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KRISLAI
Laukiame Trijų Atskaitų:
Lietuvių Dienos,
Amerikos Lietuvių Kongre

so,
Vilniaus Biednuomenės

šelpimo Reikalais.
Gavo, Ko Užsitarnavo.
“Mokyti Žmonės”.

Rašo R. Mizara

Amerikos lietuvių visuome
nė turi pilną teisę (ir parei
gą!) pareikalauti sekamo:

1. Kai buvo ruošiamasi “Lie
tuvių Dienai” New Yorko Pa
saulio Parodoje (1939), buvo 
visokiais būdais renkami pi
nigai. Nemažai Amerikos lie
tuvių dėjo tam savo centus.

Bet “Lietuvių Diena” atėjo 
ir praėjo. Gyvename jau an
trus metus, bet “Lietuvių Die
nos” rengimo komitetas ir po 
šiai dienai nepaskelbė visuo
menei finansinės atskaitos!

Buvo girdėta, kad nuo “Lie
tuvių Dienos” pinigų atliko.

Kur jie?

2. Amerikos Lietuvių Kon
gresą socialistai sudraskė. 
Bet socialistai turėjo savo ran
kose ALK centralinį iždą. Vi
siems buvo aišku, kad ten li
ko pinigų, kurių socialistai ne
sudėjo.

Kur tie pinigai ?
Kodėl visuomenei 

dama atskaita?!
neišduo-

3. Tuojau, kai Vilnius buvo 
sugrąžintas Lietuvai, tų laikų 
Lietuvos valdytojai prašė iš 
Amerikos lietuvių aukų Vil
niaus biednuomenei šelpti. 
Amerikos lietuviai aukojo — 
aukojo duosniai. Tūlos stam
besnės aukos buvo pasiekusios 
Vilnių. Bet ar visos?

Buvęs Lietuvos gen. konsu
las p. Budrys privalo visuome
nei paskelbti, kaip yra su to
mis aukomis, kurios buvo per 
jį siunčiamos?

Taipgi turėtų viešai atskai
tas paskelbti ir Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacija, rin
kusi “Vilniaus biednuomenei” 
šelpti pinigus. ;

Amerikos lietuvių visuome
nė privalo reikalauti finansi
nių atskaitų dar ir dėlto, kad 
tie pinigai nebūtų pasiųsti hit- 
lerinėn . Vokietijon pabėgu
siems Smetonos žvalgybinin
kams šelpti.

Baigiasi 1940 metai. Bai
giasi ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos sidabrinio jubilė- 
jaus vajus.

šis kultūros ir apšvietos švy
turys privalo šiemet būti juo 
daugiau sustiprintas, veikimas 
pagyvintas; privalo būti dau
giau naujo kraujo įlieta į or
ganizacijos gyslas.

ALDLD centro sekretorius 
D. M. Šolomskas sukaitęs dar
buojasi, kad vajus būtų pa
sekmingas. Sekantį sekmadie
nį D. M. šolomskas sakys kal
bas Našvėje ir Haverhilliuj. 
Kai A. Bimba sugrįš iš va
karinių valstijų prakalbų mar
šruto, tuojau išvažiuos su pra
kalbomis ALDLD sekretorius.

Sekretorius dirba—privalo
me dirbti visi ALDLD nariai 
ir veikėjai.
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Vienas laikraštis praneša, 
kad Antanas Smetona į Ame
riką “nevažiuoja.” Jis, esą, 
gyvensiąs Šveicarijoje.

Didelio čia daikto! Jis ga
li važiuoti, gali nevažiuoti. Tie 
žmonės, kurie jo paiso, kurie 
jį vadina “tautos vadu” ir 

. “krašto prezidentu”, Ameri- 
'įfjcos .lietuviuose yra nusmukę 

iki liūlio. Užtenka jiems Jad
vygos! /

pasisekimo ir užtikrintą ątei-

Daktarė šitaip kalba, tary
tum nežinodama, kaip tie 
“mokytieji” šiuo metu “užtik
rina” organizacijai ateitį.

SLA reikalingi ne tiek “mo
kyti”, kiek padorūs, sveiki fi
ziniai ir protiniai žmonės. To
ki žmonės naudingi visiems 
trims Susivienijimams.

ORAS. — šį penktadienį 
šilčiau ir būsią lietaus. x
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Vienas Brooklyno lietuvių 
laikraštis, kuris tiek daug šau
kė apie boikotus* “Laisvei”, 
pereitą sekmadienį turėjo sa
vo pramogą — koncertą. Ten 

< jis gavo, ko užsitarnavo!4 _____
Pasak “Naujienų” kores

pondento iš Pittsburgho, d-rė 
Baltrušaitienė “savo kalboje 
patarė traukti p,SLA daugiau 
mokytų žmonių, nes tik tada 
Susivienijimas turės geresnio

............

Darbo žmonių
Dienraštis

■Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Federacijos Vadai Bi 
jo CIO Minių, Sako 

J. L. Lewis
Atlantic City, N. J.—In

dustrinių (unijų) Organiza
cijų Kongrese (CIO), lap
kričio 19 d., jo pirmininkas 
John L. Lewis pareiškė, kad 
jis troško ir trokšta apvie- 
nyt CIO unijas su Ameri
kos Darbo Federacija tei
singomis ir garbingomis są
lygomis: priimt visas CIO 
unijas į Federaciją ir kiek
vienai išduot narystės čarte- 
rį; bet Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green ir kiti 
jos vadai atmeta šitokią 
vienybę.

“Amerikos Darbo Fede
racijos dabartiniai vadai ne
priims jokio santaikos pla
no, kuris į ją atvestų mūsų 
organizaciją turinčią ketu
ris milionus narių. Kodėl? 
Todėl, kad tada būtų pažeis
ta tų vadų galybė; ir tokio
se aplinkybėse jie jau netu
rėtų užtikrinimo, kad tas 
pats Federacijos pildanty
sis komitetas vėl bus išrink
tas,” kaip nurodė J. L. Le
wis.

Tai todėl Darbo Federa
cijos vadai sutiktų priimt 
tik nedidelį skaičių CIO 
unijų su apribotu skaičium 
narių.

“Bet kai kurie iš mūsų 
nenorime apleist ir išduot 
kitus milionus CIO unijinių 
darbininkų, kurių bijo pil
dančioji Federacijos tary
ba,” užreiškė Lewis, žiūrė
damas į Amalgameitų Siu
vėjų Unijos delegatus. Nes 
Sidney Hillman ir kiti 
Amalgameitų vadai pasku
tiniu laiku perša vis tiek

Graikija Prašo Ame 
riką Kuo Greičiau
siai Duot Orlaivių
Washington. — Graikijos 

valdžia atsišaukė į Jungti
nes Valstijas ir į Angliją 
kuo greičiausiai ir kuo dau
giausiai duot graikams ka
rinių' lėktuvų; ’prašo ir kitų 
karo pabūklų; 7»

Veikia ntysis Amerikos 
valstybės ministeris Sumner 
Welles sako, kad šios šalies 
vyriausybė palanki ausiai 
svarsto Graikijos prašymą. 
Bet, girdi, Amerika greitai 
galėtų duot Graikijai orlai
vių tik tokiame atsitikime, 
jeigu Anglija sutiktų per
leist graikam dalį orlaivių, 
kuriuos dabar Amerika sta
to anglams. • 

kaip, bile tik vienytis su 
Darbo Federacija. Lewis 
čia sakė:

“O dabar ateina graudūs 
šauksmai iš Amalgameitų 
Siuvėjų Unijos, ir jie sako, 
‘taika, jinai stebėtinai pui
ki/ kuomet iš tikro nėra tai
kos. Jos nėra todėl, kad jūs, 
delegatai, dar nesate gana 
stiprūs padaryt taiką lygio
mis ir garbingomis sąlygo
mis, o niekada nebus gar
bingos taikos, kol jūs netu
rėsite pakankamai kaulų ir 
rauflienų tokiai taikai įvyk
dyti.

“Kai kurie iš jūsų nusto
jote tikėt į kovą.

“Man gi nenusibodo kova, 
aš nepavargau joje” (per 30 
metų imtynių už industri
nes unijas).

Vėl taikydamas Amalga
meitų Siuvėjų Unijos va
dams, Lewis tarė:

“Dubinsky” (S u k n iasiu- 
vių Unijos vadas) “pasirin
ko lengvą kelią. Zaritsky” 
(Kepurininkų Unijos va
das) “pasirinko lengvą ke
lią” (atgal.į Dąrbo Federa- 
ciją)-..c. ,< .....

“Jeigu dkr yra CIO tokių, 
kurie norėtų i tokio lengvo 
kelio, tai, dievaž, tegul jie 
ir eina tuom keliu!

“Bet kur, o kur Dubins- 
kis šiandieną yra? Jis aplei
do savo draugus ir nušliau
žė atgal pas priešus, priim
damas jų pačių sąlygas. O 
dabar jis tenai rėkia kaip 
Rachelė pūstynėje prieš žu- 
likus ir raketierius Darbo 
Federacijoj.”

Per Dieną Vokiečiai 
Nuskandinę Dešimtį 

Anglijos Laivų
Berlin. — Vokiečių sub- 

marinai paskandino aštuo
nis prekinius Anglijos lai
vus, o jų bombiniai lėktuvai 
du anglų laivus. Tokiu bū
du vokiečiai per dieną su
naikino 51,220 toųų Angli
jos laivų, kaip skelbė vokie
čių komanda lapkr. 19 d. 
Tuo tarpu vokiečiai dar su
žeidė tris prekinius an^lų 
laivus.

.Anglų Pranešimas:
London. — Per savaitę 

nuo lapkričio 3 iki 10 d. 
kiečiai nuskandino 10 An
glijos prekinių laivų, viso 
61,202 tonų įtalpos; vieną 
laivą Anglijos talkininkų’, 
1,930 tonų, ir du bepusiškų 
kraštų laivus, vedusius pre-: 
kybą su Anglija, —r. 8,617 
tonų. M ‘ •

Nesugrįžo ,y. namo vienas 
didelis anglų submarinas ir 
yra laikomas žuvusiu.

FEDERACIJOS GALVA 
WM. GREEN KURSTO 

KARINI ŪPĄ:
!

New Orleans, La. — Su
važiavime Amerikos Darbo 
Federacijos kariškai kalbė
jo broliškas i delegatas nuo 
Kanados Amatų ir Darbo 
Unijų Tarybos, Edwardas 
A. Jamiesonas ir su pasidi
džiavimu pabrėžė, kad jų 
unijos “atsisakė senųjų tei
sių ir laisvių ir neveda 
streikų, kol tęsiasi mūsų ka
ras.”

Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green, atsiliep
damas į Jamiesono kalbą, 
pareiškė, kad jis ir kiti Fe
deracijos vadai “karštai 
mylį taiką/’ bet yra pasiry
žę “paaukot nęt savo gyvy
bes, jeigu reikės,” idant ap
gint Kanadą ir visą Šiauri
nę, Centralinę ir Pietinę 
Ameriką nuo “diktatorių, 
autokratų, despotų ar lauki- 
nių-barbarų.” Greenas auk
štai garbino Kanadą už jos 
“pasišventimą Anglijos im
perijai.”

Vyriausio Demokratų 
Partijos Komiteto advoka
tas Sol. A. Rosenblatt suva
žiavime Darbo Federacijos 
užreiškė, kad Amerikos 
konstitucinės laisvės neturi 
būt pripaž’stamos “penkta- 
koloniečianų j komunistam ar 
naziam.”

AMERIKA PERVEDA ANGLI
JAI 46 GALINGIAUSIUS 

KARO ORLAIVIUS
Washington. — Jungtinės 

Valštiljos sutiko perleist 
Anglijai dvidešimt šešis ga
lingiausius naujoviškus 
bombinius orlaivius, kuriuos 
Consolidated fabrikas San 
Diego, Calif., stato Ameri
kai. Šios šalies vyriausybė 
todėl palauks tris mėnesius, 
iki tas fabrikas pradės jai 
pačiai pristatyt tokių orlai
vių.
Anglijai perleidžiami bom

bininkai vadinasi B-24, yra 
20 tonų svorio, turi po ke
turis galingus motorus, gali 
skrist 3,000 mylių nenusilei
sdami ir nešt po tris iki ke
turių tonų bombų.

Amerikos karinio štabo 
galva generolas G. C. Mar
shall sako, kai kurie iš tų 
bombininkų gal jau praeitą 
šeštadienį buvo pristatyti 
Anglijai.
Jungtinių Valstijų vyriau

sybe sutinka pervest Angli
jai ir 20 jau nuo pirmiau 
turimų didžių bombinių or
laivių, B-17, vadinamų le
kiančių tvirtovių.

Perleidžiami Anglijai 
bombininkai turi v Sperry 
taikytuvus, nutaikyt mėto
mas bombas į tikslą. Tai. ge
resni bombų nutaikymo 
prietaisai už visus, kokius 
anglai iki šiol turėjo.

Generolas Marshall ati
dengė, kad Amerika Juri sa- 
vbj ^hiytdjūf ^Anglijos oro 
laivine. Jie skraido su ang
lais, kai anglų lėktuvai ker
tasi su vokiečių orlaiviais 
užpuolančiais.,Angliją.

Vokiečiai Sunaikinę
Anglų Didmiestį 

Birminghamą
Anglų Pranešimas:

London. — šimtai Vokie
tijos orlaivių per naktį iš 
lapkr. 19 d. į 20 d. baisiai 
naikino Birminghamą, didį 
centrą Anglijos ginklų, 
amunicijos ir lėktuvų fabri
kų. Į Birminghamą jie nu
metė tūkstančius, bombų.

Tą pačią naktį vokiečiai 
iš oro bombardavo Liver- 
poolį, Londoną ir kitus An
glijos miestus, bet ne taip 
labai kaip Birminghamą.

(Birmingham yra viduri
nės Anglijos miestas su 1 
milionu ir 250 tūkstančių 
gyventojų. Be kitų pramo
nės įstaigų, jis turi didžias 
geležies - plieno liejyklas, 
mašinų dirbyklas, fabrikus 
gamint dalis karo laivams, 
tankų statyklas, didžiųjų 
kanuolių dirbyklas ir abel-
nai didžiausių naujoviškų hamą. Iš pradžios vokiečiai 
karo pabūklų fabrikus. Bir- lakūnai padegančiomis bom- 
mingham buvo tikrąją an
glų pramonės sostine.)

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečių lakū

nai numetė 16 tūkstančių 
padegančių bombų ir 5 tūk
stančius sprogdinančių bom
bų į Birminghamą ir sunai- kiti iš gana žemai. Tuo bu
kino karui dirbančius fab
rikus mieste.

London, lapkr. 20. — An
glai sako, kad Vokietijos 
orlaiviai, užpuldami begali
nėmis bangomis, per naktį 
degino ir ardė Birmingham 
mą ir “kitą miestą” viduri
nėje Anglijoje panašiai, 
kaip praeitą savaitę jie nai
kino Coventry. Anglai per

Angly Lakūnai Pleš
kino Didžius Vokie
čių Žibalo Fabrikus

London. —. Didelis būrys 
anglų orlaivių naktį per triš 
valandas bombomis ardė ir 
degino didį vokiečių dirbti
no žibalo . fabriką Leunoj, 
netoli Leipzigo. Tas fabri
kas. susidaro iš 150 triobė- 
sių ir pagamindavo po 400 
tūkstančių tonų žibalo per 
metus.

Anglijos lakūnai, kartoti
nai bombarduodami di
džiausius Vokietijos Krup- 
pų ginklų fabrikus Essene, 
jau pusiau suardė tų fabri
kų veikimą, kaip skelbia 
anglų oro ministerija.

Anglų bombininkai, sako
ma, pavojingai sužeidė didį 
vokiečių keleivinį laivą “Eu
ropa,” 49,470 tonų įtalpos. 
Jie užklupę šį laivą Breme
ne.

Detroit Mich.
Mirė Jonas Vidrinskas
Lapkričio 20 d. mirė LDS 

narys Jonas Vidrinskas, 
7148 Arcola Ave., Detroit, 
Mich. Bus palaidotas iš na
mų šeštadienį, 23-čią. / ritzą nuo graįkų

naktį nušovė tris vokiečių 
orlaivius.

Birmingham Aršiau Sunai
kintas, negu Coventry

Berlin. — Vokiečių ko
manda štai ką paskelbė lap
kričio 20 d. apie savo bom- 
bininkų žygį prieš Bir
minghamą:

V o k i e t ijos bombininkai 
sprogdino, ardė ir degino 
Birminghamą net aršiau ne
gu Coventry; numetė tūks
tančius bombų ant ginklų ir 
amunicijos fabrikų, ant 
elektros ir geso dirbyklų ir 
kitų svarbių pastatų.

Priešlėktuvinės anglų ka- 
nuolės pasirodė bespėkės 
prieš vokiečių orlaivius, ka
da jie didžiais-būriais iš vi
sų pusių atakavo Birming- 

bomis užkūrė “nesuskaito
mą daugybę” gaisrų mieste. 
O tie gaisrai nušvietė vo
kiečiams pastatus, kuriuos 
reikėjo naikinti. Vieni vo
kiečių orlaiviai mėtė bom
bas iš didelių aukščių, kiti 
iš vidutinių aukščių, o dar 

du priešlėktuvinės anglų 
kanuolės maišėsi nežinoda
mos, kur nutaikyt savo šo
vinius.

Vokiečiai “koventrino” 
Birminghamą. Šį žodį i‘ko- 
ventrint” vokiečiai pradėjo 
varto t, kai jie sunaikino 
Anglijos miestą Coventry. 
“Koventrint” pas juos da
bar reiškia visiškai sunai
kint.

Amerika Pervesianti 
Anglijai dar 25 
Karinius Laivus

Washington. — Numato
ma, kad Jungtinės Valsti
jos perves Anglijai dar 25 
iki 30 savo karinių- laivų 
naikintuvų. Laikraštininkai 
klausinėjo, aukštus Wash- 
ingtono valdininkus, ar taip 
tikrai bus. Nė vienas val
dininkas neužginčijo.

Amerika dabar naujoviš
kai pertaiso naikintuvus li
kusius nuo praeito pasauli
nio karo. Užbaigus taisymą, 
tai dalis jų ir būsianti per
leista Anglijai.

Anglija jau yra gavus 50 
naikintuvų iš Amerikos. 
Anglam jie reikalingi ypač 
gint savo prekinius laivus 
nuo vokiečių submarinų.
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Athenai, lapkričio 21. — 
Graikai sako, kad italai taip 
smarkiai bėga atgal, jog 
graikai negalį jų pasivyt.

Graikai plačiai pralaužę 
italų linijas tarp Leskoviko 
ir Hersego; pagrobė daug 
italų ginklų ir kitų karo rei
kmenų.

Italai vis dar gina

VENGRIJA GALUTINAI _  ■’' f
ĮSTOJO i VOKIETIJOS

-ITALIJOS LAGERI
Viena, Vokietija. — Ven

grijos valdžia oficialiai pri
sidėjo prie vokiečių-italų ka
rinės - politinės “ašies”, 
kaip pranešta lapkr. 20 d.

H

Roma.— Italų vyriausybe 
sako, kad jau praeitą savai
tę Rumunija įsijungė į Ita- 
lijos-Vokietijos bloką prieš 
Angliją.

I

Hillmanas Sako, Amalgamei- 
tai Pasiliks CIO

Atlantic City, N. J. — Si
dney Hillmanas, pirminin
kas Amalgameitų Siuvėjų 
Unijos sakė CIO suvažiavi
me, kad jo unija nebėgs iš 
CIO į Darbo Federaciją,
bet, girdi, “aš noriu suvie
nyt darbininkų judėjimą, 
jeigu tik yra tam proga.”

Užsipuola Komunistus
Hillmanas savo kalboj 

smerkė komunistus, vadin- 
damas juos “pavojum” dar
bininkų judėjimui, ir reika
lavo ką nors daryt, idant 
“apvalyt” CIO nuo jų.

Jis ragino išrinkt CIO 
pirmininku Philipą Murray 
vietoj pasitraukiančio iš 
pipnininkystės J. L. Lewiso.

Vokiečiu Orlaiviai vėl Na 
no Anglijos Miestus
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London, lapkr. 21. — Vo 

kiečių bombininkai dideliai 
būriais per naktį degino i 
ardė pramonės miestus vi
durinėje Anglijoje. Ypač 
stengėsi sunaikint anglų or
laivių fabrikus.

(Radio pranešė, kad vo
kiečių lakūnai šiuo žygiu 
bombardavo ir Sheffieldą, 
didį centrą įvairių metalo 
fabrikų.)

Angly Lakūnai Bombardavo 
Skoda Ginklų Fabrikus

London, lapkr. 21. — An
glijos orlaiviai, nulėkdami 
1,400 mylių, smarkiai bom
bardavo didžius vokiečių 
Skoda ginklų fabrikus Pil- 
sene, buvusioje £echoslova- 
kijoje. Anglų lakūnai taipgi Į 
degino ir sprogdino Vokie
tijos žibalo dirbyklas, laiva- 
statyklas ir kitus kariniai 
svarbius punktus.

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Nuo lapkričio 

3 iki 10 d. vokiečių subma- 
rinai ir orlaiviai nuskandi
no 140,414 tonų prekinių 
Anglijos laivų; tai antra 
tiek daugiau, negu anglai 
pripažįsta.
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Šv. Jurgio Draugystės

BALIUS
Lapkričio 23 November

Prasidės 6:30 Vai. Vakare
Grand Paradise Ballroom ’

318 Grand St., Brooklyn, N. Y.
ĮŽANGA 40 CENTŲ

Gera Orkestrą Gros



« Autos pusląpto'
TTrr i . ' .. . . į, i į _________________

J^-ISY®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc, 
every day, except Sunday 
Established April 5, 1911 

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
Tel. Stagg 2-3878

President............................Jos. Kairys
Secretary-Treasurer ... J. Gaslunas 
Editor .  .................... ..... Roy Mizara

--■ - ■ ------------- - .................. —........................ —k*~ 1 1

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ............... ,....... $5.50
United States, six months..... ......... ..... $3.00
Brooklyn, N. Y., per year__________ $6.00
Brooklyn, N. ¥., 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

kurių amerikiečių, sugrįžusių iš Lietu
vos, teigimai, kad Smetonos valdžia ren
gė užpuolimą ant raudonarmiečių, kad 
padaryti vidujinį suirimą ir paskui pa
kviesti Hitlerio armiją malšinimui, dabar 
puikiai pasitvirtina.

“Tur būt už tai taip Smetonos draugai 
ir pyksta ant Sovietų Sąjungos, kuri 
Smetonos ir jo draugų planus sugriovė.

“Tas taip pat išaiškina, kodėl Lietuvos 
žmonės taip entuziastiškai pasitiko Rau
donąją Armiją. Jie teisingai sako, kad 
Raudonoji Armija išvadavo juos iš fa
šistų nagų. Ji išvadavo ne tik iš Smeto
nos fašistų nagų, bet ir iš nazių nagų. 
Tas taip pat išaiškina, kodėl Smetona 
taip greitai pabėgo. Jis žinojo, kad jam 
bus riestai, kai iškils viršun jo planai 
atiduoti Lietuvą Hitleriui. Jis išsiskubi
no, pabėgo pas tą,,kurio jis laukė.”

Vaizdas iš vieno masinio mitingo, suruošto Paliaubų Diena (lapkr. 11), kur da
lyvavo apie 3,500 žmonių. Mitingas Įvyko New Yorke; jis pasmerkė karų ir 
reakcijų.

kęs. Dėkui, broli, kad tu 
man ją užprenumeruoji.

O dabar likite sveiki, mie
las broli ir broliene. Atlan
kyk mus nors su laišku, jei 
gyvus dar užspėsi, nes mus 
bile minutę gali patikti mir
tis, o badas laukia mūs gy
vybės taipgi.

Su broliška meile,
Kastantas.

Skaitytojų Balsai

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

Act of March 3, 1879.

Sako: Hitleris Londoną Turėjo, 
Bet Nepasiėmė

New Yorko dienraščio “PM” redakto
rius Ralph Ingersoll lankėsi Londone. Jis 
ten išbuvo kelioliką dienų ir šiomis die
nomis sugrįžo New Yorkan. Ponas In
gersoll sakosi, jis ten tyrinėjo esąmąją 
padėtį — vyriausiai karinę padėtį —- ir 
jis sužinojęs ypatingą dalyką. Girdi, Hit
leris turėjęs savo rankose Londoną, bet 
jis nežinojęs ir todėl jį .paleidęs. Kaipgi 
jis tą miestą turėjo?

Ponas Ingersoll tvirtina, kad tarpe 
rugsėjo mėnesio 7 ir 15 dd., kai Hitleris 
pradėjo baisiai miestą daužyti, Londonas 
pleškėjo taip, kaip niekad šio karo eigo
je. Hitleris tuomet siuntė nepaprastai 
daug orlaivių ir jie sėjo ir sėjo ugnį, 
varė žmones į paniką, viską maišė su 
liepsnomis ir dūmais. Tačiau, kadangi 
vokiečiai siuntė labai daug orlaivių ir 
dienos metu, tai anglams pavyko daug 
tų orlaivių sunaikinti—apie porą šimtų 
kasdien.

Tokiu būdu, jei Hitleris dar per keletą 
dienų būtų galėjęs siųsti tiek pat orlai
vių, nepaisant, kad jų daug žuvo, ir tie 
orlaiviai būtų be paliovos deginę Londo
ną, kaip degino tarpe rugs. mėn. 7 ir 15 
d., tai Londonas nieku būdu nebūtų ga
lėjęs atsilaikyti. Bet Hitleris, pabijojęs 
baisių nuostolių, daugiau dienos metu 
tiek orlaivių nesiuntė ir tuo būdu Lon
donas tapęs išgelbėtas.

Dabar, sako p. Ingersoll, Anglija jau 
ant tiek esanti ore tvirta, kad tokis Vo
kietijos užpuolimas, kokį darė tuomet, 
nesąs baisus.

Gal būt tame yra nemažai tiesos. Bet 
ponas Ingersoll pamiršta vieną faktą: 
Anglija tebestovi baisiame pavojuje. Tą 
pavojų pripažįsta net tokis anglų šalinin
kas, kaip New York “Times”.

Šiuo metu Anglijai vyriausias pavojus 
yra iš to fakto, kad vokiečiai labai daug 
jos laivų nuskandina. Laivai skandinami, 
aišku, ne tušti. Kitais žodžiais, Anglijai 
grūmoja badas. Tiesa, badas grūmoja ir 
Vokietijai ir Francijai ir kitoms šalims, 
apimtoms karo liepsnos.

Kaip Raudonoji Armija Lietuvą 
/šg'elAėjo

Kanadiečių “Liaudies Balsas” rašo:
“Šio mėnesio 7 dieną Montreale Toron

to Daily Star reporteris turėjo pasikal
bėjimą su Bernard Kaplan, kuris su sa
vo šeima ir švogeriu (taipgi su šeima) 
apleido Lietuvą rugsėjo mėnesį ir dabar 
atvyko į Kanadą,.pas savo sūnų, turintį 
ūkį netoli Cornwall, Cnt. Kaplanas Star 
reporteriui pareiškė, jog per paskutinius 
metus vokiečiai į Lietuvą plaukte plaukė.’

“Sovietų Sąjunga, nujausdama, kad 
Lietuvoj rengiamas vokiečių pučas, grie- 
būšis atatinkamų žygių, kad tas pučas 
neįvyktų. Tais Sovietų Sąjungos žygiais 
Lietuvos žmonės buvę patenkinti, nes jie 
išgelbėję juos nuo nazių dominacijos...

“Mūsų manymu Kaplanas iškėlė labai 
svarbų faktą. Reiškia Smetonos valdžia 
leido į Lietuvą nazius, kad su jų pagalba 
padaryti perversmą Lietuvoj ir galuti
nai atiduoti Lietuvą į nazių rankas. Ne-

20 Metų Wrangelio Avantūros 
Galui

Šį mėnesį Sovietų Sąjunga minėjo 20 
metų sukaktį, kai gen. Wrangelio milita- 
rine intervencija buvo sukriušinta, kai 
jis tapo nugalėtas. Reikia atsiminti, kad 
gen. Wrangelis buvo paskutinis inter- 
ventų generolas, kuris rįžosi sunaikinti 
tarybų santvarką Rusijoj. Tai buvo ne 
vienas Wrangelis—jį rėmė visas kapita
listinis pasaulis. Tuo būdu, kai Sovietų 
Sąjunga sunaikino Wrangelio govėdas, 
besiveržiančias į Sovietų žemę, j f uždavė 
didelį smūgį visam kapitalistiniam-impe- 
rialistiniam pasauliui.

Tai buvo milžiniškas Sovietų laimėji
mas. Mes, kurie tuomet atydžiai sekėme 
tą visą įvykį, puikiai atsimename, kiek 
daug kapitalistinis pasaulis dėjo vilčių 
gen. Wrangelyj. Jis buvo didvyris, jis 
buvo tokis ir kitokis. Bet kas šiandien 
paiso prisiminti Wrangelį? Jei kas pri
simena, tai tik su panieka.

Tas pats laukia visų kontr-revoliuci- 
ninkų.

Kada Žmonės Nesusikalba
Vienas “Naujienų” bendradarbis (kas 

gi bus kitas, jei ne Miščikas!) rašo apie 
platformą “už Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimą.” Jis, kaip ir paprastai, nu
duoda didžiai mokytą ir aiškina, kaip, 
po kokiais obalsiais galima kovoti už ?“at- 
steigimą Lietuvai nepriklausomybės.” 
Štai, kokį jis moralą išrėžia fabrikan
tams:

“Lygiai taip pat turi pamiršti aukso 
laikus įvairius fabrikantai, nes privatus 
kapitalas baigia savo dienas pasaulyje 
ir jo mes neatgaivinsime Lietuvoje. Gali
ma dargi pasakyti, jog pinigo mėgėjai 
daug geriau jausis šiandien Lietuvoje, 
nes Rusijoje piniguočių saulė teka, negu 
būsimoje ‘laisvoje’ Lietuvoje.”

Kitais žodžiais, p. Miščikas nori pasa
kyti sekamą: tarybinėje Lietuvoje pini
guočiams *‘saulė teka,” jiems ten gerai, 
tik biedniems žmonėms negerai. Na, o 
kai Miščikas su Grigaičiu atsteigs “ne
priklausomybę” Lietuvoje, tuomet fabri
kantai ir privalės “pamiršti aukso lai
kus,” nes tuomet Lietuvoje privataus ka
pitalo “mes neatgaivinsime.”

Nežinome, ar pats to rašinio autorius 
supranta, ką jis rašo, ir ar jis gali įskai
tyti, ką pats parašo. Jeigu jis ką nors 
supranta, tai jis turėtų suprasti, kad 
šiandien Lietuvoje privataus kapitalo 
jau. nebeliko. Visas kapitalas yra visuo
menės rankose. Privatinėse rankose pa
siliko tik žemės ūkiai, kuriuos patys val
stiečiai apdirba, ir smulkūs bizniai.

. Klerikalai ir fašistai kaip tik dėlto gar
siausiai ir šaukia, prakeikdami tarybų 
valdžią Lietuvoje. Jie nori sugrąžinti 
Lietuvon Smetoną arba jo sėbrus, jie no
ri sugrąžinti fabrikantams fabrikus, dva
rininkams dvarus, kunigams žemes ir al
gas, ir tt., o socijalistai jiems ’talkinin
kauja.

Na, o p. Miščikas, artimas socijalistų 
dienraščio bendradarbis; aiškina, kad 
“pinigo mėgėjai” šiandieninėje Lietuvoje 
jausis daug geriau, negu toje, kokią nu
mato jis, Miščikas, — kapitalistinėje 
Lietuvoje!... /

Atrodo, kad čia kur nors pas ką nors 
yra susimaišymas ir didelis nesusiprati
mas !

Sovietai Atsidarysią Pre
kybos Rūmą Vengrijoj

Budapest, Vengrija.—At
vyko dešimt Sovietų pre-'

kybos a t s t o v ų. S o v ietai 
pirksią rūmą savo prekybos 
įstaigai Budapešte, Vengri
jos sostinėje. Numatoma, 
kad neužilgo bus atidaryti 
tiesioginiai geležinkelio su-

sisiekimai tarp Vengrijos ir 
Sovietų Sąjungos. Vengrija 
laukia prekybos pakilimo 
tarp šių dviejų šalių. Iki šiol 
metinė, prekyba tarp jų sie
kė apie $4,000,000.
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Svarbus Pranešimas Apie 
Ateivių Registravimą

Jungt. Valstijų Teisingu
mo Departmentas pranešė, 
jog nebus jokio pratęsimo 
ateivių registravimo laiko. 
Gruodžio dvidešimts šešta 
diena bus paskutinė diena 
ateiviams užsiregistruoti.

E'arl G. Harrison, Teisin
gumo Departmento Ateivių 
Registravimo Direktorius 
sakė, jog ateivių registra
vimas, dėlei kalėdinio darbo 
paštuose nebus sustabdytas 
nei ant trumpiausio laiko 
per gruodžio mėnesį ir ne
bus vėl pradėtas sausio mė
nesį.

“Yra teisybė”, sako p. 
Harrison, “jog šitas pasiū- 
lijimas buvo, diskusuojamas. 
Mes svarstėme atidėjimą 
registravimo ant dviejų ar 
trijų savaičių, kad tik pa
lengvinus, kiek galint, mil
žinišką kalėdinį darbą paš
tuose. Bet radome, jog At
eivių Registravimo Įstaty
mas iš 1940 m., mums nepa- 
velina taip daryti, ir toliaus, 
pašto departmentas mums 
pranešė, jog galės apsidirb
ti su kalėdų darbu ir ateivių 
registravimu.

paduotą adresą—mums at
gal grąžinamos dėl savinin
ko persikėlimo iš vienos vie
tos į kitą. Bausmės iki $100, 
kalėjimo 30 dienų, ar abid
vi bausmės parūpintos nesi- 
registravusiems. v

Direktorius Harrison pi
lietybės laukiantiems pata
ria perilgai nelaukti, nes 
mažai iš jų taps piliečiais 
prieš gruodžio 26 d., kada 
registravimas baigsis. Ne
apsunkinkite sau dalykus 
belaukdami pašaukimo į pa
skutinį pilietybės išklausy
mą.”

“Jau tampa pavojingu at
eiviui atidėti užsiregistravi
mą, manant, jog jį šauks 
paskutiniam pilietybės iš
klausymui. Užsiregistravi
mas nekenks pilietybės sto
viui. Neužsiregistravimas, 
iš kitos pusės, gali būti tik-^ 
ru keblumu įgijimui piliety
bės ateityje, jaw nekalbant 
apie sunkias bausmes už ne- 
užlaikymą įstatymo.

“Reikia patėmyti”, sako 
p. Harrison, “jog paštai, 
kur registravimai pildomi, 
sekantį mėnesį Į)us neišpa

sakytai užimti. Yra galimas 
daiktas, jog ateiviai, be
laukdami paskutinės minu- 
tos užsiregistruoti, ras dar
bą sukomplikuotą visokiais 
nesmagumais.”

Ateivių Registravimo Di
rektorius praneša globė
jams ir tėvams ateivių vai
kų mažiaus 14 m. amžiaus, 
ir šitas įima pabėgėlius 
vaikus, kad jie reikalauja
mi prieš gruodžio 26 d., nu
vykti į registravimo paštus 
ir tenais atsakyti klausimus 
apie ateivius vaikus. Jis to
liau paaiškina, jog į 30 die
nų po tapimu 14 m. amžiaus 
vaikai privalo asmeniškai 
nuvykti į paštus ir užsire
gistruoti ir palikti pirštų 
nuospaudas.

“Malonu pranešti, jog 
daugiau kaip 2,800,000. iš 3,- 
600,000 ateivių Jungt. Vals
tijose jau užsiregistravę,” 
sako p. Harrison. “Tiems, 
kurie dar nesiregistravo, 
noriu sakyti, jog registravi
mas yra priverstinas daly
kas ir žmonės patys negali 
nutarti ar jiems registruo
tis ar ne. Sunkios bausmės 
seks nesiregistravimą sulig 
Ateivių Registravimo Įsta
tymu iš 1940 m. ir nesire- 
gistravę nepiliečiai apturės 
daug vargo ir nemalonumų.

“Lazda su Dviem Galais”
Lazda turi du galu. Iš kur 

tokis posakis atsirado ir kam 
jis priklauso, nežinau, žinau 
tiktai tiek, kad lietuviai jį 
dažnai išsireiškia ir dar su 
priedu, kad, esą, vienas galas 
užriestas ir tas užriestasis ga
las turi būti rankose ščyrųjų 
tėvynainių.

“Užsiregistravimas atei
vių, kurie gyveno šioje ša
lyje prieš rugpjūčio 27 d., 
nebus priimtas po gruodžio 
26 d., tai diena po kalėdų. 
Todėl, yra labai svarbu vi
siems, kurie atidėjo savo 
užsiregistravimą kaipo ne
piliečiai, viltimi, jog regis
travimo laikas bus pailgin
tas, ar dėl kokios kitos prie
žasties, prisilaikyti prie šio 
įstatymo. Nenorime ' per
daug apsunkinti paskutines 
valandas.”

' Direktorius Harrison’as 
pakartoja visiems užsiregis
travusiems ateiviams kuo- 
greičiausia pranešti Immi
gration and' Naturalization 
Service pakeitimą t pasto
vaus adreso.

“Nepaisant, kaip mūsų 
ateiviai trokšta pildyti mū
sų įstatymus, ir ypatingai 
Ateivių Registravimo Įsta
tymą iš 1940 m., jie pilnai 
neužlaiko jį, jeigu po užsi
registravimo ir palikimo 
pirštų nuospaudos ir persi
kėlę iš vienos vietos į kitą, 
į penkias dienas nepraneša 
Immigration and Naturali
zation Service, Washington; 
Dr C., apie tą faktą. Kaip 
pirmiau buvo > pranešta, ga^ 
Įima gauti tam tikras blan
kas iš paštų veltui. Mes ži
nome, jog daug ateivių ne
paiso šito svarbaus įstaty
mo patvarkymo, nors* dide
lis skaitlių^ recytinių-korte- i 
lių—įrodymas, jog ateivis 
užsiregistravęs, ir kurios j 
kortelės pasiųstos į ateivio

Laiškas iš Anglijos

Kaip tyčia, tas riestasis ga
las išsprūdo iš vienų rankų ir 
atsidūrė kitose. Pasigirdo 
baisus riksmas, Lietuva “pa
vergta” ! Lietuva buvo ir da
bar yra laisva ir kartu pa
vergta, tai priklauso nuo to, 
kam ji (Lietuva) buvo laisva 
pirmiau, tai žinoma tam da
bar yra pavergta, ir atbulai.

Tėmijant į tokią padėtį pri
simena ir kitas posakis, kuris 
atitinka nepageidaujamiems 
“tėvynainiams”. Du ne visai 
blaivūs įnamiai puošė savo 
kambarį, kalinėdami į sieną 
vinis pakabinimui paveikslų. 
Vienas iš jų mėgino įkalti į 
savo sieną .vinies galvą, dau
žydamas su plaktuku į smai
galį. Vinis į sieną nelenda. 
Staiga atsisukęs į savo bendrą 
sako, “žmogus, katras darė 
tas vinis, buvo durnas.” žino
ma, jo bendras norėjo žinoti, 
kodėl, ir tuojaus gavo atsaky
mą, kad vinies smaigalis pa
darytas ne tame gale. Jo ben
dras tuojaus atkirto, kad jis 
pats durnas, ba vinis buvo pa
daryta dėl tos sienos, kur jo 
bendras nori papuošti.

Tas pats ir su laisva ir pa
vergta Lietuva. Tautininkai, 
taip vadinami poniški “tėvyn
ainiai”, norėtų, kad “riestasis 
galas lazdos ir smailasis ga
las vinies” būtų jų rankose, 
kitaip “Lietuva pražuvus”. Tai 
didžiausias absurdas. Darbi
ninkai be ponų gali gyventi, 
bet kaip bus su ponais, kada 
ir jiems prisieis teisingu dar
bu pelnyti duoną? Žinoma, tai 
yra labai baisu ir negalima 
padyvyti, kad jie taip dejuo
ja; tai nėra baikos.

Vinco Sūnus.
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(Laišką rašo Seno Vinco 
brolis, kuris gyvena mieste
lyj, St. Helens, netoliese Li- 
verpoolio, kurį vokiečiai 
tankiai bombarduoja. Laiš
kas'atkeliavęs į 15 dienų, o 
išleidus privatišką pasikal
bėjimą, turinys maž-daug 
toks):

O dabar duodu žinoti, kad 
dar esu gyvas ir sveikas. 
Kaip aš, taip ir mano fami- 
lija, bent iki šiol, dar išsi- 
slapstėme nuo to prakeikto 
Hitlerio mirties. Jau ketu
ri mėnesiai, kaip neduoda 
jis mums ramybės nė dieną, 
nė naktį. Dieną dar vis gali 
matyti bent kur bėgti, ale 
kai ateina naktis, tai pa
baigta. Duoda be persto ji- 
mo,-kaip didžiausios perkū
nijos. Langai, durys šokinė
ja, žemė dreba, net kūnas 
šiūšta iš baimės. 

t

Mano duktė jau , truputį 
nukentėjo, ba netoli jos na
mo numetė tris bombas, na
mo durys ir langai su edve- 
rijomis išlakstė. Ją truputį 
užgavo ir baisiai išgąsdino 
vaikus, o apylinkėje neliko 
nė vieno lango ir durių; ki
tas stubas visai sugriovė ir 
užmušė daug žmonių.
"TKaip^ima perkūriuoti, tai 
mes bėgame kavotis į rū
sius. Bet kada pradėjo pa
taikyti ir į rūsius ir žmo
nes su žeme maišyti, tai da- < 
bar neiname nįekur iš stu-labai džiaugiuosi jos suląu-

i bos, o sulendame po step- 
sais-laiptais. Mat, mes, į su- 

■ griautas stubas bevėpsoda- 
mi, pamatėme, kad stepsai 
daugumoj palieka sveiki, 
jei bomba tiesiai į juos ne
pataiko, tai ir lendame ka- 
Votis nuo mirties. O kas da
rosi miestuose pagal vande
nį, tai jau ir apsakyti nega
lima. Liverpoolis baisiai ap
griautas, daug žmonių už
mušta ir vis dar tebeužmu- 
šama diena iš dienos, nak
tis iš nakties.

Jeigu šitaip ir ateityj ka
riaus, tai karas nepasibaigs 
per kokią dešimts metų. 
Prūsas negali ateiti pas 
mus, o mes negalime nueiti 
pas prūsą. O kai mes su- 
griaunam jo vieną stubą, 
tai jis sugriauna'mūs pen
kias stubas. O iki visas iš
griaus, viską sulygins su že
me, ims daug laiko. Mes 
giriamės, kad baigiam šau
dyti prūso bomberius, ale aš 
nemačiau day nė vieno nu
šauto. Niekas nežino, ko su
lauksime, tik tiek žinome, 
kad viskas baisiai pabran
go. Tik pamislykie, kad už 
cibulių svarą reikia mokėti 
šilingas ir 4 penai (apie 80 
centų amerikoniškais pini
gais), o apie mėsą jau nė 
sapnuoti negalima.

“Laisvę” gaunu, ale tik 
čielą pundą į mėnesį laiko ir

Žuvo Angly Bombininkas 
Juodkalnijoj, Jugoslavijoj
Belgrad, Jugoslavija. — 

Sudužo karinis anglų lėktu
vas, atsimušęs į kalną Juod
kalnijoj, Jugoslavijoj. Bai
siu trenksmu sprogo jo 
bombos. Žuvo visi keturi la
kūnai.

Belgrad, lapkr. 19. —“Ne
žinomos” šalies orlaiviai 
mėtė bombas ir atsišauki
mus į Juodkalniją; šaukė 
juodkalniečius sukilt prieš 
Jugoslaviją.

Bucharest, Rumunija. — 
Skaičiuojama, kad pastarie
ji žemės drebėjimai Rumu
nijoj sunaikino bei apardė 
10,000 namų.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Belaisviui. — Draugo 
perdavėme Lietuvių 

Sąjungos sekretoriui, 
tiks vaidinimui. Laik
ines sceniškų veikalų

M. 
kūrinį 
Meno 
Gal jis 
raštyje
nespausdiname, nes labai ma
ža dalis skaitytojų jais dėmi- 
si. Jei vaidinimui netiks, ra
šinį Draugui sugrąžinsime.

i

V. V. T. — “Aš Laisvė’’ 
rašinėliu nepasinaudosime. Jis 
yra perdaug abstraktiškas, ne
realus.
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Sonovox-Ivairiij Balsy PAMIŠĖLIU GYDY
Padirbėjas TOJAI SENOVĖJEgiau Vitamino BĮ
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Jeigu Jungtinių Valstijų 
siunčiami į 
Centralinen

ar pamišimo

iiomii ui n a b
ŠIAURĖS TAUTU ! Karščiuose Reikia Dau- 

GAIVINTOJAI
Pirm penkiolikos metų

Sovietų Sąjungos tolimų kareiviai bus 
šiaurinių pakraščių atvyko į karštas vietas 
Leningrado U niversitetą ar Pietų Amerikon, ir karš- 
mokintis būrelis jaunuolių čiuose teks jiems kariauti, 
iš tokių tautų, apie kurias tai gal pritrūks jiems spė- 
gal būsite dar visai negir- kos ir nukentės jų sveikata, 
dėję. Tai jauni nencai, chan- kaip sako Jungtinių Vaisty
tai, aleutai, kamčadalai. Ca- jų armijos gydytojai. Bet 
rų laikais Rusijoj šios tau- jie tikisi, kad šios šalies ka
tes buvo laikomos jau iš- riuomenei ten galėtų patar- 
mirštančiomis, o jų kalbos nauti atradimas, kurį pada- 
nykstančiomis. Bet Sovietų re Cincinnati Universiteto 
vyriausybė kitaip į tas tau- profesoriai daktarai C. A. 
tas žiūri ir stengiasi, kad Mills ir J. W. Colvin, šiedu 
jos gyventų, savo žmonėmis daktarai patyrė, jog geriau- 
daugėtų ir kiltų tautiniai, sias sustiprinimas prieš 
geroviškai ir kultūriniai. įkarščius yra vitaminas BĮ,

Tie jaunuoliai mencai, arba thiaminas, kurio dau- 
chantai, aleutai ir kamčada- giausia yra mėsoje ir kiau- 
lai atvyko į Leningradą iš- šiniuose.
eiti aukštąjį mokslą, kadi Stiprinantį šio vitamino 
paskui galėtų nešt į savo j veikimą jie patikrino ant 
gimtuosius kraštus apšvietą darbininkų liejyklose ir ki- 
ir socialistinę kultūrą. To- tuose karštuose darbuose; 
kiu būdu Leningrado Um- ir to pavyzdžiai buvo pa- 
versitete ir atsirado Šiaurės duoti suvažiavime Ameri- 
fakultetas (arba skyrius), kos Tropiškų (karštų) Ša- 
Toliau jis virto savarankiš
ku Šiaurės Tautų Institutu; 
ir per paskutinius penke
rius metus jis išleido 250 
mokytojų, profesorių, ūkio 
žinovų, teisininkų ir kitų 
profesionalų darbuotis tarp 
savo tautiečių.

Dabar jau ir Tolimiau
sioje Sovietų Šiaurėje nėra 
beveik jokios tautelės nei 
apygardos, kur neveiktų šio 
instituto auklėtiniai. Dau
gelis jų išrinkti ir apskri
čių Tarybų-Sovietų pirmi
ninkais, paskirti įvairių įs
taigų vedėjais ir kt.

Buvę instituto studentai- 
evenkas Davydkinas ir lou- 
rovelanų tautelės narys Ty- 
vlianto—išrinkti atstovais į kozinis cukrus 
Aukščiausiąją Sovietų Sa-1 “perdega” 
jungos Tarybą-seimą.

Dabar Šiaurės Tautų In
stitutas Leningrade rengia 
mokytojų eiles mokykloms 
Tolimiausioje Šiaurėje tarp 
įvairių mažų tautų. Institu
tas atlieka ir tiesioginį mo
kslo darbą joms. Jis ruošia 
tom tautom savųjų kalbų 
gramatikas, kurių jos pir
miau neturėjo.

Prie instituto buvo suor
ganizuota Šiaurės ' 
dainų ir šokių rateliai, ta
pybos (paišybos) ir skulp
tūros dirbtuvė. Ir 1937 me
tais pasaulinėje parodoje 
Paryžiuje šis institutas ga
vo diplomą už išstatytus pa
veikslus, pagamintus tų 
šiauriečių dailininkų.

Rugsėjo 2 d. šiemet Šiau
rės Tautu Institutas pradė
jo šešioliktus savo mokslo 
metus, ir į jo klases suėjo 
120 naujai priimtų studentų 
iš evenkų, nanaicių, jakutų 
ir nencu* tautų.

—M.

Kiek tik žinoma žmonijos 
praeitis, visuomet buvo ir 
proto ligų. Dalinai dėl to 
senovėje Egipte, Chinijoj ir 
Indijoj dvasiškiai pradėjo 
būrimais “gydyt” žmones, 
ir ilgainiui tų šalių kunigai 
įsidirbo į “daktarus”-kuni-

i*

Sovietiniai jūreiviai savo karo laive vardu “Paryžiaus Komuna” stebi vaidini
mą aktorių iš Maskvos teatro. Didžiule scena įrengta ant kito, platforminio 
laivo-baržos ir juomi priplukdyta prie karo laivo.

I lidysis Totorių-Mongolų Karo Vadas
Savo laikais siautė Azijo- 

joje ir Europoje Džingis 
Chanas, kuris nukariavo 
Rusiją ir grūmojo Vakari
nei Europai. Jis buvo ir pa- 

, vardintas 
te.”

Džingis 
I “Tobulasis 
torių giminėje, kuri vadi
nosi Monko. Nuo šios gimi
nės jis visus totorius pava
dino mongolais. Tai. nuo to 
europiečiai ir amerikiečiai 
vadina mongolais chihus, ja
ponus ir tūlas kitas Azijos 
tautas.

Džingis Chano tėvas buvo 
vienas totorių kunigaikščių, 
tarp kurių ėjo kovos. Try
likos metų būdamas, jis liko 
našlaičiu ir prieš jį ėmė kil
ti buvę jo tėvo pavaldiniai. 
Jis jieškojo prieglaudos pas 
savo tėvo draugą ir pasi
žymėjo kariškais gabumais. 
Greit apsivedė su savo glo-

lių Gydytojų Draugijos, Lo
uisville, Kentucky, šią sa
vaitę.

Iš pranešimo apie dakta
rų Millso ir Colvino atradi
mą pasirodo eilė įdomių da
lykų, kaip valgiai turtingi 
tuom vitaminu atsiliepia 
žmonėms ir gyvuliams esan
tiems karštose vietose:

Tokie valgiai padidina 
karščio gaminimą pačiame 
kūne. Tai todėl karštų šalių 
gyventojai nesužiniai ven
gią mėsos ir kiaušinių. Gau
singas daugis vitamino BĮ 
juose smarkiną “perdegi- 
ma” cukriniu ir krakmoli
nių medžiagų kūne. Pavyz
džiui, be šio vitamino gim

ti k pusiau 
(susijungia su 

oxygenu, arba deguoniu). O 
gliukozinis cukrus yra dau-'bėjo dukteria, atkariavo“sa- 
giausia randamas augaluo-|vo t§vo palikimą ir skaitėsi 
se, meduje ir gyvių kūnuo- j dešiniąja valdovo ranka.

Vidurinės Europos Konfe- I 
rencija Berlyne

Berlin, lapkr. 19. — Vo
kietijos užsienių reikalų mi- 
nisteris von Ribbentrop pa
skelbė, kad rytoj Berlyne 
įvyks konferencija atstovų 
iš Vengrijos, Bulgarijos, 
Rumunijos, Jugoslavijos ir 
Slovakijos. Jie tarsis su Vo
kietijos valdžia politiniais, 
ūkiškais ir kariniais klau
simais.

“Europos

Chanas, arba 
Karys” gimė to-

užpuolė priešus ir supliekė. 
Juos .mušt Džingis Chanui 
patarnavo degančių lauži 
šviesa.

Laimėjęs mūšį, Džingis 
Chanas pasiūlė savo uošviui 
taika, bet tas atsisakė. Ta
da Džingis Chanas leidosi į 
žūtbūtinę kovą, laimėjo, ir 
kaip sakoma, nužudė uošvį,

Kodėl Mėnulis Dabar 
Baisus Anglams?

centra

gana 
surast

se; jis kur kas mažiau sal
dus už nendrių cukrų, pa
prastai vartojama Ameriko
je. ’

Karštose šalyse oras pra
plečia paviršutines krauja
gysles; daugiau į jas krau
jo iš vidaus sueina; tatai

Tautų1 s^Pn^na gamtinį perdegimą 
' vidujiniuose kūno audiniuo

se. Todėl nupuola žmogaus 
gyvumas; jauni silpniau au
ga, lėčiau vystosi, ir jiem 
greičiau kimba įvairios li
gos, kaip sako dr. Mills. Net 
bandomieji gyvuliukai, ku
rie laikomi daugiau kaip vi
dutiniai šiltame ore, pra
randa dalį savo apsukrumo 
ir sumažėja jų gabumai, 
pavyzdžiui, kaip per supai
niotus dirbtinius koridorė
lius prieiti prie maisto.

Daktarai Colvin ir Mills, 
todėl, mano, jog kareiviams 
nusiųstiems į karštas šalis 
turėtų būt duodamas mais
tas antra tiek turtingesnis 
vitaminu BĮ; tada, sako, jie 
galėtų geriau atsilaikyti 
prieš silpninančią įtaką,, ku
rią daro peršiltas oras.

—N. M.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Vatikanas. — Popiežiaus 
radio smerkė nazius, kad jų 
filosofija ir politika prieši
nasi krikščionybei.

Pereitą savaitę amerikie
tis Gilbertas Wright rodė 
Waldorf viešbutyje New 
Yorke, kaip jo išradimas 
vadinamas Sonovox tikrai 
nuduoda įvairius balsus 
ir garsus žmonių, gyvulių ir 
muzikalių instrumentų. Iš
radimas atrodo kaip rutu- gus. Šitaip sako direkto- 
liukai, arba “boliukės”. Prie rius New Yorko Valstijos 
jo reikia tik mažiukės elek- Protligių Instituto, dr. N. 
trinės batarejos, arba gali- D. C. Lewis, 
ma įjungt jis į paprastą! Protligių 
elektros sriovę bile name. priežastys anais laikais bu-

Pats išradėjas, prikišda- vo visai nesuprantamos. Ta
rnas tuos rutuliukus sau da manyta, kad tai piktų 
prie “Adomo obuolio”, prie dvasių “apsėdimas”. Kuni- 
gerklės iš lauko pusės, puL gai gi nuo amžių skaitė sa
kiai nudavė balsus judamų- ve specialistais dvasių' da-

Sakoma, kad jis išžudęs 
kitus nugalėtus kunigaikš
čius, bet pasigailėjęs vieno, 
tai to, kuris seniau piršosi 
dabartinei Džingis Chano 
žmonai. Šis kunigaikštis pa
skui prisišliejo prie valdo
vo, pradėjo sąmokslus prieš 
Džingis Chaną ir meilintis 
prie jo žmonos. Žmona apie 
tai pranešė savo vyrui Džin
gis Chanui, ir jis pabėgo 
pas totorius, kurio buvo ne
patenkinti savo valdovu. 
Ten Džingis Chanas rinko 
sau kariuomenę. Jo priešai 
tad, nieko nelaukdami, pra
dėjo jį pulti su daug dides
nėmis jėgomis.

Džingis Chanas suprato, 
kad tiesioginėje kovoje jis 
galėtų būt sumuštas. Todėl 
jis panaudojo šitokią gud- 
rybę:

Pavojingiausias dabar an
glų miestam laikas tai mė
nesiena naktis. Menui’s
jiems dabar ne draugas, bet 
rimtas priešas. Juk tai nak
tyj mėnesienoj .. vokiečių 
bombininkai sunaikino pui
kų istorinį Anglijos miestą 
ir orlaivių fabrikų 
Coventry.

Mėnesiena duoda 
šviesos bombininkam
miestą ir pasirinkt punktus 
sprogimam mėtyt. Bet mė
nulis permenkai teikia švie
sos ore, kad greitieji anglų 
orlaiviai galėtų įžiūrėti už
puolančius bombininkus- ir 
tiksliai šaudyt juos.

Štai kodėl šiurpas sukre
čia daugelį anglų, kai šiais 
laikais mėnulis parodo savo Į 
veidą naktį grynoje padan
gėje.

Alkoholis, Kraujas 
Ir Girtumas

jų paveikslų aktorių: Wil- lykuose. O kai jie pradėjo 
liamo Powelliol Myrnos šnabždėjimais ir kitokiais 
Loy, Boriso Karlpffp. ir ki- burtais gainiot blogąsias 
tų ir dainavo taip, kaip ži
nomi operos dainininkai.

“Nebyliai, vartodami šį 
instrumentą, greit gali pa
verst virpėjimus savo gerk
lės į aiškų balsą ir taip kal
bėt,” tvirtina išradėjas.

Troku vežamas alus ar ki
tas tavoras galįs, su pagalba 
to išradimo, pats save girt, 
garsiai ir aiškiai kalbėda • 
mas. Išradėjas teigia, jog 
savo prietaisu jis galįs taip 
tikrai padirbti bile keno 
balsą, kad ir artimiausi 
žmogaus draugai nepažino
tų, ar čia kalba tas žmogus 
ar skamba tiktai dirbtinė jo 
kalbos kopija. Kaip jis visa 
tai padaro, išradėjas dar 
nepaskelbė šio sekreto.
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išpešiojo jo barzdą ir palei
do ją vėjais.

Nukariaudamas svetimus 
kraštus, jis siūlydavo taiką. 
Kurie sutikdavo, tai Džir.-, 
gis Chanas palikdavo ten1 
viską kaip buvo, tik nuka
riautieji turėdavo atlikti 
jam paskirtus darbus bei 
mokėt tam tikrus mokes
čius; o kurie priešindavosi, 
tai, girdi, jis išplėšdavo jų 
turtą, grobdavo moteris, o 
jaunuolius imdavo į savo 
kariuomenę.

Džingis Chanas buvo taip 
išgarsėjęs savo žygiais kaip 
nenugalimas k a r i a u toj as, 
jog daugelis svetimų mies
tų be kovos pasiduodavo ir 
atidarydavo jam savo var
tus.

1206 metais Džingis Cha
nas sudarė savotišką seimą, 
vadinamą korultai, ir tas 
seimas išrinko jį imperato
rium arba chakanu. Nuo 
tada jis ir pradėjo didžiuo
sius žygius į tolimus kraš
tus. Jo valstybė trumpu lai
ku apėmė milžiniškus plo
tus, nuo Dniepro upės Uk
rainoje-Rusijoje iki Ledinio 
Vandenyno Šiaurėje ir iki 
Juodųjų Jūrų.

Jis mirė 1226 metais, ir 
niekas šiandien tikrai ne
žinąs, kur yra jo kapas.

Jo kūną, įdėtą mediniame 
karste, vežė devyni arkliai 
juodomis uodegomis; ir pa
gal senus padavimus, buvę 
ant jo kapo nužudyta ketu
riasdešimt gražiausių mote
rų, didžiūnų ir nemanai ark
lių; tai esą tam, kad jie ly
dėtų mirusįjį savo valdovą 
į aną pasaulį ir ten jam 
tarnautų, kaip ir šiame pa
saulyje.

Ar iš Tikro Planeta Mer- 
kuras Pasiskubino?

-va
a
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tiKai kuriose valstijose 
ria areštuoto automobilisto 
kraują, sužinot, ar jis gir
tas. Bet alkoholio kiekis 
randamas kraujyje neparc-l Italas keliauninkas Marco
do, ar žmogus gali gerai Polo (gyvenęs 1254-1324 
valdyti automobilį ar ne, s?- metais) atsilankė pas men
ko San Francisco daktarai golus praėjus 50 metų nuo 

i mirties irJisai patylomis išslapstė Henry Newman ir Edwin Džingis Chano 
aplinkiniuose miškuose di- Fletcher, rašydami Žurnale tvirtinu, kad jo kūnas palai-

Planeta Merkuras lapkri
čio 11 d. praėjo pro vidupį 
saulės veido puse minutes 
anksčiau, negu astronomai 
buvo apskaičiavę. Tatai pa
rodė judamieji paveikslai 
nutraukti per teleskopus 
Wilsono Kalno observatori
jos, Californijoj.

Kodėl Merkuras pasisku
bino? Gal žemė sušlubavo 
besisukdama apie savo ašį? 
Gal Merkuras paveikė mė
nulio judėjimą, o tas atsi
liepė žemės judėjimui?— 
klausia Wilsono Kalno. as
tronomas S. B. Nicholson 
ir teigia, kad Jungtinių Val
stijų Laivyno Observatori
ja turės duoti atsakymą. O 
gal pasirodys, kad Merku
ras reguliariai praėjo pro 
saulę, kaip turėjo praeit, ir 
tik Amerikos laikrodžiai 
puse minutės vėlavo? -- 
priduria paprastesnį klausi
mą šis astronomas.

Laikrodžiai šioje šalyje 
nustatomi pagal astronomi
nius nutėmijimus ir apskai
čiavimus Jungtinių Valsti
jų Laivyno Observatorijos.

dvasias iš pamišėlių, tai da- 
siprotėjo, kad- galima būtų 
bizniaut ir iš kitokių ligonių 
gydymo.

Biblijoj pirmą kartą pa
mišimas minimas penktoj'? 
Maižio knygoje, kuri gale* 
jus būt parašyta 1450 me
tais pirm krikščionių gady
nės.

Naujajame Testamente 
yra ne vienas pasakojimas 
apie velnių išvijimą iš'pami
šėlių. t

Kai kurie atsimename,
jog ir Lietuvoje kunigai J 
egzortais varydavo laukan 
nelabuosius iš ligonių, apie 
kuriuos davatkos sakydavo,* 
kad jie, turbūt, “apsėsti?

Pirmas žinomas gydyto
jas aiškint pamišimą gamti
nėmis priežastimis tai buvo 
graikas Hippokratas, vadi
namas medicinos tėvas. Jis 
gyvenęs 460 iki 370 metų 
pirm krikščionių gadynės. 
Jis sakydavo, kad beprotys
tė gali būt paveldėta nuo 
tėvų - protėvių arba žmogus 
gali išeit iš proto dėl blogo 
susidėjimo karščio, šalčio, 
drėgnumo bei persauso oro. 
Hippokratas ir jo mokinti
niai tvirtino, kad pamiši
mas daugiausia atsiranda 
smagenyse. O kiti jo ben- 
dralaikiai “m o k s 1 i n č iai ’’ 
teigdavo, kad pamišimo liz
dai tai esą širdis, krūtinė ir 
kitos kūno dalys.

Senovėje pamišėliai daž
nai būdavo mušami ir kan
kinami. Girdi, kai velniui 
pasidarys perskaudu žmo
gaus kūne, tai jis išrūks 
laukan, ir žmogus paveiks 
protiškai.

Anglijoj ir Amerikoj dar 
tik koks šimtas metų atgal 
būdavo mėginama kankini
mais gydyt žmones nuo pa
mišimo. —J.

Tepalas Apsaugot Odą nuo 
Duju ir Nuodu

-si

■

- r,4

1

ff

We>

dėlę daugumą savo kariuo
menės, o buvusioje savo ar
mijos stovykloje paliko šėt- 
rus-palapines, sargybinius 
ir degančius naktį laužus, 
kad priešai manytų, būk čia 
tebestovi visa Džingis Cha
no kariuomenė.

Priešai staiga užpuolė 
stovyklą. Iš karto prieš juos 
išstojo tik joj buvę Džingis 
Chano sargybiniai, 
ūmai, priešams 
Džingis Chanas 
savo kariuomene

Bet 
netikėtai 

su didžia 
iš miškų

Amerikos Gydytojų Drau,- dotas Altajaus kalnuose, 
gijos. Vieno žmogaus krau-| Sovietinis profesorius 
jyje didesnis nuošimtis al-,Karlovas 1932 m. rado kokį 
koholio, bet jo smagenys, tai kapą Gobi dykumose, 
akys, rankos ir kojos gerai netoli Kara-Karumo mies- 
veikia vairuot automobilį. I to; ir jis mano, 
Kito kraujas turi kur kas Džingis Chano kapas, 
mažesnį nuošimtį alkoholio,

kad tai

Ryšyje su jo laidotuvėmis 
bet jo smagenys ir sąnariai yra dar vienas padavimas; 
elgiasi kaip tikrai girto ir sako, jog Džingis Chanas 
netinka valdyt automobilį, bijojo, kad jo priešai nea’t- 
Tokį skirtumą atrado tiedu .keršytų jam mirusiam; to- 
daktarai, tyčia tyrinėdami dėl, girdi, jis liepė savo ka- 
įsigėrusius 'aut omobilistus pą: kuo didžiausiai slėpti ir 
ir jų gabumus vairuot. tokiu sumetimu išžudyti vi

5 METAI KALĖJIMO Už 
NESIREGISTRAVIMĄ 
San Francisco, Calif. — 

Nuteistas penkis metus ka- 
lėt laivakrovis Joseph J. 
Zuziak, kad atsisakė užsire- 
gistruot, kaip reikalauja 
verstino kareiviavimo įsta
tymas.

sus, kurie pakeliui sutiko 
jo laidotuvių eiseną.

Laboratorijose Eastman 
Kodak Kompanijos neseniai 
buvo išrastas tepalas, kuris 
apsaugo žmogaus odą nuo 
nuodingų karinių gesų ir 
nuo daugelio šiaip nuodų. 
Tepalas naudingas darbi
ninkam tokiuose fabrikuose, 
kur nuo cheminių garų jie 
gaudavo odos įdegimą. 
Juom apsitepus rankas, ga
lima be guminių pirštinių 
dirbti ir su skystais chemi
kalais, kuriais yra iš 
mi fotografiniai paveiksi!

(Tąsa ant 7-to pusi.)
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22, 1940

—As I Was 
Saying...

J. Stenot.

John L. Lewis
In a dramatic and emotion

al speech John L. Lewis, re
tiring head of the CIO, struck 
out at those forces and groups 

, in Aiperica that are seeking 
to disrupt the CIO and all 
other active people’s organi
zations by following the old 

, tactic of “divide and rule.”
Lewis warned against bick

ering, controversy and cavil 
saying that those were the 
weapons with which reaction 
struck at the heart of the or
ganizations they hated.

Every union of people, he 
said, which sought to push 
ahead in the fight against 
exploitation and human suf
fering will be vilified and at
tacked.

This is true, especially at 
this moment when in the 
name of patriotism and na
tional defense labor unions 
and people’s organizations are 
maligned and blackened.

Every man who works on 
behalf of the people who are 
ill-fed and ill-housed will soon 
be condemned by those who 
prefer that such conditions 
remain untouched.
'Lewis’ words on this are 

noteworthy. He says:
“I associate myself with 

the 52,000,000 shrunken bel
lies in this country and I am 
for them regardless of any 
consideration, regardless of 
their creed or their color, 
their previous conditions of 
servitude or anything else. 
They are Americans. They are 
human beings.

“And I am conscious of the 
fact that in undertaking to 
aid that unprivileged segment 
of our population, that I am 
making a contribution to the 
well-being and the security 
and the future happiness of 
the rest of the population of 
America.

“And I am perfectly con
scious of the fact that in 
making this contribution to 
the perpetuity of our estab
lished form of government, 

ito the preservation of our free 
institutions and to the con
stant upholding of that flag 
’—and long may it wave. I 
yield to no man the right to 
challenge my Americanism 
nor the Americanism of the 
organizations which at this 
moment I represent.”

Lewis closes his speech with 
a strong plea for unity.

“Keep your organization 
alive,” he said, “and strong 

<xand you can perhaps do more 
t on those things than any other 

instrumentality in American 
life, because after all, you re
present the common people of 

j this country. . .”

AXIS FOR PEACE
—-I........................ ..

America Must Look Ahead and Find .Friends
Who Would Help Her Defend Peace

Metro IDSers 
In Confab

DESPITE all the assurances 
about peace in the speeches of 
both Roosevelt and Willkie, there is 

almost universal alarm among the 
people that we are being pushed 
into war. Noting this fear, Eleanor 
Roosevelt adopts an air of amaze
ment and says in her column: "I’m 
troubled by the impression that 
people are thinking and talking to
day as though everything being done 
is in preparation for going to war.”

Don’t allow such wicked thoughts 
to enter your mind. Don’t pay any 

| attention to the military alliance 
signed with Canada, a nation alrea
dy at war; don’t think about the 
secretly concocted deal whereby 50 
American destroyers were traded 
for American military bases on Bri
tish belligerent ’ soil; don’t worry 
yourself about secret deals cooked 
up by Wild Bill Donovan, Roosevelt’s 
representative in Europe who ar
ranged the details of that swap be
hind the backs of the American 
people; don’t worry about the im
pending sale of America’s latest 
giant bombers to England; don’t 
worry about conscription and the 
raising of an army so huge that it 
can be used for no other purpose 
than an expeditionary force.

Eleanor Roosevelt has a remedy 
for the universal fear of the Am
erican people that all these arc 

' steps not short of, but in the direc- 
■ tion of war. She tells us to "stop 
I allowing our thoughts to run along 
i this line.’’ She advises us to adopt 
■ Christian Science and keep saying 
j to ourselves, no, no, no, we are not 
i getting into war.

Rome-Berlin-Tokyo Axis
Yes, the American people are say

ing, NO, WE DON’T WANT TO 
GET INTO THIS WAR. But they 
also say that it looks as though the 
Democratic Administration and its 
Republican Army and Navy Minis
ters, and its General Motors, US 
Steel, Sidney Hillman Advisory De
fense Council are moving heaven 
and earth to get us into the blood 
bath7 as fast as they can. That is 
why the people ask: WHAT CAN 
AMERICA DO TO STAY OUT OF 
WAR?

The people of the United States 
are justly alarmed at the threat ol 
the Rome-Berlin-Tokyo axis, which 
is crearly aimed at the United 
States. They are doubly alarmed 
because the war-mongers right here 
are utilizing this fascist alliance in 
order to get America into the war. 
under the guise of "National De
fense.”

[ These war mongers have shoved 
i through, with the support of Re
publicans and Democrats in Cong
ress, a $16,000,000,000 war budget. 
And as soon as this money is put 
into use for conscription and the 
building of a two ocean navy and an 
unprecedented army and pirforce, 
we are to be fooled into believing 
that America is safe, its defense arc 
assured.

Policy for Defence
The all important thing for Ame

rica today, is the adoption of a poli
cy which will insure tour peace and 
security. Such a policy should in
clude a whole series of measures 
both domestic and foreign. Such a 
policy would surely include the ex
pansion of job opportunities for 
youth thru passage of the American 
Youth Act; the defense and exten
sion of civil liberties; war upon the 
war-profiteers who grow richer each

THE LOUDSPEAKER
BY MIKE O’PIIONE

Notes on Culture:—
The Lietuvių Moterų Taryba is to 

be complimented for its plan of 
holding a series of lectures on Lith
uanian history in various Lith wo
men’s clubs in the country. K. Petri- 
kienė is one of the better workers 
behind th? proJ<-».....

down on "Aušros Sūnūs”—not on the 
i acting though, for the play itself 
was poor and draggy. All those who 
performed and those who helped to 
arrange this Festival in Valentis’ 
honor deserve a-round of applause,..

The LMS is now in, the market 
for Lithuanian plays and operettas 
dealing with Lith-American themes. 
For quite some time Lithuanian 
choruses have been dependent main
ly upon Ukrainian, Russian and Am
erican sources for their finer pro
ductions. The LMS believes there is 
talent among Lith-Americans. If 
you have written anything that 
would be suitable for Lithuanian 
stage or chorus, send it in to the 
LMS secretary, Pranas Pakalniškis...

i. Valentis’ Drama Festival was 
held over the week-end at Shubert 
Hall. From various reports Mike O' 
Phone gathers that bouquets for 
(Inc acting go to Aldona Sertvietytč, 
Aldana Juodeška, Joe Sukackas, and, 
of Course, Valentis. The Sietyno Cho
rus did remarkably well in 'Kuprotas 
Oželis”, The two excerpts from 
"Power of Darkness” and "Rudens 
Smuikai” were well received, but 
thumbs—seems to—have*-been—turned

The B’klyn Aldo Chorus steps into 
the International scene tonight when 
it sings at the Int. Art. Exhibition 
being held by a group of Esthonian 
organizations . . .

—o —
Remainders:—

John Orman, LDS youth secretary 
now on tour of branches in the 
west, is expected back in New York 
after New Year’s . . .

JUNGLE LOVE
Oh marry, marry,
Jane and Larry,

Oh make a garden grow;
Of shrapnel shells
Your wedding bells;

And pretty white crosses in
a row.

by E. Wirta.

"What the dickens are you doing 
down there in the cellar?” deman
ded the rooster.

"Well, if it’s any of your busi
ness,” replied the hen frigidly, "I’m 
laying In a—supply—of—eoaU*111-

day behind the hypocritical cry of 
"defense.” But here we wish to con
fine ourselves to one most important 
phase of a real policy for protect
ing America’s peace and security.

That is the establishment of close 
relations and collaboration between 
the United States, China and the 
Soviet Union.

That friendship with the Soviet 
Union is an indispensable part of 
an American foreign policy which 
protects our peace and security, is 
proved by the sad case of France. 
All the armaments, armies and na
vies and fortifications built by 
France were of no avail to her. 
France was defeated when she 
broke hen> alliance with the Soviet 
Union at the time of the Munich be
trayal. When France and Britain 
encouraged Poland to refuse an al
liance with the Soviet Union, it 
wasn’t only Poland that was doom
ed. France Was doomed. The hatred 
of the France fascists for- the So
viet Union was the most important 
factor which led to the shameful 
betrayal of that great nation.

When we speak of the necessity 
of establishing friendly relations 
between the United States and the 
Soviet Union we do so from the 
point of view of America’s interests. 
The Soviet Union can take care of 
herself in the world today. But it 
is the United States which is sorely 
in need of firm friends on an in
ternational scale. But they must be 
friends who are not interested in 
adventures. They must be friends 
that have proved in practice that 

, they want peace and want no part 
' of war. Both the Soviet Union and 
China have demonstrated that bey
ond shadow of doubt. The fact that 
the Soviet Union has kept its 193,- 
000,000 people.out of the slaughter 
although it rages at its Eastern and 
Western borders, proves the true 
neutrality and peace policy of the 
Soviet Union.

In America’s Interests

The growing support of the 
people for closer relations between 
the Soviet Union, and the United 
States has caused some of the bit
terest enemies of the Soviet Union 
to use that desire for their own 
purposes. Thus, the NY Daily Nows 
advocated closer relations between 
the US and the USSR for the sake 
of America’s national security. That 
was all well and good. But just a 
couple of weeks after an editorial 
advocating such relations, the same 
newspaper let the cat out the bag 
and showed what it was really af
ter. The News editorial writer 
smacked his lips at the prospect of 

, war between Germany and the So
viet Union in the Balkans. He ad
vocated "peace” for the rest of 
Europe as soon as Germany and the 
Soviet Union went to war.

Most regretful is the similarity 
between the negotiations conducted 
by the Munichmen in Moscow last 
year, and the negotiations of Bri
tish Ambassador Cripps in Moscow 
today, and between Sumner Welles 
and the Soviet ambassador in this 
country. The refusal so far of both 
the British and US governments to 
recognize the change, in the Baltic 
and the confiscation by Britain and 
the US of Soviet ships and proper
ty from the Baltic, doesn’t indicate 
good faith, and a sincere desire for 
better relations.

Furthermore, many of those who 
today say that they favor(China in 
her war for liberation against Ja
panese imperialism really desire no 
such thing. The N. Y. Times openly 
explained that it was not a matter 
of freedom and independence for 
China. WJiat it wanted was an ob
stacle to Japan in the Far East so 
American imperialism would not be 
forced out of the Orient. Roosevelt 
and American imperialism have 
been appeasing Japan all these 
years because they do not want a 
really free and independent China. 
They would be glad to see Japan 

' and the Soviet Union at each others 
throats. That is why American im
perialism has been supplying Japan 
with more than 60% of all war ma
terials it needs for the conduct ol 
its war with China. That’s why they 
continue to send materials of war 
to Japan despite the so-called "em
bargoes” of recent weeks.' ' ,

No, if collaboration between the 
Soviet Union and the United States 
is achieved it must be open and 
above-board. It must include the end 
of the policy of apffeasing Japan. It 
must mean full aid to China in its 
war for independence. It means a 
complete abandonment of the po
licy of embroiling the USSR in war 
so that it will pull the chestnuts out 
of the fire. Real collaboration must 
be based on aims of. peace and secu
rity, opposition to aggression, but 
nęt on the furtherance of impe
rialist desires, such as motivate the 
ruling circles of Germany, Italy, 
Japan, the United States and Eng
land at the present time, in the war 
for domination of the world’s colo
nies and markets, on all five conti
nents.

GREAT NECK, L. I., 
Metropolitan Conference 
youth branches in the 
will be held this Sunday, November 
24. The meeting will begin at 1 
p. m. and the place of the meeting 
will be 91 Steamboat Rd., Great 
Neck.

A good deal has already been put 
on the agenda and very much work 
will have to be reviewed and passed 
upon.

LDS branches must be sure to 
send their delegates to this confe
rence. Maspeth, Brooklyn and Great 
Neck have already elected their’s. 
But what of Elizabeth, Richmond 
Hill, Bayonne, Newark and Jersey 

Have your delegates been 
yet? If not, do so imme-

N. Y.—The 
of the LDS 
Metro area

members of branches are al-

City?
elected 
diately.

LDS
so invited to attend. So even if you 
weren’t elected, you can come.

Following the conference the 
members of the IsLanDerS have ar
ranged; for a SHINDIG which will 
be held to entertain the 
Refreshments, dancing and 
time is on the schedule.

So don’t forget these 
Great Neck LDS Metro'Conference, 
November
1 p. m.

We'll be

24, Steamboat

seeing ya!

Comedies on

visitors, 
a good

things:

Inn, at

G. N.

Two ex
presented

Sunday,
are

by 
ex-

at

BROOKLYN, N. Y. — 
cellent comedies will be 
by the Liaudies Teatras 
December 1. The comedies 
"Kurčias Žentas” and “Aš Numi
riau.” They are being directed 
Aldona Šertvietytė, a young and 
cecdingly talented girl.

Both plays will be presented
the New National Hall, 261 Driggs 
Ave. in Brooklyn. Doors will open at 
4 and the program will begin at 5.

Dancing to the music of George 
Kazakevich’s orchestra will follow 
at 7:30 p. m.

Admission to the plays is 50c and 
75c. Admission to dancing only is 
35 cents. —Comm.

Gentle Reminder
Brown (describing an earthquake 

he had experienced): "The house 
shook. Cups and saucers flew all 
over the place.”

Jones. "Great Scott! That reminds 
me. I forgot to mail my 
tetter.”

wife’s

As Usual
Tourist (to native onlooker): "I 

suppose that in these isolated parts 
the necessities of life come 
high.”

Native 
stranger, 
ing when

(gloomily): "You’re 
And it ain’t worth 
you get it.”

Logical 
a ship always

pretty

right, 
drink-

referred toWhy is 
as "she”?

Rear Admiral 
gave an answer 
Sponsors of the United States Navy.

“Because it costs so much to keep 
one in paint and powder,” he said.

Chester 
to the

W. Nimitz 
Society of

it Sure Does
The cost of living is going 

War comes high. ;

Stuck
First Mosquito: "Hooray; 

comes a new arrival.”
Second Mosquito: “Good; 

stick him for the drinks.”

Due To A rate war /r cctST 
&NLY CWC TO GO

BY TRA/M FROM NEW YORK 
TO CHICAGO W /873 

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

up.

Kenny Washington ace halfback of U.C.L.A. arrives! "The Ge
neral Comes Back” a colorful sport feature in current (Nov. 29th) 

issue of FRIDAY magazine.

Life Comes to Vilna
Lithuania’s Capital is Now a New-Born- City, 

Full of Life and HopefuF Activity

climb Gedimin Hill, 
high above the 

in its center. On the 
an old hexagonal to- 

and battlc- 
of an ancient 
of the Lith-

here

let’s

VILNIUS (Vilno), Lithuanian Į 
SSR (by mail).—The ancient city 
of Vilnius cannot remember a time 
when it was so gay, so lively and 
so jubilant at it has been during the 
few weeks that has elapsed since 
Lithuania became one of the repub
lics of the Soviet Union.

To obtain a bird’s eye view of the 
Lown one need not go far. It is only 
necessary to 
which rises 
town, almost 
very top are
wer, with buttresses 

' meets, and the ruins 
castle, the residence 
uanian Prince Gpdimin several cen
turies ago.

From this eminence one can sec 
the streets below, over which rod 
flags and. streamers flutter gaily. 
On the square at the foot of the 
hill, workers are busy carting away 
the last stones wich formed the base 
of a monument to Catherine II 
“from a grateful Polish nobility”, 
and leveling the ground in prepara
tion for paving. On Jagiello Street 
the rough cobblestones are being 
replaced by smooth wooden blocks. 
The paving of Vasanovich Street, 
which was equally inconvenient for 
traffic and pedestrians, has already 
been completed-

The entire city is having its face 
lifted. Sidewalks are being changed; 
bridges, repaired; new roads laid 
out, and houses, painted. After long 
years of neglect by indifferent stran
gers, Vilnius is at last in reliable 
and energetic hands.

SUPPLY 13,500 JOBS
It was a colossal task that the 

Vilnius municipal government has 
had to shoulder. More than 60,000 
inhabitants were unemployed! And 
the labor department has been busy 
day and night placing them; 13,500 
former jobless have already been 
taken care of

The Vilnius of the tradesmen and 
artisans is rapidly making way for 
the industrial city of the future. 
There are 142 enterprises in Vilnius, 
employing a total of 4,224 persons, 
and 466 small shops, employing 1,- 
183. At present several dozen of the 
Enterprises are being extended. The 
number of workers at the Becker 
Foundry, for instance, is being treb- 
bled.

'6C.OPGF
of BFr.nrncQc.mnn'/LFUD, 

COMPOSED a WHILE 
7ALP/P& tu h/s sleep... 
HIS A WORE - WROTE

IT DOWM... 5CPT;i<f0‘/.

■.Si*

(SMALLEST OF THE STATES W POPULATION) 
HAS MORE AUTOMOBILES PER CAPITA 

a THAN MY OTHER STATO-AH AVERAGE
WJMWJWJVCRY THREE PERSONS,

W jSr
a _ (HEAVIEST FRESH WATER Ftfri

M THE WORLD) HAVE BEtH FOUND 
Wet6NU& 200 POUKJDS /N THE RIVERS OF 

VIRGINIA AND NORTH CAROLINA ...
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Lith Pianist-
Composer Debut 
At Carnegie Hall

NEW YORK, N. Y. — Few Lith
uanians ever have the honor of ap
pearing on the stage of the famous 
Carnegie Hall in New York. When 
Vytautas Bacevicius does so, on No
vember 28, it will 
great joy to all 
Americans present

The popular 
will make his debut 
Hall, Thursday evening, November 
28. This is his first American ap
pearance. He has already appeared 
in the best known concert halls of 
England, France, Lithuania, Bra
zil, Argentina and other countries. 
Americans will now 
portunity of hearing 
tist.

be a moment of 
the Lithuanian- 
in the audience.
pianist-composer

at Carnegie

have the 
this gifted

be varied.

op-
ar-

HeThe program will 
will play numbers by Franck, Cho
pin, Rachmaninoff, de Falla and 
others.

Of particular interest will be his 
own numbers, Sonata No. 1, Opus 
4, Meditation, Opus 29, Capriccio, 
Opus 28, and Etude No. 2, Opus 19. 
He will also play 
other Lithuanian 
Čiurlionis.

a Prelude by an- 
composer, K. M.

concert can nowTickets for the
I be purchased at Carnegie Hall, or 
' from a number of young Lith-Am
ericans who have volunteered to help 
him in his American debut.

More than 10,000 workers will 
be employed on the construction of 
of a large hydro - electric develop
ment in Turnisky, on the Vilią Ri
ver, 12 kilometers outside of Vil
nius, the designing of which is near
ing completion. The large Novo-Ver- 
kov factory, manufacturing writing 
paper, will be put into operation 
shortly, after having stood idle for 
11 years. To prevent a drop in pa
per prices, the Polish paper syn
dicate paid the owner for the fac
tory several thousand zloty every 
month not to run his enterprise..

The old mills have been given 
a new lease on life. Trade union act
ivity has also taken a new turn. 
Formerly the Poles belonged to one 
union, the Jews to another, the Lith
uanians to a third, and so on down 
to a point where some trade unions 
had a membership of six or seven. 
Joint trade unions have now been 
organized, uniting more than 40,000 
Lithuanians, Poles, 
Russians and Jews.

Representatives 
Workshops come 
trade-union offices 
ers, for literature, 
or another question. Young workers 
come to ask for premises for a club. 
Lukashevicius and Volkovicius, the 
manager of the office, have their 
hands full.

.In the evening the streets of 
Vilnius are very gay. Gedimin Street 
is thronged with young people. 
There is a crowd outside the cine
mas where the Soviet films "Sai
lors” and "The Circus” arc on show. 
Vilnius has a Lithuanian Dramatic 
Theater, a Polish Theater of Drama, 
an operetta, a concert hall and a 
conservatory. A Russian dramatic 
troupe will give performances short
ly.

Belorussians,1

factories and
the Vilnius

of 
to 
asking for speak- 
for advice on one

Dietrich and 
Seven Sinners 

-A Review
Universal 
Dietrich, 

Crawford

SEVEN SINNERS, a 
picture starring Marlene 
John Wayne, Broderich 
and Billy Gilbert. Directed by Tay 
Garnett and produced by Joe Pas
ternak. Current at the Rivoli.

Marlene dietrich slams 
’em down again with a terrific 
right to the jaw and a left hook tG 

the nose. The furniture comes flying 
overhead, bar room shelves splattei 
all over, trapeze artists fly away on 
chandeliers and a knife-tfirowing ad
dict adds a finishing touch. For- 
getting this thing called alure, for 
the moment, there you have the pic
ture Seven Sinners in all its glory.

Maybe it’s the war. Maybe we’re 
becoming neurotic sadists. And then, 
maybe it’s just Hollywood.

Plot? Well, you might have seen 
it before. It’s the glorious volop- 
tuous hussy that no man can re- 
'ist. She makes an appearance at 
a cafe and before the week is 
through hearts are broken, tables 
smashed, skulls fractured and de
portation notices issued. So the poor 
girl wanders from port to port, 
leaving a trail of wreckage behind 
her.

Finally, love 
smooth-legged cafe 
vy‘ in all its glory 
vishing creature, 
boys, he’s too good 
rifice!

comes to the 
singer. The Na- 
falls for the ra- 
But then, my 
for her. Ah sac-

Ah womanly abnegation! 
One more fight, a farewell to the 
island, a faint trace of a falling 
tear, and the gal starts hunting for 

•another port. But the ship's doctor

Detroit Has
Plans, And How!

DETROIT, Mich. — The. last mi
nute preparations are under way for 
our first Concert of the season. 
Looking at our membership, one 
can see that almost all are on edge, 
waiting for the day. The Chorus is 
setting a precedent by using Fihnish 
Hall for their Concert. The hall is 
so much bigger and much more 
convenient for concerts and dances.

We have engaged “The Buccan
eers” to play for the dance, and 
there will be Mr. Butkus’ orchestra 
in the basement to give polka lovers 
a chance to swing.

Quite an array of talent will be 
present to fill out our program. Miss 
Biruta Ramoška is being starred, 
and, from her past performances, 
the public will' be treated some 
beautiful presentations of song. Miss 
Ramoška has 
most of the 
United States.
vian singers,

present to give us some 
their language. Their Cho- 
the same fundamentals as 
we are

made appearances in 
major cities of the 
A group of Scandina- 
"The Arpi Chorus,”

very glad 
in filling

to have 
out the

these
have
Ukrainian dancer.

attrac-two great
invited Stephanie

The

will be 
songs in 
rus has 
ours, so 
their cooperation 
Concert. ’

Besides 
tions, we 
Melik, an
“Girls’ Ensemble” will also render 
a few numbers. Solos will be given 
by Grace Palevich and Ruth Limins- 
ky, sopranos; Victor Williams, bari- 
ton; and Edward Drutchas, bass.

The program has been arranged 
so as to give our public a Variety 
in Concert. The male members of 
the Chorus have been asked to 
come dressed in dark suits, white 
shirts and black bow. ties; the girls 
will dress in semi-formals. It is not 
too late to get tickets for this af
fair. Quite a number of tickets have 
already been sold, so, if you enjoy 
an evening of concert and dance, 
make it a point to come to this 
Concert. Don’t forget this Sunday, 
November 24th, at the Finnish Hall 
—the Concert will start at 5:00 o’
clock P.M.; danqing starts at 9 till?

Admission for the Concert and 
dance is 50c in advance; 65c at the 
door; for the dance alone 35c. Come 
and spend an enjoyable 
amongst friends.

The Chorus had a fine 
tation at their rehearsal
The rehearsal this Sunday will be 
at Finnish Hall at the usual time, 
10:30 in the morning. This rehear
sal will be the final one and all the 
members will be assigned to their 
places on the stage. The usual re
hearsal will be held on Friday al 
7:30. So, It’s all be down and puf 
our Concert over ih a big way. •

The majority of the membership 
were seen at the ALDLD and LDS 
affair at' Lithuanian Hall last Sun
day. The play was enjoyed by all 
and dancing went on to the wee 
hours. The ALDLD aqd LDS are 
drawing quite a crowd for their 
dances. From many 
heard, a delightful 
spent by all.

See you all at the

evening

represen- 
Sunday.

of the remarks 
evening was

concert.
Inkslingers.

shadows, 
whisper 
Dietrich

understands. He is a real friend. 
He will ‘help her forget.

Photography swell. Soft 
A v murmuring voice. A 
What man o can resist? 
scores again!

To some it might seem
nous, but it has its points, 
fights make the picture worth se- 
ing twice. Marlene’s figure de
serves more than a passing glance.

Seven Sinners is slapstick come
dy, so well done in spots with a new 
angle or two, that you forget the 
triteness of its theme. Never again 
will we be able to walk into a bar
room without ducking.

monoto- 
The
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Parašė Senas Vincas

Viešnia Nuo Marso
(Tąsa)

II.
Marsietės lėktuvas karts nuo karto 

stabteldamas skrido aplink mūsij žemės 
kamuolį. Jame sėdėjo pati lėktuvo savi
ninkė marsietė ir mūsų Tarnas. Marsietė, 
tai paskrisdama, tai vėl apsistodama, ap
žiūrinėjo sausžemius, vandenynus ir vi
są paviršutinę žemės išvaizdą. Taip ji be- 
sižvalgydama užskrido ant vieno van
denynais apgaubto sausžemio taškelio, 
kur marsietės klausa išgirdo, ko dar ne
buvo girdėjus; akys pamatė, ko dar ne
buvo mačiusios, o jos protas, siela ir jau
smai pernešė tokį sukrėtimą, kokio dar 
nebuvo paliesti.

Pirmiausia marsietės klausą užtrenkė 
dar negirdėti, žemę ir orą drebinanti 
bombų eksplozijų ir patrankų šoviniai... 
Ji sustabdė savo lėktuvą ore, prisiveržė 
savo kepuraitės antausiais ausis, kad ne- 
apkurstų nuo baisaus trenksmo, prisidė
jo prie akių žiūronus ir jais vedžiodama 
po apielinkę, tėmijo į jai dar nematytą, 
jos širdį draskančią, kraujuotą sceną...

Šoviniai eksplodavo ore, ant sausžemio, 
ant vandenio ir visur sėjo mirtį... Jie 
draskė į šmotelius gyvus žmones—mo
teris, kūdikius, ant lazdelių kretenančius 
senelius ir ta, dar gyva žmogiena sėjo 
laukus, maišė su žeme ir mėtė iš vietos į 
vietą jau užmuštų žmonių lavonus... Šo
viniai griovė, degino miestų gražiausius 
pastatus ir po griuvėsiais laidojo degan
čius gyvus žmones... Triuškino aikštėse 
stovinčias stovylas, ardė tiltus, skandino 
laivus, žodžiu sakant — griovė, naikino, 
degino, žudė.

Gi ant sausžemio net keliose lygiai vie
tose tai pasistumdami pirmyn, tai vėl 
traukdamiesi atgal, tarsi jūros bangos, 
bangavo dvi žmpnių masės, ugnies mirtį 
viena antrai žerdamas. Čia augo krūvos 
lavonų, plėtėsi dar garuojančio žmonių 
kraujo klaneliai, o už tų lavonų slėpda
miesi į tuos kraujo klanus guldami gy
vieji—žarstė ugnies mirtį į vieni antrų 
akis. '

Net ir oras nebuvo laisvas nuo mirties. 
Jį raižė žviegdami patrankų šoviniai ir 
orlaiviai, spjaudydami ugnia vieni ant
riems į akis, tai paversti liepsnos kamuo
liais ir dūmų drignės lydimi, tai tik ratu 
nei pašautas paukštis sukdamiesi—krito 
•ant sausžemio ar į jūros gelmes. Tai ne
laimingoji, užpulta vidujinių ir išlauki
nių priešų, Ispanijos liaudis didvyriškai 
gynė savo tautos laisvę ir nepriklausomy
bę.

Ispanijos užpuoliko oriaivininkai, pa
matę dar nematytą ir ant vietos ore ky
bantį lėktuvą, vis aukštyn ir aukštyn kil
dami, aplinkui sukaliodamiesi pradėjo ar
tintis marsietės lėktuvo link. Tarnas ge
rai žinodamas, kad jie ne pasveikinti ir 
ne į svečius pakviesti artinasi, perspėjo 
savo sankeleivę:

“Dabar tai jau lėkiva... Nes jie tavo 
lėktuvą pasveikins mirties ranka.”

“Už ką? Ką blogo mes jiems padarė
me?” nusistebėjo marsietė.

“Tokio klausimo čia niekas nestato, 
gražuole. Juk tie tūkstančiai kareivių sa
vo amžyj nėra susitikę, vieni antrų ne
matę, o matai kas darosi? Ar jie klausia 
vienixantrų—kam ir už ką?”

“Tai už ką jie mušasi?”
“Ar tu manai, kad jie žino, už ką mu

šasi? Vieni ginasi nuo užpuolikų, gina 
tautos laisvę, savas teises. O kiti?—ne
žino, ką daro, tai ir viskas. Karas kaip 
tik prasideda pats savaimi veikia. Karei- - 
vis, atvarytas į karo frontą ir gavęs šau
tuvą, turi tik dvi išeitis—užmušti kitą, 
arba pats tapti užmuštu. Todėl jis, kad 
apginti save, savo gyvastį, sten'giasi nu
dėti aną, nors jam ir nieko blogo nepa
dariusį tokį pat vargšą, taip pat prievar
ta atvarytą kareivį pirma, negu anas jį 
nudės. O anas tuom patim vaduodama
sis atsimoka šitam ir matote kas čia da
rosi?”

Tuom tarpu vienas karo lėktuvas pri
siartinęs prie svečio nuo Marso pasvei
kino jį kulkosvaidžio kulipkų srove. Bet 
tos kulipkos, atsimušusios į svečio plieni
nį “kūną”, atšoko kaip žirniai nuo sienos. 
O marsietė, tarsi norėdama išmėginti už
puoliko spėkas, atbula traukdamosi lai
kė savo lėktuvą akis į akį su ano orlai
viu ir leido atakuoti priešo šrapneliams,

(Apysakaitė) 
| kurie jam tiek reiškė, kaip krintančio lie

taus lašai, atsimušę į prieš lietų stovin
čios žąsies plunksnas.

Marsietės lūpos sarkastiškai nusišyp
sojo, o per jos skaistų veidą nuplieskė 
pykčio žara. Ji stipriai paėmė už lėktuvo 
vairo ir stačiai iššovus aukštyn, vėl stai
ga puolė žemyn, tartum vanagas ant sa
vo aukos, ir savo lėktuvo kietu gūžiu 
trenkus priešui į sprandą, nutrenkė jį že
mėn! Tai atlikus, mergina tokiu pat 
“bučkiu” pabučiavus antrą ir trečią sve
čią vėl apsistojo ore.

Dabar ji jautės padarius neatleistiną 
prasižengimą ir užrūstinus savo dievus, į 
kuriuos kiekvienas marsietis tiki ir nie
kuomet prieš juos neprasižengia. O tais 
dievais pas juos vadinasi, tai — dorove, 
nesuteršta sąžinė, žmoniškumas ir visos 
žmonijos gerovė.

O ji, visai apie tai nepagalvojusi, už
mušė net kelis žmones, kas pas marsie- 
čius skaitosi neatleistina nuodėme ir su
tepimu sąžinės... Jos veido grožė per
sikeitė į kančias, o akys pasinėrė atgai
los ašarų klanuose... Tai pirmu kartu 
jos gyverųme teko papildyti tokią baisią 
nuodėmę, sutepti savo sąžinę, sukrėsti 
jausmus, paliesti savo dievų nepaliečia- 
mybę ir apsiverkti. Juk Marso piliečiai 
neturi reikalo krimstis, rūpintis ar verk
ti. Jie tai daro tik išsiskyrus iš gyvųjų 
tarpo artimajam, širdies draugui ar vi
suomeniškam darbuotojui. Pas juos žmo
nės visuomet linksmi, draugiški, smagūs 
ir atsidavę vienas visiems, o visi vienam.

Ji apsišluostė ašaras, atsidūsėjo iš gi
lumos krūtinės, prisidėjo žiūroną prie 
akių ir vėl pradėjo tėmyti į tą kruviną 
sceną. Ir kur tik ji nekreipė savo žiūros, 
visur matėsi tas pats beprotiškas darbas 
—griovimas, naikinimas, deginimas, žu
dymas. Jai dabar atrodė, kad visa aplin
ka kvėpuoja mirčia, o žmonės pavirtę į 
bepročius žudosi nežinodami už ką?

Jos ausyse pasikartojo Tarno žodžiai: 
“Jeigu jis nenudės aną, tai anas nudės 
jį.” O jos sąžinė, pateisindama jos žygį, 
irgi kuždėjo: “Jie tave užpuolė ir jeigu 
tu nebūtum pasiskubinus nutrenkti juos, 
pati jau tysotum lavonu.”

Bet čia vėl įsikišo kita mintis, tai mar- 
siečių žmoniškumo, dorovės ir sąžinės 
dievai jai išmetinėjo: “Kam tau reikėjo 
prisileisti prie tokio prasižengimo, prie 
tokios gėdingos nuodėmės? Juk tu, iški
lus virš jų orlaivių, kaip ir dabar, galėjai 
sau ramiai tėmyti į tą beprotišką jų dar
bą. Kam tau reikėjo suteršti savo sąžinę, 
sutepti sielą svetimos žemės žmogaus 
krauju?”

Mergina vėl atsidūsėjo ir vėl apsišluos
tė ištryškusias iš akių ašaras, o Tarnas 
pasiskubino įterpti: “Jeigu jūs taip ga
lite apsidirbti su mūs orlaiviais, tai ga
lite atlikti didvyrišką žygį, apgindama 
užpultuosius. Argi nematote, kas ten da
rosi? Tai užpuolikai bombarduoja mies
tą, griauna budinkus ir žudo nekaltus 
žmones, moteris ir kūdikius. Argi gali
ma tai leisti ir šaltai žiūrėti į žudomus, 
kuomet galima juos apginti? Lėkime ir 
nutrenkime visus iki vienam prakeikto 
užpuoliko orlaivius!”

Mergina vėl atsidūsėjo, apgailestau
jančiu žvilgsniu žvilgterėjo į vaikino 
pykčiu žėrinčias ir kerštu degančias akis 
ir tarė: “Aš gailiuos jau vieną nedorybę 
padarius... Kam man reikėjo susitepti 
svetimos žemės žmogaus krauju, kam?”

“Kaip tai?! Juk jie mus užpuolė ir jei
gu ne mes juos, tai jie mus būtų'užmu- 
šę!”

“Pagal jūs nuožmų supratimą, taip... 
Bet mano širdis, sąžinė, protas ir jaus
mai neleidžia to daryti... Aš negaliu žiū
rėti į tokią nuožmią, gėdingą, kruviną 
sceną... Lėkijne, kad mano akys nema
tytų, ausys negirdėtų, o širdis nejaustų 
to visko, kas ant šio sklypelio žemės de
dasi.”

Ir ji paleido savo lėktuvą, kad skris
dama aplink žemės kamuolį pamatytų ką 
gražesnio, įspūdingesnio, žavingo ir ma
lonaus. Bet deja... Ji, bėgdama nuo vie
nos gėdingos, kraujuotos, žmogiena dvo
kiančios scenos, užbėgo ant kitos, dar 
nuožmesnės it brutališkesnės scenos.

* (Bus daugiau)

Wilkes-Barre, Pa.
Visiems, Kurie Norėtų, kad 
Būtų Suorganizuotas Choras

Mūsų Mieste
Kelios savaites atgal, mes, 

buvusiojo choro nariai, susi
rinkę pasitarėm, ir priėjom 
prie to, kad mūsų mieste 
labai reikalingas bepartinis 
bei progresyviškas choras.

Bet kad suorganizuot, tai 
nutarėm kreiptis j lietuviškas 
lokalines draugijas, kad ir 
jos prisidėtų prie suorganiza
vimo tokio choro.

Tad dabar kviečiame visus 
draugijų atstovus ir visus pa
vienius žmones dalyvauti susi
rinkime, kuriame bus sutver
tas choras.

Visus ir visas kviečiame da
lyvauti subatoj, lapkr. 23 d., 
Progresyvisko Kliubo svetai
nėje.

Nepamirškite!
Laikinoji komisija:

•J. Surdokas,
M. Kaspariūtč.

4:30 po pietų, kad būtų dau
giau laiko dėl šokių.

A. Bimbos Prakalbos
Girdėjau, kad į Detroitą 

atvyksta draugas A. Bimba 
ir turės prakalbas gruodžio 1 
d., Lietuvių Svetainėje, 3-Čią 
vai. po pietų.

Taigi, lietuviai, turėsime an
trą puikią pramogą išgirsti 
geras prakalbas.

Neseniai kalbėjo draugas 
Prūseika iš;Chicagos, o dabar 
d. Bimba, važiuodamas iš va
karų, sustos ir Detroitą ap
lankyti—pasakys įdomią pra
kalbą.

Prakalbas rengia Agitacijos 
Komitetas.

Todėl būtinai reikėtų daly
vauti visiems. 1 x

Alvinas.

London. — Praeitą mė
nesį maistas Anglijoj pa
brango pusantro procento, o 
drabužiai 3 procentais.

vių viršutinę svetainę, lapkri
čio 24-tą, pamatyti ir išgirsti 
Dr. Kaškiaučių, teisingą gydy
to j ą-patarė ją, kaip užlaikyti 
sveikatą ir apsisaugoti nuo 
įvairių ir užkrečiamų ligų. O 
kas norės jį ypatiškai matyti 
ir pasikalbėti, galės tatai pa
daryti po prakalbų. LLD 20- 
tos kuopos Moterų Skyrius 
širdingai kviečia visas-visus

atsilankyti į šias gerbiamo Dr. 
Kaškiaučiaus prakalbas.

J. K. N.

Sofija, Bulgarija. — Pra
nešama, kad pas Hitlerį 
slaptai lankėsi Bulgarijos 
karalius Boris.
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Garsinkite savo bizni '’ien- 
raštyje “Laisvėje”.

MINERSVILLE, PA.

šeštadieni, Lapkričio 23 November 
L. U. S. SVETAINĖJE

Kampas 3rd ir South Gatvės, Minersville, Pa. 

GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS
TURĖSIME UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ

Pradžiai 7 vai. vakaro Įžanga 10c.
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.Detroit, Mick

Detroito Naujienos
Pereitą sekmadienį, lapkri

čio 17 d., įvyko bendras LLD. 
52 ir LDS 21 kp. parengimas. 
Buvo suloštas dviveiksmis vei- 
kaliukas—“Paslėpta Nekalty
bė” ir rodyta judžiai.

Veikaliukas suloštas gerai, 
tik pas kai kuriuos lošėjus 
kalba buvo nedrąsi, lyg su 
baime. Pats veikalas turi gra
žių vaizdų ir juoko.

Parengimas buvo sėkmingas 
ir, manau, liks pelno.

Dailiečių Operetė

Pora savaičių atgal Dailės 
Choras turėjo savo parengi
mą. Buvo sulošta operetė “Kai 
Gėlės žydėjo”. Operetę vai
dino Chicagos Pirmyn Choro 
aktoriai. .Operetė sulošta ge
rai. Man nelabai tinka, kad 
to veikalo užbaiga baigėsi su 
kompozitoriaus Šuberto mir
čia. Todėl veikalo užbaiga pa
daro visą veikalą “žėlaunu”. 
Bet pirmas ir antras veiksmas 
darė gražaus įspūdžio.

Būsimas Aidiečių Koncertas

Sekmadienį, lapkričio 24 d., 
Finų svetainėje aidiečiai tu
rės šaunų koncertą. Apart vie
tinių dailės jėgų,- bus ir vieš
nia Birutė Ramoškaitė, solis
tė iš New Yorko. Pranešimai 
rodo, kad koncertas bus labai 
gausus dainomis. Bus ir šokiai.

Iš anksto perkant tikietus 
tik 50c.

Aidiečiai prašo nesivėluoti, 
publikai būti svetainėj lygiai

Rochester, N. Y.
Svarbios Prakalbos

Sekmadienį, lapkričio 24 
dieną, 7 :30 vai. vakare, Labor 
Lyceum Svetainėj, 580 St. 
Paul St., atsibus labai svar
bios prakalbos paminėjimui 
23-jų metų nuo proletarinės 
revoliucijos Rusijoj.

Kalbės labai geras kalbė
tojas iš New Yorko Peter V. 
Cacchione. Bus ir daugiau 
kalbėtojų. Bus rodoma ir so
vietiniai judami paveikslai iš 
darbo žmonių valdomos ša
lies. Ateikite visi ir visos. 
Įžanga visiems veltui.

L. B.

Binghamton, N. Y.
Atvažiuoja didžiai gerbia

mas ir plačios visuomenės my
limas svečias Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Jis čia bus lapkri
čio (Nov.) 24 dieną, Lietu
vių Svetainėj, 315 Clinton St. 
Pradžia 2:30 po pietų. Įžan
ga veltui.

Daktaras yra buvęs ir kal
bėjęs mūsų mieste jau kelius 
sykius pirmiau, bet kiekvieną 
sykį mūsų publika buvo užga
nėdinta jo kalba ir sveikatai 
naudingais, teisingais patari
mais. Nereikia abejoti, kad ir 
šį sykį Dr. J. J. Kaškiaučius 
supažindins mus su daug da
lykų, kurie gali pagelbėti 
mums apsaugoti savo sveikatą. 
Prašome nepraleisti progos ir 
skaitlingai atsilankyti į lietu-

Prof. Vytauto
Bacevičiaus

FORTEPIJONO

KONCERTAS
įvyks Ketvirtadieni

Lapkričio 28
(November)

Pradžia
8:30 vai. vakare

................... ........................

Prof. Vyt. Bacevičius z

CARNEGIE HALL
WEST 57th ST., ir 7th AVE., NEW YORK, N. Y.

PROGRAMOJE: CHOPIN0, RACHMANINOV’O, ČEREPINO, 
MANUEL DE FALLA, SKRIABINO, OlURLlONIO, 

BACEVIOlAUŠ IR KITŲ KORINIAI

! Bilietus galima gauti “Laisves” raštinėje, Carnegie Hali
! kasoje ir pas platintojus. Prašome isanksto įsigyti bilietus.
f '• ■■ -2' - :  ■ rr- . ■'

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

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

Vardas .................................................................................................. —•

Paštas ........................................................................................................—

Gatvė ar kaimas ............................. k . -...................................................................................——

Apskritys ...........................x........................................................................~•

' Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

Į T PARAŠE T

1 R. MIZARA *.

KAINA TIK 5 CENTAI•
Knygelė pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 

/ ir Lietuvos žmonių laisvę.

Kiekvienam masiniam mitinge,, kiekvienam parengi
me turi būti platinama ši brošiūra.•

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

“LAISVE”
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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Laiškai iš Laisvas Lietuvos
Kauno, fa- 

“Laisvės” 
Liudziui i

Magazine” ir 
Gal galėtumėt, 
lietuviškų ma- 

knygų iš radio
arba mechanikos 

Teikis, Dėde, mano
lin-

suvalstybinimą 
pasidalino uisi, 

šeimininkavo 
pusę milijono

Šį laišką rašo iš 
•briko darbininkas 
skaitytojui Ignui 
Binghamton, N. Y.
. Jį talpiname ištisai:
Brangus dėde ir cioce!!!

Sveikinam mes jumis ir 
’kim kogeriausio pasisekimo
jūsų gyvenime. O daugiausia, 
tai linkim jums sveikatos.

Dabar dėkojam jums už 
laišką, ir labai mes džiaugia
mės, kad jūs mūsų neužmirŠ- 
tnt ir nors su laiškais mumis 
aplankot.

Pas mus dabar yra labai 
daug naujienų, kaip jau jums 
žinoma, kad į Lietuvą įžygia
vo Raudonoji armija, ją pas 
mus sutiko visur darbo žmo
nės su didžiausiom ovacijom ir 
gėlėm. Neapsakomas džiaugs
mas buvo visiems darbo žmo
nėms. Tik buvo ir tokių žmo
nių, kuriems buvo labai liūd
na; tai buvo Smetonai ir vi
siems jo pakalikams. Už tai 
vieni pabėgo į užsienį, o ku
rie nespėjo, tai dabar reikia 
atsakyti už padarytus griekus. 
Ir jie visi sėdi už grotų, kaip 
pavyzdžiui: mūsų fabriko sa
vininkai prieš 
fabriko ėmė ir 
kurie fabrike 
daugiau, kaip
litų, ir jie galvojo, kad niekas 
nesužinos, bet štai vieną die
ną visus suėmė ir pasodino į 
kalėjimą už sauvaliavimą; ki
ti fabriko savininkai užsisegė 
raudonus kaspinus arba 
žvaigždes ir norėjo prie šios 
vyriausybės prisiplakti, bet 
niekas iš to neišėjo — visus 
savininkus išvijo, o jų vieton 
paskyrė iš darbininkų komisa
rus, ir dabar mes jaučiamės 
laisvi. Visi dirbam sąžiningai, 
nes dirbam patys sau. .

Užėjus Raudonajai armijai 
ir Lietuvą prijungus prie So
vietu Rusijos labai viskas pa
sikeitė; daugiausia, tai pasi
keitė darbininkų gyvenimas. 
Kaip^aš pirmiau uždirbdavau 
6 litus, o Verutė 3 litus ir vis
kas taip labai buvo brangu, 
kad reikdavo nusipirkti koki 
nors didesnį daiktą, tai reikė
davo skolinti, o skola, ne ro- 
na — neužgyja — reikia ati
duoti. O iš kur paimsi ? Da
bar visai kas kita. Aš uždirbu 
9 litus, Verutė 7 litus. Už bu
tą pirmiau mokėjom 25 litus, 
o dabar mokam tik 15 litų.

Tai, matot, dėde, koks di
delis skirtumas, kaip mes da
bar, tai baigiam mokėti sko
las ir jau bus visai gerai gy
venti.

Dabar, brangus dėde, mes 
visi sveiki ir Danutė sveika ir 
jau didelė užaugus ir eina į 
darželį, kuriame moterys pa
lieka vaikus eidamos į dar
bą...

Sudiev!
Kazys ir Verute 
Vaivadai.

lar Mechanics 
šiaip kitokių. 
Dėde, atsiųsti 
gazinų arba 
technikos 
sričių.
prašymą išklausyti. Už maga
zinus aš jau Tamstai iš anks
to širdingai, iš pat širdies gel
mių, dėkoju.

Kaip Tamsta, turbūt, žinai, 
pas mus pasikeitė valdžia ir 
Lietuva perėjo į Sovietų So
cialistinių Respublikų Sąjun
gą. Dabar pas mus visus bur
žujus apnaikino. Na, ir ge
rai padarė: nes vieni skendė
jo turtuose ir nebežinojo ko
kius valgius bevalgyti, tuo tar
pu kiti net neturėjo ko valgy
ti ir labai vargo. Daugiau gal 
Tamsta skaitei iš laikraščių.

Pas mus mokslas po vasa
ros atostogų prasidėjo rugsė
jo mėn.- 16 d. Technikos Mo
kyklos rūmai, kuriuose aš da
bar mokinuosi, yra dideli ir 
gražūs. Pastatyti prieš tris 
metus. Kauno miestas irgi yra 
labai puikus. Yra daug įvai
rių gražių pastatų, muziejų, 
teatrų ir kinų. Ypač man, Dė
de, labai patinka teatras ir ki
nai, tik -gaila, kad tėveliai ne
duoda pinigų į kinus ir teatrą 
nueiti, š^aip Kaune didelis 
judėjimas. Automobiliai, au
tobusai, motociklai, dviračiai 
ir kiti, tik ūžia, tik siuva po 
gatves. Pereinant gatvę sker
sai reikia saugotis, kad nesu
važinėtų. Daugiau, mielas 
Dėde, aš nebeturiu ko bera
šyti. Todėl linkiu dar kartą 
Tamstai gerų dienų ir daug 
sveikatos nuo savęs ir savo tė
velių.

Sudiev!
Tamstos sūnėnas,

B. Tautvaišas.

tikininkų gyvenimas kol kas 
nepasikeitė, tik iš tų, kurie 
turėjo daugiau, kaip 30 hek
tarų (apie 55 margus), tai su
mažino, bet kas turėjo ma
žiau, tai tam tiek ir paliko 
dirbti, bet žemę parduoti jau 
negalima. . .

Pas mus vasaros kaip ir ne
buvo, nuo liepos mėn. pra
džios atšalo ir veik kasdien li
jo; tikras ruduo jau trečias 
mėnuo. Derlius neblogas, bet 
ir negeras.

Abu tėvukai, mama ir tė
tis dar sveiki, kiek silpnesne 
mama, o tėvukas dar sugeba ir 
į Prienus nueiti.

Visi kiti broliai ir sesuo gy
vena po senovei. Laiškai da
bar, kaip karas eina, tai sun
ku sulaukti, nes labai apsun
kina pervežimą, todėl ir šitą 
gal vargu sulauksite.

Aš apie Velykas Tau, sesu
te ir broliui Pranui buvau pa
siuntęs po laišką, bet, turbūt, 
negavote, kad’ atsakymo ne
gavau (Vytautas). NuO se
sers, kuri dabar gyvena Vil
niuje turite taip pat sulaukti 
laišką, nes ji šiomis dienomis 
parašė.

Dėl jūsų visų siunčiame ge
rų dieni] ir linkėjimų.

Jūsų Petras. 
Skriaudžiai, Veiverių vals. 
1940—IX—8.

Iždo globėjai net 4.
Direktorių reikia 5, o “ru- 

nina” net 10.
Biznio gaspadoriai — V. 

Jaudegis ir V. Valatka. Abu 
geri vyrai.

Bartenderiai buvo 2, dabar 
kliubas nutarė trečią padėti. 
Buvo Pajaujis ir Janulevičius; 
naują pridėjo J. Pupką. Kai 
kurie protestavo, kam ne no
minuota daugiau. Aš manau, 
kad žmonės žino, ką daro: 
jeigu ir daugiau būtų nomi
nuota, 
buvęs 
vyras,

Tai
' šiame susirinkime smetoni- 

ninkai jau nekėlė jokių nesą
monių. Aš manau, kad mes, 
w o r c e s t eriečiai, išmoksime 
orientuotis Lietuvos klausimu. 
Tai

tai Pupka vistiek būtų 
išrinktu. Juozas geras 
tą darbą dirba kitur.
tiek apie mūsų kliubą.

bus visiems ant sveikatos.
Kalvis.

Boston, Masr

Kaunas.
IX-18-1940.

Anna Klimas, broektonietė, 
gavo laišką iš Lietuvos, kurio 
štai čia paduodame svarbes
nes ištraukas.

Worcester, Mass

Elizabeth, N. J

Šį laišką gavo iš Lietuvos J. 
Tautvaiša, montellietis. Jį ra
šo technikos mokyklos

Sesuo ir švogeri!
Jūsų laišką, rašytą rugpjū

čio mėn. 19 d. gavome. La
bai ačiū. Mes visi-esame svei
ki ir gyvi. ,

1 Kaip jau Jums gerai žino
ma yra, pas mus Lietuvoje 
visiškai pasikeitė gyvenimo są
lygos. Senoji mūsų surūgusi 
valdžia su Smetona dingo, vie
ni pabėgo, kiti kalėjimuose 
pasislėpė, o treti sugebėjo 
prie naujos valdžios prisikli
juoti.

Dėl viso pas mus gyvenimo, 
kaip klausei savo laiške, tai 
kaip savo laiške tu, sesute, ra
šei, tai taip ir yra, visi rėks
niai smarkiai apsigavo. Pinigų 
pas mus bus krūvos, bet da- 
leiskim vilnonių medžiagų ar 
šilko jau dabar nei už pinigą 
negauni. (Jeigu būtų koks ga
balas medžiagos atliekamos 
pas Jus, tai atsiųskite dėl mū
sų.)

Iš Piliečių Kliubo Susirinkimo
Susirinkimas įvyko lapkričio 

11 d. Kadangi tą dieną buvo 
šventė, daugelis žmonių ne
dirbo, tai ir mitingan suėjo 
daug narių. O ir pats ūpas 
pas ^susirinkusius atrodė daug 
geresnis, negu kituos susirin
kimuos.

Finansiniai kliubas stovi la
bai gerai. Pasirodo, kad jo 
vedėjas yra geras gaspado- 
rius. Mėnesinis pelnas visuo
met sukasi apie tūkstantį— 
kai kada viršija, kai kada bis- 
kį žemiau būna.

šitas susirinkimas—tai no
minacijų susirinkimas į virši
ninkus 1941 metams. Pirmu
čiausiai buvo apkalbama al
gos. Tačiau, po diskusijų, pa
liktos kaip buvę. Tik pirrhi- 
nirikui pakelta $50.

Prieita prie nominacijų. Ant 
pirmininko nominuotas J. Dir- 
velis. Oponento nebuvo. Aš 
manau, kliubiečiai pasitenki
na juom, kaip geru ir teisin
gu žmogum.

Į vice-pirmininkus apsiėmė 
du jauni vyrai: Ed. Jaseliūnas 
ir Aukštaitis. Pirmas — bu
vęs jūreivis ir sodės išdir
bėjo, P. Jaseliūno, sūnus; an
tras — mandagus vaikinas ir 
geras žuvininkas.

Užrašų rast. J. Emkus. Opo
nento nebuvo. Tai jaunas ir 
mandagus vyras; raštininko 
pareigas eina jau keliolika 
metų.

Fin. rašt. Kučinskas; opo
nento nebuvo.

Iždininku J. Reinikis. Tai 
geras ir teisingas žmogus.

Programos:
Šeštadienį, Nov. 23-čio radio 

programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 8:30 iki 9:00 
vai. ryte bus sekanti:
1— Kalbės Dr. Landžius iš So. 

Bostono.
2— Muzika ir Dainos.
3— žinios.

Sekmadienį, Nov. 24-to radio 
programa per stotį W0RL, 
920 kilocycles, 9:30 iki 10:30 
vai. ryte bus sekanti:
1— Jono Tamulionio orkestrą 

iš Nashua, N. H.
2— Vyrų Choras iš Nashua, N.

II., vadovaujant Jonui Ta- 
mulioniui.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Lapkričio 10 buvo čionai 
suruošta jauki pramogėlė 
draugams Jonui ir Agotai Na
rušiams. Pramogėlė įvyko Lie
tu v. Svetainėj (Liberty Hali). 
• Svečių dalyvavo apie 150.

Apart skanios vakarienės, 
buvo ir programa: trumpų 
prakalbėlių, dainų ir t.t.

Dainas pildė dvi merginos 
ir vienas vaikinas, pijanti pa
lydint prof. J. Žilevičiui.

Draugų Litvinavičių dukre
lė gražiai padeklamavo ata
tinkamas jubilijantams eiles.

Iš eilės buvo pakviesti ju- 
bilijantų dukrelė ir sūnus pa
kalbėti. Jie palinkėjo savo tė
veliams ilgo ir laimingo gyve
nimo.

Tinkamą jubilijantams kal
bą, pasakė Jersey City klebo
nas Kemieša.

Iššaukti pakalbėti patys ju- 
bilijantai — Jonas ir Agota 
Narušiai. Jie dėkojo visiems ir 
visoms, kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu kuom nors prisidė
jo prie šio taip šaunaus po- 
kilio suruošimo. Dėkojo sve
čiams ir viešnioms už apsilan
kymą ir pareiškimą savo šir
dingi] linkėjimų.

Draugai Narušiai yra man
dagūs ir draugiški žmonės, to
dėl ir svečių-draugų turėjo 
nemažai šioje jiems rengtoje 
pramogoje! Buvo net iš toli
mesnių. vietų.

Labai gražiai pasirodė svo
tai — J. Budreckis iš Eliza- 
beth’o ir Mrs. Akelaitienė iš 
New Yorko.

Šios pramogos sumanytojo
mis ir svečių sukvietėjomis bu
vo Mrs. Goštautienė ir Mrs. 
Makutenienė. Prie valgių pa
gaminimo buvo šios garsios

gaspadinės: Šukienė, Litvinie- 
nė, Rimgailienė, Balinskienė ir 
Jasaitienė.

šiąja proga draugai Naru- 
šiai taria širdingą ačiū sve- 
čiams-viešnioms, kalbėtojams, 
dainininkams ir visiems, kas 
tik kuom nors prisidėjo prie 
šios gražios pramogos!

O aš nuo savęs draugams 
Narušiams linkiu ilgiausių 
metų ! A. Stripeika.

Anglai, Graikai Atimsią Do
decanese Salas iš Italu

Istanbul, Turkija. — Čia 
girdima, kad italų kariuo
menė Dodecanese salose, ne
toli Graikijos, jau pasidavus 
anglam - graikam. Italai 
ten badavę. Svaras sviesto 
buvęs $5, vištienos $22; vie
nas kiaušinis — 20 centų.

Haverhill, Mass.
Lapkričio 24 d. L. P. G. 

Kliubas nuosavoj svetainėje, 
324 River St., rengia prakal
bas. Kalbės, D. M. šolomskas, 
“Laisvės”, redaktorius iš Broo
klyn, N. Y. Pradžia 7 vai. va
kare. Įžanga veltui.

Visi vietos ir iš apylinkių 
lietuviai, kviečiami dalyvauti 
prakalbose.

Kalbėtojas kalbės Lietuvos 
klausimu ir pasaulio įvykiais.

Dabar yra labai svarbus 
momentas. Kapitalistinės-fa- 
šistinės šalys grupuojasi vie
nos prieš kitas, ir rengia dar
bo klasės žmonėms skerdynes. 
Kad mums nepakliuvus į tas 
rengiamas skerdynes, tai mes 
turime ką nors daryti, kad tą 
pavojų prašalinus.

Proletaro Sūnus.

GREAT NECK, N. Y.

Linksmas Balius
Rengia Lietuviu Amerikos Piliečiu Kliubas

(Metinis ir Padėkavonės Dienos Balius ir ant tos dienos 
bus leidžiama 2 kalakutai laimėjimui)

šeštadienį, Lapkričio 23 November
A. ir J. KASMOČIŲ SVETAINĖJE

91 Steamboat Road Great Neck, N. Y.
JOE THOMAS ORKESTRĄ

Gros amerikoniškus ir lietuviškus šokius

Įžanga: 35c. Vaikams 20c. Pradžia 7 vai. vakaro ir tęsis iki vėlumos.

Bus duodama du kalakutai laimėjimui.
Kviečia Visus Rengėjai.

studen-

Tamstą 
gyveni- 

Iš
laimės 
pasveikti.
gavau. Labai

Mylimas mano Dėde!
Pirmiausia sveikinu 

ir linkiu daug 
me ir greitai 
Tamstos laišką
už jį dėkoju, šį savo laiška 
aš, Dėde, rašau iš Kauno. 
Mat, dabar, Dėde, aš Kaune 
mokinuos Aukštesniojoj Tech 
nikos Mokykloj. Pabaigęs j p. 
būsiu inžinierium. Mokslas jo
je tęsiasi 4 metus. Aš Tams
tai, Dėde, siunčiu savo foto
grafiją, nors ir nekokia. Kai 
vėliau nusifotografuosiu, tai 
atsiųsiu geresnę ir gražesnę! 
Aš, Dėde, esu 1 metro, 70 cen
timetrų auščio ir sveriu 73 ki
logramus.

Labai džiaugiuosi, kad 
Tamsta man žadi atsiųsti a- 
merikoniškų magazinų. Dabar 
Dėde, kai aš lankau Techni
kos Mokyklą, man labiausiai 
rūpi technika ir mechanika. 
Todėl aš Tamstos, Dėde, pra
šau atsiųsti iš technikos ir 
mechanikos sričių magazinų. 
Jeigu Tamsta man siųsi ma
gazinų, tai atsiųskite “Popu-

Ši moteriškė—sugulovė Francijos valdovų—stovėjo prie 
Francijos pardavimo; įdomus straipsnis telpa apie 
Franciją šio penktadienio (lapkr. 22 d.) FRIDAY sa
vaitraščio laidoj. Šis įdomus, gausiai iliustruotas žurna
las šiame numeryje plačiai aprašo apie Francijos žlu
gimą. FRIDAY gaunamas visose laikraščių ir žurnalų 

parduotuvėse.

Knyga Apie Naująją Lietuvą
Greitai bus gatava labai svarbi ir visiems reikalinga 

knyga apie naują Lietuvą. Ją paruošė d. Antanas Bimba. 
Šioj knygoj yra sekami skyriai:

1. Kovos Kelias Dėl Laisvos Darbo Žmonių Lietuvos.
2. Lietuva—Tarybų Socialistinė Respublika.
3. Lietuva Sovietų Sąjungoj.
4. Suvienyta Lietuvių Tauta.
5. Vilnius—Lietuvos Sostinė.
6. Lietuvos Komunistų Partija; Jos Veikla ir Vaidmuo.
7. Lietuvos Valdymosi Aparatas.
8. Lietuvos Apsivalymas nuo Smetonizmo Palaikų.
9. Žemė—žemės Artojams.

10.
11. Mokykla, Muksiąs ir Liaudis.
12.
13.
14. Moteris, Kūdikis ir Sveikata.
15. Dailė, Menas ir Liaudis.
16. Darbo džiaugsmas Naujoje Lietuvoje.
17. Darbo Inteligentija.
18. Pabėgėliai iš Lietuvos.

Ir priedai:
(a) Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Kon

stitucija.
(b) Santuokos (Apsivedimo) Įstatymas.
Jau vien šie skyriai nusako, kaip tai labai svarbi ir 

kiekvienam reikalinga knyga. Joje telpa visi dokumentai 
apie tai, kaip Lietuvos liaudis nusikratė fašistinį Smeto
nos režimą, kaip ji paėmė savo reikalus tvarkyti ir kokį 
kelią pasirinko. Knygoj telpa visi dokumentai apie nau
ją Lietuvoj santvarką, ši knyga bus apie 200 puslapių. 
Greitai ji bus gatava. Pavienio egzemplioro kaina 35 
centai. ALDLD kuopoms ir knygų platintojams kaina 25 
centai kopijau Literatūros Draugijos kuopos ir agentai 
skubėkite siųsti užsakymus. Siųsdami užsakymus steng- 
kitės prisiųsti ir pinigus. Literatūros Draugijos kuo
poms užsakymai bus siunčiami ant pareikalavimo, kad 
ir nebus prisiųsta iškalno pinigai.

Su visais užsakymais kreipkitės:
ALDLD

X 46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.

Visuomenė, Socializmas, Įmonės ir Bankai.

Lietuvos Kunigija ir Bažnyčia. 
Civile Metrikacija—Sąžinės Laisvė.

PHILADELPHIA, PA
RUSŲ AMERIKOJ KLIUBAS RUOŠIA ’

VAKARĖLĮ IR ŠOKIUS 
Šeštadienį, lapkričio 23 dieną 

7:30 Valandą Vaįcare 

735 FAIRMOUNT AVENUE
P įrengimas ruošiamas proga pagerinimo kliubo. 
Prašome visus narius ir pažįstamus dalyvauti. 
Įžanga veltui. Rusų Amerikoj Kliubo Komitetas.

LIETUVIS
Jau 25 metai taisau laikro
dėlius ir kas tik priklauso 

prie auksoriaus.
Mūsų ilgų metų patyrimas 

įrodo, kad atliekamo 
gerų darbų.

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

WATCH MAKER
MNINKAS
Parduodu visokių išdirbys- 

čių laikrodžius už 
žemų kainų.

Draugijom bei prganizaci- 
fom, kaip tai bazaram ir tt., 
luodame specialę nuolaidų. 
Kreipkitės pas mus, o būsit 
pilnai patenkinti, nes pas 
mus gausit pigiau negu bile 
kur kitur. Persitikrinkit.

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

Privažiuot auto: Jamaica Ave., Hillside Ave arba Union Turnpike iki Springfield 
Blvd.; Jamaica Ave. iki 221st St. Eleveiteriu: Jamaica line iki Sutphin Bld. 
Queens Village bus, 8 Ave. Subway iš Brooklyn ir Queens iki Jamaica paskutinės 
stoties—169th St. Paimt Queens Village buą ir išlipt ant 221 St.

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
PETRAITIENfc Ir ŠONAI, Biznio Vedėjai

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkam* 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistema 
Maloniai suteikiame aprokai mus be jokio mokesčio

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

Telefonas EVergreen 7-1661
i w w w w w lAi w mi tnt w mt w w tnt mt w w w w

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 4-9508

426 SOUTH 5th STREET 
■ilokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

■MHHHhHI

Mateušas Simo n avižius 
t?r Gražiai Įrengta Susiejimams [staiga

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

Kiekvieną subau 
karšta vakarienė 
Atskiras kamba 
rys, užejimui su 
moterims. N ėdė 
liomis atdara* 
nuo 1 valandom 
diena iki v^lni



Penktadienfe, Lapkr. 2Ž, 1940

Smetona Lietuvoje, o Daužvardis Mon- 
treale Prilipo Liepto Galą

Du vaikai buvo užmušti, kai nesenai viesulą sugriovė pastatą Čikagoje. Ši viesu
lą padarė įhilžiniškų nuostolių vidurvakarinėse valstijose. (

MONTREAL, Que. — Kele
tas vietinių smetonininkų, pil
dydami instrukcijas buvusių 
fašistinės Lietuvos konsulų ir 
Berlyne susitelkusių žvalgybi
ninkų, lapkričio 3 d., Vytauto 
kliubo svetainėje, po priedan
ga “Už Lietuvos nepriklauso
mybę“ ir “Už ištikimybę Bri
tanijai” sušaukė Montrealo 
lietuvių masinį mitingą, dėl 
apraudojimo Lietuvos fašistų 
viešpatavimo žlugimo ir dėl 
Lietuvos liaudies bei jos iš
laisvintojų prakeikimo.

Šio mitingo sušaukimui su
šilę darbavosi “visuomeninin
kų“ traicė: Šarkis, kuris pasi
žymėjęs lietuvių išlojojimu 
“išgamomis“ ir grasinimais, 
kad “rytoj gali pakliūti“; Yla, 
kuris aną metą buvo nuvykęs 
į Lietuvą ir ten iš smetoninin
kų gavęs palaiminimą grįžo į 
Kanadą su “naujomis idėjo
mis”, taipgi M. Plačenis, kuris 
pasižymėjęs Montrealo lietu
vių parapijonų kovose Bobi- 
no “visuomeniniu veikėj'u”. 
Jiems tarpininkavo iš Toronto 
atsibeldę tarybininkai.

ši Smetonos klapčiukų “or
ganizuota jėga“ minėto mi
tingo garsinimui išleido lapelį, 
kur sutalpino visą savo išmin
tį. Toroųto tarybininkai užė
mė pirmą vietą lapelyje su 
šauksmu “Už ištikimybę Bri
tanijai“, o veikimą sulyg Ber
lyno fašistų direktyvų; Šarkis 
sutalpino savo “išgamas“, Pla
čenis — “tautos pardavikus” 
O kad geriau pagarsinus mi 
tingą, tai paleido gandu?, 
įvardindami keletą progresy
vių lietuvių, kad jie šaukia
mame mitinge nors už men
kinusį prasitarimą prieš sme- 
tonininkus bus areštuoti. Ben
drai jie skelbė, kad tame mi
tinge bus ne tik Lietuvos fa
šistai apverkti, bet ir vietos 
progresyviai lietuviai “suval
dyti.“ O kad tas viskas įvyk
tų “kaip reikiant“, tai atsi
kvietė buvusį smetonininkų 
konsulą, o dabar hitlerininkų 
agentą Daužvardį iš Čikagos, 
taipgi “garbės konsulą“ iš To 
ronto. Patį mitingą apsirūpi
no su vietos žvalgybininkais.

Dėl paįvairinimo šio kombi
nuoto mitingo garsiai skelbė, 
kad dainuos trys chorai. Skel
bėjai ragino dalyvaut, “jei jau 
ne konsulų pasiklausyti, tai 
nors trijų chorų dainavimo.’’ 
Montrealiečiai, gerai žinoda
mi, kad Montreale gyvuoja tik 
trys lietuvių chorai, tai dau
guma tikėjo, kad ten dalyvaus 
geriausiai pasižymėjęs M. L. 
Jaunimo choras, bet tikreny 
bėję, tai buvo eilinė smetoni • 
nių fašistų apgavystė. Mitinge 
dalyvavo tik kliubo choras ir 
keli choristai iš bažnytinio 
choro. *

Mitingas ir Jo Eiga
Taip “naujoviškai“ garsin- 

tan mitingan prisirinko pilna 
kliubo svetainė. Mat, mon
trealiečiai gerai žino, kad ka
da tik buvo šaukti smetoninin
kų agentams mitingai, tai vi
suomet juose skaudžiai prakiš 

davo fašistiniai agentėliai. Bu
vo atsitikimų, kad vieni išsi
skubindavo “ant traukinio“, 
kiti išvirto “demokratais,“ 
trečių rezoliucijos pasikeisda • 
vo progresyvėmis. Į šį mitin
gą rinkosi jau ne kaipo į fa
šistinių agentėlių prakišim') 
sueigą, bet kaipo į Lietuvos 
fašistų viešpatavimo laidotu
ves. Kiti ėjo pažiūrėti, ką 
mitingo šaukėjai veiks su savo 
“išgamomis“ ir “tautos parda- 
vikais” arba pasiklausyti, kaip 
smetonininkai ašaros netekę 
Lietuvos valstybinio vairo.

Pradedant mitingą pirmiau
siai pasirodė scenoje Šarkis. 
Jis pridususiu balsu šaukia 
prie “taikos ir ramybes“ ir 
perstato savo adjutantą J. Ylą 
programos vedėju. Yla oficia
liai atidaro “Lietuvos fašistų 
viešpatavimo laidotuves“ pa
skelbdamas, kad šiandien 
montrealiečiai turės progą pa
sisakyti Lietuvos klausimu. 
Pravedama koncertinė progra
ma. Padainavo skelbti “trys 
chorai“ iš apie 20 asmenų, dvi 
merginos solo ir jaunuolis pa
deklamavo. Po to pakvietė 

į Smetonos garbintojus išlieti 
savo ašaras.

Pirmiausia išliejo savo tulžį 
prieš progresyvius Lietuves 
žmones ir apraudojo fašistų 
žlugimą Lietuvoje M. Plače
nis, Baigdamas savo spyčių 
prie fašistų viešpatavimo kapo 
atsidusdamas pareiškė: “Ir 
Smetona mūsų balso neklau
sė“. Taigi, Maiki, netrauk ir 
tu Smetonos keliu.

Po Plačenio raudų persta 
to Navicką, šis iš rašto an
gliškai išgarbina “garbės kon
sulą“, kuris angliškai ką tai 
papasakojo apie diplomatijų 
ir be jokio entuziazmo pirmi 
trys kalbėtojai užbaigė savo 
pamokslėlius. Publika juokau
ja, nerimauja, kiti pyksta. 
Laukia paties vyriausio Smeto
nos adjutanto Daužvardžio. 
Sulaukia. Yla perstato jį pa
žymėdamas, kad jo prakalba 
bus padalyta į dvi dalis. Ne
rimaujančiai publikai prižada 
pertrauką tarpe Daužvardžio 
prakalbų. Išstoja Daužvardis. 
Publika jį pasitinka su ironi
ja ir net “būūū... būūū... ’ 
Nejaukiai jaučiasi. Pradedant 
kalbą atsirekomenduoja, kad 
kalbėsiąs bešališkai. Bando 
aiškinti, kad dabar toki lai
kai, kad jau su įstatymais ne
ką padarysi, pasaulį valdo jo
ga. Toliau aiškina apie Sovie
tų Sąjungos ir Lietuvos sutar
tis. Prisipažįsta, kad Lietuva 
ir kitos Pabaltijo valstybės 
mezgė ryšius su hitlerine Vo
kietija beleisdamos vokiečii;, 
francūzų ir anglų kalba laik
raštį. Kaltino dabartinės Lie
tuvos valdžią, kad ji pergreit 
padaranti tarimus. Prie ke- 
letos lietuvių greitadarbių pa
vardžių prilipdo galūnę “ov ’ 
ir paskelbė, kad jie nelaimę 
neša Lietuvai. Tikriau pasa
kius, tai prisipažino, kad jis 
ir jo draugai smetonininkai 
desperacijon puola, kam Lie
tuvos žmonės greitai ir ener-

lol

gingai kuria laimingesnį gy
venimą ir amžinai užtvenkia 
kelią fašistams sugrįžti prie 
viešpatavimo. Garsiai šaukė', 
kad lietuviai pavergti, nes jia 
tapę komisarais turi pagelbi- 
ninkus rusus. Liejo savo tul
žį prieš Sovietų Sąjungą. Dū 
savo, kad “dabar Lietuvoje 
jau nieko lietuviško neliko’". 
Užbaigdamas suriko “Valio 
Nepriklausoma Lietuva!“ Pa
starąjį sakinį sakant kas tai 
garsiai iš publikos įterpė “So
vietine.“ Ir taip po apie 15- 
20 minučių Daužvardžio aša
rojimo ir šūkavimo, bei “de
mokrato“ vaidinimo, užbaigė 
savo kalbą. Programos vedė
jas pasikuždėjęs su “ponu 
konsulu“ pranešė publikai, 
kad “pono konsulo šios pra
kalbos pasibaigė“. Tikrenybė
je jas užbaigė ne “ponas kon
sulas,“ bet montrealiečiai. 
Jie plačiai kalba atžymėdami 
kad Lietuvos fašistų viešpata
vimui pagrabą suruošė Lietu
vos liaudis su raudonarmiečių 
talka, o čia fašistinis agentas 
tą pavaizduodamas pusiauke
lėje prakalbų “numirė“. Tik
ras p a grab as, ar ne ?

Nežiūrint, kad Daužvardis 
pavaizdavo fašistinio viešpa
tavimo mirtį, bet vistik prašė
si, kad sugrąžintume Čikagai’. 
Tuo reikalu Yla kreipėsi aukų, 
bet neišdegė. Iš .publikos bu
vo pastebėta, kad montrealie
čiai ir jų organizacijos jo ne
kvietė, tai ir nesiųs į Čikagą.’ 
“Kas kvietė, lai ir apsi
moka, o dėl jų gerovės, tai 
nusiųskite sąskaitą Smetonai, 
lai jis apmoka iš pasivogtų 
$80,000,“ garsiai nuaidėjo vie
no draugo balsas per salę. Su 
tuo pasibaigė mitingas.

Kaip Daužvardis parke
liaus į Čikagą, tai pasiliko jo, 
Smetonos ir dar “nemirusių“ 
smetonininkų reikalas. Garbės 
konsulas pasirodė “džentelmo- 
niškiau,“ jis pareiškė, kad 
pats kelionę apsimokės.

Tai taip montrealiečiai ap
vaikščiojo Lietuvos fašistinio 
viešpatavimo žlugimą, o liau
dies išsilaisvinimą.

L. B. Koresp.

TEPALAS APSAUGOT 
ODĄ NUO DUJŲ IR 

NUODŲ

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Tas tepalas pagamintas iš 
celiulozo ir iš butyrinės 
rūkšties. Celiulozas padir
bamas iš medžio ar vatos, 
o bu tyrinę rūkštis gaunama 
iš pasenusio, sugedusio svie
sto. Sudėtinė tepalo medžia
ga vadinama cellulose tri- 
butyrate. Kada ji pakaiti
nama sykiu su kita medžia
ga vadinama butylio stea- 
ratu, iš viso to išeina kaip 
ir klijiniai drebučiai (dže- 
lė). Jais apsitepus, ant odos 
susidaro savotiška plėvele, 
per kurią nepereina nei 
vanduo nei dujos. Plėvelė 
švari, ne riebaluota.

N. M.
Richard Gregory, 27 m., ta

po mirtinai pašautas pereitą 
šeštadienį, prie 560 12th Ave^ 
N. Y. •
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Majoras Neišklausęs 
Mokytojų Protesto

seses

Majoras LaGuardia atsisa
kęs matytis su delegacija, atė
jusia protestuoti dėl mokyklo
se vedamo konsolidavimo kla-
Sill

Įėję. Bus rodomi nauji judžiai iš Sov. 
Sąjungos; dainuos Lyros ir rusų 
chorai. Bus žymūs kalbėtojai ir šiaip 
pamarginimų. Lietuviai plačiausiai 
dalyvaukit. — Komisija.

(273-275)

SCRANTON, PA.
NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Su komitetu, susidedančiu 
iš vieno nuo tėvų, vieno mo
kyklos vedėjo, vieno paskirto 
mokytojo ir vieno laikino mo
kytojo, vėliau kalbėjosi Sam
son Inselbach, Miesto Tarybos 
prezidento Newbold Morris 
padėjėjas. Komitetas reikala
vo sustabdyt sulydymą klasių, 
kadangi tas vedama vardan 
“ekonomijos“, o “ne vaikų ar 
visuomenės labui“.

LDvS 82 kp. ruošia vakarienę, 24 
d. lapkričio, Meskiūno Svet.,, 134 
W. Market St. Pradžia 7 v. v. Įžan
ga 55c. Bus graži programa. Kvie
čiame dalyvauti. — Rengėjai.

(274-276)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, lapkr. 21 d., 8 v. 
v., 376 Broadway. Šiame susirinkime 
B. Chubarkienė duos paskaitą apie 
Lietuvą. Bus užkandžių ii’ gėrimų. 
Todėl visos draugės dalyvaukite, at
siveskite ir naujų narių. (273-275)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

PRANEŠIMAI iš KH UR
NASHUA, N. H.

ALDLD 42 ir LDS 128 kuopos 
rengia prakalbas, Lietuvos klausi
mu ir pasaulio įvykiais. Lapkr. 24 
d., 2 vai. po pietų, O’Donnell Svet., 
20 High St. Kalbės D. M. Šoloms- 
kas, ALDLD Centro Sekretorius iš 
Brooklyn, N .Y. Kviečiame visus at
silankyti ir išgrįsti svarbias pra
kalbas. — J. E. (275-276)

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. rengia kortų parę, 

šeštadienį, 23 d. lapkr. Liet. Svet., 
407 Lafayette St., pradžia 7:30 v. v., 
tai bus linksmas vakaras visiems. — 
Komisija. (275-276)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pienlfiky valgių 
ir daržovių—virty ir žalty.

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia 10 metų pa

minėjimo vakarėlį, lapkr. 24 d., A. 
Rupšio Svet., Wood ir 16th St. Pra
šome visų atsilankyti. Bus skanių 
valgių, šalto alaus. Vyram ,$1.00, mo
terim 50c. Pradžia 5 v. v. Kviečia-, 
me ir tuos, kurie dar1 ne nariai, bus* 
priimami be įstojimo duoklių tą va
karą. — Rengėjai. (275-276)

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
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CLEVELAND, OHIO
Lyros Choro Koncertas įvyks 

sekmadienį, lapkr. 24 d., 6 v. v., 
Lietuvių Svet., 6835 Superior Ave. 
Lyros Choras esąs po nauja moky
toja, Alice Brazis. Po programos tę
sis šokiai prie gero§ orkestros. įžan
ga 35c. Kviečia Komitetas.

(274-276)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuviai, rusai it Ukrainai rengia 

koncertą ir šokius, šeštadienį, 23 d. 
lapkr., Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave. Kviečiame ir lietuvius 
dalyvauti. —Kom>; ** - (274-275)

BRIDGEPORT, CONN.
LLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 22 d. lapkr., 407 La
fayette St., 7.30 v. v. Trečio Aps
kričio atstovai išduos raportus iš 
atsibuvusios konfęrępcijos. Bus ir 
kiti svarbūs dalykai aptarti. — J. 
Mockaitis, Rašt. (274-275)

HARTFORD, CONN.
LDS 10 metų sukakties proga, 79 

kp. ruošia vakarienę. Įžanga $1.00. 
Šioje vakarienėje bus priimami na
riai be įstojimo duoklių. Įvyks šeš
tadienį, 23 d. lapkr., 8 v. v. Lais
vės Choro Svet., 155 Hungerford St. 
Bus orkestrą iš keturių muzikantų. 
Kviečiame dalyvauti. (274-275)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated 
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
rėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS 
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

SKELBK1TES “LAISVĖJE"
j ;
3 Office Phone Inside Phone
> EVergreen 4-6971 EVergreen 4-6485

FLUSHING |

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.
į Admission 50c., day & night, Saturday night 
į SPECIAL RATES PER WEEK

OPEN DAY and NIGHT

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

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

Sun. all day and night

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

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį ketvirtadienį, 21 dieną 

lapkričio, rengia Rusijos revoliucijos 
apvaikščiojimą sekančių tautelių or
ganizacijos: lietuvių, rusų, ukrainų, 
lenkų, latvių estonų, žydų, 510 Fair
mount Ave., 8 vai. vak., Slovakų sa

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberini

®-------------------------------------------- , >

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

530 SUMMER AVENUE
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

41----- :---------------------------------------®
ra —:------------------------------m

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičtus su naujausiai? 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
®:-----—-----------©

ROBERT LIPTON
Jeweler : ; Įsteigtu 1892

701 GRAND STREET
I arpe Graham & Manhattan Avca.

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

W-

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

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
/ ” . Y- . - • w
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Važiuos Koncertuoti

Prašo Ateivius Pasku
bę! Registruotis

Suėjus pusei laiko, paskirto 
ateiviams susiregistruoti, buvo
suregistruota 2,300,000 ateiviu 
arba apie 64 nuošimčiai visu 
aprokuotų šalyje esant atei
vių. Registracijų direktorius 
Harrison, taipgi vietiniai re
gistracijų vedėjai prašo dar 
Besiregistravusius nelaukti pa
skutinės dienos, kadangi ypa
tingai dėlto, kad registracijos 
vedamos pašto skyriuose, paš
tininkai bus užversti darbu 
prieš Kalėdas, tad teks ir pa
tiems daugiau pavargti ir re
gistruotojas varginti.

Taipgi pranešama, kad vie
tiniuose pašto skyriuose re
gistracijos bus priimamos tik 
iki 14-tos gruodžio, o nuo 14-

Scena iš Sovietų naujausios filmos “Didžioji Pradžia”, 
kuri, pradedant lapkričio 20-ta, rodoma Miami Play
house, 6th Ave., netoli 47th St., N. Y. Ji pripažįstama 

esant viena iŠ puikiausiu pastaraisiais laikais bile kur 
pasaulyje išleistų filmų.

tos iki gruodžio 26-tos likusie
ji registruotis turės vykti i 
centralinj paštą. • •____________ Protestavo prieš Majoro
Olginui Minėti Vakaras 

Šį Šeštadienį
Vieno Dolerio Budžetą

Lapkričio 19-tą New Yorko čio Darbo Partijos atstovas;
šiandien sueina metai nuo 

mirties M. Olgino, žydų liau
dies mylimo ir visų Am. dar
bo žmonių aukštai įvertinto 
vado. Jo mirties metinė su
kaktis bus atžymėta iškilmin
gu masiniu mitingu šio šešta
dienio vakarą, lapkričio 23- 
čią, Royal Windsor, 66th St. 
ir Broadway, N. Y. Tai toj 
pačioj salėj, kurioj per tris 
dienas šermenų velionio kars
tą atlankė desėtkai tūkstančių 
vietos darbininkų ir skaitlin
gos delegacijos iš visos Ameri
kos, ir iš kur lapkričio 25-tą, 
1939 m., buvo išlydėtas apie 
šimtatūkstantinės minios dar
bininkų ir inteligentijos.

Olgino sukakties mitinge 
kalbės Earl Browder, P. No
vick, Max Steinberg. Meno 
programoj dalyvauja Liaudies 
Philharmoniškas Choras, va
dovaujamas Max Helfmano; 
Amer. šokių Ensemblis; Ar
nold Eidus, smuikininkas, taip
gi bus skaitomos ištraukos iš

City Hali įvyko viešas svars
tymas pasiūlyto budžeto 1941- 
1942 metams.

Majoro plane, kaip jis pa
siūlytas Sąmatų Tarybai, ka
rinės ekonomijos dėlei, nu
matyta skirti tik $1 naujai 
statybai. Tad šis planas ir su
silaukė aštriausio tarkavimo iš 
susirinkusių unijų, mokytojų, 
tėvų ir kitų įvairių organiza
cijų atstovų. Industrinių Uni
jų Taryba tokį visuotiną sulai
kymą visuomeniškos statybos 
pavadino “progresyviu gadini
mu miesto statybinės progra
mos,” ir rekomendavo tam 
tikslui paskyras padidint iki 
$40,000,000.

Prie protesto prieš budžetą, 
kurį majoras vardan “šalies 
gynimo” siūlė $27,000,000 
mažesniu pernykščio, išstojo 
James Marshall, švietimo Ta
rybos prezidentas; Bella 
Dodd, Mokytojų Unijos įsta- 
tymdavystei atstovė; Arthur 
Schutzer, New Yorko Apskri-

Daniel Allen, Valstijos, Aps
kričių ir Miestų Darbininkų 
Unijos atstovas; George Cur
ran, Architektų, Chemistų ir 
Technikų Unijos atstovas, 
taipgi atstovai įvairiausių kitų- 
grupių.

Einame Atgal
Isadore Blumberg, kalbėda- 

damas CIO vardu, atžymėjo, 
kaip nuo. 1938 metų adminis
tracija traukiasi atgal ir pa
skyras hūtiniausiems miesto 
reikalams numažino nuo bu
vusių seniau $208,000,000 me
tams iki siūlomų $85,056,873, 
1941 metams, kuomet įvairių 
miesto departmentų viršinin
kai reikalauja $148,000,000 
naujai statybai 1941 metais.

Nauja statyba reikalinga, 
kadangi visuomenės reikalam 
bildingų visuomet buvo stoka, 
o juk ir esamieji ant vietos 
nestovi, genda, tad visuomet | 
reikia dastatyti naujų, jei ne
norima prieit nususinto laips
nio.

Olgino raštų. Įžanga po 40 ir
60 centų.

Prof. Bacevičių Išgirsti 
Atvyks ir iš Toliau

Brooklyniečiuose gauta ži
nių, kad grupė meno mylėto
jų iš Connecticut atvyksianti 
išgirsti prof. Vytautą Bacevi
čių jo koncerte lapkričio 28-tą. 
Mat, jie tą dieną švęs Padėkų 
Dieną, tad turėdami gražaus 
liuoslaikio jie atvyks per die- 
dieną aplankyti mus ir did
miestį, o vakare dalyvauti 
prof. V. Bacevičiaus koncerte, 
Carnegie Hall, New Yorke. 
Geras sumanymas. G.

Nedarbas Nepasinaikino
Karui pasiruošimo darbai 

nedarbo nepanaikino, jei sprę
sti sulyg valdiškos Nedarbo 
Apdraudos ismokesčių. Per 
rugsėjį atskirais 563,405 če
kiais New Yorko valstijoj iš
mokėta $6,865,862.

Mokytoja Konferencija prieš 
Atakas ant Mokyklų

Jurgine Draugija Turės 
Šauny Balių

Šv. Jurgio Draugijos meti
nis didysis balius įvyks jau 
rytoj vakarą, šeštadienį, lap
kričio 23-čią, Grand Paradise 
salėse, kampas Grand ir Tla- 
vemeyer Sts., Brooklyne.

Junginės metiniai baliai jau 
žinomi brooklyniečiams savo 
puikiomis progomis smagiai 
pasižmonėti ir su senai maty
tais draugais pasivaišinti, pa
sikalbėti, taipgi ne tik jauni
mui, bet ir senimui pašokti, 
kadangi šiuose baliuose be 
pertraukos griežia dvi orkes
trus—viena lietuviškus, kita 
amerikoniškus šokius. Kas ko
kius moka, su tokiais yra pro
ga pasirodyti, žodžiu, proga 
vienu kartu pasilinksminti 
bent keturiom Amerikos lietu
vių gentkartėms, kurias jau 
išauklėjo ankstybieji Am. lie
tuviai, Jurginės Draugijos įkū
rėjai.

Ateities Žiedo Vaiky 
Mokyklos Reikalai

šį šeštadienį mokykloj jau 
turėsime dvi lekcijas. Gabus 
ir visiems gerai žinomas Geo. 
Kazakevičius mokins dainuo
ti ir muzikos, šiemet mokyto
jus turime, taip sakant, at
virkščiai : vyras mokina dainų, 
o moteris —• kalbos-rašybos.

Rašybos mokina L. Kava
liauskaitė, pati seniau, vaikys
tėje, buvusi Ateities žiedo 
Vaikų Mokyklos mokinė. Kad 
ji gerai mokinosi, tai galima 
spręsti iš to, kad šiandien gali 
gerai kalbėti, skaityti ir rašy
ti abiem kalbomis. Ji dabar 
AžV Mokykloj mokina vai
kus, ir dirba įstaigoj, kurioj 
būtinai reikalinga abi kalbos. 
Kitaip negalMų užimti to dar
bo.

Tokiu būdu mes norime ir 
daugiau čiagimių lietuviukų 
išmokinti lietuvių kalbos ir ra
šybos, kad ateityje .galėtų už
imti mūsų vietas ir tęsti lie
tuvybę ir jos kultūrą.

Pamoka prasideda 2 vai. po 
pietų, “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Pra
šome lietuvių tėvų atvesti sa
vo sūnus ir dukteris.

Aido Choras šį vakarą, lap
kričio 22-rą, vyksta dainuoti 
draugų estų laikraščio trijų 
dienų bazaro ir savaitinės' 
Tarpt. Dailės Parodos atida
rymo programoj. Koncertas ir 
bazaras-paroda bus 206 Lex
ington Ave. kampas 125th St.

Siūloma Third Ave. ir Wil
lis Ave. tiltais per Harlemo 
Upę trafiką leist tik į vieną 
pusę, kad pagreitini važiuotę. 
Miestas sutikęs, laukiama tik 
kad 3rd Avė. linija gatveka- 
rius pavaduotų busais.

Biruta Ramoškaitė, daini
ninkė, kurios skambiai sudai
nuotos dainos “Laisvės” kon
certe dar vis tebeaidi mūs pri
siminimuose, detroitiečių lietu
vių iškviesta šį sekmadienį, 
lapkričio 24-tą, dainuoti De
troite, tenykščio Aido Choro

Lapkričio 19-tos vakarą įvy
kusi unijų, švietimo, profesi
nių, pilietinių ir kitų organi
zacijų delegatų konferencija, 
viešbutyje Pennsylvania, pa
smerkė grasinimą kalėjimu 
Mokytojų Unijos Lokalo 5-to 
prezidentui už saugojimą na
rių sąrašų nuo patekimo į 
Rapp-Coudert Komiteto ran
kas. . '

Delegatų kalbose ir konfe
rencijos priimtoj rezoliucijoj 
buvo pareikštas griežtas pro
testas prieš Rapp-Coudert ata
kas ant Mokytojų Unijos 5-to 
Lokalo. ■ • y

Virš 400 dalyvavusių dele
gatų pasisakė organizuot ma
sių paramą už “teisę šios vals
tijos mokytojams laisvai pro
tauti” ir “ginti laisvą liaudies 
švietimą priešinantis pastan-

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Tel. SOuth 8-1531

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:
, 9—12 ryte

1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

70S Fourth Avenue

goms nukapoti švietimui bu
džetą”.

'Tarp kalbėtojų buvo jau 
minėtas mokytojų veikėjas 
Charles J. Hendley, kunigas 
William M. Sharp iš Gar
rison, N. Y.; Dr. Helen M. 
Lynd, George B. Murphy, Jr., 
iš Nacionalės Negrų Pažangai 
Sąjungos, Dr. Eduard C. Lin
deman iš Am. Civilių Laisvių 
Unijos; prof. Walter Rauten- 
strauch iš Columbia Universi
teto, kuris ir* pirmininkavo 
konferencijai.

Kita rezoliucija protestavo 
prieš persekiojimą Paul Kern, 
miesto Civilės Tarnybos Ko
misijos prezidento, pažymint, 
kad tai yra grąsinimu demo
kratijai.

Kern, kaip žinia, yra to pa
ties Rapp-Coudert Komiteto 
traukiamas teisman deltoj kad 
jis atsisakom pasiduoti to ko
miteto kamantinėjimui prie 
uždarų durų, bet reikalauja 
viešo kvotimo-(hearing). O 
tokiame viešame liudyti jis ne 
tik neatsisako, bet net reika
lauja.

Konferencija buvo sušaukta 
praplėst veiklą prieš atakas 
ant Lokalo 5-to ir abelnai ant 
laisvo švietimo ir švietėjų. Tos 
atakos ypatingai aštriai pa
sireiškė pastaruoju laiku rei
kalavime Lokalo 5-to narių są
rašų ir grąsinimu nuteist pre
zidentą už nedavimą tų sąra
šų; pasiūlyme per Brooklyno 
Kolegijos prezidentą Harry 
Gideonse steigti jaunimui dar
bo kempes; grąsinime septy
niems kolegijų mokytojams už

ŽINIA SKLEIDŽIASI
LD GOLD dabar prie savo su

dėties pridėjo specialiai importuoto 
tabako, garsaus savo maloniu 
kvapsniu ir turtingesnių skoniu.
PASEKME—žymiai turtingesnis 'sn 1 
nesn,s’ skanesnis cigar etas § r”’ ~
Turtingesni Old Golds ’ ’ ’

NDYME po bandymo*, šim- 
i rūkytojų neseniai išmėgino visu 

penkų svarbiausili ras ; 
su paslėptais jų vardais . .
IR Kuapsniu-Turlingas Old Gold h 
P,maS kiškos daugumos

AR Jus išbandete ŠIĄ Nauj ■ 
IR PUIKESNĘ SUDĖTĮ?

Bandymus .darė didžiausia 
vartotojų tyrimų 
organizacija. Amerikoj

koncerte, Finų Salėj, 14th ir 
McGraw Sts. Geros kloties!

D.

Tėvai Protestavo prieš 
Siaurinimą Mokyklų

Du šimtai motinų ir tėvų, 
Tėvų-Mokytojų Sąjungos na
rių, pereitą antradienį susįmo- 
bilizavo prie Liaudies Moky
klos 35, Decatur ir Lewis Sts., 

, ir vaikus suleidę mokyklon 
I patys išvyko į Sąmatų Tary- 
i bos posėdį, City Hali, N. Y., 
kur buvo svarstoma ateinan- 
tiem metam budžetas ir sykiu 
paskyros mokykloms.

Mirė Komunistų Veikėjas
Ben Barker, gimęs ir augęs 

New Yorljo East Sidėj, o pa
staraisiais laikais darbavęsis 
16-me Assembly Distrikte, 
Brooklyne, mirė pereitą sek
madienį, po ilgos ligos. Kitas 
jo brolis, Danny, krito ginda
mas demokratiją nuo fašizmo 
Ispanijoj.

Pirmadienį pradėta* septin
ta nacionalė kampanija kovai 
prieš vaikų paralyžių.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Restauracija su labai 

gerais jruošimais. Apgyventa įvairių 
tautų ir aplinkui didelės dirbtuvės, 
šiuom tarpu iš priežasties savinin
ko nesveikatos, restauracija yra už
daryta. Kaina labai prieinama. Pra
šome kreiptis laišku ar asmeniškai 
j “Laisvės” raštinę, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (275-277)

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatlškų Skausmų

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

“N. Gadynei” Pavyko— 
Žemyn

Pasirodo, kad dar ir “Nau
josios Gadynęs” šauksmą kai 
kas išgirsta. Pastaraisiais lai
kais ji isteriškai šaukė už boi
kotą ir visgi daugelis žmonių 
tą šauksmą išgirdo ir suprato, 
to maldaujamo boikoto Skau
dųjį gala atsuko pačiai “N. 
G.”

Naujagadyniečiai šaukė boi
kotuoti “Laisvę”, o “Laisvės” 
koncerte lapkričio 10-tą, La
bor Lyceum, pro žmones ne
galėjai praeiti. Gi šaukėjos 
už boikotą “N. G.” koncerte 
lapkričio 17-tą, Grand Para
dise, publikos skaičiumi buvo 
tikrai nyku — menkiausis iš 
visų jos iki šiol turėtų koncer
tų. Riksmu prieš naująją Lie
tuvą ir įsakinėjimu visam 
svietui, kas ką turi daryti boi
koto klausimu, save susiboiko- 
tavo.

O šis koncertas buvo reng
tas jau “bendrd fronto” ga
dynėj, talkinant visų rūšių 
smetonininkams. Net p. Un- 
kulis, kuris prieš koncertą iš 
viso “vieko” tikrino, kad “vis 
ais” į ’ koncertą, po koncerto 
ir prisiminti apie publiką “už
simiršo”.

atsisakymą būti kamantinė ja
mais Rapp-Coudert Komiteto 
prie uždarų durų, ir atakdse 
ant mokyklų biidžeto po prie
danga “apsigynimo”.

Nauju Skouiu-Vurtmgi

OW GOLDS
r""A” ’A»S,Du

į Ą vlsv

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway Ir Stone Ave^ 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel: XUenmore 8-6191

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 

; Įdomiai (puošta lietuviška aludė 
ant Grand Street 

Rheingold 5xtra Dry Alus.
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės
•

' Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot 
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. , Brooklyn

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKA8) 

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

Suteikiam garbingas laidotuvee

$150
Koplyčias suteikiam nemoka-




