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kaipo

Anglų Valdovai Kurstė Na- 
zius Karan prieš Sovietus; 
Tatai Parodo Fonografiniai 

Užrekorduoti Jų žodžiai

MASKVA. — Rugpjūčio 23 d. čia tapo pasirašyta sekamoji 
nepuolimo (nekariavimo) sutartis tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos:

VOKIEČIAI ISIBRIOVĘ Į 
LENKIJĄ

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Tūla reakcinė spauda daro 
tokias išvadas:

“Pasirašydama nepuolimo 
sutartį su Vokietija, Sovietų 
Sąjunga pardavė Lenkiją Vo
kietijai ...”

Kaip jūs galit parduoti tą, 
ko neturite? Lenkija niekad 
nebuvo Sovietų Sąjungos. 
Lenkijos ponai, kurie tą 
kraštą valdo, visuomet buvo 
artimesni Hitleriui; jie buvo 
ir tebėra didžiausi Sovietų Są
jungos priešai.

Kai buvo pasklydę gandai, 
kad Sovietų Sąjunga teiks pa
galbos Lenkijai, kai pastaroji 
kariaus su Vokietija, tai Len
kijos valdžia pareiškė • neįsi- 
leisime ant Lenkijos žemės nei 
vieno Sovietų raudonarmiečio,

SUTARTIES TEKSTAS
Vokietijos valdžia ir Sovietų Sąjunga, norėdamos sustiprint 

taikos stovį tarp Vokietijos ir Socialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungos ir dvasioje nustatymų neutralumo (bepdsiškumo) su
tarties, padarytos 1926 m. balandyje tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos, nutarė tai, kas čia seka:

Skyrius I
Abidvi susitariančios šalys pasižada susilaikyt nuo bet kokio 

prievartos (jėgos) žingsnio, nuo bet kokio užpuolimo veiksmo ir 
nuo bile atakos iš vienos pusės prieš antrąją, .kaip nuo pavienio 
veiksmo, taip ir nuo veiksmo sykiu su kitomis valstybėmis.

Skyrius II
Jeigu viena iš darančių šią sutartį šalių būtų kariškais veiks

mais užpulta kurios nors trečios valstybės, tai antroji šalis jokiu 
būdu nerems tą trečią valstybę.

Skyrius III
Valdžios šių dviejų susitariančių šalių palaikys ateityje nuo

latinį susisiekimą tarp savęs vesti pasitarimus, kad viena galėtų 
informuot antrą klausimais, paliečiančiais bendrus vienos ir an
tros šalies reikalus.
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USA Komunistų Partijos se

kretorius, Earl Browder, sako:
“Laikraščiai daug rašo, būk 

padarymas tarp SSSR-Vokieti- 
jos nepuolimo sutarties reiš
kią pakeitimą Sovietų Sąjun
gos nusistatymo; būk tas už
duosiu Lenkijai smūgį, ir tt. 
Viskas tas yra nesąmone, nors 
toji nesąmonė (tie plepalai) 
pasitarnauja Hitleriui.”

Browderis nurodo, jog tai 
nėra jokis Sovietų Sąjungos 
politikos pakeitimas. Priešin
gai, tai senos taikos politikos 
tęsinys. Sovietai gali padaryti 
nepuolimo sutartį su bile 
kraštu, kuris tik jai tą pasiū-

KRISLAI
Kam Pardavė?
Ką Mano Browderis?
“Keleivio” Nuomonė.
Bjauresni ir už'Hitlerį. . .
Ginklas Taikai.

• Rašo R. Mizara
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VOKIETIJA PASIRASĖ NEPUOLIMO SUTARTĮ SU SSRS
VOKIETIJOS NEPUOLIMO SUTARTIS SU SOVIE

TAIS YRA TAIKOS ĮRANKIS, SAKO KOM. 
PARTIJOS SEKRETORIUS BROWDER

Bile Šalis Pasaulyje Galėtų Padaryt Tokią Sutartį su Sov. 
Sąjunga; Tai Visai Skirtingas Dalykas nuo Municho

O kiek tai paliečia Lenkiją, 
tai patys Lenkijos atsakom in
gi žmonės pareiškė spaudai, 
jog ši nepuolimo sutartis Len
kijos nepaliečia.

—o—
Vyriausias smūgis,

pasėka nepuolimo sutarties 
pasirašymo Maskvoje, aišku, 
kris ant Japonijos imnerialis- 
tų galvų. Sovietų Sąjunga, 
turėdama laisvas rankas va
karuose, galės kur kas dau
giau padėti Chinijos žmonėms 
išvyti iš savo teritorijos įsi
veržėlius. 

—o—
Apie šią nepuolimo sutarti 

“Keleivis” (iš rugpjūčio 23) 
rašo:

“Tai yra didžiausis smūgis 
Anglijos ir Francūzijos reak
cininkams, kurie tyčia leido 
Vokietijai sustiprėti, tikėda
miesi galėsią ją supiudyti su 
Sovietais. Jie leido fašistams 
ir Ispanijos respublika sunai
kinti, bijodamiesi, kad ji ne
virstu Sovietų Rusijos šalinin
kė. Dabar Ispanija tapo di
džiausias dieglys Francūzijos 
pašonėj ir pavojus Anglijos 
Gibraltarui...”

Toliau :
“Tos ‘demokratines’ vals

tybės (Anglija ir Franci ja.— 
R. M.) ištikrųjų lošė bjaurią 
politiką. Visu pirma jos 
norėjo supiudyti Vokietiją su 
Sovietais. Kai Vokietija atsi
sakė rusus pulti, o vietoj to 
pareikalavo savo kolonijų iš 
Anglijos ir Francūzijos, tai 
Paryžiaus,ir Londono ‘demo
kratai’ pradėjo laižvtis prie 
Maskvos, kad ji padėtų jiems 
apsupti Vokietiją. Bet ir rei
kalaudami iš Rusiios tokios^ 
rizikingos talkos, jie’ iš savo7 
pusės jokios pagalbos rusams 
nenorėjo prižadėti. Rusai pa
imate. kad dėtis i kompaniją 
su tokiais veidmainiais yra pa
vojingas žaislas. . . ”

)

“Keleivis” mano, kad “An
glijos Chamberlainas ir Fran
cūzijos Daladier negeresni už 
Hitlerį. Jie yra da biauresni 
reakcininkai, negu jis (Hitle- 

< ^ris). Dabar gal ir jiems ateis 
«

New York. — Reporte
riai kapitalistinių laikraš
čių supuolė klausinėt Earl 
Browderj, sekretorių Ame
rikos Komunistų Partijos, 
kaip jam atrodo: ar Vokie
tijos ir Sovietų nepuolimo- 
nekariavimo sutartis nepa
sitarnaus naziams “prieš” 
Lenkiją ir demokratines ša
lis. Browderio atsakymai 
įrodė, jog ši sutartis, visai 
priešingai, yra smūgis fa
šistiniams užpuolikams ir 
jų sėbram “munichiečiam,” 
o tarnauja palaikymui pa
saulinės taikos.

Kapitalistų spaudoj kelia
mas lermas prieš Sovietus 
dėlei tos sutarties yra netei
singas ir dirbtinis. Nes So
vietai, darydami nepuolimo 
sutartį su Vokietija, sekė 
tik senąją savo politiką —q 
palaikyt taikius ryšius su 
visomis šalimis, sakė Earl 
Browder:

“Kas gi čia keisto, jeigu 
Sovietai pasižada neužpult 
Vokietijos, o Vokietija ne
užpult Sovietų? Tai puikus 
pavyzdys visom pasaulio ša
lim—pareikšt, kad jos ne
užpuls viena kitos.... nors 
mes ir netikime Hitlerio 
daromomis sutartimis. Ir 
jeigu Hitleris sutinka ne
užpult Sovietų Sąjungos, 
tai todėl, kad Sovietų Są
junga yra prisiruošus kari
niai ir politiniai; štai kur 
argumentas, kurį naziai la
biausiai supranta,” kaip 
pareiškė drg. Browder:

“Pasakos, būk šia sutar- 
čia Sovietai pakeičią savo 
politiką, būk tuomi jie ker
tą smūgį prieš Lenkiją, tai 
yra tik nesąmonė.

“Patys Lenkai visai nesi
rūpina dėl t(j>, būk tai bū
siąs smūgis prieš Lenkiją, 
kaip rašo ir NeW Yorko 
Times korespondentas,” — 
pastebėjo Browderis:

“Bet pranešimai iš Tokio 
(Japonijos sostinės) rodo, 
kad Japonija visai netiki, 
kad derybos dėl nepuolimo 
sutarties tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos stiprintų 
(fašistinę) Ašį.

“Sovietai, pagal savo pri
imtą pastovią politiką, ne
gali atmest nekariavimo su-

galas...”
Tai teisingai pasakyta!

Padarymas šios- nepuolimo 
sutarties, mano Earl Browde- 
ris, yra ginklas taikai, 
ginklas prieinamas 
tautoms.

Daugi žmonių mano, 
sutartis gali pasitarnauti pa
saulio taikai daugiau, negu 
kas nors iki šiol.

Tasai 
visoms

kad Ši

tarties, siūlomos bile kai
myno; tai jie negalėjo at
mest ir nepuolimo sutarties, 
kurią Vokiečiai siūlė Sovie
tam.

“O pasakos, būk ši sutar
tis tarp Vokietijos ir So
vietų reiškianti politinį jų
dviejų susitarimą, yra tik 
kapitalistinių laikraščių iš- 
mislas ir propaganda prieš 
Sovietus.

-“Jau daug metų kai So
vietų Sąjunga buvo pada
rius nepuolimo sutartis su 
Italija ir Vokietija; taigi 
dabartinė sutartis nepakei
čia santikiu tarp Vokieti
jos ir Sovietų šalies.

“Kas nesutinka su tuom, 
jog Sovietai daro nepuolimo 
sutartį su Vokietija, tas, lo
giškai kalbant, jis užgiria 

(vienos šalies užpuolimą ki
tos.

“Kapitalistiniai Amerikos 
laikraščiai klydo, kada jie 
rašė, būk ‘laikas’ ir sąlygos 
reikalavę, kad būtų pada
ryta Municho sutartis prieš 
Čechoslovakiją. Taip jie 
klysta ir dabar pasakoda
mi, būk Sovietai ‘ne laiku’ 
darą nepuolimo sutartį su 
Vokietija.

“Kai kas sako, būk Vo
kietijos nepuolimo sutartis 
esąs naujas galingas Hitle
riui ginklas. Bet Anglija ir 
Franci j a labai lengvai galė
tų gaut galingą ginklą, jei
gu jos norėtų,” — jeigu jos 
sutiktų padaryt bendro ap
sigynimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga, kaip kad pabrėžė 
Amerikos Komunistų Parti
jos centro sekretorius E. 
Browder:

“Jeigu Hitleris pasirašo 
šią sutartį su Sovietais, tai. 
tik todėl, kad jis mato, jog 
jis negali vest užpuolirno 
karo prieš Sovietų Sąjungą. 
O kas liečia Lenkiją, tai 
Lenkų valdžia iki šiol vis 
atsisakė daryt bet kokią 
apsigynimo sutartį su Sin 
vietais prieš užpuolimą” (iš 
Vokietijos pusės)... Pa^yš 
Lenkijos valdovai pasirodė 
nenorį Sovietų talkos Len
kijai ginti.

Ar Sovietai duotų me
džiaginės paramos Lenkijai, 
jeigu naziai užpultų ją? Į 
šį klausimą atsakydamas 
Browderis nurodė į Sovie
tų paramą užpultom Ispa
nijai ir Chinijai.

“Jeigu Lenkija norės, tai 
Sovietai duos pagelbos ir 
jai” (nežiūrint nepuolimo 
sutarties sū Vokietija).“Bet 
Lenkija iki šiol atsisakė nuo 
pagelbos iš Sovietų pusės,” 
užreiškė Browderis.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Paryžius, rugp. 24 d. — 
Franci ja mobilizuoja armi
ją iki dviejų niilionų vyrų. 
Prancūzų politikai beveik 
įsitikinę, kad būsiąs karas 
su Vokietija.

Franci jos žmonės pasiti
ki, kad Franci j a ir Anglija 
sumuštų Vokietiją ir Itali
ją

LENKIJA IR JO S KAIMYNAI

Skyrius VI
ši sutartis yra padaryta dešimčiai metų tokia sąlyga, kad jei

gu nei viena nei antra iš čia susitariančių šalių nepraneš už vie
nų metų pirmjio laikotarpio išsibaigimo, jog jinai yra nuspren
dus panaikint šią sutartį, tai sutartis automatiškai liksis galioje 
dar penkiem metam.

6 ■ *

, 'Skyrius VII .
Dabartinė - sutartis turi būt užgirta trumpiausiu galimu laiku. 

Užgyrimo dokumentais bus apsikeistą Berlyne, ši sutartis įeis į 
galią tuojaus, kaip tik ji bus pasitaisyta.
■ Sutartis parašyta vokiečių ir rusų kalbomis Maskvoj 1939 m. 
rugpjūčio 23 d.

Už Vokietijos valdžią (pasirašo) :
Ribbentrop.

Vardu Sovietų Sąjungos Valdžios:
Molotov.

Tekstas Nepuolimo Sutarties 
Tarp Vokietijos ir Sovietų

Skyrius IV
Nei viena nei antra iš susitariančių šalių nedalyvaus jokioje 

kitoje valstybių grupėje, kuri bus tiesioginiai ar netiesioginiai 
atkreipta prieš antrą šalį, dalyvaujančią šioj sutartyj.

Skyrius V
Jeigu kils skirtumai arba susidūrimai nuomonių tarp dviejų 

susitariančiųjų šalių bile .klausimais, tai šios dvi šalys išspręs 
tokius skirtumus arba susidūrimą vien tiktai per draugišką ap
sikeitimą nuomonėmis (bei derybomis) arba, jei reikės, per san
taikos komisiją.

/

Berlin, rugp. 24. — Plau
kia į Danzigą didelis Vokie
tijos karo laivas “Karaliau
čius.”

Tokio, rugp. 24. — Japo
nijos valdovai keikia Hitle
rį už padarymą nepuolimo 
sutarties su Sovietų Sąjun
ga. 1 \ j

ANGLIJOS VALDŽIA SPIRIA LENKIJĄ NUSI
LEIST MAŽIAM; LENKU POLITIKAI ABE

JOJA, AR JU ŠALIS PASIDUOS
Hitleris Užrėžė Anglijai, Kad Jinai Neturi “Jokio Biznio” 

Kištis i Kivirčus tarp Vokietijos ir Lenkijos
Berlin, rugp. 24. — An

glijos ambasadorius Vokie
tijai Sir Neville Henderso- 
nas turėjo penkiolikos mi
nučių pasikalbėjimą su Hit
leriu. Ir Hitleris jam taip 
“užpjovė,” kad Anglijos 
ambasadorius išėjo be žado 
po to pasišnekėjimo su Hit
leriu.

Ambasadorius Henderso- 
nas įteikė Hitleriui laišką 
nuo Anglijos ministerio pir
mininko Chamberlain. Laiš
ke Chamberlainas sakė, kad 
Anglija “ginsianti” Lenki
ją. Hitleris atsakė, kad Vo
kietija vis tiek turi siekt 
savo “tautinių gyvybinių 
tikslų” (prieš Danzigą ir 
Lenkijos Pomoržę). .Hitle
ris užreiškė, kad Anglija 
“neturi jokio biznio Rytinėj 
Europoj” (visų pirma Len
kijoj). Jis persergėjo An
gliją, kad jinai neduotų ■’ 
drąsos Lenkijai toliau prie
šintis Vokietijos reikalavi
mams.

Apart Anglijos premjero 
Chamberlaino laiško, Anglų 
ambasadoriui Hendersonui 
buvo Chamberlaino įsakyta 
Žodžiu pareikšt Hitleriui 
štai kas, — kad Anglija 
stengsis priverst Lenkiją 
duot Vokietijai naujus pa
siūlymus” (nusileidimus iš 
Lenkų pusės). Anglų val
džia išreiškė pageidavimą, 
kad Lenkijos užsieninis mi
nisteris Josef Beck asme
niškai pasimatytų su Hit
leriu arba su Vokietijos už
sieniniu ministeriu J. von 
Ribbentropu.

Varšava.—Politiniai Len
kijos rateliai labai abejoja, 
ar Lenkija priims Anglijos 
brukamus siūlymus, kad 1 
Lenkija nusileistų Hitleriui 
kas liečia Danzigą ir Lenkų 
Koridorių-Pomoržę.

CHINAI LABAI DŽIAU
GIASI SOVIETŲ SUTAR- 

ČIA SU BERLYNU

Chungking, Chinija, rug. 
24. — Chinai net gatvėse 
šoka iš džiaugsmo, kad So
vietai daro nepuolimo su
tartį su Vokietija. Jie su
pranta, jog Sovietai dabar 
galės duot Chinijai dar 
daugiau pagelbos prieš Ja
poniją, kuomet Hitleris pri
žadėjo neit karan prieš So
vietus.

Lenkija sumobilizavo jau 
iki 700 tūkstančių kareivių 
prieš nazius.

ORAS. — Būsią kiek lie
taus.

R u oškime išvažia
vimus - piknikus 
“L a i s ves” paramai. 
Jie yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Paryžius, rugp. 24. —Ka
da Anglijos ministeris pir
mininkas Chamberlain de
rėjosi vienudu su Hitleriu 
Muniche apie Čechoslovaki- 
jos išdavimą Vokietijai, tai 
Hitleris buvo pasirūpinęs, 
kad Chamberlaino šneka 
būtų nukopijuota ant pa
slėptų fonografo rekordų. 
Chamberlainas tada agita
vo Hitlerį karan prieš So
vietų Sąjungą; ir kai da
bar Vokietijos užsieninis 
ministeris Ribbentrop skri
do į Maskvą ' su 32 savo 
specialistais, jis nusivežė ir 
tuos fonografinius rekor
dus, kad Sovietų vyriausy
bė išgirstų, koks “taikos ir 
demokratijos draugas” yra 
Chamberlainas, Anglijos 
premjeras.

Vokietijos atstovai, lėk
dami į Maskvą daryt ne
puolimo sutartį su Sovie
tais, taipgi pasiėmė fono
grafinius rekordus kalbų ir 
kitų “demokratinių” šalių 
valdovų, kurie siundė Vo
kietiją karan prieš Sovietus.

Varšava, rugp. 24. — Ne
oficialiai pranešama, kad 
Vokietijos kariai sienos 
sargai jau perėjo per Len- - 
kijos rubežių ir užėmė vie
ną dvarą už trijų ketvirta
dalių mylios nuo Lenku 
sienos.

ANGLIJA-FRANCIJA BĖ
GA NUO SUTARTIES SU 

SOVIETAIS
Maskva, rugp. 24. —Nors 

Sovietai sako Anglijai ir 
Franci j ai, kad jos dabar ly
giai taip gali padaryt ben
dro apsigynimo sutartį su 
Sovietais, kaip ir pirm ne
puolimo sutarties tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjun
gos; bet Anglijos ir Fran
ci jos atstovai, kaip prane
šama, jau nutraukia dery
bas su Sovietais ir grįžta 
namo.

Berlin, rugp. 24. — An
glija šaukia visus savo pi
liečius iš Vokietijos grįžt 
namo.

Danzigo senatas, pagal 
Hitlerio patarimų, paskyrė 
Albertą Foersterį vyriausiu 
nazių vadu Danzigo krašte.

i *
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Sovietai Gelbėja Taiką
Aišku, kaip diena, Anglijos ir Fran- 

cijos imperialistai dirbo tam, kad įtrau
kus Sovietų Sąjungą į karą su Vokieti
ja, Italija ir Japonija. Anglijos ir Fran- 
cijos valdonai planavo, kad patys pasi
liktų nuošaliai karo, arba jame mažai 
dalyvautų, išlaikytų savo spėkas, o ka
ro pabaigoj turėdami jėgų padiktuotų 
pasauliui savo išlygas. Kitų rankomis 
grobti sau sėjos vaisius tai sena Angli
jos politika/ Francija eina paskui ją.

Draugas Stalinas dar kovo mėnesį, nu
rodęs visą eilę Anglijos ir Franci jos žy
gių, sakė: “Atrodo į tai, kad tas įta
riamas skandalas turėjo tikslą sukelti 
Sovietų Sąjungoj neapykantą prieš Vo
kietiją, užnuodyti atmosferą, išprovo
kuoti susikirtimą su Vokietija be numa
tomo pagrindo.”

Ir jis žymėjo, kad Sovietų Sąjunga tu
ri:

“(1) Tęsti ir toliau taikos politiką ir 
pagerinimo santikių su visomis šalimis 
politiką.

“(2) Laikytis atsargumo ir nesiduoti 
į konfliktus įtraukti mūsų šalį karo pro
vokatoriams, papratusiems svetimomis 
rankomis žarstyti žarijas.

“(3) Visomis jėgomis tvirtinti karo jė
gas Raudonojoj Armijoj, Jūrų Laivyne 
ir Orlaivyne.

“(4) Tvirtinti tarptautinius ryšius su 
dirbančiais visų šalių žmonėmis, kurie 
trokšta tarptautinės vienybės ir taikos.”

Ir, žinoma, Sovietų Sąjunga šiais dės
niais vaduojasi. Ji negali pasitikėti nei 
Vokietijos fašistam, nei jų pasirašytom 
sutartim; nei Anglijos ir Francijos “de
mokratam,” mažųjų šalių išdavikam, nei 
Lenkijos ponam. Ji turi pasitikėti tik 
savo apsigynimo jėgoms, tik tarptauti
niam proletariatui, tik pasaulio žmonėm, 
kurie trokšta taikos ir gerovės. Iš to taš
ko ji veda savo tarptautinę politiką, ne
aštrinant santikių nei su vienu kaimy
nu, nesikabinant į provokatorių meške
rę. 

»

Spiria Anglija ir Franciją Laikytis 
Sutarčių

Nepuolimo sutartys yra madoj. Itali
jos fašistai turi nepuolimo sutartį su So
vietų Sąjunga, vienok jie skandino So
vietų laivus. Lenkijos ponai turi nepuo
limo sutartį su Sovietais, bet pereitais 
metais jie degino Sovietų traukinius. 
Vokietija ir Lenkija turėjo nepuolimo 
sutartį, bet neseniai Hitleris paskelbė 
ją mirus. Nepuolimo sutartys, kaip ir 
kitos sutartys, turi reikšmės, bet jos pa
sirašytojas, jeigu nori, tai suranda bū
dą jas sulaužyti.

Francija ir Anglija buvo garantavu
sios Austrijos, Čechoslovakijos nepri
klausomybę, Klaipėdos padėtį, vienok 
tas sutartis sulaužė. Francija ir Angli
ja garantavo Lenkijos ir Rumunijos ne
priklausomybę, bet jų apgynimui nesi
rengė, ruošė dirvą, kad tik Sovietai jas 
gelbėtų, tuo kartu, kada Lenkijos ponai, 
turėdami didelį plotą Baltarusijos ir 
Ukrainos, šaukė, kad jie nenorį Raudo
nąją Armiją įsileisti Lenkiją ginti. To
kioj ,padėtyj Sovietai nebūtų galėję nei 
Lenkijai, nei Rumunijai tinkamai pagel
bėti. O Francija ir Anglija tik žodžiais 
jas žadėjo gelbėti. Dabar gi Sovietai 
priverčia Angliją ir Franciją laikytis sa
vo sutarčių ir ateiti toms šalims į pa
galbą, jeigu jas puls Vokietijos fašistai. 
Tuo pat kartu Sovietai neatsisakė ir ne

atsisako, nepaisant Lenkijos ir Rumu
nijos valdonų negražaus nusiteikimo, 
teikti joms pagalbą. Jeigu tik Franci
ja ir Anglija joms gelbės, tai Sovietai vi
sada padės užpultąja! valstybei gintis. 
Tą jie parodė Ispanijos ir Chinijos rei
kalais.

Ar Galima SSSR, Francijos ir 
Anglijos Sutartis?

Maskva aiškiai pabrėžia, kad, jeigu ir 
bus pasirašyta Vokietijos ir Sovietų Są
jungos nepuolimo sutartis, tai ji anaip
tol nepastoja kelio pasirašyt tarpe Fran
cijos, Anglijos ir Sovietų Sąjungos ben
dro apsigynimo sutartį. Ir kodėl ji turė
tų pastoti? Juk tarpe SSSR ir Italijos 
buvo nepuolimo sutartis ir nei Francija, 
nei Anglija jos neskaitė kliūtim. Juk vi
sai neseniai Francija ir Vokietija pasi
rašė nepuolimo sutartį, ir ją daug Mu- 
nicho išdavystę užginančių žmonių svei
kino, kaipo taikos dalyką, kaipo taikos 
sutvirtinimą. Jeigu Francija gali turėti 
su Vokietija nepuolimo sutartį ir tuo pat 
kartu pasirašyti su Anglija bendro apsi
gynimo sutartį prieš Vokietiją, tai kodėl 
tada negali Francija, Anglija ir Sovietų 
Sąjunga pasirašyti bendro apsigynimo 
sutartį? Žinoma, kad gali. Tik reikia 
sąžiniškumo, teisingo troškimo, bet ne 
tokio “arklių jomarko,” kokį Anglijos ir 
Francijos atstovai keli mėnesiai veda 
Maskvoj. Pagaliau šias galimybes neuž- 
ginčina nei Anglija, nei Francija, nei 
Jungt. Valstijos. Anglijos ir Francijos 
atstovai yra Maskvoj ir jeigu jie tikrai 
nori kovoti prieš karo agresorius, tai 
jiems visada durys atdaros pasirašyti 
tokią sutartį.

Japonija Nusigando
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos nepuo

limo sutartis užduoda smūgį pačių fašis
tų suokalbiui prieš Sovietus, kuris žino
mas — “Sutartis Prieš Kominterną.” Į 
šį suokalbį susijungė Vokietija, Italija, 
Japonija, Vengrija, Ispanija. Jų buvo 
planas pulti Sovietus iš visų pusių. Bet 
jeigu bus pasirašyta tarp Vokietijos— 
Sovietų nepuolimo sutartis, tai laikinai 
tas fašistų suokalbis lūžta. Japonijos 
imperialistai jaučiasi, kad prieš juos bus 
galinga Sovietų Sąjunga. Jie' jau dabar 
šaukia, kad “Vokietija juos išdavė.” Ja
ponija, turėdama prieš save Chiniją ir 
Sovietų Sąjungą, aišku, turi karą pra
kišti. j

Ką Mano Kitos šalys?
WQBIHUJ" JJl

Žinia apie So vietų-Vokieti jos nepuoli
mo sutartį iššaukė visų šalių didelį susi
domėjimą, nes tai yra didelis diploma
tinis Anglijos ir Francijos politikos pra- 
kišimas.

Lenkija mano, kad ši sutartis nesilp
nina jos apsigynimo jėgų, nes Sovietai 
linkui jos draugiški, jos - nepuls; lenkai 
ištraukė armiją iš SSSR pasienio ir pa
siuntė prieš Vokietiją; jie galės ko tik 
nori pirktis Sovietų žemėj, o kol kas jie 
daugiau nieko ir nenori.

Rumunija iš karto nustebo, bet pripa
žįsta, kad tokia sutartis turės sutvirtin
ti taikos reikalus.

Bulgarija aiškiai pasisakė, kad tokia 
sutartis prašalintų karo pavojų Europoj.

Graikija ir Turkija sako, kad laikysis 
išvien su Anglija.

Japonijos imperialistai šaukįa, kad tai 
laužymas “Sutarties Prieš Kominterną” 
ir Japonija palieka viena prieš Chiniją, 
Sovietus, Ameriką ir Angliją.

Washingtone valdžia visai nenustebo, 
nes tai paprastas dalykas. Sako, Vokie
tija ir Sovietai nuo 1926 metų turėjo ne
puolimo sutartį, kurią tik patsai Hitle
ris buvo apmarinęs. '

Londone tūli mano, kad ši padėtis vėl 
išgelbės Europą nuo karo. .

Italijos ir Vokietijos fašistai perdeda 
įvykių svarbą ir šaukia, kad dabar bū
sianti pasidalinta Lenkija.

Francija pasisakė, kad gins Lenkiją, 
mobilizuoja 600,000 naują armiją ir nu
mato, kad SSSR ir Vokietijos nepuolimo 
sutartis nepastoja kelio pasirašyti su
tartį prieš karo agresorius.

Chiniją1 džiaugiasi, kad tai paliuosuos 
Sovietams rankas Europoj ir suteiks 
progą apraminti Japoniją.

Chile sako, kad ši sutartis laikinai iš
gelbės Europą nuo karo.

Egiptas pripažino Sovietų Sąjungą, 
kuris iki tol beturėjo ryšių.

Anglijos ir Francijos karine misija M askvoj. Dešinėj admirolas Sir Reginald 
PIunkett-Erle Drax, Anglijos misijos galva,, o kairėj generolas Joseph Ed. 
Duamenc, Francijos delegacijos galva. Jie neturėjo pasisekimo su Sovietų Są

junga, nes Anglijos ir Francijos valdovai sabotažavo tas derybas.

Įdomus Laiškas iš Lietuvos
Šiomis dienomis mes gavo

me iš Lietuvos laišką, kurio 
autorius yra valdininkas, sto
vįs arti centralinės valdžios. 
Dėl visiems aiškių priežasčių, 
laiško autoriaus vardo ne
skelbiamo. Manome, kad laiš
kas mūsų skaitytojams bus la
bai įdomus. Štai jis:

Prašote parašyt kai ką iš 
Lietuvos gyvenimo, tad čia ir 
parašysiu ką laikraščiai nera
šo.

Dabar turim valdžia suda
rytą iš generolų ir keliatos ci
vilių, taip vadinamą darbo 
kabinetą, bet iš to vadinamo 
darbo kabineto, darbų nesi
mato. Vien švietimo ministras 
Bistras pasirodė kiek bistres- 
nis. Daug gimnazijų direkto
rių ir mokytojų iškilnojo į ki
tas vietas. Tą daro, būk, pasi
tardamas su valstiečiais liau
dininkais. Vid. reikalu minis
tras, vieną kitą viršininką pa
keitė, bet tas tai maža, lau
kėme uolesniu darbu. Kaimas 
nerimauja, kad gyvenime ne
mato jokio pasikeitimo, ūki
ninkai pavesti globai policijos, 
nors žada neužilgo leisti ūki
ninkams “Ūkininkų Draugo
vę”, kurią prižiūrės apskričių 
agronomai, o ne policininkai.

Tautininkai Lietuvą valdy
dami labai buvo sustiprėję. 
Per 12 valdymo metų, subū
rė 12,000 tautininkų. Dabar 
naujam vėjui papūtus pasili
ko .esą 2000-3000, nes dabar
tinis ministrų kabinetas pa
reikalavo, kad visi valdinin- 
kai-tarnautojai prisiektų išti
kimai tarnauti dabartinei val
džiai t. y. tėvynės labui. Daug 
kas ta priesaika remdamiesi, 
iš tautininkų partijos išstoja. 
Mat tautininkai esą dabarti
nės valdžios opozicija, o mes 
prisiekėm būti ištikimi val
džiai. Daug kas iš tautininkų 
pabėgo ir dėl brangių mokes
čių, nes dabar iš iždo vargšai 
nieko negauną ir negausią, tai 
save apsidėjo mokesčiais 5 
nuoš. nuo pagrindinės algos, 
kuriuos turi įnešti į tautininkų 
kasą. Retai kas sutinka tokią 
sumą mokėti ir pabėga.

Kaip Jums teko girdėti iš 
laikraščių, šviet. ministras 
Bistras buvo įnešęs seimui su
manymą, sulyginti mokytojus 
valdiškų gimnazijų ir priva
čių. Tas pasiūlymas seimo 
daugumos buvo atmestas, 
reiškia šviet. minist. turėjo at- 
sistatydint. Bet tas buvo visai 
kitaip, šį pasiūlymą buvo ap

taręs visas ministr. kabinetas, 
kad išmėgint seimo nusistaty
mą dėl naujosios valdžios, 
ypatingai šviet. minist. Tuo
met slaptam posėdy minist. 
pirmininkas Černius, būk tai 
prezidento vardu, pasakė, 
kad tautininkai jau atgyvenę, 
nes neištęsėjo konstitucijoj 
duotų pažadų. Vilniaus neat
gavo, su Lenkija pasirašė su
tartį. Klaipėdą prarado. Jei 
būtų tautininkai atgavę Vil
nių, jei būtų aplaikę. Klaipė
dą, tai šiandien Lietuvoj visi 
būtume tautininkais. Jeigu 
per 12 gyvavimo metų buvo 
apie 10 pučų bei sukilimų, to
kia valdžia privalo pasi
traukt. šiai minjst. pirminin
ko kalbai visi triukšmingai 
paplojo, šviet. ministr. suma
nymas būsiąs įneštas seiman 
dar rudenį, kiek pakeistoj for
moj.

Po ministr. pirmininko, kal
bėjo caro laikų krameles mal
šintojas, kun. Laukaitis. Jis 
pasakė, kad tautininkai yra 
mirę, o kas numirė, tai dau
giau nebeatgyja, tai reik pa
laidot. Dabar ir tautininkai 
jau palaidoti ant amžių.

Dabar ponai ministerial no
ri būti visiems geri, daugiau
sia, tarytum, ūkininkams pa
taikauja. Be vargo dabar prie, 
ministrų prieina su pasiskun
dimais. Pakviesti ministrai 
dabar ir į provinciją atvažiuo
ja pakalbėti. Vilkaviškin ne
senai atvažiavo vidaus reikalų 
ministr. ir švietimo ministr. 
Viens paprastas žmogelis- 
ūkininkas susijaudinęs pro 
ašaras pasakė, kad per 12 
metų neturėjom garbės ma
tyti minislerių nė jiems pasi
guosti, o dabar teikėsi atva
žiuoti ir mus išklausyti. Tam 
žmogeliui buvo triukšmingiau
sias plojimas. Iždą naujoji 
valdžia .perėmė tuščią, nes 
pereitus metus tautininkai už
baigė su 12-45 milijonų defi
cito. Prieš tautininkų galą, iž
das dalinai dar daugiau pa
blogėjo. Tai dabar, kad išsi- 
vertus, prisiėjo apdėti dar di
desniais mokesčiais, krautuvi- 
nininkus, miestų namų savi
ninkus, visokias įmones, val
dininkus ir tt. ūkininkų ne- 
apdėjo.

Populiariausias dabar Lietu
voj žmogus, kariuomenės va
das p. Raštikis. Jį ir užsieniai 
vertina. Kariuomenėj turi la
bai didelį pasitikėjimą. Jis ir 
su ūkininkais pirmutinis už

mezgė ryšius. Lankydamasis 
Vilkavišky pasakė: kas praė
jo, daugiau nebesugrįš. Reiš
kia, tautininkų valdžiai amen. 
Ne be reikalo jaunieji tautinin- 
kučiai — jaunalietuviai, a r 
kaip juos čia vadindavo, jau 
nelietuviai, savo žaliąsias 
uniformas Kaune ant talkuš- 
kės pusvelčiui pradėjo p arei a- 
vinėt ir kepurę prideda maga
ryčių. Mano brolis Juozas dvi 
nusipirko. Pigi bernams kas
dienai drapana. Reiškia, pa
tys vargšai likviduojasi.

Bendrai, bet kpki pakeiti
mai daromi labai pamažu, 
turbūt nori patys gxmai įsi- 
tvirtint. Vėliau gal pradės 
jieškot šiokių tokių buvusios 
valdžios darbelių. Pagyven
sim, pamatysim.

Linkiu viso geriausio. 
1-V1I1-1939 m.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Drg. M. Tylūnui, So. Boston, 

Į Mass. — Jūsų kritika tam tik
riem žmonėm dėl jų prasto el- 
gėsio perdaug bendra im todėl 
nemanome, kad ji padarytų 
naudos, jei ir patalpintum ją 
į laikraštį. Mums rodosi, toki 
dalykai reikia taisyti vietoje, 
organizaci jų susirinkimuose: 
netinkamus žmones, jeigu jie 
nesitaiso, pašalinti iš įstaigų. 
Per laikraštį bendrai kritikuo
jant visus, nieko specifiško 
nepasakant, naudos judėjimui 
nepadarys. Taigi dėl to drau
go kritiško raštelio ir nespaus
diname laikraštyj.

Ford Atmeta Valdžios įsaky
mą Priimt 24 Unijistus

Detroit, Mich; — šalies
Darbo Santikių Įstatymo 
komisija įsakė, kad H. For
das, automobilių fabrikan
tas, turi atgal priimt dar
ban 24 CIO unijistus, ku
riuos jis išmetė už unijinį 
veikimą. Įsakymas taip pat 
uždraudė Fordui kalbėt ar 
rašyt prieš darbininkų tei
sę organizuotis j uniją.

Fordas nesutiko su įsa
kymu ir dabar kreipiasi į 
federalį apskrities teismą, 
reikalaudamas panaikint tą 
Darbo Santikių Komisijos 
sprendimą. Jis Argumentuo
ja, būk valdiška Darbo
Komisija “laužantis konsti
tucines Fordo teises,” kuo
met ta komisija uždraudžia 
Fordui baugint darbinin
kus, kad jie nesidėtų į sau 
patinkamą uniją.

Žinios iš 
Lietuvos

Kiek Dabar Lietuvoje 
Yra Autovežimių

Dabar visoje Lietuvoje yra 
įregistruota 1 tūkst. 723 au
tomobiliai, 286 autobusai, 599 
autosunkvežimai, 35 « kitokį 
autovežimai ir 1 tūkst. 159 
motociklai. Lyginant su 1938 
m. šiemet autovežimių padi
dėjo tiek: automobilių 500, \ 
autobusų 37, , sunkvežimių 
10 ir motociklų 319.

Autovežimių skaičius Lie
tuvoje žymiai padidėjo nuo 
1937 m., kada buvo labai su
mažintas muitas, bet jeigu 

i būtų atpigintas autovežimiam 
kuras — benzinas, tai auto
mobilizmas Lietuvoje milžin
iškais žingsniais šoktų į prie
kį, juo labiau, kad dabar ke
liai Lietuvoje gerokai yra pa
taisyti, pagerinti, pastayta 
naujų plentų, etc.

Bet labiausiai šiemet Lietu
voje išsiplėtė dviračiai. Dvi
račių parduotuvės dviračius 
vagonais importuoja Lietuvon 
ir tuojau išparduoda. Tai yra 
todėl, kad pavaryta propa
ganda dviračius įsigyti polici- f 
jos ir miškų administracijos 
tarnautojams, o, be to, veik 
per pus yra sumažintas įve
žamasis dviračių muitas.

. RASEINIAI

Vos Surado Paklydusius Miš
ke Vaikus

Rugpjūčio 26 d. Bedančių 
miške beuogaudami paklydo 
Kaulakių km., Raseinių valse., 
ūkin. Romkaus du vaikai ir 
ūkiu. Ubarto duktė. Visi trys 
vaikai — mažamečiai, vyriau
siajam vos septyneri metai. 
Paklydę vaikai miške išbuvo 
daugiau kaip dvi dienas. Abi 
naktis, kurias paklydusioms

[praleisti miške, smarkia* | 
lijo ir griovė perkūnija. Vai
kų jieškoti buvo sutelkta ke- 
liosdešimtys žmonių iš apylin* 
kės. Vaikai buvo atrasti be
uogaują.

Elektra iš Rekyvos Elektrinės
Skirsnemunės cemento fa

brikui elektra numatoma tiek
ti iš Rekyvos elektrinės. Tuo 
tikslu pavasarį per Raseinius į 
Skirsnemunę bus pravesta 
aukšto įtempimo elektros lai
dų linija. Tuo būdu elektra 
iš Rekyvos elektrinės galės 
būti aprūpinti Raseiniai ir eilė 
kitų pakelės miestelių.

ARIOGALA V
----------- > 
Sudegė

Liepos 26 d. žaibas padegė 
ūkin. Zviko naują klojimą su 
pašaru.

VIDUKLĖ

Radiniai Pašešuvio Kapinyne
ei a u buvo rašyta, jog Faše- 

šuvio dv. buvo atrastas kapi
nynas, kurs esąs iš V1I-IX am
žiaus. Kapinyne jau leista šie 
daiktai: viena storėjančiais 
galais apyrankė, dvi kilpeli- 
niais galais su rakto formos 
kilpele žalvarinės apyrankės, 
du durklai, du peiliai, iš smil
tainio akmens verpstuko sma^ 
gratis ir dvi žieduotosios tan
kinės lenktakojės žalvarinės^,' 
segės. Radiniai pasiųsti V.D. 
K. muziejui.

Latvija numato, kad sutartis pagelbės 
išlaikyti Europoj taiką.

Suomija numato, kad sutartis suma
žintų pasaulinio karo pavojų.’

Lietuvoj numatoma, kad pasekmėj su
sidariusios padėties, ji gali atgauti Vil
nių ir Vilniaus kraštą.

Štaip dalykai stovi rašant šiuos žo
džius. Taigi tie, kurie šūkauja dėl dary
mo tarp SSSR ir Vokietijos nepuolimo 
sutarties, arba dalykus labai siaurai ma
to, arba jų visai nesupranta, arba turi 
tikslą pašmeižti Sovietų Sąjungą. Šmei
žimas Sovietų Sąjungos—jų amatas.

KAZLŲ-RŪDA .

Medis Užmušė Vaiką
Kazlų-Rūdos miške, ties pat . 

miesteliu, iš vagonėlio risda
masis medis kliudė 6 metų žy
dų tautybės berniuką ir jį- 
mirtinai sutrynė., žmogus, val
dęs arklius, net nebuvo pa
stebėjęs berniuko, ir apie ne
laimę sužinojo, tik norėdamas 
medį įkelti į vagonėlį. Sujau
dinti berniuko tėvai dėl savo 
kūdikio mirties kaltino vežė-



Dzūkijos Grybai ir Vaistažolės
Miškingoje ir ežeringoje 

Dzūkijoj, kur žemės šykš
čios javų derliumi, kur dzū
kas, jei nepasigriebtų paša
linių uždarbių: žuvininkys
tės, grybų, uogų, vaistažo
lių, miško prekybos, nepra
gyventų, nors ir taip gyve
na kukliai (“skromnai”). 
Tačiau dzūkas, gaudamas 
šį tą iš nedirbamų žemės 
plotų, drąsiai sako: “Tai 
kas, kad neužauga rugiai, 
kviečiai ir varpinis, ankšti
nis vasarojus. Už tai žuvys 
atstoja mėsą, grybai pieną, 
uogos ir vaistažolės grū
dus ar bekoną.”

Nuo seniau grybais, uo
gomis ir vaistažolėmis per
daug užverčiant Dzūkijos 
rinkas, 1932 m. keliems pre
kybininkams kilo mintis 
pastatyti miškų apsup
toj Merkinėj grybų, uogų ir

bačkas) ir juose užraugė 
vyno raugą. Raugas tam 
tikrą laiką rūgo, per vamz
delį gargaliavo dujomis, į 

bus

Ge-

viršų ir atrodė, kad 
tinkamas vartot.
Valdininkai Sunaikino 

rą Vyną
Bet patikrinus sveikatos 

priežiūros įstaigoms, pasi
rodė, kad vynas turįs nuo
dų, todėl privertė jį išversti 
į lauką. Apie tai sužinojo 
merkiniškiai, su kibirais ir 
ąsočiais apspito klaną ir 
prisisėmę vyno,
buvo vestuvės ir jojo 
gėrė. Daug kas būkštavo, 
kad gali apsinuodyti, bet 
niekas nesusirgo, nors gėrė 
kelias dienas.

Grybų Džiovykla
Dėl nenusisekusio vynui 

gaminti bandymo, džiovy-

Tą kartą 
visi

vaistažolių džiovyklą — fa“7klos savininkų reikalai pa-
briką.

Pastačius fabriką, pir
mais metais, supirkinėdavo 
tik grybus, kurie gerai ap
simokėjo, bet vėliau preky
bininkai sumanė supirkinėt 
uogas ne tik džiovinti, o ir 
vietoje iš jų pagaminti vy
ną. Supirko didelį kiekį uo
gų: žemuogių, mėlynių ir 
aviečių. Susitaisė keturis 
didelius bosus (didžiules

Sovietų Mokslininkai 
Atgaivina Sėklas Už
šalusias 20,000 Metu
Šiaur-rytiniame Sibire 

Sovietų mokslininkai iš 
“amžinai” sušalusios žemės 
atkasė sėklas augalų, grybų 
ir tūlas bakterijas, kadaise 
veikusias paviršiniame že
mės sluoksnyje. Tos sėklos 
ir bakterijos išbuvo ten už
šalusios net per 20 tūkstan
čių metų. Bet Sovietų moks
lininkai labai atsargiai jas 
atšildė ir atgaivino, kad iš 
tų sėklų vėl auga grybai, 
augalai ir gyvena ir veisiasi 
atkastos bakterijos.

Daug tokių sėklų ir bak
terijų atrasta vietose, kur 
atkasta kaulai mammothų, 
tai gilios senovės savotiškų 
dramblių, kurie jau tūks
tančiai metų kaip išnykę.

Tose šiaurinio Sibiro vie
tose, prakirtus bei prakasus 
žemę kelis jardus iš vir
šaus, yra pasiekiama vadi
namas “amžino ledo” arba 
suledėjusios žemės sluoks
nis, kuris yra 165 iki 200 
pėdų storio. Tai šiame 
sluoksnyje yra randama pa
laikai giliausios senovės au
galų ir gyvių.

Glendale, Calif. — Rado 
pasmaugtą ir po vienais na
mais pakištą trylikos metų 
vaiką Billy Williamsą. Ant 
jo kaklo užveržta viela, kū
nas subadytas didelėmis 
žirklėmis ir sudaužyta kak
ta.

Nežinia kur dingo nužu
dyto vaiko artimas drau
gas, 14-kos metų berniukas. 
Policija jieško jo, nužiūrė
dama, kad tai jis, turbūt, 
nužudęs savo draugą.

šlijo. Tai numatydama, Lie
tuvos žemės ūkio smulkiųjų 
šakų sąjunga. “Sodyba” ir 
norėdama šiai pradėtai pra
monei neduoti sužlugti, 
1936 m., nupirko džiovyklą. 
Pastatė specialistus vedė
jus, kurie, atėjus pavasa
riui, gegužės mėn. supirki
nėja vaistažoles — pušų 
ūgius. Vėliau perka vale- 

Į rijomis ir liepų žiedus. Pa- 
j galiau, prasideda grybų — 
voveruškų sezonas ir užsi
baigia rugpjūčio pradžioje.

Po jų prasideda svar
biausias sezonas, apie rug
pjūčio vidurį, — baravykų 
supirkimas.

Vidutiniškai jų superka 
apie 3 tonus, o derlingais 
metais žymiai daugiau. 
Rugpjūčio mėn. perka vėl 
vaistažoles: šarkakojus, pu- 
pelaiškes, šaltekšnių žieves 
ir meškažoles, o taip pat ir 
džiovinti uogas, kurių pa
džiauna toną iš karto. Be 
to, fabrikas konservuoja 
(“kenuoja”) grybus, maž
daug pusantro tono per va
sarą, nes toks tik yra parei
kalavimas.

Dzūkas, atėjęs į džiovyk
lą, savo produktus pasve
ria, išpila į sandėlį; juos vė
liau darbininkai gabena į 
antrą aukštą, suklosto ant 
sietų, po kuriais išvedžioti 
apšildomieji vamzdžiai. Kū
renama iš molinio didelio 
pečiaus, ir džiovinamieji 
per kelias dienas gražiai 
apdžiūsta, dažnai juos rei
kia perkilnoti. Visai išdžiū
vusius produktus deda į 
sandėliukus ir pila ant na
mo aukšto palapiuos, o kai 
prisirenka atitinkamas kie
kis, gabena į Alytaus gelžk. 
stotį.

Grybams parduoti rinka 
buvo Vokietijoje, bet šiais 
metais, pasibaigus sutar
čiai, laukia atnaujinant, dėl 
to ir baravykų pirkimas kol 
kas sulaikytas, o vidaus 
rinkas užpildo kaimų gy
ventojai. \

Džiovyklą veda sodinin
kystės technikas Pr. Ens- 
kaitis, kuriam padeda ir 
prižiūri sargas. Supirkimo 
ir džiovinimo sezonais sam
do padienius darbininkus,

(Tąsa ant 4-to pusi.)

.V"'.

F ortas Mcl kur y — Istorine Balt i n i or ės 
Vieta; Lopšys Amerikos Tautinio Himno

Rašo Vinco Duktė
Laike Amerikos Revoliu

cijos, Baltimorės miestas 
buvo svarbiu prieplaukos 
centru. Apsaugai šios prie
plaukos pavasaryje 1776 
metų stovykla su 18 kanuo- 
lių įsteigta Whetstone 
Point’e. Tai buvo pradžia 
Forto McHenry. Nuolati
niai Algerijos piratų už
puolimai 1790į metais ir 
dažnus Franci jos kišimąsis 
į Amerikos prekybą privedė 
$rie to, kad kongresas nu
tarė budavoti šešis karo 
laivus, ant kurių denių bū
tų tarp 24 ir 50 kanuolių; 
be to, pirktis prekybinių 
laivų, kuriuos, reikalui pri
siėjus, galima būtų pavers
ti į karinius.

Valdžiai pradėjus plačia 
papėde statyti šalies pa
kraščiuose apsigynimo sto
vyklas 1794 m., Whetstone 
kaipo jau esanti kanuolių 
stovykla tapo Baltimorės 
miesto valdybos pervesta 
Jungtinių Valstijų Federa- 
lei valdžiai, “kaipo fortas 
arba arsenalas apgynimui 
žmonių reikalų.” Aštuoni 
karo laivai tapo pabudavoti 
bei prirengti, įskaitant gar
sųjį laivą “Constellation” 
kuris buvo pabudavotas 
1797 m. irgi Baltimorės 
mieste.

Permalant svarbą tinka
mo apsigynimo nuo išlauki
nių priešų, Baltimorės gy
ventojai pilnai suprato ver-

Išgelbėta Lietuvio Gy
vybė Krauju Išbėgu

siu iš Jo Žaizdų
Neseniai į Utenos ligoni

nę buvo atvežtas jau su 
menkais gyvybės ženklais 
ūkininkas Balys Vanagas iš 
Užpalių valsčiaus, Vilučių 
kaimo. Žmogus buvo bai
siai suspardytas eržilo: nu
laužta jam keli šonkauliai, 
sužeista viduriai, trijose 
vietose trukusios kepenys, 
ir beveik visas sužeistojo 
kraujas išbėgęs iš krauja
gyslių. Bet daug to kraujo 
buvo nutekėję į vidurius, ir 
tik kairiajame ligonio šone, 
bedarant operaciją, buvo 
rasta per kvortą palaido 
kraujo.

Todėl operaciją darantis 
gydytojas K.
skubiai susėmė tą kraują, 
primaišė tam tikro chemi
kalo, kad kraujas nesukre
kėtų, ir po pusvalandžio 
perliejo kraują atgal į žmo
gaus kraujagysles.

Rodos, tik to ir reikėjo 
ligoniui. Tuoj aus jo širdis 
pradėjo gyviau tvaksėti ir 
žmogaus organizmas žy
miai ėmė stiprėti. Po va
landos, viena slaugė vardu 
Juodvalkytė davė kiek sa
vo kraujo ligoniui perleisti. 
Taip žmogus ir išgijo.

Tai dar tik kelinta Lietu
voj padaryta tokia operaci
ja, kad nubėgęs žmogaus 
kraujas vėl sugrąžintas į 
jo kraujagysles.

*

Pautienius

Ar Planetos Taip Keliauja?

pa-1 Bet baltimoriečiai irgi 
jog daugiau kaip nesnaudė. Iš ištikimiausių 

savo gynėjų jie sudarė 
grupę, kuri pasivadino Bal
timorės Brigada, ir vidu
dienyje rugsėjo 12 d. 1814 
m. susitiko Anglijos armiją 
ant North Point kelio ir 
atmetė ją atgal. Čia anglai 
paliko daug saviškių sužeis
tų ir užmuštų, tarp kurių 
buvo vyriausias anglų ar
mijos generolas Sir Robert 
Ross. O jis taip garsiai šū
kaudavo apie savo “karžy
gius,” ir vadindavo juos 
“nepergalimais Wellington© 
vyrais.” Bet visgi jie tapo 
apsupti ir sulaikyti net 
dviem valandom, nors jų 
skaičius buvo didesnis ir 
ginklai stipresni.

Bet tuomi kart Anglijos 
karo laivynas slinko vis ar
tyn ir artyn prie Forto 
McHenry, kur Amerikos 

_: generolas George W. 'Arm- 
/ stead turėjo pilnai priruo- 

šęs spėkas iš 1,000 vyrų ir 
laukė progos parodyti, ką 
jie gali.

Ryte rugsėjo 13 d. jau 
Anglijos karo laivai jautė
si pasiekią savo tikslo. Jie 
paleido begalinį daugį šovi
nių ir raketų; be to, dar 
sviedė 1,500 bombų/ sve
riančių po 250 svarų kiek
viena, pilnai tikėdamiesi 
Fortą McHenry paversiu į 
griuvėsius. Bombardavimas 
tęsėsi be perstojimo per 25 
valandas.

(Pabaiga rytoj)

Rašo Ip. Kutelis
“Laisvės” 175-me num., 

Įvairumų Puslapyj, tilpęs 
mano rašinys “Šių Metų 
Liepos Naktys.” Tame raši
ny yra pasakyta, kad vie
nos planetos eina iš rytų į 
vakarus, o kitos — iš vaka
rų į rytus. Tas mano pasa
kymas tai kaip ir piešinys, 
kad yra koks nors daiktas

24 valandos ir 5 minutes; 
i Veneros — 23 vai. ir 21 
min.; Žemės — 23 vai. ir 
56 min.; Marso — 25 vai. 
ir 38 min.; Jupiterio — 9 
vai. ir 56 min.; Saturno —• 
10 vai. ir 15 min.; Urano 
— 9 vai. 30 min.; Neptūno 
paros ilgis neaiškus.

Planetų Dydis
Mer kuras yra 19 sykių

atpieštas tik taip, kaip jis mažesnis už žemę, skaitant

pava- 
laike, 

sekre- 
1796-

tę turėti tvirtą apsaugos rėš miestą, 
vietą-fortą. Valdžiai 
reiškus, 
20,000 dolerių tam darbui 
išleisti negali’, tada vietiniai 
gyventojai savomis pastan
gomis sukėlė reikiamą su
mą pinigų, kad išbūdavo jus 
tvirtumos sienas iki 35 pė
dų storio. (Jos ir po šiai 
dienai stovi žymiai aptaisy
tos. Kiek buvo galima, 
taisymui vartota originates 
tų laikų plytos. Senovės 
apkasų - rūsių grindys lie
jamos nauju cementu. Dar
ba atlieka WPA darbinin
kai).

Vardas šiai vietai duota 
pulkininko James McHenry 
iš Baltimorės, kuris, 
George Washington© 
duotojas revoliucijos 
taipgi tarnavo karo 
torium laikotarpyje
1800 metų. (Originalėje for-[ 
moję raštinės baldai, susi
rinkimų kambarys, virtu
vės indai ir po šiai dienai 
galima matyti. Savo pa
prastu stilium jie yra žy
miai patraukianti).

Būdamas patogioje geo
grafinėje vietoje, Baltimo
rės miestas užvaldė preky
bą su vakarinėmis “Indijo
mis” ir išplėtė pelningus 
susisiekimus su Pietine Eu
ropa.

1812 metu karo laikotar
piu visas trečdalis Jungti
nių Valstijų karinio laivy
no statyta šiame mieste. Be 
to, irgi didelė dalis Ameri
kos eksporto (išvežimų) 
buvo paskandinta Baltimo
rės prieplaukos dugne.

Kongresui atsišaukus dėl 
daugiau reikiamų laivų, 
laivų savininkai, pagal iš
galia, apginklavo savo pre
kybinius laivus. Sužinoję 
tą, Anglijos karo oficieriai 
nutarė pastoti kelią jiems 
išplaukti į atviras jūras. 
Tada balandžio mėnesio 
pradžioje 1813 metais An
glija įvedė stiprią blokadą 
Chesapeake įlankoj-užlajoj, 
atsiųsdama 15 savo karo 
laivų į Patapsco upę.

Tapo iššaukta milicija. 
Baltimorės gyventojai sku
biai sukėlė kitus 500,000 
dolerių, kurie buvo sunau
doti apginklavimui ir stip
rinimui Forto McHenry ir 
šiaip žemės apkasams apie 
miestą. (Dalis šių apkasų 
ir kanuolių galima ir po 
šiai dienai matyti.)

Anglijos ponai, matyda
mi nesulaužomą amerikie
čių pasiryžimą gintis, to
dėl, neišdrįso užpulti, tuo
mi laiku jausdamiesi silp
nais savo karo laivyne. Bet 
jie skubiai ruošėsi iki 1814 
metų vasaros, kada galuti
nai pasitikėjo savo spėko
mis.

Tada jie sunaikino ir už
ėmė Washingtono miestą, 
ir Anglijos laivynas, susi
dedantis iš 50 karo laivų, 
atplaukė rugsėjo 11 d. 1814 
m. į Patapsco upę, kad su- 
jungt savo kariškas sausže- 
mio ir vandens jėgas ir ga- mino dalelė ypač stiprina 

sunaikint Baltimo- viršinsktines liaukas. 1

Smagi Naujiena Žmo
nėms, Nenorintiems 

Būti Žilais
Ar gyvio kūnas pasilaiko 

jaunas ir veiklus? ar jis 
pirm laiko krinka ir sens
ta? Tatai labai daug pri
klauso nuo maisto. Jog taip 
yra, tai aiškiai įrodė pro
fesorė Agne F. Morgan Ca
lif ornijos Universitete. Ji
nai padarė ypač daug mais
to bandymų ant žiurkių.

Kada žiurkes šeria tokiu 
maistu, kur nėra būtinųjų, 
vitaminų, tai žiurkės ne tik 
skursta, bet sparčiai sensta. 
Žiurkės ypač sensta ir grei
tai pražyla, kada jos negau
na vitamino B tam tikros 
dalelės vadinamos B-2. Be 
to, suskyla ir žiurkių oda.

Kada pradeda nusendin- 
tom pražilusiom žiurkėm 
duot maistą su minimąja B 
vitamino dalele, tai žiurkės 
vėl pajaunėja, pranyksta ži
lumas ir sugrįžta jų plau
kam tokia spalva, kokią jos 
turėjo jaunystėje.

Profesorė Morgan Spėja, 
kad ir daugeliui pražilusių 
žmonių galima būtų atgaut 
“prigimtąją” savo plaukų 
spalvą, . vartojant vitamino 
B dalelę ,B2. Ir jau pernai 
buvo pranešta, jog bent ke
li asmenys tuo būdu “išsi
gydė” nuo žilimo. Ši vita-

mums atrodo. Bet tikrovė 
verčia pakalbėt toliau apie 
planetų gyvenimį ir ar jos 
taip keliauja, kaip mums 
kad atrodo.

Planetos, kiek jų yra ir 
kokios jos yra, visos sukasi 
į vieną pusę ir visos bėga į 
rytus, kurios tik priklauso 
mūsų saulės tvarkai ir jos 
valstybei.

Mums tik todėl atrodo, 
kad jos vienos keliauja į 
rytus, o kitos—į vakarus, 
kad jos yra nevienokios ir 
turi nelygius kelius apie 
saulę. Kurios povaliau rie
da ir turi didesnius ratke- 
lius, arba teisingiau sakant, 
toliau nuo saulės už mūsą 
žeme, tos visos mums atro
do, kad jos keliauja iš ry
tų j vakarus. O tos, kurios 
randasi arčiau saulės negu 
mūsų žemė, tos mums ma
tosi teisingai, kaip kad jos 
keliauja iš vakarų į rvtus. 
Teisingai matome kelionę 
tik dviejų planetų: Merku- 
ro ir Veneros (Venaus), o 
atbulai — penkias: Marša. 
Jupiteri. Saturną, Uraną ir 
Neptūną.

Kadangi mūsų žemė yra 
trečioji nuo saulės, tai aiš
ku, kad mūsų žemė turi il
gesnį kelią apie saulę, ne 
kad Merkuras ir Venera, 
todėl mums ir matosi 
singai iu keliavimas • į 
tus, kad los pralenkia 
me ir palieka.

Jei mes būtumėm 
Merkuro ar Veneros, mums 
rodytųsi, kad žemė keliauja 
i vakarus, kaip kad dabar 
mums rodosi atbulai anos 
nenkios planetos lyg keliau
jančios į vakarus. Nes tas 
nenkias viršminctas plane
tas žemė pralenkia ir palie
ka; todėl mums tain ir ro
dosi. kad jos keliauja į va-, 

i karus.
Kiek Kuri Planeta Dienų 

Keliauja Anie Saulę
Merkuras apkeliauja apie 

saule į 88 dienas: Venera j 
224 d.; Žemė į 365 dienas, 6 
valandas ir 9 minutes; Mar
sas į 686 dienas, 14 vai. ir 
31 min.; Jupiteris į 12 me
tų; Saturnas į 30 metų; 
Uranas į 84 metus; Neptū
nas į 165 metus.

Kuri Planeta Kiek Mylių 
Bėga j Valandą,

Merkuras bėga po 110.000 ( 
amerikoniškų mylių į valan
dą; Venera (Venus) 80,000 
mylių; Žemė 68,000; Mar
sas 53,000; Jupiteris 30,000; 
Saturnas 21,000; Uranas 
16,000; Neptūnas 12,000 
mylių į valandą.

Parų Ilgis
Merkuro paros (tai sykiu 

dienos ir nakties) ilgis yra

visą įtalpą (volume). Vene
ra mažai ką mažesnė už 
žemę. Žemė turi 7,926 my
lias skersainyje (diametre). 
Marsas skersainyje beveik 
pusiau mažesnis už žemę, 
Jupiteris abelnu dydžiu ar
ba įtalpa yra 1,491 kartą 
didesnis už žemę. Saturnas 
700 sykių didesnis už žemę. 
Uranas 64 kartus didesnis 
už žemę. Neptūnas 60 sy
kių didesnis už žemę.

Tolis nuo Saules
Merkuras nuo saulės yra 

apie 35,000,000 mylių tolio; 
Venera apie 66,000,000 my
lių; Žemė apie 91,000,000 
mylių; Marsas apie 139,- 
000,000 m.; Jupiteris apie 
476,000,000 m.; Saturnas 
apie 872,000,000 m.; Ura
nas apie 1,753,000,000 m.; 
Neptūnas apie 2,746,000,- 
000 m.

(Tgsa ant 4-to.pusl.)

Nereikėsią Grabalio
tis Įėjus Dieną į 

Tamsų Teatrą

tei-

ze-

ant

Kai šviesią dieną žmogus 
iš lauko įeina į judamųjų 
paveikslų teatrą, iš pradžių 
jis jaučiasi kaip pusiau ak
las; nemato takų tarp sė* 
dynių eilių, ypač nemato, 
ar kuri kėdė tuščia ar už
imta. Dėl to žmogus kai t 
kada turi ir nesmagumų; 
pavyzdžiui, jis sėda į kėdę, 
manydamas, kad jinai tuš
čia, ir atsisėda kokiai mote
riai ant sterblės arba ant 
moteries skrybėlės, padėtos 
ant gretimos kėdės. Dar 
blogiau kartais būna, kai jis 
taip atsisėda ant kelių ko
kiam senyvam nervuotam 
vyrui.

Todėl atodairūs žmonės, 
įėję iš dienos šviesos į tam
sų teatrą, pastovi arti du
rų vieną kitą minutę, iki jų 
akys prisitaiko prie teatro 
tamsos. O kuo senesnis 
žmogus, tuo daugiau laiko 

'reikia jo akims prisitaikyti.
Bet dabar padarytas išra

dimas žada pašalint tokius 
nesmagumus teatre. Phila- 
delphietis Henry E. Millson 
atrado štai ką: Nudažyk 
karpetėlius dąžais vadina
mais “rhodamine B;” nu- 
tiesk tais karpetėliais tea
tro takus; paleisk ant jų 
nematomus ultra-violetinius 
spindulius, o karpetęliai 
švelniai, bet aiškiai žvilgės, 
ir visai nekenks rhatyti ju
damuosius paveikslus. Ant 
tų karpetukų *dar galima 
sužymėt ir sėdynių eilių nu
merius, kurie būtų ir tam
soj aiškiai matomi.

i

į

lutinai



Penktad., Rugpj. 25, 1939LAISVI ,

PITTSBURGHO IR APIELINKeS ŽINIOS ĮVAIRUMAI

Elizabeth, N. J. čiau; Uranas — šešis, visi rengti “Įuaisves” naudai.

tai šiais

Ar Planetos Taip Keliauja?Shenandoah, Pa.

kaip darbo žmones turim vi
somis pastangomis ja remti.

Mat, rugsėjo 12 d. 
primcries. Pasirinkta 

du:

priklausančiom 
Piknike bus daug 

dainuos keturi 
5 prezidentas- R.

žaismių. Prie

West Homestead bur- 
Richard Lovay, progre- 
žmogus, turįs patyrimo 
IWO (Turbūt CIO?— 

organizatorius Pitts-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Užpereitą ketvirtadienį įvy
ko Kom. Part, lietuvių frak
cijos narių susirinkimas North 
Sidėj. Suėjo* apie tuzinas ir 
pribuvo trys iš distrikto orga
nizatoriai, dd. M. Young, P. 
Cook ir Finley. Svarbiausia 
klausimas—apsvarstymas, ko
kius kandidatus remti rinki
muose, 
įvyks 
kaipo progresyviškiausi 
Elmer J. Holland, narys vals
tijos seimelio. Jis yra buvęs 
pereitam kare, plieno pramo
nės darbininkas, katalikas, ir 
dabar nori kandidatuoti į 
Pittsburgho miesto tarybą. 
Būdamas Harrisburghe jis ko
vojo prieš ateivių persekioji
mus ir bendrai už darbo 
žmonių reikalus. Jis yra de
mokratas. Lietuviai piliečiai 
jį turėtų paremti, nes tai pa
žangus žmogus.

Antras kandidatuoja į Alle
gheny kountės iždininkus, tai 
buvęs 
džius, 
syvis 
kaipo 
Red.) 
burgho distrikte, ir daug vei- 

. kęs tarpe progresyvių demo
kratų, ateivių draugijose ir 
kitur.

Visi “Laisvės” skaitytojai ir 
kiti pažangūs piliečiai lietu
viai turčtų balsuoti už šiuodu 
vyrus, nes jie, kai bus išrink
ti, padės visiems pažangiems 
žmonėms savo gyvenimą ge
rinti.

Susirinkime apsvarstyti rei
kalai pikniko, įvykusio rugp. 
2Q d. Taipgi paaiškėjo, kad 
iki rugp. 1 d. turime užsimo
kėjusių narių 15, o 4 dar nė
ra duoklių pasimokėję. Išviso 
mariu lietuvių Partijoj turime 
19 iš North Sides. Parašų po 
peticijomis dėl Kom. Partijos 
kandidatų pastatymo rinki
muose lietuviai surinko 120.

—o—
Kom. Part, vietinio /listrik- 

to piknikas buvo didelis, žmo
nių prisirinko iš visur. Kalbė
jo H. Gordon. Buvo užtenka
mai visokių žaislų.

Rugs. 3 d. CIO ii- organizuo
tos unijos ruošia išvažiavimą 
Juanita, Pa., Oaxford Parke, 
su visokiais žaidimais ir lenk
tynėmis. Vyriausiu kalbėtoju 
bus katalikų kunigas Cox, 
taipgi valstijos senatoriai A. 
J. Cacalcante ir John II. 
Dent, taipgi kongresma- 
nas Marcantonio ir kiti. Bu
šai veš žmones iš Pittsburgho 
ir apylinkės. Tai įvyks Darbo 
Dieną (Ląbor Day). (Labor 
Day įvyksta rugsėjo 4 
ne 3-čią.—Red.) 
z —o—•

atsidaro 
fėrai.
visokios paro- 
arklių lenkty- 

ir farmų 
gyvulių,

o

Pasauline Paroda
Jūsų Namuose

Grieš Šokiam

ALBUMO KAINA 25c KNYGA Įžanga 25c

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

šiuom antrašu:

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y<A

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumų 

turėsite Pasaulinę Parodų savo namuose.

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

nakčia.

Allc-
Per vi-

Rugp. 29 d. 
gheny kountės 
sų savaitę bus 
dos, žaidimai,
nes, dainos šokiai 
produktu paroda: 
paukščių, javų, daržovių, ma
šinerijų ; bus ir industrijos 
produktų išstatyta. 

—o—
Nesenai čia nuskendo lietu

vis, Jonas Busilas, apie 52 me
tų amž., plieno pramonės dar
bininkas. Nepriklausė jokiai 
organizacijai. Buvo senas 
kareivis. Paliko žmona ir 2 
dukteris. Palaidotas Lietuvių 
Šv. Kazimiero kapinyne. Nu
skendo upėje besimaudyda
mas.

---- o---
Ka»p girdėjau, pereitą 

sekmadienį atsibuvusiam lie
tuvių biznierių piknike ant jų 
pačių farmos išvažiavimas bu
vo didelis, daug buvo žmonių. 
Pelnas to pikniko buvo skiria
mas chorams, kurie važiuos į 
Lietuvių Dieną, -New Yoikan. 
Sakoma, rengiasi nemažai 
žmonių t<fn važiuoti specialiu 
traukiniu.

.—o---
Ateinantį sekmadienį LDS 

105 kuopa iš New Eagle, Pa., 
turės savo p i k n i k ą Court
ney girioj, Courtney, 
Pa. Pittsburgho lietuviai, nu
važiuokite, kurie turite auto
mobilius. Paremsite darbinin
kų organizaciją.

D. P. Lekavičius.

Lietuvių komunistu skyriaus 
susirinkimas buvo laikytas 20 
dieną rugpjūčio.

Susirinkimas buvo pasek
mingas, nes visi nariai jame 
dalyvavo ir daug svarbių da
lykų aptarė. Buvo skaitytas 
buletinas iš Centro Biuro ir 
po to plačiai apkalbėta svar
besni klausimai, kaip tai, 
moterų suvažiavimas Brookly- 
ne, gavimas daugiau narių Į 
Partiją ir tt. Kiti klausi
mai buvo atidėti ateinančiam 
mitingui.

Aptarus moterų suvažiavi
mą ir supratus jo reikšmę 
buvo išrinkta delegatė O. 
Overaitienė.

Po to sekcijos organizato
rius Brown davė platų rapor
tą iš sekcijos veikimo. Jo 
svarbiausias tikslas buvo ra
ginimas sukelti finansų “Daily 
Workeriui’ ir bendrai anglu 
spaudos palaikymui. Kiekvie
nas skyrius turi sukelti savo 
sumą, o mūsų skyriui išpuola 
net $100. Suma yra didele, 
bet mūsų draugai -yra pasi
ryžę tą darbą atlikti, nes per
eitais metais mes esame ga
vę pirmą dovaną už atlikimą 
savo pareigu ; ir vėl laimėsim 
dovaną, jei tik visi vieningai 
veiksim.

Kas link LDS jaunuolių 
grupės suorganizavimo, tai 
pasirodo, kad yra geros ap
linkybės, tik reikia netingėti, 
o veikti. Tam reikalui išrink
ti du draugu, kurie ateinanti 
mėnesi sušauks jaunuolių mi-l 
tingą išrinkimui valdybos jų 1 
skyriui, čia yra daug lietu- • 
visko- jaunimo ir jis galima’ 
lengvai patraukti Į mūsų vei
kimą, jei tik mes sumaningai j 
veiksim.

Kadangi partijai 
daug finansų, tai tuom 
lu buvo daug kalbėta i 
tarta laikyti dar vieną 
ką rugpjūčio 27 dieną, 
demano parke. Tam reikalui 
išrinkta komitetas iš šių drau
gų : K. Naravas, Y. Stagniū- 
nas ir A. Stankevičius.

Todėl apylinkės draugai ne
pamirškit atsilankyti Į ŠĮ pik
niką, kuris bus jau paskuti
nis šiame sezone. Jūs žinote, 
kad Komunistų Partija yra■ 
darbo žmonių partija, o mes1

rcika- 
ir nu- 
pikni- 

. Lau-

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 vienų egzempliorių mokes
tį galifė prisiųsti pašto ženkleliais (USA') postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais. *

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 
po 15c už kopijų.

Prašome tuoj aus.,siųsti užsakymus

LDS IlI-čio Apskričio pik
nikas įvyks 27 d. rugpjūčio 
(August), p. Vaičionio Mea
dow Grove Parke, Cranford, 
N. J. Pradžia 12 vai. dieną. 
Tai bus vienas iš didžiausių 
piknikų, kokių Hl-čias Apskri
tys kada turėjo. Piknikas yra 
rengiamas ne vieno LDS Ili
čio Apskričio, bet bendrai su 
22 kuopom, 
Apskričiui, 
naujienybių, 
chorai. LDS 
M i žara sakys 
rių sportų, 
įžangos tikintų bus duodamos 
dovanos $3 ir $2. Atsilan
kiusieji turės progos jas lai
mėti. Piknike taipgi bus trau
kiami paveikslai viso pikniko 
programos. Klausytojams ne
bus vargo išgirsti dainas ar
ba kalbą, nes bus Įvestas gar
siakalbis. Valgiai ir gėrimai 
bus pirmos rūšies.

Iš pranešimų matote, kad 
Įvairios -kolonijos smarkiai or
ganizuojasi važiuoti i pikniką. 
Katros kolonijos dar nesusior- 
ganizavot, organizuokit busus 
ar šiaip mašinas, nepalikit 
namie nei vienas.

A. Skairus,

Detroit Mich.

Geo. Kaminskas

Taipgi turime visokių kaldrų : vatinių, vilnonių ir plunks
ninių. Padarytos šilko ir nešilko viršais. Didelis pasirin
kimas kortinų ir lovom užtiesalų (bed spreads). Yardais 
kortinų ir vilnonių audimų didžiausias pasirinkimas.

Furiine puikų sandėlį gatavų drabužių vyrams, moterims ir vaikams, 
visokiems reikalams.

Prašome įsitėmyt vardą ir antrašą:

Geo. Kaminskas ir bunai
152 FERRY ST. Cor. Adams st. NEWARK, N. J.

Padėka Laidotuvių Dalyviam
Rugpjūčio 1 1 d. tapo palai

dota Katrina Krivickienė, ma
no žmona. Vardan savęs ir 
likusios šeimynos, taipgi jos 
sesers, ir visų kitų giminių, 
reiškiu didelę padėką visiems 
draugams ir draugėms, kurio 
prisidėjo nors kokiu būdu 
mūs suraminimui sunkioj, 

| liūdnoj valandoj. Reiškiu pa- 
I dūką ir visiems kitiems drau- 
i gams ir draugėms, dalyvavu
siems šermenyse ir palydint Į 
1 kapus ir tiems, kurie atvyko Į 
namus mūsų liūdnoj valandoj 
išreikšti simpatiją, 
palikusi šeimyna, 
už toki jausmingą 
jautimą. Taipgi 
graboriui D. B. Braziui už jo 
mandagų patarnavimą. Tas 
visas didelis atjautimas, drau
giškumas ii’ simpatija pasiliks 
mūsų širdyse ilgam! Varde 
savo šeimyfnos, liekame nuliū
dę. grumtis su gyvenimo sun
kiomis aplinkybėmis Į švie
sesnį rytojų. To mes linkime 
ir visiems kitiems!

Peter Krivitsky.
1 Rugpjūčio 20 d., 1939.

Mes, visa 
dėkuojame 
mūsų at- 
ačiuojame

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) * 

Dzūkijos Grybai ir 
Vaistažoles

kartais ir po kelioliką. De
ja, buvo bandyta- džiovinti 
daržovės, tačiau pasirodė, 
kad neapsimoka, 
metais jos nebus džiovina
mos.-

“Sodyba” yra nusistačiu
si skleisti platesni vaistažo
lių supirkimą,, kurių Dzūki
jos miškuose yra gana įvai
rių, todėl norima vesti pro
paganda — supažindint rin
kėjus su žolėmis, iš kurių 
gaminami vaistai.

Džiovykla Dzūkijos gy-

Metinis Piknikas
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo III Apskritys

Sekmadienį, 27 Rugpjūčio-August
P. VAIČI0N10 DARŽE—MEADOW GROVE

Įžanga 35 centai
NAUJIENA NEWARKUI!

Pradžia 12-ta vai. diena
DOVANOS

Prie įžangos tikieto bus dvi dovanos: .$3 ir $2

PROGRAMA: dainuos Aido Choras iš Brooklyno, va
dovaujamas A. Žilinskaitės; Bangos Choras iš Elizabetho, 
vadovaujamas A. Klimaitės; Sietyno Choras iš Newarko, 
vadovaujamas B. Šalinaitės, ir Pirmyn Choras iš Great 
Necko, vadovybėj George Kazakevičiaus. Kalbą sakys 

R. Mizara, LDS Centro Prezidentas.
Sportas: Virvės trauktynė; čeverykų atrinkimas; maiše bėgimas; 

trijų kojų šokimas; bulvės nešimas ir kitos žaismės.

Kvicčia visus apylinkes lietuvius dalyvauti, pasigėrėsime įdomia 
programa, pasimatysimo su draugais. Šokiams grieš gera orkestrą 
nuo vidurdienio iki vėlumos prie garsiakalbio. Vąlgių ir gėrimų tu
rėsime užtektinai dėl visų. • KOMITETAS.

KELRODIS^Jš Elizabeth, N. J.: Važiuokite Union Bus 49 iš West 
Jersey-Broad gatvių iki Garwood stoties. North Avenue sukite po 
dešinei i Cedar St., o ten Brookside Hospital, sukit po kairei. Division 
Avenue eikite Meadow Grove—į pikniką.

Iš Brooklyn, N. Y.: Imkite BMT Jamaica Broad St. liniją. Išlipkite 
Broad arba Fulton gatvės stotyje. Eikite j West Liberty Street Fer
ry. Pervažiavę Hudson upę, imkite C. R. R. of New Jersey traukinį 
iki Gorwood, N. J. Dabar eikite elizabethiečiams nurodytu keliu.

AUTOMOBILIAIS: Važiuokite į Elizabeth, N. J. North Broad 
Street-Westfield Avenue iki North Ave., Garwood, N. J., į Cedar St., 
kaip aukščiau elizabethiečiams nurodyta.

DIENRAŠČIO LAISVES NAUDA!

Ivyfcs šeštadienį Rugp® M Augusi
Lietuvių- Darže už Lakewood Ežero, Waterbury, Conn

Merry Makers 
Orkestrą

Ensemble Aidbalsiai, iš Brooklyn, N. Y., dalyvaus program 
moję, vadovybėj B. Šalinaitčs.

Vilijos Choras
vad. K. .Strižausko

Trumpa Prakalba
P. Buknys, “L.” Adm.

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 mūšų 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. 

0 '

Čia taipgi bus 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 Įjūtų po senovei.

Naktinis Piknikas prie Mėnulio Šviesos
Rengia Visos Waterburio Darbininkiškos Draugijos

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

Ensemble Aidbalsiai
vad. B. Šalinaitės

v e n tojams nepamainomas! litis, irgi 
pajamų šaltinis, iš kurioj 
taupūs - dzūkai būtiniems 
reikalams pasigauna lėšų. 
Kadangi tokia džiovykla 
yra vienintelė Lietuvoje, iš
skyrus paskutiniais metais" 
įsteigtą panašią džiovyklą 
Labanore.

—Liet, žinios.

I

visi vienokiame vienokiame tolyje; Neptū
nas turi vieną mėnulį.I tolyje; Saturnas — aštuo

nis, ir penki randasi toliau 
nuo planetos, o trys ar-

K i c k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su-

PASAULINE PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie

Kiek Kuri Planeta Turi 
Mėnulių

Apie Merkimą ir Venerą 
nėra matoma mėnulių. Že
mė turi vieną mėnulį; Mar
sas — du ir abu vienokia
me tolyje nuo planetos. Ju
piteris turi penkis menu-

AND 

'auor&
Fairview Restaurant & Bar

Telephone: Ilavemeyer 9-9115

Viela mašinom pastatyt, ši įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine ba
iliuko, arti Corona entrance į fėrus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

GERBIAMIEJI! LANKYKITE

Geo. Kaminsko ir Sūnų 
drabužių krautuvę, nes dabar 
pats laikas. Jau gavome rude
niui 2.000 naujų vilnonių ir ne- 
vilnonių blankietų. Jie yra viso
kių kainu nuo $1.00 iki $15.00.

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus



I

Saturday a

composed of rooters
4

off-
hčid

Flower

p.
“Lodestars” appear- Jeepers Kreepers.

ing on the field with their natty guards-. and “Builders”

Gala Carnival by 37 11 6Total

B’KLYN BRIEFShJersey YCL

A.

do quite a bit 
week after our

taken advantages of 
a few hours of prac-

possible chance for 
however was short
game ended with a 
favor of the “Lodes-

outs and flies were 
the day for the first 

until a little courage 
of the “Builders” put 
lead, but which they

Pauras 
Minch 
Laukaitis 
Kaulinas

stay- 
and 

active 
do in

2b. 
c,

ss
If 
cf 
rf

Blass 
Navikas 
Sineus

Zell

like a 
This

members
attend our

sponsored by 
It came over 
How/ did we

of 6-5. 
been 

contri- 
detail-

ed discription would be in order.

are at a temporary 
No get-togethers, no 

no action, no fun, and no

of ’ the opposing
It was nothing unusual for

late to create any 
for the Jerseyites 
lead until the last, 
the “Cavalcaders,” 

Lodestars”
The next affair at which the 

chorus is going to sing is the 
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wishing to go to 
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Because of the summer heat, the 
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TWICE A WEEK ENGLISH PART

MAN ABOUT TOWN

© After attending last Sunday’s L 
DS Metropolitan Softball tourney 
all Brooklynite and Jerseyite 
LDS’ers should be strutting around 
with a chip on their shoulders. At 
last we can brag about our sports 
achievements here in the East. For 
the past number of years all activi
ty seemed to be centered in and 
around the Midlle-West and the pos- 

establishment of 
as remote as the 
snowball in hell, 
a definite cstab-

sibility of the 
sports here, was 
manufacture of a 

However since 
lishment of sports has taken place,
the past failures can be left for re
ference and we can face prospects 
with more vim and vigor.

Surprising as things are, little 
can be said over the outcome of 
Sunday’s games except that a more 
solidified Brooklyn team or teams 
must take place in the offing if the 
expectation of defeating the Jersey 
Appleknockers still exists.

In speaking of both New York 
teams, the “Builders” and the “Ca
valcades,” an equal strength exists 
more or less amongst them. Their 
weakness of course is primarily due 
to a lack of sufficient practice on 
the part of both, whereas the Jer- 
sy teams have 
spare time for 
tice.

The Newark

SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

JOSEPH SACAL

seemed 
victory, 
lived and the 
11-6 victory in 
tars.”

The audience
of both teams created the necessary 
atmosphere of tension and relapse 
and stimulated that competitive 
spirit.

Girls from all branches of the 
LDS wore most consistent in their 
jeers and boos 
team,
many female boo’er to crack out 
during the entire game with words 
to the effect of, “get out, ya big 
bum,” “Ha, Ha, ya struck out,” or 
“Kill da umpire!”

It really is a shame that, so far, 
no sports activity has developed in 
our girls 
lieve the 
given up 
at-home-
crocheting, and have a most 
interest in sports. What they 
their spare time is beyond my com
prehension, but something should 
and could be developed in the line 
of sports for girls.

Who will win the trophy is still 
undecided. The teams as they stand 
now seem to 
for both the 
“Cavalcades,”

indicate a clear field 
“Lodestars” 
while the 

’ fight 
third place. The “Vanguards”

I they stand now have already 
feited two games whereas

i “Builders” gave up one. There is 
Į still the possibility that both teams 
jwill give the others a run for their 
money, but that remains to be seen.

and the 
“Van- 

for 
as 

for- 
the

blue LDS lettered caps created a 
stir amongst the audience, which 
was quite large, and added that 
original real ballteam touch. It’s too 
bad that all our teams can’t afford 
as yet, some of that original touch 

The games from beginning to end Į 
were the most interesting I’ve seen j 
for some,time. Tingling tension ex- • insofar as sports throughout the 
isted amongst all players and the entire East are concerned, faint 
spirit of friendly competition was signs are distinguishable in Mas- 
widespread. Certain tendencies that sachusetts. In Montello, a Softball 
exist amongt all sportsmen was vi-, team exists already and with a little 
sible to many of the onlookers. j encouragement other cities will get 

In this I refer to the “hand is į going.
quicker than the eye” catcher, ofj Massachusetts youth groups as a 
the Appleknockers. The huskies j rule begin their sports season in the 
that made up the “Lodestar” team I latter part of the year. Here most 
immediately created that “no ! interest is involved in basketball or 
chance” possibility to win as far as; bowling. What plans have been laid 
the Cavalcade midget (in compari-1 out for the Mass, sports group I 
son) players were concerned. i won’t endeavor to guess or suggest, 

Surprising enough though, the but here’s hoping we get some re- 
>Maspcth “Cavalcade” team made a ports soon. Anyway, 2 Mass, LDS’- 
* last minute rally which, for a while, ers for Chicago’s one.

straws in the wind
With this issue we re-introduce “Straws in 

ally for the LYS, by Bunni Sovetski, well 
writer for the “Vilnis English Sec tion.”

DELUGED under a multitude of 
changing conditions we abrupt

ly discontinued sending our “straws” 
to this paper a few months'ago. Lo
cal and personal affairs limited our 
scope. We narrowed our perspective 
—yea, even our notions became en
cysted. We circumscribed our acti
vities. We retired into a cave, so to 
speak, to reflect on culture, learn
ing and enlightenment, hoping to 
draw on some mystical omniscience 
for food for thought.

But we grew thin on this spiritual 
diet of meditation. We found our
selves desiring to sink our teeth in
to some red meat of human associa
tion and endeavor, 
basic 
good.

We 
relish
a determined 
challenges and that Joe Sacal flou
rishes the slogan “2 Mass. LDS’ers 
for Chicago’s 1’1 whenever he can. 
We see that Hiller is about to choke 
by trying to gobble up Danzig. We 
read all the fancy prose and ideas 
the country’s publicists are trotting 
out to support or damn F. D. R’s 
Thanksgiving date change. Yes, we 
find the world very much with us 
and we like it. So we’re back in the 
skifhnish, somewhat wiser 
sessing a certain amount 
grated awareness.

For one of our resumed 
we irHend, to contribute this column 
regularly and have it contain items 
describing 
youth in Chicago and 
along with

Following this 
impulse we found the results

began to notice with especial 
that the LOS 5>vas engaged in 

series of competitive

and pos- 
of inte-

functions

the activities of Lith. 
environs, 

other diverse comments.

At the 2nd District LDS Youth 
Council meeting last Tuesday a very 
important decision was made. The 
group Voted to conduct , an LDS 
Youth ^Training School in Chicago 
next summer. Ideas were discussed 
and a committee 
start to organize 
school. This early 
sign for successful 
indication of what 
can mean.

was elected to 
plans for the 
start is a sure 
classes and an 
Chicago vitality

*
University Club 

per
club 

In

The Lithuanian Universi . 
(LUC) of Chicago will have a 
manent meeting place and 
room in the very near future, 
lieu of donating money for a schol
arship award this season they have

EDUCATION-STORIES

PUBLISHED EVERY 
TUESDAY AND 

FRIDAY
• \

the Wind” as written especi- 
known Chicago activist and

to- 
the 
the

used the sum as a contribution 
wards the expenses of building 
new Darius-Girenas Post of 
American Legion Auditorium where 
they will be given space.

The Brooklynites had their boat
ride. The Chicagoans had their hay
ride. From all reports both of 
these affairs were successes. The 
Chicagoans held their shindig at a 
place deep in the Forest Preserve 
area west of Chicago known . as 
Ruth’s Stables. All the rural trim
mings were in evidence. The barn 
was a combination affair, stables 
below and dance hall above. About 
225 young people frolicked all over 
the place, dancing, riding horses and 
clinging to the sides of the hay
racks that went out at hourly in
tervals. A young LDS miss, xwe 
think, epitomized the party with 
this statement: “It makes me proud 
to belong to an organization that 
can gather in such a friendly and 
pleasant!} boisterous manner and in 
such great numbers.”

* * * /
always believed chest-, 
be a characteristic of 
of many of us out

We have 
thumping to 
the bravado 
West. Now our thunder is being sto
len by the Massachusetts LDS’ers 
and their well-wishers.’ Tony Vasa
ris and Company have with their 
clenched fists so convinced them
selves that it’s impossible to lose 
that we feel apprehensive of the 
let-down when the final results are 
published. Still, we wish them suc
cess, that is, success in keeping 
their heads above water when the 
indomitable tide rolls in. One thing 
yve know, 
the loser, 
tor.

however, that whoever 
the LDS will be the'vic-

* * *
seizes upon an excuse toAs one

end a letter, we add these last lines 
as a plea to the powers of health 
that be to attack this dastardly cold 
that clogs our sinus and the cough 
that gags our breath. Nothing is so 
distressing as an extreme summer 
grippe, and nothing so' inconvenient 
as this thing which limits, our ener
gy. Ah, yes...!

Bunni Sovetski.

COPS OF 45 CALLED TOO OLD
Well, that gives the so-called 

guardians of the law a 5-year break 
over other workers.

This and That 
From Worcester
The Aido Chorus has been in 

action for over two months, (most
ly women). Of the twenty five 
members who attend rehearsals, 3 
are basses, 7 are tenors, and the 
rest... females.

Some of our youth are taking va
cations away from home because 
they have worked hard, but there 
are others who are steadily on vaca
tion and get tired when anyone 
talks about work.

The Chorus women’s group which 
won second prize at Montello not 
so long ago, vocalized over the Lith
uanian Radio Hour 
Ignace Kubiliunas. 
the WCOP outlet, 
sound?

The Aido Chorus
August 24th, at Olympia 
swanky affair it was, with 
crowd present. The party 
derstand it, was for the benefit of 
the LMS.

In response to an . appeal 
launched by the American 
League for Peace and Demo
cracy many Lithuanian organi
zations will participate in the 
Peace Parade to be held this 
Saturday August 26th, in New 
York City.

We appeal to all individuals 
and organizations, who as yet 
are not notified or aware of the 
march, to prepare immediately!

All marchers assemble at 
Madison Square Park (between 
23rd and 27th Sts.) at 12 noon. 
March for Peace!

L D. S. TOURNEY ADVANCES
Cavalcades Defeat Builders

Blit Lose to Newark LoDeStars
The thwack of ball meets bat greeted a goodly crowd of on

lookers at the LDS Metropolitan Softball Tourney held this past 
Sunday, at McCarron Field, in Brooklyn.

LDS batsmen from Newark, New Jersey, and Brooklyn, 
Queens, played to resounding cheeers of a fairly large audience. 
A blazing sun, with it’s conti-Q“---------------------------------------
nuous broil, took the pep out of! plenty of exitement because of a 

' guard. Three runs were pounded 
home by the Maspeth group but it 
was already too 
serious handicap 
who kept a good 
surprise move of
and catching the

LINEUP
“Cavalcades”

ab.
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3

Aido Chorus to Sing 
At Cranford, Sun

BROOKLYN, N. Y.—Hello folks! 
It has been quite a while since 
we’ve been around, but this time we 
promise to stay.
. We hope you haven’t forgotten, 

but just as a reminder: The operet
ta “Baudžiavos Nuotakos” will be 
presented on October 29. The two 
organizations joining in presenting it 
for you are the Brooklyn Aido Cho
rus and the Liaudies Teatras.

, The campaign of the-New Jersey 
Young Communist League to con
tribute its share to the movement 
to defeat the reactionaries in the 
1940 elections will get off to an 
auspicious beginning, at a Giant Car
nival to be held on Labor Day, 
September 4. ’

Arranged under the joint auspicies 
of the League and Essex County 
Communist Party, the Carnival pro
mises to be the social event of the 
year. Money raised at the carnival 
will go towards the establishment of 
a training school for youth leaders 
in the 1940 struggle.

A full program of strenuous acti
vity for those who desire it, as well 
as ample facilities for/rest and re
laxation, have been arranged.

Featuring the day’s activity will 
be the League’s State Softball Tour
nament. Dancing, both ballroom and 
folk dancing, will be an additional 
feature. s

•»Special dinners at workers’ prices 
will be on sale throughout the day.

The committee in charge advises 
“forget your food and other pro
blems. Come out for a full day of 
fun and relaxation.” The Carnival 
will take place on the beautiful and 
spacious grounds of the Parkview 
Tavern (formerly Walnut Grove) 
Clark Township, -New Jersey. Ad
mission is twenty five cents.

George Norman,
Publicity Director.

Iler fainting 
white 
rose nailed

Hand
Reaches a 

slow sleep 
in other

Land
Looking last 

in 
mirror platinum

Deep
A face 

white before white
Sleep
Rare perfume 

in 
bottled glittering

Rows
And silver case 

drug 
fair eyes ■' 
do

Close
Silver delicate 

pistoned needled
Sting
Across eyes 

quiet eternal
Wing
The wristed 

stab 
in tiny blue

Vein
Bitter poppy 

for the
Pain'

—U.K.

It’s a Great System!
There’s one thing congress didn’t 

economize on—it approved expendi
ture of $2500 for an oil portrait of- 
Herbert Hoover 
White House.

REWARD
John Curtis, 

Western Union
and returned a wallet containing 
more than $2,000.

He received a reward of 5c.

to be hung in the

OF VIRTUE
Santa Rose, Calif., 
messenger, found

WONDER WHERE SHE GOT IT
[<<<:

ass

W

MARIS WRIXON arid ROSELLA-. TOWNE se’ęm to be having a 
dandy time on the beach-with a diver’s helmet. Though the candid, 
camera fails to include the diver himself in the picture, there’s a 
possibility that he’s somewhere not far off. In that connection notėį 
P.osella’s smile. She’s to play Lady Mary Howard, and Maris is to be 
a Lady-in-Waiting — in support of Bette Davis and Errol Flynn in! 
Warners1 "The Lady and the Knight "

HOB 
•A-. -u $

more than one player and slowed 
down a possibly faster game.

The Maspeth “Cavalcades” and 
the Brooklyn “Builders” went thru 
their paces of ball playing rather 
slowly. Pop 
the order of 
few innings 
on the part 
them in the
soon forfeited.

Maspeth with their slightly supe
rior team rallied to the defence of 
it’s honor and finally came thru 
the game with a one point lead and 
winning the game by a score

If an accurate score had 
kept insofar as the player’s 
button to the game, a more

Pete Tauras, cf. 
Adam Senken, If 
Pete Luke, ss 
John Stanis, rf 
John Jenel, 3b 
Joe Pauras, lb 
Joe Laukaitis, 
Al Minch, sf; 
Jim Kaulinas, 
M. Z.

h.
0
2
3
2
1
2
1 
0 
0 
0

r.
1
3
1
1
0
0
0
0 
0 
0

It seems that we 
of traveling, for the 
singing in Cranford we will venture 
forth to Philadelphia to sing at a 
picnic.

We would like to see some of 
those old faces back with us again 
and will most warm heartedly wel
come all new members. —E. K.

“Cavalcades” 
Pete Luke 
Adam Senken 
Pete Tauras 
John Stanis 
John Jencle- 

vitch 
Joe 
Al. 
Joe 
Jim
M. Z.

LINEUP 
“Builders” 
P. Kazakevich 
Tom Yermal 
Frank 
Al Purvenas 
John 
Tony 
Tony 
Vito

Stupor 
Kazakevich c

ss 
2b 
If 
lb

P 
3b 
sf 
cf 
rf

Dobinas 
Bower 
Skeets 
Suppe 
Žukauskas 
Schwoebl 
Stensler 
Zablow 
Martinko 
Stanionis

cf 
rf 
P 
ss 
lb 

c 
sc 
3b 
If

2b

3
3
3
3
3.-,

1 
0
3
2
2
1
2
1 
0

r. 
1 
1 
0 
3 
3 
0 
1 
2 
0

of the after-game 
duel for power bet-

“Cavalcades.” 
evidenced fine playing 
of the Jersey LDS’ers 
out long distance hits

The second 
noon was the 
ween the Jersey “Lodestars” and 
the Maspeth

Here was 
on the part 
who banged
one after the other. Three runs in 
the second, four in the third, two 
in the fifth and one in each of the 
last two innings, gave them the 
grand total of 11 runs. The “Caval
cades” came thru with, one in the 
first, 2 in the fifth, and three in 
the last inning.

The game was a snappy affair all 
the way thru. The last inning gave

Total
went in for

35 13
Hi

ll
Bower inDobinis

seventh P. Martin for Martinko, 
Marson for Stensler.

the 
and

The standing of the teams are as 
follows:

Pct.
750
750
250
250

“Lodestars”
“Cavalcades”
“Vanguards*
“Builders” ..

All Softball teams will meet in 
Newark, N. J. this Sunday August 
27th at 10 a. m. Get your team 
ready!

THE OPEN ROAD
By WALTER KUBILIUS

This week’s scientific experiment 
of freezing a man in order to cure 
him of cancer is of more than ordi
nary interest. If five days of “fro
ze!^ sleep” were able to destroy a 
quantity of cancer cells and improve 
a heart murfnur, further investiga
tion is on the agenda.

In the tundra of northern Sibe
ria many years ago the namodic 
tribes found a perfectly preserved 
mastodon, centuries old. The meat 
was used by the tribes for food. 
Arid fisherman will often tell you 
stories of melting' large blocks of 
ice and seeing fish revive and then 
swim away 
curred.

do that!” Fishes out a birth certi
ficate from her pocketbook and 
shows it to Joe. Boakes pales. “Fa
ther!” Loakes pales, “My son!” 
Blackout.

as if nothing had oc-

—o—
going to the movies 
lately — the heat, you

I am donating 
or anyone who

illegitimate son

I’ve been 
quite a bit 
know, and now with air-conditioning 
and all that. But I’m learning a lot 
about film technique and, after 
much assiduous labor, I’ve made a 
film scenario which 
freely to Hollywood 
chooses to use it:

Joe Doakes, the
of that famous banker, John Loakes, 
is living in one of the Loakes’ 
slums. Blackout on the boys plan
ning a holdup — Joe’s going to the 
dogs.

Open shot of Loakes in main of
fice dictating to his mistress-secre
tary., Loakes’ ward, Jane Boakes, is 
listening. “Sell Unlimited Limits at 
4516 points.” Jane Boakes faints, 
“Anything but that! Widows’ and 
childrens’ investments lost!” John 
Loakes sneers, heh, heh, ęiackout.

Scene. Jane tells all to secret 
lover, Joe. Close-up of Joe’s face, 
"He can’t do that!” Blackout. /

Scene. Joe and the boys planning 
to hold up the Ninth Loakes Bank. 
Loakes gets wind

Scene. Joe and 
their way to the 
of the Loakes
Loakes and Boakes in vaults! Joe 
about to plug the old man. Jane 
steps in between them, “You can’t

of it.
the boys blasting 
inner gold vaults 
Bank. Horrors,

Scene. Loakes’ private office. No 
mistress secretary present. Picks up 
telephone, “Buy Unlimited Limits. 
9816 points!” Smiles. “Wedding pre
sent for you, children.” Jane in Joe’s 
arms. Kiss. Blackout.

Royalties please.
—o—

New Yawk (Gotham to all 
Yorkers) time marches 

42nd Street trolley is on
out, and with it one mechaniz-

but 
on. 
the

In 
New 
The 
way
ed monster less to dodge while cros
sing the street.

—0—
We received several encouraging 

comments from individuals on “The 
Lithuanian’s Big Nose” which was 
published a short time ago. No, we 
haven’t another story of the same 
type on hand, but we’re hoping some 
of our writers will dig up a 
more socially-conscious satires, 
you have an idea, send it in.

few
If

Yodelers of Bangos 
Attention!

Friday afternoon two LDSers 
from Chicago, Jessie Shaiko of the 
Redwings, and Emil Butwell of the 
Monarchs, paid a visit to the LDS 
office and Laisvė. During their week 
stay in New York they plan to take 
in the World's Fair and the sights 
of New York.

Sunday—well, what a day it turn
ed out to be, so much excitement! 
You see, 
scheduled 
the New 
teams.

Demerit to Elizabeth who failed 
to play their scheduled games and 
therefore lost by forfeit.

The Newark team brought 
Mildred Stensler, Aldona Y., Ann 
Stellman and another rooter whose 
name I can’t recall, as their cheer 
leaders and inspiration.

Brooklyn also had some of its 
best rooters, Kaunuk, Alda Orman, 
Lillian Liepas and her chum, Aldo
na Z., Mary Sineus, Aldona Sineus, 
Frances. But where were Mary, 
Hilda, Frances Walasin, Ann Sholl, 
Ann Wagnis and all the rest of the 
Builders and Cavalcades?

Kaunuk remarked that she didn’t 
understand softball and yet towards 
the end of the second game was 
heard cheering, and said to those 
around her, “Gosh, 
citing?”

After the games 
their rooters piled 
that were available .and formed an 
auto caravan. Down the streets the 
cars went tooting and causing the 
pedestrians and neighbors to stop 
and look what was going on.

The ride over, the weary players 
and rooters entered a small hall of 
one of LDSer’s parents and at once 
everyone made themselves at home.

Refreshments were served, tables 
arranged so that everyone would see 
everyone and become acquainted 
with each other.

Our most favorite songs were 
sung by the happy group.

Prospective members to the LDS 
were very impressed as to how much 
fun they were having and were con
vinced that the LDS is an organi
zation which they should belong to.

Overheard that Maspeth Caval
cades 
lined 
three 
fancy

We
Sunday in New Jersey—as 
destination—it’s somewhere 
issue.
S. Don't forget the picnic

a doubleheader game was 
at McCarren Park among 
Jersey and New York

wasn’t that ex-

the players and 
into the cars

already have their bowlers 
up—John, Adam and Pete, 
plain men but they do stone 
bowling.
hope to see more baseball 

to 
in

in

this
the
this

P.
Cranford this Sunday. “Franya.”

ELIZABETH, N. J. — Members, 
ex and would-be, how about forget
ting the hot weather, all so-so’im
portant dates and equally pressing 
matters to storm back into our nice 
long cool rehearsal chamber, up on 
Court St. this Friday evening?

We need you. It has been almost 
lonesome yodeling up into the 
friendless rafters and wide open 
spaces all around us. We wont even 
mind the heat if we have someone 
to denounce it with, in between 
songs or entirely disregard it in dis
cussing the good times ahead for us.

Wouldn’t you like to sing wKh ns such short notice.

CHECK THE CHILDREN
NEW YORK.—Parents visiting the 

New York World’s Fair may check 
their children as easily as they 
check their hats. The Children’s 
World charges 15 cents a half hour 
for the service.

It’s a riot, ask the ones

at the Picnic in CranfoFd this Sun
day? Or how about the fun of tra
veling to Pa. the following Sunday 
by bus?
who went in former years. Also, and
keep this deep and dark (a sure 
way of wide advertising) there are 
plans under way for a grand bang- 
up, only for members and their 
friends in the near future.

Surely, we will see you all this 
Friday? Bring along as many new 
voices as can be rounded up on 

Wavelet.
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So. Boston, Mass. Detroito Žinios Binghamton, N. Y.
Kubiliūno Radio Programa 

bus nedėlioj, rugpjūčio 27, iš 
stoties WCOP, 1120 k., pra
sidės kaip 8:30 iš ryto. Pro
gramą pildys Albinas Galinis, 
Jonas Tviraga, Emma Gitzus, 
Ignas Kubiliūnas.

Lietuviu Radio Korporacijos 
Programos

Šeštadienio, rugpjūčio 26, 
radio programa per stotį 
W0RL, nuo 8 iki 8:30 ryte, 
bus sekanti :

1. Muzika.
2. žinios.
3. Radio Kontestas.

—o—
Sekmadienio, rugpjūčio 27, 

radio programa per stotį 
W0RL, nuo 9:30 iki 10:30 
ryte, bus sekanti:

1. Longino Buinio, Jr., Ca
valiers orkestrą iš Bostono.

2. šešios Birutės, iš Bostono, 
vadovaujant Valentinai Min- 
kienei.

3. Lietuvių Vyrų Grupė, iš 
Nashua, N. H., vadovaujant 
Jonui Tamulioniui.

4. Dainininkas Jonas Tamu- 
lionis, iš Nashua, N. H.

Po programos prašome pa
rašyt laiškelį ar atvirutę į sto
tį WORL, Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass., prane
šant savo įspūdžius.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos susirinkimas 
įvyks 27 d. rugpjūčio (Au
gust). Visi nariai privalo at
eiti ir užsimokėti metines 
duokles. Drg. Jančius, finan
sų sekretorius, dirba kiek ga
lėdamas išrinkime narinių 
duoklių. O d. J. Kanapkis 
pereitame LLD susirinkime 
paėmė blanką, kurią prisiun
tė mūsų kuopai Centras Lie
tuvių Meno Sąjungos parinki
mui aukų, meno kūrinių rei
kalams.

Ketvirtos dienos liepos May- 
nardo pikniko raportą davė 
d. V. Jančius. Jis kontrolia
vo ir įžangos tikietukus dėl 
Worcesterio kvotos. Jis pažy
mėjo, kad worcesterieciai iš
platino už $93.02. Kuopa ta
ria ačiū visiem šiame darbe 
dalyvavusiem. Pasekmės ne
blogos, bet galėjo būt geres
nės •

Trumpas laikas atgal, Lie
tuvių Komunistų Kuopa su
ruošė draugišką vakarą pa
gerbimui Juozo Grigo, kuris 
nesenai grįžo iš Ispanijos, čia 
turim pabrėžti ir šią tiesą, 
kad iki sugrįžimo Juozo Gri
go niekas nežinojo apie jo iš
vykimą Ispanijon, šiame va- 
karėlyj Juozas savo trumpoj 
kalboj pareiškė: “Važiavau į 
Ispaniją todėl, kad esu anti
fašistas ir manau, kad ir jūs 
toki esat. Manęs ten važiuoti 
niekas neragino ir nekvietė. 
Ačiū jums už šį garbingą pri
ėmimą. Aš neesu kalbėtojas, 
o tik kareivis.” Juozas trum
pai, bet daug pasakė, šiame 
vakarėlyj dalyvavo tarp 40- 
50 žmonių. Šis mažas susirin
kimėlis suaukojo $20 ir juos 
perdavė Juozui kaipo mažą do
vaną atminčiai -už jo brangų 
karžygišką žygį. Lietuvių Ko
munistų Kuopa ačiuoja Suvie- 
nytom Draugijom už suteiki
mą svetainės veltui šiam va
karui. Aukotojų vardus pa
skelbs komisija.

J. M. L

Nusižudė Valstijos žibalo 
Šmugelninkas

New Orleans, Louisiana. 
Nusižudė valstijos valdinin
kas dr. J. A. Shaw. Jis sy
kiu su daugeliu kitų valdi
ninkų buvo kaltinamas, 
kaip sukčius-šmugelninkas 
žibalo jš valstijos aliejaus 

.šaltinių.

Detroito Policijos Skandalas; 
Nekuriu Politikierių Pasigar- 

sinimas prieš Rinkimus

Prie Detroito miesto majo
ro Reedingo administracijos 
ant tiek išsiplatino gemblerys- 
tė, graftas, papirkinėjimai po
licijos, kyšių ėmimas, jog tas 
sukėlė tokį skandalą, kad vi
si buržuaziniai didlapiai už
versti to skandalo eiga. Ypač 
dabar, artinantis miesto ad
ministracijos rinkimams, tatai 
pabrėžiama. Didieji valdinin
kai, kaip tai, majoras, poli
cijos komisijonierius, policijos 
superintendentas ir kiti augš- 
tesnieji viršininkai, bando nu
siplauti savo rankas, būk jie 
nekalti, jie apie tai nieko ne
žiną. Jie taipgi reikalauja, 
kad būtų visos tos policijos 
šunybės, kyšių ėmimai, gem- 
blerių apsaugojimai policijos 
nuodugniai ištirti.

Kaltininkais esą tik mažes
nieji valdininkėliai, kaip tai, 
“prisinktų” inspektoriai, neat
likę savo pareigų tinkamai, 
daugiau laiko praleidę “pri
sinktų” stotyje, o nežiūrėję, 
ką paprasti policijantai veikę. 
Ot, girdi, tuomi gembleriai ir 
pasinaudoję.

Bet čia bene bus bandoma 
kaip nors su to skandalo pa- 
gelba užglostyti policijos 
brutališkumus prieš organi
zuotus darbininkus ir abelnai 
visus piliečius . Kur tik dar
bininkai buvo išėję į streiką 
prieš fabrikantų bandymą ne
siskaityti su organizuotais 
darbininkais ir jų pamatuo
tais reikalavimais, Reedingo 
administracija siuntė kuogrei- 
čiausiai šimtus policijos, kad 
apgynus fabrikantų samdy
tus streiklaužius; šimtai strei- 
kierių buvo brutališkai puola
mi policijos.

Dabar, art inantis miesto 
valdininkų rinkimams, pilie
čiai nepamiršo Reedingo ad
ministracijos tarnavimo fabri
kantams. Balsuotojai yra nu
sitarę ateinančiuose rinki
muose išsirinkti tokią miesto 
administracija, kuri tarnaus 
visiems miesto gyventojams, 
o ne saujalei fabrikantų.

Pažangūs piliečiai tą viską 
permato ir ne juokais ren
giasi tą viską balsuotojams iš

MONTELLO, MASS
MILŽINIŠKAS METINIS

PIKNIKAS IR ŠOKIAI
Rengia L. D. S. 1-mas Apskritys bendrai su L.D.S. Jaunuoliais

Šokiai bus rugpjūčio 26 d. Pradžia 8 vai. vakaro
Piknikas bus rugpjūčio 27 d. Pradžia 12 vai. dieną

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE
Bus įvairių sporto žaismių. Įvairių miestų merginos ir 
vaikinai dalyvaus sporte. Iš Worcester. Lowell, Lawrence, 

Bridgewater, So. Boston, Stoughton ir Montello.
Tarp sportininkų lenktynės—bėgimai, šokimai, bolės 

metimai ir virvės traukimas.
BUS DUODAMA DOVANOS ATSIŽYMĖJUSIEMS. 

Kviečia visus KOMITETAS.

RADIO PIKNIKAS BOSTONE 
$25,000.00 Fur Style Revue

$500.00 DOVANŲ
(1) dovana—$200 kailinis koutas, (2) kelionė į N. Y. Pasaulinę 

Parodą 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 elektrlkinis laikrodis, (6) $10 pinigais, 
(7), (8), (9), (10) po $5.00 pinigais, (11), (12), (18) Permanent 
Waves $5, $8.50, Ir taip toliau, ir kitų dovanų prie įžangos tikletų.

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

DAINOS SEKAMI CHORAI: 
Aido Choras iš Brooklyn, N. Y. 
Lyros Choras iš Baltimore, Md. 
Bangos Choras iš Elizabeth, N. J. 
Lyros Choras iš Philadelphia, Pa.

Svarbiais Klausimais Kalbės 

ANTANAS BIMBA
Dienraščio “Laisvės” Redaktorius s \

BUS MIKOLAIČIO PARKE, EDDINGTON, PA
/V z

čia bus daug svečių iš kitų miestų. Vien tik 
iš Brooklyn© atvažiuos 10 busų ir daug suva
žiuos iš kitų miestų. Tai bus puiki proga pasi
matyti su daug senų pažįstamų ir įsigyti naujų 
pažinčių. v

šis piknikas bus paskutinis iš didžiųjų pikni
kų šią vasarą, tad susirinkame skaitlingai į pa
skutinį didelį vasarinį parfengimą po atvirti dan-

gum. Kadangi ant rytojaus bus Labor. Day šven
tė, tai bus gražaus laiko poilsiui*

šį pikniką rengia Philadelphijos pažangiosios 
Vetuvių organizacijos dienraščio “Laisvės” nau
dai* Įvertinkime philadelphiečių didelį darbą 
skaitlingu dalyvavimu piknike ir tuom pat kartu 
paremsime “Laisvę” moraliai ir materialiai.

aiškinti prieš rinkimus, kad 
gudrūs politikieriai nepasi- 
gautų mažiau protaujančius 
balsuotojus ir neliktų vėl reak
cionieriai išrinkti.

Dabar piknikų sezonas, ge
ra proga sutraukti- publiką į 
parkus, kur pribūva pažangūs 
žmonės, kurie kandidatuoja į 
vienokią ar kitokią yaldvietę, 
ir tinkamai išaiškinti balsuo
tojam, kurie yra tinkamesni 
atstovauti visų gyventojų rei
kalus.

Vienas tokių piknikų įvyko 
rugpjūčio 13 d., Capital Par
ke, surengtas S. Novako Kliu- 
bo, ir buvo remiamas visų tau
tų progresyvūs publikos, kur 
dalyvavo keletas tūkstančių 
žmonių. Pasakyta tinkamos 
prakalbos. Michigan valsti
jos senatorius S. Novak, De
troito miesto tarybos prezi-' 
dentas Jaffries, kuris kandi
datuoja į miesto majorus ir 
kuris yra skaitomas liberalas, 
ir kiti pažangūs kalbėtojai 
pasakė geras kalbas. Kaip 
girdėt, liko gražaus pelno 
rinkiminei agitacijai.

Pažangūs, progresyviai lie
tuviai irgi yra susirūpinę at
einančiais miesto rinkimais.

Rinkiminės agitacijos rei
kalams yra rengiamas Detro
ito lietuvių progresyvių orga
nizacijų piknikas Capital Par
ke; įvyks rugsėjo 10 d.

Kalbėtojai išanksto prisiža
dėjo dalyvauti: Jungt. Vals
tijų kongresmanas Tenerovič, 
Michigan valstijos senatorius
S. Novak, taipgi bus pakvies
ti pažangesni kandidatai į 
miesto tarybą ir majorus.

Visi lietuviai privalo daly
vauti šiame piknike, o išgir
sit kongresmano Tenerovi- 
čiaus nurodymus, kaip reak
cijonieriai kongrese yra susi
organizavę prieš visą pažan
gią Amerikos visuomenę, ypač
prieš naująją dalybą. Ta'ipgi 
Tenerovičius aiškins, kas rei
kia daryti, kad 1940 metais 
prezidentiniuose rinkimuose 
reakcijonieriai būtų sumušti. 
Senatorius Stanley Novak yra 
vienas iš progresyviškiausių 
senatorių^ kuris iškelia reak- 
cijonierių senatorių bloko pa
sinio j imą prieš progresyvius

piliečius, o ypač prieš atei
vius.

Kam rūpi, 'kad fašizmas 
neįsigalėtų šioj šalyj, būtinai 
reikia dalyvauti tokiuose pa
rengimuose, kur yra aiškina
ma, kaip būti prisirengus, kad 
reakcijonieriai nelaimėtų at
einančiais miesto rinkimais ir 
1940 m. prezidentiniais rin
kimais.

—o—
Serga

Draugė U. Litvinienė, viena 
iš gabiausių ir darbščiausių 
progresyvių lietuvių moterų 
Detroite, apie pora savaičių 
atgal turėjo labai sunkią ope
raciją. Girdėjau, kad ligonė 
jau eina geryn. Ji randasi 
Providence ligonbutyj, West 
Grand Blvd, ir 14th St. Ku
rie galit, būtinai atlankyki! 
mūsų visų gerbiamą draugę. 
Linkiu draugei Litvinienei 
pasveikti ir grįžti atgal į or
ganizacijas ir veikti su mu
mis. B—kas.

—O—
Užsimušė Lietuvis Farmeris
Naruševičius, kada tai gy

venęs Detroite, turėjo ūkį ne
toli Detroito. Jo šeimynos na
riai rado jį daržinėj negyvą. 
Manoma, kad buvo užlipęs 
nuimti arkliams šieno, nupuo
lė žemėn ir užsimušė.

Tapo palaidotas rugpjūčio 
15. J. B.

Kun. Coughlin Kuria “Kri
kščionių Frontą Prieš 

Raudonuosius”

Detroit, Mich. — Fašistas 
radio kunigas C. E. Cough
lin ragina visoj šalyj suda
ryt “bendrą krikščionių 
liaudies frontą” kovai prieš 
“komunistus.” -— O “komu
nistais” jis vadina net žydų 
bankininkus.

(Bet kun. Coughlin nie
ko nesako prieš nazius, vi
siem žinomus krikščionybės 
priešus.)

\

PHILADELPHIJOS PIKNIKAS
■ i - •

Naudai Dienraščio “Laisves,” Įvyks Sekmadienį 
I

Ant rytojaus ® M $175.00
LABOR DAY K U Q S G 1 O t J t) CD I • Pinigais Prie 

ŠVENTĖ * v Įžangos Bilieto
........  e v———— ——J

\

Puiki Dailės Programa ir Svarbi Prakalba

Stambios Piniginės Dovanos Ski
riamos prie Įžangos Tikieto:

1 Dovana $50.00

5 Dovanos po $10 ir
15 Dovanu po $5.

Piknikas prasidės 10 vai. ryto 
ir tęsis iki vėlai nakčia.

Rengėjai prašo išanksto įsigyti įžangos bilietus 
ir išbandyti savo laimę..

Jaunuolis Jonas Knizikevi- 
čius, draugų Knizikevičių sū
nus, kurie gyvena ant Lake 
Avė., šiemet baigė Central 
High School. Kiek laiko at
gal buvau aprašius apie kai- 
kuriuos kitus jaunuolius, bai
gusius viršminėtąją mokyklą, 
bet nieko nežinojau apie Jo
ną. Jeigu drg. Knizikevičius 
nebūtų man pranešęs apie tai, 
nebūčiau žinojusi nei dabar. 
Draugai Knizikevičiai yra 
“Laisvės” skaitytojai, taipgi 
jis LDS 6 kuopos narys ir Lie

BENDRAS MASSACHUSETTS LIETUVIU

PIKNIKAS
RENGIA 50 DRAUGIJŲ IR KLIUBŲ

Nedeldieny pries Labor Day

Rugsėjo-September (J
VOSE PAVILION PARK 

MAYNARD, MASS.

$150.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS TIKIETŲ
GALĖSIT LAIMĖT NUO $5.00 IKI $50.00

GROS L. BUINIO ORKESTRĄ.
KALBĖS ŽURNALISTAS IŠ LIETUVOS J. JURGINIS IR STUDENTAS 

K. MICHELSONAS IŠ BR00KLYN0.
Visi lietuviai kviečiami šiame puikiame parengime dalyvauti.

tuvių Svetainės board direk
torius.

Jaunuoliui Jonui linkiu ge
riausio pasisekimo ir laimės 
ateityje siektis augštesnio 
mokslo ar profesijos.

Teko girdėti, kad serga d. 
Knizikevičienė. Linkiu jai 
greito pasveikimo.

Jeigu dar ne visi jau
nuoliai užbaigę virš minėtą 
mokyklą buvo “Laisvėj” pa
minėti, tąi prašau man pra
nešti, o aš mielai parašysiu 
į dienraštį “Laisvę,” .kaipo į 
geriausį ir didžiausį darbo 
žmonių laikraštį, kuris turi 
tūkstančius skaitytojų, drau

gų ir simpatizatorių visoj pla
čioj Amerikoj ir* kitose šaly
se. Taipgi prašau, brangūs 
šio miesto lietuviai, “Laisvės” 
skaitytojai, pagelbėkite man 
sužinoti visokių teisingų žinių 
apie šio miesto įvykius. Pra
neškite man, o aš parašysiu į 
dienraštį “Laisvę,” kaip greit 
bus galima.

Apsivedė draugas Alekas 
Dūda su drauge Suzana, rusų 
tautybės moteria. Pavardės 
neteko sužinoti, šliūbą ėmė 
civilį, rugp. 9.

Draugas Dūda '-yra progrc- 
(Tąsa ant 7-to pusi.)



Penktad., Rugpj. 25, 1939 Septintas puslapis

PASAULINES ŽINIOS CLEVELAND, OHIO
Lietuvės" moterys kviečia visus 

Cleveland ir apylinkės žmones atsi
lankyti į “Card Party.” įvyks šeš-

Phila. Banko Plėšikai Pa- Nužudė Moterį ir Švogerį 
grobė $15,000 ir Pasidavė Policijai

——— ( —  

Philadelphia Pa. — Pen- West Chester, Pa. — At- 
ki vyrai, ginkluoti patrum- ėjęs į policijos stotį, Cal. K. 
pintais šautuvais, užklupo Minich pasisakė, kad jis nu- 
Wyoming Bank and Trust'šovė savy žmoną; o kad 
Co. šiaurinėje Philadelphi-! žmonos brolis Irvin Wool- 
joje; pasigrobė apie $15,000 frey mėgino ją užpultą ap- 
ir paspruko. Tą žygį jie pa- gint, tai Minich dar užmu- 
darė pačiame vidudienyje, j šė gynėją, savo švogerį. 
nepaisydami žmonių gatvė- žmogžudys sako, kad jo 
se ir banke. žmona “perdaug valkioda-

Spėjama, kad gal tai bū
sią tie patys banditai, ku
rie kelios dienos pirmiau iš
plėšė $70,000 Long Beach, 
N. Y., iš banko pinignešių, 
atimdami revolverį iš poli
cininko, kuris lydėjo du 
pinignešius.

vosi po saliūnus, apleisda- 
nia keturis vaikus.” Už tai 
jis ją ir nušovęs.

žmogžudžiui gręsia mir
ties bausmė elektros kedėje.

tądien}, rugpjūčio 26 d. Lietuvių 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Paren
gimas yra rengiamas padengimui lė
šų delegatėm, kurios atstovaus mūsų 
miestą Moterų Seime, New Yorke. 
Šokiams grieš gera muzika, prie lo
šimo bus duodama dovanos laimėto
jam prie kiekvieno stalo. — Kviečia 
Komisija. (198-199) f

CAMDEN, N. J.
LDS 118 kp. ir LLD 133 kp. su

sirinkimas įvyks sekmadienį, 27 d. 
rugpjūčio, 2 vai. po pietų pas J. La- 
stauską, 686 Central Avė. Abiejų 
kuopų nariai būtinai privalo daly
vauti šiarhe susirinkime, ALDLD 
nariai atsiteiskite už šiuos metus, 
kad be jokių susitrukdymų iš Cen
tro gautumėm Dr. A. Petrikos žin
geidžią knygą, kuri jau baigiama 
spausdint. Susirinkiman yra kvie
čiami “L.” skaitytojai, pašaliniai 
lietuviai ir kandidatai į mūs drau
gijas. — Sckr. S. V. (197-199)

ir juos turėsimo ■ perbudavoti. Tai 
laukia didelis darbas. Visi važiuokit 
iki City line prieš 10 vai. ryte ir 
laukit, jus mašinos paims; o tie, ku
rie turite mašinas, važiuokit per Ci
ty Line ir paimkit laukiančius.

Pasiimkit po plaktuką ir pjūklą. 
Užkandžių ir gėrimų bus. Juo dau
giau atvažiuokit, tuo lengviau bus 
visiems. Parašykit po atvirutę kas 
važiuos, tai mes žinosime kiek mai
sto pasiimt. Praneškit A. J. Smitui, 
5809 N. Fairhill St., Philadelphia, 
Pa. —• Komisija. (196-200)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Lietuviu Restaurantas
BAR ir GRILL

Gaminam valgius ir 
m T t u r im e Amerikos 

išdirbinio ir impor- 
K tuotų degtinių, vi-

11. šokių vynų ir gero 
Liquor# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Qj VIENATINIS LIETUVIŠKAS

™ KABARETAS

Lenkai Tikisi Apsigynimo 
Sutarties su Anglija

Varsa va. — Lenkija tiki
si, kad šiomis dienomis An
glija pasirašys tarpsavinio 
apsigynimo sutartį su Len
kija.

New York. — Skyriai 
Spaustuvių Darbiniu. Uni
jos ragina visos tos unijos 
suvažiavimą Fort Worthe, 
Texas, kad atmestų duok
les, kurias Darbo Federaci
jos vadai reikalauja mokėt 
į savo iždą kovai prieš CIO 
industrines unijas.

Wilkes-Barre, Pa.
Šis Tas iš LLD 43-čios Kuopos 

.Susirinkimo
Kuopos susirinkimas įvyko 

rugpjūčio 21 d., ir kaip va
saros laiku, tai jame geras 
skaičius nariu dalyvavo, šios 
kuopos susirinkimai, įvyksta 
sykį į menesį, kaip’žiemą, taip 
ir vasarą.

šiame susirinkime buvo nu
tarta bei atlikta ir gerų dar
bų. Nutarta parsitraukti E. 
Browderio knygelių iš “Vil
nies” platinimui, kurią dien
raštis “Vilnis” ką tik išleido.

Kitas svarbus dalykas: pa
aukota iš kuopos iždo $2 
LMS, ir drg. J. V. Stankevi
čius pasiėmė kolektavimo 
blanką parinkt daugiau aukų 
tam taip svarbiam tikslui. Ki
ta auka buvo iš kuopos iždo 
$1 Lietuvos Komunistų Par-i 
tijai, ir kitas tam tikslui do
leris surinkta tarpe draugų. 
Tai ir čia buvo atlikta geras 
darbas.

Toliau nutarta aplankyti 
tuos narius, kurie dar nepa- 
simokėjo už šiuos metus duo
klių į centrą, paragint juos 
užsimokėt ir reikalaut jųjų 
lankyt kuopos susirinkimus. 
Taipgi nutarta kitą kuopos 
Susirinkimą laikyti rugsėjo 15 
d., toj pačioj vietoj. Visi na
riai dalyvauki! ir naujų na
riu atsivesk it.

Kuopos Koresp.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

Liet. Am. Piliečių Kliubas, 376 
Broadway, rengia linksmą išvažiavi
mą laivu “Francis,” sekmadienį, rug
pjūčio 27. Laivas išplauks 9:30 vai. 
ryto iš Kelly’s Landing City Point, 
grįš 5:50 v. v. Bilietas, $1.00 asme
niui. Bus žuvavimas, muzika, šokiai 
ir skanių gėrimų. Kliubiečiai kvie- 

i čia vietinius ir iš apylinkės lietu- 
i vius dalyvauti. — Rengėjai.

(198-199)

HARTFORD, CONN.
i SLA 124 kp. ir 207 kp. rengia iš- 
, važiavimą, sekmadienį, rugpjūčio 27 
d. Lietuvių Sąryšio Parke, Sustoji
mas 24 E. Hartford. Pradžia 12 vai. 

■dieną ir tęsis iki vėlai nakties. Bus 
į skanių valgių ir gėrimų ir gera mu- 
i'zika šokiams. Piknikas įvyks, ne
paisant lietaus. Bušai išeis 1:30 vai. 
po pietų nuo kampo Capitol Ave. ir

Į Broad St. Kviečiame visus. 
(198-199)

SCRANTON, PA.
Lietuvių Politikos Kliubas, Lacka- 

; wanna Co. rengia metinį išvažiavimą 
j sekmadienį, rugpjūčio 27 d. Parkas 
I tarp .Forest City ir Scranton, New
ton Lake Parkas, gražioj vietoj prie 
didelio ežero. Bus geri kalbėtojai. 
Programa prasidės- 3 vai. po piet. 
Kumščiuosis gerai žinomas Petro- 
nas taipgi imsis Mike Stirna su sve
timtaučiu, bus ir kitokių sportų. 
Graži vieta pasimaudyti, vaikučiam 
bus pakankamai vietos žaisti. Kurie 
neturite savo automobilių, tuos nu
veš busai. Bušai išeis W. Scranton 
(Hyde Park) ir No. Scrantone (Pro
vidence), 9:30 vai. ryto. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti ir links
mai laiką praleisti. — Kom. Pirm. 
P. Kantakavičius. (197-199)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 27 d., 11 vai. ryto, 29 En
dicott St. Visi nariai dalyvaukite ir 
kitus raginkite, kad ateitų ir užsi
mokėtų narines duokles. Taipgi yra 
svarbių dalykų apkalbėjimui. — J. 
M. L. (197-199)

Tel.: MArkct 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

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

Binghamton, N. Y.
(Tąsa nuo 6-to pusi.) 

syvis žmogus ir geras rėmė
jas darbininkų judėjimo; da
lyvauja parengimuose, kai

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Ęeturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

25 d. rugpjūčio, 8 v. ' v. Jurginėj 
Svet., 180 New York Avė. Viši na
riai dalyvaukite, užsimokėkite duok
les, nes baigiam 8-tą mėnesį šių mė
tų, o tik pusė narių sumokėjo, duo
kles. — Sekr. (197-199)

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” Pikniko Stalų 

Budavojimas
Ateinantį šeštadienį ir sekmadienį, 

26 ir 27 dienomis rugpjūčio pradėsi
me budavoti stalus. Daug stalų yra 
supuvusių, todėl perkam lumberio

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 
pusę 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 Upton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. i •

tarpe Graham ir Manhattan Avės.
Tel.: Stagg ^-?173 > 

EKSPERTAI TAISYME
- - | •• 

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr ..J. J .Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

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

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

473

NOTARY 
PUBLIC

Office Phone 
EVcrgreen 8-1090

Inside Phone
EVergrcen 4-6485

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.JOSEPHINE ir ANTANO KASMOCIŲ 

GRAŽUS PAVILJONAS
Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjahąi, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

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

FRANK DOMIKAHTS 
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 Vakąro

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

STANLEY MISUNAS 
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienj ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
Grand St. Brooklyn, N. Y,

Prie R. K. O. Republic Teatro

Telephone
STagg 2-5043

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Open Day and Night

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

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

GENTS’ DAYS »
Wed., Thurs., Frl., Sat. and „ 

Sun. all day and night

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

jam aplinkybės leidžia; au
koja įvairiems tikslams. Ne
senai aukojo “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimui $1. Jis 
tuomet padarė gerą pradžią, 
o mes visi kiti pasekėm jį. 
Dabar irgi prisidėjo su auka 
pagal išgalę — Moterų Suva
žiavimui aukojo.

Linkiu jiedviem laimingo 
šeimyniško gyvenimo. Tik ne
užmirškite dar energingiau 
darbuotis ir paremti progre- 
syviską judėjimą.

J. K. Navalinskienė.

Lietuviškų MAISTO Konservuotų
Maisto konservuoti Hams ir Picnic-Hams, 

krapuose rauginti Agurkai. 
(Mažiausias užsakymas—3 dėžės.)

Lietuviški (caramel) Saldainiai (supakuo
ta po 50 dvisvarių kartonų dėžėn).

LITHUANIAN-AMERICAN
Import & Export Corporation

157 Chamber Street
New York City REctor 2-2786

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, IIE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MEŠ- 
LAŽARNES NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR UOS
LES vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės į Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 
stovį be jokios jumi prievolės. Daromi Kraujo ir 
Šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgalią. IŠTYRIMAS DOVANAI

DR. L. ZINS (Praktikuojąs jau
27 Metus)

110 East 16 St., N. Y. Tarp 4th Avė. ir Irving PI.
* s 

Valandos 10 A. M. iki 8 . P. M. Sokmad. 10 iki 2

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias p asi r in k i m as “skani ausiu 

įkėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake* 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

j Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristatau 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kalnas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brnnklm. N. Y.

SKELBKITES “LAISVĖJE”

Z,



LAIŠV®Aštuntas puslapis

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

<a Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Penktad., Rugpj. 25, 1939

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

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Visi Rytoj į Taikos ir Demokratijos Paradą; 
Susirinks 12 v. dieną, Madison Sq. Parke, N. Y.

Bušai į “Laisvės” Pikniką Rugsėjo 
(September) 3 d., Philadelphi joj

Buvo rokuojama, kad iš 
Brooklyno į philadelphiečių 
rengiamą “Laisvės” naudai 
pikniką važiuos dešimts busų. 
Bet išrodo, kad bus daugiau. 
Drg. Jakštas, East New Yor- Į 
ke, vienas nuorganizavo pilną 
busą. Drg. Klimas sako, kad

organizuoti busą.
Draugai Juška ir Bundo- 

nis iš Central Brooklyno ma
no sudaryti tikrai 2, o gal ir 
3 busus.

Drg. J. Kalvaitis iš Mas- 
peth užtikrino viehą pilną bu
są ir Stanley Misiūnas nuo sa- 

jie sudarys ir dar 1 busą East i vo restauracijos, 473 Grand 
St., irgi baigia pripildyti bu- 

O nuo “Laisvės” ofiso
New Yorke.

Matulio ir Vaiginio dirbtu
vės unijos shop chairman d. 
V. Bielskus su drg. J. Stepo
naičiu buvo užėję į “L.” raš
tinę pasiklausti informacijų, 
kaip jie galėtų sudaryti busą
iš savo šapos darbininkų. Su- . su pasamdyti, tad prašome iš 
darėme planą ir jie žada su-Į anksto įsigyti busų bilietus.

I

Visi Važiuokim į LDS 
Pikniką Sekmadienį i
Tik pora dienų beliko iki 

Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Trečio Apskričio pikni
ko. Jis bus šį sekmadienį, 
rugpjūčio 27 d., P. Vaičionio 
Parke, Cranford, N. J.

Visi ir visos esate prašomi 
į mūsų pramogą, dainų ir 
sporto-žaismių dieną. Turėsi
me labai puikią programą. 
Dalyvaus keturi mūsų myli
miausi chorai: Aido iš Brook
lyn©, vadovaujamas A. Žilins
kaitės; Bangos iš Elizabetho, 
vad. A. Klimaitės; Sietyno iš 
Newarko, vad. B. šalinaitės, 
ir Pirmyn iš Great Necko, 
vad. Gev>. Kazakevičiaus. Bus 
sporto-žaismių. Kalbės R. Mi- 
zara, LDS Centro preziden
tas.

Kaip nuvažiuoti ? Platus 
nurodymas tilpsta ant kito 
puslapio, mūsų skelbime, mel
džiu perskaityti. Iš Brookly- 
no norinti važiuoti busu ma
tykite P. Grabauską, LDS 1 
kuopos komisijos nari, arba 
L. Kavaliauskaitę. “Laisvės” 
raštinėj. Kelionė $1 i abi pu
ses. Busas išeis nuo “Laisvės” 
namo, 419 Lorimer St., 10 vai. 
ryto. Užsitikrinkite buse vie
tą dabar. Vienas Rengėjų.

I

Siūtai ar

Siūtai ar

Įdomėja Lietuvių Radio išplaukimo. Veda dery- 0verkautai vertės $24.50, dabar..Siūtai ar

Lankėsi “Laisvėj

į*

J

<

r*!

1 <

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir |dės tinkamu 
‘‘burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

šeštadie- 
v. progra- 
šeštadienį
Petraičio

(nuo 
randasi

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

antradieniais 
ir

perduodama 
dirbtuvės 409 ir 436, 
St., Brooklyne, gana 

programa, kuria vadd- 
taip pat Jonas Valai- 

Sk. .

Keturi ,WPA darbininkai 
apsvaigo taisant rynas prie 
Hanson ir S. Elliott PI. Juos 
atgaivino gaisrininkai.

Rcpunm

1 AiMobite

CALIFORWA 
PORT

Long Island gelžkelio sig
nalams sugedus dėl ugnies 
pajėgos stotyje, važiuo
ta sutrukdyta virš dviem va
landom. Apie 20,000 žmonių 
pavėlavo bei kitais keliais pa
siekė namus.

& B

VOKIETIJOS NEPUOLI
MO SUTARTIS SU SSRS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Lermą dabar prieš Sovie

tus daugiausiai kelia Cham- 
berlainas ir kiti munichie- 
čiai, kurie išdavė Čechoslo- 
vakiją Vokietijai. Dabar 
jie ruošiasi išduot Lenkiją 

• Vokietijai, o pridengi savo 
išdavystę, tai jie rėkia prieš 
Sovietų daromą nepuolimo 
Sutartį su Vokietija, — pa
reiškė drg. Browderis.

Sovietai per Tautų Lygą 
reikalavo plačiausių ekono
minių bausmių prieš užpuo- 
likes Italiją ir Vokietiją, o 
Anglijos ir Francijos “de
mokratiniai’ valdovai at
metė tuos Sovietų reikala
vimus.

(Kada, po Sudetų krašto 
atplėširflo nuo Čėchoslova- 
kijos, Francija padarė ne
puolimo sutartį su Hitleriu, 
dėl to taipgi tylėjo Cham- 
berlainas ir Liti munichie- 
jčiai. Bet dabar jie kelia 
skandalą dėl nepuolimo su
tarties .tarp Vokietijos ir 
Sovietų.)

są
visada susidarydavo nuo 4 iki
5 busų. Jei taip bus šiemet,
tai jau turime 12 busų.

Gražu, kad sekasi. Tik iš-
anksto turime žinoti, kiek bu-

Pilnėtai Reikalaus 
Drabužių

Workers Alliance suruošė 
pikietą prie šalpos Biuro, 
269 Nostrand Avė., Brookly
ne, paskiau paradavo Crown 
Heights gatvėmis, kad at
kreipi viršininkų ir visuome
nės atydą į keletą svarbių 
reikalavimų bedarbiams. Jie 
protestavo dėl įvykusių keleto 
evikcijų, dėl paleistiem iš 
WPA darbų pašalpos vilkini
mo. Buvę nuotikių, kad at
leistieji iš darbų turi laukt po 
dvi tris savaites kol prieina 
net pasikalbėti su viršinin
kais. Taipgi protestavo, kad 
negrai diskriminuojami ski
riant darbininkus baltakalnie- 
rių darbams.

\New Yorke toks pikietas 
bus rugpjūčio 31-mą, 4 vai. 
popietų, prie centrales rašti
nės, 902 Broadway. Rėikalaus 
•paskyrų drabužiams ir nedis- 
kriminuot negrų ir italų.

Hathaway Aiškins Sovietų- 
Vokiečių Sutartį

C. A. Hathaway, vyriausias 
“Daily Workerio” redakto
rius,* kalbės apie Sovietų-Vo- 
kietijos sutartį atvirame ko
munistų mitinge penktadienio 
vakarą, rugpjūčio 25-tą, Liv
ingston Hall, Nevins i r 
Schermerhorn St., Central 
Brooklyne; Privažiuojama 
IRT, BMT ir Independent li
nijomis. Įžanga 10 centų pa
dengimui lėšų.

Kelintas sekmadienis girdi
me naują lietuvišką progra
mą sekmadieniais nuo 9:30 
iki 10 vai. rytais iš 1450 kcs. 
WHOM stoties, tuoj po iš se
nai girdimos newjersiečių 
programos, prasidedančios 9 
vai. ryto. Naująja programa 
vadovauja seniai radio biznyj 
esąs Jonas Valaitis. Progra
ma palaikoma vienos didžiau
sių baldų b-vių New Yorke ir 
New Jersey — Wuckers Fur
niture Co. Programoj girdime 
gražios lietuvių muzikos 
dainų. 
York, 
cut ir 

ir 
Stotis girdima New 

New Jersey, Connecti- 
daly Penna. 
WCNW 

ketvirtadieniais 
niais nuo 5 :30
mos ir pagyvėjo.
5 :45 
Baldų 
Grand 
įdomi 
vau j a 
tis.

Bankietas ir Šokiai
Užbaigimui moterų Seimo, 

brooklynietės ruošia šaunų 
bankietą su šokiais. Jis įvyks 
naujai išdekoruotoj Central 
Palace Ballroom svetainėj, 
16-18 Manhattan Avė., Brook
lyne, rugsėjo 9, š. m. šokiams 
gros 5 kavalkų orkestras. Mo
terys rūpinasi, kad’ viešnių pa
gerbimo bankietas būtų vienas 
iš gražiųjų; jos paėmė dvi di
džiules svetaines, idant nerei
kėtų svečiams grūstis aplink 
Stalus, kuomet norės pasikal
bėti arba pasišokti. Įžanga į 
bankietą $1.25, šokiams 25c. 
Pradžia aštubniose vakare.

Bilietus prašome įsigyti iš 
anksto, tas palengvins gaspa- 
dinėms maisto priruošime. 
Bilietai gaunami “Laisvės” 
įstaigoje ir pas rengėjas.

Kviečia Rengėjos.

John Kerin, 29 m., bedarbis 
apdraudų agentas, mirė po iš
kritimo ar iššokimo pro lan- į 

iš apartmento 5-me aukš- 
171 E. 83rd St.

gą 
te,

Tarp Lietuvių

Grožės

O. Valaitienė su dukrele 
dona išvyko į Marijonos 
naitienės vasarnamį, 
chogue. L. I., atostogų, 
dabar randasi ir M. Jonaitie
nė, žinoma savininkė 
Saliono C. Brooklyne.

—o—
M. Mikalauskienė 

Scholes St.) dar vis 
East Greenport ligoninėj, L. 
T., bet jos sveikata gerėja. 
Yra vilties neužilgo sulaukti 
grįžtant namo.,

-*O-r-

Maspethiečiuose lankėsi chi- 
cagietės katalikių Moterų Są
jungos darbuotojos Sakalienė, 
Simutienė, Poškienė.

! Al-
Jo- 

Pat- 
Ten

Turės Laikytis Darbo 
Tarybos Sprendimo

Aukščiausio Teismo teisėjas 
J. Sidney Bernstein patvarkė, 
kad Schrafft’s restauranai ir 
saldainių krautuvės privalo 
prisilaikyt Valstijinės Darbo 
Santykių Tarybos nuospren
džio sugrąžint darban keturis 
pravarytus darbininkus ir ne- 
diskriminuot unijistų.

Clyde-Mallory kompanijai 
atsisakius atleist vyriausį 
stewardą, laivo Algonquin 
įgulos 111 narių sulaikė laivą 
nuo 
bas.

Šiomis dienomis lankėsi 
“Laisvėj” Juozas Stankus, iš 
Emaus, Pa . Jis ten turi far- 
mą ir atvyko į Pasaulį© Pa
rodą, tad sykiu aplankė ir 
savo dienraštį, kurio jis yra 
skaitytojas. /

Derlius šiemet, sako drg. 
Stankus, yra labai prastas dėl 
saušros. r

Beje, d. Stankus užsimokėjo 
už metus “L.” prenumeratą, 
nusipirko New Yorko Pasau
lio Parodos Albumą ir paau
kojo $1 linotypui išmokėti.
Trečiadieni lankėsi “Laisvės” 

Įstaigoj draugė Agnes Ling, 
j iš New Haven, Conn., seniau 
buvus kalifornietė, lydima 
brooklynietės Andriuškevičie- 
hės. Aplankius Pasaulio Pa
godą. Sako, yra labai daug 
pūikių dalykų, bet Sovietų 
’"a vii i j on u negalima atsigėrė
ti, stačiai jaudinantis dalykas. 
Viešnia paaukojo $1 “Lais
vės”/ jubifejui paminėti ir nu
sipirko “Laisvės” išleistą Pas. 
Parodos Albumą.

Didysis metinis maršavimas 
už taiką ir demokratiją įvyks 
šeštadienį, rugpjūčio 26 d. 
Prasidės 12 vai. per pietus, 
nuo Madison Square Parko 
(prie 23rd St. ir Madison 
Ave.), maršuos į Columbus 
Circle (prie 59th St. ir Broad-

Visi “Laisvės” skaitytojai 
prašomi dvigubai prisidėti- 
prie parado sėkmingumo. Pa
sakykite savo sandarbinin- 
kams šapose ir kaimynams 
bei pažįstamiems apie šį pa
radą ir jo svarbą. Rengkitės 
jame dalyvauti patys ir kvies
kite į jį visus, su kuo suei
nate.

Lietuviai šiemet irgi turės 
savo būrį parade. Pasirodyki- 
me skaitlingai, kaip pridera 
taiką ir demokratiją mylin
tiems žmonėms, kurių gimtinė 
randasi pavojuje praradimo 
nepriklausomybės, ir sunaiki
nimo, jei kiltų pasaulinis ka
ras.

Lietuviai prašomi susirink
ti ne vėliau 12:30 vai. per 
pietus, ant East 25th‘ St., tarp 
Lexington ir Third Avenues, 
New Yorke, čia rasite lietu
vių komitetą su vėliavomis, 
iškabomis ir kitomis maršavi- 
mo reikmenimis.

Lietuvių Komitetas.

Bušu Važiuosime į IDS 
Apskričio Pikniką

Dar sykį primenam, kad 
LDS 1 kp. nutarė skaitlingai 
dalyvauti LDS 3-čio Apskričio 
piknike rugpjūčio 27 dieną, 
Cranford, N. J.

Yra paimtas busas, kuris 
nuveš į pikniką. Kurie dar 
neužsisakėt vietų, tuojau už
sisakykite pas P. Grabauską 
ar “L” raštinėj pas L. Kava
liauskaitę. Kaina $1. Visi 
susirinkite 10 vai. nedėlios ry
te, prie “Laisvės” namo, 419 
Lorimer St.

Piknike bus gera programa. 
Dainuos keturi chorai ir šiaip 
bus įvairių žaislų. Kurie įžan
gos tikietų neturite, galėsite 
nusipirkti pas komisiją. Ti- 
kieto kaina 35c. šis pelnas 
bus mūsų kuopai.

Komisijos Narys.

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

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

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui 

i
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street 
Brooklyn, N.

Telefonai 
EVergreen 7-6673

Liet. Kooperatyvės Spaudos, 
Bendrovės Direktoriams
Pirmadienį,, rugpjūčio 28-tą, 

1939 m., įvyks dire
mėnesinis susirinkimas, 
kas: 7:30 vai. vakaro, 
šome nesivėluoti, nes 

Lai-
Pra- 
bus 

svarbių aptarimų organizaci
jos reikalais.

J. N., Sekr.

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)

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4802 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

REIKALAVIMAI
Reikalinga namo prižiūrėtojaus 

pagelbininko (Superintendent’s hel
per), gaus kambarį ir valgį. Alga 
$15.00 į menesį. Darbas per ištisą 
metą. Dėl daugiau informacijų, pra
šome kreiptis sekančiu antrašu: 102 
E. 114th St., New York City, N. Y. 
(Apt. 3). (196-198)

0

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508
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CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
f JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

• (Steam Boiler)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujamą. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

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

Telefonai EVergreen 7-1661

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvų ir Žieminių Palty

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

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

štai kai kurios mūsų kainos! 
O verkautai vertės $20.00, dabar. $14.50
O verkautai vertės $22.50, dabar/. S16.50

XAVERAS STRUMSKIS
IŠTAIGA tarnaujanti 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

5AVA5 PAS SAVĄ

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave 

Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuvė

Divonai-Uždangai-Linolijos




