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KRISLAI
Ačiū draugams.
“Monkey sees, monkey

does.”
Jau apgavo.
Boikotieriai susiboikotuos.
Poteriai už galiūnus.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

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

iš Lietuvos. Ačiū draugams. 
Visi tie laiškai iš eilės tilps 
“Laisvėje”.

Laiškai iš Lietuvos yra 
puikiausia^ teisingiausia me
džiaga apie naująją Lietu
vą. Jie parodo, kaip kurie 
Lietuvos žmonės atsineša 
linkui perversmo, ko jie tro
kšta ir laukia.

Tarpe Amerikos vaikų jūs 
girdite dažnai tokį posakį: 
“Monkey sees, monkey 
does.” Lietuviškai reiškia: 
“Beždžionė mato kitą da
rant ir pati daro.” Tai pa
šiepimas tų, kurie patys ne
galvoja, bet bando* pamėg
džioti kitus.

MIRĖ SENATORIUS PITT
MAN, ANGLIJOS RĖMĖJAS

Reno, Nevada. — Nuo 
širdies ligos mirė dešinysis 
demokratas senatorius Key 
Pittman, 68 metų amžiaus, 
pirmininkas senato užsienių 
reikalu komiteto.

Jis reikalaudavo, kad 
Jungtinės Valstijos vestų 
kariniai stipria užsieninę
politika prieš Vokietija, | lapkričio 11.—Vak«r įvyko 
Italiją'ir Japoniją. Senato-^markiausias žemės-drėbė j i- 
rius Pittman stodavo už ™as visoj Rurnunijos istori- 
didžiausią Anglijos rėmimą J°J-_ Griūdami namai ir

Tūkstančiai Žuvę 
Per Žemės Drebė

jimą Rumunijoj
Suardyta bei Sudeginta Daugelis Rumunijos Miestų ir Kai

mų, Tiltai, Geležinkeliai; Pleška Žibalo Šaltiniai
Bucharest, Rumunija,

MIRĖ CHAMBERLAIN, BU
VĘS ANGLŲ PREMJERAS Graikai Ištaškė 5 

Divizijas Italų 
Kariuomenės

London. — šeštadienį mi
rė Neville Chamberlain, bu
vęs Anglijos ministeris pir
mininkas. Tik sekmadienį 
paskelbta žinia apie jo mir
tį. Velionis buvo 71-nų me
tų amžiaus.

Chamberlainas pagarsėjo 
ypač tuom, kad per susita
rimą su Hitleriu Muniche 
leido Vokietijai pasiglemžti 
Čechoslovakiją. Tada jis sa
kė, būk per čechoslovakijos 
paaukojimą naziams būsią 
išvengta karo su jais.

Kyląs Italijoj Platus Judėjimas dėl Prakišimą Kare su 
Graikija; Anglų Lakūnai Bombardavo Eilę Italy Miestų

Athenai, lapkr. 11.—Grai
kai praneša, kad—

Jie “išmėsinėjo” penkias 
divizijas italų armijos ir pa
ėmė tūkstančius jų į nelais
vę. Graikai per dieną at
griebė visas pozicijas, ku
rias italai buvo užėmę per 
šešias paskutines dienas. 
Jie ypatingai iškapojo,- ita-

iš kalnų pleškina italus Ko
ri tzoje.

Anglų ir graikų orlaiviai 
bombardavo kariniai svar
bius Italijos punktus Cre- 
monoj, Neapolyj, Sardini
joj, Pompėjoj, ir atakavo 
oro bombomis prieplaukas, 
per kurias Italija mėgina 
nusiųsti daugiau savo armi-

džiai palietė plotą penkių 
tūkstančių ketvirtainių my
lių, ir dauguma namų šia
me plote buvo pažeisti, su • 
pleškėjo bei sugriuvo.

Tai smūgis ne tik Rumu- 

ka Rumunijos žibalas taip 
I reikalingas vokiečių karui. 
iPakrikdyti keliai būtini vo
kiečių armijai, kurios Ru
munijoj yra bent 100 tūks
tančių.—Šią armiją vokie
čiai ruošė karo veiksmams

prieš diktatorius ir už beri.. staiga _užsikurdami gaisrai r— ___ _
drą frontą su Pietų ir Cen-'užmušė tūkstančius žmoni ų>nya^ «r Vokietijai. Pieš-
traline Amerika.

Man šis vaikų pašiepimas 
prisiminė užtikus Kauno 
spaudoje naujai nukaltą 
“lietuvišką” žodį. Manau 
sau: Tie Lietuvos naujų žo
džių kalviai visai išėjo iš 
krieso. Pasiskaitykite seka
mą: “Kauno dramos artis
tai repetuoja.”

“Repetuoja!” ar supran
tate, ką reiškia? Užtikrinu, 
kad iš visų trijų milionų 
Lietuvos žmonių gal tik pu
sė tuzino tesupranta, tai 
yra, gali atspėti, ką šis žo- bendradarbiavimas tarp tų 
dis reiškia.

Jūs, Kauno vyrai, nusto-įmas gautas po to, kai Fran- 
kite teršę gražią lietuvių cijos vice-ministeris pirmi- 
kalbą. Užteko tos kalbos ninkas Lavai sugrįžo iš Pa- 
teršimo Smetonos eroje. Su ryžiaus po pasikalbėjimo s-i 
smetonizmu tegul žlunga ir Vokietijos maršalu Goerim 
bjaurioj imas lietuvių kal
bos, Svetimžodžių kraipy
mas ir brukimas į lietuviš
kų žodžių lobyną.

Automobilistų unijos pre
zidentas Thomas jau prote
stuoja prieš Roosevelto ad
ministraciją už davimą For
do kompanijai milžiniško 
kontrakto dėl gaminimo or
laiviams motorų. O kelios 
dienos prieš rinkimus brolis 
Thomas galvą guldė už Ro- 
oseveltą. Matote, kaip grei
tai ir kaip gražiai Roosevel- 
tas atsimoka savo geradė- 
jams.

Vokiečiai Nepasirašys 
Taikos su Francija 
Iki Karo Pabaigos

Vichy, Francija.—Vokie
tija palaiko tik karo paliau • 
bas su Francija, bet vokie
čiai nepasirašys taikos su
tarties su francūzais, kol bus 
užbaigtas karas su Anglija. 
Nežiūrint to, bus vykdomas

dviejų šalių. Šis praneši-

DAR DU ŽEMĖS DREBĖJI
MAI RUMUNIJOJ

Bucharest, Rumunija, lap
kričio 11.—Šiandien įvyko 
du nauji žemės drebėjimai.

Rumunų vyriausybė skai
čiuoja, kad per visus tris 
pastaruosius žemės drebėji
mus ;žuvę tik tūkstantis 
žmonių ir sužeista 3 iki .4 
tūkstančių.

ITALAI VISU FRONTU 
TRAUKIASI NUO GRAIKŲ

skaičių. Kai kurie miesteliai | 
ir kaimai tapo visiškai su-j 
naikinti. Sostinė Bucharestas 
ir miestai Campina, Ploesti, 
Buzau, Giurgiu, Galati ir 
daugelis kitų liko labai ap-
griauti ir dalinai sudeginti. Balkanų kraštuose.

Per žemės drebėjimą už
sidegė žibalo šaltiniai ir jo 
perdirbimo fabrikai. Šilai

Liepsnose skęsta apie pu
sė visų žibalo šaltinių Plo-

Sukilėliai prieš Frakci
jos Valdžią Laimėjo 

Afrikoj
London, lapkr. 11.—P ra ■ 

nešama, kad “laisvųjų fran-
dyta tiltai, geležinkeliai, te-'esti srityje. Dega ir kai ku- cuzlį laimėjo mūšį
lefonų ir telegrafo linijos.

Šimtai tūkstančių žmonių
rie žibaliniai laivai Dunojuj, prieš šalininkus dabartinėm

Tik griuvėsiuose vieno * franci jos (Vichy) valdžios
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persigandę pabėgo iš miestų apartmentinio namo Bucha- 11 uz®me Libreville miestą

hj Centauro diviziją Pindus * Alba"^ Prieš Graiki 
kalnuose. O ši divizija buvo j-1 % -
specialiai išlavinta kariauti 
kalnuose. C
didelį daugį divizijos kanuo-[ 
lių, kulkasvaidžių ir amuni
cijos. Kitur kalnuose jie vi-j 
somis pusėmis apsupo dar, 
tūkstančius italu. . . ., ., „s teginę klaidą. Bruzdėjime

Prie Kalamas upės, vaka- dėl to prieš Mussolinį daly- 
rinėje Graikijoje, graikai vaująs ir Italijos sosto įpe-

Pranešama, jog Italijoj 
Graikai pagrobė ,k“ platus bruzdėjimas 
i vZnnn.iPries Mussolinj, kam jis

'pradėjo šį karą prieš Grai
kiją. Daugelis žymių italų 
sako, kad Mussolinis, užpul
damas graikus, padarė stra-

reste liko gyvi palaidoti 300,_^ux' visiškai sunaikino du italų įdinis karalaitis Umberto. 
Ši gamtinė nelaimė skau- žmonių.

į kaimus ir laukus.

VOKIEČIU ORLAIVIAI PASMARKINO 
NAIKINIMO ŽYGIUS PRIEŠ LONDONĄ 

IR KITUS ANGLIJOS MIESTUS

siaujiškoje (Ekvatorinėje) batalionus. Graikų kanuoig;
Francuzų Afrikoje. |_______________

“Laisvųjų francūzų” gal-!
va yra generolas de Gaulle; I DRFNFRK A K (V 
kuris šaukia francūzus iš ViVLilkJMUiJ 0/111 U. 
vien i
prieš Vokieti j iki galutino 
laimėjimo.

Vokieti] i iki galutino ANGLIJA HEMO

Anglai Praneša:
London, lapkričio 11. — 

Vokiečių orlaiviai naktį ir 
šiandien iš ryto įnirtusiai 
bombardavo Londoną ir pa-

čiai oro kovoj .nušovė že
myn vieną anglų orlaivį.

Būrys vokiečių bombinin- 
kų komanduojamas leite-

ANGLŲ ORLAIVIAI TAIKĖ 
BOMBAS MOLOTOVUI ~

London, lapkr. 11.—Ang
lų lėktuvai bombardavo 

nanto Hageno iki šiol viso Danzigą, svarbiausią mies-
dare jame eilę naujų gaiš- nuskandino 200 tūkstančių tą buvusio Lenkų Korido- 
rų. šiuo žygiu jie, matomai, t01?lJ Prekln.^. P^eso laivų riaus. Sakoma, kad tuom jie 
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Tai So. Bostono smetoni- 
ninkų kalnas pagimdė tik 
išdvėsusią pelę. Kaip tie ne
laimingi tautininkai ir so
cialistai šaukė svietą eiti 
pas juos į bankietą ir gel
bėt vargšę Lietuvą. O suė
jo tik saujelė.

Verkė Michelsonas, verkė 
Bagočius, kad svietas jų 
balso neišklausė. Bet taipgi 
šaukė: “Vyrai, boikotuoki
me komunistus ir visus nau
josios Lietuvos prietelius.”

So. Bostono lietuviai la
bai gražiai suboikotavo boi- 
kotierius. Mes sakėme, kad 
šita smetonininkų kvailystė Jie kaltinami, kad darė są- nai pataikė į daugelį svar- 
jiems patiems skaudžiai at- mokslą nuverst dabartinę 
sirūgs.

Athenai, lapkričio 11.— 
Graikai praneša, kad italų 
armija visu frontu, sumiši
me traukiasi nuo graikų at
gal į Albaniją.

Anglų orlaiviai išblaškė 
italų ka'riuomenės subūri
mus Kalamas upės klonyje.

Teismas prieš Vengrijos 
Nazius Sukilėlius

KRATUOS PRIEŠĖ

Italija Keičia Savo Koman
dą Graikijos Fronte

Roma, lapkr. 11.—Visu 
’greitumu į ’ karo frontą 
prieš Graikiją išvyko gene
rolas Ubaldo Soddu, Itali
jos karo ministeris, “taisyt 
dalykus” tenai. Nuo šiol 
jis būsiąs vyriausias italų 
komandierius tame fronte.

Italų vyriausybė mažai 
praleidžia žinių iš karo su 

i graikais; tik sako, kad Ita
lijos orlaiviai bombardavo 
anglų karo laivus vidurinė
je dalyje Viduržemio Jūros.

Washington. — Taikos 
Mobilizacijos susirinkime ši
čia kalbėjo Theodore Drei
ser, žymiausias Amerikos 
rašytojas. Susirinkimas įvy
ko atvirame ore J 

I Dreiseris smerkė tuos, ku
rie pasakoja, būk Anglija 
esanti demokratija ir todėl 
Jungtinės Valstijos turin
čios ją ginti. Jis užreiškė:

“Anglija niekad nebuvo ir 
nėra demokratija. Ji neap
kenčia demokratijos ir sten
giasi visur sunaikint ją.”
Rezoliucija už Sandarbinin-

kavimą su Sovietais
Dreiseris padavė anglų

ministerio Anthony Edeno Italų Pranešimas: 
žodžius, kur Edenas sakė, 
jog Anglija yra oligarchija 
(nedaugelio valdžia), o ne 
demokratija. Jis šaukė Jun
gtines Valstijas sandarbi- 
ninkaut su Sovietų Sąjunga, 
idant Amerika galėtų išsi
laikyti kaip tikrai bepusiš- 
ka šalis.

keršijo už tai, kad anglų la- įr.labal. suzeide 306,500 tonų 
kūnai pataikė bomba j “įs- okllJ •laiKv’i-1 .®le bombmm- 
torinę” nazių aludę Muni • kal be k*tko’ ^andi- 
che, vos tik Hitleriui išėjus n« sesis anglų naikintuvus 
iš tos aludės, po jo pasaky- kells mažesnius karimus 
tos ten kalbos ; laivus ir suzeidę sesis anglų

Vokiečių bombininkai at- įąrvuolaivius ir dešimts nai- 
akavo ir kitus Anglijos mie-' 
stus, bet mažai nuostoliu te- 
padarė.

Anglų lakūnai padegė 
įrengimus vokiečių subma- 
rinų stovyklos Loriente ir 
atakavo priešo prieplaukas 
Boulogne ir Calais, šiauri- ’ traukiniu išvažiavo į Berly- 
nėje Francijoje. Vienoje vo- ną Viačeslavas M. Moloto- 
kiečių orlaivių stovykloje fvas, Sovietų komisarų pir- 
anglai oro bombomis užde- mininkas ir užsienių reika- 
gė šešis vokiečių lėktuvus, lų komisaras. Kartu su juom 

išvyko Tevosyan, geležies ir 
plieno pramonės komisaras; 
Krutikov, užsieninės preky
bos komisaras; užsienių rei
kalų komisaro pavaduoto
jas Dekanozov ir kt.

Tuo pačiu traukiniu įsi
važiavo į Berlyną vokiečių 
ambasadorius Maskvai gra
fas Schulenberg su keliais 
savo atstovybės nariais.

Maskvoj juos į traukinį 
palydėjo komisarai Voroši- 
lov, Kaganovič ir kiti aukš^ 
ti Sovietų valdininkai.

Berlin. — Vokiečių spau 
da rašo, kad Molotovo at 
silankymas Berlyne sustip
rins gerus Vokietijos santL 
kius su Sovietais. Spėja, 
kad pasitarimuose tarp vo
kiečių vyriausybės su Molo-

Visi anglų bombininkąi 
sveiki sugrįžo.

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Bombarduoda-

Budapest, Vengrija. — 
Prasidėjo byla karo teisme 
prieš 10 vengriškų nazių.'mi Londoną, vokiečių lakū-

Vengrijos vyriausybę, o įs
teigt savo nazišką valdžią. 
Per kratas pas juos policija 
rado šaunamų ginklų ir 
bombų.

Klerikalų Federacijos 
Centro Valdyba savo parei
škime “(Garsas, lapk. 7.) 
sako: “Karui baigiantis per
tvarkant Europos žemėlapį, 
pasaulio galiūnai... sugrą
žins mums nepriklausomy
bę.” Po jų žodžiu “mums” 
reikia suprasti Lietuvai.

O vienas iš tų “galiūnų” 
yra Hitleris. Kitas Mussoli
nis. Ir tai iš jų klerikalai į

laukia nepriklausomybės, jie bažijasi, būk jie neagen- 
Tad jie veidmainiauja kai'taują Hitleriui.

London, lapkričio lū. — 
Vokiečių orlaiviai šiandien 
tris kartus bombardavo" vi
durį Londono. Anglai nu
kirto žemyn 10 priešo orlai
vių.

norėjo pasitikt Sovietų ko
misarų pirmininką Moloto
vą, kuris traukiniu važiavo 
į Berlyną.

ŽEMĖS DREBĖJIMAI SOVIE
TINĖJE UKRAINOJE

Athenai, lapkr. 11.—Ita
lų lakūnai mėtė bombas į 
du miestelius Graikijos sa
loj Kretoj, bet mažai nuos
tolių tepadarė, kaip teigia 
graikų komanda.

Išvyko j Berlyną Sovietų 
Komisarų Pirmininkas 

Molotovas
Maskva. — Sekmadienį

Maskva, lapkričio 11.— 
Žemės drebėjimai Sovieti
nėje Bessarabijoje, taipgi 
Kijeve, Charkove, Dniep- 
ropetrovske ir Odessoje su
naikino bei pažeidė tam tik
rą skaičių namų. Per že
mės drebėjimus sužeista bei 
užmušta didokas skaičius 
žmonių.

Susidūrus Dviem Laivukam, 
Žuvo 28 Žmonės

Italai Sėkmingai Veikią 
Prieš Anglus Afrikoj

Roma. — Italų bombinin
kai didelėmis bombomis pa
taikė į du Anglijos karo 
laivus Viduržemio Jūroje ir 
nukirto į vandenį du ar tris 
anglų lėktuvus. O 
prarado nė vieno 
tuvo.

Italu orlaiviai
Susirinkimas priėmė re-(veikė prieš anglų pozicijas 

zoliuciją, kurioj pasmerkė Egipte; be kitko, jie sek- A 1 • V • •• rY-M. ’ • T •

italai ne
savo lėk-

smarkiai

bių fabrikų ir sėkmingai at
akavo įvairius anglų gele
žinkelius, vieškelius; prie
plaukas ir kareivines. Vo
kiečių bombininkai sukėlė 
gaisrus Birminghame ir 
Liverpoolyje.

Vokiečių lakūnai sunaiki
no vieną anglų prekinį lai
vą 3,000 tonų įtalpos; vie
nas karinis vokiečių laivas 
nuskandino anglų submari- 
ną H-49.

Anglų orlaiviai šį kartą
nepasirodė Vokietijoj. ____v_____ ____

Du vokiečių lėktuvai ne- tovu bus kalbama ir apie 
sugrįžo iš Anglijos. Vokie- Turkiją.

St. John, Newfoundland.-
Susikūlė vienas į kitą du ne-Amerikos kišimąsi į Euro-mingai atkavo anglų prie- 
dideli motoriniai laivukai. pos karą. Iškeltos didelės iš- ’ plauką Alexandria Italai^ 
Užmušta bei prigėrė 28 kabos skelbė: “Žmonės nori padarydami kontr-ataką, at- 
žmonės. Išsigelbėjo tik ke
turi iš visų buvusių tuose 
laivukuose.

taikos,” “Turi būt atšauktas 
verstino kariuomenėn, ėmi
mo įstatymas” ir tt.

Taikos Mobilizacijos drau
gija norėjo' suruošt svetai- 

buvo jaučiami žemės drėbė-'nėję .masinį susirinkimą; 
jimai, bet jie padarė tik ply-' kreipėsi į 41-ną svetainę, ir 
šius sienose kai kurių mū-jVisų savininkai atsisakė 

parsamdyt svetainę šito
kiam taikos suširinkimui. 

Budapest, Vengrija. —.Tada jis turėjo būt sureng- 
Teisman būsią patraukti ir‘ tas atvirame ore, McPher- 
penki naziai Vengrijos šei-!son aikštėje.
mo atstovai kaipo sąmoksli-. .... .......... ........ .......
ninkai prieš dabartinę ven 
grų valdžią.

griebė nuo anglų Gallabatą, 
Sudane, Afrikoj. Italai pa
degė ten ir tris anglų tan
kus.

Maskva. — čia taip pat

ro namų.

ORAS. — Šį antradienį t 
būsią lietaus ir šalčiau. 1

16 Valstijų Nepaiso Roose
velto Skiriamos Padėkų 

Dienos
Washington. — Preziden

tas paskyrė lapkričio 21 
kaip Padėkų (Thanksgiv
ing) Dienos šventę; tai sa
vaite anksčiau negu papras
tai būdavo. 16 valstijų lai- 

. kysis pirmesnės Padėkų 
Dienos.

.. V'JM
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SUBSCRIPTION RATES:

(Jovauti. 0 jei negali vadovauti, jis bent 
puduoda ir sąve įtikina, jog jis vadovau
ja. Tuomi, žinoma, jis gali save paten
kinti, bet,, tas neatmaino tikrojo dalykų 
stovio.'

“Kas gi vadovauja tam frontui?
“Pirmiausia, jo centras yra Berlyne. 

Iš ten ateina atsišaukimai, nurodymai 
kaip ir kam aukas rinkti. O ten sėdi Ka
zys Škirpa, pats vyriausias smetoniniu- 
kų fronte. Ten buvo, o gal dar ir dabar 
yra, A. Smetona.

“Antra, Amerikoje visų to fronto in-

Nutarta paaukauti $10 ap
švietus reikalai^.

Į apskričio' komitetą 1940 
m. likos išrinkti šie delegatai: 
II. Janulienė, H. Tamošaus
kienė, M. Sukackienė, D. Lu-

Penkaus-
Shimaitis

kienė, G. Likas, S.
kas, T. Bartkus, G.
ir J. J. Bakšys.

Konferencija liko
per J. Bakšį 5 :30 vai. vakare.

Konf. pirm. J. Bakšys.
Sekr. D. Lukiene.

uždaryta

United States, per year ...........    $5.50
United States, six months __________ $3.00
Brooklyn, N. Y., per year__________ $6.00
Brooklyn, N. Y., six months________ $3.25
Foreign countries, per year ...... <._ $8.00
Foreign countries, six months . ........... $4.00
Canada and Brazil, per year________ $5.50
Canada and Brazil, six months______ $3.00

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

Act of March 3, 1879.

Luis Carlos Prestes
Brazilijos liaudies vadas, Luis Carlos 

Prestes, buvo išlaikytas kalėjime eilę me
tų. Dabar tas pats Prestes yra teisia
mas. Jį teisia Brazilijos diktatoriaus 
Vargas’o teismas. Tai jau yra aišku, ko
kis bus teisėtumas tame teisme Preste- 

i. sui.
Gerai suprasdami Brazilijos liaudies 

vado padėtį, Meksikos darbo žmonės šau
kiasi į visų Amerikos respublikų žmo
nes, kad jie reikalautų Prestesui laisvės. 
Meksikos darbininkų vadas Vincente 
Lombardo Toledano išsiuntinėjo visoms 
respublikų unijoms telegramas, raginan
čias protestuoti prieš Brazilijos valdžios 

į ‘brutališką elgesį su Prestes. Meksikos 
advokatai siūlo savo patarnavimą Pres- 
tesui, reikalaudami, kad Brazilijos val
džia leistų jiems ginti Prestesą teisme.

Jungtinių Valstijų žmonės taipgi ne
privalo praleisti to teismo pro pirštus; 
jie turi prisidėti prie reikalavimo Pres- 

I tesui laisvės.

Jie Dabar Dūks
Unijiniame Amerikos darbiniųkų judė

jime ir vėl prasidės griežta ko^a viduje. 
Ją, kaip ir visuomet, pradeda reakcinin
kai unijų vadai. Šiuo metu daugiausiai 
skandalo' kelia Amalgameitų rūbsiuvių 
unijos lyderiai. Jie kelia skandalą prieš 
John L. Lewis, reikalaudami, kad jis pa
sitrauktų iš CIO vado vietos, iš CIO pre
zidento vietos.

Lewis, mat, yra išstojęs prieš prez. 
Rooseveltą, jį kritikavo ir ragino Ame
rikos piliečius balsuoti už Willkie. Lewis 
pasakė, kad, jei prez. Rooseveltas būsiąs 
išrinktas trečiajam terminui, tai jis,' CIO 
vadas, pasitrauksiąs iš savo vietos. Tuo, 
mūsų nuomone, neapgalvotu Lewiso pa
reiškimu pasinaudodami, reakcininkai ir 
kelia dabar skandalus. f

Ir jie ne tik prieš Lewisą Stoja. Jie 
pradeda kampaniją ir prieš visus tuos 
unijų veikėjus, kurie reikalauja, kad Le- 
wisas pasiliktų CIO prezidentu. Jie tie
siog reikalauja juos braukti laukan.

Prie ko tas visas triukšmas unijas gali 
privesti, nesunku įsivaizduoti. Jis gali 
privesti jas prie susiskaldymo. O kam i:š 
to būtų naudos? Niekam kitam, kaip tik 
išnaudotojams, kapitalistams.

Taigi visi tie, kurie reakcininkams pa
deda šioje kovoje prieš Lewisą, pasitar
nauja darbininkų išnaudotojams. Todėl 
darbininkai unijistai neprivalo sekti re
akcininkų. Jie turi stovėti už unijų vie
nybę; už taiką, o ne už karą.

Greitu laiku įvyksiantis CIO unijų at
stovų suvažiavimas, rodosi, bus didžiai" ; 
triukšmingas. Ten Hillmano šalininkai ! 
norės išėsti Lewisą ir pastatyti tokį žmo
gų, kuris klausytų Hillmano direktyvų.

formacijų sultims yra buvę Lietuvos at
stovybės. O juk tai Smetonos griuvusio 

'režimo skirti žmonės ir pirmos rūšies 
smetonininkai.

“Teisybė, kad Grigaitis, Šimutis ir kiti 
tokie yra čia komitetuose, bet kas tiems 
komitetams teikia “informacijas”, “med
žiagą” prieš naują Lietuvą? Kas jiems 
duoda direktyvas?

“Smetonos buvę atstovai.
“Dar daugiau. Yra netgi tokių daly

kų:
“Grand Rapids, Mich., surengta pra

kalbos šmeižimui, niekinimui naujos Lie
tuvos valdžios. Socialistai vadovavo ren
gime prakalbų, bet kalbėjo tik vieni sme
tonininkai—p. Vileišis ir p. Daužvardis.

“Vadinasi, smetonininkai pasikinkė so
cialistus savai politikai, netgi neprisi- 
imant jų kalbėti, kur tai galima.

“Tose socialistų surengtose smetoni
niam prakalbose p. Vileišis, kaip rašo 
“Vilnies” korespondentas, pavadino su
sirinkusius kiaulėm, nes jam kalbant ir 
pasakojant paikas nesąmones daug pu
blikos juokėsi. Net ir ‘Naujienų’ kores
pondentas štai ką rašo:

“Vileišiui kalbant kilo svetainėj nera
mumas ir vieną teko net laukan išpra
šyti. Kiti bliovė kaip karvės.”

“ ‘Vilnies’ korespondentas rašo, kad 
daugelis išėjo pasipiktinę Vileišio melais 
ir nesąmonėm.

“Matote, socialistai tiek įsikinkė sme- 
tonininkams, kad turi mėtyti lauk iš sve
tainių žmones, kurie nepakenčia smeto- 
nininkų plepalų. Socialistai netgi Grigaitį 
nekviečia kalbėti. Jie aukščiau stato kitą 
“daktarą”, kuris buvo Lietuvos fašisti
nio režimo diplomatas ir kuris ir dabar 
dirba dėl to fašistinio režimo atsteigimo.

“Tai ką gi reiškia ‘Naujienų’ redakto
riaus žiovalojimas, kad tam frontui va
dovauja ne smetoniniai.”

Kada Grigaitis skelbia, būk jis neturįs 
nieko bendro su Smetonos klika, tai jis 
apgaudinėja pats save ir kitus. “Dirvos” 
redaktorius buvo ir yra pats karščiau
sias smetonininkas Amerikos lietuvių 
tarpe. O ar ne su juo p. Grigaitis. ben
dradarbiauja? Ar ne su juo jis “gelbsti 
Lietuvai”? (faktinai:, gelbsti smetoniš
kam režimui sugrįžti Lietuvon) ? Aišku!

iš Kanados orlaiviu fabrikų, kuriame orlaiviai yra baigiami ir ruošia-Vienas
mi siųsti Anglijon.

gavime jaunuolių į mūsų or
ganizaciją, taipgi ten, kur nė
ra, steigti jaunuolių mokyklė
les

Apskričio valdyba: Po kon
ferencijos naujai išrinktas ap
skričio komitetas turėjo trum
pą susirinkimą ir išrinko ap
skričio valdybą—org. J. J. 
Bakšys; fin. sekr. T. Bartkūs; 
ižd. G. Šimaitis; sekr. D. Lu
kiene ; apšvietos ir kontrolės 
komisija: S. Penkauskas ir G. 
Likas; moterų apskr. komisi- 
jon: H. Janulienė, H. Tama
šauskienė ir M. Sukackienė.

D. Lukiene, sekr.

Kam Jie Talkininkauja
“Vilnis” rašo:
“Į mūsų nurodymus, kad ir “Naujie

nos” yra smetoninių fronte, tas laikraš
tis piktai atsako:

“Tai yra melas. Tame srovių susitari
me, kuriame dalyvauja ‘Naujienos’, ‘sme-’ 
ton in inkai pevadovaųja.’ Su ‘Smetonos 
klika’ bendras srovių komitetas iš viso 
neturi nieko bendro.”

“Ar, šitaip?
“Nagi, pažiūrėkime.
“Mes’ žinome didelį ‘Naujienų’ redak

toriaus unarą. Kur jis veikia, jis nori va-

Molotovas Berlyne
Maskvos ir Berlyno pranešimai skel

bia, kad Sovietų Sąjungos premjeras ir 
užsienio reikalų komisaras V. Molotovas 
šiomis dienomis apsilankys Berlyne. Tai 
bus pirmą kartą' Sovietų Sąjungos istori
joj, kada josios vyriausias valdžios gal
va dalyvaus kapitalistinio krašto sosti
nėje.

Žinoma, dėl šito Molotovo vizito Ber
lyne Sovietų Sąjungos priešai priplepės 
tiek ir tiek. Jie sakys: žiūrėkit, ana, Mo
lotovas “bučiuojasi su Hitleriu,” ir tt., 
ir tt. Bet tai yra mažmožis. Sovietų Są
jungos politika—taikos politika. Todėl ir 
Molotovas, nuvykęs į Berlyną, kalbės 
apie taiką, o ne apie karą. O apie taiką 
kalbėti nėra su nieku perprasta ir per
žengia. Ar Amerikos valstybės sekreto
riaus padėjėjas, Sumner Welles, nevy
ko į Berlyną, Romą ir kitas Europos so
stinės tartis dėl taikos ? Žinoma, kad 
taip.

Anglijos ir kitų imperialistinių kraš
tų valdovai labai nori, kad Sovietų Są
junga pradėtų karą prieš Vokietiją. 
Jiems malonu būtų matyti Sovietų Są
jungą liepsnojančią kare. Bet vargiai jie 

' ‘ to sulauks. Sovietai nori taikos. Jie tą 
pabrėžia visur ir visuomet. Sovietų Są
jungos vadai nenori, kad bent vienas 
SSSR pijietis žūtų kare. Jie nori sukon- 
centruoįi visą krašto jėgą kūrybiniam 
ddrbui,!o ne destruktyviam.

Sovietai nenori, kad jų pirštais kas 
nors žarstytų žarijas.

Protokolas LLD 7-to Apskri
čio Metinės Konferencijos 

1940 m.
LLD 7-to Apskričio metinė 

konferencija įvyko spalių 20 
d., 1940 m., Lietuviu Piliečiu z 7 C v

Kliubo svetainėje, 376 Broad
way, So. Boston, Mass. Kon
ferenciją atidarė organizato
rius J. Bakšys 11 Valandą iš 
ryto. Organizatorius paskyrė 
mandatų kom. D. G. Jussių 
ir J. Grybą. Kol mandatų ko
misija sutvarkys mandatus, or
ganizatorius pakvietė G. Shi- 
maitį, J. Grybą, M. Sukackie
nę ir J. Skliutą pakalbėti. 
Taipgi J. Petruškevičius per
skaitė LLD jubilėjinį referatą.

Išduotas raportas mandatų 
komisijos. Delegatų dalyvauja 
30, nuo 9 kuopų ir 2 apskri
čių komiteto nariam suteikta 
balsas, viso 32 dalyviai.

Išrinkta prezidiumas iš se
kamų delegatų : pirm. J. Bak
šys, vice-pirm. J. Grybas, sekr. 
D. Lukiene. Rezoliucijų komi
sija: J. Petruškevičius, J. Lu
kas ir J. Grybas.

Perskaitytas pereitos kon
ferencijos protokolas ir vien
balsiai priimtas.

Apskr. komiteto raportai

priimti: Mūsų apskrityje įvy
ko du Maršrutai, vienas ben
drai su .LDS apskričiu. Ižde 
pinigų yra $27.96; iki šio lai
ko mūsų apskrityje prirašyta 
63 nauji nariai. Taipgi pri
imta ir moterų apskričio ko
misijos ra p o tr as.

Delegatas J. Grybas išdavė 
platų ‘Laisvės’ pikniko rapor
tą. Pelno liko $771.13—ma
žai, nes tą dieną lijo, sulaikė 
pikniką.

Kuopų veikimo raportai: 
pasirodo, kad mūsų kuopos 
nariais auga, iki šiol vajuje 
dalyvauja 9 kuopos ir gavo 63 
naujus narius; įvyko prakal
bos veik visose kuopose, 
rai pasidarbavo “Laisvės” 
nike ir aukavo įvairiems 
kalams.

Uždaryta pirma sesija 
valandos pietums.

II Sesija

LLD Vajus.—Nutarta,
kuopos rengtų jubilėjinius pa
rengimus ir kviestų jų pačių 
kolonijų draugus už kalbėto
jus, arba iš artimesnių koloni
jų kviestų po vi^ną draugą 
pakalbėti. '

Jaunuolių klausimas.—Nu
tarta, kad kuopos darbuotųsi

Moterų veikimo klausimas. ŠYPSENOS

ge- 
pik- 
re;-

aut

kad

Pasarga Lietuviams Verslininkams 
ir Profesionalams

mintą turtą į Varšavą ir 
Krakovą.

Dabar visas Lietuvos tur- 
priklausys Lietuvos 

jų gerbūviui.
1 lietuviai 

verslininkai ir profesiona
lai, Amerikoje ar kitur, bū
kite Lietuvos draugais, 
remkite lietuvos liaudį ir • -ii * • * * i *1 v •

—Nutarta steigti moterų ko
mitetus ten, kur yra kuopos, 
arba steigti - moterų kuopas 
ten, kur moterys to pageidau
ja arba pageidaus. Šitokiu bū
du manom moterų veikimą pa
didinti ir įtraukti tas moteris, 
kurios nenori veikti su vy
rais.

Nutarta, kad mūsų valdy
ba prižiūrėtų mūsų 
silpnesnes kuopas.

“Laisves” vajaus 
Pageidaujama, kad 
visas pastangas 
daugiausia naujų skaitytojų, 
ypač dabar, kaip galima siųs
ti į Lietuvą ir atnaujinti se
nus skaitytojus.

“Laisvės” pikniko klausi
mas.—Palikta naujai valdybai 
tuo darbu rūpintis.

Apskričio pikniko klausi
mas.—Palikta naujai valdybai 
tuo darbui rūpintis.

Palikta Montello kuopai iš
rinkti draugus peržiūrėjimui 
apskričio finansų ir iždininko 
knygų.

Priimtos šios rezoliucijos:
1. Rinkimų Klausimu.
2. Sveikinimas ALDLD Cen

trui.
3. Lietuvos reikalais.
4. Laiškas J. Petrikai 

Boston, Mass.
Buvo pakeltas klausimas 

keisti knygų leidimą. Padis- 
kusavus, konferencija užgyrė 
Centrą knygų leidime iki šiol.

Yra konferencijos pageida
vimas, kad Centras išleistų 
knygos formoj Lietuvos įvy
kius dabartinio perversmo.

apskrityje

reikale.— 
visi dėtų 

gauti kuo

So.

pa-

Jūs, Amerikos lietuviai 
verslininkai ir profesįjona- 
lai, esat remiami ir gerbia
mi lietuviškos visuomenes 
Amerikoje. ,Už tai, kad jūs 
irgi remiat pagal jūsų išga
lę visą Amerikos lietuvių 
judėjimą, ypatingai pažan
gų, kuris vienas užima tei
singiausią vagą skleidime ______ ______ ____„
abelno supratimo ir kėlime'jos dabartinę valdžią. Rem- 
lietuvių kultūros tarpe atei-kite Amerikos lietuvių pa- 
vių, kaip ir čiagimių lietu-' žangią spaudą, tai yra, 
vių amerikiečių.

Tad jūs, amerikiečiai lie- gelbsti Lietuvos žmonėms ir 
tuviai verslininkai ir pro-'kuri paduoda tiesioginiai 
fesijonalai, laikykitės ir ant'gautas teisingas iš Lietuvos 
toliau jau seniai nusistovė- žinias.
jusiu sąlygų. Neklausykit. Nekreipkite jokios atydos1 _ ...........  _ ____ _
smalavirių smetoninin-kų. į smalavirįų, klerikalų, fa-t kurios mus užpuola, būtų pra- 
Neleiskite jiems jus sūkiai- šistų ir socialistų melus ir šalintos. Namuose visada lai- JI? A-* • • J i ' 1 ? _ J   L U 4 11 rr m a 1a ai-\ i i

tas
žmonėms
Tad jūs, broliai

w ■ a * 1 • •

“Laisvę” ir “Vilnį”, kuri

Ginčas Pas Gydytoją
Įpykusi moteris: Tamsta esi 

ne gydytojas! Tamsta esi “ka- 
nivoIas’T’ Tamsta žadėjai pa
gydyti mano vyrą, ir štai jis 
jau mirė!... Aš tamstai pa
rodysiu ! Į teismą patrauksiu! 
Visą karjerą sugadinsiu!

Gydytojas:—Na ir matai, 
palauk... Gal tamstos vyras 
neprisilaikė visų mano nuro
dymų ?

Moteris:—Kur neprisilaikė! 
Dar kokios kalbos! Nori išsi
sukinėti! Jis gerai prisilaikė 
visų nurodymų! Gėrė tamstos 
vaistus per ištisus metus! Ir 
vis tiek mirė!

Gydytojas;—Na ir matai, 
tamsta! Sakai, gėrė vaistus 
per ištisus metus, o aš jam 
sakiau, kad gertų per dvejus 
metus!. . .

Moteris, tai nugirdusi, nuri
mo . . .

—Protestuoju, kad tu vi
siems sakai, jog aš esu kvai
las.

—ĄtĮęisk, ^rangusis, aš ne
žinojau, kad tai paslaptis!*

Jai Nieko Neprikiši
—Na, sesute, kaip tau pa

tinka mano sužieduotinė?
—Puikiai. Su ja tu gali vi

sur pasirodyti. Atrodo žavėti
nai. Akys, kaip žibuoklės, 
nuostabūs plaukai, rausvi vei
deliai, o dantys, na, dantys, 
tai tikrai paskutinis moderniš
kos technikos kūrinys.

(Surankiota)

Sveikatos Patarimai
Kaipo vaistas' nuo šalčio, 

mažai kas yra geresnio, kaip 
lemono skystimas ir cukrus. 
Mažai tų perų, kurie daugiau
sia mus vargina, gali išsilaiky
ti prięš lemono sultį. Jeigu po 
buvimo dulkėtoje gatvėje, ar
ba su nešvariais žmonėmis, ko
kių tarpe kartais atsiduriam, 
parėję atsipjautume šmotuką 

i lemono, ištrintame juo burną, 
ir išplautume gerklę su lemo
no sultimis, daug negerovių, 

' kurios mus užpuola, būtų pra-

būdais, vienus 
kiaušinienes ir

priprastu val-

dinti, nes jie patys tam ne- ’ kurstymus vienų lietuvių Lvk nors pusę tuzino lemonų 
tiki, ką kalba ir rašo. Jie tą'Prieš kitus. Jie daro tą vis- greitam reikalui.
daro asmeniniais sumeti- ką, bijodami‘prisipažint sa- žryones kartais įgauna pa- 

nes ™ .kaitytai™, melagiai., g-į - J-
ninės naudos is Smetonos turėdami mintyse kąip nors įio apsireiškimo, kurį galima 

.......... i ._x ,išlaįkyt savo kromelius, nuo aplenkt, kaip ta patarlė sako 
—uncija apsisaugojimo. Jei 

i tinkamą 
maistą, retai jums reikės gy
dytojo gydymui vidurių ligų.

Paščiuose i“iš pavergtos Lie- 'socialistai-trockistai randa- Sekal]tls patarimas gali pa- 
A « L; Inkoi gelbėt jums pasirinkt gerai re-

guliuotą maistą užlaikymui

viešpatavimo Lietuvoje. .
O pagaliau, ar ilgai jie kurių visuomenė šalinas. —uncija apsisaugojimo, 

galės mulkint savo skaityto-Juk dabar jau visiem aiš-'valgysite kasdieną 
jus tokiais raštais, kaip, pa-jku, kad save pasivadinę va-' 
vyzdžiui, jie „rašo savo laik- dais klerikalai, fašistai ir

kiekvienam, taigi duok kiau
šinius įvairiais 
ir sudarytus į 
kitaip.

Duona buvo
giu per daugiau laiko, negu 
įsivaizdinama. Ji buvo ir bus 
gyvenimo bei sveikatos reik
menis. Vienok, nerauginta 
duona dar vis tebevartojama 
iki tam tikro laipsnio. Mes 
perėjom per daugybę laipsnių 
ir mūsų duona paliko lengves
nė ir baltesnė. Nors lengves
nė geriau virškinasi, bet abe
jotina, ar baltumas yra geras 
atsiekimas ir dėl sveikatos 
priežasčių žmonės raginami 
grįžti prie juodesnės duonos. 
Priežastis to, kad juoda duo
na turi sėlenų ir grūdų, iš ku
rių ji daroma, o tos sėlenos 
suteikia mineralų ir virškinan
čios medžiagos.

“Mano 
nakų, bet 
gi kručkų 
“Jonukas 

. r rintė visai negeria”. Kiek mo- 
vidurių geroj padėtyj. Kas-įtinu girdėjome taip kalbant?’

vyras nevalgo špi- 
mėgsta kručkus, aš 

negaliu valgyti”, 
pieną mėgsta, Ma-tuvos”? Ar ilgai žmonės ti- si ant labai slidaus kelio.

kės tokioms nesąmonėms,-Ne be reikalo jie nerias iš ____
kad Lietuva pavergta? Ko-j kailio. Juk lietuvių patarlė dien reikia sunaudot kvortą i Beveik visada yra, kad vie- 
kiu būdu, ar dėlto, kad be- į sako, kad skęsdamas ir uz pieno ant vaiko ir po pus- nas iš namiškių nemėgsta 
žemiai gavo žemės? Ar dėl- skustuvo griebias. Netoli, kvortę ant suaugusio. Duok'sviesto. Geriausia apsieit, tai 
to, kad bedarbiai gavo dar- jau ta diena, kada visus valgiui mažiausia vieną vaisių,: nesakyt, kad tas ar tas nepa-

- - ' .... - j-i l (apart tinka, šeimininkė tegul ruo-bus įr žmoniškai gyvens? klerikalų, fašistų,. socialistų /dvi virtas daržoves i
Be reikalo jie apverkia su- ir trockistų vadus ir vadu- bulvių ir kornų) ir vieną ne- šia kas reikalinga ir namiškiai

Lieta™ Lapkričio mėnesio Sau-
ponius, kunį išnaudojo Lie- res vejas nupus j amžiną vaigia9-_aW,a 8umaiSxk su sė-iTiktai parenkant tam tikrus 
tuvo$; darbininkus per šim- užmirštį be jokio visuome- T£i$$hs

1 kiaušinis priduos dešimtą dalį; rengiant, kad būtų 
geležies kasdien reikalingos sveiki.

tus metų ir gabeno Lietuvos nės pasigailėjimo, 
žmonių uždirbtą ir , paga- Vilnieti^

rupią duoną ir čielų grūdų Bet kaip tas galima daryti?

is Jr grūdais. Vienas valgius ir tinkamai juos pri- 
skanūs ir

FLIS.
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Drama Festival
This Sunday

cele-5, 16. Meetings io be

special

Meetings to

and Lithuanian

p. m.

for protection

by a

were 'el-

hot

Chas. Dirba, Society.

field and 
rights of

number 
out that

least 105 pounds but not sb much 
that he can not move about easily,

Sports 
will be

Con- 
local

fill out its quota, each draft 
begins calling up men from 
1A, starting with the lowest 
number and working up. Each 
1A man summoned may state

as well as adults 
on the other.

OMAHA, NEBRASKA 
December 10 and 11.

“Ku- 
the

CHRISTMAS IN JULY, produced, 
written and directed for Paramount 
by Preston Sturges. Current at the 
Rivoli.

Encore les Chinois! They invented 
a type case which was in the form 
of a revolving table! This brilliant 
idea saw the light of day around 
the. year 1314.

fine 
that 
it.

ri- 
of 
of

is a
one

business and get married, 
a $25,000 check and the 
American business get

per
un-

then
Na-

■ Lithuanians, 
beginning to 
as “commun- 
but they are 

business and

schedule for
Akron and

"Christmas in July” is 
of just another clerk 
in that Great American

DENVER, COLORADO
Week of December 1, A AU 

vention and meetings with 
LDSers.

16, 17, 18, 19, 20 and> 
work out 
Windsor,

J. Valentis’

British pastors decide to form a 
trade union....cable to the N.YT/MIS •

Ąntrad., Lapkričio 12, 1940

'incidentally, I hear that an American journalist 
called Pegler Is investigating our organization 
for evidences of rascality or criminality.’

i1 iJLA1 
. ■ i, 1

THIS
CHUftCM
U MOST

UNFAW
00 HOT

As I Was
Saying...

J. Stenot.

Conscription is the biggest 
thing in the past twenty years 
that has’ affected American 
youth. That, of course, also 
means that Lithuanian young 
people are by no means ex
empt from the discussions, 
questionings, arguments and 
thoughts going on in the 
minds of all 
from their 
ties.

Of all 
groups the 
most forthright in facing 
question. Other groups 
organs have inclined to 
cept conscription as one would 
accept the clouds in the sky: 
without a thought.

The Statement of the L.D. 
S. National Youth Committee 
on conscription is a document 
that every thinking person 
should read and study. We 
wish we could include all of 
it in this column, but the edit 
or might later see fit to do so 
himself. In any event, here 
in an excerpt worthy of no
tice :

on
young people 

teens to ’the thir-

Lithuanian youth 
LDS has been the 

this 
and
ac-

. . . the-LDS National Youth 
Committee after a careful 
study of the Selective Service 
Act as passed by Congress 
and signed by the President 
of the United States, feels 
that certain necessary guar
antees should be established... 
they should safeguard the de
mocratic rights of the con
scripted men; insure that 
their families and dependents 
may not suffer; that their 
lives and plans may no be so 
disrupted, that they 
find 
nize 
from 
pay 
such 
the draftees and that their 
lives and plans may not be so 
disrupted, that* they 
find 
nize 
from 
pay 
such 
the draftees and 
Social Securities 
protected; that 
compensation be made to con
scripts and or dependents for 
disability, injury or death; 
that a better guarantee for 
return of jobs be made for 
the conscriptees after the 
year of service; that students’ 
education be protected by a 
special provision.”

LDS Youth Leader , on Tour
of Lithuanian Communities
CHICAGO, Ill.—L.D.S.

of Lithuanian youth throughout the 
country will be visited by John Or
man, national LDS youth secretary,, 
during his two months organizatio
nal tour. With him will be the mo
tion pictures of the LDS Conven
tion and the National LDS Sports 
Meet held during the last week of 
August in Brooklyn, N. Y.

During his tour of branches he 
will meet with various councils, 
branches and executive committees 
to discuss with them new ways of 
carrying on the activity of the LDS 
and to review their work in detail 
and aid them with suggestions.

Branches are already preparing 
meetings and affairs where Mr. Or
man will speak and present the LDS 
films. His tour began October 28 
with visits to Pittsburgh, Detroit 
and Chicago

The following schedule remains to 
be filled cut:

branches ber 20th and a youth meeting the 
next day. A showing of the motion 
pictures will be held on one of the 
days.
SPRINGFIELD, ILLINOIS

November 22 and 23. A joint 
meeting of the adult and youth ex
ecutive committees one day and a 
full youth meeting 
who are interested

KENOSHA, WAUKEGAN, 
RAC1NF

Week of November 10th. The 
branches will have to get together 
and choose whch dates they would 
rather have.
ROCKFORD, ILLINOIS

November 17, 18, 19. One of these 
nights will be devoted to seeing of 
the LDS Convention and 
Meet motion pix and others 
for meetings, etc.
WESTVILLE, ILLINOIS

November 20 and 21. A 
meeting of the adult branch exec
utive committee and interested
members should be held on Novem-be arranged.

ST. LOUIS, E. ST.
COLLINSVILLE

Week of November 25th. Branch
es shall have to get together and 
divide up the dates and make a 
of work.

GRAND RAPIDS, MICH.
December 13 and 14. Meeting with 

adult executive committee. Next 
day, meeting with youth regarding 
possibilities of beginning LDS youth 
activities.
DETROIT, MICH.

December 
arranged.
OHIO

December 
21. Ohio to 
Cleveland, 
Youngstown.
PITTSBURGH AREA

December 22 and 23.

Lillis, Esths, Letts and Finns 
Unite for Cultural Work

would 
it impossible to reorga 
them upon their retun.
military training; th al I Dear Friends:— 

for the conscriptees be
as to aid the families of you information fc ’XA O ■ ' 11 F Ki 1 / »

To National Committees of Estonian, ernment, etc. 
Finnish, Latvian 
Organizations.

PRE-DRAFT 
PARTY
BROOKLYN, N. Y. — Why wait 

till your number’s called? Say good
bye to the boys and girls now. 
With this thought in mind, and a 
more serious one, the Brooklyn LDS 
Builders are holding a “Pre-Draft 
Party” Wednesday evening, (that’s 
tomorrow), two days after Armis1 
tice, to which all guys with oi 
without numbers and. all young la 
dies with or without boyfriends with 
numbers, are invited.

There’ll be open discussion and 
argument, followed by refreshments 
(Beer) and dancing. All are invited:

November 13
Eight P.M.

419 Lorimer St.
Come on down!

BROOKLYN, N. Y. — To 
brate Jonas Valentis’ twenty-five 
years of work in the field of drama 
a Drama Festival will be held No
vember 16 and 17 at Shubert Hall, 
Monroe St. and Howard Ave.

Hot; U. S. Survey Shows
______ a

When President Roosevelt told the 
nation that one-third was ill-housed, 
ill-fed and ill-clothed, he forgot to 
mention the one-third in ilj-health. 
When he threw over the national 
health program for the war pro
gram, he failed to consider that sick 
men make very bad soldiers.

Army officials are extremely dis
turbed with the state of health of 
recruits. One-third of the volunteers 
applying for enlistment have been 
turned down due to bad health. This 
tremendous proportion is a serious 
threat to an effective war program.

In a preliminary statistical report 
on the causes for rejection due to 
physical defects in the regular Army 
of the United States, these shock
ing figures were revealed, reports 
the Journal of the American Medi
cal Association in its Oct. 12 issue.

The report covers a three-month 
period. June, July and August, 1940, 
of applicants examined dn the South
ern New York District of the Se
cond Corps Area, which includes 
New York City proper. This propor
tion of ill-health will likely be great
er in the rural areas since the large 
cities have, insufficient as they may 
be, better health facilities.

Dr. George 
the Medical 
States Army, 
inspector for 
his article in 
applicants were 
the summer campaign and included 
young men between the ages of 18 
to 35.

The total number of men covered 
by the report was 6,743 and of this 
total 2,195 were rejected for failure 
to meet physical requirements. Hav
ing all other qualifications, 32.5 
cent were rejected as physically 
fit.

undernourishment and were poten- states that few men who wanted to 
tial candidates for tuberculosis..

“A total of 213, or little more 
than 10 per cent, were rejected be
cause of poor feet. The results from 
functional tests for good feet were 
used as a criterion rather than ana
tomic conformation. Many feet that 
appeared flat anatomically showed 
good function when subjected to 
some strenuous tests. A considerable 
number of overlapping and hammer 
toes were found among those who 
were wearing ill fitting shoes.

“The fifth major cause for re
jection was due to failure to meet 
the hearing and ear requirements. 
There were 202, or ten per cent in 
this group ...”

Other causes for rejection were 
skeletal, genito-urinary, neuro-phy- 
chiatric, allergy, heart, glandular, 
skin, respiratory and miscellaneous.

Army officials expect the per cent 
of disease and illness to increase 
when the draftees obtained from the 
Selective Law are called in. The 
men under consideration above were 
all volunteers, believing they were 
physically fit to meet the require
ments. The author of the article

join the army would join if they 
knew they had active venereal di
sease yet "it is only when 
in a certain age group are 
to report 
higher 
disease

for service 
percentage of this 
is found.”

all men 
required 
that 
type

a 
of

CAN BE CURED
Jornal article points 

bad
out 

teeth
The

that many men with
woyld be fit for the army once their 
teeth were properly cared for. The 
same is true of men with bad eyes.

Claiming that it is the duty of 
the army to inaugurate preventive 
and remediable measures for the 
preservation of the health of the na
tion, the army man called upon the 
government to help improve youth’s 
well-being in order to increase the 
army’s numbers.

The American Youth Congress has 
advanced a 7-point program for con
scripts, the first of which is based 
on the health of the men: "full pro
tection of the health and well-being 
of conscripts by providing adequate 
clothing, housing, food, hospitaliza
tion, sanitary and medical facilM 
ties...”

E. Leone, Captain in 
Corps of the United 
who served as medical 
recruiting, reports in 
the Journal, that the 

recruited during

More Information on the
Selective Service Act

would 
it impossible to reouga- 
them upon their return 
military training; that 

for the conscriptees be 
as to aid the families of 

that their 
rights be 

adequate

As yet we have not attend
ed any forums or discussions 
on conscription held by Lith
uanian youth clubs,, but we 
understand that on Saturday 
the Lithuanian youth of Chi
cago held a “Pre-Draft Par
ty” and that the Builders of 
B’klyn are holding a “Con
scription Nite” this Wednes
day evening.

Both of these events are 
proof that young men are 
awake to the problems around 
them. And, lord knows, 
scription is a problem 
adays.

con- 
now-

wouldThe fir?.t printed book. One 
of Gutenberg, but 
As far as can be 
printed book is the 
Printed from locks,

naturally think 
this is not so. 
traced the first 
Diamond Sutra, 
it consists of six sheets, pasted to
gether to form a roll sixteen feet 
long. It is now in the British Mu
seum. It is dated May 11, 868. It 
was found in a walled-up chamber 
located in Chinese Turkestan that 
was sealed up in the year 1035.

The first official printing was 
done around the year 907. As you 
know, China was already printing 
by cutting characters on blocks of 
wood and then smearing them with 
ink. The story goes that a certain 
Chinese wanted to borrow a book. 
The owner refused to let him have 
it. Said our disappointed Chinese: 
"Some day when I come into a 
position of power I shall have books 
cut in blocks so that all may read 
them." Later on he became Prime 
Minister and fulfilled his promise.

The Baltic-American Society, in 
September, sent a resolution to the 
Washington authorities misrepre
senting the recent elections in Lith- 

minutes will give uania, Latvia and Estonia, expres- 
about the confe-' sing thankš, for the refusal to re- 

rence at which the Baltic Cultural cognize the results of these elect- 
Council was formed and about the' ions and for the “freezing,” of the 

Baltic countries, and endorsing act
ion against what they call "subver
sive elements who act in collusion 
with foreign governments” 
eWe need a permanent body for 
cultural cooperation, for protection 

' of foreign born and for struggle 
against reaction.

Discussion followed 
of delegates. It was pointed 
Finnish reactionaries were trying to 
drive progressives from their jobs, 
by denouncing them to the employ
ers. The same was being done 

: among the Estonians. All speakers 
Į agreed with the proposal to form a 
į permanent body. Proposal to initiate 
I cooperation between Baltic organi- 
' zations on a national scale received 
' favorable comments; also that youth 
I organizations and women’s organi- 
1 zations should cooperate.

Motion was carried unanimously 
—to elect a Baltic Cultural Council 
for cooperation among Estonian, 
Finnish, Latvian and Lithuanian or
ganizations on the cultural 
for the protection of the 
the foreign born.

Elections. The following 
ected to the Baltic Cultural Coun
cil:

Use Eerman, Michael Nukk, H. 
Reisman (from Estonians);

K.-E. Haikkinon, Emil Niskanen, 
Ensi Wirta (from Finns);

Fred Blashge, Chas. Dirba, Ed. 
Schoenberg (from Latvians);

Anthony Bimba, Elizabeth Wilkes, 
Stanley Zainkauskas (from Lith
uanians).

Motion was carried—to leave it to 
the Council to arrange a joint af
fair. It was also suggested that the 
Council should arrange a lecture on 
Baltic events.

A collection of $6.30 was taken to 
cover the expenses of the confereb- 
ence.

The following

At thik Festival' a number of 
plays, directed by Jonas Valentis, 
will be presented. On Saturday 
evening, November 16, Lithuanian 
theatre-lovers will see Sofija Čiur
lionienės four act drama about the 
“knygnešiai” of old Lithuania, “Auš
ros Sūnūs.” Among those who will 
act in it will be Stella Lengerdaite, 
Kazys Balčiūnas,‘ Kazys Kriaučiū
nas, Elena Willis, U. Bagdonienė, 
Pranas and Niek Pakalniškis as well 
as Jonas Valentis himself.

On Sunday afternoon a matinee 
performance at 4 p.m. will present 
the second act of Surgučevo’s “Ru
dens Smuikai,” the first act of 
"Tamsybės Galybė” by Tolstoy and 
the complete one act opere.tta 
protas Oželis” presented by 
Sietyno Chorus.

On Sunday evening at 7:30
there will be a second performance 
of ‘‘Aušros Sūnūs” for those who 
could not attend the first.

Tickets sell for 50c, 75c and $1.00. 
All seats are reserved. Performances 
will begin on time, so all are asked 
to come early. Shubert Hall can be 
best reached by the Jamaica Lino 
train to Gates Ave. station.

first meeting of the Council.
Please note particularly the pro 

posals for cooperation on a national 
scale. This question will be discussed 
further at the next meeting of our 
Council, Tuesday, November 12, 
6.00 P. M., at the Estonian Hall, 
2061 Lexington Ave., New York, 
N. Y.

We ask that you send a represen
tative to this meeting to participate 
in the discussion and in the formu
lation of proposals, which could 
be formally addressed to all 
tional

To 
board 
Class 
order 
Class
his reasons, if any, for wishing to 
be placed in a deferred class. The 
board considers his reasons, makes 
investigations and summons witnes
ses, if necessary, and then decides 
whether he must serve immediately 
or be deferred.

Attached to each board is a gov
ernment appeal agent who sees to 
it that board members are not too 
lenient or too strict in excusing men 
Also, if a man is picked for service, 
and wishes to protest, he may ap
peal the board’s decision to one of 
thirteen appeal boards sitting in 
New York City. If his appeal is one 
based on a dependency case, he may 
carry it all the way to the Presid
ent.

Each local draft board continues 
to call up men from Class 1A until 
its quota for that particular draft 
is filled. Men at the end of the 
order list will not be called for 
years, as the training system now 
stands.

Before a man is placed in Class 
1A he must pass a physical examin
ation slightly less strict than that 
of the Regular Army. In general he 
must be healthy enough to stand 
the rigors of army life. Specifically, 
he must be between five feet and 

the general health and habits < s*x inches tall, weigh at

Committees interested. |
Fraternally yours, I

Anthony Bimba, Chairman. ■ 
Chas. Dirba, Temp. Sec’y. I 

Minutes of* Conference of Esto-Į 
nian, Finnish, Latvian and Lith- . 
uanian organizations for cultural co- [ 
operation and for the protection of 
the rights of the foreign born, held 
Sunday afternoon, October 27, 1940, 
at 2061 Lexington Ave., New York, 
N. Y.

Present: 21 delegates and about 
20 visitors.

The delegates represented: 8 Lith
uanian organizations (11 delegates), 
2 Latvian org., 4 delegates, 1 Fin
nish org., 3 del.,( 1 Estonian prg., 3 
delegates.

The following organizations were 
represented: Lithuanian — Wo
men’s Educ. Club, Aido Chorus, 
LDS — 50, LDS — 46, LDS — 159, 
LDS — 1 kp., LLD 138, LLD — 
1 kp.; LATVIAN Unity Club and 
Painters’ Intenclub; FINNISH work
ers’ Club; ESTONIAN Workers’ 
Club. i

For its Chairman the Conference 
elected K. E. Heikkinen.

For Secretary — Chas. Dirba.
Main report was given by An

thony Bimba, containing the follow
ing points (very briefly stated). 
The Joint Baltic Festival (June 9, 
1940) was quite successful and 
showed the need of continued cultu
ral cooperation among the Baltic or
ganizations as also of continued 
joint efforts for the protection of 
the rights of the foreign born. Not 
only that, but it is necessary to 
join forces in the struggle against 
fascist elements. The latter have 
cooperated for years through theircooperated for years 
Baltic League.

Lately, among the 
the reactionaries are 
expel all progressives 
ists.” Not only that, 
trying to terrorize 
professional people who advertise in 
our papers: they are using the ra
dio to attack us; they are bringing 
over as "refugees” the blackest 
elements, who fled from Lithuania 
when the people overthrew the old 
fascist regime. Some are here alrea
dy; spreading lies, working hand-in- 
hąnd with American reactionaries, 
sending delegations to the U. S. gov-

Speaking of "ribbon books," we 
must place the Torah (the book of 
Mosaic law) in this category. Take 
a look at one sometimes. You will 
find that the lines are written in 
columns, and that the "ribbon” has 
a rod at each end so that it can be 
rolled up.

Here is another oddity—the Wax 
Book. It was a contemporary of the 
ribbon book. ,Wax books were in
vented by the ancient Rmans, be
cause the cost of papyrus was very 
high and had to be imported from 
Egypt. The wax book was made up 
of a number of little tablets, hollow 
in the center, which was filled with 
wax. The writing was done with a 
stylus. At the two inner corners 
holes were punched through which 
cords were run. These wax books 
were used in Paris until the 13th 
century.

“Xmas in July” 
-A Review

IT HAS BEEN such a long time 
since we’ve seen human beings 
upon the screen that we’re tempted 

to throw our hats in the air and 
settle down with sincere relief af
ter seeing "Christmas in July,” a 
clever comedy, well-knit and put 
together in the care-free human 
style of Preston Sturges.

Mr. Sturges, by the way, is the 
un-Hollywoodian director who has 
an adult sense of humdr. He, in 
this one-man creation, manages to 
put real living and breathing crea
tures upon the screen that act, 
walk and talk as you or I would. 
This, when you look back upon the 
record of inane productions deal
ing with debutantes and the antics 
of the inhabitants of the stagė and 
Park Avenue, is no mean accom
plishment. If Sturges keeps his hu
man style we’ll begin to get films 
that deal with people and not wax 
models.

Briefly, 
the story 
who’s lost .... 
Dream — winning a $25,000 contest 
slogan. He doesn’t win it but, here’s 
where the rub domes in, he thinks 
he does. What happens to him and 
the money that he hasn’t got make 
up the story.

Simple? Trite? Yes and no, for in 
these simple situations can be 
found the gems of humor. The boy 
and girl are just trying to mihd 
their own 
but when 
giants of 
mixed up — things are bound to 
happen. Sturges shows them hap
pening in a way that will keep you 
smiling and happy.

Ellen Drew is just like any girl 
you could meet in a chdrus. pick 
Powell, for once in a lifetime, has 
a role where he is a regular guy 
and, thank Heavens, he doesn’t sihg.

GIVES CAUSES
“What are the causes for these 

rejections,” asks the Army man. He 
answers his own qudstion by stating: 
"The major causes revealed by the 
report were failure to meet require
ments with regard to the following, 
in the order of their importance nu
merically: teeth, eyes, height and 
weight (stature, feet and ears). 
These defects were caused by un
dernourishment, lack of dental 
treatment, ill-fitting shoes, absence 
of glasses, etc., it is 'revealed.

“Failure to meet dental require
ments stands out as the most im
portant cause for rejection,” reports 
Dr. Leone. “Of the total number re
jected during this period, that is, 
out of 2,195, there were 516 reject
ions due to teeth, more than 23 per 
cent of the total number rejected... 
A minimum number of serviceable 
teeth have been set down as the re
quirements and it is amazing to find 
how many young men who haVe at
tended our public educational insti
tutions failed to come up to these 
minimum requirements. It is well 
known that the condition of the 
teeth is a fairly reliable criterion , 
on 1 
of young men ...

“The next in importance as a ma
jor cause for rejection was the fai
lure to meet the requirements in vi
sion; 479 applicants, or 21 per cent 
of the total number rejected, were 
in this group. Most of these men 
who could not see well enough to 
become soldiers, did not wear glas
ses ...

“Fifteen per cent or 308, were re
jected because of the inability to 
meet the requirements for height 
and weight, the majority falling into (

have twelve natural teeth, must 
hear at ten feet what a normal ear 
would hear at twenty feet, must 
have good vision and feet able to 
sfeind long marches. After proper 
conditioning he Is supposed to be 
able to walk fifteen to twenty miles 
a day carrying a fifty pound pack.

On a given Gay, men selected for 
service receive five days’ notice to 
report to an induction center, from 
which they go to to an army recep
tion center, probably Fort Dix, N. J., 
or Camp Upton, near Yaphank, L. I., 
for New York City ' men. There, 
during a stay of about five days, 
they will be examined, interviewed 
and given intelligence test. On this 
basis the army will decide what 
branch of the service the man 
be trained in.

After that decision each man 
be sent to a training camp to 
regular army troops, or Federalized 
National Guard troops already in 
training. For the first few weeks 
the men learn the ABC’s in recruit 
schools and then they join the reg
ular troops. A man with no previous 
military 
for the 
that, he

While 
not vaa
Hemisphere, except to territories or 
possessions of the United States. 
Men serve for one year, except when 
Congress declares the national in
terest imperiled, when the President 
may extend the twelve-month period 
indefinitely.

will

will
join

training gets $21 a month 
first four months. After 
gets $30.
in the army, the men may 
sent out of the Western

THE LOUDSPEAKER
BY MIKE O’PHONE

Gathered from Laisves concert.
Danny McFaden, the word has 

travelled around, finally realized 
that gabooning doesn’t pay. The

that group were underweight for guiding influence that will hence- 
theii’ height. Experience has shown' forth quiet Danny’s, turbulent na- 
that; great disproportion in 1 
weight and height relation may 
mean lack of resistance and they 
usually are the first to break down 
physically when up against the 
gors of military service. Many 
those underweight showed signs

the 1 ture is, or so we’ve heard, a charm
ing timid little girl from Elizabeth, 
New Jersey ...

Franklin ("My grandmother was 
a Lithuanian”) Pangborn, Ernest 
Truex and Raymond Walburn con
tribute to the films mąny moments 
of comedy. In short, they’re 
stuff.

"Christmas in July” 
laugh-provoking comedy,
you will enjoy. So don’t miss

—Walter.

Vytautas Bacevičius, who was en
thusiastically received by Lith
uanians, will have his American de
but on November 28 at the world- 
famous Carnegie Hall in New 
York...

Appearing at the concert were 
Howard with his proud bump and 
Donnie with a bandaged chin, brave 
girl. Bunni Shellan was unable to 
appear and the Aidbalsiai did not 
sing. We hear, though, that she may 
recuperate in time for J. Valentis’ 
"Drama Festival” this week end ...

Ye». the Btthop run» » 
notoriously open church.4

A keg of beer will be the guest 
of honor at the Builders’ Pre-Draft 
Party and Forum tomorrow evening. 
That same keg of beer, however, 
will also be the convention-site of 
the new "Bier Party” which is sup
porting Kubilius and Dobinis for 
the Presidency and Vice-Presidency 
of the branch ...

All is dead on the "Surprise Par 
ty” front...

Who is the new light in Al Dobi
nis’ heart? Blond, fair of face and 
full of grace. We can’t tell you her 
name, though, because, after all, we 
can’t tell everything. (Or can 
we ?) ...

Roy Mizara appears soon in a 
"Lithuanian Personalities” tintype by 
a young gal who’s been collecting 
data and disa about him for the 
column ...

A mojk interest
ing meeting. 
Reverend — 
particularly 
the prayer for 
the Bishop.*

*1 believe this is 
our destination.*

Mo»t diitreisinX H hi» 
hiring of flnkt Trom 
non union seminaries.

UHFAI
nujt
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Ketvirtas puslapis

Paraše Senas Vincas

Viešnia Nuo Marso
(Apysakaite)

(Tąsa)
Dabar jis tik pilnai suprato ir aiškiai 

pamatė, kad į nepriklausomybę bei lais
vę pavienis nors ir gabiausias žmogus 
sau kelio negali prasiskinti. Kad jo liki
mas randasi didžiūnų klasės saujoje ir 
kad jis, tik sau išeities j ieškodamas, yra 
lygus tik anai muselei, voratinklin pa
kliuvusiai.

Jis persitikrino, kad he talentas, moks
lingumas ir teisybė viską kontroliuoja, 
bet kapitalo diriguojami, tankiausia bu
kapročiai, valdininkų anūkai ir politiškoji 
mašina. O kad mokslą, talentą ir tiesą 
padėti į jų vietas, tėra tik vienas kelias, 
viena išeitis, tai viso rėdo pakeitimas ki
toniškos tvarkos forma.
, Taip jam bemąstant, kas tai švystelėjo, 

sužaibavo, subirzgė ir nutūpė tamsiai 
mėlynas, plieninis paukštis ir iš jo tarpu- 
jsparnių iššoko vikri, dar nematyta gra
žuolė—viešnia nuo Marso.

Jos gražiam nuaugimui tarp šios pla
netos merginų nesirado lygios. Jos lūpos 
žydėjo dar nematyto gėlės žiedo grože ir 
šypsojosi niekuom nesudrumsta šypsena. 
Jos veido skaistumas ir tyru krauju at
miešta. jaunuolės veido grožė, jaunikai
čio akis traukė savęs link iš jo akių vie
tovių. Jos dvi žavingos akys, žėrinčios iš 
po tamsių blakstienų, po plačios kaktos 
antkrantėle—svaidė nepalaužiamos drą
sos ir džiaugsmingos pergalės žvilgsniais 
į jai nepažįstamą apielinkę. Iš po rau
donos ant jos galvos kepuraitės pūpsanti 
aukso spalvos plaukų kuokšteliai, didin
gai puošė jaunuolės, tarsi skulptoriaus 
ranka nudailintą stovylą.

Jos žavingi, drąsos pilni plačių akių 
žvilgsniai, apskriję visą apielinkę, nusi
leido ant poros po medžiu stovinčių ark
lių, plūgo ir nutūpė ant ten pat sėdin
čio ir nuostabiai į ją spoksančio Tarno 
veido. Jos žavingas žvilgsnis, atsimušęs į 
jaunikaičio akis, momentališkai jį užka
riavo. Tik vienu savo žvilgsniu ji sugėrė 
iš vaikino krūtinės širdį, sielą, meilę ir 
paskandino savo žavingų akių gelmėse.

, Ji žengė kelis drąsius žingsnius pir
myn ir nepaleisdama iš savo akių vaiki
no veido, tarė porą švelnių, jam nesu
prantama kalba žodžių. Vienok, Tarnas, 
manydamas, kad tai’ tik sapnas, pradėjo 
aave egzminuoti—patrynė savo akis, pa
čiupinėjo nosį ir norėjo atsistoti. Bet 
mergina, pasiskubino atsisėsti sale jo ir 
švelnia ranka perbraukus per jo gražius 
plaukus, vėl ką tai, jam nesuprantama 
kalba, pasakė.

Šis įvykis vaikiną taip sužavėjo, taip 
sujaudino, kad jis, ir norėdamas, nedrįso 
nei žodžio ištarti bei pasijudinti. Nes jis, 
manydamas, jog tai tik sapnas, bijojo iš- 
busti, kad gražuolė, tik sapne pas jį ats
kridus, vėl nenuskristų. Jis, nepaleisda
mas iš savo akių gražuolės veido, pa- 
tėmijo kaip per jos veidą nušliaužė su
sirūpinimo debesėlis. Bet ji, vistiek, lai
kydama ant savo žvilgsnių pavėrus jau
nuolio akis, tarsi paskutinę viltį ant ko 

[tai dėdama, vėl pabėrė kelis, jam nesu
prantamus žodžius. Ir šiuom kartu jis, 
tarsi iš po žemės išvilkęs anglų kalbos 
žodį, pastūmėjo gražuolės link; “Nesu
prantu.” %

Gražuolės veidas vėl nušvito ir pro jos 
gražias lūpas, per baltas kaip perlai dan
tų rikiuotes, prasikošė švelnus, tik tru- 
putį skirtinga tarme, anglų kalba atsa- 

•* kymas:
“O aš jus suprantu. Tai mūsų žemės 

gyventojų vienos man kaimynystėj esan
čios tautos kalba.”

“Tai iš kur jūs esate?” vos girdimai, 
paklausė jis.

“Nuo vienos iš artimiausių jums pla
netų. Jeigu jūs ką nors žinote apie savo 
kaimynus skrajojančius erdvėse, tai turi
te žinoti ir su kuriuom artimiausiu kai
mynu turite reikalą, mielasai.”

Vaikinas, vis dar tebedvejodamas — 
sapnas ar tikrovė ?-^aprietė kairia savo 
ranka merginoš kaklą, dešiniąja liemenį 
ir norėjo pabučiuoti į žavėjančias jos lū
pas. Bet mergina, -mandagiai atpalaida- 

iVus jo rankas, lig ir nusistebėjus, tarė:
“Kaip tai? Tai neleistina ir neetiška...

Mūsų vaikinai, neturi tiesos šitaip elgtis.
Atsiprašau.”

“Tai ką? Ar pas jūs žmones nėra nei 
meilės?” Dar vis manydamas, kad sap
nuoja, pasiteiravo jis.

----- . ......... ...................... -r.'.:

“Mes žmonės tokie, kaip ir jūs. Ir my
limės ir bučiuojamės. Bet jeigu mergina 
nepradeda Romansuoti, vaikinas neturi 
tiesos pradėti, o jeigu vaikinas taip pa
sielgė, tai pas mus skaitosi užpuolimas 
ant moteries nepaliečiamybės.”

“O pas mus kaip tik priešingai. Ųž tai, 
kad pirmutinį mūsų tėvą, Adomą, priga
vo Jieva, tai mes, vyrai, pirmieji užka
binę j ame ir prigaudinėjame Jie vos duk
teris,” pajuokavo vaikinas.

“Apie kokį ten pirmąjį tėvą Adomą ir 
kokią ten Jievą mes nieko nesame gir
dėję ir nežinome. Bet jeigu pas jus mei
lė tik kerštu paremta, tai ji negali va
dintis meile, bet meile užmaskuotas 
kerštas.”

“Aš tik pajuokavau”, pasiteisino jis.
“Lai būnie ir juokas. Bet jeigu vyras 

pirmas turi teisę užkabinti moteriškę, tai 
meilė gali baigtis apgavyste.”

“Kaip tai?” Nustebęs pasiteiravo jis.
“Visai paprastai. Mūsų moteris ant 

tiek išsivysčius, išsitobulinus, sukultūrė- 
jus, ,kad pirma pasiklausia savo proto, 
apgalvoja, apsvarsto, o tik gerai viską 
apsvarsčius—leidžia žaisti savo jaus
mams.”

“Tai kame skirtumas? Juk vaikinas, 
pasivėlinęs ar pasivogęs bučkį nuo mer
ginos, nepavergia jos proto.”

“Kad nepavergia jos proto, gali būt ir 
tiesa. Bet vaikinas, kartais su pirmu buč
kiu užkariauja merginos jausmus, o jau
smai užkariauja jos protą ir mergina, 
apsvaigus meile, nežino, ką daro ir meilė 
baigiasi apgavyste.”

“Jei pas mus būtų tokia durna mada, 
tai mes ir pražiltume negavę bučkio nuo 
merginos,” pajuokavo jis.

Mergina pažvelgė jam į veidą tiriamu 
žvilgsniu, tarsi dvejodama jo pareiškos 
teisingumu. Jos veide bligstelėjo susijau
dinimo liepsnelė ir nuo lūpų dvelkė ma
loni šypsena. Ji paėmė jo ranką, pačiupi
nėjo kietą nuo darbo delną ir prisidėjo 
sau prie krūtinės. Po tam apsikabino jo 
kaklą ir juodviejų lūpos susijungė vienu, 
ilgu, ilgu sveikinimosi bučkiu.

Vaikinas dar vis netikėdamas tikrove 
ir vaduodamasis sapnu, apkabino jos 
liekną liemenį savo stipriomis rankomis 
ir pradėjo spausti prie savęs. Bet ji, ati
traukus lūpas ir atpalaidavus vaikino 
rankas nuo savęs, parito jam švelnius ir 
rimtus žodžius:

“Jūs pertoli jau einate... Neprivalote 
būti tokiu karštuoliu... Mano bučkis, 
tai tik nekaltas pasisveikinimo bei išti
kimo draugiškumo ženklas. Aš noriu, kad 
jūs būtumėte mano vadu ir informato
rium, kad aprodytumėte man savo že
mės kamuolį ir supažindintumėte su savo 
tvarkymosi forma. Sėskiva į mano lėktu
vą ir skriskiva aplink jūsų žemės ka
muolį. Sutinkate?”

“Su mielu noru, bet... Pertikrink ma
ne, gražuole; ar jūs tikrai esate gyvas 
sutvėrimas ir ar tas viskas nėra tik ma
no sapnas?” .

“Tai ne sapnas, o tikrovė. Argi aš jums 
nesakiau, kad atskridau pas savo arčiau
sią kaimyną, nuo vienos erdvėse kyban
čios planetos. Kaip jūs arčiausią prie sa
vęs planetą vadinate?” v

“Arčiausią prie mūsų žemės planetą 
mes vadiname—Marsas.”

“O mes jus vadiname—Dausų kaimy
nas.”

“Tai einam pas mus. Aš turiu parvesti 
namon arklius, apsirengti ir, pasakyti tė
vams, kad išvažiuoju ir kur.”

“Bet kam jūs tuos gyvūnėlius taip ka
muojate? Argi nėra pas jus mašinų, ku
rios dirbtų už arklius ir žmones? Pas 
mus tokie gražūs gyvūnėliai, kaip ark
lys, tik dėl grožės pievose ganosi, o miš
kuose gyvena.”

“Pas mus irgi yra įvaliaš mašinų, ku
rios dirba už žmones, o žmonės negauna 
darbo.’ Smulkūs farmeriai, kurie nepajė
gia tokias mašinas įsigyti, kamuojasi su 
arkliais ir nyksta negalėdami atsilaikyti 
prieš mašinas turintį konkurentą.”

“Ką tas reiškia—‘nepajėgia tokias ma
šinas įsigyti?’”

“Kas neturi pinigų.”
“Pinigų?” klausiančiai pakartojo ji ir 

dadėjo: “Atrodo, kad jau pradedava ne
susikalbėti... Ką tas reiškia—-pinigų?”

(Bus daugiau)

Amerikos Lietuvių Kongreso New Jersey 
Skyrius—Metinė Konferencija 

Ir Jo Likvidacija
Spalių 20 dieną, Newark, 

N. J. įvyko šios organizaci
jos metinė konferencija, ku
rioje dalyvavo astuonių mies
tų delegacijos su 14 organiza
cijų ir virš 1,000 narių.

Kadangi komiteto iš anks
to buvo suplanuota pasiųsti 
organizacijoms anketos arba 
užklausimai, palaikyt ant to- 

i liau šią organizaciją, t.y. ALK 
New Jersey skyrių, ar jį li
kviduoti, tai pačioje konferen
cijoje 'nebuvo reikalo gaišuot 
laiką diskusijose, už ar prieš, 
nes draugijos jau buvo išne- 
šusios savo nuosprendžius su
sirinkimuose. Tik teko atsi- 
klaust viešai delegatų nuomo
nės ir išgirsti jų ypatiškos' 
nuomonės, surištos su draugi
jų balsavimais.

šioje konferencijoje dalyva
vo šios org. ir pasisakė savo 
sprendimą: Newarko LDS 8 
kuopa, vienbalsiai už likvida
vimą. Sietyno Choras—už. 
LLD 5 kuopa—už. Jersey Ci
ty šv. Jurgio draugija—už. 
LDS k p. — už. Taipgi Pater- 
sono, Bayonnės, Cliffsidės, 
apart Hillsides, kur abi kuo
pos pasisakė didžiuma balsų 
už likvidavimą. Gi visos kitos’ 
org. vienbalsiai. Tad šiuomi ir 
liekasi likviduotas Amerikos 
Lietuvių Kongreso New Jer
sey Skyrius šioje konferenci
joje. Dėl to niekas neturi tei
sės naudotis bei ką nors veik
ti šio skyriaus vardu, bei jo 
protektūra.
Kodėl Likvidavosi New Jersey 

Skyrius?
Kalbėdami draugijų atsto

vai konferencijoje, visi išsi
reiškė, kad Amerikos Liet. 
Kongresas yra nuveikęs savo 
laiku -daug naudingo darbo 
dėl Lietuvos liaudies.

Kadangi šios organizacijos 
siekiniai ir uždaviniai įsikū
nijo, t. y., įsisteigė Lietuvoje 
liaudies valia, liaudies vy
riausybė, Socialistinė Sovieti
nė Lietuvos Respublika, tai 
apkalbėjus visapusiškai šios 
organizacijos veikimą Lietu
vos labui, darbas skaitomas 
užbaigtu ir apskritys likvida
vosi.

Skyriaus komitetas, išduo-~ 
damas raportą iš savo veiki-) 
mo, palietė ir net pradžią šio 
skyriaus įsisteigimo, lygiai ke
turių metų laikotarpį.

Draugas J. Paukštaitis, duo
damas raportą iš finansų, per 
jo trijų metų darbuotę, palie
tė įeigas ir išlaidas, kurios pa
rodė, kad buvo veikiama ge
rai ir organizacijos, priklau
sančios N. J. skyriui, gerai rė
mė finansiniai ir organizaci
niai visus skyriaus darbus.

Išmokėjus visas išlaidas, 
dar ižde atliko vienas doleris, 
kurį nutarta paaukoti “Lais
vei”.

! Kaipo skyriaus sekretorius 
per trejus metus, kuriam te
ko vesti korespondencijas ir 
bendrus reikalus, organizaci
joms ir jų atstovams tariu šir
dingą padėkos žodį už gražų 
kooperavimą.

ALK N. J. Skyriaus pirm.
K. Stelmokienė,

Sekret.
G. A. Jamison,

Iždin.
J. Paukštaitis.

jaūnavėdžiams geriausios lai
mės ženybiniam gyvenime.

Negali Priversti
Boott Mill Co. darbininkų 

(staklių taisytojų) nesusipra
timą dėl algų buvo paėmęs 
State Board išspręsti arbitra- 
cijos keliu. Bet po kelių mė
nesių sprendimo surado, kad 
nėra įstatymo, jog būtų gali
ma priverst kompaniją pakel
ti algas. Mat, jie ir dabar 
gauną daugiau negu valdžios 
nustatyta.

Mirtis
Spalių 26 dieną pasimirė J.

Antrad., Lapkričio 12, 1940: 
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Baumila, 54 metų amžiaus. 
Palaidotas spalių 27 dieną. 
Laidotuvėms patarnavo gra- 
borius V. Mikša.

Griaustinis.
Nuo Red.: Kadangi rinki

mai jau praėjo, tai nebeapsi
moka rašyti ’apie politikierių 
ginčus prieš rinkimus. Todėl 
korespondenciją .sutrumpino
me. -s

London. — Sudano fronte 
Afrikoj anglai sumušę ita
lus ties Gallabatu ir paėmę 
250 jų į nelaisvę; pagrobę ir 
daug ginklų.

Lowell, Mass.
Susituokė

Lapkričio 2 dieną apsivedė 
J. Daugirdas su S. Bidenkaus. 
Jų giminės buvo surengę 
jiems pokilį (parę). Svietelio 
buvo daug. Matyt, Daugirdai 
turi nemažai draugų. Vaišės 
buvo turtingos. Visi buvo pa
tenkinti ir visi gėrėjosi jauna
vedžiais. Abudu jaunuoliai 
gražiai, inteligentiškai suaugę. 
Juozukas tai pirmas Balso 
Choro pirmininkas buvo ir 
daug dirbo dėl choro. Jis taip
gi yra Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 110 kuopos na
rys, suprantantis darbininkų 
judėjimą. Todėl linkiu abiems

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

PHILADELPHIA
Telefonas Poplar 4110

22227ZZZ

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

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

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

VAWAW/W,

Lithuanian-English
Sėli-Instructor
PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

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

mėn. 
užsa-

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

Ko Nori
Kamp. Broadway tr Stone Ave., 

prie Chauncey St., Broadway Line
Tel.: Glenmdre 5-6191

Kaina 5c

Įvyks Ketvirtadienį, Lapkr.-November 28 
Prasidės 8:30 Valandą Vakaro 

CARNEGIE HALL
WEST 57th ST., IR 7th AVE., NEW YORK, N1 Y.

•
PROGRAMOJE: CHOPINO;’RACHMANINOV’O, ČEREPNINO, 

. MANUEL DE FALLA, SKRIABINO, ČIURLIONIO, 
BACEVIČIAUS IR KITŲ KŪRINIAI.

Bilietus galima gauti "Laisvės” raštinėje, Carnegie Hall kasoje 
ir pas platintojus. Prašome išanksto įsigyti bilietus.

□------------ .— ----—;------------------------------------------------- a

Tuojau įsigykite šią knygelę ir (^žinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughlinas. Knygelė iš 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, kux:e ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuojau.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA —-
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Išleido 
"Laisvė”

Prof. Vytauto Bacevičiaus
FORTEPIJONO

KONCERTAS
Kunigas 
Coughlinas?

paraše

R. MIZARA

...............-.-..Į—,:—a. ...——— •
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Hartford, Conn
Pirmos Prakalbos Apie

Sekantį sekmadienį, lapkri
čio 17 d., 2 vai. po pietų, Am
erikos Lietuvių Piliečių Kliubo 
naujoj svetainėj, įvyks labai 
svarbios ir visų , laukiamos 
prakalbos Lietuvos klausimu. 
Tai bus prakalbos, kuriose 
kalbėtojas aiškins apie naujų 
Sovietinę tvarkų Lietuvoje, 
apie darbininkų tarybinę val
džių ir nauja draugijinę ir 
ekonominę santvarkų. Aišku, 
kad kalbėtojas aiškins ir apie 
lietuvių, kaipo tautos, 
Sovietinių Respublikų 
ko j.

“Laisvės” skaitytojai 
siūkite šias prakalbas
tarpe lietuvių, kad kuoskait- 
lingiausia atsilankytų. Nes tai 
bus pirmutinės prakalbos Lie
tuvos klausimu, kuriose klau
sytojai plačįau išgirs apie Lie
tuvą.

visų 
mūsų 
mūsų

sve- 
visiš-

likimų
Sąjun-

pagar- 
visur

A. L. Piliečių Kliubas, re
miamas fina-nsiniai ir moraliai 
didelio skaičiaus Hartfordo ir 
apielinkių lietuvių kliubiečPtą, 
įsteigė labai puikių ir didelę 
svetainę.

Jos atidaryme, spalių 26 d., 
dalyvavo tiek daug publikos, 
kad niekada šios kolonijos 
lietuvių parengime nėra daly
vavę tiek.

Dabar kas dienų Hartfordo 
ir apielinkių lietuviai skait
lingai atsilanko j naująja sve
tainę ir į kliubrumį, o šešta
dieniais ir sekmadieniais gali
ma tenai pasimatyti su dau
geliu svečių.

Drg. J. Pilkauskas sparčiai 
sveiksta. Kaip ši žinia 
skaitoma laikraštyj, jis 
veikiausia bus visiškai pasvei
kęs. Nėra abejonės, kad visus 
ta žinia džiugina.

bus 
jau

mūsų veikimui, mūsų įtakai, 
mūsų chorui, kuopom ir drau
gijom.

Labai būtų gerai, kad būtų 
sušauktas susirinkimas 
kuopų ir choro narių, 
laikraščių skaitytojų ir 
pritarėjų aptarimui tos 
tainės klausimo, kol dar
kai nenupirkta. Jei surastume, 
kad nereikalinga, nenaudinga, 
tokia svetainė, surastume bū
dus atsiteisimui už padėtus 
rankpinigius, jei negalima 
būtų jų atgauti, o surastume, 
kad ji atneš naudos, kad dar
bas reikalingas, visi remtume 
jį, prisidėtume prie jo.

A. Taraška.

Daugiau Alkoholio iš 
Tiek Pat Raugo

Iki šiol buvo galima pa
gaminti 85 procentus alko
holio iš grūdų raugo, kal
bant apie paprastą alkoholį, 
kuris vartojamas kaipo ku
ras inžinam varyt. Bet 
įmaišius soy pupų į raugą, 
jau padirbama 95 procentai 
tokio alkoholio.

Tose pupose yra enzymų, 
savotiškų sudėtinių chemiš
kų medžiagų, kurios smar
kiau ardo krakmolą į rūgs- 
stančius cukrus, kurie pas
kui pavirsta alkoholiu.

Naujosios Anglijos Kongreso Konf
Amerikos' Lietuvių Kongre

so Naujosios Anglijos Sky
riaus konferencija įvyko lap
kričio 3 dieną, 1940 m., 10:30 
vai. ryte, po numeriu 376 
Broadway, So. Boston, Mass.

Organizatorius J. Yuške- 
vich su pradžia atidarymo 
konferencijos išaiškino tiks
lą ir reikalingumą konferen
cijos ir visi delegatai turės 
spręst, ar reikalingas ‘ palai
kymas Kongreso ant toliau. 
Po trumpos kalbos kvietė iš
sirinkti konferencijos pirmi
ninką ir protokolų - užrašų 
sekretorių. Pirm, likosi J. 
Yuškevich, sekr. F. J. Repšys. 
Paskirta mandatų komisijon 
A. Sauka ir A. Navickas. Re
zoliucijų komisijon: A. Baro
nas, J. Grybas ir J. Petruške
vičius. Finansų komisija: V. 
Jančius ir M. Kižienė.

Pirmininkas J. Yuškevich 
išdavė raportą iš pereito veiki
mo. Raportas vienbalsiai pri
imta.

Protokolų sekretor. S. Za- 
vo raportas buvo gana ilgo
kas ir 
imtas.

Ižd. 
nansų 
dė,

Leista de- 
tinkamiau- 
B. T. Ku- 

paduotas

aiškus, vienbalsiai pri-

M. J. Lukas išdavė fi- 
stovio raportą. Pasiro- 

kad ižde pinigų yra 
$58.49.

Mandatų komisija praneša, 
kad
nuo įvairių organizacijų.

delegatų dalyvauja 23

5

Delegatų Raportai:
Haverhill, Mass., delegatai 
atstovauja 6 organizacijas. 

Norwoodo delegatai 2, at
stovauja 4 organizacijas.

Cambridge, delegatas 1, at
stovauja 1 organizaciją.

Worcester, nuo Kongreso 
Worcesterio skyriaus delega
tai 4. Nepažymėta, kiek or
ganizacijų atstovauja. '

Brighton delegatas 1, atsto
vauja 1 organizaciją.

So. Boston delegatai 4, 
stovauja 4 organizacijas.

Bridgewater delegatas 
atstovauja bendras organiza-’ 
ci j as.

Montello delegatai 3, 
ivauja Montello bendrą 
gijų Komitetą.

Hudson delegatai 2, 
vauja 4 organizacijas.

Abelnai iš delegatų
tų pasirodė, kad po Lietuvos 
valdžios perversmo atsirado 
priešų, išėjo prieš pažanges
nius veikėjus, kai kuriose ko
lonijose sudemoralizavo vei
kimą. Bet konferencijos dele
gatai išduodami raportus pasi
sakė už glaudesnį veikimą, 
kad suvienyt Amerikos lietu
vius, nežiūrint priešų purvi
nos politikos ir veidmainiavi
mo.

išnešta, kad tvert naują sąry
šį ir ant naujų pamatų, kuris 
stengsis apsaugot pažangiąsias 
organizacijas nuo visokių ne
geistinų elementų.
legatam pasiskirti 
sias vardas. Prof, 
biliaus pirmiausia
naujas vardas gavo daugiau
sia balsų. Tad naujoji organi
zacija vadinsis Pažangiųjų
Lietuvių Taryba.

Ir nutarta, kad visas Kon
greso turtas būtų perduotas 
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 
būsiančiai valdybai.

Prof. B. T. Kubilius skaitė 
referatą, bet del stokos laiko 
palikta būsiančiai vadovybei, 
kuri išstudijuos, priims ar at
mes. Tai bus pranešta per 
spaudą.
mą ir trečią pirmadienį vaka-

Finansų komisija raportavo, 
kad'knygos tvarkoj, sutinka 
su iždininko knygomis.

Valdybos Rinkimai
Daugiausia balsų gavę yra : 
Prof. B. T. Kubilius,
J. Yuškevich,
Ig. Kubiliūnas,
S. Zavis,
J. Grybas,
M. J. Lukas.
Konferencija užsidarė 5

SKELBKITĖS “LAISVĖJE’
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir Žalių.

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

Sun. all day and night

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

S Office Phone Inside Phone
s -EVergrcen 4-6971 EVergreen 4-6485

DAY and NIGHTOPEN

RHEA

Turkish Room, Russian

5

E

Managed by

TEITELBAUM

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

'1

“T"

vai. vakare per pirm. J. Yųš- 
kevich.

Paž. Liet. Tarybos 
Sekr. F. J. Repšyy.

* * *
Draugai, Pažangiųjų Lietu

vių Tarybos nariai! Visuoti
nas delegatų suvažiavimas jus 
išrinko .pažangiųjų organiza
cijų gynėjais. Mes pasitikime 
jūsų vadovybe, kad nedaleisi- 
te tautininkiį, klerikalų ir so
cialistų parazitiškiems vadams 
trempti mūsų pažangias orga
nizacijas. Socialistai, tauti
ninkai ir trockistai, palaiminti 
kunigijos, pasileido šmeižti 
Lietuvos liaudies valdžią ir 
Amerikos pažangiųjų organi
zacijų vadus. “Amerikos Lie
tuvio” redaktorius ir pasivadi
nę Piliečių Kliubo vadais pra
dėjo lošti judošiską rolę. Jie 
tapo No. 1 išdavikais. Lietuvių 
Piliečių Kliubo nariai privalė
tų uždaryt tiems ponams bur
nas, nes jie skųsdami pažan
gius lietuvius suteršia Lietu
vių Piliečių Kliubo narių var
dus. Ponas Kybą, apsižiūrė- 
kit, kad kitiem duobę kasda
mi, neįpultumėte jon patys.

O kas link Smetonos sugrą
žinimo į Lietuvą, tai patarčiau 
sukalbėt tris kartus “Amžiną 
atilsį” už jo paliktus Kaune 
kuntaplius ir tris kartus 
“Sveika Marijai, kad jis spė
jo išnešt kudašių pas Hitlerį.

66 Valandų Nuolatinė Kalba, 
Be Pertraukos

Tuscaloosa, Alabama. — 
Čionaitinio universiteto 
studentas Edwardas, nesu
stodamas per dvi dienas, 
dvi naktis ir 18- valandų, sa
kė prakalbą už prezidento 
Roosevelto išrinkimą trečiai 
tarnybai. Viso nuolat iš
kalbėjo 66 valandas, stap
telėdamas tik išgert puodu
ką kavos bei stiklą vaisių 
syfų. Kai užkimo ir tik pa
su 
jo šnabždėjimo garsai buvo 
didinami per radio kalbėtu- 
vą. Tas studentas yra 19 
metų amžiaus.

Ęenlčtaa puslapi

/yų. Kai užkimo ir tik pa- 
ilbždomis tegalėjo kalbėt,

PRANEŠIMAI iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Ateinantį ketvirtadienį, 14 d. lap
kričio, įvyks mūs visų organizacijų 
visuotinas susirinkimas labai svar
biais klausimais-reikalais, 735 Fair
mount Ave., 8 
sirinkimo bus 
kai “Laisvės” 
kiti raportai.

Ant šio susirinkimo padiskusuosim 
žiemos sezono veikimą. Draugės ir 
draugai, lankykitės ant. susirinkimo 
nors sykį į mėnesį, išskyrus savų 
kuopų susirinkimus. — Veikiančio 
Kom. Sekr. (267-269)

vai. vak. Ant šio su- 
išduotas smulkmeniš- 
piknikd raportas ir

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų. x

Lietuviui Kalbos (gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DIL D. PILKA

Gramatikoje pilnai išdėstyta visbs 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

Manhattan Liquor Store
DABAR YRA

LIKERIŲ KARE
Mes išstojome su žemiausiomis kainomis, kokias tik 

begalima suteikti savo kostumeriams

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street

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

Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-593$ Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P arė m Yra Skaniausi

at-

Štai yra keletas iš daugelio rūšių

atsto-

repor-

•810-

BALTIMORE CLUB
GREEN RIVER

License L-886

svetaine, 
didžiuma 
dėjo piri
tam tiks-

atsto-
Drau-

SCHENLEY RED LABEL
THREE FEATHERS
SCHENLEY BLACK LABEL

Kainos gali būt pakeičiamos 
be pranešimo

L •otuto Al tH| J

Jau ir Kita Svetainė Perkama
Kaip tik A. L. Piliečių bu

bąs spėjo atidaryti naują sve
tainę, tai dalis mūsų draugų ir 
draugių susitarę perka kitą 
svetainę.

Toks ūmus, be platesnio pa
sitarimo, be nuodugnesnio iš- 
diskusavimo to klausimo, net 
ir neatsiklausimas į LLD ir 
LDS visus parius (nors kad di
džiumos narių), net nustebi
no daugelį. Iš sykio sunku bu
vo suprasti, kaip tą klausimą 
rišti: Į kitos svetainės pirkimo 
darbą įstoję mūsų draugai ir 
draugės, kurie yra priskiria
mi prie geriausių, drūčiausių, 
principaliai. O čia dar nebaig
ta darbas su Kliubo 
kurios įgijimui visa 
progresyvių lietuvių 
vačiai pinigus, rėmė
lui rengtus parengimus. Tikė
tasi buvo, kad čia visi būsime 
pasitenkinę, kad ir mūsų kuo
poms, chorui ir draugijom jau 
nereikės jieškoti pas svetim
taučius vietos parengimam. Vi- 
ei, kurie aukojo, skolino, rė
mė, svetainės darbui yra pro
gresyviai, kurie lankosi mūsų 
parengimuose, skaito mūsų 
laikraščius, pritaria ir remia 

^jnūsų veikimą, jie ir mes, ku
rie dirbome, manėme pasitar
nausime mūsų darbininkiškam 
judėjimui, o čia dalykai dabar 
virto visai kitaip.

Draugai, kurie- užpirko ki
tą svetainę, gal nei nepagalvo
jo, kad visa mums pritarian
čioji Hartfordo lietuvių visuo
menė yra surišta su Kliubo 

‘svetaine, kad tenai jos sudėti 
pinigai, kad ji laukia joje 
mūsų'dainų, koncertų, teatrų, 
muzikos, o mes ką duosime 
jai pirkdami kitą svetainę?. .. 
Atsiskirsime nuo jos. Vietoj 
dirbti darbininkišką darbą, 
kultūrinį darbą, užsidėsime 
ant savo pečių begalinę naš
tą—kitos svetainės įsteigimą. 
Remontavimas jos, palaiky
mas jos, suės visas ir taip ne
skaitlingas pirmeiviškas jėgas. 
Juk užtenka to, kad dalis 
mūsų draugų ir taip jau gana 
užsiėmę prie Kliubo svetainės.

Aš kuo daugiau mąstau apie 
kitos svetainės įsigijimą, tuo ' mų pasekmės: 
daugiau matau nenaudos joje kad likviduoti. Ir ant vietosi

Nors mes negalėsime visų 
lietuvių suvienyti, bet didžiu
ma lietuvių pageidauja vieny
bės, bendro sutikimo ir bend
ro darbo.

Nutarta laikyti % valandos 
pertraukų pietum. Pirmoji se
sija užsidarė 12 :45 vai.

Antra Sesija
Antra sesija atsidarė 2 vai. 

po pietų. Svarbiausias klausi
mas buvo, tai ar palaikyti 
Kongresą ant toliau, ar lik
viduoti. Po ilgų diskusijų nu
tarta, kad likviduoti. Balsavi- 

21 balsavo,

Kainos ant visų garsiųjų rūšių yra taip žemos 
MimWllWrWWWWMBBMMW IW —IĮ III IIMW—MM———M M—MM——M——MB———HM—Bi—M 

kaip dar nebuvo nuo atšaukimo prohibicijos

GOLDEN WEDDING OLD OVERHOLT
MT. VERNON
GIBSQN
OLD MR. BOSTON PINCH 

LOUISVILLE CLUB
x CANADIAN CLUB

Mes esame žinomi, kaipo patikimiausia likerių pirkimui krautu
vė, ir todėl darome didžiausią biznį Brooklyne

Ateikite ir Persitikrinkite

Sunday Farm Brand Whiskey $ 1.39 už kvortąMANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand St.. Brooklyn N. Y

Mes pasiliekam teisę 
limituoji kiekį

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

Siunčiame duoną per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

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

n
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Dienraščio "Laisvės
Koncertas

©b®

vis

Tunelis

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-701)4

Vaidinimai prasidės punktuališkai prašome nesivėluoti
(265-267)

8KKR

“AUŠROS SŪNŪS
Dalyvauja “Aidbalslal1

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

pro 
mū 
vie

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

nuliūdime 
ir tris sū- 
ir Andrių.

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

Atėjus prieplaukon pervaža 
Tremont smarkiai atsitrenkė į 
doką prie St. George, S. I. 
Dėlto 6 žmonės biskį sužeisti.

Unkuliui, 
jo kalbos 
jis prezi- 
kur siun-

zmoną 
taipgi 
Conn.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterio stotiesClement Vokietaitis

LIETUVIS ADVOKATAS

kaip 
yra 
jam 
pain 

girdisi,

ir impor- 
degtinės i»‘ 

geriausių

THEPRf SHUNTS
BULOVĄl

; iš Maha- 
. Aponikus, 
Tamaqua— 

iš Bostono 
L Y. gyve- 

dainininkę 
advokatą 

dailininką

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandanskal

UNDERTAKERS

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

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- 
šokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselljom, 

' krikštynom, kitkam. '
231 BEDFQRD AVĖ., 

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

(SHALINSKAS)

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

katram iš mi

Tokio. — Vis daugiau Ja
ponijos politikų kalbasi, kad 
reikėtų daryt nekariavimo 
sutartį su Sovietų Sąjunga.

Aušros 
suvaidins tie 
kaip ir šešta-

PAJIKŠKOJIMAl
Pajieškome Michael BrOskis, ku

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

Lietuvių Kuro Kompanija
{DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
[domiai (puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

m
31 ill-£

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

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

25 Metų Darbo Dramos 
Mene

Tęsė Stočkienė 
Vaidina Motinos rolę veikale 

"Kuprotas Oželis"
'Rudens Smuikai” ir

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

< Telefonas EVergreen 7-1661

darbe susi- 
Šmagorius 

Link Court, 
Perdūrė ko- 

už-

JONO VALENČIO
JUBILĖJUS

Pono Butlerio rekomendaci- 
ja, vyresnysis gen. Nolan iš' 
rinktas Piliečių Budžeto Ko 
misijos pirmininku, jis sako 
kad piliečiai “turėsią past 
spaust dėl karo reikalų.” Da 
bar, mat, po rinkimų.

Pajieškau gyvenimo draugo, pus- 
amžiaus žmogaus ir kad būtų pasi
turintis. Esu pusamžė moteris, gerai 
atrodau ir gera šeimininkė. Vienu 
žodžiu, pirmos rūšies moteriškė ir 
todęl norėčiau, kad ir vyras nebūtų 
žemų, pažiūrų. Kad ir su šeimyna, 
prašau atsišaukti, prisiųsdami vė
liausią fotografiją ir paštd ženkle
lių. V. C., P! O. Box 68, Station W, 
Brooklyn, N. Y,

Dramos Meno Festivajas

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

Mirė Hendrick Kundrotą
Lapkričio 10-tos rytą mirė 

Hendrick’as Kundrotą, 75 m. 
amžiaus, 99A Lynch Street, 
Brooklyne. Pašarvotas grabo- 
riaus J. Garšvos šermeninėj, 
231 Bedford Ave. Laidos lap
kričio 14 d., 10 v. ryto, šv. 
Jono kapinėse.

Velionis paliko 
žmoną Magdaleną, 
nūs, Petrą, Albertą 
Petras yra vaistininku, Alber
tas — detektyvu Baltimore j, 
Andrius — vyriausio mašinis
to padėjėju J. V. Laivyne.

H. Kundrotą pasidarbavo 
suorganizavime Liet. Ameri
kos Piliečių Kliubo prieš ,virš 
30 metų. Kliubas, kaip žinia, 
dabar yra išaugęs į stiprią lie
tuvių įstaigą.

PARDAVIMAI
Parsiduoda trys apartmentai, kar

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

(262-267)

Greitoje ateityje, gruodžio 
1 d., New National Hali, 261 
Driggs Ave., Brooklyno ir 
apielinkės lietuviai turės pro
gą pamatyti dvi gražias ko
medijas. Viena tų komedijų 
yra _2Aš Numiriau.” šios ko
medijos turinys yra labai re
aliai juokingas. Komedija tin
ka ir buvusiam Lietuvos gy
venimui, arba bile kuriam 
krašte ji tinka.

Vyriausi dalyviai komedi
joje, tai Andrius Vabalas ir 
jo žmona Kristina. Vabalas, 
mat, yra banko valdininkas, 
gerai pasilaikantis ir dažnai 
mėgiąs paūžti kliubuose. Jo 
žmonelė taip pat neprasta— 
ji jieško smagurių ir mažai 
paiso savo vyrelio. Ir ji jau 
beruošia savo vyreliui laido
tuves, kuomet anas dar gy
vas.

Ši komedija yra viena iš ge
rųjų klasikinių komedijų. 
Daugiau apie jos turinį suži
nosite atsilankydami pamaty
ti vaidinimą. Po vaidinimui 
seks šokiai prie Jurgio Kaza
kevičiaus geros orkestros. 
Įžanga 75 c. ir 50c. Kurie at
eis tik į šokius, nuo 7 :30 vai. 
vakare, įžanga tik 35c. Vai
dinimui vadovauja (režisuoja) 
Aldona šertvietyte. šiame pa
rengime turėtų dalyvauti ir 
apielinkės lietuviai. Savo atsi
lankymu, matysite gražų, juo
kingą vaidinimą ir sykiu pa- 
remsite organizaciją — Lietu
viu Liaudies Teatrą.

Komisija.

reiškiame gilią 
linkime greito

Sekmadienį
Lapkričio 17 November

4-tą vai. po pietų
Moži kalė Komedija '

“KUPROTAS OŽELIS” 
Dalyvauja Sietyno Choras iš

Newark, N. J.
Taipgi 2-ras Veiksmas

1-mas Veiksmas “Tamsybės Galyb

Nekentčkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimu vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. .Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.
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Vietos 
tuotos 
vynai, 
bravorų alus ii 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už- 
eikite susipažinti.

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

‘ Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Pereitą savaitę 
žeidė d. Alekas 
(gyvenantis 70-48 
Maspeth, N. Y.), 
ją vinim. Po to, matomai 
sinuodijo kraujas ir koja dik- 
čiai sutino. Kokios pasekmes 
bus—dar sunku nustatyti.

Drg. A. šmagoriai labai no
rėjo dalyvaut “Laisvės” kon
certe. Buvo įsigiję ir tikietus. 
Tačiau, nelaimės dėlei, nega
lėjo. Todėl dd. šmagoriai au
kojo “L.” $1.50.

Šmagorius yra “Laisvės” 
skaitytojas ir ALDLD 138 
kuopos narys

Mes jam 
užuojautą ii 
pasveikimo.

kams Petrovas, šokikei—Kent.
Po programos, šalinaitės 

simp atikai, apgailestaudami 
negalėjimą su ja kartu links
mintis koncertinėj iškilmėj, 
susitarė ir pasiuntė jai gėlių 
ir širdingų linkėjimų greitai 
pasveikti.

Tolimi Svečiai
Apart labai skaitlingai šie

met a t s i 1 a n k i u sios pačių 
brooklyniečių publikos, taipgi 
grupelių svečių iš artimųjų 
apylinkių, teko matyti ir toli
mesnių svečių.

Iš Philadelphijos suėjau 
Helen Pusnaitis, R. ir A. Mer
kius ir sūnų Albertą, A. J. 
Smitą, Tillie Gegžniūtę, Vai- 
džiulienę, Statkų, Basanavi- 
čiūtę; iš Hartford — J. ir L. 
žemaičius, V. Kazlov, K. Vil
ką, L. Mankienę, Beržinį, Ak- 
somitauską: iš Bridgeport — 
Mureikienę; iš Binghamton— 
A. ir J. K. Navalinskus ir N. 
Mačiukienę; iš Worcester—M. 
Stankūnienę su sūnumi Juozu 
ir dukrele Julija, A. Vaikį, F. 
Bliss; iš Waterbury— M. Stri- 
žauskienę, V. Šatu lūs, K. Sa
butį, K. Giliauską 
noy City A. ir K.
J. ir J. Senkus; iš
K. ir O. Zamarus; 
prof. Kubilių ir h 
nančią jo 
Kubilienę 
Šimonį; ii 
Albiną Kairukštį.

Vietinių matės nemažai pro
fesionalų ir labai daug biznie
rių. Taipgi dalyvavo žymus 
kitatautis švietėjas Dr. Sobol 
su žmona.

Praeidinėjant pro skaitlin
gais būriais susitelkusius sve
čiui didžiojoj salėj ir pasi
linksminimo salėse, kurios vi
sos buvo užpildytos, visur gir
dėjai didelį pasitenkinimą 
programa ir visa koncerto bei 
pokoncertinio pažmonio nuo
taika. O menininkai ir kiti vei
kėjai visur buvo pastebimi su 
visokiais ateities pramogų bi
lietais. Visi, sakoma, turėję 
gero pasisekimo.

Beje, čia jau buvę paskleis
ta bilietų ir prof. Vytauto Ba
cevičiaus koncertui, kuris 
įvyks šio mėnesio 28-tos va
karą, Carnegie Hall. Brookly
no lietuviai Bacevičių pamy
lėjo ir rengiasi masiniai daly
vauti jo koncerte. Rep.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Pasidžiaugę puikiu “Lais
vės” koncertu pereitą sekma
dienį, brooklyniečiai ruošiasi 
šį šeštadienį ir sekmadienį, 
lapkričio 16-tą ir 17-tą, pasi
grožėti vaidinimais, kurių tū
luose bus ir dainų.

šie dramos - komedijos per
statymų vakarai ruošiami Jo
no Valenčio sceniškos veiklos 
25 metų sukakčiai paminėti. 
Juos rengia Jono Valenčio 
draugų grupė, Shubert Hall. 
Vaidinimuose dalyvaus būrys 
vietinių gerų menininkų lošė
jų, ir Aidbalsiai, taipgi 
no Choras iš Newarko.

šeštadienio vakarą, 
lapkr., bus suvaidinta 
las “Aušros Sūnūs

šeštadienį, 
Lapkričio 16 November 

8 vai. vakaro

Brooklyno ponas Unkulis, 
kuris kamandavoja visam 
svietui “pain ekspellerį’ 
tuvybei ir lietuviams, 
jaunieji lietuviai sako, 
tikru “pain”-gėla. (Beje 
“kamandavojant” ir tas 
ekspelleris” dažnai 
kaip “pain inspelleris.”)

Pradėjo jis aną vakarą 
gramą su “Lietuva tėvynė 
sų” ir atbirbinęs lig tos 
tos, kur, kaip Kugelis minėjo, 
“išlaušta kraštukas plastin- 
koj,’\pro tą plyšį nusispjovė 
ant Lietuvos—spjovė melu.

“Lietuvoj dabar tėvyne už
drausta,” sakė Un-kulis, “bet 
kadangi mes išsirinkam ‘Ruz
veltą... tai mums viskas va
lioj...” Ir pasakojo apie ko
kią poniulę, kurios kažin ko
kia ten kvapsnis ar kas, kad 
prie jos “tūbele pribūva net iš 
Michigana bičių...”

Po to Unkulio pagelbinin- 
kas sakė, kad saldu, saldu, ir

Lietuviui Rakandui Krautuve 
Parduodame Įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
PETRAITIENft ir ŠONAI, Biznio Vedėjai

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

Dainininkas A. ViŠniauskas 
(baritonas) padainuoja Ju
liaus Janonio šedevrą (muz. 
M. Petrausko) “Kalvis” ir 
Aleksio “Bemužėl, nevesk 
pačios.”

“Aš pas motutę” (J. Žile
vičiaus) ir “Spring’s Awaken
ing (W. Sanderson’o) sudai
nuoja Aldona Klimaitė.

Šokis. Jauna lietuvaitė šo
kėja, Daratėlė Bubniūtė, džiu
gino žiūrovus klasikiniu šo
kiu, savo vikrumu ir gracija.

Trumpos pertraukos metu, 
“Laisvės” redaktorius R. Mi- 
zara pasako tinkamą kalbą.

Seka svečio iš Lietuvos nu
meris, piano solo. Tai profeso- 
rius-muzikantas Vytautas Ba
cevičius. Publika pasitiko jį 
ypatingu entuziazmu. Pasolis- 
tuoja Šumano “GriNen”, R. 
R a c h m aninoff’o “Melodie”, 
čiurlioniės “Preliudą”, Ma
nuel de Falla “Ugnies šokį” ir 
dar keletą šmotų, žmonės jo 
nenori paleisti, trokšta vis 
daugiau jį girdėti.

Dainininkė Biruta Ramoš
kaitė sudainuoja iš op. “Ema- 
ni” (G. Verdi” “Er.nani involl- 
ami,” J. Žilevičiaus “Mano 
deimantas” ir dar keletą dai
nelių. Klausovai jos nenori 
paleisti.

George Doubrovsky, barito
nas, sudainavo keletą opere- 
r e’t i š k ų š m otų. Klausovai 
džiaugėsi jo gražiu balsu ir 
artizmu.

Paskiausia tikėti programoj 
Aidbalsiai nedainavo, nes 
mokytoja kompozitorė B. 
Šalinaitė Sukackienė nuo 
žeidimo auto nelaimėj dar 
nepasikelia iš lovos. Varde 
sų dalyvių; jai pasiųsta užuo
jautos žodis.

A. Višniauskui akompanavo 
Simulevičius, kitiems daininin-

Aukos “Laisvei”
/

Iš toliau atsilankiusiųjų 
svečių savo dienraštį apdova
nojo šie draugai: K. Aksomi- 
tauskas $5, J. Beržinis $5, K. 
Vilkas $5, žemaičiai $2, V. 
Kazlov $1, L. Mankienė $1. 
Visi iš Hartford, Conn.

Iš vietinių drg. S. Bartkus 
brooklynietiš sakėsi negalėsiąs 
dalyvauti koncerte, tad auko
jo $1 tam tikslui.

Drg. K. Mockus, laike kon
certo užsimokėjo savo prenu
meratą metam, už savo gero 
draugo Jonušo prenumeratą 
—pusei metų ir aukojo $1 
dienraščiui.

Pereito sekmadienio popie
tį, lapkr. 10, erdvingoje Labor 
Lyceum salėje, Brooklyne, 
įvyko dienraščio “Laisvės” 
metinis koncertas.

Žmonių buvo kupina salė.
Įvadinę kalbą pasako “L.” 

redakcijos narys A. Bimba, 
vakaro pirmininkas.

Programą atidaro Aido 
Choras, vadovaujamas Aldo
nos Žilinskaitės, sudainuoda
mas St. Šimkaus “Darbininko 
dainą” ir Miko Petrausko “Oi, 
motule.”

“Manis klausi žmonis ar ga
lim i Lietuva siųst laiškus. . . 
mas. . . su Ruzevelta tas yra 
išrūpinta.” Ir skubiai pradėjo 
“elektrišką” “pain inspellefį”.

Man po to atrodė, kad Un
kulis ir be “inspellerio” galė
jo kur nors prisitrinti “pain”, 
jeigu jau ant Grand Stryto 
sėdėdamas, “su Ruzevelta” 
pagelba, unkulišką paštą įsi
taisė. Kas liečia visų žinomą 
tarptautinį ir mūsų šalies paš
tą, kuriuomi siunčiama laiš
kai, jis niekad šiemet nebuvo 
sustojęs, vežęs Lietuvon ar iš 
Lietuvos laiškus, tad nereikė
jo jo “išrūpint” nei 
nei kam kitam. Iš 
taipgi atrodė, kad 
dentą turi už gizelį 
čia, ten tasai bėga.

■<

Paskui vėl buvo pertrauka, 
tai yra—kalbėjo jo pagelbi- 
ninkas ir grojo plokštelės.

“Vakar į v y k a d idelis 
sports,” sudundėjo Unkulis, 
“sumušė stymą, žžydų styma. 
Būva ir kumštis ir mėlynu 
akiu Kabasinskutis tik skyri.”

Išklausius to garsinimo ne
daug ką iš Unkulio ir begir- 
dėjom, nes buvom užimti gin
ču, kas ten, pagaliau, buvo su 
tuo sportu ir sportininkais. Ar 
ten buvo sporto kumštynės ir 
mėlynakis Kabasinskutis buvo 
kokiu teisėju-referee ar "kuo 
kitu, ar ten sulyg nekartą per 
Unkulio “pain” girdėtu “mok
slu” prieš žydus tikrai unku- 
liškai vieni kitiems iki mėly
nių užvanojo akis.

Tarp ginčų protarpiais dar 
teko -nugirsti, kad ten vėl koks 
paibelis apsėdo tos “leidės” 
“tubelį” (ar gal tabalą ar sa
balą) ir kad jį pamatyt tą die
ną kainuos $1.50. Taipgi nu
girsta, kad kas ten įš meilės ir 
eidamas senyn valgęs keiksą; 
kad “bus ražančiaus bimbo;” 
taipgi sakėsi nekaltas, kad 
graboriai jam “nieką ne- 
duod.”

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

Dalyvauja “Aidbalsiai”

SHUBERT HALL 
MONROE STREET and BROADWAY 

BROOKLYN, N. V.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

16-tą 
veika- 

Jame vai
dins Aldona šertvietytė-Willis, 
Uršule B a g d o n ienė, Stella 
Lengerdaitė, Jonas Valentis, 
Juozas Kačergius, Kazys Bal
čiūnas, Kazys Kraučiūnas, Ni
kodemas Pakalniškis, Pranas 
Pakalniškis, ir Aidbalsiai. Pra
džia lygiai 8 v. v.

Sekmadienio popietį, 17-tą 
lapkričio, suvaidins “Kuprotą 
Oželį”, kurio vaidinime daly
vauja svečiai newarkieciai: 
Ona Stelmokaitė, Tęsė Stoč
kienė, Aldona Juodeškaitė, 
Elzbieta Skeistaitienė, Katrė 
Žukauskienė, Adelė Rūdaitė, 
Vanda Stočkaitė, Alma želio- 
nytė, Marė Paukštaitienė, Ma
rijona Mitkienė, Robertas Žu
kauskas, Tadas Kaškiaučius, 
Lauras Dobinas, ir didysis 
Newarko Sietyno Choras.

Tą popietį taip pat bus su
vaidinta “Rudens Smuikai.” 
Čia dalyvauja šertvietyte, Va
lentis ir Sietyno Choras. O 
1-ma veiksmą veikalo “Tam
sybės Galybė” suvaidins Do
micėlė Veličkienė, Bagdonie
nė, šertvietyte, Juodeškaitė, 
Adelė Pakalniškienė, Valentis, 
N. Pakalniškis ir K. Balčiūnas.

Sekmadienio popietį pro
grama prasidės lygiai 4 v. po 
pietų.

Sekmadienio vakarą bus pa
kartojama drama 
Sūnūs,” kurią 
patys aktoriai, 
dienio vakarą.

Bilietai bile 
nėtų vakarų ar popiečiui po 
50 c., 75 c., ir $1. > ,

Sėdynės visos numeriuotos, 
tad bilietai patartina įsigyt 
iš anksto. Gaunami pas pla
tintojus.

Po Koncerto, Laukiama Lietuviškasis “Pain 
Dramos Vakarų
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