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KRISLAI
Jonas Valentis.
Virš 3,000 Karty Kitu 

Gyvenime!
Julius Butėnas Rašo.
Sako: Yčas Jau Miręs.
Makniūny Dvaras.

Rašo R. Mizara

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytojų savo dien
raščiui.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

THUANIAN DAILY

mč-

tuo, 
mū-

šiemet sukako 25-ri metai, 
kai Brooklyn© lietuvių visuo
menei gerai žinomas Jonas 
Valentis dalyvauja dramos 
mene. Jis pradėjo dramoje 
lavintis 1915 metais. Pradėjo 
kaipo meno mėgėjas,—visų 
pirmiausiai kaipo dramos 
gėjas.

Valentis nesitenkino tik 
ką jam davė savamokslis
sų režisorius. Jis pradėjo la
vintis dramaturgijoje iš pa
grindų. Valenčiu niekas nesi
rūpino, jis jokių stipendijų iš 
niekur negavo ir neprašė. Jis 
ėjo mokslus iš to, ką jis pats 
savo rankomis užsidirbo ir ką 
jo darbščioji motina sutaupė. 
O tokiu būdu įgytas mokslas 
ir yra patsai brangiausias ir 
labiausiai gerbiamas mokslas!

Hitleris Žada “Tik
rai” Sumuš! Anglus; 
“Nepaiso” Amerikos
Sako, kad Vokiečiai Nedary

sią Jokių Nusileidimų

Munich. — Hitleris, minė
damas 17-kos metų sukaktį 
nuo pirmojo nazių' maišto 
prieš Vokietijos respubliką, 
užreiškė, kad Vokietija 
šiandien esanti tokia galin
ga, jog, girdi, ji viena “su
muštų visą pasaulį.” Hitle
ris sakė, kad jis norėjęs tai-

Vąlentis yra baigęs Colum- 
bijos universiteto dramos sky
rių ir iš ten gavo Bachelor of 
Arts diplomą. Jis yra vaidi
nęs su iš Lietuvos atvykusiais i kos ir draugiškumo su An- 
artistais; jis ilgai vaidino an- bet jau praėjęs tas
gliškam teatre, su tokia gar- iajįas įr vokiečiai kariau- 
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, šią, kol galutinai parblok- 
šią anglus. Dabar jau nega
lį būt kalbos apie bet kokią 
taiką su nuolaidomis iš 
abiejų pusių.

Hitleris pašiepė Ameri
kos duodamą Anglijai gin
klų pagalbą. Jis teigė, kad 
Amerika ir Anglija kartu 
toli gražu “nepagamins” 
tiek karo pabūklų, kiek pa
sigamina Vokietija. Hitleris 
tvirtino, jog vokiečiai iki 
šiol viso suvartojo tik dalį 
to kiekio ginklų ir amunici
jos, kiek Vokietija pasidir
ba per vieną mėnesį. Tai, 
girdi, nuo karo pradžios 
dar milžiniškai paaugo dau
gis Vokietijos orlaivių, ka
nuolių ir kitų karo įrankių.

Pasak Hitlerio, dabar vo
kiečiai naudoja visos Vaka
rų Europos medžiagas ir 
tai, esą, .klysta Anglijos ša
lininkai, kurie įsivaizduoja, 
būk vokiečiams bent ko pri
truksią karo vedimui iki lai
mėjimo ir ’ iki “naujos san
tvarkos” įsteigimo Vakari
nėje Europoje.

«,, ,«£jfcW>

Jungtiniu Valstijų kariai pratimuose Fort Benning, Georgia valstijoj.

I looseveltas Skiria An 
glijai Pusę Naujai 
Statomų Orlaivių

Prezidentas Taip Pat {sako Pervest Anglijai Pusę Dirbamų 
Kanuolių, Šovinių ir Kitų Karo Pabūklų

Prezidentui reikalaujant,Washington.— Prez. Roo-
seveltas lapkr. 8 d. išleido Patariamoji Šalies Gynimo 
įsakymą, kad turi būt per- Komisija užgyrė Anglijos 
leista Anglijai pusė naujų prašymą pastatyt jai dar 12 
orlaivių, kanuolių, amunici-j tūkstančių karinių orlaivių, 
jos ir kitų karo ■ į 
kurie bus gaminami Jungti-1 orlaivių, 
nėse Valstijose; o kita pusė 
skiriama šiai šaliai.

Prez. Rooseveltas, už-

pabūklų, * priedan prie 14 tūkstančių 
, kuriuos Anglija 

jau pirmiau užsisakė iš Am
erikos.

senybe kaip Eva LaGalliene iri 
kitais. Jis yra mokytojavęs j 
dramos mokyklose.

I? viso artistas Jonas Va
lentis yra scenoje vaidinęs virš 
3,000 kartų. Vadinasi, jis tiek 
kartų yra gyvenęs kitų gyve
nimu, 
mūsų organizacijų suruoštuose 
vakaruose. Faktinai, jis, kaip 
ir Jonas Butėnas, pradėjo sa
vo karjerą mūsų pastogėje!

Jis yra daug vaidinęs

vaidinimų, 
darbo sidabri- 
celebracija.
einame j sur- j 
pagerbti tą ar

Savo 25-kerių metų sunkiam 
darbui apvainikuoti, artistas 
Jonas Valentis ruošia Brook- 
lyne — sekantį šeštadieni ir 
sekmadienį—porą 
Ten bus jojo 
nio jubiliejaus

Dažnai mes 
prizų vakarus
kitą porą, išgyvenusią 25-ke- 
rius metus ženybiniu gyveni
mu. Užsimokame ne kartą to
kiose parėse po virš $2.

O čia, štai, žmogus suruo
šia kultūros vakarus paminėti 
25-rių metų sukakčiai savo 
darbuotės mene.

Ar bereikia dar ką nors ra
ginti nueiti į tuos 
pasidžiaugti sykiu 
Jonu Valenčiu, su 
ir draugais?!

vakarus ir 
su artistu 
jo motina

Jaunas, bet gausus Lietuvos 
rašytojas, Julius Butėnas, ra
šo dr. A. Petrikai laišką. Be 
kitko, jis mini šiuos dalykus:

Pasimota išleisti dr. Petri
kus knyga "Lietuvių Tautinio 
Atgimimo Pionieriai”; ji bus 
skiriama daugiausiai mokyk
loms.

Mūsų Juozulis—Juozas Jur
ginis—dirba švietimo komisa
riate.

Broliai Biržiškos nuošir
džiai dirba su tarybų vyriau-

Anglų Lakūnai Bombardavo 
Italiją ir Vokietiją

London. — Anglų orlai
viai bombardavo fabrikus 
Milane ir Turine, šiaurinėje 
Italijoje, ir vokiečių dirbyk- 
las, geležinkelius ir prie
plaukas Vokietijoje, Franci- 
joje, Holandijoje ir Belgijo
je. .

Vokiečiai per Dieną 
Nuskandinę iki 20 
Anglijos Laivų

Berlin. — Vokiečiu ko
manda pakartojo, kad jų 
submarinai, kariniai laivai 
ir bombiniai lėktuvai vien 
praeitą antradienį sunaiki
nę 15 iki 20 Anglijos preki
nių laivų, viso 86,000 tonų, 
ir sunkiai sužeidę eilę kitų 
priešo laivų, '21,000 tonų. 
ųTarp sužeistų esą ir du 
Anglijos šarvuotlaiviai.

val-
vo-

London. — Anglijos 
dininkai sako, turbūt, 
kiečiai praeitą antradienį 
nenuskandino tiek anglų 
laivų, kiek jie sakosi nus
kandinę.

Anglų Bombos Padegė Aludę 
Vos Hitleriui Išėjus ir Jos
London. — Kai Hitleris, 

pasakęs kalbą Municho alu
dėje lapkr. 8 d., išėjo iš jos, 
už kelių minučių po to ją 
padegė ^anglai oro bombo
mis, kaip sako anglų valdi
ninkai.

DAUGELIS ŽUVĘ ŽEMĖS 
DREBĖJIME RUMUNIJOJ

JAPONŲ MINISTERIAI 
ES! S.!S »«1 Parašu Rinke

Teismai Nukaitino

* Katalikų veikėjai, toki, kaip 
prof. Kalupaila ir Vilimas, 
taipgi nuoširdžiai bendradar
biauja su tarybų vyriausybe.

Nuoširdžiai veikia pažan
gieji varpininkai ir social-de- 
mokratai, kurie dar nebuvo 
pasidavę smetoniškai noglai.

Savu laiku šis laiškas bus 
išspausdintas "Laisvėje”.

Bucharest, lapkr. 10. — 
Žemės drebėjimas Buchare- 
ste, Rumunijos sostinėje, 
sugriovė dešimties aukštų 
namą ir apardė daugelį ki-

rašė editorialą apie tai, kaip 
buvo palaikomi Lietuvos dva
rai tuomet, kai jie dar buvo 
neišdalinti, bet jau tarybų val
džios kontroliuojami.

Pavyzdingiausiai v e d amas tų. Spėjama, kad per žemės 
dvaras, rašė tarybų vyriausy-' drebėjimą Žuvę Šimtai ŽmO- 
bes organas, buvo Makniuny Buchareste ir kituose 
dvaras, Dzūkijoj, Merkinės miestuose

Juozas Tysliava girdėjęs, 
kad Martynas Yčas mirė Ber
lyne. Kaip žinia, jis ten pa
bėgo iš Lietuvos, nes buvo 
nusikaltęs Lietuvos liaudžiai.^

Jei Yčas būtų miręs Lietu
voje, tai fašistai-socialistai ir 
kunigai būtų skelbę, kad jį 
"tarybų valdžia nužudė”. Bet 
kadangi jis mirė (jei mirė) 
būdamas Hitlerio globoje, tai 
prieš 
kuris 
Beje, 
Yčas 
auka.

šitų žodžių rašytojas kadai
se tąjį dvarą ir jo žmones ži
nojo puikiausiai. Jis ten lan
kė mokyklą, jis ten dirbo. Jis 
ten pirmu kartu savo gyveni
me pažino poną ir tą baisią 
visuomeninę nelygybę, kurioj 
saujai ė 
žmonių

Prezidentas Nežada Will- 
kiui Jokios Vietos Valdžioje

Hitler} nei Juozas nei 
kitas nieko nepasakys. 
Tysliava \rano, kad 

būsiąs Anglijos bombų

Kauno "Darbo Lietuva” pa-

Sako-Mass- Valsti‘ 
įX?a”i,joj Nusukta DaugAnglijai ir dalis 

jų tvirtovių,” i 
Amerikos bombinių orlai
viu, t 

Jeigu šiai šaliai būtinai 
__ acio- reikės, tad galės būt palai-

atmdo kaltu R^D 'kyta jai daugiau nekaip pu-^stijos Komunistų Partijos 
suruošė pokilį BroWne>ą, piliečių parašų!?5 naujai statomų lėktuvų sekretorius, Ph.^ FranWeld 

tam įvykiui pagerbti. Roki- rįnkeją komunistų kandida- 
lyje dalyvavo^ Japonijos^ uz- ^ams į prezidentus ir kitas 

" ___________ ji___
japonų teisingai aiškinęs piliečiams,

SUKAKTIES POKILYJE
Tokio. — Suėjus 23 me

tams nuo socialistinės revo
liucijos Rusijoj, Sovietų 
ambasada

jus Komunistam Komunistam Balsy
Baltimore, Md. — Teis

mas
Boston, Mass. — Šios val-

sienių reikalų ministeris 
Yosuke Matsuoka, j 
laivyno ministeris Koshiro1 
Oikawa ir karo ministeris 
generolas Eiki. Tojo.

Pirmiaus aukštieji Japo
nijos valdininkai beveik nie
kados neateidavo į Sovietų 
ambasados bankietus reng- kad esą nusikaltę Max Wei- 
tus minėjimui-social-sovieti-'neris, valstijinis Komunis- 
nės revoliucijos

valdvietes. Sako, kad jis ne-

už ką jie pasirašo.

resnj teismą.

Harrisburg, Pa. — Čio- 
naitinis teismas nusprendė,

tų Partijos sekretorius, ir 
St. G. Zvon’as kaipo piliečių

Roma. — Kad Anglija parašų rinkėjai komunistų 
grūmoja iš oro bombarduot kandidatams. Jiedu, 
Romą, tai Italija pradėjo 
šiame mieste mūryt pože
mines apsaugas žmonėms.

SOV. KOMISARŲ PIRMININ
KAS VYKSTA BERLYNAN

girdi, 
apgavingai rinkę parašus.

N. Y. Daily Workerio ko
respondentas rašo, kad 80 
piliečių buvo gąsdinimais 
priversta atšaukt savo pa
rašus duotus kbmunistų

ir kitų karo įrankių, bet jei ir pirmininkas O. H. Hood 
pasirodys, kad labiau jų rei-( kaltina oficialius skaitliuo- 
kia Anglijai, tad Amerika! tojus rinkimų balsų, .kad jie 
duos Anglijai ir didesnę pu--32-se balsavimų srityse “nu- 
sę tokių karo pabūklų, —kniaukę” 25 iki 75 -procentų 
kaip patvarkė prez. Roose-1 balsų paduotų už komunis- 
Veltas. ' ; tus? Frankfeld ir Hood, to-
—— ' — dėl, heikalauja, kad visoje

v i • m i Massachusetts valstijoje Atidėtas Vokiečiu Planas |baisai būtų išnaujo skait- 
Kelt Armiją j Angliją (?) liuojami.

Roma. — Italų generolas CHINA1 ATIMSIĄ IŠ JAPO-
w vamschow mibta

pasinešimą kelt laivais savo 
armiją į Angliją. Hong Kong. — Chinų ka

riuomenė užėmė kelias kal
vas prie Yamachow miesto, 

Washington. — Republi- jarti Kwangtung provincijos 
konų partijos komiteto pir-į pajūrio. Japonai, rengda- 
mininkas J. W. Martin sa- miesi bėgt iš "Yamachowo,

Maskva. — Vokietija pa
kvietė Sov. komisarų pirmi
ninką ir užsienio reikalų 
komisarą V. M. Molotovą 
atsilankyt į Berlyną ir jis 
ten greitu laiku važiuos. 
Molotovo atsilankymas ’Ber
lyne bus atsakymas į per- 
nykščią Vokietijos užsienių 
ministerio von Ribbentropo 
atsilankymą Maskvoje.

Tikslas Molotovo kelionės 
į Berlyną taipgi bus pasida
linti nuomonėmis įvairiais 
klausimais, kurie paliečia 
Sovietų Sąjungą ir Vokieti
ją. Tokius tiesioginius pasi
tarimus numato nepuolimo 
sutartis tarp šių dviejų ša
lių.

GRAIKAI APSUPO 15,000 
ITALŲ; DAUGELI IŠŽUDĖ

ko, kad jie rems prez. Roo-1 degina namus; jie taipgi iš- 
kandidatams. Tuos piliečius 1s^ve^° ProSram$ šaliai gin- 1 v 11 1 J--
prokuroras teisme . pastatė 
liudyt prieš parašų rinkėjus 
komunistam. Jie pasakojo, 
kad nežinoję už ką pasirašą.

Komunistų Partija duoda 
apeliaciją aukštesniam teis
mui, kad paliuosuotų Wein
er} ir Zvoną.

Įduoti.

19 Žmonių Užmušta, Susikū
lus Orlaiviams Brazilijoj

ardė geležinkelį, kurį andai 
patys buvo pravedę.

Kiek Balsų Gavo Browderis 
Los Angeles ir 

Minnesotoj
Rio de Janeiro, Brazilija. 

Ore susikūlė vienas į kitą 
du lėktuvai, ir su jais žuvo 
19 žmonių. Be kitų, tapo 
užmušti Kubos atstovas 
Brazilijai, A. H. Catal ir 
brazilas mokslininkas Car
los Chagas.

Los Angeles, Calif. —Pa
gal pusiau - oficiales skait
lines, E. Browderis, komu
nistų kandidatas į preziden
tus, šiame mieste gavo 6,- 
834 balsus, o Norman Tho
mas, socialistų kandidatas į 
prezidentus, 6,748 balsus.

MINA NUSKANDINUS AME
RIKOS LAIVĄ <

Melbourne. — Netoli Au
stralijos susprogo ir nus
kendo prekinis Jungtinių 
Valstijų laivas “City of 
Rayville,” 5,883 tonų įtal
pos.

Anglai spėja,* kad laivas 
užplaukė ant minos. Su 
juom žuvo vienas jūreivis. 
Visi kiti 32 laivo įgultos na
riai išsigelbėjo.
Amerikos Ambasadorius 
Sako, Bus Panaikinta An

glijos Demokratija
Boston, Mass. — Jungti

nių Valstijų ambasadorius

Skęstąs Didelis Anglų Lai
vas, Nazių Subombarduotas

Washington. — Laikraš
čių korespondentai užklausė 
prezidentą Rooseveltą, ar 
jis pakvies ‘ Willkie į minis- 

___  terius ar į kokią kitą vietą 
pirmiausiai Lietuvoje valdžidje, kaip kad spėliojo 

i radijas ir spauda. Preziden-
- - . tas atsakė, kad jau pats tarp sniegų, 6 tūkstančių Anglijai, Joseph P. Kenne-

Kur pavyzdingiausiai buvo klausimas' y ra gana.žioplas.' pėdų aukštumoj. Daugelį tų dy pareiškė spaudai: “Lai-
Jis taipgi pareiškė, jog italų jie užmušė bei į nelais- ke karo panaikinta demo- 

Smagu dzūkams! Dėlto A-;net^S intencij°? da^t Per“ vę paėmė. Rujos vilkų dras- kratinė santvarka Anglijoj

dykaduonių milijonus 
žemiau šunų laiko.

Kur 
pasirodė štachanoviečiai ?

Alytuje.

Athenai, lapkr. 10.—Grai
kai visomis pusėmis apsupo 

115 tūkstančių italų kariūo- 
į menės .Pindus kalnuose,

Berlin. — Pranešama, jog 
vokiečių orlaiviai taip su
bombardavę anglų keleivinį- 
prekinį laivą “Empress of 
Japan,” 26,000 tonų, kad jis 
jau skęstąs. Jie užklupo jį 
netoli Airijos.

Orlaivių Darbininkai Nubal
savo Streikuoti

vądamas dvaras? 
Makniūnuose. Los Angeles, Calif. —Nu

tarė streikuot didžioji dau-
menkoje gyveną dzūkai 'turi savo meisterių ka- ko nukautų italų lavonus. į taip ir nebus atsteigta pas-1 guma darbininkų Vultee or- 
sekti savo brolių Lietuvoje binetę. Kitur siaučia mūšiai visu (kui. Demokratija visai žu-laivių fabrike. Paskutiniu
pavyzdžiu; jie privalo dau
giau darbuotis darbininkų ju
dėjime.

ORAS. — Būsią lietaus ir
frontu, ir graikai tvus.” Jos vietą užimsiąs laiku ten dirbo 3,500 žmo-

Minneapolis, Minn. — Ko
munistų kandidatas į prezi
dentus E. Browderis šioje 
valstijoje gavo 3,028 balsus 
pagal skaitlines iš vietų, 
kur balsai galutinai suskai
tyti; bet iš šimto balsavimo 
vietų dar trūksta žinių.

Keturi metai atgal tik 
2,574 piliečių Minnesotos 
valstijoj balsavo už Brow- 
derį į prezidentus.

Socialistų kandidatas 
prezidentus Norman Tho
mas dabar gavo šioj valsti
joj 5,923 balsus; tai dvigu
bai tiek kaip 1936 metais.

Athenai. — Graikai užė
mė dar kelias pozicijas, iš

(fašizmas) Koritzoje
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Kaip Lietuvinamas Vilnius
Yra žmonių, kūne dar vis rašo ir kal

ba, būk dabar, kai Lietuva patapo nariu 
SSSR, tai ir lietuvių kalba ir kultūra bū- 
siąnti laidojama. Tai nieko nėra toliau 
nuo tiesos. Kaip jau nekartą nurodėme, 
Lietuvoje lietuvių kalba yra valstybinė 
kalba, o lietuvių kultūrai plėtotis dabar 
tik ką atsidarė plačiausios durys.

Paimkime Vilnių, Lietuvos sostinę. 
Lietuvių gyventojų ten niekad nebuvo 
daug. Tuoj, kai Vilnių Sovietų Sąj. per
vedė Lietuvai, kun. Kemėšis rašė vienam 
savo bičiuliui Amerikoje, kad Vilniuje 
lietuviai nesudaro nei šešto nuošimčio 
gyventojų!

Kaipgi dabar ten lietuvybės klausimas 
rišamas? Ogi taip, kaip ir visoje Lietu
voje. Vilniuje lietuvių kalba yra valsty
binė kalba, nors nepaneigiamos nei len
kų, nei rusų, nei gudų, nei žydų kalbos. 
Visuomenės tarnautojai, profesionalai ir 
kiti turi išmokti lietuvių kalbą. Mokyk
lose vaikai tos kalbos yįsur mokomi. Štai 
būdinga žinia iš Vilniaus ’(žiūr. “D. Lie
tuvą” rugs. 3 d.):

“Vilniuje buvo labai aktualus lietuvių 
kalbos mokėjimo klausimas gydytojų 
tarpe. Tam reikalui įsteigta komisija, 
kurioje gydytojai turi praktiškai išlaiky
ti lietuvių kalbos egzaminus. Trylika gy
dytojų lietuvių kalbos egzaminus šioje 
komisijoje jau išlaikė.”

Sovietų Sąjungos politika visuomet bu
vo tokia: kiekviena tauta, kiekviena res
publika turi savo kalbą, savo kultūrą. 
Niekas jos iš žmonių neplėšia. Priešin
gai, sovietų'vyriausybė akstiną kiekvie
ną net ir mažiausią tautelę ugdyti savo 
kalbą ir savo kultūrą. Tautinė forma, o 
socialistinis turinys, — tai pagrindinis 
principas, ant kurio yra statomas nauja
sis pasaulis.

Vis Tas Dievas

Kunigų “Darbininke” įtalpintos dvi iš- 
. traukos iš gautų iš Lietuvos laiškų. Vie

noje ištraukoje autorius verkia, kad iš 
jo atimta 40 hektarų žemės ir atiduota 
bežemiams, o jam pačiam palikta 30 hek
tarų ūkis. “Darbininkas” sako, jog tokia 
tvarka tai esant “baudžiava.” Kunigams, 
kurie visuomet remia turčius, aišku, tas

rbūt

nepatinka. Bet biedniems žmonėms tokia 
santvarka patinka ir patiks.

Kito laiško autorius rašo:
“Dabar oras (Lietuvoje) labai blogas, 

iš pat pavasario nelija, buvo ledai, šau
tai menkai kas užderėjo-užaugo, o da- 

ir lyja, kada reik javus vežti, 
ir Dievas Lietuvą baudžia už tai, 
iš Lietuvos išvaro...”

Kas gi katalikų dievą iš Lietuvos iš
varo? Gal tarybų valdžia? Ne, to kuni
gai tarybų valdžiai tai jau negali pri
mesti. Sausra Lietuvą užpuolė dar tuo
met, kai Lietuvoje viešpatavo fašizmas. 
Po to, kai įsikūrė liaudies vyriausybė, 
pradėjo lyti; ir mes gavome Eltos ter 
legramą, kurioje sakė: “Šiandien palijo.” 
Vadinasi, su atėjimu tarybinės santvar
kos, “dievas davė” Lietuvai ir lįetaųs. 
Tiesa, paskui pradėjo perdaug lyti,—ma
tyt “dievas” bus “njisteiįcą” padaręs. Bet 
ir čia bus kalti kunigai, jeigu jie neuž-

tenįsąmaį rūpinosi, ųeuztenKamai 
si. Ą£atyt? jiems daugiau rūpėjo 
kad naujoji vyriausybe neatimtų 
dvarų ir algų,—apie lietų jie bus pamir
šę! *

Tas pats laiško autorius ir “Darb.” 
skaitytojai turėtų žinoti, jog Sovietų Są
jungoje, kur dievas mažiausią vaidmenį 
vaidina, šiemet buvo tokis didelis derlius, 
kokio to krašto istorijoj gal dar nėra bu
vę. Todėl, jeigu Lietuvos gyventojams 
dėl sausros ir liūties duonos pritruks, jie 
jos gaus, tik gaus ne iš dangaus, o iš tos 
žemės, kurią kunigai labiausiai keikia,— 
iš Sovietų Sąjungos.

Taip, Jie Užsiregistravo!
So. bostoniškis kunigo Urbonavičiaus 

laikraštis rašo:
“Lapkričio i pirmoji praėjo, bet komu

nistų spauda kol kas nepaskelbė ar Bim
ba, Mizara ir kiti uolūs Stalino įsakymų 
pūdytoj ai užsiregistravo? Jeigu ne, tai 
kodėl? Be to, ar kas nors iš lietuvių už
siregistravo ? Paskelbkite užsiregistra
vusiųjų vardus, kad lietuviai žinotų kiek 
yra lietuvių sovietų piliečių Amerikoje.”

Kadangi panašias nesąmones kunigų 
laikraštis dažnai rašo, tai nors kartą 
jam tenka priminti sekamas: Taip, Bim
ba ir Mizara užsiregistravo. Užsiregist
ravo, kai buvo tam laikas, ir jiedu balsa
vo, kaip kiti milijonai Jungtinių Valstijų 
piliečių. Sovietų konsulatuose jie nesire- 
gistravo todėl, kad ten Amerikos piliečiai 
nėra registruojami.

Na, o kiek tai liečia lietuvius, nesan
čius Jungtinių Valstijų piliečiais, tai čia 
jų pačių dalykas. Jie galėjo užsiregis
truoti ir daugelis, be abejonės, užsiregis
travo, galėjo nesiregistruoti. Tai jų biz
nis, į kurį kunigams nosis kišti netinka!

Gal Duos Dievas . . .

“Vilnis” rašo:
“‘Naujienos’ įdėjo iš Lietuvos į laišką, 

kuriame skundžiamasi :
“‘sveiki gerbiamieji! Pas mus dalykai 

prasti: lietus lyja, bulvės pūva, bus blo
gai,—nežinia kas reikės- valgyti ir kuo 
gyvuliai šerti. Bus blogai, draugai.’

“Lietus bloga, bet blogiausia štai kas: 
atėmė iš jų 12 hektarų žemės, ką jie tu
rėjo viršaus 30 hektarų.

“Dar viena ‘nelaimė’—jis turi ‘slaptai 
dukterų kraitį pardavinėti’. Jis matyti 
jau supranta tiek, kad kraitis dabar ne
reikalingas.

“Bet pati svarbioji laiško dalis štai ko
kia :

“ ‘Koęho?ai yra ruošiami mums . vi
siems. Gal duos dievas, kad Hitleris pasi
gailės ir išvaduos mus iš raudonos vergi
jos.’

“Reikia pasakyti, kad čia išreikštą ir 
‘Naujienų- redakcijos ir viso smetoninio 
fronto troškimas ir viltis. Hitlerio išva
davimo laukimas.

“Kaip Hitleris ‘išvadavo’ Čechoslovaki- 
ją, Lenkijos pusę, Belgiją ir* eilę kitų 
šalių jau žinoma. Lenkai skundžiasi, kad 
tūkstančiai intelektualų, švietėjų kalėji
muose, kad šimtai jų nudėta. Taip pat 
skundžiasi ir cechai. Bet lietuvių ponija, 
buvę Smetonos valdininkai, dvarponiai ir 
turtingi ūkininkai, tiek permirkę pagie
ža prieš Lietuvos liaudies, darbo žmonių 
valdžią, ir Sovietų Sąjungos, kuri padėjo 
Lietuvos liaudžiai, kad jie trokšta Hitle
rio ‘išvadavimo’, meldžiasi, kad gauti tą 
išvadavimą.

“Iš visą ko matosi, kad to ‘išvadavi
mo’ jos pesusilauks. Jau nėra abejonių, 
kad daugiau Lietuvos žmonėms ant 
sprando nęjodinės fašistinis režimas lie
tuviškas ar vokiškas.

“Lietuvos žmonės gerai žinojo troški
mus savo ponijos, parazitų, dėlto gerai, 
pasirūpino, kad tie troškimai neišsipil
dytų.”

Pąsirodo, kad Hitleris—vienintelė vil
tis visų tarybinės Lietuvos priešų. Jie 
maldaują Dievo, jie maldauja Hitlerio, 
jie ręnką aukas ir siunčia hitlerinėn Vo
kietijon tiems, kurie yra didžiai Lietuvos 
baudžia nusikaltę ir pabėgo pas Hitlerį. 
Bet iš to nįęko, ponai fašistai, socialistąi 
ir kunigėliai, nebus! " ’ ,

žodis. Jis kilo didžiosiose ša
lyse. Nors Lietuva yra jau 
dalimi didžiules šalies —ta-

siosios pramojęs (Lietuvos 
mastu) rekpnstrukcija ir 
reorganizacija imtasi prie
monių pagyvinti ir paska
tinti amatų kooperaciją.”—

Elta.
Smagi žinia, kad amati

ninkų kooperacija turės 
progą augti, plėtotis Lietu
voje. Jų kooperacija gal bus 
taip, kaip senovėje ir vi
duramžiuose būdavo ama
tininkų komunos. Ypatin
gai viduramžiams keičiantis 
į vadinamą naująją, dabar
tinę gadynę, buvo stebėtina 
ištvermė amatininkų komu
nistų, vadinamų anabaptis- x • T. 1 X. 1 • • • -n 1- 1
ravijoje parsekiojami; 
beg, v o u. DcimunucĮ vai. į. v v-i 
kietiją, tai į Austriją, čia

Lietuvos amatininkai ga-'g°s> bet ji savo autonomijo- 
lės tęsti tolyn anabaptistų1 Je turės tokią stambią pra- 
amatinįnkų komunos istori- monę, kokia yra galima 
j ą, tardami: “Iš tamsios proporcionąliai sulyg tos ša- 
praeities į šviesią ateitį!” j lies —. Lietuvos — didumu.

Yes, jie turi teisę tą isto- 'Va, tai toks “Lietuvos mas- 
riją imti kaipo savą, nes tas”. Mažą šalis — tai ir jos 
komunizmas yra tarptautiš- stambioji pramonė bus ma- 
kas. Kitos tautos brolių dar- žesnė už didžios šalies stam- 
bai yra mūsų tautos brolių biąją pramonę.
darbais. Žmoniškumb dar
bai visiems žmonėms nau-

Lietuvos amatininkai ga-

Jeigu tų dviejų paaiškina-
. T. , ' x. . , . mųjų žodžių būtų Elta ne-

dingi. Lietuvos amatininkai • padėjus, tai mes būtume be 
jau įstoję į, šviesią ateitį.^jokios gilios minties tat 
Tamsa su visais biesais Pa” (perskaitę; taip sakant, bū- 
sitrau^ke to^h Jjuo^dos^atga- ^ume perrepetoję tą sakinį 

’ be jokios studijos, be jokioleivystes bendrą frontą... pe jokjos studijos, be jokio 
Lietuvos rašytojai, kaip svarstymo. Na, o koksai Ša

tais. Jie buvo Čekijoj, Mo-matyt iš augščiau pacituo- laputra, kuris tik ir j ieško 
*; jie!tų Eltos žodžių, labai at- būdų, kaip prie dabartinės 

bėgo su šeimomis tai į Vo-j sargiai rašo žodžius, rūpi-, Lietuvos prisikabinti, kaip 
kietiją, tai į Austriją.- čia!naši, kad sąvoką nebūtų ba-‘ ją pažeminti, pašydyti, pa
juos pradėdavo persekioti;'nališka. Žiūrėkit, žodžius juokti, gal būt, imtų šnekė- 
vėl jie grįždavo tai į Mo- “stambiosios pramonės” pa-’; ti savo perkreiptomis lūpo- 
raviją, tai į Čekiją. Kartais aiškina: “(Lietuvos mas- mis: “Ve, ir čia .su stambia 
vos tik kelis mėnesius jie1 tu)”. Kam reikalingas šitas pramone yra ko girtis toje 
tegalėdavo vienoj šalyj pa- paaiškinimas ? Stambioji 
gyventi, paskui nešti savo pramonė — baisiai didelis

Karo Laukas
L

Klausi, kas pas mumis naujo?...
“Naujienybėmis” gi tomis:

Karo laukas, kvapas kraujo, 
Dūmai slankioją dausomis.

Kaimai, miestai ir miesteliai
Šluojami nuo žemės veido;-

Dingo sodai ir darželiai, 
Rymastėlis juos apleido!

Guvi, švelni žalia pieva
Vilkaduobėmis išrausta...

Žemė dengias rūko rūbais,
Dangus blyksčioja ir rausta.

Varnai išgąsty skrajoja, 
Lenda žentėsna žvėreliai...

Sėte sėja baisią mirtį,
Dausose skraidą “areliai”. »'

II.
Nežinau, kaip atsitiko, 

Kaip esu čionai pakliuvęs.
Sako, rastas pakelyje,

Visas kraujuose pasriuvęs...
Esu lauko ligoninėj...

Sako, neturiu bijoti.
Žaizda sugysianti greitai,—

Turėsiu vėl mušin stoti.
Sužeistų čionai daugybė...

Ambulansai skuba-veža!
Vos su vienu apsidirba—

Kitą vėl ant stalo neša.
Peilis ore tik švytruoja,

O chirurgas rūsčiai šaukia:
“Kempe apšluostykit stalą!

“Matote, kiek jų čia laukia!”
Vieni skausmuose vaitoja:

Likę be kojų, be rankų;
Kitų galvos sužalotos,

Keikia dievą, keikia dangų.
•pt, neklausk, kas pas mus naujo!

■ Naujienybėmis gi tomis:
Karo laukas, kvapas kraujo,

Dūmai slankioją dausomis!
P r o n c ė

Brazilijos kariai manevruose. Ir Pietų Amerikos respublikos, vadinasi, karštai 
. ruošiasi karui...
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Serganti Žmona
žmona guli lovoje ir kliedi. 

Prie lovos gydytojas ir vyras. 
Vyras išbalęs, išsigandęs.

Termometras rodo 103°.
Ligonė, pastebėjus vyrą:
—Tuojau išsinešdink iš čia! 

Kankintojau, pabaisa, kroko
dile!

Vyras:—Ačiū dievuliui! Ji 
jau pažino mane. Sąmonė jau 
grįžo. Koks aš laimingas!

Literatūros Mylėtojas
—Tu mėgsti skaityti ?
—Labai. Be knygos ranko

je negaliu užmigti.

“Ūkininkas”
Aukštas ponas kalba ūki

ninkų susirinkime:
y ru nu gitus vuje, _Vyraii mes visi ūkininkai, 

mažutėje Lietuvoj! O da ir aš taip pat ūkininkas... 
klausimas: ar pati Lietuva į aš turiu savo ūkį... Vasarą 
yra? Daugelis tokių protin-!aš atvažiuoju pasimaudyti..? 
gų—patrijotingų lietuvių,! pasibendrauti su liaudimi... 
kaip aš, tvirtina, kad Lietu
vos nėra.”

Šitokiam lietuviui - patri- 
jotui nieko daugiau nelieka, 
kaip tik savo patrijotizmą 
numesti į keturi 
daržę.

O tie lietuviai, 
likti natūraliais 
studijuoja dabartinę Lietu
vos veiklą ir būklę ir žino, 
ir mato, kad Lietuva turi 
savo ribas, kiek didesnes, 
negu prie Smetonos turėjo; 
turi tose ribose ir savo 
stambią pramonę Lietuvos 
mastu-matuojant...

Šalę tos stambiosios pra
monės dabar augs ir plėto
sis smulkioji pramonė—lie
tuvių amatininkų koopera-' Nemunas buvo iš dešinės pu- 
cija. Viskas tvarkingai, gra- sės, o mums grįžtant jis atsi- 
Žiai balansuojasi. Taigi, pa- dūrė^ iš kairės. Kaip tai atsi- 
trijotai, atsipeikėkite iš pri
dvėsinto ! J. B.

Visi mes esam darbo žmonės. 
Vieni kalbame, kiti dirba
me... Vieni sėjame, pjauna
me, kiti... e... e...: e::: 
valgome... Tegyvuoja visų 
ūkininkų vienybė! Valio!

vėjų pry-

kurie nori 
lietuviais,

Amerikos Atstovybės Rasti 
ninkas Nuteistas Londone 

Kaip Vokietijos Šnipas
London. — Anglų teismas

—Aš griežtai jam pasakiau, 
kad daugiau jo nebenoriu ma
tyti.

—Ką jis tuomet padarė?
—Jis užgesino šviesą.

Mokytojas: Kas buvo A ty
la?

Mokinys: Hunų karalius.
Mokytojas: Kuo jis pasižy

mėjo ?
Mokinys: Jis. . . jis. . . no

rėjo . . . įkurti Europos protek
toratą.

Kai mes važiavom į Kauną, 

tiko ?
—Nejaugi nežinai, 

mė sukasi ?
(Surankiota)

kad že-

Klausimai ir 
Atsakymai

pasiuntė septyniem metam Į Klausimas:
kalėjimąn Tylerį Kentą, bu- Gerbiamieji laisviečiai:— 
vusį raštininką Jungtinių Neseniai mūsų konferen- 
Valstijų ambasados. Tyleris cijoje buvo kalbėta ir patar- 
nurašinėdavo politiniai - ka-' ta, kad būtų surinkta apie 
rinius sekretus nuo slaptų I Lietuyą dokumentai ir iš- 
valstybinių dokumentų ir.leista knygos formoje. Mat, 
persiuntinėdavo juos Vo- reikia faktų ir dokumentų

Nuteista 10 metų kalėti 
Anna Volkova, duktė buvu
sio carinės Rusijos admiro
lo, kad ji išvien su Kentu 
siuntinėdavo naziams tas 
slaptybes.

atmušti naujosios Lietuvos 
priešus. Visi draugai taip 
kalbėjo.

Bet kol kas nieko nesi
girdi. Ar nebūtų gerai, kad 
kuri nors organizacija ar
ba centras išleistų minėto 
tūrinio knygą? Tai būtų 
puikus pažangiosios visuo
menės įrankis švietimui tų 
lietuvių, kurie yra nustatyti 
prieš Lietuvą. Noriu paaiš
kinimo. Iš anksto dėkui.

Susirūpinęs Skaitytojas.
Atsakymas:

Labai gerai, kad draugai 
tuo reikalu susirūpinę. To
kia knyga jau yra paruošta 
ir jau spausdinama. Ją 
spaudai paruošė A. Bimba. 
O ją išleis Lietuvos Draugų 
Komitetas užbaigimui savo 
istorinio darbo. Tai bus la
bai svarbus kūrinys apie 
naująją Lietuvą.

Dar nežinoma, kokia mi
nėtos knygos bus kaina. 

! Knyga vadinsis “Naujoji 
Lietuva Faktų ir Dokumen
tų šviesoje.” Laukite prane
šimo, kada knyga bus gata- 
va. Patys įsigykite ir pla- 

■ tinkite kitiems.
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auginami vertingi pašariniu!vanduo iš oro. Įrengimo 
atžvilgiu augmenys. Ir tai. darbas remiasi tais pačiais 
duoda galimybės gaminti' dėsniais, pagal kuriuos at- 

“Večerniaja Moskva”,tie augmenys, kurie geriau-'gyvuliams tvarų ir koncen-'siranda rasa. Pradžioje tas 
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Dykumos. Užkariavimas Indija ir Karas
------- ,----- v ------- o------  t . ---------- , Indija yra didžiausioji ir Bet Indijos liaudis, kartaus 

dienraštyje P. Venskij rašo šiai pakelia sausrą ir turi truotą maistą. Tokiu būdu įrengimas teikdavo po kelis turtingiausioji Anglijos kolo- patyrimo pamokyta, žino tų 
apie mokslo darbus dyku- ilgas šaknis. Šitai aiškina- mokslo atsiekimai dalinai gramus vandens per parą, nija. JTai didžiulė šalis^ lygi. pažadų vertę. T 
mose. Vanduo dykumai tei- ma tuo, kad tiktai daugelio jau yra taikomi dykumose, bet, patobulinus įrengimą, ... . .
kia gyvybę. Lygumose ir metrų gilumoje smėlis būna To pasėkoje didėja pašarų1 jo gamybingumas vis didė- įndi-ioje gyvena 360 milijonų 'metu apie 5— 
iinpfalciinso k n r f n n piiinap1 iriaarla dvorvnna Glvp i-Amnn i nt.snro*r»Q ir dirlpifi o’alxziin Hn TYnhnv Uionn I žmonių. Savo plotu Indija di- nių, vykdomo.upėtakuose, k e r t a n čiuose. visada drėgnas. Oro tempe- atsargos ir didėja galvijų'jo. Dabar yra tokių dienų, 
Sovietų krašto dykumas,; ratu ra unksmėje vietomis1 skaičius. > 
yra žydį laukai ir gražiau- siekia 47 laipsnius Celsi- 
siai žaliuoją

kuriomis gaunama iš oro
-* T V J 1 • *1 • ■ 1 • • 11 !• • V CA 1L VI kJ 11 111 14 # J v4

Nemaža tokių smėlynų, jau ligi puspenkto litro upjU) panašių į SSSR

.• Indijos tauti- 
visos Europos plotui, be TSRS. 1 nio kongreso, jungiančio šiuo 

•6 milijonus žmo- 
. Savo plotu Indija d i- nių, vykdomojo komiteto biu- 

desnė už Angliją beveik 8 ras atmetė tuščius kolonizato- 
kartus. Vandeningųjų Indijos rių pažadus.

L Volgą! Nepasitenkinimas Indijoje

1svarbio momento
Pirmininkas paprašė publi

kos sulyg išgalės aukų, pa
dengimui lėšų. Aukavusių var
dai: Po 
po 50c.: 
keliunas, 
Pečiulis;

i

oazių sodai, jaus, o saulėje smėlis įkais- kur negiltai yra grunto j vandens. Dykumose, kur arba Doną (Indo, Gango, Bra- didėja kiekvieną dieną. 
Kiekvienais metais valstybė ta ligi 70-75 laipsnių virš vanduo: tik Pribalchašyje yra stiprūs temperatūros maputros upės), slėniuose au-
skiria dideles lėšas, kad bū- nulio. Užkastas į smėlį ir Mojun-Kumose jų plotas svyravimai per parą, tas ga kviečiai, medvilnė, ryžiai, palengvina tai, kad Indijoje
tų sukurta nauja ir rekons- kiaušinis iškepa per keletą yra kelių tūkstančių hekta- įrengimas gali būti ypatin- cukrinės nendrės, džutas, kai, jau yra komunistų partija, ku-
truota sena irigacijos siste- minučių. Ir vis dėlto esan- tarų. Bet didesnė tų smėlė- gai našus. Galimas dalykas, kuriuose rajonuose taip pat fi-Iri, tiesa, dirba iš požemių, ta
rną.. Nuostabus liaudies są-'čios smėlyje kuklios augme-!tų dykumų dalis tuo tar- kad sekančiais metais dyku-,nik.ų .ir kokosil palmės. Indijo- ciau yra milziniskas autorite- 
jūdis, davęs kraštui rekor-nijos pakanka kupriui ir,: pu dar nederlinga ir turimose pasirodys išbandyti J® j laP akmens an-1 Su "laikrattis e‘‘T7me<,n’buvo
dimai trumpu laiku tokįjavei. tik menką smėlynų augme- prof. Tugarinovo įrengimai.1

Indijos liaudies kovą dabar

$1 : K. Raulynaitis; 
V. Čiudinis, P. Moc- 
O. Merčiatienė, St. 

Al. Klimas 55c; po 
Arbačiauskienė, M.

J. Ramanauskienė, Jos. Šipai- 
lienė, M. Venskūnienė, V. Ra
manauskas, V. Razminas, 
Margelis, Al. čiaponis, P. Ai- 
dukynas, Diškevičienė. 
darė $6.05. Smulkių 
$2.88. Viso $8.93.

Visiems aukavusiems 
9-to apskričio ALDLD 
nuoširdžiai ačiū..

J. Ramanauskas.

Susi- 
aukų

varde
tariu

■•M

-

1 J

grandiozinį pastatą, kaip 
Stalino vardo Fergano ka
nalą, nuolatos plinta ir di
dėja. Zeravšan upėje kol- 
chozininkai pradėjo darbus, 
susijusius su statyba gigan-j kjlo klausimag
tiskos vandens laikytuves, I . , , -u, • i -i i - i apie dvkumu uzvaldyma.kuri pavasarį sulaikys paki- -- - - - -

teiks jį laukams. Kitą tokią; tirt1’ I dykumas išvyko gau- 
vandens laikytuvę projek
tuojama įrengti sausose 
stepėse prie Ču upės.

Plintant ir tobulėjant iri- 
gacijos tinklui, vis toliau at
sitraukia dykuma, užleisda
ma vietą medvilnės planta
cijoms, ryžių ir kitoms ši
lumą mėgstančioms kultū
roms. Bet jei dyki plotai su 
girių, smėlio ir molio žeme 
irigacijos < 
dirbamais ir žydinčiais lau-' šakoms, kaip kuprių ir ka- 
kais, tai smėlynų dykumos, 
kaipo taisyklė, žemės ūkiui 
netinka. Smėlynams užval
dyti į pagalbą atėjo moks
las.

Nykus ir niūrus yra smė
lėtos dykumos vaizdas vasa
rą. Smėlis visur aplinkui

tik menką smėlynų augme- prof. Tugarinovo įrengimai.1 Rjies‘ geježies au]<so jr kt
Carizmo laikais dykumos ''ij'•' T:U,yr;* dėį tos priežas-j Ryškus yra klausimas, Anglijos' kapitalistai užgro- 

,ties, kad oras čia išimtinai permesti daų Amu-Darjos bė Indiją 17 ir 18 šimtme- 
sausas, drėgmės nuosėdos,vandens į vakarus. Kadaise'čiuose ir nuo to laiko gobšiš- 
būna labai i 
mio vanduo labai giliai, ir jos upė nešdavo savo van- 
artimesni grunto vandenys denis ne tiktai į šiaurę, į . .. .. 
stipriai sūrūs. |Aralo jūrą, bet ir

Sakoma, kad “kur smėlis,; 
ten ir .vanduo.” Ir tiesa, 
smėlėtose dykumose -nestin
ga vandens. Vargas tiktai 
tas, kad vanduo dažniau
siai giliai ir beveik visada 
būna sūrokas arba karčiai 
—sūrus. Daugelis moksli
ninkų dirba problemai iš
spręsti, kaip sūriu vandenį 
padaryti gėlių vandeniu, jimai patvirtino geologų ir 
Neseniai jauni Sovietų mok-geografų išvadas. Po Cho- 
slininkai S. J. Gelleris ir V. rezrno smėliu, bekasinėjant T 
N. Kiminas (SSSR mokslo j buvo rasta daug ___
akademijos geografijos in-*arykų, žemės ūkio padargų jje moka didžiulius

mažai tebuvo ištirtos. Jos 
buvo laikomos skurdžia, mi
rusia ir niekam netinkama 
sritimi. Po didžiosios Spalių

i apie dykumų užvaldymą, 
j Visų pirma reikėjo jas iš
birti. Į-dykumas išvyko gau- 
!sios mokslo ekspedicijos. Į 
karštus bė vandens smėly
nus atvyko geologai, botani
kai, geografai, žemės žino- 

I vai. Po ilgo tyrinėjimų dar
bo paaiškėjo, kad mirusiose 
ir užleistose žemėse, kurios, 
kaip anksčiau buvo mano
ma, tiko tiktai atsilikusiems 
klajonių ūkiams, gali būti 
įsteigta pašarinė bazė socia- 
1 i s t i n i a m gyvulių ūkiui,

dėka pasidaro ypač tokioms vertingoms jo į 
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pakulinių avių auginimas.
Mokslo darbininkai ištyrė

menkos, pože-įta stambioji vidurinės Azi- kai eksploatuoja tą labai gra- 
labai giliai, ir jos upė nešdavo savo van- šalį, iščiulpdami iš jos vi- 
irito vnndenvs denis ne tiktai i šiaurę, į'sussYvus- Kad tvirčiau galėtų

• vak& I laikyti savo rankose valdžią, 
v-,. , ~ | y 'anglai kolonizatoriai dirbtinai

ius, uzliedama Saiakamyso pa]aį]£0 Indijoje tautinę nesan- 
įdaubą. Is čia vandens per- taiką, organizuoja kovą tarp 
viržis eidavo vėliau išdžiū-(įvairių Indijoje gyvenančių 
vusiu loviu (taip vadinamu tautų.
uzboju) į Kaspijos jūrą. 
Tais laikais vakarinė Cho-

glų laikraštis “Times 
priverstas pripažinti, kad ko- 

i munistų partija Indijoje turi 
plačiai išsišakojusią organiza
ciją.

Kiekviena diena atneša vis 
naujų žinių apie Indijos liau
dies kovą su imperialistiniu 
karu ir nekenčiamuoju koloni
zatorių jungu. L B.

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
(domiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold -ixtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

!

Minersville, Pa.
Indijoje yra 250 milijonų 

į darbo valstiečių, bet jiems te- 
rezrno lygumos dalis buvo! priklauso nedaugiau kaip vie- 
tokia pat žydinti oaze, ko- nas penktadalis visos dirba-’ 
kia dabar yra jos rytinė mos žemės. Visa kita žemė
dalis. Archeloginiai kasinė-1 .vra anglų ir kolonizatorius pa

laikančių Indijos dvarininkų ir 
I kunigaikščių rankose. Beže- 
1 miai ir mažažemiai valstie
čiai yra priversti nuomotis 

senovės ^emę nepakeliamai brangiai. 
_ i mokes-

stitutas) pasiūlė vieną bū- * gabalų ir kt. Paleidus van-jčius už žemę ir dar atskirai— 
dą sūriam dykumų vande- denį senuoju loviu-uzboju už naudojimąsi vandeniu. Jie
niui gėlinti, tas būdas pasi- per Sarakamyšo įdaubą, at- amžinai vergiškai išnaudoja- 

. gavo paprastumu ir gys dabar apmirusios h’iš- mi lupikautojų, skolinančių 
dn vos sudetj, laukinėje fl°-|gali duoti žymius praktiš- leistos Kara-Kumų pakraščių 

įkus rezultatus.
Kiminas ir Gelleris iš-

roję surado tokius augme
nis, kuriuos galima sėkmin
gai išnaudot ūkiui smėlynuo
se, išaiškino požemių vande- naudojo savo darbe, žinomą! 
nų resursus ir tt. Mokslinio sūraus vandens savumą— 

pasidaro gėlas

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

. Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Lapkričio 3 d. įvyko pra
kalbos, surengtos ALDLD 9 

j apskričio. Kalbėjo d. A. Bim
ba. Kalbėjo dviejuose atve
juose, kas link šiandieninės 
Lietuvos valdžios ir apie mū
sų amerikiečių valstybinius 
rinkimus, kokią administraci
ją išsirinksim šiai šaliai 5 die
ną lapkričio. Kalba abiejuo
se skyriuose buvo- nuosaki ir 
aiški. Publika pilnai galėjo 
suprasti, kokioj padėtyj šian
dien randasi žmonija ir kas 
ateityj laukia. Taip pat aiš
kino spaudos svarbą, pačių 
darbininkų palaikomos. Ragi
no darbininkų leidžiamus 
dienraščius, “Laisvę” ar “Vil
nį”, skaityti, nes tik toji spau
da paduoda teisingas žinias 
iš Lietuvos ir abelnai apie vi
so pasaulio padėtį.

Paduota apie 3 klausimai, 
kuriuos kalbėtojas rimf«i iš
aiškino.

Publikos, palyginus su da
bartiniu laiku, atsilankė skait
lingai, ir su atyda klausėsi 
kalbėtojo išvadžiojimų, kas 
yra pagirtina, žinoma, galė
jo ir daugiau dalyvauti sulyg

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn •

Kamp. Broadway ir Stone Ave^ 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel.: Gienmore 5-6191
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I jiems pinigus aukštais procen
tais.

____~ Negeresnė ir Indijos darbi- 
vidurinės ninku padėtis. Indijoje dau-

žemės. Didelių perspektyvų 
siūlo ir kitas projektas pra- 

I leisti vandenį iš ' 
Amu-Darjos tėkmės į Mer- 
vo ir Tedžensko rajonų oa
zes ir toliau Ašchabado

■

pramonė. Darbo sąlygos fa
brikuose yra baisios. Darbo 

. . . .1 diena siekia 16 valandų. Su-
kryptimi. Praėjusį pavasarį1 aUgUSį0 vvro uždarbio neuž- 
pradėtas vykdyti pirmasis Į tenka būtiniausioms kasdieni

nėms išlaidoms, o moterys ir 
vaikai beuždirba dar 3—4 
kartus mažiau. Pusė milijono 
mažamečių iki 15 metų am
žiaus dirba fabrikuose ir stam
biosiose gamyklose. Juos ver
čia dirbti ir naktimis.

Anglų valdžia spauste iš
spaudžia įvairiais mokesčiais 
iš Indijos gyventojų viską, kas

J. GARŠVA
Grab orius-U nd er taker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo au*-> 
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

4 
Išimtais kilometrų. Tik ret- tyrimo stotims dykumoje užšalęs jis 

karčiais peizažą pagyvina pavyko užauginti kultūri-1 ledas. Jaunųjų mokslininkų 
neaukšta smėlynų akacija nius augmenis visai 
arba po kojų sušlama šala- guojamose vietose, bet prie 
vijas. Kartais nuo aukšto- kurių kaimynystėje yra 
kos kalvos skiauterės tolu-,grunto vandenų. Tokiuose 
moję matosi tankiai sužėlę' smėlynuose jau gaunamas 
saksaūlai, tos keistos dyku
mų girios, be unksmės, be 
lapiį, pe paukščių dainos.

Tiktai anksti pavasarį su
žaliuoja dykuma. Vos tiktai 
nutirpsta sniegas, Kara-Ku
mų ir Kzyl-Kumų (didžiau
sių SSSR smėlėtų dykumų) 
smėlis apauga nors reta, 
bet vis dėlto skaidria ir sul
tinga žole, patiesalais su
mirguliuoja žydinčios aguo
nos, geltonos ir raudonos 
tulpės, fioletiniai irisai. 
Izenio ir kandymo krūmai 
leidžia naujas atžalas, tam
siai lilijiniais žiedeliais ap- 
siberia smėlynų akacija, 
nuo kurios aplinkui plinta 
saldus ir malonus kvapas, 
sučiulba paukščiai.

Bet trumpas čia pavasa
ris. Jau gegužės mėnesį nuo 
karštų saulės spindulių vys
ta žolė, gelsta ir susiraito 
aukštų ferulų lapai, vėjas 
kartu blaško su smėliu sau
sus stiebelius, ir išsilaiko tik

neiri- siūlomu būdu, žiemos metu 
sūrus grunto vanduo- iške
liamas į. specialią betoninę 
platformą su gofriruotu pa
viršium. Bandymai. įrodė, 
kad nuo tokios plaformos 

________ ______ _ geriausiai nuteka pasilie
ki. derlius. Tai turi didelės!kas, vandeniui užšąlant, sū- 
reikšmės: porevoliuciniame ------ a

laikotarpyje smėlynuose iš
dygo pramonės įmones: Ka- 
rabugazo įlankos pakrantė
se — chemijos kombinatas, 
Kara-Kumų smėlynuose — 
dvi sieros dirbtuvės, Nebit- 
Dagoje — naftos pramonė 
ir kt. Neseniai šiaurės va
karų Turkmėnijos dykumo
se atrasti anglies klodai. 
Darbininkų kaimeliuose 
prie naujų statybų prie-

gražus saulėgrąžų, arbūzų, 
dynių, pomidorų, morkų ir

rus vasalas. Atodrėkiui atė
jus, iš ištirpstančio ledo 
gaunamas vanduo nulei
džiamas į uždarus 1 
Nedidelės palyginti išlaidos 
darbams vandeniui sugėlin- 
ti leidžia parūpinti gero gė
lo vandens ne tiktai galvi-, 
jams, bet ir bachčiai, o kai 
kuriais atvejais net ir dar
žams.

Neturinčioms vandens dy
kumoms reikšmingas yra

šios grandioziūes statybos 
etapas — užlieti vandeniu 
Kemiro lovį-uzbojų.

Matant keičiasi dykuma. 
Kara-Kumose jau pasirodė 
automobiliai. Iš lėktuvo toli 
apačioje matosi siaura juos
telė automobilių trasos, ku
ri jungia sieros dirbtuves su

I
1

i

, • I Ašchabadu. Nebetoli tas lai- tik įmanoma išspausti, o už
• -Uij^'kas, kada grandiozinis UŽ- tai jiems nieko neduoda.

net vynuoges.
Smėlynuose, negiliai tu- .ratūros svyravimus, neeik- 

rinčiuose grunto vandenį, vojant energijos gaunamas

f

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą I

davinys užvaldyti smėlėtas 
dykumas planingo socialisti
nio ūkio sąlygose bus pilnai 

•1 įvykdytas.

Neišduoda Komunistų Vardų 
Byloj dėl Piliečių Parašųpi 1V nauju ouauyuiį p > nuiiiuino i unxcmnngao via 

miesčių ūkiuose gražiai au- darbas Maskvos profeso- 
ginamos daržovės ir vaisiai, riaus Tugarinovo, kuris sėk- 
ir čia darbininkai visada tu-mingai išsprendė proble- 
ri pakankamą šviežių vita- mą vandenį gauti iš oro. jaVo, 
mininių produktų kiekį. Be Prieš keletą metų prof. V. Pennsylvanijos Komunistų 
to, tyrimo stočių duomenys V. Tugarinovas ties Mask- Partijos sekretorius, išduo- 
parodė, kad dykumose, kur Va sukonstruktavo pirmą tų komunistų skaičių ir jų 
arti yra grunto vandenys, savo įrengimą, kurio pagal-'vardus Dauphin apskrityje, 
sėkmingai galima auginti ba, automatiškai išnaudo-|Weineris atmetė šį reikala- 
net vynuoges. jant atmosferinius tempe-

Nors teisėjas Neunflet, iš Deąrborn, Mich., nusprendė, kad nevalia areštuoti unijis- 
tus, dalinančius lapelius, tačiau policija nepaiso to nutarimo; viršuje matome la
pelių dalintojus vežamus j kalėjimą. Dearbome Fordas yra šeimininkas. . .
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Ketvirtas puslapis

Parašė Senas Vincas

Viešnia Nuo Marso

■■

t

Autoriaus žodis
Be abejonės, konstatuoju tą faktą, kad 

nekurie skaitytojai šį mano kūrinėlį pa
skaitys didele nesąmone. Bus ir tokių, 
ką sakys, kad jau senatvė, kūjeliu barš
kindama, egzaminuoja autoriaus sma- 
genpuodį.

Vienok, nepaisant, ką gerbiamas skai
tytojas ar skaitytoja manys, aš pareiš
kiu tą, ką mano mintis diktuoja. Jei at
eities žmonija ras kitokį, geresnį kelią 
prie geresnės, žmoniškesnės ateities, tai 
mano mintis bus mane apgavus. Vienok, 
reikia būti labai abejingam, kad rasis 
kitas kelias, kita išeitis iš dabartinio, 
pinklių-pinkliais sunarplioto rėdo, iš da
bartinio tik ant žudymo, griovimo ir de
ginimo ir viso pikto dvasia apsikrėtusio 
buržuazinio pasaulio.

Man regis, kad ne šiandien, tai ryt, už
poryt ar už šimto metų, mūsų jaunoji 
karta, skindamos! sau kelią į naują gy
venimą, atras ir mano pėdas, kurias 
šiuomi kūrinėliu jau būsiu pramynęs. Jei 
ji mano pėdsaku pasinaudos, atsimokės 
dėkingumu. O jei nepasinaudos, nebus ir 
nieko pikto, nei didžio prasižengimo.

Todėl aš žengdamas pirmą žingsnį į 
naują pasaulį ir vesdamasis būrelį skai
tytojų, atkartoju ir apysakos antraštę:

Viešnia Nuo Marso

pavesiu,

Jaunas, gražiai nuaugęs, stambaus su- 
budavojimo, gražus iš veido vaikinas, 
Tamas, pavaręs net putotus, vabzdžių 
užniktus arklius po medžio 
pavartė arklą, atsisėdo po medžiu ir pra
dėjo šluostytis prakaitą nuo kaktos, vei
do bei sprando. Jo lūpos buvo sveikai 
raudonos, veidas pilname jaunatvės žy
dėjime, akys žydhios ir drąsiai žiūrinčios 
į ateitį. Bet jo lūpų išraiška daugiau bu
vo panaši į kančias, nepasitenkinimą, ne
gu į jaunikaičio lūpų žydėseną.

Arkliai, tai trypdami kojomis, tai gal
vomis linguodami, tai uodegomis ma
taškuodami, gynėsi nuo atkakliai juos 
puolančių vabzdžių. Jų išplėstos šnervės 
godžiai gėrė vėsesnį pavėsio orą, o šonai 
pumpavo, vėsindami jų didžiulius, nuo 
sunkaus darbo bei saulės kaitros įkai
tintus, kūnus.

Tarnas, užsikūręs cigaretą ir paleidęs 
porą tabako dūmų pro nosis, lyg ir ap
svaigo. Jo jaunos, lakios ir vikrios min
tys pradėjo skrajoti praeities pėdsaku ir, 
tarsi jo biografijai medžiagą rinkdamos, 
tai ant trumpesnės, tai ant ilgesnės va
landėlės, stabtelėjo kiekvienoje jo bui
ties stotelėje.

Gi Tarno buities pėdsakas, kaip ir mi
lijonų kitų, tokių pat vargo pelių, o dar
bo milžinų—niekam nebuvo pavydėtinas. 
Jis gimė vienoje iš šiaurinių Amerikos 
valstijų ir įžengė į šį pasaulį žiauraus 
speigo metu. Jo tėvą, kaipo naujakurį 
MlzinirsL-n iivL-Itiya/a vinnvim'i Tiomn filr
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nio, peržengė jau net dvidešimts pentą 
savo žygiuotės metskaitą.

Mokslas jam sekėsi ir jokioj klasėj ne
sirado lygaus jam sankeleivio. Jis, bai
gęs pradinę mokyklą, sėdo į valtelę ir 
su didžiausiu atsidavimu, savęs pasiau
kojimu, žydriomis akimis žiūrėdamas į 
šviesesnio rytojaus žėrą—ištvermingai 
irklavosi per plačią, audrotą mokslo jū
rą. Jis gulė ir kėlė su knyga rankose. 
O mažai iš biednų tėvų gaudamas para
mos, pasiryžo pats savo spėkomis pa
siekti antrą mokslo jūros antkrantę— 
tapti agronomu.

Dienomis sėdėjo kolegijos klasėse, va
karais dirbo krautuvėse, naktimis stu
dijavo ir rašė'lekcijas, o atostogų laiko
tarpiais dirbo kur kokį darbą gavo— 
dirbtuvėse ar pas farmerius, kad tik už
sidirbti drabužiams ir kitoms išlaidoms 
mokslo metu, kad tik pasiekti savo tik
slą, kurio jis su tokiu pasiryžimu ir ne
sulaužoma ištverme siekė.

Iš mokyklos išėjo su augščiausiu pagy
rimo laipsniu, su geriausiomis rekomen
dacijomis ir agronomo diplomą nešinąs, 
jautėsi nugalėjęs visas kliūtis, persiir- 
klavęs per platųjį, audringąjį vandenyną 
ir įžengęs į palaimintųjų pasaulį. Vienok 
jau keturi metai, kaip jis jieško pirklio, 
kad savo smagenis, mokslą ir visą žini
ją parduoti, bet niekas tų, jam taip bran
giai kainuojančių produktų iš jo neper
ka... Tuo ta voru užverstos visos rin
kos ir pirkliai tik savo kolegų ar politi
kos bendrininkų sūnelius tepasimoja.

Štai mūsų Tarno vienas bendramoks
lis, kuris pats paskutinis vilkosi moks
lo uodegoje, bet gero politikieriaus sū
nelis, vos spėjęs baigti mokslą ir vargais 
negalais išlaikęs kvotimus, jau agrono
mai! ja cukraus nendrių plantacijose, 
Kubos respublikoj. Kitas vėl, gana ram
bus buvęs moksle, bet kolegijos perdėti- 
nio sesers sūnelis, rašo jam laišką iš Ala- 
bamos valstijos, kad jis ten jau esąs už 
vadovaujantį agronomą, gaunąs gerą al
gą, gerai gyvena ir kviečia nelaimingą
jį Tarną į vestuves.

Dabar jis tik pradėjo suprasti, kad 
Amerikoj, ne mokslas, ne pasižymėjimas 
moksle visur vyrauja, bet užkulisinis pa
šaukimas ir politiško smuiko smičius. Jis, 
kad ir su geriausiais pasižymėjimais 
moksle, bet negauna vietos tik todėl, jog 
yra biedno, iš prakaito sau duoną pel
nančio, nežymaus farmerio sūnus. Kad 
tik veluk to, jog nėra kas jį pastūmėtų 
į priekį ir atrekomenduotų savo bičiu
liui pirkėjui.

Už kolegijos stalo, tiesa, sėdėjo pačioj 
kerčioj, o vietos gavime, mokslo rinkoj, 
tapo nugrūstas pas pečių. Mokykloje, 
kaip miera, taip ir saikas buvo visiems 
lygus, bet gyvenime viskas pasikeitė: 
anie turi ir ką pilstyti ir ką mieruoti, o 
jis neturi nieko.

Po mokslo baigos, jis dirbdamas pas
Ji..-.1-------- -------------------

Harrisburg, Pa. — Teisė
jas W. M. Hargest pareika-

, kad Max Weiner,

vimą.
Jis ir du kiti komunistų 

veikėjai yra teisiami už tai, 
kad jie rinko piliečių para
šus, reikalingus išstatyt ko
munistų kandidatams rinki
muose. Jie kaltinami, kad, 
girdi, per “klaidinančius 
aiškinimus” išgavę piliečių 
parašų.

Wall Strykt Šerai Pakilo 
Vienu iki Septynių Punktų

New York 
kompanijų Šerai Wall Stry- 
te pakilo 1 iki 7 punktų, kai 
Amerikos iždo ministėris 
Morgenthau paskelbė, jog 
valdžia reikalaus, kad kon
gresas leistų užsitraukt 15 
iki 20 bilionų dolerių dau
giau valstybinės paskolos 
smarkiau šalį ginkluoti. Tai 
tik už. dviejų dienų po pre
zidento rinkimų.

Įvairių

Indijos liaudis jau seniai 
aktyviai kovoja dėl savo išsi
vadavimo. Įvairiuose Indijos 
rajonuose dažnai įvyksta suki
limų prieš anglus.

Daugiau kaip prieš 50 me
tų Indijoje buvo sukurta stam
bi politinė organizacija, vadi
namas Indijos tautinis kon
gresas, kuris, nors ir nevisuo- 
met nuosekliai, vis, dėlto ko
vojo ir tebekovoja su anglų 
imperializmu. Ypatingai su
stiprėjo išsivaduojamasis są
jūdis Indijoje (ier pirmąjį pa
saulinį imperialistinį karą 
1914—1918 metais. Anglų vy
riausybė, išsigandusi anuomet 
to sąjūdžio, net pažadėjo su
teikti Indijai po karo nepri
klausomybę. Tačiau tas paža
das, žinoma, nebuvo ištesėtas.

Didžiausią įspūdį Indijos 
liaudžiai padarė Didžioji Spa- 

, lių mėn. socialistinė revoliuci
ja TSR Sąjungoje. Indijos 
darbininkų streikų sąjūdis 
anuomet ėmė vis labiau įsiga
lėti. Liaudis atsisakydavo pirk
ti anglų prekes, atsisakydavo 
mokėti mokesčius. Anglų val
džia ėmėsi prieš tai žvėriškų 
priemonių, ištisomis masėmis 
suiminėjo ir net šaudydavo 
beginklius darbininkus ir vals
tiečius.

Nuo to laiko, kai prasidėjo 
dabartinis, antrasis imperialis
tinis karas, tautinis išsivaduo
jamasis sąjūdis Indijoje ėmė 
iš naujo įsigalėti. Indijos tau
tinis kongresas griežtai pasi
sakė prieš Indijos dalyvavimą 
kare. .

Pamačiusi, kaip išsiplėtė In
dijoje sąjūdis dėl nepriklauso
mybės, anglų vyriausybė ne
seniai pareiškė, kad Indija po 
karo gausianti konstituciją.

N U .

Prie pat geležinkelio relių stovi namas, kuriame gyve
na 29 darbininkų šeimos (Bethlehem, Pa.), ir jų vai
kai priversti žaisti su mirtimi, žaisti ant geležinkelio 
relių... Federal Housing Administration pasiūlė 
miestui $1,000,000 naujiems namams statyti, bet mies
to valdovai už to darbo imtis nesiskubina. . .

Biskis Apie “Keleivį” ir Michelsoną
“Keleivio” No. 43 iš spalių 

23 d., 1940, paėmus į rankas, 
daugiau nieko nerasi, kaip tik 
purvus, melus ir šmeižtus.

Tame pačiame numeryje 
septintame puslapyje, žinios 
iš Lietuvos, rašo :

“Šviečiasi iš Stalino kons
titucijos, Dotnuvoje, žemes 
ūkio akademijos ribose, įsi
steigė Kompartijos ir Kom
jaunuolių valsčiaus komitetai. 
Kompartija vadovaujama 
‘draugo’ žydelio, dažnai ren
gianti susirinkimus, kuriuose 
studijuojama Stalino konstitu
cija ir Komunistų Partijos is
torija.

“Kaip matyti, Dotnuvos 
Kompartijai pati gamta pa
skyrė vadovą su simboliška 
pavarde—žydelis. . .”

Tai ką tas reiškia, ar tai 
ne antisemitizmas? Aš paei
nu iš Dotnuvos apylinkės. 
Vietas ir žmones pažįstu ir ne 
vieną iš tų žydelių, kaip “Ke
leivis” juos apkrikštino. Tik
rai vadinas žedeliai ir tikri 
lietuviai, keli ūkininkai viena
me kaime, Montviliškyj gyve-' 
na. O jei būtų ir žydelis, tai 
kame čia blogumas, ir kam 
reikia pašiepti? Juk randasi 
atsižymėjusių ir garsių žydų. 
Hitleris Albertą Einšteiną iš
vijo, o čia Amerikoj jis gar
bingas žmogus.

Susipratę darbininkai ger
bia Karolį Marksą. Ir šimtai 
milionų krikščionių gerbia 
Kristų. Tai vis žydų kilmės. 
Ir čia Amerikoje randasi atsi
žymėjusių žydų daktarų, ad
vokatų, profesorių, teisėjų, 
gubernatorių, aktorių ir t.t. 
Pagal Michelsono supratimą,

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

Vardas

PaStas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

tai naziai. Ogi Michelsonas su 
P. Grigaičiu ar ne tą patį dar
bą dirba susidėję su tautinin
kai, fašistais, klerikalais, ku
rie trokšta, kad Lietuva po 
Hitleriu būtų. Jūsų tautos va
das Smetona ir gavo prieglau
dą pas Hitlerį ir jūs šaukiat 
žmones duot pinigų tiems Lie
tuvos pabėgėliams.

A. Gudzinskas.

Shenandoah, Pa.
Gerai Pavyko Prakalbos
Sekmadienį, 3 dieną lap

kričio, LLD 17 kuopa surengė 
prakalbas Lietuvos klausimu. 
Kalbėtojas buvo visiems ge
rai žinomas A. Bimba, kuris 
kalbėjo mainų apielinkėj prieš 
14 metų panašiu klausimu, 
apie Lietuvą. Bet tuomet bu
vo liūdesio dienos, nes demo
kratiška Griniaus vyriausybė 
buvo nuversta, o įsteigta fa
šistinė Smetonos diktatūra, 
kuri kankino visą Lietuvos 
liaudį per 14 metų. Tai prieš 
14 metų draugas kalbėtojas 
pasakė, kad tegu perdaug ne
sidžiaugia tie tyronai ir liau
dies išnaudotojai, ateis laikas, 
kad jie turės atmokėti už sa
vo darbus, o Lietuvos liaudis 
bus laisva! Taip ir įvyko, sa
kės kalbėtojas. Lietuva ir visa 
jos liaudis tapo išlaisvinta nuo
tų- tyronų, su pagelba galin
gos Raudonosios Armijos, be 
jokio kraujo praliejimo, tapo 
prijungta prie Tarybų Sąjun
gos ir panaikino išnaudojimo 
tvarką ant visados. Padarė 
visus piliečius lygius, duos 
progą visiems prie mokslo. At-

Brooklyn, N. Y.

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

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

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš 
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampoles Kolegijos Profesorius 
KAINA $1.00

• , DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

. Gražių eilių kūrinys. Tik da^ar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 82, KAINA 15c.

“LAISVS” 
427 Lorimer St.

—

■■ .............. I' ' ■ l'V 'IW

Gandai apie Vokietijos 
Derybas su Sovietais

gybę visiems Lietuvos pilie
čiams visokiais atvejais.

Tai, draugai, mes turim tik 
džiaugtis dabartine Lietuvos 
vyriausybe, o ne kritikuoti. 
Duokim naujai vyriausybei 
progą, o paskui spręsim jos 
darbus, o kiek matosi iš trum
po jos gyvavimo, jog naujoji 
tvarka neša laimingą ir skais- 

stų rytojų dėl visos Lietuvos 
visuomenės. Tai lai gyvuoja 
laisva Sovietinė Lietuva!

Tokios prakalbos yra labai 
naudingos. Būtų gerai, kad 
jas rengtume tankiau, nes 
žpionės įdomaujasi padėtim 
Lietuvoje. Kurie skaito tauti
ninkų ir klerikalų laikraščius, 
tai jie tik šlamštų gauna. O iš
girdę teisybę nuo kalbėtojo, 
pakeičia savo nuomonę apie 
visą tvarką.

žmonių buvo pilna svetainė, 
matėsi visokių pažiūrų žmo
nių.

Lėšom padengti buvo su
rinkta $15.73. -

Prakalbom pirmininkavo d J dabar, reikia prezidentui tu-

Bucharest, Rumunija .— 
Vokiečiai Rumunijoj sako, 
jog Vokietja pradės dery
bas su Sovietų Sąjunga kas 
liečia Balkanų kraštus, Dar- 
danellų protaką ir Artimuo
sius Rytus abelnai.

Nėra valdiško patvirtini
mo, kad įvyks tokios dery
bos tarp Vokietijos ir So
vietų.

Roosevelto Ministėris Ickes 
{teikė Rezignaciją

Washington. — Amerikos 
vidaus reikalų ministėris 
Harold L. Ickes įteikė savo 
rezignaciją (a t s istatydini- 
mą) prezid. Rooseveltui. Sa
ko: “Tokiais laikais, kaip

K. Naravas,- kuris ir surengi
mui daugiausia darbavosi.

Tai ačiū visiems, kurie au
kavo ir atsilankė ant šių pra
kalbų. 

* * *
16 dieną lapkričio Shenan- 

doahrio Moterų Apšvietos 
Kliubas rengia smagų “kaukių 
balių”, Lenkų Neprigulmingoj 
salėje. Tai visi malonėkite at
eiti pasirėdę kuo navatniau. 
Įžanga tik 25 centai, o gutaim 
tai užtikrintas visiems. A. K.

rėt laisvas rankas pertvar- 
kyt ministerių kabinetą ar
ba sudaryt visai naują/’

Užmušti 5 Negrai Darbinin
kai {griuvus Tuneliui

Pittsburgh, Pa. — Betai
sant Stowe Township tune
lį, jis įgriuvo ir užmušė 
penkis jaunus negrus darbi
ninkus; vieną sužeidė.

Lithuanian-English 
Self-Instructor
PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

•
Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 

Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 
mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ”
427 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

Šis rankvedis bus gatavas pabaigoj gruodžio mėn. 
šių metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartų su užsa
kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau.

Ko Nori
Kunigas



toj šėtroj. Už mažučių šėtros langelių, 
tai vaitodamas, tai kvatodamas, sniego 
volą paskui volą risdamas, šumijo šiau
rys vėjas. Į šėtros vidų, tarsi nuo vėjo 
slėpdamosios, skverbėsi sauso sniego 
kruopelės. O kerosinines lempos blankią 
švieselę blaškydamas pro plyšius įsibrio- ,

važinėjo j ieškodamas pirklio, išpildė 
eibės aplikacijų, išsispaviedojo iš viso sa
vo gyvenimo plantacijų viršyloms; guo
dėsi, maldavo ir visur gavęs atsakymą: 
“Kai' reikės, mes duosime žinot”—leido 
dienas laukdamas nakties, o naktis lauk
damas dienos.

vęs vėjas gainiojo juodus šešėlius iš vie
no kampo į kitą, mėtė juos ant sienų ir 
lubų. Net ir jo tėvo susigūžinęs, prie 
sergančios motinos lovos sėdinčio šešė
lis, tai patysdamas, tai dar labiau susi
traukdamas, šmašeliavo ant rupių lentų 
sienos, kitame lovos šone.

Jau trečia diena, kaip siautė pašėlęs 
speigas ir rodėsi, kad dangus su žeme 
maišosi. O čia nei išeiti, nei išvažiuoti 
ir naujagimis, tariamas mūsų Tarnas, ne
laukė audros nusiraminimo... Gamta 
savo taisykles griežtai pildo. Ji skirtą sa- 

laiką išsirituliojimo vietovėje, prie jo- 
aplinkybių, nedaleidžia pratęsti. Ir 

tvarinys, jeigu jau iki to laipsnio iš- 
itulioj.o, turi pildyti gamtos įsakymą, 

palaužti jos tiesas.
Ir štai, prie šitokios tai aplinkumos, 

prie už langų ūžaujančio šiaurio garsų, 
■be daktaro, akušerės ar paprastos bobe
lės patarnavimo—pravirko ir\mūsų Ta
rnas. .. Į šitokį tai, vargais, nedatekliais, 
ašaromis išlaistytą ir dejonėmis iškaišy- 
tą buities klonį atėjęs Tarnas, siekdamas 
šviesesnio rytojaus—žingsnis po žings-

Matydamas, jog ant vietos sėdėdamas 
nieko nepeš ir užmirš, ką buvo išmokęs, 
leidosi pavandravoti po svietą. Tai tavo^ 
riniais traukiniais, tai pasiprašęs geros 
valios automobilistą, išvažinėjo skersai 
ir išilgai Suvienytas Valstijas ir kur tik 
jis nuėjo, kam tik pasisiūlė, visur gavo 
tik vieną ir tą patį atsakymą—nereikia.

Dabar jis, sugniužęs energijoje, pa
laužtas dvasioje, bejėgis viltyje, parsvy- 
ravo pas tėvą—dirbo, kad reikia valgyti, 
o valgė, kad galėtų dirbti. Visos jo gra
žios svajonės, gražioji ateitis nei anas 
gražus, stiklinis žaislelis, iškritęs iš vai
ko rankų—sudužo. Jo mokslas, ant ku
rio jis tiek vilties bei pastangų dėjo, 
tiek pasiaukojęs buvo, paliko niekam ne
reikalingas. Visa jo ateitis atpuolė vėl į 
to paties vargų, dejonių ir šiurkštaus gy
venimo klonio dugną, iš kurio jis pradė
jo kopti aukštyn ir jau buvo užkopęs ant 
pačios to klonio briaunos... Dabar jam 
vėl paliko tik vienas, viena išeitis, tai 
grumtis su likimo audromis, nugalėti jas 
ar pačiam būti nugalėtu.

(Bus daugiau)

rilliiili.

Kaina 5c

(“KeleL 
jį prenumeravę, 

palikt be skaity-

O

S. Michelsona pažįstu per 
suvirš 35 metus. Daug jo pra
kalbų girdėjau ir seimuose 
dalyvavau. Ką jis pirma skel
bė, dabar niekina. Išrodo, 
kad tas žmogus būtų iš proto 
išsikraustęs.

Nežinau, bet atrodo, kad 
jis būtų pralobęs ir turi Še
rus įdėjęs į stambų kapitalą. 
Susipratę darbininkai, pamatę 
.vilką avies kailyje 
vį”), meta 
“Keleiviui”
tojų ne per koks biznis. Tad 
pradėjo gerintis tautininkams, 
fašistams ir kunigėliams, idant 
gaut prenumeratorių iš jų pa
sekėjų.

“Keleivis” mato, kad reak
cija pradėjo galvų kelti, pra
deda persekioti komunistus ir 
juos areštuot — Dies sušilęs 
tų darbų dirba. Pasišaukė ne
kuriu skyrių sekretorius į 
Washingtonu, pareikalavo iš
duot narių vardus, pavardes 
ir adresus. To jam nelaimė
jus, “Keleivis” nuėjo jam į 
pagelbų. Įvardijo ir kaip kad 
pirštu rodytų, štai ve, komu
nistas!

Tai ar ne išdaviko rolė?
. Apšauk darni komunistus 

komunapiųią, o patys jais bū
na. Hitlerio partija, tai tau
tiškas socializmas, sutrumpin-

mą buvo visa valdovė, o kuni
gai ir fašistai išnaudojo liau
dį kiek galėdami. O dabar at
ėjo puotos galas. Tapo įgy
vendintas senas lietuvių posa
kis, “kas nedirba, mielas vai
ke, tam ir duonos duot nerei
kia!” Tapo panaikinti visi po
nai ir ubagai, nes jie buvo ly
gūs visuomenės parazitai, gy
veno iš kitų žmonių prakaito, 
o dabar, jei nedirbsi, tai ir ne
valgysi !

Tai kas čia blogo naujoje 
Lietuvos tvarkoje, kad kuni
gai ir fašistai jos taip neken-> 
čia? Nagi tas, mat, atėjo lai
kas, kad visi piliečiai tapo ly
gūs ir kiekvienas turi dirbti 
naudingų visuomenės darbų, o 
ne mulkinimu daryti pragyve
nimų. O tas dykaduoniams ne
patinka, tai jie ir šmeižia nau
jų Lietuvos tvarkų, bėga pas 
Hitlerį prašyti pagelbos prieš 
savo tėvynę. Tai kalbėtojas 
priminė neklausyti tų pabėgė
lių, nes jie visas žinias ima 
iš Berlyno, kurios yra sufabri
kuotos. Ragino skaityti dar
bininkiškus laikraščius “Lais
vę” ir “Vilnį”, kurie gauna 
teisingas žinias iš Lietuvos.

Toliau buvo išaiškinta nors 
trumpai, nauja Lietuvos kon
stitucija, kuri yra pilnai socia
listinė, užtikrina laisvę ir ly-

PARASE

R. MIZARA

.-y;
y'V

Išleido 
Laisvė” 
1939

Tuojau įsigykite šių knygelę ir sužinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughlinas. Knygelė |s 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, kuxie ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuojau.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Kanados Žinios
10,000 Šeimynų Negali 

Gauti Pašalpos
Kanados Socialių Darbinin

kų Asociacijos Montrealo sky
riaus daviniais, nuo 9,000 iki 
10,000 šeimynų Montrealo mie
ste negali gauti pašalpos iš 
priežasties naujos Pašalpos 
Biuro ekonomijos.

Minėtos Asociacijos Montre
alo skyrius savo pareiškime 
nurodo, kad pašalpos biuras su
laikė arba atsisakė duoti pa
šalpų tam tikrų kategorijų be
darbiams. Tarp tų esą ir tokių, 
kuriems pašalpa negali būti 
duodama, bet daug daugiau to
kių, kurie turėtų gauti. Tokių 
šeimynų, kurios turėtų gauti, 
sako pareiškimas, randasi arti 
10,000.

Taigi, tik Montreale turi kęs
ti badų arti 10,000 šeimynų, 
nors ūkininkai negali išgalvoti, 
kur reiks dėti gaminius.

Teisėjas pareiškė, kad jis 
negali tikėti, jog Dr. Levine 
būtų nekaltas, kuomet pas jį 
ant deskos ir valgomam kam
bary buvo rasta 11 skirtingų 
komunist. dokumentų, o prie 
to dar du žymūs komunistai 
gyveno pas jį per dvi savaites.

Dr. Levine advokatas pareiš-

įkalbomis rugpjūčio 25 d., 
1940 m., kaip kad Vyturio 

korespondencija melagingai ir 
implikuojančiai parašyta, kaip 
užsipuolime ant P. Bugailiškio 
už pasisakymų remti Roose- 
veltų rinkimuose. Kaip Vytu- 
ris rašydamas ir jo vienmin
čiai skųsdami nori paneigti 
mūsų šalies, Amerikos, demo
kratiškų tvarkų ir konstituci
jų, kuri leidžia kaip rengti 
prakalbas kalbėtojams, taip

Brighton, Mass

kė, kad bus duodama apeliacija, i ir pasisakyti už ka manai bal- 
Dr. Levine paleistas po $3,000 suoti arba kalbėti už sau pa- 
kaucija.

Rochester, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2989 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
745 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th 9 
premises.

ALBERT STEIN
745 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2849 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10 7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
33 Graham Avenue, Borough of Brooklyn; 
County of Kings, to be consumed on th® 
premises.

FRANCES RUBIN
33 Graham Ave., v Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11032 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ~ ’
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
91 Hull Street, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN CELAURO
91 Hull St., Brooklyn, N. Y

--------------- —--------- — , ...... ....... . .y. ,

NOTICE is hereby given that License Nd. 
GB 1447 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law At 
302 — 7th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

302—7th

NOTICE 
EB 1452 
to sell beer _ _____ ____ T..
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9012 Avenue A, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY BLITMAN
9012 Avenue A, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2062 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section IQ 7 
of the Alcoholic Beverage Control Law s.t 
10G6 Winthrop St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL BLUM
1066 Winthrop St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2843 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
800 Rutland Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th» 
premises.

SAM BRODSKY
890 Rutland Rd.’, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1391 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 — 7th Avenue, Boųough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERMAN SCHIEIČENBECK 
80—7th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 851 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1064 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RALPH PACCIONE
1064 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 14180 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2910 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMBEA RESTAURANT INC.
2910 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 53 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1657 — 78th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

IMPERIAL TOWER, INC.
1657—78th St., Brooklyn, N. Y.

Nelaimė Brangiai Draugei
Baisi nelaimė patiko prie 

darbo draugę Valerijų Norkie
nę. Dirbant jai prie mėsps 
pjaustymo mašinos, mašina 
pagavo dešinės rankos tris 
pirštus ir nutraukė. Vargšė li
kos nuvesta Šv. Elzbietos li
goninėn Brightone.

Draugai Norkai yra links- 
maus būdo, laisvę mylinti 
žmonės, taipgi yra “Laisvės” 
skaitytojai. Tad mes reiškia
me širdingų užuojauta drau
gei Norkienei ir vėliname lai
mingai perkentėti šio skaus
mo valandas. Nenusimink, 
drauge, 
tai.

retail under Section 107

Borough of Brooklyn,

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

tinkamiausį kandidatų į pre
zidentus, taipgi į kitas vyriau
sybės vietas. Gi bandymas tų 
viskų užgniaužti raštu arba 
darbais, tai veikimas už hit
leriškų “demokratijų”, kas 
Amerikoje yra svetima. Taigi, 
P. Bugailiškio išsireiškimas, 
už ka nori balsuoti, buvo pil
nai amerikoniškas ir įstatymų 
ribose. Ir P. Bugailiškis ne- 

;sislepia už Hitlerio pečių pa-
> sisakydamas.

R. Matusevičiaus prakalbos 
buvo keliomis eilutėmis pra-

., su 
kalbėtojo nuomone, kad Lie- 

geriau prisidėjus

Kaip “Darbininko” Korespon
dentas Nebuvęs Prakalbose 

Aprašė R. Matusevičiaus 
Prakalbas

Vienas virš paminėto laik
raščio skaitytojų pridavė ‘Dar
bininko’ numerį už spalių 1 d 
1940, kur tilpo minima ko
respondencija. Tenrašoma:

“Letuviai parsidavėliai sklei-|ne§ta fr lokalėj spaudoj^ 
džia komunizmo nuodus.

“Rugsėjo 13 d., Gedimino' tuvai bus geriau _
(gaila, kad šmeižia kunigaikš-j prie Sovietų Sąjungos kultūri
nio vardų) svetainėj, kokio tai j niai ir ekonominiai. Ir po to 

, . . . (Lietuvių - Amerikiečių kliubo; kalbėtojaus pareiškimo tilpo
kurioj priėmė eilę^ reikalavimų surengtose prakalbose, ku-1 sieksniniai atsakymai, kuriuos 
- : ? . 'G riose Pirmininkavo Petras Bu-į Vyturis, neturėdamas kų dau-
agrikulturos ministeris Gardi- gaiijškis, kalbėjo oficialus Sta-1 ,gįau meluoti, ištisai perspaus- 
ner rezignuotų. Dabar galime lino uždėtas komisaras lietu- dino prie kalbamos korespon- 
naminfi visus fns knnTprpnri 10s I ____ .--x.. ___... ...

Ūkininkų Konferencijos 
Priimti Reikalavimai

Jau pirma minėjome, 
kad Saskačevano provincijos 
ūkininkai turėjo konferencijų,.

jų tarpe ir reikalavimų,

nėr rezignuotų, j 
paduoti visus tos konferencijos 
reikalavimus. Jie yra:

1. Kad visi internuoti asme
nys būtų sugražinti į namus ir 
paskui viešai teisiami pagal 
Magna Karta, britiško teisin
gumo kertinį akmenį.

2. Kad J. G. Gardiner kaip 
agrikultūros ministeris būtų 
paleistas, o jo vieton paskirtas 
kitas.

3. Kad būtų panaikintos 
ūkininkų paskolos.

4. Kad kviečių taryba nusta
tytų kviečių kainų po $1.25 už 
bušelį už pirmus 3,000 bušelių 
iš kiekvieno ūkininko.

5. Kad ūkininkams 
juos laikomus kviečius 
kalno sumokama iki 75 
čių jų vertės, o likusi suma su 
mokama 
pridėjus 
kymų.

6. Kad
tusi rasti naujų rinkų dėl kvie
čių Kinijoj, Sovietų Sųjungoj 
ar kur kitur.

7. Kad neturtingoms šei
moms būtų duodama atatin
kama pašalpa.

8. Kad pagal ūkio produktų 
kainų būtų atatinkamai nusta? 
tytos kitų prekių kainos.

u z pas 
būtų iš- 
nuošim-

kviečius pristačius, 
atlyginimų už jų lai-

107

imk šių nelaimę šal-1
K. ir P. Vashkiai.

Grūmoja Šveicarijai 
kad Šveicarų Laik-

Borough of Brooklyn, 
be consumed off tlMJ

CORTESE
Brooklyn, N. V.

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

at retail under Section 107

JOSEPH 
Ave.,

Borough of Brooklyn,

vių komunistų laikraščiams dencijos, po antgalviu: 
Amerikoje, Rubinas 
vičius.

“Dalyvavusieji tose
bose praneša, kad

Matuse-

Italai
Karu,

raščiai Pritaria Graikam
Roma. — “Gazzetta del 

Popolo” ir kiti italų laikraš
čiai grasina Šveicarijai, kad 
ji „susilauks to paties, ko 
susilaukė Graikija. Tai to
dėl, kad šveicarų laikraščiai 
palankiai rašo apie graikų 
gynimąsi nuo Italijos.

Fašistų spauda kaltina 
Šveicariją kaip Anglijos ir 
Graikijos šalininkę prieš 
Itali j ą. R e i k a lau j a, kad 
Šveicarija sustabdytų sklei-

Kų 
sako lietuviai”. Tarp kitko

„..p,, „Į** s™“™ a-
šmeižtų prieš Smetona, nieko ted States 
daugiau ir negirdėjo”.

“Darbininko” koresp.
Vyturys (slapyvardis) rašo, 
kad skleidė “komunizmo nuo- 

prakalbo- 
šmeižimo 
nieko ir

“Vyturis” 
skaitytojams. Tų 

buvusieji prakal-

the

prakal-
apart Europe and here in the Uni-

p.

love the Russian 
occupation of Lithuania, as 
they love malaria, smallpox 
or cholera”.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.
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SKELBKITES “LAISVĖJE
Office Phone 

EVergreen 4-6971
Inside Phdne

EVergreen 4-6485
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WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11498 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER ALBERS
563 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N >. 
GB 2042 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law et 
153—7th Avenue, Borough of Brooklyi , 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JEANNE GOTTHEIL 
Century Food

153 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1390 has been issued. Jo the undersigned 
to sell beer at retail' under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Underhill Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE PUCKHABER
188 Underhill Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N >. 
GB 11706 has been issued to the undersigni'l 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
440 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES HOROWITZ
440 DeKalb Ave., Brooklyn, N. ?(.

NOTICE is hereby given that License N'. 
GB 11256 has been issued to the undersigiud 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
638 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ol Kings, to be consumed off the 
premises. ’

ARTHUR ROSENTHAL
638 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N>. 
GB ’2434 has been issued to the undersigiud 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
112 — 7 th Avenue, 
County of Kings, 
premises.

JOHN - ‘
112—7tl) Ave.,

NOTICE is, hereby given that License No 
GB 10868 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1(7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
590 Albany Ave., Borough of Brooklyn,

Russian & Turkish Baths* Inc
29-31 Morrell Street

Kitoj vietoj: “Once again, 
let American public know that 
Lithuanian entire population 
in Europe and 99 percent of 
them in United States are of 
same thought, that at present 
time their mother country is 
in Russian tyrant’s hands”.

Bet ka sako Lietuvos rašė- 
jas Petras Cvirka, atsakyda
mas j visus panašius išsireiš
kimus savo straipsnyje: “Mes 
esame su Rusija, o ne po Ru
sija”. Ir dėl sutrumpinimo 
šios koresp. vietoj, pasiskaity
kite nuomonę lietuvio agrono
mo Br. Laukšo, 
Lietuviu Balse”
d. š. m.), arba “Laisvėj 
spalių 31 d. š. m.

Po tų visų gražiažodžiavi- 
mų, kurių nekartosiu, p. Vy- 
turis pasako taip: “Todėl da
linai vietiniai gyventojai yra 
pasiekti ir ’gavo teisingų in- 
.formacijų apie tikrųjų padėtį 
ir klaidingus žydelio šu lie
tuviška pavarde išsireiški
mus”.

OPEN

Brooklyn, N. Y

DAY and NIGHT

Turkish Room, Russian

Managed by

TEITELBAUM

T i Vapor Room,
VI Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar- 

tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 
Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

dus”, o “buvusieji 
se” pranešė, apart 
Smetonos, daugiau 
negirdėjo. Reiškia, 
melavo “D. 
patvirtina
bose”, kad tik Smetona buvo 
“šmeižtas”, o nė* komunizmas, 
skleistas, čia aišku, kaip die
na, kad Smetona “šmeižiant” 
nepaskleisi “komunizmo nuo
dų”, o skleidžiant komunizmų 
niekaip neapšmeiši Smetonų.

Parašyta, kad koks tai Lie- 
.......... į Kliubas 

rengė prakalbas “Stalino ko
misarui lietuvių komunistų 
laikraščiams Amerikoje.” Kas 
žodis, tai 
draugijos, 
merikiečių 
ryje visai 
čius yra atitarnavęs smetoni
nės Lietuvos kariuomenėj ir 
atvažiavęs iš Lietuvos dar 
Smetonai valdant. Tai Stalinas 
jo čia negalėjo atsiųsti.

“Laisvėje” jau buvo apra
šyta, kad prakalbas rengė 
Lietuvių Politiškas Draugiškas 
Kliubas.

Už spalių II d. LPD Kliubo 
susirinkime buvo išduotas ra
portas apie prakalbas, kiek 
aukų surinkta, kiek išlaidų; 
plakatai, svetainė, kalbėtojaus 
kelionė, o likusieji liko ižde.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

RHEA

- , ... , i tuviu - Amerikiečiųfederalė valdžia steng- Į _ ,

Katalikų Mokyklos 
įvedė Mokesčius

Montrealo miesto Katalikų 
Mokyklų Komisija įvedė mo
kesčius po $2.00 į metus nuo 
kiekvieno mokinio. Dėl to ka
talikai tėvai labai nepatenkinti.

Pagal pačios komisijos ra
portus, šiemet įsirašė 4,000 ma
žiau, negu pereitais metais.

Tokiais mokesčiais manoma 
surinkti $175,000 per metus. 
Be to, įvairiais kitais būdais 
bus sumažintos išlaidos ant 
$320,000.

Matomai katalikų mokyklos 
brenda į “skylę.”

visų

vesti
de-

Bar-

Plieno Darbininkai 
Nepatenkinti Vadais

Toronto mieste įvyko 
plieno darbininkų unijos skyrių
eilinių narių atstovų konferen
cija, kurioj buvo nutarta 
kampanijų už atsteigimų 
mokratijos unijoj.

Delegatai savo vadus,
rettų, Millard ir kitus apkalti
no kaip diktatorius, nesiskai
tančius su nariais. Jie savo 
veiksmais trtikdų organizacinį 

v darbų.
Darbo vedimui išrinktas ko

mitetas iš visų skyrių atstovų. 
Komiteto pirmininku išrinktas 
aldermanas Harry Hunter, 
miltonietis, o sekretorium 
H. Hamburg.

ha-

Dr. Levine Nuteistas 6 
Mėnesiams Kalėjimo

Dr. Samuel Levine, Toronto 
universiteto geofizikas, nutesi- 

Itas 6 mėnesiais kalėjimo už nu
sižengimų prieš Kanados Apsi
gynimo Reguliacijas.

Argentinos
168 GRAND STREET 

Brooklyn, N. ^Y.

Tel. Evergreen 8-7179

ir melas. Tokios 
kaip Lietuvių - A- 
Kliubas Rocheste- 

nėra. R. Matusevi- LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

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

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

Sun. all day and night

retail under Section

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

H. & SEGELKE TIMMERMAN 
Brooklyn, N. )'

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
f

Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

Taip, Rubinas Matusevičius 
yra žydų tautybės Lietuvos pi- 
lietis-žurnalistas ir LDP Kliu- 
. ' - 1 n /uoany 21 ve., uorpugn 01 urooKiyn,bas, parengdamas prakalbas Kings, to be consumed off tiw

pasielgė pilnai amerikoniškai, 
nedarant diskriminacijos prieš

premises. 
MORRIS GENDLER

590 Albany Ave., Brooklyn, N.I ------- ------- -
. , _, . _r i • NOTICE is hereby given that License No.rasę ar tautų. Bet Vyturio pa- kb i 377 has been issued to the undersigned

- ..v ii- t j -v sell beer at retail under Section 107

y

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

sakymas “žydelis su lietuviš-
, jau 

čiams rengta, kaip p. Vyturis' Amerikos tvarkų, antisemitiz-j 
rašo, bet, kad išgirsti jauno ' 
žurnalisto žodį, kaip Smetona 
“demokratiškai” smaugė mū
sų brolius ir seseris Lietuvoj. 
Gi LDP. Kliubas yra tik lo- 
kalė pašajpinė draugystė, kuri 
greta pašalpos dalykų pade
da patapti Amerikos piliečiais 
nariams ir nenariams. O nei 
jokiems laikraščiams parengi
mų nerengia. Tokius piktus 
melagingus iškraipymus gali 
parašyti tik toks didvyris, 
kaip Vyturis.

Vyturis daro užmetimus L riausybės. 
DP Kliubo pirmininkui Petrui 
Bugailiškiui už išsireiškimų 
R. Matusevičiaus prakalbose, 
kad ateinančiuose rinkimuose 
balsuoti už prezidentų Roose- | niškos valdžios bonus. Agen- 
veltų, girdi, Bugailiškis tik ( tai turėtų patarti, kaip būtų 
slėpiąsis už to pasakymo, nes 
rengiųs prakalbas tokiems 
kalbėtojams, kaip R. Matuse
vičius, kurie netiki į demokra
tiškų šalies tvarkų.

Kas netiki į šalies demokra
tiškų tvarkų, tas griebiasi ne
leisti išreikšti skirtingų min
čių. Tas bandoma padaryti su 
valdžios pagelba, melagingai 
įskundžiant, kaip kad buvo 
padaryta su V. Andriulio pra-

Reiškia, ne komunistų laikraš-! ka pavarde”, X » m m -m xx 1» xx « T T w .X • « m ' A Ir p n 4- t r r*

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
. y 1502 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, yra prieš County of Kings, to be consumed on the 

... i premises.
ISADORE REINGOLD

..... .... . I DAVID HALPERmas ir skleidimas hltlenzmo. ' 1502 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y
Pasiskaitykite “Darbininke” | notice is”hm^bZ given that License No.

iš spalių 8 d. arba “Laisvėje” • 
spalių 10 d., kaip pralotas Ju
lius Mačiejauskas, Los Ange
les, Cal., važiavo parduoti du 
pikniko tikietus “žydeliui” 
Yankeliowitz.

Pyksta, sielojasi, vagimis iš
vadina “Darb.” koresponden
tas, kodėl kalbėtojas neprįža- 
dėjo, kad Lietuvos bonai, par
davinėti Smetonos valdžios, 

, bus atmokėti dabartinės vy-

NOTICE is hereby given that License ___
EB 2852 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at ' ' ’ ~ • ---
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Varick 
County of 
premises.

retail under Section 107

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

RAYMOND RASZL 
FRITZ HOERAUF 
Varick Restaurant

37 Varick Ave., Brooklyn, N. Y

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales dėl Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiai? 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Bereikalingas pykimas ant 
kalbėtojo. Geriau kreipkitės 
į tuos gudrius vyrus-agentus, 
katrie patarė pirktis smeto-

galima atsiimti. Bet ne vagi
mis vadinti, choleruoti, smalį- 
poksuoti, maleruoti, juk tas 
nepadės bonų atsiimti. Geriau 
palaukime, kų^ broliai, seserys, 
giminės pasakys laiškais. Tik 
tuomet galėsime nešti nuo
sprendžius. Dabargi būkime 
kultūriški Amerikos lietuviai, 
nes su šmeižtais, skundais, už- • 
sipuldinėjimais klausimo neiš- i 
rišime. Kliųbietis. I

Liūdėsio valandoje kreip- ; 
kitos nrip monos Hipnn nr N

naktį, greit suteiksime 
moderniškų patarnavimų.,

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

PHILADELPHIA, PA
/ ' 

Telefonas Į*oplar 4110

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y- 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P arena Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paStą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainaa.

VARPAS BAKERY . 36-40 Slagg Street Brooklyn, K Y.
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Dr. H. Ward Ragina Ameriką 
Įsteigt Artimesnius Ryšius 

Su Sovietą Sąjunga

Naujo Parko Atidary 
mas Maspeth, L. I.

Ti
v. • i X

Dr. Harry Ward, Teologinės 
Senrinarijos profesorius, rašy
tojas ir per eilę metų žino
mas darbuotojas už demokra-l 
tiją ir taiką, šiomis dienomis 
Vėl atsišaukė į amerikiečius,1 
ragindamas įsigyti tampres
nius ryšius su Sovietų Sąjunga. 
Jisai sako:

“Ana diena H. G. Wells 
perspėjo mus nepakartoti 
Francijos ir Anglijos paklai- 

dėl nesugebėjimo įsteigti 
draugingų ir kooperatyvių ry
šių su Sovietų Sąjunga. Iki šiol 
jo perspėjimas atsimušė į kur
čias ausis. Mūsų planai na- 
cionaliam apsigynimui, mūsų 
politika bandymo išvengti na 
zių užkariavimo Anglijos be 
įstojimo karan, mūsų pastan- 

> gos sulaikyt Japonijos agresi
ją visos yra netinkamos.

Reikia Susipratimo

“Jos yra silpnos dėlto,” 
šia toliau Dr. Ward, “kad 
neįima Sovietų Sąjungos 
gelbos bendram pasipriešini
mui fašistų agresijai. Iš at
žvilgio į savo interesus ir ga
lios politiką Jungtinėms Vals
tijoms reikia prieit prie susi
pratimo, dėl neutralės pagel
bos su Sovietų Sąjunga tose 
vietose, kur mūsų taikai ir 
saugumui yra grasinama”.

Dr. Ward tuo klausimu sa
kys prakalbą šio penktadie
nio vakarą, Manhattan Cen
tre, 34th St‘. ir 8th Avė., N. 
Y. Tame pat mitinge taip pat 
kalbės žymus rašytojas ir vei
kėjas Corliss Lamont ir kiti.

Lietuviai taipgi kviečiami 
išgirsti, ką tuo svarbiu klau
simu šiandien kalba žymūs 
amerikiečiai.

Per keletą pastarųjų metų 
šio miestelio gyventojai drau
ge ir lietuviai su Lietuvių Pi- 

| liečiu Kliubu nuolat reikalavo 
miesto valdybos įrengti tinka
mą parką ir per neatlaidų 
prašymą jų reikalavimai tapo 
patenkinti.

žemės sklypas, pirmiau pri- 
I gulėjęs Urban Water Compa
ny, palei Borden Avenue, nu
savintas ir įrengtas poilsiui ir 
žaidimui, užvardintas “Mau
rice Park.”
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Kūną Skiepe Pečiuje
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Saulės Spindulių Lempa
Pradėjus su lapkričio pirma 

ir per sekamus tris mėnesius, 
Consolidated Edison ir su ta 
firma ryšius palaikančios kom
panijos veda special) vajų 
parduot General Electric ga
mybos saulės spindulių lempą 
sykiu su elektrišku laiko nu- 
.statytoju. Vajaus metu lempa 
parduodama nupiginta kaina. 
Lempa dabar rodoma visuose 
minėtos kompanijos ofisuose, 
taipgi jos prekes parduodan
čių įstaigų krautuvėse.

Sk.

Buvę Kas Nors Negero 
Su Balotais

MIRE

Formal is atidarymas tos vie
tos jau įvyko lapkričio (Nov.) 
3 d., sekmadienį popiet. Pa
rade dalyvavo ir lietuviai po 
vadovyste Namų Savininkų, 
arba naujai inkorporuotos Lie
tuvių Ukėsu Associacijos. Jos 

i pirmininkas advokatas Stepo- 
į nas Briedis laike ceremonijų 
j buvo pirmiausiai iškviestas 
kalbėti. Jis pasveikino Mas- 
petho gyventojus su nauju lai
mėjimu ir padėkojo parkų Ko- 
misijonieriui ponui Robert Mo- 

1 sės už gražiai įrengtą žaisla- 
vietę. Ir visus nuoširdžiai 
kvietė bendrai dirbti su Ukė- 
sų organizacijomis atsiekimui 
platesnių reikalingų šiam prie- 

Į miesčiui projektų, ir kad šis 
I pirmas laimėjimas yra mūsų 
Ukėsu darbo paminklas; jei 
nebūtume dirbę, nesidžiaugtu
me tuom, ką dabar turime.

Taigi, namų savininkus ir 
visus lietuvius kviečiame pri
gulėti prie
Associacijoš ir dirbti drauge 
pagerinimui savo sąlygų kai
po šios šalies piliečių.

Susirinkimai atsibūva kas 
antrą antradienį kiekvieno 
mėnesio, vakarais, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube, 60- 
394—56th Drive Maspeth, L. I. 
Įstojimo nėra, narinė mokes
tis tik 10 centų mėnesiui.

Korespondentas.

ne-
el-
Iš

sa-

Lietuviu Ukėsu i- *■

Bet jis vis sakęsis
Tėvams išėjus, iš

Mažiausia trys piliečiai, bal
savę prie Lituanica Square 
esamame rinkimų distrikte sa
kė, kad kas nors negero buvę 
su balotu, jame visai nebuvę 
komunistų kandidatų vardų, 
nors lokaliniai kandidatai ofi
cialiai buvo ant baloto ir tu
rėjo sąrašuose rastis. Taipgi 
tą danktelį, po kuriuomi norė
jo įrašyti I3rowderį, rado ne
atkeliamu be kalto, kurio, ži
noma, niekas balsavimų bū
delei! nenusinešė. G-s.

Adomas Borkowski - Bar
kauskas, 39 m. amž., 68 Mon
trose Ave,, mirė lapkričio 7 
d., Pilgrim State ligoninėj. Kū
nas pašarvotas namuose. Bus 
palaidotas lapkričio 11 d., šv. 
Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. 
(Bieliauskas).

PARDAVIMAI
Parsiduoda trys apartmentai, kar

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

(262-267)

Už Ranką $2,500
D. Cocuzzo, Bayside gyven

tojas, buvo teisme pareikala
vęs $25,000 atlyginimo už nu
laužtą ranką jo automobiliui 
atsimušus į pastatytą sunkme- 
nų keltuvą, prie kurio, kaip jis 
sakė, nebuvo raudonos •švie
sos. Sargas ir 4 policistai liu
dijo, kad lempa buvus. Jam 
priteisė $2,500.

papildyta pereito

Pikietuojama guzikinė ša- 
pa, 214 W. 39th St., N. Y. 
Streikuoja jau 13 savaičių.

Dramos Meno FestivalasH 
* f.

šeštadienį, 
Lapkričio 16 November 

8 vai. vakaro

JONO VALENČIO 
JUBILĖJUS

25 Metų Darbo Dramos 
Mene

Amerikinė Taikos Mobiliza
cija, remiama daugelio vietos 
unijų ir kitų masinių organiza
cijų, šiandieną—Karo Paliau
bų Dieną,—pažymi 
mitingais už taiką, 
taikos šalininkams, 
įtraukimo karan
svarbu tuose mitinguose da
lyvauti.

New Yorke taikos masinis 
mitingas įvyks lapkričio 11-tos 
vakarą, Mecca Temple, čia 
kalbės Michael Quill ir eilė 
kitų.

Brooklyne taikos mitingas 
lapkričio 11-tą bus Academy 
of Music, Lafayette Ave., Bo
rough Hall sekcijoj. Brookly- 
no taikos mitinge kalbės Fre
deric N. Myers, Nac. Jūrinin
kų Unijos veikėjas, ii 
Mazzie, Laivakrovių 
Eilinių Narių Komiteto vadas».

New Yorke taikos tarybai 
jau pavykę įsteigt taikos ko
mitetus 45-se unijose. Tų ko
mitetų pareiga informuoti na
rius, kas veikiama už taiką ki- 

.tur ir planuoti, kaip unijos 
nariai galėtų darbuotis už iš
laikymą Amerikos nuo karo ir 
priartinimą taikos pasaulyje.

Toki komitetai steigiama ir 
eilėj kitų organizacijų. Visoms 
svarbu juos turėti.
Darb. Ordenas, darbininkų 
pašalpinė, turinti šimtus tūks
tančių narių, irgi turi taikos 
komitetą. Jos apskričio sekre

torius Dave Green atsišaukė 
į narius dalyvauti mitinguose 
ir veikti, kad šios Paliaubų 
Dienos minėjimai padėtų pri
artinti taiką.

Anthony Furino, subvėse 
vagonų inspektorius iš Coro
na, sulaikytas “džiūrės” teis
mui už mirtinai primušimą sa
vo uošvio Jerome Cutti perei
tą rugpjūtį.

Sam Heller, maliorius,\ nu
krito 17-ką aukštų nuo Lon
don Terrace apartmentų sto
go, 465 W. 23rd St., N. Y., ir 
ant vietos užsimušė.

Pereitą trečiadienį turėjusi
. Peter įvykti Krikščionių Frontinin- 
Uniįos kų byla vėl nukelta J. V. pro

kuroro Kennedy reikalavimu, 
šis .jau ketvirtas nukėlimas.

NAUJAS TUNELIS

Ballas

F. W. SHAUNS

Suteikiam garbingas laidotuves

Tel. Virginia 7-4499

Bronx, 
darbo

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto

C. Pulicchio, 53 m., 
nusišovė po jieškojimo 
per 6 mėnesius.

IŠRANDAVOJIMAl
Pasiranduoja 6 kambariai ir gara- 

džius, randa žema, labai gražioje 
sekcijoje. 104-16 95th Avė., Ozone 
Park, N. /. (264-6)

(SHALINSKAS)

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

įj*
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ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Aven.

BROOKLYN, N. Y.
’ Tel. Stagg 2-2173

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 Barberial

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškome Michael Broskis, ku

ris prapuolė nuo 1913 metų. Pirmiau 
gyveno 211 Bedford Ave., Brooklyn, 
N. Y. Kas žino kur jis dabar randa
si, malonėkite pranešti jo moterei 
Stephanie Broskis, 552 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. arba sekamu ant
rašu. Walter Jacobson, (adv.) 217 
Havemeyer St., Brooklyn, N. Y. Iš 
anksto tariame ačiū. (265-267)

Pajieškau gyvenimo draugo, pus- 
amžiaus žmogaus ir kad būtų pasi
turintis. Esu pusamžė moteris, gerai 
atrodau ir gera šeimininkė. Vienu 
žodžiu, pirmos rūšies moteriškė ir 
todėl norėčiau, kad ir vyras nebūtų 
žemų pažiūrų. Kad ir su šeimyna, 
prašau atsišaukti, prisiųsdami vė
liausią fotografiją ir pašto ženkle

lių. V. C., P. O. Box 68, Station W, 
Brooklyn, N. Y. (265-267)

Naujas Queens-Midtown Tu
nelis, pabaigtas, išgražintas, 
išmazgotas ir pilnai jau pri
ruoštas atrdarymo ceremoni
joms, kurios įvyks šį penkta
dienį, lapkričio 15-tą.

Tunelio statyba kainavo 58 
milionus dolerių. Juo prava- 

larpt. Į žiavimas lėšuos 25 centus nuo

Ateivių Gynimo Naujas 
Komitetas

31 =na« 15ii

mašinos. Išgręžimas skaloje 
olos ir statyba užėmė tris 
metus laiko.

Tuneliu įvažiavimai vienas 
randasi iš Queens Plaza, Long 
Island City, Queens, o kitas 
prie East 37th St., New Yorke.

MIRTIS NUO 16-to AUKŠTO

Pasiturinčių šeimos narė ir 
gerai žinoma “aukštosios” 
draugijos linksmautojų rate
liuose p-lė Audrey K. Ander
ton, 24 m., nušoko ar nukrito 
mirtin iš 16-to aukšto apart

amento, 340 E. 57th St., N. Y.
Andertoniūtė ten buvus

vykus tik prieš pusvalandį pas 
savo giminaitę. Jos tėvas, Dr. 
Walter P. Anderton, Medika- 
liškos Draugijos N. Y. apskri
tyje pirmininkas, sakąs, kad 
jo duktė sirginėjusi nervų li
ga.

Amerikos Ateiviams 
įvykusios organizacijų 
vų konferencijos, spalių 19-tą, 
išrinktasis komitetas lapkri
čio 8-tą turėjo savo posėdį ir 
išsirinko valdybą, kuri ves vi
sus ateivių gynimo reikalus 
iki sekamos konferencijos.

Dr. Bernhard J. Stern, pa- 
skilbęs Columbia Universiteto 
sociologistas ir švietėjas, iš
rinktas newyorkinio komiteto 
pirmininku. P-lė Katherine 
Terrill, bažnytinių organizaci
jų veikėja, ir Hope Stevens, 
iš Nacionalio Negrų Kongre
so, išrinkti vice-pirmininkais. 
Alden Whitman išrinktas ko
miteto sekretoriumi, ir Irving 
Novick paskirtas Natūralizaci
jos Pagelbos direktoriumi.

Su parama bažnytinių, bro
liškų ir pilietinių organizaci
jų, taipgi darbo unijų, komi
tetas ves švietimo,, informavi
mo ir organizavimo kampani
ją tikslu padrąsinti ir paleng
vinti naturalizavimosi. Tuo 
pat sykiu, kaip praneša ko
mitetas, bus veikiama panai
kint “prieš-ateivinę diskrimi
naciją” ir kitus posūkius, ku«- 
rie yra smūgiais į pamatinius 
demokratiškus lygybės princi
pus.

Komiteto Natural izacijos 
Pagelba (Naturalization Aid 
Service) pagelbsti abelnai vi
suomenei ir nariams organiza
cijų, kurios remia komitetą, 
visokiose problemose, surišto
se su gavimu pilietybės bei iš
gavimu . teisės pasilikti Jung
tinėse Valstijose.

New Yorko Komiteto rašti
nė randasi Room 1503, 79 
Fifth Ave., New York City.

Gint 
atsto-

at-

Graži ir gabi Genevieve 
Connolly, 10-ties metų moki
nė, kuri tik peretą pirmadie
nį už pasižymėjimus moksle 
iš mokyklos parsinešė auksinį 
medalį, tapo auka lytiniai su
gedusio 38 metų vyriškio Tho
mas Conroy, bildingo prižiū
rėtojo, kuris buvęs artimas tė
vų draugas, ir mergaitę tan
kiai vaišindavęs saldainiais.

Conroy, sakoma, prisipaži
nęs prie kaltės. Nuožiūrą į jį 
sukėlęs nužudytosios mergai
tės 7 metų broliukas, kuris pa
pasakojo detektyvams, jog ki
ta- susiedijoj gyvenanti mer
gaitė, apie jo sesutės amžiaus, 
jam sakius, kad’ Conroy 
mandagiai (fresh) su ja 
gęsis. Jį ėmė klausinėti, 
karto po prisipažinimo jis
kęs, būk jis kažkaip iš nety
čių, neišaiškinamos priežasties 
dėlei mergaitei sudavęs ir 
taip užmušęs, bet paskiau, 
anot policijos, jis prisipažinęs, 
kad jis buvęs ją pasigavęs 
glamonėti, bučiuoti ir jai pra
dėjus verkti, bijojęs, kad ji
nai pasisakysianti tėvams ir 
jis turėsiąs bėdos, dėlto už
mušęs ir kūną sudeginęs namą 
šildančiajame pečiuje, skiepe, 
583 E. 138th St., Bronx.

Prisipažinimas, sakoma, iš
gautas visai netikėtu būdu. Il
gai jis gynęsis. Tėvai mal
daudami prašę, kad jei jis ži
no, ką nors apie jų kūdikį, ne
paisant kaip baisi ta žinia, lai 
pasako, 
nežinąs.
Lincoln ligoninės telefonuota, 
būk mergaitė rasta ligoninėj. 
Tą išgirdęs ir apsidžiaugęs 
telefonu pranešimo priėmėjas 
sušukęs: “Jie atrado mergai
tę!” Ir tada Conroy, kuris lig 
tol atrodęs ramus, labai susi
jaudinęs ir pradėjęs prašyt at
siust kunigą, jis jam viską pa
sakysiąs. Bet nelaukęs -kunigo 
jis pradėjęs pasakoti.

žudystė
trečiadienio vakarą, kada jis 
praeinančią mergaitę pasišau
kęs į koridorių.

Medikalis egzaminierilis sa
ko, kad jos kūnas buvo dar 
gyvai esant suspirgintas.

Sužinojus apie tragišką li
kimą savo dukrelės Mrs. .Con
nolly apalpo. Ątsigaivelėjus, ji 
prisiminė, kaip Užmušėjui ser
gant, jų šeima, kaipo draugui, 
parūpindavo maisto ir nužudy
toji mergaitė nekartą tą mais
tą jam nunešdavo. Tad į jo 
priekabiavimą prie mergaitės 
tėvai nežiūrėjo kitaip, kaip į 
kokio dėdės prisirišimą. Moti
na prisiminė, kad jis duoda
vęs tai saldainių, tai rekordą, 
tai ką kitą, kad mergaitę pri
sipratinti. Connolly šeima gy
vena netoli 286 Brook Ave. 
Conroy pats yra 6 metų vaiko 
tėvas, našlys.

Miesto majoras reikalauja 
poros milionų dolerių patai
soms kelio prie Willis Ave. 
Tilto, Bronx. Jis sako, kad tai 
padėtų išvengt trafiko truk
dymų.

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės b 

geriausių

Vietos 
tuotos 
vynai, 
bravorų alus ir
elius. Kada būsi
te Brooklyne, už- 

. eikite susipažinti.

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

ii 
v’.;
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Arbatėlė Sovietų 
Konsulate

Laivas Queen Mary išplau
kia vežiot kariuomenę po iš
buvimo ant 
“burdo” New Yorko
apie metus laiko.

amerikoniško 
porte

Dviejų mėnesių kūdikis 
Bob McCormick, Staten Is
land, užduso apsivertęs 
kniūpščiomis vigėj.

426 SOUTH 5th STREET 
blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9608

Lietuvių Rakandų Krautuvė 
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 
. kainomis. Pasirinkimas didelis.

Bedroom and Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 
Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai

GRAND CHAIR CORPORATION 
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
PETRAITIENfi Ir ŠONAI, Biznio Vedėjai

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

gene-

Kaina 75c Kvorta

Bilietų Kaina: 50c, 75c ir $1.00

Vaidinimai prasidės punktuališkai,—prašome nesivėluoti.
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“AUŠROS SŪNŪS” 
Dalyvauja “Aldbalsiai”
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Policija skelbia, kad mies
te suantspauduota 10,648 
naktiniu kliubų tarnautojai.

NELAUKITE
kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

JONAS VALENTIS
Muzikalė Komedija “Kuprotas Oželis”; Dalyvauja 

Sietyno Choras iš Newark, N. J.
Taipgi 2-ras Veiksmas “Rudens Smuikai” ir

1
1-mas Veiksmas “Tamsybės Galybė” Valgykite Medų Vietoj 

Cukraus
Sako Dr. J. J. Karkiančius ,

I 

Sekmadienį, Lapkričio 17 November, 7:30 vai. vakaro
“AUŠROS SŪNŪS”

Dalyvauja “Aldbalsiai”

SHUBERT HALL
MONROE STREET and BROADWAY

BROOKLYN, N. Y.

B

Sekmadienį
Lapkričio 17 November

4-tą vai. po pietų

r.*-.
if/h

Pereitą penktadienį 
raliniame Sovietų Sąjungos 
konsulate New Yorke buvo su
ruošta arbatėlė-pokylėlis, ku
riame dalyvavo daug svečių, 
—spaudos atstovų, visuomeni
ninkų, menininkų ir kitokių. 
Buvo grupė ir lietuvių.

Generalinis konsulas, Fediu- 
šiijas, su savo žmona, visus 
svečius mielai ir svetingai pri
ėmė ir pavaišino.

Šis pokylėlis, kaip žinia, bu
vo suruoštas Didžiosios Lap
kričio Revoliucijos 23-čių me
tų sukaktuvėms paminėti.

Šeimini nkės perspėjama 
saugotis tūlo neva agento, ku
ris landydamas po stubas ima 
“Rankpinigius’’ už įvairius stu- 
boj reikalingus daiktus, bet jų 
nepristato.

East Upėj rado apie 20 ar 
25 metų amžiaus moteriškės 
kūną, buvusį vandenyje apie 
4 dienas. Rudais plaukais, 
apie 5 pėdų aukščio, sveria 
apie 100 sv. ,{ 

-i».į

Valgykite 
MEDŲ

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

Lietuvių Kuro Kompanija
{DEDAME 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 aproka\,mus be jokio mokesčio.




