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KRISLAI
Velniop su tokiu džen

telmeniškumu.
Įstatymas kaip pančiaka.
Pakūta už griekus.
Kunigai nebėga, y

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

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

Visi smetonininkai virto 
didžiausiais nachalais. Or
ganizacijų susirinkimuose 
jie pažangiuosius lietuvius 
pikčiausiai plūsta, kacapuo- 
ja, visaip įžeidinėja.

O kai kurie pažangiečiai 
virto tokiais džentelmonais, 
jog gražiai sau sėdi ir tyli, 
kai smetonininkai ant jų 
galvų kuolus tašo.

Tas tiesa, kad mums rei
kia rimtumo ir šaltumo, bet 
viskam yra ribos. Jeigu Lie
tuvos draugai leis save 
purvinti ir plūsti, tai neuž
ilgo saujalė Smetonos-Hitle- 
rio agentų sukaneveiks 
kiekvieną lietuvių organiza
ciją bei draugiją.
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Anglai Bombardavo 
Vokietiją Per 

500 Mylią
Kas Minutę Anglų Lakūnai Numetė 100 Bombų ant 

Vokiečių Pozicijų; Atakavo ir Italiją

AMERIKOS SUBMARINE 
DALYS J HONG KONGĄ

Brolis Jurgelionis nesusi- 
valdomai užpykęs ant SLA 
kuopų ir narių. Ot, nei kuo
pos, nei nariai neaukoja sa
vo sunkiai uždirbtų centų 
po Hitlerio skvernų susi- 
spietusiems smetonininkams

S.L.A. nariai puikiai da
ro. Nė cento tiems buvu
siems Lietuvos liaudies 
smaugikams! Tegul jie pra
kaitu kaktos savo duoną 
užsidirba, tai pažins, ką 
reiškia darbininko gyveni
mas.

London, spal. 21. — Nak
tį ir iš ryto Anglijos orlai
viai bombardavo vokiečių 
fabrikus ir karinius punk
tus keturiose Berlyno sri
tyse ir per 550 mylių į 
įvairias puses nuo Berlyno. 
Anglų lakūnai kas minutę 
numetė po 100 bombų į vo
kiečių prieplaukas šiaurinė
je Franci j oje. . Didžiosios 
anglų kanuolės taipgi įnir
tusiai šaudė, atsakydamos į 
šūvius vokiečių kanuolių, 
kurios iš Francijos bombar
davo Doverį ir kitas pieti
nės Anglijos prieplaukas. 
Per pustrečios valandos an
glai numetė bent 15 tūks
tančių bombų į įvairius ka-

riniai svarbius vokiečių 
punktus.

Anglų orlaiviai taipgi 
pleškino italų fabrikus Mi
lane ir kitur šiaurinėje Ita
lijoje.

Vokiečių orlaiviai vėl at
kakliai bombardavo Londo
ną ir kitus anglų miestus di
džiomis sprogstamomis ir 
padegamomis bombomis. 
Anglai per 24 valandas nu
šovė žemyn 9 vokiečių orlai
vius. Nazių lakūnai šiuo 
žygiu padegė bei apardė 
dar dvi Londono ligonines; 
be kitų užmuštų bei sužeis
tų londoniečių, jie sužeidė 
ir 30 policininkų.

Hong Kong. — Jungtinės 
Valstijos jau du mėnesiai 
kai gabena sųbmarinų dalis 
į Hong Kongą, anglų kolo
niją. Spėjamą, jog iš tų 
dalių galima subudavot 
ten submarinai. Nužiūrima, 
kdd Amerika sykiu su An-

* glija rengiasi iš Hong Kon-
• go veikti prieš Japoniją.

Slėptuvės Angly Mies
tui Pagal Komunistu 

Rėmėjo Planą

278 Kunigai Protestuoja, Kad 
Laužoma Mažųjų Partijų 

Rinkimų Teisės
žymūs Dvasiškiai Perspėja Prezidentą Rooseveltą, 
Atiminėjimas Rinkimų Teisės iš Komunistų ir Kitų 

žųjų Partijų Yra žingsnis į Diktatūrą

Washington. — 278 kuni
gai dvidešimt vienos krikš
čioniškos tikybos $ 37 vals
tijų atsiuntė bendrą protes
to pareiškimą prezidentui 
Rooseveltui ir teisdarystės 
ministeriui R. F. Jacksonui 
dėl to, kad “skandališkai ir 
visai neteisėtai yra laužo
mos rinkimų teisės” komu-

•*

kad
Ma-

Neseniai kongresas pri
ėmė įstatymą pavadintą 
“Hatch Act.” Šis įstatymas 
griežtai uždraudžia valdi
ninkams aukoti politinėms 
partijoms bei dalyvauti par
tijų kampanijose.

Bet demokratų partijos 
pirmininkas ponas Flynn 
sako valdininkams: Jūs tu
rite giminių. Tegul jie 
mums aukoja. Hatch Act 
neuždraudžia jiems savo ki- 
šenius aptuštinti.

Vadinasi, jūs duokite pi
nigų savo giminėms, o tie 
giminės savo vardu demo
kratų partijai paaukos.

Bus ir vilkas sotus ir oš- 
ka čiela.

Chinai Nukovė Du 
Tūkstančius Japo
nų, Atgriebė Miestą

Prancūzų Komunis
tai Veikia; Valdžia 

Juos Areštuoja
Chung king, Chinija. — 

Chinų vyriausybė praneša, 
kad jų armija užmušė 2,000 
japonų karių ir .atgriebė 
nuo priešo svarbų miestą 
Fengsiną, pietiniai - vidu
rinėje Chinijoje. Be to, chi
nai daugelį japonų sužeidę 
bei paėmę į nelaisvę.

1,100,000 Svary Vokiečių 
Bombų Numesta į Angliją

Beveik visi pabėgėliai iš 
Lietuvos yra prasižengėliai. 
Daugumoje jie yra buvę 
aukšti smetoninio režimo 
pareigūnai arba žvalgybi
ninkai.

Kiekvienas yra didelis 
griešninkas. Bijojo už sa
vo griekus atpakūtavoti, tai 
pabėgo iš Lietuvos.

Vokiečiai Praneša:
Berlin, spal. 21. — Vo

kiečių submarinas nuskan
dino pagalbinį Anglijos šar
vuotlaivį, 10,000 tonų, o jų 
lėktuvai oro torpedomis su
naikino tris prekinius anglų 
laivus.

Vakar vokiečių orlaiviai 
numetė milioną ir 100 tūks
tančių svarų bombų, naikin
dami anglų fabrikus, prie
plaukas, orlaivių stovyklas 
ir geso bei elektros fabri
kus. Be kitko, jie padegė ge
so fabriką Greenwiche, or
laivių dirbyklą Handley 
Page miestelyj, apardė vie- 
pą stambų vandentiekį ir iš-

Lyons, Franci j a. — Fran
cijos valdžia' tęsia ablavas 
prieš komunistus ir suėmė 
dar tris jų vadus. Sako, jog 
komunistai stengiasi atgai
vint slaptas savo kuopeles 
(celes) dirbyklose. Policija 
teigia, kad užtikus pogrin
dinę komunistų spaustuvę 
ir kiekius jų literatūros. 
(Šniukštai paleido šnekas, 
būk jie užtikę ir ginklų pas 
komunistus.)

Sučiupti komunistų lape
liai reikalauja nubaust 
Francijos valdovus už tai, 
kad jie įvilko Franci ją į ka
rą, o paskui pasielgė kaip 
šalies išdavikai vokiečiams.

Apart komunistų vadų, 
dabar Francijos policija su
ėmė 8-nis geležinkelių ir fa
brikų darbininkus kaip val
džios priešus. .

London. — Komitetas
Saugot žmones nuo Oro n/stų ir kitų mažumos par- 
Bombų Edinburghe, Škoti-.^jų ' dvidešimt keturiose 
joj, užgyrė mokslininko,valstijose. Šis protestas pa-
Haldane’o planą statyt to
kias slėptuves, kad oro 
bombos negalėtų jų pramuš
ti. Profesorius Haldane yra 
redakcijos narys Londono 
Daily Workerio, anglų ko
munistų dienraščio.

Komunistai jau seniai rei
kalauja, kad valdžia staty
tų žmonėms saugias slėptu
ves pagal Haldane’o planą. 
Nes vokiečių oro bombos 
suardo iki šiol įrengtas val
džios slėptuves.

Komunistų Partiją, yra 
siuntus ir savo delegatus 
pas ministėriuš, reikalauda
ma tinkamų žmonėm apsau
gų nuo oro bombų.

Edinburgh© miesto val
dyba už poros savaičių svar
stys sumanymą statyt sau
gias slėptuves pagal Hal- 
dąne’o planą.

siųstas ir tų valstijų guber
natoriams.

Šiuos protestuojančius 
278-nis kunigus New Yorko 
Times taipgi vadina “žy
miais dvasiškiais.” Tai ku-

nigai veikėjai episkopalų, 
methodistų, liuterionų, pre- 
sbyterijonų ir septyniolikos 
kitų krikščioniškų religijų.

Jie savo proteste nurodo, 
kad atėmimas rinkimų tei
sių iš socialistų, prohibicio- 
nistu, komunistu ir kitu 
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mažumos partijų veda lin
kui pilietinių teisių panai
kinimo apskritai ir gręsia 
sunaikint pačią religijos lai
svę Amerikoje.

Šie dvasiškiai primena, 
kad įvairiose valstijose 
siundomi fašistiniai vigilan
tes prieš komunistus, socia
listus, darbiečius ir kitas 
mažumos partijas; piliečių

Italų Lakūnai Pade- Užkrečiamųjų Ligų 
gė Amerikonų Žiba- Siautimas Grūmoja

lo Sandėlius Anglams Londone
Rpnia Italijos orlaiviaiRpnia. — Italijos orlaiviai London. — Šimtai tūks- 

“milžiniškais gaisrais” už- tančių londoniečių gyvena 
kūrė žibalo - gazolino san- susikimšę požeminiuose ge- 
dėlius ir jo fabrikus Bah-(žinkeliuos (subvcse). Tai jų 
rėin saloje Persijos Jūros apsauga nuo vokiečių oro 
Įlankoje. i

Tie žibalo sandėliai ir fa-, susigrūdimo, šalčio ir 
brikai priklauso ameriko-, išvengiamos nešvaros 
n am.

Italu
pat prakirtę vamzdžius, ku
riais .ten žibalas perleidžia
mas. Italai teigia, kad dau
giai to žibalo buvo perveda

RUMUNIJA SAUGOMA r 
NUO ANGLŲ ORLAIVIŲ 
Bucharest, Rumunija. —

Pagal vokiečių nurodymus,1 mi anglam, karui prieš Ita- 
dabar naktimis užtemdoma liją.
Bucharestas ir kiti Rumu- Italų bombininkai iš Libi- 
nijos miestai. Vokiečiai juo- jos ar 
se taipgi pristatė priešlėk- apie 2,800 mylių bombar- 
tuvinių kanuolių, atmušt 
Anglijos orlaivius. Labiau
sia saugomi Rumunijos ži
balo šaltiniai ir jo dirbyk- 
los.

— _ I ' . . v .Persijos Jūros apsauga nuo vokiečių 
[bombų. Nuo tokio žmonių 

ne
gin

sią išsiveržt epidemija in- 
bombininkai taip fluenzos ar kitų limpamųjų 

ligų, kaip kad bijo gydyto
jai ir pati sveikatos minis-

nuskrido

duot tas žibalo įmones ir 
visi saugiai sugrįžo, niekur 
neapsistodami. Tai’ jie vie
nu pradėjimu atliko 5,600 
mylių kelionę.

Ar pastebėjote, kad Lie
tuvos kunigai nebėga iš Lie ■ 
tuvos? Gal tik vienas kitas 
paspruko. \

Jie žino, kuri pusė duo
nos sviestuota. Lietuvos iš
eivijoje klebonijų visiems [ bombardavo daugelį gele- 
neužteks. O Lietuvoje, kol Cinkelių stočių.

Sako, kad Roosevelt 
Siųs Anglam “Le-

| kiančias Tvirtoves”

yra tikinčių, šiaip taip ban
dys iš jų išsunkti savo pra
gyvenimą.

Kunigo neapgausi. Jis gu
drus.

O Lietuvos žmonės visai 
nebūtų pasigedę, jeigu koks 
tūkstantėlis kunigų būtų iš
movę pas Hitlerį ant burdo?

Wardha, Indija. — An
glai nuteisė tautinį indėnų 
vadą V. Behave 3 mėnesius 
kalėt.

gailestingi kaip karveliai’ ir 
garbinga pergalė bus mū 
sų.”

Už šitą Čižausko įnešimu 
koje” (spalių 18 d.) siūloYš aukštai Pakeliu abi ran

Hyde Park, N. Y. —Pra
eitos savaitės gale čia pas 
prezid. Rooseveltą svečiavo
si Anglijos karaliaus Jurgio 
VI dėdė, kunigaikštis Ath- 
lone, Kanados general-gu- 
bernatorius, jo žmona ir 
duktė. Roosevelto dvare 
Taip pat viešėjo didžioji ku- 
nigaikštė Charlotte, valdovė

Tūlas Čižauskas “Ameri-

H Luxembourgo kunigaikštys- 
J tės, užimtos vokiečių. Su

visiems broliams katali
kams: 

a

as.
Pirmiausia tegul puola

Susitarkime kasdien kar- ant kelių ir karštai rožan 
štai kalbėti rožančių, ne tik/čių kalba “Amerikos” re-l--------  , ... .... , ,1......... . . Jig di\privatiškai ar su šeima, beti daktorius Laučka.
ir bažnyčiose viešai!... su džiausiąs griešninkas, nes 
tuo mūsų numylėtu nepra-j plūdime Lietuvos jis baigia 
laiminčiu ginklu būsim*
'gudrūs, kaip žalčiai ir ne-5 šoną ir Grigaitį

Charlotte buvo ir jos vyras 
Feliksas.

United Press, almerikonų 
žinių agentūra, girdėjo, kad 
prezidentas Rooseveltas ža
dėjęs karaliaus Jurgio dėdei 
perleist Anglijai dalį di
džiausių naujoviškų Ameri
kos bombanešių, vadinamų

Per 2 Dienas Naziai 
Paskandinę 327,000 
Tony Anglijos Laivų 
Berlin. — Aukštoji vokie

čių komanda pranešė spal. 
20 d., jog per dvi paskuti
nes dienas jų submarinai 
paskandino 43-is prekinius 
anglų laivus, viso 327 tūks
tančius tonų įtalpos. Vien sadorius Maskvoje vedas 
tik komandieriaus Guen- (“siaptas derybas” su Stali- 
thepio Prieno submarinas 
sunaikinęs 17-ką anglų lai
vų, 110,000 tonų, per tas 
dvi dienas.

To vokiečių komandie
riaus submarinas viso iki 
šiol paskandinęs 202,000 
tonų Anglijos laivų. Tai jis 
pernai rudenį sunaikino ir 
didelį anglų karo laivą 
“Royal Oak” Scapa Flow 
stovykloje.

Sovietai Užginčija 
Derybas su Turką 

Ambasadorium
AmerikinėMaskva.

spauda buvo pasileidus 
gandus iš Turkijos, kad, 
girdi, naujasis turkų amba-

Anglijai kuo daugiausia 
medžiagiilės ir giriklų para- 

i be

parašų rinkėjai šioms par
tijoms areštuojami, kalina
mi ir į juoduosius sąrašus 
įtraukiami, ir kad tatai 
kursto daryti pati kongre
sinė tyrinėjimų komisija su 
M. Diesu priekyje. Minimi 
kunigai pareiškia:

“Kur tik politinės teises 
buvo laužomos, ten paskui 
sekė ir laužymas sąžinės ir 
tikybos laisvės.”

Jie paduoda sąrašą vals- .
’ ” ’ 1 ’ 1 RI

K-S

Lj

-i

tijų, kuriose valdininkai ir 
teisėjai smurtiškai perse
kioja mažąsias partijas, su
trempdami pilietines jų tei
ses, būtent:

Ohio, Massachusetts, 
Utah, Louisiana, Arizona, 
Georgia, Illinois, Arkansas, 
Florida, Colorado, Maine, 
Kansas, Maryland, Ken
tucky, Michigan, New York, 
Missouri, New Hampshire, 

i Pennsylvania, T e n n e s see, 
New Jersey, Vermont ir 
West Virginia. ™ ;

Įvairiose vietose persekio
jami net demokratų kliubai, 
kurie remia republikonų 
kandidatą į prezidentus 
Willkie. ‘

4

Amerika Vis Daugiau Duo
da Paramos Anglijai

London. — Iš Amerikos 
parvažiavęs “paviešėt”, An
glijos ambasadorius lordas 
Lothian pareiškė per radio, 
kad Jungtinės Valstijos vis 
daugiau siunčia Anglijai 
karo reikmenų. Dabar An-

■įW if1

$ 1

Kiti šimtai tūkstančių kas menesįįgauna sim- 
žmonių iškraustyti iš Lon- ^us or!^}V1^ !s ^me^kos, ir 
dono taipgi turi gyvent su- JU skaičius vis didėja.Ame- 
sigrūdime, perdaug ankšto- rik°s valdžia ir žmonės, pa
se patalpose, be reikiamų • s^k Jol’do Lothiano, esą pa-

• i j • ... - • •___ įsirvy.P visais traliniais nu-

Kiti

dono taipgi turi gyvent su- jų skaičius vis didėja. Ame-

sveikatai aprūpinimų. Gy
dytojai mažesniuose mies
tuose ir kaimiškose vietose 
sako, kad ten nėra kiek rei
kiant galimybių kovot prieš 
kimbamąsias ligas, jeigu jos 
išsiveržtų. Jau buvo daug 
susirgimų influenza, nors ji 
dar negalimi vadint siau
čiančia liga.

Anglų vyriausybė mobili
zuoja visus gydytojus, slau
ges ir ligonines.

siryžę visais galimais bū
dais padėt Anglijai laimėt 
karą.

Kad anglai taip karžygiš
kai gina Londoną nuo vo
kiečių bombininkų, tai, gir
di, “sukėlė baisiai gilią am
erikiečių pagarbą anglam.” ‘

Iš Oro Bombarduotos 25 
Londono Ligoninės

Dėl Parašiuto Žuvo Lėktu
vas ir 6 Žmonės

Marianna, Arkansas. — 
Parašiutistas Paul Naleja- 
wa iš vieno lėktuvo šoko su 
parašiutu 3,000 pėdų žemyn.

mi.
•Tuos girdus dabar užgin

čija valdiška Sovietų žinių Kitas lėktuvas su keturiais 
agentūra Tass; sako, kad,stebėtojais skraidė apim
tai tik paskalai be jokio pa- kui, kad jie geriau matytų 
mato.

a pasivyti Jurgęlionį, MichęĮ^'“lekiančiųjų tvirtovių.” Pre-'nioš, kiėk tik galima, 
!->soną ir Grigaitį. zidentas taipgi ketinęs dw.otAmerik.os įtrinkimo į karą. Berlyne.

London. — Sekmadienį ši
čia buvo girdėt Sovietų ra
dio iš Maskvos, kuris sakė:

“Anglijos orlaiviai kirto 
daugmeniškus smūgius pra
monės centram šiaurinėje, 
pietinėje, vakarinėje ir vi
durinėje Vokietijoje, ypač >>

besileidžiantį žemyn para- 
šiutistą. Taip antrasis lėk
tuvas įsipainiojo į parašiu
to virves ir nukrito 500 pė
dų žemyn, sykiu* nutrenkda
mas ir parašiutistą.

Nelaimėje žuvo lakūnas, 
visi keturi jo pasažyriai ir 
parasiutistas.

London. — Per paskuti
nes šešias savaites vokiečių 
oro bombos suardė, sudegi
no bei sužeidė 25-kias ligo
nines Londone. Bombininkai 
į kai kurias ligonines patai- • 
kė po kelis kartus.

Anglų vyriausybė sten
giasi kuo greičiausiai išga- 
bent iš Londono žmones, 
kuriuos vokiečių bombinin
kai sužeidžia. Jie siunčiami 
į mažesnių miestų ir kaimų 
ligonines.
—

Istanbul, Turkija. — Tur
kai ruošiasi atmušt grę
siantį užpuolimą iš vokiečių 
ir italų pusės.

ORAS. — Vis šalta, 
t r-*’ ----- m • <

London.— Anglija ir Am
erika stengsis pastot kelią 
Japonijai gaut žibalo iš Ho- 
landiškos Rytinės Indijos.

Ii.'*? »• ' . - ■ ■ t
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ne ir kituose Anglijos 
• kas gerai sutvarkyta!

Tas pats N; Y. “Timėso” korespondėn- 
itaš pažymėjo, kad jafii Vienas iš 
praleidžia naktis hotėįių požemiuose be- 
ūlįodamas, paheiškė: Mes ne tiek bijdmės 
Vokiečių bombų^ kiek Ėast Ehdo (Lon
dono miesto dalis, ktir gyvena biednuo
menė) gyventoju; kad tik jie nesužinotų, 
kaip mes praleidžiame naktis Vokietijos 

’ bombanešiams skraidant viršuj Londono 
miesto.

LAISVĖS” VAJUS
Vajus pradeda išsijudinti. Vajus pradeda gyvėti.! 

Ateina laiškų fiuo įvairių kolonijų draugų, pasižadančių1

Klausimai ir Atsakymai

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .......................... $5.50
United States, six months ..... ................ $3.00
Brooklyn, N. Y., per year ___ !______ _ $6.00
Brooklyn,. N. Y., six months_________$3.25
Foreign countries, per year .......... $8.00
Foreign countries, six months _..........- $4.00
Canada and Brazil, per year  ________  $5.50
Canada and Brazil, six months_______$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

“Reorganizacijos Stadijoje . . .”
“Vienybė” praneša, kad jinai ir vėl 

esanti “reorganizacijos stadijoje.” Gir
di, “rezignavo visas p. Trečioko vadovau
jamas .direktoriatas. Vietoj to direkto- 
riato išrinkti nauji žmonės, kurie dar 
nepasiskirstė savo pareigomis...”

“Vienybės” redaktoriumi būsiąs Juo
zas Tysliava, “kuris dabar leidžia ir re
daguoja mėnesinį žurnalą “Lietuva.”

Pereitą savaitę “Vienybė” pasirodė tik 
sykį. Kaip dažnai ji išeidinės toliau, lie
kasi palaukti ir pamatyti. “Vienybė”, be
je, yra pergyvenusi tiek daug “reorgani
zacijos stadijų,” kad turbūt nei patys 
artimiausi vienybiečiai negalėtų jų sus
kaityti. Ir po kiekvienos “stadijos” ji vis 
pasirodė silpnesnė, mažesnė, kūdesnė.

Nelaimė su tuo laikraščiu yra tame, 
kad jis buvo vedamas reakcinėje dvasio
je. Jis pirmutinis išstojo už Hitlerį—tai 
buvo p. Vitaičio nuopelnas.

Atsimename, kai p. Vitaitis užėmė re
daktoriaus vietą “Vienybėje,” tuomet 
buvo skelbta, kad jis bus tikruoju laik
raščio Maižiešiumi: jis išves “Vienybę” 
iš “namų nevalios.” Bet kaip greit jis 
pradėjo garbinti Hitlerį, taip greit laik
raštis pradėjo sirgti ir sirgti ir p. Vi- 

,- taitis turėjo nešdintis.jš()1ten.
Kol Kaune viešpatavo “tautos vadas”, 

Zosė ir Jadvyga, tol “Vienybė” galėjo 
gauti savo ratams tepalo iš Kauno. Bet 
kaip greit Lietuvos liaudis “tautos va
dą”, Zosę ir Jadvygą pasiuntė “per ber
žyną į Berlyną”, taip greit ir “Vienybės” 
drobynoms ratai pradėjo girgždėti, nu
dilusios ašys svilti ir to pasėkoje prisi
ėjo padaryti nauja laikraščio leidime 
operacija, pavadinta “reorganizacinė sta- 
;dija”!

Sprendžiant sulyg tuo, kaip Juozas 
Tysliava veda savo “Lietuvą,” drąsiai 
galime sakyti: nesitikime, kad jis “Vie
nybę” padarytų padoriu laikraščiu, sto
jančiu su liaudimi.

Duokit Tautininkams Vadovybę
“Dirva” rašo:
“Amerikos lietuviams reikia būtinai ir 

greitai atsakančios vadovybės—vadovy
bes, kurią ‘mes’ visi sektume kovose ir 
darbuose už ‘Lietuvos nepriklausomy
bės atsteigimą’..; Kaip dabar yra, ‘mes’ 
(vadinasi, tautininkai, socialistai ir kle
rikalai) neturim nieko rimto į ką visi 
galėtume žiūrėti ir sekti...”

Gerai, kad; tautininkų laikraštis prisi
pažįsta, kad jiems reikia vadovybės. So
cialistai, žinoma, to nepripažįsta. Gri
gaitis mano, jis esąs vadas ir jam turį 
lenktis kUriigai ir fašistai.

Kai “Dirva” rašo apie vadovybę, tai 
reikia suprasti, kad ji turi tam tikrą 
skymą, kurį nori įbrukti Amerikos lie
tuviams. Ji nori, kad vadovu ir autorite
tu turėtų būti pripažintas “tautos vadas” 
Smetona. Jis turėtų atvykti Amerikon. 
Jo turėtų visi klausyti, nesgi jis yra 
“prezidentas.”

Mūsų patarimas: argi tautininkams, 
socialistams ir kunigams neužtenka Jad
vygos, kuri šiomis dienomis atvyko į 
Ameriką ir čia pradėjo politiškas prakal
bas sakyti? Ji yra autoritetas. Ji su sa
vo seserimi, Zose, komandavo “tautos va
dą”. Juo labiau ji gali pakomanduoti 
Amerikos lietuviškus tautininkus, socia
listus ir klerikalus.

Amerikos lietuvių visuomenei, aišku, 
jokių fašistinių vadų nereikia ir jinai jų 
nepaiso!

“Baisi” Žinia!
Smetonihkų “VieRybčĮ’?' ŠUrenką,;-“

• <4 A x _ T • _ J_________ JT.

♦
Sagoti ir Vargšai Londone

New Yorko “Timese” (spal. 13 d.) vie
nas korespondentas, gyvenąs Londone;, 
Raymond Daniel, rašo apie naktinį gy
venimą Lųndone. Kaip žinia, Londoną 
kas naktį bombarduoja vokiečių orlai
viai. Londonas kas naktį yra apsiaustas 
pavojaus. Bet kam tas pavojus? Kores
pondentas duoda į tai atsakymą.

Viename žymiausiųjų Londono vieš
bučių, giliai skiepe, nuo bombų apsisau
goti slėptuvėje, yra puošniai įruošta sa
lė, kur naktimis renkasi Londono turčiai. 
Jie ten valgo gardžiausius valgius, geria 
brangiausius gėrimus, šoka, linksminasi 
iki vėlumos. O kai pavargsta, ten pat 
įtaisyta ir lovos, kur juos .tarnai nuveda 
gulti. Jie valgo, geria, šoka, uliavoja ir 
miega be jokios baimės, nes viskas gerai 
apsaugota.
. Bet Londono biednuomenė, rašo tas 
pats korespondentas, jau visai kitokioje 
padėtyje. Pastaroji turi bėgti į šaltus po
žemius, į subves, į visokius šiurkščius ur
vus, kur priversti gulėti ant šaltos že- 

Hfeės!
Tokis kontrastas! Tokis skirtumas! 

Kai bombos milijonams žmonių yra mir
tis, tai saujai turčių-parazitų—nei šilta 
nei šalta.

Anglijos komunistai reikalauja, kad vi
siems krašto gyventojams būtų įtaisyta 
padorios slėptuvės apsisaugot nuo vokie
čių bombų. Už tai komunistus visaip 
plūsta socialistai, įeiną į valdžią ir vei- 
Kią iš vien su imperialistais. Juos puola 
ir konservatoriai, skelbdami, būk Londo-

dirbti. Tai ir gėrai. Taip ir turi būti! Atsiminkit:
“Vieriaš žodis—nešneka,
“Viehas Vyras—netaiką.
“Kai du stos, visados
“Daugiai! padarys.
“Viens pradės, kits padės,
“Vis toliau varys...”
Šie žodžiai turi būti įsidėmėti kiekvieno mūsų prie- 

teliaus, kiekvieno skaitytojo, kiekvieno darbuotojo, kiek
vieno vajininko.

Mes labai norime, kad kiekvienas mūsų skaitytojas 
susirūpintų savo dienraščiu. Tegu tik gauna kiekvienas 
skaitytojas po' naują skaitytoją, o pamatysime, kokis 
bus milžiniškas darbas nudirbtas. ,

Šiomis dienomis brooklynietis “Laisvės” patrijotas, 
Pertas Kapickas, biznierius, savo pareigą, kaipo skaityto
jo, atliko: jis gavo vieną naują metinę prenumeratą. Dė
kui, Petrai. Manome, kad jūs nesitenkinsit tik tuo vienu; 
manome, kad jūs dar vieną prenumeratą gausite, šiame 
vajuj. ;

Dabar prašonie paskaityti sekamą svarbų laišką, ku
ris kalba daugelio laisviečių vardu:

“Gerbiami Draugai: ‘Laisves’ vajaus reikalu yra galutinai 
susitarta su Lowell, Haverhill, Lawrence, Mass, ir Nasjiua; 
N. H. Dirbsime bendrai visos keturios kolonijos. Atrodo, kad 
armija bus’plati. Vyriausi kapitonai paskirti Š. Penkauskas ir 
P. Tamašauskas. Lawrenc’io draugai dirbs vajuje sekami: 
V. Kralikauskas, A. Butėnas, J. Šiupetris, Ig. Čiulada ir A. 
Kavaliauskaš. Haverhill’io draugai: A; Dumbrauskas ir V. 
Kancevičius. Lowell’io draugai: S. Paulenka ir J. M. Karso- 
nas. Nashūa’včs draugai*: J. Simutis ir J. Egeris. Vėliau atsi
ras ir daugiau draugų. Pilnai tariu žodį, kad Naujos Angli
jos vajinihkus pakutensim gerai, ypač worcesteriecius, o kas 
su Bostonu, tai nėr ko ir kalbėti. Taipgi bemanykite, kad ne
būsite paliesti ir J. Grybas, G. Šimaitis. Kas metą gaunate 
gerai plakti, tai ir šitame vajuje gausite tą patį. Pasirašo: 
Keturių Kolonijų kapitonai, S. Penkauskas ir P. Tamošduskas, 
Lawrence, Mass.” ,

Šiuo metu mūsų vajininkai stovi sekamai:

t... . il
siausias” iš naujosios Lietuvos*-'žinias ir 
jas skelbia savo skaitytojams, kad paro
džius naujosios tvarkos baisumą. Ir štai 
pastarąjame to laikraščio numery j įdėta 
žinia:

“Vaiguvoje mitinge buvo nutarta baig
ti pradėtąją statyti špitolę, kurioje bits 
įrengta salė mitingams.”

Ot, kokia bloga toji tarybinė Lietuva! 
Joje špitolės verčiamos į sales, kuriosna 
galės susirinkti laisvi Lietuvos piliečiai!
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Suaugusių Švietimas Lietuvoje
. Elta praneša iš Kauno:
“Šių metų mokslb metai faktiškai pra

sidėjo rugs. 23 d. Pirmoje vietoje priima
mi darbininkų ir valstiečių vaikau po jų 
darbo inteligentų vaikai ir tik paskui li
kusieji. Tuo būdu norima šiemet į uni
versitetą priimti daugiausia iš neturtin
gųjų tarpo. Į medicinos fakultetą (nes
kaitant Vilniaus universiteto) paduota 
1,080 prašymų naujai stojančių ir 150— 

4 aukštesnius kursus. Į technologijos fa
kultetą paduota naujai stojančių 700 pra
šymų, į statybos fakultetą—-428 prašy
mai. f

“Suaugusiems šviesti steigiamos pra
dinės ih vidurinės; mokyklos bei įvairūs 
kursai. Kaune ir Vilniuj įsteigiamos pil
nos vidurinės mokyklos (gimnazijoj), o 
nepilnos Šiauliuose, Panevėžyje, Rokišky
je, Švenčionėliuose, Alytuj, Utenoje, Za
rasuose ir Marijampolėje. MiėštūOsė ir 
miesteliuose ih valsčiuose pradinių mo
kyklų suaugusiems numatoma įsteigti 
apie 580, taip kad vidutiniškai išeis kiek- 
viėname valsčiuje* nemažiau, kaip po dvi 
mokyklas. Mokslas pradinėse mokyklose 
bus išeinamas per 4 metus, o vidurinėse 
per 6 metus. Prie viešųjų liaudies rho- , 
kyklų (ahksčiau vadintų liaudies univer- Į 
sitetais) numatoma dar steigti kursus, j 
Kursuose bUs šie skyriai! visuomenės 
mokslų, socialinės ekonomijos, literatū
ros, mėho, gamtos—technologijos ir gam- ( 
tos-agfOnomijos. Kiekviename skyriuje ( 
mokslas truks trejus metus, Ber pirmūo- , 
sius dvejus metus bus einama teorija, per , 
paskutiniuosius—praktiniai dalykai. Pa-. • 
skutimais metais visuomenės mokslų 
skyriuje bus praeinama žurnalistika, j ------------
ekonomijos-buhalterijos, stenografijos ii* i vimo darbai jau

K. čiurlis, Bayonne, N. J.................. .
J. BakšyWorcester, Mass......... •.......
P. Bokas, Waterbury, Conn............ • •...
S. TvUrijWas, Detroit, Mich.....................
Grėat Neck Vajininkai...........................
Philadelphia os Vajininkai ........................
J. P. Mattin, Pittsburgh, Pa..................
P. žirgulis, Rochester, N. Y................ .
A. Klimas, Hartford, Conn................ .  ..
F. Abekas, Chicago, Ill. ..!'
A. Gudzin, Schenectady N. Y................
G. Shimaitis, Montello, Mass... • •.........
J. Matačiuhas, Paterson, N. J..................
F. Gervickas, Athol, Mass.........................
ALDLD 20 kp., Binghamton, N. Y........
S. Petchulis, Mar Lin, Pa.........................
Grand Rapids Vajininkai ............. . .  • •.
Math. Senkūs, GrėeUfield, Mass. ...... 
A. Bakanauskas, Portland, Me..................
A. Sabulienė, So. Boston, Mass..............
J. MockaitiSj Bridgeport, Conn.................
J. Grybas, Norwood, Mass. ............ 
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. .. ?...
B. E. Senkevičienė, Ėaston, Pa..............
A. Evans, Rochester, N. Y........................
J. burba, So; Boston, Mass.......................
ALDLD 136 kp., Harrison, N. J. ..........
W. Naruševičius, Kenofcha, Wis................
K. Kuzmickas, Harrison, N. J....................
J. Žilinskas, Lewistbn, Me........................
V. Padgalskas, Mexico, Me............ . .........
P. Šlekaitis, Scranton, Pa................... .
S. Penkauskas, P. TaniUšauskas, 4-ių ko

lonijų kapitonai ...............................
V. Danielius, Easton, Pa. ........................
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa^......................
K. Žukauskienė, Newark, N. J.... . . .........
J. Kazlauskas, Hartford, Conn................. i
S. Kuzmickas^ Sheiiaiidoah, Pa. ...............
V. Turauskas, Schdylkill Haven, Pa. .... '.

Berlynas Užginčija 4-fiu 
Šalitį Konferenciją Maskvoj
Berlin^ — Vokiečių val

džia taip pat užginčija gan
dus paskleistus Angliję j ir 
Amerikoj, būk kitą mėnesį 
įvyksianti konferencija Ma
skvoj tarp Sovietų, Vokie
tijos, Japonijos ir Italijos

atstovų.

’ Kai Kurie Nelegaliai Atvy-|ny. Ką tik sulaukiau 19 m. 
kę Ateiviai Gali Prašyti ‘Atvykau į šią šalį būdamas 

, Pilietybes Popiferų
Klausimas: Ar teisybė, vykau kaipo vaikas, pagel- 

kad asmenys, kurie atva- bes man tapti piliečiu? 
žiavo į šią *šalį nelegaliai 
1914 m., gali legalizuoti jų 
buvimą, ir jeigu gali, tai! Taip. .Kongresas ką tik 
kaip? Aš gyvenu Oregon pravedė įstatymą, kuris lei- 
valstijoj. Kur aš galiu eiti, džia asmenius, kurie atvyko 
legalizuoti mano buvimą? nesenesni 16 m. amžiaus,

Atsakymas įprašyti antrų popienj be 
_ . _ • . . pirmų popierų. Toki asme-
Taip. Tokis asmuo turi nyS prjvai0 prašyti antrų t 

prašytiįregistravimo certif i- popierų kai sulaukia 21 m. \ 
kato. Jo aplikacijai jis pn- amžįaųs jr prieš sulaukiant Į 
valo vartoti form 659 ir jis 
gali gauti kopijas tos for
mos iš arčiausio immigraci- 
jos ofiso. Kadangi tamsta 
gyveni Oregon valstijoj, ga
li pasiųsti prašymą į Immi
gration .and Naturalization 
Service, U. S. Courthouse, 
Portland, Oregon. Pereitų 
mėtų kongresas pataisė į- 
statymą kaslink nelegaliai 
įvykusių, kurie įvažiavo į 
šią šalį nelegaliai prieš lie
pos 1 d., 1924 m., toki atei
viai gali prašyti užsiregis
travimo certifikato.

12 m. Ar tas faktas, kad at-

Atsakymas

22 m. amžiaus.
FLIS.

Nepilnamečiai Vaikai
Pilietybe

Klausimas. Gimiau užsie-

ir

—Ko ta primadona daini
ninkė pyksta, ko ji pyksta? 
—teiravosi visi jos artimie
ji- -

Paaiškėjo. Po jos daina
vimo, muzikos kritikai, no
rėdami įterpti ne dažnai 
vartojamą pagyros žodį 
apie jos balsą, pasakė, jog 
ji dainavusi, kaip sirena. 
O dainininkei žodis “sire
na” buvo žinomas tiktai ug
niagesių komandos švilpy
nė. Už tai, jai ir pasirodė 
perprastas palyginimas.

Es-Džei.

Punktų
527

. 457

. 279

. 266 9f

. 240 99

. 231
. 229 99

. 214 99

. 194 99

. 162 99

. 154 99

. 154 99

137 99

. 124 99

• 123 99

. 116 99

. 111 99

110 99

. 107 99

. 102 99

. 92 99

. 77 99

.. 70 99

.. 61 99

. 55 99

. 54 99

54 99

46 99

44 99

41 99

40 99

39 >> »

38 99

3o 99

22 99

22 99 1
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10 99 f

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KASKIAUČIUS
380 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2-7964

. Anglų lakūnai bonibarda- 
vo kėlias italų kareivinės ir 
duto-sunkvežimių būrius Li
bijoje.

LondoU, Spal. 20. — Vo
kiečių orlaiviai naktį ir sek
madienio rytų metė didžiau
sias bombas į Londoną.

Apgedę Ausys
Drauge daktare, suteikite ir 

man patarimą per mūsų dien
raštį “Laisvę”.

Man šį pavasarį pradėjo 
galva kvaisti, per du kartu. 
Iš pradžios mane net lovon 
paguldė, po dieną-kitą.. Skau-. 
dėt nieko neskaudėjo, tik kad 
galva kvaito. Išlipi iš lovos ir 
—griūvi. Nuėjau pas gydyto
ją. Išegzaminavo. Sako—kad 
tavo kraujas geras ir gerai 
dirba. Davė dvejopų vaistų, 
kurie apstabdė kvaitulį, tai 
prasidėjo galvos ūžimas,, ir 
kartu užgulė ant ausų kaip ir 
koks slėgimas—ir nustojau 
girdėjimo. Arti galima buvo 
susišnekėti, o kai iš toliau, 
tai girdėt, kad rėkia, o su
prast negalima.

Da du kartu lankiau tą pa
tį gydytoją, tai jis pasiuntė 
pas akių ir ausų' daktarą, šis 
visaip tyrinėjo ir su kaukian
čia blėkute už ausų ir prie au
sų. Sakė, gal bus ausų nervų 
sugedimąs. Bandė prapūst per 
nosis su stiklinė dūdele. Vieną 
lyg pradarė, o kitai nieko ne
padarė. Davė vaistų lašinti į 
ausis. Nieko negelbėjo. Tai, 
paskiau vėl atėjus, da bandė 
prapumpuot. Nieko nebuvo. 
Da davė tokių vaistų. Girdi, 
jei ir tie nfepagelbės, tai dau
giau, pas jį nebeėik. • 
‘ Tai kas rnan dabar daryt, 
drauge gydytojau ? Amžiaus 
man virš 50 metų, 5 pėdos ir- 
6 cbliai ūgio, 150'svarų. Kai 
mažai dirbu, tai davarau iki 
165 sv. Valgyt valgau daug 
ir viską. Išsigert pirma išsi- 
gerdavau ir nusigerdavau, ale 
retkarčiais. .Dabar suvis nebe
geriu, kai tas paralyžius ant 
ausų^ užpuolė. Rūkyt visai ne
rūkau. Esu šeimyniškam gy
venime.

Anglies kasykloj pradėjau 
dirbti, būdamas 17 metų am
žiaus ir vis dar tfebedirbu, tai

jau bus 34 metai.
Lauksiu atsakymo. Iš anks

to dėkui.
Atsakymas.

Galima spręsti, kad Jums, 
Drauge, buvo įsigalėjęs vidaus 
ausų tam tikras įdegimas, ar
ba bent klausomojo nervo ga
lūnių apgedimas, kurs neigia
mai buvo palietęs ir susibalan- 
savimo prietaisas ausų viduje.

Iš visų specialių organų— 
ausys—patys gludieji, nepriei
nami, nepaliečiami organai. 
Daug opesni ir delikatnesni 
net ir už akį. Todėl tai ir tie 
pumpavimai, pūtimai per no
sis, ir tie lašinimai ir da ko
kie vaistai vidaus ausies struk
tūros nepalietė. Ir iš viso, jei 
kas viduje ausies pradeda ne
gerai darytis, tai vietiniai, iš
viršiniai vaistai vėik nieko ne
padeda. Visų dažniausia to
kiais atsitikimais blogumo es
mė glūdi ne ausies kanaluose, 
bet pačiose glūdžiose ausies 
Vidaus dalyse, giliai kauluose 
paslėptose. Ir tokie ausų ne
gerumai tampriai esti susiję - 
SU tūlais viso organizmo trū
kumais.

Norint ką gera ausim pada
ryti, reikia tatai gera padary
ti ir visam organizmui. Reikia 
atpildyti bendriis organizmo 
trūkumus. O kad tokių trū-. 
kūmų Jums, Drauge, yra, tai 
visai ir abejot netenka, jūs— 
įgudęs žemių kurmis, ilgame
tis angliakasys, be'Saulės, be 
oro, dulkėse, dujosė, drėgmėj. 
Visa tai sveikatos netaiso. O 
čia dar ir išsigerdavot ir net 
nusigerdavot. Gėrai Ja, kad 
nerūkote. Vyras Už tai!

Tai aš Jums, vyreli, štai ką 
patariu. Dažniau 
Kuo dažniausia 
Gėrai vėdinkite 
Gerai maitinkitės
maistu, su visa vitaminų ir mi
neralų gaUsa. Gaukite Vita
min B Complex capsūles, 
Squibb or LedėHė. Imkite bent 
po 3 kapsules, su maistu, 3 
kartus kas diehą, per daugelį 
mėhėsių. Žuvies taukų kon
centruotų .tablečių bei kapsu
lių,' irgi po 3, su maistu, 3 
kartus per dieną, mėnesių mė
nesiais. Estrogenic hormone, 
2000 International Units—~ 
lašinkite į nosis. ShbH WaVe 
Diathermy ant galvos, per au
sis. Kasdien pasivaikščiokite,

ant sadlės. 
ore, lauke, 
kambarius, 

nesugadintu

mašinraščioi literatūros ir meno—paišy
bos, braižybos, liaudies meno ir teatro 
dalykai. Be to Lūs rusų, vokiečių, fhąn- 
cūzų ir anglų kalbos kursai. Taip pat nu
matoma dar žymiai praplėšti bibliotekų 
tinklą. Be jau veikiančių 163 bibliotekų, 
numatoma įsteigti dar apie 150 naujų. 
t)ar šį rudenį bibliotekininkams paruošti 
bus surefigti kursai. Apskritai, visi pa
ruošiamieji suaugusiu švietimo brganiža-

“Šiemet Kretingos gimnazijoje yra 301 
moksleivis, o Palangos gimnazijoje—209. 
Lyginant su praeitais metais, šiemet šio
se gimnažijosė bendrai y Va apie 15 hubš. 
mokinių daugiau.

“Vytauto Didž. gimnažijoje Vilniuje 
užsirašė nepaprastai daug rt okihių ir da
bar jau joje yra 20 kiksiu. Gimnazija 
veikė dviem pakaitomis; Prašymai plau
kia iV toliau. Kasdien įregistruojama po

4* 'Molina

a
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LDSers to Hold Forum on
Some 17,000,000 young men registered for Selective Service 
Wednesday. These young men, whose names and nuinbers 
now on record will have to comply with the provisions of 
conscription law. But this, of course, does not mean that

Draft and its Problems Bi

thing that deserves the full attention of

and discuss the draft and all its im- 
the Association of Lithuanian Workers

this 
are 
the 
they lose their rights as American citizens or lose their dem
ocratic rights to work for the correction and adjustment of 
inequalities in the application of draft regulations.

Various young people’s organizations have formulated pro
grams on conscription. These programs voice the opinions of 
young people, who are most vitally concerned with the draft 
and what it may mean.

We have studied the programs of such organizations as the 
American Younth Congress and the Emergency Peace Mobil
ization. The majority of them call for provisions against war 
profiteering, evictions and for the protection of the health and 
housing conditions of draftees. They offer concrete programs 
against any abuse of the draft call, they oppose discrimination 
by the draft administration against labor, unions, peace clubs, 
religious groups, Negroes and the thousands of young men who 
will be called for service.

The draft law is one of the most important things that 
have occurred to American younth in the past few years. The 
danger of war that is a matter of life and death and the possib
ility of having a whole life torn and uprooted by the machinery 
of the draft make it a 
every young American.

They should meet 
plications. Branches of
(LDS) have already held special meetings in which the young 
members between 16 and 35 met to analyze the workings of the 
draft and to understand it in all its details.

Other Lithuanian younth organizations should do the same. 
Lithuanian choruses of the L. M. S., which are composed mainly 
of young people, should hold Open Forums and Discussion eve
nings on the draft. University Clubs, Sororities, Fraternities, 
Athletic Teams and Social Clubs should hold Draft Meetings and 
invite neighborhood youth to attend.

At these meetings'‘speakers from such groups as the Ame
rican Youth Congress would be willing to come to your club and 
address the members. A representative of the Local Draft 
Board would also be willing to attend and answer any questions 
the members may have on the working of the draft.

When young members are called to service this is bound to 
affect in one way or another the activity of the youth branch, 
chorus or club. What it will mean to the club as a whole should 
lie discussed.

One of the finest tests of democracy is the ability to dis
cuss, criticize and suggest openly and fairly. If we want to keep 
America a democracy we must always use that right. And now 
is the time when it is most valuable to all of us.

China, Japan and U.S....
The “Washington Merry-Go-Round” column in the New 

York Daily Mirror Thursday carried an unusually significant 
item:

“The State Department concurs that cutting off 
oil would paralyze Japan’s fleet after her present two- 
and-half months supply was exhausted.”
At last the chance to help China! But, oddly enough, there 

is only silence- and contradictions coming from Washington. No 
such move is being taken at this time.

Only a short while ago a flurry ^rose because the Admin
istration declared that it would discourage shipment of war 
supplies to Japan.

War supplies are still being sent.
Where is the consistency of American foreign policy? More 

level-headedness and common sense is needed if we are to escape 
from the maelstrom of war and destruction going on about us.

THE LOUDSPEAKER
BY MIKE O’PHONE

TRUE! : By ■ jBadan
GftE-Gfc orvwM/R IS AN ORCADIAN
HEP, FATlIEft HAVING COME FP;®M TI-IU 
©Ptkney islands, miss gaPjSON gives.

LAUfcGNOE OLIVIER FULL (MT FOP) 
STARTING HEP. ®N A SUCCESSFUL LONDON 
STAGE CAftEGP, AT A TIME WHEN SHE 
HAD ALMOST GIVEN UP HOPE !
©LIVIEP) MADE HIS DGbUT 
AT THG AGE OF FIFTEEN, 
PI AY ING SI IAICESPCAEEAN 
POLLS AT THE FAMED 
■-l.iAW sPLARE FLSriVAI X *
TH ( A I RE AT 7 P, AI I OTP .XMHRSflk
ON-AVON. X\\ CTH1

MAUMCN O'SULLIVAN IS TAKING
A COUP.SE IN A ED GLOSS AUXILIARY/ 
WORK WITH THE 
LOS ANGELES 
flPiE DEPART- IS

ME NT.

/WflTHtftAN6Cl
Ai COLLECTS AUTOGRAPHS
7 Of ACT®P,5> AND AC?
7 PzG$SG5 Ml® HAVE 
/ PLAYED WITH HL-P. /

NEW YORK, N. Y.—“IT’S TRUE! that to his talents as an actor and 
director, Laurence Olivier added that of composer. He has written a romantic 
musical theme for his stage production of ‘Romeo and Juliet’.

“Olivier, playing Romeo to Vivien Leigh’s Juliet after completing his role in 
Metro-Goldwyn-Mayer’s ‘Pride and-®----------- ; “ . ' .
Prejudice,’ reveals himself to be an ac- tic music usually associated with the 
complished musician. While working out play. When he couldn t find what he 
.musical cues for ‘Romeo and Juliet,’ was looking for. he sat down and com- 
ne went through all the famous roman- posed his own!” says Wiley Padan.

Cannery Mothers.
kids 
was 
rear 
hot, 
sur-

fence

By Willard Maas 
THE DAY nursery where the 

of the cannery were herded 
on a lot about 50 by 100 at the 
of the boiler room. It was a 
dusty, squalid-looking affair 
rounded by a high board
painted barn red. There were no 
shade trees, but a flimsy structure 
was thrown up constructed of dis
carded planks, broken boxes, and 
rotting drying trays. Here was
where the litters of the cannery 
mothers played—a ragged, dirty
bunch of bawling brats.

A small shanty of up-and-down 
boards had been built for the nur
sery proper. This was where the 
babies that were still on the bottle 
and 
care 
lay 
two rough 

flies
craw-

don’t 
don’t 
runs

that goes for you too, if you 
keep your traps shut. If you 
like the way this company 
things—well, get out!” He walked
into the office and slammed the 
door.

Aldana Bernotą made her appear
ance on the stage this 
the comedy “šalaputris” which was 
presented in Maspeth 
branches and literary clubs...

Sunday in

by LDS

798 
will

be there 
evening,

with the films on Monday 
October 28...

The Ambridge LDS Club on 
Pine Street in Ambridge, Pa., 
be the first stop in the two months 
wanderings of the motion pictures 
of LDS activity. John Orman will

Three days later Detroiters will 
have the chance to see the same 
movies of the LDS Sports Meets 
and Convention on October 31st. 
Get ready, Detroiters! ...

those not old enough to take 
of themselves were kept. They 
in rows in small bundles on 
iron cots covered with 

khaki army blankets. The
swarmed, inside of the room, 
led over the yellow, dipty faces, 
and settled in hordes on the piles 
of wet diapers on the cots. The 
smęil that hit you as you walked 
In the door was, enough to lay you 
out. In one corner was a gas plate 
for heating the 
wasn’t necessary 
stood in bottles 
sun at one side 
it heated itself.

bottles, but it 
to use it. The milk 
on a shelf in the 
of the room where 
Half of the time

The women cowered and ran 
down the stairs. The Italian woman 
screamed after them 
sobbing and talking 
She ran to the door of 
office and pounded on 
crying, “Please meester, my man— 
he outa work—I. 
my bambino!”

The office clerk 
shoved her out the

No more complaints were heard 
about the matron.

Some of the women 
babies. Every three 
were allowed fifteen 
The company didn’t like it, but if a 
woman showed the company nurse 
a note from a doctor saying the 
baby had to be nursed at the 
breast, they allowed it. Every now 
and then the plant got overstocked 
with ripe fruit. T/he cutters came 
at 5 in the morning and worked 
till 10 at night. And then some
times they couldn’t catch up. Or
ders would go out that no women 
were to take time off for nursing 
babies. The women would nurse 
them .before work and spend their

and began 
hysterically, 
the “Supe’s” 
the panel,

gotta work for

grabbed her and 
door.

nursed their 
hours they 
minutes off.

To Call First
Draftees Nov. 18

to discuss, analyze and 
conscription and draft

half of the members of 
branch have been reg-

Impasse 
Macabre-

On Sunday, October 20, Walter 
Kubilius gave a talk on the effect 
of vicious politics on Lithuanian 
cultural activity. Containing some 
dynamite, the talk may appear in 
a forthcoming issue of this Youth 
Section...

disclosure 
hours after 

men between 
for the 
draft.

came less 
estimated 

21 and 36 
nation’s first

within the next 
draft will touch 
four class 1-A

WASHINGTON. — The first 
group of 30,000 conscripts will be 
called to the colors Nov. 18 and. a 
total of 800,000 will be inducted in
to the nation’s armed forces by 
next June 15, Secretary of War 
Henry L. Stimson said.

Stimson’s 
than 24 
17,000,000 
registered 
peacetime

This means that 
eight months, the 
one out of every 
men—those available and fit for im
mediate service.

He also revealed that an addi
tional 130,000 National Guardsmen 
will be mobilized between Jan. 3 
and Feb. 3, 1941. About 98,000 
guardsmen already have been called 
out. Stimson announced the follow
ing draft dates and quotas of con
scripts: Nov. 18—30,000 men; Dec.

60,000; Jan. 3—60,000; Jan. 15 
— 90,000; Feb. 10—160,000; March 5 
—200,000—June 15—200,000.

Stimson’s announcement of initial 
conscription dates came a few hours 
after Clarence A. Dykstra officiallly 
took over the duties of national 
draft director.

Conscription officials prepared for 
the next big draft 
tional lottery which 
eventually which of 
will be among the
called up between Nov. 18 
15 and the 
be called.

Officials 
peacetime 
went over
able margin.

The Army and Navy were said 
to be considering the issuance of i- 
dentity cards to officers, members, 
of the reserve forces and unmob
ilized National Guardsmen to match 
the registration certificates given 
potential conscripts.

BROOKLYN, N. Y. — A special 
meeting of the Brooklyn Builders 
Is being held this Wednesday, Oc
tober 23, 
study the 
problems.

Because 
the LDS
istered last Wednesday this meeting 
is being arranged in their honor. 
A good number of them may, before 
the year is over, be called to service 
and in that way no longer be able 
to participate in the social activi
ties of the branch.

Since many of the fellows in the 
branch may be called, this meeting 
is being held so that all things re
lating to conscription and the way 
in which it affects the members of 
the club and the club’s activity will 
be discussed.

An official of the Draft Board 
has been invited to attend the meet
ing and explain the workings of the 
Draft Law and how it will affect 
the men, how they will be chosen, 
what future awaits them and so on. 
He will also answer questions that 
any one may have regarding the 
draft and its operation.

There will also be a youth speak-

er from the American Youth Con
gress who will speak on the sighi- 
ficance of Conscription to all Ame-, 
rican youth in general. He will out
line a program of activity which 
will see to it that the rights of 
conscriptees are not brushed aside 
and that the working of the Cons
cription Law is 
unequal.

The Natiėnal 
of the L. D. S. 
ber present at 
will be ready
branches can help the 
are conscripted and 
types of activity in their honor can 
be arranged. Many suggestions will 
be offered so that each branch may 
be able to help the dependents of 
fts members who are 
service.

Everybody, whether 
branch member or not,
attend this meeting since it will be 
of vital concern to every one bet
ween 16 and 
and father of

There will 
mission. The
Wednesday, October 23, at 419 Lori
mer Street, in Brooklyn.

not disabused and

Youth Committee 
will 
this 
to

have a mem
meeting who 
explain how 
members who 
how special

called for

he is a 
is invited to

35 and every 
a son.
be no charge 
meeting will

mother

for ad- 
be held

Draft Becomes a Reality, 
What Next? Ask Americans

• >

order in which

step—the na- 
will determine 
the registrants 
800,000 to be 

and June 
they will

the firstestimated that 
draft registration * drive 
the top by a consider-

“Forty Fair” 
Closing Forever

to

NEJV YORK WORLD’S FAIR.— 
The “Forty Fair” is closing foreyer 
on October 27. Only six more dfiiys 
remain in which you can see The 
JVorld of Tomorrow stuck right on 
Flushing Meadow.

The existence of the World’s Fair 
in the past two years may have 
been a bit ironical—for the “World 
of Tomorrow” did not turn out for 
“Peace and Freedom” but rather 
for War and more War.

Despite their obvious efforts to 
create the impression through head
lines that the people of New York 
City were enthusiastic about the 
Draft, even these papers in their 
reports had to report some of the 
anxiety of the American people as 
to where the Draft may lead to.

This is seen in excerpts from the 
columns of the press itself.

Under' the headline, “Dykstra 
Fears Job of Directing Draft May 
Make Him Nation’s Most Hated 
Man,” the afternoon paper, P. M. 
reported as follows:

“Clarence Dykstra, director of 
Conscription, said today half in jest, 
half in earnest: T suppose this can 
make me become the best hated 
man in America’.” (PM, October 17, 
p. 7).

Items from other, papers also give 
glimpses of the sober, questioning 
mood of the people, and do not at 
all bear out the headlines in the 
same press. For example:

“The general mood of the men 
seemed to be philosophical resigna
tion.”—New . York Times.* * *

were no cheers or gayety 
prospect yesterday, but as 
there were no camplaints

*‘There 
over the 
a whole 
eithen”•>—New York Herald-Tribune.

* *
“A Scarsdale registration clerk 

asked one of the registrants the 
routine question, ‘Any scars or dis
tinguishing marks?’

“ ‘Not yet,’ the pessimistic reg
istrant replied.”—N. Y. Daily Mir
ror.

It has been 
Times that 

of America 
in Congress.

X- '<

* * *
Remarkable was the editorial of 

the New York Times which greeted 
the draftees on the morning qf reg
istration. The Times and its owner, 
Col. Julius Ochs Adler, have been 
admitted lėaders in furthering the

cause of Conscription, 
the contention of the 
the majority opinion 
favored the Draft Bill

But on the morning of the reg
istration, the Times in 'an extraor
dinarily apologetic editorial, recog
nized the existence among the ma
jority of the American people of a 
profound questioning concerning 
the road down which the Draft may 
lead the nation. Seeking to appease * 
this anxiety of the people in the 
face of the measure which it had 
been so instrumental in supporting, 
the New York Times declared:

“Well, you ask, why don’t we 
leave you alone at least?

“That is a fair question, because/ 
most < 
who 
most 
who 
past 
right. We pass the law and you 
take the rap.”...

“When we say that we are a 
little sad and ashamed today, you’ll 
have1 to believe us... We remember 
the old brown columns of marching 
men and the bands playing and the 
flags and we see the ghosts of the 
lost men and lost hopes.”—Oct. 16, 
N. Y. Times.

This • apologia would never have 
been written if the New York Times 
felt that the common people of 
America full-heartedly approved of 
the policies of which the Draft law 
is one expression.

The American people want to 
stay out of the bloody horror of the 
war. They do not desire to be de
ceived again as Wilson deceived 
them in 1917. It will require peace
ful deeds as well as words to rea
ssure them. The promises that the 
Draft is solely for “defense of 
peace” have been made. The people 
want those promises kept. . ,

the

quėstioning concerning 

nation. Seeking to appease

of the members of Congress 
voted for the Draft bill and 
of those outside of Congress 
talked and wrote for it are 
the draft age. It is ironic, all

SR

wc ■
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jokes about it, and 
hour she would sit 
platform with two 
hands folded across

New Books

(Satire)
What use to call on God now 

that I am what I am. The pain 
of it is beyond mortal belief for it 
cannot be described as a burning 
or a rending, the shattering of vi
bration or again a suffocating, 
freezing or aching. Yet, it is here, 
and it grows second by eternal se
cond.

Oh, the irony of it! For within 
my very grasp is surcease, yet I 
cannot take it. I know well—how 
well—how this respite must be won 

’ —yet, win it I cannot. It Js not, in 
a sense, a weakness, unless one 
could term an overpowering horror 
such. Yet, this horror strengthens 
within me even as I slowly grow 
weaker.

Let me tell more: when I awoke, 
it was not quite clear what called 
me. Rather was it an unconscious 
yearning, one not to be named by 
the mind, yet one which I would 
know well when the time for ful
fillment earner So I arose, and di
rected myself to those places where 
I knew fulfillment was to be 

• found; so swiftly and easily I found 
that which is needed that it aston-

At the Builders’ Open Forum on 
Conscription to be held Wednesday 
one bright lad will ask the question, 
’’Will marriage put 
ferred class?" All 
ladies are invited to 
case the answer is 
ative...

me in the de- 
eligible young 
be on hand in 
in the affirm-

The Great Neck Chorus is pres
enting a concert on November 3rd 
which will be under the direction 
of their teacher, George Kazake
vich. Great Neck, you will remem
ber, is the place where good Brook
lyn boys go on spare Saturdays or 
Sundays...

ished me. Yet, when I was on the 
very threshold of laying at rest the 
pain already growing within me—it 
happened.

I cannot understand it, for the 
mere thought of it frightens me 
not at all. Often in* other days I 
had imagined this very thing, and 
half-wished I might come to this 
stage. Yet, now 
side...

In my arms is 
awaits me. Here
of my vampire dreams. x

But... I can’t stand the sight of 
blood! W. O. M.

that it is at my

a girl. Her throat 
is the fulfillment

the babies would be sucking on half-hour at noon with them. Some 
bottles of sour, curdled milk.

The matron was a thin woman 
of about 30, with dark smooth hair 
and white-washed skin. Her cheeks 
were heavily rouged and her mouth 
was coated thick with dark red lip
stick. She kept on her face a 
bored, listless expression. 
The screaming of the babies 

, and the fighting of the kids could
not change it. She sat in the middle 
of the yard in a straight-back chair 
in the shade of a black cotton 
umbrella, her legs crossed methodi
cally chewing gum and reading a 
confession magazine. Every three 
hours she would go into the nur
sery and hand out the bottles; then 
she would come out and take up 
her position for another three hours. 
It was generally known that she 
was living with the “Supe.”

The babies came down with 
diarrhoea and cholera. The women 
began talking. Some of them got 
sore and they formed a little group 
and called at the office to complain 
about the matron and the treatment 
of the babies.

The assistant “Supe” met them 
at the door. He’d heard some talk 
about the trouble, and he turned to 
one of the women and glared at her. 
“What the devil you hags com
plainin’ about now?” he said.

“My bambino—he all time seeck 
—da ladee:—she no take care heem. 
She reeda da book all day. She 
makea my bambino seeck. She nd 
good!”

He grabbed her by the shoulder 
and shouted •“I'll show you and your 
damned bambino. Yoti get your 
things and ‘ get out of here With 
your bawlin’ brat! Come back for 
your check in an hour—now beat 
it!” He turned to the others, “and

I would get sick and stay home or 
go to the women’s dressing room 
and slip out the back dooę to the 
nursery. The matron didn’t report 
them because it stopped the babies 
from yelling. But the “Supe” soon 
found out the company wasn’t' 
saving any time; so, they took off 
the ban, to the everlasting triumph 
of the women.

The company furnished no elabo
rate play-ground equipment. The 
only things in the yard were two 
teeter-boards made from old planks.

Once the wife of the owner of 
the plant visited the nursery. She 
drove up in a great black limous
ine driven by a chauffeur dressed 
in full regalia. The children ran to 
the gate and formed a circle about 
her. She gave each child a box of 
crayons.

The kids were all excited. There 
wasn’t any paper to be had on 
which to draw; so they drew on 
the fences and buildings. One of 
the older boys swiped a roll, of 
toilet paper from the men’s lavato
ry. After that they did plenty of 
drawing.

Cannery mothers are always 
blessed with children. • The older 
children take care of the younger 
ones at 
shacks, 
enough, 
plant.

Some 
trouble. __  _ ___ ,____  „

I the country; so the daughter’s child 
would be added to the mother’s 
brood.

A great many of the women that 
worked in the cannery were 
pregnant. They would work up to 
seven or eight months. ‘In a few child be afflicted with 
weeks after the baby had come theydisease.

home in the cannery 
As soon as they get old 
they join the parents in the

of the girls would get in 
The fellow would beat it to

The older 
her. The 
get her to 
she sat on

To Be Issued
Chinese in 
Offensive

all over the house. The word 
passed on, and the women 
running from all directions, 
formed a circle about her. 
were trying to raise her, but

men 
her 
wo- 
rest 
the

would be back to work.
Theresa was a fat, good-natured 

Portuguese woman. It was notice
able that she was pregnant from 
the beginning of the season. But 
Theresa wasn’t bothered. At times 
she would make 
during the noon 
on the loading 
of her kids—her
her bulging abdomen.

One ąfternoon during work she 
became violently sick, 
women rushed about 
company nurse tried to 
the dressing room, but
the floor and groaned and screamed 
with her great swollen face buried 
in her arms.

There was a tremendous excite
ment 
was 
came 
They 
Some
Theresa bellowed and fought the 
women off. At last two old 
were called, and they carried 
to the rest room. Three of the 
men went in with her, The 
buzzed in little groups about
door and in the aisles. The floor
ladies rushed around ordering them 
back to the tables.

The doctor and ambulance didn’t 
arrive for half an hour. An hour 
later one of the women came out 
of the door. “Rega,” she yelled, 
“Getta da , pan for da doctor—he 
gotta wash his hands!”

They carried Theresa out on a 
strecher. The nurse carried the 
baby.

“Mein Gott, dese Portuguese 
vimmen haf it easy. Yust like pigs.” 
The old woman turned to the young 
girl at her side. The girl giggled. 
“T’ree days bevor de vater broke 
—ven George vas born.”

The siren screamed and the am
bulance hurtled down the 'street in 
the direction of the shanties.

That afternoon the women told 
stories t about pregnancy and child
birth. Most of them had never had 
a doctor when their babies were 
born, and they showed little respect 
for the profession.

It was generally conceded that it 
was best to bury the afterbirth in 
the ground in a gallon

A month before its publication 
arrangements have been rpade to 
dramatize The Straw Hat by Joseph 
Vogel for Broadway production. The 
dramatic rights were secured by 
Mr. Louis Lanz, playwright, 
mediately after he read an advance 
copy of the book which holds the 
rank of leading novel on the new 
Modern Age list. Publication of the 
book, which the publishers consider 
a literary event of importance, has 
been shifted 
the October 
announced.

Mr. Vogel’s 
Courage and At Madame Bonnard’s 
were well received. Horace Gregory 
said of him: “Vogel is superlative 
among the younger writers... 
curiously acid vein of humor 
few American writers have 
possessed... will ‘catch on’.’’ 
story of The Straw Hat is laid in 
the country around Utica New York 
in which the author grew up.

■ :Jt * :J«

Gina Ęaus, author of Melanie, 
a new novel published by Modern

to
28

November 8 from 
date previously

former works, Man’s

CHUNGKING, China. — In the 
northern part of Kiangsi province, 
central China, the Chinese troops,’ 
after seizing Matang, an important, 
strategic, point on the Yangtze Ri- 

im- i ver, are clearing the suburbs of 
Matang of Japanese and occupying 
the elevations situated around the 
city. Simultaneously the Chinese are 
conducting an offensive upstream on 
the Yangtze River on another im
portant point, Pengtseh and have 
occupied Mupananshan. The Chinese 
seized a number of points situated 
between Pengtseh and Hukow, 
southwest of Pengtseh.

In the sector of Nanchang the 
Chinese troops after occupying po
sitions along the railway and 
highway and the Fuho river laun, 
ched an attack on Yukow, the east
ern suburb of Nanchang on Oc
tober 13th.

A recent offensive was launched 
by the Japanese in the southern 
part of Anhwei province which end
ed in failure. The Japanese troops 
conducted an offensive from Wan- 
chih, southeast of Wuhu in the di-

That 
that 
ever 
The

3g

can le$t the 
a terrible

Age Books, will have a play pro-1 faction of Chinkiang, northeast of 
duced on Broadway in the very near 
future. Writing from Hollywood, 
where she has taken up residence 
to become an American citizen, .the 
Austrian author has informed her 
publishers that the play is an Ame
rican adaptation of her novel of 
a few years ago, The Sisters Kleh, 
which was issued in this country 
under the title of Dark Angel.

* * ♦ 1
Also. on November 8 Modem Age 

Books will publish Witch Hunt: The 
Technique and Profits of Redbaiting, 
a new book by George Seldes. Mr. 
Seldes is author of Lords of the 
Press, You Can’t Do That and the 
best-selling biography of Mussolini, 
Sawdust Caesar. The book deals

Nanking. After two days of battle 
one Japanese regiment was comp
letely destroyed. More than 3,000 
Chinese troops started a counter
offensive in Anhwei and Chekiang 
provinces.  JS* <

with a method developed in recent 
years of attaching the label ’’Red” 
to unpopular proposals and organ— 
iizations.

protection from those who use 
this technique for private advantage 
is a knowledge of the way it has 
been used before. His book is en
livened with hundreds of examples 
from labor, political and religious 
history.
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Iš Tamsios Praeities į Šviesią Ateitį
JUSTO PALECKIO KALBA PIRMAJAME SEIMO POSĖDYJE

(Tąsa)
Lietuvoje Tikros Liaudies Demokratijos 

Niekad Nebuvo
Jei imsime politinę gyvenimo pusę, 

matėme ,tą patį nedžiuginantį vaizdą.
Ar Lietuvoje bent kada buvo tikra 

liaudies demokratija? Ne, jos niekad ne
buvo.

Nors buvo ir trys konstitucijos, bet 
jos niekad nebuvo tikrai vykdomos. Ne
buvo nei sąžinės laisvės, nebuvo nei 
spaudos, nei susirinkimų, nei organizaci
jų laisvės. Seimų rinkimuose darbo liau
dis negalėjo išstatyti savo tikrųjų kan
didatų. Kai pirmojo seimo sudėtis pasi
rodė klerikalams nepalanki, Darbo kuo
pos atstovai, kurie buvo pastatyti kandi
datais į antrąjį seimą, buvo suimti ir 
nekaltai išlaikyti pustrečių metų kalėji
me. Trejus metus veikęs antrasis seimas 
atnešė Lietuvai klerikališkąją diktatūrą, 
kuri laikėsi vieno baltagvardiečio balso 
dauguma. Trečiasis seimas, kuriame dau
gumą laimėjo liaudininkai ir socialde
mokratai, žadėjo kaip ir prošvaistę Lie
tuvos politinėje atmosferoje, bet tos idi
liškos demokratijos bandymas pasibaigė 
liūdnai—fašistiniu 1926 m. gruodžio 17 
d. perversmu, kurį surengė reakcininkai 
karininkai, o palaimino klerikalai. O ko
dėl tai įvyko? Viena, todėl, kad laisvei 
apsaugoti buvo daugiau pasitikėta val
džios aparatu, o ne liaudimi. Antra, to
dėl, kad, trukdant laisvę liaudies intere
sų gynėjams, komunistų partijai, buvo 
duota plati laisvė liaudies priešams. Tai 
amžina pamoka Lietuvos liaudžiai— 
liaudies priešams laisvės negalima duoti, 
nes jie, ta laisve pasinaudoję, pavergia 
liaudį. Sauvalės ir smurto režimas, įsivy
ravęs Lietuvoje po 1926 metų, sunaikino 
ir tas menkas demokratijos iliuzijas, ku
riomis Lietuva gyveno vos kelerius me
tus. Paradoksu skamba, kad pačių Sme
tonos—Voldemaro išleistoji 1928 metų 
konstitucija 8 metus visiškai nebuvo 
vykdoma ir tik 1936 m. po Suvalkijos 
valstiečių sukilimo, pasinaudojant Lenki
jos pavyzdžiu, buvo gudriai sukombi
nuotas seimas darbo klasei apgauti ir 
Smetonos diktatūros režimui užtikrinti. 
Tas seimas priėmė naują, ligšiol veikusią | 
konstituciją. Tai buvo instrumentas, nu
kreiptas prieš darbo liaudį.

Mes tą patį instrumentą panaudojome 
už darbo liaudį, prieš liaudies priešus. 
Liaudis paėmė tą pačią lazdą, tik atsuko 
ją kitu galu galutinai Smetonos smurto 
režimui sutriuškinti. Liaudies vyriausybė 
laikė per žema turėti ką nors bendra su 
liūdnos praeities padaru ir tuoj Smeto
nos “seimą” paleido. Ligšiolinę konstitu
ciją, kuri jau buvo pereito režimo suspė
ta sulaužyti, Liaudies Vyriausybė tiek 
atitaisė rinkimų įstatymu, kad grąžino 
aktyvias ir pasyvias rinkimų teises pilie
čiams nuo 21 metų amžiaus. Tuo pilie
tines teises atgavo mūsų Liaudies Ka
riuomenės kariai. Tikiu, kad Liaudies 
Seimas už tai vyriausybės nepasmerks 
ir tą pakeitimą patvirtins.

Mes Turime Turėti Aiškią, Tvirtą, 
Plieninę Konstituciją

Apie Lietuvos konstitucijos ateitį 
Liaudies Vyriausybės vardu galiu pasa
kyti, kad daugybės darbo žmonių susi
rinkimuose iškeltasis sumanymas yra 
vienintelis ir tikras to klausimo išspren
dimo kelias. Mes turime turėti aiškią, 
tvirtą, plieninę konstituciją, kuri nepri
klausytų nuo jokių atsitiktinių veiksnių. 
Reikia imti geriausius pavyzdžius. O to- ‘ 
kios konstitucijos pačiu geriausiu pavyz
džiu gali būti tiktai Stalino konstitucija. 
Man šiuos žodžius berašant, lyg koks 
simbolis, saulė staiga pasirodė iš užde- 
besių ir viską nušvietė. Taip tegul nu
šviečia mūsų Tėvynę Stalino konstituci
jos saulė.

Buvusios Lietuvos smurto režimo vy- 
usybės, kurios buvo taip bejėgės ir 

bios susiorientuoti tarptautinės poli
us klausimuose, taip lenkėsi ir priimi- 
jo svetimus ultimatumus, labai griež-< 

ir žiaurios pasirodydavo ten, kur ul- 
atumus teikdavo liaudis. Kiekvienas

udies reikalavimas būdavo atmetamas, 
liaudies aktyvumo veiksmai būdavo 
mdomi jėga. Tai darė tiek grynos tau- 

vyriausybės, tiek vėlesnės, taip 
konsolidacinės vyriausybės, 

tikro buvo Smetonos režimo • • 

gelbėjimo vyriausybės nes krikščionių ir 
liaudininkų “vadai”, visai atitrūkę nuo 
masių ir liaudies laimėjimo bijodami, 
aklai rėmė faktiškai tautininkų diktatū
ros režimą. Ir tvirtas atrodė tas režimas, 
ilgai dar gyvuoti ruošėsi, nes žiemą įvy
kusiais apgaulingais savivaldybių rinki
mais jau buvo ruošiama dirva išrinkti 
naujam “seimui” 1941 metais tokiais pat 
pagrindais kaip pereitas. Čia nieko ste
bėtino, ir liaudy jau buvo seniai susida
riusi aiški nuomonė, kad tos buvusios 
diktatūros be kuolo nenuvarysi. Šiandien 
visa tai yra praeityje, visa tai atiduota, 
išmesta į istorijos sąšlavyną.

Tą praeitį visada atsiminsim kaipo pa- 
. vyzdį kaip nereikia daryti, kaip nebetu
ri niekada Lietuvoje būti ir kaip Lietu
voje niekada nebebus (plojimas). Dar 
kartą pabrėžiu dėkingumą Sovietų Są
jungai ir Raudonajai Armijai, kurios dė
ka buvo pagaliau priimtas ir įvykdytas 
mūsų liaudies ultimatumas senajai plu- 
tokratiškai santvarkai.

šlykštus Melas apie Lietuvos Gerovę
Naivūs ekonomistai Lietuvoje dažnai 

kartodavo posakį apie Lietuvą kaipo lai
mingą salelę tais laikais, kai jau visur 
ėmė siausti ūkinis krizis. O, kaip ma-

TEOFILIS TILVYTIS
TRYS ELĖRAščIAI

Penkiakampė žvaigždė
Dar neseniai drebėjome tave palietę, 
Bijojome iš tolo mes tavęs.
Dabar tu sau laisvai bešvieti
Lietuvos laukus ir gatves.
žvaigždžių visur visokių matėm: 
Danguj, ant kaklo ir pečių.
Šiandien prie tavęs mes pripratom 
Be ypatingų pažinčių.
Kiti žibučiai greit nubluko
Nuo tavo ugnies raudonos.
Tu atėjai nušviesti rūką
Nuo mūsų žemės mylimos.
Mūs dangui trūko raudonumo, /

' Jis.maudės vargo pilkume, 
žvaigžde tautų soliūdarumo, 
Mūs žemėj jauskis kaip namie! •
Globok laimingai mus—vaikelį,
Nes tu daug vargo pažinai.
Nušviesk mums, penkiakampe, kelią, 
Kuriuo keliautum amžinai.

Raudonoji Vėliava
Aukštam berže pakilo naktį 
Linksma raudona vėliava.
Šnipai tą naktį ėmė sekti— 
Metus drebėjo Lietuva.
Šiandien gatvė, ar lauko takas, 
Ar dvaro kiemas, ar sodžius— 
Aukštyn raudonos liepsnos plakas 
Pro kalnus, trobas, pro medžius.
Mūs džiaugsmas būdavo prikimęs, 
Sulinkus buvo eisena.
Koks tavo išdidus plakimas 
Drauge su Stalino daina!
Ji šlama, plaka, kalba, šaukia,
Ji lekia kartu su minia,
Nutraukt ji skuba vergo kaukę
Ir paskandinti Nemune.
Tat plak, šlamėk, o raudonoji, 
Gaivink mus—vargo vaikučius, 
Įžiebus laisvę Lietuvoje, 
Išplovus vargo likučius.

Internacionalas
Giesmė kovų, garbingų datų, 
Laimingos pergalės giesmė, 
Atplaukia ji po daugel metų^ 
Tikrai, tiesiogine prasme!

•

Užliejo ji laukus ir aikštes 
' Išlaisvintos liaudies vilnim.
Ir ši giesmė nuo šiandien vaikščios 
Koja į koją su manim.
Giesmė atplaukia ir atplaukia, 
Kaip tie aukštieji debesiai. ' 
Jinai vergus sukilti šaukia, 
Sukilt garbingai ir drąsiai.
Ji vėl paguodžia, suramina, 
Ji skverbiasi širdin, galvon.
Ji barikadas išsprogdino
Ir įžygiavo Lietuvon. i
Nublanko buvęs idealas
Dėl tautiškai siauros garbės.
Kilnus internacionalas
Greit per Europą nuskambės.

. -V> ...........

=S=
tėm, šio krizio banga greit užliejo ir mū
sų “laimingąją salelę”, atsimenam kaip
skaudžiai nukentėjo nuo krizio ypač mū
sų valstiečiai, kaip krizis privedė ūkinin
kus beveik prie pamišimo.

“Mes, ūkininkai, kaip fakyrai ant žari
jų šokinėjam ir išeities nerandam”, kal
bėjo ūkininkas, siųsdamas prakeikimus 
aklam režimui. Tokie pat naivūs politi
kai laikėsi savo “laimingos salelės” te
orijos ir politikoje, manydami, kad pa
kaks paskelbti neitralumą, ir Lietuva bus 
išgelbėta iš visų pavojų. Ne vienos Lie
tuvos politikai taip galvojo, bet ir dauge
lis kitų kraštų, kurie lyg ^transai kišo 
galvas į tą neitralūmo smėlį. Kad tai 
buvo klaida ir aklumas, rodo daugelio 
valstybių likimas paskutiniais metais, su
davęs skaudų smūgį tokiam egoistiniam 
galvojimui.

Tik dabar, kai Sovietų Sąjunga ištie
sė savo galingą pagalbos ranką, mes ga
lim būti ramūs dėl savo ateities ir sau
gumo. Tik dabar galime būti tikri, kad 
Lietuva nebebus niekieno rankose žais
leliu, nebus placdarmu jokiai jėgai, kuri

sypsenos
—Ot, kartais visai atsi

tiktinai pasitaiko dasigauti 
į puikų išradimą, — sako 
mokslininkas.

—Ar galima paklausti 
kaip ir ką?—teiraujasi jo 
draugas. ♦

—Gi štai man pačiam aną 
dien pavyko prieiti išvados, 
kad laikant parankioj vietoj 
bonkutę rašalo, galima ir 
fontaninę plunksną, kaip 
ir paprastą, pasidažyti į ra
šalą. O darant tai, tu paša
lini visą tą nesmagumą, ku- 

• rį turėtum panešti pripildy
damas fontaninę plunksną.

Newyorkietis (abejojan
čiai) :—Tai tu nori tikrin
ti, kad Kalifornija turi 365 
saulėtas dienas metuose?

Losangelietis: — Tikriau
siai. Ir tai yra gana konser- 
vatyviškas tikrinimas.

*

Šeimininkas:—Šis paveik
slas, tai yra mano tėvuko 
tėvukas.

Svečias:—Šitaip? O jis 
atrodo nei kiek nesenesnis 
už Tamstą.

' Sugraibstė Es-Džei.

Elizabeth. N. J
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Vakarienč 25 Metų 
Jubiliejaus

Lietuvių Brolių Draugija 
d. spalių apvaikščiojo
draugijos 25 metų sukaktį, su- 
ruošdama puikią vakarienę. 
Šioj iškilmėje buvo svečių vie
tinių ir iš apielinkės apie 250.

Visiems vakarieniaujant, 
pirmininkas d. Budreckas pa
prašė iš svečių pasakyti trum
pas kalbas. Kalbėjo šie: Liau- 
cius, advokatas J. Petriką, J. 
Zaleckas iš Bayonnės, advoka
tas Walter Flaherty, A. Skai- 
rus, F. Buknys iš Brooklyno. 
Vakarienės dalyviai kuora- 
miausiai užsilaikė ir klausės 
kalbų. Iš toliaus svečių buvo: 
G. Stasiukaitis iš Cliffside, 
Brazaičiai iš Rahway, V. Da-

SKAN’ VAKARIENĖ IR ŠOKIAI
RENGIA SIETYNO CHORAS

Sekmadienį, Spalių 27 October
LIETUVIŲ SALĖJE 180 New York Ave., NEWARK, N. J.

Sietyno Choras, vadovystėje B. Šalinaitės

Šokiams Gros Jurgio Kazakevičiaus Orkestrą iš Brooklyno 
Svetainė bus atdara 4 vai. po pietų, o Vakarienė prasidės 6 valandą vakaro 

ĮŽANGA $1.00 • VIEN TIK ŠOKIAMS 25c

Newarko ir apylinkės lietuviai ir Sietyno Choro rėmėjai—prašome vėl taip gausiai dalyvauti 
kaip ir kitais metais. Iki pasimatymo—RENGĖJAI.

būtų nukreipta prieš Sovietų Sąjungą. 
Lietuva išėjo iš egoistinių tautų tarpo
ir visu pasiryžimu eina greta Sovietų Są
jungos, savo jėgas pavesdama naujam 
taikos pasauliui kurti.

Kalbėdavo pas mus auksaburniai, kad 
reikia Lietuvos laikrodį pasukti 100 me
tų pirmyn. Ir, nuostabiausia, kalbėjo iš 
tos stovyklos, kuri uoliai tempė Lietuvos 
laikrodį atgal į viduramžius. Šiandien ga
lim drąsiai pasakyti, kad Lietuvos lai
krodis birželio 15 d. yra pasuktas ne tik 
100 metų pirmyn, bet dar daugiau, ypač, 
jei lyginti su tais vėžlio tęmpais, kuriais 
ėjo Lietuvos gyvenimas per paskutinius 
keliolika metų. Nuo to pasukimo gal kam 
ir galva apsvaigo, daug kas nesusivokia, 
ypač tie, kurie toliau už savo kailio rei
kalų nieko nematė. Visiems jiems šian
dien garsiai sakom, aiškiai įspėjam— 
greičiau atsikvošėkit, greičiau susiorien- 
tuokit, greičiau įsijungkit visu nuoširdu
mu į naujo gyvenimo kūrybos darbą, kad 
greitai pasisukusio laiko mašinos ratai 
jūsų nenublokštų, nesutriuškintų.

(Bus daugiau)

gija susiorganizavo, tai buvo 
tik vieni' broliai ir taip gyva
vo per 18 metų. Vėliaus bro
liai apsižiūrėjo, kad reikia ir 
seserų ir šiandieną priklauso 
prie draugijos vyrai ir mote
rys, tai yra broliai ir seserys. 
Pas draugijos narius yra gera 
nuotaika ir Lietuvių Brolių 
Draugija remia visuomeninius 
naudingus darbus.

Šiuomi laiku draugija narių 
turi 60.

Vakarienės surengimo 
misiją sudarė šie: A. 
nė, E. Mickevičienė, 
peika ir P. Laučius.

Gaspadinės buvo: 
čienė, A. Uleskienė, Mrs. 
lauskienė, Mrs. Šukienė 
Mrs. Vaškienė.

Darbininkai: J. Uleskis, G. 
Kazlauskas, W. Bitė, J. Ab- 
raitis, J. Holasas, P. Laučius, 
A. Kazakevičius ir P. Vaškis.

Apsivedė Jauna Porelė

13 d. spalių apsivedė Wes
ley B. Baranauskas su Mary 
A. Paulauskiute su bažnytinė
mis ceremonijomis. Tuoj po 
vestuvių jaunavedžiai išvyko 
į Floridą ant medaus mėnesio 
(honeymoon).

Jaunai porelei linkiam ilgo 
ir laimingo gyvenimo.

Ukrinas.

ko- 
Narusie- 
A; Stri-

Lau-
Kaz-

ir

mašaitis, ir K. čiurlis iš Ba
yonne, N. J. Virvaičiai iš Ba
yonne.

Trumpa Istorija Brolių 
Draugijos

25 metai atgal kada drau

PHILADELPHIA
Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)



Penltaa puslapi
==

Kalmikų Tauta ir Jos Epopėja džiausiąs bičiuliškumo pareis London, spal. 20 ALDLD 3-čio APSKRIČIO

ir 
im-

sa-

Kalmikai—tauta mongolų
kilmės. J buvusią caristinę 
Rusiją kalmikai atsikėlė 17- 
tam šimtmetyj. Iki to laiko jie 
gyveno Ziungarijoj. Svarbiau
sia jų išsikėlimo iš Ziungari- 
jos priežastimi buvo daugia
metės tarpusavės kovos 
žiauri kai kurių Kinijos 
peratorių priespauda.

Kalmikų viltis išlaikyti
vo nepriklausomybę ir laisvę, 
dėl ko jie paliko Centralinės 
Azijos aukštakalnius ir persi
kėlė prie Volgos, nepasiteisi
no. Prievolgyje kalmikai pate
ko po carizmo, savo feodali
nės aukštuomenės ir Budos 
dvasininkų jungu. Savo liki
mą jie išreiškė posakiu: “Lun 
ištrūko iš drakono nasrų, bet 
pateko j plėšrius dvigalvio aro 
nagus”.

Neišlaikę ‘‘baltųjų carų” 
žiaurios priespaudos ir nusto
ję vilties išlaikyti savo nepri
klausomybę, 1771 m. daugu
ma kalmikų nusprendė palikti 
Rusiją ir persikelti atgal į to
limąją 'Ziungariją. Ilgus mėne
sius ėjo verbliūdų vilkstinės 
dykuma, kur nerasi lašo van
dens, apsikrovę įvairiausiu 
turtu. Iš 33 tūkstančių šeimų,- 
palikusių Prievolgį, Ziungari
ją tepasiekė apie 15 tūkstan
čių kalmikų, kiti žuvo. Pasie
kę Kinų žemę, jie pasijuto dar 
blogesnėj padėtyj, negu buvo 
Rusijoj. Tada jie ir pareiškė: 

•“Turėjom mes kelius vailoki- 
nius, pakeitėm į geležinius.”

Tačiau į Kiniją persikėlė ne 
visi kalmikai. Prievolgyje pa
liko apie 13 tūkstančių šeimų, 
kurie klajojo dešiniajam Vol
gos krante ir dėl staigaus Vol
gos patvinimo nesuspėjo prisi
jungti prie persikeliančių į 
Ziungariją.

Nuo šito laiko jų istorinis 
likimas susidėjo ne vienodai: 
Ziungarijos kalmikai ir šian
dien vargsta, o prievolgiečiai 
su SSSR kuria komunistinę vi
suomenę.

“Kalmikai—klajoklių tauta, 
bet toli gražu ne pirminė. Jie 
daug pergyveno nuo to laiko, 
kai istoriniai įvykiai juos pa
darė istoriniais. Jie pažino gy
venimą ir atskiromis gentimis, 
jie mėgino sukurti klajoklių 
valstybę. Savo plačiuose kla
jojimuose jiems teko matyti 
daug kraštų, sutikti daug tau
tų:, kinų, kirgizų, Kaukazo 
kalniečių. Kalmikai, kaip ir 
kiti mongolai, savo laiku buvo 
Budos—Tibeto—indų kultūros 
įtakoje, tačiau jie buvo tiek 
“kultūringi, jie turėjo tautiš
ką raštą”,—rašo akademikas 
B. J. Vladimircovas.

Raštingumo pasirodymo pra
džia nėra nustatyta, težino
ma, kad vienos iš kirgizų gen
ties torgautų-—kereitų prose
neliai prieš čingizchano irrt- 

. perijos laikus (13-tam amž.) 
turėjo savo raštą, pagrįstą 
uigurų raidynu, ir kad jis čin
gizchano buvo paimtas vien- 
valdybei.

1648 m. kalmikai jau turi 
savo raštą, žinomą pavadini
mu “Togo-bičig” (aiškus raš
tas) arba zajapandinsku, išran
dėjo vardu. Į kalmikų kalbą 
buvo išversti nepaprasti kinų 
ir indų poezijos kūriniai. Ten
ka pažymėti, kad, nežiūrint 
trijų amžių kalmikų kalbos 
gyvavimo, masėse raštingumas 
neišsiplėtė. 
feodalai ir
m. kalmikų tebuvo raštingų 
2.3%.

Suprantama, kad dėl neraš
tingumo literatūra tarp kalmi
kų nebuvo paplitus. Populia
riausi kūriniai iki revoliucijos 
buvo pamokinanti poeiha 
“Klausos palinksminimas”, 
“Pasakojimas apie derben-oi- 
ratach” (derben-oirotos—isto- 
rihis kalmikų pavadinimas).

Dėl to tarp kalmikų labai 
paplito pasakojamoji kūryba. 
Jų pasakos nepaprastai stebin
davo mokslininkus ir keliauto
jus. Tačiau žymiausiu ir ne
paprastu kūriniu buvo laiko
ma epinė poema “Džangar”. 
Ji susideda iŠ dvylikos gies
mių, įvado ir išvados—pagy
rimo poemos didvyriui Džan-

garui. Iš pirmo žvilgsnio atro
do, kad kiekviena giesmė su
dėta savarankiškai. Kiekviena 
iš jų apdainuoja kurį nors iš 
dvylikos didvyrių Džangarų 
ir tūri savo užbaigą.

Toks poemos parašymas ro
do, kad ji buvo naudojama žo
diniam pasakojimui, nes visą 
tryliką tūkstančių eilučių per 
vieną vakarą jokiu būdu ne
galima papasakoti. Visai po
emai perskaityti reikia bent 
kelių vakarų. Vadinas, reikė
jo sukurti tokią formą, kad 
būtų galima vienu vakaru at
likti kurią nors giesmę ir kad 
iš jos būtų galima daryti iš
vadą. šitai buvo lengvai pa
siekiama tuo, kad kiekviena 
giesmė turi įvadą, kuriame 
aprašoma Džangaro vaikystė, 
jo valstybės santvarka, jo ša
lis ir nurodoma jo vyriausių 
didvyrių charakteristika.

Tokiu būdu “Džangaras” 
sudaro ciklą, glaudžiai rišan
tį visas giesmes. Jos rišasi vie
na su "kita tuo, kad jose pasa
kojama apie Džangarą ir jo 
didvyrius. Be to, jos rišasi ir 
tuo, kad kiekviena sekanti 
giesmė yra natūralus tęsinys 
pirmosios, jose beveik nerasi 
prieštaravimų. Jos rišasi — ir 
tai svarbiausiai — vienintele 
idėja, humanizmo ir tėvynės 
meilės idėja.

“Džangaro” populiarumas 
Kalmikijoj nepaprastas. Ten 
nerasi žmogaus, kuris nebūtų 
poemos girdėjęs visos ir ne
sinaudotų jos aforizmais kas
dieniniame gyvenime. “Džan
gar” mėgiamas ne tik Sovietų 
Kalmikijoj, bet jį žino ir, 
mėgsta Ziungarijoj, Mongolų į 
liaudies respublikoj, Tana-Tu- 
ve, Rytų Tibete ir kt.

“Džangar” išreiškė kalmikų 
tautos viltis ir troškimus. To
dėl ši poema taip populiari. 
Jos gilumas tas, kad ji yra 
grynai liaudiška. “Džangari- 
jadoj” kalmikai svajojo apie 
Bumbos šalį, šalį jaunystes ir 
nemirtingumo,- pasitenkinimo 
ir pertekliaus. Kalmikai sva
jojo apie gyvenimą, kuriame 
žmonės po dvidešimt penkerių 
metų, amžiaus nesensta ir gy
vena nieko nedalindami tarp 
“mano ir tavo”.

Šita kalmikų svajonė įvyko 
Sovietų Rusijoje. Neveltui jie 
dabar dažnai, norėdami pa
reikšti pasitenkinimą Sovietų Į 
gyvenimu, sako: “Tai kaip 
‘Džangaro’ šaly”.

Šita kalmikų liaudies poema 
neveltui taip mėgiama Sovie
tų liaudies, kur statoma šalis 
jaunystės, pasitenkinimo, per
tekliaus, kur statomas gyveni
mas, kur nereikia dalinti tarp 
“mano ir tavo”. “Džangaro” 
populiarumas dar ir dėl to, 
kad joje apdainuoti 
kurie mums artimi, 
gar”—patrijotizmo, 
meilės himnas.

Kartą Džangaras
dė palikti savo šalį, nepasa
kęs didvyriams dėl .kokios 
priežasties. Visi didvyriai, be 
Chongoro, supyko ant savo va
do ir taip pat palijo Bumbos 
šalį. Tėvynės nepaliko tik vie- 
has Chongoras, kuris epopėjoj 
išreiškiamas geriausiu patrijo- 
tu: tėvynės mylėtojas, skais
čios sielos, drąsus, išmintingas 
ir stiprus. . šulmusų (velnių) 
chanas, pašėlęs Giurgo, suži
nojęs, kad Bumbos šaly teli
ko vienas Chongoras, užpuola 
jį ir užkariauja Bumbą. Apie 
tai sužino Džangaras ir did
vyriai. Reikalas išlaisvinti tė
vynę priverčia juos pamiršti 
smulkius nesutikimus, ir jiė 
grįžę išlaisvina tėvynę ir Chon- 
gorą iš šulmusų jungo.

Kitas pavyzdys. Vienas žy
miausių didvyrių, Sunkiaram 
kis Savar, supyko ant Džan
garo ir paliko jį. Jam iŠvyktis> 
Bumbos kraštą užpuola stiprlis 
priešas ir paima nelaisvėn 
Džangarą ir jo didvyrius. Sum 
kiarankis Savar sužinojęs grįž
ta ir po daugelio nutikiu iš
laisvina Džangarą su jo did
vyriais ir visą šalį.

įdomu pastebėti, kad ir vai
kai, kuriems epopėjoj skiria
ma nemaža vietos, išvedaini

jausmai, 
“Džan- 
tėvynes

nuspren

Raštingi tebuvo 
dvasininkai. 1913

gilįais patrijotais. Taip “Džan-- 
gare” yra skirsnis, kur trys 
vaikai išgelbėjo tėvynę.

Trečia. “Džangaros” popu
liarumas dėl to, kad propa
guojama humanizmas. “Džan- 
garoj” nemaža yra aprašy
mų, kur aprašomi priešų už
puolimai. Kiekvienas toks už
puolimas pasižymi šalies nu
niokojimu, turtų pagrobimu^ 
jūrų ir upių išsausinimu, bai
siais sugriovimais ir kraujin- 
gomis žudynėmis. Taip elgia
si priešai. Bet Džangaros did
vyriai elgiasi kitaip. Jie nie
kuomet nieko neužpuola pir
mieji. Jei ir užpuola, tai tik 
dėl to, kad perspėtų užpuoli
mą ant Bumbos, ir tai kovoja 
tik su chanais, 
nelaisvų 
priešą, 
priešus, 
ką kad
neužpuls.

Ketvirta, 
dainuojama

Kartą Džangaras užpykęs 
įsakė surišti Chongrą. Pakyla 
Sanai ir atsisako vykdyti ne
teisėtą įsakymą. “Mes prisie
kėm kovoti vienas už visus ir 
visi už vieną”, sako. “Ir kaip 
mes galim kelti ranką prieš 
Chongrą, kad neturim tam 
priežasties ?”

Sanai
kraštus. Draugai jam dovano
ja savo brangiausius ginklus. 
Kalmikų papročiais tai yra di-

Šitame ir yra esmė, kad 
“Džangara” įsigys simpatijų 
broliškose tautose, surištose 
didvyriška staliniška draugys
te.

“Džangaros” populiarumo 
priežastis pagaliau dar ir ta, 
kad poema sukurta giliai me
niškai, pilnai išbaigta Ir rea
listiniais vaizdais. ' L. Ž;

dieną žuvo vienas anglų lėk
tuvas. Anglai nušovė du vo
kiečių orlaivius.

Berlin. — Per kelias pas
kutines dienas vokiečių sub- 
marinai paskandino 31-ną 
prekinį anglų laivą, 173.650 
tonų įtalpos.

KONFERENCIJA
Trečio Apskričio konferencija 

įvyks lapkričio 17 d., 10 vai. ryto, 
243 Front St., New Haven, Conn. 
Prašbme kuopų prisiųsti delegatus. 
Delegatai renkami sekamai: Vienas 
nuo kuopos ir vienas nuo 10 narių. 
Kviečiame ir svečius dalyvauti. Tu
rėsime daug svarbių dalykų aptarti.

O. Vlsockienė, org.
(248-249)

Elizabeth, N. J

Vokiečiai Deportuoja Ispanus 
Respublikiečius

gailėdamies!
vargšų.” Nugalėję 

didvyriai paleidžia 
paėmus iš jų priesai- 

daugiau jų šaliesjie

“Džangaroj” ap- 
draugystė.

ruošiasi į svetimus

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

*ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

New York. — Vokiečiai 
iš savo užimtos Franci jos 
dalies nusiuntė į Austriją 
400 ispanų respublikiečių 
kareivių, kurie buvo pabė
gę į Franci ją, kai fašistai 
laimėjo naminį karą Ispani
joj. Žinia apie šių pabėgė
lių deportavimą į Austriją 
dabar atėjo į New Yorką 
Jungtiniam Amerikiečių Ko
mitetui dėlei Ispanų Gelbė
jimo. >

Išsiųsti iš Francijos į 
Austriją ispanai fašistų 
priešai turės dirbti laukų 
darbus. O jų žmonas ir vai
kus karinė vokiečių vyriau
sybė persiuntė į fašistų val
domą Ispaniją.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Antradieni, spalių 22 d., 29 En
dicott St., 7.30 v. v., įvyks susirin
kimas Lietuvių Kongreso Mass. Są
ryšio, Worcesteri<T Skyriaus. Visi 
draugijų atstovai yra prašomi daly
vauti.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. M. Lukas, Pir. 
(248-249)

13 d. spalių, patėtnijau vietiniame 
anglų laikraštyje “Sunday Tele
gram”, kad Mass, valstijos Komu
nistų Partijos kandidatai kalbės per 
radio kas sekmadienio vakarą. 
Kas norite girdėti, užsistatykite ra
dio 6:30 v. v., stotis W.O.R.C.

J. M. Lukas.
(248-249)

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
’ •

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

Lietuviu Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindi
nes rašybos taisykles—žodžių daryba, linksniavimas, asme
navimas, sintakse,* skyriamųjų ženklų nurodymas ir apie 

1,500 veiksmažodžių angliškas žodynėlis.
Kaina $1.00 su prisiuntimu.

• •
Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.
•I • ' ■ '
;:

Manhattan Liquor Store
DABAR YRA

LIKERIŲ KARE O
les išstojome su žemiausiomis kainomis, kokias tikMes

begalima suteikti savo kostumeriams

Kainos ant visų garsiųjų rūšių yra taip žemos 
kaip dai* nebuvo nuo atšaukimo prohibicijos

Štai yra keletas iš daugelio rūšių

GOLDEN WEDDING
SCHENLEY RĖD LABEL 
THREE FEATHERS 
SCHENLEY BLACK LABEL

WILSON ' 
calvert Reserve 
CALVERT SPECIAL 
GREEN RIVER

OLD OVEItHOLT
MT. VERNON
GIBSON
OLD MR. BOSTON PINCH

CARSTAIRS 
SEAGRAM
SEAGRAM VO
CANADIAN CLUB

IHes esame žinomi, kaipo patikimiausia likerių pirkimui krautu 
ve, ir todėl darome didžiausių biznį Brooklyne

Ateikite ir Persitikrinkite
Sunday Farm Brand Whiskey $1.39 už kvortą

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand St License L-886

B1.ookiyn n. y
Kainos gali būt pakeičiamos 

be pranešimo
Mes pasiliekam teisę 

limituoti kiekį

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Parsiduoda Namas su Saliū- 
nu ir Visas Biznis 
402—1st Avenue 

ELIZABETH, N. J.
Geroj vietoj. Namas medinis, 
3-jų aukštų. Priežastis — vy
ras mirė, vienai moterei yrA 
persunku užlaikyti du bizniu. 

Parsiduoda pigiai.
Prašau kreiptis sekamu antrašu:

• MRS. M. SIERZANT
. 301—3rd Street - | 

Elizabeth, N. J.
<238-249)

Garsinkite savo bižių dien
raštyje “Laisvėje”.

Office Phone
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

OPEN

RHEA

DAY and NIGHT

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, RussianI f Vapor Room,
\ I Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar- I /
\\ tesian Water, Restaurant, Barber Shop, Ja

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

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

Mon. and Tųes. from 12 a.m. to
11 p.m. After 11 p.m. for gents

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVfi
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y* 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

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

Tyrimai — Slapumo Tyrimai — X-RaysKraujo
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę. 

IŠTYRIMAI DOVANAI

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

110 East 16 St., New York
Tarp Union Square ir Irving Place

Valandos: 9 A. M.—8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.
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Neranda žmogžudžio
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F. W. SHAUNS

Tel. Virginia 7-4499

Užmušė Jūreivį

Komisija.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

Yorke Padėkų D'iena 
bus švenčiama lapkri-

NpTARY 
PUBLIC

prenu- 
pasi-

Mieste patylomis buvęs pra
vestas tyrimas, kuriuomi sure
gistruota visos priemonės gel
bėtis, jei būtų ant miesto ata
kos iš orlaivių.

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

yra 
sū- 
po- 
pa- 
jū-

Yorke. čia 
sukniasiuvyklų, čia

Sheepshead srities gyvento
jai savo masiniame mitinge 
nutarė reikalauti naujų namų 
projekto. *

jauni rodeo aktoriai—
Larry Finley, 19

New 
šiemet 
čio 21-mą.

mokykloj užmušystės

“Frontininkas” kapitonas 
John T. Prout esąs sulaikytas 
kariškam teismui.'

kapito- 
turėtų, 
žinoti, 

Tad vi-

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

Keturiolikos metų jaunuolė 
Agnes Halstead, prasišalinus 
iš namų nuo rugsėjo 21-mos, 
buvus matyta New Yorke, bet 
jos ir vėl nepagavo.

660 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

-...1,1,11.... * •-Vrfvn . .

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

oo

s
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Lankėsi “Laisvėje”

Šeštas puslapis

NewYorko*zWMfZinioL
Gražiai Išlydėjome 

A. Kazakevičių
Ateinantį Penktadienį 

Įžanga Parodon 25c
Maspethiečiai Turėjo 

Daug Publikos
{spėja Balsuotojus 
Drąsiai Balsuoti

ių 19-tos popietį, daly
vaujant dideliam būriui velio- 
nies ir šeimos artimųjų gimi
nių, draugų ir pažįstamų, An
tanas Kazakevičius išlydėtas 
iŠ Bieliausko šermeninės galu
tinam pasilsiui į Fresh Pond 
Krematoriją, Alyvų kalnelio 
kapinėse, kur jo kūnas sude
gintas ir debesėliais dūmų jau 
palydėjo grįžtančius iš šerme
nų.

Daugelis pirmu kartu matę 
tokias šermenis, tad išeidami 
diskusavo. Vieni sakė ir sau 
pasirinkę šį būdą — susidegi
nimą, kiti gi rinkosi priprastą, 
lėtesnį persikeitimo procesą, 
laidojimąsi žemėje. Man — 
šis pakilimo į debesėlius bū
das patiko, gal dėlto, kad man 
visada patinka aukštumos.

Velionio palydovų nuvažia
vo apie 30 mašinų, o kiti jau 
buvo atvažiavę ir gatvekariais, 
tad paskutinio atsisveikinimo 
metu krematorijos koplyčia 
vos talpino sėdinčius ir pasie
niais pristojusius palydovus. 
Gražią atsisveikinimo kalbą 
pasakė R. Mizara, nurodyda
mas, kad asmenyje A. Kaza
kevičiaus netenkame draugo, 
kuris daug dirbo visuomeniš
kame darbe. Jis ragino visus 
likusius suglausti eiles, kad 
atidirbti ir už draugą, su ku
riuomi atsisveikiname ant vi
sados. Nors ašaromis nieko 
nesugrąžinsi, tačiau atsisveiki
nant su velioniu Kazakevičiu
mi daugeliui gaili ašara nurie
dėjo per veidą.

Apie velionį plačiau maty
sime “Laisvėje” atskirai, ka
dangi R. Mizaros velioniui at
sisveikint kalba buvo rašyta ii’ 
ji tilps “Laisvėje.” *

Majoro LaGuardijos prokla
macija šis penktadienis, spalių 
25-ta, skelbiama “Džiaugsmo 
Švente” Pasaulio Parodoj ir 
dėlto tą dieną įžanga bus tik 
25c visiems, kas tik parodys 
proklamacijos kopiją. Prokla
macija skelbta spaudoj ar 
šiaip lapeliais paskleista po 
apylinkes per krautuves, busų 
stotis ir kitas viešas vietas.

Sąryšyje su ta diena ir mies
to darbininkai, išskyrus būti
nai reikalingus miesto apsau
gai, atleidžiami dienai šven
tės, kad dalyvaut parodoj.

Paroda užsidarys spalių 
27-tą-

šeštadienio rytą aplankė 
“Laisvės” įstaigą Mikas ir 

1 Anna Norkai iš Stoughton, 
Mass., Elena ir Jonas Jacobs, 
jų marti Biruta (Norkaitė) 
Jacobs iš Montello, Mass., ir 
Juozas Grabauskas iš Potts
ville, Pa. Jie visi atvykę į ve
lionio Antano Kazakevičiaus 
šermenis. Norkai užsimokėjo 
už “Laisvės” prenumeratą me
tams ir $1 paaukojo savo 
dienraščio reikalams.

Maspetho LDS ir LLD kuo
pų bendrai rengtas vakaras 
pereitą sekmadienį, spalių 
20-tą, atrodė visapusiškai pa
vykęs. Publikos buvo pilna di
džiulė National Hali, kas jau 
būtų kreditu ne tik naujai ko- 
lonijai-Maspethui, bet ir bile 
kuriai iš senųjų Brooklyno lie
tuvių kolonijų.

Programoj perstatyta trum
pa, bet gyva komedija “šala- 
putris,” sumokinta artisto Jo
no Valenčio. Vaidinime daly
vavo vyriausiose rolėse Niek 
Pakalniškis ir Adelė Pakalniš
kienė, taipgi Jonas Lazauskas 
ir Aldona Bernotaitė. Visi vai
dino gražiai, visi atrodė pilnai 
savo vietose. Pabaigus, girdė
josi apgailavimų, kad komedi
ja nebuvo ilgesnė, niekeno ne
laukta pabaigos. Prieš vaidi
nimą kalbėjo R. Mizara. Pir
mininkavo E. Mizarienė (Ta- 
mulyniūtė).

Po programos tęsėsi smagūs 
šokiai, ir vaišės.

Siuvėjai Girdės Browderio 
Prakalbą Antradienį

D.

Daug Registrant^
Pereitą ketvirtadienį pilnai 

suskaitliavus ir sunumeriavus 
registrantus, rasta, kad užsire
gistravo mieste viso 1,001,375 
jauni vyrai, o visoj šalyje arti 
17,000,000. Iš to skaičiaus 
pirmi 30,000 bus iššaukti pri- 
valomon karinėn tarnybon 
lapkričio 18-tą.

Pirmą dieną po registraci
jos jau radosi pametusių ir 
pamiršusių korteles. Taip vie
nas jaunas vyras, Alfred 
Palm, sulaikytas policisto už 
peržengimą trafiko taisyklės, 
bbuvo pareikalautas parodyt 
registracijos kortelę. Jis jos 
neturėjo,' pasisakė pametęs. 
Policistas atėmė jo auto vai
ruotojo leidimą ir pasakė, jog 
jį atgaus tik tada, kada pri
statys registracijos kortą. Jis 
turėjo palikęs viską jieškot 
būdų gaut naują kortelę.

Taip pat radosi daug ir to
kių, kurie pamiršę, sumaišę 
datas, arba negalėję užsire- 
gistruot trečiadienį, jieškinėjo 
galimybių tą atlikti sekamą 
dieną.

Biruta ir kitos draugės 
taip pat aplankė ir LDS Cen
tro raštinę, kadangi Birutai, 
kaipo tenykštės LDS jaunimo 
kuopos sekretorei-veikėjai bu
vo įdomu pamatyti Centro į- 
staigą ir jos darbuotojus.

Taipgi lankėsi Antanas Stri- 
peika, iš Elizabeth, N. J., per 
keletą metų čampionas “Lais
vės” vajuose, vežinas pluoštu 
prenumeratų. Nors kapitony- 
stę New Jersey vajininkų šie
met pavedė bayonniečiui d. 
Čiurliui, tačiau pažadą jam 
kooperuoti-padėti pakilti į 
čampionus, kaip atrodo su lyg 
d. Stripeikos atvežtų 
meratų, elizabethiečiai 
šventusiai pildo.

Prelekcijos apie Sveikatą
Nemokamos prelekcijos apie 

vaikų ir suaugusių sveikatos 
problemas spalių 22-rą bus se
kamose vietose:

Brooklyne: 829 Belmont 
Ave., 3 vai. po pietų; 810 E. 
49th St., 9 vai. vakaro; 184 
Fourth Ave., 2 vai. po pietų.

Bronx: 141st St. & Cypress 
Ave., 1:30 vai. po pietų.

Manhattan: 197 E. Broad
way, 
Ave. 
karo.

8:30 vakaro, ir Nagle 
ir Elwood St., 9 vai. va-

Pereitą sekmadienį turėjo
me rękordiniai šaltą, anksti 
rytą temperatūra buvo tik 34 
laipsniai ir iškrito šiek tiek 
sniegb, kuris viėtomis išsilaikė 
iki ryto;

Dienraščio “Laisves”
KONCERTAS

Bus

Lapkričio 10 November
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LABOR LYCEUM SALĖJE
949 WILLOUGHBY AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Bilietai jau gatavi. Prašome iš anksto įsigyti bilietus 
ir tuomi užtikrinti sau sėdynę.

ĮŽANGA $1.00, 75c ir 50c

PO PROGRAMOS BUS ŠOKIAI
Vientik šokiam įžanga 40 centų.

Savo pareiškime spaudai, 
Samuel Burt, kandidatas į 
kongresmanus Amerikos Dar
bo Partijos tikietu, kaltino 
Tammany Hall vedime balsuo
tojų bauginimo kampanijos 
14-me kongresiniame distrik- 
te.

Burt sako, kad Tammanės 
distriktų vadai pasakoja apie 
į s t a t y mus neinformuotiems 
žmonėm, būk jų balsai būsią 
žinomi ir jie prarasiu darbus, 
jeigu jie nebalsuosią už Tam- 
manę. Burt pareiškė norą įti
kinti gyventojus, jog toks bal
sų patikrinimas negalimas. 
“Tas tik yra,” sakė Burt, “de
speratiškomis Tammany Hall 
pastangomis atbaugint balsuo
tojus nuo balsavimo už Ame
rikos Darbo Partijos kandida
tus.

“Visuomenė neprivalo bi
jot,” sakė Burt, “Šie nėra Hit
lerio rinkimai. Mes neturime 
Storm Traperių daboti balsa
vimus. Kiekvienas pilietis yra 
apsaugotas įstatymais ir slap
tybė baloto yra laikoma lygia 
šventenybe kaip ir įstatymas. 
Nežiūrint, kokius grasinimus 
tammanietis distrikto 
nas ar wardo sargas 
jam nėra galimybės 
kaip pilietis balsavo,
suomenė lai eina balsuoti be 
baimės ir lai drąsiai balsuoja 
už savo pasirinktus kandida
tus be baimės grąsintojų.”

Burt prašė, apart parėmimo 
jo kandidatūros, balsuoti ir už 
Leonard JI. Wacker į assem- 
blimanus iš 8-to A. D., Meyer 
Goldberg iš 6 n to A. D., ir Si
mon Schacter .iš 10-to A. D. 
Taipgi prašė balsuot už Car
roll McGorkey, kandidatą į 
N. Y. valstijos’ senatą.

Pereitą antradienį buvo at
rasta nužudyta savo namuose 
Mrs. Leah Rubin, daktaro 
žmona, 1950 Andrews Ave., 
Bronx. Perklausinėta šeimyna 
ir daug kitų asmenų, viso apie 
50, bet kaltininko nei kas jį 
nurodytų nesurado. Vieninte
lėmis žymėmis esąs velionės 
rankoj rastas šviesus plaukas 
ir basebolės lazda, kuri iš
aiškinta priiklausant užmuš
tosios 9 metų sūnui. Ji rasta 
padėta greta kitų, bet numaz
gota ir laboratorijoj ant jos 
rasta kraujo žymių.

Menama, kad ji nužudyta iš 
keršto, užvydo ar kokiais ki
tais sumetimais, bet ne plėši
mo.

Dr. Eli H. Rubin turi ofisą 
kitur, mieste. Tarnaitė buvus 
išėjus parvest iš mokyklos ma
žą mergaitę, o vyresnis vaikas 
buvęs 
metu.

Nekentčkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu, Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.
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Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams įstaiga

Kiekvieną sukatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tei. gy. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUSManhattan Center, 311 W. 
34th St., N. Y., kur Browde- 
ris kalbės spalių 22-rą, ran
dasi pačioje širdyje adatos in
dustrijos New 
daugybė
ir vyriškų kriaučių šapos, čia 
k a i 1 i a s i u v y k los, skrybė- 
linės ir įvairios su tomis in
dustrijomis surištos šapos ir 
šaputės. čia suvažiuoja dar
ban žmonės iš visų kraštų 
miesto ir iš užmiesčio.

Tokį patogų darbininkams 
pasiekti kampelį ne oile kur 
rasi ir K. P. Rinkimų Komi
tetas jo nepražiūrėjo. Jie sa
ko, kad jeigu Browderiui už
drausta važiuoti į kitas miesto 
dalis sakyti prakalbas ir pas 
darbininkus negali nuvažiuoti, 
tai darbininkai pas jį atva
žiuos. O kad darbininkams ne
reikėtų daug sugaišuoti, ar to
li važinėjant daugiau išlaidų 
turėti, jie prakalbas surengė 
tuojau po darbo. Mitingą pra
dės lygiai 6 vai. vakaro.

Kaip skelbiama, apart Brow
derio, tame mitinge kalbėsiąs 
Paul Novick, žydų dienraščio 
“Freiheit” redaktorius ir Mi
chael Gold, angliško darbinin
kų dienraščio “Daily Worker” 
paskilbęs kolumnistas. Taip
gi dainuos Amerikos Liaudies 
Choras iš šimto dainininkų.

Kor.

Du 
“cowboys 
m., ir Billy Hancock, 23 m., 
išėję miestan pabaliavoti po 
savo programos Madison 
Square Gardene taip įsisma
gino, kad susiginčiję su anglų 
jūreiviu John Martin, 37 m., 
jį užmušė Belvedere viešbučio 
14-me aukšte, N. Y., kur jį 
buvo pasikvietę. Jo kūną ra
do keltuvo operatorius.

Martin čion buvo atvykęs 
ant laivo Samaria ir prieš sa
vaitę laiko pristatytas dirbti 
ant laivo Queen Elizabeth, 
kuris čia laikomas porte.

Finley ir Hancock abu 
stambių žemės savininkų 
nūs, tačiau, kaip sakoma 
licijos, jų tikslas buvęs ir 
sipinigaut, nes iš primušto 
reivio kišeniaus išgriebę pluoš
tą popierinių, kurias, radę an
gliškomis, numetę ir nuėję 
miegot.

Visi Organizacijų Nariai 
Dalyvaukite Susirinkime 

—Diskusijose
Lietuvių Liaudies Teatro, 

Aido Choro, Lietuvių Literatū
ros Draugijos, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo, Jaunimo 
ir Moterų Kliubo nariai kvie
čiami dalyvauti šiame svarbia
me susirinkime. Susirinkimo 
tikslas išgirsti pranešimus-ra- 
portus, išdiskusuoti ir padary
ti tarimus, kas reikia veikti, 
kaip veikti, kad praplotus, pa- 
veiklinus Brooklyno lietuvių 
tarpe meno, kultūros ir ap- 
švietos veiklą.

Pranešimus padarys: P. Pa
kalniškis — Musų kultūriniai 
santikiai su Lietuvos kultūri
niu gyvenimu. A. Bimba — 
Steigimas radio valandos. V. 
Bovinas — Brooklyno lietuvių 
meno ir kultūros-apšvietos vei
kla.

Susirinkimas-diskusijos į- 
vyks sekantį ketvirtadienį, 
spalio 24 d., 7:30 vai. vak.,- 
“Laisvės” svetainėje, šiame 
susirinkime turėtų dalyvauti 
organizacijų veikėjai ir iš to- 
liaus. '

RANDAVOJIMAI
Turiu gražius keturius kambarius 

ir noriu gauti partnerį ar partnerką 
gyvenimui, 135 Thames St., (top 
floor — left), Brooklyn, N. Y.

(249-Ž51)
ADVERTISEMENT 

NOTICES
Notice is hereby given that The 

F. & M. Schaefer Brewing Co. Inc., 
of Brooklyn, N. ¥., has registered 
its trade-marks “Beer at its Best” 
and “Our Hand Has Never Lost Its 
Skill” with the Secretary of State 
of New York, to be used on beer 
and malt 'beverages. (233-250)
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ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Aven.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

60 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770
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CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberial

(SHALINSKAS)

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

i JŪSŲ seną ar naują šildytuvą 
(Steam JBoiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas plenlikų valgių 
Ir daržovių—-virtu ir žaliu.
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