dainom.

DOROTHY BUBNIOT® 
Paiki scenos fokikė

PROF. VYTAUTAS BACEVIOIUS
Genijus pianistas, kompozitorius, 
rašytojas, muzikos meno kritikas. 
Jį matysime ir girdėsime skambi

nant "Laisvės” koncerte

KONCERTAS PRASIDĖS 
3:30 VAL PO PIETŲ

---------------------------Į l^i »---------------------------

Įžanga Koncertui 
50c. 75c ir S1.00

Sėdynės Rezervuotos

Aldona Klimaitė, kol. soprano.
Ji puikiai pasirodė Clevelande, 
Detroite, Pittsburghe ir kitur.

PETRO RETIKEV1Č1 AUS 
6 Kavalky Orkestrą 

Gros Šokiams

Vien Tik Šokiams 
Įžanga 40c

IO

BMT eleveiteriu, Broadway linija važiuojant reikia išlipti ant Myrtle Avenue. 
Automobiliais važiuojant iš New Yorko miesto per Williamsburgo tiltą, va
žiuokite Broadway iki Myrtle Ave. Pfįvažiavę Myrtle Ave., po kairei rasite 
Willoughby Ave.

Ensemblis “Aidbalsiai,” vadovaujamas kompozitorės Bronės 
šalinaitės. Tai aukščiausiai muzikoje išlavinta lietuvių grupė 
Amerikoje. “Aidbalsiai” dainuos lietuvių liaudies dainas ir 

duos operetišką aktą iš čigonų gyvenimo.

r » • x * z '*’•.**

Kiekvienas dienraščio “Laisves” patrijotas, kiekvienas lietuvių meną branginantis žmogus privalo dalyvauti 
šiame koncerte. Čia pasigėrėsime gražia programa, čia pasimatysime su daugeliu pažįstamų ir įsigysime naujų 
pažinčių. Tuom pat kartu paremsime savo dienraštį.
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s Laiškas iš Dzūkijos
Lapkričio 4 d. laisvietis 

P. Baranauskas gavo iš 
Dzūkijos nuo brolio laišką, 
kuris čia beveik ištisai ir 
talpinamas.

Rugsėjo 12 d., 1940. 
Sveikas broli Petrai 
ir broliene!

Kaip tik gavom nuo Jūs 
“oro paštu” siųstą laišką, 
tai tuojau skubu atsakyti. 
Jūsų laiškas keliavo 10 die
nų ir buvo tikrintas Klaipė
dos muitinėj—valiutos tik
rinimo reikalu, bet dolerį, 
kuris buvo įdėtas tame lai
ške—gavome. Bet paprasto 
laiško, kurį šiame laiške mi- 
nit—dar negavom; veikiau
siai gausim vėliau.

♦

Dabar truputį apie poli
tiką. Čia niekur mūs valdžia 
savų kaimiečių nešaudo ir 
neveža į Sibirą, bet jeigu 
yra kokis — nenaudėlis, tai 
tokis, jeigu reikalas būna, 
yra

tų vietoj gaunam “Valstie
čių Laikraštį”. “Lietuvos 
Žinių” ir “Lietuvos Aido” ir 
dar kai kurių kitų jau nėra. 
Jų vardai pakeisti. Dabar 
išeina Kompartijos organas 
“Tiesa”, juokų laikraštėlis— 
“Šluota” ir tt. Alytuje ant 
kioskų šalip lietuviškų laik
raščių visuomet matosi ru
siškų ir kitokiomis kalbo
mis.

Mūsų radio neveikia—iš
degė lempukė, o ta lempukė 
buvo amerikoniško padary
mo; tokių daugiau negalima 
gaut—ir radio tyli. •..

Dabar apie mūsų šeimy
ną: kiek laiko atgal, tėvui 
pradėjo smarkiai skaudėti 
ausį; buvom pas daktarą, 
davė vaistų, bet mažai ką 
pagelbėjo. Nuo ausies p ra-

įsirašiau į komjaunuolių 
kuopelę, ir kiek galiu—pa- 
gelbsčiu veikti.

Seniūnų pas mus didžiu
mą pakeitė—ypatingai tuos, 
kurie buvo senos valdžios 
uolūs rėmėjai. Bet Savilio- 
nių Svirnelis tebeeina kaip 
ir ėjo seniūno pareigas. 
Valsčių viršaičiai taipgi pa
keisti; Merkinės viršaitis ir
gi kitas; Nuovados virši
ninkas po perversmo pabu
vo 2 savaites kalėjime, o da
bar vėl eina tas pučias pa
reigas ; — sakoma, pasidarė 
“ščyru” komunistu, — bet 
klausimas?...

Ryliškių bąžnyčia dar yra 
kaip ir buvo, bet iš kunigo
dvarą,, kurį jis turėjo arti dėjo skaudėti ir galvą. No- 
Nedzingės—atėmė. Taipgi rėjom vežti į Alytų, bet tjė- 
Ryliškiuose prie bažnyčios į vas mus ramino, kad gal 
buvusią žemę irgi atėmė— praeis.... 
paliko tik vieną hektarą.
Ir jam komisija pasiūlino ną pieninėn. Taip, vežam, 
sąlygas: “jeigu nori dirbti (Buvom jau sustoję 

griežtai baudžiamas, žemę—atsisakyk nuo 
rzdžiui, buvo at

sitikimas tokis: Alytaus 
geležinkelio sargas padėjo 
prie Alytaus ant geležinke
lio relių granatą, norėda
mas padaryti traukiniui ka
tastrofą (žinoma, raudon
armiečių traukiniui), bet tas 
vyras tuojau buvo tai da
rant vidaus policininko pa
stebėtas, ir ant vietos nu-, 
šautas. Bet tokių yra labai 
mažai. Bendrai, visiems mū
sų valstybės vyriausybė yra 
gera.

Jūs klausiat, kokius dva
rus išdalino. Jums žinomi 
šie dvarai išdalinti: Muiže- 
lio Makniūnų dvaras ir Da- 
kinevičienės; o iš ūkininkų, 
kurie turėjo virš 30 hekta
rų atrėšta nuo sekamų: .truojama; vedybų reikalai 
Savilionių Prieskienio, Blo- irgi ten tvarkoma. Nueini į 
znelio Jono iš Kūdroj Majo- [ valsčių, nusivedi liūdinin- 
riškių Marcalio, Veismūnų kus ir apsivedi. Jau pas mus 
—Tado Drobnio ir J. Bloz-^daug šitaip apsivedė: Kaza- 

.kevičiutė iš Pakrikštių su 
Stanislovu iš Samūniškių, 
Peškio Jonas iš P-tių ir 
V. Karkauskas iš Savilior 
nių, Kudarauskai iš Vertei- 
kos (apsimainė su ten ko
kiais seirijiečiais). Tačiaus,

amato, tai paliekam 30 hek
tarų žemės, o jei ne, tai ku
nigauk, bet jau dvaro ne
galima turėt kunigaujant!” 
Kunigas pasiliko kunigaut 
ir pasiliko tik ant 1 ha že
mės. Merkinėje buvo du ku
nigai, bet vienas kažin kur 
pabėgo; kunigai labai užpy
ko, kad jiems ši valdžia ne
mokės algų, tik kiek žmo
nės liuosa valia duos—tiek 
“užteks.” Pagal senus pa
pročius—jie dar kalėdos ir 
kitas ceremonijas ’ daųys, 
kaip ir pirmiau. Tačiaus, su 
vedybomis dabar jau kitaip: 
kunigai metrikus perdavė 
valsčių valdyboms ir ten ve
dama visi reikalai... Vai
kai naujagimiai užregis-

Beje, klausi ar vežam pie •

vežti,

ki trumparegiai Suomijos in
cidentą. Girdi, išžudė milijo
nus gyvasčių. Bet tikrenybėje 
tai šimtas tūkstančių buvo už
muštais iš abiejų pusių, bet 
juk Sovieetai norėjo susitai
kyt be karo. Už tą karą buvo 
atsakominga Suomijos buržu
azija.

Paleckis P. P. Jarui duob
kasys, kuris da ne vienam 
duobes nereikalavo iškasti per 
kelių menesių savo administra
cijos viešpatavimą. Tuo tarpu 
p. Jaro gerbiamas Smetona 
iš pirmų dienų, kaip tik užsi
rioglino ant sosto, sušaudė ke
turis Lietuvos sūnus: Požėlų, 
Giedrį, čiornį ir Greifenber- 
gėrį. O kiek slaptai nužudė, 
tai mažai kas žino; ir per try- 
liką metų su viršum jį ger- 
bėt. Ir dabar apgailestauda
mas budini savo kolegas iš 
miego, kad stotų į darbą ne
va gelbėjimui Lietuvos nepri
klausomybės, bet tikrenybėje, 
tai drumstimui vandenio dėl 
pagavimo daugiau žuvelių pa
vidale dolerių. '

Taip, Petrai, esi 
darbštus, tik mažai 
gyvenimo įvykius, 
ko nežinai, ir tuomi

.... !'■ 'J A=g==SS=SSSgg SSBB 
Argentina Šaukia 5,000 

Daugiau Lakūny
Buenos Aires, Argentina. 

—Veikiantysis A r g entinos 
prezidentas Ramon S. Cas
tillo per radio šaukė dar 
5,000 jaunuolių lavintis į at
sarginius karo lakūnus. Ar
gentina dabar turi 600 kari
nių orlaivių ir statosi dau
giau.

Argentinos kongresas už- 
girsiąs valdžios reikalavimą 
paskirt 300 milionų dolerių 
apsigynimo tikslams 
metus.

per

Tur- 
kad

Istanbul, Turkija. — 
kų karininkai spėja, 
Italija parblokš pačią Grai
kiją, bet sako, "kad anglų 
laivynas užvaldys kariškai 
svarbias Graikijos salas.
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drąsus ir 
studijuoji 
Sakai tą, 

įšoki,

PRANEŠIMAI B ra
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
lapkričio 6 d., 8 v. v., 1221 Blair 
Ave. Kviečiame narius dalyvauti. — 
Org. (261-262)

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name
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šio bet kada, pakilo kaina svies” j kaįp ožys į rūtų daržą, kuria
te jr pieno, tai ir vėl vežam. gauni plakt. Atsimeni sa

kymą ant kriaučių unijos ma- 
nedžeriaus LTlises, kad imą 
nuo darbdavių kyšius. Bet kai 
pareikalavo prirodyt, tai ne
galėdamas, turėjai atsiprašyt. 

Nežinodamas ir dabar sa
kai : “Stalino apmokami agen
tai čia Amerikoje”. Tai krimr- 
nališkas šmeižimas ir jeigu 
pareikalautų kas prirodyti,

Petrai, kad loska, pri < 
siųsk kokį numerį “Laisvės” 
—mes taip visi ja intere
suojamos.

Apart tėvo, mūsų šeima 
visi sveiki ir linksmi. Ir su 
šiuo baigsiu rašyti, nes pa
varginsiu Jus su šiuo laišku, 
kada reikės skaityti. Vėliau, 
gal pramoksiu geriau para- katrie čia apmokami Stalino 
šyti, tai parašysiu geriau.

Būkit sveiki ir atrašykit!
Brolis Julius.

Veismūnai.

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J,

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

®-----------------------------------------------

£

Baltimore, Md

nelio;—jiems paliko tik po, 
30 hektarų. O valdininkų iš 
mūs apylinkės nepaleido nei 
vieno—dar kai kuriems pa
kėlė algas. Tik Ryliškių 
Čepliko Petro sūnai (buvu
sio ministerio J. Čepliko 
brolvaikiai), tai patalpinti j kurie nori, gali imti ir baž- 
kalėjiman; vienas buvo kur nyčioj dar šliūbą. Bet be 
tai miškų urėdijos viršinin- kunigo, ’’žinoma, pigiau, tai 
ku, o antras Alytaus mokes- kas ten eis tau?!
čių inspektorium. Privatines’ krautuves, tai

Naujų vietų kaipo valdiniu- panaikino. Bet su drapanų 
kai mažai kas gavo, o jeigu krautuvėm padarė tokią 
ir eina kokias pareigas, tai tvąrką: pirkėjam išduoda- 
tie, kurie prijautė anksčiau 
komunistams ir kurie tinka
mi tose pareigose. Pavyzd-. kjek reikalinga. Nes jeigu 
tiiii Makniiinii Vinnaa SJa.', i , ...

SKELBKITES “LAISVĖJE

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

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

Sun. all day and night

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Office Phone 
EVergreen 4-6971

ims® f o iwwt
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniau**

Inside Phone' 
ICVergreen 4-6485

agentai, tai prisieitų ant kelių 
klaupt ir prašyt atleidimo, ar
ba-į belangę pakliūtum.

Žinau ir pažįstu Jarą. Toks 
pat vargšas darbinin., kaip ir 
aš. Tik jisai gina ne savo po
zicijas ir budina tautininkus iš 
miego, kurie nežengia su pro
gresu, ale laukia ko tokio, 
kaip toj girioj kelmai apsa
manoję. Bet jie nė girios kel
mo neverti. Prie girios kelmo 
nors kelmučių randi, o prie 
tautininko — tik^suterštą orą.

Taip, ponas r Jarai. Nelai
kyk už blogą šių mano pasta 
bų, kartais . mudu sųeinam, pa- 
sikritikuojam ypatiškai, bet 
šiuom kart išėjai viešai prieš 
mano idėją, drąugus ir mig
lotai aprašei Liętuvos įvykius. 
Tai mano priderystė apgint.

Dėlei tikresnio žinojimo pa
tariu Jarui parašyt laišką į 
Lietuvą broliam ar. seserei, o 
ašitikras esu, kad atrašytų vi
sai kitaip, negu jis mano ąpie 
Lietuvą.

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

SO COUR? STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 6-8622 OPEN DAY and NIGHT

oni

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

//I

THt PHtSIDENT 
^BULOVĄ

Pastaba P. P. Jarui

Vienybės” numeryje 186- 
tam P. P. Jaras sako: “Ko
munistai veikia, , tautininkai 
miegą.’1 Tai teisingai pasaky
ta. Bet bėda tame, kad Ja
ras nepažįsta, kuri pusė ge
resnė. Miegančius jis švelniai 
glostydamas budina, o dirban
čius melagingai šmeižia ir be
gėdiškai paškudina. Mat, 
kaip ir jo kolegos, Jaras ne
būtų tautininkas, jeigu nemo
kėtu meluoti ir koliotis.

čion necituosiu jo sakinių 
žodis žodin. Tik perkratysiu 
abelnai. Jąras piktai šaukia: 
“Kraugeriai, duobkasiai, to tie 
komunistai Stalino apmokami 
agentai čia Amerikoj nusiau
bė visas lietuvių' kolonijas, 
kaip kokie sąrančiai, neap
lenkdami nei mūsų baltimorie- 
čių. Tie gaivalai atlaikė dve
jas prakalbas. Kalbėjo Bimba 
ir Abekas prakeikdami viską, 
kas lietuviška”.

Iš P. P. Jaro rašto matyt, 
kad jis nebuvo prakalbose. 
Jam ir ne kalbėtojai, ale gai
valai, kuriuos prilygina prie 
sąrančių. Jam Stalinas krau-' 
gerys, gal dėl to, kąd per jo 
ir Lenino pasidarbavimą pa
sitraukė caro armija iš kru
vinos puotos praeito karo, ku
riame žuvo 10-milijonų negv- 

nas: geležis smarkiai pa-| vais ir daugelis sužeistais.
Daugiausiai prikaišioja to-

Privatines krautuves, tai
K. Mikolaitis.

Amerikos Oficieriai Svečia
vosi Raudonojoj Armijoj

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK

N

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

ma lapeliai iš valsčiaus ir 
gali jie nusipirkti, tik tiek,

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA. * 

TelefQPtW Fppląr 4110

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh jr 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.

Siončiame duoną per paStą j kitus miestus, specialiai greita! pristato.
Ant jūsų parelkąĮLavinjo, suteigsime taf oromelja* svori ir kainas.

VARPJS BAKERY 5H9 Sfts Street Brookfo, N. Y.

žiui, Makniūnų Vincas Sa
kalauskas, Domininko sū
nus, kuris parėjo iš kalėji
mo,—po trijų dienų svečia- 

' vimosi buvo pašauktas į 
• Merkinės žemės tvarkymo 

komisiją ir ten dirba ligi 
šiol; už darbą gauna atly
ginimą. Jis tam darbui tin
kamas ir gabus.

Makniūnų dvare yra ko
misaras, kuris prižiūri visą 
dvaro turtą, kad niekas jo 
nenaikintų ir jo nevogtų— 
pakol bus galutinai žemė iš
dalinta bežemiams. Tas ko 
misaras taipgi gauna algą. 
Tiesa, Makniūnuose yra su
sitvėrus komjaunimo kuo
pelė; ją sutvėrė V. Saka
lauskas. Taipgi yra ir su- 
aųgusių-senų kompartijos 
kuopelė. Bet jaunimo kuo
pelė daugiau veikia, negu pranešimas buvo, kad buą 
senių... Jaunuoliai ruošia šaukiami į kariuomenę vy- 
vakarus su vaidinimais, ruo- rai, kurie gimę 1919—20 ir 
šia gegužines ir tt. Neorga* 1921 metais; tokiu būdu ir 
nizuotam kaimo jaunimui 
nesiseka taip veikti su vai
dinimais ir panašiais, todėl 
jie prisideda prie jaunuolių 
komunistų kuopelės ir ^ar
tu viską ruošia. Aš taipgi

to nebūtų padarę, tai kiti 
turčiai pradėjo pirkti ir dė
ti kažirt kokiai “atsargai” ? 
Drapanos, tiesa, pabrango.

Merkinės cerkvė, kaip 
stovėjo viduryj miestelio, 
taip jr tebestovi.

Beje dar truputį apie kai-

brango; taipgi ir odos—už 
gerus batus reikia mokėti 
80 litų, o pirmiau buvo apie 
50 litų, cukraus 1,60 c. klg., 
ir, atrodo, vis trūkumas; ži
balo apie 50c. klg. ir tt. Be
je, pavasarį nupirkau dvi
račiui lempą, o dabar ji ne
reikalinga prie šios val
džios.

Lietuvos kariuomenė da
bar bus Raudonoji Armija. 
Nąujokų į komisiją dar ne
šaukia, bet laikraščiuose

man tuojaus prisieis būt ka
reiviu. ,

Laikraštį prenumeravom 
“Lietuvos Ūkininką”, bet 
vėliau jo vieton gavom “Qr 
kininko Patarėją”, o dabar

Maskva. — Amerikos am
basados kariniai nariai, ka
pitonas J. Michela ir majo
ras Iv. Yeaton dvi dienas 
buvo Raudonosios Armijos 
svečiai Leningrąde. Jiedu 
apžiūrėjo sunkiosios artile
rijos mokyklą ir pėstininkų 
pulką.

Diena pirmiau vokiečių 
ambasados kariniai nariai 
aplankė šias Raudonosios 
Armijos įstaigas.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)
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ROBERT LIPTON
Jeweler : : įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe Grahpm & Manhattan Avės. 

BROOKLYN, n. y. 
Tel. stagg 2-2173
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NewYorko^Ė0žfe2lni()s Cacchionės Prakalba 
per Radio Neįvyko

Protestai 8-niem Atga
vo WPA Darbus

Kailiasiuviu Unija Apeliacija 
Atsiekė Didelį Laimėjimą

Liuteriečių Vakarienė 
Puikiai Pavyko

Aštuoni WPA darbininkai, 
buvę pravaryti iš darbų ei
nant ta nelabąja Sekcija 15- 
ta, tapo sugrąžinti darbuosna 
pereitą pirmadienį po pasi
skundimo R. C. Jacobsonui, 
kuris atstovauja nacionalės! 
darbo santykių tarybos sekei-' 
ją WPA srityje. Sugrąžinimai 
darban padaryti prieš virši
ninko Somervell valią. Dešim
ties kitų negrąžintų darban 
reikalas apeliuojama tiesiai į 
nacionalį WPA centrą.

Buvę atleisti darbininkai ( 
turėsią progą atidirbti ir gau
ti mokestį už sugaišuotą lai- Ses abelnai. 
ką, kurį išbuvo be darbo dėl 
pravarymo.

Tyrinėjimuose, jiem visiem 
leido būt atstovaujamiems to
kių žmonių, kokius jie pasi
rinko.

Karo Paliaubų Dieną 
Bus Mitingai už Taiką

Amerikinė Taikos Mobiliza
cija, remiama eilės bažnytinių, 
broliškų organizacijų ir dar
bo unijų, šaukia masinius mi
tingus už taiką šį pirmadienį, 
lapkričio 11-tą, Karo Paliaubų 
dieną. Vienas tokių mitingų 
įvyks Mecca Temple, N. Y., 
o kitas Academy of Music, 
Brooklyne. Abiejuose bus žy
mūs kalbėtojai.

Jungtinių Valstijų Apygar
dos Apeliacinis Teismas perei
tą pirmadienį vienbalsiai at- 
keitė nuteisimą prezidento 
Ben Goldo ir dešimties kitų 
International Fur & Leather 
Workers Unijos, CIO, narių- 
vadų, buvusių įkaitintų ir nu
teistų einant Shermano Anti- 
Trust Aktu pagal 7 metų se
numo įkaltinimą.

Pranešimas apie tą didžiulį 
laimėjimą teisme žaibo gTei- 
tumu pasiekė tūkstančius tos 
unijos narių ir darbininkų ma- 

Daugelyje vietų, 
kur susibūrė grupės narių, iš
kilo nerengtos džiaugsmo ma
nifestacijos, kurių viena ypa
tingai pasireiškė tos unijos 
vado Burt rinkiminės kampa
nijos užbaigoj, kurios švytu
rių maršavime nuo 100 Second 
Avenue ir po daugelį East 
Side gatvių, New Yorke, o 
paskiau atviro oro mitinge 
prie 7th St. ir Avenue C da
lyvavo tūkstančiai entuziastiš
ku darbininku. € €

Samuel Burt, kailiasiuviu. 
unijos vadas, kandidatavo- į 
kongresmanus ant reguliariu 
Am. Darbo Partijos tikieto 14- 
me kongresiniame distrikte, N.

kuris kadaise buvo priimtas 
prieš trustus.

Apygardos Teismo teisėjai, 
savo nuosprendį rėmę Vyriau
sio Teismo sprendimu Apex 
Hosiery Co. bylos prieš keletą 
mėnesių, savo minčių pareiš
kimo dokumente, susidedan
čiame iš Į,500 žodžių, pažymi, 
kad kailiasiuviu byla “yra dar 
silpnesnė” už buvusią Apex 
bylą. O general is prokuroras 
Robert H. Jackson, ir Thur
man Arnold, Teisdarybės De- 
partmento anti-trust divizijos 
viršininkas, naudojo būrį žmo
nių ir dėjo ištisus mėnesius 
pastangų, kad nuteist Kailia
siuviu Uniją.

Koks Tas Aršiausias 
“Prasikaltimas”

Industrinei Sekcijai 
Betruksią $6,000

Lenktynėse sukelti New 
Yorke $300,000 Komunistų 
Partijos rinkimų kampanijai 
ir baloto teisėms ginti, parti
jos industrinė sekcija jau su
kėlusi virš $28,000 ir betruks
ią tik $6,000, kad garbingai 
užbaigti kvotą, kaip skelbia
ma “Daily Workeryj.”

Peržvelgus 8 savaičių ilgu
mo bylos rekordus, unija pri
mena, kad vieną kartą teisė
jas William Bondy, kuris bu
vo anos bylos teisėju, kailia
siuviu nuteisimo inžinieriumi, 
pasakė:

“Aš tikiu, kad rekorduose 
yra įrodymų, kuriais remian
tis džiūre turės nuspręsti, kad 
1931 buvo suokalbis suorgani- 
zuot unijon visą industriją, 
kuris suokalbis galėjo apimti 
ir dažytojus bei kailių išdir
bėjus New Jersey”.

Suorganizuot visą industri
ją ir griežtai reikalauti bosus 
prisilaikyt unijizmo, tai ištie- 
sų. buvo baisus prasikaltimas 
bosų akyse, bet dabar jie la
bai nusiminę, kad apeliacijų 
teismas tikro unijizmo nepri
pažino prasikaltimu.

N. N.

Pereitą šeštadienį Dr. Mar
tin Luther’io Draugystės su
ruoštoji vakarienė, Pil. Kliubo 
salėj,' visapušiskai pavyko. 
Gražios, inteligentiškos publi
kos turėjo daug, kur kas dau
giau, negu patys rengėjai ti
kėjosi: prie pirmųjų stalų 
anaiptol netilpo, prie antrųjų 
dar labai daug sodinta. Ska
nių valgių irgi buvo gausiai, 
alaus taipgi.

Prie pirmųjų stalų buvo ir 
programa—kalbų, sveikinimų, 
bet kad man teko būti prie 
antrųjų stalų, ir teko girdėti 
tik plojimai kalbėtojam, tad 
tenkinuos tik paminėjimu, kad 
jos buvo.

Pasikalbėjimuose, daugelis 
liuteriečių pasižadėjo atsilan
kyti “Laisvės” koncertan šį 
sekmadienį, Labor Lyceum, o 
tūli ir bilietus įsigijo iš anks
to. Rep.

Jauni Lietuviai Sužeisti 
Auto Nelaimėj

“Blaivūs” Rinkimai
vedėjas, 

Wino-
Tarybos

Lapkričio 3 d., apie 
vai. po pietų, dviem automo
biliam susimušus tapo sužeis
ti Aido Choro nariai, važiuo 
jant į Great Necką koncertuo
ti.

Tarp sunkiau sužeistų, ku
riems reikėjo medikalės pa- 
gelbos yra: Aldona Nečiuns- 
kaitė, taipgi Bronė šalinaitė, 
Jonas Adomėnas ir Juozas 
Magyla, iš šešių vienam ka
re važiuotojų išliko nesužeisti 
du, tai yra Sukackas ir dar 
vienas, kurio pavardės neteko 
sužinoti. Anksčiau paminėta 
B. šalinaitė yra plačiai žino
ma Amerikos lietuviams, kai
po gabi chorvedė ir kompo
zitorė. Reporteris.

4-ta V

Pereitą sekmadienį skelbto
ji per radio stotį W0V Cac- 
chiones prakalba neįvyko, ka
dangi stotis, kaip skelbė jos 
savininkai, susidūrus su tech
niškais sunkumais. Sekamą 
dieną paaiškėjo, kad tie “tech
niškumai”, tai buvo darbinin
kų streikas prieš stoties savi
ninkus. Jie sustojo dirbę po 
5 savaičių nesėkmingų derybų 
dėl sutarties. Streikuoja 36 iš 
40 firmos darbininkų, vieni 
prieš firmos skyrių Kearny, 
N. J., kiti 133 W. 43rd St.,

Dėl tos priežasties taip pat 
neįvyko ir kandidatės Flynn 
kalba, kuriai irgi buvo pasam
dyta laikas šioje stotyje.

Jadvyga Atlankė Savo 
Geriausius Draugus

“N. Gadynė” rašo, kad jos 
“red’akcijoj lankėsi viešnia iš 
Lietuvos Jedvyga Tubelienė.” 
Girdi, “viešnia . papasakojo 
daug naujienų apie Lietuvos 
okupantus. . .”

Kodėl “viešnia”, ne pabėgė
lė iš Lietuvos?! Ir ką ji galė
jo papasakot apie tuos “oku
pantus” ? ! Juk jinai poniškas 
jupas pasikarusius, nei nema
čius kaip tie “okupantai” at
rodo, išdūmė “per beržyną į 
Berlyną.” O gal ta “N. G.” 
viešnia turi tokias pat akis 
kaip ir jos naujieji globėjai iš 
“N. G.”, kad matė ir kas už

pakalyje jos dėjosi, ir ko ne
buvo, kaip kad “mato” “N. 
G.” Fašizmo Priešas.

Sheffield firma paskelbė 
pakeisianti pieno kainas, >

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated 
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
rėvas Ir Sūnus Levandauska!

UNDERTAKERS 
•

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

virš
Ft.

WPA ištaisė mylią su 
Bay Ridge Parkway nuo 
Hamilton P’way iki 21st Ave.

PARDAVIMAI
Parsiduoda trys apartmentai, kar

što vandens šiluma, yra 3 maudy
nės. Aliejinis pečius. Kaina $2800.00, 
imam $300.00 pinigais.
kreiptis pas S. A. Baron, 157 W. 
Girard Ave., Philadelphia, Pa.

(262-267)

Prašome

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau partnerkos (pusininkės) 

į Restauracijos-Saliūno biznį. Pagei
daujama, kad turėtų nors biskj pi
nigų ir kad mylėtų dirbti. Turės 
gerą pragyvenimą. Esu pavienis. 
Malonėkite rašyti laišką arba asme
niškai atsišaukite: R. D., 144 New 
Main St., Yonkers, N. Y. (262-264)

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 Barberiai

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. z

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

iki 9 vai. vakaro.
Su Pagarba Jums,

JOSEPH ZAYAN

FAMOUS FURNITURE CO, Inc.
740 FLUSHING AVENUE ARTI BROADWAY, 
Phone EVergreen 8-5465-6-7. Brooklyn, N. Y.

Unijos vadai buvo nuteisti 
balandžio 11-tą ir iki šiol bu
vo laikomi kalėjime be kauci
jos, kaip koki baisūs krimina
listai.

Ben Gold buvo nuteistas 
metus kalėti ir $2,500 pinigi
nės baudos; Irving Potash, 
Jungtinės Tarybos vedėjas, 
buvo nuteistas metus kalėti ir 
$2,00Q pinigais; Jack Schnei
der, biznio agentas, metus ka
lėti ir ’ $2,000 pinigais; Sam 
Burt, Išdirbėjų ir Dažytojų 
Jungtinės Tarybos 
metus kalėti; Joseph 
gradsky, Jungtinės
vedėjo padėjėjas, šešis mėne- 

n . ... .. ... i siu kalėti; Herman Paul, biz-
Rezignavo del Nesutikimo su nio agentas taipgi Julius 

Karo Politika Schwartz ir Morris Lauber po
I 6 menesius kalėti; Oscar-M i- 
leaf ir Al Weiss po 3 mėne
sius kalėti; Julius Weil, $500 
pinigais.

Keturi iš nuteistųjų, Joseph 
Winogradsky, John Vafiades, 
Joseph Louis Hatchios ir Ir
ving Potash, vistiek Teisdary
bės Department© rasta reika
linga sulaikyt ir toliau be kau
cijos laukiant apeliacijos tų 
pačių šnipelių (kurių liūdy- 
mais buvo nuteisti visi) iškel
tu jiems įkaltinimu, būk jie 
bandę “kliudyt teisdarybei”. 4 
Nuosprendis Skaitomas Smū

giu Vajui Prieš Unijas

šis Apygardos Teismo nuo
sprendis išmesti prieš unijos 
vadus kaltinimus rokuojama 
didžiausiu smūgiu Roosevelto 
administracijai nuo jos pradė
jimo vajaus prieš unijas iš
virkščiu naudojimu įstatymo,

Merwyn Rathbome, Ame
rikinės Susisiekimų Sąjungos 
(ACA), CIO, prezidentas, pa
reiškė savo nepasitenkinimą 
Roose velto administracijos po
litika, kuri, kaip sakė Rath
bome, “atrodo vedanti šalį 
link įvėlimo į užrubežinį ka
rą”. Dėlto jisai rezignavo iš 
Nacionalės Patarėjų Tarybos 
prie Nacionalės Jaunimo Ad
ministracijos.

Paplatino Woodhaven Blvd.
Pereitą trečiadienį ofocialiai 

atidaryta paskutinė dalis pra
platinto Woodhaven Bulvaro

New Yorke rinkimu diena 
visos svaiginančius gėrimus 
parduodančios įstaig’os būna 
uždaros, tačiau tai nekenkia 
tiems, kurie šinkuoja bile mie- 
rą nemokamų “drinksų” to
kiems, kurie pasiruošę pabai
sų ot taip, kaip nori “geri žmo
nės”.

Užsikėlus, dar prieš pusry
čius, išėjau balsuoti. Maniau, 
kad tuo Įaiku viskas bus ra
mu. Bet poros blokų kelyje 
lygiai keli mane susistabdė 
klausdami, už ką balsuosiu ir 
kviesdami “pusryčių”, o kvie
tėjų savęs laikysena rodė, jog 
šiandieną galima “užgyventi”. 
Ir šiurpas sukrėtė pamąsčius 
apie pasekmes ką tik matyto 
“patriotizmo”, kaip visokį 
niekšai panaudoja šių žmonių 
silpnybę - ligą įsibriauti val
džion ir už stiklelį per rinki
mus engti juos ir kitus per vi
sus metus.

' Pasipiktinęs.

Sveikina iš Floridos
“Sveikiname iš Miami. Ke

lionę turėjome . labai gražią. 
Italijos fašistų užpuolimą ant 
Graikijos sužinojome automo- 
biliuje ant Floridos rubežiaus. 
Geriausi linkėjimai nuo visų.”

Tie visi, ’tai D. M. ir K. šo- 
lomskai ir J. ir E. Gasiūnai. 
Jų laukiame sugrįžtant su dar 
naujesnėmis naujienomis į 
“Laisvės” koncertą šį sekma
dienį.

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

F. W. SHAUNS

Trumpos Žinutės

a (SHALINSKAS)

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

Įvairiuose miesto pataisų 
namuose spalių 30-tą t buvo 
6,112 asmenų.

/Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- • 

mai visose dalyse miesto

ne South prie Forest Parko. 
Šios sekcijos praplėtimas kai
navęs $300,000. Bendrai pra
plėtimas viso kelio iki Rego 
Park kainavęs $6,307,566.

Bušų vairuotojai tarp New 
Yorko ir Naujosios Anglijos 
išėjo streikan Greyhound fir
mai pravarius 6 darbininkus.

Nusiminęs dėl negalėjimo 
gauti darbo, A. Perren, 45 m., 
šoferis, bandė nusižudyt iš
šokant- iš savo apartmento nuo 
3 aukšto, N. Y., bet tik susi
laužė koją ir ranką. Nuga
bentas ligoninėn.

Tel. Virginia 7-4499

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

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

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

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

Gatve ar kaimas ................  . , .....................................................

Apskritys ............................................................................................. ............
*

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

Lietuviu Rakandu 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 
PETRAlTIENfi ir ŠONAI, Biznio Vedėjai

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

f V O ’ V

pikietuojama jos darbininkų dėlto, kadN ew Y orko Greyhound busy stotis yra 
kompanija atleido iš darbo be reikalo šešis darbininkus; kiaipo to pasėka, buvo 
sulaikyta busu susisiekimas tarp New1 Yorko ir Bostono.

Aštuoni gyventojai ir gais- 
ragesis apdegė namų gaisre 
234 E. 70th St., N. Y.

Vaikai prie 40-tos mokyk
los, Bronxe, apdaužė akmeni
mis Willkie kampanijos troką.

Pasaulio Parodos Šerų savi
ninkams būsią išmokėta po 
39.2 nuošimčių ant dolerio.

Už įsigėrus važiavimą ir at
simušimą į piliorių prie 3rd 
Avenue ir 23rd Street, N. Y., 
G. Krey, 
vanijos, 
$50.

farmerys iš Pennsyl-
nubaustas sumokėt

N. Panock, 55 m., 1916 
Grand Concourse, Bronx, nu
sižudęs gasu pereitą pirma-

Gaisre prie 154 Varet St., 
sudegė du žmonės pereitą 
sekmadienį, 18 šeimų tapo iš
vyta iš trijų gretįmai .esamų 
3 aukštų namukų.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
n a u jus 
ius 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

t dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
Pogi atmaliavoju 

' įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line 
Tel.: Glenmo/e 5-6191

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
[domiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold 5xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn
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Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į 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 aprokaijnus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
miwmimimtmi mi mimi tot w mi w mt w ww mi w

Mal eu ša s Simon avičius
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y<




