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KRISLAI
Džiaugiasi.
Prieš 20 Metų ir Šiandien.
Mes Prie to Neprisidėjome. 
Kas Kam Rūpi.
O visgi Reikia Nepamiršti!

Rašo R. Mizara

Į

*

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
B rook lyne $6.00 

Metams

Ruoškime išvažia
vimus - piknikus 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Iš Helsingforso, Suomijos, I 
pranešama, kad tosios šalies 
spauda džiaugiasi SSSR-Vo-

• kietijos nepuolimo sutartimi.
Estijos spauda džiaugiasi 

SSSR-Vokietijos nepuolimo su
tartimi.

Latvijos spauda taipgi 
džiaugiasi taja sutartimi.

Nėra abejojimo, kad ir Lie
tuva džiaugiasi SSSR-Vokieti
jos nepuolimo sutartimi.

Visos Pabaltijos valstybes 
džiaugiasi taja sutartimi to
dėl, kad per ją ir jom garan
tuojama nepriklausomybės.

* Paminėtųjt^ kraštų spauda 
džiaugiasi dar ir todėl, kad ši 
sutartis uždavė mirtiną smūgį 
Berlyno-Romos - Tokio ašiai, 
kuri tuojau ir suskilo. Vadi
nasi, tarptautinė fašizmo są- 

i. junga tapo ištaškyta. Su tuo 
sustiprėjo ne tik Sovietų Są
junga, o ir visos mažesnėsės 
valstybės.

Prieš virš 20 metų reakcinė 
spauda piešė Leniną esantį 
kaizerio agentą.

Prieš virš 20 metų Sovietų 
Rusiją reakcinė spauda skel- 

- bė esančią kaizerinės Vokieti
jos talkininke.

Šiuo metu kiekvienas mato, 
jog tai buvo bjaurus melas, 
jog tai buvo tikslus melas So
vietus šmeižti.

šiuo metu toji pati spauda 
skelbia, būk Stalinas susibro- 
liavęs su Hitleriu, būk Sovie
tų Sąjunga patapusi naziškos 
Vokietijos talkininke.

Šie pliauškalai taipgi yra 
niekas daugiau, kaip tik dide
lis melas, tikslus melas Sovie
tų Sąjungai diskredituoti.

Mūsų spauda prie to melo, 
prie tos kriminalystės neprisi
dėjo prieš 20 metų, nepriside
da ir dabar.

Mums rūpi pasakyti tiesa ir 
mes ją sakome. Mes puikiai 
žinome, kad greitu laiku šitos 
provokacijos, šitie melai ir 
šmeižtai, kuriuos leidžia reak
cinė spauda, bus išblaškyti. 
Tuomet reakcininkams ir vėl 
bus nejauku, kai jiems teks 
atsistoti melagių vietose pla
čiųjų žmonių masių akyse.

kiekvie-
Francija

Dabar jau aišku 
nam, kad Anglija, 
nenorėjo, kad Sovietų Sąjun- 

* ga gintų Lenkiją. Chamberlai- 
no ir Daladier atstovai Mas
kvoje priešinosi tam, kad, jei 

• karas su Vokietija kiltų, So
vietai pasiųstu Lenkijon Rau- 

i donosios Armijos jėgas Lenki
jai ginti.

Lenkijos ponai taipgi pa
reiškė : neįsileisime nei vieno 
raudonarmiečio į savo terito
rija.

‘Kaipgi tuomet Sovietai ga
lėtu mušti agresorių ? Juk tai 
aiškiausiai pasirodė, kad Mu- 
nicho išdavikams Lenkijos ne
priklausomybės gynimas nerū
pi. Jiems rūpėjo ir rūpi visai 
kas kitas: Sovietų Sąjungą su
naikinti.

Jei Chamberlainui būtų rū
pėjęs tokis dalykas, kaip Hit
lerio sumušimas Vokietijoj, 
tai tas jau senai būtų įvykę. 
Deja, jam rūpėjo ir rūpi ne 
Hitlerį sumušti, bet ji sustip
rinti. Na, ir jis per visą savo 
valdžioje buvimo laiką jį ir 
stiprina.

Paskutinėmis dienomis mes 
daug rašome apie europinę 
politiką, palikdami į šalį visą 
eilę kitų dalykų.

Mes manome, jog šių dienų 
europinė padėtis yra labai 
svarbi ir ji negali nepaliesti ir 

♦ amerikiečių. Todėl mes tiek

NEPRIĖMĖ SOVIETU TALKOS!t.
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PABALIUOS KRAŠTAI DŽIAUGIASI 
DEL SUTARTIES

B

Maskva. — Čionai gauna
mi Pabalti jos valstybių lai
kraščiai sveikina Sovietų 
Sąjungos - Vokietijos ne
puolimo sutartį. Rygos laik
raštis “Zinas” sako, kad su
tartis prašalina Latvijai 
pavojų. Karas tarpe Sovie
tų ir . Vokietijos, girdi, 
reikštų pražūtį Latvijai.

Estonijos laikraštis “Uus 
Esti” taipgi pabrėžia, kad 
dabar Pabaltijos kraštai ga
li lengviau atsikvėpti, nes 
susikirtimas tarpe dviejų 
didžiųjų kaimynų nors lai
kinai tapo prašalintas.

Cleveland, Ohio. — Orlai
vio nelaimėje neteko gyvy
bės gabus orlaivininkas 
Delbert Bush, 28 metų, iš 
Kansas City, Mo. Jis čia 
buvo atvykęs dalyvauti or
laivių lenktynėse, kurios 
prasidės rugsėjo 2 dieną.

Hitleris Patekęs po Sta
lino “Nykščiu”

Londonas. — Dramatistas 
Bernard Shaw sako, kad ši
ta nepuolimo sutartis tarpe 
Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos reiškia, jog Hitleris ke
liais nušliaužė į Maskvą ir 
pasidavė po Stalino “nykš
čiu.” Jis sutartį laiko dide
liu taikos laimėjimu.

Italija Uždarė Rubežius
Nice, Francija. — Gautas 

pranešimas, kad Italija už
darė rubežių tarpe Franci
jos ir Italijos. Pagal Mus- 
solinio įsakymą, Alpių sri
tyje nei italai gali pereiti 
Francijon, nei francūzai 
Italijon.

Į Lietuvą Atvyks Estijos 
Kariuomenės Vadas Gene

rolas Laidoneris

Kaunas, rugpjūčio 25 d.— 
Šiais metais bus iškilmin
gai paminėta Lietuvos ka
riuomenės šventė, rugsėjo 8 
dieną, į kurią, numatoma, 
atvyks ir Estijos kariuome
nės vadas generolas Laido- 
neris.

Kaunas, rugpjūčio 25 d.— 
Sovietų Rusijos vyriausybės 
pakviestas Žemės Ūkio mi- 
nisteris dr. Krikščiūnas iš
vyko į ten vykstančią dide
lę žemės ūkio parodą.

daug vietos paaukojame tiems 
dalykams nušviesti.

O viotik, kitką palikus., ten
ka pastebėti: sekant; sekma
dienį Philadelphijoj įvyksta 
didelis “Laisvės’1 naudai pik
nikas, į kurį mes kviečiame 
visus gerus draugus ir priete- 
lius. Organizuokit busus ir 
ruoškitės dalyvauti masiniai.

Uždare Laikraštį, Bet Strei
kas Vis Tiek Eis

Chicago, Ill. — Laikraš
tininkų Gildija pareiškė, 
kad devynių .mėnesių strei
kas prieš Hearsto laikraš
čius nebus nutrauktas, nors 
Hearstas uždarė savo laik
raštį “Herald - Examiner.” 
Šio laikraščio uždarymas 
parodo, kad reakcionierius 
Hearstas tapo prispirtas 
prie sienos.

Lenkija Neapsisaugojus 
nuo Orlaiviu Atakų
Varšava. — Visa Lenkija 

atsidūrė karo pasiruošimo 
padėtyje. Visos ginkluotos 
spėkos paruoštos darbui. 
Mat, karo krizis gali bile 
valandą išmušti.

Visoje Lenkijoje jaučia
mas trūkumas apsisaugoji
mo atakų iš oro. Tiesa, 
Lenkijoj jau keleri metai 
gyvuoja organizacija, kuri 
turi už tikslą apsaugoti 
Lenkiją nuo orlaivių atakų, 
bet ji nedaug ką yra nuvei
kus. Šita organizacija tu
rinti du milionu narių ir 
dabar pradėjusi smarkiau
siai darbuotis, idant atmu- 
šus Vokietijos karinius 
laivius.

Žinių Žinelės

Sovietu Sąjunga Siūlė Lenkijai Pilniausią 
Militarinę Pagelbą, Bet Lenkija, Anglija 
ir Francija Griežtai Atsisakė Ją Priimti

JAPONIJOJ PRASIDEDA DIDELIS KRI 
ZIS DEL VOKIETIJOS ŽYGIO

------------------------------------------------------------ —B 

Traukinių Komunikacija 
Sustabdyta

Tokio. — Japonijos kabi
nėtas laikys specialį susi
rinkimą. Kalbama, kad Ja
ponijos valdančioje klasėje 
didžiau sis sumišimas ir kri
zis dėl Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos nepuolimo su
tarties. Mat, šita sutartis 
uždavė skaudų smūgį taip 
vadinamai Vokietijos-Itali- 
jos-Japonijos “ašiai.” Vo
kietija pasitraukia iš “a- 
šies”. Japonija pyksta, nes 
jos spėkos susilpnėjo.

Numatomas kabineto kri
zis. Spėjama, kad premje
ras Hiranuma rezignuos ir 
kabineto pryšakin atsistos 
princas Fumimaro Konoye.

Be to, prastos Japonijos 
plėšikams žinios ateina iš 
Chinijos, nes chiniečiai da
ro atakas ant Japonijos ka
riuomenės su pusėtinai ge
rais pasisekimais.

Maskva. — Dabar tapo atidengtos visos slaptybės 
iš ilgų derybų tarpe Sovietų Sąjungos, Anglijos ir Fran
cijos. Tas slaptybes išvertė aikštėn Sovietų Sąjungos 
karo komisaras maršalas. Klementi Vorošilov. Jis paro
do, kad derybose tarpe Sovietų Sąjungos, Anglijos ir 
Francijos militarinių štabų, tos šalys ir Lenkija griež
tai atmetė Sovietų talką apsigynime nuo karo agresorių. 
Lenkai griežtai atsisakė priimti nuo Sovietų militarinę 
pagalbą. Atsisakė leisti Sovietų armijai eiti per Lenkijos 
teritoriją ir kariauti prieš Vokietiją, jeigu Vokietija pra
dėtų karą.

, Tuos faktus paskelbė Sovietų valdžios organas “Iz- 
viestijos.” Jose telpa Vorošilovo atsakymas į jam pasta
tytus klausimus apie buvusias derybas ir kas kaltas už 
nesusitarimą. Klausimai ir atsakymai ištisai skamba:

‘Klausimas: Kaip pasibaigė derybos su Anglijos ir 
Francijos militarinėmis misijomis?

Vorošilovas: Akivaizdoje labai svarbių pasireiškusių 
skirtumų, derybos tapo nutrauktos. Militarinės misijos 
apleido Maskvą ir sugrįžo namo.

Klausimas: Ar galima žinoti tų skirtumų branduolį?
Vorošilovas: Sovietų militarinę misija laikėsi supra

timo, jog kadangi Sovietų Sąjunga neturi bendrų rube
žių su agresorium, tai jinai galėtų padėti Franci j ai, An
glijai ir Lenkijai tik tada, jeigu jos armijai būtų leista 
eiti per Lenkijos teritoriją į frontą, nes kitaip Sovietų 
armija negalėtų pasiekti priešo armijos.

Akurat taip, kaip pereitam kare. Anglijos ir Ame
rikos kariuomenės būtų negalėjusios pagelbėti Francijos 
ginkluotoms spėkoms, jeigu joms nebūtų buvus duota 
proga veikti Francijos teritorijoje. Taip lygiai dabar So
vietų ginkluotos spėkos negalėtų veikti bendrai su An
glijos ir Francijos ginkluotomis spėkomis, jeigu joms 
nebūtų leista veikti Lenkijos teritorijoje.

Nežiūrint šitos aiškiai teisingos mūsų pozicijos, An
glijos ir Francijos militarinės misijos nesutiko su šia 
Sovietų pozicija, o tuo tarpu Lenkijos valdžia atvirai pa
reiškė, kad jai nereikia Sovietų Sąjungos pagalbos ir kad 
ji tokios pagalbos nepriimtų. Šitoks tų šalių nusistaty
mas padare Sovietų Sąjungos bendradarbiavimą su jo
mis nebegalimu.

Tai šitoks buvo skirtumų pamatas ir dėl to derybos 
nutrūko.

Klausimas; Ar tose derybose buvo diskusuojama 
Lenkijai pagelba formoje žaliosios medžiagos ir karo 
reikmenų?

Vorošilovas: Ne, nebuvo diskusuojama. Pagelba su 
žaliadaikčiais ir karo reikmenimis yra prekybos dalykas. 
Tam gi nereikia tarpsavinės pagelbos sutarties, jau ne
kalbant apie militarinę sutartį. Lenkija tuos daiktus ir 
taip gali gauti. ' '

Jungtinės Valstijos, kaip ir eilė kitų valstybių, ne
turi nei tarpsavinės pagelbos, nei militarinės sutarties 
su Japonija, tačiau per du metu jinai parduoda Japoni
jai žaliąją medžiagą ir karo reikmenis, nežiūrint to, kad 
Japonija veda karą prieš Chiniją.

Derybos ėjo dėl pagelbos kariuomene, o ne žaliąja 
medžiaga ir karo reikmenimis. x

Klausimas: Anglijos “Daily Herald” diplomatinis 
korespondentas teigia būk Anglijos ir Francijos milita
rinės misijos klaususios Sovietų misiją, ar Sovietų Są
junga aprūpintų Lenkiją orlaiviais ir amunicija ir 
laikytų paruoštą Raudonąją Armiją prie rubežiaus, jei 
kiltų reikalais, bet Sovietų misija būk atsakiusi į šitą 
pasiūlymą, jog “tuojau po karo prasidėjimo turi būti lei
sta Raudonajai Armijai užimti Lenkijos teritorijas Vil
nių ir Novogrodek šiaurrytuose ir Lvovą, Tarnopolį ir 
Stanislavovą pietrytuose, idant ji galėtų Lenkijai suteik
ti militarinę pagelbą iš šių teritorijų, jeigu kiltų reika
las.” Kaip jūs žiūrite į šitokį “Daily Herald” diploma
tinio korespondento tvirtinimą šviesoje faktų?

Vorošilovas: Šis to korespondento pareiškimas yra 
melagingas nuo pradžios iki galo, jo autorius yra piktas 
melagius ir laikraštis, kuris išspausdino šitą melagingą 
pareiškimą, yra neteisingas laikraštis.

Klausimas: Žinių agentūra Reuters per radio paskel
bė: “Vorošilovas šiandien pareiškė Anglijos ir Francijos 

bus j militarinių misijų vadams, jog kadangi Sovietų Sąjun
ga ir Vokietija padarė nepuolimo sutartį, tai Sovietų

or-

Hendaye. — Generolas 
Franco uždarė visokį susi
siekimą tarpe Francijos ir 
Ispanijos. Taipgi uždrausta 
įvešti Ispanijon Francijos 
laikraščius.

Danzig. — Dėlei iškilusio 
karo krizio, Danzigo mo
kyklos tapo uždarytos ne
ribotam laikui.

Ossining, N. Y.t— Nuteis
tų mirtin kalinių žudytojas 
Sing Sing kalėjime'ištarna
vo 13 metų. Per tą laikotar
pį jis nužudė 195 kalinius 
ir užsidirbo $25,000. Pats 
nesenai buvo gavęs nervų 
pakrikimą. Dabar pasveiko, 
bet žada tą amatą mesti ir 
užleisti kitam su stipres
niais nervais.

Berne. — Šveicarijos val
džia pasiruošia mobilizuoti 
savo armiją, jeigu kiltų ka
ras.

Newton, N. J. — Du au
tomobiliai vienas į kitą 
įvažiavo ir užmušė Shelley, 
38 metų.

ORAS
Brooklyno apylinkėj 

lietaus su pertraukomis.

Vapšava. — čionai gau
tas pranešimas, kad Vokie
tijoj prie Lenkijos rube- 
žiaus visose traukinių sto
tyse tapo išlipdyti plakatai, 
kuriuose sakoma, kad vi
soks traukinių judėjimas 
tarpe Vokietijos ir Lenkijos 
tampa sulaikytas. Sulaiky
mo laikas neapribotas.

Bet šitie pranešimai te
bėra oficialiai napatvirtinti.

15 Milionų Kopijų Kny
gos Jau Parduota

Sovietų Są- 
Partijos 
neapsa

lki šiol 
penkioli- •vi

Maskva. —- “ 
jungos Komunistų 
Istorija” platinasi 
komu smarkumu, 
jau parduota net 
ka milionų kopijų.

Istorija išversta į šešias 
kalbas ir kiekvienoj tų kal
bų parduota sekamai:

Rusų kalba 11,985,000 ko- 
pijU-

Ukrainų, 1,215,000
Gruzinų, 175,000
Azerbaidžanu, 215,000
Kazakhų, 193,000 
Armėnų, 160,Q00.

Kanada Mobilizuojąs
Ottawa. — Kanados val

džia atsišaukė savanorių į 
armiją. Sakoma, kad dauge
lis tūkstančių kanadiečių 
atsiliepė į valdžios pašauki
mą ir jau yra muštravoja- 
mi. Kanados apsigynimo 
ministeris MacKenzie pa
reiškė, kad Kanados milita- 
rinis pasiruošimas karui 
yra pravedamas plačiausiu 
maštabu. Jei, girdi, Angli
ja susikirstų su Vokietija, 
Kanada atliks savo milita- 
riškas pareigas.

Vokietijos Slaptas Pasiun
tinys Francijoje

Paryžius. — Į Franci] ą 
orlaiviu atlėkė Vokietijoj 
slaptas pasiuntinys. Jis pir
miausia turėjo pasitarimą 
su premjeru Daladier, o pa
skui kalbėjosi su Jungtinių 
Valstijų ambasadoriumi 
Bullitt. Jo misija laikoma 
d i d ž i a u s i oje slaptybėje. 
Taipgi slaptybėje laikoma 
ir jo pavardė. Spėjama, jog 
yra pribuvęs koks nors di
delis fašistu valdžios šulas.v

Tom Mooney Pasveiko 
ir Vėl Maršrutuos

Duluth, Minnesota.— Ru
gpjūčio 25 dieną čionai kal
bėjo Tom Mooney. Jis buvo 
smarkiai susirgęs ir keletą 
mėnesių negalėjo prakalbų 
sakyti. Dabar jau pasvei
kęs ir pradėjo maršrutą po 
vidurvakarines valstijas. Jo 
maršruto tikslas yra sukel
ti žmonių opiniją už paliuo- 
savimą Warren Billings.

Londonas. — Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Ken
nedy kreipėsi prie laivų sa
vininkų su prašymu, kad jie 
padėtų išvešti iš Anglijos
amerikonus. Tokių ameri-| Kaunas, 
konų esą keletas tūkstan
čių. Jie norėtų išvažiuoti 
pirma, negu karas prasidės, 
bet negauna laivų. Mat ke
letas laivų, kurie buvo pa
sirengę važiuoti Amerikon, 
susilaiko nuo kelionės. X /

Lietuvos - Vokietijos 
Susitarimas

rugpj. 25 d.— 
Šiomis dienomis Lietuva ir 
Vokietija susitarė dėl fi
nansinio atsiskaitymo tur
tui Klaipėdos Krašte ir Lie- 
tuvos muitinių veikimo 
Klaipėdos uosto laisvojoj 
zonoj.
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valdžia mano, kad tolimesnės derybos su Anglija ir Fran
cija pasidaro betikslės.” Ar šis Reuters pareiškimas ata- 
tinka faktams?

Vorošilovas: Ne, neatat/inka faktams. Militarinės de* 
rybos su Anglija ir Francįįa tapo nutrauktos ne todėl, 
kad Sovietų Sąjunga padaru nepuolimo sutartį su Vo
kietija, bet, priešingai, Sovietų Sąjunga padarė nepuo- 3 
limo sutartį su Vokietija, apart kitų priežasčių, kaipo 
pasekmė to, kad militarinės derybos su Anglija ir Fran
cija priėjo prie nebesuderinamų skirtumų.
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Ar Anglija ir Francija 
Neišduos Lenkijos?

Jeigu Lenkija bus nesudraskyta, tai 
turės būti dėkinga Sovietų Sąjungai. 
Dabar daugiau negu aišku, kad Angli
jos ir Francijos pardavinga buržuazija 
ruošė Lenkijos išdavimą, kaip pereitais 
metais Čechoslovakijos. Anglijos ir 
Francijos imperialistai pasiruošę kad ir 
visą Europą sušerti Hitleriui ir Musso- 
liniui, kad tik pastarieji nereikalautų iš 
Anglijos ir Francijos buvusių Vokietijos 
ir tūlų Francijos kolonijų. Anglija ir 
Francija leido Italijai pavergti Ethiopi- 
ją, Albaniją ir dalį Ispanijos. Leido pa
vergti Hitleriui Austriją, Čechoslovaki- 
ją, Klaipėdą, bendrai su Mussolinių Is
paniją. Jos leido Japonijos imperialis
tams pavergti Mandžuriją, pulti Chini- 
ją, manydamos, kad tas atves Japoniją 
į karą su Sovietų Sąjunga. Anglijos im
perialistai ir Francijos pardavinga bur
žuazija viską darė, kad tik nukreipus 
Vokietijos ir Italijos fašistų smūgius 
prieš Sovietų Sąjungą. Jos leido fašis
tams laužyti sutartis, pirštu rodė į So
vietų žemę, šaukdamos, kad ten yra 
daug turto, kurio Vokietijai ir Italijai 
taip labai reikia, jos išdavinėjo mažes
nes šalis, jos slaptai ir pusiau viešai suo- 
kalbiavo prieš Sovietus.

Tokioj padėtyj, aišku, kad nei Angli
jos, nei Francijos buržuazijai, imperia
listams, nerūpėjo ir nerūpi Lenkijos čie- 
lybė. Jeigu tik Anglija ir Francija ga
lėtų susikalbėti su Hitleriu ir Mussoliniu, 
išgauti tikras garantijas, kad fašistai 
agresoriai nepuls Francijos ir Anglijos 
kolonijų, tai jos ne vien Lenkijos Ko
ridorių ir Danzigą atiduotų Hitleriui, 
bet ir visą Lenkiją! Jeigu Anglija ir 
Francija priešinasi Hitlerio reikalavi
mams, tai tik todėl, kad jos žino, kad 
Hitlerio neprisotinsi Danzigu ir Lenkijos 
Koridorium, kad Hitlerio daug didesni 
agresijų planai, kad jis nenųsiramino ir 
nenusiramins!

Anglijos ir Francijos veidmainiška 
buržuazija neva vedė derybas su Sovie
tų Sąjunga bendram apsigynimui prieš 
karo agresorius, bet tas derybas jos pa
čios trukdė. Jų buvo planas datraukti iki 
šio krizio. Nesirengti ginti Lenkiją, vis 
pasaulį raminti, kad štai už dienos kitos i 
pasirašys sutartį su Sovietais ir Sovie
tai apgins ir Lenkiją, ir Rumuniją. Ir 
kada būtų Hitleris užpuolęs Lenkiją, tai 
tuomet Anglija ir Francija būt paskel
busios, kad jos nepasirengę karui, kad 
jos negali išgelbėt Lenkijos, kad tą turi 
padaryti Sovietai.

O Sovietai nebūtų galėję Lenkijai pa
gelbėti, nes Anglija ir Francija priruošė 
Lenkiją, kad ji neįsileistų Sovietų armi
jos. Hitleris būt laimėjęs. Jis būtų ne 
vien pasiėmęs Danzigą ir Lenkijos Ko
ridorių, bet Sileziją ir gal visą Lenkijos 
dalį, kuri pirm 1914-1918 metų priklausė 
Austrijai.

Bet kada Sovietai pasirašė nepuolimo 
ąutartį su Vokietija, kada jie iškėlė fak
tus apie Anglijos ir Francijos sabotažą 
dėl bendros su Sovietais apsigynimo su
tarties, tada prispyrė, privertė Anglijos 
ir Francijos veidmainišką buržuaziją 
priešintis Hitleriui.

Bet ar Anglija ir Francija tikrai gins 
Lenkiją? Ar jos nepadarys arklių pre
kybos su Hitleriu Lenkijos lėšomis? Į 
šiuos klausimus dar sunku atsakyti. Ve-

liausios žinios sako, kad Hitleris reika
lauja, nuo Lenkijos: (1) Grąžipti Vokie
tijai Danzigą. (2) Padaryti Vokietijai 
koridorių į Rytų Prūsiją per Lenkijos 
Koridorių. (3) Jis sutinka suteikti Len
kijai laisvą prieplauką Danzig e, kaip su
tiko Lietuvai Klaipėdoj (Žinoma, iš to
kios prieplaukos Lenkija naudos mažai 
turėtų). (4) Po to Hitleris garantuoja 
Lenkijos rubežius ir sutinka su Lenkija 
pasirašyti dešimties metų nepuolimo su
tartį. (5) Ir Anglija, ir Francija turi 
grąžinti Hitleriui buvusias Vokietijos ko
lonijas, tai tada Hitleris sutiks su An
glija ir Francija pasirašyti ant 25 metų 
nepuolimo sutartį.

Penktas paragrafas yra svarbiausias. 
Jeigu tik Anglija ir Francija galės su 
Hitleriu susitarti kolonijų reikale, tai 
jos nepaisys Lenkijos. Anglijos ir Fran
cijos imperialistai priešinasi Hitleriui ne 
dėl Lenkijos, bet dėl buvusių prieš karą 
Vokietijos kolonijų.

Kaip Anglija ir Francija Sabota- 
žavo su SSSR Sutartį? ■

Veik pusę metų Francijos ir Anglijos 
imperialistai neva derėjosi su Sovietų 
Sąjunga, kad pasirašyti bendro apsigy
nimo sutartį. Tikrumoj jie viską darė, 
kad tokios sutarties nebūtų, kad sutruk
dyti Sovietų pagelbą Pabaltijos valsty
bėms—Suomijai, Estijai, Latvijai, Lie
tuvai ir Lenkijai, kad neprileisti prie 
bendro susivienijimo Juodųjų Jūrų kai
mynų—Sovietų Sąjungą, Turkiją, Bul
gariją ir Rumuniją.'

Kada Anglija ir Francija reikalavo, 
kad Sovietai turi ginti Šveicariją, Belgi
ją ir Holandiją, jeigu jas užpuls Vokie
tijos naziai, tai yra, tas šalis, kurios 
guli ant kelio prie Francijos ir Angli
jos, tai Sovietai sutiko, nepaisant to, 
kad Šveicarija net neturi diplomatinių 
ryšių su Sovietais, o Belgija daug kartų 
Sovietus išplūdo Tautų Lygoj. Bet tuo 
kartu Sovietai pareikalavo, kad iš savo 
pusės Anglija ir Francija pasisakys, kad 
jos išvien su Sovietais gins Suomiją, Es
tiją, Latviją, Lietuvą ir Lenkiją.

Tada Anglijos ir Francijos .šnipai pa
sidarbavo, kad Suomija, Estija ir Lat
vija pradėtų šaukti, būk jos saugios, 
būk joms jokio pavojaus nėra, būk jos ne
reikalaujančios jokios iš lauko pusės pa
galbos. Tai buvo darbas Anglijos ir 
Francijos šnipų, kad pakenkti bendro 
apsigynimo idėjai, kad neprileisti prie 
tokio susitarimo tarp Sovietų Sąjungos, 
mažu valstybių ir buržuaziniai demokra
tinių valstybių.

Kas liečia Lenkiją, prieš kurią Hitle
ris ruošėsi, tai ji dar bjauriau pasielgė. 
Ji griežtai užreiške, kad ji nenorinti iš 
Sovietų Sąjungos jokios karinės pagal
bos, kad ji pati galinti gintis, kad ji ne
leisianti nei vieno Sovietų lakūno, rau
donarmiečio į savo žemę. Kaip gi tada 
jai Sovietai galėtų padėti?

Dar daugiau, ne vien Lenkija, bet ir 
Francija su Anglija laikėsi to nusistaty
mo net su Sovietais derybose. Kl. Voro- 
šilovas, Sovietų apsigynimo komisaras, 
kuris derėjosi su Anglijos ir Francijos 
militariniais pasiuntiniais sako:

“Sovietų karo vadai nurodė, kad ka
dangi Sovietai neturi su Vokietija ben
drų rubežių, tai negalėtų kitaip padėti 
Francijai, Anglijai ir Lenkijai, kaip, kad 
Lenkija turėtų perleisti per savo terito
riją Sovietų Raudonąją Armiją, nes ki
taip Sovietų armija negalėtų pasiekt 
agresorio.

“Reiškia, turėtų perleisti per savo te
ritoriją, kaip Pasauliniame Kare Fran
cija ne vien perleido Amerikos ir Angli
jos armijas į frontą, bet joms gelbėjo... 
Bet Lenkijos valdžia užrėiškė, kad ji ne
reikalauja pagalbos ir negali Raudoną
ją Armiją įsileisti... Ir ne tik Lenkijos 
valdžia buvo tokio nusistatymo, bet An
glijos ir Francijos valdonai taip pat už 
tai griežtai stojo.”

Aišku, kaip diena, kad Anglijos ir 
Francijos valdonai trukdė tą bendro ap
sigynimo sutartį. Jeigu Sovietų armija 
heprileidžiama prie Vokietijos, tai aišku, 
kad ji negali padėti nei Lenkijai, nei 
Francijai ir tada iš tokios sutarties ir 
naudos nebūių. Taigi, už nesusitarimą 
tarp Sovietų Sąjungos, Anglijos ir Fran
cijos, bendram apsigynimui, atsakomy-7 
be gula ant Anglijos ir Francijos. Kas 
liečia Lenkiją ir Rumuniją, tai Sovietai 
kvietė ir jas arba tiesiog su Sovietais
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Keletas Svarbių
Klausimų

Kur Dingo Studentų 
Choras ?

Lietuvos generalinis kon
sulatas New Yorke visuose 
lietuviškuose laikraščiuose 
buvo paskelbęs, kad Lietu
vos studentų choras Ameri
kon tikrai atvažiuoja. Buvo 
paskelbtas ir to choro mar
šrutas po lietuvių kolonijas, 
čikagiečiai, sako, jau ir sa
lę buvo nusamdę ir rankpi
nigius įmokėję. Dabar vi
suose pakampiuose žmonės 
kužda, kad choras neatva
žiuosiąs. Clevelando “Dir
va” jau buvo paskelbusi, 
kad choras atvažiavo, bet 
kol kas niekas nei vieno 
choristo dar nėra matęs. 
Viena tėra aišku, kad- cho
ras konsulo paskelbtu laiku 
Amerikon neatvažiuoja ir 
kad su studentų choru yra 
kažkas negera.-

•Neseniai mes gavom laiš
ką iš Kauno, kuriame ne
mažai šviesos metama į 
tuos šešėlius, kuriais gau
biamas studentų choras. 
Kol dar tautininkai vieni 
buvo valdžioje, buvo skel
biama, kad į Ameriką vyks 
tautininkų jaunimo organi
zacijos “Jaunoji Lietuva” 
choras. Jeigu reikdavo ką 
nors siųsti į užsienį, tau
tininkai siųsdavo tik savo 
organizacijas. Taip jie pa
sielgė pernai su sakalų 
švente Pragoj, taip buvo 
nusprendę pasielgti ir su 
pasauline paroda New Yor
ke. Bet sumanymui siųsti 
Amerikon jaunalietuvių 
chorą pasipriešino didelė vi
suomenės dalis. Studentų 
choras yra geriausias cho
ras Lietuvoj, jis buvo Pa
ryžiaus parodoje 1937 me
tais, visi dainininkai yra 
studentai, be to, studentų 
choras jungia visokių pa
žiūrų studentus. Toks cho
ras visiems Amerikos lietu
viams būtu vienodai 
nūs.

Už. jaunalietuvių 
siuntimą stojo vieni
ninkai. Visi kiti rėmė stu
dentų chorą. Kai valdžion 
įėjo liaudininkų ir krikščio
nių demokratų atstovai, 
jaunalietuvių choro kandi
datūra turėjo atkristi. Val
džia pažadėjo studentų cho
rą siųsti. Bet tautininkai 
vis kartojo: “Jeigu neva
žiuosime mes, nevažiuos ir 
studentų choras.” Jaunalie
tuvių ir tautininkų organi
zacijos ėmė vesti intrygas 
prieš studentų chorą. Ka
dangi ir dabartinėj vyriau
sybėj tautininkai, kaip pasi
rodo, pirmuoju smuiku te- 
begriežia, tai studentų cho
ras gali ir neatvažiuoti, nes 
tam priešingi tautininkų in- 
trygantai. Už tų “patriotiš
kų” intrygų j studentų cho
ras, matyt, ir yra dingęs.
Kodėl Lietuvoj dar vis Ne- 
pastatoma Galinga Elek

tros Stotis?
Lietuvos kaimuose žmo

nės elektros neturi, neturi 
jos ir mažesni miesteliai. 
O miestuose, kur elektros 
yra, ji nepaprastai brangi. 
Kaune už kiekvieną kilovat-
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Federalės valdžios viešu darbu atstovas David Li- 
lienthal (dešinėj) įteikia ponui W. L. Wilkins čekį 
ant $44,728,300 atmokėjimui už privatinės elektros 

kompanijos nuosavybę, kurią perėmė valdiškoji
- Tennessee Lygumos elektros įmonė.

visi

riejasi 
Krylo- 
vežimą 
o veži-

malo-

choro 
tauti-

valandą, naudojamą šviesai 
arba kitiems namų reika
lams, reikia mokėt po 80 lie
tuviškų centų. Kituose 
miestuose elektra dar bran
gesne. Tad Lietuvoj seniai 
kalbama apie galingą elek
tros stotį, valdžios kontro
liuojamą, kuri duotų pigią 
elektros energiją. Jau dau
giau kaip 15 metų apie tą 
stotį kalbama, o stoties kaip 
nėra, taip nėra. Vis dar ne- 
nusprendžiama, kokia toji 
stotis turi būti: vandeniu 
varoma ar durpėmis kūre
nama. Fabrikantai, durpių 
gamintojai nori, kad ji bū
tų durpinė, nes tada jų dur
pės pabrangs, dabartiniai 
elektros stočių savininkai, j 
nori, kad ji visai nebūtų 
statoma, nes tada elektra 
atpigs, kontraktoriai nori, 
kad ji būtų vandeniu varo
ma, bet tarp savęs 
dėl parangos. Kaip 
vo pasakėčioj:
tempia į savo pusę, 
mas stovi vietoj.

Aš Buvau Clevelande
Nėra brolių, kurie būtų 

abu kaip vienas. Nėra ant 
medžio lapų, kurie būtų vi
siškai vienodi, nėra Ameri
koje dviejų miestų, kurie 
tarp savęs būtų panašūs. 
Cleveland, Ohio, turi savo
tiškus gatvekarius. Ant pry- 
šakio uždėtos tokios grotos, 
kokias turėdavo senoviniai 
geležinkelių garvežiai. Jei
gu žmogus net norėtum sau 
galą pasidaryti, gatvekaris 
nesuvažinėtų, jei protą pa
metęs pultum po jo ratais. 
Tos ant pryšakio uždėtos, 
grotos žmogų nustumtų ar
ba aukštyn pakeltų.

Clevelandas, kaip ir Chi- 
caga, savo pašonėj turi di
delį ežerą. Ten vietos mau
dytis visiems pakanka. 
Koks tai gudruolis ant van
dens buvo pastatęs šokiams 
salę, byrgardeną ir vietą 
drabužiams pasidėti, kai ei
ni maudytis. Tas namas 
buvo medinis. Jį ištiko gais
ras. Visas sudegė iki van
dens. Dabar, 
kiek nusekęs,

sėti gėles, sodinti medelius, 
įrengt fontanus ir statyt 
paminklus savo tautos poe
tams, muzikams, rašyto
jams. Lietuviai ten taip pat 
turi savo darželį, kurį pa
tys lietuviai laiko gražiau
siu. Neseniai daktaras Vit
kus tam darželyj įdėjo au
tomatiškus laistytuvus. Da
bar nebereikia darbininkam 
medžių ir gėlių laistyt su 
žarna. Lietuvių darželyj 
yra Kudirkos ir Basanavi
čiaus biustai. Paruošta vie
ta yra Maironiui, bet Mai
ronio vis dar iki šiol nepri- 
siunčia iš Lietuvos. Tad 
Maironio vieta dar tebėra 
tuščia. Ten tarp gėlių yra 
tik lentelė su parašu “keep

I off.”
Vis dėlto buvo įdomu Cle- 

velandą pamatyti.
O. B.

ŠYPSENOS
Vis Negerai

Petras: — Tai ko dabar 
verki? Pirma verkei, kad 
pirmoji žmona pabėgo.

Jonas: — Dabar verkiu, 
kad šitoji nepabėga.

Tikrai Drąsuolis
Moteris: — Aš tik su ta

vim ir apsivedžiau, maniau, 
kad tu esi didelis drąsuo
lis, bet tu esi didžiausias 
bailys.

Vyras: — Žinoma, kad aš 
esu drąsuolis. Jeigu būčiau 
buvęs bailys, tai nebūčiau 
vedęs tokios šaldros, kaip 
tu!...

i

Gaspadinės Neturi
Petras: — Juozai, kodėl 

tu vis taikais prie svetimų 
moterų?

Juozas: — Todėl, kad sa
vos neturiu.

_____  Petras: — Tai geriau 
TZ T . ._____ . i taikykis prie savo gaspadi-Kaunas.—Lietuvos krep-- J

šininkai (baSketbolininkai);ne®uozas; _ Taį kad a§ 
gavo pakvietimą is Chica- savo seserį
gos De Paul ir Loyola um- J 
versitetų atvykt į. to spor-

Pakvietimą

Lietuvos Krepšininkai K vie-' 
čiami j Chicagą

kai vanduo į0 rungtynes. 71 77 t 
. toje vietoje svarstė Lietuvos Kūno Kul- 

kyšo. nudegusiais g a 1 ajs tūros Rūmai ir pritarė Lie- 
druti pamatų stulpai. Neži-, tuvos krepšininkų /J o o n rywiAn'iio I • • z><i •nodamas žmogus niekaip 
negalėtum atspėti, iš kur tie 
nudėguliai' virš vandens at
sirado.

Ten pat ežere stovi am
žinas laivas, kuris jau ke
linti metai neplaukioja. Jis 
labai didelis, gražus, pritai
kintas žmonėm vežioti. Juo 
plaukdavo žmonės į Detroi
tą, į Chicagą. Bet to laivo 
savininkai, kai Clevelande 
buvo paroda, nesumokėjo 
taksų Clevelando miestui. 
Laivo savininkai, matyt, 
bankrutavo, tad už nesu
mokėtas taksas ir paliko 
laivą Clevelando pašonėj. 
Ten jis ir tebestovi. Kas 
pro šalį eina, vis jį pama
to.

Clevelandas' turi parką, 
kokio neturi nė vienas kitas 
Amerikos miestas. Tame 
parke yra įvairiausių tau
tų darželiai. Tie darželiai 
kultūriniai. Juose galima

V • z ”padaryti bendro apsigynimo sutartį, ar
ba tartis visoms kartu kada buvo Mas
kvoj Anglijos ir Francijos atstovai. Bet 
Lenkija ir Rumunija atsisakė.

Todėl, visas skandalas prieš Sovietus,

siunti-
mui į Chicagą.

Lietuvių Pasisekimas Kara
liaučiaus Mūgčjc

Karaliaučius, rugp. 22. — 
Lietuvos skyrius Karąliau- 
čiaus mugėje (jomarke) tu
ri didelį pasisekimą. Ryšy j 
su tuom vyksta pasitarimai 
su Vokietijos prekybos at
stovais dėlei Lietuvos pro
duktų išvežimo į Vokietiją.

šmotas — šmotelis
Važiuoja žmogus plentu, 

susitiko kitą žmogų ir klau
sia, žmogau, kaip toli tokis 
tai miestas?

Žmogus atsako, dvidešimt 
verstų su šmotu.

Žmogus "pravažiavo dvi
dešimt verstų, bet kai jis 
pradėjo važiuoti šmotu, tai 
jis važiavo dieną ir naktį ir 
neprivažiavo galo. Jis ir 
mislina, kasgi do miera yra 
šmotas?...

Robziw.

Elizabeth, N. J
Paryžius, rugp. 27.—An

glija jau atsiuntė būrį savo 
kariuomenės į Francija 
prieš nazius.

TUOJAU ĮSIGYKITE 
ALBUMĄ

Dienraštis “Laisvė” išleido New 
Yorko Miesto ir Pasaulinės Paro
dos paveikslų Albumą. Kaina 25c.

Spalvuotos spaudos viršai, dau
gybė gražiausių paveikslų ir daug 
naudingų informacijų apie New 
Yorką ir iš Pasaulinės Parodos.

Važiuojam į Philadelphijos 
“Laisvės” Pikniką

Bangos Choras pasamdė 
busą į Philadelphijos “L.” 
pikniką, 3 dieną rugsėjo-Sep- 
tember.

Busas išeis 10 vai. ryto nuo 
LDP Kliubo, 408 Court St.

Kelionė busu ten ir atgal— 
$1.50. Visais buso reikalais 
kreipkitės pas Edna Pociunai- 
tę ir Betty Bieliauskaitę bei 
pas bile Bangos Choro narį.

D. Krūtis.
(202-205)

kad būk jie sutrukdė su Anglija ir Fran
cija bendro apsigynimo sutartį, yra nie
kas daugiau, kaip paprastas šauksmas 
tų, kurie visada šmeižė ir šmeižia Sovie
tų Sąjungą.

Varšava. — Lenkijos po
litikai nelabai tiki, kad ka
ras su Vokietija tuojaus už- 
sikursiąs. I

mHmI
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the proper food 
Mrs. Wiggs of 
until someone 

a blood-builder, 
become noted—

• Blessed be the miracles of 
ence. Atoms can be smashed 
fish frozen without affecting the 
mutable frown on Joe Doakes’ fore
head. But lo! scientists have found 
a way to reduce hang-over head
aches by a process of desensitizing 
with histamine. Sixty five have re
ceived treatment, the report goes, 
and suffer no more, ten have had 
no benefit and nine could not be 
reached afterward for a checkup.

Presumably, they passed
—o—

• Facts which creep up 
ally and for some reason
Almost half of Lithuania’s national 
revenue goes on army and arma
ments. Peasants work all day, the 
N. Y. Times said, and then practice 
with their rifles at night . . .

—o—
• Liver used to be 
for cats, dogs and 
the cabbage patch 
discovered it was 
Now carrots have
chew a carrot before taking a ride 
in the night, you’ll see your way 
about better.

While various foods have become 
socially acceptable the poor water
melon is still on the “untouchable” 
list, and our hearts break. We love 
watermelons and would like to make 
them popular so we humbly sug
gest the following slogan to all 
watermelon salesmen and addicts: 
“Use Watermelons: Eat,. Drink 
Wash at the Same Time!”

and

he says.)
Heil Hitler!

often doubted
Heil Hitler!

(Heil Hitler! The World is flat!

The World is flat! (I 
it myself.)
The World is flat!

• Disillusionment: Old Faithful is 
not the 10,000 year old geyser we 
thought it was. It’s a sprite child of 
200 years.

on a
tele
Un

• Ever walk into a door knob 
dark night? Ever pick up a 
phone receiver too quickly? 
doubtedly you did, but if it happens 
again and someone gives you a beef 
steak, eat the steak and put a cold 
compress to your eye. 
was recently given out 
ricultural Department 
the public against old

This advice 
by the Ag- 
to educate 
fallacies ...

earth will be held at the Va- 
It was only a few short de- 
ago that “Fundamentalist” 
books solemnly listed the age

• In December of this year a seven- 
day conference to determine the age 
of the 
tican. 
cades 
school
of our planet as being some centu
ries over 5,000. Present estimates 
range it as about 3,000,000,000 years.

Will the bright young boy in the 
back reading the newspapers stop 
shouting that Mother Earth is old 
enough to know better? ...

• Lecture on the efficacy 
paganda by Low:

Heil Hitler! The World
(Ha! Ha! What nonsense!)

Heil Hitler! The World
(The fellow is persistent, though.)

Heil Hitler! The World is flat!
("Maybe there’s something in what

of

is

is

pro

flat!

flat!

lists 
sug- 
One 

is a back porch “philosopher” at 
Uvalde, Texas, and the other is a 
front-door hypocrite whose deroga
tory statements against the L.D.S. 
and American youth were adequate
ly exposed a few days ago in the 
Lithuanian section of this paper.
• Personal Note: Many thanks for 
the postcards, boys.

• The Department of Justice 
14,137 “Public Enemies.” We

I gest twb additional “old men.”

MAN ABOUT TOWN
By JOSEPH SACAL

Soviet Scientists Expose Lies 
Of Fascists in ila.ee Theories’

MOSCOW. — The discovery of a 
child's skeleton, dating back to the 
Stone Age, in Uzbekistan, a repub
lic of Soviet Central Asia, has 
brought additional proof that the 
“race theory” so dear to Herr Hit-*, 
ler is merely a 
syllables.

Prof. M. A. Gremyatsky of the 
Anthropological
Moscow University, in an 

correspondent, 
work of Soviet 
little-known

mass of nonsense

Institute of the 
interview 
explained 
scientists

branch of

Gremyatsky, who was good 
to provide me with informa- 
the activities of the Anthro- 

Institute despite the sum- 
all university institutes, 
the efforts of Dr. Ales 
of the Smithsonian Insti-

of

the 
the

ap-

re- 
dis_ 
and

• Just as progressives predicted, the 
'Franco regime in Spain is now split 
into a number of factions that are 
bitterly fighting amongst them
selves. Franco himself, and his bro
ther-in-law, Ramon" Serrano Suner, 
appear to be sticking closer and 
closer to the Rome-Berlin Axis. The 
Carlists and other monarchists, with 
the support of many bf the old-time 
military officers, are opposed to fo
reign influence in the country and 
are trying to get rid of it. Probably 
they are working with the British 
capitalists who want to get back 
their mining and manufacturing 
concessions and reestablish their in
fluence. General Queipo de Llano, 
the drunken radio 
Juan Yague and 
Aranda have been 
their posts and it 
Llano will be sent
ca as an ambasador to get him out 
of the way.

Meanwhile, 
»executed on
newspapers
men and 4 women before the firing 
squad over one week end.

We know who these people being 
murdered are. Many of them are 
known to me personally. They were 
the finest people I have ever known. 
And because they continue the 
fight for Democracy and the Inde
pendence of Spain, Franco at the 
orders of Hitler and Mussolini is 
shooting them.

To murderer Franco we say: We 
too, 
you 
the 
for
stroyed thruout the world.

With those 
radęs facing 
shout, “VIVA

• PANOLA.”

democratic Spain and the peace of 
the world, we cannot forget 
in their hour of need now. 
you, and you, must aid!

them 
You,

must
LK

is, 
in 

Many chorps 
to Spain and were

the way

of you

we remem-

girls wear 
Immediately 

and hawing,
orator, General 

General Miguel 
removed from 
is said that De 
to South Ameri-

lisle, it’s so ir- 
you know when 
goods, you act- 
the manufacture

Republicans are being 
a mass scale. Fascist 
boast of standing 58

just as those true Spaniards 
are murdering, shall continue 
struggle against Fascism, and 
Democracy until fascism is de

Remember, all filled blanks 
be shipped immediately to the 
GID.

Another thing to remember 
that not one chorus has sent 
even a thin dime! 
members went 
killed, is this 
ber them?
• How many
silk? is the question, 
all start squirming 
“well I wear silk stockings, oh yes, 
I know we’re boycotting Japan, but 
I just can’t stand 
ritating! But don’t 
you buy Japanese 
ually pay toward
of more bombs and bullets, to kill 
more Chinese? "I threw away my 
Japanese toothbrush and sunglasses, 
but stockings, I just, just can’t wear 
lisle!”

Picture yourself in China, says I, 
planes dropping their load of death 
dealing bombs, artillery shells 
screaming, the agony of the dying 
soldier and civilian pierced thru and 
thru, that thing that was a man, 
killed, now just a splattered mass. 
Yes, you who botight the silk, 
bought the toothbrush, the sunglas
ses, helped in no small way toward 
the continuation of this wanton 
murder. Yes by all means, lisle, 
irritating, very, very, irritating, 
all means buy more silk.

with this 
the recent 
in this

I science.
Prof, 

enough 
tion on
pological 
mer in 
praised 
Hrdlicka 
tution of Washington, D. C. to solve
the problem of the connections bet
ween the primitive inhabitants 
America and Asia.

The Uzbekistan skeleton has 
same features as skeletons of
Neanderthal Man—-a transitional 
type between ape and man—disco
vered in various parts of Central 
Europe.

Prof. Gremyatsky told me that 
the skeleton, discovered by Soviet 
scientist Okladnikov in Uzbekistan 
in the autumn of last year, “dates 
back to the epoch when man used 
flint implements of the rudest type 
and had not yet learned the art of 
polishing stone. This epoch preceded 
the use of metal implements, and is 
separated from our days by 
proximately 50,000 years.

“Hitherto a small number of 
mains of man of this type were 
covered only in Central Europe
in the Mediterranean countries. 
There was no knowledge of the ex
istence of this type in Central Asia.

“Okladnikov’s discovery, which 
was made in the neighborhood of 
the Pamir Plateau, shows that the 
Neanderthal Man lived in that re
gion. What 
found was 
and several 
investigator 
sification of 
no doubt as

This is the first discovery of its 
kind made on the territory of the 
U.S.S.R., and it should /be regarded 
as a major success for Soviet re
search work, inasmuch as discove
ries of such palaeontological remains 
are always the result of long and 
systematic work, he said.

“Research in this field as well as 
in other fields of science has assum
ed an unprecedented wide scope,” he 
declared. “At present work is in 
progress on the unearthing of some 
150 palaeontological deposits, where- 

Į as under tsardom only 12 deposits 
,were being studied in the whole of 
Russia. Trup, human remains are 

rarely found in deposits of this 
kind, and this makes Okladnikov’s 
discovery all the more important.

“However, the significance of Ok
ladnikov’s discovery is not limited 
to. the fact that it is, as it were, 
the first “find” in palaeoanthropolo
gy in the Soviet Union. It shows

number of other discoveries made in 
the Soviet Union show the transi
tion forms from the Neanderthal 
Man to the present day type. These 
subsequent discoveries prove that in 
the process of development the Ne
anderthal Man was transformed in
to the present type of human being.

“All these discoveries stand out in 
contrast to the allegations of fas
cist pseudo-science that the origin 
of man is a mystical phenomenon 
and has nothing in common with the 
Neanderthal Man.”

“This brings us to the conclusion,” 
declared Prof. Gremyatsky, “that 
Dr. Okladnikov’s discovery is of im
mediate importance for refuting the 
so-called race theory.”

The discovery in Central Asia of 
the remains of human culture and 
the unearthing of human bones re
lating to an era when the same 
type existed in‘Neanderthal, Germa
ny, constitutes an effective blow to 
claims of the superiority of' the 
Nordic race. At any rate these dis
coveries show that the development 
of culture has nothing in common 
with race.

In reply to my question about re
lations between American and So
viet anthropologists, Prof. Gremy
atsky told me that Ales Hrdlicka 
of the Smithsonian Institute has 
been collaborating with Soviet an
thropologists for some time. With 
the help of palaeoanthropological 
collections accumulated in the So
viet Union, Dr. Hrdlicka hopes to 
solve the problem of the connections 
between the primitive inhabitants 
of America and Asia. With this aim 
in view he has made a study of cer
tain Far Eastern tribes, especially 
the Aluets and'Eskimoes, and is at 
present stydying the materials of 
the Irkutsk and other museums. 
This is only the beginning 
much closer cooperation.

of a

is 
by

heroic Spanish com- 
the firing squad, we 
LA REPUBLICA ES-

Spain Prisoners 
To be Freed

bur- 
who

Okladnikov actually 
a well-preserved skull 
bones which permit the 
to make* a precise clas- 
the skeleton and leave 
to its type.”

NEWARK, N. J. — In a grueling 
21 inning game, the Maspeth, N. Y. 
Cavalcades, defeated the Newark Lo- 
DeStars by a score of 2-1, this past 
Sunday. It was the longest game 
ever recorded in LDS annals, 
lasted almost four hours.

x Softball League Standings 
W

4
4 
3 
1

Maspeth 
Newark 
Elizabeth 
Brooklyn

MOVIES
Walker, producer of

and

Pct. 
.667 
.667 
.500 
.333

thejStuart
Paramount production “Seventeen,” 
with Jackie Cooper and Betty Field, 
produced the original stage version 
of the Booth Tarkington classic in 
1918 and is credited by Tarkington 
as having adapted 
stage.

Preston Foster, 
the leading role in 
ronimo,

the novel to the

currently playing 
Paramount’s “Ge- 

studied for six years to be 
that Neanderthal Man lived in the an opera singer, then landed a job 
Palaeolithic Age and moreover in on the stage. It was the part of a 
all inhabited regions of that time. A I Chinese deaf mute.

Battles Galento Next Week

Chicago Ties Mass, in L D S
Drive; More Members Sign Up

-------------------,-------------------------1.---------------- Ę .-----------------------------------------

World’s Fare
Being a few notes on what 

to see, and what not to see, 
when you visit Flushing.

THE AMUSEMENT AREA
Mr. Whalen calls it the Play Cen

ter. The concessionaires call it the 
Midway. Anyway you look at it, it’s 
a bigger and better Coney Island. 
As we go to press, eighty per cent 
of the major concessions are open. 
The present lineup includes:

Crystal Palace: A corny cavalcade 
of the strip tease through the ages 
from Little Egypt to Rosita Royce 
(and her doves). Worth seeing only 
for the nimble wit and never failing 
resourcefulness of Arthur Elmer,, a 
crackerjack M. C. ($.25).

The Amazons: Sucker bait. A be
vy of overworked chorus girls post
ure wearily with spears, coyly ex
pose half a bosom apiece to the au
dience. Optimistically, a glass cur
tain protects the girls from the cash

More flesh. Muscle 
bumps glorified 

masked medicine 
altar, and similar

customers. ($.25)
Cuban Village: 

dancing and the 
with tom toms, 
men, a sacrificial
mumbo jumbo. The Cuban govern
ment rightly protests this hokum 
has no right to call itself Cuban. .. 
($.25)

Cavalcade of the Centaurs: Some
one had the bright idea of combin
ing a rodeo with a girl show. Not 
bad. ($.40)

The Savoy: Jitterbug’s 
Twenty-five frenzied 
trucking, Suzy-Q and 
torrid and enervating. 
But unfortunate that 
people have only this 
them at the Fair. ($.25)

delight, 
minutes of 
Lindy Hop, 
Good show, 
the Negro 

to represent

The Globe Theatre: Proving con
clusively that Shakespeare has a 
place in the world of tomorrow. 
Lively forty-five mjnute versions of 
Taming of the Shrew,' Comedy of 
Errors, As You Like It, and Mid
summer Night’s Dream. Charming 
playhouse modeled after the original 
Globe, capable cast, and splendid 
direction by Margaret Webster. 
And: TAC’s one and ‘only Hiram 
Sherman. The best thing 
Midway. Not to 
trance to Merrie 
theatre, $.40)

The Aquacade: 
sic so-so. But see
ing, beautiful swimming to waltz 
time by Eleanor Holm, Johnny 
Weismuller, and assorted aquabelies. 
Also plenty of belly laughs by an 
old vaudeville team. ($.40 and $1.10)

the 
(En-

on 
be missed. 
England, $.25; to

Dancing and mu- 
it foi' superb div-

By CAL

With an influx of applications for membership descending 
on the National Office, Chicago last week tied with Mass
achusetts, and vies for first place in the closely contested LDS 
membership drive competition.

Massachusetts for some time has held the leading position 
---------------------------------- - - Qwith very little indication of

Lithuanian Day 
at Worlds Fair

Lithuanian Day will be celebrated 
at the World’s Fair on September 
10th. Many Lithuanians from all 
parts of the country are expected to 
converge on the Flushing meadows, 
to witness the gala celebration.

It is said over three thousand 
choristers will participate in the 
song festivities plus other at
tractions which will show the cul
tural developments of Lithuania.

progress insofar as Chicago 
was concerned. This move by Chi
cago will no doubt increase doubly 
the efforts of the still young Mas
sachusetts branches.

Officially the score stands 11—11, 
but unofficially I^ass. still has a 
lead of one. As far as I understand 
the LDS office does not recognize 
an application until certified by the 
doctor, if so, one Mass, application 
is still forthcoming.

IT’s THE SYSTEM
Ohio is willing to run 
he says.
leaves us almost as 
the senator is when 

bring his ghostwritten

Sen. Taft of 
for President,

And that 
speechless as 
he forgets to
speech along to a banquet.

* * *
Jap Bombings Anger British, says 

a newspaper headline after Japanese 
bombed two more English ships.

Easy to anger, this chap Cham
berlain, eh what?

* * *
WHICH BAND DO YOU 

BELONG TO?
“The world of today is a jungle 

in which there are bands of respect
able wild beasts.”—Rev. Dr. Fred 
Corson, president of Dickinson Col
lege.

* * *
HE LOOKED HIGH AND HE 

x LOOKED LOW
Chairman Alfred Rhcinstein of the 

New York City Housing Authority 
just couldn’t find enough people 
with low incomes to fill low-cost
apartments, despite his “every ef
fort.”

A local paper found that the
authority’s scrubwoman fitted the
qualificatiohs perfectly.

Censored!
A new list of 

“unsuited to the
liter

fascist

Chi To Weep!
News trickling in from both part

icipants seems to indicate a mass 
scale drive, now that the cooler 
part of the season is in. Chicago 
seems pretty confident that Mass
achusetts will be beaten, wheras 
Mass thinks that Chi will weep at 
the end of the drive. Easterner’s 
feel pretty confident that even 
though Chicago has a lead of more • 
than eight years of experience in 
organizing youth branches, whereas 
Mass, has had only eight months, 
still Mass will beat Chi.

New Sections Open
our last announcement of the 
we mentioned that the Windy 
should watch out for several

Pete

• The tendency to forget the 
dens of the returned veterans, 
while wounded depends solely on 
the aid furnished him by contribu
tions by organizations or individuals, 
is noticeable by the conspicuous ab
sence of contributions on the part 
of many of our Lithuanian organi
zations.

The Lithuanian Committee to Aid 
Spanish Democracy, not so long ago 
issued collection lists to most Lith
uanian organizations, since that 
time much finances have come in, 
but this has since been used up. 
The committee still is 
what has happened to 
the collection lists! 
should be filled and 
shipped to the LKGID,
St., Brooklyn, New York.

Wounded 
immediate 
tion! They

to hear on 
the rest of 
These lists 
immediately 
419 Lorimer

of

Franco by Ambassador 
a recent conversation, 
reports from the State,

A promise of the early release 
all the American prisoners was ob
tained from 
Weddell in 
according to 
Department.

The Friends of the Abraham Lin
coln Brigade nave already deposited 
$2300 with the State Department, 
to fulfill the requirement of the 
French governments, which insists 
that before the men can enter 
France the, State Department must 
guarantee their expenses and trans
portation home. The State Depart
ment is now prepared to bring the 
men home as soon as they cross the 
Spanish border.

It js believed that all may be re
leased, including those Americansveterans demand your

attention, and contribu-1 who are under definite sentence, not 
fought for a free and merely confined as prisoners of war.

Lou Nova

Industrial Exhibits
For beauty, showmanship, enter

tainment, good taste and good 
theatre, the industrial and institu
tional exhibits have it all over any
thing in the Amusement Area 
(Globe Theatre excepted). Best of 
all, almost all the shows are free. 
Big Business is glorified, but you 
can take the ballyhoo with the ap
propriate grain of salt. Some of the 
sights: •

General Electric: A demonstration 
of artificial lightning in Steinmetz 
Hall, guaranteed to scare the bejab- 
bers out of you. Other amazing 
scientific stunts in the House of Ma
gic. Topnotch.

Railroads on Parade: A spectac
ular pageant of railroad progress, 
from the point of view of the rail
road magnates. Bill Matons and 
company dance among the choo- 
choos. 
Beebe 
siasts. 
($.25)

Democracity: Being the inside of 
the much publicized 
Disappointing. Diorama 
row’s city and lecture 
born, H. V. ($.25)

American Tel. & Tel.: A 
minute, listening in dn 
telephone calls. If the 
right, you might win 
self. Lots of fun.

Radio Corporation
Television is the big show here. An
other must sight.

City of New York Building: Mr. 
LaGuardia knows a thing or twę 
about showmanship, top.’ Interesting 
and exciting exhibits by the Muni
cipal Departments. “Murder at Mid
night,” police show, and fire depart
ment stunts are particularly good.

Medicine and Public Health: 
in educational exhibits. Birth 
Baby models, and all sorts of 
nating gadgets and charts.

General Motors: “Highways and 
Horizons, of 'tomorrow.” Utopia by 
Norman Bel Geddes, with an assist 
by Alfred P. Sloan and Company. 
A swell show. Brilliantly staged and 
lighted. Get there early; it’s the 
most popular exhibit at the Fair.

ROME, 
ature 
spirit” has just banned Nick Carter 
stories along with jthe works of 
Balzac, 
George 
Mann.

Other authors whose works are 
excluded under the cultural 
ssance of modern Italy are; Casa
nova, Rabelais, Poe, Arnold Zweig, 
Emil Ludwig, H. G. Wells, Franz 
Werfel, Robert Graves, Jacob Was
serman, Agatha Christie, and Arthur 
Schnitzler.

Bacaccio, Edgar Wallace, 
Sande, Voltaire and Thomas

renai-

and
for

While Louisiana politicians 
other bigshots are scurrying 
cover, Mike the tiger, Louisiana 
State University football mascot, is 
not worrying.

He’s already behind bars.

In 
drive 
City 
unreported Mass., * towns and here 
I want to do a little quoting from 
our underground news system. “Last 
reports from Bridgewater (Mass.), 
show their applications are ready 
and as soon as some have their 
doctor’s examination, they will ask' 
for a charter.” Again I quote from 
another grapevine bulletin, “Nor
wood (Mass.), has started,
Yesikenas assures us of an LDS 
Youth Branch. Frank Olsen starting 
work in Hudson and Cambridge, and 
on Lowell we start work this Sun
day (past).” Here we see the tre
mendous strides of the Mass
achusetts group to make sure of 
their victory. . 4 .

We maybe appear over-enthused 
about the capabilities of the Mass, 
group but we have a definite rea
son, and again I quote from Mass, 
drive leaders; “Every week while 
reading the youth section of the 
Vilnis, one might think that the f 
drive is in the bag (for Chicago). 
By the way the writeups appear,’ 
they (Chicago) think we have 
nothing, no leaders, no good Mass. 
LDS organizers, we say something 
will be done to show them (Chi) up. 
They say Mass, will be disillusioned 
if we lose the drive, well let them 
watch out, they may turn out to 
be the cry-babies.” (End quote.)

The above items shed light on 
how determined these Mass, youth 
are and the wonderful spirit of com
petition that has developed because 
of their sincerity. It’s still a long 
way to the end of the drive and a 4 
difficult problem to guess‘the win
ner. We say, power to you both, 
Chicago and 
up the work.

Insofar as 
Council race
York group seems to be leading by 
a score of three to 1 and as soon 
as more definite news comes in 
we’ll let you know.

Massachusetts! Keep

the Cleveland-Metrop. 
is concerned the New

Recommended for 
and other railroad 
The kids will also like it.

Lucius 
enthu-

Perisphere, 
of 

by
tomor-

Kalten-

A Daily Prayer
There is nothing funny about this prayer, nor is it intended to be scan- 

the Congress of Treason 
to one of the traitors at

dalous. If 'you like it, and think it applies to 
that has just adjourned, cut it out and send it 
Washington.

Servants, the Honorable

laugh a 
distancelong 

numbers are 
a call yoųr-

of America:

Tops 
of a 
fasci-

O Lord, we know that certain of these Thy
Gentlemen who make up the United States Senate, are wholly Unworthy 
In Thy Sight.

We know that some of them are with us by grace of Force or Fraud or 
Dishonest Legislatures. We know that many of them have accepted Re
tainers from Mammon, and come here only to Lobby for Unrighteousness. 
And we know that most of them are idolaters and unclean, bowing down 
before the God of Complacency, and spotted with the Leprousy of Self
Pride.

Yet, Lord, we ask Thee not to judge too quickly Old Dotards blinded by 
Conceit, or Swollen Gluttons whose Brains are Halt, and whose Hearts 
have been Hardened by Fat Years.

Judge theta not yet, though they have transgressed their Oaths, and 
Profaned Our Temples. Spew them not out of Thy Mouth. Let Thy Light 
shine on them. Give them Understanding—a Little, anyway, if not much.

Teach them that, while they Pat One Another on the Back, Thieves in 
High Places Break In and Steal, and Men and Women and Little Children 
are made to die, body and soul....

Be gracious unto them, Lord, that some day they may learn that Big 
Business, built on Graft and Privilege, is not the Sole End of Mankind; 
that Thou who art concerned in the Fall of a Sparrow, also takest some 
Note of Widows and Orphans, and Citizens of the United States, and All 
Others Who Cannot Help Themselves.

We ask this In the Name of Him who Scourged the Money-Changers 
from the Temple. Amen.
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Iš Didžiausios Lietuvių 
Kolonijos

Gerai, kad lietus pradėjo vė
lokai.

Visi sako, kad tai didžiau
sias iki 
piknikų 
lietuvių

Chicagoj yra daugiau lietu
vių net ir kaip pačiam Kau
ne. Chicaga dėlto yra di
džiausia lietuvių kolonija ne 
vien Amerikoj, bet iš viso. 
Rašydamas iš čia naudosiu to
kią antraštę. Manau rašyti 
“Laisvei” dažnokai, jei sąly
gos leis.

Pas mus jau pradeda kal
bėti apie SLA nominacijas. 
Tautininkai turės su sandarie-

• ’čiais konferenciją Brooklyne, 
po Lietuvių Dienos. Ten jie 
tarsis dėl kandidatų į SLA 
centro viršininkus.

Socialistai irgi pasitars, kad 
ir ne visi. SLA Pild. Taryba 
mat turės posėdį.

Nemažai SLA narių nori, 
kad būtų galima sudaryt sąra
šas iš sandariečių, socialistų ir 
komunistų. Tam rodos nepri
taria tautininkų viršūnės 
kai kas iš socialistų.

Tas klausimas veikiausia 
kils pasitarimuose Brooklyne.

—o—
Sandariečiai Chicagoj reiš-1

kia baimės, jog socialistai no- ta pastogėj, ant laiptų šokių 
rį SLA konstituciją. taip pa
taisyti, kad Centro viršininkai 
kaip norėtų elgtųsi. Panašiai 
kaip Chicagos Lietuvių Drau
gijoj — nariai veik neturi jo
kių teisių.

Man rodos, tas negalima, Į 
nes SLA paeina 
valstijų įstatymais, kurie* rei-l 
kalauja fraternalei draugijai 
demokratiško valdymosi.

Gal būt, kad ta baimė bus
; tik obalsis tautininkams - san-■ 
dariečiams surinkti juo dau-

SLA riiMninkų, pįųn|kas prasjc]eS jo vai. iš

manydami, kad visi kiti to 
nori, jau buvo bepradedą tai 
daryti, bet paaiškėjus, kad 
net ir chicagiečiai nelikviduo
ja Kongreso, o ir kiti apskri
čių ir miestų komitetai tam 
priešingi, ir Pittsburgho ko
mitetas taipjau atstatytas į 
ALK vėžes.

Ponia Količienė atvykus 
Chicagon svarbiais reikalais, 
praleido keletą dienų su p-le 
Mikužiūtė ir dėkinga jai už 
parodymą Chicagos. Jinai iš
važiavo šeštadienio anksti ry
te. ,

—o—
Sekmadienį buvo “Vilnies” 

piknikas. Dėta pastangos jis 
juo didesnis turėti. Na, ir bu
vo svietelio. Galėjo būti ko
kie 8,000 ar 9,000. Buvo ne 
vien chicagiečių, bet is visų 
vidurvakarių. Net ir iš Cle- 
velando ir Detroito po keletą.

Rockfordas busais atpyški- 
no.

Lietus pradėjo lyti kaip tik 
einant programai, tad teko 
nutraukti programą. Ji baig-

salės.
Lietus pakenkė piknikui, 

bet jis vistiek labai gražiai 
išėjo ir didelės naudos bus.

po tokiais

nežinau, bet kiek
p-lė Mikužiūtė

giau balsų 
rinkimuose.

Dar tikrai 
teko patirti,
bene kandidatuos į SLA se
kretorių prieš p. Viniką. Jei 
progresyviai sudarys gerą 
bloką, p. Vinikas vargiai tu
rės progą pasilikti sekreto
rium.

\ . —o—
Amerikos Lietuvių Kon

greso reikalai Chicagoj, bent 
kiek tai liečia lokalinį komi
tetą, eina neblogai. Apie 
likvidaciją niekas ir užsimin
ti nenorima, 
likviduoti, kiti 
drįsta kalbėti.

Penktadienio 
susirinkimas 
Komiteto. Pirmininkas Dr. 
Montvidas apibudino susirin
kimo tikslą. Sekretorius IT. 
Jagminas davė raportą iš ko
miteto valdybos veikimo:

Nutarta ir pagaminta blan- 
kos rinkimui pinigų Lietuvos 
politiniams kaliniams ir Klai
pėdos pabėgėliams 
Blankos padalinta 
atstovams.

Pikniko komisija 
kad rugsėjo 4 d. 
ALK piknikas Liberty Grove. 
Bus leidžiama dovana laimė
ti. Surinkta darbininkai pik
nike dirbti; kiek truks, komi
sija pasikvies iš draugijų ar 
šiaip tinkamus tam darbui.

Sekretorius pranešė, kad 
‘kreiptasi į ALK centro ko
mitetą dėl pagaminimo peti
cijų Lietuvos vyriausybei dėl 
paleidimo politinių kalinių. 
Jei centras to nepadarys, 
Chicagos komitetas pats tai 
padarys. Pranešimas užgir- 
tas vienbalsiai.

Šiame susirinkime turėjom 
viešnią iš Pittsburgh — ponią 
Količienę.

Užbaigus Kongreso reika
lus, pakviesta jinai pasakyti 
Šį tą. Apart savo įspūdžių 
apie šį mitingą ir Chicagą, ji
nai taipgi sakė, kad pitts- 
burghiečiai stoja už palaiky
mą Kongreso. Ji sakė, kad 
gavę iš Chicagos pranešimą 
apie likvidavimą Kongreso. 
Pittsburghiečiai norą buvę 
priešingi likvidavimui, bet

Vieni nenori 
nori, bet ne-

vakare įvyko 
ALK Chicagos 

Pirmininkas

paremti. 
draugijų'

raportavo, 
rengiamas

šiol buvusių “Vilnies” 
ir didžiausias visų 
piknikų Chicagoj.

—o—
Šiuo tarpu lietuviai komu

nistai ir simpatikai ruošias 
prie Partijos 20 metų sukak
ties paminėjimo. Laikyta tuo 
reikalu konferencija, kuri pa
stūmėjo darbą pirmyn.

Paimta du puslapiu pasvei
kinimų į “suvenir” knygą. Už 
tai jau sumokėta $80. Vieną 
puslapį paėmė lietuvių pro- 

‘gresyviški biznieriai ir profe
sionalai, kitą — konferencijos 
atstovai.

Masinis mitingas 20 metų 
sukakties minėjimui bus pa
sitikta irgi su pasveikinimais 
ir aukomis. Jau kelios organi
zacijos aukojo. Lietuviai nori 
šį sykį sulenktyniuoti
kitas tautines grupes pasvei
kinimais ir aukomis, 
stengiamasi ir gauti daugiau
sia naujų narių į Partiją.

Kiek iki šiol nuveikta, atro
do, kad mos gal atsistosim 
pirmoj vietoj tarp tautinių 
grupių.

Lietuviai irgi rengia mitin
gą su programa, bet mūsiškis 
bus vėliau, nes lietuvių komu
nistų sąjunga oficialiai susi
kūrė spalių 1-5, Brooklyne 
laikytam suvažiavime.

Chicagietis.

vaukime ‘būsimam piknike 
rugsėjo 10 d.

—o—
Automobilių Darbininkų 

Demonstracija

Sekamą savaitę, rugsėjo 4 
d., 2 vai. po pietų, įvyks ma
sinė UAW, CIO, demonstra
cija ant ^Cadillac Sq. Kalbės 
John L. Lewis ir daugiau ge
rų kalbėtojų. Visi Detroito 
lietuviai būtinai masiniai da
lyvaukite ir parodykite orga
nizuotą darbininkų jėgą.

Alvinas.

Valentas Gustainis—Eltos 
Direktorius

Kaunas. — žinomas laik
raštininkas Valentas Gus
tainis tapo paskirtas direk
torium “Eltos,” Lietuvos ži
nių agentūros.

(Tai “Eltos” žinios yra 
spausdina mos ir šiame 
“Laisvės” skyriuje.)

Vokietija užtikrino, kad 
atsitikime karo jinai ne
kliudysianti Belgijos, Švei
carijos ir Luxemburg©.

NAUJIENA NEWARKUI!

visas

Taipgi

generolas 
valdžios galva 

Generolas Chiang Kai-shek

Kairčje vyriausias Chinijos 
Pai Chung-his, o dešinėje

armijos vadas 
Chinijos

LDS 9-to APSKRIČIO METINIS PIKNIKAS 
SU PROGRAMA IR LAIMĖJIMAIS

Metinis LDS 9-to apskričio | būtina pareiga dalyvaut pik- 
piknikas 
rugsėjo 3 
Maryville, Ill

įvyks sekmadienį,! nike, nes ant vietos turėsime 
d., Buffalo Parke,1 pasikalbėjimą apie apskričio 

prie kelio 159. vajaus praplėtimą ir ateinan
čio maršruto apskričio ribose 
reikalus.

Pastaba: Važiuot 
St. Louis, Mo., E. St. 
Collinsvillės, Ill./ iki 
lia ir Russian Tony, 
lipkit, o nuo žymėtos vietos 
automobilius nuveš ligi pikni
ko. Pradžia pervežimo auto- 
mobilium nuo 2 vai. po pietų 
ir tęsis ligi 7 vai. vakaro.

Geo. Bendik.

Kubickio jaunuolių or
is 5 ypatų grieš nuo 
iki vidurnakčio; 
susidės iš dainų

pro-
mu-

busu iš
Louis ir
Vanda- 
čia iš-

gom ir girdėti pažangių kan
didatų prakalbas.

Už poros savaičių įvyks di
delis rinkimų kampanijos pik
nikas Capitol Parke, ant Te
legraph Rd., rugsėjo 10 d., 
ir ten turėsime keletą pažan
gių demokratų kalbėtojų, — 
iš Washington, D. C., sen. R. 
G. Tenerowicz, sen. Stanley 
Novak ir sen. Chas. G. Diggs, 
iš Lansingo, ir Edward J. 
Jeffries, Jr., konsilmanas, ku
ris dabar kandidatuos ant 
miesto majoro, vietoj majoro 
Rcadingo. Kaip matome, ga-

lėsime girdėti visą eilę gerų 
kalbėtojų ir pažangių demo
kratų. Taipgi bus sudaryta 
dailės programa, šio pikniko 
pelnas eis rinkimų kampani
jai platesnei agitacijai pra
vesti. Kadangi reakcijonie- 
riai slaptai organizuoja pro
pagandos grupes ir bus at
kreipta šlykšti agitacija prieš 
Naująją Dalybą, CIO unijas ir 
prieš pažangią visuomenę ir 
demokratiją, todėl mes ben
dromis jėgomis remdami šį 
reikalą galime daug laimėti 
išvengti tokių klaidų, kokias 
padarėme praeityj. Visi daly-

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 kainų nuo $1.00 iki $15.00.

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.

rurimo puikų sandėli gatavų drabužių vyrams, pioterims ir vaikams, 
visokiems reikalams.

Prašome jsitčmyt vardą ir antrašą:

Geo. Kaminskas ir Sūnai
152 FERRY ST. Cor. Adams St. NEWARK, N. J.

PHILADELPHIJOS PIKNIKAS
Naudai Dienraščio “Laisves,”

fe.....  <i ,, ..... . i .

ryto ir tęsis iki vėlumos nak
ties.

Ed. 
kestra 
4 vai. 
grama
zikos ir kalbų, su išlaimėjimo 
tikietais. Bus išleista/z$45.00 
pinigais, kurie dalinsis į 5 da
lis: pirma dovana $25, kitos 
mažesnės. Užkandžių ir gėri
mų bus iki valiai visiems.

Pikniko pelnas dalinsis pu
siau : apskričiui ir dienraš
čiui “Vilniai.” Reiškia, svar
biems reikalams, ypač dabar
tiniu laiku labai svarbus. To
dėl’kviečiame dalyvaut šiame 
apskričio piknike kiekvieną 
LDS narį ir drauge sumobili- 
zuot lietuvius savo kolonijoj 
ir skaitlingai atvykt, nes tai 
bus paskutinis lietuviškas pik
nikas šį rudenį ir šioj apylin
kėj.

Prie progos reikia primint, 
jog apskrityj randas arti 500 
narių, ir jei didžiuma narių 
dalyvautų piknike, tai tūks
tantinę publiką sudarytų. Tai
gi, draugės ir draugai, įsitė- 
mykite, kad nepraleistumėt 
šio svarbaus pikniko.

Taipgi primenu apskričio ir
kuopų valdyboms, kad jūsų joj turime remti visom pajė-

Detroit, Mich.
Remkime Rinkimų Pikniką
Detroitas jau gana pasižy

mėjo organizavime automobi
lių darbininkų unijų, UAW, 
CIO. Todėl dabar prisieina 
atlikti antras darbas: išrink
ti miesto ir valstijos pažan
gius demokratus į valdininkų 
vietas. Nes žinome gerai, kad 
abelna žmonių gerovė, gera 
tvarka paeina nuo gerų atsto
vų. Tą mes jau žinome ir 
dabar turime gerą pamoką. 
Pralaimėję rinkimus Mich. 
gubernatoriaus ir pralaithėję 
rinkimus miesto majoro ir tt., 
visą darbą rinkimų kampani-

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų 3 AND

Fairview Restaurant & Bar
VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS

Savininkai
• •

Geri Stoikai ir Kitdki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyt. Si įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance į fėrus. t /

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

Telephone: Havemeyer 9-9115

Ant rytojaus
LABOR DAY

ŠVENTĖ
Rugsėjo 3 Sept $175.00

Pinigais Prie 
Įžangos Bilieto

Puiki Dailės Programa ir Svarbi Prakalba

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 Kalbos

ANTANAS BIMBA
Dienraščio “Laisvės” Redaktorius

Stambios Piniginės Dovanos Ski
riamos prie Įžangos Tikieto:

1 Dovana $50.00
5 Dovanos po $10 ir
15 Dovanų po $5.

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

Rengėjai prašo išanksto įsigyti įžangos bilietus 
ir išbandyti savo laimę.

BUS MIKOLAIČIO PARKE, EDDINGTON, PA.
čia bus daug svečių iš kitų miestų. Vien tik 

iš Brooklyn©" atvažiuos 10 biisų it daug suva
žiuos iš kitų miestų. Tai bus puiki proga pasi
matyti su daug senų pažįstamų ir įsigyti naujų 
pažinčių.

šis piknikas bus paskutinis iš didžiųjų pikni
kų šią vasara, tad susirinkime skaitlingai į pa
skutinį didelį vasarinį parengimą po atviru dan- 

I r

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

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

KELRODIS :* Iš Philadelphijos važiuokite Frankford eleveiteriu iki Bridge paskutiniai stočiai, iš čia imkite karą 
No. 66 ir važiuokite iki City Line,—iki galui, iš čia visą publiką veš busais j parką, busai o ne trokai!

Su automobiliais irgi važiuokit Frankford Ave. iki gatvekarių galui ir tuojau už tiltuko sukit po kairei į kelią 
Knights Rd. 2nd ir tėmykit iškabas. Iš Roosevelt Blvd, važiuokite iki Roosevelt kapinių apie 14 mylių nuo Trentono 
iki skersinio kelio No. 132, sukit nuo Phila. po dešinei, o nuo New Yorko po kairei. Tėmykit iškabas*

DIRECTIONS: From Philadelphia take Frankford elevator to Bridge, last stop. From here take Car No. 66 and 
ride to end of City Line,' from here the people will be taken by Bus to the Park. A bus and not a truck!

AUTOMOBILES: Ride Frankford Ave. to end of trollpy line and after passing a small bridge turn left to 
Knight^ Rd 2 .and look for signs. From Roosevelt Blvd, ride to Rooseevlt Cemetery, about 14 miles frm Trenton, 
to crossroad No. 132, turn right from Phila. and left from New York: Look for signs.
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LIETUVOS ŽINIOS
Priviso Daug Šernų

Tyrelių, Tauragės aps., miš
kuose priviso daug šernų, šer
nai didelėmis bandomis, net 
po 20 galvų kartu, naktimis 
išeina į pamiškės ūkininkų 
laukus ir naikina pasėlius, 
knisa bulves. Ypač nuo šernų 
kenčia Jocių k., Tauragės 
valse, ūkininkai.

SALAKAS

Užsimušė Dėl Kuosos
Remontuojant bažnyčią vie

nas darbininkas, Jonas Jac
kevičius, 15 metų, užlipo 40 
metrų į bokštą norėdamas 
sugaut kuosą, ją nudažyt ir 
paleist, bet griebdamas kuosą 
nukrito ir užsimušė.

TAURAGĖ
Prie Švėkšnos Užmušė Moterį

Labai Pabrango Butai
Susidarius ypatingoms po 

Klaipėdos netekimo sąlygoms, 
Tauragėje labai pabrango bu
tai. Kai kam jie tapo visai 
neprieinami. Apie Kainų tvar
kytoją čia niekas ir supratimo 
neturi. Tačiau yra būtinas rei
kalas butų bei kambarių kai
nai patvarkyti.

Jomantų km., Švėkšnos 
vals. gyventoja Rumšienė va
žiavo vežimu. Nuo automobi
lio jos arkliai pasibaidę ėmė 
smarkiai bėgti, Rumšienė iš
krito iš vežimo ir krisdama 
smoge galva į akmenį. Rum 
šiene vietoje užsimušė.

Jieškojo Kontrabandinių 
Prekių

Šiomis dienomis muitinės 
valdininkai didesnėse Taura- 
gėsT krautuvėse jieškojo kon
trabandinių prekių. Buvo pa
imta patikrinimui prekių apy
vartos sąrašai, sąskaitos ir ki
ti įmonių sąskaitybos doku
mentai.

Kaunas. — šį rudenį Kaune 
būsiąs įsteigtas Brazilijos 
konsulatas.

Kaunas. — Lietuvos pasiun
tinys prie Tautų Sąjungos jos 

i generaliniame sekretoriate 
pareiškė, kad Lietuva išstato 
savo kandidatūrą į vakuojan
čią Tautų Sąjungos tarybos 
nario vietą, kadangi šiemet 
pasibaigė Baltijos valstybes 
Tautų Sąjungoje atstovavusios 
Latvijos kadencija.

monė : būtų žiūrima, kad vie 
noje pramones šakoje neatsi 
rastų perdaug įmonių, o kito 
je—per mažai. Kapitalai taip 
pat galėtų būti nukreipti į tas 
pramonės įmones, kurios- yra 
mums reikalingiausios."

—o—
Kaunas. — šiomis dienomis 

į Ameriką išvyksta dr. J. Šliu
pas. Ten jis išbus apie treje
tą mėnesių. Viešėdamas 
Jungtinėse Valstijose dr. šliu
pas numato lankytis pas savo 
pažįstamus žymesniuosius A- 
merikos lietuvių veikėjus.

—o—
Kaunas.—Geležinkelių val

dyba, kaip tenka patirti, pa
rengė plačiųjų ir siaurųjų ge
ležinkelių tinklo plėtimo pro
jektą. Projekte numatyta pa
statyti platųjį geležinkelį 
Kazlų - Rūda - šakiai, Skirs
nemunė - Jurbarkas - Karte
na - Endriejavas-Kuliai - Kar
tena - Darbėnai - šventoji. Be 
to, projekte numatyta su
jungti Kaišiadorį su Alytum. 
Pirmoji linija Kazlų-Rūda - 
šventoji siektų 237 km., o an
troji — Kaišiadorys - Alytus 
—70 km. Norima sujungti Jo
niškį su Joniškėliu per Žeime
lį ir Vaškus. Toliau, projek
te numatyta pratęsti siaurąjį 
geležinkelį iš Biržų per Pan
dėlį, Rokiškį ir Antazavę iki 
Zarasų. Be to, numatyta An
tazavę sujungti šiauriuoju ge-

ležinkeliu su Utena, o Uteną 
per Ukmergę su Jonava. Iš 
viso siaurųjų geležinkelių tin
klas pailgėtų 329 km.

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Vengrijos smulkiųjų že
mės savininkų partija rei
kalauja, kad "Vengrija lai
kytųsi bepusiškai gręsian- 
čiame kare tarp Vokietijos 
ir Lenkijos.

Telephone: EVergrcen 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.

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.

Gaminam valgius ir 
jįj\ t u r im e Amerikos

išdirbinio ir impor- 
C/fll tuotų degtinių, vi- 

\ lt šokių vynų ir gero 
alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Estate o f

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
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KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 Grand Street Brooklyn, N. Y
%

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Office Phone 
EVergrcen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Negalima Lankyt Miesto Sodo 
,Šią vasarą beveik kas sekma
dienį miesto sode rengiamos 
gegužinės, futbolo rungtynės 
ir kt. Todėl po pietų į sodą 
tegalima įeiti tik nusipirkus 
bilietą. Anksčiau atėjusieji ir 
nenorintieji pirkti bilieto, pra
mogų rengėjų išprašomi lau
kan iš sodo, kartais gan šiurk
ščia forma. Visuomenė tuo la
bai nepatenkinta.

Kaunas. — Rugpjūčio 5 d. 
į Kauną bandymo tikslais Ne
ries upe atplukdytas pirmas 
miško medžiagos transportas 
iš Labanoro miškų. Sieliai iš 
Lak a jos ir Žeimenos upių JSTe- 
riu buvo plukdomi tranzitu 
per Vilniaus kraštą.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Veikiančio Komiteto susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 31 d. rugpjūčio 
(Aug.). Bus Lieudies Name, 735 
Fairmount Ave. Prasidės 8 vai. va
kare. Visų narių yra būtinai parei
ga dalyvauti. Taipgi kviečiame į šį 
susirinkimą visus “Laisves” skaity
tojus ir pritarėjus dalyvauti susirin
kime. — Valdyba. (202-204)

FLESHING

ROKIŠKIS

Pabėgo Kalinys
Liepos 28 d. iš daboklės pa

bėgo kalinys, kuriam dar bu
vo vedama kvota. Pabėgėlis 
buvo suimtas už kun. Petrė- 
no apvogimą.

Nusižudė
Liepos 28 d. nusižudė, per- 

sipiaudamas gerklę, Juozas 
Jankauskas, iš Jorugiškės 
km., Raseinių valse. Jis buvo 
susirgęs pamišimu.

BIRŽAI

Buvo Plėšikas
Liepos 30 d. M. Margenie- 

nė (Cepukų km., Biržų v.) 
apie 22 vai. savo bute skaitė 
laikraštį. Vyras buvo išėjęs 
gyvulių sutvarkyti.

Netrukus atsidarė durys ir 
įėjo vyars. Margenienė nei dė
mesio neatkreipė — manė, 
kad jos vyras grįžo, bet įėjus 
staiga ją griebė už kaklo ir 
ėmė smaugti reikalaudamas 
atiduoti pinigus. Margenienė 
pareiškė, kad pinigai pas vy
rą ir jis netrukus grįžęs juos 
atiduos. Plėšikas išsigandęs 
pabėgo.

Du Nelaimingi Įvykiai
žydų amatų “Ort” mokyk

los auklėtinis J. Manas šiemet 
baigęs mokyklą ir Kaune ga
vęs tarnybą, dar nuvažiavo 
pas tėvus į Seirijų miestelį. 
Vakar Manas nuėjo į ežerą 
maudytis ir besimaudydamas 
nuskendo.

Totorių g. Nr. 16 acto esen
cija nusinuodijo tarnaitė Kris-1 
tina Petkevičiūtė. Ji vežama 
ligoninėn mirė.

ZARASAI
Nuostolingas Gaisras

Imbrado valse., Vaidminu 
k. sudegė Tado Kuosos gari
nis maliūnas. Gaisras malūne, 
kaip manoma, kilo dėl neat
sargumo su ugnimi, nes tą 
dieną tame kaime buvo gegu
žinė. Iš viso nuostolių padary
ta virš 35 tūkstančių lt. Tur
tas buvo apdraustas, bet žy
miai mažesnėje sumoje.

Kaunas. — Prekybos, Pra
monės ir Amatų Rūmų duo
menimis, Lietuvos vidaus pre
kybos apyvarta, lyginant sli 
ankstesniais metais, dar žy
miai padidėjo. Praėjusių me
tų Didž. Lietuvos prekybos 
apyvarta siekė 1,200 mil. litų 
(1937 m. buvo 1,000 mil. lt.). 
Didžiausią didėjimą rodo ko
operatyvų daromos apyvartos. 
Taip “Lietūkis,” pav., praė
jusiais metais- savo apyvartas 
padidinęs nuo 72.82 mil. iki 
113.86 mil. lt., prekybos ko
operatyvai nuo 64.1 mil. iki 
99.1 mil. litų, “Pienocentras“ 
nuo 65.73 mil. iki 76.92 mil. 
litų, arba visų šių įmonių 
drauge apyvarta padidinta 
nuo 202.65 mil. litų iki 289.- 
88 mil. litų, tad bendrai pa
didinta 43%. žymaus padi
dėjimo pernai pasiekė ir 
“Maisto’’ apyvartos. Viso 
pernai jos pakilo nuo 59.96 
iki 72.81 mil. lt, arba padi
dėjo 21.4%. Visų visuomeni
nio pobūdžio prekybos orga
nizacijų apyvarta pernai su
darė 362.69 mil. litų prieš 
1937 m. buvusius 262.61 mil. 
lt., t. y., padidėjo 38.1%. At
skirų branžių apyvartos per
nai taip padidėjo: statybos 
medžiagų — 39%, mašinų— 
24.8%, kinoteatrų — 23.1%, 
viešbučių ir svetainių—24.3%, 
automobilių — 19.1%. radijo 
—19.1%, popieriaus—18.2%, 
tabako — 17.5%, kolonialių 
prekių — 9.8%, kuro (anglių, 
naftos) — 10.3%, galanteri
jos— 6.7%, chemikalų — 3.- 
3%, ir manufaktūros—3.2%. 
Bendra prekybos pelno mo
kesčio pajamų suma 1938 m., 
lyginant su 1937 m., padidėjo 
'30.2%.

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0C1Ų
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus

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

RHEA

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

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

FRANK DOMIKAITIS

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVĖ

Šventoji.—Pagyvėjus šven
tojoj turistiniam judėjimui, 
pasigendama turistinių infor
macijų biuro. Turizmo drau
gija šitą reikalą gyvai jaus
dama, tokį biurą, nors sezo
nas jau įpusėjęs, šventojoje 
nutarė įsteigti.

Kaupas.—Prekybos ir Pra
monės Departmentas, kaip 
patiriama, ruošia platų Lietu
vos industrializacijos planą. 
Pagal šį planą ateityje turės 
būti tvarkoma visa mūsų pra

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 Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

9^9 9^9 9^9

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gardinami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MfiŠ- 
LAŽARNfiS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės j Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 
stovį be jokios jum prievolės. Daromi Kraujo ir 
šlapimo Tyrimai, X-Spindullai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgallą. IŠTYRIMAS DOVANAI

DR. L. ZINS (Praktikuojąs jau
27 Metus)

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

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

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES "LAISVĖJE
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Šeštas puslapis Antradienis, Rugp. 29, 1939

Šiandien Atvyksta 0. Malinauskienė 
Sunkiai Serga

Pirmadienį telefonu praneš
ta, kad sunkiai susirgo Ona 
Malinauskienė, SLA 38-tos, 
taipgi LDS ir LLD 1-mų kuo
pų narė, sena “Laisvės” skai
tytoja ir rėmėja, šauktasi net 
3 skirtingų gydytojų pagelbos.

Linkime draugei greito pa
sveikimo.

Dr. Jonas Šliupas
žymusis aušrininkas Dr. 

Jonas šliupas ir vėl apsilan
kys Amerikoje. Jis pribus 
švedų linijos laivu Gripsholm 
šiandien, rugpjūčio 29-tą, sy
kiu su žmona ir sūneliu. Laivo 
laukiama pribusiant 7 vai. 
vakaro, 97-ton prieplaukon, 
gale W. 57th St., N. Y.

Drg. Mikalauskienė 
Sugrįžo Namo

M. Mikalauskienė, Moterų 
Apšvietos Kliubo veikli narė, 
pereitą sekmadienį sugrįžo po 
išbuvimo apie savaitę laiko E. 
Greenport ligoninėj, Long 
Island. Randasi namie, 36 
Scholes St., gydytojo priežiū
roj, tačiau iš lovos jau pasi
kelia, pavojingoji padėtis dėl
širdies atakos praėjus.

Linkime greit sustiprėti ir 
pilnai pakilti.

D-gė.

Karas ar Taika?
Tuo klausimu rengiamos 

lietuvių prakalbos įvyks šį 
trečiadienį, rugpjūčio 30-tą, 
Liet. Piliečių Kliubo salėj, 280 
Union Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Įžanga nemokama. 
Rengia lietuvių komunistų 
5-ta kuopa.

Prak albas sakys M. žal do
kas, “Vilnies” gaspadorius, 
taipgi D. M. šolomskas ir A. 
Bimba. Jose bus išaiškinta:

Ęą reiškia Sovietų Sąjungos 
ir Vokietijos nepuolimo sutar
tis? Kokia gi buvo ir yra So
vietų užsienio politika? Kaip 
Sovietai kovoja prieš fašistų 
karo agresijas?

Ar ką darė Anglijos ir Fran- 
cijos valdonai, kad pastojus 
fašistų agresijoms kelią?

Kas yra Lenkija, kas suda
ro jos gyventojus ir teritori
ją?

Ką reiškia Lietuvai dabarti-

niai Europos įvykiai? Prie 
ko ruošiasi Lietuva ?

Ką reiškia tie įvykiai Ame
rikai ir koki mūsų uždaviniai? 
Prakalbos labai svarbios! Vi
si ir visos ateikite.

Kviečia Rengėjai.

Niekšas Sužalojo Moteriškę
Tuščioje Ind. subvės 155th 

St. stotyje, N. Y., koks niek
šas ar nepilnaprotis sumušė 
Mrs. Mildredą Radcliffe, 18 
metų, iki netekimo sąmonės, ir 
nusinešęs galan stoties išžagi
no. Ją rado dar vis be sąmo
nės išlipdami iš traukinio ke-
leiviai. Nuvežta Metropolitan 
ligoninėn.

Atsigavus, ji tik tiek galėjo 
pasakyt, kad užpuolikas bu
vęs augalotas, stambus vyras 
ir dėvėjęs mėlynus marški
nius.

Bušai į Philadelphia
Bušai i Philadelphijos organizacijų rengiamą dienraščio 

“Laisves” naudai pikniką rugsėjo 3 d. (Sept. 3rd), 
Eddington, Pa.

Brooklyn, nuo “Laisvės” Salės
6 busai, išeis 8:30 vai. ryte, kaina $1.75

Nuo Stanley Misiūno Užeigos, 473 Grand St.
1 busas išeis 8:30 vai. ryto,, kaina $1.75
Bilietus galima gauti Mišiūno įstaigoje.

•

Maspeth, nuo Zabelskio Salės
1 busas išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galima gauti pas J. Kalvaitį, J. Kaulinį ir pas 
kitus platintojus.

C. Brooklyn, nuo Geo. Stankus, 67 Hudson Ave.
2 busai išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galima gauti pas Geo. Stankų, K. Bundonį ir
J. Jušką, 187 Sands St..

•
East New York nuo Logan Inn

LOGAN STREET & ATLANTIC AVENUE
1 busas, išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galime gauti F. Yak štys bučernėje, 339 Berri- 
man St., pas P. Bieliauską, W. Baltrušaitį, M. Misevičie
nę, A. Bieliauskienę, A. Butkauską ir M. Klimą.

Prašome išanksto įsigyti busų bilietus, kad užsitikrinti 
sau sėdynę. Turime pasamdę geriausius busus, naujo
viškai įruoštus, tai bus malonus ir linksmas pasivažinėji
mas.

Po pikniko ant rytojaus bus Labor Day šventė, tai 
bus progos pasilsėti iŠ po kelionės. '

į----------------------------------------------------- ——■---------- m

Nuteisė Coughlinietį 
Pogromų Kurstytoją

Edward Westphal, Cough- 
lino ir Kuhno pasekėjas, pri
pažintas kaltu suįrutės kėli
me. Jis buvo areštuotas rug
pjūčio 13-tą, prie 141st St. ir 
Crimmins Ave., Bronxe, 
coughliniečių Christion Mobi- 
lizers mitinge, kur buvo ragi
nama kelti pogromus prieš 
žydus ir to pasėko.į kilus su
irutei sužeisti du policistai.

Sykiu su Westphal patrauk
tas teisman William O. Con
nor, taipgi Jack Doherty. Pa
starasis išteisintas. Kiti du iš 
tos pačios grupės yra padėti 
po $1,000 kaucijos kiekvie
nas. Jie kaltinami kriminalėje 
mušeikystėje.

Tarp Lietuviy
S. ir Natalija Lukauskai, 

central-brooklyniečiai, minėjo 
25 m. vedybų sukaktį. Ta pro
ga jiems suruošta graži suei- 
gėlė. * * *

Ridgewoodiete Aldona Ber
notaitė lankėsi Naujojoj An
glijoj porai dienų.* * *

Gerai žinomas maspethietis 
A. Zabielskis, taipgi J. Januš- 
kaitis ir J. Rugis atostogavo 
Kanadoj.* * *

Mažoji Francene, draugų 
Pakalniškių dukrelė, pereitą 
sekmadienį stipriai susirgus. 
Visa šeima susirūpinu^.* * *

Pereitą savaitę atvyko iš 
Lietuvos V. Dulaitis, newar- 
kiečių Lazdynienės ir Strupie- 
nės giminaitis.* * *

Šaunieji Aidbalsiai, vado
vaudami kompozitorės Šalinai- 
tės, ir vėl buvo išvažiavę su 
dainomis, šiuo tarpu į Conn. 
Jie dainavo Waterbury įvy
kusiame “Laisves” ir draugijų 
naudai piknike pereitą šešta
dienį, kur buvę labai entuzias
tiškai sutikti.

Alfonsas Jakučionis, Nak
ties Pelėdų orkestros pianis
tas, išvyksta vargonininkaut 
vienoje New Jersey parapijoj.

—o—
Philadelnhijos lietuviu ren

giamas “Laisvei” piknikas 
jau tik už keliu dienu. Tš 
Brooklyno eis nemažai busu. 
Tarp atskirų miesto dalių 
veikėju eina draugiškos lenk
tynės už didesnį skaičių ke
leivių. Visi nori, kad jų ko
lonija būtu atstovauta ko gra
žiausia. Maspethiečiai dar
buotojai susirūpinę, pasta
ruoju laiku mirtis ir ligos pa
kirto nemažą skaičių tos ko
lonijos buso patriotų, bet jie 
tikisi, kad sveikieji subrus už
pildyti tas vietas ir išlaikyti 
kolonijos aukšta kreditą.

ž. R.

Iš “Vienybės” Pikniko
Pereitą sekmadienį Klaš- 

čiaus Parke, Maspethe, įvyko 
“Vienybės” piknikas. Jis bu
vo mažas—300-400 žmonių. 
S. E. Vitaitis ir kiti tautinin
kai sakė kalbas.

Tūli tautininkai, su kuriais 
teko kalbėtis, .skundėsi, ' kad 
net ne visi tautininkai nikni- 

i kan susirinko. Kr.

Petronius Apiplėšė
Apie savaitė atgal, nakčia, 

vągys išmušė langą Kazio Pe
tronio OK auksadaikčių krau
tuvės (jewelry shop), 7415 
13th Ave., Brooklyne, ir išne
ši brangius laikrodėlius, žie 
dus ir kitus brangakmenius. 
Petroniams padaryta apie 
$1,000 nuostolių.

Siuvčjy Žinios
Trečiadienį, 23-čią rugpjū

čio, Lietuviu Am. Piliečiu 
Kliubo svetainėje, įvyko Lie
tuvių Kriaučių Amalgameitų 
Unijos 54-to Skyriaus mėne
sinis susirinkimas. Dėlei karš
tai dusinančio oro — žmonių 
buvo mažai.

Palikus protokolo skaitymą 
ir finansinį raportą — eisime 
toliau.

Kriaučių baliaus pirminin
ku išrinkta K. Kundrotą, o 
sekretorium jaunasis Linkus. 
Balius bus Grand Paradise 
svetainėje spalio mėnesį. Įžan
ga senoviška — 25 centai 
ypatai.

Praeito susirinkimo kores- 
pbndencijoj buvau pranešęs, 
kad kriaučių piknikas davė 
pelno $250, bet tai dar nebu
vo pilnas pranešimas. Dabar- 
gi, buvęs pikniko sekretorius 
Buivydas pranešė, kad jis da- 
sikasė iki $278.65 pelno ir 
daugiau špato nejieškos, nes 
kasinėjimui žemė, kur dar bu
vo galima’ rasti pinigų, jau 
pasibaigė.

Iš unijinių raportų, kurie 
tampriai rišasi su kasdieniniu 
gyvenimu, sakant ameriko
nišku terminu,—duona ir svie
stu, pasirodė, jog unijoj įvyks
ta nepakenčiamų dalykų, ku
rie būtinai turi būt sutvarkyti, 
pašaukti prie unijinės armijos 
disciplinos. Priešingai, tai kai 
kurios unijos šakos, skyriai vi
siškai užsiaugins laukinių 'jau
čių ragus ir pradės savotiškai 
dirbtuvėse švaistytis kitų uni- 
jistų kaštais, o kad taip yra, 
tai pavyzdžių turime.

Savaitė kita atgal, mašino
mis skylių /Sįuvikai poroje 
dirbtuvių apšaukė streiką dė
lei to. kad skyles siuvo siutu, 
o ne šilku, šilkas netain grei
tai trūksta ir iie užsidirba 
daugiau pinigų. Bet šilkas už 
siūlą yra brangesnis ir didina 
bosui išlaidas ir. va, jau susi
rėmimas, neišpildymas reika-1 
lavimų, dėlei kuriu nukenčia 
keletas šimtu darbininku.

Kada trade (amato) mana- 
džeriai paklausė skyliniu de
legatą, kodėl tu apšaukei 
streiką tose dirbtuvėse,— jis 
atsakė, jog anie tai nieko ne
žinąs. o juk visi gerai supran
ta. kad io patarimu skvliniai 
išėio laukan. Ir čia yra aiš
kiai suprantamas iniu ben
dras siekis: jūs būkite strei
ke, laikykite sunaralvžiuota 
šana ir gausite ko norite, o 
kada ateis rinkimai, — jūs 
manęs neužmiršite, vėl būsiu 
delegatu ir visi svkiu gausime 
riebias algas, lupdami kitų 
uniiistn devynis kailius.

Reikia pasakyti, kad skvli
niai. atlapiniai (lapei mak
ers) ir vertikai (turners) da- 
sivarė iki tokios algos, kad 
o-ale savaitės eina namo su 
$75, kasv reiškia, jog jie gy
vena kitu prakaitu, nes jie 
viską pasiima, o kitiems tik 
trupiniai pasilieka. Neuždyka 
čia suminėtų skyrių delegatai

New Jersey kriaučių dirbtuvė
se jau negali įkišti nosies, 
jiems leidžiama tik pas duris 
pastovėti, ir daugiau—laukan.

Tai, va, šiais trimis klausi
mais buvo susirinkime kalbė
ta ir patarta Pildančia j ai Ta
rybai išnaujo persvarstyti ir 
duoti tinkamą atsakymą bei 
reikalavimą Unijos Centrui, 
kad kaip nors pabaigtų ar su
mažintų tokį begėdišką rake
tą.

Viršlaikių dirbimo klausi
mas dar nėra pilnai sutvarky
tas ir čia daug nekalbėsiu. Sa
koma, kad subatomis ir ne- 
dūliomis bus uždrausta dirb
ti.

Devynios lietuviškos kriau
čių šapos pilnai dirba, o pen
kios šlubuojančiai.

J. Nalivaika, Skyriaus K.

PAJ IEŠKOJIMAI
Pajieškau Bronislovo Balaišos. 20 

ar daugiau metų atgal gyveno Wa
terbury, Conn. Nesenai sugrįžau iš 
Lietuvos ir turiu pasitarti labai 
svarbiu reikalu. Pajieškomasis ar 
žinantieji prašomi atsišaukti. — 
J. Malinauskas, “Naujienos,” 1739 
South Halsted St., Chicago, Ill.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, šiluma, garadžius, ir visos pri
vilegijos naudotis bendrais kamba
riais šeimoje. Pageidauju, kad atsi
kreiptų 2 vyrai arba pora, kad ir 
su vaikučiu, 130-06 Lefferts Blvd., 
Ozone Park. Busas priveža prie pat 
durų. Atsikreipkite vakarais nuo 6 
vai., o šeštadienį ir sekmadienį bile 
kada rasite namie. (200-202)

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)
E] ......... —..........................................0

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Brooklyn, N. jg.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
S) — ...... ........ B

CHARLES’Il
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 lį

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

rucMvur outuincc*Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store
Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ
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IGNAS SUTKUS g

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkele savo taverną j naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves elevelterio stoties

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki v ė 1 a i.

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija 
v ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
f JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą.

- Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonai EVergreen 7-1661

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvy ir Žieminių Palty

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

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

Štai kai kurios mūsų kainos!
Siūtai ar Overkautai vertės $20.00, dabar... $1 F.dv

$16.50
$18.50

Siūtai ar O verkautai vertės $22.50, dabar..

Siūtai ar O verkautai vertės $24.50, dabar..

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuvė

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

Divouai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

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