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Ame ri k os kariuomenės 
majoras Ernestas Dupuy, 
r a š y d a m as New Yorko 
“Journal ir A m e r i c ane” 
apie esamą padėtį Europoj, 
sako, kad tarp Sovietų Są
jungos ir Lietuvos yra pa
daryta sutartis, sulyg kuria 
Sovietai gali pasiųsti savo 
orlaivius į Lietuvą ir iš ten 
juos naudoti čechoslovaki- 
jai ginti.

Tai įdomus atidengimas.
Na, o nesenai tūli kores

pondentai iš Kauno rašė, 
būk tarpe Lietuvos ir So
vietų Sąjungos jokios pana
šios sutarties nėra!

Kam dabar tikėti?!
# * *

Šiandien, penkta dienį, 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo salėje, Brooklyno 
lietuviai susirinks savo są- 
jausmą pareikšti čechoslo- 
vakijai.

Sekmadienį, Labor Lyce- 
ume, brooklyniečiai susi
rinks pagerbti kompozitorių 
Miką Petrauską ir padės 
Komitetui jo kūrinius leisti.

Abu parengimai svarbūs. 
Abiejuose reikia dalyvauti.

sjs * jį:

Šiuos žodžius rašant Mu- 
niche tariasi keturi Čecho
slovakijos neprieteliai.

Ką jie ten nutars, kol kas 
niekas nežino.

Jeigu iš tos konferencijos 
bus kiek naudos, tai bus dė
ką tam, kad Chamberlainas 
ifJbaladieras, bijodamiesi 
savo žmonių rūstybės, ne
drįs šimtu nuošimčių paten
kinti grobikiškus Hitlerio 
ir Mussolinio siekimus.

* * *

Veikiausiai konferencijos 
rezultatai bus: (1) karas, 
arba (2) Čechoslovakijos su
draskymas.

Retas žmogus tikisi iš jos 
ko nors geresnio.

* * *

“L. Žinios” praneša, kad 
rašytojas J. Baltrušaitis, 
Lietuvos atstovas Sovietų 
Sąjungoj, sekančiais metais 
pasitrauksiąs iš tos vietos ir 
apsigyvensiąs Lietuvoj. Jis 
gausiąs valstybės pensiją.

* * *

K e t v i r tadienį pasirodė 
spaudoj žinių, būk Musso- 
linis atšaukiąs iš Ispanijos 
visus Italijos kareivius ir 
karininkus.

Jeigu tai yra tiesa, reikia 
manyti, kad Mussolinis turi 
kokį nors naują skymą. O 
gal jis jau mato, kad Ispa
nijos liaudiečiai visvien lai
mės, todėl bendo išgelbėti 
fašizmo unarą atšaukimu.

* ♦ ♦

Paryžiaus katalikų kar
dinolas Veridier išleido at
sišaukimą į visus Franci jos 
žmones, sakydamas: pa
mirškim visokius skirtumus 
ir vienykimės taikai išlaiky
ti.

Ar komunistai ne tą patį 
sako?

Reikia priminti, kad ne
labai senai tas pats kardi
nolas pareiškė, jog tarpe 
katalikų ir komunistų gali 
būti vienybė tam tikriems 
bendriems darbams dirbti.

♦ ♦ *

Rytoju, šeštadienį, oficia
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Sovietai Remia Roosevelto Pasiūlymą Šaukt 65 
Šalių Taikos Konferenciją-Tautų Lyga Užgina 

Roosevelto Pastangas Taikai Palaikyti
Maskva.— Sovietų Sąjun

ga remia prezidento Roose
velto atsišaukimą, kuriuom 
jis ragina 66 šalis sueit į 
konferenciją dėlei tarptau
tinės taikos išlaikymo. So
vietai mielu noru dalyvautų 
toj konferencijoj.

(Pasiūlymą sušaukt tokią 
konferenciją R o o s e v eitas 
padarė paskutiniame savo 
laiške Hitleriui, ragindamas 
jį vengt karo.)

Geneva, Šveicarija.—Tau
tų Lygos susirinkimas, kaip 
pranešama, be jokios abejo
nės, priims rezoliuciją, pa
remtą prezidento Roosevel
to atsišaukimais ir pareiš
kimais — vengt karo ir 
spręst derybomis tarptau
tinius ginčus.

Dabartiniame Lygos su
sirinkime dalyvauja atsto
vai nuo 49-nių šalių, ir Ge- 
neralis Lygos Komitetas jau 
užgyrė tokią rezoliuciją. Ji
nai, be kitko, sako, jog ka
ras “nesuteikia jokio užtik
rinimo, kad ginčijami klau
simai bus teisingai išspręsti, 
o karas atneštų neapsako
mas kančias milionams žmo
nių ir įstatytų pavojun vi
są Europos civilizaciją.”
Vokietija, Matyt, Nedaly
vautų Tarptautinėj Taikos

Konferencijoj
Sovietų delegatas Tautų 

Lygai, užsieninis komisaras 
M. Litvinov labai abejoja, 
ar Vokietijos valdžia sutik
tų dalyvaut Roosevelto siū- 
lomoj tarptautinėj taikos 
konferencijoj.

LENKIJA NEPRALEIDŽIA 
LIETUVOS PRODUKTŲ I

ČECHOSLOVAKIJĄ
Kaunas, rugs. 28. —- Len

kijos valdžia sulaikė Lietu
vos sviesto krovinį, kuris 
buvo siunčiamas čechoslo- 
vakijai trumpiausiu keliu, 
per Lenkiją.

Dabar čechoslovakijos už
sakyti produktai iš Lietuvos 
turės būt siunčiami ilges
niais, aplinkiniais keliais.

LIAUDIEČIAI ATeMe Iš 
FAŠISTŲ EBRO KALNUS

Barcelona, Išpanija. — Is
panijos respublikiečiai atka
riavo kalnus, kuriuos fašis
tai antradienį buvo užėmę, 
vakarini ame šone Ebro 
upės.

“Laisvės” vajus už naujus 
prenumeratorius.

Darban, draugai laisvie- 
čiai!

MUNICHO DERYBOS — 
B A I S Ū N I š KAS DALY
KAS, SAKO ‘IZVIESTIJA’

Maskva, rugs. 29. — An
glijos, Italijos, Franci jos ir 
Vokietijos konferencija 
Muniche (neva Čechoslova
kijos klausimui spręsti) yra 
“baisūniškas dalykas,” rašo 
“Izviestija,” Sovietų vyriau
sybės organas:

“Iki šiol Anglijos nusilei
dimai Hitleriui buvo išplėšti 
iš čechoslovakijos gyvo kū
no. O šioj konferencijoj 
Francija neišvengiamai už
mokės brangia kaina už sa
vo draugavimą su Anglija.”

Chamberlainas, Anglijos 
ministeris pirmininkas, sa
vo Trečiu nuvykimu į Vokie
tiją sustiprino Hitlerio po
ziciją, “įtraukdamas dar 
vieną užpuoliką” į ratelį tų, 
kurie dabar ten derisi,—sa
ko “Izviestija.”

NAZIAI SUŠAUDYS 3,000 
KOMUNISTŲ, JEI PRASI

DĖS KARAS

London, rugs. 29. — Jeigu 
prasidėtų Vokietijos kafas 
prieš čechoslovakiją, naziai 
tuoj sušaudytų tris tūkstan
čius komunistų politinių ka
linių, dabar laikomų koncen
tracijos stovyklose, kaip 
pranešė ką tik sugrįžęs iš 
Berlyno korespondentas 
Londono dienraščio “News 
Chronicle.”

Sąraše nusmelktų taip su
šaudyt yra ir Ernst Thael- 
mann, garsus Vokietijos 
darbininkų vadas.

Nazių vadai sako, kad 
juos sušaudant būtų “ištuš
tinta vieta, reikalinga ki
tiem tikslam.”

Hitleris Skubotai Atšaukia 
Nazių Laivus iš Jūrų ir 

Svetinių Prieplaukų
Berlin. — Besiruošdama 

greitam karui, Vokietijos 
valdžia įsakė visiem savo 
keleiviniam ir prekiniam 
laivam skubiai grįžt namo 
iš vandenynų, jūrų ir įvai
rių kraštų prieplaukų.

Daugelis žmonių, kurie 
Vokietijos laivais važiavo 
Amerikon, bus atgal par
gabenti ir suklampinti Vo
kietijoj. •

ORAS
Šiandien apsiniaukę ir, 

turbūt, lys.—N. Y. Oro Biu
ras.

Čechoslovakijos prezidentas EDVARDAS BENEŠ, 
kuris iki šiol drūčiai laikėsi už tai, kad nedavus 

imperialistams sudraskyti Čechoslovakiją.

Mussolinis ir Hitleris Pašaukė Franciją ir Angliją 
Į Derybas-Anglija Žada Greit Patenkint Hitlerio 

Reikalavimus prieš Čechoslovakiją
H I T LERIS ŠEŠTADIENI 
ĮSIGRIAUSIĄS Į ČECHO- 

SLOVAKIJĄ

Anglija ir Francija Yra 
Hitlerio Gelbėtojos, Sa

ko Čechoslovakai
Praga. Čechoslovakijos. 

vyriausybe supranta, /kad 
Italijos, Vokietijos/ Franci- 
jos'ir Anglijos konferencija 
Muniche tarnauja Hitleriui 
prieš Čechoslovakiją. Kai 
kurie Čechoslovakų laikraš
čiai ją stačiai vadino “Hit
lerio” konferencija.

Ta konferencija tai Hitle
rio gelbėtoja. Kada vienu 
.tarpu atrodė, kad Anglija 
ir Francija išvien su Sovie
tais gins Čechoslovakiją, tai 
naziai pasijuto baimingoj 
padėtyj.

Dar nepradėjęs karo prieš 
čechoslovakiją, Hitleris tu
rėjo matyt, kad jis praran
da karą pačioj Vokietijoj. 
Hamburge, Berlyne, Vien- 
noj ir kituose miestuose 
įvyko dideli streikai ir de
monstracijos prieš nazių 
ruošiamą karą. Berlyno gy
ventojai gana šaltai pasitiko 
armijos ir ginklų paradus, 
kuriais naziai stengėsi su
kelt karinį ūpą.

Bet tuo tarpu Anglija pa
sistengė, kad Mussolinis- 
Hitleris sušauktų keturių 
valstybių konferenciją Mu
niche, ir tuom, (laikinai) 
būsiąs “išgelbėtas Hitlerio 
veidas.” Jis dabar tikisi su 
Anglijos ir Franci jos pagel- 
ba gaut Čechoslovakijos 
“vokiškus” plotus be karo.

ROOSEVELTO ATSIŠAU
KIMAS Į SOVIETUS

Maskva. — Sovietų vy
riausybė gavo prezidento 
Roosevelto atsišaukimą ra
gint Hitlerį susilaikyt nuo 
karo prieš Čechoslovakiją.

Čechoslovakijos Komu
nistai Šaukia Kovon

Už Šalies Čielybę
...Praga. — “Čechoslovaki
jos žmonės ir armija gins 
savo krašto rubežius,” sako 
Čechoslovakų Komu n istu 
Partijos pareiškimas, ku- 
riuom jinai atsišaukia į .pa
saulį :

“Hodzos (p i r m e s nioji) 
valdžia buvo tik spaudimu 
priversta prižadėt Vokieti
jai užleist Čechoslovakijos 
Sudetų ‘vokiškąjį’ ruožą.

“Vokietijos spauda ir ra
dio, Hitlerio ultimatiški rei
kalavimai ir jo kalba įrodo, 
kad jo tikslas nėra tik Če
choslovakijos vokiečius pri
jungt Vokietijai. Jis siekia 
sunaikint Čechoslovakiją ir 
paskui užkariaut Dunojaus 
sritis ir Baltijos kraštus.

“Štai kodėl turime prie
šintis spaudimui, verčian
čiam užleist Sudetų apskri
tis Vokietijai.

“Mes pasiryžę ginti da
bartinius Č e c h o slovakijos 
rubežius.

“Mes atsišaukiame į pa
saulį ... neleist mūsų šalį 
paaukot Hitleriui.”

Munich, Vokietija, rugs. 
29. — Hitleris, atidaryda
mas Vokietijos, Anglijos, 
Italijos ir Franci jos valdpvų 
konferenciją, užreiškė/^kad 
šį šeštadienį būtinai turi 
įmaršuot Vokietijos armija 
į čechoslovakiją. Sakė, kad 
šiuo punktu jis nedarysiąs 
nė mažiausio nusileidimo.

Iš nazių šaltinių praneša
ma, kad Hitleris iš pradžios 
sutiktų tiktai kelias savo 
armijos dalis persiųst per 
sieną į čechoslovakijos Su
detų “vokiškąjį” ruožą, 
kaipo ženklą Vokietijos per
galės tenai. Gal ant greitų
jų jis pasitenkintų užimt 
porą miestų, kaip kad Ash 
ir Eger su jų apskritimis 
tame ruože.

(Hitleriui svarbu bent 
vienoj vietoj persibriaut per 
čechoslovakijos t v i rtovių 
lanką kalnuose, perkirst tą 
galingą jos apsigynimo lini
ja.)

v
Sykį įleidus kelias Hitle

rio armijos dalis į Čechoslo
vakijos žemę, ten būtų siun
čiama vis daugiau nazių 
kariuomenės, o cechai, slo
vakai ir kiti nevokiečiai ar
ba nenaziaį būtų stumiami 
vis toliau atgal, kaip sako 
United Press pranešimas iš 
paties Municho.

Roma. — Tai esą Musso
linio nuopelnas, kad Vokie
tija nepradėjo karo prieš 
Čechoslovakiją trečiadienį 
2 vai. po pietų, sako Itali
jos fašistų laikraščiai. Mus-
solinis priėmė* prašymą An
glijos ministerio pirminin-

4-riŲ ŠALIŲ SUMOKSIĄS 
PRIEŠ ČECHOSLOVAKIJĄ 

IR SOVIETUS
London. — čechoslovaki

jos valdžia reikalauja, kad 
ir jos atstovas būtų priim
tas, kaipo ekspertas arba 
tėmytojas, j Anglijos, Itali
jos, Franci jos ir Vokietijos 
konferenciją, kuri Muniche, 
Vokietijoj, spręs Hitlerio 
reikalavimus, išstatytus Če-

choslovakijai.
Tuo reikalu Čechoslova- 

kija pirmiausiai per savo 
atstovą Janą Masaryką 
kreipėsi į Anglijos valdžią.

(Šiuos žodžius berašant, 
dar nėra žinios, ar Angli
jos premjeras Chamberlai
nas bent patars įsileist Če-\ 
choslovakijos atstovą į tą 
keturių šalių konferenciją.)

Jeigu nebus priimtas joks 
Čechoslovakijos atstovas į 
konferenciją Muniche, tai 
Čechoslovakiją galės atmest 
tos konferencijos tarimus, 
kaip pranešama iš Pragos, 
Čechoslovakijos sostinės.

čechoslovakijos atstovybė 
Londone tuojau pastebėjo, 
kad į konferenciją Muniche 
visai nekviečiama Sovietų 
Sąjunga, vienintelė nuoširdi 
čechoslovakijos rėmėja.

ko Chamberlaino perkalbėt 
Hitlerį, kad dar neužpultų 
Čechoslovakijos. Tad Mus
solinis tuoj patelefonavo 
Hitleriui, ir po ilgo pasikal
bėjimo, Hitleris sutikęs ati- 
dėt visuotiną savo armijos 
mobilizaciją 24-rioms valan
doms ir palaukt su žygiu 
prieš Čechoslovakiją.
Chamberlaino Prašymas ir 

Prižadai
Anglijos premjeras N. 

Chamberlain savo prašyme 
Mussoliniui sakė:

“Šiąndien aš atsišaukiau 
i kanclerį Hitlerį susilaikyt j 
nuoKaro jėgos vartojimo... į 
aš esu tikras, kad Sudetų 
(Čechoslovakijos vok iečių) 
klausimas galėt būt išspręs
tas per trumpas diskusijas, 
ir jam (Hitleriui) būtų ati
duota ‘privaloma’ žemė, gy
ventojai ir suteikta apsau
ga kaip Sudetams, taip ir 
Čechams laike tos žemės 
pervedimo (Vokietijai). ./

“Aš užtikrinau, kad Če- 
chijos prižadai (dėlei Sude
tų perleidimo Vokietijai) 
bus įvykdyti ir aš pasitikiu, 
jog per savaitę galima būtų 
galutinai susitaikyti.”

Chamberlainas savo atsi
šaukime į Mussolinį išreiš
kė intenciją vykt pas Hit
lerį į Berlyną derėtis su Hit
leriu ir čechoslovakijos at
stovais dėlei taikymosi su o. 
nusileidimais, ir pasiūlė, kad 
tose derybose dalyvautų ~ 
Italijos ir Francijos atsto
vai, “jeigu kancleris (Hitle
ris) to pageidauja.”
Tai Esą Tik Hitlerio “Nusi- * 

leidimas Didžiausiam Jo
Draugui”

Hitleris tad išklausė Mus
solinio, ir pats sušaukė An
gliją, Franciją ir Italiją į 
“taikos” konferenciją Mw- 
niche, Vokietijoj, rugs. 29 
d.

Konferencijoj dalyvauja 
Hitleris su savo maršalu H. 
Goeringu, Mussolinis, An
glijos ministeris pirminin
kas Chamberlain ir Fran
cijos premjeras Daladier.

Kalbama, kad Hitleris pa
daręs tą žingsnį tik pagal 
norą savo “didžiausio drau
go” Mussolinio; niekam 
kitam, girdi, jis nebūtų da
ręs tokio “nusileidimo.”

Pranešama, kad ir prezi
dentas Rooseveltas atsiuntė 
Mussoliniui paraginimą da
ryt įtakos Hitleriui, kad su
silaikytų nuo karo, bet Mus
solinis jau buvęs patelefona
vęs Hitleriui, kai atėjo Ro-' 
mon Roosevelto ------- '■
mas.
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žmonių pinigus “tyrinėjimui” CIO, ju
damų paveikslų aktorių ir kitokių orga
nizacijų. Jis jieško komunistų ir tuo bū
du bando nukreipti Amerikos visuome
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“Taikos Angelai”
Šiuos žodžius rašant, į Munichą, Vo- 

' kietijoj, lekia Britanijos Chamberlain, 
Franci jos Daladier ir Italijos Mussolinis 

’ “taiką daryti.” Jie ten susitiks su “jo 
majestotu” Hitleriu ir dar kartą bandys 
jį gražuoju perkalbėti, kad jis nelystų 
Čechoslovakijon ir nenusisuktų galvos.

Kas iš tos konferencijos išeis, dabar 
negalima pasakyti. Tačiau, reikia žinoti, 

' kad Munichan susirenka keturi čecho- 
slovakijos neprieteliai, kurie gali viską 

’ padaryti. Čechoslovakija iš jų gali tikėtis 
sau mažiausiai naudos. Ji tegali laukti 
tik dar didesnės blėdies.

Mussolinis tik nesenai pasakė: čecho
slovakija — sopulys ant Europos kūno. 
Dabar tasai taikos ir demokratijos ne
prietelius paminėto j konferencijoj bus 
patsai žymiausias “taikos angelas.” Ku
ris protaująs žmogus gali tikėtis, kad 

' Mussolinis pasakys gerą žodį už Čecho- 
slovakiją?!

Chamberlainas tik nesenai podraug su 
Hitleriu nutarė sudraskyti Čechoslova- 
kiją. Daladier tam pritarė ir abu su 
Chamberlainu pasiuntė Pragos vyriausy
bei įsakymą nusilenkti Hitleriui, atiduo
ti jam Sudetų kraštą.

Hitleris jau senai reikalavo Čechoslo- 
vakiją sunaikinti ir savo žodžius jis pa
siruošęs paremti ginklu.

Vadinasi, šitie visi keturi vyrai dabar 
spręs Čechoslovakijos likimą!

Pačios čechoslovakijos balso, aišku, 
konferencijoj girdėti nebus. Josios vy
riausybe ten nepakviesta. Josios ateitį, 
be pačios čechoslovakijos atstovybes, 
spręs keturi “taikos mylėtojai,” kurie jau 
pasisakė už to krašto sudraskymą!

Nebus ten girdimas balsas nei Sovietų 
. Sąjungos, artimiausios Čechoslovakijos 

draugės.
Kas tuomet gali tikėtis iš tokios kon

ferencijos daug gero? Naivus būtų toks 
žmogus.

Atrodo, kad šita konferencija bus tik 
tam, kad išgelbėjus Hitlerio unarą. Jo 
tas unaras smarkiai puola. Jeigu Hitle
ris, pamatęs visą pasaulį prieš save, nu
sitarė “laikytis taikos,” tai jam dabar 

’.bus patogiausia tatai padaryti.
. Tačiau, jeigu jis yra nusitaręs pasaulį 

j į karą įvesti, tai jis tatai ir vykins.
Kai skaitytojai šiuos žodžius skaitys, 

veikiausiai jau paminėtosios konferenci- 
z jos rezultatai bus žinomi.

Kur Kas Griežtesnis
Antrasis prezidento Roosevelto pareiš

kimas, pasiųstas Hitleriui, yra griežtes
nis už pirmąjį. Mandagiu tonu, atsar
giais žodžiais, p. prezidentas pasako, kad 
jei Hitleris pradės karą, tai atsakomybė 
puls ant jo.

Prezidentas Rooseveltas teisingai pa
sako, kad klausimas, “su kiiriuom pasau
lis dabar susiduria, nėra tame, kas pra
eityje padarė kokias klaidas ar neteisy
bes. Pasaulis reikalauja iš mūsų, kurie 
šiuo laiku esame valstybių galvomis, di
džiausio gabumo—spręst tautų klausimus 
neįstumiant jų į nelaimes, kur būtų su<vs 
žalota ir nužudyta milionai piliečių...”

Prezidentas nurodo, kad tiems daly
kams spręsti yra taikos būdai, o ne karo 
priemonės.

Nereikia nei aiškinti, kad šis prez. 
Roosevelto pareiškimas dar labiau suvie
nys žmones, trokštančius taikos, nepai
sant, kur jie gyvena: Amerikoj, Čecho
slovakijoj, Vokietijoj ar kitur.

Bet ar šitie žodžiai, šitas Amerikos 
prezidento įspėjimas įtikins Berlyno val
dovą?

Abejojame!

. Ką Gi Daro Amerikos Naziai?
Žmogus, kuris renkąs USA kongresui 

medžiagą apie nazių veiklą Amerikoje, 
John C. Metcalf, skelbia įdomių davinių 
apie juos. Sulyg jo:

1. Amerikos Nazių Sąjunga (angliškai: 
German-American Bund) jau ruošiasi

• prie paminėjimo užgrobimo Sudetų že
mės nuo Čechoslovakijos. Nors Sudetai 
dar priklauso Čechoslovakijai, bet jau 
2-rą dieną spalio mėn. paminėtoji sąjun
ga ruošia paminėjimus Sudetų prijungi
mo prie Vokietijos!

2. Amerikos naziai skaitosi save ši- 
' toj šalyj tokia pat “tautine mažuma” pa
našiai, kaip Sudetai Čechoslovakijoj.

3. Nazių agentai pavogė ar nupirko 
' planus vėliausio Amerikoj statomo šar- 

"r vuotlaivio.
4. Naziai turį suorganizuotų Ameri

koj 5,000 smogikų ir jau ruošia savo 
agentus sabotažui ir šnipinėjimui atsiti-

' kime, jei Amerikai tektų kariauti šū
* Vokietija.
< Šitokius pasimojimus Amerikos naziai 
" atlieka! Akiregyj to, Dieso komitetas, 

‘ užuot ėmusis už tyrinėjimo pragaištin
gos nazių veiklos, jis eikvojo laiką ir

Dar Del Italijos Rasistines 
Politikos

Analizuodamas pastarąjį Mussolinio 
pasisukimą rasizmo (anti-semitizmo) 
klausimu, “L. Ž.” bendradarbis, p. J. D., 
žymi, kad' 1932 metais dučė pasakė ra
šytojui E. Ludwigui:

“Aišku, nėra dabar grynų rasių. Dargi 
negalima kalbėti apie hebrajų rasės gry
numą. Dažnai energija ir grožis tos ar 
kitos tautos yra pasekmė vaisingo rasių 
mišinio. Rasė tai yra ne realybė, bet sen
timentas. Rasės sąvokoj mažų mažiau
siai yra 95% sentimento. Niekas manęs 
neįtikins, kad dabar yra dar biologiniai 
gryna rasė. Smagiausia yra tai, kad nė 
vienas iš tų, kurie paskelbė teutonų ra
sės ‘kilnumą’ nebuvo vokietis...”

Vadinasi, prieš penkis-šešis metus 
Mussoliniui tokio dalyko, kaip rasinis 
skirtumas žmonėse nebuvo. Italijoj, ku
rie žydai fašizmui pritarė, jis juos dėjo 
į valdžią ir į kitokias atsakomingas vie
tas. O tuos, kurie buvo antifašistai, 
siuntė į kalėjimus bei koncentracijos 
stovyklas lyginai, kaip ir “arijus” imlus.

Tačiau, dabar Mussolinis persivertė 
ragožiumi ir jau surado, kad “žydai ne
geri,” kad juos reikią net iš Italijos iš
vyti. Pasak p. J. D.:

“Besilankydamas Libijoj Mussolinis 
savo metu pasiskelbė ‘islamo protekto
rium,’ o vietiniai arabai jam įteikė sim
bolišką islamo gynėjo kardą (beje, dirb
tą Florencijoj!). Protektorius turi pasi
rodyti, kad jis su arabų priešininkais 
žydais ceremonijų nedaro.

“Italijos antisemitiškos priemonės, iš
garsintos po platųjį arabų ir viso islamo 
pasaulį, prisidės prie Italijos prestižo pa
kėlimo arabų akyse ir dar labiau paleng
vins totalinėms valstybėms savo šalinin
kų ir propagandistų verbavimą tose ša
lyse. Antisemitizmo eksportu iki šiol 
vertėsi Vokietija: jos emisarai nesigaili 
nei triūso nei pinigų, kad antisemitizmo 
piktą sėklą perkėlus į visus kaimyninius 
kraštus. Tuo tikslu Vokietijoj įkurta 
speciali organizacija Štutgarte, kuri an
tisemitizmo eksportu tiktai ir verčiasi. 
Tas eksportas reiškiasi si'bmtingimu raš
tų įvairiausiomis kalbomiK/žntisemiti- 
niams ^rateliams visame pasaulyje, o kur 
nėra vietinių antisemitų, ten veikiama 
per ‘užsienių vokiečių sąjungą.’ Dabar 
antisemitizmo eksporto bizny pradės 
dirbti Italija. Viduj tai bus ‘atpirkimo 
ožys’, o užsieniuose priemonė nešti ne
santaiką į kaimynų kraštus, silpninti jų 
pozicijas arabų kraštuose. Tokiu būdu 
antisemitizmas, pakrikštytas “rasizmu” 
Italijos kaip ir Vokietijos rankose, daro
si viena priemonių rengti ‘didžiąją atsi
skaitymo diern^’ apie kurią kalba Italijos

Jo Jaunystė J. V. A. Pir
mos Dienos Anglies

Kasyklose
P c n ktadienio “Laisvėj’1 

rugs. 23 d.) vedamajam 
skyriuj redakcija pareiškė, 
kad bendradarbiai, kurie 
arčiau pažino velionį Kazį 
Kriaučiūną, plačiau apibū
dintų jo gyvenimą.

Draugas L. Pruseika, as
meniškai susipažinęs ir kal
bėjęs su teisėju K. Kriaučiū
nu praeitą metą, teigiamai 
jį apibūdino “Vilnies” lai
doj rugsėjo 21 d. Tik trū
kumas buvo platesnio apra
šymo, kada jaunutis Kriau
čiūnas dirbo anglies kasyk
lose.

Todėl aš nors trumpai 
noriu prisidėti prie dapildy- 
mo tokio brangaus asmens 
biografijos.

Asmeniškai man su ve
lioniu neteko susitikti, nors 
abudu kasyklose dirbom, 
tik, žinoma, ne tose pačiose, 
bet netoliausia vienas nuo 
kito. Ir abudu da buvom 
jauni, nors aš ir senesnis už 
jį pora metų, bet reikia pri
pažint, progreso žvilgsni’ 
da buvau silpnas tuo laiku. 
Aplinkybės neleido greitai 
susieiti su pažangesniu emi
grantu iš Lietuvos.

Vienok man smagu pra
nešti, kad aš iš užtikrintu 
šaltinių sužinojau, į kokią 
vietą jis atvykęs į šią šalį, 
ir kokiose angliakasyklosc 
jis dirbo.

Išlipęs laivo New Yor
ke, rodos 1890 m., tiesiai 
traukė į Pa. valstiją, į kai
melį Morea, kuris randasi 
artimai prie Mahanoy City. 
Pa., nes prie to kaimelio 
yra anglies kasyklos, o tas 
kaimelis išstatytas tos pa
čios kasyklų kompanijos. 
Tad vedusieji, kurie norė
davo gauti darbo ir kamba
rius dėl gyvenimo, galėdavo 
gauti; kurie turėjo vaiku
čių, jau paaugusių, kad tik
iu dirbti laužykloj prie rin
kimo raku, ir šleitų iš an
glies (akmenų), o vaikučius 
tuo laiku ėmė prie tokio 
darbo 8 metų amžiaus. Tuo 
laiku da nebuvo laužyklose

mašinų čystijimui anglies; 
tą darbą vaikučiai atlikdavo 
už labai mažą atlyginimą; 
už savaitę po 10 valandų 
dienos darbo mokėjo $2.50, 
o dideliems vyrams $5 į sa
vaitę. Pamislykit!

Praėjusį birželio mėnesį 
Seltzer City parengtam 
moterų piknike susitikau 
savo seną pažįstamą J. An- 
džą, kuris jau 74 metus pra
gyvenęs ; bet progresyvus. 
Su juo kalbantis užkliuvom 
ir apie teisėją K. Kriaučiū
ną. Ir jis man sako: “Jis, 
pribuvęs iš Lietuvos, pas 
mus pirmiausia buvo už įna
mį (reiškia, pas jo tėvus 
Andžus, kurie tada Morea 
gyveno)”.

Aš klausiau, kokį jis dar
bą pirmiausia pradėjo dirb
ti ?

Atsako: “Po žeme ant 
paties dugno su mulu karus 
vežiojo. Darbas buvo labai 
blogas, sunkus; visas šla
pias, purvinas. Išbuvęs po 
žeme lOį valandos, parėjęs 
iš darbo labai jausdavosi 
suvargęs; ir jis sakydavo: 
aš čia ilgai nebūsiu, kad tik 
užsidirbsiu kiek taupos, aš 
jieškosiu kitokio darbo. Bu
vo jaunas, ale pamokytas, 
smarkus vaikinas.”

“Ar dabar žinai kur jis 
yra?”

“Taip; teisėju Washing- 
tono valstijoj.”

“Iš kur tu sužinojai, kad 
jis teisėju?”

“Aš skaičiau angliškam 
laikraštyj.”

Kada aš jam apibūdinau, 
kad drg. L. Pruseika matė
si asmeniškai ir plačiai ap
rašė “Vilny” pereitais me
tais, tai jis labai nusi
džiaugė ir sakė: jei gautų jo 
antrašą, rašytų laišką.

Kada mano- draugė (M. 
Ramanauskienė) dar buvo 
jaunutė, tik po apsivedimo 
su J. Tampausku (miręs), 
tai jie 1891 m. taip pat gy
veno Morea, ir kaip ten ne
daug lietuvių buvo, tai va
karais, ar sekmadieniais su
sirinkdavo būrelis pas vieną 
į stubą pasikalbėti. Ten at
eidavo ir jaunuolis K.

Kriaučiūnas. Bet jo kalba 
daug buvo skirtinga nuo 
taip vadinamų amerikonų 
(seniau pribuvusių i& Lietu
vos). Jis kalbėdavo manda
giai, inteligentiškai; ne taip 
stačiokiškai, kaip tų laikų 
lietuviai. Tik, sako, kaip 
man, nesenai pribuvusiai iš 
Lietuvos, jaunutei, negirdė
jusiai mokytesnių manda
giau kalbant, nebuvo tuo 
laiku viskas aišku, kaip 
šiandien atsimenu. Jis kal
bėjo į juos teisingai, priro- 
dydamas, kaip tas darbas 
yra žiaurus.

Jis panašiai jiems kalbė
jęs:

“Broliai, lietuviai! Jus di
džiuojatės, kad dirbat. Bet 
šis darbas netinkamas dirb
ti protaujančiam žmogui. 
Tai yra katorga, tik kokiem 
dideliem nusikaltėliams kan- 
kyti tokis darbas! Tai yra 
pragaras, arba pekla, kaip 
lietuviai vadina. Aš čia ilgai 
nebūsiu; kai tik kiek užsi
dirbsiu, važiuosiu j ieškoti 
tinkamesnio darbo. Argi 
jau dabar nėra Amerikoj 
geresnio darbo, kaip šitas 
pragaras? Na, o jeigu bus 
sunku tinkamesnį darbą 
gauti; aš stengsiuosi įstot į 
Jungtinių Valstijų armiją, 
išmoksiu pilnai šios šalies 
kalbą, stengsiuos aukščiau 
mokslą pasiekti, ir aš turiu 
atsiekt savo tikslą, koks 
žmogui priklauso.”

Išgirdę tų laikų mainie- 
riai, kurie save statėsi jau 
daug daugiau žinančiais 
apie Ameriką, moką darbą 
maįnierio, ir daugiau uždir
bą kaip šitas jaunas vaiki
nas, žiūrėjo į jį ironiškai, su 
pažeminimu. Ką šitas vaikė
zas žino? Ir kaip jis drįsta 
mums, seniams mainieriams 
pasakot apie darbą?! Tegu 
pirma pamato skurdo, ii; iš
simokina, kaip reikia dirbti, 
tik tada galėsi mus mokyti 
apie gyvenimą, jie sakė.

Bet gabus jaunuolis neįsi- 
žeisdavo tomis kolionėmis; 
ir toliaus jiems broliškai, 
sąžiningai aiškino apie dar
bininkų apverktiną padėtį 
darbe ir nekaltino jų už to
kį nemandagų atsinešimą, 
nes jam buvo pilnai aišku, 
kad jie nekalti. , ’

Visuomet buvo linksmas, 
žvalus ir kalbėjo darbinin
kams apie jų skurdų gyve
nimą iki juos apleido, išva-

aplinkybių ėmė laiko šiek 
tiek susitaupyt, kad galėtų 
atsiekti savo pasibrėžtą tik
slą. Bet jis jį atsiekė. Įstojo- 
į J. V. armiją. Betarnauda
mas, kartu siekė ir aukštes
nio mokslo. Užbaigęs armi
jos mokslą, jis stengėsi ju
risto mokslo titulą pasiekti. 
Tą pasibrėžimą taip pat at
siekė. Vėliau sužinome. iš 
lietuvių spaudos, kad K. 
Kriaučiūnas teisėjas Supe
rior Teisme Seattle, Wash. 
Jo tikslas atsiektas, kurį jis 
mainieriams pranašavo bū
damas jaunutis.

Velionis Kriaučiūnas bu
vo tas žmogus, kuris nei sa
vo talentu, nei pasiekta vie
ta nesididžiavo. Jis mylėjo 
žmoniją—mylėjo skurdžius 
darbininkus, kaipo sau ly
gius. Troško pakelti juos 
kultūriniai, ypatingai lietu
vius darbininkus, kurių 
skurdų gyvenimą pilnai pa
žino. Jis neprisiminė net tų 
užmetinėjimų, ir kolionių 
nesusipratusių lietuvių; ka
da jį jaunutį žemino už jo 
teisingus prirodymus. Jis 
mylėjo lietuvius iki pasku
tinės valandos savo gyveni
mo ir juos broliais vadino.

Todėl Amerikos lietuvių 
išeivijos istorijoj turi būti 
įtrauktas jo vardas, kad jis 
spindėtų lietuvių jaunajai 
kartai.

J. Ramanauskas. 
IX-27-38.
Minersville, Pa.

Italija Mobilizuoja Dviejų
■ Milionų Armiją

Roma. — Italijos valdžia, 
be viešo paskelbimo, mobili
zuoja armijos' ir laivyno 
specialistus dešimties rezer
vo (atsarginių) rūšių. Tai 
Mussolinis turės jau 1,400,- 
000 ’rezervistų po ginklais, 
apart 600,000 pastovios ar
mijos. Bet Italijoj liksią dar 
per 5 milionus tinkamų ka
rui rezervistų.

HITLERIS PASAKOJA, 
būk tai nuo Čechoslovakijos 
“teroro pabėgę 214,000 Su- 
detu^vokiečių” į Vokietiją. 
BetTrikrumoj tie naziai per
bėgo pas Hitlerį gaut iš jo 
ginklų karui prieš demo
kratinę Čechoslovakiją.

Dešinėj: James H. Fay, nesenai laimėjęs nomina
cijas 16-tam distrikte, New Yorke, prieš O’Connorą, 

kuris patapo Naujosios Dalybos priešu.

spauda aptardama jos santykius su 
Francija.

“Praktiškai pirmos antisemitinės prie
monės Italijoj paliečia apie 20,000 po 
1919 metų imigravusių žydų ir, be to, vi
sus liberalinių profesijų italų žydus, ku
rių skaičius siekia kelis tūkstančius.

žinodamas savo pasibriežto 
tikslo atsiekti.

Labai sunkiose aplinkybė
se teisėjas K. Kriaučiūnas 
jaunose dienose pradėjo 
darbą laisvoj Amerikos šaly.

Bus aišku, dėl ko jis įro
dinėjo to laiko angliaka
siams, kad toks darbas yra 
katorginis. Ir pats stengėsi 
kaip greičiausia iš jo prasi
šalint. Bet prie tokių darbo

JAPONAI jau praeitą sa
vaitę pasigyrė, būk jiem te
lieka tik'“55” mylios iki 
Hankowo, Chinijos laikino
sios sostinės; bet chinai juos 
vis sulaiko už 95 iki 100 my
lių į rytus nuo Hankowo.

Roma. — Prezidento Roo- 
sevelto atsišaukimus dėlei 
taikos Italų fašistų laikraš
čiai vadina “tuščiais daug- 
žodžiavimais.”

Klawimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiamas redaktoriau: 
Malonėkite “Laisvėje” atsa
kyti į šitokį klausimą: Jei
gu žmogus yra išbuvęs šio
je kontrėje 38 metus ir jau 
yra perėjęs per 60 metus, ar 
gali jis gauti pilietiškas po- 
pieras, ar negali? Už atsa-

Atsakymas
Žinoma, kad jūs galite 

gauti pilietines popieras, 
jeigu tik kitų kliūčių nesi
randa. Negali gauti pilieti
nių tpopierų tiktai tas atei
vis, kuris tebėra nepilna
metis. Kaip greitai ateivis 

kymą būsiu labai dėkingas.!sulaukia 18 metų, taip grei- 
“Laisves” Skaitytojas, tai jisai gali jieškoti pilie- 

--------- -----------------------— tinių popierų. O senumas
Naujai laukiama žydų pabėgėlių vilnis 
iš Italijos žydų organizacijose kelia jau 
didelių rūpesčių: kur dėtis? Didelis ne
aiškumas viešpatauja dabar ir dėl to, ar 
Italija leis išvaromiems žydams pasiimti 
jų turtą, ar gal čia paseks vokišką nu
savinimo pavyzdį?”

nėra ribotas—gali ir šimto 
metų senelis tapti Jungtinių 
Valstijų piliečiu. Bent mes 
nesame girdėję, kad kam 
nors būtų buvę atsakytos 
pilietinės popieros dėl senu
mo.
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Mergaitė 2 Galvom, 4 Rankom,! “T®!™?
Vienu Liemeniu, Dviem Kojom

Motinos Ašara Atgai
vino "Mirusį” Sūnų

IŠMES PROFESORIUS, NIE
KINANČIUS KITAS TAUTAS

i Niagara Falls, N. Y.—Iš 
katalikų Niagara Falls Uni- ' 

[versiteto bus tuoj išmestas 
be jokio perspėjimo by pro
fesorius, jeigu jis skelbs na- 
zių ar Italijos juodmarški- .

i nių pasaką, būk viena tauta 
iš prigimties turinti neva 
viršenybes, kurios, girdi, pa- t 
statančios tą tautą aukščiau 
bet kurių kitų tautų. Taip 
universiteto prezi d e n t a s 

; kun. J. M. Noonan rūsčiai ■ 
persergėjo visus jo profeso- 

į rius vengt fašistinių tauš

Keletas metų atgal alie- 
jaus-žibalo šuliniai retai ka- 

— da būdavo gręžiami giliau
lypiu liemeniu, pora bendrų kaip 3,000 metrų (apie 9,- 
Irai ir Galiai kojų atrodo 800 pėdų). Visame pasauly- 
perplonos, laibesnės negulje pirmiau buvo vos tik 13 
pavienio normalio kūdikio į šulinių, kurie turėjo apie 3,- 
to paties amžiaus. i 000 metrų išgręžimą į gel-

Pasitarnaviinas Mokslui | mes, bet nė vienas iš tų šu- 
Nors ši dvilypė mergaitė linių neturėjo pramoninės 

dar tik desėtką menesių iš- reikšmės, nes permažai alie- 
protestuos. Kada viena mie- j gyveno, bet, nesužiniai, jau’jaus ištraukdavo, kad apsi- 
ga, antra dažnai budi bei' pasitarnavo mokslui. | mokėtų jų operavimas. Bet 

i žaidžia. Kai vardu pašaukia | Dauguma mokslininkų-fi-! bėgiu pereitų metų ir šiais 
Galią, pakyla jos galvutė iiziologų pasaulyje iki šiol metais Jungtinėse Valstijo- 
šypsosi, bet Ira ramiai sau tvirtino, kad žmogus ir kiti se tapo išgręžta daug šuli- 

i ilsisi ir nepaiso. O kai Ira'gyvūnai turį miegot, girdi, nių po 3,300 metrų gilumo, 
vardu šaukiama, tai tik ji- todėl, kad bebudint, beju- ir daugelis jų duoda gana

* nai atsiliepia, bet Galia į tai dant susidarą kraujuje nuo- daug aliejaus, 
nekreipia domės.

Dvynukės turi atskiras 
širdis, ir vienos širdies1 
tvaksėjimas nesupuola su 

i kita. Bet jųdviejų krauja- 
I gyslos taip susijungusios, 
kad vienai ir antrai tarnau
ja tas pats kraujas, cirku
liuojantis per visą abiejų 
bendra, krūvon 4, 7 

kūną.
Šios dvynukės turi atski-į žasties tenką jieškoti 

| rus skilvius, nors iš pavir
šiaus atrodo tik vienas ben
dras pilvas. Tad vienos val
gomas maistas nepasotina 

i kitą. Bet žemiau pilvo dvy- 
! nukės turi jau tik po vieną 
bendrą organą, tarnaujantį 
sykiu abiem — vienas ir 
tas pats abiem šlapinimosi 
organas, vienas bendras 
“laukan ėjimas,” vieneri 
abiem lytiniai organai, ir 
kt. 
.. Lygint su stamboku dvi-!

gimė nimu, nors abiejų kūnas išPernai lapkrityj
keista dvilypė mergaitė So- paviršiaus—vienas, 
vietų Sąjungoj, nei tai vie
nas, nei tai du kūdikiai sy- krykštauti, o Galia tuo pa 
kiu.

Ši dvilypė mergaite turi 
dvi galvas, dvi poras rankų, 
bet tik vieną porą kojų. 
Mokslininkai tatai vadina 
“krūvon suaugusiais dvynu
kais.”

O kodėl gema dvilypiai 
kūdikiai? kodėl jie motinos 
yščiuje neišsivysto į atski
rus dvynukus? Todėl, kad 
dvyniškai užsivaisinęs moti
nos kiaušinėlis, dėl tūlų 
priežasčių, ne pilnai persi- 
skiria į dvi dalis.

Daugeliui teko matyt ju
damuose paveiksluose arba 
vodeviliu teatruose vadina
mus Siamiškus dvynukus. 
Čia du kūdikiai yra tik da
linai suaugę krūvon tik vie
noj kurioj vietoj, paprastai 
dalia stuburio, ar nugar
kaulio. Šiaip kūnas vieno ir 
kito Siamiško dvynuko pil
nai išsivystęs, ir turi sau 
visus organus paskirai. Va-j 
dinasi, dvigubai užsivaisinęs į 
motinos kiaušinėlis šiame: 
atsitikime beveik visiškai 
persiskyrė į dvi dalis, ir tik 
trupučio stigo jarū pilnai 
perskilt.

Bet atsitikime “krūvon 
suaugusių dvynukų,” tokių 
kaip minimos “rusiškos” 
dvynukės, didžioji dalis dvi
gubai užvaisinto kiaušinė- ‘ 
lio pasiliko krūvoj; jis kur 
kas mažiau įskilo negu Si- 
amiškų dvynukų; taigi “ru
siškos dvynukės’ turi jau 
krūvon suaugusius pečius ir 
vieną bendrą liemenį, kad 
atrodo tik vieni pečiai su 
dviem “išdygusiom” juose 
galvom. Vienos dvynukės 
dešinė ranka ir kitos kairė 
yra normaliai išaugusios šo
nuose iš pečių; bet antroji 
ranka vienos ir kitos dvynu
kes, tarp dviejų galvų, yra 
nusvirusios į užpakalinę pu
sę bendro abiejų liemens. 
Pečiai tarp galvų taip suau
gę, kad išeina vieni abiem 
platūs pečiai.

Šių dvynukių krūtinės ir 
pilvas iš paviršiaus taip 
pat suaugę, kad atrodo tik 
viena plati bendra krūtinė 
ir vienas didokas pilvas.

Dauguma krūvon suaugu-^ 
šių dvynukų gema negyvi 
arba miršta greit po gimi
mo. Bet šios sovietinės dvy
nukės jau dešimt mėnesių 
gyvena* ir yra sveikos. Jos 
užlaikomos Visa-Sovietinia- 
me Institute Tiriamosios 
Medicinos Maskvoje, labai 
atydžiai prižiūrimos moksli
ninkų ir mokslininkių ir šil
tai mylimos.

Vienai dvynukei duota 
vardas Ira, antrai 
Abidvi viename kūne yra 
linksmos ir patraukiančios, 
kaip ir normaliai kūdikiai.

Viena ir kita turį atski
rus sau galvos smagenis, 
atskirus nugarkaulius ir at
skiras širdis, atskiras ner
vų sistemas; taigi jos gyve
na kiekviena sau atskiru 
protiniu ir jausminiu gyve-

Ira gali but linksma ii

čiu laiku knerkti ir neri
mauti. Bakstelėjus Irai į 
pirštuką, jinai verks, bet 
Galia nejaus skausmo ir ne-

vargio nuodai. Dabar gi so-: 
vietiniai
chin ir Speranski apie tai 
abejoja ir nurodo, jog abi 
šios dvilypes dvynukes nau
dojasi lygiai tuo pačiu krau
ju, bet jos skirtingais lai
kais miega.

Jodvi, tačiau, turi skir- 
suaugusį tingas, savarankiškas nervų 

sistemas. Taigi miego prie-
ner- 

vuose, o ne kraujyje.

Bandymai jieškoti aliejaus 
profesoriai Ano- j didelėse gelmėse parodė, jog 

aliejaus randasi ir tokiose 
gilumose, kurios dar visiš
kai neištirtos. Tas liudija, 
jog pasauliniai aliejaus san
dėliai yra daug didesni, ne
gu buvo pirmiau spėjama.

Pereitą pavasarį Conti
nental Oil Co. užbaigė gręž
ti giliausį pasaulyj šulinį. 
Tas šulinys turi 4,570 me
trų gilumo ir duoda apie 
420 tonų aliejaus į parą. 
Gręžimo darbas tęsėsi 285 
dienas.

Louisianos valstijoj dabar 
gręžiamas kitas gilus šuli
nys. Per 131 dieną tapo pa
siekta 4,020 metrų gilumo. 
Manoma, jog šis šulinys bus 
išgręžtas gilesnis, negu Con
tinental Oil Co. V. R.

Sparčiausia Valgykla
Nesenai pastatyta naujo- 

viškiausia užkandinė viena
me Londono priemiestyje iš
duoda per dešimt minučių 
1,100 pietų geležinkelio tar
nautojams ir darbininkams. 
Užkandinės pastatymas ir 
įrengimas kainavo 100 tūks
tančių dolerių.

AUKŠTAS ORO SLUOKS
NIS TARNAUJA RADIO 

PERDUOTUVAM

Nesenai bekertant me
džius Bulgarijoj kalnuose 
tarp sniegų, šaka vieno virs
tančio medžio taip smogS į 

[galvą Borisui Morbejui, 20 
metų jaunuoliui, kad jis kri
to ir jau nesikėlė. Su sūnu
mi tad buvęs tėvas, Vosy- 

i liūs Morbejus, parskubėjo 
namo, įsikinkė arklius į ro- 

; ges, parsivežė “pastirusį” 
■ sūnų ir išpleškėjo pas fel
čerį, nes gydytojas perdaug 
toli gyveno.

Parvežtas felčeris pripaži
no, kad vaikinas miręs nuo 
galvos sutrenkimo, ir jau- 

[ nuolis buvo paguldytas į 
i grabą. Prasidėjo šermenys, 
[Suėjusių kaimynų giedoji
mai ; o motina tik verkit pa
sikukčiodama raudojo.

Antrą dieną atėjo kuni
gas, ir choras užgiedojo 
liūdną išlydėjimo giesmę. 
Motina puolėsi paskutinį 
kartą atsisveikint sūnų ir 
skęsdama ašarose, bučiavo 
jo lūpas ir žiūrėjo jam į 
akis, niekaip negalėdama 
sutikt su minčia, kad jis mi
ręs ir jinai daugiau jo ne
matys.

Taip beraudant motinai, 
prikibusiai prie sūnaus vei
do, ėrųė ir nuriedėjo jos aša
ra tiesiai į kairę akį miru
siojo; ir staiga jo a^kies vo
kas sukrutėjo. Motina su
šuko, kad jis “gyvas”! ir 
apalpo.

Čia visi puolėsi prie “mi
rusiojo” ir pamatė, kad jo 
kairioji akis atsimerkus ir 
juda jos lėliukė. Dar praėjo 
kelios minutės, ir aiškiai 
pradėjo tvaksėti jo širdis. 
Jis atvėrė ir kitą akį, bet 
truputį pažiūrėjęs, paniro į 

i gilų miegą. Bet jau niekas 
toliau nebandė jį laidot.

Jaunuolis pradėjo gyti, ir 
dabar jaučiasi bendrai svei
kas, tik kad dar girdi gal
voje kokį tai ūžimą. Ale 

| gydytojai sako, kad ir tas 
[ūžimas praeis.

Jaunuolis pasakoja, jog 
i kai drožė jam į galvą virs
tančio medžio šaka, tuoj vis
kas jam aptemo. Jis netru
kus pajutęs šaltį, bet buvęs 
bejėgis pasijudint ar pra
kalbėt. Jis jautė, kaip tėvas 
vežė jį namo, kaip felčeris, 
jį apžiūrėjęs, pasakė, kad 
vaikinas miręs. Jis, graban 
paguldytas, taip pat girdė
jo šermenų giesmes, moti
nos raudas ir paskutinį, iš
lydėjimo himną; bet vis ne
pajėgė nei pajudėti nei pra
šnekėti, nors žinojo, kad jis 
gyvas laidojamas,—iki mo
tinos ašara nuriedėjo ant 
kairiosios jo akies. Jinai 
padirgino kokį sūnaus akies 
nervą, ir nuo to prasidėjo 
bendras jo blaivymasis iš le
targiško svaigulio.

Jeigu ne ta graudi, bet 
laiminga ašara, jis būtų gy
vas žemėn užkastas. —J. C.

kalų apie “arijų” veislės > 
kilnumus prieš žydus, afri-, 
kiečius ir kt.

Universiteto galva sykiu 
perspėjo ir tuos profčso-

■ rius, kurie didžiuojasi savo
■ sena amerikoniška veisle
kaip neva “aukštesne”' už 

i naujesnius ateivius, net už 
, šioj šalyj gimusius ir au
gusius tų ateivių vaikus.

Kun. Noonan ypač aštriai 
smerkė nazių “teoriją,” būk 

; esąs didesnis skirtumas tarp 
vokiečio ir negro, negu tarp 
negro ir beždžionės. Jis 

j trenkė šalin kai]) kvailybę 
Vokietijos ir Italijos fašis- 
tų tvirtinimą, būk visi pro
tiniai gerumai ir dvasiniai 
prakilnumai plaukią iš tau
tinio jų grynumo ir “krau
jo” išlaikymo nuo vadina
mų“ “žemesnių” tautų prie- 
maišo.

KAIP GAMTOS SUBJURI- 
MAS APIPLĖŠĖ FARME- 

RIŲ ŽEMĘ

į

Galia.

Mašina Parodanti, Kiek 300 METV SUKAKTIS nuo 
-- - - KAVOS ĮVEŽIMO EUROPONAkys Dirba Beskaitant

Daugelis didesnių kavinių 
Europoj šiemet mini 300 
metų sukaktį nuo kavos at
siradimo % kaipo gėrimo toj 
pasaulio daly j.

Pirmasis kavos maišas 
! buvęs turkų atvežtas į Eu- 
I ropą 1638 metais; bet iš 
i pradžios daugelis šnairavo į 
' kavą kaip gėrimą ir ją nau- 

vadino keistais

Beskąitant laikraštį ar 
knygą, žmonės abelnai pra
leidžia kur kas daugiau lai
ko nesužiniai duodami akim 
poilsio z arba nejučiomis 
stapčiodami, negu tikrai | 
skaitydami. Jie nesužiniai i 
stapčioja, kad suprastų ką 
skaito.

Viešajame knygyne Tul-1 dojančius 
soj, Oklahomoj, nesenai bu- žmonėmis.

Buvo praėję jau 40 me- 
i tų nuo kavos įvežimo į Eu
ropą, kai Francijos karalius 
Liudvikas Keturioliktas pir
mą kartą jos paragavo, o 
paragavęs, susiraukė, nusi
spjovė ir tarė, “ąžuolo gilių 
sunka būtų gardesnė už šį 

| šlykštų juodą skystimą.”
Bet kavos vartojimas plė

tėsi ir jinai rado sau dide
lių mėgėjų, net garbintojų, 
kaipo ūpo blaivintojas ir sti- 
muliantas. I

Francūzų rašytojas Vol
taire (gyvenęs 1694-1778 

| m.) vadino kavą “dievų gė- 
|rimu”; o žinomas šiandie- 
,ninis francūzų rašytojas 
; Georges Duhamel yra šitaip 
Ipagarbinęs kavą: “Žiemą, 
kai rytas paniurus ir šaltas, 
tai kavos" puodelis—pietų 
saulės spindulys.” —C.

vo panaudotas ophthalmo- 
graphas, atseit, jautri mok-' 
slinė mašina, išmieruojanti,! 
kaip sklandžiai ar 
žmonės skaito, 
kad

šlubai 
Pasirodė, 

vidutinio skaitytojo 
akys per 100 sekundų iš ti
kro skaito tik 6 sekundas, ol 
ilsisi bei stapčioja 94 sekun
das.

Šia mašina nebuvo tyrinę- j 
jamas skaitymas sunkesnių 
mokslinių raštų arba spe
cialių dalykų. Šitokius raš
tus skaitydamas, net gerai 
išlavintas žmogus turi il
giau apsistot, kad smegeni
nė galėtų perimt, atsivaiz-, 
duot ir suprast, kas rašoma. 1

Apie 75 mylių aukštyje 
nuo žemės yra gaubtas, 
elektrizuotas erdvės sluoks
nis “E,” ir kai į jį atsimu
ša tankiausios radio bangos 
net iš palygint silpnų ra
dio perduotuvų, tai aiškiai 
perleidžia kalbas ir muziką 
per 1,400 iki 2,500 mylių.

Tą faktą parodė Ameri
kos radio mėgėjai iš 34-rių 
valstijų. Harvard Universi
teto mokslininkai užmezgė 
ryšius su radio mėgėjų or
ganizacija, patikrino ir da
bar paskelbė jų patyrimus 
kaip ‘ neginčijamą dalyką.

Tai dar kartą žmonės su 
menkais įtaisais prisideda 
prie mokslo pažangos. S. S.

IŠRADO PADUŠKAUĘ AP
SAUGAI NUO JŪRŲ LIGOS

Reikią ir Geltonos šviesos 
Automobilistam *

Cincinnati Universiteto 
profesorius H. D. Fabing 
atranda, jog geresniam au
tomobilistų saugumui turė
tų būt visur įvesta geltona 
šviesa tarp raudonos ir ža
lios. Geltona šviesa tarnau
tų kaipo persergėjimas au
tomobilistam, taip peštiem 
žmonėm, prisirengt . prie 
“trafiko” permainos.

Tūlas Danijos pilietis išra
do paduškaitę, kuri laivų 
keliauninkams prašalina ne
smagumus, paeinančius nuo 
jūrų ligos. Ta paduškaitė 
yra pagaminta iš guminio 
audeklo ir būna pakabinta 
ant sprendžinų (springsų) 
prie metalinių rėmų, todėl 
jinai, palaikydama lygsvarą, 
sugeria laivo supimą. To
kia paduškaitė laiko žmo
gaus galvą beveik nejuda- 
moj pozicijoj, o visos kitos 
kūno dalys supasi kartu su 
laivu.

Jūrų liga paeina nuo ju
dėjimo skysčių centralinėj 
ausies dalyj, kas labai atsi
liepia į nervų sistemą kas 
liečia lygsvaros jausmą. Dėl 
ilgo judėjimo tų skysčių, 
žmogaus jausmas pablogėja 
ir pasekmėje to apserga 
“jūrų liga.” V. R.

Ispanija Labai Susirūpinus 
Europiniu Karu

Barcelona, Ispanija. — 
Kai Hitleris sukūrė europi
nio karo pavojų, tai ir Ispa
nijos respublikos laikraščiai 
užpildė pirmuosius savo 
puslapius pranešimais apie 
gręsiantį naują visuotiną

karą; o žinias apie Ispani
jos respublikiečių kovą su 
gen. Franco fašistais dėjo 
jau tik į vidurinius laikraš
čių puslapius.

Tikrinant saulės karštį 
naujausiais instrumen t a i s 
Harvardo Universiteto Ob
servatorijoj, pasirodė, kad 
jinai dabar yra įkaitus iki 
8,100 laipsnių pagal Fah
renheit termometrą: tai bū
tų apie 3,000 laipsnių ma
žiau negu rodė pirmesni ty
rimai.

Ką Padalė Viena Paklydusi 
tfulka

Per medžioklę Melbourno 
apygardoj, Australijoj, kul
ka vieno medžiotojo nukly
do į netoli esantį anglies 
sandėlį, prie kasyklų. Nuo 
kulkos sprogo dešimt dėžių 
dinamito, buvusio sandėly
je. Sprogimas.užmušė vie
ną berniuką ir vieną mote
rį, kurios lavoną nutrenkė 
250 jardų tolyn. Be to, spro
gimas suardė du arti buvu
sius namus, o jie griūdami 
sužeidė penkis viduj buvu
sius žmones.

Mady Sekimas Patarna
vo Kovai Prieš Raupus

Kai Anglijos Malajų kolo
nijose siautė raupai vis pla
čiau ir smarkiau, vyriausy
bė sumanė visus gyventojus 
įskiepyt. Bet pilni tamsių 
prietarų žmonės slapstėsi ir 
bėgo į visas puses nuo svei- 
katinių vežimų su skiepy
toj ais.

Tada ^vienam gydytojui 
atėjo gera mintis. Jis žino
jo, kaip tie žmonės* seka 
madas, nežiūrint, kokios jos 
būtų. To gydytojo pataria
ma, vyriausybė, todėl, ėmė 
skelbt, jog kiekvieno ma
dingo, civilizuoto žmogaus 
ženklas tai skiepų (čiepų) 
žymės ant rankų; sako, 
skiepai yra pati naujausia 
mada, ir kas jų žymių ne
turi, tai laikomas atsiliku
siu nuo mados, laukiniu 
žmogum.

To ir tereikėjo. Kaip tik 
“skiepų mada” buvo gana 
išgarsinta, tai žmonės ne tik 
nebėgo nuo skiepijimo veži
mų; jie tuos vežimus vie
nas už kito vijosi, šaukda
mi, kad juos įskiepytų.

L.

Ir Lietuviškos Pamaldos 
Užkliuvo Lenkam

Vilnius, rug^. 20.—Panai
kinę lietuviškas organizaci
jas, lenkai Vilniaus krašte 
pradėjo siaurinti lietuviškas 
pamaldas bažnyčiose; nelei
džia su lietuviškais užra
šais vėliavų į bažnyčias.

Pastarieji audringi potvi- 
niai Naujosios Anglijos 
valstijose baisiai apiplėšė 
didelius plotus farmų že
mės. Liūtys su viesulišku 
vėju daugelyje vietų nune
šė derlingąjį viršutinį že
mės sluoksnį ir tuomi pali
ko faktinai bergždžiais 
tūkstančius ketvi r t a i n i ų 
mylių laukų. Tai tokie di
deli nuostoliai, kad sunku 
būtų ir apskaičiuot, sako H. 
H. Bennett, viršininkas 
Jungtinių Valstijų Dirvoj 
Žemės Saugojimo Komisi
jos. Jis piimena, jog tik 
nuo vienos farmos lauko ne
toli Hartfordo per šiuos 
potvinius - audras buvo nu
nešta 1,300 tonų derlingo
sios žemės.

Blogiausia toms farmoms, 
kurių žemė yra kalvota bei 
“nuolaidi.” Tūli geriau pa
tyrę farmeriai buvo supylę 
ežes-te rasas skersai tokių 
laukų; kiti palikę bei užso
dinę eiles krūmų skersai to
kių dirvų; ir tie pylimukai 
bei krūmai apsaugojo ir su
taupė beveik visą derlingą
jį paviršinį žemės sluoksnį, 
kaip atranda minimas val
dininkas. Jis pataria ir ki
tiem farmeriam taip daryt, 
ypač tiem, kurių laukai ran
dasi kalvotose vietose bei 
priekalnėse. —N. F.

Berlin. — Vokietijos ar 
mija užtvėrė spygliuotų vie 
lų tvoras palei visą rubežh 
su Franci j a. Didelės nazų 
iškabos pasienyj grumoji 
“pragaiščia” Francijai, jei 
gu ji gins Čechoslovakiją.
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FAŠIZMAS GRASINA PIETŲ AMERIKAI LIETUVOS ŽINIOS
Laisves ir Demokratijos Ko

mitetas—pasaulinis Institutas, 
kuriame veikia garbingiausios 
pasaulinių intelektualų jėgos, 
po ilgo ir nuoseklaus darbo, 
patiekia baisius davinius apie 
Vokietijos, Italijos ir Japoni
jos fašizmo veikimą Pietų 
Amerikoj. Tas minimo Komi
teto darbas, tai kūrinys rimtų 
intelektualų, pamatuotas kon
troliuotais ir dokumentuotais I 
tyrinėjimais, kas įrodo didžiu-' 
lę jo vertę.

Istorinė Peržvalga

Devyniolikto šimtmečio pra
džioje Pietų Amerikos liauclis 
pasiliuosavo nuo europietiškų 
kolonizatorių — Ispanijos irj 
Portugalijos jungo su prijau
timu ir net parama iš Angli-1
jos, ir dalinai iš šiaurinės 
Amerikos valstybių. Tąja pro
ga Jungt. Amer. Valstybės iš
vystė savo įtaką pietiniuose 
kraštuose, kur pradėjo lošti 
kaskart vis svarbesnę rolę, 
įeidamos tokiu būdu į rungty
nes* su Anglija.

Šiaurės Amerika užėmimo 
teisėmis pasiskyrė sau dalį 
senosios Ispanų Imperijos, pa
imdama savo globon Teksas, 
Arizoną, Kaliforniją ir Nau
jąją Meksiką. Paskui ji begel- 
bėdama Kubos sukilėlius, pa
sitarnavo visiškam tos Imperi
jos žlugimui.

Naujai susidariusios Lotynų 
Amerikos valstybės, nors ir 
pradėjo savo “nepriklausomą” 
gyvenimą su įtakingu Anglijos 
šeimininkavimu, bet paskiau, 

“su š. Amerikos komercinių, in
dustriniu išsiplėtojimu tuose 
kraštuose, iš pamatų pakeitė 
situaciją.

Atidarymas Panamos kana
lo, priskiriant jo rajoną Š. 
Amerikai, įšventino tos vals
tybės viešpatavimą Central i- 
nėj Amerikoj ir Karibų jūroj, 
ir atidarė jai išėjimą iš P. 
Amerikos į Ramųjį Vandeny
ną.

Paskutiniuoju laiku užsie
nio kapitalistų įtakoj esančią 
zoną galėtumėm aprubežiuoti 
sekamai: Jungt. Amerikos 
Valstybėms priskiriant Centra- 
linę Ameriką, Antilių salas ir 
nuolat didėjantį skaičių Pietų 
Amerikos valstybių, kaip tai: 
Venezuela, Colombija, Brazi
lija, Peru ir Čilė. Anglija to
kiu būdu išstumta iš Centrali- 
nės Amerikos, pasekmingai 
ginasi tik Argentinoje, Uru
gvajuj ir dalinai Brazilijoj.

Tuo tarpu, kai Anglijos 
įdėtas kapitalas P. Amerikoj 
1913 - 1919 m., augdavo tik 
17%, Š. Amerikos kapitalas 
pakilo apie 75 kartus, t. y. 
1.266%. Vienas ketvirtadalis
visos P. .Amerikos prekybos 
buvo daroma su Am. J. Vals
tybėmis, o prekybos mainai su 
Anglija siekdavo tiktai dešim
tą dalį. Nėra ką nė kalbėti, 
kad šitie ekonominiai faktai 

,'nesirištų su politiniais reiški
niais. Tiesioginiai (kaip Kuba 
ir Nikaragua) arba netiesiogi
niai, A. J. V. pajėgė sustiprin
ti čia ir ten (mažų mažiau
siai Central. Amerikoj) nuo
latinę vidujinės politikos kon
trolę, įsteigdama naujas arba, 
palaikydama jau e^zistuojan-

čias valdžias, palankias inte
resams northamerikiečių ban
kų ir industrinių organizacijų, 
kas eksploatuoja šiose vals
tybėse kasyklas, žibalo šalti
nius, kaves ir vaisių plantaci
jas, gelžkelius ir kt.

Iš tos audringos Pietų Ame
rikos respublikų istorijos daug 
faktų patys išsiaiškins, jeigu 
mes atgręžšim savo žvilgsnį 
link Washingtono, arba, ge
riau pasakius, link “Wall 
Street’’ (prekybos birža), kur 
yra tikrasis sostas “dolerio di
plomatijos.”

Nuo atėjimo valdžion prezi
dento Roosevelto, aiškus pasi- 
kęijjimas pradeda jaustis “jan
kių” politinėj taktikoj. Balta
sis Namas (Parlamento Ru
mai) pasidarė mažiau duosnus 
į banku ir industrialiu unijų Į C C v «» <

' reikalavimus. Kaipo pavyzdį 
i paimsime, kad ir tą nerūpes- 
■ tingumą, su kuriuo Washing- 
j tono valdžia pergyveno Mek
sikos diktatoriaus Kalios nu- 

1 vertimą, neduodama jam jo- 
' kios pagelbos, nes tame ne
matė naudos A. J. V. kapita
lizmo interesams. Tas pats pa
sireiškia ir geruose ryšiuose, 
kuriuos dabar palaiko su Kar
delio tautinės revoliucijos val
džia.

Ta nauja taktika, pavadinta 
“gero kaimyno” politika, buvo 
plačiai' nušviesta Roosevelto 
pareiškimuose laike Pan Am
erikos kongreso Montevideo 
mieste 1933 m.

Nuo to laiko ta panameri- 
konizmo formulė tapo susti p- 

I rinta, be jokio triukšmo, pa
sinaudojant Amerikos J. V. 
pirmenybe prieplaukų sutar
tyse ir muitų lengvatose* ką 
Anglija, sykį praradusi, dabar 
nė galvoti negali, kad tą at
gauti.

Iki paskutiniųjų laikų svar
biausias Lotynų Amerikos val- 
tybių uždavinys buvo, tauti
nės ekonomijos nepriklauso
mybė. Taikingesnį tų valsty
bių buržuazijos sluogsniai, 
trokšdami apginti savo ekono
minę nepriklausomybę, būtų 
galėję įsteigti, kad ir laikinę 
sąjungą su liaudies klase, 
trokštančia pribaigti praeities 
feodalizmo liekanas; tai yra, 
įvykdyti tai, kas įvyko ir vyk
sta Meksikoj. Bet štai iškilo 
naujas uždavinys. Naujas pa
bojus pasireiškia kasdieną— 
tai Europos fašizmo užplūdi
mas ant pirmųjų, dar pusiau 

i feodalinių P. Amerikos valsty
bių ; užplūdimas ekonominis, 
politinis ir net militarinis. Ir 
tame užplūdime, abejojantis ir 
merdėjantis feodalizmas pra
deda įžiūrėti naujus savo atsi
gaivinimo būdus.

ALYTUS

Apiplėšimas ir Žudystė.
Rugpjūčio 4 d. naktį Aly

taus valse, žaunieriškių km. 
per langą į Ant. Kieliaus na
mus įsibriovė plėšikai. Jie mie
gojusį lovoje Kielių į galvą 
nušovė, o jo žmonai revolverio 
drūtgaliu apdaužė galvą ir su
laužė ranką, bet moteris, ma
tyt, su plėšikais atkakliai grū
mėsi, nes pas ją liko atimtas 
revolveris.

žmogžudystė įvykdyta, ma
tyti, apiplėšimo tikslais, nes 
nerasta A. Kieliaus už par
duotą eržilą ir du bekonus 
gautų pinigų ir, be to, velio- 
mes Kieliaus dokumentai ir 
vekseliai rasti išdraikyti.

Kielienė paguldyta į Aly
taus apsk. ligoninę. Ji, atga
vusi sąmonę, pasakojo, kad ji 
grūmėsi su vienu mažu žmog
žudžiu ir iš jo atėmusi revol
verį. Po to ji apalpusi.

Bulius Subadė Savo 
Šeimininką

Merkinės v. Savilionių km. 
rugsėjo 1 d. įnirtęs bulius su
badė savo šeimininką Kazį 
Verenių, sužalodamas jam 
strėnas. K. Verenius atvežtas 
į Alytaus apskr. ligoninę at
gavo sąmonę.

vičiui, Zurauskui ir Petrule- 
vičiui.

ŠIAULIAI

Piliečių Reikalai — Stalčiuose
Perėmus naujam burmistrui 

s-bę, ėmė kreiptis daugybe 
piliečių, prašydami duoti eigą 
jų įvairiems prašymams, kurie 
buvo paduoti kartais net 1935 
m. ir iki šiol nebuvo išspręsti. 
Patikrinus, iš tikrųjų randa
ma stalčiuose bei papkėse pi
liečių prašymų, išgulėjusių po 
keletą metų be jokio atsaky
mo. Dabar visiems tokiems 
prašymams duota eiga.

Vagis su Dviračiu Pasislėpė 
Kapinėse

Rugsėjo 12 d. į Šiaulius dvi
račiu atvažiavo Žeimių km. 
Šiaulių vi. ūkininkas Račkaus
kas, pasistatė Tilžės g. ties 
220 nr. dviratį ir įėjo pas siu
vėją pasimieruoti rūbų. Tuo 
tarpu pro šalį ėjo tūlas Zonis 
su Knapkum. Zonis šoko ant 
dviračio ir pasileido Tilžės g. 
važiuoti, bet ūkininkas paju
to ir išbėgęs iš siuvyklos ėmė 
vytis. Zonis buvo surastas jau 
pasislėpęs su dviračiu katali
kų kapinėse, kur policija jį su
laikė.

Iš Neturtingo Rajono Trau
kiasi Vienuoliai

Nemunaityje, Alytaus apsk., 
miške, kum Baltuška pastatė 
dviejų aukštų medinius namus 
—vasarnamį ir juos atidavė 
vienuoliams pranciškonams. ' 

žiemos metu tuose namuose 
gyvena vienas vienuolis, na
mų užvaizdą, o vasarą čia su
važiuoja 20—30 vienuolių.

Kadangi Nemunaičio apy
linkės žmonės visai neturtingi, 
tai pranciškonai rengiasi namą 
parduoti ir iš čia nešdintis.

MAŽEIKIAI

Šviesus Kaimas
Vyžančių k. (Ylakių valse.) 

tenka priskirti prie šviesiausių 
Žemaitijos, o gal ir visos Lie
tuvos kaimų. Čia jau prieš ka
rą reiškėsi visuomeninis susi
pratimas, o vokiečių okupaci
jos laikais čia buvo leidžiamas 
net laikraštėlį kuris žadino 
apylinkės liyoidį. Vyžančių k. 
jaunimas neįkurtą yra parodęs 
veiklos ir energijos. Kai kiti 
kaimai dar skendo girtybėj ir 
tamsijpm Vyrančių gyventojai 
jim^rail^zknygas ir laikraš- 
čiusko jaunimas pastatė net 
liaudies namus. Net sunkiau
siais lalkąisNvy žaltiški ai liko 
ištikimi sa^>2įdejops. Demo
kratinės mintys Čia niekad ne-

TAUPYK “S“ PUSE

$2.50 tuoj su pardavinio taksais N. Y. Mieste ir $2.00
j menesį per 8

VISŲ didžiausias elektrinių prie- 
taisių užsakymas suteikia dar
bus daugeliui žmonių ir duoda ga

limybę įums šitaip sutaupyt' daug 
pinigų ■■■ Tai bent pirkinys! Vie
na tokia gyvenime proga įsigyt rei
kalingiausius jum prietaisus ... pui
ki 6-veiktnč I. E. S. Grindinė įkem
pa .. . šaunus radio ... ir automa
tiškas prosas ... ir puikus kepin- 
tuvas . . . viskas už $24.50, mažiau 
kaip pusė kainos, kiek paprastai 
mokėtumėte. Naujutėliai, paskiau
sios minutes prietaisai, pagaminti 
garsių visoj šalyj firmų ... ii1 pri-

11 sekančių mėnesių. Be palūkanų.

statomi jum j namus už mažų tuo- 
jautinj į mokėjimų.

Nepraleiskite šio bargeno—■ kai
noms kylant, gal niekad toliau ne
bus galima gaut tokį pirkinį už jū
sų pinigus!

IŠ PRIEŽASTIES MILŽINIŠKŲ 
SUTAUl’Ų “EDISONO DIDŽIAU
SIAME BARGENŲ” pake, kreditai 
pelnimi jūsų naminės elektros bi- 
lomis negali būt naudojami šiam 
pirkiniui.

Pasitenkinsime išskaičiuoda
mi faktus, kurie įrodys geriau 
negu bendras nagrinėjimas, 
skubų ir skandalingą charak
terį to naujo pavojaus.

(Iš “Darbo”)

Sovietų Sąjungos delega
cija Tautų Lygoj reikalau
ja, kad visos Lygai priklau
sančios šalys išvien veiktų 
prieš Hitlerį, jeigu jis už
puls Čechoslovakiją.

buvo užmirštos ir pamintos. 
Deja, prie šviesos nešėjus vi
sados atsiranda priešų. Tam
sūs gaivalai kiekvieną blaiviau 
galvojantį jaunuolį linkę ap
šmeižti ir, kaip paprastai, ap
šaukti bolševiko vardu. To 
pasekmės kartais būna liūd
nos. Gandai išpučiami, jie 
sklysta toliau, patikrinti daž
nai jų net nepasirūpinama. Ir 
taip nesenai dėka' tokių gan
dų teko nukentėti keturiems 
šio kaimo ir apylinkės jaunuo
liams : J. Milvydui, S. Zuba-

Didžiausia kojinė (pančiaka) J. V. kariuomenės nariui; kojinė 
furi 14Va num. dydžio. Vadinasi, žmogus turi tokią koją, 

/ kuriai kojinė tiks!

Barre ir So. Barre, Mass.
Buvo užkviestos visos tautos 

ant paminėjimo Old Home. Pu
blikos susirinko virš 3,000, 
įžangos nebuvo. Dėl žmonių pa
traukimo buvo surengtas spor
tas bėgikų, dviračių, arklių ir 
arkliukų lenktynės. Buvo paro
dytas vaizdas senos paštos, kuri 
veikė tarpe Athol ir Worcester, 
taipgi parodytas senas automo
bilius iš 1908 metų dar veikian
tis. Viskas publikai patiko.

Taipgi pasirodė ir lietuviai, 
visi jaunuoliai, po vadovyste 
Edith Raulinaitės, kurie sūdai- - 
navo keletą lietuyiškų dainų ir 
pašoko lietuviškus šokius. Su 
smuiką dalyvavo Albertas Shi
elds. Kitų vardų neskelbiu, nes 
visų nesužinojau. Publikai pati
ko ir jaunuoliai gavo daug ap
lodismentų. Pirmininkas per 
garsiakalbį ragino, kad ir ame
rikonai pasimokintų iš šių jau
nuolių. Kitos tautos programo
je nedalyvavo, nors buvo kvies
tos.

Klausimas, kodėl So. Barre 
lietuviai nieko neveikia? Atsa
kymas trumpas: kad nėra kam, 
nėra organizacijos. Nėra kam 
pradėt. Yra ir susipratusių, bet 
bijo ir žodį išsitarti apie orga
nizaciją.

Todėl aš čia ir vėl pakeliu 
klausimą Worcesterio lietu
viams ir organizatoriams, kad 
jie čionai pamėgintų šios apy
linkės lietuvius suorganizuoti. 
Reikėtų pamėgint suorgani
zuoti Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo kuopą. Kodėl nepa-' 
mėginti?

Darbai pas mus tuo sykiu vi- 
! dutiniškai dirba. Bet jei naujus 
darbininkus ir priima, tai turi 
eiti pas gydytoją ant patikrini
mo sveikatos. O jeigu daktaras 
atmeta, tai pasimokėk jam 
$1.50 ir eik sveikas atgal.

J. A. Jeromskis.
Nuo Red. Ši korespondencija 

buvo rašyta dar prieš potvi- 
nius. Dabar dr. J. rašo, kad 
potviniai pridarė baisiausių 
nuostolių visoje apylinkėje. 
Tarp kito sako: “Dirbtuvė už
sidarius, nes nėra elektros ir 
tikrai nežinia, kada sutaisys.”

Sibile nuteisti sušaudyt 
šeši trockistai - bucharinie- 
čiai Japonijos šnipai.

Amerikos valdžia šaukia 
savo piliečius namo iš Euro
pos, akivaizdoje gręsiančio 
ten karo.

Franci j a traukia savo ar
miją ir į Alpių kalnus, ku
riais rubežiuojasi su Itali

ja.

„■KSSXtic kepintuvas
Svirtelėmis sujungtos durelės. AC- 
I)C. Nulieta nerūdyjančiu chromu. 
Geriausios rūšies nikelio-chromo kai
tinančioji viela apvyniota apie mika- 
nitų. Nelūžtantis guminis įjungimas.

WESTINGHOUSE nnnCAS 
AUTOMATIC AC-BC I BUOMO

5 svr. Greitas įkaitimas. Automatiš
kas. Nevarginanti, nusklembta ran
kena. Karščio kontrolė pažymėta 
5-riopom materijom. Sklandus. Iš
bandyta, pastovi apsaugota viela.

rihdihe lempa
I Inžinierių 

Tiesiogine >r ’flamandų 
S“ T’SJno X

Artifdi»ka_
G šia veiksme

Dr-jos. 
šviesa, 
bronza 
tuvas.

$

Electric RADIO Su Elektriniu Nustatymu 
Šeši elektrinio nustatymo knypkiai, taip
gi rankinis nustatymas kitom stotim. 
540-1750 kilocyclių pajėgumas; AC-DC. 
G lemputės (sykiu ir ballastas) ; viduji
nė priimtuvo viela. Modelis GD-60.

Pasiūlymas tik Consolidated Edison Kompanijų kostumeriams.
.'.'.V.'.V.Y. .7' • ■ į. . į___

|J PARSIDUODA PAS UŽGIRTUS
W PRIETAISŲ VERTEIVIUS, UŽSA-
O RYMAI TAIP PAT PRIIMAMI MC-
W SŲ PARODŲ KAMBARIUOSE....
—........ - - ..

BROOKLYN EDISON COMPANY, INC.

Vajus Gavimui Dienraščiui “Laisvei”
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prašpm j talką visus dienraščio “Laisvės” skai
tytojus gaut savo dienraščiui naujų skaitytojų.

• • •

Vajus Prasidės 1 d. Spalių-October
Jis bus du menesius laiko. Tuom laiku naujai užsirašiusiems “Lais
ves” kaina bus tik $5.00 metams ir $2.75 pusei metų. Gi reguliare 

“Laisves” kaina yra $5.50 metams ir $3.00 pusei metų.
Seniems skaitytojams kainoje nuolaidos nėra

Piniginės dovanos dalyvaujantiems Konteste 
gavimui naujų skaitytojų

1—$50; 2—$35; .3—$25; 4—$20; 5—$18;
6—$15; 7—$12; 8—$10; 9—$7 ir 10—$5.

Tuojau stokite j kontestą ir laimėkite vieną iš aukščiau pažymėtų do
vanų. Dažniausia dovanas gauna tie, kurie pradeda darbą pačioje pra
džioje vajaus. Tad nelaukite nieko, ale tuojau stokite j darbą. Gaukite 
savo dienraščiui naujų skaitytojų, gaukite sau dovaną.

• • •

Kaip Geriausia Gauti Naujų Skaitytojų
Geriausias būdas gavimui naujų skaitytojų yra ėjimas tiesiai į namus. 

Namuose galima plačiau pasikalbėti, lengviau įrodyti naudingumą skaityti 
“Laisvę.” Dabar labai svarbus momentas gavimui naujų skaitytojų, nes ka
ro pavojus yra baisus rūpestis kiekvieno žmogaus ir kiekvienas mąstantis 
žmogus nori skaityti žinias. • <L.

• • 0
Prašome Tuojau Užsiregistruoti

Kiekvienas apšvietą branginantis žmogus privalo platinti dienraštį “Lais
vę.” Nes “Laisvės” platinimas yra labai svarbus apšvietos darbas. Tuojau 
užsiregistruokite kaipo kontestantas ir tuojau pradėkite šį svarbų apšvietos 
darbą. Rašydami kontesto reikalu adresuokite:

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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this country the war proved to 
boon for the movie makers as 
as the munition makers. The 
business flourished and rapidly
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hot 
some 
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Those on the 
affair arc: Al- 
Edward Yanke.

artillery, tanks and planes, but was 
stopped dead short and lost thou
sands of men in futile attacks, day 
and night.

BURKE SECOND IN 108 HOLE 
OPEN CHAMPIONSHIP

just returned for a rest pe- 
During those six days I have 

the fiercest fighting since the

Pe- 
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before it arises elsewhere. 
—The Editors.

September 12, 1938 
Spain.

group of French 
probed on the

and we 
in the thick 
been one of 
we have 

heralded 
again world balanced precariously 

an bayonet’s point. Which way 
it fall? This Tuesday’s LYS 
feature an Editorial analyzing 

recent war-trends and the fact
leading to the present insane

stand of the fascist nations'.
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the 
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Trenches are being built in Lon
don parks. Prague is shrouded in 
darkness when the sun sets. Ame
ricans desert Paris. Armies 
Nations mobilize. What do 
things mean?

While Europe dances on the edge ; beginning of the \var 
Of a volcano the struggle Of theithp 16th Rriandn worn 
Spanish people against fascism con
tinues. Preparing for further wars 
both Germany and Italy are intent stopped 
upon ending the War in Spain by I counter-offensive 
sending more and more supplies and • reach the banks of the Ebro. True, 
munitions. We print a letter re-i he took over several positions with 
ceived by an LYS reader from one ■ the aid of a tremendous amount of 
of the Lithuanian-American boys ! --a ---  u..<. .... .
who are helping to destroy fascism 
in Spain

■ the 15th Brigade wore
I of it. The result has
i victory lor us ’cause 

Franco’s long
to once

move.' 
these

AR has been both glorified 
and “glorified” on the screen. 

During the great conflagration of 
1914 Hollywood helped Uncle Sam 
“make the world safe for democra
cy.” The early war pictures were 
so zealously patriotic that the most 
conscientious objector rushed from 
the theatre to the firšft recruiting 
station.

heroism of 
films as 

‘Too Fat to Fight,” 
“The Firefly of 

“Lest We Forget”, “For 
and many others. With the

a*
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Lith-American in Spain Writes of Recent 
Ebro Battles; Fascist Forces Weakened

The Secotid WorldWar?DPERETTIC CONCERT WILL COMMEMORATE 
MEMORY OF FAMED LITHUANIAN COMPOSER

BROOKLYN, N. Y.—-This Sunday 
the Lithuanians of Brooklyn and vi
cinity will have the opportunity to 
show their appreciation of one of 
the Lithuanian people’s^ greatest 
musical artists. The late Mikas Pe
trauskas, wlto is remembered 
throughout the world as a talented 
opera composer, was a man 
did much to show the heritage 
beauty of Lithuanian tradition 
culture.

While the war hysteria lasted au
diences remained gullible, but in 
later years when public sentiment 
changed, Hollywood responded with 
pictures debunking war. And Carl 
Laemmle, who produced “The Kaiser, 
the Beast of Berlin,” a film design
ed to stir mass hatred against the 
Germans, was suggested for the 
Nobel Peace Prize for making “All 
Quiet on the Western Front.”

Today, when Europe is again a 
tinder box, the French have pro
duced a timely motion picture 
“Grand Illusion,” which is the anti
thesis of the old war film and 
which bears no resemblance to any 
of the more recent pictures deal
ing with warfare. “Grand Illusion” 
shows none of the gruesome horrors 
of war. Its director, Jean Renoir, 
uses an objective and psychological 
approach in relating a story of pri
son camps in Germany and in de
picting the reactions of men under 
the stress of war.

In 
be a 
well 
film
assumed the proportions of an in
dustry. In 1914 we padlocked our 
own doors to films from’ the war
ring nations and gave Hollywood 
the opportunity to become the uni
versal provider of screen entertain
ment. American producers imme
diately set out to capture the world 
film mart. At first they resurrected 
old pictures with scenes of military 
maneuvers and parades. Most of 
these films were straight news 
shots.

Then the fictionalized story be
came popular and, as a result, some 
of the most rabidly anti-German 
pictures emanated from this coun
try while we maintained “strict 
neutrality.” The enemy in the pre-o 
war picture was German in every
thing but name. Once we joined the 
allies, picture producers exercised 
no restraint oi* reason. The invasion 
of % America was a favorite plot, and 
the “hun” was portrayed as a viper 
who even beat the weaker sex. In 
D. W. Griffith’s “Hearts of the 
World,” for example, the heroine, 
played by Dorothy Gish, was sub
jected to the German lash because 
she was not strong enough to lift a 
basket of potatoes.

Of course, the brutal atrocities 
of the boches were instigated by 
their ruthless monarch. “The Kai
ser,” Creighton Peet writes, “turn
ed out to be the best villain Holly
wood ever had presented to it on a 
silver platter of club lady approv
al. Not until the Chicago gangster 
turned up years later did Hollywood 
uncover a villain as powerless to 
sue for libel or effect economic re
prisals.” But the villain invariably 
got his in the end. A frequent form 
of retribution was making him kiss 
the American flag—or the equiva
lent of singing “Oh say can you

see,” etc.
"Come and Hiss the Kaiser” was 

the best advertisement for a pic
ture produced during this period of 
nationalistic nonsense. The titles of 
some of the most popular films— 
"The Kaiser Challenges,” “The Kai
ser’s Finish,” "To Hell With the 
Kaiser”—are self-explanatory. Even 
Charlie Chaplin used the Kaiser as 
a foil in his "Shoulder Arms” which, 
though the least effective as propa
ganda, was the only war picture 
of any artistic merit.

While we participated in. the war 
the movies served as the “emotion
al safety-valve of the nation.” They 
relieved the anxiety of mothers and 
wives by showing the 
our doughboys in such 
“Over There’ 
“Patriotism,” 
France 
France
signing of the Armistice, however, 
war films became a drug on the 
market. The public taste reverted 
to romance and adventure, 
people wanted to forget.

Seven years later the cycle of 
pictures exposing war started. "The 
Big 
“The First World 
End,” "All Quiet 
Front” and others 
iality of war. The 
stark horror and 
fighting 
screen for the first 
films 
people 
shortly 
worthy 
deluge 
tragic 
question arose as to their psycholo
gical effect, and a 
intellectuals were 
subject.

Andre Maurois, 
pressed the opinion that war films 
are excellent propaganda against 
war providing they are true. "War 
itself is so ugly and so terrible,” 
declared, "that I do not believe 
possible ■ to see a representation 
such life without wishing never 
live it. The difficulty is not to give 
a war film the character of a great 
adventure, a characteristic, which 
modern war docs not have.”

A different viewpoint was given 
by Marcel Ayme. “Does a spectacle 
of evil,” he wrote, "inspire horror 
or temptation? Humanity? Huma
nity has lost none of its bloody in
stincts. In bull fights the delirium 
of the crowd at the moment when 
the bull is killed is most suspicious, 
and it is quite possible that if the 
antique sports of the gladiators 
were exposed to the curiosity of ci
vilized people, they would not lack 
many admirers. In order to make 
a pacifist picture one would have to 
show the picture of life in the 
trenches, not that of death, 
real pacifist picture would 
men, tired with ennui, killing 

from 
at

ras exposing war started. The 
Parade,” “What Price Glory,” 

War”, “Journey’s 
on the Western 
showed the best- 
grim futility, the 
the madness of 

were depicted on the 
time. These 

were intended to impress 
with the folly of war. Yet 
before his death John Gals- 
expressed concern over the 

of pictures reproducing the 
business of warfare. The

lice, scraping mud 
clothes and looking

The 
show 
their 
their

desolate 
plains in front of the trenches. Suc
cess would be complete if the au
dience fell asleep in their seats.” 
without a war scene, without horror, 

Although the current picture,“Grand 
Illusion” is a war film without a war 
scene, without horror, hysteria or

I am sure you have read, by 
j now, all about the fighting and the 

I am again and have i deeds of heroism of our brigade 
tell you! We were in the W1^ ^ou ‘diout it in detail - 1 uzbnn T ernt hnnlr, (The Spanish 

(Government has recently announced 
that all volunteers will be returned 
to their native lands within six 
months. This is significant as it 
shows flic confidence of the govern
ment in its power to resist Franco, 
who is constantly demanding more 
and more men from Mussolini.— 
The Editors.)

Dear----- .
Here 

plenty to w.. ... ( . ,- _
front lines again for six days and I „L
have 
riod. 
seen

LDS’ers Invite You To 
Palisades Hike

The rugged trail unwinds before 
us as we pause for a moment and 
admire the serene . picture of Mo
ther Nature before us. Falling 
leaves cover the brown earth and 
the wind whispers a lullaby as we 
sit upon a boulder and meditatively 
chew our lunches.

Nope, this hasn’t happened yet, 
but it will when the Builders take 
that trip to the Palisades this Sun
day morning. At this time of the 
year the cool air and clear sky are 
best for days in the open and our 
LDS branch is ever ready to tranų) 
on the open trail when “the wind is 
in the oak trees, and it’s there 
that we would be,” by the Palisades 
looking eastward to the river.

Members of the Builders and 
friends will meet at 8:30 Sunday 
morning in front of “Laisve” Hall, 
prepared for a day in the open. 
Bring your lunches. Fellow LDS’ers 
from Newark and Elizabeth are in
vited to join us in this outing. They 
should meet us on the New Jersey 
side of the Dyckman ferry between 
10 and 10:30. Ramblers from 
Richmond Hill will please wake up 
a bit earlier (for a 
be in front of Laisve 
We will not wait for 
who trail in an hour

Packs ready? Lunches prepared? 
Weather good? Then hike!

—Activity Committee.

Before I write any more, I must 
tell you that I’m still O. K. both 
mentally and physically but 
come out of this 
greater respect for
what it can accomplish ... It is 
hard to explain what it is like—a 
continuous shrill whistling, roaring 
of exploding shells and a trembling 
of the ground as if some gigantic 
force was lifting it upland shaking 
off the dust.

Hero is an incident I’ll never for
get:—while operating the telephone 
central during one of the numer
ous bombardments a shell exploded 
just outside our dugout. The con
cussion was terrific and one com
rade was struck on the top of the 
head by shrapnel. He clapped his 
hands over* that spot and yelled, 
“I’m 
rado 
said, 
later
fainted from relief, 
end had come because most head 
injuries are fatal. You see, the flat 
side of a piece of sjtrfipMcl struck 
him and all he nod was a nice 

dome! He was 
side and not

hit! I’m hit!” Another com- 
quickly looked at his head and 
“You’re not hit!” The comrade 
remarked that he almost 

He thought his

goose egg o

change) and 
Hall at 8:30. 
any upstarts 
later.

lucky that th 
the sharp and deadly side struck 
him. Such is war . . .

Our company canteen 
been opened for business 
fore I began this letter 
us shared a bottle of
champagne. We got plenty of wine 
over here and is it good!

Oh, 
’cause 
leave.

has just 
and be- 
three of 
delicious

Fall Season Puts Pep 
Into Detroiteers

Ah-h-h-h what a night; millions 
of blinking stars shed their soft 
light over the countryside as a 
glowing .campfire 
dows 
while 
dogs, 
After 
dogs
charred 
breaded apples, the fun began.

cast weird sha- 
from the chorus members 
they stood about roasting hot 

marshmallows and apples, 
a few mustard soused 

with plenty of onions, 
marshmallows and

Some danced in the center of a 
circle while others rushed madly 
round and round, howling like a 
pack hard on the trail of a deer. 
When the first effects of the food 
died down the crowd again ga
thered about the fire and recalled 
all the songs anyone could remem
ber. When the vocal cords began 
to make interestingly different 
sounds, Albert Rye offered to play 
his radio for a swing session on the 
polished grass. And so, alternately 
we danced, sang, ate and made 
whoopee in general. Finally when 
the fire died out, the few restless 
spirits that had lingered on with 
song and dance left foi' home and 
the soft, warm beds 
them. All I can say 
more dog roasts.

Hall maintcn-Flash! The Porter 
ance committee is giving a dance 
this Saturday night, at 8’clock, to 
raise the funds necessary to put the 
hall in better condition. It seems as 
if there won’t be a lack of youth 
because a lot of the chorus and 
LDS members E|re planning to go. 
If you want to have a good time, 
you ought to go too.

The proceeds of the “Miko 
trausko Pagerbimui Spektaklis” 
go to a fund to publish a book 
which will have the most famous 
and loved Petrausko melodies and 
songs.

The first act from the operetta 
“Birute” will be presented. It is a 
story of the Lithuanian people”of 
several centuries 
struggle against 
Knights. Several
Brooklyn, Newark and Philadelphia 
will add to the concert program.

The program will start at 5 p. m. 
Sunday in the Labor Lyceum Hall 
at 949 Willoughby Ave. The admis
sion is 50’ cents and tickets may be 
purchased in the “Laisvė” office, or 
from B. šalinaitė, W. Kubilius and 
N. Pakalniškis.

Dance music by Jezavitas’ or
chestra will follow after the pro
gram.

Baltimore Youth Club 
Getting Members

The Baltimore Lithuanian Leaders 
greeted five new members, 
are: Anna Rutkauskas, 
Rutkauskas,
ward Yanko, and Louis Karko. All 
club members greet you and ask for 
your 
rit. 
more 
hear
promises, we want the real thing.

The Balt($ Leaders decided upon 
having a raffle for the benefit of 
the club. This is to be held some
time in November, 
committee fol' this 
fred JekeviČius and

NOTICE to All
Meetings have been changed from 

Thursdays to Fridays at 8 o’clock. 
Phis goes in effect immediately. Till 
next time, so long.

—Corres. Comm.

M0VJES

pile 
re

heroics, it is not apt to be consider
ed a cure for insomnia. That it is 
imbued with the pity of war, how
ever, is attested to by the fact that 
it has been banned from the tota
litarian states of Germany and Ita
ly. —Lillian Nadol.

oh, I must end abruptly 
the mail truck is about to

Salud, V. Z.

language of the Lithuanians 
great antiquity and is more

SPLIT-SECOND ACTION SHOTS OF ATHLETES AT LDS OLYMPIAD

The 
is of 
nearly related to the old Indian and 
Persian languages than any other 
language still surviving in Europe.

Questionnaire: Have you seen the 
ping-pong tables the LDS was sup
posed to get? Have you paid your 
LDS dues? Who is branch camera 
man? When is the first LDS social 
affair? Are you a reader of the 
“Voice of Lith-American” youth? 
The Lithuanian grammar school is 
being planned; arc you interested?

If you can answer the questions 
100% you are up ’to snuff, 
can’t, get the answers at 
practice both Sunday and

Flash! The chorus has
mastered anothoi' song. The 
learned two extra ditties. It’s 
too late to join the chorus and 
in our October 23rd affair,
you’d better hurry. Wally means 
to have more discipline than ever.

Your Pal,
So Long.

This Friday evening Brooklyn 
Lith-Americans will be able to hear 
the motley of events in Europe 
analyzed and explained by capable 
men. The Lithuanian Citizens Club 
on Union Avenue will be the scene 
of a mass meeting at which Jag
minas of “Vilnis” and D. Sholl of 
“Laisvė” as well as Anthony Bimba 
will speak.

Of special importance and inter
est will be a talk by Charles Young, 
one of the Lithuanian-American 
volunteers for liberty who has 
returned after spending more 
a year of active service at 
front.

The fneeting begins at 7:30
all youth are invited to attend.

—Committee.

William Barkowskas, better known 
in the golf world as Billie Burke, 
was nipped at the wire by Slammin’ 
Sammy Snead in the $13,500 108. 
Hole Open Championship held at 
the Fenway Country Club last 
Tuesday. Ji

Practically all of the country’s 
outstanding golfers were entered 
in this big-money tourney and fin
ishing second was quite an accom
plishment. Snead walked off witty 
$5,000 for winning while Burke had 
to be content with $2,000 for pla
cing. But for a miserable 78 in 
the morning round Burke would 
have walked off with first place 
with plenty to spare. Billie finished 
up with a blazing 68 for a total of 
432, 
who 
then 
a 69

Ralph Guldah, twice Open Champ, 
finished seventh richer by $450. 
Paul Runyan, Byron Nelson, Ben 
Hogan, Mike Turnesa, Jimmy Hines, 
Jug McSpaden, Henry Picard, John
ny Revolta and Dick Metz are just 
some of the name players who part
icipated. This will give you an idea 
how tough a tourney it must have 
been.

£

Surrounded by a mountainous 
of folk music, Ralph Rainger 
cently began research preliminary to 
writing the underscore for Para
mount’s “Paris Honeymoon,” the 
new Bing Crosby-Franciska Gaal 
picture.

Most of I the action of the picture 
is laid in ą mythical Balkan nation. 
In writing* the score, Rainger decid
ed to avoid study of the masters 
such as Brahms and 
go to the original 
which
themes, melodies and 
music. The collection 
includes music of Rumania, Bulga
ria, Jugo-Slavia, Hungary, and Rus
sia.

just two stroke behind Snead 
had a 71 in the morning and 
clipped that by 2 strokes for 
in the afternoon.

Liszt, but to 
sources from 

drew their 
styles for the 
of folk music

If you 
chorus 
Friday, 
nearly 

men 
not 

sing 
but

the masters

Merchants and business men are 
considered the fourth oi' lowest 
class in China. First come scholars, 
then farmers, then artisans, 
are a class apart? possibly 
they may be taken from 
other of the four classes.

Ą
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New Objectives, New Cadres

watch imaginary rjust men,LOWER RIGHT: Frank Kupstis
winning the 220 yard
him we sec Edward

BARLUND FACES NOVA

—K. Rcxroth.

said that it was good 
to drink and smoke, 

be influenced to start 
before they are old

of dumbbells over which 
Fairbanks, Sr., has posted 
on Santa Monica Blvd, an 
$100 for anyone who could 
the feat. The Englishman

Ryli, 
the

LITH GRID STAR 
CLUB OWNER

COLUMBIA COUNTS 
ON RADVILA

inert incurious onanist, 
rubicund practical prankster, 
wake never in this dispensation, 
them or their inchoate brethren.

land), Frank Billa (Binghamton) and 
V. Makarčikas of Shenandoah. Pict
ures of the Olympiad on this page 
were taken by Chester Kent and An
thony Guzauskas, both of Chicago.

LOWER LEFT: Al Judikaitis throwing the discus 
for a mark of 126 feet and 2 inches. Arrows points 
to the discus just after it sailed away to break an
other LDS Olympiad record.

Soldiers 
because 
one or

he is 
University, 
he is earn- 
in the Pa- 
he daubed

run. Following
Skievis (Clevc-

Wo 
nude as rose petals, discussing a purer logic 
in bright functionalist future gymnasia 
high in the snows of Mt. Lenin 
beside a collectivist ocean.

UPPER LEFT: Photo shows Frank Kupstis of 
Shenandoah (first place) and Alox Judikaitis (Bing
hamton, N. Y.) following in second place. This is 
a shot of the 100 yard dash which took place at 
the LDS Olympiad last month. The winner was Al 
Matuza, who does not appear in the picture. Second 
place was taken by Kupstis. Both Kupstis and Ma
tuza broke the 1936 Olympiad record in the 100 
yard dash. The next LDS Olympiad will be held in 
1940 in New York-^but will the records established 
at the Pittsburgh Olympiad be broken? Youth 
branches are training their athletes as an answer 
to that question.

...____________

X < .

Grown for fear and fattened into groaning, 
the clawed eyelid or the crushed flower stalk 
or the undeviating lockstep, 
the 
the 
we 
for

But see around the corner in the bare bulblight, 
in a desquamate bedroom, 
he who sits in; his socks reading shockers, 
skinning cigarette butts and rerolling them

1 in toilet paper.
His red eyes never leave the blotted print 

and pulp paper.
He rose too late to distribute the leaflets.
In the midst of mussed bedding have mercy 
upon him, this is history.
Or see the arch dialectic satyriast, 
miners’ wives and social workers 
rapt in a bated circle about him, 
drawing pointless incisive diagrams 
on a blackboard, barking 
ominously with a winey timbre, 
clarifying constant and variable capital, 
his subconscious painfully threading its way 
through future slippery assignations.
We do not need his confessions.
The future is more fecund than Marian Bloom. 
The problem is to control history, 
Wo already understand it.

Dave Kashner, champian athlete 
of the British Expeditionary Army 
in Palestine during the World War, 
has been engaged by Cecil B. De- 
Mille to instruct Akim Tamiroff 
in the use of a bullwhip.

Kashner, an expert at his special
ty, will act as instructor until Ta
miroff is deemed sufficiently skilled 
for his role as a “bullwhacker” in 
“Union Pacific.” *

Kashner entered pictures 18 years 
ago when he lifted above his head 
a pair 
Douglas 
publicly 
offer of 
perform
has since been associated with Fair
banks and DeMille in various filrhs, 
being especially proficient in spect
acular trick stuff with whips and 
lashes.

Hank Luisetti takes his basket
ball seriously, even when 
away from Stanford 
where he starred. Today 
ing money as an actor 
ramount studio. Before
on greasepaint for his first picture, 
“Campus Confessions,” Hank had 
studio executives understand that 
he’d stand for no part that required 
him to sip a drink or snub out a ci
garette. Explains . Hank:

“There are a lot of kids in this 
country who think I’m a represent
ative athlete. If they $aw me 
drinking and smoking or if they 
read that I 
for athletes 
they might 
such habits
enough to know what they are do
ing.

“It may be silly, but I feel that 
because I’m regarded as an athlete 
I have to be careful of such things 
for the sake of the kids. I was 
a kid myself not so long ago and 
I remember how I used to pattern 
after athletes.”

Lou Little, Columbia Coach, is 
counting on Art Radvilas, 23 year 
old, 6 feet 1, 185 pound Lithuanian, , 
to come through for him as the 
No. 1 wingback in the Lion back- 
field this year.

“Sid Luckman needs protection 
and I think Radvila can turn the/ 
trick,” said Little. “And those tall 
individuals are naturally better pro
tectors than the stubby chaps when 
it comes to tangling up past rush
ers.” Radvilas should find the 
transition from end to wingback a 
pleasant and profitable undertaking

Joe Zapustas, former Fordham 
University football star, is now the 
owner of the Boston Shamrocks 
football club.
club over from Bill Scully who 
over $20,000 with the outfit 
season. We wish you the best of 
luck, Joe, and know that you have 
it in you to put over a winner if 
anyone can.

Zapustas took the 
lost 
last

Gunnar Barlund of Finland opens 
the Garden winter season officially 
Monday night when he meets Lou 
Nova in a fifteen round engage
ment. This is the first of a series of 
heavyweight bouts to deterr 
who will meet Joe Louis in a 
bout in January. Jack Dempj 
protege, Red Burman, 
with Italo Colonello in 
semi-final. Al 
youngster, opens
Nick Rabin in a four

hooks 
the 8 ro

Lithu 
show 

spot.
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Osk. Breivė

MANO SVEČIAI
(Pabaiga)

Šitoj mokykloj tarp kitko vaikai išmo
komi ir plaukti. Vanduo baseine palen
gva nuolat keičiasi.

—Dar klasę mums parodykite ir mes 
jūsų nebevarginsime,—sakau mokytojui.

—prašau,—įveda mus į klasę.
Kiekvienas mokinys turi sau atskirą 

staliuką ir pagal savo ūgį kėdę. Viskas 
paliruota. Bet niekur nė mažiausio įbrė- 

, žimo, jokio brūkštelėjimo pieštuku ar ra
šalu. Švedas nuo gimimo dienos moko
mas būti švarus. Staliuko viršus atsi
kelia. Ten radom sudėtas knygas ir są
siuvinius.

—Bet kas čia?—klausia viešnia—ad
vokato žmona, rodydama margą perkeli
nę terbikę.

Mes visi sužiurom. Tikrai, prie kiek
vienos kėdės buvo pakabinta terbelė.

—Čia jų sporto drabužiai ir rūbiniai 
bateliai gimnastikai,—šypsodamas sako 
simpatiškasis švedų mokytojas.

Iš mokyklos trečiojo aukšto korido
riaus matyti visas darbininkirmiestelis, 
jis atrodo, kaip iš degtukų dėžučių pasta
tytas. Jo parkas—kaip piešiny. Toliau 
už miestelio matyti laukas, nupjautų ja
vų, vasarojaus gubos. Jos taip pat vilio
ja ir mane ir mano svečius iš arti pama
tyti. Mokyklos vedėjas vėl mus veda į 
savo kabinetą, jis prašo, kad mano sve
čiai būtų drauge ir jo svečiai, kad jie 
pasirašytų į mokyklos svečių knygą. Li
pant laiptais žemyn teikėsi paklausti gy
dytojo žmona:

—Tai ką, jūs švedai neturite atskirų 
mokyklų tik inteligentų, sakysim kari
ninkų, vaikams?

Mokytojas, matyt, klausimo gerai ne-
• suprato, ar aš beskubėdamas negerai iš
verčiau, nes jis į klausimą atsakė:

—Taip, čia nei karininkų nei inteligen
tų vaikų nėra. Čia mokosi tik šitų abiejų 
darbininkų miestelių pipirai.

f—Bet mieste, ne čįa, ar inteligentų 
vaikai kartu...—stengėsi mano viešnia 
paaiškinti savo klausimą, bet direktorius

• sū advokatu sudraudė: • .
—Ką jūs ponia... čia gi Švedija.
Ir gydytojas sutiko:
—Tokioj mokykloj ir Lietuvos inte

ligentų vaikai mokytis galėtų.
Bet švedas nori sužinot, ko ponia jo 

klausia, jis prašo mane paaiškinti. Aš 
kažkaip sumišau ir gal kiek paraudęs 
atsakiau:

—Nieko, tai mūsų šalies vidaus klausi
mas.

• Man buvo gėda prieš švedą prisipa
žinti, kad mūsų tėvynėj turtingesnieji 
miesčionys neteisėtai vadinasi inteligen
tais ir savo vaikų nenori leisti į tas mo
kyklas, kuriose mokosi darbininkų ar 
šiaipjau beturčių vaikai.

Mokytojui mes padėkojom, atsisveiki
nom ir išėjom į kiemą. Advokatas be- 
mažko sužavėtas ir mokykla ir mokyto
jais ir vaikais. Jis išsiima foto aparatą 
ir taiko į mus ir į mokyklos fasadą. Kad 
išeitumėm gražūs—mes ne judam. Aš 
klausiu gydytoją, kuris kažkodėl vis abe
jingumą rodo:

—Na kaip patiko?
—Mokykla graži. Bet vaikai tykūs, 

vaikštinėja kaip prispaustos musės. Kaž
kaip laisvumo pas juos nejausti. Pama
nykit, koks riksmas, koks triukšmas bū
tų lietuviškoj mokykloj. Matyt, jie per-vi 
daug suvaržyti visokiomis švaros, tvar
kos, mandagumo taisyklėmis.

Man kritinėj pasidarė kažkaip šilta, 
norėjosi aiškint, sakyt kas yra švedai, 
koks jų būdas. Bet maža laiko, reikia 
skubėt rodyt. Gydytojas gatvėj beveik 
kiekvieną sutiktą juodais plaukais švedą 
spėja žydu esant, o man tai nei šilta nei 
šalta. Tegul bus švedų vaikai pritrėkštos 
musės, aš visada puikiai jaučiuos tarp 
jų patekęs. Net gaila pasidaro, kodėl aš 
nevedęs ir neturiu tolių vaikų.

—Prašom toliau. Mes aplankysime ši
tam miestelyj gyvenantį mano pažįsta
mą darbininką, apžiūrėsime namelį iš vi
daus,

Dar mokykloj bebūnant kieme tarp ki- 
; tų pamačiau to darbininko jauniausią 
vaiką. Kai aš nuo tolo sušukau jam “hej,

hej Bo,” jis pribėgo ir paspaudė man 
ranką.

—O mama namie?
—Namie.
Taigi, savo svečius vedu pas jo mamą. 

Paskambinu prie durų ir pasakau su 
kuo esu atėjęs. Ji labai susirūpina, nes 
skalbianti žlugtą ir todėl jos kambariai 
e'są kaip tyčia nesutvarkyti, o ji pati 
tik chalatu teapsirengusi. Aš ją įtikinau, 
kad gėdytis nėra ko, aš paaiškinsiu savo 
svečiams. .0 be to, juk jie patys mato, 
jog pilnas kiemas pridžiautas skalbinių. 
Mano svečiai suėjo vidun, aš paprašiau 
jų su šeimininke susipažinti, nes tik ji 
viena namie. Vyras ir du vyresnieji vai
kai dirba, o tretysis mokykloj.

Švedė mums rodo savo namelį. Du šva
rūs, gražiais, tvarkingais baldais kam
bariai, graži dengta veranda, apšildomas 
šviesus prieškambaris, kuriame stovi 
baltai užtiestas stalas ir keletas pintinių 
kėdžių. Virtuvė dujinė; vietos, kuriose 
prieinamas iš vandentekio vanduo, išklo
tos nerūdijančiu švedų plienu. Viešnios 
norėtų tokias virtuves turėti Lietuvoj.

—Tai jums malkų visai nereikia?
—Ne,—atsako švedė. — Centraliniam 

apšildymui perkam anglis, kam mums 
malkos.—Mano svečiai švedę ilgai klausi
nėjo, kur jos vyras dirba, kiek uždirba, 
kiek jie kas mėnuo bendrovei išmoka už 
šitą namelį, kiek kainuoja kilovatvalan- 
da. Direktorius daug ką užsirašinėjo į 
savo bloknotą. Švedė pasakojo, aiškino, 
pati paėmusi pieštuką skaičiavo, o aš 
verčiau. Paskum ji mums užsuko radio, 
kad pasiklausytume švedų muzikos. Ant 
stalo gulėjo keli laikraščiai, tarp jų ir 
oficiozas Social-Demokraten.

—Tai ką, jie skaito socialdemokratų 
įspaudą?—klausia mane net du balsai.
* —Jie ne tik skaito, bet yra tos parti

jos nariai. Neorganizuotų darbininkų čia 
nėra.

Aš truputį paaiškinau savo svečiams, 
kas yra profesinės darbininkų sąjungos 
ir kokios jų partijos. Kiek pasilsėję leido
mės laiptais žemyn, kur apžiūrėjom cen- 
tralinio šildymo krosnį, skalbiniams 
skalbti mašiną, vonią maudytis ir garažą, 
kur tėvas laiko savo motociklą, o mo
tina ir vaikai savo dviračius. Po to lipom 
viršun, antran namelio aukštan, kuris 
įrengtas pastogėj. Ten radom du kam
barėliu; vieną, kuriam miega duktė ir 
antrą, kur gyvena abu darbininko sūnūs. 
Ties Bo lovike stovėjo jo paties pasidirb
tas radio aparatas su ausinėmis. Gydyto
jas apžiūrėjo jo lovelę ir pareiškė:

—Viskas nuostabiai švaru, štai žiū
rėk,—jis rodo savo žmonai,—jo naktinė 
pižama gražiai sulankstyta. Jei būtų ži
noję, kad ateisim, sakytumėm tyčia pa
siruošė, o dabar gi dirbančią, net nesu
sitvarkiusią užtikom.

Man lengviau pasidarė. Ir gydytojas 
stebisi viso namelio švarumu ir, tvarkin
gumu. Tai aš juk ir noriu savo svečiam 
parodyti. Bet užpakaly girdžiu viešnių 
balsą:

—Žiūrėkit, žiūrėkit,—Leninas.
Mano svečiai apžiūri šeimos biblioteką 

ir stebisi ant poliruotos knygų lentynos 
aptikę didelį Lenino biustą. Tikrai jis 
žalvarinis, gražus, o prie jo pastatyta 
įmerktų gėlių.

—Kaip gi čia dabar Švedijos karalys
tėj Leninas?—stebisi ne tik gydytojas, 
bet visi mano svečiai.

—Ponas, paklauskite jos, kodėl jie čia 
laiko Leniną,—kreipiasi į mane ponios,— 
gal jie nežino kas buvo Leninas? Gal 
pamątė gražų biustą ir nusipirko. Jie gi 
gražiau gyvena negu mes—inteligentai, 
kam jiems Leninas?

Man buvo linksma • ir aš šypsojausi. 
Jie aptiko patys tai, apie ką savo sve
čiams aš nebūčiau drįsęs pasakoti. O jei 
aš būčiau parašęs laikraštyj, mane būtų 
laikę melagium, o gal dąr ir blogiau. O 
trečia, nors su šia socialdemokratų šei
myna jau senai pažįstamas, bet aš ne
žinojau, kad jie savo bibliotekoj laiko 
Leniną. Tikra naujiena.

' Su šitokiais klausimais aš švedės ne
varginau, aš už ją savo svečiams tvir
tinau :

—Jie žino. Pirkdami jie neapsiriko.

Apie Leniną jie žino tikrai daug daugiau, 
negu mes—lietuviški inteligentai. Su to- * 
kiu klausimu aš nenoriu jų įžeisti.

Vėl nulipom žemyn į tą kambarį, kur 
buvo radio, rašomasis stalas ir telefonas. 
Tariamės eit. Gydytojas dar kartą apei
na kambarius žiūrėdamas į sienas.

—Žiūrėkit. Karaliaus paveikslo nėr, o* 
Lenino biustą turi. Nesuprantu.

Advokatas vėl fotografuoja mano sve
čius kartu su švede prie jos keisto na
melio. Aš- apsiimu paspausti foto myg
tuką, kad paveiksle būtų visi be manęs, 
nes čia juk aš esu tik tarpininkas ir ver
tėjas. Svečiai fotografuojasi net keletą 
kartų..

—Dar turim apžiūrėti šitų dvie mies
telių sporto stadijoną, vaikų darželį ir 
nupjautą vasarojų. Kooperatyvą.

—Visi žiūrim į laikrodžius ir nuspren
džiam, kad jau pervėlu.

—Pakanka to, ką matėm,—sako* mano 
svečiai.

Laukdami traukinio sustojimo vietoj, 
žiūrėjom iškabintus plakatus, vyrai kios
ke pirkosi šio miestelio ir ypač jų mo
kyklos atvirukus. O moterys stovėjo ties 
dideliu žemlapiu ir aiškinosi:

—Tai čia mes buvom—Enskede, o štai 
šituo raudonu ruožu grįšim atgal į Stock- 
holmą.

Joms besikalbant ir vyrams prisimini
mui berenkant atvirukus, atūžė ir trau
kinys.

—Iki pasimatymo, darbininkų mieste. 
Tavo žmonės iš matymo pažįsta savo 
šalies karalių, prenumeruoja Social-De
mokraten ir namuose laiko Leniną.

Taip turėjo galvoti mano svečiai.
Osk. Breivė.

kraunami į trokus, i^ vežami 
į skiepus malkoms? Gal kas 
sakys, kad “jau bažnyčia bu
vo per sena.” Ęet gi nekuriu 
sako: “Kuo bažnyčia senesnė,* 
tuo garbingesnė. . . ”

Gal būt ir taip. Kai smuiką, 
kuo senesnė, tuo brangesnė. 
Bet gi bažnyčia, kuri stovėjo 
ant Lexington ir Calhoun gat
vių, nebuvo jau taip sena, bu
vo statyta 1868 metais, .bet 
vistiek jos kūnas buvo su
griautas ir sukrautas į skly
pus ant malkų, o šalia nu
griautos bažnyčios liko “nykš
tukas” bažnytukė parapijo- 
nams pasimelsti. Man atrodo, 
visa bėda tame, kad parapi- 
jonai mažinasi. V-kus.

Stockholm, 1938.IX.2.

MUSSOLINIS—HITLERIO 
BELAISVIS

Hartford, Conn Baltimore, Md
Gamta Skaudžiai Nubaudė
Šis miestas turtingas gražiais 

parkais, gatves didžiumoj puo
šia puikiai žaliuojanti medžiai; 
nereikia eiti toli, kad pasigro
žėti gamta. Bet štai gamta, tar
si pati ant savęs kaž-ko užpyku-i 
si, ar gal iš pavydo, kad vargšai 
gėrisi jąja, ar gal dėlto, kad 
dirbantieji po sunkių darbo va
landų jos pavėsy atsikvepia, ar 
kad bedarbių daugybės susirū
pinę, susikrimtę glaudžiasi jos 
globoti, apdumoja savo likimą, 
suvertė, sulaužė, paskandino 
vandeny; visa tai, kas buvo gra
žu, malonu, virto raistais, 
šiurkščiu vaizdu.

Security pagelbą. Jo laiškas 
skamba sekamai:

“Dear Mr. Roosevelt: Aš 
rašiau miesto majorui, guber
natoriui, bet dar pašalpos ne
gavau. Dabar, jeigu tu man 
galėtum pagelbėt, tai aš ra
šysiu Dėdei Šamui.” (neaiš
kus sakinys.—Red.)

Daug tokių yra, kurie ma
no, kad individualiai dirbda
mi galės ką nuveikti. Bet taip 
dar nebuvo ir nebus. Pageri- 

gyvenimo reikia

Maskva. — Kuomet Mus- 
solinis smarkauja, kad jis 
pavartosiąs “didžią Italijos 
karinę jėgą”, eidamas į tal
ką Hitleriui atplėšt “vokiš
kus, lenkiškus ir vengriš
kus” ruožus nuo Čechoslo- 
vakijos, jis tais riksmais 
stengiasi pridengt faktą, 
kad pats Mussolinis tapo 
Vokietijos belaisviu,—kaip 
rašo Sovietų spauda.

ir “phos-

jūreivius 
darbinin- 
Lapeliai,

Rusijoj 
bažnyčias, vie-

SVARBU

Tarsi ji savo tokia veikla 
sakyte sako darbininkų mi
nioms: jum gyvenimas yra 
skirtas taip malonus ir gražus, 
kaip ta gamta, bet' jūs pavedė- 
te savo gyvenimą dalelei žmo
nių, kurie, kaip ta viesulą, jį 
laužo, naikina ir dėlto jūs su
sikrimtę ir durnojate, kad varg
state įklimpę raiste, o ne gyve- 

gyvenimą, .kokį 
davusi.

$

įšėlusi viesulą

nate malonų 
gamta jum yra

* *
Ne vien, »kad

išlaužė medžius parkuose ir ga
tvėse, nutraukė elektros, telefo
nų ir kitas vielas, nuplėšė na
mų stogus, apdraskė bažnyčių 
bokštus, su žeme sumaišė šv. 
Petro bažnytkiemy bažnytinį 
karnivalą, bet dar paskandino 
vandenyj apie 12 nuošimčių 
miesto dalies, kur gyveno apie 
1,500 darbininkų, vargšų, šei
mynų.

:|: * :|:

Lietuvių Draugijų Sąryšio 
daržas, kuriame tik 'prieš sa
vaitę laiko įvyko dienraščio 
“Laisvės” didysis piknikas, per 
potvinį liko paskandintas van
deny, keliolikos pėdų gilumoj.

Padaryta nemažai nuostolių 
Sąryšiui; reikės pridėti darbo 
apvalymui parko, aptaisymui 
sugadintų įrengimų.

:|: * *

Jau kaikurie mūsų vajininkai 
pradeda ruoštis pradžiai va
jaus. Pasirodė, kad jau būta 
net New Britaine ir Torringto- 
ne, tartasi tenai su vietos 
draugais ir draugėmis, pada
ryti planai vajaus darbui.

Jei jau siekiamasi į kitas ko
lonijas, reikia suprasti, kad ant 
vietos taipgi planuojama. Rei
kia, kad .kuodaugiausia laisvie- 
čių prisidėtų prie vajaus dar
bo.

Jūreiviai Atsisakė Dirbti ant 
Laivo Titanian

21 Norvegijos jūreivis pa
metė darbą, kada sužinojo, 
kad laivas Titanian pri
krautas su sprogstančia me
džiaga, kuri turėjo būti pa
siųsta į Bilbao, fašistinę Ispa
niją. Laivą pikietuoja moto
rinis laivukas dieną ir naktį. 
Laivas Titanian prikrautas su 
6,000 tonų “nitrates’ 
phates.”

Streikuojančius 
gelbsti 8 jūreivių ir 
kų organizacijos,
šaukianti gelbėti streikierius, 
pasirodė po visą miestą. Lape
liuose šaukiama: “Sulaikykit 
tą laivą!” “Pagelbėkim loja- 
listams Ispanijoj!” “Nesiųski
te kanuolių ir karo materiolo 
žudyti Ispanijos moteris ir vai
kus !”

Tai didelis jūreivių pasirį- 
žimas stoti į kovą už demo
kratiją.

Juodveidžiai Deportuojami
Snow Hill, Md., Majoras 

John O. Byrd padarė patvar
kymą, kad kožnas bedarbis 
juodveidis būtų išdeportuotas 
iš šio miestuko. Juos gaudo, 
kai kokius laukinius žvėris. 21 
iš jų yra suareštuotas, Milton 
Purnell mirtinai pašautas, o 
Frank Bishop ant vietos nu
šautas.

Juodveidžiai kaltinami, būk 
jie “užpuldinėja” baltuosius. 
Bet šita kolonija gerai jau ži
no, kaip Eastern Shore balti 
šovinistai elgiasi su juodvei- 
džiais darbininkais.

Eastern Shore kulokai pri- 
sirankioja iš visų kampų pigių 
juodveidžių darbininkų. Tą 
patį daro ir “canneries,” kurie 
konservatuoja visokius vaisius 
ir daržoves. Prisisamdo juod
veidžių darbininkų tik ant 
to sezono, o darbui sumažėjus, 
arba “canneries” uždarius, to
kius darbininkus paleidžia. 
Kadangi tokių darbininkų pa
leido apie virš 900, nes po
nams kulokams atrodė nela
bai patogu’matyti jųjų darbi
ninkus apdriskusius ir alka
nus, tai jie sumanė juos išvai
kyti. O katras nepaspėjo pa
bėgti, tai nušovė vietoj, o laik
raščiuose paskelbia, kad jie 
užpuldinėją ant baltų piliečių.

nimui savo 
organizuotis.

Ne
“Griauna

nas sako. “Kur, Rusijoj?”— 
kitas užklausia. “Ne, ne Ru
sijoj, Baltimore],” pirmas at
sako.

Ištikrųjų, kasgi dabar yra 
kaltas, kad bažnyčių aukšti 
stiebai griaunami, laužomi ir

BOSTONO

Pažangiosios Bostono lietu
vių organizacijos rengia 
dienraščio “Laisves” naudai

Sekantį sekmadienį, spalio 2 
d., “Laisvės” choro svetainėj, 
57 Park St., yra šaukiamas va
jaus reikalais susirinkimas ir 
kviečiami jame dalyvauti visi 
“Laisvės” skaitytojai, ALDLD, 
LDS, Laisvės Choro nariai ir 
visi darbininkų judėjimo rėmė
jai, pritarėjai.

Apsvarstę vajaus reikalus, 
galėsime ir kitus klausimus ap
svarstyti, apdiskusuoti, jei lai
ko bus.

Tad nepamirškime sekantį 
sekmadienį nueiti į tą svarbų 
susirinkimą. Visi kuoskaitlin- 
giausia! žemaitis.

Kovoti
Dabar ką tik sugrįžo iš Če- 

choslovakijos • Mrs. Agnes Ro- 
silek, kuri gyvena po numeriu 
2418 E. Monument St. “Kož- 
nas Čechoslovakijos jaunuolis 
nuo 12 metų sunkiai dirba,” 
sako A. Rosilek. “Visi, nuo 12 
iki 70 metų žmonės pasirįžę 
kovoti prieš užpuolikus vokie
čius ir ginti savo kraštą. . .”

Agnes Rosilek toliau sako: 
“Taip, čechoslovakai kovos iki 
paskutinio žmogaus, kadangi 
jie tiek daug nukentėjo palai
kydami tą, ką jie atgavo 20 
metų tam atgal...” Baltimo- 
rėj„ čechoslovakų kolonijoj, 
yra apie 8,000 čechoslovakų. 
Visi jie pasižada finansiškai 
gelbėti savo gimtinį kraštą. 
Jaunuoliai čiagimiai žada va
žiuoti ginti Čechoslovakiją nuo 
sužvėrėjusių fašistų.

Daug Tokių Yra
Vienas*vargšas žmogelis ra

šė prezidentui Rooseveltui lai
šką, kad jam suteiktų Social

THEATRE, MONTELLO
Seniaus buvo 

NATIONAL HALL

Iškilmingas Atidarymas
Penktadienio Vakare

Rugsėjo 30 d., 7:30 Vai.

TYRONE POWER 
ALICE FAYE 
DON AMECHE 

loš
“IN OLD CHICAGO”

Taipgi
BOBBY BREEN 

loš 
“HAWAII CALLS”
Po piet suaugusiems 15c.
Vakare suaugusiems 25c. 

Vaikams 10c.
Bepertraukos Rodymas 

šeštad. ir Sekmad. 1:45 iki 11:00
Šokiom dienom po piet 

Pradeda 1:45. Vakare nuo 6:45 
iki 11:00

KONCERTĄ
žada sudaryti gerą progra
mą, taip kad kiekvienas at

silankęs turės malonaus 
pasitenkinimo.

Įvyks sekmadienį

Lapk. 6 Nov
Rengėjai prašo šios apylin
kės organizacijų tą dieną 
nerengti ir jų narius kvie
čia dalyvauti šiame koncerte.

Koncertas Bus

Lietuvių Salėje
E ir kampas Silver Sts. 
SOUTH BOSTON, MASS.

Prašome visos apielinkės 
pirmeiviškosios lietuvių vi
suomenės įsitėmyti dieną ir 
vietą,šio koncerto ir stengtis 

jį pamatyti.

šis skelbimas vertas 15c.
Parodykite šį skelbimą ir 10c 
prie langučio spalio-Oct. 3-4-5-6 
ar 7-tą ir gausite vieną suaugusio 

tikietą

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

Orui Atvėstant Gerkite Brocket’s Ale
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 maistą.

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

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

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristatyk lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

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



V

M

Penktadienis, Rtlgs. 30, 1938

Hartford, Conn. •
Svarbus Susirinkimas “Lais*' 

vės” Vajaus Reikalais
Sekmadienį, spalio 2 d., 6:30 

vai. vakare, Laisvės Choro sve
tainėj, 57 Park St., Hartforde, 
šaukiamas platus susirinkimas 
visu ALDLD, LDS, TDA, Lais
vės Choro, Liet. Sūnų ir Dukte
rų Draugijos nariu ir visų 
Hartfordo lietuvių darbininkų, 
ypatingai- pritarėjų ir rėmėjų 
darbininkų judėjimo, darbinin
kišku laikraščiu ir abelnai 
spaudos.

Šiame susirinkime apsvarsty
sime vajaus reikalus kuopla- 
čiausia, išsidirbsime planus, 
kaip plačiau ir pasekmingiau 
pravesti vajaus darbą nevien 
Hartforde, bet ir visose jo 
apielinkėse, net tolimesnėse ko
lonijose, kur nesi ras jėgų ant 
vietos vajaus darbą atlikti.

Dėlto mes norėtume, kad ne 
vien Hartfordo laisviečiai ir 
draugijų nariai, pritarėjai ir 
rėmėjai, atsilankytų j šį susi
rinkimą, bet kad atvyktų nors 
po nedidelį skaičių ir iš kitų, 
artimųjų kolonijų, kaip antai: 
New Britain, Manchester ir tt.

Kviečiame visus kuoskaitlin- 
giausia atvykti, paraginti kitus, 
kad atvyktų.

Hartfordo Vajininkų vardu
A. Taraška.

veš. Kitu gatvekariu važiuokit 
No. 26 iki Borwlom Parko.

Kviečia rengimo kom. da
lyvauti skaitlingai ir užbaigti 
linksmai vasaros sezoną.

J. Bender.

Detroit, Mich.

So. Boston, Mass.
Massachusetts Pranešimas
Amerikos Lietuvių Kongre

so Bostono Apskričio Maynar- 
do pikniko, įvykusio per Labor 
Day, atskaita įvyks spalių 
(Oct.) 2 dieną, 12 vai., Lietu
viu Piliečiu Kliube, 17 School 
St., Hudson, Mass. *

Visi stovinčio komiteto na
riai, pikniko gaspadoriai ir vi
si turėję reikalą su pikniku 
kviečiami dalyvauti atskaitos 
posėdyj.

Po posėdžio, užbaigimui to 
viso pasekmingo darbo, drau
gai hudsoniečiai rengia sve
čiams baliuką, kuriame' kalbės 
Apskričio pirmin. S. Michelso- 
nas. O kadangi iš patyrimo vi
siems žinoma, kad hudsonie
čiai yra labai svetingi draugai, 
tad užtikrinta, kad po darbo 
visi turėsime, priedui, sma
gaus laiko.

Tad atminkit, kad į posė
dį pribūtumėt visi, kurie turi
te su pikniku reikalą, o į ba
liuką visi draugai ir A. L. K. 
rėmėjai, kam tik laikas ir ap
linkybės pavelija.

Apskričio Sekretorius,
S. Zavis.

Detroito “Vilnies” Vajininkų, 
Skaitytojų ir Rėmėjų Domei!

Draugai! Be abejo, jums ži
noma, kad dienraščio “Vilnies” 
vajus prasideda su spalio mėn. 
1 d. ir tęsis iki gruodžio mėn. 1 
d.

Visi kaip vienas privalome 
stoti į tą didįjį darbą. Dienraš
tis “Vilnis” tik ir gali pasilai
kyti ir augti mums visiems pa- 

I dedant. Tuom reikalu spalio 2 
' d. šaukiamas Detroito ir apie- 
linkės vajininkų, skaitytojų ir 

' rėmėjų nepaprastas susirinki- 
■ mas. Pasibrėžkime sau už tiks- 
j lą dalyvauti taip^svarbiafne su- 
i sirinkime ir imti dalyvumą ga- 
i vime “Vilniai” kuodaugiausiai 
j naujų skaitytojų laike vajaus 
eigos.

Neatidėkime tą darbą vien 
'tik ant išrinktų vajininkų, bū
kime visi vajininkais, kam tik 
sveikata ir laikas pavėlina. 
Darbininkiškos .spaudos plati
nimas, tai yra visuomeniškas 
apšvietus darbas. Ypatingai da
bartiniu momentu bus nesunku 
gauti naujų skaitytojų, nes da
bartiniai įvykiai sudomina dar
bininkus skaityti savą spaudą, 
kuri teikia teisingas ir skubias 
žinias, nevien iš Amerikos ko
vų lauko, bet abelnai iš viso pa
saulio.

Nė vienas kitas Amerikos lie
tuvių laikraštis tiek daug ne
parašo unijų klausimu, bedar
bės ir abelnai darbininkų reika
lu, kaip kad “Vilnis” ir “Lais
vė.” Kuris kitas laikraštis tiek 
teikia savo skaitytojams politi
kos, mokslo ir sveikatos klausi
mais patarimų? Nė vienas, 
apart “Vilnies” ir “Laisvės”.

Dar primenu, kad įsitėmytu- 
mėte susirinkimo dieną ir lai
ką: spalio 2 d., 7 vai. vakaro,! 
Draugijų Svet., 4097 Porter St.

Vajininkas P. ž.

Philadelphia, Pa.
Atydai Progresyvių Draugijų 

Darbuotojų
Ateinantį sekmadienį, 2 d. 

spalio (October), Lietuvių Li
teratūros Draugijos 10 kp. 
rengia draugišką išvažiavimą 
Ispanijos Demokratijos gynė
jų naudai. Įvyks Borwlom 
Parke. Išvažiavimas prasidės 
10 vai. ryte ir tęsis iki vėlu-, 
mos. Kurie tik dalyvaus išva-, 
žiavime, bus patenkinti, nes] 
bus išsigert, skanių užkandžių,1 
įskaitant ir namie darytas lie-j 
tuviškas skanias dešreles su 
kopūstais. Bus taip pat įvai
rių žaislų su gerais laimėji
mais už tam tikrus atsižymėji- 
mus. Bus ir programa, kuri 
susidės iš “Laisvės” pikniko 
raporto, diskusijų apie dabar-; 
tinius įvykius pasaulyje, kaip Į 
tai, čechoslovakijos. Bus kai-; 
bama apie prisirengimą prie ' 
sėkmingo “Laisvės” vajaus ir 
gavimą naujų narių į Liet. 
Literatūros Draugiją.

Todėl visi Veikiančio Org. 
Komiteto veikėjai bei simpati- 
kai kviečiami kuo skaitlin
giausiai dalyvauti ir rišti virš 
paminėtus svarbius klausimus.

Jei būtų prastas oras tą die
ną ir toks išvažiavimas būtų 
negalimas ant oro, tai viskas 
įvyks Liaudies name, 735 Fair, 
mout Avė. Philadelphijoj, 6 
vai. vakare.

Kelrodį visi mašinų vairuo
tojai žino. Gatvekariu reik va
žiuot No. 50, 5th gatve, iki

Lenkai Vilniaus Krašte Sun
kina Lietuviams Lankyti 

Mokyklas
Vilnius, rugs. 23.—Vil

niaus krašte lenkai neduo
da lietuviams tautybės pa
žymėjimų vaikams į lietu
viškas mokyklas. Kas neturi 
pažymėjimo, kad jis lietu
vis, to vaikas negali būti 
priimtas į lietuvišką mo
kykla. O jei lietuvių mo
kyklos vedėjas ir priimtų, 
už tą jis būtų nubaustas ir 
gal neLmokykla uždaryta.

Roma. — Mussolinio min
tį išreikšdamas, “Giornale 
d’Italia” sako, kad “taikos 
dienos jau suskaitytos.”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
READING, PA.

ALDLD 143 kp. rengia puikų ba
lių, naudai Komunistų Partijai. 
Įvyks 1 d. spaliu, 7:30 vai. vak., 216 
Washington St. Šokiams grieš gera 
orkestrą. Turėsime skanių valgių ir 
gėrimų. Kviečiame visus apylinkės 
draugus dalyvaut, praleisime links
mai vakarą ir paremsitu darbinin
kišką organizaciją. — T. Zambuse- 
vičiene, Sekr. , (228-229)

PITTSBURGH, PA.
LKP susirinkimas jvyks LDS 160 

kp. Name, 1320 Medley St., N. S., 
šeštadienį, spalių 1 d. Pradžia 7:30 
v. v. Malonėsite visi atsilankyti, ap
žiūrėti naują vietą ir atsivesti nau
jų narių į partiją. (228-229)

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, spalių 2 d. įvyks 

spaudos naudai Tea Party, Kasmo- 
čių Svetainėje, 91 Seamboat Rd., 
pradžia 6 v. v. Programa: Bus du 
kalbėtojai lietuvių ir amerikonų 
kalbose ir dainuos Pirmyn Choras 
po vad. Goe. Kazakevičiaus. Įžanga 
35c asmeniui, vaikams 15c. Bus ge
ra orkestrą šokiams. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti. — Spau
dos Kom. (228-229)

HUDSON, MASS.
Am. Liet. Kongreso Hudson Sky

rius rengia Bankietą-Prakalbas, sek
madienį. spalių 2 d. Kliubo Svetai
nėje. Kalbės St. Michelsonas, “Ke
leivio” Redak. Šių dienų svarbiais

klausimais. “Vakar Austrija — šian
dien Čechoslovakija — Rytoj Klai
pėda — Lietuva.” Bus skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame skaitlin
gai dalyvauti. (228-230)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 105 kp. susirinkimas 

įvyks 1 d. spalių, pas drg. Pietus, 8 
v. v. Visi nariai ateikite ir naujų at
siveskite. Turėsime raportą ir svar
bių tarimų, taip pat bus komisijos 
pranešimas apie parengimą. — Val
dyba. (228-229)

tuvių' kolonijas su prakalbų maršru
tu, kurį rengia Laisvamanių Cen
tras. Eastsaidėj apart d. Jagmino 
prakalbos, bus antras d. A. M. Me-, 
telionis Detroite, jis gerai žinomas 
kalbėtojas. Jagminas kalbės įvai
riais klausimais. Todėl Detroito Lie
tuviai ant pažymėtų dicmi neužim- 
kite ką kitą, bet būkite prakalbose, 
nes įžanga visiems veltui.—Alvinas.

(228-229)

draugus ir simpatikus 
linksmai laiką praleisti 
kartu paremsite mūsų 
nijos darbą. — Kom.

dalyvauti ir 
tuom pačiu

darbą—žmo- 
(228-229) i

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. šaukia mėnesinį 

susirinkimą pas dd. Vajanauskus, 55 
Miami St., 7:30 v. v. Įvyks sekma
dienį, spalių 2 d. Prašome visų 
skaitlingai dalyvauti, išgirsite ra
portą nuo 18 d. rugsėjo parengimo. 
Turime ir prisiruošti prie žieminio 
sezono. —" Valdyba. (228-229)

HARRISON, N. J.
ALDLD 136 -kp. susirinkimas 

įvyks 2 d. spalių, 2 vai. po pietų, 
15-17 Ann St. Malonėkite visi drau
gai susirinkti laiku ir neužmirškite 
užsimokėti duokles. Reikės išrinkti 
darbininkų dirbti prie Card Party, 
kuri įvyks 8 d. spalių, 7:30 v. v. 
šioj pačioj vietoj. Po susirinkimo tu
rėsime Tea Party. — K. Kuzmic
kas, Sekr. (228-229)

PHILADELPHIA,^PA.
Spalių 2 d. įvyks ALDLD 10 kp. 

išvažiavimas Burkalme Park, bus 
visokių žaislų, diskusTjuiX kitų įvai
rumų. Kviečiame visus atvažiuoti, 
linksmai laiką praleisti, galėsite pa
sišokti, yra graži pieva dėl lenkty
nių. Bus ii* dovanų laimėjimas. To
dėl būkite visi užbaigti vasaros se
zoną. — Kom. (228-229 )

DETROIT, MICH.
Kalbės d. II. Jagminas

Detroite pirmu syk kalbės d. Jag
minas iš Chicagos. Jis čion kalbūs 
per du vakaru spalio 7 d. Draugijų 
svetainėj ant Porter St. Spalių 8 d. 
vakaro Rusų svetainėj, 9219 Russell 
St. Pirmos prakalbos šio sezono 
pradžioj, todėl turi būt pasekmin
gos. Drg. Jagminas važiuoja pci’ lie-

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335 Q
»■■■■ į

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.

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.

CHRONIŠKOS 
LIGOS

KRAUJO, ODOS 
IR NERVŲ LI
GOS GYDOMOŠ, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ

ir SKILVIO LIGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MEŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLES ligos ir kitos staigios ir 
chroniškos ligos VYRŲ ir MOTE
RŲ gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasekmėmis. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, -ir jūsų liga ^bus 
jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

WATERBURY, CONN.V
Komunistų Partija rengia šokius 

su užkandžiais 1 d. spalių, po num. 
774 Bank St. Pradžia 8 v. v. Turė
sime gerą lietuvišką orkestrą. Bus 
ir skanių gėrimų, prie to turėsime 
progą laimėti trilypę užkandžių dišę 
už labai mažą mokestį. Pelnas nuo 
parengimo bus sunaudotas .šalies 
rinkimų agitacijos darbui. Užkvie- 
čiame visus vietinius ir iš apylinkes

PHILADELPHIA, PA.
Spalių 1 d., 2-rą vai. p. p. įvyks 

masinis mitingas Reyburn Plaza, 
bus geri kalbėtojai, kurie aiškins 
apie Čechoslovakiją. Prašome visų 
skaitlingai dalyvauti. Išgirsite daug 
svarbių dalykų. Kviečia Komisija, i

(229-230)

CHESTER, PA.
Sekmadienį, spalių 2 

svarbus mitingas, Lietuvių 
v. v. Kalbės kalbėtojas iš 
phijos anglų kalboj apie < 
situaciją Europoj ir 
atsilankykite visi lietuviai. 
Suvienyto Fronto Org. Kom.

(229-230)

d. įvyks 
Kliube, 8 
Philadcl- 
dabartinę 

karo pavojų, 
Kviečia

S
s

s

Nau ja L. Prūseikos Knyga

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 Prūseikos knygoje.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

NOTARY PUBLIC

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
' (šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

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 
Vąlstijose, pasakys jums Prūseikos knyga.

KAINA TIK 15c

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Drau^»m«

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Tuojau įsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U. S. A. 
pašto stampomis, 3c ar 5c vertes.

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

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. I

Telefonas: Humboldt 2-7964

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

FRANK DOMIKAITŲS

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 Vėlai Vakaro

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

Mimi mi mi mi mi mimi mt mi mii^mt mi mt mi mi mi mi mt
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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------------- ; /

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

NEWARK, N. J.

GARSIN KITES “LAISVĖJE

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krająvus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant n 
padidinu toki t 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai-i 
sves” bendroves. I

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

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. 
Varpo Keptuves Keksai

Stagg 2-5938 Brooklyif, N. i 
Vestuvėm ir Parent Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų 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, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apie svorį ir kainas.

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

»



LAISVE’ Penktadienis, Rugs. 30,1938

Penktadienio Vakarą, 30-tą Rugsėjo, Visi 
Į Piliečių Kliube Būsimas Prakalbas!
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Prieš visą pasauli stovi klausimai: Kas bus su Čechoslovaki- 
ja? Ar ji išsigelbės užpulta Vokietijos, Lenkijos ir Vengrijos 
fašistų? Kodėl Lenkijos fašistai užpuolė Čechoslovakiją? Ar 
apsistos Hitleris pavergęs Čechoslovakiją, ar jis puls kitas 
šalis? Ar siūlomasis 4 valstybių pasitarimas šaukiamas tikslu 
gelbėt Čechoslovakiją ir taiką?

Kodėl susidarė didžiausias pavojus Lietuvos nepriklausomy
bei ir jos žmonėms? Kodėl Klaipėdos krašte vokiečiai fašistai 
pakėlė galvą ir šaukia: “Klaipėdoj visi gyventojai vokiečiai, 
o lietuviai tik policistai!” Kas daryti Lietuvai, kad išgelbėjus 
savo tautinę laisvę?

Ar išvengs pasaulis generalio karo su Čechoslovakijos liki
mu? Koki yra Hitlerio ir Lenkijos planai Lietuvos reikale? 
Ką mus mokina Austrijos, Ethiopijos ir Čechoslovakijos li
kimas ? į

Kokias reikia daryti išvadas iš Ispanijos ir Chinijos liau
dies kovų ir Sovietų Sąjungos Raudonosios Armijos žygių, kuri 
po dvylikos dienų mūšio išgrūdo japonus laukan iš Sibiro?

Šie ir daugelis kitų klausimų bus nuosekliai išaiškinta. Visi 
šio vakaro prakalbose kalbėtojai yra gerai susipažinę su Lie
tuvos ir kitų šalių reikalais. Ateikite masėmis. Įžanga ne
mokamai !

ŠIO VAKARO KALBĖTOJAI

H. Jagminas, vienas lietuvių liaudies dienraščio “Vilnies” 
redaktorių iš Chicagos. Jis Brooklyno kalbės dar pirmu kartu 
ir, gal, negreit kalbės antru, nes po prakalbų išvažiuos į kitas 
lietuvių kolonijas su prakalbomis, o paskui atgal Chicagon.

Charles Young-Yušas, brooklynietis jaunuolis, kuris ką tik 
sugrįžo iš Ispanijos po išbuvimo virš metus laiko Ispanijos res
publikos gynėjų eilėse.

D. M. Šolomskas, vienas “Laisvės” redaktorių ir didžiausios 
lietuvių apšvietos draugijos Amerikoje—Lietuvių Literatūros 
Draugijos—centro sekretorius.

A. Bimba, Komunistų Partijos Lietuvių C. B. sekretorius ir 
plačioj Amerikoj žinomas prakalbininkas ir autorius.

Dalyvaukite patys, kvieskite kitus! Lai masės Brooklyn© lie
tuvių nuodugniai susipažįsta su padėtimi ir prideda savo petį 
prie didelio bendro visų tautų ir šalių liaudies darbo už ap
gynimą Čechoslovakijos, šalių neprigulmybės ir pasaulinės tai
kos !

Paradas už Čechoslovakiją ir Taiką Gauna 
Minių ir Valdininkų Pritarimą

cle, kur bus masinis mitingas.New Yorke rengiamas Če- 
choslovakijai gelbėt paradas 
gauna darbo unijų ir masių 
šiaip žmonių gražią pritartį. Jį 
remia daug mokslo žmonių, 
visuomenės darbuotojų ir auk
štų valdininkų. Šimtai organi
zacijų dalyvaus su savo pa
parčiais, benais, iškabomis.

Eleanor Brannan, kuri yra 
priešakyje “Save čechoslova- 
kia Zero Hour Parade” Komi
teto, rengiančio šį paradą, ga
vo nuo gubernatoriaus Lehma- 
no telegramą, kurioj jis užgi
na paradą ir linki geriausio 
pasisekimo.

Paradas bus šį šeštadienį, 
spalių 1-mą. Mobilizacija 12 
vai. dieną, prie Madison Sq. 
Parko, ant 24th, 25 ir 26 Sts., 
tarp Madison ir Lexington 
Avenues. Maršuot numatoma 
Lexington Ave. iki 55th St., 
juomi iki Broadway ir ant 
Broadway iki Columbus Čir-

Kalėjime Dėl Vogos
Frank Gallagher, jaunas 

prekiautojas gatvėse, nuteis
tas trim dienom kalėjimo, 
kuomet moteriškė, pirkusi nuo 
jo 4 svarus obuolių, kitur pa
svėrus! juos teradusi pusket
virto svaro.

Šiurpus Radinys
i Harlemo gyventojai, prie 
323 Edgecomb Ave., atsikėlę 
anksti antradienio rytą, prie 
pastatytos mašinos rado at
remtą vyro lavoną, kuris visas 
subadytas. Manoma, kad miręs 
apie savaitė atgal. Buvęs apie 
35 m., 160 svarų, gražiai apsi
taisęs.

Vaikas Vagišius Žuvo
Bergų apartmentan, 23 E. 

109th St., įsibriovė 16 metų 
vaikinėlis, vagišiaut. Išgązdin- 
tas, jis bandė pabėgt pro lan
gą, bet pataikė pro maudynės, 
kur nėra gaisrinių laiptų, nu
krito nuo 4-to aukšto ir ant 
vietos užsimušė. * Matomai, 
biedniokėlis, nes kišeniuje ras
ta Junior High School 83 mai
sto kortelė.

Tėmykit daugiau žinių rytoj.
Kalbėtojų sąraše bus ką tik 

pribuvęs senatorius Vojta Be
nes, brolis Edvardo Banes, če
choslovakijos prezidento- Ja
mes Waterman Wise, pasauli
niai žinomas rabinas visuome
nininkas; Emil Prenner, če- 
choslovakų Organizacijų Są
ryšio pirmininkas; Betty 
Shields Collins, Pasaulinio 
Jaunimo Kongreso vadovė; 
Robert Spivak ir Paul Kern, 
Miesto Civilės Tarnybos Ko
misijos prezidentas.

Šimtuose kitų Amerikos 
miestų ir miestelių irgi šaukia
ma demonstracijos.

Visų tautų, rasių, tikybų ir 
politinių pažiūrų žmonės šau
kiami išeit į gatves ir kartu su 
viso pasaulio taikos ir šalių 
nepriklausomybės šalininkais 
pareikšt savą, nusistatymą už 
taiką, prieš sunaikinimą Če
choslovakijos.

Jam “Patiko Hitleris”
Louis Karnin atėjo parkutin 

prie Hoe ir Westchester Ave., 
Bronx, ir pradėjo girtis, kad 
jis girdėjo Hitlerio prakalbą 
ir jam patikus. Jis “stiprokai 
aiškino” savo atradimą. Įvy
ko nesusipratimas, po kurio 
jis atsidūrė kalėjime ir teis
me.

Teisme Kamin sakėsi nieko 
neatsimenąs, o klausovai tarp 
savęs kuždėjosi. Vienas spėjo, 
kad jis buvęs papaikęs, kitas, 
kad girtas, o trečias dadėjo, 
kad gal teisiamajam buvusios 
abidvi ligos, nes kitaip nebūtų 
norėjęs Hitlerio .draugu vadin
tis.

Biwderis Išvyko Francijon
Earl Browder, Amerikos 

Komunistų Partijos generalis 
sekretorius, išvyko Francijon 
tėmyti - studijuoti dabartinę 
karo padėtį Europoj. Apie tai 
jis pranešinės angliškam dar
bininkų dienraščiui “Daily 
Workeriui” kablegramomis. 
Jo vėliausia prakalba apie pa
saulinę padėtį tilpo pirmadie
nio “D. W.”

LDS II) Apskričio 
Reikalai

IŠ KONFERENCIJOS
Sekmadienį, rugsėjo 25 die

ną, atsibuvo Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Trečio 
Apskričio metinė konferenci
ja, Jersey City, N. J. Dalyva
vo 40 delegatų. Galėjo būti 
daugiau, bet keletas kuopų ne- 
prisiuntė nei po vieną delega
tą. Peiktinas pasireiškimas.

Konferencijai pirmininkavo 
1 d. J. Gasiunas. Komisijos susi
dėjo sekamai: rezoliucijų—A. 
Matulis ir O. Stelmokaitė; 
mandatų—J. Juška, Geo. Kli
mas ir A. Verkutis.

Konf. ėjo labai geroj nuo
taikoj ; visi dalyviai domėjosi 
svarstomais klausimais. Pada
ryta keletas gerų tarimų. 
Tarpe eilės kitų, žymėtina 
šie: nutarta skelbti vajų įra
šymui vaikų į LDS; nutarta 
duoti iš iždo $25 vajaus da
lyviams. Kokiomis sumomis 
dovanos bus duodama, palik
ta Apskričio Komiteto nuo
žiūrai. Nutarta įsteigti kla
ses technikiniam prirengimui 
darbuotojų.

Valdybon sekantiems me
tams išrinkta keli seno komi
teto nariai ir trys nauji įėjo. 
Visi naujieji yra seni darbuo
tojai mūsų organizacijai. Tiki
mės, kad jie sugebės sumaniai 
tvarkyti Apskričio reikalus ir 
rūpinsis tarimus pravesti gy
venimai!.

GILUS AČIŪ!

Konferencijai įpusėjus ir da
lyviams jau praalkus, drau
gas A Matulis atsikreipė su 
gražiu pasiūlymu : pakvietė vi
sus pietauti.

Pietūs buvo pagaminti ant 
vietos ir duoti delegatams do
vanai. Vietinė LDS 133-čia 
kuopa pati visas pietų išlaidas 
padengė. Delegatai giliai dė
kingi už svetingumą. 'Taipgi 
nemažiau ačiū nenuilstan
čioms gaspadinėms, dd.: S. 
Matulienei, A. Kačergienei, A. 
Augutienei ir F. Gumauskie- 
nei. Jos visos darbavosi pri- 
ruošime ir aptarnavime pie
taujant.

Taipgi kuopa parėmė ir 
apskritį, konferencijai suteik
dama veltui svetainę. Delega
tai jų gražią paramą labai 
įvertino ir sveikino gausiais 
aplodismentais.

Delegatas.

Nepavyko Įstabiai Nusižudyt
Ch. Williams, 70 m., buvęs 

policistas, grasino nušokt nuo 
4 aukštų bildingo, 3465 Bronx 
Blvd. Jaunas policistas, tūno
jęs už kamino, jį sučiupo, ka
da jis užsižiūrėjo į gelbėtojus 
ir vėpsotojus ant gavės.

Šaukia Mitingą prie 
Borough Hall

Komunistų Partija šaukia 
Brooklyno komunistus ir kitus 
žmones susirinkt į masinį mi
tingą šiandien (rugsėjo 30) 
per pietus prie Borough Hall. 
Kalbės Cacchione ir kiti.

•••••••••••••••••••••••••••••••••e
: NAUJIENA Del visų :
J PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS J

Ė RESTAURANTAS Į
• ----- •
• Čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
• Visas maistas geriausios rūšies. •
J * KAINOS ŽEMOS •
• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfiJE •

: JOSEPH AZYS :
J 520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. J
• corner Union Avenue •

Majoras Darbuojasi 
Užbaigt Streiką

Majoras LaGuardia pereitą 
trečiadienį išsiuntinėjo asme
niną pakvietimą prekių išve
žioto.) ų kompanijoms, vėl šauk
damas -tartis dėl greito užbai
gimo streiko, kuris trukdo iš- 
vežiojimui.

Kaip žinia, majoro patvarky
mu, pirmu kartu New Yorko 
istorijoj, buvo paleista darban 
800 miestavų trokų, kuomi/ pa
rodyta, kad bosų užsispyrimas 
nesiskaityt su darbininkų nei 
su miesto gyventojų reikalavi
mais nebus toleruojamas.
Vėliausios žinios praneša, kad 

vėlai trečiadienio vakarą pasi
rašiusios majoro pasiūlytą tai
kos sutartį visos stambiosios 
kompanijos. Jos pasekė di
džiausią iš jų, U. S. Trucking 
Corp., kuri sulaužė samdytojų 
bendrą frontą ir pasirašė atski
rą sutartį.

Unijos viršininkai praneša, 
kad per dieną pasirašė atskiras 
sutartis 2,500 smulkių operato
rių. Dėl susidariusių ilgų lini
jų reikėjo policijos pridabot 
tvarką.

Visos žinios rodo, kad, jei 
neįvyks kokios netikėtos per
mainos, didžiuma streikierių 
bus jau sugrįžę darban.

Marketų komisionierius Wil
liam Fellowes Morgan, Jr., iš
leido pareiškimą, kuriame dė
koja unijos7viršininkams, dar
bininkams ir visoms darbinin
kų grupėms už atsiliepimą į 
miesto prašymą aprūpint mies
tą maisto produktais streiko 
laiku.

Kels Kitur Ligonbutį
Trinity ligonbutis turėsiąs 

keltis iš dabartinės savo vie
tos, 1835 E. New Yorko Avė., 
kad užlcist vietą platinimui 
Herkimer St., kuris bus pra
plėsta iki 75 pėdų, kaipo vie
nas kelių privažiavimui Inter- 
boro Parkway. Ligonbučiui už 
žemę apmokėt Sąmatų Tary
ba paskyrė $163,000.

Harold Schultz, 7 m. vaikas, 
pabėgęs po užpakaliniu troko 
ratu prie Norwood ir Ridge
wood Avės, tapo užmuštas. 
Draiverį paleido be arešto.

Turėjo “Pasilsio”
Jau buvo rašyta, kad iš Co

ney Islando gyvačių parodos 
dvi šešių pėdų gyvatės buvo 
pasiėmusios “vakacijų”, “iš
ėjusios į miestą” rugsėjo 5-tą. 
Vieną iš jų sugavo už trijų 
dienų, o kitą—tik pereitą ant
radienį, x Stanch maudynių 
skalbykloj.

Atėjęs policijos stotin jos 
atsiimt, savininkas informavo 
policistus, kad ji nepavojinga, 
tačiau policistai su džiaugsmu 
išleido “mielą” viešnelę namo 
su jos savininku.

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

Iš Masinio Pikieto prie ' 
Kazių Konsulato

Rugsėjo 28-tą komunistai iš
šaukė pikietą prie nazių kon
sulato, 17 Battery Place, N. Y. 
Pikietas puikiai pavyko. Tę
sėsi per 8 valandas. Daugybė 
praeivių matė iškabas su šū
kiais: “Apginkime čechoslo
vakijos Neprigulmybę ir Išlai
kykime Ją Čielybėje!” “Už
dėkime Embargo Ant Mussoli- 
nio ir Hitlerio Valdžių!”

Tai pirmu sykiu mačiau to
kias laisvas pikieto linijas 
prie fašistų konsulato. Tik lau
ko pusėj, toli nuo pikietų sto
vėjo du policistai. Tas daug 
priklauso nuo sušvelnėjimo 
miesto valdžios ir sustip
rėjimo darbininkų unijų ir ki
tų organizacijų. Seniau, kada 
būdavo pikietas ar demonstra
cija, tai prigužėdavo daugybė 
įvairios policijos. O šį sykį fa
šistų konsulas pamatė, kad ne 
tik darbininkai, bet ir valdžia 
yra daug daugiau nusistatę 
prieš Hitlerio valdžią ir puo
limą ant nieku nekaltos Če
choslovakijos.

Kaimietis.

Sulaikys Traukinius
Tarpvalstijinė Komercijos 

Komisija leido L. L Gelžkelių 
linijų savininkams sulaikyti 
kursavimą traukinių tarp Wa
ding River—Port Jefferson, kas 
paliečia ir Shoreham, R,ocky 
Point ii* Miller’s Place stotis, 
kur tūli brooklyniečiai turi 
vasarnamius. Sulaikymo diena 
nenustatyta. .

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina dirbti j Bar ir 

Grill, vakarais nuo 5 iki 10 vai. už 
patarnautoją. Alga nuo $8 iki $15 
į savaitę. Kreipkitės po num.: 148 
Grattan St., kampas Varick Ave., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas: Ever
green 4-8792. (227-229)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šiuomi pranešame, kad' penktadie- 
' nj, rugsėjo 30 d., 7:30 v. v. Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė. yra šaukia
mas Brooklyno Liet. Futbolo Ko
mandos narių susirinkimas pasita
rimui svarbiais einančiais reikalais. 
Tai yra kapitono (referee) rinkimai, 
nustatyti komandos pasivadinimas, 
užmegsti santikius su svetimtaučių

Miko Petrausko Pagerbimui Spektaklis
Rengia Miko Petrausko Kūrinių Leidimui Komitetas

Įvyks Sekmadienį, Spalių 2 October
Pradžia 5 vai. po pietų. Įžanga 50c Asmeniui

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

B. ŠALINAITĖ 
Muzikos Dirigente

Bus suvaidinta 1-mas veiksmas gražiosios Miko Petrausko Operetės “BIRUTĖS.” Ta 
akto persta.tyme dalyvaus artistai: Marijona Strumskienė, Birutės rolėje; Stasys Kažeme- 
kas, Birutės brolio rolėje; Feliksas Morkus, Birutės brolio rolėje. Juozas Sukackas, Su/id- 
šteino rolėje; Pranas Pakalniškis, Lizdeikos rolėje; Jonas Valentis tėvūno rolėje, Niko
demas Pakalniškis, ir Jonas Gužas, sargų rolėse. (\

Koncertinę programą duos: Nellie Statkevičiūtė, sopranas iš Philadelphijos; Vytautas' 
Dvarackas, smuikininkas iš Newarko; Merginų šokikių Grupė iš Brooklyno, taipgi bus 
Vyrų Kvartetas, A. Klimaitė ir L. Kavaliauskaitė iš Brooklyno, duetas ir kiti įvairumai.

B. ŠALINAITĖ, Muzikos Dirigentė JONAS VALENTIS, Režisierius

“Aidbalsiai” Ensemblis ims dalyvumą scenoje minios roleje

ŠOKIAI PRIE JEZAVITO ORKESTROS

komandomis dėl tolimesnių rungty
nių, svarstymas naujos aikštės ga
vimo reikalu, ir daugel kitų svarbių 
klausimų. Todėl pranešu, kad daly
vavimas būtinas. Nenariai kas jdo- 
maujatės ir mėgstate šią ją sporto 
šaką, taip pat esate kviečiami atsi
lankyti į susirinkimą ir j talką 
sportui. Prašau punktualumo. Rei
kalų vedėjas, Juozas Žemgulys.

NEW YORK CITY, N. Y.
LDS 159 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 2-rą vai. po pietų, 795 Wash
ington St. Prašome visų narių daly
vauti ir užsimokėti duokles, kad ne- 
liktumčt suspenduoti. Taip pat iš
girsite delegato raportą iš Apskri
čio. — K. Sungaila, Sekr. (228-229)

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

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 dėžės

LITHUANIAN-AMERICAN IMPORT 
& EXPORT CORPORATION

NEW YORK Tel. Rector 2-2786

Dr. JOHN WALUK
161 NO. Gili STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

*
VALANDOS:

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS 1-2 p. p.
6—8 vakare

1114 FOSTER AVENUE ir pagal sutartį.
Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vakare

221 SO. 4th ST. Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS VALANDOS:
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 2—8 vakare

499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

“Laisves” Redaktorius
R. MIZARA ir 

“Tėvynės” Redaktorius
K. JURGELIONIS • 

pasakys trumpas prakalbe- 
les apie M. Petrausko gy

venimą irdąrbus.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du «kambariai. Dėl 

daugiau informacijų, malonėkite 
kreiptis po antrašu 67 Scholes St.. 
Brooklyn, N. Y. (227-229)

Pasirandavoja fornišiuoti kamba
riai, garu apšildomi, visada karštas 
vanduo, tinka pavieniam ir porom. 
118 Reid Avė., (arti Gates Ave.) 
Brooklyn, N. Y. (227-229)

Pasirand^Vbja 3 arba 4 kambariai 
garu apšfooma, visada karštas van
duo. Kaimu 3 kambariai $25, už 4 
kambaKiJwk$30 ir viršaus. 677 Met
ropolitan* Ave., Brooklyn, N. Y. Vie
nas bldktis nuo Graham Ave. sto
ties. ( 229-234)

JUOZAS SUKACKAS, 
Sundšteino rolėj.




