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Mūsų didysis metinis kon
certas bus sekmadienį. Pra
šome kiekviena mūsų skai
tytoją, Brooklyne ir apylin
kėje, jame dalyvauti.

Daugiau: prašome atsi- 
vešti ir savo pažįstamus, 
prietelius, draugus ir gimi
nes. Visi džiaugsitės atėję, 
nes programas bus puikus. 
Be to, ir tai labai svarbu: 
paremsite savo dienraštį, 
kuris jūsų paramos reika
lingas. * * *

Kai Vitaitis buvo “Tėvy
nėje,” jis stojo už republiko- 
nus, o “Vienybė” tuomet rė
mė demokratus. Kai p. Vi
taitis atėjo į “Vienybę” at
sinešė jis čia ir republikonų 
politiką. Jis, kaip žinia, agi
tavo už išrinkimą republi
konų statomo kandidato j 
gubernatorius Dewey.

Nepataikė Vitaitis pir
miau, nepataikė jis ir da
bar! Nepataikė ir Hearstas!

Na, ir gerai.# * *
Worcesterieciai praneša, 

kad jie ruošia masinį mitin
gą žuvusiam Ispanijoj ko
votojui, Antanui Mazurkai, 
paminėti. Mitingas įvyks 
lapkričio 27 d.

Gražus darbas. Worceste- 
rio lietuvių visuomenė tu
rėtų jį labai gražiai parem
ti savo atsilankymu.* * *

Drg. M. Bacevičius “Vil
ny j” atsako trockistų “N. 
G.”, kuri, kaip sako d. B., 
kriminaliai apmelavo jį ir 
kitus čikagiečius, daugiau
siai Kanklių Choro narius. 
Bacevičius baigia:

I
“Pasirodo, kad žmonės 

subankrutavę politiniai nu
stoja ir sarmatos. Vieton 
naudoti energiją ir spaudą 
darbininkiško judėjimo tvir
tinimui, naudoja pletkams 
ir niekinimams veikiančių 
draugų.”

Tiesą d. Bacevičius sako. 
Bet reikia žinoti, kad “Nau
joji Gadynė” šiuo tarpu ir 
leidžiama tik tam, kad 
šmeižti kitus: Sovietų Są
jungą, komunistus ir tuos, 
kurie jiems pritaria.

Jeigu jiems kokia dvasia 
šventa uždraustų meluoti ir 
komunistus šmeižti, tai jų 
gazieta turėtų išeiti be jo
kio žodžio,—tuštutėlė.* * *

Trijose valstijose pereitą 
antradienį rinkimai nepra
ėjo, kaip turėjo praeiti: 
Pennsylvanijoj, Michi'gane, 
ir Minnesotoj. Ten laimėjo 
reakcininkai. Todėl ten mū
sų draugams tenka juo la
biau stiprintis, besiruošiant 
prie 1940 metų rinkimų.♦ * *

Šiandien pasaulinio karo 
paliaubų diena. Sukanka ly
giai 20 metų, kaip buvo pa
sirašyta karo paliaubų su
tartis ir sulaikyta pekliško
ji imperialistų suruošta 
skerdynė.

Atsimenam, koks džiaugs
mas buvo, kai pasiekė mus 
toji žinia!

Bet šiandien, po 20 metų, 
karo pavojus ir vėl gręsia 
ir gręsia kur kas rūsčiau, 
negu kada nors.
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Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos galva, 
Wm. Green džiaugiasi, kad 
šiuose rinkimuose, girdi, 
“visur” prakišę demokratų 
kandidatai, kur tik juos rė
mę CIO unijos, Nepartijinė 
Darbo Lyga arba Farmerių- 
Darbo Partija; ten, sako, 
laimėję republikonai (kurie 
bendrai eina su Darbo Fe
deracijos vadais prieš CIO). 
—Reikia pastebėt, jog dau
gumoj vietų D. Federacijos 
vadai rėmė republikonus-at- 
galeivius prieš Naujosios 
Dalybos kandidatus.

Bet Darbo Federacijos 
pirmininkas Wm. Green už
miršo apie didelius laimėji
mus pažangiųjų demokratų 
Californijoj, New' Yorko 
valstijoj ir kitose vietose, 
kur juos rėmė CIO, Nepar- 
tijinė-Darbo Lyga ir Far- 
merių-Darbo Partija.

Vokietijos hit-1 l^i^tijai.Berlin.
lerininkų spauda vadina pa
staruosius rinkimus Ameri
koj ■TRoosevelto valdžios 
prakišimu” ir džiaugiasi, 
laukdama palankesnės na
ziam valdžios Amerikoj.
Ar Iš Tikro Republikonai 

“Laimėjo”?
New York. — Pagal lig

šiolinius rinkimų davinius, 
dabar tapo išrinkta apie 80 
republikonų į Jungtinių Val
stijų kongreso atstovų rū
mą; bet iš antros pusės iš
rinkta 119 demokratų kon- 
gresmanij ir bent vienas 
farmeris darinėtis.

Demokratų senatorių iš
rinkta 22, o republikonų 13; 
demokratų gubernatorių— 
15, o republikonų 17.

Taigi, bendrai imant, rin
kimus laimėjo demokratai, o 
ne republikonai.

Ateinančio j sesijoj Jung
tinių Valstijų kongreso de
mokratai turės 67 senato
rius, o republikonai 23; be 
to, bus du farmeriai darbie- 
čiai senatoriai ir vienas pro- 
gresyvis, kurie abelnai re
mia Naująją Dalybą.

Kongreso atstoviu rūme 
bus 261 demokratas, 4 far
meriai darbiečiai ir progre
syviai kongresmanai, o re
publikonų tik 169.

Išpjovė Dionne “Penkiukėm” 
Tonsilus ir Adenoidus

Callander, Kanada. — Pa
daryta dviguba operacija 
Dionne “penkiukėm,” vienu 
pradėjimu gimusiom pen
kiom mergaitėm: išpjauta 
jom sugedę tonsilai ir ade
noidal. “Penkiukės” dabar 
vra puspenktų metų am
žiaus.

Todėl minint šitą taip 
svarbią sukaktį, kiekvienas 
privalo dėti dideliausių pa
stangų neprileisti karui 
įvykti!

Hitlerizmas Privertė Užsida- 
ryt Čedioslovakijos Social

demokratų Organą

Praga, Čechoslovakija. — 
“Sozial Demokrat,” orga
nas Čechoslovakijos Social
demokratų Partijos, jau nu
stojo ėjęs. Partijos vadai 
atrado, jog po Municho “su
tarties” taip įsivyravo hit
lerizmas Č e c hoslovakijoj, 
kad socialdemokratai jau 
negali veikti politiniai; to
dėl jie uždaro savo laikraš
tį ir sustabdo politinį savo 
veikimą, bet pareiškia, jog 
ir toliau laikysis savo įsiti
kinimu, v

Partijos vadas Wenzel 
Jaksch karčiai kaltino An
gliją ir Franci ją, kad “na- 
ziam jos dabar viską davė, 
ką pirmiau atsisakė duot 
buvusiai demokratinei Vo-

“Tautos Atstovai Preziden
tui Rinkti”

Kaunas. — Lietuvos savi
valdybės “išrinko tautos at
stovus,” kurie “rinksią pre
zidentą.”

Klaipėdiečiai visiškai ne
rinko atstovų.

Liaudiečiai Pažengė 
Pirmyn prie Segre 
Upės ir Pajūryje

B a r c e 1 ona, Ispanija. — 
Liaudiečiai ne tik atrėmė 
fašistų atakas, bet pageri
no savo pozicijas prie Seg
re upės tilto, vakarinėje 
Katalonijoje, ir suėmė 800 
fašistų į nelaisvę; taip pat 
užgrobė nuo fašistų kiekius 
ginklų ir amunicijos.

Ebro upės vakariniame 
šone fašistai Aguila kalne 
šiek tiek pasigrūmė pirmyn, 
bet mažai. Dabar eina des
peratiški mūšiai prie Venta 
de Campesinos kryžkelės. 
Čia fašistai buvo užėmę dvi 

, aukštumas, bet liaudiečiai 
juos iš ten išmušė.

Valdžios lakūnai nukirto 
žemyn vieną vokišką ir ke
turis itališkus bombanešius, 
o fašistų lakūnai nušovė 
tris valdžios lėktuvus.

Liaudiečiai atkakliai tebe- 
gina šiaurinį galą ruožo va
karinėje pusėje Ebro upės.

Rytinio pajūrio kovoj, ties 
Nules, liaudiečiai atstūmė 
fašistus 300 jardų atgal.

Respublikos šarvuoti lai- 
vukai ten bombardavo fa
šistų pozicijas.

PALIUOSUOS MOONEY

Los Angeles, Calif.—Nau
jai išrinktas Calif orni jos 
gubernatorium demokratas 
Olson pakartojo, kad jis iš
laisvins garsųjį politinį kali
nį Tomą Mooney.

Klaipėdos Naziai Vis 
Atviriau Išstoja 

Prieš Lietuvą
Klaipėda, lapkr. 8. — Vie

tinė Klaipėdos krašto valdy
ba, “vokietininkų” direkto
rija atleido keturis lietu
vius mokytojus.

Naziška Klaipėdos seime
lio rinkimų komisija pripa
žino rinkimų teises tiems 
vokietininkams, kurie buvo 
nubausti Lietuvos kariuo
menės teismo kaip maišti
ninkai ir suokalbininkai 
prieš Lietuvą.

N a z ių vi ešpataujamas 
Klaipėdos seimelis buvo iš
leidęs savotišką įstatymą 
“kovai su nedarbu.” Guber
natorius atmetė - vetavo to
kį įstatymą; tai dabar vo
kietininkų direktorija ren

Hitlerio Šnipų Viršilos D-ro Ig. Grieblio 
Raštiškas Pareiškimas Teisme

New York.—Teisme prieš 
Vokietijos šnipus buvo per
skaitytas pareiškimas dak
taro Ign. Griėblio. — Jis 
yra vienas iš keturiolikos 
pabėgusių iš Amerikos į 
Vokietiją Hitlerio šnipų.

Tą pareiškimą Grieblis 
parašė pernai Berlyne, 
Jungtinių Valstijų konsula
te. Čia Grieblis pasakoja, 
būk Amerikos valdžios bu
vęs agentas L. G. Turrou 
“padaręs sąmokslą” prieš 
Johanna Hofmann, vieną 
dabar teisiamų Šniukštų, po 
to, kai jinai buvo areštuo
ta. Grieblis nušneka taip, 
kad, girdi, pats Turrou “pa
taręs jam pabėgti.’ Grieblis 
“riečia”, būk kap. Vokietijos 
laivo, kuriuom Griebi pabė
go, “šiurkščiai elgęsis” su 
Griebliu, ir Grieblis turėjęs 
užsimokėt $176 už kelionę. 
Pasak Grieblio, tai tas ka
pitonas “niekad negirdėjęs” 
apie Grieblį arba apie Vo

EXTRA!
Istanbul, lapkr. 10.—Mi

rė Turkijos prezidentas Ke
mal Ataturk, 58 metų am
žiaus.

Naziai Sudegino Daugumą 
žydų Bažnyčių; Suardė 10,- 

000 žydų Krautuvių

Berlin, lapkr. 10.—Nazių 
govėdos sudegino žydų baž
nyčias daugumoj Vokietijos 
miestų; gaisrininkai visai 
negesina padegtų žydų baž
nyčių.

Berlyne ir kituose Vokie
tijos miestuose naziai suar
dė, sudaužė ir išplėšė 10 
tūkstančių žydų krautuvių. 
Areštavo per tris tūkstan
čius žydų savininkų, profe
sionalų ir kitų.

giasi išleist savo patvarky
mą vietoje to įstatymo.

Klaipėdos naziai ir toliau 
atiminėja iš lietuvių pasus, 
o pareigūnais skiria tuos 
vokiečius, kurie buvo bausti 
kalėjimu sykiu su Neuman- 
nu, kaipo sąmokslininkai 
prieš Lietuvą.

Lapkričio 4 d. vokietinin
kai demonstravo Rusnėje ir 
raliavo Vokietijos nazių 
himnus.

Bijodami vokietininkų po
gromų, žydai ruošiasi ap
leist Klaipėdos kraštą, ir 
jau jieško Kaune gyvenimo 
vietų bei patalpų savo krau
tuvėms ir įmonėms.

kietijos karo laivyno kapito
ną Er. Pfeifferį (nors Pfei- 
fferis buvo komandierius 
nazių šnipų, veikiančių prieš 
Ameriką, o to laivo kapito
nas nuolat gabeno vyres
niuosius Hitlerio šnipus į 
Ameriką ir atgal).

Po Grieblio raštiško pa
reiškimo, buvo teisme per
skaityti klausimai Ameri
kos konsulo advokato Ber
lyne ir Grieblio atsakymai. 
Ir iš jo atsakymų pasirodė, 
kad Grieblis žinojo įvairius 
nazių šnipus, gaudančius 
karines Jungtinių Valstijų 
slaptybes. Bet Grieblis išsi
sukinėjo, kad, girdi, tų šni
pų vardus jis sužinojęs “tik 
tada,” kai Amerikos val
džios agentas Turrou pa
ėmęs jį tardyti ir pasakęs 
jų vardus.

Dr. Griebi tikrumoj buvo 
Hitlerio šnipų smagenys 
Amerikoj.

Viennoj nusižudė 22 žy
dai akivaizdoje nazių kruvi
nų veiksmų prieš žydų tau
tą.

šeši žydai, greituoju trau
kiniu vežami iš Sudetų kraš
to į Vokietiją, iššoko per 
langus ir pasislėpė miške.

H i 11 erininkai areštavo 
amerikietį daktarą L. K. 
Etterį ir daugelį švedų, nor
vegų, vokiečių ir kitų, ku
rie bandė traukt fotografi
nius paveikslus nazių siu
timo prieš žydus. Daugelis 
nazių pogromščikų buvo 
girti.

ORAS

Šiandien 
Oro Biuras.

giedra.—N. Y.

Naziai Viennoj Užmušė Ku
nigą ir Laiko Kardinolą po

Areštu Palociuje

Vatikanas. — Du Ameri
kos katalikų kunigai, grįž
dami iš Austrijos, pranešė, 
kad nazių slapta policija 
laiko apsupus kardinolo In- 
nitzerio palocių Viennoje, ir 
kardinolas dabar yra “areš- 
tantas namie.”

Tiedu kunigai, atsilankę 
pas kardinolą Innitzerį, pa
tyrė, kad naziai, kelios sa
vaitės atgal, ne tik viską 
išdaužė, išvartė ir per lan
gus išmėtė iš palociaus, bet 
ir pinigus išvogė iš kardi
nolo stalčiaus.

Nazių išmestas per langą 
kunigas Viennoje jau mirė.

Baltijos Valstybių Neutra
lumo Įstatymas

Kaunas. — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos bendro ne
utralumo (bepusi škumo) 
įstatymo projektas paliečia 
teises kariaujančių šalių lai
vų, lėktuvų ir kt.; ir drau
džia kariaujančioms valsty
bėms naudot tų Baltijos 
kraštų žemę bazei karinių 
veiksmų, karo sandėlių įren
gimam ar rinkimui ir per
davinėjimui karinių žinių.

Prancūzai Nusistatę 
prieš Koloni jų Grą

žinimą Vokietijai
Paryžius.— Franci jos sei

mo kolonijinė komisija 
svarsto Hitlerio reikalavi
mą atiduot naziam afriki- 
nes kolonijas, kurias Vokie
tija valdė pirm pasaulinio 
karo.

Seimo atstovas H. Geren- 
te įneš sumanymą išlaikyt 
Francijos “imperiją” čiely- 
bėj ir niekam neduot jos 
žemių.

Dešinieji seimo atstovai, 
vadovaujami L. Martino, 
priėmė rezoliuciją, kad 
Francijos valdžia turi atsi
sakyt net nuo kalbų su An
glijos premjeru Chamber- 
lainu apie grąžinimą Vokie
tijai kolonijų. — Chamber- 
lain neužilgo atvyks į Pa
ryžių.

Albany, N. Y. — Socia
listų Partija prarado pasto
vios, reguliarės partijos tei
sę New Yorko valstijoj to
dėl, kad šiuose rinkimuose 
taip mažai balsų tegavo— 
tik 18,000; o įstatymiškai 
reikia bent 50,000 balsų, kad 
partija būtų laikoma pasto
via.

London. — Anglijos val
džia žada iki 1940 m. dava- 
ryt skaičių savo pirmos rū
šies karinių orlaivių iki 
5,000, tai būtų dveja tiek 
kaip dabar.

Berlin. — Atvažiavę val
diškais automobiliais, naziai • 
sudegino didžiausią žydų 
bažnyčią Berlyne; kitą jų 
bažnyčią sudegino Westfa- 
lijoj. Geležiniais įrankiais 
jie išdaužė langus ir išlau
žė duris žydų krautuvių 
Berlyne; grobė kailius, 
brangesnius drabužius, lai
krodėlius ir žiedus; daugelį 
tų daiktų čia jau pavogė, 
kitus sumetė į savo auto
mobilius, o pigesnius daik
tus mėtė į gatves. Primušė 
daugį žydų, bet sumušė ke
letą ir nežydų, kurie naziam 
“blogai atrodė.”

Šiuom pogromu hitleri
ninkai keršijo žydams aps
kritai dėl to, kad lenkiš
kas žydas jaunuolis Hers
chel Grynszpan pašovė Vo
kietijos ambasados sekreto
rių E. vom Rathą Paryžiuj, 
ir pastarasis jau mirė.

Berlyne siaubūniškai te- 
bešėlsta nazių demonstraci
jos prieš žydus; naziai rė
kia: “Šalin visus žydus,' 
tuos purvinus kiaules!” Su 
tokiais šauksmais jie de
monstravo ir prieš Franci
jos turistų agentūrą, bet 
policija išsklaidė juos nuo 
Francūzų įstaigos.

Nazių valdžia planuoja 
apkraut visus žydus sun
kiais pagalviniais mokes
čiais, išvyt visus ateivius 
žydus ir įvest įvairius aš
tresnius suvaržymus prieš 
žydų tautą.

Hitleris pasiuntė apgai
lestavimą mirusio vom Ra- 
tho tėvam.

Kada naziai Berlyne darė 
pogromus prieš žydus, tai 
vokiečiai darbininkai sakė 
pastebėtiem Amerikos ko
respondentam, kad “ne dar
bininkai daro tas baiseny
bes.”

Chinai Ryžtasi Išvyt Japonus 
Iš Kantono

Hong Kong. — Chinai iš
mušė japonus iš Samshui, 
prie Vakarinės Upės, už po
ros desėtkų mylių nuo Kan
tono. Chinijos armija ren
giama užpult japonus Kan
tone ir išvyt juos iš ten. 
1,000 chinų partizanų iš pa
salų skina japonus Boca 
Tigris tvirtumų srityj.

Meksika Užėmė dar Vieną 
Amerikonų Žibalo Įmonę
Mexico City. — Meksikos 

vyriausybė užėmė 1,500 ket
virtainių mylių plotą su ži
balo šaltiniais ir fabrikais, 
kuriuos iki šiol valdė ame
rikinė Titania ir Sinclair 
Oil kompanija, Tamaulipas 
valstijoj. Ši įmonė buvo ša
ka New Jersey Standard 
Oil kompanijos.

Shanghai. — Japonijos 
bombininkai išžudė 230 ne- 
kariškių chinų Hengshane 
ir Hengyange, Chinijoj.

I
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Tamas Mooney Bus Išlaisvintas!
Pagaliau, garsusis Amerikos darbinin

kų kalinys, Tamas Mooney, gali pilniau
siai tikėtis, kad jis neužilgo bus laisvas. 
Kaip žinia, pereitą antradienį Kalifor
nijos piliečiai savo gubernatorium išrin
ko p. Olsoną, pažangų demokratą. Olso- 
nas kadaise pareiškė: Kaip greit aš už
imsiu gubernatoriaus vietą, taip greit 
pasirašysiu po dekretu, išlaisvinančiu 
Tarną Mooney. Žinoma, podraug jis iš
leis iš kalėjimo ir Mooney draugą, 
Billingsą.

Tebesėdi dar Kalifornijos kalėjimuos 
ir keletas kitų darbininkų kalinių, pav., 
MacNamara. Jis ten sėdi jau senai, be
rods, nuo 1912 metų. Jis taipgi kali už 
darbininkų reikalus. Ar naujasis guber
natorius jį išlaisvins, lieka palaukti ir 
pamatyti.

Tenka pastebėti, kad Kalifornijos val
stijos gubernatoriaus kėdėj jau labai se- 

• nai sėdi republikonai. Ir vis daugiausiai 
reakcininkai, kovoja prieš organizuotus 
da Liniukus. Kiek kartų buvo jų reika
lauta išlaisvinti Tarną Mooney, bet jie vis 
griežtai atsisakydavo. Tuo būdu pažan
gūs tos valstijos piliečiai šiemet subūrė 
visas jėgas ir išrinko gubernatorium de
mokratą, progresyvišką žmogų. Galimas 
daiktas, kad naujasis gubernatorius ir 
daugiau reformų praves, kurias republi
konai paneigė.

Kaip ten nebūtų, svarbu pabrėžti tai, 
kad mes neužilgo turėsime Tarną Mooney 
laisvą, tarp mūsų. Tuo džiaugsis ne tik 
Amerikos darbininkai, bet ir viso pasau
lio.

Rinkimai New Yorke
Šiuos žodžius rašant, dar vis nėra pil

nų žinių apie rinkimų pasekmes šalies 
plotme. New Yorko valstijoj, tačiau, tos 
pasėkos jau žinomos ir todėl tenka tarti 
keletą žodžių.

Žinoma, rinkimais New Yorke esame 
pilnai patenkinti. Patenkinti, kadangi 
tapo į visas svarbiąsias vietas išrinkti 
tie žmonės, už kuriuos mūsų dienraštis 
pasisakė. Tiesa, gubernatorius Lehma- 
nas laimėjo nedidele balsų dauguma, tik 
keliomis dešimtimis tūkstančių, tačiau 
tai ir ne tiek svarbu. Ne čia buvo iš
bandymas prezidento Roosevelto Naujo
sios Dalybos stiprumo. Kaip žinia, Leh- 
mano oponentas, Dewey, yra populiarus 
žmogus ir sakėsi esąs pažangus, nors to 
pažangumo ir neparodė darbais. Tasai 
jo populiarumas ir patraukė nemažai 
balsuotojų. Antra, Lehmanas kandidata
vo jau ketvirtu sykiu, tad jo oponentams 
buvo lengva prieš jį rėkti. Tiesa ir tame, 
kad Lehmano oponentai naudojo bjau
riausios rūšies propagandą prieš Leh- 
maną ir kitus kandidatus, kuriuos užgy- 
re Amerikos Darbo Partija.

Prezidento Roosevelto Naujosios Da
lybos laimėjimą New Yorke reikia skai
tyti senatorių rinkime. Kaip žinia, iš
rinkti abu demokratai, Wagneris ir 
Mead. Abu yra dideli šalininkai prezi
dento politikos, abu viešai pareiškė, kad 
jie rems prezidento pažangius sumany
mus visur ir visuomet. Ir čia New Yor
ko balsuotojai įteikė jiems savo manda
tą atstovauti juos Jungtinių Valstijų se
nate. Jie rinkimus laimėjo milžiniška 
jba’sų dauguma.

J abai svarbu ir tai, kad iš New Yorko 
bus kongresan pasiųstas tokis pažangus 
Žmogus, kaip Marcantonio, Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo prezidentas. To
kis vyras galės ten suvaidinti didelę rolę. 
Jis jau kartą buvo kongrese ir ten pa
rodė savo gabumus ir gerą nusistatymą.

Nemažesnės svarbos turi ir tas reiški

nys, kad kohgresan nebuvo išrinktas 
prezidento Roosevelto renegatas O’Con
nor. Savu laiku jis dėjosi dideliu prezi
dento Roosevelto šalininku, bet per pa
staruosius du metu, atsimetęs nuo Roo
sevelto, vedė prieš jį kovą.

Kitais žodžiais, esame pilnai pasiten
kinę šių metų rinkimais New Yorke. Jie 
parodė, jog liaudis, milžiniškos masės 
žmonių mūsų mieste ir valstijoj eina su 
progresu!

■a

Prašome Greit Atsinaujinti 
“Laisves” Prenumeratą

Kodėl Neveikti Bendrai?
Drg. L. Pruseika “Vilnyj” rašo:
“Tie, kurie sakosi esą demokratai, bet 

nenori dėtis į bendrą veikimą su komu
nistais, tegul atsako į šį klausimą: jei 
Lietuvai būtų tekę kariauti su Lenkija, 
ar komunistus būtų prašalinę iš Lietuvos 
armijos? Jei Čechoslovakija būtų karia
vus su Vokietija, ar komunistus obūtų 
prašalinę iš Čechoslovakijos armijos? 
Žinoma, kad to nebūtų buvę, kaip to nėra 
Ispanijoj ir Chinijoj.

“Bet jeigu komunistai yra ištikimiau
si kovotojai prieš agresorius, tai kodėl 
su komunistais galima veikti bendrai 
tiktai karo metu, o taikos metu negali
ma? Ką į tai atsakys ‘Draugas’, ‘Nau
jienos?’ ”

Prie to galima pridėti ir tas, kad ir 
iškilus kur nors streikui, darbininkai, 
nepaisydami įsitikinimų ir politinių pa- 
žvalgų, eina ir bendrai veikia, bendrai 
kovoja. Jie puikiai žino, jog tik vieny
bėje yra galybė. Kovoja bendrai, nors 
turi atskirus savo įsitikinimus, skirtin
gą pažiūrą į visuomenišką tvarką, bei 
skirtingą filosofiją.

Todėl tik natūralu, kad ir šiandien, sa
kysim, kai kraštui grūmoja pavojus iš 
fašizmo, tie patys žmonės gali pilniau
siai susikalbėti ir bendrai veikti tam 
tikrais svarbiais klausimais.

Šiomis dienomis išsiuntinėjome atvirutes tiems 
dienraščio “Laisvės” skaitytojams, kurių prenume- 
ta jau išsibaigė. Širdingai prašome, aplaikiūs 
atvirutę, tuojau prisiųsti mokestį, nes dienraščiui 
yra labai reikalingi finansai šiuom tarpu.

“Laisvės” prenumerata metams yra $5.50 ir pu
sei metų $3.00. Prašome atsinaujinti visiems me
tams, tuomi daug padėsite “Laisvei.”

Kai kuriem “Laisvės” prenumerata jau senokai 
yra išsibaigusi. Jei “L.” Administracija negaus at
sakymo į savaitę laiko nuo pasiuntimo atvirutės, 
bus priversta sulaikyti siuntinėjimą dienraščio?.

Dabar per “Laisvę” eina apysaka Raistas, sulai
kius siuntinėjimą “Laisvės”, negalėsite pasinaudo
ti tąja puikia apysaka.

Visų dienraščio skaitytojų prašome gauti “Lais
vei” nors po vieną naują skaitytoją. Ir tai greit 
atlikite draugai.

Rašydami reikale prenumeratų adresuokite:
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

TU GALI PASIRAŠYTI PRAKALBĄ 
IR SKAITYTI IŠ RAŠTO

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

pia. Publikos juokas, galvų

Airijos prezidentas, reikalau
ją plebiscito šiaurinei Airijai.

Penktad., lapkr. 11, 1938

Nazio Šovikas Rašė Prez.
Rooseveltui Laiškus

Paryžius. — Policijos ka- 
m a n t i n ė j a mas žydas H. 
Grynszpan, 17 metų am
žiaus, sako, kad jis parašė 
prezidentui Rooseveltui du 
laišku, prašydamas užtart 
Vokietijos žydus nuo nazių 
persekiojimų. Grynszpan su
varė dvi revolverio kulkas į 
Vokietijos ambasados se
kretorių keršydamas ypač 
už tai, kad Hitleris jo tėvus 
permetė Lenkijon su tūks
tančiais kitų žydų. Pats 
Grynszpan tik keletas sa
vaičių atvyko iš Vokietijos 
į Paryžių.

W. P. A. Darbininkai Įieško ir Nori Darby
skundų, maloniai parodysime 
tuos rekordus tiems, kurie tik 
nori patyrinėti faktus.”

Į pareiškimus, kad nieks ne
išeis iš to, kur WPA save tyri
nėja, p. Brimhall sako: “Bet kas 
kitas tyrinės? Kam tas rūpi? 
Jeigu tave kas apskundžia, tai

Svarbus Atsišaukimas
Vakar dienos “Laisvėje” tilpo svarbus 

USA Komunistų Partijos pareiškimas 
Ispanijos respublikos gynimo klausimu. 
Kiekvienas skaitytojas jį turėtų perskai
tyti. Atsišaukime, be kitko, sakoma:

Reikalaukime, kad Amerikos valdžia 
tuojau nuimtų tą begėdišką embargo 
(uždraudimą) nuo Ispanijos Respublikos 
ir kad suteiktų Ispanijos moterims ir vai
kams maisto. Reikalaukime, kad tai bū
tų tuoj aus padaryta ir užtikrinkime pre
zidentą, jog mes tokį jo žygį palaikysime 
prieš atakas reakcionierių ir fašizmui 
pataikūnų, Hooverių, Morganų ir du 
Pontsų.

Sudaužymui Municho suokalbio prieš 
Ispaniją užtektų to, jeigu tik būtų lei
džiama Ispanijos žmonėms gauti užsie
nyje amunicijos ir maisto, gauti formoje 
valdžios kredito mūsų perviršį kviečių, 
kukuruzų ir medvilnės.

Lai Jungtinės Valstijos atsteigia Ispa
nijos Respublikai tarptautines legales 
teises! Lai Amerika maitina Ispaniją! 
Lai Amerika prileidžia Ispanijos Res
publiką prie reikalingų ginklų atmuši
mui fašistinių agresorių!

Tai įsidėmėtini žodžiai, kuriuos ne tik 
kiekvienas Amerikos gyventojas turi ži-/ 
noti, bet turi veikti, kad juos įvyk
džius gyveniman!

ar ne tu j ieškai ir įsteigi tei
singus faktus? Tai tavo atsiti
kimas, kitam tas nerūpi, ir tu 
nori, kad visi apie tai teisybę 
žinotų.

“Gal girdėjai apie atsitikimą, 
kad WPA darbininkas atsisakė 
stoti prie privatiškos industri
jos? Ar gal girdėjai tik paska
las apie tai? Kaip ten nebūt, ar 
tas žmogus, kuris tau apie tai 
papasakojo, turėjo darbą kam 
nors? Ar jis pažysta ką nors, 
kuris turi darbą? Ar tamsta ži
nai apie kokį darbą? Jeigu ži
nai, prašome mums pranešti. 
Mes norime, kad kiekvienas 
žmogus visoje šalyje, kuris tik 
reikalauja darbininko, mums 
apie (ai praneštų. Mes pasiųsi
me vieną darbininką, šimtą, 

| tūkst<Ųitį>, ,ipjlioną dirbti prię 
darbo, kuris tik pasirodo.

“Mes įvertinsime pastangas 
privatiškos industrijos arba 
privatiškų asmenų, kurie tik 
randa darbų mūsų darbinin
kams.”

“Bet,” sako p. Brimhall, “jie 
privalo būti darbai, tinkamos 
algos, tinkamos valandos, tin
kamos aplinkybės. Vergija iš
naikinta šioje šalyje jau daug 
metų atgal.”

Works Progress Information 
Service.

Serga “L.” Vajininkas

Franci jo j
Aną dieną Francijos Socialistų Parti

jos Pild. Komiteto padarytas pareiški
mas, kad socialistai veiks podraug su 
komunistais, reikia tik pasveikinti. Ta
sai nutarimas padarytas labai laiku. 
Reikia žinoti, kad šiandien Francijos fa
šistai pašėlusiai veikia slapta ir ruošia
si užgrobti krašto valdžią smurtu.

Tūli spėja, kad fašistai tatai bandys 
padaryti lapkričio 11 d., Karo Paliaubų 
Dieną. Sakoma, jie turį sudarę ir planus 
savo kruvinam žygiui.

Tačiau, jei darbininkų eilės bus ap- 
vienytos, jei komunistai ir socialistai 
bendrai būdės, tai fašistai neturės pro
gos savo machinacijų gyveniman pra
vesti. Tiesa, jie gali bandyti, bet jie pra
laimės.

Šiuo tarpu Francijos darbininkų kla
sei ir visai pažangiajai visuomenei 
labai svarbu padėti Ispanijos rėspubli-

Lengviausias būdas tai 
pasirašyti prakalbą ir per
skaityti prieš publiką, šito
kia metodą patinka nedrą
siam kalbėtojui, ir tokiam, 
kuris turi patraukimą prie 
akuratnybės, ir kuris myli, 
kad jo kalboj sakiniai ir žo
džiai gražiai skambėtų. Ty
liam kambaryje kalbėtojas 
gali praleisti valandas ir 
dienas atsargiai prirengda
mas savo prakalbą.

Nepaisant, kaip jo rankos 
drebės ar jo keliai daužysis 
į viens kitą, kuomet jis at
sistos prieš publiką, jis ži
nos, kad jis gali stovėti ir 
skaityti, ką jis pasirašė ant 
popieros. Ir tam rūpestin
gam momente pames jis ir 
baimę apie savo teisingą ir 
akuratną kalbą. Ir tada jis 
žinos, kad dalis publikos 
mylės jo teisingą ir .artistiš
kai vartojamą kalbą.

Bet yra. stiprūs argumen
tai prieš rašytą kalbą. Ma
giškas ir draugiškas akim 
pritraukimas publikai ding
sta. Jis kalba į popierą, vie
ton į publiką. Jo stovėjimas 
pasidaro sustiręs. Jo judėji
mas arba rankų mosikavi- 
mas pasidaro mechaniškas 
ir gremėzdiškas.

Beecher taip sako: “žmo
gaus visa forma yra dalis jo 
prakalbos. Jo kojos kalba, 
taip pat ir jo rankos. Aš esu 
matęs darbininką kalbant 
ant gatvės, sustojant, juo
kiantis, pasilenkiant ir 
pliaukšterėjapt į kelius. Jo 
visi judėjimai buvo gera 
prakalba, vienok aš negir
dėjau nei žodžio, ką jis sa
kė. Žmogus kuris kalba 
publikai ir be rašto, paleng
va vartodamas visą kūną, 
ne tik mosikuodamas vienu 
pirštu, atkreipia daugiau 
žmonių atydą į save.”

William Pil sakė: “Iškal
bumas nėra pas žmogų, bet 
yra publikoje”. Pusė inte
resingų ir smarkių prakal
bų priklauso nuo to, kaip 
publika klausosi ir atsilie-

lingavimas, žiūrėjimas ar 
abejojimas, arba nesutiki
mas, piktas žiūrėjimas, dan
tų sukandimas ar kumštis, 
kraipymas galvų—visi tie 
publikos judėjimai tuojau 
smarkiai paveikia kalbėto
ją. Duoda jam supratimą 
vieną punktą sutrumpint, 
kitą pratęst, trečią smar
kiau pasakyti, ketvirtą 
visai apleist.”

Kiekvienas ir kiekviena 
gali išsilavinti būti kalbėto
ju, kad ir neturi prigimtų 
gabumų kaipo kalbėtojas. 
Pradinis kalbėtojas niekad 
neturi manyti taip, kad jis 
pirmą prakalbą pasakys 
taip gerai, kaip tas, kuris 
jau per dešimt metų sako 
prakalbas. Pradinis kalbėto
jas, kuris moka rašyti, turi 
pasirašyti prakalbą bent ant 
vieno kokio klausimo, kuris 
neužimtų daugiau 15 minu
čių. Tą prakalbą kiekvieną 
dieną per savaitę bent po 
du ar tris syk perskaityti, 
beveik atmintinai išmokti. 
Paskiau, nežiūrint į raštą, 
vienai ar vienam užsidarius 
kambaryje kalbėt garsiai, 
perstatyti, kad lova, ko- 
modė, kėdės, veidrodis ir 
sienos klauso .tavo prakal
bos ausis ištempę. Taip pri
sirengęs, kiekvienas turės 
geras pasekmes, kad ir ne
pratęs kalbėti.

E. Wilkaite.

Asmeniškas Hitlerio Gydyto
jas pas Peršautą v. Raibą
Paryžius. — Hitleris at

siuntė asmenišką savo gy
dytoją dr. Brandtą ir pro
fesorių G. Magnų pagelbon 
pašautam sekretoriui Vo
kietijos atstovybės E. vom 
Rathui. Pavojingiausiai jis 
peršautas per pilvą, ir pra
rado daug kraujo.

Jau du kartu jam buvo 
įleista svetimo kraujo, bet 
Ratho gyvybe tebėra pavo
juj.

Darbo Skyrius Prašo 
Ko-operacijos

Ketvirtas nuošimtis visų 
darbininkų ant WPA darbų 
kas menesį stoja prie privatiš- 
kų darbų, Works Progress 
Administracijos Washingtono 
ofiso statistikai šiandien nuro
do. Bet skundai vis kyla, būk 
WPA darbininkai atsisaką im
ti darbų privatiškoj industri
joj.

“Nuspręsti, ar šitie skundai 
remiasi faktu,” sako Dean R. 
Brimhall, iš WPA Darbo Sky
riaus, “mes laikome rekordą 
kiekvieno skundo, kurį gauna
me, nepaisant iš kur paeina, 
ir mes išsiunčiame, tyrinėtoją 
pasikalbėti su asmenims, ku
rie skundus prisiunčia.

“Skundėjas esti nustebintas, 
kuomet valdžios žmogus at
vyksta pas jį”. Valdžios žmo
gus užklausia, “Tamsta skun
dą pasiuntei, jog WPA darbi
ninkai atsisakė imti gerus dar
bus tamstos distrikte. Paduok 
man vardus tų vyrų. Ir ko
kius darbus : jie ; atsisakė ?”

‘Paprastai skundėjas nežino 
—jis tik mano, jog darbinin
kai atmeta darbus, ir negali 
paduoti nei vieno tikro atsiti
kimo. Bet tyrinėtojas vistiek 
toliaus veda savo darbą. “Ar 
žinai kokį nors darbą šitame 
distrikte ? Ar pažysti kokį 
nors žmogų, kuris žino apie 
tokį -darbą?”

“Na”, sako skundėjas, “ma
no dėdės pusbrolis sakė, kad 
jo draugas gal reikalauja dar
bininko ?”

“Tyrinėtojas vyksta aplanky
ti dėdės pusbrolio draugą, ir 
jo paklausia, “Ar tamsta turi 
čion kokį nors darbą darbinin
kui?”

“Ne”, anas atsako.
“Ar tamsta žinai, kur yra 

koks nors darbas?”
“Jeigu yra kur nors darbas 

žmogui”, sako p. Brimhall, 
“tai tyrinėtojas apie tai žino, 
ir jis praneša vietiniam WPA 
ofisui, ir tą įstaiga tuoj pa
siunčia žmogų. Jeigu yra dar
bas—bet daugumoje atsitiki
mų nėra. , Skundėjas pasiun
tė, ką jis mano, o ne kas ištiki 
ro yra. Jis mato, jog indus
trija ne tąip sparčiai žengia* 
pirmyn ir apsidairęs mato, 
kad ką nors už tai turi kaltin
ti. Ir kodėl nekaltinti WPA 
ir darbiiiinkus ?

“Ir jis sako,'kad tas įsteigia 
armiją darbų-jieškotojų, kurie 
neima privatiškų darbų, kada 
jiems pasiūlomi. Jie iš visų pu
sių atsako darbus. Gerai, mes 
jį aplankėme ir užklausėme, 
kur tie darbai randasi. Jis ne
žino. Ir taip beveik visi skun
dai ant nieko nueina, kuomet 
juos ištyrinėjame. Mes turime 
pilną rekordą ir suvirš 5,000

Gavome laišką nuo drau
go George Krance, mūsų 
nenuilstamo veikėjo ir vaji- 
ninko. Sako dabar sergąs ir 
negalėsiąs vajuje veikliai 
dalyvauti. “Gal toliau, kaip 
pasveiksiu, tai ir vėl dar
buosiuos,” rašo d. Krance.

Drg. Krance prisiuntė 
vienuoliką dolerių už dvi 
prenumeratas.

“Laisvės” redakcija ir 
administracija vėlina drg. 
Krance kuogreičiausia at
gauti pilną sveikatą. Labai 
prašome kitų Bridgewate- 
rio draugų prisidėti prie 
“Laisvės” vajaus.

PAVOJINGAI SERGA 
TURKŲ PREZIDENTAS

Istanbul, Turkija. — At
krito ir vėl pavojingai ser
ga Turkijos prezidentas 
Kemal Ataturk. Jis yra 57 
metų amžiaus. Dieną naktį 
prie jo stovi 8 gydytojai.

kai, kurią Daladieras su Chamberlainu 
paveda Mussolinio ir Hitlerio “globai.” 
Jeigu socialistai eitų bendrai su komu
nistais, tai būtų lengva Daladiero val
džią nuversti, jį patį išvejant šunims šė
ko pjauti. Tuomet reikėtų stoti Is’pahijoš 
respublikai pagalbon, kol dar nepervėlu.

Jeigu socialistai ir komunistai to ne
darys, jei jie^ nebandys įtraukti kitų 
Francijos pažangesnių žmonių .sluoksnių 
į Liaudies Frontą, ateity gali prisieiti la
bai skaudžiai nukentėti visai Francijos 
tautai bendrai, o kairiajam darbininkų 
judėjimui ypatingai. '

Douglas, Georgia. — L. 
Dale, 22 metų, pas aklą ku
nigą apsivedė su savo pus
sesere, 11 metų mergaite. 
Jaunikis areštuotas už suvi
liojimą.
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Kauno “Visiškas” Už
temdymas nuo “Priešo” 

Orlaivių

Kaune paskutiniu laiku 
taipgi padarytas pratimas 
apsisaugot nuo priešo kari
nių orlaivių. 9:30 vai. vaka
re sukaukė didžiulės dūdos- 
sirenos, ir “visame” mieste 
užgeso elektra: gatvėse, te
atruose, viešbučiuose, priva-! 
čiuose namuose. Ir pasigirdo 1 
lėktuvų motorų ūžesys vir- ! 
šum Kauno.

Taip pat įsakyta užgesint 
bet kokius žiburius namuo
se, kurių langai neturėjo 
tinkamų užlaidų, nepralei
džiančių šviesos. Bet ir per 
“visuotiną” užtemdymą bu
vo matyt kai kur šviesos 
pro negana gerai uždengtus 
langus. Tūli gi “sportai” 
per tą lietingą ir užtemdy
tą pusvalandį švaistėsi gat-1 
vėse kišeninėmis elektros 
lemputėmis. i

Gibraltaras — Anglijos 
Imperijos Kaklas

Anglija laiko savo Gibral
taro tvirtumą raktu ir duri
mis į Viduržemio Jūrą. Ši 
tvirtuma įtaisyta kietoje 
kalno uoloje pietvakarinia
me Ispanijos kamputyje, 
prie jūros sąsmaugos, per 
kurią turi praeit visi laivai, 
plaukiantieji iš Viduržemio 
Jūros į Atlanto Vandenyną 
bei atgal.

Gibraltaro užėmimas bu
vo vienas nachališkiausių 
Anglijos žygių.

Dar laike pasaulinio karo. 
Taragonos arkivyskupas, Is
panijoj, sakė:

“Gibraltaras yra vardas, 
kuris kaip botago kirtis de
gina mums žandą.” Ispani
jos gi akademijos vienas 
viršininkas kalbėio: “Kada 
tik rašau žodį Gibraltaras, 
lieku sujaudintas. Kol mes 
jo neatgausime, tol mūsų 
garbė neatitaisyta.”

Užtat Gibraltaras vra An
glijos imperijos stiprybės 
punktas: jis saugoia Angli
jos vandens kelią i Indiią ir 
kitas didžiąsias jos koloni
jas. pro Suezo kanalą.

Kol Anglija užkariavo 
Gibraltarą, dėl to buvo di
džių, ilgu kovų. Anglai jį 
užėmė 1704 m.

Ispanai su francūzais do- 
jo įnirtusiu Pastangų iš- 
krapštvt AnH;ia iš Gibral
taro. Didžiausias Gih^.lt*- 
ro apgulimas paskui iwko 
po 75 metų, ir tesėsi nusket- 
virtu metu. Ispanai ir fran- 
cūzai trejus metus buvo au
gulę Gibraltara. norėin ang
lus badu išmarinti. O 1782 
metais jie pasiryžo sukriu- 
šint tvirtove patranku šū
viais. Prancūzų inžinierius 
d’Arcy išgalvojo plaukiojan
čias batarėjas, ant savotiš
kų plaustų. Kovon prieš an
glus Gibraltare susimetė 40 
tūkstančiu ispanu ir francū- 
zų. Dešimt plaukiojančių 
batareiu su 138 kanuolėmis. 
47 žėgliniai karo laivai ir 
daug pagelbinių laivų savo 
patrankomis dieną ir naktį j 
perkūnavo anglus Gibralta-

Tuo tarpu kauniečiai tu- 
i rėjo skanaus juoko iš vieno 
dalyko. Per ištisą tamsos 

' pusvalandį skaisčiai spindė
jo lempos ant radio stoties 
1 stiebų. Radio stiebų šviesos 
aiškiai rodė “priešo” lėktu
vam visą Kauną, kaip ant 
delno; ir žmonės kalbėda
miesi juokavo, ar tik nebus 
teisman patraukta radio 
stotis.

Nieks, žinoma, neužvedė 
bylos prieš radio stotį, nes 
pati valdžia paskui paaiški-
no, kad visą tą vakarą oras 
buvo labai blogas; manev- 
ruojantiem Lietuvos lėktu
vam teko skraidyt visai že-
mai, ir jei radio stiebai ne
būtų buvę apšviesti, tai lėk
tuvai būtų galėję užkliūt už 
ių ar kitų didesnių pastatų. 
Taigi šviesos ant radio stie
bų turėjo tarnaut lakūnam, 
kaip ženklas, kur jie gali 
skrist, o kur ne, — nors 
miestas oficialiai buvo “vi
sas užtemdytas.” A.

re; prieš juos veikė 400 
kanuolių; bet vis tiek nepa
jėgė išmušt anglus iš Gib
raltaro.

Tatai rodo stiprumą Gib
raltaro kaipo gamtinės ir 
svkiu dirbtinos tvirtumos. 
Kitas dalykas, kuris padėjo 
Anglijai išsilaikyt Gibralta
re, tai geriau tais laikais iš
lavinti anglų laivininkai.

Bet ar Anglija ir toliau 
išsilaikys Gibraltare? Tai 
klausimas.

Jeigu Ispanijoj karą lai
mėtu Liaudies Fronto val
džia, jinai, turbūt, prašytų 
Angliją laukan iš to svar
biausio Ispanijos kampučio. 
O jeigu karą laimi Musso- 
linis-Franco-H i 11 e r is, tad 
Anglijai darosi visai nesau
gu Gibraltare. Juk jau da
bar nutaikytos Mussolinio 
ir Hitlerio didžiosios ka- 
nuolės iš Ispaniškos Morok- 
kos per tą Viduržemio Jū
ros kaklą į Gibraltarą; o 
jo užnugaris, fašistų valdo
mas plotas, apibudavotas 
Mussolinio fortais ir apsta
tytas toli-šaunančiomis ka
nuolėmis. Didieji Italijos 
bombininkai ir nuodingi ge- 
sai taip pat būtų Gibralta- 
rui pavojingesni negu andai 
francūziškos kanuolių bata- 
rejos ant plaustų.

—J. C.

Kiek Yra Bažnyčių Europoje 
ir Pasaulyje

Europoje yra 78,000 įvai
rių bažnyčių, daugiausia jų 
Berlyne — 260; paskui se
ka buvusios Austrijos sosti
ne Vienna su 135 bažnyčio
mis ir Munich su daugiau 
kaip 100. Romoje gi yra 
“tik” 60 bažnyčių.

Priskaitant kitus, mažes
nius dievnamius, Europoje 
susidaro 247,000 “maldos 
namų.” Visame pasaulyje gi 
esą apie 940 tūkstančių įvai
rių tikybų bažnyčių bei die- 
vnamių.

Ostend, Belgija. — Pra
nešta. bet nepatikrinta, kad 
gen. Franco karo laivas pa
skandino Ispanijos respub
likos prekinį laivą, netoli 
Belgijos.

SUMANYMAS PANAIKINT VIDURŽEMIO JŪRĄ
Jūros vandenis į didžiąjąVokietijos inžinierius H. 

Sergel sumanė atvaduot di
džiulius žemės plotus nuo 
Viduržemio Jūros, kuri ski
ria Europą nuo Afrikos. Jis 
siūlo padaryt tos jūros lyg
menį žemesnį 200 jardų. Sa- 

i ko, reikia pastatyt didžias 
užtvankas, kurios skirtu z v
Viduržemio Jūrą nuo Juo
dosios ties Gallipoliu, nuo 
Raudonųjų Marių prie Port 
Saido ir nuo Atlanto Van
denyno — Gibraltare. Tada 
į Viduržemio Jūrą jau nesu
bėgtų po 4,500 kūbiškų kilo-
metrų vandens per metus. 
Tuomet vandens priedų ji
nai tegautų tik iš upių, lie
taus ir sniego.

Bet kas nusemtų jau esa
mą Viduržemio Jūros van
denį 200 jardų žemyn? 
Svarbiausiai tai saulė. Jinai 

■— geriausias siurblys ir iš
garintų šios jūros vandenį 
iki pageidaujamo žemumo, 
nors ir daug laiko praeitų, 
kol tatai įvyktų.

Padėt saulei tame siurbi
mo darbe inžinierius Sergel 
siūlo pravest Viduržemio

POLITIKIERIŲ “
Pirm rinkimų girdėjome 

sklandžias kalbas republiko- 
nų ir demokratų kandidatų; 
bet gal tik vienas iš dešim
ties sakė savo patiek pri
rengtas kalbas. 90 procentų 
politikierių naudoja savo 
kalbom svetimus smagenis 
ir samdomas plunksnas. 
Jiem kalbas rašo vadinami 
“vaiduokliai” arba “šmėk
los” rašytojai, daugiausiai 
buvę laikraštininkai.

Bet ta mada jau nebe 
nauja. Patarnavimais “šmė
klų” rašytojų naudojosi net 
pirmasis Jungtinių Valstijų 
prezidentas Jurgis Was- 
ington. Garsiąją jo Atsi
sveikinimo kalbą parašė 
Aleksandras Hamilton.

Hooverio “Smągenys”
Vienas bukiausių kalbėto

jų buvo republikonas prezi
dentas Herbert Hoover, ka
da jis pats bandydavo pasi
ruošti kalbą, nors ir tada 
jam padėdavo jo žmona ir 
sekretoriai. Bet pastarai
siais laikais Hooveris pasi
darė “iškalbus,” ėmė švai
stytis net {kandžiais, jam 
ne pritinkamais juokais. Ka
me dalykas? Tame, kad jis 
pasisamdė mitrų rašytoją. 
Kitaip, kas gi klausytų mei- 
teliškų Hooverio kriuksėji
mų prieš Naująją Dalybą?

Kaip Prez. Rooseveltas 
Pasiruošia Prakalbą

Prezidentas Rooseveltas 
yra vienas iš nedaugelio poli
tikų, kurie patys sau rašosi 
prakalbas: bet ir jis gauna 
informacinės pagelbos per 
savo sekretorius.

Prezid. Rooseveltas, reng
iamasis kalbėt, pirmiausiai 
pasižymi kelis punktus, ku
riais jis norėtų atsiliept į 
publiką. Tada jis pasiunčia 
savo sekretorius į didžiau
sią Amerikoj Kongreso 
Knygyną parinkt istorinės 
ir kitokios medžiagos tais 

Afrikos dykumą Saharą. O 
jeigu su laiku jau perdaug 
imtų smukt lygmuo Vidur
žemio Jūros, tai, sako, gali
ma būtų per užtvankas pra
leist į ją vandenys iš kitų 
jūrų ir Atlanto Vandenyno.

Sergel tvirtina, kad tai 
galimas įvykdyt planas, ir 
nurodo, jog prieš didžiąją 
ledų gadynę Viduržemio 
Jūros lygmuo buvęs 1,000 
jardų žemiau negu dabarti
nis.

Pasak Sergelio, jei tas
planas būtų įvykdytas, tai 
iš po vandens “iškiltų” dvi
gubai didesnis už Italiją že
mės plotas; o nuo praleisto 
į Afriką vandens tada Saha- 
ros, Aigipto ir Tunisijos 
dykumos taptų derlingais 
laukais; tai Afrikoj pasida
rytų tinkamas žemdirbystei 
plotas šešis kartus didesnis 
už Franciją. Praleistais Vi
duržemio Jūros vandenimis 
dar, girdi, būtų galima Af
rikoj sudaryt kelias viduji
nes marias ar didžiulius eže
rus.

SMĄGENYS—ŠMĖKLOS RAŠYTOJAI
punktais. Gavęs faktų ir 
minčių, sutvarkytų ir gra
žiai nurašytų, Rooseveltas, 
perskaito tą medžiagą ir 
pasižymi sau reikalingus da
lykus. Paskui pasidaro pla
tesnį planą ir diktuoja kalbą 
savo sekretoriui. Toliau ją 
peržiūrinėja, brauko, taiso, 
kartais po kelis sykius, iki 
išeina toks kalbos tekstas, 
kai)) jis norėtų.

O vis dėlto, kaip pats 
Rooseveltas sakė, prisirengt 
jam pusvalandį kalbėt iš 
rašto reikia kelių valandų 
darbo—vien tik permąsty
mui ir sutvarkymui medžia
gos, kurią jis gauna jau ne
blogoj tvarkoj.

Republikonų “Didvyrių” 
Šmėklos-Rašytojai

Republikonų visašališko 
komiteto pirmininkas John 
Hamilton savo kalbose la
bai gudrauja ir smarkauja, 
bet jas parašo jam Frank
ly n Waltman, buvęs redak
cijos narys vieno washing- 
toniškio laikraščio.

Republikonui prezidentui 
Hardingui kalbas rašė J. C. 
Welliver, buvęs korespon
dentas vieno laikraščio Wa
shingtone. Hardingo pasam
dytas, jis įsitėmijo, kad po
nas prezidentas mėgsta la
bai “spalvuotą” kalbą; tad 
Welliver ir rašė jam tokias 
margas, bet tuščias prakal
bas.

Hardingui mirus, tą patį 
ex-korespondentą pasisam
dė prez. Coolidge. O kad 
Coolidge kalbėdavo .sausais, 
trumpokais sakiniais, tai ir 
jo “šmėkla” ėmė jam ga
minį Coolidge’iaus “plauko” 
kalbas.

Įvairių laikraščių redakci
jos rašė s straipsnius apie 
skirtumus tarp prezidentų 
Hardingo ir Coolidge’iaus 
“stylių.” O ex-koresponden- 
tas Welliver gardžiai juokė- 

Be to, galima būtų, anot 
Sergelio, įrengt prie užtvan
kų didžiules vanden-elektros 
stotis.

Pagal jo planą, pati Vi
duržemio Jūra virstų dviem 
didžiais ežerais. Italijos sa
la Sicilija tada susijungtų 
su Tunisu, Afrikoj, o Korsi
ka ir Sardinija taptų viena 
sala.

Sunkiausia tokio darbo 
dalis esą užtvenkimas Gi
braltaro sąsmaugos, tarp 
Atlanto Vandenyno ir Vi
duržemio Jūros. Ten reikė
tų užtvankos 14 mylių ilgio 
ir 350 jardų storio, kad at
laikytų baisų vandenyno 
spaudimą ir smarkiąją sro
vę pačioj sąsmaugoj. Vien ši 
užtvanka lėšuotų 63 milio- 
nus dolerių, kaip skaitliuo- 
ja Sergel.

Bet ar tas Vokietijos gal
vočius ima domėn, kad taip 
nupuldžius ir susiaurinus 
Viduržemio Jūrą, labai su
mažėtų lietūs ir drėgmė ap
linkiniuose kraštuose, ir dėl 
to nukentėtų derlingumas 
senųjų laukų? N.M.

si. Nes tai jo paties para
šytomis kalbomis “mandra- 
vojo” kaip Hardingas, taip 
Coolidge’ius.

Republikonų kandidatas į 
New Yorko valstijos guber
natorius Dewey buvo išsi- 
garsinęs kaip smarkus aps
krities prokuroras. Bet ir 
jam pritrūko savos “išmin
ties” priešrinkiminiame va
juje; jam taipgi rašė kalbas 
vienas spaudos agentas, 
“vaiduoklis” rašytojas.
Radio—Parankus Dalykas 
PolitiniamsVejo Maišams
Keliolika metų atgal, kol 

nebuvo radio, daugelis poli
tikierių kalbėdavo be rank
raščio; tai turėdavo bent iš
mokt kad ir kito rašytą kal
bą. Dabar gi jų kalbos tai
komos ne tiek pačiam susi
rinkimui, kiek radio publi- 
Kai; o radio laikas paskirs
tytas ir apribotas; jei netu
rėsi rašytos kalbos, gal “nu- 
siklamposi.” Ši aplinkybė 
suteikia politikieriam pilną 
pasiteisinimą tik iš rankraš
čio kalbėt; o tai nemažas 
jiem palengvinimas. Atėjus 
laikui kalbėt, pykšt gerbia
majam agentas ir paduoda 
numašinuotą kalbą. Jis pats 
gal dar pirmą kartą ją ma
to, bet kai su ja rankoj pri
eina prie radio kalbėtuvo, 
tai jau ir alma* gražiakal- 
bystė, politinis “gilumas,” 
“proto vikrumas” ir kiti ne
va to politikieriaus “gabu
mai.” Kas tada pamanytų, 
jog gerbiamasis kandidatas 
į senatorius, gubernatorius 
arba net į prezidentus švai
stosi gabumais kokio publi
kai • negirdėto plunksnos 
vergo ?

Bet kaip mizernas bebū
tų jo “šmėkla” rašytojas, 
vis tiek, rodosi, jis pats ge
riau tiktų būt kandidatu, 
negu jo samdytojas, tas vė
jo maišas politikierius.

Mandagumas Daro Žvė
ris ir Gyvates Žmogaus 

Draugais

Gražumu, mandagumu 
žmogus gali net plėšrius 
žvėris ir piktas gyvates pa
daryti savo draugais.

Žvėrių lavintojas Alfre
das Cadden, gerai žinoma
me europiniame cirke, taip 
prisijaukino levus, kad jie 
apie jį laižosi ir glaudosi, 
kaip kačiukai ar šuniukai;
trainiojasi apie jį ir prašosi 
paglostyt.

Jis juos šeria, gerai pri
žiūri ir niekada piktai ant 
tų levų nerėkia, o visada 
maloniai jiem kalba. Nedy- 
vai, kad cirke jis drąsiai ki
ša savo ranką arba nosį į tų 
žvėrių žiotis. Jis tikras, kad 
levas greičiau palaižys, o ne 

>kąs.
Viena amerikietė žvėrių 

lavinto ja taip prisipratino 
tigrą, kad jis mandagiai už
šoka jai cirke ant pečių ir 
niekad neįdreskia.

Keletas metų atgal Lon
dono žvėrių sode buvo dide
lė kobra, viena pačių nuo
dingiausių gyvačių; bet so
do sargas buvo taip prisi
jaukinęs ją, kad kobra duo
davosi jo glostoma, net er
zinama. Jinai suprato, kad 
jis ne piktuoju erzina ją, o 
tik žaizdamas. Jinai šnypš- 
davo ir šiaušdavosi, ale taip 
pat ne iš piktumo.

Viename Amerikos žvė-
________ J___ _________ ____ ..._____ _____ ___________ ■... -

Ką Liudija Senovės 
Lietuvį Kaukolės

Ar lietuvių tautai pri
klausė tie darbo įrankiai ir 
papuošalai, kurie nesenai 
buvo atrasti kapuose, kur 
žmonės palaidoti jau 15 bei 
16 šimtmečių atgal, kaip 
kad Eiguliuose (prie Kau
no), Kiršnoj, Veršvuose ir 
kitur?

Tuom klausimu susidomė
jo Vytauto Universiteto 
Anatomijos Institutas ir 
padarė eilę tyrimų. Ir iškas
tinių kaulų, griaučių ir kau
kolių mieravimai jau negin
čijamai parodė, kad šie pa
laikai yra lietuvių. Tie at
radimai, be to, leidžia 
spręst, jog lietuviai jau kur 
kas pirmiau gyveno dabar
tinėje Lietuvos žemėje, n>- 
gu rodo tie kaulai.

Iki šiol Anatomijos Insti
tutas išnagrinėjo 610 lietu
vių, vyrų ir motorų, kauko
lių, palaidotų 18-me, 19-me 
ir 20-me šimtmečiuose, kad 
galėtų palygint jų pavidalą 
ir įtalpą su 3 ir 4-to amžiaus 
atkastomis kaukolėmis.

Šie visi tyrimai parodo 
tokias rūšis lietuvių kauko
lių: 1) plačiaveidžiai plokš- 
čiagalviai, kurių yra 75 iki 
90 procentų lietuvių gyven
tojų; 2) plačiaveidžiai ilga- 
galviai, kurių šiandien yra 
7 iki 11 procentų; bet sena
jame geležies laikotarpyje 
šitokių buvę daugiau. Insti
tuto mokslininkai teigia, 
kad tai iš antrosios rūšies 
išsivysčius ir pirmoji; 3) 
siauraveidžiai plokščiagal-

M.Viai kurių dabar esama 7

! rių darže yra šešių jardų il- 
Igio pythoninė gyvatė-smau- 
glė; bet ji taip pripratus 
prie žmonių, kad duodasi 
daržo lankytojams glostyti 
ir žaisti su ja—net nešnyp
šteli.

“N. W. Journal” aprašo, 
kai)) pavojinga kobra gyva- 

' tė Indijoj draugavo su tre- 
!jų metų mergaite.

Mergaitės motina palik- 
| davo verandoj (“ant por- 
čių”) dubenį (bliūdą) pieno 

i mergaitei šaukštu srėbti. 
Į Bet vieną rytą pažiūri mo
tina į verandą, ir vos neap- 

I alpsta iš išgąsčio. Iš to pa
ties indo mergaitė šaukštu 
srebia pieną ir laka nuodin
goji gyvatė kobra, apie 3 
jardų ilgio. Kobra laka visai 
ramiai, lyg pusryčiuodama 
su senu savo pažįstamu.

Kada pasirodė, kad gyva- 
I tė jau perdaug nulaka pie
no, tad mergaitė kaukšt 
šaukštu jai per galvą ir sa
ko: “Eik sau; jau užteks 
tau; man pačiai nebeliks!”

Apstulpus motina bijojo 
net pasijudinti, kad gyvatė 
nekirstų mergaitei. Bet gy
vatė nieko nedarė. Tarsi su
pratus, kas jai buvo liepia
ma, gyvatė tik apsigrįžo ir 
ramiai sau nušliaužė į krū
mus.

Tik tada mergaitė papa
sakojo persigandusiai moti
nai, kad ta gyvatė jau senai 
pas ją ateina lytais palakti 
pieno. ’ —A.

iki 14 procentų lietuvių, ir 
4) ilgagalviai siauravei
džiai, kurių šiandien yra 
tik 1 iki 2 procentų lietuviu, 
ši ketvirta lūšis nesanti ti
krai lietuviška, bet daugiau 
švediškai - norvegiškai - vo
kiška; ir šios rūšies kauko
lių daugiau randama Latvi
jos kapuose iš nenertolimų 
laikų. Tačiau seniausiuose 
latvių kapuose randama ap
skritai tik tokios kaukolės, 
kaip tipiškos lietuvių kauko
lės. Žymėtina, kad seniau
siuose Lietuvos kapuose vi
sai nerandama ii pagalvių 
siauraveidžiu kaukobu; va- 
dinasi, tada lietuviu tautoj 
nebuvo sKand’naviškr {-vo
kiškų tautinių priemaišų.

Atkasami keliolikos šimtų 
metų lietuvių kaulai rodo, 
kad vidutinis mūsų prabo
čių ūgis buvo: vyrų 5 pėdos 
ir 9 coliai ir moterų 5 pė
dos ir pora colių. Bet kaulai 
stori, pečiai platūs, kas liu
dija, kad tai buvo stiprūs 
žmonės. Tarp senovės lietu
vių kaukolių visai nesutikta 
sugedusių, kiaurų dantų.

Keliolika šimtų metų at
gal vidutinė lietuvio galvos 
įtalpa buvo 1355 kūbiški 
centimetrai, beveik tokia, 
kaip tuometinių francūzų; 
bet laikui einant lietuvių 
smageninė didėjo, ir šian
dien vidutinė lietuvio vyro 
kaukolės įtalpa yra 1516 kū
biškų centimetrų ir sveria 
1441 gramą; vokiečio 
1474 kūb. centimetrai, 1425 
gramai; lenko 1440 centime
trų, 1396 gramai; žydų vy
rų smągenys vidutiniai sve
ria po 1336 gramus, anglų 
1346 grm. —M.
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DIDYSIS LAISVES KONCERTAS
Turime džiaugsmo paskelbti

Dalyvauja žymiausi
šio koncerto programą kaipo turiningą ir įvairų, 
lietuvių talentai ir kitataučiai talentai.

Aido Choras
Vadovaujant

Aldonai Žilinskaitei 
atidarys programą

Prašome nesivėluoti, nes pro
gramas prasidės paskirtu lai
ku. Būkite laiku ir matykite 

ištisą programą.

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS, tenoras

|vyks Sekmadienį

ILapfcnši©

November
Koncertas Prasidės 
3:30 Vai. po Pietų

Po Koncerto Šokiai

A. KENSTAVIČIENĖ, Sopranas, iš Chicago, UI.

Įžanga Koncertui 
50c, 75c ir $1.00 
Vien tik Šokiams 40c.

Sėdynės rezervuotos. Prašo
me iš anksto įsigyti įžangos 
bilietus. Iš anksto įsigydami 

bilietus gausite geresnes 
vietas.

Prašome įsitėmyti kad po Koncerto bus Šokiai

Ensemblis Aidbalsiai
Vadovaujamas B. Šaliųaites 
Grupė gerai išlavintų dainininkų. Jie 
bus lietuviškuose kostiumuose, dainuos 

lietuvių liaudies dainas ir šoks 
lietuviškus kolektyvius šokius.

Labor Lyceum Saleje
949 Willoughby Ave., B’kly

IWO šokikų grupe vardu “Čemačevsky, ” keturios poros pasižymėję šokimu kolek
tyvių liaudies šokių. Gražių komplimentų už pasižymėjimus jiems yra suteikusi 

amerikoniška spauda.

Ukrainų Stygų Orkestrą 
duos gražių kavalkų iš liaudies dainų, 
vadovaujant solistams. Tai bus naujas 

ir gražus kavalkas mūsų koncerto
programoje.

Puikiausių pasimatymų su se
nais pažįstamais ir daugiau
sia progų įsigyti naujų pažin
čių bus “Laisves” Koncerte.

MICKEVIČICTfc, Mezzo-Sopranas

Aleksandras Vasiliauskas
Daug mokinos ir daug atsiekė mu

zikos srityje. Šiandien jis yra žy
miausias lietuvių dainininkas-tenoras 
Amerikoje.

Adele Mickevičiūte
Puiki dainininkė, Mezzo-Sopranas 

iš Providence, R. I. Ji ten dainuoja 
Amerikonų scenoje. Mes ją girdė
sime “Laisvės” Koncerte.

Birute Indruliute
Daug metų praleidusi konserva

torijose besimokindama ir atsiekusi 
aukštą muzikos mokslą. Ji atvyksta 
iš Scranton, Pa. į “Laisvės” Koncer
tą griešti smuiko solų.

Petras M. Nikolajevas
Basas, rusų-italų-francūzų operų 

dainininkas. Šiame “Laisvės” Kon
certe jį pamatys ir išgirs lietuviai.

BIRUTA iNDRULIUTft, , 
iš Scranton, Pa., puikiai išsi

lavinusi smuikininkė.
P. M. NIKOLAJEVAS, basas 

rusų-ltalų-francfizų operų 
dainininkas.

Gros George Kazakevičiaus Šešių Kavalkų Orkestrą. Vien Tik Šokiams Įžanga 40c.
į
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IT TAKES THE KIDS TO TELL ’EM!Annual ’’Laisvė” Concert, Nov. 13by STANLEY SIBELIUS
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Some of the points men- 
here will be elaborated.

; letters will be 
quoted in coming articles or co-

gress and prosperity of any social municate with the author. Excerpts 
’ group depends on the well being from interesting letters will be

Lithuanians in U. S 
and the Problems 

We Must Face

A series of two short articles 
dealing with the problems of Ame- 
rican-Lithuanians has been pre
pared for the English Section of 
this paper. This series will deal 
with some of the 
blems confronting 
youth of Lithuanian

The status quo (i.
day situation, actual 
and the vital problems facing us 
will be presented and discussed.

Every situation and condition 
which affects us adversely 
to which no immediate solution 
be found creates a problem.

They may all be classified
personal problems, affecting a mul
titude of individuals. Yet person
al though they may be, they are 
common to many people, hence they 
can be also classified collectively 
as social or racial problems.

The strength of any group or 
society depends on the strength and 
well being of all its individual 
members. The individual is a unit 
of a family; families are units of 
a larger group—society. The pro-

TUESDAY AND
FRIDAY

H-------------------------------
tegrating, diffusing and 
its heritage?

This last problem, 
though it may seem to
serious minded Lithuanians is only 
of secondary importance to those 
who are faced by the more serious 
problems of finding security and 
economic independence in these cha
otic times. Worry, fear and despair 
in this period of unemployment, not 
only for the unemployed but also 
for many others, occupy the mind 
and not everyone can find the time 
to think about the problem of pre
serving our racial heritage.

During good times there is no 
need to stress Lithuanian culture, 
for our minds are free from worry 
and we can find the time to read 
good literature, study upon our lan
guage. We are anxious to attend 
concerts and plays.

We Lithuanians and American- 
Lithuanians must cooperate to solve 
not
but also those problems which af
fect

of each family in the group. The 
welfare of each family depends on lumns. 
the parents, particularly upon the 
breadwinner, the husband oi* fa
ther.

There are those young adults 
who have prolonged engagements or 
who must postpone marriage inde
finitely. They form a vast num
ber for whom there is no place or 
opportunity to form new family 
units in society.

And finally 
cent members 
just reached 
struggling for
plain English—looking for a job).

These are the problems of indi
viduals 
ence and the creation and main
tenance of a home.

Then we have the cultural pro
blem—howr to maintain our Lithua
nian heritage? i. e., language, cus
toms, folkways, literature, music, 
and spirit?—how to preserve and 
keep our racial group from disin-

The author is especially interest
ed in communicating with all Ame
rican-Lit huanians who arc writers 
or translators. (More on this topic 
later.)

The 
will be 
article, 
cussion
diffusion of the race.

Philly Lyros Chorus to 
Hold Important Meet.
Tonight (November 11) the Phi

ladelphia Lyros Chorus will hold re
hearsals and an important business 
meeting. All members are urged 
to appear on time because im
portant matters must be discussed, 
after which an informal social will 
be held.

All members should also bring at 
least one new member so that our 
chorus may become larger. More, 
on this at the meeting. All form
er members are also asked to at
tend this meeting.

—Executive Committee.

’T’HERE IS A tradition among progressive 
■L Lithuanian-Americans, and that tradition is 

the annual concert of the daily “Laisvė” which 
will be held this year on November 13, iq La
bor Lyceum Hall, 949 Willoughby Ave., Brook-

The best of Lithuanian-American talent has 
been assembled and a glance at the list is 
enough to prove the quality of the program:

CHORUS: The well-known Brooklyn Aido 
Chorus under the direction of Aldona Žilinskas 
will sing. The Aidbalsiai Ensemble under B. 
Šalin aite will sing and dance 
dances in costume.

SINGERS: The imposing 
eludes Al Vasiliauskas, Adelė
Kenstavičienė and P. N. Nikolajev.

list of stars in- 
Mickcvičiūtė, A.

Esplen Youth Div. Holds 
Its First Social

November 19 is a red letter day 
for the first gala social event, a 
supper (sounds tasty, don’t you 
think so?) to be held by the youth 
division of Branch 142 at 3351 
West Carson St., Pittsburgh, Pa.*

The youth division promises eve
ryone a good time. Come and en
joy yourself. Don’t forget Novem
ber 19 at 8 p. m., 3351 West Car- 

son St., Pittsburgh.
Tickets can be bought from any

one of the youth division or the 
adult committee, and at 3351 West 
Carson St. any time 

event.
Admission: Adults 50 

ren 25 cents.

of 
sacre of Indian natives, 
background and photography beau
tiful, but the propaganda is bad.

GARDEN OF THE MOON: A 
not-too-good’ musical featuring a 
feud between ,an orchestral leader 
and a night club ;manager. The 
heroine, a publicity girl, with the 
help of "loVe,” fixes everything up. 
There are a few good songs.

MUSIC: Songs and music by the Ukrainian 
String Orchestra—something not to be missed.

VIOLINIST: Ruth Indruliūte, talented vio
linist from Scranton, will play for the first 
time in Brooklyn.

DANCE: National dances will be shown 
by the IWO dance group, “čemačevsky.”

And to top the program George Kazakevich’s 
orchestra will supply popular dance music upon 
the conclusion of the concert.

The Concert will begin at 3:30 p. m. and 
all are asked to come early in order not to 
miss the program. Tickets are 50 cents, 75 
cents and $1.00. Dancing only will cost 40 
cents. All tickets can be purchased in “Lais
vė,” 427 Lorimer St., Brooklyn.

Great Neck Back With 
News and Gossip

OYSTER BAY, L. I.—A line has 
to be drawn somewhere and the 
Negro, Italian and Polish children 
of this small pre-revolutionary town 
are telling the fine Tory ladies and 
gentlemen just where the line has 
to be drawn, plus a few elementary 
lessons in American democracy.

Infuriated because they were call
ed “niggers, wops and polacks”, 
these children are demanding a pub
lic apology from an unknown per
son who said he was sick and tired 
of paying taxes for a school filled 
with “foreigners”. And what is more 
if the Board of Education won’t 
disclose the name of the “taxpay
er” the children will then demand 
that it make the apology.

“This time we wont stop until 
it’s all over”, said Mary Napoli, 

'sister of John Napoli, head of 
strike committee. “Last year 
of those fancy ladies said that 
dogs were better than we were 
we just swallowed the insult
this year, it’s going to be different. 
If you let them step on you once, 
it’ll happen all the time”.

When the strike was called after 
the insult, the children immediately 
elected a strike committee of six 
boys, two Italians, two Negroes and, 
two Poles, who presented the fol
lowing statement to the principal:

“We, as a group of schoolchildren 
bitterly protest these insults. It is 
further the sentiment of this com
mittee that we attempt to find out 
who the individual oi* individuals 
are who committed this insult, and 
obtain a public apology for such 
an un-American act”.

Schoolchildren Give 
Lesson in Modern

Americanism
parents feel and the town is pretty 
well divided in sentiment with plenty 
going to the children.

Though they’re only still school 
kids, the boys and girls of Oyster 
Bay know more about American 
decency and fair play than most of 
Long
know, no matter how old they get 
to be.

Worcester Tackles Job 
Of Getting Teacher

• Pleasant news comes late and 
we hear that a Writers’ Cooperat
ive Group has been functioning for 
some time in New Haven. Lith
uanian lads organized it and at pre
sent they are working on a series 
of Radio skits . . .

•A local lassie asks for the in
sertion of this item: “To Mickey 
B: No headlines this time, but I 
saw you dancing last Saturday. It’s 
one-two-three, one-two-three and 
not hop skip and jump. See me, 
I teach.” Well, we don’t want to 
dispute the latter statement . . .

•The pet peeve of all editors is 
the fact that some writers neglect 
to add their names to their news 
items. A signature is only a sign 
of good faith and will not be pub
lished if the writer so desires. 
Please have your name and ad
dress in all letters and correspond
ence to the L. Y. S. . . .

•I would like to at this moment 
to extend my heartiest thanks to 
all the members of the ALDLD 
Women’s Branch and friends who 
were of such great help during 
my mother’s recent serious illness. 
Such comradeship is instrumental in 
rebuilding health . . .

•Reports 
nimas,” a 
newspaper, 
tions . . .

•It’s rather late for weather re
port, but indications showed that 
November 8 was a cool day for 
New York politicians . ...

•The LDS National Youth Com
mittee is issuing today a bulletin 
on running a Thanksgiving Party. 
Good stuff ...

• And don’t forget that we meet 
this Sunday at LalsvS’s Concert! 
Bring your friends and parents 
along...

By MIKE QUINN
the tune of FUNICULI, FUNICULA. You can get the music in any 

old song-book).
Some think the world is made for man’s enjoyment;

And so do I! And so do I!
Then why—must there be wars and unemployment?

Exactly why? Exactly why?
The world—is like a rich abundant Warehouse;

Enough and more! Enough and more!
It’s owned—by millionaires who call it their house, 

And lock the door! And lock the door!

CHORUS
Listen! Listen!
Things have gone too far.
Minds are waking,
Rumbling sounds afar!
The working class is getting sore! 
The working class is getting sore! 
Vote the people’s ticket 
And we’ll open up the door.

For the past several weeks since 
the sudden resignation of the 
Chorus teacher, nothing concrete 
has been done to solve the situa
tion that has been existing * within 
the Worcester Aido Chorus. A num
ber of meetings of sympathizers 
have been held in reference to the 
question of finding a new teacher 
for the Chorus. This is good, but 
what has been the attitude of the 
young members of the organiza
tion? From all appearances it 
seems that the general outlook has 
been that of letting the older people 
take care of solving the situation, 
leaving the younger members 
the sidelines and 
best.

Wcll, well, after a long period 
of absence the Great Neck Pirmyn 
Chorus 
Youth 
hope.)

Now 
chorus,
ral new members to help us out 
with our crooning. Here is all the 
luck to v<5u new members . . .

Whajz is the matter with you, 
Great" Neck girls? Why don’t you 
get more young fellows to join- the 
chorus and maybe singing will be 
more merrier for you . . . Naomi 
V. has been taking up Spanish for 
some reason or other ... A cer
tain O. L. dresses especially well 
when she comes to sing. Is it be
cause of our new blonde music 
teacher ? . . .

A few girls have- started a sext
ette, and from what I hear they are 
pretty good.
go to its organizer, Miss Olga Be- 
chis (keep

One of 
just fully 
of illness, 
well, Mrs. 
gets dates 
night but
she likes the chorus better . . .

Naomi and Albina are being con
gratulated for giving such a grand 
party a few weeks ago. You girls 
ought to have parties and invite 
more Brooklynites to “peppin’ up” 
the party. I am sure Johnny Gry
bas and Al Purvenas would 
ping things up quite a bit 
hear Ann is going crazy 
certain Bob from Sietyno 
(Who is he, Ann?)

The chorus is getting ready for 
a gala evening on December 4, 1938. 
I am sure all you 
Jerseyites, and all 
“ites,” will come 
an evening of fun.
ing for you.)

There is no more 
done, ’ so until the 
again, so long.

—Hick Slicker.

“We are Paying”
a millionaire’s 
five thousand 

working for a
These estates

Now, a meeting 
sympathizers have 
very good when it 
minor problems but at the present
time the very existence of the Cho
rus is at stake and who is In a 
better position than the Chorus 
members themselves to solve the 
present situation? We can be sure 
that no outsider 
blem for us.

Oyster Bay is 
town with almost 
people living and 
half dozen estates,
belong to the fashionable set of 
Long Island and to the rock-ribbed 
Republicans who think education 
and schooling belong to the rich 
only.

“Where do those rich folks get 
off talking that way? When you 
think that the Negroes, Italians 
and Polish people are more than 
half of the population and pay more 
than half of the taxes, where do 
they get off talking about the school 
being too expensive? We are 
ing for it anyway,” one woman 
mented.

This is how the students

Last week’s Gridiron Con
test came to a close with 
three contestants entering the 
ranks of the winners. First 
prize, two tickets to a pro 
football game at Ebbets Field, 
was copped by Joseph Peters, 
5 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. Joe has already received 
the tickets and has sent a note 
thanking us for running the 
contest. He picked 10 win
ners out of the
slipping only on the Syracuse- 
Colgate and Ohio St.—Pur
due upsets.

Two other contestants 
picked 9 out of 12 and tied 
for second place. In such a 
case the one that is post-dat
ed earlier wins. .
of 921 St. Marks<^e., Brook
lyn, N. Y.» thus Captures se
cond place and third is tak
en by Mr. Gilbert Rutledge of 
431 E. 138th St., N. Y. C. Both 
winners will redeiye two tick
ets apiece to wrestling match
es at the Broadway Arena in 
Brooklyn next week.

The other contestants did 
fairly well but slipped up on 
the Carnegie Tech., Syracuse 
and Purdue victories. Better 
luck next time! Last week’s 
winner was beaten badly this 
time — only 4 correct!

Unfortunately the L. Y. S. 
will be unable to run a Con
test for the next few issues, 
because ticket-prizes are dif
ficult to obtain*. When nego
tiations are ended and we can 
assure tickets to 
ners, the contest 
In the meantime 
like to have the 
our readers as to this Con
test-idea.

Yours for Better Sports, 
Contest Editor, LYS, 

427 Lorimer St.
Brooklyn, N. Y.

it up, Olga).
our excellent altos has 
recovered from a period 
Here’s hoping you stay 

Bechls . . .1 hear Rita 
to go skating on chorus 
she never goes. I bet

be pep- 
... I 
over a 
Chorus.

Sudden and extreme changes of 
temperature cause some kinds of 
elephant ivory to crack with 
violence. Several years 
Egyptian tusk, stored 
don ivory warehouse, 
with a report like the 
a small bomb.

Brooklynites and 
the rest of the 

and join in for 
(We’ll be wait

gossiping to be 
chorus shines

Ivory suitable for billiard balls is 
found in only one elephant, tusk 
in every fifty!

The District 
LMS has given 
solve the immediate question of a 
teacher. Perhaps a few of the 
Chorus members may not approve 
ofwthb "LMS suggestion, but that is 
beside the point. The question now 
is that of maintaining the Chorus 
while we are searching for a local 
person to take the place of our 
former teacher.

We urge all Chorus members to 
appear at the next meeting, which 
will be announced and held at the 
clubroom. You, who are reading 
this article, make it your business 
to contact other Chorus members 
and make sure that they attend 
this meeting, 
ly, Al, Jean, 
Alice, etc. 
Aido Chorus 
Don’t forget.

Remember,—Red, Bil- 
Helen, Aldona, Milly, 
The future of the 

rests in your hands.
F. Auseius.

“The Story of Soviet Progress’-Review I

2

■S*-;
I

* Iphorical sense, its majority.
An idea of the scope of the pam

phlet can be gained from the head
ings of the five sections into which 
it is divided. Beginning with a sur
vey of “The Russian Background,” 
which the Soviets inherited from 
the old regime, it examines 
economic advances made under 
first two five-year plans and 
ther achievements contemplated 
der the third. There follows a

r
■*

CHORUS

*
Stanley Randolph.
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more

are current that “Jau- 
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the Soviet 
Anniversary, 
in a. meta-

the 
the 
fur- 
un* 
sec-

rifles when they’re arming? 
Joe, Mike, and Gus!

*
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' Jr

They say—we’re getting Red and Communistic., 
Imagine that! Imagine that!

While they—have notions Nazi and fascistic 
Beneath their hat. Beneath their hat.

to, last summer’s visit, 
his interpretation of the 
significance and direction 
socialism. For this rea-

you haven’t registered

A very

shop
takes
J. D.when it is attaining,

* * * *

They say—they are the owners of creation;
Alack alas! Alack alas!

They own—the land and houses of the nation.
Keep off the grass! Keep off the grass!

But who—built all the towns and do the farming?
The guys like us! The guys like us!

And who—must shoulder
Joe, Mike, and Gus!

Listen! Listen!
This has got to stop. 
Children starve while 
Bankers hog the crop. 
The working class is getting sore! 
The working class is getting sore! 
Vote the people’s ticket 
And we’ll open up the door.

* * *
They say—the world will meet with quick disaster, 

And go to weed! And go to weed!
Unless—we let them roll in profits faster; 

How sad indeed! How sad indeed!

all the win
will ’reopen.

we would 
opinions of

Swing Your Partners! 
—In Bridgewater

ROOM SERVICE: The Marx 
Brothers are back again in a mad 
farce about a theatrical producer 
who tries to produce his show and 
pay his overdue hotel bill. You’re 
bound to enjoy it and you’ll like 
the Brothers Marx.

FOUR DAUGHTERS:
sentimental story about a family 
in a small town and the eventual 
happy marriage of the four girls. 
The picture’s main interest is the 
magnificent performance of John 
Garfield. Watch him.

THE STORY OF SOVIET PRO
GRESS, by Corliss Lamont, pub
lished by “Soviet Russia Today,” 
45 pages. 5c.

HEN Corliss Lamont writes 
on the Soviet Union, it is

“front-page” news for all who are 
interested in the forward march of 
socialism in the USSR. Dr. 
mont’s thorough knowledge of 
viet history, Soviet institutions 
Soviet objectives has become 
well established,

Have you?
It’s the talk of the town!

Have you — a typical Lith- 
American of Brooklyn — re
gistered yet? Have your 
friends registered yet? Do so 
now!

(See last column!)

and we want everyone to enjoy 
himself.

The program will be liberally 
sprinkled with Novelty and Prize 
Dances and will start with a Grand 
March. The first part of the pro
gram will be had at 10 o’clock. 
Everyone hurry to the stable and 
get your refreshments.

The latter part of the program 
will see the jitterbugs taking over. 
We could call this part, “A flight 
in a Madhouse.” Dancing ends at 
midnight but don’t go home yet. 
The main attraction is the milking 
contest to find the champion milk
maid of Massachusetts. The winner 
will be crowned on the stage.

After the ceremony is over we 
play games. If everyone gets 
the spirit of the thing we’ll 
a heck of a time. A commu
sing will conclude the enter

Listen! Listen!
Rumbling sounds afar.
Men won’t stand for
Things the way they are.
The working class is getting sore!
The working class is getting sore! 
Vote the people’s ticket 
And we’ll open up the door.

The* LMS Second District is sta
ging its first Barn Dance in Bridge
water on Decomber 10. You hicks 
had better polish up on your Reels, 
Jigs, Squares and Trots. City 
folks can learn all these dances at 
6:30 in the Barn. We start reeling 
at 7 sharp, and I don’t mean from 
beer. Come early and don’t miss 
any fun.

The admission is 40 cents in cos
tume, and we want everyone in 
costume. It doesn’t have to be an 
elaborate outfit. A pair of over
alls (be sure that they are clean) 
and a piece of straw between the 
teeth will suffice for the men. The 
girls can wear gingham, or calico 
dresses, or their slacks. Be sure to 
weal’ sweaters because the barn has 
no heat. City slickers and dudes 
will have to pay a fine of 25 cents 
before they are admitted. There is 
no excuse for arriving all dolled-up 
in your Sunday - go - to - meeting 
clothes. You will feel out of place place. Till then, so long.

will 
into 
have 
nity
tainment. I wouldn’t be surprised 
if we left the barn after the sun 
had - risen.

Warning: Be sure to get your 
tickets early because the supply is 
limited. The LYS will have 
information later.

There are only 24 more 
ping days till the Barn Dance

La- 
So- 
and

so tion on “Soviet Cultural Progress,” 
and his accuracy which speaks for itself, and a sec-.

and scrupulousness as an interpret- tion on th'c implications of the Con- 
er of Soviet affairs are so widely į stitution of i936 and Soviet foreign 
respected that readers of all shades pOiicy of democracy and peace all 
of opinion turn to him for inform- over the world It concluu?> with 
ation and understanding of the, an interpretative section, 
constantly changing Soviet scene.

Dr. Lamont’s new pamphlet, “The 
Story of Soviet Progress,” will 
therefore be received with even 
greater interest today than his pre
vious writings, because of the in
creasingly decisive role which the 
USSR is playing in world affairs. 
Based upon his past summer’s visit 
to the Soviet Union, his second in 
six years, it tells the story of the 
growth and progress that he was 
able to observe, with the brevity 
and lucidity that is chefracteristic of 
all his writing.

“The Story of Soviet Progress,” 
however, is much more than an ac
count of this recent visit. It is 
really a summary of Dr. Lamont's 
study of the development of the 
Soviet Union through this whole 
six-year period, a study which was 
culminated by, but of course not 
Confined 
It gives 
historical 
of Soviet 
son it is especially appropriate that 
this new pamphlet should appear 
just at the date of 
Union’s Twenty-First

As a contribution towards a bet
ter understanding of the Soviet 
Union in America, Dr. Lamont’s 
new pamphlet is in every sense a 
worthy successor to his earlier “On 
Understanding Soviet Russia,” 
which opened the eyes of so many 
tltousands of Americans. One can 
predict with certainty that many 
thousands more will turn to “The 
Story of Soviet Progress” for en- 
lightment.

If
yet, do so immediately!
registrations for the Chess, 
Checkers and 
Tournament to 
uanian Champs 
must be in by

Ping Pong 
find the Lith- 
of Brooklyn 

November 30. 
Register with K. Michelson, 
P. Taras, W. Kubilius, J. Or* 
man and B. Fulton!
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(Tąsa)
Pirmutine tuose namuos šeimyna buvo vokiečių. 

Šeimynos, kurios perėjo, buvo įvairių tautų, nes ir 
stokjarduose prisiėjo perleisti daugeli tautybių, kurios 
užėmė viena kitos vietas. Majauskų Močiutė atvyko j 
Ameriką su sūnumi dar tada, kai, kiek ji galėjo suži
noti, buvo tik viena-kita lietuviška šeimyna visoj šioj 
srity: darbininkai tada visi buvo vokiečiai, išsilavinę 
gyvuliu skerdikai, kuriuos skerdyklų savininkai buvo 
parsigabenę iš užjūrio, kai buvo steigiamos skerdyklos. 
Vėliau, kai pigesni darbininkai pradėjo atsirasti, minė
tieji vokiečiai turėjo šalin eiti. Po jų atsirado airiai, ir 
šešeri ar aštuoneri metai atgal Packingtown buvo grynai 
airiškas miestas. Dar jų ir dabar keliose vietose po ge
roką būrį gyvena, bent užtenka, kad turėti savo rankose 
visas unijas ir visą policiją, taipgi paimti visokius ky
šius; bet didesneji dalis tų, ką dirbo Packingtowne, iš
nyko, kai antru kartu algos buvo numuštos—po didžio
jo streiko. Tada cechai pradėjo atvažiuoti, o po jų len
kai. Žmonės sakydavo, kad tie imigrantai pribūva tik
tai pasidėkavojant seniui Durham’ui: jis kartą prisie- 
gavęs, jog tai}) Packingtowne žmonėms užtaisysiąs, kad 
jie nebandysią jam daugiau streiką skelbti. Taigi jis iš
siuntinėjęs savo agentus į kaikurias šalis Europoje

iš ko užsilaikyti, ne bent tik iš savo vaikų, o įstatymai 
neparodo, kaip kitokiu būdu galėtų tokia šeimyna gyve
nimą padaryti. Labai dažnai vyras negauna Packing
towne darbo per keletą mėnesių, kuomet vaikus tuojau 
priima,—o, apart to, nuolatos įtaiso naujas mašinas, su 
kurių pagalba vienas vaikas atlieka darbą kelių vyrų, 
negaudamas dažnai nei trečdalio algos, kiek mokama su
augusiam.

Grįžtant prie pasakojimo kas link šių namų, vieną 
kartą moteriškė buvo ta, kuri numirė. Šeimyna buvo jau 
pragyvenusi apie ketverius metus ir minėtoji moteriškė 
kas metai turėdavo po dvynukus, o jau ir įsikrausiant 
vaikų turėjo daugiau, negu galėtumėt suskaityti. Kai ji 
numirė, vyras eidavo į darbą, o vaikus palikdavo namie 
praleisti dieną, kaip jie geriausiai pataiko. Kaimynai iš 
gailesčio dažnai prižiūrėdavo juos, nes keletą kartų jie 
būtų mirtinai sušalę. Pagaliau, kartą jie taip buvo vieni 
sau per tris dienas, kol žmonės dasižinojo, kad tėvas 
jau negyvas. Jis dirbo Jones’o skerdykloje ir kartą 
pažeistas jautis pasileido ir jį visiškai sutrynė prie 
stulpo. Vaikus išgabeno, o namus kompanija dar tą pa
čią savaitę pardavė kitiems imigrantams.

(Bus daugiau)

SO. BOSTON, MASS.
RADIO

Šeštadienio, Nov. 12, radio 
programa per stotį WORL, 
8 :()() vai. ryte, bus sekanti:

1— Smuikininkas Longin Bui- 
nis, Jr. iš Cambridge.

2— Andrew Yuga iš So. Bo
stono pasakys monologą “Kam 
Tas Reikalinga.”

3— Pranešim radio kontesto 
laimėtojus..

Sekmadienio, Nov. 13-to 
programa per stotį WORL, 
9:00 vai. ryte bus sekanti:

1—Jonas Tamulionis, daini
ninkas ir armonistas iš Na
shua, N. II.

Po programai prašome pa
rašyti laiškelį ar atvirutę, pra
nešdami savo įspūdžius. Rašy
kit į Station WORL, Lithua
nian Program, Boston, Mass.

Steponas M inkus, 
garsintojas.

Jeruzale. — Palestinos 
arabai sukilėliai išplėšė paš
tą ir sudegino didelį žydų 
sandėlį Haifoj.

Anglija Žada Tarpininkauti 
Ispanijoj ir Chinijoj

London. — Anglijos ka
ralius Jurgis, atidarydamas 
seimą, perskaitė kalbą, pa
gamintą ministerių kabine
to. Ta kalba “apgailestau
ja,” kad vis dar tęsiasi pi
lietinis karas Ispanijoj, ir 
žada tarpininkaut taikos 
atsteigimui Ispanijoj ir tarp 
Japonijos ir Chinijos; tuo 
pačiu laiku, sako, Anglija 
ginsianti savo reikalus Chi
nijoj.

“Karališkoji” kalba keti
no vykdyt “draugiškumą” 
su Vokietija, tačiaus primi
nė, kad Anglija dar smar
kiau ginkluosis.

Washington. — Amerikos 
politikai stebisi, kad Angli
jos karaliaus kalboj seimui 
nėra nė vieno žodžio apie 
darymą palankios prekybos 
sutarties su Jungtinėm Val
stijom.

WORCESTER, MASS.
Iš Komunistų Partijos 

Darbuotės
Lapkričio 3-čią dieną va

kare likos sutverta lietuvių 
komunistų kuopa. Šiame susi
rinkime įstojo 5 nauji nariai į 
Komunistų Partiją. Susirinki
mus nusitarėm laikyti du kar
tu į mėnesį, pirmą ir trečią 
panedėlį kiekvieno mėnesio. 
Sekantis susirinkimas įvyks 21 
d. lapkr., 29 Endicott St., 7:30 
vai. vakare.

Dabar visi draugai simpati- 
kai yra kviečiami stoti į Lie
tuvių Komunistų kuopą. Šia
me susirinkime likosi nutarta 
šaukti masinį mitingą 20 d. 
lapkričio pagerbimui Antano 
Mozurkos, tai yra, sūnaus mū
sų veikėjų draugų Mozurkų. 
Antanas žuvo Ispanijoj karo 
lauke prieš fašistus. Atminčiai 
jauno draugo ir kovotojo, pa- 

j skutinę pagarbą atiduoti, Ko
munistų Partijos lietuvių kuo
pa prašo visus skaitlingai atsi
lankyti 20 d. lapkričio.I

Koresp. J. M. L.
skelbti, kaip stokjarduose greit galima darbą gauti, ir 
kaip daug žmonės čia uždirbą. Žmonės pradėjo plaukti 
miniomis, o senis Durham’as spaudė juos kas kart vis 
labiau ir labiau, paskuba darbe ir išnaudojant visas jų 
pajėgas, o paskui parsikvietė kitus. Lenkus, kurie atvyk- 
dinėjo dešimtimis tūkstančių, lietuviai suvarė į ožio 
ragą, o dabar lietuviai savo vietas turi užleisti slova
kams. Ar yra kur nors tauta skurdesnė ir gyvenanti 

\ vargingiau už slovakus, Majauskų Močiutė apie tai ne
žinojo, tačiau, ji sakė, skerdyklų savininkai kur nors 
dar suras*). Gana lengva svetimšalius parsivilioti, nes 
čia algos, po teisybei, buvo kur kas didesnės, ir tik 
kai jau būva per vėlu, žmonės apsižiūri, kad čia ir vis
kas labai brangu. Taigi žmonės pasijunta beesą, kaip 
žiurkes spąstuose, o čia kas dieną kemšasi minios kitų. 
Vienok žmonės turės kada nors atkeršyti, nes dalykai 
taip blogai nuėjo, kad jau nebegalima pakelti; taigi jie 
visi turės sukilti ir skerdyklų savininkus bei prižiūrėto
jus išganabinti. Majauskų Močiutė buvo socialiste; kitas 
jos sūnus buvo išsiųstas i katorgą, Sibire, ir senė našlė 
seniau bandė net ir prakalbas sakyti, gal todėl ji mū
siškiams tail) baisiai išrodė.

Mūsiškiams labiau rūpėjo jų namų istorija, tad jie 
ir ragino Močiutę apie tai kalbėti. Minėtoji vokiečių 
šeimyna buvo geri žmonės. Teisybę sakant, Packingtow
ne buvo labai daug, kuriems nenusisekdavo, bet tieji 
dirbdavo sunkiai, tėvas laikėsi savo darbo ir jie jau 
buvo išmokėję už namus kur kas daugiau, kaip pusę. 
Bet jis tapo užmuštas Durham’o skerdykloj keltuvo 
(elevatoriaus) nelaimėj.

Kiek vėliau, atsikraustė airiai ir jų buvo daug; 
vyras gerdavo ir mušdavo vaikus taip, kad riksmas toli 

* būdavo girdėt per naktis. Jie visados užvilkindavo nuo
mos mokėjimą, bet kompanija elgėsi gana gerai su jais. 
Jiems daug gelbėjo politika,- kokia,—Močiutė gerai ne
galėjo pasakyti,—bet Lafferty šeima priklausė prie 
“War Whoop League” (Karo Rėksnių Sąjungos), kuri 
buvo lyg tai visokių niekšų ir valkatų toje apielinkėje 
politinis kliubas, o jeigu kuris priklausė jai, tai galėjo 
nesibaiminti, kad jį už ką nors suareštuotų. Kai kada 
Laffertį pagaudavo su gauja plėšikų, o kartą sustvėrė 
juos, kai, pavogę biednų žmonių karves, papjovė jas ir 
tūloje šantėje, užpakalyje jardų, pardavinėjo mėsą. Už 
tai kalėjime jis buvo tik tris dienas ir sugrįžo juok
damasis ir jo už tai net iš darbo nepavarė. Tačiau be
girtuokliaudamas jis visai į nieką pavirto ir fiziškai 
nusilpnėjo; viens jo sūnų, kuris buvo gana šaunus vyras, 
užlaikė jį ir visą šeimyną apie per du metu, bet ir tas 
gavo džiovą.

Tai kitas dalykas,—pertraukė Majauskų Močiutė sa
vo pasakojimą,—kad tie namai nelaimingi. Kiekvienoje 
šeimynoje, kuri tik juose gyveno, kas nors turėjo gauti 
džiovą. Nieks negalėjo pasakyt, kodėl taip buvo: kas nors 
turėjo kenkti namams, ar gal jau jie taip buvo pastatyti. 
Tūli žmonės sakydavo, kad negerame laike jie pradėti. 
Tas pats buvo su daugeliu kitų namų Packingtowne. 
Tarpais pasitaiko kurį nors kambarį galima net išskirti: 
kas tik jame miega, tai vis vien kaip numiręs. Šituose na
muos pirmiausiai gyveno airiai, po jų gyveno cechų šei
myna ir ta neteko vaiko,—bet tiesą kalbant, sunku buvo 
pasakyti, kas kenkia vaikams, dirbantiems skerdyklose. 
Tuomet dar nebuvo įstatymų, nustatančių vaikų darbui 
amžius, ir skerdyklų prižiūrėtojai priimdavo į darbą 
kūdikius. Girdint tai, mūsiškiai klausė su nusistebėjimu 
ir Močiutei vėl prisiėjo paaiškinti, kad dabar įstatymai 
uždraudžia priimti į darbą jaunesnius, kaip šešiolikos 
metų amžiaus. Ir kodėlgi taip? jie klausė. Jie buvo be
sirengią leisti į darbą Stanislovėlį. Na, kas dėlei to, tai 
nekeikia per daug rūpintis, suramino juos Močiutė, nes 
įstatymai didelio skirtumo tame nepadarė, ne bent tiek, 
kad privertė žmones meluoti kas link jų vaikų amžiaus. 
Žingeidi! būtų susižinoti, ką įstatymdaviai norėjo tuo 
pasiekti, kadangi randasi daug šeimynų, kurios neturi

♦) Karo metu ir tuojau po karo Čikagos skerdyklosna pradėta smarkiai 
traukti iš Piet. Valstijų negrai; šiuo tarpu jų ten dirba labai daug. Net 
ir jie dabar jau rimtai kalba ir stoja į uniją.—Red.

141.738
ŠEIMYNOS PASIRINKO

LA1MĖKIT G. E. VACUUM VALYTUVĄ IR $50 PINIGAIS! < Vėliausio modelio General Elictric valytuvas gatavai su prietaisais! 5 duodami kas savaitė! Dėlei 
smulkmenų užsistatykite “Around the World in New York,” kas antradieni 7:80 P. M., WJZ.

Sekamas svečias žvaigždė, panelė HELEN CLAIRE

Edison0

Bargeną

bar<l0T
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WILKES BARRE, PA. Baltimore, Mi
Wilkes Barre ir Apylinkės 

*/ Lietuvių Žiniai
Lapkričio 15-tą dieną ALD 

LD 12-tas Apskritys rengia šo
kius didžiulėj Eagle’s Ball
room, 37 N. Washington St. 
Pradžia 7-ta valanda vakare. 
Muzika bus viena iš geriausių, 
W. B. A. X. Radio Review. 
Todėl vietos ir apylinkės au
gusius ir jaunimą kviečiame 
skaitlingai dalyvauti šiame 
parengime, kad galėtume pa- 
remt apskritį finansiniai. 
Kviečiame visas ir visus.

Apskričio Valdyba.

Jaunuolių Parengimas
šį sekmadienį, lapkričio 13 

d., 2 vai. po pietų, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 48 
kuopos jaunuoliai ruošią ne
paprastą socialį parengimą. 
Atvažiuoja net iš Brooklyn© 
L. D.S. jaunimo sekretorius 
John Orman pasakyti prakal
bą. Dar daugiau, jis rodys ir 
krutamas paveikslus apie LDS 
seimą ir sporto olimpijadą.

Kviečiame dalyvauti senus 
ir jaunus.

te. Prašome visus lietuvius, vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti šiame 
koncerte. Po Koncerto bus šokiai 
prie geros orkestros. įžanga 35c. 
Vaikam 15c. Kviečiame visus.

(264-265)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, lapkr. 13 d. Liet. 

Svet., 29 Endicott St., Bendras 
Draugijų Komitetas rengia didelę 
vakarienę su muzikalu programa. 
Visas pelnas nuo šios vakarienes yra 
skiriamas Ispanijos Liaudies Kovo
tojams prieš fašizmų. Kviečiam vi
sus vietinius ir apylinkės Demokra
tijos Laisvės mylėtojus dalyvauti 
šioj vakarienėj. Pradžia 6 vai. vak.

(264-265)

h

LAISVfi

Šeštadienį ir sekmadienį bus žmo
gus per visų dienų. Dar sykį prime- 
nam draugams, kad ateiti į pagelbų.
Labai svarbu! (264-265)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 13 d. lapkr., 3 vai. p. p. 
31 Berkeley St. Kiekvieno nario yra' 
privalumas ateiti į susirinkimų nes 
bus rinkimai delegatų į ALDLD 7- 
to Apskr. konferencijų. “Laisvės” 
vajaus reikalai ir narių pasimokčji- 
mas už šiuos metus bus ant dieno- 
tvarkio. (264-265)

įvairiausiais kostiumais ir siekti lai- Bus rodoma viena iš geriausių fil- į lietuvius dalyvauti ir iškilmingai ap- 
mėjimo dovanų! 1-ma dovana bus mų apie Amerikos žmęnių gyveni- vaikščioti Sovietų Sąjungos gyvavi- 
duota už įvairiausi kostiumą, o 2-rą mų “The People of Cumberlands,” mą, jos išsilaikymą ir pažangą per
už juokingiausi. Len Girnio orkestrą taipogi gera Sovietinė filmą. Tin- 
gros įvairius lietuviškus ir ameriko- karnų kalbų pasakys geras kalbėto-
niškus šokius. Publika galės pasi- jas. Užtikriname, kad vakaras bus 
vaišinti gėrimais ir užkandžiais, labai įdomus, tad kviečiame visus
įžanga tik 25c. širdingai kviečiame 
•visus. — Komisija. (265-266)

21-nus metus.
įžanga bus tiktai 25 centai.
Visus užkviečia Rengimo Komite

tas. (265-266)

Wyoming, Pa.
Pasimirė drg. Paul Wasku- 

nas. Pašarvotas po num. 201 
Third St. Laidotuvės bus šeš
tadienį, lapkričio 12 d., 2:30 
vai. po pietų. Giminės ir pa
žįstami kviečiami atiduoti ve
lioniui Povilui paskutinį pa
tarnavimą, palydint į kapines.

Albertas Waskunas.

Parengimas įvyks Lietuvių 
Svetainėje, 853 Hollins St.

Rengėjai.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 13 d., pas drg. M. Kačinskie
nę, 1741 Van Storch Ave., 2 vai. p. 
p. Prašome narių skaitlingai daly
vauti, gausite knygą “Ūkanos.” At
siveskite ir naujų narių įrašyti į 
kuopų. (264-265)

Philadelphia, Pa.
Serga Draugė

Jau bus trys mėnesiai, kaip 
serga draugė Dijokienė. Da
bar draugė jau yra 83 metų 
amžiaus. Kai jaunesnė būda
vo, tai dirbdavo darbininkiš
kuose parengimuose. Dabar 
vienos rankos nevaldo. Jau 
senai turėjo operaciją ir buvo 
nupjautas vienas pirštas. Ir 
daugiau ligų prisideda senat
vėje.

O pinigų niekas negali tiek 
susitaupyti, kiek reikia pra
gyvenimui. Todėl ir draugei 
Dijokienei pagelba reikalinga. 
Pirmiausia pagelbon atėjo 
Lietuvos Dukterų Draugija. 
Draugija surengė “kortų pa- 
rę,“ sukėlė kelius dolerius ir 
surinko keletą šiaip daiktų 
dėl tos draugės. Ir Veikiantis
Komitetas paaukojo $5.

Nepamirškime, gelbėkime 
vienas kitą. Ateikite draugę 
aplankyti. Ji gyvena po num. 
462 North 6th St.

E. Mulokiutė.

Visi žydai Gaudomi Vien
uos Gatvėse

Kassel, Vokietija. — Na- 
ziai čia išdaužė langus žy
dų bažnyčios ir vienos dirb
tuvės. Viennoj nazių pplici- 

I ja areštuoja visus žydus, 
į pasirodančius gatvėse.

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, lapkr. 11 d. įvyks Ly

ros Choro pamokos ir susirinkimas. 
Todėl visi būkite kaip 8 vai. vakare, 
nes turėsime labai daug svarbių da
lykų svarstyti. Prašome ir senus 
choristus dalyvauti. (264-265)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 13 d. lapkr., Žydų Svet., 
kampas Ferry ir Walnut. gatvių. 
Prasidės 2:30 vai. p. p. Visi nariai 
būkite, nes bus išduotas raportas iš 
ALDLD 6-to Apskr. konferencijos. 
Taigi turėsime diskusijas Demokra
tinio Fronto klausimu. — Sekr.

(265-266)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. lapkr., penktadienio vakare, 7 
vai. pas M. Norbutų, 210 I-Iazle Si. 
Visi nariai-rės malonėkite pribūt į
virš minėtų susirinkimų laiku. Pra
šome ir užsimokėti duokles už 1938 
m. Taip pat atsiveskite ir naujų na
rių. — Sekr. J. V. S.

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 13 

d. lapkr., sekmadienį, 2-rą vai. po 
pietų, B. Poteliūno Svet., 53 Bank 
St. Visi nariai ir narės dalyvaukite 
susirinkime ir užsimokėkite duok
les reguliariai, kad neliktumėt su
spenduoti arba išsibraukę. Taipgi 
malonėkite atsivest ir naujų narių 
prirašyti į kuopą.—J. V. S. Kp. • 
Sekr. (265-266)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks1 

pirmadienį, 14 d. lapkr., 7:30 v. v. i 
Laisvės Choro Svet., • 57 Park St. 
Draugai, susirinkimas labai svarbus, 
delegatai išduos raportą iš 3-čioJ 
Apskr. konferencijos, komisija iš
duos raportų nuo pereito baliaus, 
turėsime ir' kitų svarbių dalykų ap
tarti. Knygas jau prisiuntė, kurie
užsimokėję duokles galėsite pasiimti 
knygų. Prašome ir naujų narių at
sivesti, dabar įstojimo nėra.

(265-266)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
ivairkm spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BM'i Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6181

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HUDSON, MASS.

d. lapkr., Sekmadienį, 3 vai. p. p. 
II. L. Piliečių Kliubo svetainėje. 
Prašome visų narių dalyvauti, nes 
turėsimo daug reikalų sutvarkyti iš 
priežasties mirties fin. sekr. A. R. 
Rimkus. Taipgi ateidami į susirinki- 

Į mą, pasistengkite atsivesti po vieną 
naują narį į kuopą prirašyti.—Org. 
Yaskevich. (264-265)

HARTFORD, CONN.
Bendras Parengimų Komitetas 

rengia didelį balių, įvyks 12 d. lap
kričio, šeštadienį, 6:30 v. v. Laisvės 
Choro Svet., 57 Park St. Bus gera 
orkestrą šokiams. Turėsime įvairių 
laimėjimų, skanių užkandžių ir gė
rimų. įžanga 25c. Kviečiame visus 
dalyvauti. — Kom. (264-265)

Elizabeth, N. J.
Kviečiu Talkon

L.D.P. Kliubo Salėje, 408 
Court St., lapkričio 5 d. įvyko 
“Laisvės“ vajininkų balius. 
Svečių turėjome nedaug, ale 
balius buvo pasekmingas. At
liko pelno $21.30. Tai mums 
pagelbėjo šie draugai: V. 
Paulauskas paaukavo butelį 
degtinės ir butelį vyno; ir J. 
Warwick as aukavo geros deg
tinės butelį, kuris buvo išleis
tas ant išlaimėjimo. Tai labai 
ačiū tiems draugams, ' kurie 
supranta “Laisvės“ vajininkų 
darbą ir darbininkišką judėji
mą. Ir dėkavojam draugams 
“fundatoriams“ ir visiems, ku
rie dalyvavo mūsų parengime. >

Labai gerai pasidarbavo ba
liaus reikalais P. Saulis, P. 
Poškus ir V. Paulauskas. Ačiū 
labai, draugai, už jūsų pasi
darbavimą.

Ir aš su savo draugais pra
dėsiu tvirčiau darbuotis dėl 
gavimo naujų skaitytojų. Ir 
mes tiek storosimės, kad Eli- 
zabethą pastatyti į pirmą vie
tą, ketvirtą metą. Mano drau
gai, kurie turi mašinas, prisi
žadėjo gerai pasidarbuoti dėl 
vajaus: D. Burkauskas, A. Gu
daitis, K. Pociūnas, V. Pau
lauskas, A. Lukoševičius, B. 
Barkauskas, L. Slančiauskas ir 
C. Andriunas.

Brangūs draugai elizabeth- 
iečiai ir iš apylinkės, nuo šir
dies prašau stoti tvirčiau į 
darbą, ba jau visai trumpas 
laikas beliko. Aš prašau jūsų 
ne dėl savo gerovės, ale dėl 
viso darbininkiško judėjimo ir 
apšvietos, kad susilauktumėm 
geresnį gyvenimą.

A. Stripeika.

PHILADELPHIA, PA.
Lapkr. 11, 12 ir 13 dd. bus “Tag 

Days,” rinkimas pinigų Ispanijai. 
Draugai prašomi į pagelbų, ateikite 
į Liaudies Namų, 735 Fairmount 
Ave., lapkr. 11 d., 4 vai. p. p., šeš
tadienį nuo 11 vai. ir sekmadienį 
nuo 10 vai. ryto iki vėlai vakaro.

BINGHAMTON, N. Y. 
Maskaradinis Balius!

Rengia ALDLD 20 kp., penktadie
nį, lapkr. 18 d., Lietuvių Svet., 315 
Clinton St., 7:30 vai. vakaro. Mes 
kviečiame visus Bingham tono ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti šiame

EASTON, PA.
Minėjimas Rusijos Revoliucijos
Paminėjimas 21-nų sukaktuvių 

nuo įsisteigimo Soviet ii Sąjungos 
bus puikiai vykdomas šeštadienį, 
lapkričio 12 d., 1938, Vandcrveer 
Svetainėje, 9-ta ir Washington Sts.,

a

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

DETROIT, MICH.
šeštadienį, lapkr. 12 d., Liet. Kom. 

Partijos 2 kuopa (West Side) ruo
šia “Victory Vakarą.’’ Pradžia 7:30 
v. v. Visi darbininkai, kurie dirbo 
rinkimų kampanijoj, pritarėjai ir 
draugai yra kviečiami dalyvauti. 
Draugijų Svet., 4097 Porter St. — 
Kom. (264-265)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Kalbos Kursas prasidės 

lapkr. 13 d., 920 E. 79th St., 10 vai. 
ryto. Ncsivėluokite. Klasės bus su
augusiems ir vaikams. Tėvai ateiki
te ir atsiveskite vaikus. J. Petraus
kas. (264-265)

LEWISTON-AUBURN, ME.
ALDLD 31 kp. rengia didelį kon

certą. įvyks lapkr. 11, 7:30 v. v. 
Šv. Baltramiejaus Svet., 387 Lisbon 
St., Lewistone. Dalyvaus pagarsė
jęs radio dainininkas Ignas Kubiliū
nas ir solistė Ona Baltrus iš Bosto
no. Akompanuos Elena Žukauskai-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHRONIŠKOS 
LIGOS

KRAUJO, ODOS 
IR NERVŲ LI
GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ 

ir SKILVIO LIGOS, HEMORROI-
DAI ir kiti MEŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLES ligos iiZkitos staigios ir 
chroniškos ligos VYRŲ ir MOTE
RŲ gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasekmėmis. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimų

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

7

smagiame baliuje, apsirengti kuokaip 7:30 vai. vakare.

Copyright, P. Lorillard Company, 1935

ran
Clement Vokietaitis

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savinihkas

Gerai Patyrę Barberlal 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

s
s 5

S

FRANK DOMIKAITIS
3

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Pui-Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus, 
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

3

3 
Į

3

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Orui Atvėstant Gerkite Brocket’s Ale
šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 

Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 
mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo
Lietuvio Brevv-Masterio Oskaro Brockerto

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
Jis yra daromas iš grynų miežių salyklos su EuropiŠkais apyniais. 

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistą.

Ėlius-Ale yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl visokiame klimate jis yra naudingesnis gerti, jis 

paakstina jūsų kūną energingiau veikti
Lietuvių bizniai, kurie verčiatesi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristaty \ lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co , Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.

Telefonas: Humboldt 2-7904

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-8
Nėra valandų sekmadieniais

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių 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 paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stągg Street Brooklyn, N. Y.

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi
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LAISVĖ “ Penktad.,' lapkr. 11, 1938

NewWko^g^^Zinioi
Fay, naujai išrinktas nauja- 

dalybininkas kongresmanas, 
turėsiąs pasiduot operacijai . 
ant kaires kojos, kuri buvo 
žeista pasauliniam kare.

su-

Pasigrožėkite Iš Visos Šalies Parinktais 
Lietuvių Talentais; Sueikite Draugus

Kultūriškas Vakaras

Šį sekmad. į vykstąs lietuvių Aidbalsiai bus pasipuošę 
liaudies dienraščio “Laisvės” 
metinis koncertas bus tikra 
meno šventė, kurios progra
moje, didžiumoje, dalyvaus 
pačių lietuvių išauklėtas, me
ne kylantis j aim imas. Jis čion 
pribus iš šiaurių ir vakarų, iš 
iš visos plačios apylinkės ir iš 
tolimosios C’hicagos.

Tokius koncertus dienraštis 
duoda keleriopais

Visų pirma, “L.” 
tvarkyto j u-d i rektorių

tikslais, 
reikalų 
yra nusistatymas duoti geriau
sios rūšies programą, įvairu
mo. Dėlto, nežiūrint lėšų, su
kviečiami parinktiniausi talen
tai ne tik iš arti, bet ir iš toli. 
Tai dėlto girdėsime-matysime 
dainininkes A. Kenstavičienę 
iš Chicagos ir A. Mickevičiūtę 
iš Providence, smuikininkę B. 
Indruliūtę iš Scrantono, žymų
jį lietuvių tenorą Aleksandrą 
Vasiliauską, garsų rusų-italų- 
francūzų operų dainininką P. 
M. Nikolajevą.

Kitu “Laisvės” kilniu tikslu 
yra akstinimas-kėlimas talen
tingų lietuvių meno sjiėkų. Tai 
viena priežasčių, dėlko jūs 
kas metai matote naujas lietu
vių meno spėkas pasirodant 
“L” koncertuose, nors tas ir 
reikalauja didelių pastangų.

“Laisvė” per ištisus metus 
teikia daug svarbos ir para
mos lietuviu meno ir meninin
kų reikalams, tai dėlto “Lais
vės” koncerte jūs matysite- 
girdėsite šaunų jaunųjų lietu
vių chorą Aidą ir jo Aidbal- 
sius, vadovaujamus Žilinskai
tės- ir šalinaitės. Paskubusieji

Kaip Newyorkieciai Balsavę 
Gubernatorių

lie- 
dai-tuviškais kostiumais; jie 

nuos lietuvių liaudies dainas ir 
šoks lietuviškus liaudies šo
kius. Taip pat bus jaunų tik
rai n ų stygų orkestrą su savo 
ge r i a u s i a i s solistais.

Apart to, “Laisvė” yra lie
tuvių liaudies dienraštis ir jis 
neturi kitų reikalų, apart lie
tuvių liaudies reikalų. Ji drą
siausiai pasisako visais lietu
vius darbo žmones liečian
čiais klausimais, uoliai gina jų 
reikalus. Ji be baimės kelia 
aikštėn Lietuvos nepriklauso
mybės priešus ir uoliausiai ra
gina lietuvius visomis išgalė
mis darbuotis gint Lietuvos 
nepriklausomybę ir atsteigti 
demokratiją, kaipo stipriausi' 

nepriklausomybės gyni-

dėlto į “Laisvės” kon- 
atvyksta būriai svečių

Lietuvių Meno Sąjungos Apš. 
Komisijos rūpesčiu, pereito tre
čiadienio vakare, lapkr. 9, Liet. 
Am. Piliečių Kliubo svet. įvyko 
gražus, kultūriškas vakaras. 
Įdomią paskaitą davė D r. A. 
Petriką apie 30 m. atgal mirusį 
Lietuvos patriotą-visuomeninin- 
ką Povilą Višinskį, kurio visuo
meniniai nuopelnai negali būt 
užmirštim mūsų tautai. Dr. A. 
Petriką išsamiai aiškino netik 
apie Višinskio asmenį, bet ir 
apie tą gadynę, kurioje Višin
skis gyveno ir veikė.

Pirm pradedant paskaitą, en- 
semblis Aidbalsiai harmoningai 
sudainavo keletą dainelių. Tai 
grupė dainininkų, kurią vado
vauja muzikos mokytoja Bronė 
Šaknaitė. Ta grupė yra brook- 
lyniečių parengimų puošmena. 
Ji daug laiko, energijos ir net 
savo centų prideda besilavini- 
mui, kad teikti visuomenei 
smagumo. Bent retkarčiais, 
manau, Aidbalsiai turėtų gau
ti dolerį kitą į savo tuščią iž-

įvyks ir daugiau tokių vakarė
lių. K. Vidikas yra paruošęs 
paskaitą apie Šekspyrą, o taip
gi ir apie lietuvių kalbos pa
grindus; Dr. A. Petriką žada 
netolimoj ateityj duoti paskaitą 
apie lietuvių rašytoją žemaitę. 
Sakoma, kad ir daugiau 
gentų ruošiasi pasirodyti 
feratais.

inteli- 
su re-

nu- 
W.I

Detektyvas Frank Dunn 
sišovė savo namuose, 601 
168th St., N. Y. Sakoma, skun
dęsis nesveikata.

REIKALAVIMAI

Lauksime!
Vakaro pirmininkui 

Gužui paprašius aukų 
padengti

J. E. 
lėšoms 

, aukojo po 25 centus: 
V. Bovinas, Bieliauskas, Sasna,
B. Milčius, Karpus, M. Valilio- 
nienė. Viso su smulkiomis aukų 
surinkta $5. Rengėjai dėkingi 
dalyviams už paramą švietimo 
darbui. P-c.č.

Reikia 10,000 Aukų Rinkėjų

Reikalinga moteris J šlubą, pri
žiūrėti 3 melų vaiką. Darbas ant vi
sados. Kambarys ir maistas. Užmo
kestis pagal susitaikymą. Galite 
ateit sekmadieniais arba pasiųst lai
šką ant sekančio antrašo: 126-02 — 
1501b Ave., So. Ozone Park, N. Y. 

(264-266)

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Am. Piliečių Kliubas ren
gia vakarienę, gruodžio 31 d., (lau
kiant naujų metų). Įvyks Piliečių 
svetainėje, 280 Union Avė. Vakarie
nė prasidės 7 v. v. Bus skanių val
gių ir gėrimų, taip pat turėsime go
rų programų. Tikietas 
niui, vien tik šokiams 
me visus dalyvauti. —

(264-265)

$1.50 asme- 
25c. Kviečia- 
Rengcjai.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
101 NO. Bill STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6 -8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

-------- -- ------------------r-

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
68 vakare 
ir pagal sutartį.

Tel. Mansfield 6-8787
► — >- •——— —-—— — -———-------------■——

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

•

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2 —8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

įrankį 
me.

Tai 
c ertus
iš tolimesnių kolonijų ir dėl
to tūkstančiai Brooklyno ir 
apylinkės lietuvių padeda į 
šalį visus kitus reikalus, o da
lyvauja “Laisvės” programo
se, kad pasigrožėti puikiomis 
programomis, sueiti iš toli at
vykusius svečius ir paremti sa
vo geriausį draugą ir vadą 
dienraštį “Laisvę”, kuris sto-- 
vi jų reikalų sargyboje per iš
tisus metus.

Koncertas įvyks šį sekma
dienį, lapkričio (Nov.) 13-tą, 
3:30 po pietų, Labor Lyceum, 
949 Willoughby Ave., Brook
lyne. Po koncerto šokiai. Įžan
ga 50c., 75c. ir $1. Vien tik 
šokiams 40c. Norintieji pasi
rinkti vietas, prašomi įsigyti 
bilietus iš anksto.

Gražiai pasirodė dvi jaunuo
lės su piano ir dainų duetais. 
Tai buvo Lillian Milčiūtė ir 
Anna Daukančiūtė. Jos yra B. 
šalinaitės mokinės. Labai gra
žu, kad mūsų priaugančios jė
gos pratinamos tarnauti visuo
menei.

Girdėjau, kad greitoj ateityj

Abrahomo Lincolno Briga
dos draugai atsišaukia į orga
nizacijas ir geros valios pavie
nius pasidarbuoti rinkime au
kų. Jos bus renkamos aprūpi-1 
nimui Ispanijos karo veteranų, 
kurie virš metus laiko kovojo 
Ispanijoj ir daugelis sugrįžo 
be sveikatos, reikalingi gydy
mo, priežiūros, drabužių iri 
paramos pragyvenimui, kol iš 
naujo įsikurs, gaus darbus. 
Rinkliava bus ištisą savaitę, 
12—19 šio mėnesio. ,

21-mas PAMINeJIMAS

Kas Važiuojat Kalifornijon?

Kongreso Vakarienė 
Ir Šokiai

arti ■
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? Vieta

Atlankykite Į
AUGUSTO LESSINGO

LINKSMĄ UŽEIGĄ
, L.L* tinkama kaip pavieniam, J 

| taip ir grupėm bei parėm: yra di-» 
I delis kambarys su daugeliu stalų. į S I
I Galėsit pasiklausyt smagių lietu-! 
| viškų polkų ir išsigerti alučio Į e 7

Augusto vieta:

Linden Bar & Grill

F
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bloga/ reumatški. ] 
skaušm'ai mane stačiai 
IŠ PROTO VARO Ak NETURITE 

f* N kokių vaistų, 
KAD MAN
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A$ PARDUODU DAUGIAU
PAIN-EXPELLERIO.NE6U KITŲ
VAlSTŲ.biSIKANKINANlItM5
KbUMAIZMO bKAUbMAlS.
1OKl$ PUIKUS KAISTAS. .V-ąM

KAD IR AŠ PAIS JĮ ziį J.
NAUDOJU. r>\-Ji

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

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Šiuos žodžius rašant, New 
Yorko valstijos balsavimų pa
sekmės, bent kas liečia vy
riausius kandidatus, buvo
pilnai apskaitliuotos. Bet mie-| 
sto pasekmės pilnai žinomos. 
Penkios didžiojo New Yorko! 
dalyse už kandidatus į guber
natorius ir gub. padėjėjus 
balsuota sekamai:

Jei kas automobiliu važiuo
jat į Kaliforniją, tai galite 
padaryt kalną naudos draugui 
Viktorui Januškai, paimant ir 
jį su savim. Tuo pačiu su
mažintume!'ir savo kelionės 
kaštus. j

Kaip jau buvo rašyta, drg. | 
Januška sunkiai serga plaučių 
nusilpimu. Kaip jis pats ma
no, tai gali būt pasekmė jo 
darbo prie šlipavimo žiedų ir 
kitų auksadaikčių. Tai nėra! 
džiova, kaip daktarai ligon-1 
butyj nuodugniai kelis kartus, 
ištyrė,
silpimas. 
sako daktarai

1 šeštadienio vakare, 
19 d., 
liečiu 
Union 
$1.25. 
kestra. Kurie nenorės vakarie
nės, tik pasišokti, tiem įžan- išrinko tris narius
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Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyno Skyriaus antra 
vakarenė jau nebetoli. Atsibus 

lapkričio
Lietuvių Amerikos Pi- 

Kliubo svetainėje, 280 
Avė. Tikietų kainos 
Šokiams bus gera or- ir šiltas klimatas.

LDS 1 kuopa,

bet šiaip plaučių nu- 
Vienintėlė gyduolė, 

tai sausas

Manhattan
Bronx
Brooklyn
Queens
Richmond

Už Lehman

375,098
320,883
538,375
202,955

29,995

Už Dewey

185,536
119,600
255,281
196,490
27,734

ga tik 25c. Vakarienė bus 
apatinėje svetainėje, o šokiai 
viršutinėje. Pradžia 7:30 v.

Vakarienė bus gera, tik pa- 
sistengkite tikietus 
anksto.

Brooklyne, 
į komisiją 

drg. Januš-

įsigyti iš

Viso mieste
1,467,306

Vi Poletti

365,932 
332,500 
547,388 
207,591 

32,146

Manhattan
Bronx
Brooklyn 
Queens 
Richmond

784,641
Už Bo'ntccou

167,541
100,657
211,916
172,843

23,215

Laike vakarienes 
certinė programa.

Kviečia visas ir

bus ir kon-

visus,
Kongreso Komitetas.

Laisviečiam Sveikinimas
Iš Floridos

Viso mieste
676,172

pilnais) 
kad visoj 
Lehmanas 

o Dewey— 
gavęs

ne

1,475,507
Vėliausiais (dar 

daviniais sakoma, 
valstijoj bendrai 
gavęs 2,383,584,
2,316,078; Lehmanas 
67,506 balsus daugiau už De
wey. Poletti mieste ir visoj 
valstijoj gavęs 2,339,387, o 
Bontecoue — 2,084,712. Leh
manas ir Poletti buvo ant de
mokratų ir Amerikos Darbo 
partijos tikietų, Dewey ir Bon- 
tecou buvo ant republikonų ti- 
kieto.

Plačai žinomas brooklynie- 
tis laidotuvių direktorius Mat
thew P. Ballas-Bieliauskas da
bar išvykęs Floridon, iš kur ji
sai rašo sekamai:

“Sveikinu ‘Laisvės’ visą šta
bą ir visus ‘Laisvės’ skaityto
jus ir rėmėjus su šiltais saulu
tės spinduliais iš Miami Beach, 
Florida. Neužilgo pasimaty
sime.”

sukėlimui fonduko 
kai nors ant kelionės į Kali
forniją. Iš to fonduko būtų 
užmokėta tam, kuris automo
biliu važiuodamas į Kalifor
niją pasiimtų ir draugą Ja
nuška.

Jei kas tokiai kelionei da
bar rengiatės, praneškit apie 
tai draugui Vikt. Januškai, i 
109-47 — 115th St., Richmond 
Hill, L. L, N. Y. J. Kuodis.

PAJlEŠKOJIMAr
Pajieškau darbo kaipo mėsinin

kas (butcher) arba dirbti restaura
cijoj. Esu švarus žmogus, nerūkau, 
esu blaivininkas ir teisingas. Turiu 
gerą paliudijimų. Nereikalauju auk
što užmokėjimo. Prašau rašyti: 
Mayauskas, 46 Ten Eyck St., Broo
klyn, N. Y. (265-267)

LIETUVIŲ RADIO

Roe Moritz, newyorkietis, su- 
Aoikytas po $1,000 kaucijos. 
Kaltinamas išgavęs $65 nuo 
Jean Farber pažadais gaut jos 
giminėms vizą išvažiuot iš Vo
kietijos.

Klausykite Lietuvių Radio 
Valandų, vadovaujamų Vinco 
Matusevičiaus, iš didžiulės ra
dio stoties WBNX, 1350 kc., 
antradieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais, 9 valandą 
tais.

Radio Valandos raštinė 
dara nuo 8 vai. ryto iki 
vai. vakaro. Adresas: 390 
rimer St., Brooklyn, N. Y. 
lefonas: Evergreen 7-3787.

ry-

at-
10

Te-

PAJIEŠKOMI:
Morta, Jieva ir Stanislovas JA

KUBAUSKAI, Lauryno arba Raulo 
Jakubausko ir Mortos Senutaitės 
vaikai. Jiems priklauso dalis jų mi
rusio dėdės Jono Jakubausko pali
kimų. Jieškomi asmenys arba apie 
juos žinanti, prašomi atsiliepti j Lie
tuvos Generalinį Konsulatą.

Vincas, sūnus Adomo, JOZENAS, 
gimęs Gaižūnų kaime, Linkuvos 
valsČ., Šiaulių apskr. 1884 m. lapkri
čio mėn. 17 dieną; iki 1902 m. gyve
nęs Philadelphia, Pa. Jam priklauso 
dalis jo brolio JUOZO JOZENO pa
likimų. Jei Vincas miręs, jo įpėdi
niai prašomi atsiliepti į Lietuvos 
Generalinį Konsulatą.

Vincas, sūnus Jono, BANYS, taip
gi žinomas kaipo William Banis, gi
męs Šudonilų kaime, Burimonių 
valsč., 1872 m. lapkričio mėn. 2 d. 
Jam priklauso dalis jo brolio An
driaus Banio palikimų. Vincas Ba
nys arba apie jį žinanti asmertys 
prašomi atsiliepti į Lietuvos Gene
ralinį Konsulatą, 16 West 75 Street, 
New York City.

New Yorko Valstijos Komu
nistų Partija suteikia

“Truth to Your Eyes...”
(Iš Tom Paine)

Dramatiškas Spektaklis

Pirmad., Lapkričio 14-h
Pradžia 8 vai. vakare

Madison Square Garden
50th Street and 8th Avenue

Šimtai artistų, šokikų, 
muzikantų, ir choras

Kalbėtojai:
EARL BROWDER
JAMES VV. FORD
MOTHER BLOOR

Chairman
CHARLES KRUMBEIN l

Tikietai: $1.65, $1.10, 65c, 25c, 
visuose Workers’ Bookshops

Noudoldtc tq linimentq, kurį jūsų levai ir levų ievai nau
dojo nuo 1867 melų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bonkutę PainExpellcrio su Inkaru ant dėžutės 
pas savo vaistininkų.

mPAIN-EXPELLER
TAAOC SCO U S. PAT O»»

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvos-Amerikos Importo 
Ir Eksporto Bendrove

Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto 
B-vės Konservuotus kumpius ir Picnic hams 
didelėse ir mažose skardinėse, rūkytus kum
pius, rūkytą bekoną, luncheon meat, raugin
tus agurkus ir kepeninį paštetą (Liver Paste).

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams kaip 5 dėžės

LITHUANIAN-AMERICAN 
Import & Export Corporation

157 CHAMBERS ST., Tel. ‘Rector 2-2786 NEW YORK

Lietuviškame Monopoly 
Naujienybe

Šią Savaitę Yra Papigintos Sekančios 
Degtines:

PHILADELPHIA RYE, 4 metų bonded degtinė, 
100 proof, kurios kaina buvo kv. $3.39, dabar 
$2.49 kv., $1.29 pantei, 68c puspantei. J

TWO NATURALS, Kentucky bourbon, GIen< 
more distilerio degtines, 90 proof, 1 metų senu* 
mo, nustatyta kaina kv. $1.84, mes parduoda
me pilną kvortą už $1.45, ° 3 kvortas už $4.00«

MUBLEItff

TREČIUI
Manhattan

WCKTAll*

^TAIPGI TŪKSTANČIAI KITOKIŲ DEGTINIŲ, 
KONJAKŲ; SCOTCH IR ĮVAIRIŲ VYNŲ

Tel. EV. 7-2089 LIC.—L 72

REPUBLIC LIQUOR STORE
415-417 Keap Str. arti Grand Str.

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Į t Vapor Room,
\ 1 Room, Large

yV Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

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

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

Sun. all day and night

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

| Vietos ir impor- 
j tuotos degtinės ir 

1^ vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
Ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už- 

> eikite susipažinti.

Kiekvieną sub at ą 
karšta vakarienė. 
Atskiras . kamba. 
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS
• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
9 Visas maistas geriausios rūšies. •
J KAINOS ŽEMOS J
• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfiJE •

: JOSEPH AŽYS :
J 520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. J
• corner Union Avenue •




