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KRISLAI
Kreiva Prisieka.
Darwinizmas Filmoje.
Apsidirbo.
Pasižiūrėkite į Graikiją.
Kur Eina Katalikų

Pinigai.
Rašo A. Bimba.

Chicagos “Naujienų” re
daktorius išdidžiai prisie
kia: “Tokia mintis, kad Hit
leris ‘iš v a d u o s Lie tuvą’, 
mums yra absoliučiai sveti
ma.” (“N.” spalių 29 d.).

Bet šita prisiekayra per
dėm kreiva. Faktai kalba ve 
kaip: “Naujienos” įeina į 
bendrą frontą su smetoni- 
ninkais. Tam frontui Sme
tonos klika vadovauja. O ta 
klika trokšta Hitlerio atei
nant ir “išvaduojant” Lie
tuvą.

Sovietų spaudoje skaito
me, kad ten tapo pagamin
ta filmą apie darwinizmą. 
Filmą pavadinta “Gyvybės 
Jėga.” Filmoj nušviečiama, 
kaip gyvybė vystėsi ir to
bulėjo. Tai esąs nepapras
tas mokslinis kūrinys.

Belgijos menševikų vadas 
Henri Demann praneša, 
kad jis likvidavo Belgijos 
Socialistų Partiją. O ta par
tija turėjo net 600,000 na
rių ir nekartą buvo Belgi
jos valdžios pryšakyje.

Šis Demanno žygis reiš
kia: Belgijos menševikai 
susitaikė su hitlerizmu ir 
prižada prieš jį daugiau ne- 
begriešyti.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams
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ŠAUKIA BALSUOT UŽ VIETINIUS 
KOMUNISTŲ KANDIDATUS IR TEN, 

KUR BROWDERIS IŠBRAUKTAS
New York. — Kur Roose- 

velto demokratai, veikdami 
išvien su Willkio republiko- 
nais, įvairiose valstijose iš
metė iš rinkimų sąrašų 
Browderj, komunistų kandi
datą į prezidentus, ir Ja- 
mesą Fordą—į vice-prezi- 
dentus, ten Komunistų Par
tija šaukia dėt visas pas
tangas, kad išrinkt komu
nistų kandidatus į įvairias 
vietines valdvietes ir į Jung
tinių Valstijų kongresą.

Kuriose valstijose yra iš
braukti prezidentiniai ko
munistų kandidatai Brow-

der ir Ford, ten piliečiai 
balsuodami gali tiesioginiai 
įrašyt Browderio vardą ir 
taip balsuot už jį.

Browderio Įrašymas
Kur yra balsuojama ma

šinomis, o išbrauktas Brow- 
deris, kaip kad New Yor
ko valstijoj, tai komunistų 
rinkimų komitetas pataria 
šitaip daryt: “Pakelt antvo- 
žėlį viršutiniame kairiajame 
kampe mašinos ir įrašyt 
Browderio vardą... Turė
kite savo paišelį, nes bal
savimų taryba jums neduos 
jo.”

Italai Negalės Greit 
Sukriušint Graikiją. 
Rašo Sovietą Spauda

Graikai Pasitraukėe

Atgal į Svarbiausią
Apsigynimo Liniją

Maskva. — Kadangi ry
tinėje dalyje Viduržemio 
Jūros viešpatauja Anglijos 
karo laivynas, tai italai ne
gali tikėtis greitos perga-

Jau dega ir garsioji Grai
kija. Italija ją užpuolė. Ei
na mūšiai ore ir ant žemės.. 
Jau dega Graikijos miestai!los prieš Graikiją, kaip sa- 
ir kaimai. ko “Raudonoji “žvaigždė”,

Graikų Pranešimas:
Athenai. — Graikai atrė

mė italus nuo pramoniško 
miesto Yaninos, 30 mylių 
nuo italų Albanijos rube- 
žiaus, ir suėmė 800 italų į 
nelaisvę. Bet paskui graikaiO dar randasi neviernų Sovietų armijos organas.- __ i... • X__ HvoiVi-Jo IPasiLrauKe 1 vyriausią savoGraikija yra rytinėje tos jū

ros srityje.
Italų bazė-papėdė karui 

prieš Graikiją yra Albanija, 
o Albanija kalnuotas kraš
tas tik su trim ar keturiais 
vieškeliais, kuriais Italija 
gali gabent savo kariuome
nę. Taigi italam sunku per-

Tamošių, kurie netiki tam, 
jog panašiai būtų pleškėjus 
ir Lietuva, jeigu ne Sovietų 
Sąjungos protekcija.

Dabar Lietuva ir kitos 
Pabaltijos šalys gyvena tai
koje ir gražiai sau kuria 
naują gyvenimą. Prieš jas 
dabai nebedrįs Hitleris pa- mes^ įrumpU laiku didžias,
simoti.

Jungtinių Valstijų ' Na- 
cionalės Katalikų Labda
rybės Konferencijos lyderis 
vyskupas Ready sako:

Uf— - -

vęs pinigų iš Amerikos. Aš

kriušinančias 
per Albaniją 

i kaip pastebi 
žvaigždė.”

karo jėgas 
į Graikiją, 
“Raudonoji

Prez. Rooseveltas 
Žada Anglijai Dar 

12,000 Orlaivių
Su Ligšioliniais Užsakymais Anglija Gaus 26,000 Karo 
Lėktuvą iš Amerikos ir Naujus Daugius įvairią Ginklu

Boston, Mass. — Prezi
dentas Rooseveltas, čia kal
bėdamas didžiame susirinki
me Boston Gardene trečia
dienį vakare,1 pasakė, kad 
Anglija prašo dar 12 tūks
tančių karinių orlaivių, ir 
“aš patariau Šalies Gynimo 
Komisijai, kad su didžiau
siu palankumu” atsilieptų į 
tą Anglijos prašymą.

Anglija yra iki šiol užsi
sakiusi 14 tūkstančių karo 
lėktuvų iš Amerikos, ir kas 
mėnesį anglam pristatoma 
po trejetą šimtų šių lėktu
vų. Taigi su prezidento da
bar užgiriais Anglijai lėk- • • • • A •

kuomet Jungtinės Valstijos 
stato Anglijai orlaivius ir 
kitus karo pabūklus, tai už 
anglų pinigus išvysto ame
rikinius fabrikus taip, kad 
Amerika greičiau galės pa
sistatyti po 50 tūkstančių or
laivių per metus.

Prez. Rooseveltas, be kit
ko, pareiškė, jog Anglija su 
gautais iš Amerikos kari- 

tuvais jinai galis iš Ameri-! niais lėktuvais yra šiandien 
kos 26 tūkstančius karo or-j stipresnė ore, negu trys mė- 
laivių. . ’■ ! nėšiai atgal, kada vokiečių

Toj pačioj kalboj prez. orlaiviai pradėjo šturmuoti 
Ęooseveltas pranešė, kad anglus.

VOKIEČIAI SAKOSI IMį VIRŠŲ 
ORO KOVOSE; PADARĘ DIDE

LIU NUOSTOLIŲ ANGLIJAI
Vokiečių Pranešimas:

Berlin, spad. 31.—Vienas 
karinis- vokiečių laivas nu
skandino tris prekinius an
glų ginkluotus, laivus, viso 

! 18,400 tonų įtalpos; o vokie- 
i čių submarinas sunaikino 1 • J I • 1 • • -1 J •

šiomis dienomis Anglija vėl 
užsisakė Amerikoj “didelius 
daugius kanuolių, kulkas- 
vaidžių, šautuvų, tankų, Į didelį prekinį anglu laiva, 
amunicijos ir įvairių kari- 10,500 tonų, 
nių prietaisų.” U , . v.

Prezidentas teigė, jog numetė šimtus
“ JT J • — T T T 1 • •

Vokiečių lakūnai vakar 
s tūkstančių 

svarų bombų į kariniai 
svarbius punktus Londone, 
Liverpoolyj, Portsmouthe ir 
kituose Anglijos miestuose 
ir sukėlė gaisrus anglų prie
plaukose, fabrikuose ir am
unicijos sandėliuose. Vokie-

Willkie Sako: Roose- 
velto Išrinkimas 

Reikštą Karą

■ .į?

—
čių lakūnai taipgi padegė 
kelias anglų kareivines ir h 
orlaivių stovyklas, kur su- V 
naikino ir daugelį priėso 
lėktuvų.

Italijos orlaivių būrys pa
dėjo vokiečiam bombarduot 
Angliją.

Anglų bombininkai Vo
kietijoj sunaikino tik vieną 
farmos namą ir užmušė ke
lis žmones; šiaip niekur ne
padarė rimtesnių karinių 
nuostolių.

Vokiečiai per dieną nu
šovė 47 anglų orlaivius, o 
anglai—17 vokiečių orlai
vių.
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“Šiaudiniai” Balsai
Rodą, kad Roosevel- j! 

tas Būsiąs Išrinktas
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ROOSEVELT VANOJA KR1TIKU0JAN 
ČIUS JJ REPUBLIKONU VADUS

Boston, Mass.—Savo kal
boj šičia prez. Rooseveltas 
pareiškė, kad Willkie ir ki
ti republikonų vadai dvi- 

ANGLŲ LAKŪNŲ ŽYGIAI veidžiauja, kuomet jie kri-
PRIEš VOKIEČIUS

Metaxas apsigynimo liniją 
arčiau Yaninos.

tikuoja Roose velto valdžią 
už nepakankamą šalies gin
klavimą ir kuomet jie de- 

London, spal. 31.—Anglai (dasi geresniais farmerių 
vėl sėkmingai bombardavo draugais, • negu dabartinė 
karinius vokiečių pastatus'demokratų vyriausybė.
I -? 11 y m za n m 1 m n I 7'1 T" 11 W1 1 AC* • IJ Irn n rm i za

Anglai Praneša:

Berlyne ir eilėje kitų mies- 
'tų. ’ •'

Anglai šiandien nukirto 9 
o savoŠis laikraštis taip pat nu- vokiečių orlaivius, 

. . v. rodo, jog kai anglai atsiųs prarado 5.
Taip, popiežius yra ga- savo or]aįvįus j Graikiją, — ‘ 

vęs pinigų is Amerikos. As f • •• - H 1- —
galiu paliudyti, kad pusėti<,nm2qrdnntgrvHninLnf?Knp>‘tūlamebombarduot rytiniai-pietinę 

Italiją.

Vienas vokiečių
į” Anglijos 

bombomis sunaikino eilę 
krautuvių ir raštinių; už
mušė didoką skaičių žmo
nių.

orlaivis 
mieste

nu-

nai didelės sumos pinigij 
buvo suaukotos mano drau
gų katalikų Jungtinėse Val
stijose pašalpai, kurią pri
žiūri šventasis Tėvas dėl 
persekiojamų ir karo
kentėjusių visų šalių ir visų 
rasių.”

Aišku, kad ir lietuviai ka
talikai nemažai yra suau
koję popiežiui.

Bet kur koks lietuvis yra 
gavęs pašalpos iš tos popie
žiaus labdarybės?

Klerikalų spauda, 
ma paaiškinti.

prašo-

archi-Indijos katalikų 
vyskupas ir šeši vyskupai 
palaiinino Indijiškų Krikš
čionių Karo Pastangų Su
sivienijimą, kurio 
yra padėt Anglijai* 
karą.

tikslas 
laimėti

•į Klerikalų spauda 
dinėja savo skaitytojus. Ji 
paslepia įvairių šalių kata
likų dvasiškijos karinius 
žygius. Lietuviai katalikai 
atskirti nuo tiesos apie šį 
karą.

" —

apgau

Baltimore, Md.—Republi- 
konų kandidatas į preziden
tus Willkie savo kalboj ši
čia pareiškė, kad jeigu Roo
seveltas vėl bus išrinktas

New York. — čionaitinis 
dienraštis “Daily News” jau 
kuris laikas daro “šiaudi
nius” (bandomuosius) baV 
savimus, katrie piliečiai

' a

prezidentų, tai ateinantį pa- tina balsuot už Roo^eveįtą,

RAGINA LEWISĄ KURT 
PAŽANGIĄ PARTIJĄ 
San Francisco, Calif.

Nepartijine Lyga ragina J. Ameriką Siunčia Karinius 
L. Lewisa, CIO generalį 
pirmininką vadovaut įkūri
mui trecios, pažangios par
tijos prieš republikonus ir 
demokratus.

Laivus j Prancūzų Salų

Rooseveltas sakė, jog prie 
paskutinės republikonų val
džios Amerika turėjo tik 
silpnutį karo laivyną, o da
bar jis jau stiprus. Prie jų 
buvo tik 193 tinkami kari
niai laivai, “o mes per sep
tynis metus pakelėm tokių 
laivų skaičių iki 337. Dabar 
statoma dar 119 karinių lai
vų.

“Per tuos septynis me
tus mes pakėlėme jūreivių 
skaičių nuo buvusių 106,000 
iki 210,000 šiandien.

“Gavpme iš Anglijos nau
jas stovyklas savo jūrų ir 
oro laivynam. Padidinome 
nuolatinę Amerikos armiją 
iki 436,000 vyrų. Davėme 
karo reikmenų užsakymų už 
8 bilionus dolerių,” ir tt.

Prez. Rooseveltas nurodė, 
kaip republikonai kongres- 
manai ir senatoriai 1938 ir 
1939 metais balsavo prieš 
daugiau pinigų skyrimą ka
riniam orlaivynui ir kitiem 
“šalies gynimo reikalam.”

Kas liečia republikonus 
kaip farmerių ir bedarbių 
draugus, tai Rooseveltas 
priminė, kad jie kongrese 
balsavo prieš įvairius suma
nymus farmerių naudai ir 
prieš pašalpinius CCC dar
bus jaunuoliams. “Ar tad 
galima tikėti prižadais to
kių žmonių,” kaip republi
konų vadai?” — užklausė 
Rooseveltas.

vasarį, balandžio mėnesį, 
Amerika jau bus įtraukta į 
Europos karą.

ROOSEVELTAS ŽADA
VENGT KARO

Boston, Mass.—Masinia
me susirinkime prez. Roose
veltas “užtikrino” “tėvams 
ir motinoms, kad jūsų sū
nūs nebus siunčiami į jokį 
užsieninį karą. Taip aš esu 
sakęs pirmiau; taip sakau 
ir dabar.”

o katrie už Willkie. Surin
ko 43,418 šiaudinių balsų, ir 
50 procentų ir 6 dešimtada
liai jų pasisako už Roosevel- 
tą, o 49 procentai ir 4 de
šimtadaliai už Willkie. •

“Daily News” nurodo, 
jog beveik visuomet išren
kama prezidentu tas, kuris 
gauna daugumą balsų New 
Yorko valstijoj. Sako, iki 
šiol buvo tik vienas atsiti
kimas iš viso, kad mažiau 
balsų šioj valstijoj gavęs 
kandidatas tapo išrinktas 
prezidentu.
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Washington. —. Neoficia
liai pranešama, kad Jung-

' tinęs Valstijos pasiuntėpen- 
ŽUDIKŲ-ITALŲ ŽYGIAI kis karinius laivus naikin-

; PRIEŠ GRAIKUS
Athenai, spal. 31.—Italų

orlaiviai , bombarduodami čią salą Martinique, Vakari- 
Graikijos miestus ir iš kul- nėje Indijoje. Laikraščių re- 
kasvaidžių a p š a u d y darni porterių užklaustas, ar tai 
žmones, užmušė per 100 ne- tiesa, J 
kariškių graikų ir sužeidė Knox atsakė: “. 
kelis šimtus. bet negaliu jum pasakyt.

tūvus ir 12 bombinių orlai
vių į Franci j ai priklausan-

Sovietai Nusiuntė 
Graikijai 134 Ka

rinius Orlaivius

Dar 20,000 Karo 
Orlaivių Amerikai

Ir Anglijai
Salonika, Graikija. —Per 

kelias paskutines dienas

VOKIEČIAI PERŠA PAKEIST 
, GRAIKŲ KARALIŲ

Roma, spal. 31.—Vokie
čiai ir italai daro spaudimą 
praikijos vyriausybei, kad 
pavarytų dabartinį graikų 
karalių Jurgį II, o sostan 
pasodintų jo brolį Povilą.

Povilas yra vedęs vokie
tę kunigaikštytę ir žada 
bendradarbiaut su Vokieti
ja ir Italija prieš Angliją. •

GRAIKAI SULAIKĖ 
ITALIJOS ARMIJA

Graikai Praneša:
Anthenai, spal. 31.—Grai

kų orlaiviai bombardavo ita
lus ir sulaikė jų maršavimą 
pirmyn Graikijoje. Graikai 
per 24 paskutines valandas 
atlaikė» savo pozicijas palei 
rubežių su Albanija. Graikų 
kariuomenė bendrai sulaikė 
italų žygiavimą.

I

I *
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London. — Anglai spėja, 
kad vokiečiai turi prirengę 
855 tūkstančius armijos 
plukdyti laivais užpult An-

Sakoma, kad Anglai Iškėlę Italai Praneša:
Kariuomenę į Graikiją

Salonika, spak 31.—Neo
ficialiai pranešama, ’ kad 
Anglijos laivai kai kur iškė
lė kiekį kariuomenės į ke- 

! lias graikų salas, bet ne- 
paduodama tų salų vardai, stovyklą’ Lepanto’ ir karei-

Anglų karo laivai prisodi- vjnes ties Metzovo tarpkal- 
no minų į Aegejaus Jūrą, ne Italai kai kur iaivais 
stengdamiesi užkirst kelią įškelę savo kariuomenę į 
Italijos laivams. ■ Graikijos pakrantes ir tūlas

--------- ---- —- graikų salas. Nušovė žemyn 
erikos karo ministerija. .kelis graikų orlaivius, o

Tarp pageidaujamų 20,- graikai—vieną italų orlaivį. 
000 naujų orlaivių bus ket-1 1------- -—
vertas tūkstančių “lekian- PRANCŪZŲ 
čiųjų tvirtovių,” tai yra,. “PENKIUKAI” 
galingiausių ketur-motori-1 
nių bombininkų. žymi jų1 
dalis teks Anglijai. Anglam

” šios rū- gimė 5 kūdikiai, bet vienas 
greitai mirė.

Roma, spal. 31.—Italų ka
riuomenė pasiekė Kalamas 
upę Graikijoje, už 5 mylių 
nuo Albanijos sienos. Italų 
orlaiviai bombardavo grai
kų uostą Patras, laivyno

Washington. — Amerikos 
karo ministerija neužilgo 
pareikalaus, kad kongre
sas paskirtų dar apie du bi
lionus dolerių, idant prista
tyt 20 tūkstančių naujų 
bombinių orlaivių.

Už pirmiau paskirtus pi
nigus yra statoma Ameri
kos armijai 12,800 įvairių 
karinių orlaivių. Priskai- 
tant jau turimus orlaivius,

l tai būtų jau 18,000.
Suprantama, kad bus per

leisti Anglijai bent 7 tūks
tančiai iš tų 20 tūkstančių 
naujų bombinių orlaivių, “baisiai trūksta 
kurių dabar reikalauja Am- sies bombininkų.

laivyno ministeris Graikija gavo iš Sovietų Są- 
Aš žinau, jungos 45 didelius bombi- 

nius orlaivius ir 89 greituo
sius .kovos lėktuvus. Šie or- 

1 Išeiviai atsiųsti graikam, 
kaip sakoma, pagal pirmes- 

| nį susitarimą su Sovietais, 
j© ZX1UV11IVVD, 11 oivo od-jĮ gaioni^^ jie atvežti trau- 

lies valdžia pasistengs, kad * . . * Trakil-a
tie orlaiviai netektų dabar- ' *'
tinei Francijos vyriausybei.
Nes nužiūrima, kad 
Francijos jie galėtų būt 
perleisti Vokietijai.

Martinique saloje yra lai
koma ir 500 milionų dolerių

Martinique saloje yra lai
koma 100 karinių orlaivių,' 
kuriuos Franci ja buvo pir
kus iš Amerikos; ir šios ša-j

‘..j§

li

iš: Chungking, Chinija. —■> 
Chinai išmušė japonus iŠ 
kariškai svarbios Lungchow 
tarpkalnės ir užėmė ją.

ORAS. — Vėsu.
Ateinančių metų vasario 81 vau 

į* dieną planuojamas didelis je.

Pabalti jos tautų koncertas. 
Suruošime dalyvaus lietu
viai, latviai, estai ir suo
miai. Kiekviena tauta pasi
žadėjo duoti geriausius savo 
talentus dainoje ir muziko-

, Franci jos aukso.
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> Karas Plečiasi
Kaip ir buvo numatyta, antrasis im

perialistinis karas ne tik kad nesiaurė- 
ja, neina prie pabaigos, bet jis vis ple
čiasi ir jo galo nesimato. Italijos fašis
tai įsiveržė į Graikiją ir pastarosios sū
nūs šiuo met žūva begindami savo kraš- 

: tą.
Aišku, norėdamas ką nors mušti, vi

suomet surasi ginklą. Taip ir čia: norė
damas įsiveržti į kokią nors šalį, impe
rializmas suras pasiteisinimą. Italijos fa
šistai skelbia, kad jie pradėję karą prieš 
Graikiją dėlto, kad pastaroji leįdusi an
glams naudotis savo salomis,—naudotis 
kariniams reikalams. Britai skelbia, jog 
jie to nedarę.

Labai galimas daiktas, kad neužilgo ir 
Turkija bus įvelta šin karan, kadangi 
Ašies valstybių tikslas yra aiškus: verž
tis į Mažąją Aziją ir per tert greičiau už
duoti smūgį Anglijai—visų pirmiausiai 
uždaryti Suezo kanalą.

Niekas nesitiki, kad Graikija ilgai at- ■ 
silaikys prieš Mussolinio govėdas. Bet 
gi jei su ja stotų Turkija, Bulgarija, Ju- 

,...goslavija, Rumunija ir Vengrija,—jos vi
sos sudarytų didelę jėgą. Deją, to nėra. 
Rumunijoj jau viešpatauja naziai. Ven
grijoj ir Jugoslavijoj nazių “įtaka” taip
gi didelė. Bulgarijos valdovai yra linkę 
prie fašistų. Tuo būdu negalima tikėtis, 
kad jos sudarytų bendrą frontą pries 
Ašies valstybes.

Reikia atsiminti, kad visose Balkam 
valstybėse darbo žmonių masės kenčia 
baisų nepasitenkinimą, didelę priespau 
dą ir vargą. Jos laukia progos nuverst 
valdančiąsias klikas ir susiartinti su So • 
vietų Sąjunga. Kiekvienam, kuris tik ži • 
no kiek nors vidujinę tų kraštų padėt, 
yra aišku, kad Sovietų Sąjunga yra Bal • 
kanų kraštų žmonių lūpose ir galyost. 
Socialė revoliucija ten laukia tik kibirk
šties. Patys tų kraštų valdovai tatai žin) 
daugiau, .negu kas kitas. Todėl jie patai 
kauja naziams ir fašistams. Jie mane, 
kad pastarieji juos išgelbės nuo masiį 
rūstybės. Na, ir dėlto tie valdovai gre - 
čiau savo kraštus atiduos Hitleriui ir 
Mussoliniui, negu organizuos mases k( - 
vai prieš juos. Francijos fašistai jiens 
yra pavyzdys ir jie to laikysis. Petain- 
Laval ir kiti Franciją atidavė Hitleriui i 
todėl, kad jiems savo krašto darbo žino- j 
nes yra kur kas pavojingesni, negu HL- i 
teris. Jie manė ir mano, kad Hitleris 
padės jiems ir ateityje apsidirbti su mi- • 
Ii jonais savo piliečių, skęstančių skurde ■ 
ir varge.

, . Nepaisant, kaip ten bus, yra vienas 
’aišku: niekas negalės išgelbėti tų klikų 
viešpatavimo. Balkanuose, kaip ir visoje 
Europoje, socialistinė revoliucija yra ne 
už kalnų. Gal ji užsiliepsnos tuomet, kai 
karas užsibaigs, gal anksčiau, bet ji yra 
neišvengiama. Pūvąs kapitalizmas pa
ruošė jai dirvą ir todėl jam pačiam iš
sigelbėti iš jos progos nepasiliko. Impe
rialistinis kapitalizmas pats įsmuks į tą 
pragarą, kurį jis sukūrė.

buvo užmušti vokiečių bombomis. O Lon- 
tino bažnyčioms padaryta daug žalos.

?ai buvo mėnuo tam atgal. Nuo to 
i ;o bombardavimas nesiliovė. Aišku,, 

. c.dar daugiau nukentėjo bažnyčios.
Taipgi aišku, kad Anglijos katalikų 

oažnyčia iš visų pajėgų remia šį Angli
jos karą prieš Vokietiją. Visas minėtas 
laikraštukas kvėpuoja karo dvasia. An
glija vedanti tikrai šventą karą.

Bet štai ant šių žodžių rašytojo deš
ros iškarpa iš New York “Times”. Tai 
žinia iš Berlyno. Paduota spalių 4 dieną. 
Žinia pavadinta: “Katalikų vyskupas sai
ko, kad naziai veda teisingą karą.” Ta
sai vyskupas Rarkowskis karščiausiai 
ragina Vokietijos kareivius noriai nu
mirti už nazišką tėvynę!

Tai šitaip yra baisi ir apgavinga ro
lė katalikų bažnyčios šiame kare. Ji to
kia buvo pirmajame pasauliniam kare 
ir visuose kituose praeities karuose. 
^Kiekvienos šalies katalikų bažnyčios vys
kupai ir kunigai agentauja savo šalies 
kapitalistams ir valdonams kaip taikos, 
taip karo metu.

Jų tariamas dievas pastatomas de
šimtoje vietoje. Katalikai kareiviai ragi
nami žudyti katalikus kareivius kitos ša
lies.

Arba paimkime mes lietuvius kunigus. 
Jie nūnai sušilę darbuojasi, idant už
traukti ant Lietuvos karą. Jie ištroškę 
laukia, kad Hitleris laimėtų šitą karą 
prįeš Angliją, o paskui atsikreiptų prieš 
Sovietų Sąjungą, kurios dalimi yra Lie
tuvos Tarybų Socialistinė Respublika. 
Tokio karo pirmieji smūgiai kristų 
ant Lietuvos ir kitų Pabaltijos laukų. 
Degtų jų kaimai ir miestai, kaip degė 
pirmajam pasauliniam kare.

Kame šio lietuvių katalikų kunigijos 
nusiteikimo esmė? Ar tame, kad jiems 
tikrai rūpi Lietuvos žmonių reikalai? 
Aišku, kad ne. Nūnai Lietuvos žmonių 
reikalai aprūpinti.

Kas jiems rūpi, tai Lietuvos valdan
čiosios klasės interesai ir interesai baž
nyčios turtų. Kunigija mato, kad socia
lizmas reiškia pabaigą išnaudojimui ir 
priespaudai. O jie tikis, kad Hitleriui 
“išvadavus” Lietuvą, Lietuvoje būtų at- 
steigta senoji išnaudojimo ir priespaudos 
sistema. ,

Tai šitam “idealui” kunigai pasiryžę 
paaukoti šimtus tūkstančių Lietuvos jau 
nų sūnų.
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Nuo pereito pasaulinio karo likusieji Amerikos tankai 
dabar tapo perduoti Kanadai, kur šie tankai bus nau
dojami kareivių mokymui,—pratimams.

Laiškas iš Žemaitijos
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džių, informacijų ir k.k. ‘
Alsys susirūpinęs gauti 

užtektinai zuperio užsimeną 
apie pašarų trūkumą, nesu
tinka su kažkieno paskleis
ta mintimi, kad reikės vie
ną kitą žalmargę iš kojų 
versti. Bernas Klemensas 
klausia, kaip su uždarbiais 
mieste, 
norinti mokytis, klausia, ar' r 
(kaimuose bus suaugusiems žiemkenčiams. Žingsniuoja

Bažnyčia ir Karas
Mums prisiuntė iš Londono mažytį 

laikraštuką “English Catholic Newslet
ter” iš rugsėjo 28 dienos. Ten prane
šama, kad popiežius prisiuntė Anglijos 
karaliui ir karalienei pasveikinimą už. 
jų sėkmingą pasprukimą, kada jų palo
ti us vokiečių orlaiviai buvo pradėję bom
barduoti. Ten sakoma, kad iki rugsėjo 
28-dienos'cTu'katalikų bažnyčios kunigai

Toki Jau Atėjo Laikai...
“Vilnis” rašo:
“Kada mūsų spaudoj pasirodė pirmie

ji Lietuvos žmonių laiškai, atžagareivių 
spauda ėmė atakuoti juos. Girdi, netikė
kite, nes iš Lietuvos tik tokie laiškai cer - 
zūros praleidžiami, kurie prielankūs nai - 
jai vyriausybei. .

“Bet dabar ir klerikalų spauda jau įde 
da vieną kitą laišką.

“Taigi, jie patys netiki tam, ką pir
miau rašė, ką norėjo savo skaitytojau s 
įkalbėti.

“Dar daugiau. Jie deda klastuotus lai
škus, kaip jie deda klastuotus “buleti- 
nus” apie Lietuvos gyvenimą. Clevelan- 
do klerikalų laikraštis įdėjo laišką kokio 
tai “Vytauto”, rašytą savo “dėdei”. Ne
pasakyta nė iš kur tas “Vytautas,*’ nį 
kas yra jo “dėdė”. “Vytautas” skundžiasi, 
kad jo tėvas dingęs Lietuvoje ir įtaria 
naują Lietuvos vyriausybę.

“Suprantama, tokis laiškas yra klasta 
—prasimanymas, veikiausia pagamintas 
čia, Amerikoje. Kas gi tikės tokiam laiš
kui, kurio patikrinti niekas negali?

“Kita, jei klerikalai tikėtų patys savo 
pirmesniems pasakymams, kad iš Lietu
vos cenzūra tik sau prielankius laiškus 
išleidžia, jie nedėtų šios klastos, nes jie 
tikėtų, kad tokis laiškas iš Lietuvos ne
ateis.

“Matote, kaip gražiai įsipainiojo patys 
savo meluose.

“Bėda smetoniniam frontui. Jie norė
tų ignoruoti žinias iš Lietuvos, Lietuvos 
žmonių balsą, bet jų pačių žmonės, jų lai
kraščių skaitytojai nepaiso jų, ima skai
tyti mūs laikraščius. Dėti tikras žinias 
iš Lietuvos, laiškus jie negali, nes tie 
laiškai prieš juos kalba, bet nedėjus vis- 
tiek jų žmonės skaito laiškus mūsų spau
doj. Jie dėl to bando savo laiškus ga
minti.

“IF’t'di jiems nieko nepadės.” *.

Kai Suvalkijos ir Aukš
taitijos valstiečių darbas 
vyksta prie kluonų, jaujoje, 
kuliamų mašinų, žodžiu, po 
stogu ar pastogėje, Žemaiti
jos kaimo gyvenimas verda 
laukuose. Vietomis vasaro
jus tik gabenamas, o daugu
moje žemaičių laukuose švi- 
truoja aštrūs dalgiai. Že
maitijos kaimai pluša, dir
ba laukuose.

Į kaimą patenku vidur
dienį. Saulė kepina lyg bir
želio mėnesį. Slenku kaimo 
“ulyčia” ir nė gyvo sutvė
rimo. Trobų langai uždang
styti raštuotomis antklodė
mis, uždangalais. Vienur ki
tur pasigirsta tingaus šu
nies vampčiojimas, ir vėl il
ga tyla. Siaura, kaimą skro
džianti duobėta gatvė nu
driekta šiaudu, miežio, avi
žos varpa. ■ Patvoryje iki 
sparnų įsikasusios tupi pra
sižiojusios vištos; pastogėje 
pešdamiesi čeža žvirbliai. 
Toliau, išilgai gilaus griovio 

! snapinėja gandras.
Toks kaimo vidurdienio 

! vaizdas. Nesunku suprasti: 
; visi, kas gyvas, pluša lauke. 

Žemaitijoje darbo valandos 
neskaičiuojamos. Gamta pa
sinešusi į rudenį: ką spėsi 
atlikti dabar — nereikės ry
toj.

Slenku į pirmą atdarų 
vartų kiemą. Tvoros, akaci
jų krūmeliai apdraikyti il
gu šiaudu. Vadinasi, daug 
lauko gėrybių jau guli po 
stogu. Kiemo viduriu slam
pinėja didelė nusvirusia pa- 

■ ūdre kiaulė. Užpakalyje 
! koks penkiolika užriestomis 

uodegytėmis baltų paršiukų.
Žiūriu, baltom kelnėm, 

; virpančiomis blauzdomis, su 
kriukeliu rankoje dėdė Al
sys. Senas ir seniai maty
tas pažįstamas. Suspaudžiu 
gyslotą, išdžiūvusią ranką. 
Dėdė plačiau atmerkia akis.

—Ar tik ponaitis “kamar- 
ninku” nebūsi? — klausia.

— Dėde Alsy, ar nebepa
žįsti Vaičkų Joną?

—Tai Vaičkų Jasius! Va- 
jerguteliau, mūsų Jasius, 
kaip čia užkliuvai?!

Apsikabina mane dėdė, jo 
pilkos akys apsirasoja, pla
čiau lyg verkti norint atsi
daro bedantę ir dėdė Alsys, 
bebaigiąs 100-ją vasarą, 
tempia sėsti aht rąstų krū
velės.

—Kruti, dėde, ir vis toks 
pat. Nei senyn, nei jaunyn.

—Koks čia mano krutėji
mas. Jaunieji po laukus, o 
aš po namus vištas ganau.

—Nieko nepadarysi, dėde, 
nebevisiems kiškį vytis. Vie
ni laukuose, kiti prie namų 
darbą randa, — raminu dė-

Klausiu, kodėl taip skuba
ma? Atsako, kad ketvirta
dienį iš Peiliškių dvaro* at- 
važiuos raudonarmiečių 
suųkvežimiai ir ką spės nu
pjauti, padės laukų derlių 

■ suvežti pastogėn. Užtat ir 
i skuba mano kaimynai. Reta 
'proga sunkvežimiu vasaro- 

Mergina Cecilijai jų vežti.
Greta verčiamas pūdymas 

kursai, biblioteka, žodžiu, ■ Antanas. Šviežia vaga žen- 
klausimų aibės, spėk ir at-;gįa varnėnai ir ryja raudo- 
sakyti. v į nūs sliekus. Sustoju ties An-

Klausiu ir aš. (tanu, bet šis botagu su-
—Sakykit, visi derlių nu- šmiaukšti, galva linkteli ir 

ima, ar nėra atsilikėlių? (toliau su dvivagiu krypuo- 
—Mūsų valsčiuje tokių ne-ja.

sigirdi, — paaiškina Jeroni-------------------------------------
mas, — skersai ir išilgai 1 Vakaras. Seniai saulė pa- 
pereik žemaičių žemę, ne-isislėpė už Brukniškių miš- 
rasi namuose drybsančio. t ko. Sutemus grįžta laukuo- 
Reikia — šventą dieną dir-(se prakaitavę žemaičiai, 
bam. Jei keturias rankas j Vienur, kitur pratyso mer- 
turėtumėm, visos būtų pa-(gaitės dainos gaida, kažkur 
leistos į darbą.

—O kaip samdiniai? — 
Nereikalauja 8 darbo valan
dų?

—Klausk jų pačių!
Prabilsta bernas Simas:
—Jei jau pasamdė, juk ne 

į vestuves šokti atėjom. Kas 
skirta — reikia nudirbti. 
Laikrodžių nežiūrim, gali jų 
ir nebūti. Kas valandas 
skaičiuoja, to ūkyje vėjas 
sėja, o lietus piauna ir gas- 
padorius kumštį graužia, — 
baigė Simas.

Paprasta ir visiems su
prantama samdinio Simo fi
losofija. Dabar darbo va
landos žemaičiuose neskai
tomos.

Klausiu:
—Sakyk, Alsy, ar nesigai

li tų 20 ha, kuriuos nuo ta
vęs atpjovė?

—Ale nė kiek! — trumpai 
ir aiškiai atrėžė.

—Atvirai sakyk, — nore-, 
damas pajuokauti, kimbu 
prie to paties klausimo, — 
nejaugi širdis ir nesudrebė- 

neištarei

užbaubė storas bosas, nusi
žvengė arklys, sugirgždėjo 
varstomos kluono durys ir 
sodyba prisipildė grįžusių 
klegesio,

Susėda vakarienės. Visi 
prie bendro stalo, bendro 
bliūdo. Sako, dirbam visi, 
tad ir dalinamės kuo turė
dami. Taip buvo seniau, taip 
bus ir dabar. Tik ponas 
darbininkus šunies vietoje 
laikė.

Sužinoję atvykus iš Kau
no, atkiūtino gretimais gy
venę kaimynai. Ir vėl tie 
patys ir nauji klausimai. 
Kieme pasidarė tikras ker
mošius. ?

karštas. Pragysta pirmieji 
gaidžiai ir išskrenda kas sa
vo darbo griebti. Pats žinai, 
saulė kaimą prikelia, saulė 
akis užmerkia.

r Sugirgžda vartai ir sun
kiai, lyg koks tankas, kie
man įšliaužia avižų pakrau
tas vežimas.

—Šiandien jau dvidešimts 
pirmas pastogėn įplaukia,— 
aiškina dėdė Jeronimas.

—Gražaus derliaus būta, 
ar visų vasarojus geras?

—Ne vasarojus, o stačiai 
jūra. Retai tokie metai at
lanko.

—Sakai, su vasarojum bė
dos nebus, o kaip su rugiais, 
pašaru?—klausiu.

—Bloga nebūtų su rugių 
grūdu, ale šiaudas tai smul
kus. Pievose ir ne ką pri- 
gramdėme, taip sakant, an
troji žolė dabar didesnė už 
pirmąją.

' —Teks, — sakau, — an-
trukart dalgius į lankas va- jo, pikto žodžio 

matininkus pamatęs?
—Tegu tik sveikatos ir 

vaikų būna, žemės ir duo
nos visiems bus. Paliko 30 
ha, ir pilniausiai užteks. 
Atmink viena — jei nedirb
si, žemė pati aruodų nepri- gUS^ samdinius, sklypinin- 
pils. O trisdešimtyje hekta- kus. Nuotaika visų geriau- 
rų yra kur protui ir darbui sja. 
išsitiesti.

Pietūs baigti. Sodelis su- mūsų žemę. Gražiausi atsi 
junda. Slenkam visi kiemo liepimai

ryti.
—Taip ir darome. Vieni 

vasarojų vežame, kiti mie
žius guldome, dar kiti po 
pievas švaistomės.

Mums bešnekant, kieman 
įdardėjo antras porinis ve
žimas. Auksu žvilga avižos 
šiaudas ir mes visi slenka
me prie šeštos pradėtos 
krauti stirtos. Vežimus iš
verčiame, bernas paleidžia

Šiandien, • rašydamas laiš
ką iš kaimo, matau ir gyve
nu žemaičių nuotaikomis. O 
jos šviesios ir gražios, kaip 
ir visas mūsų naujų dienų 
gyvenimas. Nepabėgo že
maitis nuo plūgo, nepalieka 
vėjui ir lietui laukų derlių, 
neišvedė nė vienos žalmar
gės, bet imasi sparčiau ir 
greičiau dirbti geresnei sa
vo ir socialistinės tėvynės 
gerovei. Darbas — žemai
čio mylimoji. Nuo jos neat
skirs niekas.

Aš. ėjau pas kaimynus, 
pažįstamus, gimines, drau-

Džiaugiasi žemaitis, 
kad karo gaisras, aplenkė
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—Teisybė. Dar b y m etis

mūsų draugė padidėjo pen
kiomis galvomis. Iš lauko 
pietums grįžo du bernai ir 
trys merginos.

Nuo namų pusės, prie
juoste šloustydama snapą, 
atkulniavo dėdės Alsio anū
kė. Šiandien ji šeimininkė, 
stalan kviečia.

Susėdame po sena gumbė
ta obelim: kai šilta, Alsių 
šeimyna lauke valgo. Sako, 
musių mažiau ir atvėsti ga
lima. Ant stalo garuoja di- j 
delis dubuo kopūstų. , 

Dėdė Alsys, skysčio šaukš- . 
tą nusiurbęs, manęs klau- ' 
sia: (

—Sakyk, Jasiau, kas Kau- ( 
ne girdėti ?

Tuo tarpu atsidaro trobos 
langas, ir jaunoji šeiminin
kė iškiša juodą suraitytą 
radijo garsintuvą.

—Tuojau išgirsime, kas 
Kaune naujo, — atsakau 
dėdei.

Pasigirsta “yra dvylika 
valandų ir viena minutė. 
Skaitysime Eltos ir Tasso 
žinias”, — skrenda per so
dą pranešėjos balsas, šiek 
tiek aptilo šliurbčiojimas. 
Jaunoji Alsytė atnešė kau
pu prikrautą dubenį riebios 
kiaulienos. Įdėmiai klauso
mės žinių, Vąlst. žemės ūkio 
komisijos pranešimų,; nu
baustų spekuliantų pavar-|į LTSR drapanų ir ar jie galėsisusisiekimą su Europa.

darbas. liantui ir buvusiam žemai
čių sodybos vizitatoriui ant-

Išsineriu už Pusnosių kaUstoliui.
mo. Laukai mirga raudono-; Džiaugiasi samdiniai-nės, 
mis, margomis skepetaitė- piemuo, kad galės nemoka
ntis, -sijonais, baltkelniais mai mokytis, džiaugiasi be- 
vyrais; ‘ pasigirsta brūkš-žemiai gavę žemės, nė kiek 
tuojamas dalgis, prikrauto neliūsta ir tie, nuo kurių 
vežimo krypavimas. gabaliuką atkirpo ir kitam

Dūlinu savo pastogės pu- prisiuvo. Sako, svarbu, kad 
sėn. Mano kaimo vaizdas patys dirbsim, patys valgy- 
toks pat, kaip pirmojo. Lauksim; turėsim mokyklų, bi- 
kai prisėti judančių žmonių, bliotekų, kursų, neliks iš- 
Tokios dienos, spėk apsi- naudotojo ir išnaudojamo, 
sukti. Kreipiu žingsnius į Pasakymas: — “dirbsi — 
artimiausį sklypą. Keturi, turėsi, nedirbsi — nevalgy- 
vyrai paskendę miežių pra-'si” — plačiai kartojamas 
dalgėje. ’Einu kartu su ve r-(Žemaitijos valstiečių lūpose, 
čiama pradalge ir kalbamės. Jonas Stonys, v

gabaliuką atkirpo ir kitam

Klausimai ir Atsakymai

vi-

Klausimas
Gerbiama Redakcija:

Kadangi jūs duodate 
siems atsakymus į įvairius
klausimus per dienraštį “Lais
vę”, tai malonėkite duoti at
sakymą ir į mano klausimą.

gauti, jeigu aš pasiųsiu? Už 
atsakymą iš kalno tariu jums 
ačiū.

“Laisvės” Skaitytojas.

Atsakymas

Į panašų klausimą jau pir-
Aš aplaikiau nuo savo gi- miau esame atsakę “Laisvėje”, 

minių laišką iš Lietuvos Ta
rybų Socialistines Respublikos, rican Express kompanijos raš- 
Jie man rašo, kad jiem yra 
trūkumas aprėdalų, ir jie ma- siųsti, tai, aišku; kad pasiųs 
nęs prašo, kad aš čia papirk- ir Lietuvoje jūsų giminės tik
čiau ir dėl jųjų pasiųsčiau, jrai gaus. Keblumų yra su per-

Tad aš noriu žinoti, ar da- siuntimu, o ne su gavimu, Ka- 
bartiniu laiku galima pasiųsti ras sudemoralizavo Amerikos

Ant vietos pasiteiraukite Ame-

tinėje. Jeigu jie apsiima pa-
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Valgymas ir Amžius

Kai nedašeriamos žiurkės 
sulaukė 500 dienų amžiaus, 
apie 10 procentų jų turėjo 
plaučių ir viduriniu ausų li
gas.—O 500 dienų žiurkei 
reiškia daugiau kaip 50 me
tų žmogui.

Bet iš žiurkių, kurios bu
vo pilnai šeriamos, jau virš 
50 procentų turėjo plaučių 
ir vidujinių ausų ligas, kuo-

mažens
bet jų

Columbijos ir Cornell 
Universitetų profesoriai H. 
C. Sherman ir Clive M. Mc
Cay atranda, jog kas nori 
ilgiau gyvent, tai turi ne- 
persivalgyt.

Jiedu per dešimt metų da
rė bandymus su šimtais 
žiurkių; vienas žiurkes jie
du šėrė tiek, kiek tik jom 
tilpo, o kitas nedašėrė; ir
nedašertos žiurkės ilgiau met jos pasiekė 500 dienų 
gyveno už persiėdančias.

žiurkė gerose sąlygose 
gali išgyvent apie 1,000 die
nu. Bet vidutiniai nedaše- 
riant žiurkes, jos išgyvena 
kur kas ilgiau.

Kada žiurkės iš 
negana šeriamos,
maiste yra visų sveikatai ir 
gyvybei reikalingų dalykų, 
jos iki 1,000 dienų būna ma
žiukės, lyginti su kitomis, 
pilnai paėdančiomis žiurkė
mis; bet nedašeriamos žiur
kės atrodo jaunesnės ir vei
klesnės. Tiek dienų sulau
kusios, įvalias ėdusios žiur
kės pradeda dvėsti, o neda- 
šęrtos žiurkės tiek pat am
žiaus dar būna gana vik
rios. Jos tiek gyvumo sa
vyje turi, kad davus jom 
įvalias ėst, jos po tūkstan
čio dienų pradeda augt di
desnės ir tiktai vienu de
šimtadaliu nepasiveja anų 
žiurkių dydžio, kurios nuo 
pat jaunystės buvo kupinai 
šeriamos.

Pas nedašertas ir todėl 
mažesnes žiurkes rečiau pa
sitaiko vėžio ’ 
tas, kurios ėdė 
tiko.

’kės rečiau p 
liga, negiApas 
ė, kiek jom pa-

Smalos Ežeras
Daugelis iš mūsų esame 

skaitę apie aliejaus-žibalo 
šaltinius, o kai kurie ir dir
bę prie jų. Šio vadinamo 
“akmens” arba “uolų” alie
jaus versmės randasi įvai
riuose pasaulio kampuose, 
ir jis žinomas jau tūkstan
čiai metų.

Bet saloj Trinidad, Vaka
rinėje Indijoje, randasi as- 
falto-“akmens” smalos eže
ras. Ši gamtinė smala la
bai plačiai vartojama sto
gam dengti, vieškeliam ties
ti ir taip pat laivų statybo
je.

Tas smalos ežeras yra tik 
už apie vieno kilometro nuo 
jūros pakraščio, ir iš tolo 
žiūrint atrodo, kaip papras
tas ežeras; bet arčiaus pri
siartinus manytum, kad tai 
stiklas. Dar būdamas už de
šimt kilometrų, jau žmogus 
gali suuosti šį ežerų, nes sie-

i amžiaus.
Liesos žiurkės abelnai gy

veno ilgiau negu riebios.
Profesorius McCay pa

skirstė po lygų skaičių žiur
kių į dvi grupes. Vienai 
grupei nedavė tiek ėst, kiek 
jos būtų norėjusios, ir tuo 
būdu palaikė jas liesas. Ki
tai grupei davė ėst, kiek 
jom patiko, bet kasdien dėjo 
jas į besisukančią bačkutę, 
kur šios žiurkės bėgdamos 
turėjo daug mankštintis; 
tai per mankštą jos buvo 
tokios liesos, kaip ir anos, 
kurioms nebuvo duodama 
tiek ėst, kiek jos būtų ka
binusios. Ir štai kas pasiro
dė. Viena ir kita grupė šių 
“kūdų” žiurkių gyveno il
giau, negu riebios, ramiai 
gyvenančios, gausiai ėdan
čios žiurkės. Profesorius 
McCay iš to padarė išvadą, 
kad fizinė mankšta neturi 
didelės reikšmės kas liečia 
amžiaus ilgumą.

Bet kurios žiurkės buvo 
pernelyg mažai šeriamos, 
jos trumpiau ir gyveno.

Abiejų tu profesorių ban
dymai rodo, kad vidutiniai 
liesos žiurkės, bet ne per
daug liesos, ilgiau gyveno.

Jiedu teigia, kad šie pa
tyrimai tinka ir žmonėms. 
Juk įvairūs medicinos mok
slininkai yra daug ką pir
ma 
tas

išbandę ant žiurkių, ir 
paskui tiko žmonėms.

—N. M*

Bombos ir Plaučiai
Jei didelė oro bomba 

sprogsta už 7 pėdų nuo 
žmogaus, jo plaučiai nebū
na pažeidžiami, nors jis ir 
liktų sužeistas bombos ske
veldromis į kitas kūno. da
lis. Bet nuo tokios bombos 
sprogimo už 5 pėdų jau nu
kenčia žmogaus plaučiai. Jis 
dėl to pradeda iš plaučių 
kraujuoti bei kraujais 
spjaudyti. Smarkiu oro su
krėtimu būna praardomi 
plaučių kanalai. Nuo oro 
sutrenkimo kartais trūksta 
ir plėvės nosyje ar burnoje, 
ir pradeda veržtis kraujas.

Be kitko, smarkios bom
bos sprogimas perdaug iš-

ra pradeda nosį kutenti. Plečia kvėpuojamąsias plau- 
~ 1 **• • • ’ 1 čių dūdas ir tuomi bendrai

susilpnina jas.
Gydytojai tokiuose atve

juose pataria žmogui kelias 
dienas lovoje praleisti, ypa
tingai, kad plaučiai sustip
rėtų. —N. M.

Pakraščiais ta smala pu
sėtinai kieta, bet giliau vis 
minkštesnė ir pačiame vidu
ryje verda it puode.

Visas šis ežeras guli ant 
anglies klodo. Anglis minkš
to pobūdžio, bet kūrenti ne
tinkama. Nes kūrenant ji 
labai dūmina, o šilimos ma
žai teduoda.

Kas yra įdomiausia, tai 
kad nuo asfalto smalos sė
mimo iš to ežero pats eže
ras nei biskio nesumažėja, 
nesvarbu, kiek tūkstančių 
bačkų iš jo išsemiama. Ta
tai parodo, kad ši juoda 
karvutė pusėtinai duosni.

Rūkymas ir Gerklės Vėžys
Keli žymūs gydytojai 

Amerikoj pastebėjo, jog kai 
daugiau moterų ėmė rū
kyti, tai didesnis moterų 
skaičius pradėjo sirgti vėžio 
liga kvėpuojamo j gerklėj. 
Tie gydytojai spėja, kad ir
1 1 • 1

lės vėžį nuo rūkymo
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Iš kairės i dešinę, WPA darbininkai išradėjai: Michael 
Gallagher, Hubert Mesibox ir Dox Thrash. Jie išrado va
dinamą “carborundum” būdą spausdint spalvuotus pa
veikslus. Tai pirmas svarbus pagerinimas spalvuotiem 
spaudos darbam per šimtą metu. Jų išradimas dabar 
priklauso WPA.

SMARKŪS GARSAI IR AUSYS

ap-

di-
pa- 
tas

organus. Net prasižiojimas 
ir veido raumenų atliuosavi- 
mas iš dalies tarnauja sau
got klausą tokiuose atsiti
kimuose. i

Anglų gydytojas H. Levit 
teigia, kad ausies būgnelį 
gana gerai saugo gamtinis 
kūno “vaškas” ausyje. Jis 
praneša, jog vienam žmogui 
bomba nutraukė ranka ir 
baisiai suardė veidą, bet tas 
vaškas abiejuose jo ausų 
kanaluose išgelbėjo jam 
klausą. Pas kuriuos žmones 
ausyse būna permažai tokio 
vaško, tai jų klausa labai 
nukenčia nuo bombos spro
gimo artimų trenksmų.

Kas Yra Jogurtas? Kaip Jo Gauti?
Klausimas: (Panašiai likutis bulgarišku

Aš patėmijau “Laisvės” i bacilų užrauginto pieno rau- 
Į vairumų Puslapyje rugsėjo'gins daugiau pieno.
20 d. apie “Jogurtą.” Aš, se
na “Laisvės”

Vaistinėse yra ir džiovin- 
skaitytoja, tų bulgariškų bacilų kaip 

myliu jos teisingas žinias, ir tabletėlių. Jos vadinasi Bul- 
noriu būti sveika ir turėti 
ilgą amžių. Man atrodo 
lengvas tam būdas raugintą 
pieną vartoti, bet kur gauti 
tam tikrą fermentą raugini- 
mui? Aš klausiau bent ke
liose vaistinėse, ir jie to ne
turi. Man patinka raugintas 
pienas, bet nenorėčiau val
gyti, kaip tenais rašo, bak
terijomis užkrėstą pieną.

Taigi, gerbiama Redakci
ja, meldžiu man per “Lais
vę” paaiškinti, kur reikia 
gaut to fermento-užraugi- 
mo.

garian Bacillus Tablets. Ta- 
bletėlės paprastai duodamos 
kūdikiams po vieną ar dvi, 
kuomet kūdikis jau papenė
tas. Suaugusiems jos taip 
'pat naudingos.

Minimi bacilai įgavo “bul
gariškų” vardą todėl, kad 
Bulgarijos kaimiečiai nuo 
senų senovės plačiai vartojo 
tais bacilais raugintą pieną. 
Daugelis jų gyveno ilgą am
žių. Mečnikovas, garsus ru
sų mokslininkas bakteriolo
gas, teigė, kad tai šitaip 
raugintas pienas esąs sekre
tas ilgo jų gyvenimo.

Mečnikovas skelbė, jog 
senatvė, gal būt, todėl per- 
greit ateina ir kraujagyslės- 
arterijos sukietėja, kad di
džiojoj žarnoj (mėšlažar- 
nėj) įvairios kenksmingos 
bakterijos nuolat pūdo at- 
matines medžiagas ir tuomi 
teršia kraują. O kai žmogus 
valgo bulgariškai raugintą 
pieną, tai geri jo bacilai- 
bakterijos sulaiko atmati- 
nių medžiagų puvimą žar
nose.

Panašiai prieš žalingąsias 
puvimo bakterijas veikia 
pienas raugintas ir pagalba 
šių dviejų bakterijų — Ba-

Sena “Laisvės”
Skaitytoja.

Mexico, Me. .
Paaiškinimas:

Jogurtas yra pienas rau
gintas pagalba bulgariškų 
bacilų. Tokis bacilas angliš
kai vadinamas Bacillus bul
garicus. Žodis bacillus sko
lintas^ iš lotynų kalbos ir 
reiškia lazdelę. Bacilais ben
drai yra vadinamos bakteri
jos, kurios turi lazdelės pa
vidalą. Žodis bakterija im
tas iš graikų kalbos (bakte- 
rion) ir taip pat ženklina 
lazdelę. Juomi irgi vadina
mi pailgi mažyčiai augali
niai organizmai.

Dauguma bakterijų-bacilų! c;nus acidophilus ir Strepto
coccus lactis, nors garsiau
sią vardą turi Bacillus bul
garicus.

Pieninė rūkštis bendrai 
veikia prieš puvimo bakte
rijas žarnose; tokiu būdu, 
naudingas ir paprastai “sa
vaime” surūgęs pienas.

Daugeliui sergančių vidu
rių ligomis rauginti pienai 
yra geriau suvirškinami ir 
lengviau į kraują sugeriami 
negu saldus pienas. Bacillus 
bulgaricus fermentas kar
tais vartojamas ir pavirši
nėms žaizdoms. Jis padeda 
joms greičiau gyti.

Kai Kurios Istorinės 
Barzdos

_________

Senovės Egipte barzdos 
buvo skutamos, bet iškil
mingiem atsitikimam egip- 
tėnai pasipuošdavo dirbti
nėmis barzdomis, pagamin
tomis iš vilnų ar plaukų.
Egipte buvo tokių laikotar-

Kai stambi oro bomba su
naikina visą bloką namų ar
ba išrausia 50 pėdų pločio 
duobę gatvėje, garsas bom
bos sprogimo gali sužeist 
ir klausą arti esančių žmo
nių.

Garso bangos yra oro 
bangos, taigi ir spaudimo 
bangos. Didelis trenksmas 
reiškia didelį spaudimą į 
ausis. Nuo 'to gali žmogus 
laikinai arba visiškai 
kursti.

Bet jei trukšmas ir ne 
toks staigus, ale gana 
delis, jis taip pat gali 
žeist girdėjimą, jeigu 
trukšmas ilgai .tęsiasi. La
kūnas, skridęs per valandą 
orlaiviu su galingais inži- 
nais, po to jau negali gir
dėt aukštų muzikos ar dai
nos gaidų. Po kiek laiko, jo 
klausa vėl atgauna jautru
mą. Bet jeigu lakūnas to
kiame orlaivyje skraido il
gus laikotarpius, neužsikiš- 
damas ausų, jis gali ant vi
sados pasidaryti neprigir
dinčiu. Taip .rašo anglų 
Manchesterio Universiteto 
profesorius T. S. Litter žur
nale “Nature,”—nors nese
niai vienas Amerikos kari-

Vokiečiai Mokinasi Angliš
kai, o Anglai Vokiškai

Anglai yra suėmę šimtus 
vokiečių lakūnų, kurie išli
ko gyvi, kai jų orlaiviai bu
vo nušauti, arba kuriems 
pavyko iš pašautų orlaivių 
parašiutais nusileisti žemyn 
Anglijoj. Beveik pas kiek
vieną tokį vokietį buvo ras
tas anglų kalbos žodynėlis 
su reikalingiausiais saki-

yra naudingi žmonėms, gy
vuliams ir augalams, o ma
žuma kenksmingi. Tatai pri
klauso nuo to, kokios rūšies 
yra bakterija ar bacilas.

Bacilas bulgaricus, ku- 
riuom rauginamas pienas (į 
jogurtą), yra viena naudin
gųjų bakterijų.

Šių bacilų prašant vaisti
nėje, reikia sakyt, “Bacillus 
Bulgaricus Culture” (arba 
B. B. Culture); geriau šį

Kiaulės Pensija
Pešteri miestelyje, Esti

joj, andai kilo didelis gais
ras ir sunaikino trečdalį vi
sų namų. Laike’ gaisro įvy- 

____ _c ko vienas, rodos, menkas, 
vardą parašius paduot vais- bet įdomus nuotikis. Papra- 
tininkui. Tai ir bus fermen
tas užraugint “jogurtiškai” 
pieną. Paskui trupučiu ši
taip rauginto pieno galima 
daugiau užsiraugint,

I
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niais.
mas nekenkiąs klausai. i Anglijos valdžia, iš savo 

Kai smarki bomba arti pusės, • 
sprogsta, žmogus dalinai1 
apkursta panašiai, kaip la-__________ ____________
kūnas galingo orlaivio, ku-'namų sargams, kurie be kit- 
rio inžinai daro didžiulį ko, turi budėt prieš nusi- 
trukšmą. Kai kada nuo: 
bombos trenksmo trūksta > 
ausų būgneliai. Bet jų trū
kimas neskaitomas pavojin
gu. Nes būgnelių plėvė pa
prastai greit su gyja. Kas 
pavojinga, tai kad smarkios 
bombos trenksmas retkar
čiais sugadina gilesnį, vidu
jinį klausos mechanizmą, o 
to kai kada visiškai nega
lima atitaisyti.

Prof. Litter pataria vi
siem anglam miestuose ne
šioti tam tikrus kamščiuą 
ausyse, nes. bile kada gali 
čia jau sprogt vokiečių oro 
bomba. O jeigu kas nenori 
nešioti ausyse kamščių, tai 
patariama jam turėt tam 
tyčia guminį kanduką ir lai
kyt jį tarpe dantų, kai nu
jaučiamas bombų pavojus. 
Guma tarp dantų “sugeria” 
žymią dalį oro sukrėtimo,

parūpino sąrasus 
reikalingiausių vokiškų žo
džių ir sakinių vadinamiems

leidžiančius bei gyvus nu- 
krintančiūs vokiečių orlai- 
vininkus.

Vokiškų išsireiškimų 
sąrašuose* anglam sargam, 
pavyzdžiui, yra' šitokie žo
džiai bei sakiniai:

Sustok! Kas ten?—Halt, 
ver da?

Eik šian?—Kommt hier- 
her.

J Pasiduok!—Ergieb dich. 
Nešauti—Nich schiessen.
Numest ginklus! — Waf- 

fen wegwerfen!
Stovėk .ramiai! — Bleibe 

stehen.
Eik man į priekį!—Vo- 

rausgehen.
Pirmyn!—Vorwaerts.
Tuojau!—Sofort.
Greičiau!—Schneller.
Palengva!—Langsam.
Kairėn!—Links.
Dešinėn!—Rechts.

gal!—KommtEikš 
rueck.

zu-

pių, kad teisė nešioti dirbti
nę barzdą priklausė tik pa
čiam karaliui (faraonui) ir 
jo žmonai.

Senovės Romos imperijoj 
paprotį skustis barzdas įve
dė Scipionas Afrikietis. Se
novinėj Graikijoj barzdas 
nešioti galėjo tik filosofai, 

j kunigai ir kareiviai.
Pas religingus mahometo

nus -r— turkus, totorius, ara
bus — barzda iki šiol tebė
ra didelėj pagarboj. Nes 
pats jų pranašas Mahome
tas turėjęs ilgą barzdą, iki 
juosmens.

Pirmiau teismuose pas 
turkus mahometonus buvo 
labiau tikima ilgabarz- 
džiams liudininkams, negu 
bebarzdžiams arba menkai 
apžėlusiems. Mahometonai 
dažnai patvirtina savo žo
džių teisingumą, prisiekda
mi pranašo (Mahometo) 
barzda.

Ilgiausią žinomą barzdą 
turėjo vokiečių imperato
riaus Maksimiliono karinis 
patarėjas Rauberis. Jis bu
vo labai aukšto ūgio, bet jo 
barzda buvo tokia ilga, kad, 
atlenkta nuo žemės, dar pa
siekdavo juosmenį.

Pačią brangiausią ba 
pasaulyje tai turėjęs Indi 
vice-karalius Don Juan 
Castro. Kai jis pasiskol

sta kiaulė, liepsnoms be- 
siaučiant, pasielgė labai 
protingai.

Kada kiaulės savininkas
v. .° s!° pirklys lakstė gelbėdamas

likučiu vėl — daugiau, ir)Savo turtą, tai pajuto, kad 
taip toliau. Atsimenat, kaipjįg apSUptas ugnies jūros. 
Lietuvoj kepant duoną bū- Besigelbėdamas pats, nubė- /"I x T VA I x z~\ I x l x i n I ri i 4 n 4- z~x * — e _go daržan, bet ir ten buvo 

apgaubtas liepsnų.
Jam beviltingai dairantis, iš Portugalijos pirklių 

staiga po kojomis ramiai lioną dolerių kariniams sa- 
sukriuksėjo jo penimė kiau
lė. Ji buvo tarp krūmų gi
liai įsiknisus drėgnon že
mėn, ir be baimės laukė ug
nies.

Savininkas pirklys išvarė 
kiaulę iš jos užimtos pėzici- 
jos ir pats ten atsigulė, o 

ikiaulė, pasišalinus be dide
lių protestų, greitai išsikni- 
so kitą duobę šalia pirmo
sios ir atsigulė joje.

Taip pirklys laimingai iš-

davo paliekama biskutis teš
los? Likučiai šios tešlos tar
nauja užraugint “užmaiša- 
lą” kitam duonos kepimui.

Mokyta Lapė
vo reikalams, jis kaipo 
krinimą už paskolą 
savo barzdą.

Vienas viešbučio savinin
kas Londone turėjo (bent 
iki karo) savotiškai išlavin
tą lapę. Ji sveikinasi su 

j žmogum, paduodama koją, 
i Kai jai liepiama, lapė atsi
stoja ant paskutinių kojų, 
atsisėda, atsigula, arba pa-j 
gal įsakymą paima skrybėlę, 
ir apeina kostumerius, pra
šydama “almūžnos.” Lapė 
taip pat atneša savo šeimi- gelbėjo savo gyvybę, o kiau- 
ninkui laikraštį ir lazdą, ir 
pasako jam labanakt pabu
čiuodama jį.

Ši lapė neėda mėsos ir pa
sitenkina pudingais, pyra
gaičiais ir saldainiais; be to, 
ji kasdien įgauna po stiklą kol kiaulė natūraliai, gy- 
alaus. Bet dabar, karo me-Svens. Tada aplinkiniai ūki- 
tu, gal būt, ji turi pasiten- ninkai ėmė sukti sau galvą 
kint virtomis bulvėmis, jei- spėliodami, kaip ilgai ta 
gu dar išliko gyva nuo vo- Idaulė kriuksės šiame pa-

lė išsaugojo jam savo laši
nius. Bet pirklys sumanė 
pasielgt su kiaule kaip džen- 
telmanas ir pervedė ją savo 
giminaičiui, kad už tam 
tikrą mokestį tas šertų ją,

z1

Londonas ne Visada
Toli nuo New Yo

Tech 
profes<

Massachusetts 
gijos Instituto 
H. T. Stetson surado, 
įvairiais metų laikais 
kiek skirtingai 
tarp New Yorko ir 
no. Tie tolio 
klausą nuo saulės ir 
lio veikimo.

Trejus metus 
šis mokslininkas 
kad Naujų Metų 
Yorkas vidutiniškai 
pėdomis toliau nuo 
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First Number Chosen 
In Draft; Many Will

Youth Now in Drive for
Better Job Training

The New York Youth Congress 
launched a petition campaign for 
expansion of the defense training 
program to permit thousands of un
employed youth in New York City 
to secure training and jobs.

The petition campaign was begun 
after a delegation of New York 
youth leaders, headed by Miss Jean 
Horie, executive secretary of the 
New York Youth Congress, visited 
Mrs. Betty Hawley, secretary of the 
Advisory Committee on Vocational 
Training of the Board of Education, 
only to have their requests for ex
pansion of the program replied to 
unsatisfactorily.

The delegation presented Mrs.
Hawley with 
quested the 
changes:

1. Removal 
youth, Negroes and women from 
training.

2. Provision of jobs following the 
training period; if no jobs in pri
vate industry are available, estab
lishment of government work pro
jects at trade union standards.

Labor Topics
3. Inclusion in the course 

following topics: rights of 
use of social security and 
men’s compensation system, the his
tory of labor organizations.

5. No discrimination against trade 
union members in entrance to the 
program; protection of the right of 
trainees to join trade unions.

Replying to Mrs. Hawley’s state
ments that while restrictions bar
ring youth from the program would 
be lifted to provide training for un
skilled work in industry, but that 
she “was unable to offer any defir 
nite promises about establishment 
of a placement service” and that 
Negro youths yould not be provided 
for in the training program because 
employers will not hire Negro 
youth in defense industries, Miss 
Horie declared.

Must Train Negroes
“Mrs. Hawley’s promise that a 

limited amount of training will be 
opened to youth in New York City 
proves only that all young people 
must unite in a 
secure adequate 
opportunities.

“The shameful
Negro youth out of the 
must be stopped; Negro youth will 
never have an opportunity to secure 
jobs if the opportunity to learn a 
trade is closed to them.

“Young people want to learn 
skilled trades for a permanent fu
ture of employment; they do not 
want to be trained only as an un
skilled reserve to be used in under
mining trade union standards. They 
wat jobs guaranteed at the end of 
the training program.”

Probe. School 
Jim Crow

LOS ANGELES. — Reports of ra
cial discrimination against Negroes 
by the Los Angeles public schools 
today had the National Negro Con
gress seeking an explanation from 
officials.

At point was the complaint of 
Emma Brewer, young Negro girl, 
registered at Metropolitan evening 
high school who reportedly was de
nied admittance to the 
swimming class.

“Miss Brewer tolls us the 
principal declared it was against 
established policy to permit Negroes 
to use the swimming pool,” Bob 
Robinson, National Negro Congress 
secretary reported. Rpbinson charg
ed that the principal’s secretary 
Miss Back claimed that if Negroes 
were admitted to swimming classes, 
the attendance would fall off. The 
NNC, said Robinson, does not ac
cept this explanation and will take 
it to the school’s principal and if 
necessary, the Board of Education.

school’s

school’s

War Hysteria 
Rising

Strikes and 
Deferment

Conscription 
Aftermath

LOS ANGELES. — If you are a 
worker of draft age who has been 
given “deferred” status because of 
the nature of your work, and you 
go out on strike, you are immediate
ly liable to be slapped into the ar
my.

No less an authority than 
Walter H. Adams, coordinator 
state advisors on occupational 
ferment under the draft act,
vealed this here today in a chat 
with the manufacturing and indus
tries committee of the Los Angeles 
Chamber of Commerce.

“If a man leaves his job after 
having been deferred from service 
because of his work, he must notify 
his local draft board within five 
days or be subject to heavy penal
ties,” declared the Colonel.

“What happens if a man goes 
out on strike after having been 
occupationally deferred?” asked a 
Chamber of Commerce man.

“I would say that his status may 
have changed and he should Aotify 
the draft board and be subject to 
service,” Col. Adams replied.

“On all cases, the draft board 
will rule. From this board there is 
but one appeal, that of the local 
appeal 
be six

“The 
person
fore them, but he will submit his 
questionnaire which the appeal 
board will study and on which it 
will rule.”

The passage of the Burke-Wads
worth Compulsory Conscription Act, 
which Tn Fact’ warned was a serious 
step toward the fascisation of Ame
rica, has already given impetus to 
bills which would completely blot 
out American democracy.

The Senate Committee on Mili
tary Affairs has been holding hear
ings on two measures which would 
permit the creation of groups of 
government-sponsored storm troops. 
These bills were introduced by the 
committee chairman, Senator Shep
pard of Texas.

The Voorhis Registration bill, the 
Celler Wire-Tapping bill, the Hobbs 
bill to create concentration camps, 
the Dempsey ill for the deportation 
of aliens who may discuss politics 
(such as expressing preference 
Willkie over Roosevelt), have 
been passed by the House, and 
likely to be rushed through the 
nate unless protest movements
quick and strong enough to prevent 
their passage. In addition, the 
Sheppard-Sumners bill already in
troduced in Congress would outlaw 
all strikes “in the name 
defense.”

LOS ANGELES. — Twelve-year- 
old Eleanor Eckmeyer of this city 
held the doubtful privilege of being 
one of the first victims of war hys
teria and incited chauvinism.

Eleanor, of German descent, was 
returning home from Solano Ave
nue School when she was chased 
into Elysian Park by a group of 
about 50 young boys, who surroun
ded her, yelling epithets such as 
“German pig,” and “nazi.”

The boys began to attdck Elea
nor with their fists when her elder 
sister and a park employee came to 
her rescue.

All the boys involved were 
Mexican descent, all 
one of Los Angeles’ 
All were students 
Avenue school.

School children 
noted that there
creased propaganda against 
German people in their classes. El
der residents of the distridt have 
been noting with alarm that a good 
deal of the recess periods is taken 
up by drilling of the children in va
rious military formations.

boards, of which there will 
in Los Angeles county.

draftee cannot appear in 
or through an attorney be-

Builders’ Bowling 
Plays Sunday, 2 p. 
Schumachers.

—Al Dobinis

Team 
m. at

NEW FIRM
Germany, Italy and Britain have 

formed a partnership in the butch
ering business. They plan to convert 
Europe, Africa and Asia into a huge 
slaughter house.

THE LOUDSPEAKER
BY MIKE O’PHONE

Interview 
Spanish Vet

Lithuanian public opinion in Broo
klyn has been so indignant at the 
vulgar conduct of a Lithuanian ra
dio program in the local area that 
already a drive is on to start a 
Lith radio program that will be 
free of insults and mud-slinging . . .

The B’klyn LDS Sorority bowling 
team is now looking ahead to tour
neys with other LDS girl teams, 
Helen Kaunas, one of the bowlers, 
tells us.

Graf Ernest returns to the Youth 
Section to do a sketch for 
“Lithuanian Personalities” on 
nas Valentis . . .

the
Jo-

A new book is being planned by 
the ALDLD. It will be published in 
Lithuanian and will contain docu
mentary facts relating to the change 
from the old government to the new 
in Lithuania. The book will be a 
document background showing the 
nature of the old government and 
the forces that were at work lead
ing to Lithuania’s transformation 
Into a Soviet country . . .

phenonemaStudents of crank 
would be interested in reading a 
column called “Atviras Laiškas A. 
Blmbaliui” published in a recent is
sue of the newspaper 'Tėvynė.” 
Having just finished reading “Psy
chobiology and Psychiatry,” 
O’Phone feels that this 
worthy of study as an 
case . . .

Vytautas Bacevičius,

pianist of note, will soon-make his 
American debut in New York City.

The Brooklyn BuiLDerS, whose 
'Conscription Nite” was postponed, 
will discuss the topic at a Forum 
to b.e held 
November 
ning . . .

after Armistice Day —
13, Wednesday eve-

Mrs. J. Gasiunas of theMr. and 
LDS National Office are now va
cationing on a trip to Florida . . .

Just a reminder - 
the ‘Laisve” concert 
Sunday, November 10, are now sell
ing at 50c, 75c and $1. Get 
now . . .

tickets for 
to be held

yours

Mike 
letter is 

Interesting

Lithuanian

Balį Concert 
In Great Neck

Pir-GREAT NECK, L. I. — The 
myn Chorus of Great Neck cordial
ly invites you to a concert and ball 
to be held Sunday, November 3, at 
91 Steamboat Road in Great Neck,

The program begins at 5 in the 
afternoon. Admission is 50c. Ad
mission to the dancing only which 
follows at 8 p.m. is 35c.

The program will feature the Aid- 
balsiai Ensemble under B. Šalinaite, 
Biruta Simanavičiūte, soloist, and 
the Pirmyn Chirus.

One and all are cordially invited 
to attend.

political somersault”
L. Lewis made on 
the surprise the 

of the United

See that fat man walking 
a tight rope? See the group of 
trainers standing around him 
and smiling s u p e r c i 1 i o usly 
while they crack their whips? 
The open-mouthed audience 
catches its breath. The fat man 
has just made a somersault in 
the air.

The somersault came as a 
surprise to the audience. In 
fact the fat man on the tight 
rope was making his premiere 
performance. Tlje stout man of 
the hairy (n)ape jumps off 
the tight-rope, turns around to
ward the audience, hears it 
gasp again, and makes a bow. 
There is no applause; the 
audience is stunned when they 
see who he is—John L. Lewis!

The
which John 
the air is 
Morganites 
States have been saving to be
fuddle labor just before the 
elections. The renegade Lewis’ 
former popularity with thou
sands of CIO members is ex
pected to bring votes from 
these people to the enemy of 
labor, Willkie, whom Lewis 
now supports. However, it is a 
lack of intelligence on the part 
of big business to think that 
the “little man” would make 
such a suicidal step.

Labor is not to be misled by 
the history of John L. Lewis. 
His first years of activity in 
the labor movement are filled 
with records of betrayal and 
sell-outs. It was only when he 
was forced to choose between 
being thrown out or joining the 
drive for industrial 
tion, did he 
wagon.

In time 
Lewis has
thousands who looked 
him for leadership, 
made an aboutface by going to 
the camp of the enemy, the 
camp of Willkie and Common-

organiza- 
the band

of crisis 
walked

John
out

up
He has

on 
to

If you’re not afraid of goblins, 
witches, and black cats, come to 
our annual Halloween Party. But 
if you are afraid, still come! You 
won’t have time to be frightened 
for our evening will be packed with 
the jolliest entertainment. Who is 
going to receive the prizes? We 
will all know by Sunday evening. 
Of what has been passed around, 
there will be quite an array of cos
tumes. So join the gala Halloween 
Fashion show. Quite a variety of 
refreshments, such as beer, pop, 
good old apple cider, and hot dogs 
will be at' your command. —Apple 
bobbing, broomstick dance, a kiss
ing booth and the popular 
temptations strung all over 
If you are a smart thief, 
have your heart’s delight
stealing. You can’t go wrong for a 
quarter, if you leave it at Porter 
Hall, Sunday, November 3rd. Pre
pare, don’t despair, come!!

The Aido Chorus congratulates 
the ALDLD on their 25th anniver
sary of fine cultural work. The 
chorus was very pleased to have a 
chance to sing for such a memor
able affair. We also had the plea
sure of hearing the Grand Rapids 
Chorus. One hour of beautiful mu
sic was presented by them. There 
were several interesting speakers on 
the program — two of them being 
Mr. L. Prūseika of ‘Chicago, and 
Rev. O. A. Knox of Detroit. The 
chorus closed the program. From

On Sunday, October 20, the 
tlmore Lithuanian LeaDerS Youth 
Club interviewed Mr. V. Venta who 
tells of his experiences in the Spa
nish Civil War.

Mr. Venta, a Lithuanian, decided 
to leave Lithuania with several of 
his friends to aid the Loyalist troops 
in Spain.

Being a stowaway on board a 
boat in the coal bin for five days 
they finally reached Belgium. From 
here they went on foot to Paris. 
There they received a ride to the 
Alps. They climbed the Alps on 
foot into Spain.

Here in Spain they were drilled, 
taught to read, write and speak 
Spanish. Mr. Venta here was made 
a first class lieutenant. On Februa
ry 6, 1938, he and his men met the 
enemy for the first time. During the 
battle here an Italian officer raised 
his revolver to kill a 16 year old 
Loyalist' soldier. The boy quickly 
turned and fired at the Italian of
ficer killing him. For his bravery 
this young boy was made a Ser
geant.

In one city the roads were filled 
with Spanish refugees and Venta’s 
infantry. Suddenly hordes of 
screaming Morrocan Calvary men 
came swooping down upon them. 
Many people were killed including 
Venta’s Corporal, whose head was 
cut off by the Morrocans’ swinging 
sabers.

Mr. Venta and several men held 
a position on a hill and were sur
prized by an attack of Morrocan 
lancers. Venta’s buddy was pierced 
through the shoulder by a lance and 
luckily Lieut. Venta managed to es
cape. Lieut. Venta was shot in the 
left side by a “dum-dum” bullet 
and irj the foot. He spent six weeks 
in a Loyalist hospital.

Several months later he and two 
of his friends remarkably ambushed 
and captured twenty-eight Insurgent 
troops.

Most of the Loyalists fighting 
were young men. In two years of 
war many had been killed off, he 
said. His Captain was a lad of 17 
years old.

AU during the War, Venta fought 
at Madrid, Toledo, Teruel, Barcelo
na, Valencia and many other cities 
and towns.

At Guadalajara one whole divi
sion of Insurgents were wiped out. 
He said that the Loyalist troops 
morale was greater than that of'ny Italians aided the Insurgents, 
the Insurgents although they had thus defeating the Loyalist army, 
few modern weapons.

robber’s 
the hall, 
you can 
by just

wealth 
strongly 
labor, 
regime,

and Southern, both 
opposing unionized

During the Willkie 
Commonwealth and

Southern hired labor spies, 
bought tear gas and intimid
ated union-member employees.

At the Citizenship Institute 
last spring John L. Lewis 
promised the youth of America 
the support of labor to further 
the cause of peace. We still 
need the aid of progressive 
labor, but not of John L. 
Lewis and his brand of war
mongers.

The solution for both youth 
and labor is not to cast a vote 
for Roosevelt whom many may 
consider a “lesser evil” of the 
two. Roosevelt is just a better 
orator and has been in the past 
more subtle in his attitude to
ward labor and the consumer 
by granting them such social 
legislation as the old age pen
sion and unemployment com
pensation. However, these pro
visions have been given to 
ward off the increasing pres
sure of the people. Roosevelt 
has thrown bones with little 
meat to the demands of labor.

The Roosevelt administration 
has taken many steps that are 
leading to war. He has acted 
peremptorily and arbitrarily 
with the self-satisfaction of a 
dictator. His policy of aiding 
Britain is drawing us closer to 
actual conflict. “Neutrality” 
has been thrown overboard.

How can you and I show our 
disapproval of both Roosevelt’s 
and Willkie’s platforms which 
are indentical ? Is this a 
Tweedledee and Tweedledum 
election? Little choice is poss
ible when protest votes cannot 
be cast since minority parties 
are being rapidly pushed 
the ballot.

What can be done?
Lithuanian youth would 

to know the answers.
—Anne S.

time! The past Sunday we 
new chorus member, Anita 
Thanks to Mr. Joe Gugas 
cooperation. Another thing 

was

Soon be Affected
More than 16,000,000 young men this week found that their 

futures were being decided by little blue capsules in a fishbowl 
in Washington. The drawing in Washington of the order in 
which registered Americans between 21 and 36 will be called 
for Selective Service was ac-0------------------------- “

necticut the highest number as
signed was 6,089 and numbers above 
that are meaningless in these three 
states.

companied by much fanfare
and publicity.

Newsreel cameras, reporters and 
radio announcers .stood by as Sec
retary of War Henry L. Stimson 
drew the first number, 158.

The elaborate ceremony got un
der way this Tuesday afternoon in 
Washington. By nightfall 1,000 num
bers had been drawn and the 
drawng continued until the last of 
the 9,000 capsules had been drawn 
from the giant goldfish bowl.

What the Numbers Are
These numbers each correspond 

to one person listed by each draft 
board in the country. The order in 
which these numbers are
determines each prospective draf
tee’s “ORDER NUMBER, 
number 158 became Order Number 
One, and all of the thousands of 
persons holding this number 
throughout the country stand theo
retically first in line when the local 
draft boards are called upon to se
lect persons for one year of active 
training or full five years in the 
Army or Navy if an emergency” is 
declared during the. training period.

Similarly, number 192 became Or
der Number Two and 8,238 became 
Order Number Three. As a matter 
of i fact, virtually all numbers above 
8,000 are meaningless because few 
numbers above that were assigned
by any draft board. In the States of those holding order numbers" 51 to 
New York, New Jersey and Con-101 the second day and so on.

NOV. 18 THE DATE
What happens next? That’s the 

question which was being most fre
quently asked wherever people ga
thered to talk about the draft. In 
brief this is the answer:

The order of the numbers being 
drawn will determine the order in 
which the local draft boards will 
send out questionnaires. This is an 
elaborate, six-page affair which is 
intended to assist the local draft 
board in' classifying all registrants 
for immediate availability or to 
place them in one of three deferred 
classifications. *

Any additional questions will be 
asked orally by the draft boards. 
Then on Nov. 18 the government 
expects the local boards to be ready 
to induct 30,000 men into service. 
Additional calls have been fixed be
tween then and June 15 to call up a 
total of 800,000 men or 100,000 less 
than allowed by law for the first 
year of the draft.

Draft officials have 
they expect local boards 
about 50 questionnaires 
If that schedule holds
holding order numbers 1 to 51 will 
get questionnaires the first day,

The Insurgent ranks in the infan
try at battle were Africans up at 
the front line, Spaniards second and 
Italian troops last.

Loyalists had orders to resist 
capture because some escaped pri
soners from Insurgent prison camps 
reported that the Insurgents would 
torture them by cutting their bodies 
up piece by piece starting from the 
hand up. They were to.ld to resist* 
capture by pulling the string from 
a grenate and blow up the enemy 
and yourself. »

In retreat Lieut. Venta was seized 
by Frenchmen and placed in a 
French concentration camp. Here 
he was fed on bread and water. On 
March 15, 1940, during France’s 
war with Germany, Venta escaped 
and got passage on a boat bound for 
Americą.

Mr. Venta reported that about 
ten Loyalist troops had to share 
three rifles. He also told that ma-

—Arthur Juskauskas.

what I gather, the songs we sang 
were pretty good. After the con
cert, a jolly time was had by all 
in dance, song, and drink. A young 
lady from Grand Rapids gave the 
Detroiters quite a version of Lith
uanian fashion and singing. The ap
plause she got was tremendous. 
There is one thing that is quite 
evident at all of the Lithuanian af
fairs — happiness and relaxation— 
the most important thing these 
days. It takes clubs like the ALD
LD, LDS and other organizations 
of the same line to furnish such 
an outlet for our Lithuanian Ame
rican people.

Just a little reminder, — our 
concert isn’t far off. Our members 
are still a little lax in coming to 
rehearsals. As always, rehearsals 
start on Sundays at 10:30 A.M. and 
Fridays —7.30. Let’s use Eastern 
Standard Time instead of-our Lith
uanian 
had a 
Aveza. 
for his
in evidence at our rehearsal 
the strength of our basses. It would 
be nice to see the other sections 
keep up with the basses.

We are all looking forward to 
the hay ride next Sunday. As was 
mentioned before, all chorus mem
bers are requested to come to re
hearsal dressed for the hay ride. 
The cost of the hay ride and re
freshments will be 50c. Everyone is 
welcome, so remember to bring 
your friends.
Here And There With The Chorus

Noticed Mary R. at Finn Hall . . . 
How about Porter Hall, Mary ? ... 
Who was the young fellow Sophie 
R. and Violet K. were rushing Sun
day ? ... Happy birthday, Ray..’. 
I bet you wish birthdays would 
come more often . . . The gals sure 
cooperated... Surprise — Bertha 
G. missing—Wonder... Wow —the 
girls railroading the boys into bow 
ties—Wow-Wow .... Joan B. catch
ing the fancy of several young fel
lows ... Seems Jean L;, Sophie R. 
and Albena N. go in for masculine 
type ... What happened to the bar
room quartette ? ... Seems Grand 
Rapids took over... Algert G. trying 
to convinęe Ann Z. about some
thing ... Maybe now that Jose
phine and Alphonse U. are settled 
in their new home, we’ll see more 
of them . . . Emma and Alfons R. 
celebrating i three months of wedded 
bliss . . . Where did Anne G. get 
that pretty corsage? . . . See you 
nex week...

VITAMINS AND FOODS

THE SUBJECT of vitamins which 
is so widely discussed today as
sumes an ever-increasing importance 

in - our daily lives and health. Con
trary to the belief of many mis
guided individuals, “it is not just 
another medical fad’’ for the purp
ose of figuratively satiating the 
appetite of the neurotics but rather 
an important factor in the promo
tion of health and well being.

On every hand one hears such 
remarks as “well, our mothers and 
grandmothers never heard of such 
things as vitamins, and they sur
vived and were healthy.” Of course 
“they” didn’t know of such things 
as vitamins but the menus of those 
days were, in manj- respects, far 
different than those of the present 
day. I do not mean that the foods 
they consumed were vastly different, 
but the difference in preparation 
of those foods played an important 
part in health.

The super-refinement of many of 
our foods today is responsible for 
at least a partial destruction of 
valuable elements which must be 
supplemented if we are to enjoy 
normal health. Most of our canned 
foods lack the necessary percentage 
of vitamin content, this being lost or 
destroyed at least partially in the 
process of canning. It has be»n said 
that the tomato is one of the few 
foods which retains all or nearly 
all of the natural vitamin content.

Among the fresh fruits and vege
tables, many are overcooked and 
valuable minerals are poured down 
the drain. Thus are lost many of 
the vitamins which the human sys
tem demands. It is therefore rea
sonable to assume that a certain 
immunity to various diseases may 
be built up by the proper percen-

tage of these necessary elements.
Deficiency

The deficiency of one vitamin or 
nutritional factor over an extended 
period of time may bring about a 
shortage of others. Loss of appetite 
(anorexia) may produce such a 
shortage because of the restricted 
intake of food.

The penalties for insufficient in
take of any of the vitamins are im
paired growth and development in 
the young, and lowered or subnor
mal resistance and weakness in 
both the child and the adult. No 
one vitamin can take the place of 
another as all are equally necessary 
to good health and nutrition.

Vitamin A
Vitamin A is important in main

taining normal integrity of the 
epithelial surfaces throughout the 
body (cellular, nonvascular layer 
covering all the free surfaces, cuta
neous mucous etc., including glands) 
especially in the cornea, nose and 
throat, gastro-intestinal and urinary 
tracts. Without a sufficient quan
tity of this vitamin the cells are 
less resistant to bacteria.

Symptoms of vitamin A deficien
cy are deficient dark adaptation 
progressing to night blindness of 
varying severity. In progressively 
severe cases, dryness of the cornea, 
infection, ulceration and sometimes 
loss of 
known 
mation 
parts).

Between
units of vitamin A are considered 
adequate for the growing child while 
(t has been estimated that 3,000 
units are sufficient for the average 
adult other authorities have 
claimed the same number of 
for adult and child that is 
to 8,000 also for the average
of 150 lbs. This vitamin is found in 
fish oils, red and yellow foods and 
dark green leafy vegetables. A par
tial list gives the number 
in various foods.

the eye through what 
as
of

is 
panophthalmitis (inf lam- 
the eyeball in all its

6000 to 8000 U. S. P.

pro
units 
6,000 
adult

of units

—Ihkslingers.

Musical Review 
In Conn.

The 
the 
will 

present a “Musical Review” this Sa
turday, November 2, at the Beech
wood Avenue Hall in Torrington, at 
7:30 p. m.

Both choruses, under the direc
tion of Brone Rasims, have put 
their all in making this a truly 
different and entertaining program 
—certainly the best that has ever 
been put on in Torrington.

After the program, a good or
chestra will play for dancing until 
1 a. m. There will be refreshments 
and a good time for everyone.

So come up to Torrington this 
Saturday and let us entertain 
you!

TORRINGTON, Conn. — 
Torrington Echo Chorus and 
Waterbury Vilijos Chorus

—Echo Chorus.

RESILIENT
And incidentally, the Rubber Un

ion (CIO) seems to be doing some 
bouncing around with an increase 
of 21 per cent in dues-paying mem
bers and thirteen new locals set up 
since its 1939 convention.

Presence of Vitamin

units ofOne egg contains 1,000 
Vitamin A and in 100 gram por

tions (approximately 3% ounces) of 
I the following foods are found these 
quantities of Vitamin A. Peaches 
and apricots, 2,000—carrots, 3,100 
—Hubbard squash, 4,800 — sweet 
potatoes, 2,200 — dandelion, 1,200— 
kale, 27,000 — spinach 8,000 —tur
nip tops 2,800 — mustard greens 
2,200 — leaf lettuce 100. Butter is 
also a good source of Vitamin A.

It is not necessary for the aver
age person to attempt to become 
too technical and try to measure 
the exact proportions of these foods 
but rather to familiarize himsplf or 
herself with the foods and vitamins 
they contain. With this in mind, a 
properly balanced diet may be ob
tained with little difficulty because 
the average person normally con
sumes approximatelly the * same 
quantity of food depending upon 
such factors as* employment or phy
sical activity. The laborer or me
chanic, for example may and pro
bably does require more than those 
in more sedentary occupations 
therefore individual judgement must 
be Exercised. One vitamin of course 
is not sufficient as everyone knows, 
which brings us to the discussion 
of Vitamin B.

(To be continued)
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Smarkiausias vatos rinkėjas Amerikoje, Harold 
Mason, iš Senath, Mo., laimėjo $1,000 vatos su- 
ėmėjų konteste, įvykusiame Blytheville, Arkan
sas. Per dvi valandas jis surinko 129 svarus 
medvilnės.

Hartford, Conn

Laiškai iš Laisvos Lietuvos
Brooklynietė draugė Au- 

gutienė gavo sekamą laiš
ką iš Lietuvos:

1940Sukmiškis, 1. IX.
Brangioji Juzyte:

Sveikinu tave ii' tavo vy
rą. Labai mums linksma 
buvo, kai gavome nuo jūsų 
laišką, kad jūs dar sveiki 
ir gyvi. Aš maniau, kad 
nuo tavęs laiškų, Juzyte, 
jau nebegausiu, nes dabar 
taip labai suiro pasaulis su 
tuo karu. Bet dar Dievui 
dėkui laiškus galima para
šyti.

Pas mus naujienų labai 
daug, ką ir tu, brangioji Ju
zyte, iš laikraščių gerai ži
nai. Pas mus ponų jau ne
bėra, tai nebeturėsime kas 
mus išnaudotų. Ir taip daug 
ką žada darbininkams page
rinti. Mums irgi žada duoti 
žemės daugiau iš <" 
kur mes taip ilgai gyveno-! 
me. Biedniems gal bus šiek 
tiek geriau gyventi. Pagy
vensime, pamatysime.

Vasara pas mus šiemet 
labai prasta, kaip žiema bu
vo labai žiauri, taip ir vasa
ra labai trumpa. Pusė va
saros 
dabar 
Labai 
mu.

Tai 
nios...

Dabar brangioji Juzyte, 
parašyk, kaip pas jus eina
si, ar jau Amerika su Japo
nija kariauja, ar dar ne? 
Kokie orai, ar dar šilta?

Antanas Dokalskis.

me buvo pilna kareivių. Ka
reiviai labai mandagūs. Pir
mą dieną kaip ėjo kariuome
nė per mūsų kaimą, visi žmo
nės, maži, seni ir jauni, mer
ginos—sveikino kareivius su 
gėlėmis. Mažos mergaitės su
stojusius kareivius apdovano
jo bukietais, o kareiviai joms 
davė pinigų. Vienu žodžiu, la
bai džiaugėsi visi, sulaukę ru
sų, sulaukę laisvės. Sovietų 
Sąjunga labai bagota ginklais 
ir daug turi automobilių — - 
lengvų ir sunkių, apsiginkla
vus ir sukultūrėjus. Kai se
niau rusai labai keikdavosi, 
tai dabar to negirdėsi.

Gerų dienų visiems!
Fr. Gikniene,

Montviliškis,
Krakiai, Kėdainių apskr. 

Rugsėjo 11 d., 1940.

linga pačiam pamatyti ir per
gyventi tas milžiniškas nudirb
tas darbas ir dar didesni ir 
milžiniški darbai ruošiami nu
dirbti ateityje.

D<ar nėra nei dviejų mėne
sių, kaip mes tapome didžiau
sios ir galingiausios pasauly 
valstybės piliečiais, dar nespė
jome susiorientuoti nauju gy
venimu, bet jau spėjome pa
justi, kad mums nebebaisus 
joks priešas, nes galingiausia 
pasauly Raudonoji Armija 
žengia pirmyn ir skina laimė
jimą s po laimėjimo taikingu 
keliu.

Mielas, Broli. Aš tikiuosi su 
Jumis pasimatyti. Imperialis
tinis karas baigsis kapitalizmo 
sugriuvimu. Laimės darbo 
žmogus. Bus laisvas gyveni
mas ne vien pas mus, bet ir 
visame pasauly. Mes to, ti
kiuosi, sulauksime netolimoje 
ateityje. Tuomet Jums atsi
ras nenugalimas noras aplan
kyti laisvąją sayo gimtinę, pa
matyti ją laisvą, laimingą po 
visų vargų.

Tiesa, būčiau užmiršęs pa
rašyti, kad aš jau esu iškel
tas su paaukštinimu Ukmer- 
gėn. Bet tas paaukštinimas 
manęs nei kiek nedžiugina. 
Čia, tiesa, nereikia dirbti nak
timis, kaip pirmiau dirbau, bet 
už tat reikia tvarkyti didelę 
įstaigą su daug tarnautojų, o 
toks darbas man dar neįpras
tas. Bendrai, aš nelaukiau ir 
nenorėjau jokio paaukštini
mo. Aš būčiau lygiai laimin
gas ir gal net laimingesnis, 
dirbdamas senąjį įprastą dar
bą, arba bile kokį darbą, ži
nodamas dirbąs ne kapitalis
tams, darbo žmonių eksploa
tatoriams, o darbo žmonių 
klasei-sau.

Brolau, parašyti tokį laišką, 
kad galėtumėt laikraštin įdė
ti, šiuo kartu nespėju. Gal 
kiek vėliau parašysiu. Rašau 
mašinėle, kad neturėtumėt 
vargo su mano neaiškia ran
kos rašysena.

Nuo visos mano šeimos Jum 
visiem daug širdingiausių lin
kėjimų !

Bučiuoju Jus visus!
Jūsų br. Povilas.

teko pirmininkauti 
susitvėrus 30 metų

buvo sausa ir šalta, 
tai šlapia, irgi šalta, 
blogai su laukų valy-

tokios pas mus ži-

Rašo Fr. Vinckūnaitė-Giknie- 
nė (Skrebienė),
Izidoriui Vėžiui į Binghamton,

Gerb. Draugas ir Drauge 
Vėžiai:—

Laišką gavau,-ačiuoju. Lin
kiu geros laimės ir sveikatos, 
kad būtumėte sveiki ir galė
tumėte parvažiuoti į , laisvą 
Lietuvą. Per ilgus metu visi 
lietuviai troško laisvės,—da
bar sulaukėme! Paliuosavo 
visus politinius kalinius ir vi
siem davė vietas. ‘Dabar vis 
dar pradžia ir visokių žmonių 
yra, — vieniem taip, kitiem 
kitaip. Bet aiškiai matoma, 
kad dabar tvarka pas mus bus 
geresnė,—bus ta pati tvarka, 
kaip Rusijoj, nes viskas bus 
ta pačia konstitucija.

Pas mus dabar visuose mies
teliuose stovi rusų kariuome
nė. Statoma labai dideli aero
dromai. Vienas toks yra stato
mas ir netoli mūsų miestelio 
Krakių.

Mes gyvenam prie vieškelio. 
Labai daug rusų kariuomenės 
važiavo, pėsti ėjo ir raiti jojo, 
tankai ėjo dieną ir naktį. Kai-

Gerbiama Redakcija: Pri- 
siunčiu laišką iš Lietuvos. Jį 1940 m. IX-1 d. 
rašo Povilas šapola, Kurklių 
miestelio, Ukmergės apskr., 

dvaro, dabar perkeltas į Ukmergės 
paštą. Skaitau su pasigėrėji
mu žinias iš Lietuvos.

Atrodo, kad šis laiškas ir
gi gana žingeidus, gal patal
pinsite į “Laisvę”.

Draugiškai,
P. Repečka.

Laiškas
Brangus Brol, Petrai!

Jūsų laiškas gautas. Lau
kiau žinių apie jūsų sveika
tą. Malonu žinoti jus visus 
sveikus esant. Džiugu ir ma
lonu, kad galiu su jumis su
sisiekti ir savo džiaugsmu pa
sidalinti. Gi tas džiaugsmas 
nebetelpa čia, kontinente, bet 
krykštaudamas, kaip mažas, 
pavasario saulę ir žydinčią 
pievą pamatęs kūdikis, veržia
si per plačiuosius vandenynus- 
veržiasi pas Jus.

Kad kiek plačiau aprašyti 
tą naująjį saulėtąjį gyvenimą 
Lietuvos Socialistinėje Tary
bų Respublikoje, reikėtų daug 
prirašyti, bet tas neįmanoma 
jūtų žodžiais pavaizduoti-rei- 
kalinga asmeniškai viską pa
matyti ir pergyventi. Mūsų 
svajonės jau tapo tikrenybe, 
bet ir mes patys’ dar neatsi-,1? 
kvošėjome, atrodo, lyg tai bū-! 
tų sapnas. Į

Dideli darbai dirbami per
tvarkant politinį, kultūrinį ir 
ekonominį gyvenimą, o dar 
didesni darbai pryšakyje, tai 
pasivyti Sovietų Sąjungos tau
tas, nuo kurių mes visose sri
tyse esame toli atsilikę. Taigi; 
priešaky darbas ir tik darbas.

Iš spaudos ir radijo turite 
visas žinias apie viso pasaulio 
įvykius tat, manau, turite pa
kankamai žinių ir LSTR gyve
nimą pavaizduojančių. Tik 
žinoma, įvairiomis varsomis, 
nes jūsų šaly yra daugiau lais
vės melui ir Šmeižtui prieš So
vietų Sąjungą rašyti, negu tie
sai pasakyti; tiesą tegali pa
sakyti tik komunistinė spauda. 
Bet ką nors tikresnio pasaky
ti apie Sovietų Sajungą-reika-

AMERIKA DABAR GERIAU
SIAI PADEDA ANGLAM 

I

New York. — Sugrįžęs iš 
Londono, Amerikos Amba
sadorius Anglijai p. Kenne
dy, kalbėdamas per radio, 
tvirtino, kad prezidentas 
Roose veltas neturi jokių 
slaptų karinių sutarčių su 
Anglija ar su kokia kita 
šalim. Rooseveltas nenorįs 
įtraukt šią šalį į karą. Anot 
ambasadoriaus Kennedy, tai 
pati Anglija nepageidauja, 
kad Jungtinės Valstijos su 
savo armija ir laivynu pri
sidėtų prie anglų karo su 
vokiečiais • ir italais. Angli- 
j apsako, kad Jungtinės Val
stijos geriausia tarnauja 
anglam dabar, kai jos pri- 
stato Anglijai ginklų, amu
nicijos, orlaivių ir kitų ka
ro reikmenų.

Roma. — Italų komanda 
tikisi, kad jie per tris sa
vaites užimsią visą Graiki
ją.

Iš A. L. Piliečių Kliubo Sve
tainės Atidarymo Parengimo

Spalių 26 . dieną, vakare, 
Amerikos ’ Liet. Piliečių Kliu- 
bas turėjo svetainės atidary
mo parengimą, kuris įvyko 
naujoj Kliubo svetainėj ir bu
vo nepaprastai skaitlingas pu
blika, ir pasekmingas. Didžiu
lėj Kliubo svetainėj buvo su
statyta arti 600 kėdžių, bet 
visos taip užsipildė, kad de- 
sėtkai žmonių stovėjo stati ir 
ant žemutinio aukšto, kur už
kandžių ir gėrimų kambariai 
randasi, stačiakimščia buvo 
svečių.

Svetainės atidarymo progra
ma susidėjo iš prakalbėlių ir 
dainų, muzikos, 3°kių. Pra
kalbinę programos dalis susi
dėjo iš kalbų, pasakytų p. 
Mostyn, einančio miesto majo
ro pareigas, advokato Grif
fin, kuris rūpinosi legaliais 
reikalais įsigyjant ir įsiruo- 
šiant svetainę, Maziliausko, 
pirmutinio Kliubo pirmininko, 
kuriam 
Kliubui
praeityj, na ir keleto įvairių 
draugijų pirmininkų.

Vakaro vedėjui bekviečiant 
draugijų pirmininkus pakalbė
ti, atsiliepė ir pralotas Ambo- 
ta. Jis save persistatė šv. Ci
cilijos Choro nariu, manėm, 
kad padainuos, bet ir jis kal
bėjo. Savo kalboje, žodžiais, 
linkėjo gero pasisekimo Kliu
bui su svetaine, bet prisiminus 
jo paties, o ypatingai jo arti
mų pasekėjų, atsinešimą link 
svetainės darbo, o dar labiau 
apie jų neprisidėjimą nė ska
tiku prie sukėlimo pinigų sve
tainei pirkti, tai ir nesinorėjo 
tikėti tiems žodžiams. Dar jis 
pasirodė ir tokiu “geradariu”, 
kad pastebėjo saugotis, “kad 
svetainė nepatektų į tokių 
žmonių rankas, kokie dabar 
valdo Lietuvą”

Nejaugi pralotas mano, kad 
Kliubo svetainė dabar randa
si kunigų ir ponų, -rankose ? O 
gal jis mano, kad Kliubo na
riai ir plačioji Hartfordo vi
suomenė, kuri sudėjo pinigus 
svetainės įsigijimui, kaip įsi
gijo svetainę, dabar jaučiasi 
esą buožėmis, ponais ir išsi
žadės darbo žmonių vardo? 
Ne, pralote, mes taip nesijau
čiame. Kaip buvome darbo 
žmonės, taip ir pasiliekame, 
tokie patys darbo lietuviai, ko
kie dabar valdo tėvynę lietu- 
vą. Smetona, kunigija neteko 
galios Lietuvoj dėlto, kad ga
lią turėdami nepripažino žmo
niškumo teisių Lietuvos darbo 
žmonėms; Hartfordo lietuviai 
siu Piliečių Kliubu priešakyje 
įsigijo svetainę dėlto, kad pra
loto valdoma svetainė darbo 
lietuviams nebuvo leidžiama 
pasirendavoti parengimams. 
O labiausia, juk daugelis ir 
gerų katalikų prisidėjo prie 
Kliubo svetainės įsigijimo, tik 
dėlto, kad ji mokėjo be su
stojimo už parapijos svetainę 
per arti dvidešimtį metų, o 
morgičių didumas ir dabar 
pasilieka* baisus. O dar la
biau dėlto, kad kaip tik sudė
tais lietuvių pinigais parapi
jai svetainė buvo nupirkta, 
pats pralotas ją aprašė vysku
pui, o vyskupas pralotą pa
skyrė josios valdonu.

Taigi, veltui bauginimas dar-

bo lietuvius tokiomis ranko
mis, kurios valdo tėvynę Lie
tuvą ir kurios pavasario su
laukus laisvai, be ponų prie
spaudos, ars savo, o ne ponų, 
žemę. Taip jau ir svetainės 
klausimu pralotas mus nenu- 
gązdins mūsų pačių rankomis, 
kuriomis iš savo kišenių pi
nigus ėmėme ir svetainę pir
kome. O mes ir be pastabų 
žinome, kad reikia saugotis to
kių rankų, kurios mūsų savas
tis aprašinėja airių vyskupam.

Dar reikia prisiminti, kad 
praloto Amboto atvykimas į 
Kliubo svetainės atidarymo 
parengimą, pasivelinimas ne
kviestam kalbėti ir jo tenai 
pasakyta kalba, parodo, kad 
Kliubo įsigijimas svetainės už
gavo praloto skaudųjį pulsą— 
dolerinį. O atsižvelgus į tai, 
kad per apię 25 metų jo ku
nigavimą šioj kolonijoj, jis 
jautėsi pilnai užganėdintu, 
“nesikišdavo” į kitų srovių ir 
besroviečių reikalus, gi toks 
ūmus atsilankymas į Kliubo 
svetainės atidarymą, tokia 
kalba, jo artimų ir paties is
teriškas šūkavimas, parodo, 
kaip skaudžiai tas pulsas tapo 
užgautas.

Smetona ir kunigija pralai
mėjo Lietuvoj, kad žmonėms 
nedavė žmoniškų teisių; Hart
fordo lietuviai rėmė Piliečių 
Kliubą įsteigime svetainės, 
pralotas neleido jiems lietu
vių pinigais nupirktoj parapi
jos svetainėj mėginti savo dai
lės, kultūrines, tautines par
eigas.

Dainų dalį programoj pil
dė šv. Cicilijos Choras, Lais
vės Choras, New Britaino Lie
tuvių Radio Choras, Rasima- 
vičiūtė, iš Waterbury, Kaunie- 
taitė, Griškevičiūtė ir Kripas, 
iš Hartfordo. Laisvės Choro 
merginų kvartetas.

Laisvės Stygų Orkestrą ti
kusiai pagriežė ir dalyvavo 
dainoje, “Dunojaus Bangos,” 
sykiu su Laisvės Choru. Jauna 
šokikė gražiai ir gabiai pašo
ko “tap dance”, jos vardo ne
nugirdau.; Buvo garsinta, kad 
programoj , dalyvaus ' šokikės 
Lyraitės, iš Brooklyno, N. Y., 
bet jos nepribuvusios dėl 
tikrų priežasčių.

Programa buvo graži, 
ri. Biskutį per ilga. Po 
gramoš prasidėjo šokiai 
geros Pakeno orkestros.

Publika buvo pasitenkinusi 
programa. O labiausiai buvo 
pasitenkinusi atliktu Kliubo 
darbu—įgijimu tokios didelės, 
puošnios svetainės. Daugumas 
dalyvių be sustojimo sveikino

darbuotojus svetainės, pagir
dami juos už atliktą tokį di
delį, prakilnų, lietuvių tautai 
darbą.

Prie svetainės yra įrengtas 
ir puikus kliubrūmis su baru. 
Jau išgauta ir leidimas dėl 
stiprių ir lengvų gėrimų. 
Kliubrūmis būna atdaras kas 
dieną. Galima ten užeiti kiek
vienam kliubiečiui ir svečiam.

Drg. J. Pilkauskas Sveiksta

Draugui J. Pilkauskui buvo 
padaryta sėkminga operacija 
ant kairės akies. Operacija

buvo pavojinga ir gydytojai 
negalėjo pasakyti per ketu
rias dienas po operacijai ar 
bus prarastas regėjimas ta

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Binghamton, N. Y. 
GERA VIETA SIUVĖJUI 

Drabužių Valytojui ir Pro- 
sytojui Liet. Svetainės Name 

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

(256-261)

E>

tam

įvai- 
pro- 
prie

SPEC1ALIS PRANEŠIMAS
Brangūs Draugai ų*. Prieteliai!

šiuomi pranešu jums, jog aš dabar esu susidėjęs su 
viena iš puikiausių ir didžiausių namų rakandų išdir- 
byste Brooklyne; Todėl aš esu tokioj pozicijoj, kad 
galiu patenkinančiai patarnaut jums ir jūsų draugams.

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

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

iki 9 vai. vakaro.
Su Pagarba Jums,

JOSEPH Z A Y AN-Z ^JANKAUSKAS 
FAMOUS FURNITURE CO. Inc. 
740 Flushing Ave., arti Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
GraboVius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

426 SOUTH 5th STREET 
blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 4-9508

CHARLES J. ROMAN
(RAMĄNAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip 
kitės prie manęs dietų 
naktį, greit 
modernišką

ar 
suteiksime 

r.tarnavimą. i|

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

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Naujoji LietuvosKonstitucija

potvarkius, są- 
TSRS Liaudies 
bei instrukcijas

(Tąsa)
45 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš

čiausioji Taryba sudaro Lietuvos TSR 
Liaudies Komisarų Tarybą šios sudėties:

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Ta
rybos pirmininkas;

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Ta
rybos pirmininko pavaduotojai;

Lietuvos TSR Valstybinės plano komi
sijos pirmininkas;

Lietuvos TSR Liaudies Komisarai:
Vietinės pramonės,
Maisto pramonės,
Finansų,
Žemės ūkio,
Prekybos,
Vidaus reikalų,
Teisingumo,
Sveikatos apsaugos,

. Švietimo,
Komunalinio ūkio,
Socialinio aprūpinimo,
Darbo,
Valstybės Kontrolės;
Bendrasąjunginių Liaudies Komisaria
tų įgaliotiniai.
46 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Liau

dies Komisarai vadovauja valstybės val
dymo šakoms, kurios įeina į Lietuvos 
TSR kompetenciją.

47 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Liau
dies Komisarai leidžia įsakymus ir in
strukcijas atitinkamų Liaudies Komisa
riatų kompetencijos ribose, remdamiesi 
ir pildydami TSRS ir Lietuvos TSR įsta
tymus, TSRS Liaudies Komisarų Tary
bos ir Lietuvos TSR Liaudies Komisarų 
Tarybos nutarimus bei 
junginių—respublikinių 
Komisariatų įsakymus 
ir tikrina jų vykdymą.

48 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Liau
dies Komisariatai yra arba sąjunginiai— 
respublikiniai arba respublikiniai.

Prie sąjunginių—respublikinių Lietu
vos TSR Liaudies Komisariatų priklauso 
šie Lietuvos TSR Liaudies Komisariatai:

Maisto pramonės,
Žemės ūkio, . į
Finansų,
Prekybos,
Vidaus reikalų,
Teisingumo,
Sveikatos apsaugos,
Valstybės Kontrolės.
Prie respublikinių Liaudies Komisaria

tų priklauso šie Lietuvos TSR Liaudies 
Komisariatai:

Vietinės pramonės,
Švietimo,
Darbo,
Komunalinio ūkio,
Socialinio aprūpinimo.
49 STRAIPSNIS. Sąjunginiai—respub- 

- likiniai Lietuvos TSR Liaudies Komisa
riatai vadovauja jiems pavestoms Lietu
vos TSR valstybės valdymo šakoms, iš
skyrus tik tam tikrą aprėžtą įmonių 
skaičių pagal sąrašą, tvirtinamą TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo, 
priklausydami tiek Lietuvos TSR Liau
dies Komisaru Tarybos, tiek ir atitinka
mų sąjunginių — respublikinių TSRS 
Liaudies Komisariatų.

50 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR res
publikiniai Liaudies Komisariatai vado
vauja jiems pavestoms valstybės valdy
mo šakoms, betarpiškai priklausydami 
Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Ta
rybos.

51 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Vy
riausybė arba Lietuvos TSR Liaudies 
Komisaras, į kurį yra kreipęsis su pa
klausimu Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos atstovas, ne vėliau kaip per tris 
dienas turi žodžiu ar raštu duoti atsa
kymą Lietuvos TSR Aukščiausioje Ta
ryboje.

V SKYRIUS
Vietiniai Valstybines Valdžios Organai

52 STRAIPSNIS. Valstybines valdžios 
organai apskrityse, miestuose, valsčiuo
se, miesteliuose, apylinkėse yra darbo 
žmonių Tarybos.

53 STRAIPSNIS. Apskričių, miestų, 
valsčių, miestelių ir apylinkių darbo žmo
nių atstovų Tarybos atitinkamai renka
mos apskrities, miesto, valsčiaus, mieste
lio, apylinkės darbo žmonių dvejiems 
metams.

54 STRAIPSNIS. Apskričių, miestų, 
* valsčių, miestelių ir apylinkių darbo-žmo-
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nių atstovų Tarybos vadovauja kultūri- 
nei-politinei ir ūkinei statybai savo te
ritorijoje, nustato vietinį biudžetą, va
dovauja jų priklausomų valdymo orga
nų veiklai, užtikrina valstybinės tvarkos 
apsaugą, padeda stiprinti gynybinį kraš
to pajėgumą, užtikrina įstatymų vykdy
mą ir piliečių teisių apsaugą.

55 STRAIPSNIS. Darbo žmonių atsto
vų Tarybos daro nusprendimus ir duo
da potvarkius ribose tų teisių, kurios 
joms yra suteiktos TSRS ir Lietuvos 
TSR įstatymų.

56 STRAIPSNIS. Vykdomieji ir tvar
komieji apskričių, miestų ir valsčių dar
bo žmonių atstovų Tarybų organai yra jų 
renkami vykdomieji komitetai, susideda 
iš pirmininko, .jo pavaduotojo, sekreto
riaus ir nariu.

57 STRAIPSNIS. Vykdomieji ir tvar
komieji darbo žmonių atstovų Tarybų 
organai nedideliuose valsčiuose, nedide
liuose miestuose, miesteliuose ir apylin
kėse yra pirmininkas, jo pavaduotojas ir 
sekretorius, kurie renkami atitinkamu 
darbo žmonių- atstovų Tarybų.

58 STRAIPSNIS. Vykdomieji darbo 
žmonių atstovų Tarybų komitetai vykdo 
vadovavimą kultūrinei-politinei ir ūki
nei statybai savo teritorijoje, remda
miesi atitinkamu darbo žmonių atstovu 
Tarybų ir aukštesnių valstybinių orga
nų nusprendimais bei nutarimais.

59 STRAIPSNIS. Apskričių darbo 
žmonių atstovų Tarybų sesijos šaukia
mos jų vykdomųjų komitetų ne rečiau 
kaip 4 kartus per metus.

60 STRAIPSNIS. Valsčių darbo žmo
nių atstovų Tarybų sesijos šaukiamos 
vykdomųjų organų ne rečiau kaip 6 kar
tus per metus.

61 STRAIPSNIS. Miestų, miestelių ir 
apylinkių darbo žmonių atstovų Tarybų 
sesijos yra šaukiamos jų vykdomųjų or
ganų ne rečiau kaip vieną kartą per 
mėnesį.

62 STRAIPSNIS. Darbo žmonių at
stovų Tarybos savo sesijos laikui renka 
pirmininką ir sekretorių sesijos posė
džiams vesti.

63 STRAIPSNIS. Darbo žmonių at
stovų Tarybų vykdomieji organai betar
piškai yra atskaitingi tiek darbo žmo
nių atstovų Tarybai, juos išrinkusiai, tiek 
vykdomajam aukštesnės darbo žmonių 
atstovų Taryboms organui.

64 STRAIPSNIS. Aukštesnieji darbo 
žmonių atstovų Tarybų vykdomieji ko
mitetai turi teisę keisti žemesniųjų vyk
domųjų komitetų nusprendimus bei po
tvarkius ir sustabdyti darbo žmonių at
stovų žemesnių Tarybų nusprendimus bei 
potvarkius.

65 STRAIPSNIS. Aukštesnės darbo 
žmonių atstovų Tarybos turi teisę keisti 
darbo žmonių atstovų žemesnių Tarybų 
ir jų vykdomųjų komitetų nusprendi
mus bei potvarkius.

66 STRAIPSNIS. Apskričių darbo 
žmonių atstovų Tarybos sudaro žemiau 
nurodytus vykdomųjų komitetų skyrius:

Žemės,
Finansų,
Prekybos,
Sveikatos apsaugos,
Liaudies švietimo,
Vietinės pramonės,
Komunalinio ūkio,
Darbo,
Kelių,
Bendrąjį,
Planų komisiją,
Kadrų sekretorių prie vykdomojo ko

miteto pirmininko.
Be to, sutinkamai su ūkiniais apskri

ties ypatumais, atitinkamų Liaudies Ko
misariatų patvirtinimu, apskričių darbo 
žmonių atstovų Tarybos gali sudarinėti 
ir kitus skyrius arba valdybas.

67 STRAIPSNIS. Sutinkamai su aps
krities sąlygomis, remdamiesi TSRS ir 
Lietuvos TSR įstatymais, bendrasąjlin
giniai Liaudies Komisariatai ir Vidaus 
Reikalų Liaudies Komisariatas prie aps
kričių darbo žmonių atstovų Tarybų’su
daro savo valdybas.

68 STRAIPSNIS. Apskričių darbo 
žmonių atstovų Tarybų skyriai savo vei
kloje priklauso tiek apskrities darbo 
žmonių atstovų Tarybos ir jos vykdomo
jo komiteto, tiek ir atitinkamo Lietuvos 
TSR Liaudies Komisariato.

----------- - (Bus daugiau)-'

Toronto Įvairenybės

Nors jo didenybės Jurgio 
“demokratinė” impėrrja (Kana
da) ilgu ruožu jungiasi su Dė
dės Šamo Karalija, bet mums, 
tų šalių piliečiams, kaipo kai
mynams, labai suvaržytos teisės 
bendrauti. Negalima rubežių 
peržengti, .kada reikia, negali
ma sau tinkamą laikraštį iš už- 
rubežio užsiprenumeruoti.x

Ką gi darysi, mes turime 
demokratiją! Ko gi daugiau 
reikia ?

Pas mus Kanadoje “Laisvė” 
ir kiti progresyviai laikraščiai 
jau keli metai neįleidžiami, 
nors tūkstančiai Kanados lie
tuvių labai \ norėtų turėti tą 
spaudą. • Bet už tai “Drau
gas”, Grigaitis su Michelso- 
nu, sušilę pakuoja savo šlamš
tą į mūsų demokratinę tėvynę. 
Š. m. spalių 16 d. “Keleivy
je” tilpo Toronto fašistinio 
peckelio (Burės) No. 1 plūdy- 
nės, kur visaip niekinamas 
progresyvių judėjimas. “Drau
gas” Michelsonas tiek nudžiu- 

. go, kad net parašė ilgą pa
stabą, pažymėdamąs, kad jis 
jau mato, kad Kanados lietu
viai apsidirbs su savo 
kais.

Nagi, gerbiamasis 
vio” redaktoriau, kuo
Kanados progresyviai lietuviai 
darbininkai nusidėjo, kad jiem 
jau karą skelbi? Tiesiog prik-j 
lu darosi, paėmus tuos laik
raščius į rankas. Kaip gali do
ri žmonės, kurie save vadina 
darbininkų vadais, darbiniu-i 
kus taip niekinti, neapkęsti, ir 
net savo sėbrus kurstyti?

Ne mano dalykas aiškinti 
tų “vadų” atliktus “nuopel
nus” darbininkų klasei, šia
me trumpam rašinėlyj noriu 
pasidalinti mintimis su lais- 
viečiais, suteikti žinių iš To-1 
ronto padangės. Gal ne vie
nas iš laisviečių lankėsi Toron-1 
te, turi pažįstamų, gal bus 
įdomu išgirsti, ką torontiečiai 
veikia, kaip jiems einasi. To
kių minčių vedinas gal ir atei
tyje turėsiu ką parašyti, jei 
aplinkybės leis.
Toronte jau atsispindi rudens

linksmino torontiečius, negi 
galima liktis at amžių skolin
gais. Niekuomet. Be to, ban- 
giečiai (Toronto Bangos Cho
ras) turi pakankamai jėgų už 
gerą geru atsilyginti. Tenka 
prisiminti, kaip pereitą metą 
rochesteriečiai, • N. Y. malo-

laikas. Lapeliai nugeltę juodą 
žemę glosto, o žiemių apy
linkėj (apie 30 m. nuo Toron
to) 20 d. spalių žiema jau 
baltą patalą pasiklojo. Toron
to gatvės pilnos “pilkaseąmė- 
gių” '■— kareivių, kas primena, 
kad ten toli užjūryj, jau eina
žudynės, kad milionai tik lau-’riiai mus priėmė, kuomet mes 
kia savo “geradėjų” koman-1 atsilyginom už jų vizitą To- 
dos, kada jie lieps savo bro-1 ronte. Netolimoje ateityje 
liūs žudyti. Spalių 9 dieną, (gruodžio 7 d.) Bangos Cho-11VIO /.UUJV1O Z o
buvo pašaukti 30,000 jaunų. ras ruošiasi pastatyti gražią 
kanadiečių mokintis tokio operetę—“čigonų Meilė’’, ku-

bolševi-

“Kelei- 
tamstai

“amato”. Įgavę kiek patyrimo, : 
bus paleisti, o jų vietą užims ( 
kiti. Ir taip visi Kanados jau-: 
nesni vyrai (ligi 45 m.), kurių 
sveikatos buvusi depresija dar 
visiškai nenukirto, turės perei
ti per “šerengą”.

Bet mes su tuo jau apsipra- 
tom, mažai kas tuom rūpinas, 
gal pačiam reiks palikti žmo
ną, vaikus ir eiti ginti tėvy
nę nuo priešo. Pilkas gyveni
mas eina vingiuota vaga kaip 
ėjęs. Pasibaigė vasaros sezo
nas. Pasibaigė išvažiavimai, 
maudynės, piknikai. Ateina 
ilga žiemužė, susirūpino ir to
rontiečiai. Būti įnamiais nepa
togu. Nusipirko nuosavą halę, 
čia rasi pilna savųjų kiekvie-

1 ną vakarą. Kiek čia įvairu
mo: “Seniai” šeškas lošia, jau- 
nuoliai-lės kur pors pasislėpę 
suktinį būsiančiam koncertui 
mokinas. Mažyčiai krykščia, 
bėgioja.

Kiekvieną antradienio va- 
I karą bangiečiai dainuoti moki- 
| naši. Jų laukia sunkūs užda
viniai. Laukia jų pasirodant 
torontiečiai. Laukia atvykstant 

, montrealiečiai. O vykti ten 
i kada nors reikės, nors netrum
pas kelias (apie 800 m.).

Vos tik keli mėnesiai pra
bėgo kaip “jaunimiečiai” 
(Montreal© jaunimo choras)
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BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberlal

ir apylinkiųrios torontiečiai 
draugai laukia.

Torontas, kaip 
nados didmiesčiai, pilnas be
darbių. Nors daug vyrų jau 
išėjo j kariuomenę, ir karo in
dustrija padaugino darbus, 
bet žmonių, jieškančių darbo, 
visur ir visuomet galima su-

ir kiti Ka-

. .aU.- ’i ■ -■ h||^;

tikti. Buvo ir tokių žmonių 
pas mus, kurie laukė karo, ti
kėjosi, kad darbų bus. Bet da
bar įsitikino, kad kol kapita
las viešpataus, to) darbo ir lai
mės nebus.

Nežinomas Draugas.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
(domiai {puošta lietuviška alud? 

ant Grand Street 
Rheingold -»xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arha savaitiniai išrandavot 
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

\WA\TCH MAK\ER
LIETUVIS LAIKRODININKAS

Jau 25 metai taisau laikro
dėlius ir kas tik priklauso 

prie auksoriaus.
Mūsų ilgų metų patyrimas 

jrodo, kad .atliekame 
gerą darbą.

Kam neparanku pas mus 
atvažiuoti, pribūnam j na
mus ant pašaukimo j bile 
vietą Brooklyne ir Queens.

Parduodu visokių išdirbys- 
čių laikrodžius už 

žemą kainą.
Draugijom bei organizaci
jom, kaip tai bazaram ir tt., 
duodame special? nuolaidą. 
Kreipkitės pas mus, o būsit 
pilnai patenkinti, nes pas 
mus gausit pigiau negu bile 
kur kitur. Persitikrinkit.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 JAMAICA AVE. QUEENS VILLAGE, L. L

Privažiuot auto: Jamaica Ave., Hillside Ave arba Union Turnpike iki Springfield 
Blvd.; Jamaica Ave. iki 221st St. Eleveiteriu: Jamaica line iki Sutphin Bld. 
Queens Village bus. 8 Ave. Subway iš Brooklyn ir Queens iki Jamaica paskutinės 
stoties—-159th St. Paimt Queens Village bus.

Lietuviu Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA
i

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindi
nės rašybos taisyklės—žodžių daryba, linksniavimas, asme
navimas, sintaksė, 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

KONCERTAS IR BALIUS
RENGIA PIRMYN CHORAS

Sekmadienį, Lapkričio 3 November
KASMOCIŲ SVETAINĖJE 91 Steamboat Road GREAT NECK, N. Y

Pradžia 5-tą vai. vakaro

Pirmyn Choras, vadovystėj Jurgio Kazakevičiaus

Programos Dalyviai: Ensemblis Aidbalsiai, vadovaujamas B. Šalinaitės; plačiai žinomi trūbadoriai iš 
Brooklyn©—A. Velička ir P. Grabauskas dainuos duetą. Pirmą syk čia dainuos jauna solistė, Birūta Si
manavičiūtė. Pirmyn Choras taipgi stropiai prisirengė prie šio koncerto, ne tik mišrūs balsai, bet ir vyrų 
balsai pasirodys su naujomis dainomis. ’

Bus suvaidinta diologas: “GYVENIMAS IR VILTIS” labai atatinkantis šiame lietuvių gyvenimo 
momente.

ŠOKIAMS GROS JURGIO KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Įžanga 50 centų. Vien tik šokiams 35c

Maloniai kviečiame visus, kaip vietinius, taip ir iš apylinkės dalyvauti šiame parengime ir smagiai pra
leisti vakarą. ' ' PIRMYN CHORAS. ‘
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GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kllbasal Ir kepta par šieną; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO "

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvei e’*.

1— Shato orkestrą iš 
šono.

2— Dainininkės .Ona 
kūnienė ir Katrė Perednienė.

3— Hudsono 'žibutės daini
ninkės iš Hudsono.

Steponas Minkus,
garsintojas.

atsiimti. Yra daugelis kitų 
reikalų. (257-9)

Nepamirškite lapkr. 2 d. Tą die
ną kliubas minės metines sukaktu
ves duodamas gerą ir skanią vaka
rienę. Kliubas yra vienintelis tarpe 
progresyvių,z sutva.rtas iš 5 LDS 
kuopų. Taigi, komisija nori atkreipti

Newark© Smetoniniai Fašistukai 
Gązdina Policija

Pereitą sekmadienį, 27 d. 
spalių, Newarke įvyko LDS 
3-čio Apskričio metinė konfe
rencija. Turėjo neįvykti, pa
gal fašistų supratimą. Jie gal 
būt manė esą Newarko savi
ninkais, viskas, ką reikią pa
daryt, tai pasakyt valdžios 
agentams, kad didelis mas- 
mitingas įvyks Šv. Jurgio sve
tainėj ir viskas bus raudona. 
Agentų pareiga tuoj patikrint 
ir apsaugot Newarko miestą 
nuo raudonųjų.

Žinoma, tuoj pribuvo agen
tai, apklausinėjo. Kiek buvo 
galima sužinoti, tai jų supra
timu, jokio masmitingo nėra, 
tiktai LDS 3-čio Apskričio me
tinė konferencija. Į svetainę 
neleido anksčiau 12 vai. dieną 
todėl, kad biznis negalima da
ryt anksčiau pažymėtos va
landos.

Svetainė atsidarė, delega
tai sueina į vidų. Tuom tarpu 
išeina federalės valdžios agen
tas iš apklausinėjimo kamba
rio telefonuoti savo raportą, 
kad raudonų nesiranda, vis
kas tvarkoj ir pridėjo, kad tai 
vis tie katalikai. . .

Aš manau, kad būtų gėrės-

nes pasekmės buvusios, jei 
skundėjas, norėdamas pagąs
dint valdžios agentus, nueitų 
su raudona murza. Tai šiur iš
vytų agentus iš miesto.

Viskas baigta...
Newarko darbščios gaspadi- 

nės pagamino pietus ir kviečia 
delegatus užkandžiauti. Pasi
drūtinome, skubinamės prie 
darbo kiek suvėluotai. Dele
gatų gražus būrys, apie 40. 
Susirinkimas eina gan spar
čiai, apie 6 vai. užsibaigia. 
Apie konferencijos tarimus 
matysite vėliau.

Ateinam į gražią šv. Jurgio 
didžiąją Svetainę, ogi Siety
no Choras turi bankietą, pui
ku. Reiškia, gausim ir vaka
rienę ant vietos. Patys choris
tai dirba viską, prie stalų tar
nauja, programą pildo, links
mina publiką.

Turiu pasakyt, kad Newar
ko gaspadinės, nors nežinau 
kas. jos buvo, pagamino puiką 
vakarienę.

Publikos galėjo būti apie 
150. Vėliau ant šokių pribuvo 
daugiau jaunimo. Man rodos, 
publika buvo patenkinta.

Netikėtai įkliuvęs.

■M

lyvavo keletą kartų lošime.
Montelliečiai gaunate naują 

veikėją. Bet mums pasidarė di
doka spraga. Tačiau apsižiūrė
kite, kad rochesteriečiai neiš
kirstų jums panašaus šposo..

Visur Buvęs.

atydą visų LDS kuopų, ir visos pro- 
gresyvės visuomenės nepamiršti šeš
tadienio lapkr. 
parengime, 920 
6 v '.v. Kviečia

P. S. Tikietų 
žinkite tikietus ar pinigus nevėliau 
kai spalio 31 d. Jeigu nematysite 
iš ko paėmę, tai palikite kliube.

(257-9)

2, dalyvauti kliu) io 
E. 79th St. Pradžia 
rengimo komisija, 
pardavėjam: Sugrą-

Amerika Vėl Pardavinėja 
Orlaivius Chinijai

Washington. — Per 
mėnesius, nuo gegužės, 
vo sustabdytas Amerikos 
orlaivių pardavinėjimas 
Chinijai, bet rugsėjo mėnesį 
jau vėl parduota Chinijai 
karinių ir prekinių orlaivių 
už $956,231.

CHESTER, PA.
LLD 30 kp. susirinkimas 

sekmadienį, lapkr. 4, kaip 2 vai. po 
piet, Lietuvių Kliubo knygyne, 
nai susirinkite visi nariai. Iš 
6-to Apskričio išduos raportą, 
gi yra atėjusios knygos, kurias

| site 
bių

įvyks

Būtf- 
LLD 
taip- 
gale- 
svar-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, lapkričio 4-tą dieną, 

7.30 vakaro, Lietuvių Svetainėj, 29 
Endicott St., prasideda savitarpinio 
lavinimos mokyklėlė. Prašom visų 
pageidaujančių imti joje dalyvumą 
būti, laiku. — M. K. (257-259)

CAMBRIDGE, MASS.
Amerikos Lietuvių Moterų Kliu- 

bas rengia didelį koncertą, lapkričio 
3, 2:30 po pietų, 163 Harvard St. 
Bus geri dainininkai, muzikos, Ru
sų šokių grupė, taipgi veikaliukas 
bus perstatytas. Drauge Sukackie
nė prakalbą pasakys. Prašome visų 
atsilankyti. Įžanga tik 40c. — Mari
jona Stašienė. (257-9)

DETROIT, MICH.
Lietuvių Moterų Pažangos Kliubas 

rengia vakarienę lapkričio (NOv.) 2 
d., 7:30 v. v., 4097 Porter St. Vaka
rienė susidės iš įvairių lietuviškų 
valgių. Grieš gera orkestrą šo
kiams. Bus ir alaus. Tikietas iš ank
sto 45c, o prie durų. 50c. Kviečia 
visus ir visas. —■ Pramogų Komisija.

(257-258)

GREAT NECK, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu ■ 

bas rengia didelį masinį susirinkimą, 
pirmadienį, lapkričio 4, Kasmočių 
svetainėje, 91 Steamboat Rd. Bus 
gerų kalbėtojų. Šio susirinkimo tiks
las yra apdiskusuoti, kokios partijos 
kandidatai yra tinkamesni. Už ku
riuos turėtų piliečiai balsuoti 5 d. 
lapkričio. Pradžia 8 vai. vakare. At
eikite visi. (257-9)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 151 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, lapkričio 3-čią d., 
2 valandą po pietų, 143 
Visi nariai malonėkite 
laiku. —■ Valdyba.

Pierce St. 
atsilankyti 
(257-259)

Iš LLD Šaukto Susirinkimo 
Savitarpinio Lavinimosi Mo

kyklėlės Klausimu
Spalių ?1 d. įvyko viešas 

Literatūros Draugijos 11 ir 
155 kuopų susirinkimas, kuris 
buvo šauktas, kad apkalbėjus 
mokyklėlės įsteigimo klausi
mą. Skaitlingas atsilankymas 
į šį susirinkimą liudija, kad 
tokios mokyklėlės turėjimas

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos: 

Šeštadienio, Nov.
programa per stotį
920 kilocycles 8:30
vai. ryte bus sekanti:

1— Kalbės Dr. Juozas 
mour—Landžius iš S. B.

2— Dainos ir muzika.
3— žinios.
Sekmadienį, Nov. 3 radio

WORL.
10:30

yra pageidaujamas, ir susirin- programa per stotį 
kę vienbalsiai už tai pasisakė, j 920 kilocycles 9:30 iki 

Šiame susirinkime apkalbę- vai. ryte bus sekanti: 
ta, išklausyta nuomonės susi
rinkusių, kokiais, būtent klau
simais turėtume lavintis. Pa
siūlyta įvairių temų-klausimų. 
Nekurie pareiškė pageidavi
mą susipažinti su Amerikos ir 
Lietuvos istorijom ir populia- 

pastarasis 
Istorija.” 
jau gavę 
neskaitė, 

gavę. To-

riai rękomenduota 
LLD' leidinys—-“VK 
Bet pasirodė, kad 
ją draugai-gės dar 
o kiti dar nėra jos
dėl šios knygos studijavipias 
palikta ant toliau.

Susirinkiman atsilankė skait
lingai moterų ir pareiškė pa
geidavimo, kad būtų klesų ir 
moterų reikalais, tai labai 
smagu tas girdėti.

Išrinkta komisija mokyklos 
sutvarkymui ir pirmas mokini
mus vakaras įvyks 4 lapkri
čio, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St., 7 :30 vai. vakare. 
Nutarta turėti lavinimos va
karus 2 sykiu į mėnesį šiom 
dienom: kas pirmą ir 
pirmadienį.

Komisija prašo visų,
čių lankyti savitarpinio lavini
mosi vakarus, ateiti virš pa- 
minėtom dienom ir laiku.

M. K. .

CAMDEN, N. J.
Draugai! LDS ir ALDLD kuopų 

susirinkimas įvyks šios nedėlios va
kare kaip 8-nios pas J. Lastauską, 
686 Central Avė. Visi nariai daly
vaukite susirinkime, nes apart bė
gančių reikalų, mes turėsime ir 
naujų aplikantų į kuopas. ALDLD 
nariai gaus ir naują knygą. Iki pasi 
matymo. Sekretorius. S. V.

(257-9)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 1 d. lapkr. 1035 Caniff. 
Prądžia 7':30 v. v. Nariai dalyvauki
te, tie kurie užsimokėję duokles 
gaus po naują knygą. Nepamirškite 
atsivesti ir naujų narių. — A. V. 
Sekr. (256-258)

TORRINGTON, CONN.
Torringtono Echo Choras ir Wa- 

’ terburio Vilijos Choras rengia didelį 
koncertą šį šeštadienį, lapkričio 2, 
Lietuvių svetainėj, 125 Beechwood 
Ave., Torringtone. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. Po programos įvyks šokiai, 
kurie tęsis iki 1 vai. ryto. Bus gė- | 
rimų ir užkandžių. Įžanga 50c. Kvie
čiame visus draugus atsilankyti, ir 
linksmai laiką praleisti. (257-9)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

įvyks 1 d. lapkr., 8 v. v., H. L. P. 
Kliubo Svetainėje. Nariai prašomi 
dalyvauti, turėsime daug reikalų ap
tarti. Taipgi gausite naują knygą.— 
J. J. Sekr. (256-258) •

HARRISON-KEARNY, N. L
Susirinkimas LLD 136 kp. įvj ks

Dvejos Jungtuvės
Spalių 13 d. Gedemino 

tainėje atsibuvo dd. Frank 
nelio 25 metų jungtuvių sukak
tis, kurią atsilankiusieji užvar
dino antra veseilia.

Draugai Maneliai pasivadino 
gimines, artimus pažystamus ir 
kartu veikusius vietinėse drau
gystėse, iškėlė puikiausius pie
tus su išsigėrimais ir muzika 
šokiams. Atsilankiusieji teikė 
Manęliams grąžių dovanų.

Laike pietų pirmininkavo G. 
Švedas, iššaukdamas išsireikšt 
mintis apie dienos įvykį. Pa
kviesti linkėjo Maneliams lai
mingo ir ilgo porinio gyvenimo.

Draugai Maneliai turi- sūnų 
jau 18 metų. Apie F. Manelį 

Jiiek galima pasakyti: Jau šeš-

5
£ 
S

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Hartford. Conn. u metai eina Gedemin<> !)~tes
* pirmininko pareigas ir kiek ra-

(Tąsa nuo 5-to pusi.) 
akia, ar ne< - Bet praėjusį 
sekmadienj ištyrinėjo akį ir 
pareiškė, kad operacijos pa
sekmės ūmai pradėjo pasiro
dyti ir Regėjimas laJpėniskai 
pradeda sugrįsti.

Ta žinia begaliniai nudžiu
gino d. Pilkauskų šeimyną ir 
jo draugus, kurių jis turi la
bai daug. Taipgi pavykęs 
Kliubo svetainės atidarymas 
ligonį pradžiugino, patenkino. 
Drg. Pilkauskas labai daug 
darbavosi dėl Kliubo ir dėl 
svetainės.

Dėlto apie jį buvo gražiai 
prisiminta bent per kelis sy
kius laike svetainės atidary
mo programos ir nuo parengi
mo pasiųstas jam j ligoninę 
puikus gyvų gėlių bukietas.

Sekantį šeštadienį, lapkr. 2 
d., Kliubo svetainėj, įvyks 
Kliubo rengiami šokiai. Kvie
čiami visi atsilankyti ir links
mai laiką praleisti. Rožytė.

šėjui pažystamas per pastaruo
sius 23 metus, visą laiką stovė
jo ir veikė pažangiųjų pusėje.

Geros kloties ir pasilikti toj 
pačioj pozicijoj.

Spalių 26 d., irgi Gedemino 
D-tės svetainėje atsibuvo jung
tuvių vakarienė. Marian Vili- 
maitaitės su Juozu Kasperu iš 
Montello Mass. Abudu jaunuo
liai yra L.D.S. nariai, Marian 
11 kp., o Juozas 228 kp. Ir jis 
yra kuopos iždininkas. Linkė
tina linksmiausio porinio gyve
nimo jaunavedžiams.

Jungtuvėse dalyvavo:
maitaitės motino ir brolis iš 
Shenandoah, Pa. Grebliauskai 
su sūnum iš Brooklyn, N. Y., 
jaunavedžio motina su dėde 
Kasperu ir Albert Vasaris iš 
Montello. Na, ir rochesteriečių 
svečių buvo per šimtą.

Apie Marian reikia pažymė
ti, jog ji dalyvavo chore kolei 
choras laikėsi, 'buvo finansų 
rašt. LDS jaunuolių kp. ir da-

Lietuviui Rakandui Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Sprir/gsai

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
PETRAITIJCNfi ir ŠONAI, Biznio Vedėjai 

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

SKELBK1TES "LAISVĖJE"F. W. SHAUNS

Brooklyn, N

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

sekmadienį, lapkričio 3 d., 2:30 
vai. po pietų, 15-17 Ann Street. 
Visi draugai dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes yra daug svafbių rei
kalų aptarti, ir kurių mokėstys už
sivilkę, meldžiu atsiteisti, nes metai 
senai pasibaigė, o daug narių dar 
neužsimokėję duokles. Taipgi atei
kite atsiimti knygą, kurią dar ne
gavote. — Sekr. K. K. (257-?)

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

Llūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamų kainų.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

DAY and NIGHTOPEN

RHEA

Turkish Roon\, Russian

Office Phone 
EVėrgreen 4-6971

Managed by

TEITELBAUM

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

Sun. all day and night

Vapor Room,
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar- 

' tesian Water, Restaurant, Barber Shop,
Sleeping Accomodations.

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Tel. Virginia 7-4499

(SHALINSKAS)

Funeral Home
. 84-02 Jamaica AvenueĮ •

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir . krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui .esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 

P 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

Russian & Turkish Baths. Inc
29-31 Morrell Street

VARPO KEPTUVĖ

MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

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

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

J. LeVANDA-E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

ii w ill in

00

s 
£

TH! PRESIDENT 
BULOVĄ

t tiia* 

m75

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

’ 701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

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

Rūgšti ruginS, 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 Rolls.

Siunčiame duona per pafttą J kitus miesrus, specialiai greitai pristato. > 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainos,

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

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški 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 į Dr. Zina, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

Kraujo Tyrimai — šlapumo Tyrimai — X-Rays 
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

išTyrimai dovanai

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

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

Valandos: 9 A. M,—8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M.--2 P. M.
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Iš Sovietuos
tuvių centro rasiu tokį švarų rinkis, kokis patinka. Išsi

VIETOS KURIOZAI
Po A. Vasiliausko koncerto 

Grand Paradise patalpoje te
ko sueiti (prie baro) porą se
nų pažįstamų. Nors jiedu va
dinasi “tautiškai nusiteikę“, o 
aš, anot jų, “sugadintas“, bet 
su fanaberija nepasirodėme. 
“Labas” jie man, “labas”—aš 
jiems.

Užsiviję po kaušą alaus ir 
pasakę ‘prozit”, pradėjome 
šnekučiuoti.

—O gal turite vakar die
nos “Vienybę”? — teiraujuos 
pažįstamojo N.

—“Vienybės” dar nėra, bot i 
ji greitoj ateityj pasirodys. Ji 
dabar persitvarkymo stadijoj.

—O kas ten pas jus buvo 
netvarkoje? — klausiu jo. i

—O, broli Pastarnoke, labai 
daug, labai daug. . . Dirbti 
laikraščio išlaikymui labai 
mažai kas nori, prie pasipel- 
nijimo — limpa kai smalos. . . Į 
Dabar išrinkome naują direk-

v toriatą su Antanu Mikalaus-' 
kų priešaky. Redaktorium in- 
čyf bus Juozas Tysliava. Jis 
apsiėmė, bet su išlyga, kad 
direktoriatas į jo pareigas sa
vo nosytės nekaišiotų. Taip 

v sakant, jis bus redaktorius ir 
^diktatorius.
\ — O kaip '’u finansais? — 
paklausiau.

—Well...—nenoromis pra
tarė N.—Manome išsiversti. 
Manhattan Liquor Store pra
dėjo degtinės karą, tai mū
sų 'apsukrusis Žilinskas pas 
juos gavo gerai apmokamą 
garsinimą. Jeigu daugiau to
kių garsinimų, tai būtų neblo
ga.

Baigę pašnekesį apie “V- 
bę”, pradėjome

—Kažin kur 
si Smetona — 
kur kitur? '

apie Smetoną, 
dabar' randa- 
Vokietijoj ai’ .

at- 
N.

Paskilbęs Negrų Choras Dainuos 
Gardeno Mitinge Sekmadienį;

Tikimasi Minių Darbininkų
Komunistai rengdamiesi sa

vo paskiausiam ir didžiausiam 
rinkimų kampanijos mitingui 
šį sekmadienį, lapkričio 3-čią, 
milžiniškajame Madison Sq. 
Gardene, New Yorke, sako, 
kad eina “ne klausimas pri
pildymo Gardeno, bet užtven- 
kimo miniomis gatvių aplink 
Gardeną.”

G arde n as randasi 50th St. 
ir 8th Avė., N. Y.

Mitingan atvykstant laukia
ma minių darbininkų organi
zuotais būriais ir pavienių ne 
tik iš paties didžiojo New 
Yorko, bet tikimasi delegaci
jų ir iš toliau, kadangi šis mi
tingas skaitoma vienu iš pačių 
svarbiausių partijos gyvavimo 
istorijoj. Mat, čia sueis ne 
vien tik padiskusuoti šiuose 
rinkimuose esamas problemas, 
kurios šiemet be galo svarbios, 
bet šis mitingas taip pat bus 
ir pareiškimu protesto prieš

tei-administracijos ataką ant 
sės baloto — teisės rinkti ir 
būti išrinktais.

Bandymu nustumti Komu
nistų Partiją nuo baloto, kaip 
žinia, valdančioji partija nori 
Amerikos žmonėms užkarti 
tik savo valią, savo kandida
tus, kad neturėdami savų kan
didatų žmonės būtų priversti 
balsuoti už jos išstatytus kan
didatus. Mitinge bus plačiai 
aiškinama tas klausimas.

Mitinge kalbės Earl Brow
der, James W. Ford, William 
Z. Foster, Israel Amter, Eli
zabeth Gurley Flynn, ir John 
Gates. Mitinge bus solo ir cho
ro dainų, taipgi 40 muzikantų 
benas. Salės durys atdaros nuo 
5:30, pradžia 7 vai. vakaro.

Įžangos bilietai parduodami 
iš anksto darbininkų knygy
nuose. Jų kainos 44c., 55 cen
tai, 66 c., 83 c. ir $1.00. Ge- 
neralė įžanga 20c.

KALBĖS PER RADIO
lapkričio 
iš stoties

Šį sekmadienį, 
3-čią, 10 vai. ryto, 
WCNW (1500 k. c.), kalbės 
Robert Campbell, K. P. kan
didatas į Brooklyno preziden
tus. Gi 4:45 po pietų, iš sto
ties W0V (1100 k. c.), kalbės 
Peter V. Cacchione, konįunis- 
tų kandidatas į Miesto. Tary
bą.

Cacchione užpereituose rin
kimuose buvo gavęs virš 40,- 
000 balsų. Gi pereituose rinki
muose, nedaleistas ant baloto 
dėl techniškumų, visgi buvo 
gavęs virš 20,000 balsų įra
šymu jo vardo į balotus. Tuo 
remiantis buvo aprokuota, jog 
jeigu jis būtų buvęs ant balo
to, būtų buvusios visai kito
kios pasekmės, kadangi ne- 
visiems lengva balsuoti įrašy
mu. Viena raidė nedarašyta 
padaro balotą nepriskaitomu 
ir dėlto labai daug už jį pa
duotų balsų pražuvo, buvo at
mesti kaipo “sugadinti” balo
tai.

Pereitą šeštadienį, New Yor
ke, teko matyti naujas sovie
tinis judis “Stepan Razin.” Ju- 
dis puikus, bet kad buvo rodo
mas paprastoj‘Salėj, ne teatre, 
pigesnės rūšies mašinomis, tad 
ne taip jau gerai matėsi ir 
girdėjosi, kaip matytųsi-girdė- 
tųsi teatre. Ypatingai kalba 
negana aiškiai išeina. Bet ne
užilgo tikimasi pradėt sovieti
nius judžius rodyt teatre, ku
ris, kaip buvo tenai garsinta, 
neužilgo bus paskelbtas. Taip
gi tikimasi kelių naujų ju- 
džių. . T. D.

Apsilankius pas 
V. Kazlauską

Šiemet Peter V. Cacchione 
yra ant baloto oficialiai.

Burt Gavo Užgyrimą iš 
Workers Alliance

naudingas 
reikalams.
yra griež-
Amerikos

Apie 100,000 Vyrų Dar 
Neturi Numerių

Prašo Išrinkt Vietinius 
Kandidatus

ir gražų lietuvių biznį. Kaz- rinkau ir nupirkau. Parvažia- 
lauskas atsakė, kad visi, ku- vęs Williamsburgan greit pa
ne tik pas jį atvažiuoja iš tyriau, kad pirkdamas 
Brooklyno ar kitur, panašiai Kazlauską sučėdijau mažiau- 
kalba. Sakė jis, kad seniau šiai penkinę. Man jis ir pa- 
mažiau brooklyniečių atva-j sakė, kad atvažiavusiems iš 
žiuodavo pas juos ką nusi-! Brooklyno, padaro didelę nuo- 
pirkt, bet dabar jau tankiai 
turime svečių, ypač iš Wil
li amsburgo.

Ilgai laiko netruk d ęs, pasa
kiau ko atvažiavau. Tuoj man 
parodė visokių laikrodėlių—

pas

laidą ant bile pirkinių: laikro
dėlių, laikrodžių, žiedų ir t.t.

Kam reikalinga tokių daik
tų įsigyti, patariu nuvažiuoti 
pas Kazlauską.

P. Navikas.

Į šį paklausimą oralio 
sakymo negavau. P-nas 
patraukė pečiais, nuduodamas 
nieko apie Smetoną nežinąs. 
Bet už tai p. Petras pilna bur
na pradėjo:

—Smetona Ginkaus skiepe. 
Išgirsime kada per radiją...

-—ššš! Petrai! — sudraudė
N.

— O kaip tas “įšaldintas” 
Lietuvos laivas New Yorko 
uoste—vis dar tebestovi ?

—Taip; jis tebestovi. Julius 
Baniulis su čėsna jį sergsti.

Tai tokios tokelės po margą 
svietelį.

Pastarnokas.

Nemokamos Prelekcijos 
Apie Sveikatą

Lapkričio 1-mą įvyks nemo
kamos prelekcijos apie sveika-1 
tą sekamomis valandomis ir 
vietose:

Brooklyne: 8-tą vai. vakaro 
—305 Warren St., kita 357 
9th St.; trečia bus 9:30 vai. 
vakaro—438 Amboy St.

Manhattan: 8:45 v.
83 E. 4th St.

Prelekcijas duoda 
tos Dep-to gydytojai,
didžiumoj vietų tuo pačiu aiš
kinamu klausimu rodoma ir 
filmą, tad lengva suprasti.

'Y,.. ----- - ------------------ -------------------
į ;L:*-------- ------ -

vak.—

Sveika- 
taipgi

OLD GOLD ‘ 
0 S^UNU 
NAUM SUD

Pastebėjęs retkarčiais “Lais
vėje” telpantį skelbimą laik
rodininko V. Kazel-Kązlaus- 
ko, nusprendžiau nuvažiuot 
pasiteiraut, kadangi man jau 
senai reikėjo įsigyt laikrodė
lis. Nors jau daug auksinių 
daiktų krautuvių buvau apė
jęs, bet vis man pasirodė per- 
aukštos kainos geresnių laik
rodėlių. Paėmiau Jamaica 
traukinį, nuvažiavau iki Sut
phin Boulevard, ten pasiė
miau Queens Village busą, 
kuris privežė arti Kazlausko 
krautuvės (221-03 Jamaica 
Ave.), Queens Village.

Užėjęs pamačiau erdvingą 
krautuvę, kurios vienoj pusėj 
“auksoriaus” skyrius, o kitoj 
—pilnos lentynos prikrautos 
visokių spalvų ir rūšių mezgi
mui siūlų, matkų ir siūlelių; 
visokių audeklų išsiuvinėjimui 
įvairiausių stubai reikalingų 
dalykų. O Kazlauskas sėdi 
grotom apsitveręs (kaip levas 
klėtkoj), užsidėjęs kokį tai 
mikroskopą ant vienos akies ir 
knibinėja žnirbliukėm mažy
čio laikrodėlio vidurius: plau
čius, kepenis, širdį, “pražilu
sį plauką”...

Pasisveikinęs su Kazlaus
kais, išsireiškiau, kad nema
niau, jog taip tolokai nuo lie-

ŽINIA SKLEIDŽIASI
Apie 100,000 New Yorko 

registrantų, kaip skelbia re
gistracijų direktorius šiai apy
linkei pulk. McDermott, pasi-'rael Amter ir kampanijos ve- 
baigus nacionalei loterijai dar1 deją Isidore Begun per spau- 
neturėjo savo numerių, nega- (dą atsišaukė į visus balsuoto- 
lėjo ž 
kariuomenėn. Priežastis buvus' nori balsuoti už taiką ir pro- 
tame, kad apie 65,000 nęw- 
yorkiečių užsiregistravo už
miesčiuose arba distriktuose 
atstu nuo namų. Tas ir su
trukdė jų sunumeriavimą.

Iki spalių 31-mos, 15,000 to
kių registrantų kortų iš cent- 
ralinės raštinės buvę persiųsta 
lokalinėms taryboms ir apie 
20,000 dar buvo likęsi suskirs- 
tyt ir išsiųsti.

KomiKomunistų Rinkimų 
tetas per savo pirmininką Is-

J \J O CC VU X L V g CV . c v

žinoti,, kada bus šaukiami i jus. Jie prašo visus, kurie

OLD GOLD dabar prie savo su
dėties pridėjo specialiai importuoto 
tabako, garsaus savo maloniu 
kvapsniu ir turtingesnių skoniu.

PASEKME—žymiai turtingesnis, švel
nesnis, skanesnis cigar etas . . . Kvapsniu- 
Turlingesni Old Golds.

gresą, balsuoti už vietinius 
komunistų kandidatus. Pareiš
kime sakoma: ,

“Roosevelto-Flynn - Willkie 
suokalbiui, su1 pagalba kapita
listinių teismus pavyko praša
lint nuo- baloto komunistų 
prezidentinį kandidatą ir vals- 
tijinius kandidatus New Yor- 
ko valstijoj. Dėlto New York o 
liaudžiai bus labai apribota 
galimybės balsuot prieš karą 
ir už taiką. WallStrytas labai 
bijojo leist liaudies sentimen
tui užsiregistruot už taiką ir 
dėlto numetė Komunistų Par
tijos prezidentinį kandidatą 
nuo baloto.

BANDYME po bandymo", Šim
tai rūkytojų neseniai išmėgino visų 
penkių svarbiausių rūšių cigaretus 
su paslėptais jų vardais ...

IR Kvapsniu-Turtingas Old Gold buvo 
pirmas pasirinkimas milžiniškos daugumos.

AR JŪS 1ŠBANDĖTE ŠIĄ NAUJĄ ' 
IR PUIKESNĘ SUDĖTJ?

Apart daugelio kitų organi
zacijų, užgyrusių Samuel Burt 
kandidatūrą į kongresmanus 
iš 14-to kongresinio distrikto, 
New Yorke, randasi ir Wor
kers Alliance, WPA darbinin
kų ir bedarbių organizacija, 
kuri ypatingai žino, koks kon- 
gresmanas būtų 
gint biednuomenės

Burt, kaip žinia, 
tai pasisakęs prieš
įtraukimą į šį karą, už palai
kymą ir plėtimą demokratinių 
teisiu ir civilių laisvių visiems, 
ir prieš visokią diskriminaciją. 
O tai reiškia, kad 14-me dis- 
trikte, kuris randasi New Yor
ko žemutinėj East Sidėj, ir 
yra tirštai apgyventas atei
viais ir abelnai biednuomene, 
žmonės iš savo kongresmano 
Burt galės tikėtis užtarimo ir 
gynimo nuo deportacijos, nuo 
mėtymo iš WPA darbų ar nuo 
kokios kitos diskriminacijos.

Burt yra pasisakęs veikti 
taip, kaip veikia Marcantonio, 
kuris ir gi yra užgyręs Burt’o 
kandidatūrą.

Workers Alliance taip pasi
tiki kandidatu Burt, kad ofi
cialiai, savo vardu, išleido pa
reiškimą, kuriame pasisako, 
kad rems Samuel Burt, Am. 
Darbo Partijos 
prieš tammanietį Edelstein,, kų judėjimą. Kuri tik organi- 
kuris kongrese balsavo už at- * zacija kreipėsi į mus finansiš- 
eivių registraciją ir už draftą. kos paraipos, ši draugija nie-

I kad neatsakė, bet rėmė pa
gal savo išgalės. Mes esame 

į’tikri, idant jūs mūsų praeity
je atliktus darbus įvertinsite, 
ir skaitlingai ' atsilankysite į 
mūsų parengimą. O mes iš sa
vo pusės jum užtikrinam, kad 
maistas bus' geras, fr į valias 
jo, vėliau įsigėrę, pasišokę 
jausitės kaip namie.

Dar turiu priminti, kad bė
gyje vakarienės bus pamargi- 
nimų, kad dalyviai neturėtų 
nuobodumo. Ir mes atsilankiu
sius ateityje visada įvertinsi
me.

Pirmininkas Julius Apselis.

Liuteriečiy Vakarienė 
Jau Rytoj Vakarą

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo draugų, Waitieku 

Urbaitj ir Joną Milišauską. Jie gy
veno Hartford, Conn., girdėjau, kad 
dar vis ten gyvena. Prašau jų atsi
šaukti arba kas žinote juos, praneš
kite jiems. Juozas Bulotas, 148 — 
10th Ave., New York City, N. Y.

(258-259)

kandidatą,

Gerbiamieji Brooklyniečiai!
Dr. Martin Luther Draugys

tė rengia metinę vakarienę, 
kuri įvyks jau šį šeštadienį, 
lapkričio 2-rą, Lietuvių Pilie
čių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 7:30 
v. vakare, įžanga $1.50 asme
niui.

Taigi, gerbiamieji, mūsų 
draugija nuo 1906 metų visa
dos ir visur remia lietuvius, 
ypač progresyviską* darbinin-

Alliance taipgi rengia Burt 
masinį mitingą rinkimų išva- . 
karėse, lapkričio 4-tos vakarą,! 
Irving Plaza, 15th St. ir Ir
ving Place, N. Y.

Dorothy Stirrat nuteista pir
mo laipsnio plėšikystėje už 
sekiojimą ir parodinėjimą plė
šikams deimantuotų ponių, 
kuHas jie apiplėšdavo.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Organizacijų ir Visų 
Lietuvių Atydai

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

' 221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTĮ) GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto, 
Tel. SOuth 8-1551

Baltiko Kultūrine Taryba, 
kurią sudaro lietuvių, latvių, 
estų ir suomių organizacijų 
atstovai užregistravo vasario 
8-tą, 1941 m., bendram visų 
keturių grupių koncertui. Or
ganizacijos prašomos tą dieftą 
nerengti kitų pramogų, ir visi 
lietuviai prašomi tą dieną pa
silaikyt liuosa, kad dalyvaut

Komisui

“Tie, kurie
Roosevelto-Willkio karo

PARDAVIMAI
Parsiduoda penkių kambarių na- 

yra priešingi mas prieinamą kainą, taipgi val
gomųjų daiktų krautuvė, keturių 

P1 °" autokarų garažas. Viskas puikiau-
gramai. neg-ali pareikšti savo | šiam stovyje, nėra kompeticijos. 

Šiame miestelyje niekad nėra be
darbės, nes U. S. Rubber Co. su
traukia visą darbą čionai uždaryda
mi 21 dirbtuves kituose miestuose. 
Aš padariau gerą pragyvenimą per 
17 m., dabar turiu svarbią priežas
tį parduoti, kurią sužinosite ant Vie
tos. Prašome kreiptis pas St. Urbe- 
lis, 36 Olive St., Naugatuck, Conn.

(258-260)

pasipiktinimo ir opozicijos 
balsavimu už. Norman Tho
mas. Thomas ir Socialistų Par
tija remia Roosevelto karo 
programą, priešindamiesi .jai 
tik tuomi, kad Rooseveltas dar 
nėra prisiruošęs suvienyt visą 
kapitalistinį 
prieš Sovietų

pasaulį karui 
Sąjungą.

Vietiniai Kandidatai

Nepaprastai žema kaina parsiduo
da vienas keturių šeimynų mūri
nis namas, ant Nassau Avenue. Dvi 
krautuvės — viskas pilnai išran- ' xl w » xx 4- *■* Y A, , Lx 1 1 >» i c » 1 hx 7/rn

1 Taipgi parsiduoda du dviejų šei
mynų su viena krautuve mūriniai 
namai, pilnai išrandavoti, ant Nas
sau Ave, arti subvės. Kreipkitės j: 
R. H., 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (257-9)

“Akyvaizdoje tos padėtieš, ( davota. Du blokai nuo subvės.
New Yorko Valstijos Rinki
mų Komitetas nusprendė kon
centruotis ant vietinių kandi
datų. Tarp jų yra Peter V. 
Cacchione, kandidatas į Mies
to Tarybą, Brooklyne; Robert 
Campbell, kandidatas į Broo
klyn© prezidentus; Robert Mi
nor, Bessie * Polonsky ir Tho
mas F. Dwyer, kandidatai į 
kongresmanus iš Brooklyno 
kongresinių distriktų, taipgi 
kiti vietiniai kandidatai.”

Toliau atsišaukime sumini
ma ir kitų apylinkių kandida
tai ir prašoma už juos balsuo
ti.

Senatoriniam Kandidatui 
Surengė Eilę Mitingu

Spalių 31-mos vakarą, Wil- 
liamsburge surengta eilė mi
tingų Komunistų Partijos kan
didatui .į J. V. senatorius Is
rael Amter’iui. Vienas iš tų 
suruošta Regina Mansion, 601 
Willoughby Ave., o kiti du— 
atvirame 
Grand

ore,
St.
kitas prie

vienas prie 
h ii5 Keap 
kampo So.

3rd ir

ak- 
kita 
na-

akro ūkė, 20 
akrų miško, 
12 kambarių

telefonas; mūrinis

Parsiduoda 41 
rų dirbamos, 10 
— ganykla. Yra 
mas, elektra ir 
tvartas, 8 melžiamos karvės, 5 pri
augančios, 1 geras arklys, elektrinis 
pieno šaldytuvas, 30 tonų šieno ir 
visi reikalingi įrankiai žemės apdir
bimui. Ūkė randasi m. nuo mie
sto, ant valstijos kelio. Sutinku 
mainyti ir ant namo mieste, jeigu 
būtų Worcesteryje. Kaina $5,000. 
Priežastis pardavimo yra, kad vy
ras mirė, sūnus gavo valdžios dar
bą,’ tai vienai moterei sunku užlai
kyti. Mrs. Paulina Grenevich, Hills
ville Spencer, Mass. (255-257)

PRAMOGOS
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų ApŠvietos Kliubo rank

darbių ir įvairumų vakaras įvyks 
spalių 31-mą, 8 vai., 419 Lorimer 
St. Narės ir ne naręs kviečiamos 
atsinešti rankdarbius ar šiaip ateiti 
sykiu smagiai praleisti vakarą. — 
Komisija (256-257)

BROOKLYN, N. Y.
Amerikos Lietuvių Demokratų 

Kliubas ruošia obuolių parę, 31 d. 
spalių (Halloween- Night). 18 
Scholes St. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Kviečiame narius ir pašalinius da
lyvauti. Linksmai praleisite vakarą.

(256-257)

Bandymus darė didžiausia 
Amerikoj vartotojų tyrinė
jimų organizacija.
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