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Žimios iš Lietuvos

Praga, č ech o s lovakija.
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'X Apie Pasaulinę Parodą. 
Tautininkų Sklokininkas. 
Ir Vėl Jie Triukšmauja! 
Po Trylikos Metų. 
Kašėtaitė ir Cvirka. 
/ Rašo R. M i žara.

Aną dieną šitų žodžių ra
ižytojų i teko kalbėtis su p-le 
Madelaine Avietenaite, at
vykusia Amerikon tvarkyti 
dalykus dėl Pasaulinės Pa
rodos.

Kaip žinia, Parodoje bus 
ir Lietuvos pavili jonas. Jis 
atsidarys, jei Europoje ka
ras neiškils, sekančiu metu 
balandžio pradžioj. M. Avie- 
tėnaitė — Lietuvos skyriaus 
komisaras.* * *

P-lė Avietėnaitė teigia, 
kad Lietuvos pavilijonas bū
siąs gražus. Daugiausiai 
būsią išstatyta Lietuvos 
žmonių rankdarbiai.

Lietuvių Dieną, rugsėjo 
10- d., 1939, būsią sutrauk
tos visos Amerikos lietuvių 
meniškos jėgos. Dainininkai 
dainuosią tik liaudies 
nas ir abiejų kraštų 
nūs.

dai-

* « *
Išėstas iš “Vienybės” to 

laikraščio redaktorius, Juo
zas Tysliava, dabar “dar
buojasi” Chicago j e. Tūli či- 
kagiečiai, sako “Vilnis”, jį 
dabar vadina “tautininkų 
sklokininku.”

Jis ten organizuojąs savo 
“tautišką partiją” ir nod’įs 
pradėti leisti savo laikraštį. 
“Ščyrieji” tautininkai, ta
čiau, aiškina, kad Juozas 
pritarimo ten negausiąs.* * * •

Klaipėdos Krašto naziai 
ir vėl pradėjo triukšmauti. 
Nereikia nei aiškinti, kad 
jiems tai daryti įsakę Hit
leris.

Lietuvai, vadinasi, šian
dien pavojus grūmoja dides
nis, negu kada nors. Nes jei 
Hitleris negalės veržtis į 
Čekoslovakiją, tai jis, atsi
minkim, pradės pulti Klai
pėdą. * * *

Kiekvienas Amerikos lie
tuvis gelbės Lietuvai, jei tik 
ant jos pasikėsintų Berlyno 
plėšikai.

Kad Lietuva būtų stipres
nė laikytis prieš priešą, da
bar tuojau reikia ten duoti 
žmonėms platesnių laisvių; 
grąžinti demokratiją.

Maskva. — Sovietu val
džios organas “Izviestija” 
netiki, kad Anglija padėtų 
Čechoslovakija! a p s i g int 
nuo Hitlerio. “Izviestija” 
primena šlubuojantį Angli
jos valdžios persergėjimą 
Vokietijai, praeitą sekma
dienį.

Tas persergėjimas žada 
tik padėt Francijai, jeigu 
Vokietija užpultų Francija, 

" Be to, turi būti paleista iš • bet nieko nesako, ką Angli- 
kalėjimų, katorgų ir l.„_. 
centracijų stovyklų visi po
litiniai antifašistai kaliniai!

Jie bus patys pirmutiniai 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynėjai! * * *

Po trylikos metų 
lauš, pogrindinio 
Kubos Komunistų 
šiemet dalyvaus krašto rin
kimuose kaipo legališka 
partija.

Tai svarbus reiškinys to 
krašto gyvenime.

Amerikietė lietuvaitė p-lė 
Kašėtaitė išbuvo Sovietų Są
jungoj 4 dienas. Per tą lai
ką ji ten matė “daug mu
sių” ir “žmones parištomis 
pažiaunėmis.”

Lietuvos rašytojas P. 
Cvirka išbuvo Sovietų Są
jungoj (jau antru kartu) 40 
dienų. Jis matė nepaprastai 
didelę statybą, puikius teat
rus; naujai persiauklėjantį 
žmogų; naują pasaulį.

Mes greit išspausdinsime 
p. Cvirkos straipsnį apie tai, 
kaip jis plaukė puikiuoju 
Maskvos-Volgos kanalu.

Skaitykite!

Darbo Žmoniy 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

NUSLOPINAMI MAIŠTAI ČECHOSLOVA- 
KIJOS NAZIU, VEIKIANČIU HITLERIO 
KULKASVAIDŽIAIS IR KIT. GINKLAIS

Praga, Č ec h o s lovakija. Hitlerio juodosios policijos

vokiečių Čechoslovakijos na- 
zių buvo užėmę policijos sto
tį Schwaderbach miestelyj, 
arti Vokietijos rubežiaus; ir 
praėjo kelios valandos, iki 
Čechoslovakijos kariuomenė 
ir policija juos iš ten iš-
musė.

Naziai sukilėliai Schwa- į tankais, kulkasvaidžiais 
derbache, Habersparirke iri bombomis, nuslopino 
kituose Čechoslovakijos 
miesteliuose ir miestuose 
užpuldinėjo valdžios rūmus, 
policiją ii- kareivius kulkas
vaidžiais, rankinėmis grana
tomis, šautuvais ir revolve- 

gautais iš Vokietijos, 
naziam i

riais
čechoslovakijos

Anglija Veidmainiauja 
Kas Liečia Čechosla- 
vi ją,-Sako “Izviestija”

kon- ja darytų, jei Hitleris už
pultų čechoslovakiją, o 
Francija eitų talkon čecho- 
slovakijai.

“Izviestija” nurodo, jog 
dabartiniu laiku Vokietija 
šiaip ar taip, matyt, neuž
pultų Francijos.

Hitleris tikisi, kad čecho
slovakijos nazių- vokiečių 
kruvini maištai duos jam 
progą įsiveržt į Čechoslova
kiją neva “užtart brolius 
vokiečius.”

nelega- 
darbo,

Georgijuj Nominacijas Laimi 
“Vidutinis” Sen. George

Atlanta, Georgia, rugs. 
15.—Demokratų nominaci
jose į Jungtinių Valstijų se
natą daugiausia balsų gavo 
senatorius W. F. George, 
“vidutinis” priešininkas kai 
kurių Naujosios Dalybos 
sumanymų.

Sen. George gautais bal
sais prašoko gubernatorių 
E. Talmage, taipgi kan
didatavusį į senatorius. Tal
mage yra aršiausias priešas 
prezidento Roosevelto poli-

iš Vokietijos.
Susikirtimuose iki šiol ta

po nukauta 13 čechų, dau
giausia policininkų, ir 10 
vokiečių nazių; sužeista 75 
naziai ir 37 čechoslovakų 
policininkai.

Čechoslovakijos kari uo-l
mene ir policija, veikiant Prez. RoOSeveltaS Parskubė- 

d"ijo į Washington? dėlei Karo
džiuosius nazių maištus ii1 
užgrobė sandėlius jų ginklų, 
atsiųstų iš Vokietijos. Ka
ro stovis įvestas 11-je mies
tų.

Apie 700,000 Čechoslova
kijos vengrų fašistų taip 
pat reikalauja “apsispren
dimo.”

LONDONO DARBININKAI DE
MONSTRAVO UŽ ČECHOSLO-

VAKIJĄ IR FRANCIJA

London.— 1,200 darbinin
kų, būdavo jaučių naują 
Oro Ministerijos Rūmą, su
tikus kontraktoriams, aplei- 
leido darbą, ir demonstra
vo Londono gatvėmis, šauk
dami, kad Anglija remtų 
Francija ii- čechoslovakiją 
prieš nazius.

Paryžius.— Francijos ka
riuomenė palei Vokietijos 
siena šaukė: “Šalin fašiz
mą” Vokietijoj!

Japonai Užkariavo Matow- 
cheną, prie Yangtze Upės
Shanghai, rugs. 15.—Ja

ponai šturmu užėmė Mato- 
wchen miestą prie chinų 
užtvankos skersai Yangtze 
upės. Ta užtvanka iki šiol 
pastojo kelią japonų kari
niams laivams toliau į vaka
rus linkon Hankowo. Dabar 
japonai iš Matowcheno 
bombarduoja Wusueh mies
tą, stovintį antroj, šiaurinėj 
Yangtze upės pusėj. į

Bet japonai vis dar ran
dasi už 100 mylių į rytus 
nuo Hankowo, kaip ir treje
tas savaičių atgal.

Praga, rugs. 15.—Čecho- 
slovakija jau šaukia armi- 
jon atsargos kareivius.

čechoslovakai Kasą Ap- 
kasiis jau ir apie savo sos
tinę Praga.

tikos.
Prezidento Roosevelto už- 

girtas kandidatas į senatą 
L. Camp gavo mažiau nomi- 
nacinių balsų negu George 
ar Talmage.

Nauji Lėktuvai Pavadinti 
Dariaus-Girėno Vardais
Kaunas, rugsėjo 13.—Šio

mis dienomis pakrikštyti 
Dariaus ir Girėno vardais 
du nauji vidaus susisiekimo 
lėktuvai.

Roma, rugsėjo 10. — Po
piežius priėmė Romoje sto
vyklaujančius uniformuotus 
jaunalietuvius.

Pavojaus Europoj
Washington.— Prez. Roo- 

seveltas, išvažiuodamas iš 
Rochesterio, Minn., pareiš
kė, jog karo pavojus Euro
poj pasidarė “begaliniai 
rimtas... todėl aš važiuoju 
tiesiai į Washingtona,” o ne 
į savo sodybą Hyde Parke,

Prezidentas kelias dienas 
buvo Rochesteryj, Minn., 
kaip lankytojas savo sū
naus James’o, kuriam ten 
padaryta operacija—išpjau
ta skaudules iš' skilvio.— 
James gerai gyja.

EXTRA!
Anglijos Premjeras Derisi 
su Hitleriu Prieš čechoslo

vakiją ir Sovietus

Munich, Vokietija, rugs. 
15. — Jau atlėkė slaptom 
derybom pas Hitlerį Angli
jos ministeris pirmininkas 
N. Chamberlain su dviem 
“aukštais” savo patarėjais.

Geneva, rugs. 15.—Iš la
bai patikimų šaltinių prane
šama, kad Anglijos prem
jeras Chamberlain siūlys 
Hitleriui konferenciją An
glijos, Francijos, Vokietijos 
ir Italijos, kad išvengt eu
ropinio karo -del Čechoslo-

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistų bombininkai apdaužė 
keleivinių lėktuvų stovyklą 
priemiestyje.

Per 50 čechų ir Vokiečių 
Užmušta susikirtimuose na- 
zių su čechoslovakais nuo 
pirmadienio iki ketvirtadie
nio.

apsi- 
Če-

ORAS
Šiandien giedra. — N. 

Oro Biuras.

Vokietija, tai turėsianti taip London, 
pat sudraskyt savo tarpsa- 
vinės pagelbos sutartis su 
Francija ir Sovietų Sąjun
ga!

Chamberlain tuo tarpu 
reikalausiąs, kad čechoslo
vakija duotų plačią savival
dybę savo vokiečiam - na- 
ziam; bet jis sako, kad 
anksčiau ar vėliau vis tiek 
“vokiškas” čechoslovakijos 
ruožas turėsiąs būt pri
jungtas Vokietijai.

Jeigu Čechoslovakija no
rėsianti “išvengt” karo su

Leidžiami Nauji Kauno 
Miesto Paskolos Lakštai
Kaunas, rugsėjo 13.—Šio

mis dienomis išleidžiama 
pirmoji Kauno miesto pas
kolos lakštų serija devynių 
milionų litų sumai.

Kaunas, rugsėjo 11.—Uk
mergėje rajoninėj Dainų 
Šventėj dalyvauja per 1700 
dainininkų.

Vokietijos Naziai Išsisukinėja 
Nuo Atsakomybes už Hen- 

leino Ultimatumą

Berlin. — Vokietijos na
zių vadai sako, būk “be Hit
lerio žinios” Konradas Hen
lein, Čechoslovakijos nazių 
galva, davęs ultimatumą 
Čechoslovakija! “per šešias 
valandas ištraukt čechų po
liciją ir kariuomenę” iš va
dinamo “vokiško” Čechoslo
vakijos ruožo. Bet Vokieti
jos hitlerininkai anaiptol 
nepeikia Henleino už tą ul
timatumą, o giria Henleiną 
už nutraukimą ryšių su Če
choslovakijos valdžia.

USA Atstovybė čechoslova
kijoj Mūrijasi Apsaugą nuo 

Nazių Bombų
Praga, Čechoslovakija. — 

Amerikos ir Anglijos atsto
vybės mūrijasi cementinius 
skiepus po savo rūmais, ap
saugai nuo orinių karo bom
bų.

Gen. Franco Užėmė Fatarella 
Miestelį Ebro Fronte

Gandesa, Ispanija. — Fa
šistai praneša, kad jie už
ėmė Fatarella miestelį, už 
10 mylių į šiaurių rytus nuo 
Gandesos, 3,000 pėdų aukš
tumoj, vakariniame šone 
Ebro upės. Pasakoja, kad 
“per dvi dienas paėmę ne
laisvėn per tūkstantį liau- 
diečių ir šimtus kulkasvai- 
džių.” Sako, kad liaudiečiam 
trūkstą amunicijos.

Hitlerininkai Tykojo Nužudyt 
Anglijos Tarpininką

, — Anglijos mi- 
nisterių kabinetas gavo pra
nešimą iš patikimų šaltinių, 
kad Čechoslovakijos vokie- 
čiai-naziai buvo padarę su
moksią nužudyt Anglijos 
tarpininką lordą Runcima- 
ną Čechoslovakijoj, suverst 
kaičią ant čechoslovakų ir 
tuęm nustatyt Angliją prieš 
Čechoslovakiją.

■ Pin

ANGLUOS IR FRANCUOS NAUJAS 
PLANAS TARNAUJA HITLERININKAM

PRIEŠ ČECHOSLOVAKIJOS ČIELYBg
London, rugs. 15. — An

glijos ministeris pirminin
kas N. Chamberlain išskri
do pas Hitlerį į Berchtes- 
gadeną, Bavarijos kalnuose, 
Vokietijoj.

C h a m b e rlain perstatys 
naują Anglijos - Francijos 
planą Hitleriui, kaip iš
spręst rfazių susidūrimus su 
Čechoslovakija.

Daugelis Francijos laik
raščių korespondentų vadi
na Chamberlaino lėkimą pas 
Hitlerį “žemiausios rūšies 
pasidavimu Hitleriui.” Vie
nas užreiškė: Po buvusio 
Austrijos ministerio pirmi
ninko šušniggo atsilanky
mui pas Hitlerį, Vokietija 
užgrobė Austriją; po Cham-

MICH. NOMINACIJAS LAIMI 
PAŽANGUS GUBERNATO

RIUS FRANK MURPHY

Detroit, Mich. — Pažan
gus demokratas Michigano 
gubernatorius Frank Mur
phy, kandidatuodamas nau
jai tarnybai, dabar gavo žy
miai daugiau balsų negu 
1936 m. nominacijose. Prieš 
jį nėra kito demokratų kan
didato.

Murphy dabar gavo 144,- 
877 balsus, o trys republiko- 
nų kandidatai 161,088 bal
sus iš viso.

Automobilių fabrikantas 
Fordas smarkiai rėmė ar
šiausią darbininkų priešą 
republikoną Toy į guberna
toriaus vietą, bet nominaci
jas ant republikonų tikieto 
laimėjo Fitzgerald, jau pir
miau buvęs gubernatorius.

Daugumos supratimu, de
mokratas Murphy vėl bus 
išrinktas Michigano guber
natorium.

Anglijos ir Francijos Valdo
vai Blaškosi

Paryžius. — Visi žinių 
šaltiniai vakar sakė, kad 
Anglijos ir Francijos valdo
vai reikalauja leist Čecho
slovakijos vokiečiam na- 
ziam nusibalsuot, ar jie no
ri, kad “jų” plotas pasiliktų 
Čechoslovakijos ribose ar 
prisijungtų prie Vokietijos.

Šiandien Londono ir Pa
ryžiaus politikai sako, kad 
nereikalaują tokio “ 
sprendimo” vokiečiam 
choslovakijoj.

berlaino dabartinio vizito 
pas Hitlerį, naziai grobs 
“vokiškąją” čechoslovakijos 
dalį.

Praga. — čechoslovakijos 
politikai supranta, kad 
C h a m b e r 1 ain, Anglijos 
premjeras, duos naujų nusi
leidimų Hitleriui prieš Če
choslovakiją.

Paryžius.— Francijos mi- 
nisteris pirmininkas Ed. 
Daladier didžiuojasi, kad 
tai pagal jo patarimą skren
da pas Hitlerį Anglijos 
premjeras Chamberlain.

Francijos valdžia sutiko, 
kad Chamberlain derėtųsi 
su Hitleriu ne tik vardu 
Anglijos, bet ir Francijos.
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Dauguma Auto. Darbo 
Unijos Tarybos Jau 
Remia Vienybės Planą
Detroit, Mich. — Amal- 

gameitų Siuvėjų Urijjhs 
prezidentas Sidney HillmUn 
ir Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komiteto prezi
dentas Ph. Murray, CIO 
centro pasiuntiniai ir jo 
vice-prezidentai, taip pavei
kė pildančiąją tarybą Jung
tinės Automobilių Darbinin- • 
kų Unijos, kad jau 11 tary
bos narių užgiria CIO pre
zidento J. L. Lewiso planą 
dėlei vienybės atsteigimo 
šioje unijoje. 8 tarybos na
riai, rėmėjai trockisto Ho- 
merio Martino, Auto. Dar
bininkų Unijos pirmininko, 
dar priešinasi tam planui; 
bet manoma, kad jis, galop, 
bus priimtas.

CIO vienybės planas siū
lo sugrąžinti keturis unijos 
vice-prezidentus ir įvairių 
lokalų viršininkus, kuriuos 
Martinas išmetė bei suspen
davo už “komunistiškumą”; 
pavest senus ir naujus gin
čus spręst CIO centrui bei 
sekančiam s u v a ž i a vimui 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos.

Ši unija turi apie 500,000 
narių.

«

M

H. MARTIN GAL REZIG
NUOSIĄS

Detroit, Mich., rugs. 15. 
Kadangi dauguma pildą 
čiosios tarybos Jungtinės 
Auto. Darbininkų Unijose m 
jau nori taikytis su “rau
donaisiais,” tai H. Martin, 
unijos pirmininkas, gal pa
sitrauksiąs iš vietos.
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Rumunijos Komunistų Žodis 
Čekams

Kai tik Vokietijos galvažudis, Hitle
ris, pradėjo mosuoti kardu prieš Čeko
slovakiją, tai Rumunijos Komunistų 
Partija išleido pareiškimą, šaukiantį vi
sus Rumunijos darbo žmones ruoštis pa^ 
dėti Čekoslovakijos demokratijai.

“Šioje sprendžiamoje Europos taikos 
valandoje,” sako pareiškimas, “Rumuni
jos Komunistų Partija dar kartą šaukia
si į Rumunijos social-demokratus, darbo 
unijas, į visas partijas ir demokratines 
organizacijas, į valstiečių partiją, į libe
ralų partiją, į visus darbininkus ir vals
tiečius, tarnautojus ir intelektualus, į vi
sus progresyvius elementus, į visus tuos, 
kuriems rūpi išlaikymas taikos ir išlai
kymas mūsų krašto nepriklausomybės, 
vienytis ir kovoti už išlaikymą taikos ir 
kovoti prieš fašistinius agresorius.

“Rumunijos Komunistų Partija siun
čia Čekoslovakijos Komunistų Partijai 
savo broliškus sveikinimus ir užtikriną 
ją, kad mes padarysime viską sumobili- 
zavimui masių žmonių gynimui Čekoslo
vakijos respublikos nuo fašistinio agre- 
soriaiis.

“Rumunijos proletariatas ir visi darbo 
žmonės stovi nuoširdžiausiai Čekoslova
kijos žmonių pusėje, jų kovoje už nepri
klausomybės išlaikymą.”

Blofas, Daugiau Niekas!
“Liet. Aide” telpa pasikalbėjimas su 

vidaus reikalų ministeriu pulk. Leonu. 
Be kitko, p£ Leonas korespondentui pa
sakė : •

“Kairioji mūsų visuomenės dalis dau
giausia solidarizuoja su tautine srove ir, 
galima sakyti, jokio opozicinio veikimo 
neberodo, o dešinioji-^aktingesnio pasi
priešinimo vyriausybės politikai bent tuo 
tarpu taip pat nereiškia. Visame krašte 
viešpatauja ramumas ir kūrybinio darbo 
nuotaika.”

Kiekvienam, kuris šiek tiek susipaži
nęs su vidujine Lietuvos padėtimi, pui
kiai žinoma, jog šis p. Leono pasigyrimas 
yra niekas daugiau, kaip, kalbant ame
rikoniškai, blofas..

“Kairioji visuomenės dalis” šiandien 
tautininkų režimu yra pasitenkinusi ma
žiau, negu kada nors. Spauda suvaržyta. 
Kairesnės organizacijos uždarytos, šim
tai geriausių Lietuvos sūnų ir dukterų 
sukišta į kalėjimus ir katorgas. Jie ten 
sukišti tik dėlto, kad reiškė savo nepasi
tenkinimą esama padėtimi, švietė žmones 
ir stojo už tai, kad Lietuvoj būtų atsteig- 
ta žmonių valdžia, demokratinė santvar
ka.

Ten pat ministeris Leonas pareiškęs:
“Labiausiai ūkininkai nusiskundžia 

darbininkais, ypač jų ‘žemu moraliniu 
stoviu’. Labai daugeliu atvejų jie neger
bia duotojo žodžio: neišbūna iki sutarto 
laiko, jiems trūksta darbštumo, sąžinin
gumo, drausmės, ir tt.” 9
'Ponas ministeris pažadėjo ir ūkinin

kus patenkinti: įvesti “reformas,” ku-

Hos, matyti, pakels “moralinį darbinin
kų stovį.” Nereikia nei sakyti, kaip toji 
drausmė bus pravesta: bizūno bei kalė
jimo pagalba. Panašiai, kaip kituos fa- 
šistiniuos kraštuos.

Taigi ponas ministeris ir čia susilauks 
kairiosios visuomenės dalies gero soli- 
daringumo!

Toliau:
“Ūkininkai nusiskundžia, kad dėl vais

tų brangumo jiems kartais tenka atsisa
kyti ir nuo gydymosi. Už receptą jie pa
gal taksą užmoka 2 lt., o vaistų nusi
pirkti kartais nebeįstengia.. .”

Na, na! Tai jau ištikrųjų “šitos dalies 
visuomenės” didelis pasitenkinimas esa
mąja padėtimi,—“tautine srove”!

Norėtum ponui ministeriui Leonui pa
stebėti: Tautininkui kalbėti apie kitų 
srovių žmonių solidarizavimą sii tautine 
srove netinka. Leiskit toms srovėms pa
čioms pasakyti, ką jos mano apie tauti
ninkų režimą. O jos pasakys!

Daugiau, Negu Gėda!
Tammanės Hali vado, Hine’s teismu, 

kuris tęsėsi New Yorke per keturias sa
vaites, domėjosi ne tik visas miestas, 
bet visa šalis. Nuskambėjo jis ir per vi
są pasaulį. Juk tai buvo teisiamas “po
žeminis pasaulis,” “požeminiai New Yor- 
ko valdonai,” kurie, grobimuisi sau pini
gų, nesigėdijo naudoti visokias žiauriau
sias priemones. Buvo teisiamas toks šu
las, per kurio rankas ėjo milionai dole
rių, kurio visa mašina (Tammany Hall) 
susitepusi juodžiausiais darbais.

Kurie turėjo progos dalyvauti teisme 
arba sekti spaudoje iškeltus Hines’o dar
belius, tie žino, kokių bjaurių darbų 
Tammanė Hali ir jos/ tūzai yra atlikę.

Na, ir po keturių savaičių teismo ei
gos, teisėjas Pecora paskelbia teismą nu
traukiąs. Girdi, reikalinga jis pradėti iš- 
naujo, jei prokuroras Dewey nori!

Kodėl? Todėl, kad prokuroras- kartą 
užklausė liudininko tokio klausinį/ ku
ris liečia tam tikras raketas. Teisiamo
jo advokatas pareiškė, kad, girdi, tokis 
užklausimas duodąs džūrimąnams pama
to kaltinamąjį kaltinti ne tik už tai, 

| už ką jis teisiamas, bet ir už kitus 
“griekus.”

Kurie žino apie tokius dalykus ką 
nors, puikiai žino, 'kad teisėjas galėjo, 
instruktuodamas džūrimanus, pasakyti 
jiems į tąjį paklausimą nekreipti dėme
sio. Ir dalykas būtų buvęs užbaigtas. Bet 
ne! Jis visai teismą nutraukė.

Šitaip darydamas, teisėjas Pecora ne 
tik eikvoja piliečių sudėtus pinigus, bet 
jis meta labai negražų šešėlį ir ant pa
čių teisėjų! _

Tai daugiau, negu gėda!

SLA Pastogėje
Sekančią savaitę įvyks SLA pild. tary

bos suvažiavimas. Jau dabar dėl jo fa
šistų spauda pradėjo skandalą kelti. Gir
di, suvažiavime būsią norima išmesti iš 
vietų dr. Viniką ir adv. Bagočių.... Tai 
darysią “politikieriai.”

Nereikia nei sakyti, jog tai nesąmonė. 
Jų niekas nemes, nebent suradęs kokių 
netikslumų Pa. valstijos draudimo de- 
partmentas pareikalautų juodu iš tų vie
tų pasitraukti.

Suvažiavimas šaukiamas kitu tikslu: 
jis tars,zką daryti su SLA centru. Kaip 
žinia, centras ilgiau negali būti tose pa
talpose, kuriose iki šiol buvo, kadangi 
namas' griūva. Jis turės kraustytis ki
tur. Bet kur? Yra visokių nuomonių. 
Vieni pild. tarybos nariai nori jį kelti į 
buvusį “Vienybės” namą, Grandstryte, 
Brooklyne. Kiti—kelti centrą į Pitts- 
burghą. Dėl šito dalyko nėra vienos ir 
aiškios nuomonės. Dėl to teks pasigin
čyti.

Į suvažiavimą šaukiami ir visų pasto
vių komisijų pirmininkai.
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Ar Bus Karas?

Jajrtnai Užėmė Dvi Chinijos 
Salas

Hbhg Kohg. — Trimis ja
ponų laivais atvežti karei
viai užėmė chinų salą Wai- 
chdo, į pietų rytus nuo 
Chinijos sausžemio. Praeitą 
savaitę japonai užvaldė 
Chihijos salą Namo.

Abiejose salose japonaigalva didelės draudimo (in

stą'to lėktuvų stovyklas. 
Rengiasi iš jų bombarduot 
pietinę Chiniją. 

t

Mussolinis Veja Žydus iš 
Apdraudos Kompanijų

Roma. — Fulvio Suvich, 
Italijos ambasadorius Wa
shingtone, tapo paskirtas 

surance) kompanijos Reu- 
nione Adriatica vietoj žydo 
tos kompanijos vedėjo, kurį 
išspyrė Mussolinio valdžia.

“Išėstas” tapo ir žydas 
prezidentas kitos draudimo 
kompanijos A s s i curazioni 
Generale. Jo vietą jau už
ėmė buvęs Italijos finansų 
ministeris Volpi di Misura- 
ta.

Ispanijos Jiaudiečiai taiso “greituosius tiltus” perėjimui
kovotojams per upę/

VOKIETIJOS NAZIŲ 
PASIPŪTIMAS

naktį gamina ginklus ir 
amuniciją.

Čcchoslovakai Ginsis
Čechoslovakija yra vidu

rinėj Europoj. Ji savo lais
vę atgavo po pereito Pasau
linio Karo. Čechoslovakija 
užima 54,250 ketvirtainių 
mylių žemės plotą ir turi 
15,000,000 gyventojų. Tai 
demokratinė respublika. Jos 
gyventojai gins savo laisvę 
visomis jėgomis.

Čechoslovakijoj tautines 
mažumos, jų skaičiuj ir vo
kiečiai, nėra persekiojamos 
—turi pilną laisvę. Bet tas 
dar nereiškia, kad šalis turi 
atiduoti Vokietijai tą savo 
teritoriją, kur susikraustė 
vokiečiai. Čechoslov akija 
nori taikos; tą pareiškė ir 
jos prezidentasiDr. Eduard 
Benes. Bet jeigu naziai ją 
užpuls, tai ji ginsis.

Čechoslovakija turi apie 
200,000 armijos ir iki 2,000,- 
000 išlavintų rezervų. Ji tu
ri virš 1,000 gerų karo lėk
tuvų, apie tiek tankų ir la
bai daug sunkių kanuolių. 
Čechoslovakija turi didžiau
sius ginklų ir amunicijos 
fabrikus visoj Centralinėj 
Europoj ir jai ginklų ne- 
stokuos.

Vqkietijos naziaip paver
gę Austriją, gavo progą di
desnę pusę Čechoslovakijos 
apsupti i š pietų-vakarų- 
šiaurių. Naziams turinttaau 
talkininkais Lenkiją ir Ven
griją, Čechoslovakija veik 
visa apsupta; tik mažas jos 
kampelis rytuose rubežiuo- 
jasi su Rumunija. Bet Če- 
choslovakiją apsupa’ aukšti 
kalnai, kuriais eina jos sie
nos. Ten ji turi daug for
tų ir gali gerai gintis.

Nazių Talkininkai
Europoj Vokietijos nazių 

karo talkininkas yra Lenki
ja, kuri turi pavergus apie 
12,000,000 kitu tautu žmo- 
nių. Ji gali išstatyti apie 
3,000,000 armijos, turi daug 
orlaivių ir užtenkamai tan
kų. Kitas nazių talkininkas 
yra Vengrija, kuri su pagel- 
ba Vokietijos nazių greitai 
mano turėti. 150,000 armi
jos. Trečias Vokietijos ka
ro suokalbininkas yra fašis
tinė Italija. Italija pavergė 
Ethiopiją, dabar turi su ko
lonijomis apie 55,000,000 gy

Vokietijos naziai yra ka
ro organizatoriai. Jie ne
duoda pasauliui • ramybės 
nei vienai dienai. Pasimo- 
jo pulti ant Čechoslovakijos. 
Jie prarijo Austriją, o da
bar nori pavergti Čechoslo- 
vakiją. Vokietijos naziai 
reikalauja, - kad Čechoslova- 
kija atiduotų savo Sudėtą 
Vokietijai, nes ten, sakoma,, 
gyvena didžiuma vokiečių, 
apie 3,500,000. Hitleris ir 
Goeringas nazių suvažiavi
me tiesiai grūmojo Čecho- 
slovakijai karu, jeigu ji ne- 
išpildys Vokietijos nazių 
reikalavimo. Čechoslovaki- 
joj naziai1 Teikalauja leisti 
jiems nubalsuoti, su kuria 
šalim jie nori būti. Jie iš
provokavo kelis ginkluotus 
susirėmimus su šalies poli
cija.

Hitleris šumina ir ■. sako, 
kad jo karo laivynas, orlai
vy na s ir armija pasirengę 
kariauti kad ir 30 metų. 
Nurernberge 280,000 nazių 
laikė kongresą ir karinius 
paradus. Ant Čechoslovaki
jos sienos stovi apie 200,000 
nazių armijos, su daug tan
ku ir karo lėktuvų. Virš 
300,000 nazių armijos pa
statyta prieš Franci ją 
Rheino pasieny ir Siegfried 
tvirtumose. Tuo kartu Vo
kietijoj dar apie milionas 
kareivių laiko karo prati
mus. Hitleris veidmainiau
damas ramina Belgiją, kad 
jis nieko prieš ją neturi, ir 
įsakė savo fašistams ma
žiau veikti prieš .Lenkiją 
Danzige ir kiįur.

Vokietijos naziai • turi 
apie 4,000 karo lėktuvų, apie 
2,000 tankų, gerą naujai iš- 
budavotą jūrų laivyną ir da
bartiniu laiku 1,500,000 ar
mijos.

Jie ’išilgai Franci jos sieną 
išbūdavo j o tris eiles tvirtu
mų. Pirmoji yra vadinama 
Siegfried, kur kas 600 pėdų 
yra išbudavota cemento for
tas, apkasai ir požeminiai 
pasislėpimai. Tos tvirtumos 
turi viso apie 300 cementi
nių pasislėpimo punktų, gi
liai po žeme amunicijai san
dėlius ir tęsiasi nuo Švei
carijos prie viso Francijos 
rubežiaus ir ties Belgija. 
Vokietijos naziai dieną ir 

ventojų, užlaiko 1,300,000 
pastovios armijos, turi dide
li ir modernišką karo laivy
ną ir iki 4,000 orlaivių.

Bendrai Vokietija, Itali
ja, Lenkija ir Vengrija (be 
Italijos kolonijų) turi apie 
510,000 ketvirtainių mylių 
plotą ir 152,000,000 gyven
tojų. Jos gali išstatyti iki 
15,000,000 .armijos. Dabar 
užlaiko virs 3,000,000 armi
jos ir turi iki 12,000 lėktu
vų, daug tankų ir stiprų ka
ro laivyną.

čechoslovakijos Draugai
Čechoslovakija turi ben

dro apsigynimo sutartis su 
Sovietų Sąjunga ir Franci- 
ja. Franci j a turi bendro ap
sigynimo susitarimą su An
glija. Prie to, čechoslova
kija, Rumunija ir Jugosla
vija sudaro taip vadinamą 

(Mažąją Antantę; pagal jų 
(sutartį, jos vieną kitą pri
valo ginti.

Sovietų Sąjunga pareiškė, 
kad jeigu naziai užpuls Če- 
choslovakiją, tai ji ateis jai 
į pagelbą. Šiomis dienomis 
suėmė Vokietijos nazių lai
vą “Bahrenfeld,” kuris šni- 
pavimo tikslu buvo/įlindęs į 
Sovietų Murmano jūras. So
vietų šalis numato didelį 

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUčlUS 
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

YPATINGAS NARIŲ
/ REUMATIZMAS

S Gerb. daktare, malonėkite 
ir man patarti apie mano 
ligą. Aš esu moteris 51.me
tų amžiaus, sveriu 150 sva
rų, ūgio 5 pėdų ir 4 colių. 
Esu vedusi. Vaikų neturė
jau.

Aš turėjau dvi operaci
jas: viena — išėmė -man 
tonzilius, o antra — dabar 
da nesenai išėmė tumerį iš 
gimtuvės. Gyvenu ant ūkio. 
Maistą valgau, maždaug, 
pagal jūsų patarimus, ,bet 
ir iki valiai prisidirbu. Bet 
man labai skauda rankų 
pirštus, labiausiai per sąna
rius, o ypač kaip koks oras 
mainosi. Kai kada net su
tinsta per narius. Kai ka
da negaliu nė užmigti.

Ar tai galėtų būt artri
tas ar neuritas? Ir kaip 
galima būtų nuo to pasigy
dyti? Ar yra kokių gyduo
lių? Koks maistas man 
tiktų ?

Tas skaudėjimas jau ma
ne kankina kokie du metai, 
o labiausiai, kai daug pa
dirbu ant ūkio su pirštais, 
ar tai ravėt žoles arba ka-
sinėt žemę.

Malonėkit patarti per 
“Laisvę.” Tariu labai ačiū.

ATSAKYMAS
Jums, Drauge, veikiausia' 

yra artritas. Savo rūšies 
tūlų narių įdegimas. Taip 
galima išvadžiot, viena, dėl
to, kad Jums išėmė tonzi
lius,—tur būt, ne be prie
žasties, — tur būt, kad jiė 
Jums buvo chroniškai ap
krėsti bakterijomis ir buvo 
patinę, skaudūs. O sugedę 
tonžiliai labai dažnai velka 
paskui save kokių reumatiz
mų eilines. Tai viena—ton
ziliai Jums galėjo bent dali
nai prisidėti prie pirštų ma
rių įdegimo.

Antra — Jūs sunkiai dir- 
batė, lauke, visokiam ore. tų daryti peri j odiniai.

karo pavojų, bet ji yra ra
jui. Raudonoji Armija, or- 
laivynas, tankų korpusai ir\ 
jūrų laivynas yra galingi ir 
visada pasirengę. Tautų 
Lygoj Sovietų atstovai rei
kalauja visų demokratinių 
šalių veikti prieš karo agre
sorius.

Tolimuosiuose Rytuose 
Japonijos užpuolimai atrem
ta. Bet karo pavojus nepa
sibaigė. Sovietai skelbia, 
kad Japonija ant Sibiro sie
nos turi 400,000 armiją, 650 
tankų, 500 karo lėktuvų ir 
1,200 kanuolių. Bet Sovie
tai prieš Japonijos imperi
alistus ten turi užtektinai 
karo jėgų.

Fra nei j a, kaip tik susi
darė karo pavojus, tai pa
šaukė rezervistus ir armi
ją davarė iki 1,200,000. Vis
ką priruošė apsigynimui ir 
Čechoslovakijos apgynimui. 
Jos armija, orlaivynas ir 
laivynas yra puikiai įreng
ta. Ant Vokietijos sienų ji 
turi neįveikiamas Maginot 
tvirtumas, po žeme net iki 
350 pėdų penkių aukštų pa
sislėpimus, amunicijos san
dėlius ir kelius. Ji turi ga
lingą karo industriją.

Anglija persergėjo Hitle- 
(Tąsa ant 4-to puslapio)

Dažnai gaunate apsišaldyti 
pirštus. Vis daugiausia 
pirštais dirbate. Šitokia ap
linkybė irgi prisideda . prie 
pirštų narių gedimo. Kiek 
galima, vengkitė tokių dar
bų, pasilsėkite.

Trečia — gal ir svarbiau
sia, Jūs, sulyg savo am
žium, jau būsite gal perlei- 
dus gyvenimo pakaitą. Jums 
kiaušidės nebeveikia. Jums 
ir gimtuvė, tur būt, ilgą 
laiką nebuvo sveika, nedavė 
Jums nė vaikų turėt, augo 
joje navikas, kurį galop ne
senai Jums išėmė. Gyveni
mo pakaita padaro esmingų 
organizme perversmų. Tarp 
kitko, neretai įsitąiso chro
niškas narių įdegimas dėl 
pablogėjusios medžiagų 
apykaitos organizme iš 
priežasties nebevei kimo 
kiaušidinių liaukų, ir gal da 
kitų liaukų nesusitvarkymo.

Gerai, kad pasirenkate 
nesugadintą maistą. Ir to
liau taip darykite. Jums 
ypač svarbu kalkės. Dau
giau pieno, sūrio, kiaušinio 
trynių, žalių lapuotų daržo
vių, vaisių, rupesnių javi
nių valgių.

Reikėtų Jums ir vitamino 
A ir kitokių vitaminų ir 
mineralų. Jų gausite su ne
sugadintu maistu. Be to, 
gaukite dar gi ir pieno kal
kių : Calcium lactate or Cal
cium gluconate, 1 pound 
(powder), imkite po arbati
nį šaukštuką, su pienu, 3 
kartus kas diena, ilgą laiką, 
imkite ir žuvų aliejaus, 
bent po gerą šaukštą kas 
diena. lodo tinktūros po la
šą. Būkite saulėj, jums 
daug padėtų Trumpųjų 
Bangų Dijatetmija — Short 
wave diatherriiy ir ititfU-
vijoltetiniai spinduliai nup 
tam tyčia lempos. Ir—labai 
svarbu — kiausidinliį liaukų 
sunkos įčirškimai į raume
nis: ovarian extract — fol
licular. Gydytojas tai ture-
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KUR JŪROS DUGNE AUGA GĖLES, JA
VAI IR GANOSI KARVUTES

Rado Jurose D idelius Turtus
Kapitonas John D. Craig-džius” per šimtmečius su- baisi jūrų audra. Laivai bu-

ISTORINIS MOKSLO VEIKALAS VOS
NEŽUVO KAIP “ŠLAMŠTAS”

“Lietuvos Ūkininkas” su ! gėlių, bet jie ypač garsūs 
pasigerėjimu rašo apie H o- savo tulpėmis visokių-spal- 
landiją, kaip apie šalį “ma- vų. Gėles dabar gabenamos 
žytę, bet labai kultūringą; net lėktuvais Į Paryžių, 
ir turtingą”; ypač stebisi,, Londoną, Hamburgą ir ki- 
kad holandai atkariavo di-1 tu r. O iš kai kurių gelių bo
rtelius žemės plotus nuo jū- ■ landai gamina aliejus, nau- 
ros. Sako, h olandas labai, dojamus vaistams ir kvepa- 
prisirišęs prie savo žemės j lams.
plotelio irbrangina kiekvie-jMILžINIŠKOS HOLANDŲ 

jos pėdą: ! KOLONIJOS
“Rolandas žino, kiek reikė-' Daugclis iš ben(]ros lictu.

■ viškos publikos irgi stebisi 
į “mažytės” Holandijos kul- 
| tūra ir gerovišku ūkiu; sa- 
I ko, Holandija teturi tik 
12,692 ketvirtaines mylias 
žemės; o Lietuvos dabarti
nis plotas—21,488 ketvirtai
nių mylių; tai kodėl Lietu- į 
va negalėtų pakilt bent taip, ' 
kaip Holandija?

Bet čia pražiūrima fak- , 
tas, kad Holandija, turinti 

i “namie’ tokį mažą plotą su 
' 8,557,000 gyventojų, v; 1 ’ 
I milžiniškas kolonijas Azi-

mės plotelį apgintų nuo jū- r 
ros, kad tiesiog iš jūros na-! 
gų jį išpieštų. Juk didelė; 
Holandijos dalis yra žemiau 
jūros lygio, tai reiškia jū
ros paviršius yra žymiai 
aukščiau už žemės paviršių. 
Kad apsaugotų savo žemę, 
holandai turėjo pajūry pa
statyti milžiniškus akmens, 
pylimus, kurie sulaiko jūros; 
vandenį, neleidžia jam už-' 
lieti jų žemės. Visas! 
tas žemumas, kad jos1 
~ r-j i - i iiuiz.midn.cio nmvm icio nza-nebutu per drėgnos, ho- . • m i i •• TT i j- 
i , .^.v1 . , i]oi. las kolonijas Holandi-landai jsvagoio daugybe ka-; • J v_ _ . . ... A . ” _ . . . ha iizome seninu, kada linainalu, kurie nėra visai siauri, 
ir negilūs. Kai kuriais jų j 
plauko ir nemaži laiviūkš- 
čiai. Holandai ir dabar turi 
akyliai stebėti tuos pylimus,' 
kad kur nors pro juos ne
prasiveržtų vanduo, kad jū-| 
ros bangos jų nesuardytų. 
Yra daug įvairių gražių pa
davimu, o gal jie buvo ir ti
kri faktai, apie tą holandų ' 
sargybą prie jūros. Daug 
kas, gal būt, girdėjo plačiai 
ir už Holandijos sienų paj)li- 
tusią pasakaitę apie herojiš
ka berniuką, kuris Savo del
nu ilgą laiką sulaikė pro ! 
pylimus prasiveržusią van-[ 
dens srovelę, kuri vis didė- 
dama grasė sugriauti pyli
mą, ir tuo būdu išgelbėjo 
Holandiją . . .

“Tačiau ne tik praeity 
holandai kovojo su jūra. Ta ■ 
kova tebeina ir dabar, šiuo 
metu holandai vykdo tikrai | teistas mirties bausme, 
milžiniškus Zuider’io jūros' 
nusausinimo darbus. (Zui-i Šis slonius buvo užlaiko- 
derio jūra—tikriau sakant ,jmas tulo.s religinės buddis-

sugrįžo iš Dominican Res
publikos (Centralinės Ame
rikos pakraščio), kur jis 
buvo mokslinės ekspedicijos 
tikslais. Jis tyrinėjo Beloit 
Universiteto naudai.

Kapitonas Craig sako, 
kad jo mokslinė ekspedici
ja padengė po vandeniu di
delį plotą ir nutraukė 8,000 
pėdų vaizdų, judamiems pa
veikslams, veik pusę ‘ iš jų 
spalvinių.

Ekspedicija daug gavo 
mokslui. Sako, kad ten 
įvairiausių ryklių ir 
tokių gyvių. Kas juos 
biausiai interesavo, tai 
ralų “medžiai.” Sako, 
tūli koralų “medžiai” 
iki 300 pėdų aukščio ir

ki-

kad 
yra 
nuo

i budavojo tam tikri maži va
baliukai. Koralų “medžiai” 
yra iš kalkių, kieti kaip; 
uola. Jie praeityj ir dabar 
dar tankiai būna nelaimė
mis laivams.

Kapitonas Craig su pagel- 
ba savo narūnų surado ir 
Ispanijos laivus, kurie virš 
300 metų atgal nuskendo 
su apie $70,000,000 vertės 
aukso, sidabro ir kitų gery
bių.

Ispanijos šešiolika laivų 
(galerų) vadovystėj vieno 
didelio laivo 1632 metais iš
plaukė iš Amerikos į Euro
pą. Jie vežė auksą, sidabrą įkliuvęs į koralų “medžių 
tokį, kaip iškastas, ir jau šakas. Prieš rykles jie nau- 
sulietą į plytas, perdirbtą do j o povandeninį 
į pinigus. Ties Silver Bank, Kapitonas rengiasi*’grįžt at-

vo užnešti ant koralų “me
džių” ir ten jie susikūlė.

Daug kartų buvo bando
ma pasiekti tuos turtus, bet 
iki šiol išimta tik $3,500,000 
vertės. /-Dabar kapitonas 
Craig tvirtina, kad jis sura
do tuos ispanų laivus, kurie 
yra nuo 20 iki 25 pėdų po 
vandeniu. Jie apaugę jūrų 
akmenėliais. Pažino tik iš 
retežių ir kanuolių. Norėjo 
prasimušti į vidurį laivų, 
bet šiuo kartu -.nepavyko. 
Vienas francūzas narūnas 
Renė Dussaq, kad biskį, 
būtų gavęs mirtį. Jis buvo 

v

šautuvą.

50 iki 800 pėdų ’skersai. Jieyapie 35 mylios nuo Frances gal ir išgauti tuos turtus, 
po vandeniu. Koralų “me-'Viejo išsidavimo prasidėjo V. S.

Ašarinių Dujų Nebijo CECHAI IR0DE>KAD J,E Atgijus “Numirėliuiv

aido Katės ir Viena Slaugė NE “NYKŠTUKAI” Krito Gydytojas
Ašarines dujos yra bjau- 

Ija užėmė seniau, kada jinai j rus, troškinantis chemika- 
buvo viena galingiausių Eu-

i ropos valstybių.
Holandijai priklauso va

idinama Netherlandų Indi- 
|ja: milžiniška sala Java, 
I Holandų Guiana ir kt. su 
! apie 80D tūkstančių ketvir
tainių mylių plotu ir su virš 
60 milionų gyventojų. Ten 
Holandija turi didžiausias 
plantacijas gumos medžių, 
kavos ir arbatos; iš ten 

i gauna ir įvairių medžiagų.
Taigi mažytė europinė 

Holandijos valstybė tunka 
iš milžiniškų kolonijų.-—J. C.

Šiaurės jūros įlanka — yra 
nelabai gili, bet didelė ir ga
na giliai įsiveržusi į Holan- 
diją.) Iki šiolei dideli Zui- 
derio jūros plotai yra nu
sausinti ir holandai jau ke
liais tūkstančiais hektarų 
padidino savo teritoriją. 
Nusausintose vietose įkur
tos kolonijos ir jau kai kur 
buvusiam jūros dugne auga 
gėlės, javai ir ganosi juod
margės holandų karvės.

Visus nusausinimo darbus 
kontroliavo ir finansavo 
valstybė. Iš jūros išplėštoji 
žemė suskirstoma nedide
liais gabalėliais po 6-8-10 
hektarų ūkininkams. Kiek
vienas naujakurys, nuėjęs 
į savo ūkį, randa jį jau be
veik sutvarkytą: pastatytus 
gražius trobesėlius ir kt. 
įrengimus. Už tokį ūkį rei
kia mokėti iki $5,000.”

Holandija yra žinoma ne 
tik savo lauko ūkio produk
tais, žmonių švara ir darbš
tumu, dviračiais, vėjiniais 
malūnais, bet ir gėlių lau
kais, išgarsėjusiais visame 
pasaulyje. Gėlių ūkiuose ho
landai augina įvairiausių

žmogžudis Slonius Nuteistas 
Ir Nužudytas

las. Tą gali paliudyt strei- 
kieriai ir demonstrantai, 
kuriuos policija ar kompa
nijų padaužos bombardavo 
ašarinių dujų bombomis.

Bet šunės ir katės nebijo 
ašarinių dujų; šie gyvuliai 
gali jomis kvėpuoti, mato
mai, be žalos.

Nesenai Londone atsira
do ir viena mergina, slaugė, 
kuri sakėsi nebijanti ašari
nių dujų; tad jinai buvo pa
imta ištirt.

Ši slaugė su keliomis ki
tomis buvo pašauktos j 
kambarį, prileistą ašarinių 
dujų; bet jom iš anksto 

, liepta užsidėt kaukes nuo j 
ijų.
Paskui gydytojas įsake

visos
Colombo, Ceylon. —Kan-' L.W 

dy miestelyj, pirmu kartu nusimaut kaukes, ir 
istorijoje buvo teisiamas už tos merginos tuoj pradėjo 

i žmogžudystę slonius ir nu- ašaroti, dusti ir sprengsėti, 
i tik apart vienos, kuri sakė- 
' si nebijanti tų dujų. Tad 
kitos slaugės tuoj vėl užsi
movė dujokaukes, o jinai ir 

< toliau buvo tame kambary
je be kaukės ir nieko blogo 
nejautė.

Paskui mokslininkai pa
ėmė specialiai tyrinėt tą

■ tų organizacijos ir. jis visad- 
“vadovavo” religines proce-1 
sijas, tai yra, gražiai aprė
dytas, buvo vedamas proce
sijų priešakyje.

Vieną kartą tokioj proce-, ypatingą “sesutę,” nebijan- 
slonius dėl kokios tai gįą ašarinių dujų, ir atrado, 

priežasties labai supyko_ ir ]<acĮ jos kūnas turi tokias 
pasileido nesuvaldomas beg-1 savybes, kaip šunų ar ka

čių. Tai todėl, ir ji nebijo 
ašarinių dujų. —L. U.

ti, trempdamas minią reli-! či 
ginių fanatikų. Mirtinai su-1 
trėškė aštuonis asmenis.

Kai jį pasisekė nuramint 
ir suvaldyt, jis buvo pat-' 
rauktas teisman už žmog- ■ 
žudystę. Teismas nuteisė1 
slonių nužudyt. Nors religi-1 
niai buddistai dėjo dideles 
pastangas slonių išgelbėt 
nuo mirties, vienok teismo 
sprendimas buvo išpildytas.

Išvedus slonių laukan ir 
pririšus retežiu prie storo 
medžio, gyvulys gerai su
prato, kad jo gyvenimas 
tuoj baigsis. Jis buvo labai 
neramus: ėjo aplink medį, 
išduodamas keistą balsą ir 
piktai žiūrėdamas į žmogų, 
kuris užtaisinėjo šautuvą. 
Vienas šūvis į kaktą slonių 
paguldė. —P.

Hitlerio maršalas Goering I 
apšaukė cechus 
tauta, be kultūros.”

Bet cechai nėra nykštu-' 
kai nei kūniškai nei protiš
kai. Tai stipri, gana augalo
ta tauta, nuo senai žinoma 
savo narsumu.

Jau apie 300 metų atgal gonis mirė. Tie 
cechai sukilo prieš tuometi- pašarvojo, paguldė į grabą, 
nę “Šventąją Rom'os Impe- užvožė, ir ant rytojaus su
riją,” kuri tikrumoj buvo sitarė su kunigu dėlei laido- 
vokiečių imperija. Po ilgų, Ijimo ceramonijų. 
žūtbūtinių kovų, cechai ta
da buvo sukriušinti, ir dau
guma jų išžudyta.

Pirm pasaulinio karo Če- kaimynai; o 
chija-Bohemija buvo Aus-[kelia kojas, atsistoja, 
trijos slegiama kolonija, ir ] ’ ' į
viešpatavusieji A u s t r i joj atsigeria vandens, 
vokiečiai laikė cechus ^‘že
mesnės” veislės žmonėmis.

Čechai, tačiaus, po karo 
sukūrė savo valstybę; palai
ko demokratiją ir labai ge
rai prisiruošę gint savo ša
lies demokratinę nepriklau
somybę.

Dolnia, Galicija, Lenkija, 
i—Pašaukus gydytoją pas 
! Dolnios kaimo gyventoją 
Juzefą Kozlovskį, žmogus 
čia jau pradėjo mirt, bemė
ginant gydytojui jį atgai
vint. Galų gale, gydytojas 
pasakė namiškiams, kad li

gi Juzefą

Bet vidunaktį štai prade
da kilt grabo dangtis; per
si gąsta giminės ir atėjusieji 

“numirėlis” iš-

miai nūeina sau į virtuvę ir

Sumišę namiškiai vėl šau-

Didelė Retenybė
Columbus, Ohio, rugsėjo 

12. kas tai patelefonavo še
rifo raštinėn, kad jis kuo 
greičiausiai bėgtų į namus 
po tokiu ir tokiu antrašu, 
nes ten vyras žudo savo pa
čią, ..

Šerifas Henry Cowan su 
savo pagelbininku sėdo au
tomobiliu ir žaibo greitumu 
leidosi į nurodytą vietą. 
Įbėgę stubon, jie labiausiai 
nustebo, radę moterį vyro 
glėbyje karštai besibučiuo
jant... Šeimininkas paaiš-

sakė, kad Juzefas miręs. 
Ateina gydytojas, pamato 
bevaikščiojau tį “numirėlį”, 
ir taip nusigąsta, kad plyš
ta jo širdis, ir pats gydy
tojas krinta ir tikrai nu
miršta.

Juzefas Kozlovskis gi ir 
dabar gyvena. Pasirodo, 
kad jis tik tūlam laikui bu
vo užmigęs vadinamu letar
gišku miegu. —U.

Spalva—Akliai
ma-

MERGINA ŠIAURIŲ
TYRINĖTOJA

Louise A. Boyd šiemet 
daug ištyrė šiaurių vande
nis tarpe Greenlandijos ir kino šerifui, kad jo pati la- 
Spitzbergeno salų. Iš Nor- bai myli ilgus be pertraukos 
vegijos ji žėgliniu laivu, su 
tam tikra grupe žmonių, iš
plaukė birželio 13 dieną. 
Liepos mėnesį ji pasiekė 
Spitzbergeno salą, paskui 
užsuko jos šiaurine puse 
net iki 81.30 laipsnių šiauri
nės platumos. Iš ten grįžo 
į Spitzbergeną, o rugpjūčio 
mėnesį ji praleido tyrinė
dama rytinę pusę Greenlan
dijos salos. Po tyrimo ji grį
žo atgal į Norvegiją. ,

bučkius, ir čia nėra jokia 
žudystė, o tik kasdieninis 
jųjų pasibučiavimas, parė
jus vyrui iš darbo.

Čia nepaprastas dalykas 
yra tame, kad ši porelė ne
buvo kokie jaunavedžiai, o 
jau tuzinas metų kaip jiedu 
apsivedę. • . P.

Washington.— DemokYa- 
tų Partijos Nacionalis Ko
mitetas šiemet išleido $636,-
117 savo partijinei veiklai, ma į trąšą.

Kiekvienoj šalyj yra 
Žiūkas nuošimtis gyventojų, 
kurie nesugeba pažint tūlų 
spalvų, dažniausia žalios ir 
raudonos. Žali ir rūudoni 
daiktai tokiem atrodo pilki, 
tik skirtingo tamsumo. Jie 
yra vadinami spalva-akliai 
(color-blind), nors 'jų akys 
šiaip yra sveikos.

Bet arti Danijos yra ma
ža saliukė, kur beveik visi 
gyventojai neatskiria rau
donos ir žalios spalvų. Jie 
visi yra artimesni ar toli
mesni giminės. Todėl spal- 
va-aklunlas pas juos pavel
dėtas.

Viena. — Pagal nazių įsa
kymą, yra pjaunama žolė 
tarp medžių istoriniuose 
parkuose Austrijoj ir večia-

i

Trys šimtai metų atgal i 
buvo parašyta gana teisiu-! 
ga ir įdomi knyga apie 
vabzdžius-vabalus, gražiai 
paveiksluota ir apdaryta. 
Knyga, lotyniškai parašyta, 
pateko į Britanijos Muzejų 
Londone; ten per paskutinį 
šimtą metų buvo visiškai už
miršta, ir tik dabar “atkas
ta.” Tai “Insectorum The- 
atrum” (Nustebėjimai apie! 
Vabzdžius).

Ši knyga dabar neužilgo i 
bus išversta anglų kalbon ir 
išleista. Bet jinai vos nežu
vo pirma negu pateko į Bri
tanijos Muzejų. Ją būtų su
naikinus tamsuolė giminai
tė vieno mokslininko.

Ketuhi knygos skyriai pa
rašyti Šveicarijos moksli
ninko Konrado Gesnerio. 
Pirm pat Gesnerio mirties 
pas jį atsilankė anglų moks
lininkas Thomas Penny, 
kuris toliau tęsė vabzdžių , 
tyrinėjimus ir to rašto pa
pildymus.

Penny mirė 1855 metais, 
—o jo giminaitė, brolio ar 
sesers duktė, tuos raštus 
laikė tik “šlamštais,” pra
dėjo juos draskyt ir naudot 
kaip įvyniojimų popierą. 
Laimė, kad pas tą tamsuo- 
lę laiku atsilankė kitas 
mokslininkas, Thomas Mof- 
fet, velionio draugas. Tai 
jis ir išgelbėjo daugumą tų 
brangių rankraščių. Paskui, 
Moffet su kitais mokslinin
kais šiai]) taip atsteigė bei 
papildė sunaikintas rašto 
dalis.

Nors “Insectorum Theat-

rum” toks senas veikalas, 
bet jame yra daug teisingų 
aprašymų apie vabzdžių-va- 
balų sudėtį, apie jų papro
čius ir apie būdus, kaip rei
kia naikint žalingus vabz
džius. —J.

Bulvė—“Demokratė”
Per vienus metus yra už

auginama pasaulyj 6 bilio- 
nai bušelių bulvių, sako da
bar išleista Field Muzejaus 
Spaudos knyga “The Ame
rican Plant “Migration” 
(A u gal ų 1 }e rsi k raustinė j i- 
mas Amerikoj).

Pasirodo, kad pasaulyje 
yra apie 1,000 skirtingų rū
šių bulvių, kurias ta knyga 
vadina tikrai “demokratiniu 
augalu.” Bet Chinijoj, Ja
ponijoj ir tarp afrikinių 
tautu bulvė dar menkai iš* 
siplatinus ir laikoma ne
svarbiu /naisto dalyku.

Manoma, kad bulvė pra
diniai “atkeliavo” iš Pietų 
Amerikos krašto Peru į 
Jungtines Valstijas, ir pas
kui tik iš čia pasklido po pa
saulį.

Kai bulvė pasirodė Šiau
rinėj Amerikoj ir Europoj, 
daugelis priešinosi jai todėl, 
kad Biblija niekur nemini 
tokio augalo; kiti pasakojo, 
būk bulvė esantjr nuodinga 
arba tik gyvuliam tetinkan
ti. . —Jr~

■ ■ ■38 metai atgal Jungtinėse 
Valstijose buvo tik milionas . 
telefonų, o dabar 17 milionų 
ir pusė.

Didžiausias Dieselinis Auto-' Alkanas Žmogus Gavo Labai į 
Busas New Yorke Nusivilti

New Yorke, ties Bronx 
apskrities valdybos rūmu, 
yra rodoma veikimas di
džio auto-buso, kuris yra 
varomas Dieselio inžinu, 
dirbančiu be elektros “spark 
plug.” Inžinas išvysto 
175-kių arklių jėgas; auto
busas turi šešias poras ratų 
ir gali lengvai sutalpint ir 
vežt 56 keleivius. Jis pasta
tytas Kente, Ohio.

Bet Dieselio inžinas šia
me buse ne tiesioginiai va
ro mašiną. Jis dirba elek
trą, o toji ir suka auto
buso ratus.

Numirė Lyg Susitarę
♦

Praeitą pirmadienį New 
Yorke, po num. 444 W. 35th 
St., atsisėdęs kėdėn John 
Macauley, 56 metų amžiaus, 
ramiai užmigo amžinu mie
gu.

Jo žmona, pamačius, kad 
josios vyras numirė besė
dint, rėkdama nubėgo pas 
kaimynus, kad tie pašauktų 
policiją. Subėgus kaimy
nam ją ramint, . moteris 
pradėjo tvarkyt lovą, ku
rion norėjo paguldyt savo 
mirusį vyrą. Betaisant lo
vą, ji pati sukniubo prie lo
vos ir ramiai numirė . . .

P. -

Danville, Va., miestelyj 
vienos grosernės lange gu
lėjo trys gražūs rūkyti 
kumpiai, kurie ne vienam 
sudrėkino burną, pažiūrėjus 
į juos. Vieną naktį, kuomet 
grosernė jau buvo uždaryta . | 
ir gatvės aptuštėję, vienas 
asmuo, matyt, labai mylin
tis kumpieną, išmušė krau
tuvės lanfeą ir, pasigriebęs 
visus tris kumpius, nudūmė 
savais keliais, kad ramiai 
iki valiai pavalgyt “Virgi
nia ham”. Bet kaip jis nu
stebo, kuomet apžiūrėjo, 
kad tos “hamės” nebuvo 
tikros, o tik dirbtinos iš ko
kio piolio, laikymui lange 
parodymui žmonėm.

Vėliau tie visi trys “kum
piai” atrasta išmesti i 
“dumpus.” • —P.

SKIRTINGI PLAUČIŲ 
UŽDEGIMAI

Yra bent 32 skirtingos 
rūšys bakterijų, nuo kurių 
žmonės gauna plaučių už
degimą (pneumonią).

Jungtinių' Valstijų Svei
katos Tarnyba pradeda ty
rinėjimus įvairių gydymo 
būdų ir vaistų prieš plau
čių įdegimą. Išleis $300,000 
tiem tyrinėjimam visoj šaly.
—

Tuscaloosa, Alabama. — 
Mirė negrė Dicy Spann, su
laukus 110 metų amžiaus, a



LAISVE ? Penktadienis, Rugs. 16,1938

LIETUVOS ŽINIOS
NUO ANTSTOLIO PABĖGAU, 
BET NUO VARGO — NE!

(Kaip Gyvena Kėdainių 
Darbininkai)

Daugeliui valstiečių atrodo, 
kad miesto darbininkas geriau 
gyvena, mažiau dirba, turi 
daugiau laisvo laiko pramo
goms ir t. t. Taip mano dauge
lis “kumpelninkų”, mažaže
mių, o gal nemaža ir stambes
nių ūkininkų. N/rs mieste, 
ypač vasaros metu, visur, ro
dos, darbas eina pilnu tem
pu visi nuo saulės užtekėjimo 
iki laidos kala centą prie cen
to, bet pakalbėk su jais, užeik 
pas juos j namus, aplankyk 
juos žiemos metu, ir pamaty
si, kad toli gražu jų gyveni
mas “pienu” neplaukia.

Sutikęs vieną tų vargo po
lių su lopeta ant pečių grįž
tantį iš darbo, užkalbinu. Pa
sirodė, kad tai vienas tokių, 
kurie buvo priversti bėgti į 
miesto “rojų.”

—Vistiek,—jis pasakojo
man,—darbininkui visur var
gas. Ten kaime turėjau savo 
trobelę, turėjau 2 ha žemės. 
Vargau, dirbau ir antstoliui 
“prašant”, išėjau į miestą. 

‘ Maniau, čia nors antstolis ne
ras. Nuo antstolio pabėgau, 
bet nuo vargo — ne! Atsi
krausčiau su visu “invento
rium”: su žmona ir trimis vai
kučiais, gavau prie plento dar
bo, uždirbu šiandien po 5 lt., 
bet kas bus žiemą—nežinau, 
nes cento padėti žiemai nega
liu, ką uždirbu, tą ir išleidžiu, 
nes reikia pavalgyti, apsireng
ti, nuomą sumokėti, juk ne 
vienas esu—skundėsi darbi
ninkas.

Kalbu su kitu. Ir tas tą patį. 
Šis jau matęs žiemą. Stovėjęs 
nekartą su kirviu ar pjūklu 
ties birža. Tie patys vargai, 
tie patys skundai.

—Kad nors žmogus kuo
met išsigertum ar ką, bet da
bar, laužęs kaulus per vasarą, 
bijai centą išleisti ir vistiek 
nežinai kas bus žiemą, kaip 
ją prastumsi.

—Nejaugi žiemos rųetu nu
traukiami visi darbai ?—teira- 
vaus.

—Visi gal ne, bet statybos, 
viešieji darbai ir kiti sustoja. 
Jeigu koks darbelis atsiranda, 

.tai jį pusvelčiui padirba, nes 
daug kas jo laukia. Ir taip, 
žinote, visur. Buvau katine, 
buvau Šėtoje, buvau prie že
maičių plento, visur taip, kaip 
ir Kėdainiuose. Vasarą, jei 
sveikas, užsidirbi ir tai tik 
pragyvenimui, o žiemą... jei 
kur sugriebsi centą, tai jau la
bai gerai.

Ir su kuriuo nepakalbėsi, 
kurio nepaklausi, visi tą patį

bininkui taip malonūs, kaip 
gal, kad tūrėtų būti. Imkim 
nors ir tą Ligonių kasą. Kiek 
žmogus privargsti, kol prieini, 
kol gauni vaistus, visaip kal
ba apie tuos vaistus, o kol 
gauni atlyginimą už sirgtą, lai- ( 
ką, tai gali ir numirti.

Mums amatininkams labai 
svarbus ir mokinių klausimas. 
Norinčiu išmokti amato atsi- 

;randa nemaža, o mes jų pri
imti už tikrus darbininkus ne
galime, neapsimoka, štai ir aš 

! turėjau du jaunus mokinius. 
Atvažiavo darbo inspektorius, 
nerado apsiskaitymo knygučių 
.ir surašė man protokolą. Pa
rdaviau skundą, nežinau, kaip 
išeis. . .

(Iš “L. ž”)

Įspūdžiai iš “Laisves” Pikniko 
Kelionės

šeštadienį, rugsėjo 3-čią d., 
busų komisija sueiname nutar
ti, kiok turime pristatyti busų 
rytoj rytą prie Lietuvių svetai
nės. Mums besitariant pradėjo 
lietus lyti! žiūrime vieni į ki
tus, bet nieko nesakome. O man 
jau akyse pasirodo praeitų me
tų “Laisvės” piknikas Phila- 
delphijoj. Rodos, brendu per 
aukštą žolę kelines pasiraito
jęs. “Na,” sako vienas, “tegu 
sau lyja šią naktį, bile rytoj 
būtų gražu.’”

Bet vistiek neturime ramu
mo. Skirstomės ir dejuojam, 
“ką dalysime, jeigu rytoj taip 
lys,” sako vienas.

Pasakėm vieni kitiems “la
bą naktį,” ir einame linkui na
mų. Lietus vis lyja. Parėjės na
mo, rengiuosi eiti gult, lietus 
vis dar lyja. Atsiguliau, bet už
migti negaliu.

Na, šiaip taip užsikamavau. 
Sapnuoju, kad braidžioju po 
aukštą žolę, stiklą alaus pasiė
męs ir sanvičių naminės kilba- 
sos su kopūstais valgydamas, o 
lietus kad pila, tai pila. Pabu
dęs pašokau, pribėgau prie lan
go ir žiūriu, lietus lyja, bet la
bai mažai. “Na,” sakau pats 
sau, “gal išsipagadys, būtų ge
rai.”

Ir vėl įkibau nosį į padušką, 
bet užmigti jau negalėjau. VoJ 
liojausi po lovą ant visų ketu
rių kampų, bet kas tau, akys, 
kai obuoliai, negaliu užmerkti. 
Tik staiga, brrrrr, laikrodis su
skambėjo. Tai buvo 5-ta vai. 
ryto. Atsikeliu, bėgu pirmiau
sia prie lango, žiūriu, gatvės 
sausos, bet ūkanota, širdis 
tvak, tvak, tvak, tvak, bijau, 
kad nebūtų taip, kaip sapna
vau. Apsirengiau, išeinu iš na- ‘ 

• mų, darosi lyg ir šviesiau. Einu į
pasakoja. Visi manė atvykę į 
miestą nors šiokį tokį namuką 
pasistatyti, bet, kaip pasirodo, 
ne jiems miesto sklypai, ne 
jiems namai. v

Nedaug kuo geriau gyvena/ 
ir miesto amatininkai. Rodos, 
turi žmogus dirbtuvėlę, uždir
ba ir ko jam reiktų. Užeinu 
pas vieną tokių.

—Visas malonumas,—sako, 
—kad nereikia nuomos mokė-1 
ii. Susibudavojau šiokį tokį 
laužą užmiestyje, bet irgi var
gas, toli reikia vaikščioti. Ale 
savas namas, vis maloniau.

—O kaip darbo, pakanka?
. —Dėl darbo nesiskundžiu, 
bet kas iš to, kad viską žmo
gus dirbi pusvelčiui. Uždirbi 
tik duonai, o kur visi mokes
čiai. Žiūrėk, neapsisuki ir mo
kėk, tai patentas, tai verslo 
mokesčiai, tai buto, bet kur 
čia visus ir išskaičiuosi.

—Bet dabar, rodos, ypač 
darbininkams, kiek geriau, 
nes jie yra apdrausti nuo ne
laimių, turi Ligonių kasą,— 
įterpiau pamatęs dirbtuvėj 
dirbančius du darbininkus.

' —Tai, bet ne visi tuo s ap
rūpinti, o antra, jie nėra dar-

Baltimore, Md.

ir, nekuriose vietose, 60 mylių 
į valandą.

Keliauninkai-, kaip per mies
tą, taip ir išvažiavus į atvirus 
laukus, girias ir paupius, link
sminosi, dainavo linksmas dai
neles. Kiti juokavo, o dar kiti 
kalbėjosi apie šių dienų gyveni
mą ir abelnai apie viso pasau
lio situaciją. O dar kiti žiūrinė
jo tai į vieną pusę, tai į kitą, 
džiaugėsi, matydami gamtos 
gražiai papuoštus žalia spalva 
laukus, girias ir mėlynuojan
čius vandenis, upes ir upelius.

Važiuojant per Philadelphi- 
jos priemiestį, pamatėme dū
mus rūkstant iš po mūsų vieno 
buso. Vieni pradėjo šaukti: 
“Busas dega!” Kiti šaukia: 
“Jie užgęsys. . . Jie turi rusvo 
vandenėlio kešieniuose. . .” Bu
sai sustojo. Paklausėme 
pas draiverius, “kas per 
priežastis.” Gaunam atsakymą, 
“nieko tokio, biskį ‘brėkai’ per 
standūs, nes prieš kelionę nau
jai uždėti?’ Dalis ekskursantų 
išlipom iš busų, o tai buvo prie 
pat upės kranto, kur matėme 
milžiniškų akmenų nugaras 
kyšuojant virš vandens. Kiti 
keliauninkai šaukė: “žiūrėkite, 
koki dideli čerepokai plaukio
ja virš vandenio...”

Bušų ratams leido biskį at
vėsti, ir vėl leidomės tolyn. Pri
važiavome prie Roosevelt 
Boulevard’o. Tai buvo puikiau
sias kelias, ką mes kur buvo
me matę. Visi džiaugėmės ir 
gėrėjomės važiuodami tokiu 
puikiu vieškeliu, ir gana ilgo
kai važiavome juo. Išsisukus iš 
Roosevelt Boulevard, tuoj pa
stebėjome iškabas “Laisvės” 
pikniko. Netrukus, įvažiavom į 
fauną, kur buvo laikomas “Lai
svės” piknikas. Pamatėme šim
tus mašinų ir keletą desėtkų 
bu'sų iš visų Philadelphijos 
apylinkių. Išlipome iš busų, ir 
pasileidome kai bičių spiečius į 
kalniuką. Užlipę ir gerai atsi- 
dusome, tyro oro įtraukėme, 
leidomės jieškoti stalų. Bet 
buvo jau sunku surasti, nes 
baltimoriečiai atvažiavome vė
liausia,’ kadangi mums buvo 
važiuoti toliausia. O parke jau 
buvo 5 ar 6 tūkstančiai žmo
nių.

Man bejieškant stalų, pasiti
kau jauną choristą Deltųvuką. 
Jis man sako: “Ten tavęs no
ri...” Einu į nurodytą vietą, 
pamatau abi drauges Deltuvie- 
nes ri; tuojant stąlą. Jos mane 
pamatę abi vienu žodžiu sušu
ko: “Skubinkis, eik šian pietų 
valgyti...” “Oh boy!” sakau. 
O čia akis išpūtęs žiūriu, ką 
jos čia turi. Aha, mislinu sau, 
miesčionys negalime prisily
gint! prie ūkininkų.

Mums • pietus baigiant val
gyti, prieina koki tai nepažįs
tami žmonės. Jie maloniai už
klausė: “Ar jau pasidrūtino
te kiek?” O tai buvo newjorkie- 
čiai, nuo kurių dd. Deltuvienės 
pasiskolino stalą. Padėkavojo- 
me newjorkieciams už paskoli- 
linima stalo, atsisveikinome 
su jais, ir pradėjome lipti į 
kailiuką, kur buvo tirštai ap
gyventa piknikiečiais.

Kadangi aš buvau prižadėjęs 

toliau ir toliau, darosi vis švie- j 
siau ir šviesiau, nagi, ir saulu
tė pasirodė.

“Aha,” sakau sau, “bus šian
die malonu ir gražu.” Linksmai 
žygiuoju prie Lietuvių Svetai
nės, matau jau laukia 3 busai j 
susirenkančios publikos. Prie- 
jau prie svetainės, pamačiau ■ 
daugybę žmonių. Vieni lipa į 
busus, kiti bėgioja j ieškodami 
komisijos, norėdami nusipirkti 
bilietus, važiuoti į pikniką. Bet 
komisija atsiprašinėja, sakyda
ma: “Negalime bilietų daugiau 
parduoti, nes busai pilni, o 
daugiau busų negalima gau
ti...” Negalėdami nusipirkti 
bilietų, vieni pyksta, kiti kitaip 
išmetinėja, o dar kiti gailėjosi, 
kad nenusipįrko pirma laiko, 
dabar turėjo pasilikti namie.

Lietuvių Svetainė taipogi bu
vo atidaryta prieš išvažiuo
jant busam. Daugelis važiuo
jančių į pikniką užėjo nusipir
kti pašlapinti liežuvėlį, kad ge
riau galėtų dainuoti važiuojant 
busais. Busai apleido Lietuvių 
Svetainę kai 7 v. ryte. Busams 
pervažiavus Baltimorės miestą, 
išėjus į atvirą vieškelį, pasilei
do kai liūtai. Leidosi po 40, 50,

i

Norvegijos laivo “Titanian” įgula atsisakė būti laive tuoiiiet,\kai į jį krovė (Balti- 
morėje) daiktus Ispanijos fašistams.

piknike dirbti, lai atsiprašęs 
savę kompanijos, leidausi jieš
koti pikniko komisijos.

Tuoj susitikau d. Buknį ir 
jam perstačiau save, kad noriu 
dirbti. Draugas Buknys man 
sako: “Palauk čia minutėlę,” ir 
nueina. Netrukus sugrįžo ir- 
priduoda man $100 vertės 
“barčekių,” ir sako: “Pardavi
nėk barčekius, d. Vitkau...” 
Stojau į darbą. Pasirinkau 
vietą tarpe virtuvės ir saliūno, 
kad galėčiau patarnauti alkiui 
ir troškuliui. Matė mane tie, 
kurie norėjo užsikąsti, matė ir 
tie, kurie norėjo išsigerti. Tu-Į 
riu pasakyti tiek: Barčekius 
pardavinėjant, nėra kada 
snausti. Vienas sako: “Duok 
už kvoterį,” kitas, “duok už pu
sę,” o daugiausia sako: “duok 
už visą dolerį.”

Na, jeigu parduodi už visą 
dolerį, ar už pusę dolerio če
kiu, tai dar pusė bėdos, bet kai 
prisieina parduoti už kvoderį 
ar mažiau, tai ima . daug laiko 
krapštytis, pakolei Isučiupinėji 
juos suplėšyti. Mat, “Laisvės” 
padirbtus “barčekius” aš visgi 
negaliu pagirti, kad jie yla ge
ri pardavinėjimui: perdaug 
sniulkūs, neparankūs pardavi
nėjimui.

Na, kaip ten nebuvo su bar
čekių išžiūra, bet visgi aš jų 
išpardaviau už $100. Draugas 
Buknys negavo atgal nei vieno 
barčekjo nuo manęs, o pasiėmė 
pilną šimtinę, žinoma, pagelbė
jo man pardavinėti barčekius 
d. Pasarskis, bet aš ton vieton 
pagelbėjau d. Staniui. Barče
kių pardavinėtojų buvo perma- 
žai “Laisvės” piknike, todėl ka
trie draugai tą darbą d.irbo, tu
rėjo gerokai padirbėti. Kartą 
d. Buknys priėjo prie manęs ir 
klausia: “Gal draugas gersi 
stiklą alaus, aš atnešiu, ar gal 
valgysi sanvičių ? Bet draugui 
Bukniui trumpai atsakiau: 
“Neturiu laiko.” Ištikiu jų, tuo 
laiku, buvo ddižiausia -“bizė,” 

pieš “skubinausi pabaigti išpar
duoti visus barčekius, nes jau 
laikas buvo važiuoti namo.

Aš ir d. Stanys susijieškojo- 
me pikniko komisiją, pridavėm 
už parduotus barčekius pini
gus, leidomės į pakalnę prie 
busų, kurie., jau tik mudviejų 
laukė. Priėjau prie buso, ku
riame aš turiu važiuoti, gaunu 
nuo draugų pasažierių vėjo. 
Jie man sako: “Tu važiuojant 
į pikniką mums davei pamoks
lą, kad laiku susirinktumėm 
prie busų, kai bus laikas va
žiuoti namo, mes tavęs paklau
sėme, laiku susirinkome, bet 
kai dabar matome, tai tu .pats 
pavėlavai.” žinoma, draugai 
pasažieriai turėjo pilną teisę 
mane pabarti už pasivėlavimą 
ateiti prie busų, bet kada pa
aiškinau priežastį pavėlavimo, 
o ir nebuvo perdaug pavėluota, 
tik 15 minučių, tai draugai sa
kė: “Na, tai jau šituo kartu 
atleisime, bet kitą metą, tai jau 
vaktuokis.”

Sulipome į busus, leidomės 
linkui namų, čia jau ir nakties 
tamsuma užviešpatavo. Pasida
rė lyg ir nesmagu, kad turėjo
me skirtis nuo tūkstančių bu

vusių piknike draugų, bet ka
da buse užtraukėm linksmas 
daineles, kiti kalbėjosi, o dar 
kiti visokius “džio.kus” pasako
jo, tai nei nepasijutome, kai 
laikas prabėgo, čia jau paste
bėjome, kad jau tik 30 mylių 
iki Baltimorės. Bet paskutinis 
busas, kuriame aš . važiavau, 
pradėjo lyg ir šlubuoti. Tolyn 
aršyn, o toliau dar aršiau, o 
pirmutiniai 2 busai, kai nuėjo, 
taip nuėjo. O mes trečiam bu
se vis iš valios šlubuojam vis 
arčiau ir arčiau linkui namų. 
Čia pamatėme pirmuosius 2 
busu mūs laukiant. Privažiavę 
sustojome. Draiveriai mums 
sako: “Fiat tire,” ims kokią 15 
ar 20 minučių pataisyti...” 
Visi išlipam iš busų, vieni eina
me išsigerti, kiti sanvičių su
valgyti, o dar kiti taip sau 
vaikštinėja. Man bestovint prie 
buso, kur “tirę” taiso, prieina 
prie manęs žmogus, paduoda 
man ranką ir sako: “Sorry 
that happened.”

Aš pakėliau akis, žiūriu, kad 
tai tas žmogus, nuo ko mes tu
rėjome pasisamdę busus. Mat, 
aš imdamas busus nuo jo, jam 
dar ofise priminiau, kad duotų 
gerus busus, kad neturėtume 
kelionėj trubelio. Todėl jį ir tas 
mažiukas “trubeliukas” nugaz- 
dino. “Tire” sutaisius, vėl lei
domės linkui namų. Nors tai 
jau buvo welyfas laikas, bet 
dainoms, dainelėms ir draugiš
kiems pasikalbėjimams niekad 
nepervėlu.

Na, jau ir namie. Čia jau 
Lietuvių Svetainė. Bet pikniko 
dalyviai nelabai skubinosi lipti 
iš busų. Atrodė, kad nelabai 
džiaugėsi sugrįžę namo. O tai 
vis dėlto, kad nenorėjo skirsty
tis į visas miesto dalis, kadan
gi ištisai per 20 valandų virš 
100 draugų ir draugių, pažįsta
mų, prietelių ir darbininkų rė- 

patenkinti, dėl ne mūs pačių 
priežasties.

Dabar busų komisija širdin
gai dėkavojame visiems mūsų 
draugams-ėms ir visiems mūsų 
prieteliams už gražų taip bu-
suose, taip piknike užsilaikymą 
ir draugiškumą? A. Vitkus.

Ar Bus Karas?
(Tąsa iš 3-čio puslp.)

r į, kad jeigu jis puls Čecho- 
slovakiją, tai Anglija ka
riaus prieš Vokietiją. Ji pa
ruošė visą karo laivyną vei
kimui, tvirtina armiją iri 
orlaivyną. Sako, kad jos fa-Į 
brikai kas mėnuo gali duoti 
po 400 naujų karo lėktuvų.

Jugoslavija ir Rumunija, 
pagal Mažosios Antantės 
sutartį, turėtų ginti Čecho- 
slovakiją. Tai gana stiprios 
valstybės. Rumunija, pagal 
Tautų Lygos konstituciją 
turėtų perleisti Sovietų Są
jungos Raudonąją Armiją 
per savo teritoriją apgyni
mui Čechoslovakijos. Gal 
ji tą ir padarys. 1877 me
tais ji per savo teritoriją 
buvo perleidus Rusijos ar
miją prieš Turkiją.

Jugoslavija stipri valsty
bė, nuolatos buvo ant peilių 
su Italija, kuri yra paver
gus slavais apgyventas te
ritorijas Adriatiko pajūryj. 
Bet Jugoslavijoj gyvena 
daug rusų baltagvardiečių. 
Jie paveikė į valdžią ir pas
kutiniais laikais Jugoslavi
ja pradėjo draugauti su 
Mussoliniu ir kitais agreso
riais.

Bendrai Čechoslovakija,
mejų, o ir didelis skaičius jau
nuolių choristų, visi, kai vie
na milžiniška šeimyna, links
mai laiką praleidome, be jokių 
trukšmų, be jokių nepasitenki
nimų, visi ir visos • skirstėmės 
su pilna linksmumo šypsą visų 
veiduose. Visi juokaudami, 
vieni su kitais atsisveikindami, 
vieni .kitiems ačiavo už tokį 
gražų ir malonų draugiškumą 
ir pasilinksminimą, kuriuo ne 
taip jau tankiai turime progą 
pasidžiaugti.

Prie pabaigos, dar turiu pri
siminti, kad busų komisija la
bai apgailestaujame tuos mūsų 
draugus-es ir prietelius, kurie 
norėjo su mumis važiuoti į 
“Laisvės” pikniką, bet dėl ko
kių nors priežasčių negalėjo 
įsigyti busų bilietų laiku, bet 
prašė parduoti jiem bilietus, 
kada jau busai buvo pripildyti 
su pasažieriais, p. daugiau bu
sų nebuvo galima gauti. Mat, 
ant rytojaus buvo Labor Day, 
tai busai būna išrandavoti ir 
trumpam pareikalavimui visai 
negalima gauti. Todėl, gerbia- į 
mi prieteliai, ateinantį metą,

Sovietų Sąjunga, Francija, 
Anglija ir Rumunija užima 
apie 26,300,000 ketvirtainių 
mylių plotą ir turi apie 
800,000,000 gyventojų. Tai 
bus bent šešis kartus dides- 
ne jėga, negu Hitlerio ir jo 
šalininkų. Taigi, pasaulinių 
demokratinių valstybių jė
gos yra kur kas galinges
nės, negu agresorių, jeigu 
prie jų priskaitysime ir Ja
poniją, kuri gali prisidėti 
Hitleriui į pagelbą, užpul- 
damą Sovietus iš rytų.

Padėtis Ispanijoj
Susidaręs naujo pasauli

nio karo pavojus dalinai nu
stelbė karą Ispanijoj ir Chi- 
nijoj. Fašistai su didžiau-
siu pasiutimu puolė liaudie- 
čius Ebro upės ir Valenci- 
jos frontuose, bet pralaimė
jo. Atakoj vien italų fašistų 
dalyvavo apie 85,000, bet 
jie prakišo. Tas parodo, 
'hųd Ispanijos liaudies armi
ja sustiprėjo, geriau apsi
ginklavo ir sugabiai veikia.

Mūšiai Chinijoj
Japonai vėl metė 100,000 

naujų kareivių prieš chinus 
Hankowo fronte. Mūšiai ei
na su pasikeitimais, tai vie
nos, tai kitos pusės naudai. 
Japonai buvo užėmę 
Kwangtsi miestą. Rugsėjo 
10 chinai juos skaudžiai su
mušė ir iš jo išvarė. Pra
nešama, kad japonai panešė 
baisius nuostolius. Tūlose 
japonų armijos dalyse pra
sidėjo karštligė—daug kar
eivių sergą. Vietomis ja
ponai pasistūmėjo pirmyn 
prie Hankowo, bet vis vien 
jis dar yra toli. D. M. š.
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• Ruošiama šaunus programas, kuris greit bus •
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• • Toje pat priprastoje vietoje. • .

• LABOR LYCEUM SALĖJE •
• 949 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y. •

• Programas prasidės 3 valandą po pietų. •

• Šokiai prasidės 7 vai. vakare. •
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Orui Atvčstant Gerkite Brocket’s Ale
X

Šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 
Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 

mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
Jis yra daromas iš grynų miežių salyklos su Europiškais apyniais. 

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistų.

Ėlius-AIe yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl visokiame klimate jis yra naudingesnis gerti, jis 

paakstina jūsų kūną energingiau veikti
Lietuvių bizniai, kurie verčiatėsi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristatę 4 lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savp kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co., Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.

pasirūpinkite įsigyti bilietus 
laiku, o tuomet bus jums ir bu-! 
sų komisijai smagiau ir geriau. 
O šiaip komisija nelabai kaip 
jaučiasi, kad negalėjome visus

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas
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by Walter Kubilius 
Part III

N ONE HAND we see organiz
ed groups of young people cen

tered around some definite
base of progressive action. The 
opinions of this group in regard to 
the war danger have been discussed 
last week, but we would be wilfully 
blind if we regard these groups as 
100% representative of youth. They 
are the vanguards; they are the ones 
from whom much will be accom
plished and from whom future lead
ers of civilized society will arise.

Young people are just as human 
as the elders. By saying “human” 
we mean that they possess 
faults—they are divided into 
they have their different 
they are reactionary as well
gressive; in short, in them we find 
the same divisions, prejudices and 
stupidities that we find in adults.

Making
youth can be divided 
view-point classes: 1. Progressive. 
2. Reactionary. And the third and 
by far the largest, that great mb- 
rass of young people who possess no 
belief, 
await 
store.

Warfare becomes 
of a horror. You 

king how this

Yot i and Fascism.

democracy, 
They 

and con- 
an ideal 
are jus- 
situation

Detroit Doin’s A Pair of Pants

certain 
cliques, 

views, 
as pro-

As you read these words I know 
what you are saying. You are try
ing to understand why thousands 
of young men have been duped by 
Hitlers and Mussolinis. You begin to 
wonder if I was wrong when I 
first stated that youth were ideal

a broad generalization, 
intp three

follow no stars, and somply 
whatever the future holds in

The Lost Group
will find the latter group 

You can see them on 
corners, idling the hours
You can see them hunt for 

when 
them 
what

com-

You 
everywhere, 
street 
away,
jobs anti then tire of hunting 
there are no jobs. You see 
lost, bewildered and wondering 
is going on about them.

Unable to find security and
fort—this group supplies to society 
its youthful criminals, its psycho
pathic cases and its quota of apa
thetic, disillusioned and bitter youth.

For these things are true. One 
out of every thirty-seven people in 
America is 
chances are 
Society has 
this group,
tion, to teach them trades, to give 
them jobs, to allow them a measure

a criminal — and the 
that he is a young man. 
failed to take care of 
It has failed to func-

ists, dreamers of beauty.
It is still true. Young people 

crave an ideal. Young people crave 
a purpose in life—something that 
makes the game worth playing, a 
sense of usefulness towards society 
and the universe.

And what sort of a world did 
these young people find immediately 
after the First World War? 
jobs,
self respect, 
ness, 
peace, ahd bread was the demand, 
but only 
it.

Young 
offered

No
No future. No security. No 

Nothing, but dreari- 
futility, hopelessness. Land,

Last Sunday the Aido Chorus got 
back into its tracers with an at
tendance rivaling tqe largest atten
dances of last yedr^ Wally Gugas, 
our good ole instructor, opened the 
rehearsal season with a little talk. 
To sum the talk up: rehearsals will 
be held in a new and more organiz-'of crawling around in the brush, 
ed manner. Ruth Gugas, delegate land plenty of crouching low, my 
to the Pittsburgh conference of the1""“*" ----- ----- :U1" /li
Meno, reported the findings of the 
conference to an unusually interest
ed audience. After a short and lusty 
practice an important and interest
ing meeting was held.

I had a pah' of pants—one of the 
Spanish Army pants that tears in 
one place and can then be depends 
ed on to tear all over, up and down 
all the seams on both legs. So na
turally, after'the offensive had been 
on a few days, and I had done a lot

pants were ripped in all possible di
rections. The two legs were inde- 
pepdent of each other and each one 
flapped around its respective leg, as 
immodest as a Minsky queen..

Incidentally, I’d like to mention 
Flash! The Detroit Aido Chorus!the fact that I’m over six feet tall, 

accepted an invitation to sing at ancLhave grown accustomed to the 
^faci that Spanish men are, as a rule, 
jPrert, and there hren’t any pants in 
(Spain long enough for me. Things 
i looked bad ...

the World’s Fair, in New York, on 
Lithuanian Day with some of the 
best choruses in the U. S. A.

Bulletin Special: In preparation 
for the big, opening affair of the 
winter season, on October 23rd, the 
chorus decided to hold 
hearsals every Friday at 
at Porter Hall.

Notice! Without any

extra 
7:30 p. m.

IS LITHUANIA NEXT?
Cleveland Celebrates °Germans in Klaipeda Prepare Forceful
Olympiad Victories

The Cleveland LcaDerS and the 
Collinwood LDS Youth Branches 
will hold their first Olympiad Ban
quet this coming Saturday night, 
September 17, 1938, at the Lith. 
Workers Hall, 920 E. 79th St.

It will __ „ *__  v___ _"
successful athletic activity. ’’There 
will be a 
meal, and

Demands as World Eyes Czechoslovakia
Lithuania Next, Many Claim, if Czechs Submit

of maritial happiness and to absorb 
them—makings them a part of that 
great experierfce, Life.

a sixth of the earth won

Results of Frustration
Youth are naturally dreamers 

But instead of fancies 
love—they turn to bay- 

faheist Japan, Italy, 
Where poetry should be 

are extended in sa-
Where songs should be sung, 
rise in war-calls of hatred

and
visionists. 
turning to 
onets in 
Germany.
Written, arms 
lutes, 
voices 
and fury.

From such visions it is obvious 
that a future world will be built up-

Baltimore Chorus
held its month- 

Lithuanian Hall, 
opened by our 
J. Piverunienė, 

The minutes

On Tuesday, Sept. 6, 1938, the 
Balt. Lyros Chorus 
ly meeting at the 
The meeting was 
elected chairman,
who did a swell job. 
were read by our secretary, Anna 
Kučiauskas, and were approved as 
read. A full report was given on 
the International Concert which was 
held at the Lithuanian Hall on 
April 3, 1938. The money which 
was divided among the three cho
ruses, the German, Russian, and 
Balto. Lith. Lyros, left us a total 
amount of $79.79. Another full re
port was given on the International 
Picnic held at the Russian Shpre 
July 21, 1938. The amount lcft(for 
us was $17.64. \

The Baltimore Lyros Chorus is 
going to hold a picnic at Pužaitis’ 
farm on Sept. 18, 1938, to raise 
more money for the chorus. Come 
one, come all, for a good time and 
plenty of fun and singing by the 
chorus.

The chorus wishes to -have com
rade J. D. and his family back to 
sing. An apology should be made 
by the individual who caused this 
trouble. We cannot afford to hurt 
people’s feelings and lose them from 
the chorus. If everybody hurts one 
another’s feelings the chorus will 
not exist. So everybody cooperate 
and be the best of friends to carry 
on our good work.

Three songs were accepted by the 
chorus and they are: “Dul-Dul-Dul- 
delė”, “Dar Jauna Buvau” and “Dai
nele Pinsiu”. Our conductor, Mr. 
Charles Granofsky, played these 
songs through on his violin.

Every guy and gal, every ma and 
pa, be at practice Tues. Sept. 20 at 
8:00 
8:30 
sion!

sharp, and no strolling in at 
and remember—no intermis-

your 
a man.

S. J. D., please come and bring 
family to sing and take it like 

Cheerio,
Blondie.

KAtlNAS, Lithuania.—As the eyes of the world are centered 
upon the recent war-rumblings in the Sudeten area of Czecho
slovakia the Lithuanian people feel the Nazi threat to their in
dependence. Problems similar to those now being raised by the 
Sudeten Germans in Cijechoslo-^

Everything has been taken care vakia will be raised, it is be- 
of, and thd committee hopes it will lieved, by the Germahs in the Klai- 
see all of you there having the best peda district if the Sudeten claims 
time of your life. J. M. succeed. »

celebrate four years of

good orchestra, a swell 
a dandy program.

Gardner Mount Climb 
To Honor LowellI happened to creep dow’n from 

the machine gun pit foi' a minute 
to 
from the T—Brigade, an average 

I sized short Spaniard, sees me step- 
■ ping along with what’s left of the 
pants hanging from my belt. He 
stops me and pulls a pair of pants 
out of his pack.

I smile and thank him, at the 
same time start saying that the 
pants are too short, there wasn’t 

,a pair of pants for a six-footer in 
all Spain, let along in his knap
sack. But he smiles back and un
folds the pants. I continue telling 
him that I appreciate the favor but 
the pants- are too short. He keeps 
smiling and holds the pants up. I 
look at the pants, just to let him 
know I do appreciate his gesture. 
I take the pants and hold them up 
to my waist... I looked all the way 
down the pants. I saw that they 
reached my feet—that they actually 
did fit! And I got the pants—al
most the first pair I’ve seen in all 
Spain that fit my six feet.

Now, what I’d like to know is 
this: just how did it happen that 

so Į this short Spanish comrade from

re- stretch my legs. A comrade Organize New LDS 
Youth Club

The aim of this youth 
to teach the youth the 
the LDS membership so 
would become members

a 
sad. eyed 

about the

to school

Al Ger-people found that society 
them 

world could 
one might 
straw the 
terns seized 

The men 
the banks, 
the swords __ ___ ____ _ __ v .
gave them new flags in place of the! Beechnut Grove, this Sunday, Sept, 
tatters^ 
uniforms, 
with signs 
They gave the skeleton of 
ism a new epat and said, 

“Youth! Look! 
aldry of the future! 
the blood of kings 
We offer you glory, 
er. Join our ranks!” 

And they joined. 
The student searched for a re

birth of 
searched for a job. 
searched 
The egotist searched for 
They all had their hopes. 

They were all betrayed.

old 
new 
this 
sys-

youth

* At the last meeting of the Memel 
Diet a German spokesman declared:

“We demand the lifting of the 
emergency law in the Memel dis
trict and the removal of Lithuanian 
safety police in order that the free 
people can manifest its ‘will by 
free polling to the Memel Diet”.

The spokesman demanded also 
that the electoral and other civil 
rights of about 9,000 members of 
the former two Nazi parties, sus
pended three years ago, should be 
restored.

It is stated in some quarters 
here that a delegation of Memel 
Germans who attended the Nurem
berg party rally received instruc
tions from Chancellor Adolf Hitler 
in regard to their future attitude 
toward the Lithuanian Government.

Lithuania is strategically situated 
between Germany and the Soviet 
Union. If Hitler seizes Memel he 
will have a vantage point for an 
attack upon the Soviet Union. The 
small 
thus 
land 
peace

Practice up on your yodeling all 
you guys and gals of the LMS 
Mass District ' choruses because 
Gardner is holding its annual moun
tain climb in a short while. Yes, 
another mountain climb — whether 
you can take it or not—this time 
in honor of the newest chorus of 
the Mass. District, the Lowell Cho
rus.

Here’s hoping our guests-of-honpr 
don’t fail to show up. Invitations 
have already been issued to each 
chorus, which we hope will be ack
nowledged and, of course, accepted 
as soon as possible. v

Besides the Lowell Chorus, we 
extend an extra-special invitation 
to Bridgewater and South Boston 
who have never participated in any 
of our mountain climbs. Come on 
down and let’s get more acquainted.

Real he-man grub will be provid
ed by the Gardner Lyros Chorus to 
satisfy everyone’s appetite after the 
invigorating climb.

Don’t forget the datę and meet
ing place—Sept. 25th at 10:00 a. m. 
sharp, at the Lithuanian-American 
Citizens Club, 205 Main St., Gard
ner. We’ll be seeing you.

I —Zee Kay.

city of Memel (Klaipeda) is 
second only to the Sudeten- 
in its importance to world 
and war.

dissention 
the decision to start Sunday rehear
sals at 10:30 a. m. was passed.

The secret agent’s report on the 
picnic given by the Lithuanian 
branch of the Non-Partisan League, 
last Sunday, at which the prominent 
speakers, Pat H. O’Brien and 
Richard McMahon spoke, ran in this 
fashion:-

Albina Kadys and Sophie Raman
auskas held on to their two prizes, 
giving neither introductions nor 
few moments to the the 
lads on the bench. How 
introductions?

Joan Budris is going
after work these days, so she says 
she’ll be unable to attend practices. 
Is it true ?

One of tl/e new members, Stanley 
S., didn’t waste much time getting 
around, did he, girls? Ask
alt if \the Kishon girls are coming 
to chopus practice. Wonder why 
Wally Yakštis was looking r~ 
pleased with everything? (The rest' the T—Brigade had in his pack that 
of the report is censored by yejpajr of oversized pants, and happen- 
corresp.) jed to be near my gun pit at that

The picnic season is closing with 'particular time when I^crawled out 
to stretch my legs -ewrtl air my— 
knees? I’m sure the Commisar did 
not arrange it. I can’t figure it 
out. Paul Wendorf,

Lincoln Bat. Machine Gun Co.

nothing. The 
not be worse. A 
be better. Upon 
decayed economic 
hope,
who own the factories, 

the machines, sharpenedt 
of their armies. They [a biS picnic given by the chorus, at

banners. They made new 
They painted the streets 

and childish symbols.
capital-

We are
Our 

and emperors, 
revenge, pow-

the her- 
blood is

life. The unemployed 
The soldier 

for something familiar, 
power.

18. There’ll be plenty of hot truck
in’ with the “Downbeaters” swing
ing the tong. Everyone^ come and 
enjoy yourselves, because this is 
your last chance to see all your 
friends in one place until the win
ter social season opens; that’s a long 
ways off.

* If you’re interested in the Lith
uanian language afid grammar see 
Mildred Janonis or Alice Smigels- 
kas at Sunday or Friday 
practices.

Arc you a regular reader 
“Voice” of Lith-Amcricdn

chorus

The Mask is Removed
to these youth? 
that hold noth- 
slavery and op-

What was offered 
A sham. A pose 
ing beneath it but 
pression. Illusionary victories were
offered to youth and illusionary 
symbols given to them. “See, you 
have won. The victory is yours. 

.Yours alone!” And what then?
Nothing, for it was too late. A 

bureaucracy was in power. Military 
groups held the cities in their paws. 
Fascism was triumphant and youth 
betrayed. The history of this be
trayal is now being written in 
blood.

You look on the map and say I 
am wrong. You point to the cas
cade of flags in Rome, to the mobs 
of Berlin, and to the smiling faces 
of youth—and their tight belts?

Terrorized into submission. Their 
leaders executed, exiled, and jailed 
—youth were hopelessly entangled 
in the mesh.

Flags for breakfast, salutes for 
lunch, marching, marching, march
ing. Brown shirts, black shirts, 
speeches, speeches, speeches. One, 
blood, one land, one leader. Arming, 
arming, arming. School, theatre, 
street, playground, camp, radio, 
spies, press—propaganda—drummed 
in day in and day out.

The lost group of disillusioned 
young men became mostly fascist 
because they were not permitted to 
know or be anything else. They 
were trapped like maggots in a long 
grey box.

The same trap is being set here.
Look homeward, Americans.

(to be continued)

1493 approximately twelve 
million fine ounces of gold

Since 
hundred 
have been produced in »the world. 
All this gold could be packed into 
a cube measuring forty one 
the side.

feet to

The Himalaya mountains 
graveyards of millions of

Every year hordes of butter- 
driven by instinct alone end 
lives on the ice-coated slopes.

are the 
butter-

in a 
adult

flies, 
flies 
their

Butterflies pass through the win
ter months without absorbing any 
food. (

of the 
youth?

Be up to date on Lithuanian do
ings! Read the “Voice”, it’s print
ed in English.

Your pal,
So Long.

Here in Baltimore we have or
ganized a LDS Youth Club, spon
sored by the LDS Adult Branch No. 
48. The elected sponsor was Mr. 
Raymond, 
branch is 
benefits of 
that they
of this great Lithuanian fraternal 
organization.

This Youth Club is growing in 
membership, but as yet they do not 
want to accept the adult guidance. 
At a recent meeting they ignored 
the sponsor, Raymond. According 
to the by-laws of the Youth Club 
all the finances have to be handled 
by the LDS sponsor:_and a
from the youth ęlub. Two youth 
members placed the money 
bank without notifying the 
branch. If they dislike Raymond
they can have any sponsor they 
choose. It seems to me that our 
youth club wants to have a < too- 
free hand in its activities and finan
ces.

The adult branch’s aim is not to 
dictate the youth club with a spon
sor, but to help the members un
derstand the LDS and to help them 
accomplish more as a youth branch.

To make this youth club success
ful we must work together with the 
adults of the LDS branch No. 48. 
Big work is ahead for the youth 
club in Baltimore. Our activity 
should not be based on a narrow 
business basis.

As one way of helping the club 
we discussed the possibility of hav
ing a lecture by John Orman, Sec
retary of the LDS National Youth 
Committee, and call a big Lithua- 

in‘cu??inian y0Uth meeting so that every 
’ !’ i member and friend can learn what

the LDS is and what the youth 
movement is. Johnny can explain

One per cent of all timber in 
construction in the United States 
during 1934 was destroyed by ter
mites.

DISTRICT RAMBLINGS

The Modern 
Dictionary

but 
A 

or- 
ac- 
the

Injunction ... The use of a court 
order which may be given with or 
without a hearing, depending upon 
the laws of the state, to curb as
semblage, picketing, or any other 
strike activity. The employer files 
a complaint with a judge “sitting 
in equity”; this complaint attempts 
to prove that damaging acts have 
been committed or could be com
mitted not only by the strikers 
by the officers of their union, 
single judge may then issue an 
der restraining any one engaged 
tively or sympathetically on
workers’ side of the dispute fr’om 
all strike activities, something in
cluding even mentioning that a 
strike exists. Some states and the 
federal ~ government hjive passed 
laws making it difficult for em
ployers to obtain injunctions; many 
states have not. Long prison sen
tences have been imposed on viola
tors of such injunctions.

International Union ... Or nation
al, if the organization has no locals 
in Canada or Mexico. This central 
body, through its executive board 
and conventions, controls all affili
ated local units in its particular 
craft or industry. Usually its„,na
tional executive board has the power 
to forbid strikes by shops or locals, 
although the constitution of some 
internationals grants autonomy to 
locals. Members of local units pay 
per capita dues into the internation
al, so creating a treasury that will 
support" national organizers, and 
build up unemployment, sickness, 
death and strike funds. Some inter
nationals provide transfers to mem
bers who move to another area. The 
executive board can create new 
locals and suspend charters. Inter
nationals affiliated with the A.F. of 
L. lost much of their power and au
tonomy when the A. F. of L. exe
cutive council was given, in 1936,

Joe Krakauskas, Washington Se
nators portside flipper, defeated the 
New York Yanks last Sunday. Beat
ing the best team in organized base
ball takes considerable pitching 
ability, but when you strikeout i 
eight of them in the process, ., 
that’s adding insult to injury. Last | 
year Krakauskas came up with the I 
Senators towards the waning part; “Į s™;‘""are“‘organized
nr inn ennenn nnd 1 nnlz r\nv»r in uicr x °of the season and took part in just 
5 games. He won 4 of these 5 
games, two of them from the same 
Yanks. Not bad for a rookie, ch 
what?

Jimmy Foxx, slugging first base
man of the Boston Red Sox, claims 
Krakauskas is a better prospect 
right now than Johnny Vander 
Meer, of two in a row, no-hit, no
run game fame. • Foxx should know 
whereof he speaks being the lead
ing batsman of the American Lea
gue. Krakauskas, as you may have 
gathered from his name, is a Li
thuanian rand a left-hander who 
seems headed for bigger things^

and activity carried on.
I suggest the LDS Youth Club go 

but and get more members and help 
Jessen the financial problems. There 
will then be an improvement in the 
LDS youth club activity.

From narrow business to large 
mass activity!

LDS Youth Club Member.

M«L,ES

the
dis-

I
Let

—Montanez vs. Garrison—
Headlining the card at the Madi

son Square Garden tonight for the 
second show in succession is the 
honor ‘that befalls Pedro Montanez. 
Just about a month ago Montanez 
topped the bill with Orville Drouil- 
lard over whom Pedro scored a kayo 
in five heats. Now Montanez comes 
back again, but this time against 
much ąterner opposition in Jimmy 
Garrison of Kansas City in’ a 10 
round bout.

In the semi-final Walter Franklyn 
opposes Johnny , Sharkey in a mid
dle-weight duel( while Al Davis, 
crack Brownsville lightweight, tang
les with 
spot.

pro

film-
Were

spec- 
stars

Jack Sharkey Jr. in a six

—-Wrestling—
Steinke displays 

on the Broadway
Saturday

his mat
Arepa’s 

night

Hans 
wares c 
wrestling show 
against Abe Coleman in a finish 
bout.

Animal rental agents and 
vision houses were principal bene
ficiaries recently when Frank Lloyd, 
Paramount producer-director, 
ed another big scene for "If I 
King”.

The scene, one of the major 
taeles in the picture, which
Ronald Colman as Francois Villon, 

'showed the rabble of Paris return
ing through the city’s West Gates 
laden with spoils, following the rout 
of the Burgundians in the 15th cen
tury-.

Along with 400 extra players, 
Lloyd used1 the following livestock: 
10 horses, 1 cow, 3 calves, 4 pigs, 
10 sheep,' 2 goats, 10 geese, \ 12 
chickens, 5 dogs.

James Hogan isn’t one of those 
film directors who sit in a canvass- 
back chair all day—at least he wks 
not while he was directing '50

—Boxing at B’way— I
Matchmaker Max Joss has signed ;._r ___ T._ __  __

two of the best featherweights I youngsters in Parafpount’s 
among the younger crop, Al Reid'the Legion”. Bending, lifting and 
of the Bronx, and Jdey Fontana of [running about on the set, Hogan 
the East Side, for his main bout Qf 
eight rounds at the B’way Arena 
Tuesday night. This bout is a 
“natural” and figures to sell-out the 
Arena.

the power, that formerly belonged 
to the A.F. of L. as a body, to ex
pel internationals.

Hello folks, and how arc you 
these fine cool days and cooler 
nights? Now that the lazy weather 
is gone, how about some of you 
writing?.. .Well, I hope you are 
all primed up to sing ht the K. P. 
Picnic September 18 in Montello ...

What has happened to all 
gossip columns throughout the 
trict? Is everybody sleeping? 
arrt asking you to please write,
us hear what your chorus is doing.

I think that our district sports 
comm, should get started on an 
early sports program for the coming 
season, and let’s have a good sports 
schedule...

Rumors have it that after the 
LDS youth organizer went thru the 
Massachusetts cities the- chorus 
members started talking about 
breaking up their choruses and 
joining the LDS. Well, folks, you 
can belong to both; you don’t have 
to break up ...

I have heard that:
Gardner is going to have a dance 

real soon—Norwood will have a 
concert and dance, and don’t you 
all forget to come and see us— 
So. Boston will hold a supper and 
dance — Worcester, a Sportsman’s 
Dance, concert and supper—Bridge
water, a dance—Lowell and Law
rence, a surprise that they will tell 
you all later. You remember the 
swell time we had there last year, 
well, this is something bigger...

And now that all these affairs are 
about to take place, how would it 
be if our respective choruses would 
contribute a small sum of our

prbfits to the fund for our pals who 
are coming back from Spain... 
And before I forget, I think that 
those choruses who are unable to 
reorganize and who have mq in
the treasury that is doing jlhothing, 
should turn it over 
the boys who are 
from Spain ...

Just a passing th
is mightier than the tongue, if the 
pen is used more often”.
reminder—they make 
paper, also ink, and 
new stamps. Please 
let’s hear from you. 
remain your district

—Retlaw ChinwelL

to the/fund for 
refusing home

ght—“The pen

And a 
pens, and 

oh so many 
use them and 
Until then I 

correspondent.

Letters to
The Editor

Editor:

Mike Gold to Speak
At Hillside Picnic

This is your oppor-
The

Sons of-Pitching-

figured he would measure the dis
tance he covered in a single day’s 
work so he bought a pedometer.

At the end of a week ♦ he made 
known the daily readings of his 
pedometer. Said he: “Yesterday I 
walked 17 miles. The day before 
yesterday I walked 23 miles, And 
the day before that I walked 21 
miles. Now that I know how far

The James Caldwell Club proudly 
presents Mike Gold, the noted 
columnist ahd author, at their first 
Annual Picnic, 
tunity to see him in person.
LDS branches, in particular, are in
vited to attend this monster affair. 
An elaborate entertainment pro
gram has been arranged—including 
contests in ping-pong and horse shoe 

Yes, there will be danc
ing too, and refreshments. All for 
only 35 cents.

The affair will start at 1 p. m. 
at Razanski’s place, known as the 
Old Homestead—Hillside Ave and 
Bloy Street, Hillside, N. J.—this 
Sunday, September 18, 1938.

Art. Comm.,—Kay.

I’ve walked I’m twice as tired every 
evening as I used to be. Ignorance 
certainly is bliss.”

Dear
Friday—last week—there appear

ed in your page minute biographies 
of various members in the new LDS 
Youth’ Committee.

The column merits congratulation 
for treatment and purpose.

This column credited me as * hay-, 
ing placed the LDS branch 205, 
VANGUARDS, on its “activity
feet”. Permit me to dispel this er
roneous belief. y

Whatever has been done in our 
Elizabeth LDS branch has been done 
through the initiative and coopera
tion of ALL members. No one per
son could possibly be responsible.

EDWARD PACIUNAS, chairman 
df the branch, is doing a nice job 
organizing members to attend month
ly meetings. He is unselfishly sac
rificing important time in his effort 
to reestablish our branch.

ANTHONY PACIUNAS, vice- 
chairman, and his brother, AL
PHONSE PACIUNAS, are extreme
ly loyal 
forts.

EDNA 
pondent 
waiting 
about.
LESKI i 
forts in 
branch.

Many, many others can be named 
and their efforts enumerated.

You, I hope, realize the members 
as a WHOLE are responsible for 
the reorganization and reestablish
ment of a branch—not an individual.

I refuse to accept undue credit. 
My only desire is to serve loyally 
anl honestly in any responsibility en
trusted to me.

I hope to remain a catalyst—my 
conscience ever my guide.

Your friend,
Stanley Rengto,

and cooperative in our ef-

. PACIUNAS, our corres- 
and Edward’s sister, is 
for somethings to write 

Edna and BEATRICE BE- 
are concentrating their ėf- 
organizing the girls of our
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Ispanijos respublikos gynėjai, kareiviai brenda per vandenį pulti užpuolikus 
—juoduosius fašistus. j

darbui pačiame paviete $3,- 
000.

Grįžtantiem iš Ispanijos su
žeistiem kovotojam $1,000.

Viso labo $10,500.
Čia Ne Vienų Komunistų 

Darbas

Sukėlimas tokios sumos pi
nigų šiam dideliam darbui, ko
vai dėl darbų bedarbiams, dėl 
apsaugos seneliams ir naš
lėms, mobilizavimas masių iš
rinkimui pažangių kandidatų 
j šalies valdvietes, prieš susi? 
telkusias reakcines demokratų 
-republikonų spėkas ir paga
linus kova už taiką. Ar tie vi
si visiem žmonėms geri daly- 
kai-darbai gali būt nudirbti 
vienų komunistų? Niekados!

Šie visi darbai reikalauja iš 
visų pažangiečių dasidėjimo 
sulyg išgalės.

lams, vaikas “prieš-mokyklos” 
amžiaus, turi gauti šaukštuką 
arba daugiaus “Cod liver” 
aliejaus kasdien žiemos laiku. 
Vasarą jis gauna gana “vita
mino D” nuo saulės spindulių. 
Jis privalo gauti nuo 12 iki 14 
valandų miego kasnakt, ir tu
ri atsigulti trumpam laikui po 
piet. z

Sveikatos Departmentas yra 
pagaminęs kelias knygutes 
apie vaikų priežiūrą. Viena iš 
jų liečia “The Pre-School 
Child.” Adresuotas konvertas 
su krasos ženklu pasiųstas j 
Room 342 Department of 
Health, 125 Worth Street, 
New York City, atneš šitas 
knygutes motinoms ir kitiems, 
kurie tik jų pageidauja.

F. L. I. S.

Vaje, koks sunkus ir storas.
Močiutė: — Taip, mano 

laikais, mat, darydavo žie
dus visam gyvenimui, o da
bar sumodernėjo ir žiedai, 
sumodernėjo ir porinio gy
venimo ilgis...

>:< *

nai abėcėlę? ’
Arčiukas: — Žinau, pane

le.
Mokytoja: — O kokia rah, 

dė seka raidę A ?
Arčiukas: — Visos, pane

le.
Mokytoja: — Arčiuk, ži- Su graibstė Es-Džei.

Devynių Chorų Kontesto

Rengia Lietuvių Komunistų Pirmas Distriktas

Pittsburgh, Pa.
Mūsų Kampelio Veikimas ir 

Susirinkimai

Atšalus orui pradėta šis bei 
tas veikti, pavyzdžiui šio mėne
sio susirinkimuose buvo išduoti
svarbių komisijų ir delegatų 
raportai. Ir štai kas pasi- 
briežta veikti. ALDLD 10 kp. 
laikytame savo mėnesiniame 
susirinkime padarė sumanymą 
atsišaukti į visas lietuviškas 
draugijas, esančias šioje kolo
nijoje, kad prisiųstų nors po 
vieną atstovą Sept. 14 d., š. m. 
po num. 3351 W. Carson St., 
Pittsburgh, Pa., kaip 7:30 v. 
vakare, šiame susirinkime bus 
daromi planai, kaip mes lietu-, 
viai galime padėti apginti de
mokratines teises Pennsylva- 
nijoj ir’kaip geriau prisirengti 
ateinantiems balsavimams gu
bernatoriaus ir taip pat bus 
galima sutverti ir palaikyti lie
tuvių balsuotojų lygą už demo
kratiją. Kokios pasekmės bus, 
tai ateitis parodys. Mes tiki
mės, kad pasekmės turėtų bū
ti geros, nes jau žmonės su
pranta, kas geras ir kas blo
gas. Draugai ir draugės, mūsų 
pareiga ginti savo reikalus ir 
atiduot savo balsą už tinka
mą ypatą.
Iš L.D.S. 142 Kp. Susirinkimo

Rugsėjo 4 d., susirinkimas 
buvo skaitlingas ir pasekmin
gas, mat nariais rūpėjo Išgir
sti 4-to Seimo raportu-; i< dele
gatų. Priėj ’s . ri
tėtų ir 
mums 
tai iš 
svarbu 
mo dek : .. ;i. P.- • •••
tas J. Labanauskas išduoti ra
portą ir buvo, išduotas plačiai 
apie visus Seimo tarimus. Ra
portas išduotas raštiškas ir 
priimtas vienbalsiai. Pakvies
tas antras delegatas jaunuolis 
Stanislovas Povilauskutis, ku
ris išdavė raportą lietuvių kal
boje iš laikytos jaunuolių kon
ferencijos sesijos. Užbaigus ra-Į 
portą S. Povilauskučio raportas 
priimtas \su užgyrimu ir delnų 
plojimu; visi nariai buvę susi
rinkime atidavė kreditą už tokį 
aiškų ir platų raportą. Tai gra
žus ir pagirtinas darbas. Rei
kia atiduoti ir tėvams kreditą 
už tokį išauklėjimą savo jau
nuolio. Turėtų ir kiti tėvai iš 
to pasimokyti.

Kaip Darbas Eis Toliau?

Atrodo, kad bene pirmutinės 
po seimo mūs LDS 142 kp. su
sirinkime kilo klausimas, kad 
reikia pradėti vykdyti pereito 
seimo tarimus ir jaunuoliams 
padėti pildyti ir pravesti gyve- 
niman tarimus. Taigi, ir pada- 
rytas tarimas organizuoti jau
nuolių kuopą sale LDS 142 kp. 
Tai geras sumanymas ir ant 
vietos likosi išrinkta jaunuolių- 
komitetas iš sekančių narių:' 
Pirm. S. Povilauskutis, prot. 
sekr. Ali. Mažeikaitė, ižd. Ona 
Povilauskaitė, o prie jaunuolių 
komiteto likosi išrinkta dar 3*

suaugę nariai, kurie padės jau- 
nuoliariks suorganizuoti kuopą. 
I komisija įeina ii- atsakomingi 
mūsų gabūs nariai: J. Miliaus
kas, Alex Sherbinas ir A. Va
leika. Tikimės gerų pasekmių, 
šioj kolonijoj yra gera dirva, 
tik reikia darbo nesigailėt, o 
pasekmės bus geros. Toliau gal
komisijos nariai parašys pla
čiau.

Kiek teko patirti iš jaunuo
lių pusės, tai savo užduotį vyk
do ir smarkiai rengiasi prie 
ateinančio susirinkimu mat 
jiems yra pavesta užkviesti 
atvirutėmis pažįstamus kaimy
nus bei gimines ant Sept. 23 d., 
7:30 vai. vak., turėti susirinki
mą ir išaiškinti LDS organiza
cijos tikslą ir naudingumą; 
kiek teko patirti, tai jau turėjo 
du susirinkimus vieni jaunuo
liai komiteto nariai ir prisi
rengę tinkamai išaiškint drau
gijos tikslą. Kiek yra numato
ma, turėtų, būti geros pasek
mės. Todėl aš nuo savęs pra
šau, kad visi mūsų kaimynai 
ir giminės remtų tokį svarbų 
klausimą ir paragintų savo sū
nus bei dukteris eiti į viršmi- 
nėtą susirinkimą ir paduotų sa
vo brolišką ranką LDS na
riams ir narėms ir būti savi
ninkais LDS nuosavybės, kaip 
tai viso organizacijos turto ir 
namų. Pilietis.

Antanas Višniauskas
Dainininkas baritonas Anta

nas Višniauskas iš Bayonne, 
N b. ši sekma dieni dainuos

. s ■■ .s . :: ; i \ • nuo
.i J :>O . .d. ši k/ adienį 

girdėsime ten dainuojant Viš- 
niauską, Rep.

Detroit, Mich.
Stokite į Liaudies Frontą, kad 

Laimėti Rinkimus prieš 
Fašistus

Visi Amerikos juodieji reak
cionieriai sudarė bendrą frontą 
prieš pažangiuosius kandida
tus ir valdininkus, kad užėmus 
valdvietes ir steigti fašizmą 
Amerikoje. Susivienijo Fordas, 
Kuhn, Toy, Dies Komitetas, 
kurisai jau randasi Detroite, 
inkriminuoti šmeižti unijas ir 
pažangesnes organizacijas, kad 
išmesti gub. F. Murphy ir ki
tus pažangesnius valdininkus ir 
kandidatus, ir jų vieton sudėti 
fašistus į visas valdvietes.

Kad atmušti fašistų užsimo
jimus, darbininkai taipgi orga
nizuojasi. Unijos, organizaci
jos, pašelpinės draugijos, kliu- 
bai stoja į “Nepartinę Lygą.” 
Organizuoja Nepartinius Kliu- 
bus rinkimų kampanijai. In- 
dorsuoja unijos narius ir šiaip 
pažangius žmones į visas val
diškas vietas. Vadinasi, liau
dies frontas sudarytas, ir dar
bininkų sleitas laimės.

Lietuviai darbininkai taipgi 
organizuojasi. Rytinėj daly 
(East Side) miesto, jau susior-

Cleveland® Kronika
White Motor Darbininkai už 

Vienybę

White Motor Co. darbinin
kai už John L. Lewis planą 
Automobilių Unijoje. Teko

Lietuvių Draugijos Turėtų 
Stoti Darban

Lietuviams yra skirta nedi
delė kvota, tik sukelti $200 
Cuyahoga paviete, t. y. Cleve- 
lande ir jo priemiesčiuose. 
Lietuviai visuomet atliko savo 
pareigas svarbiuose momen
tuose. Šioje kovoje už pažan
gą, taiką ir demokratiją išpil
dys prideramai.

Įvyks šeštadienį ir Sekmadienį

Rugsėjo 17 ir 18 September
LIETUVIŲ TAUTIŠKAM PARKE, MONTELLO, MASS.
Sept. 17, šokiai prasidės 8 P. M.—Bert Oris Orkestrą 
Sekmadienį, Sept. 18, programa prasidės 3 P. M.

matyti Homer Martino maši
nos išmestųjų veikėjų išleistą 
buletiną, kuris buvo paskleis
tas tarpe White Motor Co. 
darbininkų. Daugelis perskai
tę iš jo sužinojo tikrąjį 
Martin’o tikslą, šis lokalas pa
sisakė už Jdhn L. Lewis pla
ną 100%. Po to, 9 kiti lokalai 
nubalsavo už grąžinimą iš
mestųjų Auto Unijos penkių 
vadų.,

Komunistų Pažangiečių 
Didelis Darbas

Clevelande pažangiečiai ir 
komunistai pradėjo didelę 
darby/netę. Iki Naujų Metų 
Cayahoga pavietui kvotą su
kelti $10,500. Toji kampani
ja yra dėl darbų apsaugos, 
demokratijos ir taikos.

Reakcija su Dies Komitetu 
priešakyj^ puola, visą pažan
gųjį judėjimą Amerikoj po 
priedanga “raudono baubo”— 
komunistų, šalies spauda, ku
ri iš Hearsto ir kitų Walstry- 
čio bankierių ima nurodymus, 
tam komitetui turavoja. Net 
Rooseveltienė su p-le Perkins 
ir Shirley Temple skaitomos 
komunistų aukomis.

Reakcijos puolimo atmuš!- 
;mni reikalinga turėti tvirta

• ’ ■ i ■.•p'jbTi. Komunistų
w\džia šių metų 
'.'e Amerikos 

na/au. '.risėm' du dien- 
r/e't ms: “Peoples World” ir 
“Midwest Daily Record.”

Iš tų $10,500 paramai “Mid
west Daily Record” skiriama 
$2,500.

Rinkimų kampanijai mūsų 
paviete skiriama $1,000.

Darbininkų Mokyklai, lavi
nimui vadų darb. judėjimui 
$1,000.

Darbui, organizavimui neg
rų masių dėl progreso $500.

Darbui tarpe tautinių gru
pių, ypatingai lenkų, cechų, 
vengrų $500.

Darbui pamatinėse industri
jose apylinkėj Cuyahoga pa
vieto $1,000.

Partijos organizaciniam

ganizavo du toki kliubai. West 
Side (Vakarinėje dalyje) taip
gi susiorganizavo kliubas, po 
vardu Lietuvių Bepartinis 
Kliubas Rinkimų Kampanijai 
Vesti. Kliubas kviečia organi
zacijas prisidėti forie šio dar
bo, t. y., prie šio kliubo, kad 
laimėti rinkimus. Sekantis susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
rugsėjo 16 d., 7:30 v. vakare, 
Draugijų Svetainėje, 4097 Por
ter St. Atsiųskite keletą de
legatų.

Kviečia Komitetas:
Pirmininkas J. Baronas, 
Vice-pirm. M. Kemešiene, 
Rašt. M. Geralt, 
Ižd. A. May.

Geriausia proga susipažini
mui su šio darbo svarbumu 
bus rugsėjo 30 d., kur d. Earl 
Browder gen. sekr. J. V. Ko
munistų Partijos kalbės Cleve- 

.landė, Music Hali Svetainėje. 
Čia bus masinis clevelandiečių 
pažangiečių mitingas atsaky
mui Dies Komitetui, kuris ve
da šalies plotu puolimą prieš 
prez. Roo^evelto taikos politi
ką ir pažabojimą fašistinių ša
lių agresorių.

Tikietus įsigykite pas Ko
munistų Partijos ir pažangie
čių draugijų narius. Prie durų 
tikietai nebus pardavinėjami. 
Tik tie galės įeiti svetainėn, 
kurie iš kalno įsigys užkvieti- 
mo tikietus.

S.

Priešmokyklinio Vaiko 
Valgis

Kas eina į vaiko kūną, lo
šia svarbią rolę jo sveikatai 
ir ateities gerbūviui ? Rūšis ir 
įvairumas maisto, kurį jam 
duodi ir valgymo papročiai 
yra labai svarbūs dalykai. Ge
ri valgymo pripratimai yra la
bai svarbūs sveikatai, ypatin
gai kūdikystėje, tai laikas vei
klaus augimo. Anksti jo gy
venime vaikas turi išmokti 
kaip reguliariškai valgyti, val
gyti paprastą gerą maistą, ir 
valgyti kas tik jam duodama. 
Valgymo pripratimai nėr pa
veldėti, nuo kitų nepaeina. 
Vaikas daro vjską, ką tik ki
ti vaikai daro ir jis mėgsta 
sekti suaugusius, jeigu jis ma
to vieną iš jo tėvų prašalinant 
žalias daržoves arba kitą nau
dingą valgį, jis ir tą daro.

Normalį vaiką nereik pra
šyti valgyti. Jis turi eiti prie 
stalo alkanas, jeigu pras val
gyti, kas tik prie jo padėta. 
Jam nereik .duoti jokio mais
to tarpe valgių, kuris atims jo 
apetitą. Jeigu tavo vaiko ape
titas vis prastas, rask priežas
tį. Gal jis gauna perdaug sal
džių daiktų tarpe valgių, arba 
negauna gana šviežio oro. ar
ba jis perdaug susijaudinęs 
kada reik valgyti. Jeigu tik 
kas negerai, kreipkis prie gy
dytojo.

Geriausias valgis “prieš-mo- 
kykliniam” vaikui yra valgis, 
kuris aprūpina tinkamus mais
to elementus, ir įvairumą. Pie
nas, šviežios daržovės, vaisiai, 
mėsa, žuvis, kiaušiniai, duona, 
sviestas, sūris, naminis ameri
koniškas ir smetonuotas sūris, 
yra ypatingai geri vaikui. 
Keptas taukuotas maistas ir 
visoki saldūs užkandžiai nėra 
vaikams. \

Gauti gana “vitamino D,” 
kuris būtinai reikalingas augi
mui, sveikiems dantims ir kau-

Petrelis vedėsi asiluką 
pro kareivių stovyklą. Ka
reiviai, norėdami jaunuolį 
pašiepti, užklausė:

—Kam taip drūčiai laikai 
tą savo brolelį?

—Tam, kad jis nestotų ar
ini jon,—atsakė Petrelis.

i-: >j<

Barbė:—Jei tu, Lucite, 
mylėtum du vaikinu—vieną 
turtingą, kitą beturtį—už 
katro tekėtum?

—Lucė: — Tekėčiau už 
turtingojo ir būčiau gera 
neturtėliui...

* *
Moteraitė, liedama savo 

pyktį vyrui ir dėstydama jo 
visas blogybes:—Ot, kvaila 
buvau tekėdama už tavęs.

Vyras: —, Suprantu, bet 
prieš apsivedant nepastebė
jau to. Mat, žmonių posakis, 
kad meilė yra akla, gana 
teisingas. Gaila...

❖ * *

—Kas yra patriotinis ora
torius?—klausia Mikas.

—Patriotinis orator ius 
yra tas žmogus, kuris kiek
vieną minutą yra gatavas 
paguldyti tavo galvą už sa
vo šalies reikalus.

* sĮs *

Mergaitė, žiūrėdama mo
čiutės seną šliūbinį žiedą:—

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Saugokitės Lyties Ligą!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie I 
sifilj, gonorėja ir kitas lyties ligas 
yra knygoj i

Patarimai Vyrams apie!
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai- 

litrui
KNYGOS kaina buvo $2.00, 

bet, kad lengviau būtų reika
lingiems jų įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanada 
—-;$1.25c.)

ĮDĖKITE | konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 

111-40—1281h St.
SO. OZONE PARK, N. Y.

Si knyga yra ir “Laisvės” knygyne. 
ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlinilllHIHIIIIIIHM

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

Programoj Dalyvauja: 
AIDO CHORAS, 

Worcester, Mass.

BALSO CHORAS, 
Lowell, Mass.

L. R. CHORAS, 
Norwood, Mass.

LAISVĖS CHORAS, 
So. Boston, Mass.

JAUNIMO CHORAS, 
Bridgewater, Mass.

LYROS CHORAS, 
r 

Gardner, Mass.
• •

Geriausi Dainuojanti Cho
rai Gaus Dovanas:

Pirma $15, antra $10, 
trečia $5

Antanas Bimba
Lietuviu Komunistų Centro Biuro 
Sekr. Jis sakys prakalbą šiame pik
nike įvairiais šių. dienų klausimais.

Vyrų Chorai dalyvaus: L. L. R. iš Norwoodo, Laisvės 
Choras iš So. Bostono ir Aido Vyrų Choras iš Worcester. 
Geriausiai dainuojantis Vyrų Choras gaus Sidabrinę Tau
rę, kurią paaukavo Roland Ketvirtis-Co. Jewelers, plačiai 
žinomas laikrodžių, žiedų ir kitų rakandų pardavinėtojas 
iš So. Boston, Mass, i

Kviečiame lietuvių visuomenę skaitlingai suvažiuoti ir 
smagiai laiką praleisti paskutiniam šio sezono piknike. 
Dovanos prie įžangos tikieto: $5, $3 ir $2.
Iš kalno perkant tikietą 10c., arba trys už 25c., o prie parko bus 15c.

20-ties Mėty Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe- 

ciališką masiniam platinimui brošiūrą— 

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

(1) Kas kovojo už Lietuvos nepriklausomybę

(2) Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę?
(3) Kokią) rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

(4) Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai 
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

(5) Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

Knygelė nedidelė, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, \ 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.
e

Siųskit užsakymus tuojau.

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.



1

‘•-■'j. "r ■ ’

Penktadienis, Rugs. 16,1938 'LAISV* >

San Francisco, Calif.♦

Septyni tūkstančiai sustrei
kavo krautuvių aptarnautojų 
iš trisdešimts septynių šio 
miesto didžiausiu krautuvių. 
Unija anksti rytą apstatė pi- 
kietais apie visas didžiausias 
ir priešingesnes unijai. Unijos 
svarbiausiu reikalavimu yra 
pripažinimas seniūnam pirma- 
eilybės tiesų krautuvėse. Sa
vininkai nuo to grieštai atsisa
ko, miesto majoras Rossi ištie
sė savo dešinę savininkam ir 
suverbavo visą policiją ir pa
siuntė krautuvių savininkam 
į pagelbą, tarnautojus malšin
ti. Pirmos dienos streiko ei
goj kol kas areštų ir susirėmi
mų neįvyko.

šitą streiką išimtinai vado
vauja Amerikos Darbo Fede
racija, to pasekmėj, antrą 
dieną streiko įvyko keli susirė
mimai tarpe streikierių ir 
streiklaužių. Penki buvo kru
vinai sužaloti ir apie trylika 
policija areštavo. Pikieto ei
lėse daugiausia randasi mote- 
rys-d e vynios iš dešimties.

Krautuvių savininkai pryša- 
kyj su Chamber of Commerce 
pei’ vietinę spaudą giriasi pu
blikos priejauta, bet streiko 
eiga rodo visai ką kitą. Vien 
pirmą dieną streiko miesto 
(municipal) gatvekarių dienos 
pelnas sumažėjo įpt dvidešimt 
keturių tūkstančių.

šiame Streike randasi ir ke
li lietuviai. Pacific.

Paterson, N. J. 

I

Iš Audėju Kovos Lauko
Rugsėjo 12 d. Paterson e pa

prasto šilko industrijos darbi
ninkai išėjo į streiką su tiks
lu, kad priverst darbdavius 
pasirašyt kontraktą, kuriuo 
reikalaujama “checkoff” siste
mos ir $1.15 už 100,000 pi
kių (vienas pikis tai yra vie
nas ataudas), kas reikštų, pa
gal šią mokestį, kad audėjas, 
dirbdamas ant šešių staklių 
ant geresnio šilko, galėtų pa-, 
daryt tarp $15.00 ir $17.00 
į savaitę. O ant prastesnio šil
ko padarytų apie $12.00 į sa
vaitę.

Taipgi reikalauja 50c. į va
landą už taip vadinamas “sme- 
šes” (tai yra, kuomet šaudyk
lė atskyla arba nytis nutrūks
ta ar tai per klaidą audėjas 
įdeda šaudyklę ne į tą baksą 
ir tuomet dvi šaudyklės susi
duria ir ištraukia didelį sluok
snį. siūlų), prie kurių reikia 
dirbti kaip kada apie 5 ar 6 
valandas. Dabar už minimas 
“smešes” bosai nieko nemo
ka.

Matote, kokie mizerni mūsų 
reikalavimai ir dar kaipo la
vintų darbininkų. Bet bosai ir 
tokius menkus reikalavimus 
atmeta.

Beje, dar yra vienas reika
lavimas, tai kad unija turėtų 
teisę šaukt darbininkus į strei
ką, kuomet bosas numuša mo
kestį. Mat, iki šiol unija ne
galėjo vest darbininkų į strei
ką, nežiūrint, kaip bosas dirb- 

K tuvėj .su darbininkais nesielg
tų, nesikjąųsę taip vadinamo 
bepartyvio pirmininko, kurį 
yra priėmę kaip bosai, taip ir 
unija. T

Šie reikalavimai yra tik dėl 
audėjų. Šeivų tyrinėjams rei
kalaujama $13.00 į savaitę. 
Staklių taisytojams reikalau
jama $30 į savaitę. O audeklų 
apmetėjom ir audeklų prisu- 
kėjom reikalavimai yra nuo 
tūkstančio siūlų, bet jų smulk
menų nežinau, tad čia ir ne
miniu.

Pirmą dieną streiko ant uni
jos pašaukimo, galima sakyt, 
darbininkai atsiliepė šimtu 
nuošfmčių.

Ir iš triukšmingo staklių 
bildėjimo virto kapininė tyla. 
Ro'dosi, kad audinyčios apsi
dengė žėlabnu skydu. Tik 
darbininkai vaikšto grupėmis 
ir reiškia pagiežą bosam, sa

i

kydami, tol negrįšime į dar
bą, kol mūsų reikalavimų ne- 
išpildysite.

Dabar keletas žodžių apie 
seną kontraktą, kurį unija tu
rėjo su bosais:

Senam kontrakte buvo pa
sakyta, kad minimum alga už 
normalį staklių skaičių turi 
būt $18.00 į savaitę. O nor- 
malis staklių skaičius yra 6 
staklės kiekvienam audėjui.

šis parag. praktikoj pasirodė 
darbininkam netinkamas. Nes 
bosai naudodamies nova mini
mum algų skale mokėjo ne
vienodai už mastą išausto au
deklo, ir unija negalėjo jo
kiu būdu sukontroliuot darbi
ninkam algų. Nes tankiai dar
bininkai neturi pilno skaičiaus 
staklių, tad bosas tiek moka, 
kaip jam geriau atrodo. Juk 
visi darbininkai negi ves skait
lines, kada audėjas dirba ant 
pilno skaičiaus staklių ir kada 
ant nepilno ir nepriduos tų 

'sąskaitų unijai. O kada audė
jas pasako bosui, kad nepa
daro minimum, tai bosas at
šauna, “kad tu prastas audė
jas, tai nepadarai minimum. 
Ana, Jonas ar Petras padaro 
minimum.”

Todėl kiekvienoj dirbtuvėj 
maž-daug skirtingai ir uždirb
davo, ir dėlei tos priežasties 
daugelis darbininkų unijos 
senu kontraktu buvo nepaten
kinti. Todėl dabar unija šią 
klaidą pataiso ir reikalauna 
vieton minimum $18.00,' $1.15 
už 100,000 pikių.

Dabar pažiūrėkime, kokias 
išlygas bosai stato, kurie neva 
sutinka pasirašyti po unijos 
kontraktu.

1) Jei unija iššauks strei
ką, nežiūrint, kaip bosai elg
sis dirbtuvėje su darbininkais, 
kad ir algą numuš, tai unija 
turi užmokėt $2 į dieną už 
kiekvienas stakles. Pavyzdin, 
jei bosas turi 40 staklių, tai 
unija turėtų užmokėt bosui 
$80 už kiekvieną dieną strei
ko.

2) Kad jeigu audėjas pada
rys, kad ir per klaidą, vadi
namą “smash,” tai audėjas 
turi užmokėt $2 bosui.

Ir daugiau yra bosų pana
šių išlygų, bet čia suminiu 
tik tas, kaipo pavyzdį, kurios 
visiems daugiau suprantamos.

žinoma, unija po vadovybe 
CIO atmetė tas bosų išlygas 
ir iššaukė darbininkus į strei
ką. Ir jeigu darbininkai lai
kysis solidariškai, tai, žinoma, 
jie kovą laimės.

Streikieris.

Ar Žino Wm. Green, Ko Jis '■ 
Nori, ar Veidmainiauja?
Birmingham, Alabama.— 

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green 
skelbė suvažiavime Tarp
tautinės Spaustuvių Darbi
ninkų Unijos, kad turi būt 
įvesta 30 valandų darbo sa
vaitė spaustuvininkams. Jis 
sakė, kad nedarbo klausi
mas bus išspręstas ne val
džios pašalpomis, bet darbo 
laiko trumpinimu pramonė
je- ' v .

Bet, iš antros pusės, 
Green’plūdo CIO unijas, ku
rios geriausiai pasižymėjo 
kaip kovotojos už darbo 
laiko trumpinimą. Jis taip 
pat dergė valdišką Nacio- 
nalį Darbo Santikių Komi
tetą, kuris pripažįsta CIO 
unijas.

Washington. — Keleivi
niai orlaiviai per pirmą pus
metį šiemet Jungtinėse Val
stijose išskraidžiojo 2,213,- 
634 mylias daugiau ir nešė 
113,511 daugiau keleivių 
negu pernai per tą patį pus
metį.

Dabar šioj šalyj regulia
riai veikia 362 keleiviniai 
lėktuvai įvairių kompanijų.

Minersville, Pa.
Iš Komunistų Pikniko

Rugpjūčio 21 d. ' Schuylkill 
pavieto (apskričio) Komunistų 
Partijos sekcija turėjo pikniką 
Lake Side Parke, labai gražioj 
vietoj. Pikniką galima pavadin
ti vykusiu visapusiai. Publikos 
atsilankė gana skaitlingai, dau
giau nebuvo nė galima tikėtis 
dėl tūlų kliūčių. Viena, bedarbė 
pakenkė, antra —^piknikas bu
vo rengiamas gana tolokai nuo 
visų miestukų, peštiem ateiti 
nebuvo galima, publika suva
žiavo tik mašinomis, — na, o 
kaip pas darbininkus šituo lai
ku yra trūkumas kišeniuje cen
tų, tai ir norintieji negalėjo 
dalyvaut, neturint už ką maši
ną nusisamdyti. Bet ten buvo 
rengiamas piknikas tuom išve
dimu, kad iš viso apskričio bū
tų paranku dalyvauti, kaipo 
centre.

Kas link publikos, tai šiuom 
kartu didelę didžiumą sudarė 
pažangieji lietuviai. Garbė 
jiems už tai, .loyl jie savo kla
sės organizaciją aukštai įverti
na.

Labiausia publika buvo pa
tenkinta Močiutės Bloor pasa
kyta prakalba. Nors senelė jau 
76 metų, bet jos balsas, girioje 
kalbant, pasiekė klausytojų gi
liausius jausmus. Visi klausėsi 
su atycla, visi buvo patenkinti 
jos gyva kalba. Po prakalbų, 
gauta nemažai narių į Partiją. 
Pelno liko sekcijai, rodos, $37. 
Tai labai gerai. O propaganda 
daugiau reiškia.

J. Ramanauskas.

Paryžius. — Čia vyrauja 
nuomonė, kad karas su Vo
kietija dėlei čechoslovaki- 
jos esąs neišvengiamas; tik 
klausimas, kaip greit jis 
būtų baigtas.

Republikonai Smerkia Darbo 
Santikių Įstatymų

Washington. — Republi- 
konų partijos vyriausias ko
mitetas savo pareiškime 
smerkia Šalies Darbo San
tikių Įstatymą ir valdišką 
komisiją, kuri vykdo šį įsta
tymą.

Republikonų vadai sielo
jasi, kad tas Naujosios Da
lybos įstatymas antra tiek 
padauginęs streikus, ir nu
rodo, jog 1936 m. streikavę 
tik 355,000 darbininkų šioj 
šalyj, o pernai jau 1,163,- 
197. Republikonai plūsta 
valdžią, kad jinai remianti 
net ęiO sėdėjimo streikus.

Darbo Santikių Įstatymas 
teigiu darbininkam teisę ne
varžomai organizuotis į uni
jas, streikuoti ir vesti ben

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVU LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite koki nesveiku
mą, kurio nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spindullai, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16U1SL, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

dras derybas per‘savo uni
jas su samdytojais dėl algų 
ir kitų darbo sąlygų. Todėl 
republikonai ir dešinieji de
mokratai norėtų panaikint 
tą įstatymą.

PRANEŠIMAI IŠKITUR
BINGHAMTON, N. Y.

Paskutinį šios vasaros pikniką 
rengia Amerikos Lietuvių Kongreso 
Binghamtono skyrius, sekmadienį, 
rugsėjo (Sept.) 18, 1938, Langdon 
Grove (Balčikonio Darže). Prasidės 
11 vai. ryto. Užkviečiame visus — 
senus ir jaunus —? Binghamtono ir 
apielinkes lietuvius atsilankyti. Visi 
svečiai bus aptarnauti skaniais gėri
mais ir užkandžiais. Bus gera muzi
ka šokiams! Širdingai kviečia • visus!
— Rengėjai. (217-218)

CLEVELAND, OHIO
Clevelando LDS jaunuolių kuopos 

201 ir 227 kviečia visus draugus 
ypatingai suaugusius atsilaųkyti 
ant Olympiados išlaimėjimo bankro
to, kuris įvyks stibatos vakare, 
Sept. 17, 1938 ant Liet. Darb. Sve
tainės 920 E. 79th St.

Bus gera Lietuviška orkestrą, 
gardi vakariene .ir apdovanojimas 
trofes ir medalių, kuriuos Cleve
land© Jaunuoliai laimėjo Pitts
burgh© per LDS Seimą. — Komite
tas. (217-218)

ELIZABETH, N. J.
James Caldwell, Jaunųjų Komu

nistų Lygos Kliubas rengia šaunų 
pikniką, kuriame dalyvaus žymus 
rašytojas Michael Gold, nedėlioj, 
rugsėjo 18 d., Old Homestead, Hill
side Ave., and Bloy St., Hillside, N. 
J. Bus graži programa. Įžanga 35c 
ypatai. Kviečia visus Jaunųjų Ko
munistų Lyga. (216-217)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia Šaunią 

I’lg Roast. Bus šį seki“nadienį, 18 d. 
rugs. (Sept.), High J Works Grove. 
Rengėjai kviečia visus Scrantono ir 
apiejinkčs lietuvius ant šių skanių 
paršienos pietų. Bus progos ir sma
giai pasišokti, nes turime paėmę 
gerus muzikantus.—Vienas iš Komi
sijos. (216-217)

CLEVELAND, OHIO
šeštadienį, 17 d. rugs. (Sept.) 

jaunuolių LDS 201 ir 227 kuopos 
rengia Olimpijados laimėjimo Ban- 
kietą. Bus Darbininkų Salėje, 920 
E. 79th St., 8 yak. vakaro. Bus va
kariene ir programas, vėliau šokiai 
griežiant gerai muzikai. Įžanga 40c. 
— Kviečia Rengėjai. (216-217)

Sekrpadienį, 18,. d; .rugs. (Sept.), 
Tarptautinis ‘ Apsigynimas
rengia KoHavimę* Parę. Bus Papa 
Garden, 3405 St. ęiair Ave., pradžia 
10 vai. ryto, pelnas eis politinių ka
linių vaikučių naudai. Įžanga vel
tui. — I. A. V. (216-217)

BALTIMORE, MD.
Lyros Choras rengia puikų pikni

ką, įvyks sekmadienį, 18 d. rugs. 
(Sept.), Pužaičio gražioje ūkeje, 
Ferndale, Md. Pradžia 10 vai. ryto. 
Gera orkestrą gros lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Įžanga veltui.

(216-217)

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. rengia puikius 

pietus, įvyks šį sekmadienį, 18-tą 
Sept., 1-mą vai. po pietų, bus pas 
drg. Dobravolską. Kelrodis: *Man- 
chesterį davažiavus, važiuokit per 
Grylly Parką, temykite po dešinei 
bus gesolino stotis, iš ten pirmu ke

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglą kalboje yra išleista labai svarbi knygute su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybes 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta K

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Inc. V
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS”

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. S. A. pašto N, 
ženkleliai-stamps.

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

liu privažiuosite iki tai linksmąjai 
vietai.

Gera muzika gros šokiam, galėsi
te smagiai pasišokti. Rengėjai pa
gamins skanią vakarienę ir bus ge
rų gėrimų. TacĮ vietiniai ir iŠ apie
linkes yra kviečiami skaitlingai at
silankyti. Kviečia Pietų Rengimo 
Komisija.

(216-217)

NEWARK, N. J.
Įdomus Kortų Vakaras

Sietyno Choras rengia labai sma-! 
•gią kortų parę, bus šeštadienį, 17 
d. Sept., pradžia 7:30 vai. vakare, 
Št. Jurgio Salėje, 180 New York 
Avė. Kviečiame kuoskaitlingiausia 
atsilankyti ir linksmai laiką pra-1 
leisti. Prie lošimo bus duodami geri 
prizai. Taipgi bus duodama gardžių 
blynų vakarienė. Įžanga tik 50c. 
Širdingai užkviečia visus Pares Ren
gimo Komisija. (216-217)

NEW BRITAIN, CONN.
Didelis C.1.0. Piknikas

U. E. R. ir M. W. of A. lokalas 
245 duos pirmutinį ir šiame sezone 
paskutinį savo pikniką. įvyks šį 
šeštadienį, 17 Sept., ’Schuetzen Par
ke, Prasidės tuoj po pietų ir tęsis 
iki vėlai naktį. Bus gera orkestrą 
ir kiti įvairumai. i (215-217)

CLEVELAND, OHIO
L. K. Kuopos išvažiavimas įvyks 

rugsėjo 18-tą pas drg. Leverthus, 
862 Archer Ave., Bedford, Ohio. 
Įžanga veltui. Pradžia iš ryto, iki 
vėlai. Kelrodis: Važiuokite Broad
way iki Bedfordo antros trafiko 
lempos. Nuo čia pasukit po kairės į 
Columbia Rd. Biskį pavažiavę rasi
te Archer Avė. ir išvažiavimą.

(215-217)

WORCESTER, MASS.
Komunistų partijos piknikas įvyk

sta nedėlioj, rugsėjo 18 d., Olympia 
Parke. Kalbės drg. Hugo DeGrego
ry. Programa bus iš muzikos, dai
nų ir sportų. Pelnas nuo šio pikniko 
bus sunaudotas rinkimų kampanijai. 
Visi laisvę mylinti, paremkite daly
vaudami šiame piknike. Tuomi pri
sidėsite šiai kampanijai prieš reak- 
cijonierių įėjimą į valdviėtes, ir su- 
stiprinsit progresą prieš karą ir fa
šizmą. — Worcesterio Kom. Partijos 
Sekcija. (215-217)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, Sept. 17, 7 vai. va
kare, Bakanaupko svetainėje. Visi 
kuopos nariai malonėkite būti, nes 
randasi labai svarbių reikalų ap
tarti. — Kuopos Valdyba.

(215-217)

PHILADELPHIA, PA.
Phila. Lietuvių Darbininkiškų Or

ganizacijų piknikas įvyks šį sekma
dienį, 18 Sept., Mikolaičio Parke, 
Eddington, Pa. Prasidės 10 vai. ry
te ir tęsis iki vėlai.-Bus gera muzi
ka ir bus gėrimų ir užkandžių.

Kelrodis: Važiuokite Frankford 
Eleveiteriu iki Bridge — paskuti
niai stočiai, iš čia imkite karą 66, 
važiuokite iki galui. Nuo City Line 
būsite nuvežti mašinom į parką.

(215-217)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 17 d. rugsėjo, kaip 7:30 
vai. vakare, Draugijų Svet., 4097 
Porter St. Visi nariai ir narės būti
nai malonėkite dalyvauti ant šio su
sirinkimo, nes yra labai daug svar
bių dalykų aptarti. Taipgi, kurie dar- 
nesate pasimokėję duoklių, tai ma
lonėkite būtinai apsimokėti šį kartą. 
Atsiveskite ir naujų narių įrašyti.— 
Sekretorius. . (215-217)

Naufa L. Pruseikos Knyga 

IŠDAVIKAI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals
tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuo šnipų.

Kas buvo tie šnipai ir kaip J. V. valdžia nuo jų ap
sivalė, skaitykite Pruseikos knygoje.

Dabar plienine šluota šluojama Japonijos, Vokietijos 
ir kitų šalių šnipai iš valdžios ir pramonės įstaigų So
vietų Sąjungoje. Apvaloma šalis nuo išdavikų.

Ar Sovietų Sąjungoje susekami šnipų—šalies išdavi
kų—vortinkliai turi panašumo į buvusius Jungtinėse 
Valstijose, pasakys jums Pruseikos knyga.

KAINA TIK 15c
Tuojau jsigykite ją ir skaitykite. Mokesti galite prisiųsti U. S. A. 

pašto stampomis, 3c ar 5c vefrtės.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

Ją galite nusipirkti iš “Laisves.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

GARSINKITES ‘‘LAISVĖJE"

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čięlų' kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stolleru 
boughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N, Y.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupiu ir pavieniu. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir 
sudarau su ame- 
ri koni šk ai s. Rei 
kalui esant i) 
padidinu toki 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
nogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom. -

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

l
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NowWko^Ė^^2im'os
Sugrįžo Aštunta Grupe Dešimtis Tūkstančiu Publikos

Ispanijos Veteranu Dalyvavo Čechoslovakijai 
Remt Demonstracijoj

Darbiečiy Prakalbos 
Šį Vakarą

Lincolno Brigados Draugų 
ir juos remiančių organizacijų 
ir asmenų pastangomis, jau 
parvežta 8-ta grupė Lincolno 
Brigados veteranų, kurie buvo 
sunkiai sužeisti Ispanijos karo 
fronte gindami demokratiją.

Parvežta
Louis Auerbach, Isaac Bagnet 
Alvino Cohen, 
Jack Friedman, 
telson, . Pat
Klein, Charles Manne, Irving 
Portnow; Carl Edwards ir 
Norman Hawkins iš Spokane, 
Wash.; Mark Thornton iš 
San Francisco; Alex Brautis iš 
Indiana; John Sims iš Chica- 
gos, ir Antonio Carbonel.

newyork iečiai:

[.eon Ente, 
Lazarus Git- 

llamil, Albert

Iš Workers Alliance Rusų 
Lokalo 60-to

Buvo rašyta “Laisvėje” 
apie baltagvardiečių ir loves-

• toniečių
sispietęs 
purviną

Rusų

lizdą, kuris buvo su- 
rusų lokale ir varė 

darbą.
lokale priklauso ne- 1 

mažai ir lietuvių, kurie kovo
ja už darbininkų 
kalus. Jie

klasės rei- j 
rinko pinigus dėl 

Ispanijos si ratukų. Tie pinigai, 
didžiuma, buvo surinkti iš 
“Laisvės” pastogėj buvusių 
lietuv. parengimų, viso $52.50. 
Pinigai laikinai buvo padėti

• bankan vardan pažangiųjų 
rių.

Baltagvardiečiai fašistai
* manė užkariauti lokalą ir 

ryti purviną darbą prieš Wor
kers Alliance ir prieš centro 
ofisą. Buvęs lokalo organizato
rius Mich. Unifaciev, fašistas, 
negalėdamas užkariauti pažan
giųjų narių, rinko ir vedė net 
iš New Yorko lovestoniečiuš ir 
varė agitaciją tarp narių lo- 
kale prieš Ispanijos liaudį ir 
visą, kas pažangu. Užsidėjus 
darbininkišką maską. būk jis 
kęvojąs už darbininkų klasės 
reikalus ir už duonos kąsnį, 
tūla laika jam pavyko apgaut 
dali lokalo narių.
; Taip dalykam dedantis, lo- 
kale kilo sumišimas ir kova 

•tęsėsi per 6 mėnesius. Pinigai 
tapo banke užštapuoti (sulai
kyti) iš abiejų pusių. Fašistų 

^organizatorius, m at y d amas, 
kad negalės užkariauti lokalo, 
tai permainė organizacijos 
vardą, pavadino Rusų Ameri- 
ko Piliečių Progresyve Grupe. 
Negana to purvino darbo, pas
kiau pasiėmė banko knygutę, 
čarterį, vėliavą ir išėjo kaipo 
fašistų grupė.

Pažangieji nariai Workers 
Alliance Rusų Lokalo 60-to 
nulaužė sprandą fašistams, 
paėmė į savo rankas lokalą ir 
darbą varo pirmyn. Minėti pi
nigai ir kita nuosavybė bu 
per teismą atgauta. Pažangių 
jų narių pakilęs ūpas '‘veikt 
sąntikoj už duonos kąsnį ir 
darbininkų klasės vienybę. Su
sirinkimus laikome kas seredą, 
56 Manhattan Avė. Klasiniai 
sąmoningi lietuviai bedarbiai 
stokite į mūsų eiles. Bendrai

Trečiadienio popietį įvyku- 
|sion čechoslovakijai remt de- 
I monstraeijon susirinko 10,000 
newyorkieciu ir vienbalsiai 
pasisakė reikalaut J. V. vai

zdžios nesvyruojančiai stot už 
čechoslovakiją ir taiką.

Mitingą sušaukė Komunistų 
; Partijos N. Y. Valstijos komi
tetas. J. Amter, to komiteto 
pirmininkas ir kandidatas į 
N. Y. valstijos gubernatorius, 
buvo vyriausiu kalbėtoju.

Gal no vienam mitingo da
lyviui prisimena pirmiau gir
dėtos komunistų kalbos, šau
kiančios gint taiką, perspėjan
čios apie karo pavojų. Tačiau 
šį kartą, susirinkus karo bai
senybėmis gręsiančioj valan
doj, kiekvienas su didžiausia 
latyda ir įsitikinimu gaudė kal
bėtojų žodžius ir savo mintyje 
planavo, kaip jis-ji prisidės 

į prie apgynimo taikos. Amteris 
nurodė, kad dabar “valando
mis bus išspręstas klausimas, 
kas bus: karas ar taika.”

Amteris šaukė vienytis už 
i taiką, sakydamas:

“Visli šalių kabinetai posė- 
. džiauja. Šis Union Square mi
tingas neišriš klausimo. Bet su 
jūsų pagelba mes galėsime su- 

| mobilizuoti liaudį šio miesto, 
I šios valstijos ir šalies reika- 
i Jaut, kad demokratijos susivie- v • • * *

Darbiečiams ir visiems šį 
vakarą, 16-tą rugsėjo, reikė
tų nueiti Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo salėn, 280 Unięn Avė., 
kur įvyks Am. Darbo Parti
jos lietuvių kliubo rengiamos 
prakalbos. Kalbės R. Mizara', 
K. Michelsonas, A. Laučka ir 
J. Stilsonas, lietuviškai, taip
gi Louis Waldman ir Louis 
Hollander, angliškai. Jžanga 
n emokam ai.

Cosmo Sirignano, 30 m., 216 
22nd St., nuteistas 3 mėne
siams kalėjimo už pardavinė
jimą nesamu darbu Pasauli
niuose Bėruose.

Karo Pavojus Atsiliepė 
New Yorko Biržoj

Pareikalavimas visokių bon- 
dsų, įskaitant J. V. bondsus, 
New Yorko biržoj nėrė že
myn paplitus karo 
žinioms pereitą 
ryto “stockų” 
pakilusi nuo 1 
bet žinios apie 
juos nuvarė žemyn iki 5/ o kai 
kuriuos net 12-ką punktų. Pa
našiai karo krizis pajusta ir 
kitu saliu biržose. € *■

nėrė 
pavojaus 

.trečiadienį. Iš 
prekyba buvo 
iki 3 punktų, 
nazių riaušes

na

šu-

Demonstracijoj vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kuri pa
reiškia, kad J. V. užrubežių 
politika yra nusveriamąja jė
ga pasaulinio karo ar taikos 
klausime. Reikalauja įgyven
dint prez. Roosevelto pareikš
tą politiką “apribot agreso
rius,” uždedant embargo ant 
nazių Vokietijos, o nuimant 
nuo lojalistų Ispanijos ir re
miant. kolektyves demokratijų 
pastangas palaikyt taiką.

Rezoliucija sveikina Čecho- 
slovakiją, pataria nepasiduot 
nazių užmačioms ir pažada 
visokeriopa paramą. Taipgi 
sveikina Anglijos liaudį už 
reikalavima iš savo valdžios 
aiškios politikos ir stojimo 
greta demokratinių* šnekų sy
kiu su Sovietų 
Francija.

Apart Amterio, 
ter V. Cacchione, 
gun, George Lohr,
Sadie Van Veen ir 
Holmes. Henry Forbes pirmi
ninkavo.

Sąjunga ir

kalbėjo Pe- 
Tsidore Be- 
Sam Banks.

T i motin7

Lankėsi ‘laisvėje” ,
Pereitą trečiadienį “Laisvės” 

įstaigoje lankėsi p. Vincas Už
davinys, žurnalistas.

Užrakinęs vedėją ir patar
nautoją krautuvės toilete, 
1362 Boston Post Rd., plėši
kas išsinešė $1Q.6.64.

veik i laimėsime. Fašistams 
raketierižVms Workers Allian
ce durys dabar uždarytos. Lai 
gyvuoja Workers Alliance!

Rusų Lokalo 60 Kor-tas.

• i»•••••••••••••••<••••••••••••••« •• • •• Lietuvos-Amerikos Importo

• • ••

• •• Ir Eksporto Bendrove

• • •<• • Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto •• B-vės Konservuotus kumpius ir Picnic hams •
didelėse ir mažose skardinėse, raugintus •
agurkus ir kepeninį paštetą (Liver Paste). •

• Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams kaip 5 ddžės •
• LITHUANIAN-AMERICAN IMPORT •
• & EXPORT CORPORATION •• • NEW YORK Tel. Rector 2-2786 •• ••••••••••••••••••••••*••••••••«I •

terim Beatrice pundą vilnonių 
ir kitokių .drabužiu ir batu.

Drg. Dumblienė didelį pun
dą vyriškų ir moteriškų drą

siu 1 u. 
šlekienė 
atsiuntė

karkų puota.
Manome tą vakarą su dau

geliu iš Kliubo narių ir rėmė- 
pasimatyti prie bendro sta
ru d eiliniam pasisvečiavime 

užprašome visus!
J. N.

gynimu nukentėjusių klasių 
kovose.

ir

būkite išvažiavime!

Karo pavojus sulaiko dau
gelį nuo vykimo Europon. 
Laivų kompanijos turinčios 
daugeliui grąžint pinigus už 
laivokartes ir įsako agentams

parduot jas nepaprastos padė
ties sąlygomis.

E. Keftkovitz, 50 m., pir
miau užrašė savo laidotuvėms 
$250, o paskui nuėjo ant savo 
namų stogo, 1117 Westches
ter Ave., Bronx, ir pasikorė.

M. 
Mass, 
drabužių ir gal 
ja gailėjo atidaryti gražiai už
taisytą pundą).

Helen Kaunaite ploščių, ža
ketą, vilnonių megstinių ir ki
tokių drabužių.

Ona Rimkienė 5 kenus pie
no, ir pundą vilnonių ir kito- ! 
kių drabužių ir batų.

Moterų* Apšvietos Kliubo 
komisija nuoširdžiai dėkinga 
visiems už tokį gražų atsilie
pimą į jos prašymą ir Ispani
jos 
me 

i kot 
ryt 
ko
m as stotin 

!prirengimas taip, kad galėtų 
[kraut laivan, .irgi ima laiko.

Mot. Apšv. Kliubo Komisija.

Gardner,

kitko (komis i -

reikalą paramos. Kviečia- 
visus, kurio dar gali paau- 
ar parinkt ką nors, pada
lai neužilgo, kadangi lai- 
liko nedaug. Gi pristaty- 

ir surūšiavimas-

Dėl “Šviesos” Kontesto
Rugs. 12-tos d. “Laisvoje” 

tilpo drg. A. G ii mano raštas 
apie Lietuvių Literatūros 
Draugijos 2-ro Apskričio ski
riamas dovanas pasižymėju- 

'siems “šviesos” platinimo kon- 
:teste. Nepilnai aiškiai tą da
lyką drg. Gilmanas apibūdina.
Jis rašo :

“Visos ALDLD Antro Aps
kričio kuopos ir pavieniai na
riai gerai jsitėmykite šį kon- 

• Ai A T • V • 1 •

Sužinojęs, kad jo buvus 
žmona laimingai gyvena su 
kitu, C. Cagliano, WPA dar- testą! Antro Apskričio komi- 
bininkas, pašovė ją ir jos vy- tetas nutarė duoti dovanas 
ra, Mr. & Mrs. Durso, Bronxe, .tiems nariams 
ir pats nusišovė.

Kas Remia Ispaniją
Priežodis sako: “Lašai suda 

ro jūrą?’ Tas pats atsitinka ir $3,00; 
su lietuvių Ispanijai suaukotais penkis—$1.00. 
ar surenkamais drabužiais, j 
maisto produktais ir kitais Is
panijai reikalingais dalykais. ! 
Atnešami po kelis, po pundelį? 
po didelį pundą jie sudarė pu
sėtiną daugį. Du vežimu jau 
pasiųsta stotin, kur suskirsto- 
ma į rusis ir prirengiama su-1 
krovimui į special} laivą, kuris u 
išeis Ispanijon pirma savaitę • <•* ’spalių mėnesio. Ir tikimės, kad L".

, savo ribose, ku_ 
. rie gaus tam tikrą skaičių 
i naujų skaitytojų “šviesai”. 
Dovanos sekančios:

“Už dvidešimt penkis naujus 
skaityto ius—$5.00; už dvide
šimts—$4.00; už penkiolika— 

už dešimt—$2.00; už

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo lietuvių 17-ta 

i kuopa ruošia t 
I žiavimą, kuris, 
bus paskutinis 
žiavirnas šiame 
ši sekmadieni,

manoma, jau 
lietuviu išva- 

sczone. Jis bus 
18-tą rugsėjo,

Visiems svarbu dalyvauti su 
organizacija, kuri rūpinasi

PARDAVIMAI
Bar ir Grill restauracija, labai 

geroje vietoje. Restauracija nauja. 
Kaina labai pigi. Priežastis parda
vimo yr.a savininko nesveikumas. 
Atsišaukite bite laiku šiuo antrašu: 
470 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(216-221)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasi randavo ja 5 kambariai mo

derniškai įruošti. Pageidauju, kad
j rcndauninkai prižiūrėtų ir namą, dėl 
'sąlygų susitarsime asmeniškai.
Alox Sabutis, 258 Reid Ave., Brook* 
lyn, N. Y. (216-218)

ONE HUNDRED AND FIFTY TWO

'FZSUCCESStof.
lUn’'"1 PAID DEPOSITORS

I^BUSHWICK
SAVINGS BANK

GRAND ST.atGRAHAM AVE.. BROOKLYN

INTEREST FOR^O/ QUARTER ENDING 
DEC. )isl AT^/Op ER ANNUM

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metai Praktikos

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. .JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr, BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
1-2 p. p. 
6—8 vakare 
ir pagal sutarti.

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte 

' 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA

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

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

j 426 SOUTH 5th STREET
> Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

WaTaVaVaVaWaWaWa11:

NOTARY PUBLIC

lig išeisiant laivui, geros va
lios lietuviai, kurie pritaria de
mokratijai ir • gerbia didvyriš
kus nepriklausomybės ir demo
kratijas gynėjus Ispanijoj, dar 
surinks nemažai drabužių, be 
kurių patys šiaip taip gali ap
sieiti. O jie bus didelė parama 
Ispanijos liaudžiai. ?

Apart drabužių, kam galima, 
reikia parinkti kenuotos žuvies, 
mėsos, džiovintų žirnių, vaisių, 
kavos, ryžių, cukraus, higienos 
ir, gydymo reikalams reikia 
muilo, bandažų, plasterio, va-
tos. žinoma, svarbu ir pinigai, L
kuriais bus galima nupirkt 
trūkstamų dalykų.

Šiomis dienomis 
surinko Ispanijos 
laivui sekami:

Vincas
šimtu su 
lykų.

Ona'
daug

U.
vies,

paauikojo ar 
specialiam

iš Bronx duStupūras
virš svarų visokių da-

Iš to padavimo išrodo, jei 
10 asmenų ALDLD 2-ro Aps- 

ikričio ribose gautų no 25 pre
numeratas “šviesai”, tai jie 

( visi gautų po $5 dovanų. O 
■ to visai nėra. Apskritys pas- 
jkyrė viso tik 5 dovanas bei 

VJprizus daugiausia ’gavusiems 
“šviesai” naujų prenumeratų 
šiuomi vajum: 1-ma dovana 
$5, 2-ra $4, 3-čia $3, 4-ta $2, 
penkta $1. Ir nustatė, kiek už 
kurią dovana reikalinga mi
nimum (mažiausia) gauti pre
numeratų. Tačiau, tik vienas 
asmuo daugiausia gavės pre
numeratų (nemažiau 25) gaus 
pirmą dovaną $5; tik vienas 
asmuo gavęs daugiausia po 
pirmojo (nemažiau 20), gaus 
antrą dovaną $4, ir tt.

“Šviesos” vajus gavimui 
naujų skaitytoju jau dabar ei
na. Jis tęsis iki naujų metų. 
Stokime į darbą ir gaukime 

i kuodaugiausia “šviesai” pre- 
“šviesos” kaina lai

ko vajaus $1. ,
Konteste gali dalyvauti kuo

pos ir pavieniai asmenys. Dau
giausia gavę nauju skaitytojų, 
2-ro Apskričio ribose, gaus 
aukščiau minėtas dovanas.

P. Buknys.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Jalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošcrmeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.■ t

labai 
ir kitko.
kenu žu- 
maisto.
Anna Šo-

Gabrys, šiaučius nuo 
Avė., didelį baksą ba-

Malinauskiene 
drabužių, batų 
Sinkevičienė 14 
pieno ir kitokio 
Šolomskienė ir

lomskaitė vilnonių ploščių, me- 
gstinių ir daug kitokių drabu
žių.

Jonas 
Howard 
tų.

Juozas Balčiūnas ploščių ir 
kitokių drabužių ir daiktų.

Elena ir Amelia Jeskevičiu- 
tės vilnonių ploščių, megsti- 
nių ir kitokių drabužių.

• P. Vižlianskienė daug viso
kių drabužių, batų ir kitko.

A. Kalakauskienė su duk

‘‘Pig’s Knuckles Pare”
Lietuvių Am. Piliečių Kliu- ■ 

bas rengia “Pig’s Knuckles; 
Parę,” šeštadienį, 1-mą spalių, 
šių metų. Jžanga 25 centai. 
Vadinasi, žmogus, užsimokė
jęs 25 centus, gaus gerai pa
gamintą karkų su kopūstais, 
tai yra, jau galima sakyti, 
tarptautiškas užkandis. Ma
nome, kad dėlei šio užkandžio 
arba porcijos niekas mums ne- 
išmetinės.

Šį pranešimą darome ne 
vien Kliubo nariams, bet ir vi
siems rėmėjams, idant iš anks
to ^žinotumėt, kad tą vakarą 
Kliube bus graži ir draugiška

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial
Prielankus Patarnavimais

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335.

660 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ) SENĄ . AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

.Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.




