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Bet ar Bus Kitaip? 
Vėl už {Vienybę. 
150 Vajininkų. 
Helen Keller.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams I 
Brooklyne $6.00 

Metams

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“L a i s ves” paramai. 
Jie yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

“Vienybėje” St. Vitaitis'- 
kelia naują klausimą ir 
problemą. Jis mano, kad 
reikėtų tuojau pradėt rink
ti istorinę medžiagą apie 

/ Amerikos lietuvius ir krau
ti ją į saugų archyvą.

Darbas, žinoma, būtų di
delis. Taipgi svarbus ir rei
kalingas darbas. Jis parei
kalautų nemažai energijos 
ir pinigų.

Vitaitis siūlo tam veika-i 
lui sudaryti platų tarpsro- 
vinį komitetą., Į komitetą, 
girdi, turėtų įeiti visos sro
vės. * * *

Mes jau seniai sakome, 
kad yra aibės tokių kultū
rinių darbų, kuriuos ben
drai visos srovės galėtumė
me ir turėtumėme dirbti. 
Šis darbas yra vienas iš jų.

* Deja, iki šiol kitos sro-
* vės atmesdavo mūsų pasiū

lymus ir raginimus. Vienas 
iš tų darbų buvo Lietuvių 
Diena Pasaulinėje Parodo
je. Mes sakėme, jog reikia 
visoms srovėms susitarti.

Bet kas iš to išėjo? Vie
na srovė pasigrobė Lietu
vių Dienos Komitetą ir at
stūmė nuo to bendro kul
tūrinio darbo milžinišką pa
žangiąją srovę.* * * j

Mums atrodo, kad visos 
' srovės gali dirbti ir dėl Dr. 

Graičiūno siūlomo Kultūros 
Fondo ir dėl rinkimo istof

4 „ rinės medžiagos apie Ame 
rikos lietuvius, ir lietuviškų 
dienų pravedimo ir dėl dau
gybės kitų reikalų. Bet teJ 
gul kitos srovės keičia sa+ 
vo atsinešimą. Tegul jos su į 
stoja šiauštis ir dalinto 
Amerikos lietuvius į nuola
tos kariaujančius lagerius.* * * \_/

Ir New Yorko miesto ma
joras La Guardia ir prezi
dentas Rooseveltas vėl ra
gina darbo unijas susivie
nyti. Už darbo unijų vieny
bę pakelti balsą jiems davė 
progą New Yorko Valsti- 

t jos Darbo Federacijos kon- 
w vencija.

• Bet ar Federacijos vadai 
išgirs tų dviejų aukštų vy
rų nuoširdų balsą?¥ ♦ *

“Tiesa” praneša, kad Lie
tuvių Darbininkų Susivie
nijimo vajuje jau yra užsi
registravusių 150 vajininkų. 
Daugelis jų dar nėra nei po 
vieną narį įrašę, bet, žino
ma, gaus ir įrašys.

, Ta armija vajininkų yra 
gana didelė ir gana graži, 
bet neužtenkamai dar di
delė. LDS turi per du šim-

* tu kuopų. Kiekviena kuopa 
turėtų duoti mažiausia po

* du. vajininkų.
Šis vajus, yra jubilėjinis. 

Su 1940 metų seimu LDS 
bus dešimties metų amžiaus 
ir nori turėti dešimt tūks
tančių narių. * * *

Viena garbingiausių ir 
garsiausių moterų pasauly
je yra Helen Keller. Ji nei 
akimis mato, nei girdėti ga
li. Bet gabumus turi nepa
prastai didelius. Ji yra la
bai gabi ir sklandi rašytoja.

Helen Keller parašė kny- 
‘ gą “Journal 1936-1937”. Jo- 

* j Je ji pasmerkia fašizmą ir
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SENI D. FEDERACIJOS 
VADAI ŠIAUŠIASI 

PRIEŠ ROOSEVELTĄ
Jie Užgniaužė Unijų Reika

lavimus Remi Rooseveltą 
Trečiai'Prezidentystei

New York. — Daugelio 
unijų delegatai įnešė rezo
liucijas, kad dabar einantis 
suvažiavimas New Yorko 
Valstijos Darbo Federaci
jos reikalautų Rooseveltą 
kandidatuot trečiai prezi
dento tarnybai.

Bet supuolė senieji Ame
rikos Darbo Federacijos va
dai ir mašinaliai pervarė 
tarimą, kad šis valstijos 
Federacijos s u v a ž iavimas 
“palieka spręst” būsimam 
Visos šalies Darbo Federa
cijos suvažiavimui, ar remt 
Rooseveltą trečiai preziden
tystei ar ne.

Amerikos Darbo Federa
cijos vice - pirmininkas M. 
Woll, fašistuojantis gaiva
las, republikonų “frontas,” 
suvažiavime smerkė ir plū
do valdiška Šalies Darbo 
San tikiu Komisiją, būk ji
nai palaikanti CIO industri
nes unijas prieš Darbo Fe
deracijos amatines unijas. 
Savo riksmais Woll netie
sioginiai atakavo ir prezi
dento Roosevelto valdžią 
abelnai.

Gub. Lehman Perspėja 
prieš Reakcininkus

N. Y. Valstijos Darbo Fe
deracijos suvažiavime kal
bėjo ir gubernatorius Leh
man. Jis pritarė Naujosios 
Dalybos išleistiem įstaty
mam, taikomiem darbinin
kų naudai. Sykiu jis perser
gėjo darbininkus prieš at- 
žagareiviškus politikierius, 
kurie “dieną ir naktį purvi
nai planuoja” išplėšt iš dar
bininkų tuos laimėjimus.

Hitleris Sako, kad Anglija 
Negins Lenkijos

Paryžius, rugp. 17.—Pra
nešama, jog Hitleris esąs 
įsitikinęs, kad Anglija ir 
Franci j a neis talkon Lenki
jai, kai naziai imsią Dan- 
zigą ir Lenkijos Koridorių.

Berlyno hi tlęrininkai 
tvirtina, kad jie turį Angli
joj ir Francijoj “armijas 
savo šalininkų” — penktą
ją fašistų kolumną.-Tai tie 
nazių rėmėjai “užkirsią” 
Anglijos ir Francijos pagel- 
bą Lenkijai.

Roma. — Paskutinėmis 
dienomis Italija darė dideJ 
liūs karo manevrus savo 
kolonijoj Libijoj, gulinčioj 
tarp Tunisijos, Francijos, ir 
Egipto, Anglijos pusiau-ko- 
lonijos, Afrikoj.

Manevrai buvę ypač tai
komi karui Egipto fronte.

keletu gražių žodžių išsi- 
reiškia Sovietų Sąjungos 
adresu. Vokietijoje naziai 
šiai knygai uždraudė ~ pasi
rodyti.

Tai Anglijos karo lėktuvai dabartinių© se manevruose. Sako, kad manevruose
dalyvavo 1,300 tokių ’lėktuvų, 1,400 priešlėktuvinių kanuolių ir 60,000 karei
vių. Anglija turi jėgos prieš Vokietijos nazius, bet jos valdžia pataikauja jiems.

Naziai Nušovė Lenkų 
Kareivį; Provokuoja 

Karą su Lenkija
Varšava. — Du naziai 

Danzigo sienos sargai nušo
vė Lenkijos rubežiaus sar
gybinį kareivį Janą Raz- 
wotowskj, kada ,^‘is vaikš
čiojo rubežium, nepereida
mas jo.

(Danzigo naziai sako, 
būk tas Lenkų kareivis per
ėjęs sieną, ties Dirschau.)

Lenkija per savo komisio- 
nierių M. Chodackį užpro
testavo Danzigo valdžiai 
prieš tą žmogžudystę.

Danzig. — Vokiečiai na
ziai pasakoja, kad Lenkijos 
kareiviai “per sieną” šovę 
į nazių automobilį Danzigo 
pusėje.

Varšava. — Lenkijos ži
nių agentūra praneša, jog 
naziai jaunuoliai Beuthene 
užpuolė Lenkijos policinin
kus, kurie peržiūrėjo pas- 
portus keleivių tarp Lenki
jos ir Vokiškosios Silezijos.

Lenkai spėja, kad Vokie
tijos valdžia yra patvarkius 
Danzigo naziams “šaudyt 
lenkus, kaip tik juos pama
to” palei Danzigo-Lenkijos 
sieną.

Hitlerininkai nori tokiais 
veiksmais išprovokuot karą 
iš Lenkijos pusės ‘ ir turėt 
pasiteisinimą pasaulio aky
se, būk tai Lenkija “užpuo
lus” Vokietiją.

Rooseveltui Negrai Yra 
.Geri Kaimynai

Hyde Park, N. Y.— Neg
rų dvasiškis Father Divine 
laiškais užklausė preziden
tą Rooseveltą ir jo žmoną, 
ar jiedu nebūtų priešingi, 
jeigu Divinę nupirktų mi- 
lionierių Vanderbiltų puikų 
dvarą, kuris tiesioginiai ru- 
bežiuojasi su prezidento 
tėvų-protėvių sodyba Hyde 
Parke. Roose veltai atsakė, 
kad jie visai nesipriešins 
turėt negrus kaip savo kai
mynus.

Bet pasirodė, kad savi
ninkai Vanderbiltų dvaro 
jau nesutinka parduot jį 
negram.

VOKIETIJA PADIDINO 
SAVO REIKALAVI

MUS LENKIJAI
Berlin. — Pirmiau Hitle

ris reikalavo tiktai,. kad 
Lenkija pripažintų Vokieti
jai Danzigą ir duotų kelio
likos mylių pločio “kelią” 
per Lenkų Koridorių, tarp 
didžiosios Vokietijos ir Ry
tinės Prūsijos.

Dabar naziai reikalauja 
ne tik besąlyginiai perleist 
Danzigą Vokietijai ir duot 
jai “kelią” per Lenkų Ko
ridorių - Pomorzę. Jie rei
kalauja jau kur kas dides
nio Pomorzės ploto Vokie
tijai. Negana to. Jau girdėt 
valdiški nazių balsai sugrą
žint visus tuos lenkiškus 
plotus, kuriuos Vokietija 
valdė pirm pasaulinio ka
ro.

Iš savo pusės, naziai žada 
Lenkijai tokį neva “laisvą” 
naudojimąsi Danzigo prie
plauka, kaip kad jie davė 
Lietuvai Klaipėdoje.

(Žymėtina, jog naziai jau 
neleidžia Lietuvai per Klai
pėdą gabent lauko ūkio 
produktus į Franci ją, nors 
jie kol kas dar neužkerta 
Lietuvai prekybos per Klai
pėdos uostą su Anglija. Hit
leris privertė Lietuvą par
duot žymią dalį jos produk
tų Vokietijai mainais už 
nazių dirbinius, kurie daž
nai būna gana prasti.)

Waterbury’o Majoras ir 19 
Valdininkų Nuvogė Milioną
Waterbury, Conn. — Pri

siekdintųjų teismas pripa
žino, kad Waterbury miesto 
majoras Frank Hays su 19 
kitų valdininkų nuvogė mi
lioną dolerių iš miesto' iždo 
tarp 1930 ir 1938 m. Vagiš
kose suktybėse dalyvavo 
policijos komisionierius ir 
kiti vietiniai valdininkai.

Frank Hays gi yra nema
ža “žuvis.” Pirmiau jis bu
vo Connecticut valstijos vi- 
ce-gubernatorium. Jis yra 
“singelis” laidokas 56 metų 
amžiaus.

Teismas dar nepaskyrė

Suimta 100 Vokietijos 
Šnipą Lenkijoj, Tarp 

Jų ir Senatorius
Varšava. — Lenkijos vy

riausybė areštavo apie 100 
vokiečių - nazių, Lenkijos 

.piliečių, kaip Hitlerio šnipų. 
Tarp suimtų yra vokietys 
nazis , Lenkijos senatorius 
Rudolfas Wiesner. Areštuo
ta ir keli Vokietijos pilie
čiai, kaip kariniai šnipai 
veikusieji prieš Lenkiją.

PRANAŠAUJA KARĄ 
SEKMADIENĮ

Oslo, Norvegija, rugpj. 
17. — Čia atsilankęs Ame
rikos kongresmanas Hamil
ton Fish, republikonas, pra
našauja, kad naziai' pradė
sią karą prieš Lenkiją šį 
sekmadienį.

Italija Persergėja Lenkus, 
Kad Anglija ir Francija 
“Pertoli Gelbėt Lenkiją”
Roma. — Visi Italijos fa

šistų laikraščiai perspėja 
Lenkiją, kad jinai “būtų su
naikinta,” jeigu išstotų ka
rau prieš Vokietiją.

Italų valdovai per spau
dą gąsdina Lenkiją, kad 
Anglija ir Francija “yra 
pertoli, todėl negalėtų duot 
Lenkijai greitos pagelbos.” 
O pasak Italijos fašistų, tai, 
girdi, naziai “lengvai ir 
greitai ne tik Danzigą už
imtų, bet užkariautų ir visą 
Lenkiją.”

11 a 1 i jos juodmarškiniai, 
todėl, pataria Lenkijai be 
pasipriešinimo leist naziam 
prijungt Danzigą prie Vo
kietijos.

Berlin,' rugpj. 17. — Vo
kietija reikalauja, kad Len
kija ne tik pripažintų Dan
zigą naziams, bet kad ati
duotų Vokietijai ir visą 
Lenkijos Koridorių - Po- 
moržę.

bausmės tiem visuomenės 
iždo vagim.

NAZIAI SUTELKĖ ARMIJĄ Į LENKI
JOS PASIENĮ VERST LENKUS IŠ

PILDYT HITLERIO REIKALAVIMUS
"Galutinais” Prisirengimais Karui Naziai Stengiasi Nu

gąsdint Lenkiją, kad Jinai be Kovos Pripažintų Vo
kietijai Danzigą ir Atiduotų bent Dalį Pomorzės

Berlin. — Vokietija jau 
yra sutraukus šimtus tūks
tančių kariuomenės palei iš
tisą siėną su Lenkija, ir dar 
siuhčia vis naujus savo pul
kus su visais kariniais įren
gimais į Lenkų pasienį.

Vieškeliais ir miestų gat-

KUN. COUGHLIN VEI
KIA SYKIU SU 

NAZIAIS

Washington. — Amerikos 
vokiečių nazių Bundo (są
ryšio) galva Fritz Kuhn, 
klausinėjamas Dies kongre
sinės komisijos, prisipažino, 
kad jis veikia išvien su fa
šistiniu kunigu Coughlinu.

Komisijos narys kongres
manas Starnes pastebėjo, 
kad nazių Bundas, matyt, 
nori įvest hitlerišką “tvar
ką” Amerikoj.

Perpykęs Kuhn, nazių va
das, suriko, būk tai “me
las!” Kongresmanas Star
nes tad pašoko ir sugniau
žęs kumštis metėsi ant 
Kuhno. Ir tik policiniai 
kongreso sargai ir pats 
Dies, kongresinės komisijos 
pirmininkas, neprileido prie 
muštynių.

Bet Dies nesiima tyrinėt 
to skandališko fakto, kad 
katalikų radio kunigas 
Coughlin ir Amerikos nazių 
tūzas Kuhn dirba išvien 
prieš Amerikos demokrati
nę tvarką.

Kuhn, be kitko, nesidro
vėdamas, prisipažino, kad 
jo organizacija pinigiškai 
remia Hitlerį.

Japonai Užėmė Chinišką 
Hong Kongo Pasienį

Hong Kong. — Japonai 
šturmavo ir užėmė tryli
kos mylių ilgio chinišką 
ruožą, kuris rubežiavosi su 
Anglijos kolonija Hong 
Kongu. Prieš japonus išsto
jo ne tik chinai kareiviai ir 
partizanai, bet ir paprasti 
kaimiečiai su dalgiais, ša
kėmis, kirviais ir kitais įna
giais.

Ale užpuolikai japonai 
turėjo kur kas daugiau jė
gų, ir sukriušino chinu 
priešinimąsi. Po to, japonai 
tuoj aus išžudė visus chinus 
kovotojus, kuriuos tik su
gavo.

I

W. Burlington, Pa.-—Vie
nas skebas prieš pieniniųt 
farmerių streiką tyčia pa
leido savo troką ant pikie- 
tininko Paulo , Hickso ir 
taip užmušė jįjį.

ORAS

Abelnai giedra.

• •> •

vėmis dieną ir naktį dunda 
tankai, kariniai trokai ir 
šarvuoti automobiliai, va
žiuodami linkon Lenkijos 
rubežiaus; pyška, pleška 
motoriniai dviračiai. Rytų 
Prūsijos ir didžiosios Vo
kietijos miestai ir miesteliai 
arčiau Danzigo ir Lenkijos 
persipildė nazių kareiviais 
ir oficieriais, įrengtais taip, 
kaip maršuojant j karo lau
ką.

Apkasai ir Spygliuotų 
Vielų Tvoros

Kasama eilių eilės apka
sų, visais garais statoma 
nauji fortai ir požeminės 
patalpos; pritverta daugy
bė spygliuotų vielų tvorų ir 
pravesta naujos telefonų ir 
telegrafo linijos susisiekt 
įvairioms nazių armijos da
lims ištisame fronte.

Nazių komandieriai ima 
privačius trokus, automobi
lius ir ūkininkų vežimus su 
arkliais, uždeda ant jų ka
rinius ženklus, ir tuojaus 
gabena jais karo reikmenis 
į Lenkijos, pasienio sritį. 
Ten gi apsaugotose patalpo- . { 
se krauna sandėlius maisto, 
ginklų, amunicijos ir kitų 
karui reikalingų daiktų.

Atšaukta bet kokie leidi- * 
mai oficieriams ir karei- *’ 
viams pasilsėt ar pasisve
čiuoto Mobilizuojama karo 
slaugės (norsės). Išsiunti
nėta įsakymai jauniem vy
ram, dirbantiem raštinėse 
ir fabrikuose, traukt į ar
miją ateinančią savaitę.

Prieš Lenkų Sileziją
Nazių valdžia jau visiškai 

uždarė 70 mylių ilgio rube- 
žių tarp Vokietijos ir Len
kiškos Silezijos; ir ypatin
gu smarkumu naziai stato 
tvirtoves prieš Sileziją.
Naziai Tik Laukią Hitlerio 

Komandos
Tokiais didžiais “galuti

nais” kariniais prisirengi
mais naziai stengiasi nu- • 
gąsdint Lenkiją, kad jinai, 
be kovos pripažintų Danzi
gą Hitleriui ir atiduotų na
ziams bent dalį Lenkų Ko
ridoriaus - Pomorzės tarp 
Rytų Prūsijos ir didžiosios 
Vokietijos.

Pasak nazių, tai jie, gir
di, bile valandą “galėsią 
prispirt” Lenkiją patenkint 
tuos Hitlerio reikalavimus, 
kaip tik jis duosiąs savo ar
mijom komandą — “pir
myn !’■

Berne, Šveicarija. —Žmo
nės vis labiau reikalauja, 
kad Šveicarija pripažintų 
Sovietų Sąjungą. Bet Švei
carų valdovai vis atsisako 
pripažint Sovietus.

i
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Virš 80,000 Žmonių Išžudė
Pasitikimos žinios iš Francijos prane

ša, kad Hitlerio ir Mussolinio budelis ge
nerolas Franco ir jo gauja virš 80,000 Is
panijos geriausių sūnų ir dukrų jau iš
žudė. Dar apie 200,000 yra areštuotų, 
kurie kankinami koncentracijos lage-' 
riuose ir kalėjimuose.

Ir nepaisant to, Francijos demokratiš
ka valdžia nutarė grąžinti į Ispaniją 50,- 
000 ispanų pabėgėlių, kartu atiduodant 
generolui Franco ir Ispanijos auksą 
8,500,00 svarų sterlingų vertės. Daugelis 
ispanų pabėgėlių nenori grįžti į Ispaniją, 
nes jie žino, kad juos ten laukia kalėji
mas arba mirtis. Bet su jų pageidavi
mais nesiskaito, juos priskaito prie gru
pių “per komunistus apgautų” ir grąži
na kartu su tais, kurie išreiškia norą

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

Act of March 3, 1879.
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Baltai apsirengęs William Green, Amerikos Darbo Federacijos prezidentas ir 
greta jo Sofija Tucker, aktorių unijos prezidente, taipgi kiti tos unipjos vadai.

Kiek Buvo Lietuvių Ispanijoj?
Iš Lietuvos pranešama, kad Francijos 

Camp de Gurs koncentracijos stovyklo
je esą lietuviai, buvę Ispanijos respubli
kos kareiviai, rašo, jog jų žiniomis, Is
panijos kare dalyvavo daugiau negu 80 
lietuvių, kurių apie 20 buvo atvykę iš 
Lietuvos, iš Argentinos—21, iš JAV—15, 
Kanados—8, Brazilijos ir Francijos—po 
4, po vieną kitą iš Austrijos, Italijos, 
Liuksemburgo ir kitų valstybių. Jie turį 
žinių, jog ir pačioje karo pradžioje ka
riavo ir žuvo keletas Ispanijoje gyvenu
sių lietuvių. Pagal specialybes Ispanijo
je kariavę lietuviai skirstomi: 5 gydyto
jai, 2 studentai, 3 žurnalistai, 3 felčeriai,
2 lakūnai, 8 mechanikai, keletas šoferių, 
stalių, statybininkų, o kiti žemės ūkio 
ir’ fabrikų darbininkai. Pagal karo tar
nybos laipsnius lietuviai Ispanijos resp. 
armijoje gavo laipsnius ir išsitarnavo:
3 kapitonai, 7 leitenantai, 1 jaun. leite
nantas, 9 seržantai (viršytos), 3 puskari- 
ninkai ii- kt. Nemaža lietuvių ėjo labai 
atsakingas pareigas. Vienas jų buvo 
Tarptautinių brigadų centr. bazės polit- 
komisaras, keli buvo ligoninių šefai, mi- 
litariniai patarėjai, brigadų ūkio virši
ninkai, mūšiuose vadovavo kuopoms ir 
batalijonams. Nemaža jų pasižymėjo, 
kaip geri artileristai, kulkosvaidininkai, 
šoferiai, ryšininkai ir kt.%

Šiandien virš 20 lietuvių kovotojų te
besėdi Francijos koncentracijos stovyk
loj. Jie turi būti priimti į Lietuvą, nes 
tai busimieji Lietuvos nepriklausomybės 
gynėjai. •

Francijos valdžia niekšiškai kenkė 
respublikos kovotojams, galų gale atvi
rai pagelbėjo fašistams. Franci j a žiau
riai priėmė ispanus pabėgėlius ir sugrū
do į koncentracijos stovyklas. Todėl tar
pe ispanų pabėgėlių .auga neapykanta 
prieš Franciją, daugelis net kalba už 
tai, kad jie nesigailėtų Francijos, jeigu 
ją fašistai supliektų.

Platinasi Svarbiausia Knyga
“Sovietų Sąjungos Komunistų Parti

jos Istorija,” kuri tikrumoj yra istorija 
viso pasaulio darbininkų judėjimo ir gi
lus teorinis veikalas, labai pasekmingai 
platinasi Francijoj ir kitose šalyse. Fran
cijos Komunistų Partija jau išplatino 
virš 150,000 kopijų. Holandijos Komu
nistų. Partija buvo nutarus išplatinti 
14,000 kopijų ir jau veik atsiekė savo 
tikslą. Švedijos komunistai siekia iš
platinti 50,000. Sėkmingai platinasi ir 
kitose šalyse.

Jungtinių Valstijų Komunistų' Partija 
išleido 100,000 kopijų minėtos istorijos. 
Ji platinasi pusėtinai, bet dar neužtekti- 
nai. Šis veikalas turėtų rastis kiekvieno 
darbininko, pažangaus profesionalo ir 
studento namuose. Kas perskaitys tą is
toriją, tai sužinos tiesą apie Rusijos Bol
ševikų Partiją, revoliuciją, piliečių karą, 
kitose šalyse svarbiuosius įvykius il
gaus pamatinį supratimą apie marksiz
mą-leninizmą.

Įspūdžiai iš Organizacijų Atstovų Pasita
rimo ir Pasaulinės Parodos

su-

Da-

tik

Nauja Sovietų Paskola
Sovietų vyriausybė paskelbė vajų už 

naują paskolą Trečio Penkmečio sėkmin
gam pravedimui. Paskola eina labai pa
sekmingai, nes jos didelė dalis skiriama 
budavojimui naujo galinga jūrų laivyno. 
Ypatingai į tai gerai atsiliepė jūreiviai. 
Jie masiniai pasirašo ant paskolos. Jie 
laiko susirinkimus, vietomis viso mėne
sio uždarbį skiria pirkimui paskolos.

Abelnai, kiekvieną kartą Sovietų Są
jungos valdžiai lengvai pavyksta su
kelti paskolą su kaupu, nes žmonės dau
giau uždirba, turi taupinįų, o savo val
džiai jie pilniausiai pasitiki. '

Francijoj Auga Kova prieš Šnipus.
Nesenai Francijoj suareštavo kelis 

desėtkus Hitlerio ir Mussolinio šnipų. 
Tas sujudino Francijos liaudį ir ji rei
kalauja griežtų priemonių prieš fašistų 
agentus. Komunistų Partijos dienraštis 
‘L’Humanite” daug padėjo iškeldamas 
faktus apie šnipų veiklą, taip, kaip pora 
metų atgal Amerikoj “Daily Workeris” 
iškeldamas Hitlerio šnipų veiklą. Liudi
ninkais apie šnipų veiklą išstojo visa eilė 
francūzų žurnalistų. Lucien Boussoutrot, 
prezidentas aviacijos komisijos reika
lauja kietai imti fašistų šnipus. Senato
rius Jean Odin taip pat reikalauja griež
to veikimo. Komunistas senatorius Mar
cei Cachin ir vyriausias “L’Humanite” 
redaktorius stojo liudininku ir iškėlė vi
są eilę neginčijamų faktų apie fašistų 
veiklą. Buvo liudininkais daug kitų radi
kalų kongresmanų, rašytojų ir veikėjų. 
Francija turi dabar paimti už sprando 
fašistų agentus, nes vėliau bus jau ne
laikąs. i

Lenkija Labai Sujudus
Ir vėl ruošiama Hitleriui naujas Mu

nich, • naujas grobimas ir jo pergalės. 
Anglijos išdavikiška rolė nepasibaigus. 
Chamberlain suruošė Čechoslovakijos iš
davystę. Dabar tokią pat išdavystę ruo
šia Lenkijai. Tautų Lygoj Anglija turi 
daug atstovų, nes ten yra atstovai ir 
nuo jos kolonijų. Pagelba tų atstovų ji 
pravaro tokią politiką, kokios pati nori. 
Gauta pranešimas, kad Tautų Lygoj sie
kiama pravesti politika, kad ji nesiprie
šintų Hitlerio užėmimui Danzigo. Iš an
tros pusės Anglijos politikieriai -veikia 
ir Vatikane. Popiežiaus pasiuntynis ilgai 
kalbėjosi su Lenkijos valdininkais ir siū
lė “bekrauję politiką,” kad išrišus Dan
zigo klausimą. Atrodo, kad ruošiama su
daryti prieš Lenkiją tokis didelis spau
dimas, kad ji atsisakytų nuo Danzigo 
ir jį atiduotų Hitleriui. Jeigu Lenkija 
tą padarys, tai tada Hitleris pasiims ir 
Lenkijos Koridorių ir sieks į kavalkus 
sudaužyti pačią Lenkiją; kaip jis padarė 
Čechoslovakijoj. Kad Anglijos politikai 
nuo senai ruošia šią išdavystę, tą drg. 

'Ždanovas savo straipsnyj aiškiai nurodė. 
Dabar prigulės nuo Lenkijos liaudies, ar 
ji pasiduos ar prispirs savo valdžią 
veikti, kad išsigelbėjus.

Trockistai Japonų Šnipai
Trockistai yra fašistų pirmaeiliniai 

šnipai ir agentai. Tą patvirtino jų veik
la Sovietų Sąjungoj, Ispanijoj, Francijoj, 
tą patvirtino įvykiai Chinijoj.

Draugas Mao Tse-tung, vienas iš su- 
gabių Chinijos Komunistų Partijos vei
kėjų, nurodė, kad nesenai Aštuntos Ar
mijos eilėse buvo sučiuptas trockistas, 
kurį japonai prisiuntė iš Shanghajaus 
šnipinėti armijos eilėse. Suimtasis prisi
pažino, kad jis turėjo tikslą kurstyti ka
reivius prieš komandierius, pravesti sa
botažo ir diversijų žygius, kad jį ir jo 
gaują viskuom aprūpina Japonijos armi
jos štabas. Buvo nemažai ir kitų pana-

rie savo atsidavimu, darbo 
liaudžiai paliuosuoti iš ver
gijos jungo, caro ir kapita
lo, dirbo ir supurtė viso pa
saulio kapitalizmą. To sėk
mėj artinasi jam galas, 
trūksta retežiai pavergtos 
ir sukaustytos žmonijos!

Pažengus tolyn, atsiden
gė lapai naujo pasaulio is
torijos. — Gyvais paveiks
lais vaizduoja, su pagelba 
mokslo, kokia buvo senoji 
caristinė Rusija ir kokius 
stebuklus padarė per 20 m. 
bolševikai, tas darbo milži
nas! Iš griuvėsių, iš supiltų 
kalnų kaulų, išžudytų dar
bininkų išaugo nauja šalis, 
naujas pasaulis, jaukus, 
linksmas, malonus, trau
kiantis sielą kiekvieno dar
bininko atsilankančio pa
žvelgt į tuos stebuklus!

K1 a s iniai susipratusiam 
darbininkui, darosi links
ma, tėmijant į tuos vaiz
dus. Norėtųsi ilgiau pabūti, 
daugiau pamatyti. Taip 
greitai prabėgo pora valan
dų, ir rodėsi, kad tik kele
tas minučių. Daug tas vis
kas nustebino, daug teikė 
smagumo, kad Markso-Le- 
nino teorija įėjo praktikon 
ir šiandien vaizduoja tą gy
vais kūnais, apie ką tie 
mokslo milžinai kalbėjo gy
vi būdami! Tad viską tą 
apibudyt, ką vaizduoja So
vietų Sąjungos pavilionas, 
reiktų tomai knygų prira
šyti ir kelias savaites lan
kyt, norint viską smulkme
niškai suprasti. Todėl aš 
tik smulkią dalelę atpasa- 
koju to viso, ką vaizduoja 
Sovietų Sąjunga Pasaulinė
je Parodoje. Ir tą turėtų 
suprasti kiekvienas darbi
ninkas, aplankęs naujo pa
saulio atvaizdą, koks turi 
būti pertvarkymas žmoni
jos, kad išnyktų žmogaus 
žmogum pavergimas! Tą 
savo permatymą, pareiškiu 
visiems protaujantiems dar
bininkams imti pamokas, ko 
mum trūksta gyvenime pa
taisyti !

Aplankėm daug ir kitų 
valstybių pavilionų. Kultū
ros ir mokslo žvilgsniu, dar
bo stebuklus, technikos ir 
mokslo išsitobulinimas 
aukščiausiam laipsnyj stovi

(Fabaiga)

Ant laimės “Laisvėj” 
sitikau naują svečią iš Phi- 
ladelphijos d. šolomską su 
sūneliu, atkeliavusius taip 
pat Pasaulinės Parodos pa
sižiūrėti. Su jais susipaži
nus ir pasikalbėjus drg. Šo- 
lomskas duoda man ranką 
atsisveikinimo, ir pasisako, 
kad jiedu su sūnum keliau
ja Parodos pasižiūrėti, ir 
jau daugiau gal nesusitik- 
sim Brooklyne. Aš atsa
kiau, tai ir aš kartu va
žiuoju, šiandien man lais
va diena, pamatyti to, ko 
aš jau seniai geidžiu, 
bar proga pasitaikė.

Pasaulinėj Parodoj
Pasiekus Parodą, ką

atidarius vartus, įžengus, 
akys buvo nukreiptos į nau
jo pasaulio simbolį, kur 
milžinas darbininkas, iškė
lęs aukštyn raudoną žvaigž
dę, kviečia darbo žmoniją į 
naują pasaulį! Skubinomės 
kuo greičiausiai pasiekti 
Sovietų Sąjungos darbinin
kų Socialistinės Respubli
kos pavilion ą. Prisiartįnus 
artin, pamatom raudoną or
laivį, kuriuom atskrido So
vietų lakūnai į Jungtines 
Valstijas Amerikos, nauju 
keliu, per šiaurinį ašigalį, 
ledais apklotą. Pirmas mo
kslinis nuotikis pasaulio is
torijoj, jis džiaugsmu su
purto sielą protaujančiam 
darbininkui. P r i s i artinus 
prie pat paviliono; prie gra
žiausio namo, ir gal aukš
čiausio, iš brangiausių ak
menų (marmorų) pastaty
to, pasieniu jo plačiai ap
sūdytą raudonomis gėlėmis, 
žydinčiomis. Aukštyn pakeli 
galvą pažvelgti į tą milži
ną žmogų su raudonu ženk
lu, pamatai raudoną vėlia
vą plevėsuojant; jos vidury 
šviesi žvaigždė, kūjis ir 
pjautuvas, tai gerbas vie
nintelės darbininkų tėvynės 
viename šeštadalyj pasau
lio!

Tai simbolis, kuris abel
nai šaukia visą darbininkų 
klasę .skersai ir išilgai 
mūs planetą pasiliuosuoti iš 
kapitalo vergijos! Įėjus į vi
dų paviliono, akys metasi į 
statulas tėvų naujo pasau
lio, Lenino ir Stalino, ku- prieš pirmiau buvusias vi-

šių atsitikimų.
Draugas Mao Tse-tung nurodė, kad 

Chinijos liaudis labai daug neteko ^žmo- 
nių ir turto kovoje prieš Japonijos įsi
veržėlius. Išdavikai su trockistais dar 
daugiau tą kovą apsunkina. Jis baigė

| sas pasaulines parodas. Žiū
rint į tą viską keistą daro 
įspūdį, Kad žmogaus pro
tas taip aukštai yra paki
lęs ir pirmiau to visko ne
matęs. Žiūri ir matai savo 
akimis ir tai lieki pesimis
tas, lyg abejojantis, kad 
prie mokslo, taip aukšto iš- 
sitobulinimo t 
vietą vidurinių amžių bar
barizmas, masinės žmonių 
žudynės, su tais įrankiais, 
kuriuos žmogaus protas su
galvojo! Ir kodėl su tais 
naujaisiais išradimais nepa
lengvinti visos žmonijos bū
klę? Daryt ją laimingesne 
gyvenime! Bet vietoj to, ši
tie visi naujausi išradimai 
milionus darbo masių stu
mia į pragarišką pražūtį,— 
net ir pačius technikinius

darbininkus aukščiausiai iš
silavinusius! O jų darbo 
vaisiais naudojasi visi tie, 
kurie rankų nepridėjo prie 
to triūso. Jie nemato tų 
masių badaujančių ašarų ir 
šauksmo.

O, šičia ir rišasi du skir
tingi jausmai sielos. Sovietų 
Sąjunga vaizduoja naują 
pasaulį — laimingą, links
mą, norintį prašalint viso
kias žmonių žudynes; apsi
ginklavus tik nuo drasku- * 
nų priešų apsiginti, kurie iš > 
visur prisirengę pult ir su
draskyt. Tas viskas 20 me
tų kūrybos ištraukia 
džiaugsmo ašaras!...

Senojo pasaulio kultūra, 
technikinio mokslo išsitobu- 
linimas, naujausio išradimo 
mašinos, 
stebuklus 
Jis būtų 
tarnautų
Bet atbulai; šitas visas pa
kilimas šalių tarnauja gru
pei pralobėlių, trokštančių 
didžiausių turtų aukso kal
nus supilti.' Jie nemato mi- 
lionų badaujančių, nei jų 
kūdikių klyksmo! Darbo 

, kuris sukrovė 
'jiems aukso kalnus savo 
darbu, jeigu badaudamas 
kreipiasi išmaldų, pagerint 
būvį, apsigint nuo hado, 
greitai lieka pavaišytp švi
nu ! Tai ir visas atlyginimas 
už ištikimą tarnavimą se
nojo pasaulio tironam!

Šitokį įspūdį aš gavau 
aplankęs Pasaulinę Parodą. 
Tą turėtų permatyti ir su
prasti ne tik kiekvienas 
darbininkas, bet ir pažan-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

galetų rasti | njilžinas,

darbo paskuba, 
darantis vaizdas, 
naudingas, jeigu 
visai - liaudžiai.

Iš Lietuvos Draugu Komiteto Raštines
Pasiskubinkite Su Rinkimu 

Parašų
Jau antras mėn. eina kai 

mes pradėjome darbą rin
kimui parašų dėlei paliuo- 
savimo Lietuvos politinių 
kalinių. Pradėdami darbą, 
mes manėme, kad rinkimą 
parašų turėtume užbaigti į 
du mėn. laiko, bet tokiu 
tempu, kaip mes dabar dar
buojamės, tai tas darbas 
nusitęs daug toliau. O taip 
neturėtų būti. Jeigu mes 
pasiimame ką dirbti, tai tu
rime atlikti į laiką.

Grąžino blankas dar tik 
iš keleto miestų ir tai tik 
mažas skaičius draugų. Ku
rie prisiuntė blankas, tie 
atliko savo darbą gerai ir 
greit. Ką darote kiti drau
gai, kurie turite blankas? 
Ar laukiate geresnių pro
gų? Mes manome, kad ir 
dabartiniu vasaros laikotar
piu tas darbas galima at
likti ir atlikti greit. Dabar 
piknikų laikas, kur žmonių 
susirenka daug, ten geriau
sia proga gauti parašų, 
tik reikia pasidarbuoti. Jei
gu kur eina klausimas, be- 
rišąs su finansais tai, ži
noma, jau sunkiaus, bet čia 
pinigų nereikalaujama, vien 
tik parašo, o parašą duot 
retas kuris atsisakys.

Kur jokių masinių sueigų, 
nesurengiama, tai draugai 
pereikite po stubas. Neiki
te vien tik pas savo gerus 
draugus, bet eikite pas Vi
sus lietuvius. Tarpe lietu-

vių yra skirtingų pažiūrų ir 
įsitikinimų; vieni sutinka 
su dabartiniais Lietuvos 
valdovais, kiti sako, kad 
reikalinga tam tikrų pakei
timų; dar kiti sakosi esą 
neutralūs, jiem nesvarbu, 
kokia Lietuvos valdžia bus. 
Bet su jais nuoširdžiai pa
kalbėjus, dauguma jų su
tiks, kad laikymas politinių 
kalinių kalėjimuose yra ne
geras dalykas ir sutiks, kad 
reikalinga juos paliuosuoti.

Taigi, draugai, pasidar
buokime. Atlikime savo pa-> 
sibrėžtą darbą greit ir gar-f 
bingai.

J. Weiss.
P. S. Grąžinkite blankas 

“Laisvės’5 antrašu, 427 Lor
imer St., arba sekret. J. 
Weiss, 857—55th Street, 
Brooklyn, N. Y.

Klausimai ir Atsakymai

savo kalbą pareiškimu: “Vienok, mes 
nugalėsime priešą, nors prie pergalės 
yra daug kliūčių. Bet Chinijos liaudis, 
įskaitant Komunistų' Partiją, progresy
vius elementus iš Kuomintango' ir kitų 
partijų; tęs kovą iki pergalingo galo.”

Klausimas
Aš pavarčiau blanką, ant 

kurios renkami parašai už 
amnestiją Lietuvos politi
niams kaliniams, bet nesu
radau, kada tas parašų rin* 
'kimas pasibaigs. Ar yra nu-^ 
skirtas laikas? S.

Atsakymas
Lietuvos Draugų Komite

tas, kuris tuo parašų rin
kimu rūpinasi, laiko nusky- 
ręs neturi. Bet parašų rin
kimas turės būti baigtas. 
Todėl visi draugai ir drau
gės privalo griebtis už dar
bo. Nereikia laukti pasku
tinės dienos. Juo daugiau 
parašų bus surinkta, tuo 
tvirtesnis bus Amerikos lie
tuvių balsas už amnestiją 
Lietuvos politiniams kali
niams. . A



KAIP VEIKIA ORLAIVIAI BE LAKŪNU Amerikos Karininko Kelionė VORAI KAIPO ŽUVO GAUDYTOJAI

valdomi 
iš radio 
arba ant 
lėktuvas

Anglijos kariško laivyno 
manevruose buvo išmėginti 
keli nedideli lėktuvai, ku
rie skraidė be jokio žmo
gaus juose. Jie .buvo vai
ruojami radio pagelba. Tai 
buvo “T i g e r - M o t h” ir 
“Queen Bee” rūšies lėktu
vai, turintieji pritaisytas 
apačioj valteles, kad gali ir 
vandeniu plaukti.

Tokie lėktuvai 
radio 'bangomis 
stoties ant žemės 
laivo. O ir pats
pakyla nuo laivo, kada tą 
lėktuvą smarkiai pastumia 
stipri spyruoklė - katapulta.

Kai toks radio lėktuvas 
skraidė viršum karo laivų, 
jie atidarė perkūnišką ug
nį iš kanuolių į lėktuvą. O 
lėktuvas, radio kėravoja- 
mas nuo žemės, staiga krai
pėsi tai į vieną pusę, tai į 
kitą, tai darė visokias figū
ras ore, tai ūmai kilo aukš
tyn, tai nutrūktgalviškai 
pleškėjo žemyn.

Taip lėktuvas erzino su
sirikiavusius karo laivus 
per dvidešimt minučių, o 
laivų kanuolės viesuliškai, 
be atlaidos pliekė į lėktuvą 
ir nė vienu šoviniu nepatai
kė į jį. Pagaliau, lėktuvas 
nutūpė ant vandens šalia 
lėktuvlaivio (carrier), kaip 
kad vadinasi laivas, kuris

< išvežioja lėktuvus.
Radio vairuojamas lėktu

vas, be lakūno, turi ir pats 
savyj turėt sudėtingą radio 
prietaisą. Šis prietaisas yra 
sujungtas su lėktuvo valdy
mo vairais, ir lėktuvas pra
deda veikti, kada būna pa
leisti radio signalai iš radio 
stoties. Kaip signalas nuro
do, taip lėktuvas ir daro, ir 
skrenda ten, kur jam “pa
liepia” radio signalas.

Lėktuvo radio prietaisas 
yra painus, didelis ir sun
kus. Todėl mažas tos rū
šies lėktuvas negalėtų pa
kelt kažin kiek bombų. Bet 
Anglijoj, suprantama, ir ki
tuose kraštuose, jau stato
mi didesni radio lėktuvai, 
kad jie galėtų veikt kaipo 
bombanešiai.

Radio lėktuvai gali atlikt 
ir fotografavimo darb'us. 
Savaimi dirbanti fotografi
nė kamera tokiame lėktuve 
taipgi veikia pagal signalus 
iš radio stoties ant kranto 
arba ant laivo. r

Paskutiniu laiku yra pla
nuojama dar kitos rūšies 
radio lėktuvai, kaipo “paly- 
'dovai,” tai tokie, kad duo- 
, tų radio ženklus kitiem lėk

tuvam ir tuo būdu vairuotų
• tuos kitus lėktuvus ore. 

Taip norima iš toliau skren
dančio lėktuvo valdyt radio 
b o m b i n i n k us, lekiančius 
bombarduot priešo pozici
jas. O jeigu priešas kanuo- 
lėmis ir nukirstų žemyn ra
dio bombininką, tai bombi- 
ninkas vis tiek galėtų pa
daryt žalos, rtes jo bombos 
sprogtų priešo pozicijoj ar
ba arti jos.

Bet numušt radio' lėktu
vą yra sunkus dalykas. 
Toks lėktuvas krinta tik ta-

• da, jeigu kanuolės šovinys

pataiko į jo motorą arba 
sprogsta visai arti lėktuvo 
bei rimtai sugadina jo ra
dio aparatą. O pataikyti į 
lėktuvo propelerį (varo
muosius sparnelius) taip 
pat mažai yra galimybės.

Radio lėktuvo motorą ir 
kitas gyvybiniai svarbias

Visu Lietuvišku Nemunu Vienoje kūdroje (soželko- 
i je) nežinia koks tai gyvū- 
| nas pradėjo terioti smul- 

čia autorius rašo apie Birš-1 vyzdys: mes ten radome to- Į kias ten veisiamas žuvis. Z—W . • 1Vyresnysis Amerikos ka
rininkas, majoras R. Raven 
-Hart pernai praplaukė vi
su lietuvišku Nemunu nuo 
Merkinės iki Klaipėdos, kur 
Nemunas išsilieja į Balti- 

savo ke
lionės, karininkas Raven- 
Hart davė sekamąjį apra
šymą Amerikos spaudai 
(pagal “L. Ž.” vertimą).

“Nemunas turi gerą sro
vę, keletą slenksčių (povan
deninių uolų skersai) ir te
ka daugiausiai per labai 
gražius ir malonius miškus; 
bet vilkai jo krantuose va
sara labai retai matomi, v

“Gavęs tokių žinių, aš nu
sprendžiau valtele plaukti 
Nemunu, kuris dar vadina
mas Niemen ir Memel. Jis 
prasideda Rusijoj ir teka 
per Lenkiją ir Lietuvą, kol

dalis galima apsaugot tam i j°s Jūrą. Po tos 
tikrais šarvais nuo priešo į H°nos, karininkas 
orlaivių ugnies.

T r u m p o sios radio ban
gos geriausiai tarnauja to
kiem lėktuvam vairuoti, 
kaip kad parodė Anglijoj 
padaryti bandymai. Trum
posios radio bangos toliau 
ir siekia už ilgąsias. —J. C.

Ar Giliau Žemė Yra 
Kieta ar Skysta?

Daugelis mokslininkų iki 
šiol buvę linkę manyt, kad 
žemė savo gelmėse esanti 
tiršta ir baisiai kieta.

Tokį manymą dabar mu
ša žymūs moksliniai žemės 
tyrinėtojai profesoriai Ben. 
Gutenberg ir C. F. Richter.

Seismografiniais instru
mentais, regi struojančiais 
žemės drebėjimus, jiedu pa
rodo, kad 50 mylių gilumoj 
drebėjimų bangos eina lė
tai, kaip per košę. Iš to jie
du sprendžia, jog 50 mylių 
gilumoje žemė jau yra karš
čiu sutirpusi į tokią “košę,” 
kaip ištirpdintas stiklas. 
Bet ar dar giliau'žemė yra 
tiršta' ar “košiška,” tai 
jiedu nesiima spręsti.

Šaldymu Apmarina
mas Skausmas

ir

Kada Harvardo Universi
teto profesorius G. H. Par
ker rengiasi tyrinėt gyvas 
žuvis, tūlas gyvates ir var
les, pjaustyt tam tikras da
lis jų kūnų, tai jis neapma
rina tų gyvių etheriu ar 
chloroformu. Jis įmeta juos 
į lediniai šaltą vandenį, ir 
šie gyviai per šaltį taip lai
kinai apmiršta, kad profe
sorius gali daryt jiem ope
racijas, visai jiem to nejun
tant. Gana atšaldant žiur
kes, galima ir jom be skaus
mo daryt bandomąsias ope
racijas.

Profesoriui Parkeriui at
rodo, jog ateityje bus ir 
žmonės užšaldomi, beren
giant juos operacijoms, ir 
nereikėsią juos “migdyt” 
etheriu aT chloroformu.

Turkija pradėjo karinius 
apsigynimo manevrus 
41-nos mylios linijoj tarp 
Adrianopolio ir Kirklareli. 
Manevruose dalyvauja 130,- 
000 kariuomenės.

Vo kieti jos ir tos srities, ku
ri anksčiau buvo Lietuvai 
priklaus omas Klaipėdos 
kraštas.”

Majoras Raven-Hart no
rėjęs pradėt kelionę Nemu
nu iš Sovietų Sąjungos ar iš 
Lenkijos, bet dėl tūlų kliū
čių nusprendęs plaukt tik
tai lietuviškuoju Nemunu.

“Taigi, man teliko tik 
pradėt kelionę šia upe nuo 
Merkinės,” sako Raven- 
Hart, “ir plaukti iki jūros. 
Bet tai buvo puiki kelionė.

“Su savimi aš turėjau 
amerikietį berniuką, 16 me
tu, ir du lietuvius — baida- I| rininkus. Jie didesnę kelio 
dalį plaukė kartu su mumis. 
Tačiau visi keturi negalė
jom surasti nė vienos ben
dros kalbos, kuria būtume 
galėję susikalbėti: iš tikrų
jų nė viena kalba mano ben
drai gerai nekalbėjo. Su 
berniuku aš šiaip taip susi
kalbėdavau angliškai, su 
vienu lietuviu bendrakelei
viu — francūziškai, o su ki
tu — esperantiškai. Netgi 
ir šia kalba buvo geriau 
kalbėti, negu bandyti lietu
viškai, nes lietuvių kalba 
vra viena sunkiausių visoj 
Europoj. Jie didžiavosi ir 
gyrė ją, kad tai esanti ar
timiausia iš visų gyvųjų 
kalbų mūsų protėvių arijų 
kalbai.

Graži Upe
“Upė mūsų neapvylė. Ji 

turi gerą srovę ir gražiai 
teka pro ąžuolus, beržus ir 
pro visokiausius kitokius 
medžius, taip pat vietomis 
pro tamsius eglynus ir pu
šynus. Tačiau iš kitos pu
sės, slenksčiai, nežiūrint 
daug žadančių vardų, kaip 
Avinas, Velnio pirtis, Ma
žieji velniai, nebuvo per
daug įdomūs ir jų maža te
buvo. Daug labiau negu 
slenksčiai mus sudomino 
Nemuno vingis; jo ilgis yra 
apie 30 mylių, ir, kai pasie
kėm jo žemutinį galą, mes 
pamatėm, jog atsidūrėm tik 
už trijų mylių sausuma ei
nant, nuo tos vietos, kur tas

tono kilpą. — Red.).
Dainų Kraštas

“Net jei upė ir būtų mus 
apvylusi, tai tokią kelionę 
verta padaryti dėl žmonių, 
kurie yra paprasti, draugiš
ki ir malonūs. Patys lietu
viai šį aukštupį vadina 
‘Dainų Kraštu,’ ir niekur 
kitur, išskiriant, gal būt tik 
Nubiją, aš negirdėjau tiek 
daug dainuojant, kaip čia. 
Tų dainų melodijos tiko 
kiekvienam ritmiškam dar
bui — einant, melžiant, sė
jant, siuvant — o kitų dai
nų — saulėj sėdint ir tin
giniaujant žmonės yra ly
giai tiek pat meniški, kaip 
ir muzikalūs, sprendžiant iš 
jų senų namų kaimuose. 
Beveik visi tokie namai yra 
mediniai, šiaudais dengti, 
labai paprasti, išskiriant tik 
stulpais apstatytus gonkus 
ir keletą pagražinimų; bet 
jų proporcingumas rodo 
prigimtą formos jausmą.

“Visuose kaimuose pake
lėse stovi kryžiai. Iš vardo 
galima įsivaizduoti, kad tai 
gal Bavarijos ar Austrijos 
kryžiai, bet tai bus klaidin
ga. Tokių kryžių negalima 
niekur rasti Vakarų Euro
poj, ir iš tikrųjų jie tėra tik 
iš vardo krikščioniški, ‘ap
krikštyti,’ viršuj prikabin
ta maža ‘mūkelė,’ ar kurio 
nors šventojo figūra. Ti
krumoj gi, jie yra likę iš la
bai senos religijos, ir baž
nyčia, gerai tai suprasda
ma, savu laiku buvo atsisa
kiusi juos pakęsti netoli 
bažnyčių ir kapų. Jie dau
giau primena Rytus, negu 
Vakarus; daugiau pagodas, 
(Azijos ‘stabmeldžių’ šven
tyklas), negu bažnyčias.

Nelygumų šalis
“Mus- labiausiai stebino

"Lietuvoj tai staigūs priešta
ravimai tarp didžiausio 
naujoviškumo ir primity
viškumo, likusio nuo (cari
nės) Rusijos laikų. Taip, 
viename miestelyj viešbuty, 
kambarėlyj nebuvo nieko 
kita, bet tik keturios lovos, 
kurios nors ir švarios, bet 
buvo tokios senos, jog jos 
dejavo ir protestavo nuo 
mūsų svorio; tačiau.Biršto
ne, kur mes sustojom kitai 
nakčiai, radome tokius ge
rus viešbučius, kaip, sakysi
me, Aix mieste.

Kaunas
“Kaunas, sostinė, yra ki

tas panašių kontrastų pa-

Varšava, rugpj. 16. — 
Lenkija uždarė sieną tarp 
savo provincijos Silezijos ir 
Vokietijos ir sulaikė šimtus 
vokiečių, kurie mėgino per- 
bėgt iš Lenkijos į Vokietiją, t vingis prasideda. * (Matyt,

Beždžionės Protauja
C o 1 umbijos Universiteto 

profesorius Carl J. Warden 
darė bandymus; kurie pat
virtina, kad beždžionės pro
tauja. Jis pakabino po lu
bomis vaisių, o ant grindų 
padėjo grėblius įvairaus il
gio. Kai beždžionės nepa
siekė vaisių trumpesniais 
grėbliais, jos pasirinko il
gesnius grėblius tiem vai
siam “nuskinti.”

į kių pastatų, kurie prilygsta 
Paryžiaus, Berlyno ir net 
Stokholmo pastatams; jų 
architektūra gerai suprasta 
ir gerai įvykdyta, bet šalia 
tokių namų yra vienaaukš
čių medinių krautuvėlių, to
kios rūšies, jog jie nedary
tų garbės-ir tolimiausioms 
miesto užkampiams. Arčiau 
upės mes matėme tikrai ge
rų pastatų, kurių daugelis 
buvo tokie seni, jog jie yra 
matę Napoleono armiją, per 
pontoninius tiltus persike- 
liančią per Nemuną.

“Žemiau Kauno Nemuno 
vanduo yra ramesnis ir lė
čiau teka, bet vis tiek jo 
krantai yra labai malonūs, 
su smėlėtais krantais, ku
riuos supa pušynai; tai ide
alios vietos maudytis ir de
gintis saulėj. Lietuva yra 
labai tolerantiška nuogumo 
klausimu, tai yra likę iš se
nų padavimų kartu su nau
jovės jausmu. Kaimuose ir 
miesteliuose mes sustodavo
me apžiūrėti jų, pavalgyti 
ir pamiegoti. Vieną iš tokių 
vietų geriausiai atsimenu, 
tai Zapyškis. Jame yra vie
na seniausių Lietuvoj baž
nyčių. Ten jos . zakristijo
nas mums papasakojo -.(vo
kiškai, plaukiant žemyn į 
Nemuno delta vis daugiau 
galima ta kalba susikalbė
ti) seną legendą anie seną
jį lietuvių dievą Perkūną.

Kryžiuočių Pilis
“Jurbarkas buvo kita mū

sų sustojimo vieta. Tai yra 
žavingas mažas miestelis, 
su balta miesto rotuše, ku-| krūtines, 
ri mano kelionės draugui 
sukėlė namų Virginijoj ilge
sį nes ji jam priminė kla
siškus Jeffersonų architek
tūros padavimus. Tą dieną 
mes aplankėme pilį, kurią 
buvo pastatęs vokiečiu teu
tonų ordenas, norėdamas 
apkrikštyti šį kraštą. ‘Krik
štijama’ buvo daugiausia 
ugnimi ir kardu. Kitą die
na mes jau pasiekėm Rytų 
Prūsijos pakraštį. Vokie
čiai už ją tain pat turi dė
koti- vienuoliams — rite
riams (kryžiuočiams).

“Mūsų dešinėj buvo tuo
met dar Lietuvos, dabar jau 
Vokietijos, Klaipėdos kraš
tas. Čia jau matyt daug 
skirtumo. Gyventojai savo 
švara ir kalba daugiau at
rodė panašūs į vokiečius, 
taip pat ir maistas ir staty
ba buvo skirtinga, lygiai, 
kaip perėjus iš Belgijos į 
Vokietiją. Be abejonių, šis 
kraštas buvo lietuviškas, 
kaip Kaunas; jo vokiškas 
charakteris susidarė dėl 
dirbtinių priemonių ir ener
gingos kolonizacijos.”

Toliau 1 autorius aprašo 
Tilžę, kur Napoleonas ir 
Aleksandras I pasirašę tai
kos sutartį, “Tilžės byfsti- 
ką” ir kt.
, Charakteringa, kad majo
ras Raven-Hart Tilžę vadi
na Lietuvos mieštu.

Sargas, rytais ateidamas 
Įmesti žuvim maisto, paste
bėjo, kad vienom žuvelėm 
buvo nulaužyti žandikau
liai, kitom nuplėšta oda nuo 
nugaros, pas kitas buvo ma
tyti skylės abiejose nuga
ros pusėse; o kai kurių žu
vyčių buvo telikę tik kau
lai ir oda.

Kartą, kai sargas atėjo 
penėti žuvų ir jos būriais 
plaukė prie jo, jis staiga 
pamatė kokį tai gauruotą 
gyvūnuką, kuris nuo žolės

Apskritos ir Paplok
ščios Krūtinės

Kai kurie vyrai didžiuo
jasi, kad jų krūtinės aps
kritos, kaip bačkos. Jiem at
rodo prasčiau subudavotais 
kiti vyrai, kurių krūtinės 
yra daugiau ar mažiau pa
plokščios.

Bet naujieji moksliniai 
tyrimai ką kitą sako. Prof. 
Weisman kreipia dėmesį į 
tai, jog būtent žemesniųjų 
gyvulių krūtinės yra aps
kritesnės, ir tik pas žmones 
pasirodo daugiau paplokš
čių krūtiniu. c c

M i nnesotos Universiteto 
profesorius S. E. Weisman 
ištyrė krūtines 20 tūkstan
čių vaikų, lankančių pradi
nes mokyklas, ir atrado, 
kad žmogui bręstant, jo 
krūtinė eina labiau platyn 
negu apskrityn. Ir daugu
ma tų, kurie serga plaučių 
džiova, turi apskritesnes

Tas profesorius dabar iš
leido net knygą vardu “Jū
sų Krūtinė Turėtu Būt Pa
plokščia.”

Grobikai Fašistai Gali Būt 
Sulaikyti, Sako Lenkas

New York. — “Pasauli
niame” kongrese Apšvietos 
dėl Demokratijos kalbėjo 
Jan 'M. Ciechanowskis, bu
vęs Lenkijos ambasadorius 
Amerikai. Jis ragino demo
kratines šalis nedaryt dau
giau jokių nuolaidų fašisti
niams užpuolikams. Ciecha
nowskis sakė, kad naziai ir 
fašistai-agresoriai a b e 1 nai 
yra nepasotinami. Jeigu 
jiem pavyksta (blefais) lai
mėt vienur, jie dar daugiau 
reikalauja kitur.

Ciechanowskis šaukė de
mokratinį pasaulį sumušt 
tą užpuolikų fašistų blofą, 
būk jie esą tokie “galingi,” 
kad “negalima jų sustab
dyt.”

Ernest Bevin, Anglijos 
Važiotės Darbininkų Uni
jos sekretorius, ragino de
mokratines šalis prisirengt 
atmušt kariškus pasinio ji- 
mus nazių ir Mussolinio.

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

I

i

ih

savo grobį '

stiebo šoko tiesiai ant nu
garos vienai praplaukian- • 
čiai žuvelei. Pliaukštelėjo 
vanduo, ii* žuvys išsiblaškė 
į visas šalis. Paviršiuj van
dens liko tik žuvytė, kuriai 
tas gyvūnas buvo įsikibęs 
į sprandą. Tai buvo dido
kas voras, trijų penktadalių 
colio ilgio, nepriskaitant 
kojų.

Voras tvirtai apkabino / 
žuvelę keturiomis poromis 
stiprių savo kojų, ir žandi
kauliais įsisiurbė į jos nu
garą prie galvos. Žuvelė 
daužėsi, blaškėsi, besisteng
dama nusikratyt užpuoliką; 
jinai trynėsi į žoles, niro 
vandenin į dugną ir vėl kilo 
paviršiun; bet viskas vel
tui. Voras nepaleido jos.

Žuvytė jau pradėjo silp
ti; jos judesiai darėsi vis 
lėtesni; pailsusi, jinai tar-, 
pais lyg sustingdavo, iki vėl 
pradėdavo judėti. O gro- " ' 
buonis voras tuos tarpus 
ypač išnaudojo, dar tvirčiau 
spausdamas ją savo kojo
mis ir dar giliau įsigrauž- 
damas savo žandikauliais į 
žuvelės nugarą. Voro auka 
dar keletą kartų krustelė
jo, ir liko visai bejėgė.

Ką voras darys toliau?
Jis j ieško patogesnės sau 

vietos, kur galėtų ėst savo 
grobį. Voras tad išskleidžia 
dvi poras paskutinių savo 
kojų, ir įriasi jomis pavir
šium vandens į tinkamą 
jam vietą; tuo tarpu jis 
tvirtai laiko
dviem porom pirmutinių ko
jų. Bet jei tik žuvelė krus
teli, tai voras tuojaus vėl 
ją stipriai suspaudžia viso
mis astuoniomis kojomis, ir 
dar smarkiau įsmeigia savo 
žandikaulius į žuvelės nuga
ra. <-

Voras priplaukia prie žo
lės kuokšto, vos tik kyšan
čio iš vandens ir užsirango 
ant tos žolės tiek, kad ga
lėtų ėst savo auką, neiš
traukdamas jos iš vandens. 
Nors pas žuvelę jau nema
tyt jokių gyvvbės ženklų, 
bit voras nepaleidžia jos iš 
savo nagų.

Tas grobuonis, pagaliau, 
buvo sugautas tinkleliu sy
kiu su jo auka, bet ir tink
lelyje «jis laikė suspaudęs ją. 
Jis ne iš karto paleido žu
vytę iš savo nagų net po to, 
kai jis sykiu su ja buvo 
įmerktas į chemikalą for
mali ną bonkoje.

Mokslinis tokių vorų var
das yra dolomedes sexpu- 
netatus; ir tik jų patinai 
puola žuvis.

Būdamas tik trijų penk
tadalių colio ilgio, tas vo
ras pasmaugia žuvį dviejų 
colių su dviem penktada
liais. r

Gerai .apžiūrėjus, pasi
rodė, kad minimoj kūdroj- 
soželkoj buvo daug tokių 
žalingų vorų tarp žolių. Tad 
žolės buvo apipiltos gazoli
nu ir sudegintos visais kū
dros pakraščiais. Taip vo
rai tapo išnaikinti, ir da
bar ten jau niekas daugiau 
nesmaugia tų žuvyčių.

t
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Cleveland© Kronika
. LLD 15-to Apskričio Pik

nikas Nukeltas
Rugpjūčio 27 d. LLD 15-to 

Apskričio komitetas buvo nu
sitaręs laikyti pikniką dd. Le- 
verthų darže, Bedford, Ohio. 
Tikietai jau riuo seniai tam 
piknikui yra platinami. Bet 
turime pranešti, kad dėl tam 
tikrų rimtų priežasčių minėtą 
dieną piknikas neįvyks. Visi, 
kurie turite tikietus įsigiję, 
laikykite, kol mes nepraneši- 
me apie dieną ir pikniko vie
tą. Tėmykite spaudą, labai 
greitu laiku-pranešime, kur ir 
kada mūsų pramoga atsibus.

LLD 15-to Apskr. Sek r.
J. Mažeika.

o gerb. Wil keli ai $15 
“floor lamp.”.
draugai-gės dirbo visą

Karol i e n ė, 
ir Galinaus- 
Gataveckas, 

Vasiliauskas,

Komunistą Partijos 20 Metų 
Sukakties Diena

Rugpjūčio 20 d., Brooklyn 
Finu Pikniku Darže, įvyks 20 
metų sukaktuvių Partijos Die
na. Šiame paminėjime bus la-į 
bai turininga programa iŠ imi- j 
zikos, dainų ir kitų sceniškų 
kurinių. *Be to, yra užkviesti' 
visi buvę Ohio distrikto buvę 
K. P. organizatoriai prade
dant Alfredu Wegenknect, Iz-! 
rael Amter, Herbert Benja-, 
min, Anthony Bimba ir bai-' 
giant John Williamsonu. šis i 
piknikas bus vienas iš did- 
džiausių Clevelando- Ohio pa
žangos-progreso jėgų suėjimų 
pagerbimui Komunistų Parti
jos 20 metų darbuotės.

Kaip privažiuoti Finų Pik
nikų vieton: Nuo Public 
Square imkite Denison gatve- 
karį iki W. 73rd St. Iš čia 
R i d g e-M e m p h is busą iki 
Memphis Ave. ir Ridge Rd. 
Nuo čia Roadan keliu į pik
niko vietą.

Clevelando lietuviai daly
vaukime skaitlingiausiai d. E 
C. Ruthembergo partijos įsi 
kūrimo ir jos 20 metų pami 
nėjime. S.

nike ir atsiėmė dovanas ant 
vietos.

Per d. P. Nemurą gauta 
dovanų nuo šių biznierių: J. 
Kunčio, 397 E. 156th St., au
kavo kv. degtinės; Morris 
Mendel, 15502 Waterloo Rd., 
aukavo “ladies sweater” ir 
“polo shirt.” Kiti aukavo se
kančiai: S. Jonela didelę 
ham; K. Tamkus, cigarctų ir 
cigarų 
vertės 

šie
dieną dėl savo mylimo dien
raščio: Draugės moterys: Jo- 
nilienė, Sklerienė, 
Gedaminskicnė 
kaitė; vyrai: 

’ A m b r o z aitis
Yocius, Nemura, Kuruliš, Jo
nela, Mažeika ir Boker, kuris' 
buvo gaspadorius pikniko ir 
kartu dirbo sušilęs. Jeigu ką 
išleidau ne'paminėjęs, tai at
leisite, kad išspruko iš mano 
atminties.

Tariame visiems širdingą 
ačiū kaip biznieriams, darbi
ninkams ir atsilankiusiems i • j 
“Vilnies” pikniką, kuris davė 
naudos mūsų dienraščiui.

M-ka.

Sveiksta Mūsų Draugės
Dr-gė Stella Gineikiūtė ge

rai jau yra pasveikus po ope
racijos ant apendiks. Bet da 
negali eiti dirbti.

O dr-gė M. Raulinaitienė 
jau yra namie ir ji yra gana 
da serganti, turėjo operaciją 
ant “Gall Stones.”

Draugai-gės, būkit taip ge
ri, atlankykite šią draugę. *

Tikietus pasiimkite platini
mui ir patys nusipirkite.

LLD 190 Kuopos Nariams

Pereitą LLD 190 kuopos 
susirinkimą buvo pakeltas 
klausimas .kuopos susirinki
muose turėti nors gerą pus
valandį diskusijų kokiu nors 
klausimu. Rodos, šis susirin
kimas yra labai geras ir nau
dingas kiekvienam LLD na
riui. Diskusijose išsireikšti sa
vo mintis kokiu nors svarbiu 
šių dienų klausimu yra labai 
naudinga. Tuo pat sykiu yra 
proga šviestis, lavintis.

žurnalas “Šviesa” tokioms 
savitarpinėms diskusijoms la
bai gerai kiekvienam nariui 
p r i e i n a m as pasiskaityti ir 
kiekvienas LLD narys “švie
są” turi.

Dabar mes'LLD 190 kuopos 
nariai sekančiame 'susirinki-! 
me paimsim diskusijom “Švie-j 
są.” Pereitame “šviesos” nu
meryje yra gerų raštų. Mes Į 
paimsim straipsnį parašytą! 
draugo D. M. šolomsko: “Tik-j 
tai pasikeitė kovos būdai.” 
Šiame straipsnyje drg. Šo- 
lomskas paduoda daug fak
tų apie Ispanijos Liaudies Ko
vas su fašizmu.

Todėl visi kuopos nariai i 
perskaitytkite šį straipsni ir| 
visi būtinai dalyvaukite susi
rinkime. Taip pat prisircng- 
kit kuo geriausiai pasisemt iš 
to straipsnio, kad galėtumėt 
nors kiek išreikšt savo min
tis. Aš manau, kad sekantis 
kuopos susirinkimas bus skai-

tlingas, nes kiekvienas narys 
bus užinteresuotas ir norės, 
kad kuo geriausia išsireikšti 
savo mintis. J. A. V.

Rugpjūčio 20—Partijos 
Diena

20-tavNedėlioj, rugpjūčio 
d. Ohio Komunistų 
paminos 20 metų Partijos gy-

vavimą. Šiame partijiečių iš
važiavime yra kviečiami daly
vauti ne vien tik Partijos na
riai, bet ir nepartijiečiai — 
si m patikai, partijos rėmėjai,

Programoj dalyvaus Chorai 
ir kiti muzikos mėgėjai, žai
dimai bus vaikams ir suau
gusiems sporto mėgėjams. Po 
programai bus prakalbos.

D a u g e 1 i,s clevelandiečių
' (Tąsa ant 7-to pusi.)

Albumas Jau Gatavas
New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas jau gatavas. Didelio formato kny
ga, 9X^2, iš 56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, 

blizgančiai baltos ir aukštos rūšiės popieros.

KAINA 25c už EGZEMPLIORIŲ

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulines Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus -šiltom antrašu:

“LAISVE”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Iš Atsibuvusio “Vilnies” 
Pikniko

Vilnies” pik- 
kuris atsibus nedėliojo,

Francija Rodė Savo Tvirtu- iki šiol nebuvo rodomas nė 
mas Anglų Politikui vienas fortas toj Franci jos 

Strasbourg, Francija. — apsigynimo tvirtovių lini- 
Vyriausias Francijos gene- joj.
rolas M. Gamelin rodė Ma-^ Churchill, Anglijos seimo 
ginot tvirtumas atsilankiu- atstovas, reikalauja, kad 
šiam Anglijos politikui Anglų valdžia nedarytų jo- 
Winstonui Churchilliui. Dar kių nusileidimų Hitleriui ar 
jokiam kitam svetimšaliui Mussoliniui.

Bostono Apylinkė.

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Am. Lietuvių Kongreso Bostono Apskritys

Sekmadienį, Rugsėjo 3 September, 1939
VOSE PAVILION PARKE

MAYNARD, MASS.

Atsilankiusiems į pikniką laimingiems bus išdalinta 
$150.00 Dovanomis

KALBĖS ŽYMŪS KALBĖTOJAI

Tikietų Pardavėjai gaus tris dovanas: daugiausia tikietų pardavę gaus 
pirmą dovaną—$10.00; antras daugiausia tikietų pardavęs gaus 

$5.00, trečias—$2.50.

ŠOKIAMS GROS:

LONGIN BUINIO “CAVALIERS” ORKESTRĄ
PASTABA VISIEMS: Tikietai atspausdinti pagal pernai padarytų 
kontraktų su parko savininku, kad piknikas įvyks» 4 d. rugsėjo. 
Tačiaus, šiais metais permainyta diena ant rugsėjo 3 d. (nedėldienio). 
Todėl, nepadarykite klaidos; piknikas įvyks 3 d. rugsėjo ir visi tikie
tai, ant kurių yra pažymėta “rugsėjo 4 d.”. bus geri 3 d. rugsėjo.

•
Laiko iki pikniko liko nedaug, todėl tikietų parda

vėjai turi imtis už darbo ir sparčiai pardavinėti tikietus, 
kad padaryti pikniką pasekmingu, o taipgi trys daugiau
sia pardavę tikietų laimės dovanas.

Kviečia Visus RENGjĖJAI.

Aš rengiuosi važiuoti į Chi- 
' cagą, 111., ant 
niko, 
rugpj. 20, 1939 m. Oaks Gro
ve. Tai katrie draugai paė
mėte nuo draugo L. Pruseikos 

_ ! pardavinėti šio “Vilnies” pik
niko tikietukus su praisais, tai 
jūs galite man priduoti liku
sias tikietukų serijas ir pini
gus .nevėliau kaip 18 rugpj. 
Čia mano adresas: 1343 East 
66th St., Cleveland, Ohio-, tai 
aš juos nuvešiu į “Vilnies” 
pikniką Chicagoje.

Aš norėčiau susieiti vilnie
čius ir gimines ir draugus, 
taipgi draugą Antaną Yekaitį, 
seną klevelhndietį, kuris ke
linti metai gyvena Chicagoje.

M. Valentą.

Parengimą Kalendorius
Nedėlioj, Spalių 22. dieną,

Rugpj. 6 d. Ma^hutos darže 
atsibuvo “Vilnies” dienraščio 
naudai piknikas, kurį rengė 
Clpvelando Lietuvių Draugijų 
Veikiantis Komitetas, žmonių 
atsilankė į 400. Kaip dėl mū
sų kolonijos, tai jis buvo per 
mažas, palyginus su detroitie- 
čių spaudos pikniku. Kitais 
metais turėsime pasistengti,! 
kad būtų prisirengta geriau.

Programa susidėjo vyriau- > Liet. Kom. kuopa rengia pa- 
siai: drg. L. Pruseikos prakal- skaitąs ir halių, Liet. Darb. 
bos, lenktynių, pajų valgymo svetainėj, 920 E. 79th St. 
kontesto ir laimėjimų. Drg. : Komisija dirba, kad šis

Komunistų kuopos 
parengimas ir paskaita būtų 
pasekmingas. Prie šio dide
lio ir svarbaus darbo prašo
me visų narių kooperacijos, 
taip pat ir pašaliniai simpa- 
tikai prašomi prisidėti.

Naktinis Piknikas

Pruseika pasakė gražią, vaiz- j Lietuvių 
džią ir dienos reikalams pri
taikytą prakalbą. Susivažia- 
vusieji piknikan labai aty- 
džiai išklausė ją, kaipo ge
riausią dienos reikalams pa
moką.

Pelno liks “Vilniai” apie
$70.

Abelna pikniko nuotaika
buvo labai gera. Drg. Prūsei-i ras piknikas. Rengia LDS 
ka matėsi su daugeliu vilnie
čių, kurie vieni atsinaujino 
dienraštį, kiti paaukavo dole
rį kitą jojo paramai.
Dabar apie Dovanas ir kas jas 

Laimėjo

1. Dovaną $15 vertės 
“floor” lempą, aukautą Wil- 
kelis Furniture store, laimėjo 
B. Metelis, 3375 W. 127th St.

2. Dovaną, metams “Vilnį,” 
laimėjo Joseph II. Skinkis, 
915 E. 129th St.

3. Dovaną 15/Svarų ham 
aukavo S. Jonela, laimėjo W. 
Karinus, 1342 fe. 66th St.

4. Dovaną kvortą degtinės, 
kurią aukavo J. Kunčis, lai
mėjo Wm. Banišauskas.

5. Dovaną $1 cash laimėjo 
Eva Zorskis.

Visi laimėjusieji buvo pik-i 20 centų, prie durų 30c.

go- 
44 

kp., 2510 Glenridgo Rd., Ma- 
čiuto darže.

Rengimo komisija sako, 
kad šis naktinis piknikas bus 
vienas iš geriausių parengi
mų šiame sezone. Kuopos vi- 

i si nariai turėtų gerai padir
bėti, kad piknikas butų pa
sekmingas.

Subatos vakaras visiem yra 
liuosas ir kaip tik geriausia 
proga visiems laiką praleisti 
prie geros orkestros.

Masinis Mitingas

Rugsėjo 21 d. bus masinis 
mitingas Public Auditoriume. 
Kalbės Earl Browder. Mitin
gą rengia Komunistų 
paminėjimui 20 motų 
gyvavimo.

Tikietai, perkant iš

Subatoj, rugpj. 19, bus

Partija 
partijos

anksto,

$8.95.

Paprastai $^.95 
. . . be $1 už jūsų 
Beną prosą

be $1 už, jūsų 
seną prosą

★ PROCTOR
Nusklembti kraštai; Kiauras smailgalis; 
aiškiai matomas galas pastatymui; visi 
kumštinė rankena; įbudavotas elektros 
laidas; 5 svarų; 850 watts; AC ar DC.

Paprastai $6.95 
. . . be $1 už jūsų 
senų prosų

. ★ GENERAL ELECTRIC
“Fifth Avenue” modelis su Calrod kai- 
tintuvu; 850 watts; AC-DC; 5 svar.; 
lietinė textolite rankena su atiaina nykš
čiui; du jlenkimėiiai guzikam.

★ WESTINGHOUSE
"~Ext ra-smarkiai kaistantis; pirštų galais 

kontroliuojamas; oru vėdinamas viršus; 
nevarginanti rankena; didelė prosijimui 
plokštuma; 5 svani; 800 watts; AC ar 
DC.

Aplankykite Consolidated Edison’s “šviesos Miestą

★ KNAPP-MONARCH
Oru-vėdinama rankena; 1,000 watts; pri
jungtas labai stiprus laidas, 7 pd. 6 
col.; įdubimėlis guzikam; 4% svari?; tik 
AC.

★ SUNBEAM
Dvigubai automatiškas; užkaista per 30 
sekundų; nykščiu rapkenoj nustatomas 
karštis; AC; 1,000 watts; 3% ar 5 sva
rų, jums pasirinkt dešinės ar kairės ran
kos prosas.

Paprastai $8.95
$1 

senų

Paprastai $6.95
. . . be $1 jūsų gS '

'LeNGVAI APSIDIRBK su tuom savaitiniu prosijimu ir 

būk taip šviežia k^ip ramunėlė! Šie nauji automatiškieji 
sumažina darbą beveik pusiau. Kaista greičiau? Taip, ger
biamoji!... ir laikosi kaip tik tinkamos temperatūros. 
Kiekvienas turi rodyklę kontroliuot karštį, pažymėtą skir
tingom materijom. Spustelėk knypkutį.. .visados eis tinka
mai prosijimui karštis kiekvienai materijai. Karštis laikosi 
susikuopęs apačioj, taip pat. . .todėl jums begaliniai vėsiau. 
Net rankenos “strymlainytos,” kad tiktų jūsų rankai. O ką 
kalbėt apie lygsvarą! šie nauji prosai tokie lygsvariški, 
kad jie beveik plaukia per drabužius.

Tegul prosijimas neisima tiek daug sveikatos iš jūsų! 
Atneškite savo senąjį gremėzdą dabar, gaukite dailių nau
ją automatišką. Jis turi dolerio vertę įmainant. ..bet tik 
Rugpjūčio mėnesį! Taigi veikite dabar!

New Yorko Pasaulinėje Parodoje. Įėjimas dovanai.

BROOKLYN
APPLIANCE 

. DEALER .

PARSIDUODA PAS UŽGUITUS 
PRIETAISŲ VERTEIVIUS . . . UŽ
SAKYMAI TAIP PAT PRIIMAMI 
MOŠŲ PARODŲ KAMBARIUOSE 
Pasiūlymas lik kostuineriains čia 

imsiiašitisių ko m pa n i j y

EDISON COMPANY
A F PI LI A T E D WITH ,'V ; '

SERVICE
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ciders 
of the 
exist,

Several of the sigh-heaving 
are beginning to be conscious 
fact that American youth 
think and work. For a long time we 
had the ’29 hangover in which ye 
old time dirty sheets magnaminously 
furnished illustrations of exposed 
“love nests.” “baby-face racketeers,” 
“gun molls,” and, not to be forgot
ten, the lucky little lad who got a 
dime from old John D.

Yes, shed the tears for 
days—they are gone with 
for economic and political
their own—into a life which is cha
racterized by a persistent struggle 
for economic and political justice. 
And in this fight young people are 
taking ary increasingly more impor
tant role.

the old 
Hoover, 
justice.

Last month the American Youth 
Congress occupied the headlines for 
its brilliant expose of the attempt 

‘Jjy reactionaries to disrupt this pro
gressive group of youth and youth
serving organizations.

This month we extend the laurel 
wreath to the Young Democrats who 
held their national convention last 
week in Pittsburgh.

Ten thousand delegates met in 
Duquesne Garden for the opening 
^ession and listened attentively to 
the reading of a letter by Roosevelt 
to the national president of the 
Young Democrats.

convention mirrors theThe 
thoughts and wishes of a great ma
jority of American youth.
hopefully look to 1940 fox' a vindi
cation of these thoughts and wiches.

Too often in American history the 
people have been faced with the 
choice between a Tweedledum and 
a Tweedledummer. They have found 
out that it makes little difference 
if a candidate is a dry ox' wet, if he 
prefers imported stuff or home 
brew—we no longer can afford to 
choose on these “issues,” today a 
candidate is for or against progress, 
he is for oi' against federal aid to 
the unemployed, peace policy, hous
ing program and the democratic way 
of life. Only these are 
sues before the nation, 
youth.

The Young Democrats
themselves to be against all 1940 
Tweedlcdummers. They are demand
ing and will support a Democratic 
candidate who will fight for the 
people with no ifs, buts or maybes.

We can

the real is- 
before the

have shown

knows that

They tried to frame Tom Mooney, 
but it didn’t work. They’re trying 
to frame Harry Bridges, but it 
won’t work.

Every young fellow who’s been in 
a trade union and in the general 
progressive movement
the attempt to deport Bridges to 
Australia is aimed against, not only 
Bridges, but the whole West .Coast 
labor movement. Stoolpigeons, fak- 

..... *, ers, criminals and perjurers have 
personally ; crawled around the witness chair in 

for my own self respect and because an attempt to discredit 
of my long service to, and belief in, ’ 1 1 41--i •
liberal democracy, will find it im
possible to have any active part in !ment. 
such an unfortunate suicide of the į Tf 
old Democratic Party.”

The convention came out with 
practically complete unity, square-j workers finding that American mo- 
footedly behind the New Deal, and nopoly is a past-master at the art 
raised the house with applause for a of frame up.
third term for the President. Help Bridges, help labor.

“If we nominate conservative can
didates or lip-service candidates on 
a straddle-hug platform,” the Pre
sident’s letter read, “I i

: the labor 
' leader,^ hoping that it will strike a 
' hammer blow upon the union move-

į If they can get rid of a union 
leader just by calling him a red, 
there’ll be many more progressive

Pegler Ignorant Say 
Young Demmies

PITTSBURGH. — Westbrook 
Pegler was identified by the 
Young New Dealers, a group of de
legates to the Young Democrats 
Convention, as a “dyspeptic column
ist, whose chief journalistic asset is 
fluent ignorance.” The Young New 
Dealers 'put the columnist in his 
place for his venomous attacks upon 
the New Deal and declared “the 
program of Roosevelt and the De
mocratic New Deal is the mutual 
rallying-ground of all Democrats.”

Pointing to the fact that never 
before in the history of American 
democracy has “government followed 
a clearer and more decisive program 
to aid American people,” the Young 
New Dealers listed the acomplish- 
ments of the New Deal, enumerating 
the Federal Deposit Insurance Cor
poration, the Farm Security and 
Commodity Credit Acts," the Securi
ties and Exchange Act, the Social 
Security Act, the Housing Act, the 
Labor Relations Act, WPA, NYA, 
CCC, Fair Labor Standards Act, and 
the defense of civil liberties.

“These achievements,” the state
ment declared, “are the highlights of 
the social and humanitarian program 
launched by the New Deal and cer
tain to be developed by the next De
mocratic administration which will 
be elected in 1940.”

The statement took particular ex- 
to Westbrook Pegler’s col- 
which he maligned the New 
an undefined quantity and 
it has “no stated program.” 
Peglerism is a deliberate

For Peace
War clouds gather over 

Europe and threaten to engulf 
the world. Hitler, in his mad 
rush for the conquest of Ro
land, also threatens Lithuania 
and the peace of the world.

We L i t h u anian-Americans 
must raise our voices in protest 
against the atrocities of Euro
pean fascism. We must take a 
definite stand in defence of 
peace and freedom. The domi
nation of Poland by German 
fascism means the eventual 
downfall of Lithuania as an in
dependent nation.

On August 26 in New York 
City all lovers of peace and de
mocracy will march in a peace 
parade. We Lithuanian-Ameri- 
cans shall march with them.

“Appeasement” must not take 
place.

Beach Party Clicks 
With Aido Chorus

BROOKLYN, N. Y.—Last Sunday 
the chorus members, that is—us, 
loaded ourselves into cars and soon 
found ourselves in Rockaway. It 
a very hot day and boy was 
water swell!

was M the

MASS. LEAD OVER CHI., 12-2
0

Chicago to Find 
Tough Nut in Mass,

By “CAL.”

Less talk and more action 
is the motto of the Massachu
setts LDS Branches. Chicago 
has gone hysterical over their al
leged lead in the drive but we claim 
the lead by presenting the National 
Office with application blanks of 
new members, not talk.

This in itself is the confidence 
that exists among the Eastern youth 
who are determined to walk off 
with the trophy and prizes offered 
by the National Office, plus having 
the delightful pleasure of seeing the 
Midwest group wince from defeat.

Frank Olsen, the breezing tornado 
of South Boston, stomped into the 
LDS office the other day with six 
shining new applications and declar
ing that as far as ho is concerned 
the drive is cinched. Ho, by the 
way, is third on the list of leading 
drive participants.

Bridgewater Promises Startling 
Developments; Spurt Forward

BRIDGEWATER, Mass. — 
This town will be on the map 
again, as soon as we get a few 
more members into, the LDS.

We already have enough people 
for a youth branch, but we want to 
start off with a bang.

Joe, Casey, Helen, and Bertha 
have been going around the kids’ 
houses for the past few weeks to 
persuade them to join up. It doesn’t 
take much persuading, because we 
are offering a free doctor’s examina
tion to all those who join this month 
and we also have a surprise await
ing. Sh-sh—don’t tell anyone, but I 
think the surprise is in the form of 
a “moonlight cruise.” So you had 
better hurry up and fill out those 
blanks this month kids, before 
miss our free offer.
»We held a “weenie roast” a 

weeks ago and it was a grand
cial success. We regret that more 
out of town people didn’t come, but 
Tony Vasaris didn’t fail us. All I 
can say is that those who' didn’t 
come, certainly missed something 
and we hope they know better 
next time. We thank Tony B. 
bringing his portable radio. We 
music until the wee hours of 
morning.

you

few
so-

What two fellows took a walk and 
came back with a bushel full of 
fish, and then didn’t know what to 
do with them? It's too bad you 
didn’t have any Al, because those 
that had, said it was delicious.

You’d think that after coming 
home at three a. m. from the 
“weenie roast” we would sleep all 
morning, but three girls didn’t. 
Early that same morning, Tony Va
saris came after us to go to the 
“beach party” the Montello “Glid
ers” were having.

After riding two hours trying to 
find a certain place, everyone gave 
up and stopped at a nice, quiet lake, 
We spent the afternoon swimming, 
playing softball, and eating, 
we went to another place to 
the weenies. After stuffing 
selves, some of us went on 
rides.

We wonder if Art S. enjoyed the 
ride with Helen and Bertha pad
dling. He looked frightened, and we _ 
wouldn’t blame him.

This, of course, ends the descrip
tion of our week-end of fun. We 
thank Tony Vasaris and the rest of 
the group for being so generous to 
us and for giving us a grand time.

“Winnie Winkle”

Then 
toast 
our- 

canoe

MAN ABOUT TOWN
By JOSEPH SACAL

• Walter Kubilius, our noted young ■ in the Laisve Youth Section reccnt- 
Lithuanian intellectual is leaving for 
a well earned rest this coming week.
Having worked under his special 
guidance for the past number of 
weeks, my knees quiver at the 
thought of being alone.

Even though vacationing, Walter ■ have no place in a progressive move
will keep his weather eye trained on ment. Especially if that individual 
the activities of Lithuanian youth in ■ has had innumerable times to under
Massachusetts, which by the way is 
the state he expects to relax in.

Worcester, Boston, Norwood, and 
Tony Vasaris are heretofore notified 
that he

ly, was re-copied by Lietuvos Žinios, 
one of the most popular newspapers 
of Lithuania.

• Misconception is probable but 
deliberate distortion and cynicism

cometh.

deepest 
and the

i stand the difference between con- 
i structive and destructive criticism.

I refer to one specific person who 
for some time in his weekly column 
makes it a business to pick up eve
ry unfounded rumor, etc., and build

sympathy to Gene i inS R up to a high pitch, but never 
entire family on the Į establishing a base for his criticism.
mother. Gene is a 

active youth in the
LDS of

• Our
Krance 
death of their 
prominent and

Bridgewater, Mass.

some reason or other 
always complain about 
build them up and then,

Down they go. First the of-

the 
the

To him, his ambition is to knock 
down an individual whom he hates 
very much, even if the welfare of an 
organization in involved. That in my 
opinion is a perfect example of the 
meanest man in town.

• For
women 
way I 
Wham!
fice girls at Laisvė complain about 
my- “love stories,” then one of those 
Baltimore gals complains about my 
“gunning,” now others complain 
that I don’t give them a break. For 
cripes sake, whadayawant? ,

• Added Items: Johnny Blass is 
free, unmarried and 21 again... 
Walter Winchell column addicts may 
have noticed last week that k the 
flash-flash boy reprinted in his syn
dicated column an excerpt from a 
piece by Birutė Fulton in the Vilnis 
English Section ...

• As regards Sovetski’s remarks 
concerning the current LDS drive, 
seems like something very similar 
to his phraseology has been circulat
ed around Brooklyn by a vacationing 
Chicagoan. Is it possible that there 
may be 
two?

a connection between the

Added Item. Johnny Orman 
week vacationing at Camp

Extra 
spent a 
Wo-Chi-Cha, or was it “Followers of 
the Trail?” Dressed in tight .fitting 
rompers which consisted of , bright 
red and green stripes and supporting 
a new curved mouth incinerator, he 
bedazzled the entire camp. Alda, his 
honey thought he looked “stun
ning.”

ception 
umn, in 
Deal as 
declared

“This
and brazen libel upon the Demo
cratic Party New Deal forces,” the 
Young New Dealers declared. “Ne
ver before in the history of our de
mocracy has government followed a 
clearer and more decisive program 
to aid the American people. Will Mr. 
Pegler and others engaged in the 
racket of ‘setting# down one little 
word after another’ please take note 
of just a few of the accomplishments 
of the Democratic Administration 
since 1933 under the brilliant lead
ership of President Roosevelt?”

felt

on and giving the benefits 
osculatory ability to an- 

. . Helen b' .knitting away 
white sweater . . . 
beautician for the

Melvina 
day by

Two Maids Visit
Brooklyn

Magdalene Baguskas from Worces
ter, Mass., and Lillian Kazlauskas 
from Elizabeth, N. J., paid a visit 
to the LDS office and to Laisvė 
Monday afternoon.

The visit was a sort of surprise 
to one of the girls, Frances Sesel- 
gis, working in the LDS office, as 
all three girls spent one grand week 
together at Olympic Park in Shrews
bury, Mass., several years back.

Another surprise—this time for 
Magdalene—as who should be in the 
office then but Joe Sacal—both 
friends as both were from Mass.

The girls had jspent the morning 
in New York on one of those shop
ping tou?s that most of the visitors 
go on. Thursday was spent in vis
iting many of the interesting sights 
at the Now York Fair.

P.
more 
she’s

S. Magdaleno has but four 
weeks of training and then 

a R. N. (Registered Nurse).
—“Franya”

Builders to Watch 
Softball Tourney

“Watch
Bridgewater”! two

the 
for 
had 
the

A

Seen and Now Heard:—
Stanley Z. swimming with his 

hat on . . . One of the boys putting 
lipstick 
of his 
othei' . 
at her 
turned
fixing the girls’s hair . . .

Aldona Žilinskas, our 
munching away at Mary’s 
and looking very sweet . . . Hilda 
Kasul sunning herself and mono
polizing the umbrella .- . . Stupoy 
(John) sleeping all day long . . . 
Stupoi' (Adam), thef photographer 
for the day . . .

Mary Brown in a white satin suit 
playing baseball and then singing in 
hex' good alto and soprano voice . . . 
Frances 
certainly 
keeping 
Frances 
bringing 
stead of 
candy . .

On the

teacher, 
cookies

wearing a pink suit. She 
can swim . . . Johnny G. 
the girls company . . .
S. breaking
tuna 
ham.

the ice 
fish sandwiches 
Also a nice bag

by 
in- 
of

we had a swell time 
singing, swimming, etc. Tired but 
happy we left the beach at 5 p. m. 
as “many wanted to attend the St. 
George’s picnic.

At St. George’s could be seen red, 
hot faces and backs and necks. 
Don’t touch my sunburn! Ouch. My 
back! Yet all were once again sing
ing, dancing and having a 1 swell 
time.

May we have more such outings.
—G.

whole

Bond Payoff
NEW YORK.—Five per ' cent of 

the New 
has been 
payments 
future.

York World’s 
paid off and 
are authorized

Fair bonds 
additional 

in the near

Old Man Garner Re
actionaries Hope

its

lo
ot

Twelve to Two!
The amount of new members from 

Massachusetts so far is 12, to Chi
cago’s two. Not being satisfied re
gardless of their victorious march 
forward, startling results are pro
mised from unreported areas.

To keep the Chi group on its 
toes, there’s a slogan of, 
Lawrence and
unreported Mass, towns where start
ling developments are about to, take 
place. ,

Press Gives Publicity
In and around Montello the LDS 

has received numerous buildups in 
the local press which has resulted 
in an increased membership. Insofar 
as sports are concerned Ed Sklut 
and Tony Vasaris are energetically 
involved in the shaping of two LDS 
softball teams hhd promise a pex;- 
manent softball league. Montello nas 
for some time had a - team of 
own.

“The Brockton Enterprise,” a 
cal newspaper, has run a series
articles on the LDS, its activities 
and future doings. Just recently a 
column was devoted to the New 
York Metropolitan Council’s Boat 
Ride and the fact that Brockton 
LDS’ers participated in it.

Many articles have been written 
in the Vilnis Youth Section, especi
ally “Straws in the Wind,” which 
tries to create an impression that 
Massachusetts LDS’ers will crack up 
if they lose the drive. Well, again 
we say, “action speaks louder than 
words!”, and we’ve swung into ac
tion under the slogan of 2 LDS’ers 
for Chicago’s one. •

First Telephone

NEW YORK.—A far cry from the 
stream-lined hand sets, a replica of 
the telephone over which human 
speech was over heard, Alexander 
Graham Bell’s first instrument, < is 
on display at the Telephone (exhibit 
at the New York World’s Fair.

JERSEY AND NEW YORK 
TO COLLIDE SUNDAY

The

leap at each

the schedule 
Anthony Po- 

suc- 
the 
had

Games’ Site
The Metropolitan Council has ob

tained a special softball field for 
the games. It is located at Lorimer 
Street and Driggs Avenue in Green
point, Brooklyn. Games are sche
duled for 3 p. m. 
are requested to be 
team failing to show 
no leniency, but will
And. the Council’s sports committee 
says “no fooling!”

and all teams 
on time. Any 
up will receive 
lose by forfeit.

Team
Sunday ought to

the Newark LoDe-
secretive a bit

BROOKLYN, N. Y. 
first clash between the boastful 
New Jersey softball teams and the 
timid New Yorkers takes place this 
Sunday. Deciding to say “enough!” 
to postponements the lads of New
ark, Elizabeth, Brooklyn and Mas
peth are all set to 
other’s bats.

A little more than 
is at stake this time,
ciunas, when on the Council’s 
cessful boat ride, beefed that 
Vanguards of Elizabeth haven’t 
the opportunity of meeting good op
position—so this 
satisfy him.

Al Dobinis, of 
Stars, has been
lately. After some teeth-pulling we 
gather that a few of the boys have 
a small matter of $10.00 involved 
in the game. Vete Zablackas, of the 
Maspeth lads, says that although 
the Cavalcades have a little dif
ficulty in that two of their best 
men are vacationing, they are con
fident and able to take on all 
comers.

Brooklyn, usually the black sheep 
of the family as far as sports is 
concerned, has promised to reform. 
Tom Yermal, while not making any 
rash statements, is looking to this 
Sunday’s games as a test of Wil- 
liamsburgh’s mettle. It’s do or die. 
says he!

Four 
Sunday 
turning 
This is 
present:

games 
are
of

the

Averages

scheduled for - this 
to do a bit of over

team percentages.
stand at

apt
the

way the teams

Team
Maspeth “Cavalcades”
Elizabeth “Vanguards”
Newark “LoDeStars”
Brooklyn “Builders”

SONGS

Pct
1000
500
500
000

FOR

lite
American ballads 

Folk fatty- MASCHING Smfi 
fatty of other lank

.  *A

Mi'1'

“Garner is the canny, hard-bitten, 
self-made, richest citizen of Uvalde, 
Tex., whose career and public ser
vice has been devoted to the' cause 
of making richest citizens richer and 
poorer citizens take it. During the 
last six years he has been the spi
ritual head of the reactionary Roose
velt opposition and on occasions its 
conniver-in-chief.
"... liberal politicians ... just can’t 

visualize a torch-light procession in 
which the marchers hold aloft a 
banner inscribed ‘vote for the labor
baiting, poker-playing, whisky-drink
ing evil old man.’ Since Harding, 
they reason, there has been no ir
resistible public demand for a whis
ky-drinking poker player in the 
White House.”

All members of the Brooklyn 
Builders are’ notified of the activity 
for this Sunday, August 20, 1939 
We are attending the softball games 
of the Metropolitan LDS Council to 
take place in McCarren Park in 
Brooklyn at 3 p. m.

Boys: • Be prepared to play your 
best.
cheer

United States

to

&

Roosevelt Best Bet
to all reports

for the Republic-

13 % “And then
2%

in Worcester 
he will take 
current drive

first
new

• Walter Kubilius’ writeup on the 
beauties of the Lithuanian Pavilion 
at the World’s Fair which appeared

43%
9%
2%

•4^

(Sung to the tune of “America the 
Beautiful”)

United States! United States!
Our symbol of belief!
Where justice is triumphant
And here we find a beautiful 

heavenly peace. —M.

Girls: • come prepared 
the boys on to victory!

—Hole/. Kaunas.

Republican 
' Dewey 
Vandenberg 4% 
Taft .

W.? 
!$?•$!

Wilkes-Barre to 
Hold LDS Outing

The new LDS youth branch re
cently formed in Wilkes Barre, Pa. 
will start off their activities by the 
launching of a picnic, to be held at 
Sylvan Lake, Sunday, August 27th.

Transportation to the picnic 
grounds will be available to all 
ticket holders. Busses and cars will 
leave at 10 a. m. from the corner 
of So. Sherman and E. Market Sts.

Tickets to the affair sell for $1.50 
to adults and $1.00 to youths and 
are available from the committee or 
any LDS’er.

We ask all to attend this affair 
and help make it a success. A good 
time is guaranteed to all corners.!

Comm.

J. Orman, Worces 
ter Bound

John Orman, National Youth Se
cretary of the LDS, is leaving for 
Massachusetts this coming Saturday, 
August 19th.

His stop will be 
where it is believed 
up organizational and 
matters.

Worcester according 
has been rather slow in entering the 
competition between Massachusetts 
and Chicago. We can expect that 
Orman’s visit will clarify many is
sues that are possibly holding up the 
Worcester LDS branch and look 
forward to a stimulus in the drive 
for new members.

Lyros Chorus 
News

PHILADELPHIA, Pa.—The 
rehearsal, thus opening up a 
fall season of rehearsals for Lyros 
Chorus, will be held on August 18, 
Friday nite at 8:30 p. m.

All of you members should be 
rested up after that nice long vaca
tion. So, we expect to see all of you 
return, full of pep, vim, and am
bition.

We have to prepare for Philly’s 
Laisvė’s picnic. However, save all 
your vacation snapshots and stories 
until after rehearsal. I’ll be seeing 
you! A Little Red.

It’s the same old story in Califor
nia as in other States as regards 
strongest potential candidates fox' 
1940 Roosevelt leads for the Demo
crats and Dewey 
ans.

Democratic
Roosevelt 
Garner 
McNutt

F

United States! United States!
The best of all the lands.
Where we select our candidates 
Who are free from reprimand
Your decisions are awaited by 
The men from far abroad.
From men who then expect to die, 
When you do not applaud.
Oh! Roosevelt our president 
The best man to be had, 
Who saved homes and residents 
For this we are so glad.
You are really great, because of all 

your states,
Who are rich in many ways,
Because

best
We will

they are grand, and the 
in the land.
always sing of their praise.

CHORUS

the Russian wolf ate up little, er, er, ?i'fle 
Brown. Riding Hood.”



šeštas puslapis

WORCESTER, MASS.
LAISVE Penktadien., Rugp. 18, 1939

Palaidojom LDS 57 kp. Narį

Rugpjūčio 8 d. su bažny
tinėm katalikiškom apeigom 
palaidojom Stanislovą Aušta- 
kalnį. Jis mirė rugp. 5 d. po 
ilgo nesveikavimo sanatorijo
je. Buvo per ilgus metus SLA 
nariu, vėliaus liko LDS 57 kp. 
nariu. Kuopa nupirko gražų 
gėlių vainiką ir, nepaisant vi
sokiu trukumų, davė 6 grab- 
nešius, kuriais buvo P. Jucius, 
J. Deksnis, D. Jusius, J. šala- 
viejus, F. Mozurka ir K. Dau
gėla, kurie atidavė velioniui 
paskutinį patarnavimą. Mūsų 
kuopoje tai pirmas toks atsi
tikimas. Dabar dažnai pasitai
ko mirimų. Bet kai būna mi
rus kitų kokių draugijų nariu, 
tai LDS k p. nereikėdavo rū
pintis su grabnešiais. Bet šia
me atsitikime buvo prašyta 
bei reikalauta ir tas buvo su
teikta.

Rugpjūčio 10 d. kuopos mė
nesinis susirinkimas užgyrė 
tokį komiteto pasielgimą ir 
nutarė ant toliau, jei kuri šei
myna mirusio nario reikalaus, 
visiem bus suteikta tokia dele
gacija paskutiniam patarnavi
mui mirusio nario.

LDS Centro Sekr. J. Siurba 
Kalbės Piknike

Šiame susirinkime buvo gal 
kokis pusė tuzino atsišauki
mų, tai aukų su blankomis 
rinkti, tai piknikus rengiamus 
remti ir tikietus jų platinti, o 
nėra kam apsiimt dirbt tokius 
darbus. Tai tiesiog net keistą 
įspūdį sudaro pačiam susirin
kime. Daugiau laiko reikia 
praleisti svetimiems reika
lams, negu pačios kuopos rei
kalais kalbėti. O kuopa kaip 
sykis irgi biednai stovi finan
siškai; už du metus apskričio 
duoklės dar nemokėtos. Tad 
visi pašaliniai atsišaukimai 
padėta į šalį.

Susirinkimas gyvai rūpinosi 
padaryti pasekmingu kuopos 
pikniką 20 d. rugpjūčio, 
Olympia Parke. Nuo Centro 
sekretoriaus gauta laiškas su

vieno gardneriečio adresu dėl 
tvėrimo naujos kuopos Gard
ner, Mass. Nutarta gardnerie- 
čius užkviesti, kad organizuo
tai pribūtų mūsų piknikan, 
nes bus patsai Centro sekret. 
piknike. Tad bus galima pa
sikalbėti apie galimybes nau
jos kuopos ir pilnas informa
cijas sužinoti ir pasilinksminti 
čia puikiame piknike. Taipgi 
kviečiame ir iš kitų kolonijų 
draugus dalyvauti šiame pik
nike. Įžanga veltui į pikniką.

šiame piknike taipgi daly
vaus ir daugiau svečių iš 
Brooklyno, N. Y. Tikrai suži
nota, kad dalyvaus ir J. Or- 
manas, LDS Jaunuolių Komi
teto sekr. ir “Tiesos” angliško 
skyriaus redaktorius.
Knygutė “Saugokitės Vėžio” 

Gerai Platinasi
LDS 57 kuopa turėjo parsi

traukus 50 kopijų knygutės 
“Saugokitės Vėžio.” P. Sa
dauskas jas platino ir jau vi
sos išparduotos ir pinigai pri
duoti kuopos iždininkui.

Susirinkimas nutarė dar 25 
kopijas parsitraukti. A. Ser
bentą apsiėmė platinti. Kurie 
norite ją gauti, kreipkitės pas 
jį. Minima knygutė labai nau
dinga apie sveikatą.

Visi rūpinkimės gavimu 
naujų narių. Atsiveskime į se
kantį kuopos susirinkimą.

LDS 57 Kp. Koresp.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisvės” spaustu
ve geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių j anglų.

WILKES BARRE, PA.
LDS 1 O-tas Apskritys laikė 

savo posėdį 7 d. rugpj. Tarp 
kitų svarbių dalykų, buvo nu
tarta rengti bankietą, kadan
gi apskritys ką tik naujai su
sitveręs ir neturi finansų, o 
tas trukdo veikimą. 10-tas ap
skritys susideda iš labai pla
čios apylinkės, tai yra, She
nandoah, Schuykill County, 
Scranton, Lackawanna Coun
ty ir visas Luzerne County.

Bankietas bus su gera pro
grama. Shenandoris pasižadė
jo išpildyti gerą dalį progra
mos. šis bankietas bus vienas 
iš didžiausių, koks kada buvo 
rengiamas Wilkes-Barre apy
linkėj. Visos draugijos yra 
kviečiamos prisidėti remti ap
skritį, dalyvaujant jo pirmu
tiniam pokilyje ir nieko ne
rengti tą dieną.

Diena jau paimta, tai yra, 
lapkričio 1, 1939, (per visus 
šventus). Vieta bus pakelbta 
vėliau.

LDS Apskr. Sekr.,
O. Zdanienė.

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 6 kp. piknikas įvyks 
27 d. rugpj., G. M. Kuokalų 
darže, 24 Virginia . Ave.,, 
Johnson City, N. Y. Komisija 
rengiasi nepaprastai priimti 
viešnias ir svečius su visokiais 
valgiais ir gėrimais. Taipgi 
bus muzika šokiams, kurie 
mylite šokius, galėsite pasi
šokti įvalias. Prašom visus vie-

RADIO PIKNIKAS BOSTONE 
$25,000.00 Fur Style Revue

$500.00 DOVANŲ į

Hudson, Mass.
* Mirtis; Parengimai;

Susirinkimai ir Darbai

Mūsų koloniją ir vėl aplan
kė žiaurioji mirtis, kuri iš
plėšė vos tik pražydėjusią, 
kaipo pavasario gėlę, draugų 
Naučionių dukrelę Alenutę. 
Vos tik išsirgus tris dienas, 
mirė rugpj. 3 d., sulaukus 16 
m. Tai yra skaudi tėveliams 
valanda pergyvent. Tapo pa
laidota rugpj. 5-tą, antrą va
landą po pietų, miesto kapi
nėse.

Ilsėkis, jauna Alenute, sykį 
ant visados palikdama savo 
senus tėvelius ir brolius Juo
zuką ir Viktorą.

(1) dovana—$200 kailinis koųtas, (2) kelionė j N. V. Pasaulinę 
Parodu ir atgal traukiniu, (3) $45 Zenith 1940 radio ir phonograph 
comb., 6 tūbų setas, (4) $10 gražus gėlėm spalvuotas Moterim Bou
doir Chair, (5) $10 Ship Bell’s elektrikinis laikrodis, (6) $10 pinigais, 
(7), (8), (9), (10) po $5.00 pinigais, (11), (12), (13) Permanent 
Waves $5, $3.50, ir taip toliau, ir kitų dovanų prie įžangos tikietų.

Lietuvių Radio Korporacijos Piknike

Keistučio Park - Aug. 27-tą
KELRODIS: Bet iš kur važiuojant, apie 10 mylių nuo Bostono, paim
kite kelią No. 128, važiuokite į Dedham, Mass., pasiekite E. Dedham, 
Mass., kur rasite Oakland Grove ir Lietuvių Keistučio Parką

So. Boston, Mass.

tinius, kaip suaugusius, taip 
ir jaunuolius, dalyvauti šiame 
parengime. Taipgi apylinkės 
miestų žmones užprašome da
lyvauti, būtent, scrantoniečius 
ir wilkesbarriecius. Mes jūsų 
visų lauksime.

Rengimo Kom.

Serga Draugas Petras Tarno- 
šiunas-Thompson

Mums pranešė laišku jo 
duktė Liudvisė iš Simpson, 
Pa. Matyti iš laiško, kad tė
velis labai serga ir guli ligo
ninėje Carbondale, Pa. Gal 
reikėsią duoti jam transfusion 
(kito žmogaus kraujo). Taip
gi rašo' ji, kad skubinanti į 
ligoninę, ba tėvukas labai 
silpnas.

Iš tikrųjų liūdna žinia pa
siekė mus. Petras yra progre- 
syvis žmogus, priklauso prie 
ALDLD kuopos Forest City, 
Pa. ' ir sveikas būdamas yra 
.daug pasidarbavęs. Taipgi bu
vo “Laisvės” skaitytojas. Lin
kime draugui Petrui greito 
pasveikimo.

Draugai Al ir Malan Mar- 
čiuškai susilaukė dukters

vežė į Parodą. Jam kaipo 
daugiau žinomos svarbes
nės vietos, mus pervedė, da 
ir tinkamai pavaišino, ypa
tingai Sovietų pavilione, 
taip pat ir kitose svarbes
nėse vietose net ir įžangą 
apmokėjo. Sugrįžus iš Pa
rodos pavakare, pagamino 
gerų užkandžių, o kas svar
biausią rolę sulošė, tai lie
tuviški kopūstai (bostučiai) 
tinkamai pagaminti jo pa
ties užeigoj, kuri yra arti 
“Laisvės”. Skaniai pavalgę, 
linksmai pasikalbėję ir pa
silinksminę su drg. brook- 
lyniečiais, rengėmės grįžt į 
savo buveines tarp Pennsyl- 
vanijos aukštu kalnų ir 
juodų išmatų iš anglies su
piltų.

Draugiškas atsisveikini
mas su draugais ir su vi
sais “Laisvės” darbininkais. 
Toji linksma valanda pasi
liks atmintyj ant ilgai, il
gai, gilumoj sielos gaivinan
ti proletarinius jausmus.

Palikus Brooklyną mūs

malonu buvo man tas vis
kas sutikti!

O štai, jeigu prisimint, 
kad man draugai uždavė tą 
darbą, atlikt, kur mano ar
chyvuos guli žalia medžiaga, 
—ją reikės apdirbti, jeigu 
spėkos leis. Šitą viską su-

draugė linksmai išleido, o 
liepos 31 d. 12 valandą nak
tį grįžęs radau linksmą, 
laukiančią .manęs sugrįž
tant. Tai bus , lengva su 
pilna energija pradėt nau-

tikau išpildyt.

jas darbas, kurio visuome
nė reikalauja!

J. Ramanauskas.
Liepos 27 d. ryte mano VIII-8—39.

Philadelphijos Piknikas
Naudai Dienraščio “Laisvės”

✓
šis piknikas bus sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September
Ant rytojaus bus šventa, tai bus geras poilsis po pikniko

$175.00 PINIGAIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO
Rengėjai skiria pinigines dovanas prie įžangos bilieto.
Pirma dovana $50. 5-kios dovanos po $10 ir 15 po $5.

•
Bus graži (Jailes programa, kurią pildys:

Johnson City ligonbutyje. 
Drg. Al. Marčiuška yra ”LDS 
6 kuopos narys. Linkiu nuo 
savęs išauginti gražią ir svei
ką dukrelę.

J. K. Navalinskiene.

įspūdžiai iš Organizacijų At
stovu Pasitarimo ir Pasau

linės Parodos
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

gieji vidurinės klasės lan
kytojai, kuom skiriasi nau
jasis pasaulis nuo senojo!

Aplankius Parodą
Pirmadienio rytą mus vi

sus, shenandoriečius drg. 
Kuzmicką ir Naravus, 
brooklyniętį.A Pakalniškį ir 
mane, gerbiamas pilietis P. 
Kapickas savo mašinoj nu-

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

kelionė buvo smagi ir ne
nuobodi.

Mano 5 Dienų Atostogos
Viena diena kelionės ir 2 

dienos klasinės prelekcijos, 
kurias aš taip myliu tankiai 
turėti. Dvi dienos aplanky
ti Pasaulinę Parodą ir nors 
dalinai su ja susipažinti, tai 
mano buvo didžiausias pa
geidavimas.

Tam laikotarpy linksmas 
valandas praleidau sveikin
damasis su idėjos draugais. 
Teko susitikti su senais
draugais, kuriuos po kelis 
ir kelioliką metų buvau ne
susitikęs, o buvo ir tokių, 
kuriuos susitikau, kurių bu
vau nematęs virš, pora de- 
sėtkų mbtų. Daug naujų 
draugų pirmu kartu susi
pažinau; daug jaunuolių te-
ko susitikti, kurie užima 
vietą mūs pradėtą darbą 
nuosakiau tobulinti. Kaip

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y. 
Lyros Choras iš Baltimore, Md. 

Bangos Choras iš Elizabeth, N. J. 
Lyros Choras iš Philadelphia, Pa.

/

Prakalbą sakys R. Mizara
Diernaščio “Laisvės” Redaktorius

Piknikas prasidės 10 vai. ryte ir tęsis iki vėlai nak
čia. Kaip kitais metais, taip ir šiemet bus daug 

svečių iš kitų miestų.

Šis Didysis Philadelphijos Piknikas Bus

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

• I
Iš Brooklyn, N. Y., 10 busų važiuos į šį pikniką.

i Jau dabar laikas užsisakyti busuose vietas.

Kaina $1.75 į abi pusi (round trip)

---------------------------------——■— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —  -------------------------------------------------------------------- / —  -—-—

DIENRAŠČIO LAISVES \Al DAI

Naktinis Piknikas prie Mėnulio Šviesos
Rengia Visos Waterburio Darbininkiškos Draugijos

Pusė pelno nuo šio pikniko eis dienraščiui “Laisvei.” O kita pusė draugijoms, kurios rengia šį išvažiavimą.

no; ketvirta dovana— $10 
vertės gražus ir patogus La
dy’s Boudoir Chair, dovano
tas Lietuvių Furniture Ko. iš 
So. Bostono; penkta dovana 
$10 vertės Ship Bell’s mados, 
elektrikinis laikrodis, dovano
tas Prano Whitkino, laikrodi
ninko iš So. Bostono; šešta do
vana — $10 pinigais; 7-ta, 8- 
ta, 9-ta ir 10-ta dovana po $5 
pinigais; 11, 12, ir 13-ta do
vana sekančios trys lietuvės 
plaukų dabintojos dovanojo 
po puikų Permanent Wave iš 
Mayfair Beauty Shop ir Dor- 
chesterio, Rita’s Beauty Shop 
ir Frances Beauty Shop iŠ So. 
Bostono, ir dar kitų dovanų.

Seponas Minkus, vedėjas.

*Penkių Metų Radio Sukaktu
vių Piknikas

Jau artinasi laikas prie se
niai rengiamo pirmo Lietuvių 
Radio Korporacijos penkių 
metų sukaktuvių pikniko, ku
ris įvyks Augusto 27-tą, Keis
tučio Parke, East Dedhame. 
pradedant pirma valanda po 
pietų, šis piknikas bus įdo
mus ir tikrai linksmas. Pro
grama bus įvairi, kad palinks
mint jaunus ir suaugusius, vy
rus ir moteris, vaikinus ir 
merginas. Taipgi linksmins ir 
gros populiari Longino Buinio, 
Jr. Cavaliers Radio orkestrą 
šokiam.

Turėsime turtingą ir žavė- 
jančią kailinių koutų parodą, 
kurią statys žinoma, didžiau
sia Amerikos kailinių koutų 
krautuvė I. J. Fox Kompani
ja. Visa pikniko programa ir 
dalyviai bus nutraukti juda-' 
muose paveiksluose (moving 
pictures).

Po programai bus laimėji
mo traukimai. Bus $500 ver
tės laimėjimai, kurie yra se
kanti : Pirma dovana—$200 
vertės puikus kailinis koutas, 
dovanotas I. J. Fox Komp.; 
Antra dovana—tikietas trau
kiniu į New Yorko Pasaulinę 
Parodą ir atgal; Trečia dova
na— $45 vertės 1940 IZenith’ 
Ko. 6 tūbų radio setas, iš Ro
land Ketvirčio Kompanijos, 
laikrodininko iš South Bosto

Įvyks Šeštadienį, Rugp. 26 August
Lietuvių: Darže už Lakewood Ežero, Waterbury, Conn

i

' i

Vilijos Choras
vad. K. Strižauskp

Trumpa Prakalba
P. Buknys, “L.” Adm.

Ensemble Aidbalsiai, iš Brooklyn, N. Y., dalyvaus progra
moje, vadovybėj B. Šaknaitės.

Rugpj. 13 d. įvyko suvieny
tų draugijų metinis piknikas 
Portugalų Parke. Oras buvo 
gražus, tai ir piknikas buvo 
linksmas. Muzika , grojo per 
visą pusdienį, o jaunimas šo
ko kiek tik galėjo, žmonių 
buvo kaip vietinių, taip ir iš 
apylinkės, gražus būrelis. Ma
noma, kad piknikas nusisekė 
labai gerai. Liks keletas dole
rių pelno draugijoms.

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programa

Merry Makers
1 Orkestrą 

Grieš Šokiam

Įžanga 25c
Ensemble Aidbalsiai
vad. B. Šalinaitės

Tą pačią dieną įvyko Lais
vės Draugijos susirinkimas. 
Po visų kitų raportų sekė li
gonių raportai. Pasirodė, kad 
draugija turi keletą ilgai ser
gančių ligonių; Lazauskas, A. 
Sikorskis, J. Trockis, J. E. 
Šumskis, K. Jaškevičius. Vi
siems velinam greito pasveiki
mo ir kas galite, atlankykte 
ligonius.

Šiais laikais mūsų miestely
je darbai eina neblogai, bet iš 
kitur atvykusiam darbas sun
ku gaut.

Hudsonietis.

Šeštadienio, Aug. 19-to ra
dio programa per stotį WO
RE, 8:00 iki 8:30 vai. ryte 
bus sekanti:

1. žinios
2. Muzika.
3. Radio kontestas.

Sekmadienio, Aug. 20-to 
radio programa per stotį WO
RE, 9:30 iki 10:30 vai. ryte 
bus sekanti:

1. Joe Venner’s orkestrą iš 
So. Bostono.

2. Lyros Choras iš Gardne- 
rio, vadovaujant Adelei Ma- 
žeikaitei-CUnningham, akom- 
panist. Rožė Yvanukiutė.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Pradžia 7:30 vai. vaka
re ir tęsis iki vėlai 

nakčia.

* Gerbiamieji! Kaip matote, šis po mėnulio šviesa išvažiavimas bus gražus ir įspūdingas. Dainuos 
ENSEMBLE AIDBALSIAI iš Brooklyn, N. Y. Tai grupė puikiai išsilavinusių dainininkų, kuriam 
vadovauja kompozitorė panelė Šalinaitė. Taip gi dainuos mūsų vietinis VILIJOS CHORAS ir bus ki
tokių įvairumų programoje. Apart puikios programos šiame piknike bus daug svečių iš Brooklyno ir 
Bostono apielinkės. Būdavo ir kitais metais, o šiemet tai dar daugiau bus. Todėl visos Connecticut 
valstijos kolonijos privalo skaitlingai dalyvauti.

Čia taipgi buss vietinis kalbėtojas, kuris aiškins įvyksiantį miesto referendumą. Balsavimas bus 3 
d. spalio, 1939. tai bus išsprendimas ar norime, kad miestą valdytų čarteriuotas manageris, ar nori
me, kad būtų po senovei.



>> Penktadien., Rugp. 18, 1939 LAISVI Septintas puslapis

Pittsburgh, Pa.
Rugp j. 6 d. LDS 142 k p. 

laikytame susirinkime, nutarė 
paaukoti $5 Pgh. Liet. Mot. 
Kliubui, dėl pagelbėjimo pa
siųsti delegatės j ALM Seimą, 
kuris bus rugs. 7-8 ir 9 dd., 
Brooklyn, N. Y. ir $2 ALMS 
Komitetui dėl padengimo lė
šų. Taipgi kuopa pažadėjo 
duoti svetainę dėl vakarienės 
už dyką. Tai yra pagirtinas 
tarimas. Komisija savo rapor
te pranešė, kad keturių drau
gijų išvažiavimas bus rugp. 
27 d. ant Amšiejaus farmos. 
Prie kuopos prisirašė 1 narys.

prisiųskite. Susirinkimas pra
sidės šeštą valandą vakare, 
109 S. Washington St., Wilkes 
Barre, Pa. Visos ir visi daly- 
vaukit ir laiku.

J. T. Visockis.

bet pasistengkite visi būti šia
me Partijos dideliame išva
žiavime.

—I. A. V.

Cleveland, Ohio

Dabartiniu laiku kur tik ei
ni, tai tik ir kalba apie vaka
rienę, kurią rengia PLM Kliu- 
bas ant 19 d. rugp. Vakarienė 
bus LDS 142 kp. name, 3351 
W. Carson St., Pgh., Pa.

Kaip girdėjau, tai ir tikie- 
tų jau daug parduota. Matyt, 
kad mūsų draugės dirba ne 
ant juoko.

Esplento moterys, norėda
mos, kad būtų pasekmingesnė 
vakarienė, 10 d. rugp. turėjo 
bendrą pasikalbėjimą su sim- 
patikėms. ,Visos nutarė dirbt 
kiek galint. Prie kliubo prisi
rašė 6. Tai puiku.

Pgh. L. M. Kliubo Komite
tas labai nuoširdžiai užprašo 
visas ir visus, kuriems laikas 
pavėlins, atvažiuoti j šią va
karienę ir paremti jų darbą. 
Pittsburghe ir apylinkėj daug 
randasi progresyvių, tai kodėl 
nors vieną sykį nesueiti vi
siems? Aš prižadu būti.

Karvelių Tėvas.

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
Partijos narių, taip pat ir sim- 
patikai, pamenate draugus 
L Amter ir Wagenknecht, 
draugą A. Bimbą ir Benja
min. šie draugai pirmiau bu
vo Komunistų Partijos sekre
toriai ir organizatoriai Ohio 
valstijoj.

Dabar, minint istoriją Ko
munistų Partijos 20 metų gy
vavimo, tie draugai-vadai bus 
vyriausi kalbėtojai. Kai kurie 
jų organizavo Komunistų 
Partiją sykiu su draugu C. E. 
Ruthenbergu šioj valstijoj.

Lietuviai darbininkai taip 
pat yra nemažai prisidėję 
prie budavojimo Partijos, 
kaip ir kitos tautos. Todėl 
dabar, minint Partijos 20 me
tų gyvavimą, mūsų lietuviai 
taip pat turėtų šimtais daly
vauti šiame išvažiavime ir iš
girsti savo draugų vadų pra
kalbas.

Todėl, draugės ir draugai, 
nedėlioj, rugpjūčio 20, neuž- 
siimkite mažos vertės darbais,

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio^ “Lai
sves” bendrovės

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Rugpjūčio 20 d. įvyksta LDS 57 
kuopos metinis piknikas, jis bus gar
siajam lietuvių Olympia Parke. Bus 
koncertine programa, kalbės LDS 
Centro sekretorius J. Siurba iš 
Brooklyn, N. Y. Orkestrą, Pctrick- 
Alikoniūtės gros per visą dieną. —• 
Įžanga veltui. — LDS 57 kp. Kor.

(193-194) i

PONTIAC, MICH.
20 d. rugpj. įvyks piknikas Sa

dausko farmoje. Bus skanių valgių 
ir gėrimų, taipgi gera, muzika šo
kiams. Įžanga tik 10 centų. Prasidės 
nuo 2 vai. po pietų. (192-194)

BAYONNE, N. J.
L. A. U. Kliubas rengia paskutinį 

šio sezono pikniką. Įvyks 20 d. rug
pjūčio. Parkas atdaras nuo 10 vai. 
ryto. Bus skanių valgių, gėrimų ir 
visokių žaislų. Įvyks Willick’s Far- 
moj, Stiles St., Linden, N. J. Bušai 
išeis nuo Kliubo, 329 Broadway, 
Bayonne. Kiti galite važiuoti keliais 
25 ar 27 Highway iki Stiles St. Su
kitės po dešinei. (192-194)

Wilkes-Barre, Pa.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

SOUTH BOSTON, MASS.
Kubiliūno Radio Programa

Nedėlioj, August 20, iš WCOP sto
ties 1120 ke. programą pildys daini
ninke Marijona Miltcnaitė ir Wor- 
cestcrio Aido Choro Merginų Grupė, 
vadovybėj J. Karsokicnės.

(192-194)

THOMPSON, OHIO
Didelis farmorių piknikas įvyks 

nedėlioj, rugpj. 20, pas Grinius. Pra
džia 11 vai. ryte ir tęsis iki vėlu
mos. Rengia ALDLD 51 ir LDS 224 
kuopos. Draugas Grinius išrinko 
gražiausią vietą ant savo farmos; 
pastatė didelę šokių platformą ir ba-

Visiems Lietuvių Komunistų 
Frakcijos Nariams Žinotina
Rugpjūčio 20 dieną įvyks 

kitas frakcijos narių susirinki
mas, kur bus pilnai apkalbėta 
visi nutarimai, koki buvo pa
daryti lietuvių komunistų kon
ferencijoj, liepos 29-30 dieno
mis, Brooklyn, N. Y.

Šiame susirinkime būtinai 
turi dalyvaut ir iš kitur drau
gai, kaip tai, Plymouth, In
kerman, Wyoming, Pittston. 
Jeigu nevisi, tai nors atstovus

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
. 411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIU
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai a

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

STEAMBOAT INN--“. .
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

Chroniškos Ligos Gydomos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, IIE- 
MORRIIOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MftS- 
LAŽARNftS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterį) 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės i Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 
stovį be jokios jum prievolės. Daromi Kraujo ir 
šlapimo Tyrimai, X-Spindulial. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal Išgalių. IŠTYRIMAS DOVANAI

DR. L. ZINS (Praktikuojąs jau
27 Metus)

110 East 16 St., N. Y. Tarp 4th Avė. ir Irving PI.
-Valandos 10 A. M. iki 8 P. M. ' Sekmad. 10 iki 2

rą dėl. baliavojimo. Kviečiame visus 
atsilankyti į mūsų didyjį pikniką ir 
linksmai laiką praleisti puikiame so
dne ir tyrame ore. Vic’s LanDerS, 
grieš lietuviškus ir amerikoniškus 
kavalkus šokiams. Bus užkandžių ir 
gėrimų (192-193)

BALTIMORE, MD.
Vietos Lietuvių Literatūros Draug. 

25-ta kp. rengia linksmų išvažiavi
mą, sekmadienį, rugpj. 20 d. M. Ku
činsko Beer Garden, Hammond Fer
ry Rd., netoli Potapsco upės tilto. 
Prasidės 10 vai. ryte. Kaip skaniais 
valgiai, šaltais gėrimais, taip šaunia 
įpuzika, patenkinti jausitės. Todėl 
proga linksmai kiekvienam laiką 
praleisti. — Komitetas. (192-194)

PHILADELPHIA, PA. s
Lietuvių, Rusų ir Ukrainą Liaudies 

namo piknikas įvyks 20 d. rugpjūčio. 
Felix Clauss Farmoj, Rhawn and 
Coldon Sts. Lietuvio Romonausko 
orkestrą grieš šokiams. Bus užkan
džių ir gėrimų. Kelrodis: Paimkite 
gatvekarį No. 50 Fox Chase ant 5 
gatvės, važiuokite iki galui linijos, o 
čia busas nuveš už dyką j pikniko 
vietą. Arba No. 5 gatvekarį Frank
ford Elevatorc, iki Margaret St. ir

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
Kumas padarė naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą... 
garsų per apie šimtą metų... už 
puse kainos. Setas susideda iš 8 ka- 
valkų kiekvieno: peilių, šakučių, gar
dumynam ir sriubai lėkščių ir sriu
bai šaukštų ir šaltiem valgiam šaku
čių; sviestui peilis, 16 arbatinių ir 
cukrui šaukštukų.

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

Šaltiem valgiam šakutės, sviesto 
užtepimui ir po vieną naudojamieji 
kavalkai už pusę kainos—duodami 
tik ribuotu skaičium.

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

tarpę Graham ir Manhattan Avės.
Tel.: Stagg 2-2173 

EKSPERTAI TAISYME

Kita krautuvė randasi 
PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

paimkit karą No. 59 iki Griffith St. 
Čia’pasukite po kairei ir šekit iška
bas iki piknikui. Automobiliu va
žiuokite iki Roosevelt Blvd, ir Ox
ford Circle. Čia paimkite Cost or' 
Road iki Rhawn St., paskui pasukite 
po kairiai ir šekit iškabas iki vietos.

(192-194)

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt.
Reikalaukite visur to vardo

SODfiS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue

NEWARK, N. J.
o

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

KAM SIRGTI? I
Kaip sako geriausiai pripažinti 

Medicinos, Mokslo ir Mitybos Žino
vai, Sodium yra vienas iš galingiau
sių tirpinančių elementų ir todėl ga-1 
na tikraį galima nurodyt jo reika-j 
lingumą tokiuose atsitikimuose: Su-1 
kietėjime Arterijų kraujagyslių, Su
stingimo Sąnarių, Akmenėlių Pūslė
je, Tulžyje ar Inkstuose. Jis taipgi 
sėkmingas Rakščių Perviršio Naikiu-1 
tojas, ir todėl gali būt naudingas 
prieš Acidosį, Rlieumatizmą, Arthri-, 
tj, Nervų Įdegimą. Jis gali puikiai' 
veikt kaip vaistas nuo: Smagenų ir! 
Nervų Pavargimo, Neuralgijoj Ke
penų ir Panašių Ligų, taipgi nuo 
Apetito Praradimo. Jis prisideda 
prie: Stiprumo, Energijos, Ištver
mingumo. “Sodcom” turi savyje su
kuoptą Gamtinio Maisto Pamatą, su
spaustą tabletėlėse, parankumui. 
Kaina: 1 bonka $1.10 10 bonkų 
$10.00. Užsakymai priimami iš visur, 
supakuojami ir išsiunčiami tą pačią 
dieną.
Geo. Stanley, žymus Maisto Moksli

ninkas ir Sveikatos Mokytojas 
nuo 1918 m.

STANLEY SCIENTIFIC DIET 
SERVICE

57’/z Milton Ave., Amsterdam, N. Y.

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave. ‘ 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
• Tel. Virginia 7-4499

FRANK DOMJKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

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

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyrų Siūtų, Lengvų ir Žieminių Palty

Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas ir audimai 
bus brangesni šį rudenį.

Štai kai kurios mūsų kainos! dkl 4
0 verkautai vertės $20.00, dabar.. . * L* O VSiūtai ar

Siūtai ar O verkautai vertės $22.50, dabar. »

0verkautai vertės $24.50, dabar..

$16,50
$18.50Siūtai ar

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NAR1NS SONS
670 Grand St.,, cor. Manhattan Ave.,

Brooklyn, N. Y.

4
4
4
4
4
4
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4
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Ą VIENATINIS LIETUVIŠKAS
|QL v a d a d ivr a Q

Savininkas
Ji Muzika ir Floor Show kiekvieną
V penktadienį ir šeštadienį

/ Degtinės, Konjakai, Vynai,
Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street - Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Office Phone
EVcrgreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

NOTARY 
PUBLIC

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

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Open Day and Night

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

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

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

Sun. all day and night

VKRPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y-
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stage Street Braoklm H. Y- 
' SKELBKITES “LAISVĖJE”



Aštuntas puslapis LAISVE Penktadien., Rugp. 18, 1939

patys atsišaukia, prašau rašyti seka
mu antrašu: Joseph Shay, 27 Cox 
St., Hudson, Mass. BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

POTVYNIS 1 PRAŽUDĖ, 
DAUG IŠGĄZDINO

Adomas Jezavitas Išvyksta Lietuvon;

Pereitą trečiadienį lietus j 
ti^ pamargino šaligatvius ! 
“Laisvės” apylinkėj, bet ke-j 
liolikos minučių važiavimo at-1 
stūmė lietus prakiuro tarsi iš ' 
kibiro ir buvo priežastim 1 Į 
žmogaus mirties, tūkstančių j 
žmonių išgąsčio ir pavėlavi- ; 
mo namo keliomis valando- i 
mis.

Išleistuviy Bankietas Šeštadienį
ŽINIOS APIE LIETUVIŲ 

STYGŲ ORKESTRU

Per visą rytą kabėjęs ant
didmiesčio tirštas juodas de
bests po pietų pasisuko link
p ri e m i esč i ų A st o r i j o.s ir
Woodside, ()ueens. Bėgiu va-
landos iškrito iki dviejų c ol ių
lietaus. Gatvės patvino, galiu-' 
gos srovės pradėjo veržtis į j 
subves pro stočių atvaras. Pa- i 
sėkmėj, Independent subvės 
tuneliuose sulaikyta 13 trau- I 
kinių, užtvėrė požemiuose Į 
2,000 keleiviu. Tūli motorma- 
nai dar galėjo savo trauki
nius pristumt prie stočių, ke
leiviai išlipo paprastais laip
tais, bet kiti buvo pertoli nuo 
stočių ii- pajėgai nutrūkus su
stojo tuneliuose. Juos 
tižiojo lauk siaurais 
takeliais greta bėgių, 
vietomis buvo apsemti 
pėdomis 
sulaikyta 9 valandas, ilgiausis 
sulaikymas miesto istorijoj.

Mirtis ištiko WPA darbinin
ką Manna prie liaudies moky
klos 10. Apie 10 iš 250 pro
jekto darbininkų subėgo į di
delę grabę po 
forma, pastyta 
pilt. Griūdama 
mušė Mauną ir 
tus.

Adomas Jezavitas

Lietuvių Stygų Orkestros 
pamokos įvyksta ketvirtadie
nių vakarais, Liet. Am. Pi
liečių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Visi stygininkai 
kviečiami lankytis, ir laiku, 8 
valandą.

Brooklyn© Biznierių Aukos 
Stygų Orkestros Palaikymui

M. Sirnonavičius, 426 So. 
5th St., aukojo $5; S. Misiū
nas, 473 ,Grand St., $2; J. ir 
G. bučernė,, 325 Grand St.,

M. Liepus, 324 Devoe St., 
Varpas Bakery, 42 Stagg 
$1 ; Ch. Shimanskas, 380

Grand St., $1 ; J. Dorpikaitis, 
417 Lorimer St., $1; Wm. 
Skuodis, 564 Wythe Ave., $1; 
R. Yyrevicz, 343 Broadway, 
$1; J. Zeidat, 411 Grand St., 
$1; S. Masiulis ir F. Zonis, 
518 Grand St., $1.

Vėlesnėse žiniose apie Liet. 
Stygų Orkestrą bus daugiau 
biznierių vardų. f

G. Klimas.

C H A R LES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Stn. 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberini

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

$2;
$2; 
St.,

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei- 
ir

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. El). W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

išve- 
tunelio 
Bėgiai 
4-m is

vandens. Važiuoto

medine plat- 
cemcntui 

platforma 
sužeidė 3

su
it ž-

point gyventojų skiepai užlie
ta vandeniu. Gi paties did
miesčio centro taipgi didžiu
mos Brooklyno gyventojai tuo 
laiku laistė savo kiemus gel
bėdami nuo sausros.

Rengiasi Motery Seimui, 
Parodai ir Bankietui

už jų sek-

gražus pra- 
iš draugių

lėšų 
rengė-

rugsėjo
Palace

Artinantis moterų didžio
sioms iškilmėms (jos bus už 
3 savaičių, 7, 8 ir 9 dienomis 
rugsėjo, Brooklyne), ne tik 
brooklynietės, bet ir visų apy
linkių moterys rengiasi visais 
būdais darbuotis 
mingumą.

Vėliausis labai 
nešimas atėjo
greatneckiečių, kad jos aprū
pins Moterų Šeimini Bankietą 
gyvomis gėlėmis. Tai 
brangi parama, didelis 
taupinimas bankieto 
joms.

Bankietas įvyks 
9-tos vakarą, Central
didžiosiose salėse, 16-18 Man
hattan Avė., Brooklyne. Jame 
dalyvaus anie šimtas viešnių 
delegačių, taipgi nemažai ki
tų tolimų svečių bei viešnių ir 
šimtai lietuvių iš paties Broo
klyno su apylinkėmis. Bankie
tui įžanga $1.25, vien šokiams 
25c.

Rankdarbių Paroda bus 
Brooklyno Muzejaus patalpo
se, greta Seimo. Už geriau
siu^ dirbinius 3 dovanos pini
gais : $25, $15 ir $10.

Paskutinės Dienos Rank
darbiams

Rankdarbiai turi būti pri
statyti xBrooklyno Muzėjui ne 
vėliau 21-mos šio mėnesio. 
Tas reiškia, kad jie tuojau, 
skubiai turi būti atsiųsti-at- 
nešti Seimo šaukėjų Komiteto 
sekretorei K. Petrikienei, 221 
So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Miestavos subvės Roosevelt 
Ave. stotyje sulaikyti du jau
ni vaikinėlia! su didokais pun
dais. Jie sakėsi nešą kempės 
reikmenis, bet patirta, kad 
tai vagižių grobis.

Jaunas brooklynietis lietu
vis muzikas Adomas Jezavi
tas rengiasi vykti Lietuvon

Kauno 
lanky- 
Lietu-

Ten

JONAS
Marion St.,

grupių ir
Iš senų 
lūs i r

t na u jus 
Bsudarau 
Brikoniškais.
■j kai ui esant 
Epadidinu tokio 
|» dydžio, kokio pa- 
’ geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom,
STOKES
kam]). Broadway512

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

Išvyksta Lietuvon
Marijona Baltulioniutė, Lie

tuvių Moterų Apšvietos Kliu- 
bo narė, išvyksta Lietuvon ke
letui mėnesių apsilankyti, pa
sisvečiuoti pas saviškius gimi
nes ir senus draugus. Išvyks 
švedų 
sholm 
19-tą. 
laiku,

Marytė, kaip mes ją pa
prastai vadiname, yra nuola
tinė, pas i r į žus darbuotoja. Iš 
amato dabintoja, pastaraisiais 
metais dirbo Geo. Stasiukaičio 
gražinimo sali on e, 
N. J. Rodos, toloka, 
jai nebuvo kliūtimi 
svarbesn i uose m ūsų 
se, suteikt 
m uose 
Tapigi 
Moterų c

linijos laivu Kung- 
šį šeštadieni, rugpjūčio 
Laivas išplaukia pietų 

nuo W 57th St., N. Y. ‘ 
kaip mes ją

mūsų 
graži n i mos i 
y ta žymi 
Skyriaus 

dabar,

tęsti muzikos studijas 
Konservatorijoj, kurioj 
tis jis nesenai gavo iš 
vos valdžios stipendiją,
lavinsis apie du metus laiko. 
Išvyks Holandijos laivu Sta
ten d am rugpjūčio 24 d.

Jezavitui išleist — jam pa- 
linkėt laimingos kloties ir pa- 
remt finansiniai — ruošiamas 
bankietas įvy^s jau ryt vaka
rą, rugpjūčio 19-tą, šeštadie
nį, SLA salėj, 197 Grand St., 
Brooklyne. Pradžia 7:30 va
karo. Įžanga $1.50 asmeniui.

Jezavitas yra gimęs ir au
gęs Brooklyne ir čion įgavęs 
pradžią muzikoje. Pastarai
siais šešiais metais yra pildęs 
daugelį radio ir scenoj pro
gramų Naujosios Anglijos 
valstijose, taip pat dalyvavęs 
ir šios apylinkės lietuvių pro
gramose.

Linkime gerų sėkmių siek- 
tis į muzikos aukštumas.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Aleko Jankausko ir Pe

tro Jankausko, Alytaus Apskr., Stak
liškių Pašto, Pirmo Pakravo (?). 
Mano pavarde po tėvais Jankaus
kaitė, po vyro šeškauskienė. Jeigu 
kas žinote kur jie yra, arba tegul

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand ^street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

MMMMMMMMMMMMMMMMM

I 1

Mateušas Sirnonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties

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

Cliffside, 
tačiau tas 
dalyvauti 

veiksniuo- 
susirinki- 
pamokų. 

“Laisvės” 
bend radar-’

rengdamos! iš
vykt, juk turėjo savų darbų, 
tačiau atvežė Brooklynan 
blanką su nemažai surinktų 
aukų Moterų Seimo paramai. 
Pareigos pas ją svarbiausioj 
vietoj.

Linkime Marytei smagios 
kelionės pas saviškius, ramaus 
poilsio ir vežinai nauja ener
gija mūsų tolimesniems dar
bams laimingai sugrįžti pas 
mus.

PUBLIC NOTICES
Notice is hereby given that Modern 

Maid Food Products, of Brooklyn, 
N. Y. has registered its trademark: 
MODERN MAID with the Secretary 
of State of New York to be used on 
foods, beverages and grocer’s sundries 
of every class, and for machinery for 
preparing displaying and or vending 
same. (192-209)

PRAMOGOS
GREAT NECK, N. Y.
sekmadieni, rupj. 20 d. A. J.

D-gė.

Iš LID 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Rugpjūčio 10-tą įvykusiame 
susirinkime narių dalyvavo 
nemaža’, bet pagal kuopos 
narių skaičių, tai 
Orui atvėsus, bus 
prelekciios kožną

permažai. 
rengiamos 
susirinki

mą ir tuo būdu bus galima
sukviesti daugiau narių į 
sirinkimus ir gauti naujų

su-
na-

na-

ir parašus 
o Linco! n o 
sušelpimui 
tikietukai.

ši
Kasmočių svetainėje įvyksta puikus 
bankietas su gražia /programa ir šo
kiais, kurį rengia Spaudos Komitetas 
paramai darbininkiškos spaudos. To
dėl mes kviečiame visus kaip Great- 
neckiečius, taip pat ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti taip nepaprastai 
puikiame ir svarbiame parengime. 
Prasidės 4 vai. Programa ir valgiai 
6 vai. vakare. (192-194)

Pranešimas
Pirmyn Choras yrą nusamdęs di- j 

delį ir puikų busą važiuoti j LDS 
3-čio ’apskričio pikniką, kuris įvyks 
rugpj. 27 d., Cranford, N. J. No
rintieji važiuoti sykiu su choristais, 
prašome užsisakyti vietą ant buso 
pas kom. narius J. Klašton, ir P. 
Bečį arba ir pas kitus choristus. 
Kelionė j abi pusi tiktai vienas do
leris. — \Greatncckietis.

' (192-193)

PRAŠOME NAKVYNIŲ
Moterų Seiman, kuris bus 7, 8 ir 9 

rugsėjo, atvyks daug moterų iš vi
sos Amerikos. Visi galintieji suteikt 
nakvynių, prašomi pranešt A. Visoc- 
kienei, 180 Hooper St., Apt. 35, arba 
O. Depsienęi, 256 Union Avė. — Ko
misija. (192-1941

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė, ar-

Iš raportų pasirodė, kad 
riai dirba, ant plačios papė
dės: re/lka aukas 
ateivių gynimui, 
Brigados veteranų 
yra pardavinėjami

Centro sekretorius D. M. šo-į 
lomskas raportavo, kad nauja 
knyga apie lietuvių rašytojui’ t fl Pį^u6,ioj £61 įaugia12?for™aįjų’ 
sekantį susirinkimą* 
dalinama nariams.

Kuopa nusitarė
pietus 19-tą spalių. Įžangos ti-1 
kietai tik $1 ypatai.

1 Kuopos Koresp

D. Maglietto, 47 fn., rastas 
pasikoręs savo krautuvėj, ę83 
Grote St., Bronx.

. J prašome kreiptis po antrašu: G. Bie- 
jau DUS (jerrnan) 44 Boerum St., Brooklyn, 

.N. Y.

8ureng'' išRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam

bariai. Gražūs, šviesūs kambariai. Ga- 
F na pasirandavoti vieną ar kelis. 
Atsišaukite bile laiku:

\ CHARLES STEINEY,
’05 Reid Avė., karhp. Lexington Av. • 

Brooklyn, N. Y.
(192-194)

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
EI Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus
Q pelkele savo taverną į naują vietą

Įjį Puiki Restauracija
^■99 Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus

** alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis. s 

|Į|r REPUBLIC BAR & GRILL n

492 Grand St., Brooklyn, N. Y. E

'rTTTTTTTTTTTTTTTTTT^ww wm mt mt

RtPUBlK

L1®O jtOa 

n feo-

ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

XAVERAS STRUMSKIS*

5AVA5 PA5 5AV^

CALIFORNIA 

FORT

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie WINEJ"

Pasaulinių Fery

Fairview Restaurant & Bar
AND

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

Vieta maSinom pastatyt, ši įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance i forus.

1 110-62 Corona Ave.
/ CORONA, L. I., N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115

Lietuviai 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.

Telefoną* E V er green 7-1661

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(šaldytuvai Nužemintom Kainom)

E
. $9.50 už jūsų seną šaldytuvą (ice 

9 box), nepaisant kaip senas ar ma« 
W 9 žas jis būtų, nežiūrint, kad ir už- 

9 . langinė dėžė.

9 BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri 
9 jums patarnaus, suteiks visas in- 

__ 9 formacijas jūsų patogumui. Jei jūs 
9 gyvenate per toli, tai mūsų repre- 
9 zentatorius atvažiuos pas jus su 

automobiliu ir atsiveš jus į mūsų 
9HR9I * showroom (parodos kambarį).

Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiaus) Saldytuyą už taip žemai kai $3.50 | mėnesi. Pamąstykit! 

Juk tai pigiau, negu kad ice-box’is kainuoja per mėnesj.
Naudokitės Proga! Tai Yra Ribotam Laikui

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

Charles D’Orazio & Son
139 Meeker Ave.
Brooklyn, N. Y.

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuvė

A. WEITZNER
V E R T E I V I S \

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

„ Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

•

301 Grand Street Telefoną.
Brooklyn, N. Y. EVergreen 7-6673

■ -




