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Istorinė Diena.
Karas Ar Taika?
Didžiųjų Partijų Kandida

tai.
Partija Su Taikos Plat

forma.
Dreiserio Žodis.

Rašo R. Mizara

Antradienis, lapkričio 5 d., 
mūsų krašto istorijoje pasiliks 
viena svarbiausių dienų.

šiandien milijonai Amerikos 
piliečių rinks krašto preziden
tą. šiandien, reikia atvirai pri
pažinti, Amerikos piliečiai 
balsuos vienu svarbiausiųjų 
klausimų: taika ar karas?

šiandien, todėl, tavo, pilie
ti arba piliete, tavo, Jungtiniu 
Valstijų respublikos šeiminiu 
ke, pasisakymas reikš nepa
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Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai 
s ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien 
raščiui

Europa,—buržuazinė Euro
pa,—liepsnoja karo gaisre. 
Afrika apimta to paties gais
ro. Milžiniška dalis Azijos 
taipgi yra niokiojama karo. 
Jeigu dar pasiliko vienas ki 
tas lopas, viena kita buržuazi
nė šalis taikoje, tai ryt arba 
poryt ir ji tikimasi įvelti ton 
pačion žmonių skerdynėn, ve 
damon už imperialistų reika 
lūs.

Po virš metų laiko karo, tai
kos nesimato. Priešingai, lieps- 

. na vis labiau ir labiau siun
ta. Miestai pleška.- Kultūros 
židiniai naikinami. žmonės 
žudomi. Įdūkęs imperalistinis 
smakas rodosi pačiame įsiūti 
me!

Tik viena Sovietų Sąjunga, 
griežtai laikosi taikos 
kos, neutralumo.

F. D. ROOSEVELT 
demokratų kandidatas

Browder Sako: Roo 
sevell ir Willkie
Tempia į Karą

politi

oficia- 
į tąją

Mūsų kraštas, tiesa, 
Lai dar nėra įtrauktas 
skerdynę. Bet per visą karo 
laiką mūsų kraštas nebuvn 
neutralus. Priešingai, jis rė 
mė vieną kariaujančiųjų kraš
tų Europoje—Angliją. Jis rė
mė kitą kariaujančiųjų kraš 
tų Azijoje—Japoniją.

Daromas žingsnis po žings
nio įtraukti mūsų kraštą į ka 
ra oficialiai. Penkiolika bili 
jonų dolerių paskirta ginkla
vimuisi. Išleistas įstatymas 
imti vyrus verstinon karino 
menės tarnybon. . . 
registruotų jaunų 
yra paruošti.

Dalis su
vyru jau

kandida

Rooseveltas Žada
Prezidentaut Tik

12 Mėty
Cleveland, Ohio. — Čia 

' į

kalbėdamas, Rooseveltas sa
ike, kad jeigu šį kartą jis 
dar bus išrinktas preziden
tu, tai atbuvęs trečią tar
nybą, daugiau nekandida
tuosiąs į prezidentus.

New York. — Wall Stry- 
te eina “betai” taip kaip 8 
prieš 5, kad Rooseveltas lai
mės rinkimus.

New York. — Sekmadienį 
vakare 20,000 žmonių su
plaukė i milžinišką Madison 
Square Garden svetainę pa
siklausyt kalbų Earl Brow- 
derio, komunistų kandidato 
j prezidentus, ir James W. 
Fordo, — į vice-prezidentus. 
Dar daugelis tūkstančių ne
sutilpo.

Panašiai Madison Square 
Garden svetainė buvo per
pildyta, kaip praeitą pirma
dienį joj kalbėjo Roosevel
tas, o šeštadienį — Willkie.

BROWDERIO KALBA
Komunistų kandidatas į 

! Jungtinių Valstijų prezi
dentus, Earl Browder, pra
dėdamas savo kalbą, perser
gėjo, kad:

“Amerika jau giliai įvelta 
į imperialistinį karą, ir bile 
valandą gali būf įstumta ,į 
tiesioginių karo veiksmų 
pragarmę. Tatai 
prieš žmonių valią, •r •.

“Kaip Roosevelto 
kratų partija, taip
republikonų partija bendrai 
yra kaltos už Amerikos stū
mimą į imperialistų karą.

“Aš kreipiu jūsų dėmesį 
į faktą, kad Jungtinių Val
stijų laivynas šiuo momentu 
yra priruoštas užimt Pran
cūzų Vakarinę Indiją (Mar
tinique sala ir kt.), o tai bū
tų tikra karo pradžia iš 
Amerikos pusės.

“Kad karas taip tiesiogi-

$

EARL BROWDER 
komunistų kandidatas 

į prezidentus

Ethiopy Ex-Karalius
Kursto Sukilimus

Prieš Italiją

daroma

demo- 
Willkie

ANGLAI STOJA UŽ ROOSE 
VELTO IŠRINKIMĄ

Didžiųjų partijų 
tai į prezidentus—p. Roose 
veltas (demokratų) ir p. Wil 
Ikie (republikonų) pasakė 
mums daug ilgų kalbų. 
Abiejų partijų politikieriai 
prikalbėjo dar daugiau.

Abu kandidatai dedasi 
karštais krašto patrijotais. Ta 
čiau, besiginčydami antraran 
kiais klausimais, vyriausiuoju 
klausimu jie pilniausiai sutin
ka: ginkluotis- dar daugiau, 

. remti imperialistinį karą juo 
labiau. ‘

Todėl taikos šalininkai tu
ri pilniausio pagrindo manyti, 
kad bile kuris iš juodviejų 
įtrauks mūsų kraštą į karą, 
vedamą ne už darbo žmonių 
reikalus, bet už imperialistų i 
reikalus!

London, lapkr. 4. — Visi 
didieji Anglijos laikraščiai 
pageidauja, kad Rooseveltas 
vėl būtų išrinktas preziden
tu. “Daily Express” ir kai 
kurie kiti rašo, kad Willkie 
taipgi žada Anglijai kaip 
galint daugiau medžiaginės 
ir ginklų pagalbos; bet, gir
di, Hitleriui patiktų, kad 
Willkie laimėtų rinkimus.

Daugelis anglų kalba, kad 
Rooseveltas palankesnis An
glijai negu Willkie.

vyriausios i m p e r ialistinės 
galybės pasaulyje.
Rooseveltas — Daily Wor

ker io Skaitytojas
“P e n k t a d iėnio vakare 

Rooseveltas atidengė, ką jis 
ilgai slėpė, būtent, kad jis 
skaito Daily Workerį... Vi
si, norintieji gerai žinot da
lykus, skaito Daily Worke
rs Kas įdomu, tai kad Roo
seveltas atrado ką tai labai 
baisaus Daily Workeryje — 
politinį skelbimu apmokėtą 
republikonų rėmėjų... Bet 
Daily Worker jau nėra ofi- 
cialis Komunistų Partijos 
organas. Tą skelbimą jis 
įtalpino ne politiniais, bet 
biznio sumetimais. Kiti (net 
demokratų) laikraščiai jį 
taip pat išspaudino. Bet iš 
visų laikraščių tik vienas 
Daily Workeris įdėjo lygiai 
žymioje vietoje sumušimą 
to skelbimo argumentų. To
dėl, jeigu p. Rooseveltui rū
pi išsaugot komunistų prin-

Bombay, Indija. — Buvęs 
Ethiopijos karalius Haile 
Selassie dabar yra Sudane, 
anglų kolonijoj Afrikoj. Pas 
jį nuolat lankosi tautiniai 
ethiopų vadai; organizuoja 
platų sukilimą prieš italus. 
Taip praneša dr. A. W. 
Mkrtin, buvęs Ethiopijos at
stovas Anglijai.

Pusė Ethiopijos dar tebe
santi sukilėlių rankose. Gin- 

įkluoti ethiopai partizaniš
kais būriais nuolat užpul
dinėja italų kariuomenę ir' 
jų valdininkus. Tokia ethio
pų kova priverčia Italiją 
laikyt 350 tūkstančių armi
jos Ethiopijoj, ir italai ne
gali panaudot tą armiją ka
rui prieš Angliją.

Ethiopai ūkininkai varto
ja įvairias gudrybes, kad 
italai negautų grūdų ir kitų 
lauko ūkio produktų; tai 
Italija turėjo atsiust beveik 
visą maistą reikalingą ita
lams Ethiopijoj. /•

Ethiopijos užėmimas iki 
šiol nieko nedavė italam 
apart nuostolių, kaip tvirti
na dr. Martin.

DARBO FEDERACIJOS 
NARIŲ SKAIČIUS

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos centras 
praneša, ’kad ji dabar turi 
4,247,443 narius; tai beveik 
50 procentų daugiau negu 
treji metai atgal. ->

Roma. — Italijos spauda 
neranda skirtumo tarp Roo
sevelto ii* Willkio; sako, vie
nas ir kitas yra Wall Stryto 
kandidatai ir Anglijos rė
mėjai.Už ką balsuoti?

Jei prezidentas Rooseveltas 
būtų tokia, kokis jis buvo 1936 
metais, tai šis klausimas pats 
savaime neturėtų nei prasmės.

Bet 1940 metų demokratų 
kandidatas į prezidentus nė
ra tas pats, kokis buvo 1932 
arba 1936. Jo garsioji Nau
joji Dalyba nubluko taip, kad 
ir jis pats negalėtų jos pažin
ti, jei ir bandytų. 1940 me
tų “Naujoji Dalyba” i 
ne liaudies reikalais, bet ka
ro reikalais, amunicijos ir gin
klu fabrikantu interesais. I

Šiuo atžvilgiu CIO vadas, mašinistus, geležinkeliečius 
Lewisas, labai gerai ją sukri- if mechanikus metalo, che- 
tikavo ir pasmerkė.

Bet aš nieko geresnio nema
tau ir republikonų partijoj. 
Republikonų partijos kandida
tas p. Willkie, niekur nepa
smerkė prezidento Roosevelto 
politikos, traukiančios mūsų 
kraštą į karą. Atžagariai, jis

Sovietai Lavins 600 
Tūkstančių Jaunuolių 
Technikiniam Darbui

1LLKIEWEINDELL 
republikonų kandidatas 

j prezidentus

Willkie Spėja, Kad 
Roosevelt Siektu 
Ir 4-to Termino

Graikai Suėmę 1,200 
Italy; Apsupę Priešo 

Diviziją Koritzoj
Belgrad, Jugoslavija, lap

kričio 4. — Amerikonų ži
nių agentūra United Press 
praneša, kad Graikijos ka
riuomenė apsupo karinį ita
lų centrą Koritzą Albanijoj 
ir kad graikai galės bile va
landą užimt tą miestą. Ko
ritzoj, šiuos žodžius bera
šant, yra italų armijos divi
zija, apie 15,000 vyrų.

Graikai atkarįavo du sa
vo miestelius nuo italų ir 
užėmė vieną miestelį Alba
nijoj, netoli Koritzos. Jie 
paėmė į nelaisvę 1,200 italų 
karių su dviem generolais 
ir kitais italų oficieriais.

_ . Motorizuotos graikų je-
New York. — Republiko- g0S> taipgi jų ir anglų or- 

nų.kandidatas į prezidentusJaiviai, sakoma, “ištaškė” 
Willkie pareiškė, kad Roo- italų kariuomenę, kuri gra- 
seveltas tik silpnai ir ne.aiš-'sjno Graikijos miestam Sa
kiai pasižadėjo nekandida- Jonikai ir Kastorijai.

’ Graikų lėktuvai išvien su 
keliais anglų bombiniais or- 

sako, jei laiviais bombardavo Tiraną^ 1 1 *1.11 J 1 • _ Al

ii
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Maskva. — Sovietų vy
riausybė pašaukė 600 įūks-

T”*** tančių jaunuolių nuo 1
“ metų amžiaus į technikines ■ 

.mokyklas, kur jie lavinsis į ’ v • 1.. _ 1 V 1 T Y» . I 1

mi j os, anglies ir žibalo pra
monių. Lavyba bus 6-ių mė
nesių. Ją užbaigę, jaunuoliai 
dirbs 4 metus tose pramo
nėse.

Sovietai turi 7 tūkstan
čius tokių technikinių mo- 

(Tąsa ant 5-to pusi.) 'kyklų.

niai gręsia, tai demokratų C1PU tyrumą, tai jis galėtų 
ir republikonų partijos iš
vien desperatiškai stengėsi' 
pašalint komunistus iš rin
kimų sąrašų, neleist dauge
liui piliečių pasisakyt prieš 
karą, kaip kad jie galėtų, 
balsuodami už komunistų 
Partijos kandidatus.

“Rooseveltas ir Willkie 
yra tos pačios kapitalistų 
karinės sąjungos kandidatai 
į prezidentus. Jų rinkimų 
platforma yra ta pati ir 
tarp jų nėra jokio principi
nio skirtumo.

“Willkie bandė patraukt 
savo pusėn prieš-karinius 
balsuotojus, idant nuskelt , , , . ... . .
kiek balsų nuo Roosevelto. ,sų darbuotojus, kurie rinko 
Rooseveltas pasirodė žy.Pdieąų parašus komumstų 
miausias raudonųjų ėdikas. I(kan“?m‘, Vz pat 
Jis stengėsi pasigaut Winj nusikaltimą’ jus, demokra- 
kio šalininkus iš aukštosios'*?.1 . republikonai West 
klasės ir tuo tikslu skelbė ^11;gl“L?^nutels± 1!> 
obalsius prieš komunizmą...

“Mes įspėjame Amerikos 
darbininkus ir is 
jog nei deipokratų, ] 
publikonų partija, nei vie- datus į prezidentus ir vice: 
nos nei antros kandidatai prezidentus, kur jie yra rin- 
nęverti net mažiausio pasi-.kimų sąrašuose, o kur nėra, 
tikėjimo. Abudu šie ' kandi- ’ tai kuo stipriausiai savo 
datai su savo partijomis;balsais paremt vietinius ir 
yra pasižadėję eikvot Ame-kongresinius komunistų 
rikos darbo jaunuolių krau- kąndidatus.
ją ir prakaitą, kad Wall Browderis pareiškė de- 
Strytas galėtų dar labiau iš- mokratam ir republikonaiii, 
pūst savo pelnus ir siekt,kad jie negali sunaikint

nusiramint.”
Browderis, toliau, nurodė, 

kaip demokratų partija už
draudė komunistams išsta- 
tyt savo prezidentinius kan
didatus New Yorko valsti
joj. Tuomi jinai siekė pasi- 
glemžt komunistinius bal
sus Rooseveltui.

“Demokratai ir republiko
nai, išvien veikdami, sau- 
vališkai išbraukė iš rinkimų 
sąrašų komunistus ir Ohio, 
Illinois ir 22-se kitose vals
tijose.

“Vakarinėje Pennsylvani- 
joje jie smurtu pasiuntė į 
kalėjimą 43 geriausius mū-

Hitleris Atsiuneiąs Taikos 
Misionierių j Ameriką

Washington. — Eina gir
dai, kad Hitleris greit at
siųs į Ameriką buvusį vo
kiečių kunigaikštį, dabar 
vienuolį (zokoninką), Čalį 
Aleksandrą skelbt, kad Hit
leris tebesąs katalikas, ir 
gar sintį kad jis remiąs kri
kščionybę. Su to misionie
riaus pagalba Hitleris norįs 
patraukt Jungtines Valsti
jas tarpininkaut taikos pa
darymui tarp Vokietijos ir 
Anglijos.

tų kalėti Oscarą Wheelerį!” 
—kaip priminė Browderis.

Čia jis atsišaukė į pilie- 
ir farmeriusjčius kuo skaitlingiausiai 

nei re- balsuot už komunistų kandi-

• ;
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tuot ketvirtai prezidento 
tarnybai.

Willkie, todėl, j
Rooseveltas liktų dabar iš- italų komandos buveinę At
rinktas, jis gal paskui kah- banijoj, ir kelias Al 
didatūotų ir ketvirtam ter
minui.

SIAUČIA PLĖŠIKAI BOM
BARDUOJAMAM LONDONE

London. — Kai vokiečių 
oro bombos ardo krautuves 
Londone, daugelis londonie- 
čių, net sargai ir kariai plė
šia išbarstomus daiktus ar
ba grobia juos pro suardy
tus ląngus iš krautuvių. Už 
tai jau nuteista du karei
viai ir penki sargai bei pa
šalintojai dar nesprogusių 
bombų.

Spalių mėnesį Londone 
nuteista 250 tokių plėšikų 
po trejetą iki devynių mė
nesių kalėjimo.

Kai kurie laikraščiai šau
kia tuojau pakart tos rūšies 
plėšikus.

Vokietijos Ex-Ministeris 
Teigia, kad Naziai 

Prakišę Karą
Philadelphia, Pa. — Se- 

niaus buvęs Vokietijos už
sienių reikalų ministeriš

Komunistų Partijos. Sako, 
ją remia vis didesnis skai
čius darbo žmonių, ir jinai 
žygiuos vis* pirmyn linkui j Willhelmas Sollman sekma- 
socializmo laimėjimo pana- dienį pareiškė, kad Hitleris
šiai, kaip Sovietų Sąjungoj,

“O visos kitos partijos 
pūva, eidamos linkon mir
ties.

“Kelias į gyvenimą, į ge
rovę, į taiką, į ateitį yra 
kelias į socialižmą. O šį ke
lią praveda tiktai Komunis
tų Partija,” užreiške Brow- 
ęjęris, baigdamas savo kal
bą.

ORAS. — šį. antradienį 
šilčiau ir apsiniaukę.

V<-

prieplaukas, kur italai sten
gėsi iškelt daugiau savo ka
riuomenės.

Graikijos orlaiviai taipgi 
atakavo italų lėktuvų sto
vyklas ir kareivines Albani
joj. Teigiama, kad graikų 
užpulti italai persigandę 
bėgą iš Koritzos.

Albanijos sukilėliai užpuL 
dinėja italų kariuomenę iŠ 
užnugario ir tuom padeda 
graikams.

Labai Sumažėjo Angly ir 
Vokiečių Oro Žygiai

London, lapkr. 4. — Dėl 
blogo oro, anglų ' lėktuvai 
nebombardavo Vokietijos, o 
iš vokiečių pusės tik keli 
orlaiviai numetė po keletą 
bombų šiaur-rytinėje Angli
joje ir Škotijoje

Turkai Gerbia Graikų Nar
są; Pašiepia Italus • 

Istanbul, Turkija. — Tur
kų spauda išreiškia gilią 
pagarbą graikams, kad jie 
taip narsiai ginasi nuo ita
lų. Turkijos laikraščiai pa
šiepia smarkius Italijos žo
džius, bet mažus atsižymėji- 
mus kare prieš Graikiją.

Vokietijos agentai Turki
joj žada sklypą Graikijos 
turkam, jeigu Turkija ne
padės graikam gintis nuo 
Italijos. *

New York, lapkr. 4.—De
mokratų vadai teigia, kad

■ I

i

■

i
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tikrumoj jau prakišęs karą. 
Anot Sollmano^ Hitleris tu
rėjęs šitokį planą: Sukriu- 
šint Franci ją, išvyt Sovie
tus iš Europos, susitaikyt 
su Anglija ir taip pasidalint Rooseveltas šį antradienį 
pasaulį tarp vokiečių ir an- laimėsiąs rinkimus 36-se 
glų. Bet Hitleris jau mato, valstijose, o Willkie gausiąs 
kad tas jo planas neišdegs, daugumą balsų tik 12-je

Ex-ministeris' S o 11 m an, 
taip pat pranašauja, kad; Berlin.- 
įvyks peštynės tarp Musso- tė sveikinimą Brazilijos pre- 
linio ir Hitlerio kas liečia zidentui 'G. Vargas’ui de- 
pirrnėnybę Viduržemio Jū- šimtmetinėje sukaktyj Var- 
roje. .gas’o valdžios.

i

Hitleris pasiun-
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Lietuviška Muzika Sovietų Sąjun
gos Milijonams

Šiomis dienomis gautoje iš Kauno 
“Darbo Lietuvoje” (rugpj. 31 d.) Jonas 
Graičiūnas rašo:

“Lietuvos Tarybų Socialistinei Respub
likai įsiliejus į dušimtmilijoninę tarybų 
šeimą, visose mūsų gyvenimo srityse pa
sikeitė ne tik darbo ir kūrybinio pajė
gumo ugdymo tempas, bet ir mūsų kūry
boje glūdinčiam savitam tautiniam cha
rakteriui propaguoti sąlygos. Jeigu ank
sčiau Lietuva savo tautinio veido ne- 1 

. įstengdavo arba neturėdavo teisės, kaip 
• mažos tautos valstybė, parėdyti pasau- 

liui, tai šiandien ji yra net įsipareigojusi 
tai daryti.

“Lietuva jau lenktyniauja su laisvomis 
Tarybų Respublikomis, savo stachano- 

' višku darbu, savuoju kūrybos potencija- 
lumu, savo kūrybos forma ir spalva.

“Dabar mums atsiveria šviesiausios 
perspektyvos parungtyniauti savo < 
bais ir savo tautinės formos menu su 
šimtais milijonų kitų tautų atstovų.

“Kadangi Lietuvos TSR piliečiai jau 
ne kartą yra girdėję iš Maskvos, specia
liai surengtus ir radijo bangomis perduo
tus Pabaltijui ir Lietuvai atskirai muzi- 
kos ir dainos koncertus, tai ir Lietuva 
tuo pačiu nori lygintis Tarybų Sąjungai: | 

. už tautų širdį savos tautos širdimi.
“Tam tikslui šių metų rugsėjo 2 d. 

(pirmadienį) nuo 21:05 v. iki 22:35 vai. 
Valstybės Radijofonas per savo Vilniaus 
radijo stotį mobilizuoja geriausias Lie
tuvos dainos ir muzikos menines jėgas ii 

< teiks Tarybų Sąjungos broliškosioms 
tautoms kuklų lietuviškosios muziko?

• koncertą.
.“Koncerto programą sudaro liaudie ;

• dainos ir žymiųjų mūsų kompozitorių—• 
’ M. K. čiurlionies, St. Šimkaus, Gruodžic,

Tallat-Kelpšos, Banaičio, Karnavičiam,
• Jaku be no ir kit. kūriniai, kuriuos išpil

dys Kipras Petrauskas, V. O. sol. V. Gri-
' gaitienė ir V. O. sol. Juozas Mažeika. B j 

to, Valstybės Radijofono simfoninio oi- 
kestro ansamblis, diriguojamas Jeronimo 

, Kačinsko, išpildys Gruodžio “Siuitą” ir 
Jakubėno — “I simfonijos finalą”, o V. 
Radijofono pianistė Nadė Dukstulskaitė 
paskambins Banaičio “Sutemų giesmes ”

“Be šių žymių mūsų muzikos meno in
terpretatorių, Vilniaus “Dainos” choras, 
dirig. Petro Radzevičiaus, padainuos 
Šimkaus harmonizuotų liaudies dainų, o ! 
Vilniaus instr, kvartetas, kuriame daly
vauja Vosyliūnas, Možalskis, Satkevi
čius ir Saulius, atliks M. K. čiurlionies— . 
—“Styginį kvartetą.”

“Mes džiaugiamės per radijo bangas 
išgirdę gražiąsias Gudijos, Gruzijos, Uk- 
dainos bei kitų tautų dainas, džiaugsi
mės, jeigu ir mūsų dainos, taip graudžiai 
aidinčios Lietuvos slėniuose ir lygumose, 
atsimuš į Karpatų, Uralo ir Kaukazo kal
nus ir jų šeimininkų širdis ir praneš' 
jiems, kaip laisvųjų respublikų broliams, 

; kad ir Lietuva su jais pradeda bendrauti 
kaip lygi su lygiais, kaip Lietuvos Tary
bų Socialistinė Respublika.”

’ Argi tai nėra gražus laisvų tautų lais
vas ir kultūriškas kooperavimas? Lietu
viška daina, lietuviškas menas, lietuviš
ka muzika, kuri taip ilgai buvo suvaržy
ta ir aprėžta, dabar pasiekia šimtų mili
jonų žmonių ausis. Kipro Petrausko, Gri- 

t gaitienės, Mažeikos ir kitų Lietuvos dai- 
į nių balsai laisvai skambėjo šeštadalyje

B

Išstojd< Griežtai už Komunistus
l’ereito sekmadienio “Sunday Worker” 

i ą pirmą puslapį paaukojo editorialui 
piešiniui apie prezidentinius rinkimus. 

Redakcija stato klausimą aiškiai ir kate
goriškai, pareikšdama:

“Trečiasis terminas Rooseveltui arbai 
pirmasis Willkiui reiškia vieną ir tą patį 
—karą. Todėl balsuokite už komunisti
nius kandidatus.”

“Sunday Workeris” todėl sako, kad to
se valstijose, kur Komunistu Partijos 
kandidatai yra rinkiminiuose sąrašuose, 
piliečiai turį balsuoti už juos. O ten, kur 
reakcininkams pavyko išmesti Browderį 
ir Fordą (viena tokių valstijų yra New 
Yorkas), ten piliečiai turį įrašyti jų var^ 

. dus. Be to, tose valstijose jie ypačiai pri
valą balsuoti už lokalinius komunistų 
kandidatus.

“Daily Worker” taipjau kasdien pa
sisako už Komunistų Partijos kandidatų 
sąrašą.

Pereitą penktadienį, kalbėdamas Broo- 
klyne, prezidentas Rooseveltas, kritikuo
damas savo oponentus, minėjo ir “Daily 
Workerį”. Jis pareiškė, kad “Daily Wor
keris” remiąs republikonus...

Atsakydamas į tai, Earl Browder, ge
neralinis USA Komunistų Partijos se
kretorius ir kandidatas į krašto prezi
dentus, žymėjo, kad prez. Roose veltai 
savo pareiškimu parodė, jog jis skaito 
“Daily Worker.” Toliau Browderis nuro
dė, kad “Daily Workeris” šiuo metu yra 

j leidžiamas ne Komunistų Partijos, bet 
atskiros korporacijos.

Tiesa, Browderis žymėjo, “Daily Wor- 
į keris”, kuris nuoširdžiai remia komustų 
; parti jos4 kandidatus, buvo įtalpinęs vie

ną republikonų šalininkų skelbimą prieš 
trečiąjį terminą. Bet ten pat dienraščio 
redakcija įdėjo tokio pat didumo, kaip 
skelbimas, editorialą, išstojantį tiek prieš

-, , ^looseveltą, tiek prieš Willkie, kurių po- 
rMitika vra 117. kars hpt np už taika.litika yra už karą, bet ne už taiką.

Browderis žymėjo, kad daugelis demo
kratų laikraščių, stojančių už Roosevel- 

, tą, talpina politinius skelbimus, garsinan
čius Willkie ir- vice-versa. Tuo būdu jis 
prašė demokratų ir re&ublį^ppų palikti 
“Daily Workerj” ramybėje.

Susipažinkite
Išspausdinome “Laisvėje” tarybų Lie

tuvos konstituciją. Bile konstituciją skai
tyti nėra lengva: ji, pasak žmonių, “per
daug safusa.” Todėl gal ne vienas žmo
gus ir pasitenkins tik paviršutiniu josios 
perskaitymu. ' .

O mums rodosi, kad tas asmuo, kuris 
nori giliau ir pamatingiau susipažinti su 
naująja Lietuva, jis privalo šią konstitu
ciją pastudijuoti. .Pastudijuoti ji reikia 
tam, kad turėjus tikslių žinių apie t į 
santvarką, kurią Lietuvos žmonės įsikt- 

■ rė. Juo daugiau asmuo bus su tuo sus - 
- pažinęs, tuo lengviau jam bus atrenri 
visokį nepamatuoti užmetinėjimai nauja
jai Lietuvai.

Jei Dabar Būtų Darbo Partija. ..
Amerikos darbininkų judėjime pasiro

dė didelis sukrikimas. Sukrikimas di
džiausiu šio krašto . istorijoj momentu. 
Štai Hillmąnas tebesilaiko įsikibęs į 
skvernus demokratų partijos. Lewisas 
demokratų partijos kandidatą pasmerkė, 
bet užgyrė republikonus. Greenas—“nei 
šiaip nei taip,”—jis politikieriauja, norė
damas pasidaryti sau daugiau politinio 
kapitalo, kai CIO eilėse nėra susitarimo, 
nėra vienybės.

Mūsų laikraštis buvo ir yra šalininkas 
stiprios, visą šalį apimančios Darbo Par
tijos. Jei tokia partija būtų buvusi įkur
ta pereitą pavasarį! Kiek daug suramini
mo, kiek daug džiaugsmo būtų buvę Am
erikos darbo žmonėms šiandien!:Jie galė
tų balsuoti už savo partijos kandidatus. 
Darbo Partija galėjo ap^ienyti politikoje 
milijonus darbo žmonių. Darbo Partija 
galėjo suvaidinti milžinišką vaidmenį 
šiuose rinkimuos^ už taiką!

Deja, • apie tai tegalime šiandien tik 
kalbėti; Darbo Partijos Amerikos darbo 
žmonės neturi. Organizuoti unijų vadai . 
niaujasi, kiršina vienus darbininkus prieš 
kitus; Viešpatauja didelis sukrikimas. Iš 
to džiaugiasi ir džiaugsis tik stambusis 
kapitalas, tik karo ruošėjai, tik darbo 
žmonių išnaudotojai!...

“Keleivis” rašo:
“Lietuvių šventa pareiga 

remti ir skaityti tik tą 
spaudą, kuri remia mūsų 

i tautos reikalus, o komunis
tiškus laikraščius tegul 
skaito lietuvių tautos išga
mos, Stalino burdingieriai... 
komunistiškų laikraščių ne
skaitysime.” (No. 42, spalio 
16).

Tam pačiam numeryj 
“Kel.” redaktorius savo ap
žvalgoj dar kartą išsižada 
Amerikos dertiokratybės ii* 
demokratijos;, visiškai jos 
ne'&pgina, neužtaria. •

“Vilnis” paminėjo, kad 
Chicagoje viena radijo sto- 

; tis netransliavo komunistų 
; kandidato Browderio pra

kalbos, neva remdamosi 
i tuomi, kad Browderis tenai 
i neprileistas , būti kandidatu 

balote, tai jam ir kalbėti ne- 
■ są reikalo, “Ir tie poneliai 

dar turi drąsos kalbėti apie 
demokratiją!” — pastebi 
“Vilnis”.

ir savo idėjos priešų laik
raščius, ne tik darbininkiš- 

.. Kuo- 
šitą pacitavęs, kaipr^Hkia galutinai išnai- met mes pažangieji socialis- 

... _ ____tikuoja toki.J kinti demokratiją! , tai pasivadinome komunis-
valdiško ištvirkavimo prieš ( * ,Ged& tau, Michelsone, gė- patardavau: skaity- 
demokratybės principus, betida! Į ką gi tai panašu? Da,kite ne tik komunistų laik- 
da bėga jieškoti kitur pa- social-demokratu Vadiniesi,; rašcius, bet ir savo priešų 
šaulyje demokratijos lavo- menševiku “marksistu” ir!socialistų-menševikų ir ki
nų ir prilyginti juos prie šitaip džiaugiesi, kad de-1^5 tuomet žinosite, kaip jie 
Amerikos, Tas redaktorius (mokratija naikinama !^ iatgaleiviauja ir stengiasi 
nuo seniai įsikalęs į savo -p-, darkyti ir Jusprotą tokią įdiosikraziją, (<K®p d ®J suvadžioti, apmulkinti ; per 
kad So™,., S,jungoi.
demokratijos, tai ir dabat t ... įipmokratiios ” Rastu , . lve.ltlntl .savo [deją, nemo rat jos. Kastų, geriau apsiginti nuo tų 

kad ten daug aukštesne ;užpuolikU) kaip uoliau vie.
. x .- .. , ;nytis darbo žmonių judėji-

arba net Šveicaiįjos demo- apgynime savo bendrų 
kratija. Ten gyvuoja liau-, reikalį

Kas draudžia kitų sriovių

“Keleivis”, i 
ne tik nekritikuoja

girdi, tie ponai turėtų nu
vykti. į Rusiją pasimokinti, kus, socialistiškus.._____ x___

—padrykt! nušoko tenai, 
lyg smilius katinas ant tvo
ros, ir sako:

“Kažin, ar nebūtų gerai, 
jei “Vilnis” 
tiems ■ ponams nuvykti So
vietų Rusijon pasimokyti- turčių, bet kapitalistų, spaudą skaityti, tas vadina- 
demokiatijos . Tegul pa-,gaijng^jųišnaudotojų.imas obskurantas arba tam- 
matytų, kokią plačią laisvę |Tai ^abar jau įvedama ir.sintojas, arba tamsybės ap- 
Stalinas duoda savo prie-|Lietuvoje. .Ištiesų pasimo-! aštalas. 
sams!” ' 1

°~ santvarka, negu Amerikos,

P ^.a dies demokratija, arba so- 
. ’ cialinė demokratija, be po-

Taip ir užbaigė visų tą 
pirmos svarbos dalyką: 
Amerikos idealus — laisvę, 
demokratybę, balsavimų— 
balotavimų teises. Viską čia 
pilnai paliko reakcininkams,

- -----  -v - - ---- -c, X-----
1 kyti tenai yra ko. Bet ponai 
tokios demokratijos nesimo- 
kins. Jie nervuosis. ir savo 
kailyje nerims, nes tokia

J. Baltrušaitis.

Amerika Grasinanti Už-
demokratija naikina jų po- jjnjį FranCijOS Salas

3

"LAISVĖS" VAJUS
Vilniečiai šaukia laisviečius į lenktynes. Štai kokį 

laiškutį prisiuntė M. Zald iš Čikagos:
“Visos Čikagos ‘Vilnies’ vajininkai ir vajininkės, ap

svarstę vajaus reikalus, nutarė iššaukti ‘Laisvės’ vajinin- 
kus ir vajininkės į lenktynes. Visi ‘Vilnies’ vajininkai pa
sižadėjo per šį vajų gauti daugiau naujų skaitytojų ir 
abelnai punktų negu ‘Laisvės’ vajininkai.

“Ką mano ‘Laisvės’ vajininkai šiuo reikalu?”
Mes irgi tą patį klausimą statome prieš vilniečius? 

Ar mes gausime dienraščiui “Laisvei” daugiau skaitytojų 
ir punktų šiame vajuje, negu jų gaus vilniečiai dienraš
čiui “Vilniai”?

Paliekame į tą mūsų vajininkams atsakyti. O jie, aiš
ku, atsakys savo darbais, savo nuoširdžiu ir energingu 
pasidarbavimu. Mes turime vilties ir pasitikėjimo, kad 
laisviečiai vajininkai vilniečių iššaukimą priims ir lenk
tynes laimės; • . • • <*< ,.......... .

O dabar pasižiūrėkite, kaip šiandien’ Stovi mūsų va
jininkai:

nystę. Michelsonas, Grigai
tis ir kiti samozvancai 
“marksistai” tiki, kad jie 
yra ponai, dėl to ir gina sa
ve ir kitus ponus buržujus! 
nuo socialistinių tarybų 
santvarkos. Gina taip stro
piai ir taip davatkiškai, kad 
liepia net savo skaitytojams 
neskaityti komunistinių lai
kraščių. Davatkėlė ’Michel
sonas bijo, kad tie jo sekė
jai neištvirktų, nepamestų 
tikėjimo, neišeitų iš doros, 
kelio, beskaitydami komu
nistų laikraščius.

Rodos, niekad seniau tas 
redaktorius nebuvo nupuo
lęs taip žemai į tamsybės 
davatkystę!

Kitą syk tik kunigai ir 
jų sukurstytos davatkos 
keldavo karą prieš bedievių kab sandarbininkauti su Vo- 
laikraščius. Todėl, aš visada kietija' ir Italija, tai Jung- 
savo draugams socialistams tinės Valstijos tuoj aus už- 
ir kitiems darbininkams pa- imtų minimas Francijos su
tardavau viešai: skaitykite las ir Francūzų Guianą.

Washington. — Jungtinės 
(Valstijos pasiuntė keliolika 
(karinių laivų ir kelis tuzi
nus karo lėktuvų į St. Lu
cia salą, priklausančią An
glijai. Ši sala yra už 25 
mylių nuo Francijos salos 
Martinique ir netoli kitos 
francūzų salos Gaudaloupe. 
Iš St. Lucia salos ameriki
niai karo laivai ir lėktuvai 
taip pat galėtų greitai pa
siekt Francijos koloniją Gu- 
ianą, Pietų Amerikoje. — 
Anglija yra leidus Jungti
nėms Valstijoms įsitaisyti 
karo laivų ir orlaivių sto
vyklas St. Lucia saloje.

Washingtone suprantama, 
kad jei tik dabartinė Fran
cijos valdžia pradėtų kariš-

K. čiurlis, Bayonne, N. J....................
P. Bokas, Waterbury, Conn. ......
J. Bakšys, Worcester, Mass................
K. Žukauskiene, Newark, N. J............
J. P. Martin, Pittsburgh, Pa..............
S. T vari jonas, Detroit, Mich................
S. Petchulis, Mar Lin, Pa................
Philadelphia Vajininkai.........
J. Matačiūnas, Paterson, N. J....... 
Great Neck Vajininkai .. ................ ..
P. žirgulis, Rochester, N. Y................
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn..........
G. Shimaitis, Montello, Mass..............
A. Klimas, Hartford, Conn................
F. Abekas, Chicago, Ill. ....................
ALDLD 20 kp. Binghamton, N. Y. .. 
Grand Rapids Vajininkai.............
A. Gudzin, Schenectady, N. Y.........
B. E. Senkeviciene, Easton, Pa.
F. Gervickas, Athol, Mass.......... .
J. Burba, So. Boston, Mass'.......... 
Math. Senkus, Greenfield, Mass. .. 
F. Wilkas, Wilmerding, Pa...............
A. Bakanauskas, Portland, Me..........
A. Sabuliene, So. Boston, Mass. ....
J. Mazurka, Worcester, Mass..,... .J.
K. Romikaitis, Reading, Pa... . ...........
J. Grybas, Norwood, Mass. '....... 
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. • ... 
Baltimore^ Draugų Kolektyvas.......
J. Žilinskas, Lewiston, Me. .. . . .........
S. Pėnkauskas, P. Tamašauskas, 
4-rių Kolonijų Kapitonai..................
J. Kazlauskas, Hartford, Conn.... • •
P. Šlekaitis, Scranton, Pa..................
A. Evans, Rochester, N. Y................
P. Šlajus, Chester, Pa.........................
ALDLD 136 kp., Harrison, N. J........
S. Puidokas, Rumford, Me... . ...........
W. Naruševičius, Kenosha, Wis.........
K. Kuzmickas, Harrison, N. J.............
A. Valinchus, Pittston, Pa................
S. Mason, New Haven, Conn......... • •.
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa...........
M. Valentą, Cleveland, Ohio • •.........

~ A Pipiras, Pittsburgh, Pa; .. ............
E. čeikienę, S. Boston, Mass...........• •

, L. Prūseika, Chicago, Ill.......................
Maty Siekis, Gardner, Mass..
A. Lipčiųs, Eddystone, Pa.... . ............
V. Turauskas, Schuylkill Haven, Pa. ..

741
647
638
576

■ 558
398
370
315
258
240
224
205
192

, 194
184
168
162
154
143
124
116
110
110
107
102
99
80
77

. 70
62
60

58
58
55
55
54
47
46
44
44
44
38
30
22
22
22
22
22 .
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Berlyno ugniagesiai gesina gaisrą po to, kai Anglijos 
bombanešiai bombomis padegė visą eilę pastatų.

Klausimai ir Atsakymai
Pa- 
Aš, 
už-

per paštą registracijos kor
tą. Jeigu dar- negavote, tai 
gal dar neišėjo mėnesis lai
ko nuo užsiregistravimo. ..
. Ta korta nieko daugiau 
nereiškia, kaip tik pakvita
vimą arbū parodymą, kad 
ateivis užsiregistravo. Įsta
tymas nereikalauja, kad 
žmogus tą kortą visuomet • 
nešiotųsi su savimi. Tačiau 
žvarbu kortą saugiai užlai-

Klausimas:
Gerbiama Redakcija: 

aiškinkite tokį dalyką, 
kaipo ateivis nepilietis, 
sire^istravau, bet jokio pa
liudijimo negavau ir bijau, 
kad nepakliūčiau į bėdą, jei-' 
gu kas paklaustų įrodymo.' 
Ką aš tūrių daryti ?

Draugiškai, 
. Skaitytojas

Atsakymas:
Visai nesirūpinkite. Užsi-I kyti, idant prisiėjus reikalui 

registravote ir būkite ra- galėtumėte parodyti. Ypa- 
mūs, ries savo užduotį jau tingai jeigu kada norėsite 
pilnai atlikote. Įstatymas gauti pilietines popieras, 
nurodo, kad po užsiregis- valdžia pareikalaus regis
travimo ateivis turi gauti tracijos įrodymo.

■■ <
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trečias puslapis

As I Was
Saying...

J. Stenot.

LITHUANIAN 
PERSONALITIES JONAS VALENTIS

Introducing Our Selves

With the exception of Mike 
O’Phone personal columns in 
the LYS have been noted for 
their absence. Let us then, in 
our way, add that little neces
sary touch.

“As I Was Saying...” will 
be a regular column in the 
Youth Section. All views ex
pressed will be my own. And 
if you don’t like them, you’re 
welcome to write in and com
ment. If you do like them once 
in. a while, let us know anyway.

John L. Lewis

an opposition to Miss 
harsh comments on 

Lewis in the November 
of the Youth Section.

In beginning, I would like to 
register 
Anne’s 
John L. 
1 issue
I am glad we disagree, though, 
for it shows that there is still 
plenty of room for argument 
and discussion in these pages.

For the past few years John 
L. Lewis has been the outstand
ing progressive leader of labor. 
As head of the CIO he has 
helped to organize millions of 
the unorganized and leaderless. 
Their unions have won for 
them increased wages, better 
standards of living, a securer 
future and far better working 
conditions. These things cannot 
be forgotten.

That he is still cognizant of 
labor’s needs is known by the 
fact that this week end John 
L. Lewis proposed a three-point 
program for the protection of 
labor and civil rights under the’ 
State Guard Act recently 
signed by the President.

A number of unions are al
ready on record as supporting 
I^ewis’ condemnation and re
pudiation of the Roosevelt Ad
ministration. That they do so 
is not, howeVer, an acceptance 
of Willkie as one who would 
serve the best interests of or
ganized labor.
It is necessary, we feel, to 

stress these points in comment
ing upon Miss Anne’s article.

Nazr Activities

THE YOUTH SECTION has re
vived its policy of ‘‘Tin Typing” 
Lithuanians who have distinguished

Stasys Pilka of the Lithuanian State 
Theatre. Fbrming a group of tal
ented players they toured many In all he has acted in from 3,000 

to 4,000 performances in 132 dra-

The Next Step For All Those 
Young Registered Americans

Under the BurkeWadsworth selective service law, registra
tion of all men between twenty-one ahd thirty-five years, in
clusive ,has been completed, and the War Department’s na
tional lottery drawing held on Tuseday has determined the 
order in which the registrants will be classified, picked and 
inducted to a year’s training®———-—- - ~rr . t-. , t each board places its men into onein the United States Army, rol- of four general classes:
lowing is a description of the next 
step in 
civilians 
Army.

the process of transferring 
from home and job to the

Classification
of the local draft boards 
engaged in rearranging its 

order 
national 
that all 
are as- 
all men 
assigned 
until all 
numbers

Each 
is now 
registration cards into the 
prescribed by Tuesday’s 
draft lottery. This means 
mon with Serial No. 
signed Order No. 1, 
with Serial No. 192 
Order No. 2, and so 
men have been given 
according to the order in which 
their serial numbers came out 
the lottery bowl.

Now the local board is ready 
classify its men, with regard 
whether they are available for mil- 
litary service. For this, the board 
needs additional information about 
each man. This information will be 
obtained through detailed eight-page 
questionnaires.

The boards will mail these ques
tionnaires to registrants at the rate 
of about fifty a day, starting with 
its fifty lowest-order numbers. By 
early next week the first fifty men 
in each draft board should have, 
their questionnaires.

They have five days in which to 
fill them out and return them by 
mail or in person to the local draft 
board, which has its office in a pub
lic school in the man’s neighbor
hood. Each board consists of three 
citizens, above draft age, serving 
voluntarily without pay.

If a man has any trouble filling 
out his questionnaire, he may go to 
his local board and get help and 
advice from the local board’s ad
visory board, a separate threelman 
group of local citizens.
The questionnaires ask details of 

physical condition, education, occu
pation, dependency, previous mili
tary service, citizenship, salary or 
wages, etc.

On the basis of this information,

158 
and 
are 
on, 
new

of

to
to

THE BILL 
OF RIGHTS

we are to honor the name of Jonas 
Valentis, who for the last twenty- 
five years actively participated as 
Student, 
field of

Jonas
of day
of Boston but only remained there a 
few weeks and was taken Io Lith
uania.

actor and teacher in the 
Dramatic Art.
Valentis first saw the light 
in our New England city

1926 and 1927.
Work With Stars 

1927 came the start of a more

2— Deferred because the 
more valuable to defense or 
welfare in his civilian job 
the Army.
3— Deferred because of de

the second and 
not be drafted, 
the event the 

actually at war.

Class 1—Available for immediate 
military service.

Class 
man is 
general 
than in

Class
pendents.

Classn4—Deferred because of phy
sical condition, or by law.

Those placed in 
third classes will 
unless perhaps in 
United States was
Men in the fourth class because of 
physical disability, are considered 
unfit for service.

So it is from Class 1 that men 
will be taken. This class is sub
divided into five other classes, as 
follows:
Class lrA—Available and fit for any 
kind of military service.

Classl-B—Available but, because 
of some physical defects, fitted only 
for limited military service.

Class 1-C—Men already in the 
United States land or nayal forces. 
(These men, in most cases, did not 
have to register on Oct. 16 but the 
local board obtains the names and 
lists them as a matter of record to 
be used in figuring quotas.)

Class 1-D—Students fitted for 
any kind of military service, but 
who will not be drafted until com
pletion of the academic year, or un
til July 1,1941, which 
first.

Class 1-E—Students
for limited military service, because 
of some physical defects.

Class 1-A—naturally is the cream 
of the crop and from it will be 
taken the men actually sent to 
training camps. It is estimated that 
one out of every four or five men 
are Class 1-A. In general such men 
will be single, in good physical 
shape, with no dependents and not 
holding jobs vital to defense or ge
neral welfare.

ever comes

fitted only

THE LOUDSPEAKER
BY MIKE O’PHONE

Bunni Shellan, Johnny Adams and, Tom Yermal, Lith sports writer is _ a__ _ a _ _ _________ ? »-»» ms-* hL. nl * * A 1 1Donnie Nichunsky were injured 
slightly in an automobile acci
dent this Sunday while enroute 
to Great Neck. All three needed 
medical attention ...

now preparing his annual “All 
Lith-American.” We hear it will 
be published, with pictures, in a 
forthcoming issue of the Tiesa...

The Bill of Rights which is a 
part of the United States Constitu
tion, guarantees to every person cer
tain rights, among them, freedom 
of speech, freedom of the press, se
curity of one’s person and home.

Freedom of Speech: This means 
more than mere right to express an 
opinion freely. It includes the right 
to picket, the right to hold public 
meetings, etc. It is well to know 
that a public meeting may be held 
in the City of New York without a 
permit • therefor from the police or 
any other authorities. As a matter 
of fact, if you are holding a lawful 
public meeting, and some person 
without authority disturbs the meet
ing, you are entitled to have him 
arrested.

Freedom of the Press: This in
cludes qne’s right to inform the pu
blic about political, social or econo
mic matters through the distribution 
of leaflets and handbills, or any 
other literature.

Search Warrants: It is the law of 
the land that no man’s home shall 
be visited against his will by any 
public officer, be he a police officer, 
detective, immigration inspector, or 
any other official, for any purpose 
whatsoever, except when in posses
sion of a search warrant. A search 
warrant is a document which de
scribes with definiteness the premi
ses to be searched, and the papers 
or effects to be taken away. It must 
be signed by a judge and must bear 
the seal of a court of law. Upon 
demand, the officer executing the 
search warrant must exhibit it. 
Upon demand he must also exhibit 
his badge showing that he is an of
ficer of the law. The search -warrant 
is the limit of the officer’s authori
ty. It is wise to demand that the 
officer show his authority and ex-1 
hibit the search warrant since only 
those premises which are specifical
ly described in the search warrant 
may be searched and no other; only 
those papers anc| effects specifically 
described in the search warrant 
may be seized and no other.

The right to be secure against un
lawful search and seizure is a broad 
and comprehensive one and includes 
one’s union headquarters, club 
rooms or arty other premises belong
ing to an organization under whose 
auspices any gathering is held.

It is 
person 
witness 
that a 
cannot 
statement whatsoever to any po
lice officer, District Attorney, Grand 
Jury, Judge or anybody else. It is 
well to remember that one \yho is 
taken into custody by the immigra
tion authorities cannot be compelled 
to make any statement.

had its per- 
4, 1915, in

presentation

Begins With Lithuanians

Upon his return to the United 
States he eventually come to re
hearse for a Lithuanian production, 
a property of all true Lithuanians 
of those bygone years when it was 
practically a duty to do your bit 
on the stage. He first appeared 
before the footlights in the play, 
“Gpdri Našlė”, which 
formance on October 
Brooklyn, N. Y.
. The director of this
was Juozas Kačergius and the spon
sor was “Lietuvių Kelionės Pašalpos 
Draugystė”, a worthy, organization, 
but now quite extinct.

However, it is of interest to know 
that Jonas Valentis’ real ambition, 
at that time, was to be a concert 
pianist. His instructor was Stasys 
Šimkus whose melodies are 
known amongst Lithuanians all 
the world. ' ■

First Training•
After his first experience on the 

stage in 1915 ,the young Jonas de
voted two years to music and a ge
neral academic schooling in the in
tricacies of American knowledge.

In 1917 Alexander Vitkauskas 
came from Petrograd to Brooklyn 
and set out rehearsing Schiller’s 
“Ijntrigue and Love” with Jonas 
Valentis in the cast. Within the 
next two years Valentis toured the 

j Lithuanian colonies of Baltimore, 
Philadelphia, Boston, Waterbury and 
Elizabeth with important parts in I 
seyen plays.

Intensive Study
Culminating this, he became a de

voted student of dramatic arts and 
found a teacher in the person of

In 
serious trend as Jonas joined the 
Laboratory Theatre under the dir
ection of Richard Boleslavsky. In 
1928 he joined the Civic Repertory 
Theatre under the direction of the 
famed Eva La Gailiene.

During the 1931 season he was 
with Maria Ouspenskaja, formerly 
of the Moscow Art Theatre, but to
day located as a star in Hollywood 
filmdom.

The year 1932 found him with the 
Players Repertory Theatre where 
he rose to the Vice-Presidency, 
coupled with another position as 
Chairman of the Theatre Committee. 
Illness, however, prevented further 
work with the Players Repertory 
Theatre and in 1935 Jonas Valentis 
was teaching students at Maria 
Ouspenskaja’s studio.

It was in 1937 that Jonas studied 
with Kamisarjevsky of the Moscow 
Art Theatre for a special job of 
Hamlet. In 1938 he came 
Madame Ouspenskaja as a 
and today he is teaching in 
partment of Dramatic Arts 
York University.

The degree of Bachelor of Arts in 
Dramatics. was 
by Columbia 
This probably 
tis the only
with this special degree from a 
well-known college.

back to 
teacher, 
the De
in New

well 
over conferred upon him 

University in 1935. 
makes Jonas Valen- 
Lithuanian-American

Lonesome Bobby Zukauckas left the 
Pirmyn Chorus concert rather 
early after finding out, well, af
ter finding out...

shows how 
in Lithuan- 
and orga- 
to disrupt. d.

What Brooklyn lad looks as if he 
has been eating borscht lately 
(at a recent dance especially)— 
and it wasn’t the girl friend who 
served him. Nuf sed ...

When Leo Tolstoy’s ‘‘Tamsybės Ga
lybė” is presented on the Sun
day afternoon of November 17 
watch Aldona Juodeška in one of 
the leading roles. Don't be sur
prised if the tears are real 
ones! ... *

the law of the land that no 
shall be compelled to be a 
against himself. This means 
person accused of a crime 
be compelled to make any

JOO

L . ;= J 
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JONAS VALENTIS“Johnny Got 
His Gun”

A Review

mas and comedies, plus 18 operas 
and operettas. Some of the record 
ones are:

Musical—Artists and Models—315 
performances.

Musical—Officers and Soldiers—• 
212 performances.

Musical—Carmencita and Soldier 
—110 performances.

Chekov’s -
performances.

Chekov’s—Sea Gull—72 perform
ances.

Moliere’s — Would Be Gentle
man—46 performances,. -

Camillie — 32 performances.
25th Anniversary
we friends of Jonas Valen- 
organized a committee to 
his 25th anniversary as

Cherry Orchard—86

Today, 
tis have 
celebrate 
actor and for his life-long devotion 
to the spreading of culture among 
Lithuanians.

On Saturday evening, November 
16 at Brooklyn’s Shubert Hall, the 
curtain shall rise to disclose a sup
erb presentation of ‘‘Aušros Sūnus”. 
This will’ be followed by a matinee 
performance Sunday afternoon with 
the Newark Sietyno Chorus helping 
celebrate with operetta ‘Kuprotas 
Oželis”. The Sunday evening presen
tation shall be ‘‘Aušros Sūnus”.

These are to be of exceptional 
merit, for not only has Jonas Va
lentis been drafted to act and dir
ect, but he also has splendid sup
port from an industrious cast.

—Graf Ernest.

VITAMINS AND FOODS
by J. F. Borisas, Ph. C., O. D. 

and George Kliphen, M.
! PART II

VITAMIN B HAS ten 
factors but up to the 
writing onlyi five have been 

The B, Vitamin

A.

In the November issue of the 
“Tiesa English Section” Frank 
Stulgis makes a number of im
portant comments on fifth col
umn propaganda among Lith
uanians in America. In the ar
ticle “Nazi Activities Among 
Liths Exposed” he 
groups are at work 
ian-American clubs 
nizations striving
them and break them up from 
within.

That such groups exist has 
been common knowledge, par- 
ticularlly since Lithuania be
came a Soviet Republic.

Mr. Stulgis mentions a com
mon type of propaganda—that 
being used to create a “hope” 
among Lith-Americans that 
Hitler will be “savior” of Lith
uania.

In reference to this, we re
call reading an interesting ar
ticle in a Lith newspaper the 
other day which was an imagi
native “History of the Future”. 
In it Germany played an im
portant part in the “freeing” 
of Lithuania. Wishful thinking, 
if there ever was any!

We look forward to the next 
article in the series. We also 
hope that a number of so- 
called Lithuanian patriots be 
named.

Ever hear of a “living library”? 
One of these strange things existed 
in ancient Rome. It seems that it 
was owned by a man who was ex
tremely wealthy, but whose intellect 
and conversation were just so much 
"cold metal.” He finally solved his 
problem in this manner: he com
manded each of his Servants to 
learn a certain book by heart. Not 
a simple matter, because the books 
were the Iliad and Odyssey —ra
ther thick Volumes, but the best
sellers of that time.

M. Solomskas, secretary of the 
ALDLD, is now vacationing 
his Wife on a 
south ...

leisurely
with 
trip

Aldona šertvietytė, also in the same 
play, is an American-born and an 
American-grown girl even though 
her fluent Lithuanian makes ma
ny a person think she has just 
come off the boat...

read

Joseph Sacal, youth
gested adapting

organizer, 
the

sug- 
sailors’ 

“sweetheart in every port” policy 
to one that would fit (adventure
some LDS members: "A Sweet
heart in Every Branch”. What a 
slogan for the Bachelors’ 
Club!...

Carnegie Hall, New York, will be 
the scene of Vytautas Bacevičius’ 
debut piano recital this month ...

One of the features at Laisye’s Con
cert on November 10 will be Dor
othy Bubniūtė, a young girl who 
is quite a dancer. It’s a treat to 
see her...

Armistice
Dance In
Cleveland

LDSCLEVELAND, Ohio.—The 
youth branches of Cleveland always 
aim to please, and since you always 
want something different, something 
better—well, here it is:

The Cleveland Branches No. 201 
and 227 are holding a special ARM
ISTICE DANCE on Saturday, Nov- 
ember 9, 1940. Come in all your 
glory to the Lithuanian Hall 
6835 Superior Ave. at 8 p. m.

There will be the rhythms of 
suave “Royal Ambassadors” 
dance to. You can even do the
Conga of you wish. Delicious beve
rages and food will be there. You 
will be able to have an enjoyable 
evening for the small sum of 30c 
if you buy your tickets'in advance.- 
Tickets are 
door.

So, here’s 
cheers for the Red, White and 
Blue—let’s have a big turnout.

Acquila Bekevlc.

at

the 
to 

La

35c if bought at the

ending with • three

At their last meeting the Metro 
LDS Council accepted a sugges
tion from Boston that the forth
coming LDS Eastern Seaboard 
Conference be held in the Baked 
Bean City in the middle of sum
mer, 1941...

We are indebted to John Paine 
of Federated Press for the joke of 
the week of this issue. It is one 
told by Lucius Beebe, newspaper 
columnist who writes almost ex
clusively about and for the very 
rich.

Mr. Beebe wrote this one about 
the be-diamonded doll who set out 
to impress a jewel-burdened dowa
ger in a Nevy York’s Colony Club.

“Oh, dear, they’re getting a 
dim,” the girl says. “I simply 1 
open a bottle of champagne.”

“Champagne? Why?” asks 
friend.

“My dear, I always clean my
However do

little 
must

her

dia-
monds in champagne, 
you clean yours?

*‘Oh, I never clean
When they get dirty I just throvt 
them away,”

them at all.

ORDER, PLEASE
At Peterstown, W. Va., • there 

fifteen boys in the Jones family. 
When they go to the table the 
first thing they do is to elect a ser
geant-at-arms. ,

are

In all my life I have never 
more stirring or a more vividly 

composed piece 
Johnny Got His Gun. From begin
ning to end, the horrors of war 
are exposed and the necessity for 
neutrality is strongly confirmed. 
Dalton Trumbo, the author, Uses an 
entirely different style of writing 
from the one you ordinarily come 
across, and yet he produces such 
sharp cutting effects in the book.

Johnny Got His Gun is a novel 
in which Joev Doran, one of the 
“dough boys” in the last World 
War is torn apart by bursting 
shell. He wakes up in a hospital 
and finds out, With painful slow
ness, that hq must lie on his back 
for the rest of his life—-without 
arms, without * legs, without 
eyes, nose, mouth or ears. What a 
fate for any man!

1 One must 
imagination 
this human 
less, living 
most as if 
through this 
Trumbo carries one into the waves 
of thought that come and go, at 
intervals, in this human wreck’s 
brain.

As I read, my feelings were car
ried on, despite myself, and I be
came completely absorbed 
sensations, questions, and 
erings of a man’s mind, 
and amazing it seemed to 

Curiously enough the setting of 
the story is in Joe 
away back inside, where all the 
little cells work so 
hospital atmosphere 
strange thoughts 
setting.

One thing, however, struck me as 
being 'wonderful. Joe Doran finally 
breaks through the darkness and 
loneliness around him by develop
ing a code with the nurse who 
would write on his stomach and he 
wo.uld nod or shake, his head iri 
agreement. He soon learned to tap

a
of writing than

have strong feeling and 
to be able to visualize 
being, absolutely help- 
so horribly alone! Al- 
he himself had gone 

experience. Dalton

in the 
wond- 

Strange 
me.

Doran’s brain,

laboriously. A 
and these 

complete the

David Butler, a well known Shake
spearian actor of that period. After, 
that he changed to a new instructor 
Kacheloff of the Moscow Art Thea
tre on tour in New York in 1924.

Then came three years of intense 
study in the American School of 
Dramatic Arts located in Carnegie 
Hall, New York. Graduating, he re
ceived the highest honors of the 
class and was awarded the school’s 
Gold Medal of Honor. He played 
Romeo, in “Romeo and Juliet” at 
the graduatiop exercises.

Always a Lithuanian
However we, not only as dra

matic arts lovers but as Lithuanians, 
must not forget that during these 
years of study Jonas Valentis did 
not alienate himself from life am
ongst the Lithuanians.

It was rare that a Lithuanian 
play did not have an eager Jonas 
Valentis in the cast, and in this 
manner he played for many dif
ferent organizations. It was during 
this period that Jonas allied with

common 
Joe Do-

difficult

out in the Morse Code his message 
to the world. Incredible, isn’t it?

There is beauty of style, though 
not in the way you regard as beau
tiful. The author had a great deal 
of force, and uses only the 
and simple words that any 
ran would use.

In some spots the book is
to read. It isn’t so easy to put a 
man’s mind on paper. Nevertheless 
the means employed express the 
reality of his situation splendidly.

In concluding, I want to say that 
I really enjoyed reading this strange 
book. Now I can understand why 
some people become insane. When 
I had 
closed 
for a 
about 
dead man shattered and broken by 
a savage and bitter entanglement. 
Sounds very strange, I know, but 
that’s the way it affected me. And 
I can truly say—I don’t want war!

—Connie Gragis.

read the last'page and had 
the cover, I just sat there 
half hour, thinking—thinking 
the thoughts of this living

NO MORE WORRY

known 
present 
synthe

sized. The B, Vitamin (thiamin 
chloride) usually not attained in the 
daily ration, is important in the 
prevention of polyneuritis or Beri
beri, and also essential for growth 
500 I. U. (International Units) are 
necessary. The Vitamin B, content 
of spme foods rich in this vitamin is 
(per 100 gm.) Pork 200, old type of 
oatmeal 180, Lima beans (canned) 
115, 15 peanuts 70, unpolished rice 
50 prunes 25, butter (pad) or cheese 
(100 gm.) 36, liver 40, .beef 
chicken 10, whole wheat bread 
slice) 20, fish 0.

From the above list it may 
seen why the daily required units 
of this vitamin are not usually con
sumed. For example, a breakfast 
consisting of prunes, oatmeal, two 
slices of whole wheat bread or toast 
with butter would furnish approx
imately 317 units of Vitamin B. It 
is assumed that this meal would not 
be the' same each day nor would 
the average person be likely to in
clude in his diet each day, peanuts, 
lima beans, vice etc. So that even 
were the breakfast the same, there 
would still remain 
up the difference.

The study of 
more or less in 
without doubt the continued and 
intensive research which is going 
on, will in time evolve a. diet with 
a perfect or nearly perfect unit 
count of vitamins easily attained 
each day. For example, the B 
complex which contains a combina
tion of various factors is still being 
carefully studied. The daily requi
rement of B complex is not known 
at the present time. Nicotinic acid 
is the important element in this 
vitamin and the daily requirement 
is 25 mg. (miligrams). An excellent 
source of B complex which will pre
vent or cure Pellagra includes Brus
sels sprouts, milk, buttermilk, kale, 
peas, tomatoes, liver and rye yeast.

B2 Riboflavin, is an antidermatitic 
(preventive of skin conditions) and 
growth factor. It is contained in 
beef liver, yeast and generally in 
meats. It is also thought to pre
vent cataract formation and Pellag
ra. The fruit and vegetable sources 
of Vitamin B2 (G) are: Prunes 75, 
Sherman-Bourquin Units per ounce, 
Ripe plantains 57, Turnip and Beet 
tops 80, Carrot tops 60, Dried peas 
35, Spinach 28, Cabbage 25, bana
nas 10. The meat and dairy sources 
are: Liver 250, Kidney 225, Veal 42, 
Beef 35, Malted Milk 71, Egg yolk 
65, Egg White 30. The most potent 
sources of Vitamins B2 (G) are: 
Concentrated yeast 2000 S. B. U. 
per ounce, Liquid Cereal Milk Ex
tract 500, Dry Brewers yeast 400. 
The daily requirements (minimum) 
in infants and children, 100 S. B. 
U., in adolescents 200, adults 200, 
and in expectant and nursing mo
thers 400. The Sherman-Bourquin 
unit represents the minimum aver
age daily amount required to pro
duce during a period of 28 days, 
an average gain of 3 grams per 
week in a rat depleted of Vitamin 
B2 (G).

The reason for the ^ndentification 
or association of Vitamin G with 
B2 is because G, originally believed 
to be a single substance, has since 
been Indentified as a complex of a 
number of substances and these two 
have been studied in detail. The one 
is a growth promoting vitamin and

12,

be

183 units to make

vitamins is still 
its infancy and

Now that the world’s baseball se- the other an, anti-pellagra factor, 
ries is over and out of the way, I only the former has been chemically 
OUr 131,000,000 people can relax, indentified.
settle down and pay attention to The lack of agreement between 
something else again. 1 the European and American inves-something else again.

----------------- s------------------------------- 
tigators, the former using the let
ter B2, accounts for the two usually 
appearing in combination. More re
cent developments in research have, 
however, caused these two letters 
to be used together as G is generally 
accepted as being part of the B 
group.

B6 (Hexa-betalin). This vitamin 
has only recently been synthisized 
but the writer has not yet been 
able to find any literature which 
specifies any foods rich in this 
factor. Certain signs and symptoms 
which have been connected with B6 
deficiency are, extreme nervousness, 
insomnia, irritability and abdominal 
pain. Apparently, certain types of 
neuritis may be benefited by 
bination of B6 and Bl. It 
tain that with the rapid 
made in the vitamin field
search, the B group will one day be 
completed. Until such time, we 
mUst concern ourselves with those 
five factors which have already 
been synthesized and the other vi
tamins which we know. Nature no 
doubt, has various ways of influen
cing our eating habits by establish
ing a longing for certain types of 
food. The sense of taste and smell 
are guides to some extent but*may 
at times be misleading so that some 
knowledge 
cessary to 
paths.

a com- 
is cer-, 
studies 
of re

of food elements 
guide us alon# the

Vitamin C
C. The daily diet

is ne
proper

shouldVitamin
contain 500 I. U. of this vitamin to 
prevent scurvy. It must be taken 
daily as it is poorly stored by the 
body and is necessary to good 
teeth formation and activates col
lagen, a requisite for healing of 
wounds. Vitamin C is present) in 
100 gm. portions of the following 
foods. Parsley and red pepper 4,- 
800 I. U., green pepper 2,400, water 
cress 2,500 raw kale, 1,200, raw 
spinach 1,100, tomato juice 600, or
ange 1,000, lemon 600, grapefruit 
600, lime 500, coleslaw 
frigeration does not affect 
min C content of foods 
they are not exposed to 
It is easily destroyed* by 
cooking and partly destroyed Uy 
pasteurization. Therefore it is seen 
that where air is excluded during 
cooking, the vitamin may be pre
served. Excessive irradiation, in 
other words, exposure to ultra-vio
let light will also destroy this vita
min. Certain chemicals, such as 
those used in lead sprays greatly 
reduce the vitamin C content of 
fruits. Apples and bananas are al
so a potent source of Vitamin C. 
In cases where the person is aller
gic to citrus fruits, the synthetic 
vitamin may be safely used.

A general weakness, headache, 
restlessness and impaired digestion 
are some of the symptoms of vita* 
min C deficiency. Fractured bones 
do not knit properly, the joints be
come tender and the teeth defective. 
In fact resistance to infection is 
lowered an din general, growth is 
retarded.

Vitamin D
Vitamin D. The exact composition 

of Vitamin D is as yet unknown. 
Whether the 
the same as 
question still 
gation. No 
stance has yet been isolated from 
the natural product to prove this 
point. It is frequently associated 
however, with Vitamin A in nature. 
A deficiency of Vitamin D to any 
extent results in such deformities 
as rickets, bowed legs ,etc., due to 
the fact that instead of bone for
mation, we have instead, poorly cal
cified cartilage. This cartilage then 
yields to the strains which it is 
unable to Withstand resulting in the &j 
deformity.

(To be continued) d

500. Re- 
the vita- 
providing 
the air. 
ordinary

synthetic substance is 
natural vitamin D is a 
the subject of investi- 
chemically pure sub-
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LAISVES KONCERTAS
Paskutines Dienos. Prašome Tuojau įsigyti Bilietus

Puiki programa, kurią išpildys sekanti talentai:

Georges Doubrovsky muzikos ir 
dainavimo mokinosi Maskvos Kon
servatorijoj. Dainavo Maskvos 

z operoj; dainavo Berlyne Štaats 
operoj ir Viennos Folks operoj, 
taipgi Paryžiaus Grand operoj. 
Pereitais metais dainavo Latvijoj, 
Estonijoj ir Lietuvoj, Kaune. Tū
lą laiką dafriavo Metropolitan 
operoj, New Yorke.

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

nant “Laisvės” koncerte

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

Blruta Ramoškaitė, sopranas
Aukštai išsilavinusi dainininkė- 
solistė. Ji dainuoja Ameriko
niškai publikai per radio ir 

koncertuose.
Tai ir vėl turėsime progos ją 

išgirsti “Laisvės” koncerte.

Antanas Višniauskas, baritonas 
Puikiai išsilavinęs dainininkas, kuris 

dažnai girdimas per radio didžiojo 
New Yorko apylinkėje.

įvyks Lapkričio November
KONCERTAS PRASIDĖS 

3:30 VAL. PO PIETŲ 
--------1 e i-------- 

a

Įžanga Koncertui 
50c. 75c ir $1.00

Sėdynės Rezervuotos

PETRO RETIKEVIČ1 AUS 
, 6 Kavalkų Orkestrą

Gros Šokiams

Vien Tik Šokiams 
Įžanga 40c

DOROTHY BUBNICT®
Puiki scenos Šokikė

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

)

BUS LABOR LYCEUM SALĖJE
949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.

BMT eieveiteriu, Broadway linija važiuojant reikia išlipti ant Myrtle Avenue.
Ensemblis “Aidbalsiai,” vadovaujamas kompozitorės Bronės 
Šalinaitės. Tai aukščiausiai muzikoje išlavinta lietuvių grupė 
Amerikoje. “Aidbalsiai” dainuos lietuvių liaudies dainas ir 

duos operetišką aktą iŠ čigonų gyvenimo.

Kiekvienas dienraščio “Laisves” patrijotas, kiekvienas lietuviu meną branginantis žmogus privalo dalyvauti 
šiame koncerte. Čia pasigerėsime gražia programa, čia pasimatysime su daugeliu pažįstamą ir įsigysime naują 
pažinčią. Tuom pat kartu paremsime savo dienraštį.
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New Haven, Conn Iš Pietų Amerikos kare. Įžanga 75e. y patai.
Kiek man yra žinoma, ta 

šį sykį vakarienė buą taip tin

Kas Sumušė Franciją?
Čionai spalių 30 dieną atsi

lankė nepaprastas svečias var
du Pierre Cot, buvęs Franci- 
jos Blumo kabineto orlaivyno 
ministeris. Jis kalbėjo Yale 
Universiteto studentams bė
gamosios istorijos klasėje.

Cot aiškino apie situaciją 
Europoje ir palietė dabartinį 
karą, kuriame Francija buvo 
taip greitai ir taip begėdiškai 
supliekta. Cot iškėlė aikštėn 
.tikrąsias Francijos susmukimo 
priežastis. Pasak jo, Franciją 
pražudė jos pačios valdančio
ji klasė.

Ta valdančioji klasė išsi
gando savo žmonių, tai yra, 
revoliucijos. Vokiečių propa
ganda, sakė Cot, įtikino Fran
cijos aristokratiją, kad jai 
daug pavojingesnė komunisti
nė revoliucija, negu Hitlerio 
pergalė.

Francija galėjusi karą lai
mėti. Bet tas karas turėjęs 
būti ilgas, gerai paruoštas. 
Tačiau karui nusitęsus, sako 
Cot, galėjo kilti revoliucija, 
Francijos liaudis galėjo paimti 
galią į savo rankas. Tad val
dančioji klasė baigė karą ir 
Franciją atidavė Hitleriui.

Cot taipgi prisiminė iš Fran
cijos istorijos. Kaip tik pana
šiai, bijodama proletarinės 
revoliucijos Paryžiaus 
nos laikais, Francijos 
kratija pardavė savo 
Vokietijai.

Kunigai ir Tautininkiški Val
katos Provokuoja ir Skun

džia Valdžiai Visus Dorus 
Brazilijos Lietuvius

ir

me: Kiekvienas doras lietuvis, 
perskaitęs tik šio šlamšto titu
lą, nieko neabejojęs ir negal
vojęs pasakys, kad “Argenti
nos Lietuvių Centras” pradėjo 
dirbti judošišką naujo išlais
vintos Lietuvos vergimo darbą. 
Būtų labai teisingai, kad tas 
komitetas pasivadintų Komi
tetas Lietuvos pavergimui ir 
smetoninės - fašistų vergijos 
grąžinimui.

ŠYPSENOS

Duryea, Pa

Komu- 
aristo- 
kraštą

Rep.

buvo
Du-

Spalių 23 dieną vėl 
nagrinėjama byla prieš 
ryea majorą (burdžę), seniau* 
buvusį taksų kolektorių, šau
kė ir visus nuskriaustuosius ir 
kaltininką Edvardą Olčiką. 
Nuteisė nuo 3 iki 6 metų ka- 

/ lėjiman už pasisavinimą 14,- 
XQ00 dolerių visuomenės pini- 

gh. O nuskriaustieji turės an
tru kartu užsimokėti taksus.

Einu ir susitinku pažįstamą, 
seniau buvusį WPA darbinin
ką. Dabar jis dirba pas mažą 
kontraktorį. Apie savaitę 
bo už dyką ant akmenų, 
glies rado tik 18 colių, 
anglies išdirbo 5 dienas, o
kėt gavo tik 7 dolerius. Sako, 
geriau mirti, negu tokį darbą 
dirbti. O 
da todėl, 
kuri irgi

dir-
An- 
Ant 
mo-

pašalpos jam neduo-; 
kad jo duktė dirba, 
mažai uždirba.

J. Kaspariūnas.

Krislai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

sako, jei jis būtų prezidentu 
išrinktas,—dar daugiau turto 
išleistų ginklams ir dar dau
giau remtų imperialistinį ka
rą.

gaisro, 
žiūrint, 
paclary- 
kunigų

Lietuvos Įvykių Atgarsiai 
Brazilijoje

Vienas mūsų bendradarbis 
prietelis rašo iš Brazilijos:

Manau, jog Jūs jau gerai ži
note, kad žlugus Lietuvos fa
šizmui, pas mus sukilo visos 
šlykščiausios esybės prieš da
bartinę Lietuvos Vyriausybę 
ir S. Sąjungą, užtai, kad tuo 
Lietuva išvengė karo 
tarptautiniu atžvilgiu 
o šalies viduje tapo 
tas galas dvarininkų,
ir fašistų sauvaliavimui.

Taipgi man’au, kad gerai ga
lite žinoti, kad pas mus ran
dasi keletas Smetonos atsiųstų 
“penktosios kolonos” agentų, 
Rokiškio ir Tauragės laukų 
valytojų, kurie išvien su ku
nigais, eks-konsulo Polišaičio 
vadovaujami, varo akciją ne! 
tik prieš Lietuvą, bet ir visą 
Brazilijos lietuvių koloniją. 
Šmeižtai ir provokacijos pasi
pylė iš visų pakampių. Bet 
dar tuo nesitenkina Lietuvos i 
valstiečių išplėštais litais Sme-1 
tonos penėti peniukšliai; ; 
dar griebėsi šnipinėjimo ir 
skundų amato prieš visus do
rus Brazilijos lietuvius, steng
damiesi tuo prisigerinti vietos 
valdžios, organams, kurių pa
galba ir mano išlaikyti vietos 
sąlygoms, savo predominavi- • 
mą kolonijoje. Bet visi dori 
lietuviai, nors ir daug nuken
čia nuo jų skundų, šnipinėji
mų ir provokacijų, vistiek sa
vo širdimi stovi su Naująja 
Lietuva.

Kunigai grąsina būk neduo
sią griekų atleidimo, kurie tik 
neduosią jiems pinigų ir nepa
sirašysią jų organizuojamam 
protesto laiške prieš Lietuvos 
Vyriausybę. Polišaitis iš kitos 
pusės, kartu su visu “Bandei- 
rantes” štabu, nusprendė im-. 
tis net tokių jėzuitiškų prie
monių, kaip krikšto metrika
cija, kurios pagalba nusitarė 
apkrikštyti žydais visą 90 
nuoš. Brazilijoje gyvenančių 
lietuvių, kurie tik “karo nes
kelbia” naujajai Lietuvai, ne
niekina jos Vyriausybę ir Sov. 
Sąjungą.

Kadangi šuns balsas į dan
gų neina, — sako lietuviška 
patarlė, tai ir šių išgamų visi 
virš minėti žygiąi neduos 
jiems pageidaujamų rezulta
tų. Pagyvensime, pamatysime. 
Ateis laikas ir visiems Brazili
jos lietuviams būti šių mūsų 
tautos ir žmonių išdavikų tei
sėjais. Lietuvis.

Jo Vienintelis Džiaugsmas
Pumputis ateina į tarnybą, 

šlubuodamas, sukandęs dan
tis ir su iškreiptu veidu.

—Ponas Jonai, kas gi su 
tamsta atsitiko ?—teirauj a- 
si tarnybos kolegos.

—Ach, tie mano batai, kol 
neišnešioju, baisiai spaud
žia !—aiškina Pumputis.

—Taigi, galėtumėte nusi
pirkti didesnius batus!

—Kaip tik nenoriu! Tar
nyboje turiu visokių ne
malonumų, amžinai kanki
nuosi su savo skilviu, žmo
na urzgia ir plūsta per die- 

jie nų dienas... žodžiu, vienin-

Ligonės Mūsų Mieste
Serga draugė L. čeponienė. 

Padaryta jai operacija, guli 
miesto ligoninėje. \

Dar tebeserga draugė M. 
Stasiūnienė, ir gi guli miesto 
ligoninėje.

Nesveikauja drg. O. Girnie- 
nė. Nors neguli lovoje, bet 
nuo namų ne pertoliausiai ga
li išeiti.

Linkiu greito pasveikimo vi
soms draugėms.

Teko pastebėti dienraštyje 
“Laisvėje” daktarės J. Balt
rušaitienės pranešimą apie 
draugo J. Baltrušaičio nelai
mę, kur niekšai jį užpuolė, ap
ipiešė, sumušė ir paliko ant 
gatvės. Turėjo net ligoninėje 
atsidurti.

Kadangi mums gerai žino
mi ir pažįstami abu draugai 
J. ir dr. Baltrušaičiai, mes la
bai apgailestaujame jūsų to
kios nelaimės ir linkime grei
to

Kamai ir sicaniai prirengia, 
kad kurie tik atsilankys, visi 
bus pilnai pasitenkinę. Girdė
jau, kad mūsų draugės gaspa- 
dinės sau į pagelbą nusikalbi- 
no mūsų geriausį kukorių, ką 
mes Haverhillio lietuviai turi
me. Tai yra, mūsų drg. Pe
trą Yocumską, kuris užlaiko 
valgyklą po num. 165 Wash
ington St., Ir ką tik jis išga- 
mina, tai tik valgyk ir gėrėkis.

Todėl visa iletuviška visuo
menė, vietinė ir iš apylinkės, 
yra kviečiama skaitlingai atsi
lankyti į šią vakarienę.

Choristas.

PRANEŠIMAI B KII UK

pasveikimo dėl jūsų.
A. J. K. Navalinskai.

Haverhill, Mass

Notary 
public

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 6 d. lapkričio, 408 Court 
St. Kviečiame narius dalyvauti, nes 
bus svarbių reikalų aptarti. Taipgi 
užsimokėkite duokles. Šiame susirin
kime galėsime ką nors gero nutart 
Kliubo labui. Kviečia Kom.

(260-261)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

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

Ką Šiemet Laisvės Choras Nu
veikė ir Ką Dar Mano 

Nuveikti
Aš manau, kad nepadary

siu klaidos pasakydamas, kad; 
šie metai, tai Laisvės Choro 
p a r e n g i m ais skaitlingiausi 
choro gyvavimo istorijoje. Iki; 
lapkričio 1 d., tai yra, per šių 

■ metų 10 mėnesių buvo 9 įvai
rūs parengimai. Kaip tai: Va- 
saro 18 d., paminėjimas 22-jų 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės. Kovo 15 d. “Whist par
ty”. Balandžio 13 d. balius. 
Balandžio 20 d. išvažiavimas 
j Lowell, Mass.

i koncerto, 
bevaikščiojant gat Vėm i sJ Laisvės Choras dalyvavo iš

pildyme programos. Gegužės 
5 d. nurengė koncertą. Birže
lio 1 d. turėjo “parę” Kliubo 
Parke. Birželio 23 d. surengė, 
pikniką. Liepos 4 d. surengė 
išvažiavimą į dienraščio ^Lais
vės” pikniką Mąynardan. Spa
lių 12 d. turėjo antrą “parę” 
Kliubo Parke.

i O dabar, orui atvėsus, cho- 
esu francūzas. Bet jūs pa- ras pradės veikti viduje. Lap- 
miršot, kad aš esu jau anks- 9 d” Laisvės ^Jioras 
čiau labai nubaustas dėl to, 
kad nesu gimęs anglu!” Šis 
sąmojingas atsikirtimas 
taip patiko miniai, kad jį 
iškilmingai palydėjo ligi na
mų, kad nieko blogo jam iš 
kitų neatsitiktų.

telis man lieka malonumas, 
kai vakare nusiaunu batus...

Volteris ir Anglai
Pabėgęs iš Francijos ra

šytojas Volteris apsigyveno 
Londone. Tačiau tuo metu 
francūzai buvo labai nemė
giami Anglijoje, nes ..anglai 
juos laikė savo didžiausiais 
priešais. Vieną kartą, jam Choro 
I • 1 V V • • i j — •

aplink jį ėmė rinktis minia, 
labai piktai nusistačius. 
“Užmuškim šį francūzą! 
Pakabinkim jį ant lempos 
stulpo!”■—pasigirdo šauks
mai. Tada Volteris, užlipęs 
ant greta buvusio akmens, 
sušuko miniai: “Anglai! Jūs 
norit mane užmušti, kad aš i

7 t

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadorlškal 
nuvirti kopūstai Ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

ant Balso 
kuriame ir

I., Laisvės Choras 
vakarienę su prakalbo- 
šokiais. ’Drg., J. Skliu- 
Worcester, Mass, yra

, rengia 
mis ir 
tas iš

’ užkviestas dalyvauti choro pa
rengime ir pasakyti prakalbą. 
Choro vakarienė yra rengiama 
LPG Kliubo svetainėje, 324 
River St. Prasidės 7 vai. va-

Lietuviui Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Binghamton, N. Y.
GERA VIETA SIUVĖJUI 

Drabužių Valy tojui ir Pro
sy tojui Liet. Svetaines Name 

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

(256-261)
—

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

1 jji 71. '.•>

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

SKELBKIT&S "LAISVĖJE

EVergrcen 4-6971 EVergreen 4-6485

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

Lietuviškų “Pony” 
Propaganda

BUENOS AIRES. — Pasta- 
ruoju laiku “mūsų tautininkai 
ir katalikai” išleido ir platina 
tokią brošiūrėlę, kurioje bjau
riai, melagingai, tiesiog šlykš
čiai ir su didžiausia demago- 

aprašomi paskutiniai

Sutaisė DR. D. PILKA

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.

Taigi taikos rėmėjams ir 
mylėtojams geriausį patarimą 
duoda žymusis Amerikos ra
šytojas Theodor Dreiseris. Jis 
sako: piliečiai privalo pareikš* 
ti protestą nebalsuodami nei
už demokratų nei už republi- mūsų Tėvynės—Lietuvos poli- 
konų kandidatus; jie turi bal- tiniai įvykiai.
suoti už mažumos partijų kan
didatus, stovinčius už taiką.

Rašytojas Dreiseris tokia 
mažumos partija suranda US-

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass
Minėtas “ponų” leidinys yra 

užvardintas: Tikros žinios iš 
pavergtos Lietuvos, — Lietu

vai išlaisvinti Argentinos Lie- 
T .. i tuvių Centro leidinys, Buenos 

A Komunistų Partiją. Ir jis Ajres> rugsėjis 1940 metais.
CHARLES J. ROMAN

(RAMANAUSKAS)
pataria balsuoti už josios kan
didatus—Browderį ir Fordą.

Tose valstijose, kur reakci
ninkams ir karo ruošėjams 
pavyko Komunistų Partijos 
kandidatus išmesti iš rinkimi
nių sąrašų, rašytojas pataria,’ laisvinti Lietuvą” pervėlai pa
prašyti Browderio ir Fordo1 sisiūlo minimi ponai, nes Lie-

Apie šio “leidinio” tekstą, 
matome reikalo plačiau ir kal
bėti mūsų spaudoje, nes kiek
vienas darbo žmogus — lietu
vis, perskaitęs tik šio leidinib 
titulą, tuojau supras, kad “iš-

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

of

OPEN

RHEA

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

DAY and NIGHT

Turkish Room, Russian

Managed by

TEITELBAUM

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

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night

KEWl

Tai yra sveikas patarimas. 
Juo daugiau bus paduota bal
sų už taikos platformą, t.y., už 
Komunistų Partijos platfor
mą ir kandidatus, juo daugiau 
mūsų krašto valdytojai ateity
je turės su žmonių balsu skai
tytis.

Taigi Amerikos piliečiai pri
valo šiuose rinkimuose paduo
ti savo balsus už taiką, o ne 
už karą!

tuva jau yra laisva, progresy- 
ve ir maloni šiandien visiems 
doriems lietuviams; o leidiny
je rašomais šmeižtais, pasiro
do, kad jo leidėjų siekiamas 
tikslas yra išlaisvinti visus lie
tuviškus ponus ir smetoninin- 
kus, kurie savo viešpatavimo 
laiku ištraukė kraujo ir ašarų I 
upelius visiems Lietuvos darbo 
žmonėms.

Tai tiek apie leidinį. O apie 
leidėjus tai tik tiek pasako-

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

PHILADELPHIA, PA
Telefonas Poplar 4110

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

; 701 GRAND STREET 
į Tarpe Graham & Manhattan Avės, 
| BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-2178

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

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

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

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

MMM
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Dėl Darbo Partijos 
Kandidatų

Norintiems balsuot už tai
kos ir civilių laisvių šalinin
kus, užgirtus Progresyvių Ko
miteto Atbudavot Darbo Par
tijai, patartina atydžiai pasi
žiūrėt į žemiau telpanti sąra
šą.'

Šiemet karo ir reakcijos ša
lininkai Darbo Partijoj su
skaldė Am. Darbo Partiją ir 
dėlto po tos partijos emble
ma vietomis yra reakcininkai, 
o kitur pažangieji kandidatai. 
Dėlto' šiemet negalima vaduo- 

. tis vien suradimu eilės su Am. 
Darbo Partijos vardu, reikia 
žinoti ir surasti pažangiųjų 
užgirtus kandidatus.

Štai Progresyvių

Visi Raginami Daly 
vaut Balsavimuose

Kur Bus Komunistę 
Kandidatai? telktis j

Šiemet yra svarbiausi iš 
svarbiausių rinkimai, tad nei 
vienas, turįs teisę balsuoti, lai 
nesilieka nebalsavęs.

Net jei jūs ir nerastumėt 
sau patinkamo nacionalio kan
didato, visvien dalyvaukite 
rinkimuose, kad balsuot už 
vietinius patinkamus kandida
tus.

Jeigu jūsų distrikte nebūtų 
nei vietinių patinkamų kandi-

> datų, yistiek eikite balsuot, 
kad neleist reakcininkams pa
naikint proporcionalės atsto
vybes (proportional represen
tation—P. R.) balsavimų sis-

Komiteto temos, kurią yra pasiūlyta pa-
užgirti darbiečiai kandidatai: naikint ir tas klausimas bus

rinkimuo-
už įvairius-! ir turėti pasekmes žinomas už

priklausomas kandidatas gali 
būti išrinktu, jeigu tik jis ga
li savo apskrityje surinkti 75,- 
000 balsų. Pagal tą sistemą 
pravedus vos dvejus rinkimus 
Tainmanės partijos galia New 
Yorko mieste pradėjo 
ti, pradėjo į Miesto 
įeiti įvairių • partijų 
dėlto tammaniečiai ir 
sistemą panaikinti.

Koki svarbiausi argumentai 
prieš tą balsavimų sistemą ? 
Jos priešai nurodinėja ilgą 
skaitliavimą balsų ii’ su tuo yra sekami: 
surištas išlaidas, bet jie sle
pia tą faktą, kad tai siste
mai, kaip ir bile kuriai balsa
vimų sistemai, yra galima įves
ti balsų skaitliavimo mašinas

braškė- 
Tarybą 

žmonių, 
siūlo tą

tiškų dėsnių, jis balso negali 
gauti. Tiškui talkon atbėgo 
rėkdama (“Pas Bimbą, pas 
Bimbą!”) Tiškienė. žmonės 
ėmė juoktis ir eiti laukan.

Rep.

gus “prakalbą” kiek smar
kiau pliaukštelėjo, džiaugda
miesi užbaiga.

Prašo balso kriaučius Kal
pokas. Jis norįs pasakyti sa
vo nuomonę. Sukyla triukš
melis 19-9-7 kolonose. Pirmi
ninko balso nesigirdi. Michei- 
sonas mosikuoji rankomis es
tradoje ir šaukia: “Aš atsaky
siu! At. . .”

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

IncorporatedKomunistų nacionaliai kan
didatai, Earl Browder ir Ja
mes W. Ford,- New Yorko 
mieste ir valstijoj numesti nuo 
baloto, už juos bus galima 
balsuoti vien įrašymu jų var
do į balotus, ant baloto jų var
dų nerasite.

Tačiau trijuose didžiojo 
New Yorko apskričiuose ir 
viename “up-state” ant balo
to yra komunistų lokaliniai 
kandidatai, kurių vardai bus 
ant balsavimo mašinos eilėje 
*F arba šeštoje skaitant nuo 
viršaus žemyn. Kandidatai

“Aš noriu išsireikšti, o ne 
klausti”, sako Kalpokas.
1 “Nusisamdyk svetainę! Eik 
pas Bimbą!”—garsai iš “kolo
nų”.

Milžino žingsniais atsiskubi
no “desantas” Tiškus, kad 
“sutvarkyti” Kalpoką. Pasa
koja jam, kad sulyg demokra-

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
rėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

tuos, kurie eina 
Tas darbininkų 
lygino Staliną 

Lietuvos valdžią 
Lietu-

SPECIALIS PRANEŠIMAS

balsuojamas šiuose 
se apart balsavimų

Kings Apskrityje (County) 
j Kongresmanus

4-tame kongresiniame distrikte ( kandidatus, 
kandidatas Michael Giaratano.

Kings Apskrityje • 
į Asemblymanus

I- me asemblio distrikte kandida
tas Henry Planeli.

8-me—Charles Fay.
II- me—David Derman.

12-me—Benjamin Lazarus.
21-me Peter Harris.

Queens Apskrityje 
j Asemblymanus

1- me asemblio distrikte- Joaquin
Sario.

2- me- William P. Fischer.

Tas pasiūlymas 
atrodys sekamai:

angliškai

Repeal of
NO! TaiP. R. Balsuokite: 

reikš, kad pasisakote prieš 
atmetimą tos balsavimų sis- ‘ Dėlto, 
temos.

kelių valandų po balsavimų. 
Bet mašinos nevesta tiksliai, 
kad ilgu balsų i 
kiršinti žmones 
balsavimų sistemą 
du kaip nors ją 

visi norinti

New Yorko Apskrityje 
j Kongresmanus

11- me kongresiniame distrikte
kandidatas Wellington Roe.

12- me—Bernard Harkavy.
13- me—Gino Bardi.
14- me—Samuel Burt.
15- me—Joseph Curran.
16- me—Thomas (Darcy.
17- me- Morris Watson.
18- me—Shaemas O’Sheel.
19- me- Benjamin M. Zelman.
20- me Vito Marcantonio.
21- me Alfred K. Stern.
New Yorko Apskrityje į N. Y.

Valstijos Senatorius
12- me senatoriniame distrikte

kandidatas, Albert Pezzati.
13- me—J. Robert Raven.
14- me—Carroll McGorkey.
15- me—Harvey L. Schwamm.
16- me—Arthur Schutzer.
17- me—Andrew G. MacLeod.
18- me—Charles Muzzicato.
19- me—Anthony DeRosa.
20- me—William H. Miller.

New Yorko Apskrityje 
j Asemblymanus

1- me asemblio distrikte (A. 
kandidatas Louis H. Civin.

2-me—Sebastian DiGrazia.
3-me—Raymond X. Condon.
5- me—Hugo Forzani.
6- me—Meyer Goldberg.
7- me—Arthur R. Braunlich.Jr.
8- me—Leonard H. Wacker.
9- me—Barnaby O’Leary.
10- me—Simon Schachter.
11- me—Samuel Paul Puner.
12- me—Arthur Weiss.
14- me—Edward Perry.
15- me—David L. Kaplan.
17- me—Oscar Garcia Rivera.
18- me—Hamlet O. Catenaccio.
19- me—Hopex R. Stevens.
20- me—1 Sam. A. Aquino.
21- me—Louis E. Burnham.
22- me—Robert Kuhring.
23- me—David R. Minkoff.

New Yorko Apskrityje
- _ į Miesto Teisėjus
7-me teisdarystės distrikte kandi

datas Bernard Berger.
10-me—James S. Watson.

Richmond (Staten Island) 
į Asemblymanus

# 1-me asemblio distrikte kandida-
* tas Philip Weiss.

2- me—Margaret R. Cann.

Bronx Apskrityje 
į Asemblymanus

6-me kongresiniame distrikte kan- 
didątas Irving Garfield.

Valstijine skale, Progresyvių Ko
mitetas į kongresmanus-at-large re
mia Caroline O’Day, demokratų

< kandidatę.

— P. R.—yra demokratiškiau
sia iš bile kur Amerikoj var
tojamų sistemų. Prie jos bile 
partijos, bile tautinės mažu
mos, arba ir jokiai grupei ne:

skaitliavimu 
prieš pačią 
ir tuo bū- 
p an ai kinti, 
ir ateityje 

mieste demokratiškų rinkimų 
ir įvairių partijų bei neparti
nių atstovų Miesto Taryboje 
dalyvaukit balsavimuose šian
dien, lapkričio 5-tą, ir bal
suokite NO prieš panaikinimą 
P. R. balsavimų sistemos.

to

distrikte

kuriame “atidengiama”, kur ir 
ką veikią Angarietis, Rasikas, 

.’Zalpis, Krasauskas ir kiti. To 
laiško originalo komunistams 
nerodysiąs, nes jie galį pažinti 
rankraštį ir apskųsti autorių 
Stalinui. “Pavojus”.

Baigdamas savo tulžį išlie
ti, ’Stilsonas šaukė savo vais
kų nebūti lepšiais,
krūvą po socialistiškai-fašistiš- 
ka vėliava ir kovoti “už atga
vima Lietuvai laisvės”. Jo kal
bą palydėjo katutėmis No. 19, 
9 ir 7, kurių (nemažinant!) 
galėjo būt pora tuzinų.

Perstatomas “Keleivio” Mai- 
kis-Michelsonas. Pirmu atveju 
agitavo už “draugą” Roosevel- 
tą, antru—peckiojo komunis
tus, Sov. Sąjungą, Staliną, Lie
tuvos dabartinę santvarką, Pa
leckį-ir visus 
su Lietuva, 
mulkintojas 
prie plėšikų,
vadino parsidavėliais, 
vos rašytojus—Krėvę-Mickevi
čių, Cvirką, Korsaką, Venslo- 
vą ir Liudą Girą—papirktais 
vynu, auksu, prižadais. Liudas 
Gira esąs net panašus į rusą 
(argi tai nebaisu!). Visi jie, 
pasak Michelsono, tik “rašy
tojėliai”, “poetukai”, “men
kystos”. Daugelis stebėjosi, 
kad nykštukiško masto plunk- 
snabraižis Michelsonas pučia
si, kaip ana Krylovo varlė 
prieš jautį.

Klausovai pradėjo žiovauti, 
kiti išeidinėti. Net 
katučių nebeploja.

V19-9-7”
Tik bai-

D.)

.Kuriose Eilėse Rasite 
Partijų Kandidatus?
Brooklyne ir New Yorke 

partijas ir jų kandidatus ant 
mašinos rasite sekamoje tvar-

Eilėj A—republikonų.
Eilėj B—demokratų.
Eilėj C—vietomis reakcinių, 

vietomis progresyvių darbie- 
čių. Dėl radimo pažangiųjų, 
Progresyvių Komitetų užgirtų 
darbiečių kandidatų, žiūrėki
te kitoj vietoj telpantį sąra-

Eilėj D—socialistai.
Eilėj E—blaivininkai.
Eilėj F—komunistai.

Komunistui Mitingo Publika 
Perpildė Gardelių

Nei vienas bosas neturėjo 
“pasiaukauti” siuntimu savo 
darbininkų į komunistų mitin
gą, nei vienas unijos viršinin
kas neturėjo “pasiaukauti” 
dalinimu veltui bilietų, kaip 
kad buvo dalinta Hillmano- 
Dubinskio rengiamam po Dar
bo Partijos priedanga Tamma 
nes mitingui pereitą ketvirta
dienį. Komunistų mitingui visi 
ii* kiekvienas turėjo užsimokėt 
įžangą nuo 20c iki $1.10, ta
čiau pereitą sekmadienį did
žiulė Madison Square Garden 
salė buvo perpildyta entuzias
tiškos publikos dar prieš 7 :30, 
ko nepajėgė padaryti Dubins- 
kio-Hillmano grupė savo mi
tinge.

Mitingui kalbėjo Earl Brow
der, kandidatas į J. V. prezi
dentus, James W. Ford, kan
didatas į vice-prezidentus, 
taipgi Israel Amter, Elizabeth

baloto 24-se

kiti pabrėžti- 
į balsuotojus,

Gurley Flynn, ir John Gates.
Varde 20,000 Gardeno vi

duje dalyvavusios publikos 
priimta rezoliucija, kuria pa
smerkiama /‘bendras* demo
kratų ir repdblikonų pelitinių 
mašinų suokalbis neteisėtai ir 
nelegališkai numest Komunis
tų Partiją nuo 
valstijose”.

Browderis ir 
nai atsišaukė
įrodinėdami svarbą paduoti 
daug balsų už tuos kandida
tus, kurie tebėra ant baloto 
Brooklyne - Kings, Queens, 
Bronxe ir kitur.

Taipgi buvo priimta rezo-. 
liucija sveikinanti Sovietų Są
jungą jos 23 metų sukaktu
vėms besiartinant, pasižadant 
energingai darbuotis už suda
rymą taikos fronto tarp liau
dies Jungtinių Valstijų, Chini- 
jos ir Sovietų Sąjungos.

Kas Yra Darbietis 
Samuel Buri

SAMUEL BURT

reguliaris Am. Darbo Parti
jos kandidatas į kongresma- 
nus 14-me kongresiniame 
distrikte žemutinėj East SU 
dėj, New Yorko apskrityje 
(county).

Kas jis per vienas? Prane
šimuose apie jį randame se
kamą :

Prieš 35 metūs gimęs Ukrai
noj ir atvežtas į šią šalį dar 
kūdikiu. Turėjęs apleist mo
kyklą jaunu berniuku, kad pa
dėt išlaikyti šeimyną, tad dirb
damas tęsė abelną mokslą; o 
sykiu mokinosi ir unijizmo, ir

Castiglio-

B. Garland. 
Medinz. 
Davis.

Kings Apskrityj’e (County)
Robert Campbell į Brook ly

no prezidentus.
Peter V. Cacchione į Mies- 
Tarybą.

Kings Apskrityje 
į Kongresmanus

6-to kongresinio distrikfo 
kandidatas Thomas F. Dwy
er.

8-to—Robert Minor.
1 0-to—Bessie Polonsky.

Kings Apskrityje 
į Asemblymanus

2-me asemblio
kandidatu yra Leon Nelson.

16- me—Vincent 
ne.

17- me—Walter
18- m e—Bertha
22- m e—Morris
23- me—Abraham Osheroff.
Fay Caller kandidatuoja į. 

N. Y. valstijos senatą iš 4-to 
senatorinio distrikto, Kings 
apskrityje.

Queens Apskrityje*
Paul Crosbie kandidatuoja 

į kongresmanus iš 2-ro kon
gresinio distrikto,

Bronx Apskrityje
' Isidore Begiin yra kandida

tu į kongresmanus iš 23-čio 
kongresinio distrikto, o Anto
nio Lombardo iš 24-to distr., 
kuris apima dalį Bronx h’ da
lį Westchester apskričių.

Socialistų Prakalbos
Pereitą penktadienį, lapkr.
d., Liet. Am. Piliečių salėje 

įvyko darbininkų klasės priešų 
fašistų talkininkų, “socialistų” 
prakalbos.
19 kp. su
LDD 7 ir

Kalbėjo
Michelsonas.

1

Jas suruošė LSS, 
savo^ “sesutėmis”

9 kuopomis.
J. Stilsonas ir S.

CHARLES7
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberini

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

' krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Brangūs Dradgai ir Prieteliai!
Šiuomi pranešu jums, jog aš dabar esu susidėjęs su 

viena iš puikiausių ir didžiausių namų rakandų išdirbyste 
Brooklyne. Todėl aš esu tokioj pozicijoj, kad galiu pa
tenkinančiai patarnaut jums ir jūsų draugams.

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

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

iki 9 vai. vakaro.
Su Pagarba Jums,

JOSEPH ZAYAN

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

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

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

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

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

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

jau 21 metų sulaukęs buvo iš
rinktas Kailiasiuvių Unijos 
Lokalo 53-čio vedėju, Phila- 
delphijoj.

Atvykęs New Yorkan, jis 
daug prisidėjo prie išvalymo 
iš tos indsutrijos gangsterių 
ir dabar tos industrijos darbi
ninkai yra žinomi, kaipo ge
riausia organizuoti ir turį ge
riausias sąlygas. Ta unija, be
je, yra žinoma, kaipo labiau
sia užatakuota iš valdžios pu
sės. Kada tūlų unijų vadai, 
kaip Hillmanas, skiriami aukš
toms vietoms, tai kailiasiuvių 
keli vadai yra įkalinti 
griežtą laikymosi 
principų.

Burt tikisi, kad 
unijizmo šalininkai 
trikte, N. Y
savo balsą, kad turėt dar vie
ną unijų ir unijizmo draugą 
kongrese.

pa-

kad 
bet

u z 
unijizmo

visi tikro 
14-me dįs- 

atiduos už jį

M. Maželienė Vėl Ligoninėj

Jiedu dėjosi darbininkų 
draugais, nemieruoto masto 
demokratais ir dideliais 
saulinių dalykų žinovais.

Nors buvo garsinta, 
prakalbos prasidės 7:30,
pradėta veik visa valanda vė
liau. Mat, laukta “masių”. . .

“Kadangi draugas Michel
sonas dar nepribuvo”, tai pir
mininkas A. Žilinskas persta
tė J. Stilsoną “aiškinti pasau
lio įvykius”. Klausovų išsyk 
buvo apie šimtas. Apie 9 va
landą “sugužėjo” dar pora tu
zinų. >

Stilsonas veik visą savo kal
bą pašventė niekinimui dabar
tinės Lietuvos santvarkos ir 
jos priešakyje esančių žmonių. 
Stebėjosi jis, kad Lietuvos da
bartinės valdžios galviny ne
są senų lietuvių bolševikų ve
teranų, o veikia “nenusistovė
ję politiniai” • žmonės, kurie, 
anot jo, “yra papirkti šampa
nu ir vyliūgingomis Maskvos 
kalbomis”. Citavo jis kokį ten 
anonimišką laišką, rašytą, pa
sak jo, “ne durno žmogaus”,

Pereitą sęredą, spalių 30-tą, 
draugė Mary Maželienė tapo 
nuvesta į Kings County ligo
ninę. Ji dabar randasi Ward 
C 22. Lankymo valandos yra: 
Pirmad. ir penkt. nuo 7 iki 8. 
vakarais, o trečiadieniais ir 
sekmadieniais nuo 2 iki 4 po

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramžė moteris 

prižiūrėti namą, pageidaujama, kad 
suprastų angliškai ir galėtų atsa
kinėti telefoną. Gaus kambarį, val
gius ir mėnesinę algą. Dėl daugiau 
informacijų prašome pašyti arba 
asmeniškai kreiptis; sekamu antra-

pietų klyn, N. Y. (259-261)

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS) 

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel.. Virginia 7-4499

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 6-6191

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai įpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold ^xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Lietuviu Rakandu Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
PETRAITIENfi ir ŠONAI, Biznio Vedėjai 

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

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

i 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 aprokaCmus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VW VWVWVW VW VW VW (Ai VW VW VWVWVWVW (At VU VU VW VW VW VW VW VW VW

Mateušas Simouavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
n U o 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508




