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

Atsimenate, kas buvo 
1935 metais, kai Komunis
tų Internacionalas patarė 
mūsų draugams nebijoti ei
ti į fašistų masines organi
zacijas ir ten skleisti savo 
idėjas. Tuomet menševikiš- 
ki ir trockistiški didvyriai 
šaukė: Komunistai pasibu
čiavo su fašistais!

Bet, žinoma, jokio pasi
bučiavimo nebuvo. Tą da
bar visi žino.♦ * *

Tie patys didvyriai da
bar vėl kartoja tą patį non
sensą. Vėl jie šaukia: So
vietų Sąjungos ir Vokieti
jos nepuolimo sutartis, tai 
reiškia komunistų pasibu
čiavimą su fašistais!

Kaip tada niekas tam ne
tikėjo, taip dabar netikės. 
Tegul jie sau savo dideles 
burnas aušo.* # *
Tiesą slėpti arba kraipyti 

yra labai negarbingas dar
bas. Deja, tuo darbu užsi
ima “Naujienų” redakto
rius. Pavyzdžiui, Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos su
tartį jis vadina “draugin
gumo” sutartimi.

Nepuolimas nereiškia

Šalies Pardavikas Svei
kina Vokiečių Oku

paciją
Bratislava. — Kaip kiek

viena tauta, taip Slovakija 
turi savo pardavikus, kurie 
a p s i m a s kavę patriotišką 
maska. Tokiuo sutvėrimu 
yra Slovakijos premjeras 
Josef Tiso. Jis viešai svei
kina Hitlerį, kad jis atsiun
tė Slovakijon armiją ir visą 
kraštą okupavo. Šis Hitle
rio žygis, sako pardavikas 
Tiso, užtikrina Slovakijos 
“nepriklausomybę!”

Japonai Ves Karą Prieš 
Chiniją Iki “Pergalės” 

-rl--------------

Tokio. — Naujasis Japo
nijos premjeras Abe pareiš
kė, kad karas prieš Chiniją

Amerikos tankai veikia karoį manevruose,, kurie buvo laikomi Plattsburg, N. Y., apylinkėje.

draugingumą. Tą supranta )neįus nutrauktas. Priešin.

Japonija Siunčia Armi
ją Sovietą Parubežin

Anglija Atsako, Kad Hitleris Turi Sutikti 
Eiti į Laisvas Derybas Su Lenkija, Arba 
Jis Turi Rizikuoti Griežtą Pasipriešinimą
Londonas.— Ir vėl Angli

jos kabinetas atsakė į Hit
lerio notą. Anglija nesutin-

bas.
Užsienio diplomatai aiš

kina, jog tas reiškia, kad 
dabar Hitleris turi pasi
rinkti vieną iš dviejų: už
vesti su . įlenki j a derybas, 
arba pradėti karą.

Ką į tai Hitleris atsakys?

jis gaus Danzigą ir Kori
dorių. Jų reikalauja, kad 
Hitleris derėtųsi tiesiai su 
lenkais ir kad sutiktų pra
dėti laisvas, iš anksto pri- Nuo jo žodžio priklauso,
žadais nesuvaržytas dery- kas bus: taika ar karas.

Hitlerio Armija Užplūdo 
Visą Slovakijos Kraštą

Washing t on e Gandai,-
Hitleris Pasiduodąs

ir pats Grigaitis. Tai kam 
mulkinti ir apgaudinėti sa
vo skaitytojus?

Jei pas tą žmogų nebeli
ko jokio politinio padoru
mo, tai nors turėtų turėt 
sarmatą taip negražiai 
svietui akis muilyti.♦ ♦ ♦

“Lietuvos Žinios” 
voja, kad dabar Lietuvoje 
yra galybės visokių darbų^ 
bet tiems darbams pravesti 
nėra jokio plano. Todėl ir 
patys darbai nesijudina i& 
vietos.

Tai prasti pyragai. Ką 
tam kabinete veikia liaudi
ninkai ir krikščionys demo
kratai? Nejaugi jie ten su
ėjo tik šokti pagal Smeto
nos muziką?♦ ♦ *

Amerikon pribuvo Dr. 
Šliupas. Čia atvyko pailsėti, 
pamatyti dar kartą tą kra
štą, kuriame jis praleido 
pačias gražiausias, pačias 
kūrybingiausias savo gyve
nimo dienas.* ♦ *

Galima nesutikti su Dr. 
Šliupo idėjomis. Galima jį 
kritikuoti. Ir tai mes esame 
ne sykį padarę.* Bet reikia 
atiduoti jam kreditas už jo 
ilgų metų pastangas ap
šviesti lietuvių protą, išlai
svinant jį iš prietarų vergi
jos. ♦ ♦ *

> Daktaras nežada važinėti 
su prakalbomis. Girdi, svei
kata jau gal nebeištesėtų. 
Bet labai daug mūsų visuo
menės norėtų jį išgirsti. 
Juk tai retas svečias.♦ ♦ ♦ 

t

Jeigu , Lietuvių Dienos 
Komitetas turėtų pakanka
mai tolerantiškumo, tai ga
lėtų ir turėtų oficialiai pa* 
kviesti Dr- Šliupą pakalbėti 
Lietuvių Dienos programo
je. Gero iš to būtų.« Kuni
gai, kurie žada daktarui jo 
griekų neatlęisti iki jie gy- 

‘ i užsi-

beda-

gai, naujasis kabinetas esąs 
pasiryžęs sumobilizuoti vi
sas krašto jėgas davedimui 
šio karo prie pilnos perga
les.

Dėl santykių su kitomis 
valstybėmis, Japonijos val
džia vesianti nepriklauso
mą politiką ir susitarsianti 
su tomis valstybėmis, ku
rios “supranta Japonijos in
teresus.”

Paryžius. — Francijos 
valdžia nutarė be jokių ce
remonijų paimti visus šalies 
geležinkelius ir panaudoti 
karo reikalams, jeigu kiltų 
karas. Iki šiol traukinių ju
dėjimas buvo normališkas.

Tokio. — Japonijos val
džios nutarimu, japonų ar
mija skaitlingais būriais 
siunčia m°a į Manchukuo 
prie Sovietų rubežiaus. ši
tas provokacinis žygis ban
domas pateisinti tuomi, 
būk Japonija bijanti Sovie
tų Sąjungos, kuri,xgirdi, pa
darius nepuolimo sutartį su 
Vokietija, gali bandyti ja
ponus išvyt iš Chinijos.'

Tarpe Japonijos valdomo 
Manchukuo (Mandžurijos) 
ir Sovietų Sąjungos rube- 
žius nusitęsia tūkstantį my
lių. Japonija siurbianti ke
lius šimtas tūkstančių ka
reivių į tą parubežį. Tai 
aišku, kad Japonija ruošia
si padaryti užpuolimą ant 
Sovietų žemės.

VARšAVA. — Gautas 
pranešimas iš Danzigo, kad 
Vokiečių slaptosios polici
jos (“Gestapo”) agentai už
grobė svarbiausią geležin
kelio stptį, išvaikė lenkus 
darbininkus ir iškėlė fašis
tų svastiką. Numatoma, 
kad šitokiu laipsnišku būdu 
Hitleris grobs vDanzigą\ ir 
paskui Koridorių. Jeigu 
lenkai nenori pasiduoti, tai 
jie turi paleisti pirmutinį 
šūvį. Nuo tokio žygio Len
kija kol kas susilaiko ir be 
pasipriešinimo atidavė vo
kiečiams geležinkelio stotį.

LONDONAS. — Anglijos 
valdžia pradeda gabent vai
kus ir moteris iš Londono 
į provincijos miestus. Nu
matoma išgabenti apie tris 
milionus žmonių.

vi bus, galėtų ausis 
kišti ir neklausyti.

Vokiečiai Bėga iš Armijos
GaunamasParyžius.

pranešimas, kad*Vokietijos 
kareiviai nakties laiku per
plaukia per upę Reiną ir 
prašo Francijos, kad juos 
priimtų į Užsienio Legioną.

Hitleris Perorganizavo 
Savo Kabinetą

Berlynas. — Hitleris ne 
juokais rengiasi prie karo. 
Jis suorganizavo taip va
dinamą “Kabineto Tarybą 
dėl Apgynimo Reicho (Vo
kietijos valstybės). Tos ta
rybos priešakiu pastatė pa
tį Goeringą, Hitlerio dešinę 
ranką. Jeigu kiltų karas, tai 
šita taryba arba jos pirmi
ninkas . Goeringas virstų 
diktatorium Vokietijos vi
dujinių reikalų.

“Reicho Apgynimo Tary
bai,” Hitleris suteikė galią 
leisti ir vykinti visus šalies 
vidaus reikalų * įstatymus. 
Ji net nereikalaus Hitlerio 
pasirašymo po tais įstaty
mais. O iki šiol be Hitlerio 
parašo joks įstatymas netu
rėjo jokios galios. .

Bratislava. — Nesuskai
toma daugybė Vokietijos 
kareivių traukiniais ir tro- 
kais traukia per Slovakiją 
į lenkų parubežį. Apskaito
ma, kad jau dabar Slovaki
joj yra per tris šimtus tūks
tančių vokiečių kareivių. 
Manoma, jeigu prasidėtų 
karas, tai šita vokiečių ar
mija tuojau patrauktų prieš 
Lenkiją.

Sovietų Liaudis Rami ■
Maskva. — Sovietų liau

dis šiame krizyje užsilaiko 
nepaprastai ramiai. Jai pir
moj vietoj stovi socialisti
nės statybos darbai. Jinai 
yra įsitikinus, kad šiuo tar
pu susikirtimo tarpe Angli
jos ir Vokietijos dar nebus. 
Ji mano, kad Chamberlai- 
nas padarys Hitleriui nusi
leidimų Lenkijos arba Lie
tuvos kaštais.»'

Washingtonas. — Čionai 
d i p lomatiniuose rateliuose 
plačiai kalbama, *kad Hitle
ris daro nusileidimus An
glijai. Jis jau būk sutinkąs 
eiti konferencijon su Len
kais. Kas liečia užtikrinimą 
Lenkijai ar kuriai kitai ša
liai teritorijų, tai jis pirma 
turįs pasitarti su Sovietų 
Sąjunga, nes to reikalauja 
padaryta nepuolimo 
tis tarpe Sovietų ir 
tijos. •

Šitie gandai nėra
liai patvirtinti, nors, sako
ma, jie paremti autentiško^ 
mis informacijomis, gauna
momis iš Europos.

sutar-
Vokie-

oficia-

Žinių Žinelės
Berne. — Šveicarijos par

lamentas suteikė diktatoriš
ką galią^abinetui. Jis ga
lės vesti visus krašto reika
lus be atsiklausimo parla
mento.

VOKIETIJOS KOMUNISTU PARTIJA 
ŠAUKIA DARBININKUS PRIEŠINTIS 

HITLERIUI MASINIAIS STREIKAIS
Berlynas. — Slaptai vei

kianti Vokietijos Komunis
tų Partija per savo organą 
“Rote Fahąe” išleido į liau
dį platų ir karštą atsišau- 
'kimą. Komunistai šaukia 
darbininkus ruošti .streikus 
ir vartoti visus kitus būdus, 
kad pastoti .kelią Hitlerio 
planams sukurti karą.

Komunistai ’ vėl siūlo vi
soms anti-fašistinėms spė
koms visur sudaryti bendrą 
frontą prieš fašistus, reng
ti mitingus ir demonstraci
jas, išjudinti visą šalį ir vi
są liaudį prieš Hitlerio žy
gius. Jie nurodo, kad visas

Sukilę Japonai Kareiviai 
Nužudė Savo Oficierius

Chungking, Chiniją.—:Čia 
gautas pranešimas, kad ja
ponų armijos 
kuris , randasi 
kareiviai sukilo 
savo oficierius.

garnizone, 
Hankowe, 
ir išžudė 
Sukilimas

MASKVA. — Sovietų val
džia pašaukė tarnybon re
zervų dalį, viso apie pen- 
kius šimtus tūkstančių vy
rų.

PARYŽIUS. — Praneši
mai iš Romos sako, kad po
piežius vėl ruošiasi imtis 
priemonių, idant prašalinus 
karo pavojų tarpe Vokieti-

kraštas privestas beveik 
prie bado padėties — stoka 
visokio maisto, žmonės pri
versti kęsti alkį todėl, kad 
Hitleris viską aukoja karo jos ir Lenkijos.

Roosevelt Galvojąs Apie Pasaulinės Tai
kos Konferenciją, Bet Laukia Tinkamos 
Progos Šaukti Visų Valstybių Atstovus
Washingtonas. — Prezi

dentas Rooseveltas priėmė 
naują Anglijos ambasado
rių lordą Lothianą ir pasa
kė ' reikšmingą prakalbą. 
Prezidentas pabrėžė, kaip 
žiauru ir nepateisinama 
yra ruoštis prie Jkaro. Jis 
nurodo, kad tuos klausimus, 
kuriais dabar eina ginčai, 
valstybių vyrai gali geruo
ju, susitarimu išrišti.

Šitos Roosevelto mintys 
išaiškinamos, kad jis galvo
ja apie pasįūlymą kitoms 
šalims sueiti į tarptautinę

įvykęs rugpjūčio 24 dieną, konferenciją ir tartis. Jis

tam savo žygiui laukiąs tik 
tinkamos progos. Roosevel- 
to laiškas Vokietijai ir Len
kijai, šaukiantis tas valsty
bes išvbngti karo, buvo jo 
pastangos prašalinti karo 
pavojų.__________ t

Turkija Laikysis Sutarties 
Istanbul. — Turkijos val

džia sako, kad jinai laikysis 
sutarties, kurią ji padarė su 
Anglija ir Franci j a. Nepuo
limo sutartis tarpe" Vokie
tijos ir' Sovietų Sąjungos 
nepakeičia Turkijos nusis
tatymo dabartiniam krizyj.

LENKIJA TURINTI SUMOBILIZAVUS 
2,500,000 KAREIVIŲ IR PILNAI PASI

RUOŠUS ATREMT NAZIŲ UŽPUOLIMĄ 
----------------------------------------------------- H3 ________

Bijo Numaskavimo, Tai 
Slopina Komunistus

Varšava. — Lenkija pil
nai pasiruošus karui. Visi 
vyrai tarpe 21 ir 40 metų 
amžiaus, sveiki, pajėgią

Berlynas.Berlynas. — Vokietijos 
radio įkinkytas į karinę 
propagandą. Prieš kiekvie
ną žinių pranešimą ir po 
kiekvieno pranešimo už
traukiama muzika: “Vokie
čių Maršavimas į Lenkiją.” 
O dauguma žinių irgi at
kreipta prieš Lenkiją.

Southampton, Anglija
Londonas. — Anglijos 

Komunistų Partijos sekre
torius Harry Pollitt padaro 
viešą'kaltinimą prieš Fran
cijos premjerą Daladier. 
Partijos laikraštyje “Daily 
Worker” jis rašo, kad Dala
dier paleido reakcijos ąunes 
prieš Francijos komunistus 
todėl, kad jis bijo numaska
vimo. Komunistų dienraštis 
“L’Humanite” turi faktus 
apie Daladier bjaurias išda
vystes ir būtų paskelbęs 
viešai. Štai kodėl Daladier 
komunistų dienraštį pasi
skubino uždaryti.

Paleido Vokiečių Laivą
New York. — Pagaliau 

pabaigtas kratymas ant vo
kiečių laivo Bremen ir leis
ta išplaukti iš New Yorko 
uosto. Jis tuojau ir išsisku
bino.

vartoti ginklą, pašaukti ar- ( Laivas Queen Mary 
mijon ir muštravojami. Ap
skaitoma, kad šiuo 
Lenkija jau turi po 
2,500,000 kareivių.

Lenkijos valdžia

tarpu 
ginklu

Lenkijos valdžia nutarė 
pravesti visuotiną mobiliza
ciją tuomet, kai patyrė, 
kad Vokietijos armija oku
pavo Slovakiją. Tame Hit
lerio žygyje lenkai įmato 
karinį veiksmą, tiesiog at
kreiptą prieš Lenkiją.

plaukė iš šio uosto ir trau
kia Amerikon. Jis veža 2,- 
385 pasažierių. Tai vis ame
rikonai, kurie nešdinas 
mo iš Europos nuo karo 
vojaus.

na- 
pa-

Auga Valdžios Išlaidos
Gautas

Albany.—New Yorko Mi
sti j os valdžips išlaikymas
1937 metais kaštavo $335,- 
966,000, arba 37 nuoš. dau
giau kaip 1932 metais. Tik 
dabar padarytas pilnas ap
skaitymas už 1937 metus. 
Kiek tas aparatas kaštavo
1938 metais, dar nežinoma, 
veikiausia dar daugiau.

Varšava. — Lenkijos ra
dio persergsti visų kraštų 
laivus, jog Lenkijos vande
nys esą pavojingi laivams 
plaukioti. Bijoma Vokieti
jos submarinų.

New York.
pranešimas, kad Šveicarijos 
valdžia uždraudė radio sto
timis išnešioti Ignace Jan 
Paderews'kio prakalbą, ku
rią jis rengiasi pasakyti vi
sam pasauliui, šveicarai bi
ją, kad- Paderewskis 
[žeistų Hitlerio.

ne
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giau narių, o vistiek išsibraųkimai sų- • 
mažėję. ' ■

“Bet tuo negalime pasitenkinti. Issi- 
braukimai galųna perpus sumažinti, jei- ‘ 
gu tiktai mes daugiau prižiūrėsime savo 
organizaciją, jei kuopų sekretoriai ge
riau prižiūrės savo^rfarius, neužsimokė
jusiems laiku primins, kad jau reikia bū
tinai užsimokėti, kai kuriuos dar ir na
muose pamatys ir iš jų duokles iškolek- 
tuos.” (

■S—  -    „H... Į. r, ... ........ ■
» I

Lietuviai Žuvę už Is
panijos Liaudies 

Laisvę

Valiutos Spekuliantai
Lietuvos laikraščiai praneša, kad Lie

tuvoje policija pagauna daug žmonių, 
laikančių pas save svetimų valstybių pi
nigus: Amerikos dolerius, Anglų svarus, 
švedų kronas ir t.t. Nemaža pagauna pi
nigus, gabenamus per sieną. Turtingieji 
litais' nepasitiki ir nori savo turtą iš
gabenti į saugius užsienio bankus. Kas 
ruošiasi savo šalį ginti, o kas turtu rū
pinasi. Taip buvo ir anksčiau. Kai Lie
tuva 1920 metais kariavo su lenkais, Vol
demaras, bijodamas, kad karą pralaimė
jus jo turtas.nežūtų, kelis šimtus tūks
tančių danų kronų pasidėjo į Danijos 
banką. Tik kaK Smetona su, Voldemaru 
susipyko, ta paslaptis paaiškėjo. Karei
viai neturėjo ko valgyti, buvo apiplyšę, 
o ministerio pinigai saugiam banke lau
kė karo pabaigos. Į užsienį gabena pi
nigus ne vien tie, kuriuos policija pa
gauna. Į policijos tinklą tik mažosios 
žuvys patenka. Didžiosios pro šalį pra
plaukia. Lietuvoje nėra žvirblio, kuris 
nečirškėtų, kuriam svetimos valstybės 
banke -stivo “sutaupąs” pasidėjęs laiko 
didelis patrijotas Smetona. Visada taip 
yra. Kai reikia kariauti, kai-o lauke dar
bininkai, valstiečiai žūsta, o turtingieji 
esti valiutų apsaugojimu užsiėmę. Lie
tuviški valiutos spekuliantai aiškiai liu
dija, kas didiesiems ponams rūpi.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Vajaus Eiga

. “Tiesa” (iš rugs. 1) praneša, kad Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo vajus už 
naujus narius jau padarė gerą pradžią. 
Vajuj pasižadėjo dalyvauti jau 83 orga
nizatoriai. Aišku, tai dar toli gražu ne 

•Visi ir ne iš visų kuopų. Bet jau ir tas 
skaičius liudija, jog daug organizacijos 
veikėjų yra pasiruošę darbuotis.

Kol kas vajininkų pirmoj eilėj stovi 
J. S. Ranys, 5 kuopos organizatorius, iš 
Philadelphijos. Jis jau gavo 14 naujų 
narių. Antras—Jonas Grubis, 1 kuopos 
organizatorius, kuris turi 8 naujus na
rius; trečias—jaunuolis Pranas Olsonas, 
225 kuopos organizatorius, iš South 
Bostono, gavęs 6 naujus narius ir t.t.

Mes manome, kad Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas per šį vajų turi visas 
galimybes gauti pasibrėžtą naujų narių 
skaičių—2,000. Tuomet organizacija tu
rės virš 10,000 narių ir galės linksmai 
švęsti savo gyvavimo dešimtmetį (1940 
metais).

Nuo savęs .raginame visas LDS kuo
pas išrinkti vajininkus, — geriausius 
draugus, — ir darbuotis verbavime nau
jų narių.

“Tiesa”, beje, pabrėžia dar ir kitą 
svarbų reikalą:

“Pirmame šių metų pusmetyje narių 
išsibraųkimai biskį sumažėję. Tai labai 
sveikas reiškinys.

“Pirmam 1938 m. pusmetyj išsibraukė

LIETUVOS ŽINIOS
KAUNAS. — Prez. A. Sme- 

tona davė sutikimą priimti 
apaštališkuoju nuncijum Lie
tuvai J. E. monsinjorą Giovan
ni Battistą Federico Vallegą, 
Nikopolio Epire titularinį ar-, 
kivyskupą ir asistentą prie 
Pontifikalinio Sosto. Taip pat

Ir ‘‘Lietuvos Žinios” Rašo Apie 
C Pensininkus

Pries kiekf laiko mes buvom} rašę ko
kiems žmonėms duodamos Lietuvoj pen
sijos ir stebėjomės, kad\valdžia, neturė
dama pinigų mokykloms, Klaipėdos pa
bėgėliams, studentų chorui, turi pakan
kamai pinigų tūkstantinėms pensijoms 
mokėt visokiems . direktoriams, buvu
siems ministeriams, generolams, pulki
ninkams ir t.t., nors tie žmonės, pakan
kamai turtingi ir jokių pensijų nereika
lingi. “Lietuvos Žinios” rugpjūčio llz die
nos pumeryj iškelia dar keistesnių daly
kų. Tie pensininkai nesitenkina, kad jie 

'punta liaudies sudėtais^ pinigais, bet įieš
ko pas savo priedelius, direktorius ir mi- 
nisterius, protekcijų bizniams vesti; kon
cesijoms užimtų parangoms ruošti. Pen
sininkas generolas Velykis išsirūpino lei
dimą Lietuvoje likerių fabrikui statyti. 
Generolas Plechavičius turi didžiulį dva
rą, malūną ir dar gauna po 1,200 litų 
kas mėnuo pensijos. Kiti pensininkai 
gauna pensijas ir dar turi tarnybas. Bu
vęs pulkininkas Dundulis be tūkstančio 
litų į mėnesį pensijos dar yra paskirtas 
Tauragės skerdyklų direktoriumi su kita 
tūkstantine alga. Mat, antroji jo tar
nyba laikoma ne valstybine, o privati
ne. Patys save apsidalina pensijomis, 
patys save pasiskirsto į tarnybas ir vis 
dar jiems maža. Kol Lietuvoje šeimi
ninkauja patriotais pasiskelbę gobši sa
vanaudžiai, tol liaudžiai teks skursti be 
jokios šviesenėš dienos.

Širšių Lizdas Nerimsta
Jeigu su kokiu pagaikščiu užtvoji šir

šių gūštai, pakyla nematytas, neregėtas 
triukšmas, širšės atidaro savo kakari
nes ir rėkia kiek tik išgali. Jos puola 
gelti iš visų pusių. Jeigu iini bėgti, jos 
vejasi kilometrų kilometrus. Bet jeigu 
ramiai stovėdamas jas kiek vandeniu 
krapiji, jų sparnai sušlampa ir jos ty
lomis lenda atgal į savo gūštąpį tą šir\ 
šių lizdą panašūs visi Sovietų Sąjungos 
priešai. Sovietų Sąjungos nepuolimo su
tartis su Vokietija buvo ta lazda, palie
tusi širšių lizdą. Žmonės, kurie visą sa
vo gyvenimą rėkė, kad Sovietų Sąjun
goj^ diktatūra, dabar baubia, kad Stali
nas išdavė demokratiją, širšės, kurios 
birzgė, kad Sovietai, siūlydami savo pa
galbą Lenkijai ir Pabalti j ai, siekia savo 
“raudonojo imperializmo” tikslų, dabar 
gvoltu rėkia, kam nuo to “imperializmo” 
ji atsisako. Troękistai rėkė, kad Stalinas 
atsisakęs nuo pasaulinės revoliucijos 
idėjų ir tesirūpinąs siauru nacionalizmu, 
o dabar jų draugai šaukia, kad Stalinas, 
vengdamas įmaišyti savo šalį karan, ti
kisi kilusį Europoj karą užbaigti komu
nistine revoliucija. Kiek širšių, tiek vi
sokių zirzimų. Tik viena aišku: širšių 
gūšta jau seniai ir Sovietų Sąjungą ir 
komunistus į grabą užkalė ir palaidojo, 
bet jų dideliam nemalonumui ir Sovietų 
Sąjunga ir komunistai yra tiek gajūs, 
kad įstengia širšių sparnus pakrapinti ir 
grąžinti į savo gūštas. Taip buvo daug 
kartų, taip bus ir dabar, būkite tikri. \

-----------------------------------------
ir šventasis Tėvas dayė sutiki
mą priimti Stanislovą Girdvai
ni Lietuvos nepaprastu- pasiun
tiniu ir įgaliotu ministru prie 
Šventojo Sosto.

KAUNAS. — /šiuo metu 
Lietuvoje vieši vienas Ameri
kos lietuvių katalikų veikėjų, 
Mariananapolio kolegijos stei
gėjas ir jos rektorius kun. dr. 
Jonas Navickas.

KAUNAS. — Rugpjūčio 7 
d. Lietuvoje siautė smarki au
dra. Kaune buvo sugadinta 280 
telefonų ir eilė tarpvalstybinių 
telefono linijų, žaibas tą dieną 
nutrenkė kelis žmones. x Kur
kliuose perkūno nutrenktas 
Seimo narys ūkininkas Kle
mensas Graužinis, kuris prieš 
audrą su darbininkais dirbo 
lauke.

Camp de Gurs koncentra
cijos stovykloje esį lietu
viai, buv. Išpaniios respu- 
blijko'f kariai, sudarė sąra

mą, kiek, jų žiniomis,^ žuvę 
tame kare lietuvių.
s Štai jų sąrašas:

1. Račkauskas, Stasys, 
darbininkas, atvykęs iš Ar
gentinos. Tarnavo 12-toj 
Tarptautinėj brigadoj. Žu
vo 1937 m. liepos 12 d. Hu- 
eskos fronte, prie Kamilas 
miestelio. B

2. Valius, Adolfas, me
chanikas, atvykęs iš Argen
tinos. Iš pradžių dirbo vie
name kariniame garaže Al- 
basetėje. Vėliau įstojo į 
13 Tarpt, brigadą. Žuvo 
1938 m. vasario 16 d. Es- 
tramadūros fronte, Siera 
Kvemada kalnuose.

3. Pralgauskas, Vincas, 
atvykęs iš Brazilijos. Dir
bo kariškose dirbtuvėse Al- 
basetėje, vėliau įstojo į 13 
Tarpt, brigadą. Žuvo“ kar- 
t usu A. Valiumi 1938 m. 
vasario 16 d., Estramadū- 
ros fronte, Sieya Kvemada 
kalnuose.

4. Pivoriūnas, Pranas, 
vilnietis, kilęs iš ūkininkų 
šeimos, atvykęs iš Argenti
nos. Tarnavo 12 Tarpt, bri
gadoj. Už pasižymėjimą ko-
vos lauke pakeltas į seržan
tus. Sunkiai sužeistas Ebro 
fronte, mirė ligoninėj.

5. šilenskis, Antanas, ki
lęs iš neturtingų valstiečių 
šeimos, atvykęs iš Argenti
nos. Tarnavo 129 Tarpt, 
brigadoj. Žuvo 1938 m. ba
landžio 2 d. prie Morelos 
miestelio, italų tankams ap
supus jų kuopą.

6. Misikevičius, Juljus, — 
Julmis, žurnalistas, (“Liet. 
Žinių,” “Mūsų Jaunimo” ir 
Amerikos lietuvių spaudos 
bendradarbis), atvykęs iš 
Lietuvos. Tarnavo 129 Trpt. 
brigadoj ir žuvo kartu su 
A. Šilenskiu 1938 m. balan
džio 2 d. prie Morelos mies
telio, italų tankams apsu
pus jų kuopą.

7. Vileita, Mykolas, meta
lurgijos darbininkas, vilnie
tis, atvykęs iš Argentinos. 
Tarnavo 13 Tarpt, brigadoj. 
Žuvo sprogus mortyros 
sviediniui 1938 m. rugsėjo 
21 d../ Siera de Pandols 
kalnuose, netoli Korbera 
miestelio, Ebro fronte.

8. Palubeckas, Pranas, 
kilęs iš smulkių Valstiečių 
šeimos, atvykęs iš Lietuvos. 
Tarnavo 15-toj Tarpt, bri
gadoj. Sunkiai sužeistas 
Charamos fronte, mirė Ma
drido ligoninėj.

9. Marcinkus, Antanas, ki
lęs iš valstiečių šeimos, at-

vykęs .iš ^Argentinos. Tar
navo 13-toj Tarpt, brig. Žu- 
vp 1938 jn. rugsėjo 22 d. 
prie Korberos, Ebro fronte.

10. Slavinas, Edvardas, 
jaunas vaikinas, atvykęs iš 
Francijos. Tarnavo 45-tos 
divizijos smogiamajam ba- 
talijone. Žuvo 1938 m. rug
sėjo 19 d. Siera Kabals kal
nuose, Ebro fronte.

11. Strazdas, atvykęs iš 
Lietuvos. Tarnavo 11-to j 
Tarpt, brigadoj, šoferis. 
Žuvo Teruelio ofenzyvos 
metu 1937 m. pabaigoj.

12. Mazurka, Antapa$, 
atvykęs iš Jungt. Amerikos 
Valstijų. Žu\\p Aragono 
fronte, prie Kasjbės.

13. Baublys, iįufcus, 
pat atvykęs iš Aingt 
Valst. Žuvo Aragoųo- 
•te. >

14. Alksnis, Balys, atvy
kęs iš Kanados.'

15. Grigorevičius,* Pranas, 
tas prie' Teruelio, mirė Be- 
nikasimo ligoninėj.

16. Vienas lietuvis, kurio 
atvykęs iš Kanados. Sužeis- 
pavardė dar nežinoma, de
portuotas iš Brazilijos, bu
vo patekęs į Franko nelais
vę. Bevedant jį sušaudyti, 
pabėgo. Vėliau frankistų

taip 
Am. 
ron-

srity buvo aktyvių partiza
nu. Žuvo Galisijoj.

17. Kit4s lietuvis, kurio 
pavardės nepavyko sužino
ti, žuvo prie Irūno, pačioje 
pilietinio karo pradžioj, kur 
vadovavo vienai milicininkų 
rinktinei.

18. Trečias lietuvis, taip 
pat nežinoma pavardė, žu
vo Kasa- de Kampo, Madri
do priemistyj. smarkiausių 
puolimų metu\

O štai 4 lietuviai dingę be 
žinios :

1. švilpa, Juozas, atvykęs 
iš Lietuvos. Tarnavo 11-toj 
Tarpt, j brigadoj. Dingo be 
žinios.

2. Butrimas, atvykęs iš
Kanados. Buvo 15-os Tarpt, 
brigados Mekenzi Papinau 
batalijono komisaras. Din
gęs be žinios. [

3. Malickas, atvykęs iš 
Kanados. Tarnavo 15-toj 
Tarpt, brig. Dingęs be ži
nios.

4. Zdanauskas, atvykęs iš 
Kanados, esąs Franko ne
laisvėj.
Nuo “’Laisvės” Red.

šiame surašė stokuoja ne- 
mjažai žuvusių Ispanijoj lie
tuvių. Čia nėra Bernardo 
Rodgers (Ražansko) iš Ne- 
warko, kuris žuvo Ispani
joj. Mums žinoma, kad žu
vo ir Albinas Mičiulis iš 
Racine, Wis. Bus ir dau
giau žuvusių. Sunku su
rinkti visas žinias, nes lie
tuviai priklausė . daugelyje 
brigadų.

Tuo pačiu vardu “Už Vie
lų” pradėta leist biuletėnis. 
1-mas numeris išėjo 25 d. lie
pos, 8 puslapių, 32 egz.

Kultūros Kampelis
Turime gražiai - tvarkomą 

knygynėlį, kuriame randasi 
virš 150 knygų: lietuvių, ispa
nų, rusų, prancūzų ir kitomis 
kalbomis* Be to, mūsų paišyto
jai nupiešė M. Gorkid, J. Ja
nonio, A. Venclovos portretus. 
Nupieštas vienas plakatas su 
J. žemaitės ir V. Kudirkos at
vaizdais, papuoštas prancūziš
kos ir lietuviškos vėliavų spal
vomis ir dailiai išpieštomis lie
tuviškomis juostomis, ir taip, 
pat Lietuvos vaizdelis iž gra
žiųjų Dubingių apylinkės. Vi
si šie dalukai yra įdėti į rė
mus, kurre taip pat yra mūsų 
pačių gabių draugų padaryta.

Be šių dalykų dar miniatu- 
rinės staklės, mintuvai, ranki
kės girnos ir kt. Visa tai buvo 
Išstatyta lagerio parodoj. .

Apskritai mūsų grupė gyni 
viena iš aktyviųjų kultūros 
darbe Uote. M

13e to, platus susirašinėji
mas, kuris vedkmas su Pran
cūzijos, užjūrių ir kitų vietų 
lietuviais. Mūsiškiai dar ran
da laiko 'dalyvauti ir suruošia- 
muose lagerio šachmatų čam- 
pijonatuose bei sport© šven
tėse.

Taip pat aktyviai prisideda
ma prie Ilot’o pagražinimo, 
kur stengiamasi suteikti dau
giau malonumo monotoniškam 
gyvenimui. Mūsų kultūros 
kampelyje išrašytas šūkis 
“Mokslas yra mūsų ginklas”; 
jis mums nėra vien skambiais 
žodžiais, bet jį stengiamasi į- 
gyvendinti.

P. S.
(Iš “Už Vielų”)

UETUVIŲ KOVOTOJU KULTŪROS 
VEIKLA FRANCIJOS LAGERY J

Mokykla V
Nuo pat pirmųjų dienų La

geryje Gurs veikia mokykla.
a) Dvi grupės“ aritmetikos : 

vienoje—5, kitoje—4 asme
nys.

b) Lietuvių kalbos dvi gru
pės? vienoje—7, kitoje — 5 
asm.

c) Geometriją mokos 3 
asm.

d) Algebra mokos 3 asm.
e) Ispanų kalbos—5 asm.

f) Prancūzų kalbos—3 asm. 
Išviso mokos 15 asmenų.

Paskaitos ir Referatai

a) Apie Lietuvos geo-politi-
nę padėtį—3 paskaitos.

b) Paminėjimui 1-sios Ge
gužės—1 paskaita. Taip pat 
buvo paminėjimas ir visos bal- 
.tikų grupės—bendrai.

c) Paryžiaus Komunos pa
minėjimui dvi paskaitos.

d) Didžiosios Prancūzų Re
voliucijos minėjimas— 1 pa
skaita.

e) 3-jų metų Ispanijos karo 
sukaktuvių proga — dvi pa
skaitos.

f) Rusijos zdarbininkų judė
jimo istorijos — 3 paskaitos.

h) 2 paskaitos apie sveika
tą ir higieną.

Suruošta-7 literatūriniai va-

sia atsiminimai iš frontų. Bė 
to, kasdieninės periodinės 
spaudos informacijos: pran
cūzų; lietuvių, rusų ir kitomis 
kalbomis.

t

Mūsų Spauda

a) Almanachas — “Ispani
jos Respublikos Frontuose,” 
190 pusi. 18x23 cnt. formato, 
su piešiniais mašinėle rašytas 
ir hektografu atspausdinta 
42 egzemplioriai. Išleistas 14 
liepos Didžiosios Prancūzų 
Revoliucijos sukaktuvėms.

Sieninio laikraštuko “Už 
Vielų” išleista 5 numeriai.

ŠYPSENOS
Aidas

—Tėveli, kas tai yra ai
das? . 'J ;

—Tai toks reiškinys, ku
ris nenusileidžia ir tavo 
mamai. Kiek daug ji bekal
bėtų, aidas nutyla paskuti
nis'. ,

j Išsiblaškymas
—Rožyte, ar profesorius 

jau gėrė kavą? '— klausia 
tarnaitę profesoriaus žmo
na.

—Nežinau, ponia.
--Tai paklausk.
—Aš jau klausiau, bet po

nas profesorius pats nežino.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

O kodėl dabar nieko ne
berašoma, ką daro Lietu
va šitoje situacijoj? Ar 
Lietuvos valdžia miega ke
purėje ir nesirūpina apgy
nimu krašto nepriklausę- 
mybės, kuomet visam pa
saulyj d ginklai tik žvanga?

Skaitytojas.
Atsakymas

Iš tiesų Kaunas visai nu-karai su kritika ir diskusijo
mis. Juose skaityta daugiau- tilo. Atrodo, kad vyriausy-

Belgijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos, Suomijos, Hollajtidijos ir Luxemburgo 
diplomatai susirinkę Brusselyj j konfere nei ją paręiškimui savo žodžio prieš karą.

bė žmones ramina, jog Lie
tuvai nes% jokio pavojaus. 
Pavyzdžiui, rugpjūčio 30 
dieną iš Kauno gavome ži
nią, kurios antgalvis skam
ba sekamai: “Lietuva įsiti
kinusi, kad ji nebus įtrauk
ta į tarptautines komplika- ( 
cijas.” Pati žinia skamba 
taip: “Dėl įtemptos 
padėties Europoje, politi
niuose sluoksniuose pareiš
kiama, kad Lietuva, turėda
ma nepuolimo sutartis ir 
.gerus santikius su kaimy
nais, laikydamosi griežto J 
neutralumo, yra įsitikinusi 
išliksianti neįtraukta į tarp
tautines k o m p 1 i k a c ijas. 
Tiek visuomenė, tiek vy
riausybė šiuo klausimu yra 
visiškai vieningos, todėl vi
same krašte viešpatauja ra
mus budėjimas, vienybė ir. 
rimtis.”
•—y ■>■■■■. ■ JĮĮ ■ ■■.'Į!'  SL'LL^Ji

TUOJAU ĮSIGYKITE 
ALBUMĄ ’

Dienraštis “Laisvė” išleido New 
Yorko Miėsto 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. 
— n r -—r--------- i-irr i m irująiiJ
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ŠAUDYSIĄ PER ŠIMTUS MYLIŲ
Jau pasaulinio karo pa

baigoj Vokietija turėjo vie
ną kitą kanuolę (patranką), 
kuri sviedė šovinius per 
120 kilometrų (arba 74 my
lias). Tais šoviniais buvo 
kelis kartus bombarduoja
mas Paryžius. Tokia kanuo- 
lė buvo vadinama “didžią
ja Bertha.” Jos šovinys ki
lo 40 kilometrų aukštumon 
ir iš pradžios lėkė 1650 
metrų greičiu per sekun
dą.— Juo aukščiau, tuo 
smarkiau šovinys lekia, nes 
aukštumoje skystesnis oras, i 
tai jis mažiau stabdo šovi
nio smarkumą.

(Kilometras yra apie 
3,281 pėda, o amerikoniška 
mylia 5,280 pėdų.)

Bet dabar esą kur kas 
galingesnių ir toliau mu-. 
Šančių kanuolių, negu Vo
kietija turėjo pasauliniame 
kare, kaip rašo Itąlijos 
laikraštis “Corriere della 
Sera.” Jis sako, kad “An-

Bet tokios milžiniškos ka
nuolės negalėtų būt plačiai 
vartojamos, ir tai dėl dvie
jų priežasčių: Viena, jos 
labai brangiai kaštuoja; 
antra, jos pergreitai nusi
dėvi. Paleidai keliasdešimt 
šūvių iš tokios kanuolės, ir i 
jinai daugiau jau netinka, i

Vokietija, pasak to rašy
tojo, tačiau, turinti gana 
praktiškų stambių kanuo
lių, kurios šaudančios per 
62 kilometrus šoviniais 380 
milimetrų storio (beveik 15 
colių).

Didžiausia Franci jos ka- 
nuolė šaudanti 520 milimet
rų storio (virš 20 colių) šo
viniais per 25 mylias. Tie į 
šoviniai sveria po toną iki: 
pusantro tono. 1

•Kas liečia šovinius, le
kiančius per 200 iki 300 ki
lometrų, tai jų vartojimas 
dar būtų nepraktiškas. Pa-

Vergija Valstybėje 
Bikaner, Indijoj '

Pagal paskutinį gyvento
jų surašą, Indijos valstybė
lėj Bikaifer oficialiai pris- 
kaitoma 22,000 vergų. 96% 
gyventojų nemoka rašyt, nė 
skaityt. Visam krašte, ku
ris yra lygus Lietuvos , te
ritorijai ir gyvena apie vie
nas milionas žmonių, y r a 
tik keletas mokyklų, žmo
nių apšvietos reikalams 
valdžia išleidžia tik 1.3% vi
sų šalies įplaukų; o kara
liukas (kunigaikštis) savo 
reikalams pasiima 12% vi
sų šalies pajamų. •

Kanarkos Patelis Gali 
.* Giedot

Patelės . kanarkos gali 
giedot taip kaip ir patinai, 
jeigu joms /būna įčirkšta 
patino “skysčių” (male hor
mones), sako Rutgers uni-

Šimtas Lap? YardNe
tekusio Pilietybės

Vokietijoj
1933 metais Vokietijoj 

buvo išleistas įstatymas, ku- 
riuom atimama pilietybė 
visiem politiniam emigran
tam. Nuorašai vardų, nete
kusių Vokietijos pilietybėj, 
sistemačiai skelbiama fašis
tų spaudoj.

Neseniai buvo paskelbta y
100-nis nuorašas vardų 
žmonių, kuriems atimta pi
lietybė. Kas gi tie žmonės? 
Visų pirma tai anti-fašistai, 
kurie, gyvendami užsienyje, 
kovoja už laisvę Vokiečių 
liaudies. Tarpe jų yra daug 
pasižymėjusių visuomenės 
veikėjų, mokslo vyrų, rašy
tojų, poetų, menininkų ir tt.

Verstinos Sterilizacijos 
Aukos

Kaip žinoma, Vokietijoj 
veikia priverstinos sterili
zacijos J statymas, kuris pla
čiai \p ištaikomas nubausti 
antifašistas. Priešfašistinė 
spauda padhoda Sekamą,at
sitikimą Bremene.

Jauna pora, besirengianti, 
susituokti, . netikėta^ prieš 
pat vestuves, gauna iŠ val
džios pranešimą, draudžian
tį susituokti. Pranešime bu
vo nurodyta, jog jaunoji su 
savo motina turėjo būt ste
rilizuotos. Nusiminimo ap
imtos, motina ir duktė, puo
lė po traukiniu.

Keturiom dienom vėliau 
ant geležinkelio buvo at
rastas jauno žmogaus su
žalotas kūnas, — tai buvo 
jaunikis > pirmiau nusižu- 
džiusios merginos.

VIS DELIO NEAPSIEINA BE ŽYDU

Taigi, ar Tnip Planetos Keliauja?
saldo” fabrikas Italijoj dir
bąs kanuolių, kurios nume
ta šovinius per 150 kilo
metrų v Taigi jomis galima 
būtų nu,o Europos sausu-. 
Suos* kranto bombarduot 
Lbndoną. O ateityje dar pa
tobulintos “didžiosios Ber- 
thos” tai, girdį, galėsian
čios iš Berlyno apšaudyt 
Maskvą, kaip svajoja Mus- 
solinio karininkas, rašyda
mas minimame laikraštyje.

Jis spėja, kad pačioje 
pradžioje dabar gręsiančio 
karo Europoj jau būsią ka
nuolių, šaudančių per du 
šimtus iki trijų šimtų ki
lometrų.

sirodo, jog dar nėra tokios 
kanuolės, kuri savo jėga 
tiesioginiai numestų didžiu
lį šovinį iki 250 kilometrų. 
Toks šovinys tik dalį tolio 
lekia gauta iš kanuolės jė
ga. O kada jis pasiekia 
aukštąją oro sritį — stra
tosferą, tai šovinys skren
da jau saviške, atskira jė
ga. Tada šovinį toliau va
ro savas mot’oras-variklis, 
o tam tikras laikrodinis me
chanizmas valdo variklį. 
Motorą gi varo labai stip
rus specialis kuras. Todėl 
nutaikyt tokį šovinį į tai
kiklį būtų daugiau negu 
sunku.

versiteto biologinių tyrinė
jimų vedėjas Dr. Samuel 
L. Leonard. Tačiaus, įčirš- 
kimas veikia neilgai. ,

Įčirkštos kanarkos pate
lės elgiasi lygiai taip, kaip 
patinai, — galvą iškėlusios, 
išdidžiai vaikščioja ant kar
telės, pasišiaušia plunksnos 
ant kakliukų ir gieda taip 
gerai ir taip garsiai, "kaip 
ir patinai.

“Vyriškųjų skysčių”, bū
na įčirškiama patelei į krū
tinės muskulus kas trečią 
ar ketvirtą dieną, kol pra
deda giedot. Kaikurios pa
telės pradeda giedot po 
dviejų įčirškintų, o kitos po

Lėkimas Taip Greit Kaip Garsas
“Žinovai” keletas metų 

atgal įrodinėjo skaitlinė
mis, kodėl lėktuvas “nie
kad” negalėsiąs skrist 500 
mylių per valandą. O dabar 
neseniai vokietys Dieterle 
skrido 464 mylias per va
landą (kaip sako neoficia- 
lis rekordas); taigi trūko 
jau tik 36 mylių iki 500. ■>
"NKiti “specialistai” pir
miau tvirtino, kad nei joks 
orlaivis nei lakūnas negalė
siąs atlaikyt tokio greičio, 
kokiu garsas keliauja. Bet 
amerikiečiai lakūnai neper
seniai sWaide iš didelių, 
aukštumiFžemyn su smar
kumu iki 820 pėdų per se
kundą, tai jau arti garso 
greičio. Ir nieko blogo tiem 
lakūnam neatsitiko.

Garsas vidutiniai keliau
ja po 984 pėdas per sekun
dą. Taigi lėktuvui pasivyt 
garso greitumą čia stokavo 
tiktai 164 pėdų.

Garsas marių lygyje le
kia 771 mylią per valandą; 
o 36,000 pėdų aukštyje jis 
lekia ftliO mylių.
‘ Ar tad negalėtų lėktuvas 
skristi šitokiu garso grei
tumu aukštumose? — Galė
tų, — sako rimti orlaivinin- 
kystčs inžinieriai; tik dar 
turės praeit kiek laiko, kol 
bus ištobulinti - specialiai 
lėktuvai tokiem greičiam.

Kai kas abejoja, ar žmo-

gaus ausys atlaikytų, tokį 
smarkumą. Bet juk .galima 
išrast priemones ausim ap
saugot.

Skrist 600 mylių ar dau
giau per valandą reikėtų ir 
specialiai išlavintų, nepa
prastai gabių lakūnų. Čia 
paduosime vieną pavyzdį, 
kodėl. Leiskime, lėktuvas 
skrenda tik 225 mylias per 
valandą ir pamato kokią 
kliūtį už 250 ar 270 pėdų 
priekyje. Kiek čia jis turi, 
laiko “susigriebt,” kad iš
vengt tos kliūties? Nagi, 
visu labo tiktai vieną se
kundą.

Norint skrist 600 mylių 
per valandą, lėktuvui reikė
tų tokio inžino; kuris duotų 
bent 3,450 arklių jėgų. Jam 
prisieitų nugalėt baisų oro 
pasipriešinimą.

“Su Saule”
Tokiu smarkumu lekiant 

iš rytų į vakarus, atsitiktų 
ir vienas labai įdomus da
lykas — lakūnas^skristų 
“sykiu su saule.” Sakysime, 
jis išlekia iš Pa žiaus, ka
da saulė aukščiausiai iški
lus, “pačiuose 
lekia į New Yorl^ą. Tai ir 
visoj kelionėj ji 
saulę pietuose.
kris į New Yoųką/čia tąip- 

 

gi saulė bus p^čiuhse 
tuose. O jeigu jis pajrils iš 

 

Paryžiaus saulei b/teka

kįtuose,” ir

> matys 
da at

Pereito penktadienio “Lais
vės” laidoj, Įvairumų Pusla
py.), drg. Ip. Kutelio straips- 
nyj “Ar Planetos Taip Ke-
liauja?” visa eilė aiškinimų 
apie planetas ir mėnulius yra 
neteisingi; vieni jų nepilni, o 
kiti atbuli. Būčiau dėkingas 
draugui Ip. Kuteliui už nuro
dymą tų šaltinių, ' iš ku
rių jis tuos davinius ėmė. 
šiuo sykiu apie tuos šaltinius 
tenka pasakyt tiek, kad jie
yra pusėtinai seni ir todėl 
iš jų paimtieji tūli daviniai 
yra neteisingi (gal dėl tų lai
kų tyrimo būdų ir priemonių 
netobulumo, paremti daugiau 
spėjimu).

Kad ydaviniai imti ne iš Ve- 
liausiir šaltinių, tai rodo šie

keturių įčirškimų. Giedoji
mas tęsiasi nuo 5 iki 23 
dienų/Po tam vėl turi būt 
daroma/įčirškimas. į

Lekiančios Skruzdės
Orui atšilus pavasario lai

ku kartais tenka pastebėt 
skruzdės su sparnais, ku
rios gali lėkt ir bėgiot ant 
žemės. Tai nėra kita rūšis- 
skruzdžių nuo tų, kurios ne
turi sparnų ir bėginėja ant 
žemės. Paprastos bespar
nės skruzdės yra darbinin
kės, o sparnuotosios—pati
nai ir patelės—pasirengu
sios lėkt poravimuisi. Tuo- 
jįaus jos nyksta: patinukai 
miršta, o užvaisintos pate
lės lenda į žemę ir priren
gia naujas skruzdžių kolo
nijas.

LAIKRAŠTIS ANT BUL
VINĖS POPIEROS

ie-

Weimar, Vokietija.—Pir
mu sykiu Vokietijos istori
joje spausdinama^Sylaikraš- 
tis ant popieros, padarytos 
iš bulvių lapų ir stiebų. 
Laikraščio “Thueringe/ Ga- 
uzeitung” pereito šeštadie
nio visa specialė laida at
spausdinta ant tos bulvinės 
popieros. Sakoma, jog po- 
piera gana graži ir tvirta.

į ir nusileisdamas žemyn 
l^ėw Yorke, lakūnas mat^s 

s>dar tik tekančią sa 
ip Jr Paryžiuj.

du dalykai:
1. Drg. Kutelio apipasako- 

jimas Saulinės Sistemos neį- 
ima toliausios ir paskiausiai 
surastos- devintosios planetos, 
Pluto, kurią LowelTis surado 
rugpjčio 30, 1930 metais (9 
metai atgal).

2. Drg. Kutelis sako, kad 
Jupiteris turi penkis mėnulius. 
Bet dabar prie Jupiterio jau 
žinoma net vienuolika mėnu
lių. Du pastaruosius surado 
Dr. Seth Nicholson’as perei
tais metais, po trijų mėnesių 
tos planetos tyrimo, Mt. Wil
son Observatorijoj. Penktasis 
mėnulis buvo surastas 1892 
metais. Kadangi drg. Kute
lio aiškinime yra įimtas tiktai 
penktas iš eilės mėnulis, tai 
rodo, kad ta literatūra, ku
rios daviniais jis rėmėsi, yra 
40 ar daugiau metų senumo.

e-
Taigi, remiantis vėliausiais 

astronominiais daviniais, pa- 
siveliju padaryt drg. Kutelio 
straipsniui tūlas pataisas ir 
papildymus. .

Drg. Kutelis sako, kad ar- 
čiausiosios prie saulės plane
tos Merkuro para esanti 24 
valandos ar 5 minutės, O vė
liausi tyrimai parodė, kad 
ant. Merkuro tokio dalyko, 
kaip “para,” nėra. Ant vie
nos jo pusės yra amžina, die
na, o ant kitos—amžina n ak- 
tis. Taip yra\to,dėl, kad jo su
kimosi aplirfk.savo ašį ir skri
dimo aplink saulę periodai 
yra lygūs ir kad todėl Mer- 
kuras visuomet būna tuo pa
čiu šonu link saulės (kaip 
rąūsų mėnulis lin

Čia verta paste 
rimą, Merk u

sunkina 
otulės.

emės).
d ty

los/ labai 
riem as

Veneros (Venus’o) para, 
sako drg. Kutelis, esanti 23 
valandos ir 21 minutė. Trum
pai, Venuso paros tyrinėjimo 
istorija yra šitokia: Iki 18Ū0 
metų buvo nustatyta, būk 
jo para esanti 23į/> \valandos. 
Bet tais (1890) metais astro
nomas Schiaparelli’s, remda
masis savo tyrimais, tvirtino, 
būk Venusas (kaip ir Merku- 
ras) laikosi visuonjet tuo pa
čiu šonu linkr saulės, taigi to
dėl neturįs paros; jo sukimosi 
aplink savo ašį ir skridimo 
aplink žeme periodai esą ly
gūs—225 dienos. Vėliau as
tronomai šiuo klausimu pasi
dalino: vieni davė Venusui il- 
gaperiodinę rotaciją, o kiti— 
trūmpaperiodinę. Dabar gi 
laikomasi Ross’o nuostato, 
būk Venusto para esanti apie 
30 mūsiškių dienų. Ir jo ašis 
nesanti arba veik nesanti pa
krypusi, kaip kitų planetų.

Venuso -parą sunku arba 
veik negalima susekt todėl, 
kad jis yra apvilktas labai 
storu klodu gazų, per kuriuos 
nesimato jo kieto naviršiaus, 
taigi nė žymių, sulyg kurių 
būtų galima nusakyt jo su
kimąsi. Jo lėta -sukimąsi ar
ba visai nesisukima aplink sa
vo aši remia tas faktas, kad 
jis nėra per ekvatorių išsipū
tęs (per polius paplokščias), 
kaip kitos, smarkiai besisu
kančios planetos. Ta ekvato
rinį išsipūtima išvysto plane
tos smarkus sukimasis (centri- 
fūginė jėga). Tas ekvatorinis 
išsipūtimas pasidaro planetai 
esant chrt- Rajūnai, karštai/ 
minkštam, k ožiškam stovvj.

Netiesa, kad abiejų viduib 
nių planetų—Merkuro ir Ve
nuso—skridimas aplink saulę 
i rytus mums nuo žemės žiū
rint visuomet matosi teisingai, 
o visu išoriniu planetų -skridi
mas į rytus mums i jas žiūrint 
visuomet atrodo atbulas — iš 
rytu i vakarus. Visos, kaip iš
laukinės. taip ir vidujinės pla
netos tūlose pozicijose saVo 
orbitų (ryšyj su žemės pozici
ja). ja:s tėmijant sudaro įspū7 
dį atbino skridimo.

Išlaukinė planetą mums at
rodo skrendanti atbulai (i va
karus) tada, kai ji yraftoj pa
čioj pusei saulės, kaip\ ir že
mė.—-žemė mažesnį lanka da
rydama pralenkia tolima iš
laukinė- nląneta, ir toęlėl mums 
jos skridimas atrodS atbulas 
(į vakarus). Bet kai mūsų

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Mussolinis jau pernai pa
skelbė, kad italų tauta tu
ri būt “apvalyta ir saugo
ma nuo veislės suteršimo iš 
žydų pusės.”

“I š v a 1 y t” M u ssoliniui 
tūkstančius žydų valdinin
kėlių iš vyriausybės vietų 
buvo gąna lengvas dalykas; 
išmest laukan šimtus žydų 
kilmės mokytojų ir profeso-, 
rių taip pat buvo nesunku 
šalyje, turinčioje 40 milionų 
“krikščionių italų” ir tik 
apie 40 tūkstančių žydų ar
ba “žydiškų” italų.

Bet kaip su tūlais išgar
sėjusiais Italijos didvyriais, 
kurie pasiro esą žydiškos 
kilmės? kaip su tais, ku
riais pats Mussolinis viešai 
savo kalbose ir spaudoje di
džiavosi arba dar ir dabar 
turi didžiuotis?

Vienas tokių fašistinės 
Italijos didvyrių yra mar
šalas Badoglio, Ethiopijos 
“užkariautojas.” O Badog
lio, kaip rašo laikraštis “Isr. 
Wochenblatt,” 1 e i d ž iamas 
Šveicarijoj, yra “tikras žy
das pagal savo gimimą ir 
tikybą.”

’ Po Ethiopijos užkariavi
mo, Mussolinis paskyrė 
maršalą Grazianį vyriausiu 
vietiniu Ethiopijos valdovu, 
vice-karalium u ž k a r iąuto 
krašto. O kokios tautos yra 
maršalas Graziani? Nagi, 
žydų.

Negauna to. Maršalas Ita
lo Balbo, Italijos general
gubernatorius Libijoj, afri- 
kinėj Italijos kolonijoj, taip 
pat yra kilęs i'š senos ita-

’ liškų žydų šeimos.
Ar Italijos juodmarški- 

niai atidengia pasauliui, 
kad šie jų didvyriai yra 
“žydiško kraujo” žmonės? 
Ne! Mussoliniečiai tyli apie 
tai, kaip oisteriai. Tiesa, 
Italijos valdžia neseniai at
šaukė maršalą Grazianį iš 
Ethiopijos; bet Italijos val
dovai yra nuo pirmiau iš- 

: garbinę Grazianį kai}) “kar
žygišką” ethiopų malšinto
ją-ir “tikrą.italą didvyrį.” 
Kaip jie dabar galėtų atgal 
suryt savo žodžius? — Pa
springtų. Todėl ir po šiai 
dienai Italijos fašistai turi 
laikyt maršalą Badoglio 
“tikru italu.”

Vokietijos žydai dar la
biau niekinami ir persekio
jami. Bei ir Hitleriui tebėra 

i reikalingi “kai kurie” žy
dai. Antai žydiškos kilmės 
generolas Milch’as dar te
bėra dešinioji ranka Vokie
tijos oro laivyno ministe- 
rio feldmaršalo H. Goerin- 
go. Generolas Milehas savo 
srityje yra nepavaduoja
mas specialistas - žinovas, 

i Todėl nazių laikraščiams vi
sai uždrausta minėt žydiš
ką lą generolo Milcho kilmę.

Vieną sykį. karšti jau
nieji naziai užsipuolė miniš- 
terį feldmaršala Goeringą, 
kam jis laiko žydą Milchą 
tokioj aukštoj vietoj. O Go- 
eringas j tai atsakė štai 
ką: Užsičiaupkite snukius, 
vyrukai! Tik man vienam 
žinot, kas mano ministeri
joj yra žydas, o kas ne!

Kur Viešpatauja Burtininkės
. f

Kuryigės-burtininkčs vieš
patauja ant keturių šimtų 
tūkstančių žmonių raistuo- 
se-miškuose Bahijos srityje 
Brazilijoj. Tie žmonės yra 
ainiai negrų,. kurie buvo 
pirm šimtų metų sumedžio
ti Afrikoj, atgabenti ir par
duoti Bahijoj kaip vergai. 
Bahija tada buvo garsi ver
gų prekybos rinka.

Katalikų misionieriai 
•stengėsi s u k r i k š č ioninti 
tuos vęr^uą-ir jų ainius, bet 
nepavyko / taip jų religija 
ir iki šiol liekasi mišinys 
burtų ir tikybų iš įvairių 
afrikinių negrų tautelių.

Kunigėš - burtininkės pas 
Bahijos negrus yra laiko
mos “dievų pačiomis” ir 
“viršgamtinėmis” valdovė
mis. net kasdieniniame /gy
venime. Kada bahijiečiui 
reikia darbo,’ jis eina su au
ka pas kunigę. Ligoje bur
tininkė - kunige z yra jam 
“daktarė.” Bahijiečiai krei
piasi į ją meilės klausimus 
išspręsti; klauso kunigės 
patarimo, \kaip su pageidau
jamu asipenių susidrau
gauti arba kaip nekenčia
mam priešui atkeršyti.

Ar tuoktis su ta ar kita 
mergina? Ar tekėti už vie
no ar kito vyro? Tai klau
simas, kuri bahajietis ir ba- 
hajietė neša. burtininkei- 
kunigei išspręst pirma,, ne
gu jie tuokiasi.

Tarp Bahijos negrų yra

i ir vyrų kunigų, bet jais 
! žmojiės nepasitiki, ir vyrai 
kunigai-burtininkai užima 
tik žemas vietas.

Taip rašo Columbijos 
Universiteto anthropologi- ' 
jos profesorė Rutha Lan
des, kuri ištisus metus gy
veno tarp bahajiečių, tyrj< 
nedarna jų papročius.

Jinai sako, kad net vagys 
ten kreipiasi į kuniges, jieš- 
kodami viršgamtiškos pa- 
gelbos. Vagims ir kitiem 
piktądariam yra Brazilijos 
policija ir teismai. Bet pir
ma negu vagis ar kitoks nu
sikaltėlis pakliūva į jų ran
kas, jis būtinai stengiasi 
nubėgt pas kunigę, “dievo • 
žmoną,” kad jinai perkalbė
tų dievulius išsūkt piktada- | 
rį iš bėdos.

Ale šičia mums lietu
viams nebus nieko labai 
stebėtino. Juk esame girdė
ję, kad ir lietuviai krikš
čionys vagys meldžiasi prie 
švento Antano, prašydami 
pasisekimo einant vogt. O 
jei paskui apvogtasis mal
dauja šv. Antaną padėt at
griebt arklį ar kitą pavogtą 
daiktą, tai šventajam jau 
tenka būti diplomatu.—J.C.

x ...... .■■■■■■ ........ ... —
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Antanui Smetonai sukako 65 
m. amžiaus. Ta proga jį savo « 
ir vyriausybės vardu pasyeiki- 
,no ministras pirmininkas gen. 
Černius. >
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Ketvirtas puslapis

Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė Teisme

MM

\Penktad., Rugsėjo 1, 1939EAISV®

kų iki šiam laikui surinjkįa 
$218.19. Ačiū draugams" rin
kėjams ir aukautojams!ALDLD Anglų Kalba 

Knygos Jaunimui
Aukos Lietuvos 

Draugams.
(Pabaiga) '

“Jieškovas daug komeniuo- 
ja įvairius^jareiškimus savo 
palaidžiai surašytame skunde, 
ir savo keliais afideivitais mė
gina dabar praplėsti bylos do
kumentų sukeltus klausimus. 
Nuo kada šalis privalo naujai 
kartoti savo apsigynimus atsa? 
kant į kvailus (silly) teigi
mus, padarytus afideivite, 
prašant kvosti prieš teismą ? 
Nuolatinis minėjimas priklau
somų taksų nėra bylos ginčo 
objektas, ir tuo pačiu, jieško- 
vo literalė citata iš Delaware 
įstatymų yra jo versija .kas 
gali būti įstatymas, ir ■ gali 

^nebūti. Jei jieškovas būtų 
ėmęs laiko paskaityti mano 
prisiektą atsakymą į jo skun
dą, jo mėginimas praplėsti 
ginčo klausimus neatrodytų 
tiek juokingas (ridiculous), 
kiek jis yra tikrovėje. . .

“Kad šis Teismas turėtų 
aiškesnį vaizdą apie tikrąjį 
atsakovės korp-jos stovį, jūsų 
pareiškėjas nori nurodyti vie- 

' ną faktą, kurio, įdomiu suta
pimu, jieškovas nemini jokia
me savo afideivite, irjtai yra 
faktas, kad korporac/ja buvo 
neveikli per eilę metų'. Kad 
akcininkaU,1936 m. vasario 
mėn. suvažiavime New Yorko 
mieste, nubalsavo likviduoti 
biznį. Nuo to laiko, buvo de
damos pastangos surasti pir
kėją įšalusioms korp-jos turi
moms nuosavybėms, šiuo rei- , 
kalu nėra jokios misterijos, i 
jūsų pareiškėjas ir kiti du at-1 
stovai tėra tik. trys išvĮsos, 
Direktorių Tarybos, ir jų ci- 
jos ar įgaliojimai sudarė tik 
mažą dalį “kontrolės,” jieško- 
vo minėtos. Dabar, kai Likvi
dacijos Kom-ja ir Direktorių 
Taryba sugebėjo pasiekti kiek 
teigiamų rezultatų parduo
dant akcijas Lietuvos bendro
vėse, šis jieškovas siekia su- 
purvint (besmirch) jūsų pa
reiškėją ir kitus atsakovus, 
teigdamas, kad jie ‘grasina, 
suokalbiauja ir leidžia eikvoti 
minėtos korp-jos turtą.’ Nei 
sykį nei šis jieškovas, nei jo 
advokatas neprašė pareiškėjo 
suteikti betkokių informacijų, 
ir netgi šių dienų pasiūlymas 
leisti susitikti su j-ieškovo ad
vokatu ir Lik v. Kom-ja buvo 
sutiktas atmetimu.

“...Visi žingsniai atsako
vės korp-jos, likvidacijoje bu
vo daromi su korporacijos 
teisių patarėjo patarimu. Jieš- 

* kovo išvądos apie taikiptinus 
įstatymus yra jo paties inter
pretacija, ir be jokio pama
to, Jūsų pareiškėjas galėtų 
veik be galo nurodinėti ieš
kovo blogai pagrįstas preten
zijas. Teigimai, kad jokie ra
portai nebuvo patiekti ir in
formacijų prašymai jūsų pa
reiškėjo buvo nebojami, yra 

A__Jabai vaikiški; tas buvo už-

I

t
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ginčyta pareiškėjo atsakyme, 
ir faktinai spausdinti raportai 
apie korp-jos turtą buvo siun
tinėjami visiems registruo
tiems akcininkams periodiš
kai. Betkojcs korporacijos 
turto pardavimas buvo pilnai 
išaiškintas Direktorių Tary
bos ir Vykdomosios Kom-jos 
susirinkimų protokoluose, ir 
šie duomenys niekad nebuvo 
atsakyti jokiam akcininkui, 
nepaisant akcininkų’ asmeni-

* nių jausmų. Jūsų pareiškėjas 
,ir kiti pareigūnai niekad ne
reiškė jokių • teisių, nesuderi
namų su korp-jos įstatais ar 
su įvairių" akcininkų intere
sais.” t

Aukse. Teismo teisėjas 
Kenneth O’Brien rugp. 12 d. 
paskelbė sprendimą: iš *11 
klausimų jis nubraukė 4, ki
tus leido, su tūlais pakeiti
mais, ir paskyrė kvotai rugp. 
25 d. pirmąjary liudytojui, A.

B. Strimaičiui,—kiti bus kvo
čiami baigus kvosti pirmąjį 
liudytoją, štai ką teismas lei
do kvosti:

“1. Data, kada pavieniai 
atsakovai tapo L. A. B-vės 
pareigūnai ir ar direktoriai, 
l<iek laiko jie veikė kaipo to- 
4i, ir kokiomis galiomis (cap
acity) jie veikia korp-jos var
du šiuo metu.

“2. L. A. B-ves turto ir kre
ditų pobūdis, laipsnis ir sto
vis buvęs (1) tuo laiku, kai 
atsakovai pirmą sykį perėmė 
pareigas arba tapo direkto
riais, ir (2) esąs šiuo laiku, 
jų žinioje, kaipo asmenų.

“3. Visas įsiskolintas, už- 
vilkinimas taksuose, priklau
somuose Delaware Valstybei, 
New Yorko Valstybei, ir ar 
kitoms, šiuo laiku, ir jei taip, 
jų pobūdis ir kada skolos bu
vo užtrauktos.

“4. Visų investmentų, atsa
kovų padarytų ir ar užgirių 
L. A. B-vės vardu nuo to Įtai
ko, kai atsakovai tapo 
tos korp-jos pareigūnai 
direktoriai, pobūdis.

“6. Betkurio ar visų 
kovų vestų derybų dėl betku- 
rių Korporacijos nuosavybių 
dispozicijos 'nuo 1933 m. po
būdis, su kuo derėta, pobūdis 
Korp-jos nuosavybių, kurių 
buvo mėginta nusikratyti, ir 
kaina, kokia buvo mėginama 
jas parduoti.

“8. L. A. B-vės 
mas mokėti taksus 
Valstybei ir 
Valstybei.

“9. Visas atsakovų 
nimaS, algos, 
nuo, per ar iš L. A. B-vės nuo 
to laiko, kaip atsakovai tapo 
mm at o s korp-jos pareigūnai 
i J ar direktoriai ligi šio'

ar New

minS- 
ir a

Šiemet, kaip ir kasmety ĄLDLD duoda labai geras 
anglų kalboj knygas jaunuoliams. Yra net penki sėtai, tai 
geras pasirinkimas. *

SETAS PIRMAS

History of the Communist Party of the Sov. Union 364 pusi. 
Fight for Peace, by E. Browder................................... 256 pusi.

Abi knygos turi 620 puslapių. Gražiai apdarytos.

SETAS ANTRAS
Fatherland, by Karl Billinger...................... 270 pusi.
Britonsun Spain, by William Rust................................. 212 pusi.

Abi.knygos apdarytos ir turi 482 puslapių.

SETAS TREČIAS

Ten Days That Shook the World,, by John Reed, 380 pusi. 
Armored Train 14-69,. by V. Ivanov, 60 puslapių. Arba 

Britons in Spam. ,
Abi apdarytas, turi 440 puslapių.

SETAS KETVIRTAS

Red Planes Fly East, by Piotr Pavlenko,, labai gera knyga/ 
Gražiai apdaryta ir turi 524 puslapių. ' \

» SETAS PENKTAS \

Illustrated World History, redaguota John Hammerton ir 
arry Elmer Barnes. Turi daug žemlapių, virš 1,000 

paveiksiu, atspausta ant geros popieros, nuo senovės iki 
klienų. Ji turi 1,160 puslapių.

Nauja lietuvių kalboj knyga “Pionieriai Lietuvių 
Tautinio Atbudimo” tuojaus bus gatava. Jaunuoliams bus 
pasiųsta kartu ir anglų knygos. Jeigu kurie pasirinksite se

tai greitai j centrą praneškite. Kitaip, bus išsiųsta pa- 
entro nuožiūrą. Mokėkite duokles, kad^ nereikėtų per 

rtus kuopai siųsti knygas!
/ D. M. ŠOLOMSK
ALDLD CK Sekretorius

darni blankas su aukotojų 
vardais, perrašo sunkiai įskai
tomus vardus. Tsli labai gerai 
padaro: sutaupo mtims laiko 
ir būna išvengta nesmagumų 
dėl iškraipymo vardų. Būtų 
gerai, kad ir kiti draugai pa

KAUNAS. — Į Sovietų Ru* 
sijos žemės ūkio parodą iš Lie
tuvos išvyko .kelios dešimtys 
žmonių, jų tarpe nemažai agro
nomų, prekybininkų ir kobpe- 
ratininkų.

šiuo metu

atsa- ga 
kelis

s

Pittston, Pa.
apšilo i di
Delaware

Yorko

pelnai,
atlygi-

lai-
ko.”

Kvota bus užfiksuota 
nografiškai ir visuomenė

ste- 
tu- 

rės progos patirti parodymus, 
šiuo metu, veikdamas vietos 
akcininkų būrelio vardu, te
noriu atkreipti visuomenės dė
mesį į bylą, kaip bylos rekor
das atrodo. Sykiu tenka pri
minti, kad, musų komiteto su
rinktomis žiniomis, vadinamo
ji “Likvid. Komisija neturėjo 
progos likvidacijos atlikti: 
direktoriai tebeina savo par
eigas, o komisija teturėjo du 
pilnaties posėdžiu : viename p. 
P. Daužvardis buvo išrinktas 
pirmininku, 0 jam išvykus iš 
Naujorko šiemet buvo kitas 
posėdis. Vadinami direktoriai 
buvo išrinkti pasiremiant 
tūkstančiais įgaliojimų, kurie 
vargiai begaliojo rinkimų me
tu, ir atrodo, kad įgaliojantie- 
ji asmenys negalėjo direkto
riais rinkti įstatymais diskva
lifikuotų asmenų, kurie pusę 
miliono dolerių turtą prara
do, ir paliko apie 5%.

Kas yra interesuotas stoti 
J. Dumčiaus užvesto ieškinio 
pusėn, privalėtų atsiųsti įga- 
liojip’ius J. Dumčiui, man ar 
kitam asmeniui, nesurištam su 
priešinga puse, kuriai akci
ninkų pastangos atrodo “vai
kiškos,” “paikos.” Informa
cijas musų komitetas teiks, 
pridėjus pašto ženklą atsaky
mui.

Adv. K. R. Jurgėla.

Židikai. — Naktį į rugpjū
čio 7 d. Židikuose (Mažeikių 
apskr.) kilo 
naikino 11 gyvenajnų ir 12 
negyvenamų f ’ **
stogės liko 
Nuostolių padaryta už 90,000 
litų.

gaisras, kuris su-

trobesių. Be pa- 
apie 11 šeimų.

Brooklyn, N. Y. — Drg. Be
pirštis surinko: A. Linkus, F. 
Vaitkus, J. Steponąitis—po 
25c; Fr. Krunglis, Ch. K. — 
po 15c; Ch. Kundrotas, 20c; 
KI. Siminas 10c. Viso—$1.35.

Tacoma, Wash. — ALDLD
132 kp. 65c; Mrs. N. Ben-1 sektų tą pavyzdį ir perrašytų 
drik, Joe Stankev.ich, J. Mali- sunkiau įskaitomus vardus, 
šauskas—po 25c; M. Grybas 
20c; S. Šeinauskas, P. šeinaus- 
kienė, F. Ulskis, G. Stizus, J. 
Ųbek, J. Bukauskas, R. Sku- 
ya, K. Kavalunas, A. šapalas, 
Joe' Kirk, X., Jul. Sitko, Al. 
Piezis—po 10c.; Viso—$3.00. 
(Prisiuntė d. V. Kavaliaus
kas.)

Hcjrt, Mich. — ALDLD 207 
kp? $1; A. Višpiauskas, V. 
"Blažienė, J. Genaitis — po 
25c. Smulkiais suaukauta 35c. 
Viso—$2.10. (Prisiuntė d. J. 
Kraus.) u

A. Matulis — 
Kačergienė, J. 
Zolkauskas, J. 
J. Augutis, Joe

Pereitą sykį buvo paskelb
ta $192.24. šiame paskelbime 
yrą prisiųsta $25.95. Viso au-

PALANGA.
Palangoje vasarojančiam Ma
žosios Lietuvos patriarchui 
Martynui Jankui rugpjūčio 7 
d. sukako 81 metai. Ta /proga 
jis gavo daug sveikinimų.

Lietuviams Laikantiems
PASAULINĘ PARODU

> Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Ferų

Fairview Restaurant & Bar
AND

Liet. Lit. raugijos ' nepa
prastas susirinkimas įvyko 
rugp. 27 d Narių suėjo di
desnė kuopęs. pusė. Daugiau

 

siai buvo Kalbama ir svarsto
ma pri$iędhgimo reikalai prie 

 

pikniko, kuris įvyks ateinan
tį sekmadienį, rugsėjo 3 d., 
Demickio farmoj, 1185 Shoe^ 
maker Ave.^ West Wyoming 

yisiems .žinotina, kad jeigu 
tą dieną lytų, tai piknikas 
įvyktų ant rytojaus, Darbo 
Dienoje.

Pikniko vieta labai graži ir 
patogi: daili giraitė, tyras ir 
skanus oras kvėpavimui. Tad 
nesivėluokite, laiku pribūkite, 
nes linksmai praleisite laiką 
su draugais.

Tam pačiame susirinkime 
netarta siųsti delegates į. Am. 
Lietuvių Moterų Seimą, kuris 
įvyks Brooklyne, rugsėjo 7-8 
dienomis.^ elegatės siunčia
mos b rai su Liet. Lit. Dr- 
jos 12 Apskričiu — apskritys 
siunčia vieną ir kuopa vieną. 
Pora draugių pasižadėjo vyk
ti į tą piot. seimą kaip liuos- 
norės. Tas • padidins mūsų 
apylinkės reprezentaciją. Pui
ku.

—o—
Pas mus taip, kaip ir ki

tur, daug žmonių randasi be
darbių ir skurde gyvena. Bė- 
davojama. Bet į darbininkų 
organizacijas nestoja, 
organizuotai daug ko 
galima atsiekti.

Komunistų Partija 
šaukia darbininkus
organizuotis ir sykiu visiems 
bendrai kovoti už savo tei
ses.

nors 
būtų

senai 
vienytis,

Vilnius.—Liepos 29 d. Šven
čionių Storasta uždraudė veik
ti liepos 2 d. Miežionėlių kai
me įsteigtam Vilniaus lietuvių 
švietimo “Ryto” draugijos1 
skyriui.

Artinasi rinkimai viršinifR 
kų į valdvietes. Komunistų 
Partija nurodo ir aiškina, ko
kius žmones mes turime į 
valdvietes padėt, kad page
rinti savo būvį.

Senas Mainierys.
,—o—

Pittstono parti j iečių grupės 
susirinkimas įvyks trečiadie
nio vakare, rugsėjo 6 d. Vie
ta—ten, kur LDS 78 kp. lai
ko savo susirinkimus. Pra
džia 8 vai. vakare. Dalyvau
kite, draugai. \

Binghamton, N. Y
Parengimai Mūsų Mieste
Dienraščio “Laisvės” pikni

kas įvyks rugsėjo-Sept. 10, 
1939 m., Progresyvių Darbi
ninkų 
Progr.

Fartnoje (Workers 
Farm), Port Crane,

yra tikietai gatavi irJau 
platinami. Bus ir laimėjimas 
už tuos įžangos tikietukus — 
“Laisvės” prenumerata, me
tams, arba anglų kalba dien
raštis “Daily Worker.”

Įžanga labai pigi,—tik 15 
centų; dar ir nuveš už tą pa
čią k^iną.

Kaip girdėti, komisija ren
giasi nepaprastai prie šių di
delių iškilmių, kad patenkinti 
visus dalyvius. O mes rengia
mės ten važiuoti ir turėti 
gooęlytime.

“Laisvės” Skaitytoją.
-----------...........------------------------- --—------- v--------—

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves .

JACK SIĮARKEY
Jack Sharkey, lietuvis buvęs sunkiasvoris kumš

tininkų čampionas, asmeniškai dalyvaus antrąjame 
New Jersey Lietuvių Radio Valandos Piknike, ku
ris įvyks sekmadienį, sept. 3-čią, Old Cider Mill 
Grove, Vaux Hall Rd., Union, N. J.

^Šiarne piknike bus galima matyt gerų kumšty
nių, ristynių ir akrobatų. Bilietas iš anksto perkant 
40c, prie parko vartų—50c, vaikam—25c.

Įklausykite radio sekmadienių rytais 9 vai. iš 
stoties WHOM, Jersey City, 1450 kc.

Jersey City, N. J. — ALD
LD 16 kp. $2:50; J. Šalčius 
$1; A. .Zavišus, S. (pavardė 
neįskaitoma), 
po 50c; A. 
Kreivėnas, A 
B. Paserpskis
Rutkauskas, J. Skiparis — po 
25c. Viso—$6.75. (Prisiuntė 
d. A. Matulevičius.)

Hartford, Conn. — Fr. Lut- 
kevičiūs $1; M. Butkevičius 
50c; J. Margaitis, A. Ramon, 
J. Bernett, V. ^Staugaitis, J. 
SN ik ž eiit a-iti š,' A. A b ei i u n as, 
Alex Gauchas, A. Taraška, J. 
Aibayičius, A. Ramoška, F. 
Ramanauskas, K. Lucas, G. 
Dagilis—po 25c; Remenaučie- 
nė, J. JaTiulevičius, V. Zal- 
tauskas—po 10c. Viso—$5.05. 
(Prisiuntė drg. J. Kazlaus- 
k as.)

New Westminster, B. C. — 
St. Ųrbetis, St. Juozapavičius, 
J. Michal, (du yąrdai neįskai
tomi)—po 50c; S. įfatychuk, 
P. Poshwa, G. Lepkowski — 

'po 25c; (kitų vardų negalima 
įskaityti.) Viso—$3.70. (Pri
siuntė d. J. Kavaliūnas.)

Weston, Ont., ^Canada. 
S. Baltutis, A. Ražaitis, 
Paguodis, F. žcbrAiskas, 
Rutkauskas, G. Naujokas, 
Šimonis, Kutas — po 25c; 
Skruzdelįs, P. Krisiunas, 
Guoba, J. Komichaitis, 
Daukant, V. Kitkis, J. Makus, 
J. Keveza (du neįskaitomi 
vardai) — po 10c. Viso—$3. 
(Prisiuntė d. S. Baltutis.)

Coaldale, Pa. — A. Lakic- 
kas, $1.

Kai kurie draugai, prisius-

Telephone: Havemeyer 9-9115

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai
Degtines, Vynai ir Alus

Vieta marinom pastatyt. Si {staiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance j forus.

110-62 Corona Ave.

' CORONA, L. L, N. Y.

NAUJIENA NEWARKUI!

GERBIAMIEJI! LANKYKITE

K.
L.

M.

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.

Gco. 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.

\ N . •
Turime puikų sandėli gatavų drabužių vyrams, moterims ir vaikams, 

visokiems reikalams.
Prašome įsitėmyt vardą ir antrašą:

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

BENDRAS MASSACHUSETTS LIETUVIU

PIKNIKAS
RENGIA 50 DRAUGIJŲ IR KLIUBŲ

Nedeldieny prieš Labor Day

Rugsėjo-September
NOSE PAVILION PARK

maYnard, mass. .
$150.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS TIKIETŲ

GALĖSIT LAIMĖT NUO $5.00 IKI $50.00

f

GROS L. BUINIO ORKESTRĄ
KALBĖS ŽURNALISTAS iš LIETUVOS J. JURGINIS IR STUDENTĄ 

K. MICHELSONAS IŠ BROOKLYNO. '
‘ i »

Visi lietuviai kviečiami šiam e puikiame parengime dalyvauti.
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MAN ABOUT TOWN
By JOSEPH SACAL

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUČATION-STORIES

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

• Events take place so rapidly no
wadays that it’s quite impossible to 
keep up.

Last week I spoke about the 
Franco government and, their closer 
adherance to the Rome-Japan-Ber-

* lin Axis. Today a different situa- 
* tion exists due to the non-agression

pact signed between the Soviet 
Union and Germany.

Most newspapers throughout the 
country have carried a continuous 
barrage of ridicule and denuncia- 

/ tion of the Moscow-Berlin pact and 
interpret it as a military alliance. 
A close scrutiny of the various 
points of the pact reveal nothing 
whatsoever in the nature of al
liances, but merely states that the 
signers of the treaty will conduct 
no war of aggression against each 
other. This is absolutely in accord 
with the points of the program 
adopted at the 18th Congress of 
the Communist Party of the So
viet Union and is nothing new or 
startling.

Reactionaries purposely misinter
pret the true value of the pact 
because their whole plot of egging 
the German government into at
tacking the Soviet Union, has been 
smashed.

r Who have been most loud in their 
denunciation? Isn’t it the Cham-

• berlains, the Daladiers and many 
of our own American “isolationist” 
Munichmen? If they were so inter
ested in the question of peace, 
why was it necessary to drag out 
the mutual assistance pact between 
the Soviet Union, Great Britain, 
and France? If it was possible for 
Chamberlain to fly to Germany, 
to push thru the Munich pact, why 
couldn’t he have done the same 
insofar as the mutual assistance 
pact was -concerned! Instead, aŲ 
the stuffed shirts, who in no way 
had authority to conclude even a 
pact of mutual dog licensing, were 
sent over to “negociate.” It is quite 
obvious that the Chamberlain’s and 
Daladiers never had any intention 
of signing the pact, they wanted 
a war between Germany and the 
Soviet Union, then they could step 
in after both countries were ex
hausted and play the role of boss 
over both. However t the Soviet

( ^Jnioji under the brilliant leader
ship of the Communist Party broke 
up their little plans.

By this time most of the goo and 
slime has disappeared to a great 
degree from our “American” news
papers and the clear cut policy 
of the pact comes to the light. It 
can truthfully be said that the Hit
ler government had to bow to the 
strength of the great Socialist Re
public by his offer of the pact.

It is truthfully said, “that the 
Soviet Union accomplished more in 
the interests of world peace in a 
period of twelve hours, whereas the 
Municheers have negotiated for some 
twelve months. The axis of fascism 
was smashed by this bold clever 
stroke.

Since the Municheers claim the 
pact means more strength to the 
warmakers lets examine the situ
ation a bit. Japan who has been in- 

. timately connected with the axis,
• broke off diplomatic relations with 
r Germany. The Franco government

about whom I had the pleasure to 
- write about last week, proclaimed 

“neutrality.” If this is the further 
strengthening of fascism, then there 
is a head to be examined someplace.

Which countries have rejoiced 
over the pact? None other than 
those nations whose independence 
has been threatened. The Chinese 
people went wild with joy over the 
news. The Polish newspapers car
ried most favorable news on the 
question. So we ask, in whose favor 
was the pact signed?

There is no other conclusion we 
can draw, but that the Soviet Un
ion thru the pact, has saved Europe 
from the brink of war. That the 
Baltic states, Lithuania included, 
have received a new lease on life. 
If and when the independence of 
these nations is threatened, an ap
peal to the Soviet Union would 
bring aid and security, security in 
the form., of aid as administered 
to the Spanish 'Republic in their 
fight against Italian invasion (with 
whom the Soviet government also 
has a non-aggression pact) and in 
the assistance given to the Chinese 
Republic against their Japanese ag
gressor.

Americans throughout the country 
stand united for the peace policy 
of the Soviet Union. Last Saturday, 
thousands marched for Democracy 
'and affirmed these beliefs. Only the 
Trotskyites were on the sideline 
with their poisonous provocations.

Let the Garnercrats and their 
American Municheers bellow to the 
high heavens, let the scum of Trots
kyism and Fuehrer Coughlin as
sisted by the Dies’ scream over 
“world plots.” Asz in the days of 
that great leader of the Russian 
toiling masses, Lenin, Trotskyism 
fought against the signing of the 
Brest-Litovsk treaty, so they fight

W I

against progressive measures today. 
The agents of fascism are hard at 
work, and whether bad or good ex
ists, they still denounce.

Extra Notes: Robert Ford, son 
of Francis Ford, has been hired by 
his uncle John Ford movie director, 
for the part of one of the American 
Revolutionary fighters in “Drums 
Along the Mohawk.” Young Ford 
recently returned from two years 
in Spain as an officer in the Ab
raham Lincoln Brigade.
• Talk on “peace conference” I’m 
supposed to attend. Seems like 
somebody wants yours truly to die 
an early death. I don’t mirid dying, 
but being mangled is another thing.
• No, I am not represented in the 
current Jack Benny, “Man About 
Town” movie. Thanks for your op
timistic impressions. Meanwhile 1’11 
take a gander down to the movie 
house and see what competition 
they have to offer.
• Walter Kubilius said not to men
tion a word about him thumbing his 
way thru Connecticut and heading 
for Massachusetts.
• In a survey conducted by the 
Communist Party of Kings County 
New York, immediately after its 
Councilmanic candidate, Peter Cac- 
chione, lost in the last election 
campaign by a little over a hundred 
votes, it was discovered that if 
many of his best friendshad come 
out to vote that day, he would be 
Councilman ,today. Meanwhile, this 
year he is running for the same of
fice, lets get everybody out to vote 
for Pete. Make it a sure bet, this 
time.
• Astounding as it may seem, the 
twenty one inning Metropolitan 
Softball Tourney game last Sunday, 
not only drove the audience nuts, 
but the players from the “Caval
cades”* and the “Lodestars” walk 
trancelike since.
• The Massachusetts LDS drive 
seems to have roused everybody but 
the Worcester branch. No doubt 
many bodies of LDS’ers could be 
found at Olympia Park. Turn me 
over gently Tony ...

Personal: Thanks for your post
card nursie, I however, am still 
Waiting for that story.
e With the Mass-Chi. LDS com
petition so keen, vfe don’t dare to 
declare who will win. We do how
ever root foq^the hometowners.
• For a while it seemed that we’d 
have news from Chicago thru the 
erstwhile efforts of writer, Sovcts- 
ki. How about it, Bunni?
• A beautifully Written booklet is
sued by Lithuanian volunteers who 
were in Spain and now are in a 
French concentration camp, has just 
reached our office. Even behind 
barbed wires, these volunteers of 
freedom continue their work. Saluck 
y suerte, Camaradas.
• The coming issue of the Tiesa 
English Section, LDS organ, needs 
no compliments. It speaks for it
self. Read it and see!

Our Leading Citizen 
To be Boycotted

- A national boycott against the re
cently released Paramount produc
tion, “Our Leading Citizen” has 
been launched by a number of or
ganizations.

The film based on subjects de
finitely. inimical to labor, particul
arly the repeated references that 
“outsiders and agitators are at the 
root of all labor problems.”

This in itself, is a vicious and di
rect attack against labor and is a 
deliberate attempt to distort the 
true role of unionism.

It goes without saying that, with 
the present lack of a film that 
truthfully presents labor’s position, 
many people, will receive an inr 
correct impression of attempts of 
labor to organize, or that blind 
prejudices will be further strength
ened.

Because of its spurious portrait 
of the character, who though not 
a labor leader, will be indentified 
in the minds of the uninitiated, with 
all professional labor organizers, 
who not only do not advocate viol
ence but make every effort to see 
that their followers are unarmed, 
and who in reality are usually 
reasonable and quite sane, and with
out whose aid unorganized labor 
or new struggling unions have little 
chance of success.

The screen in common with the 
press, radio and other means of 
social communication, has the re
sponsibility of - upholding the best 
tradition and ideals of American de
mocracy, and that any attack on 
the laboring people, their families, 
and their organizations, who con
stitute the great portion of the po
pulation, is an attack on Demo
cracy. t

Put it on your boycott list!

Newark LoDeStars 
Arrange Swimjam
Now that the Jersey softball 

season is coming to a successful 
close, we girls hope to get our 
men interested in other fields, a 
little less strenuous.

We suggested a little tennis, a 
walk thru the woods, some. hand
ball, or a swim around the lake. 
But where could we do all these 
things with summer almost over? 
So we racked oi/r brains, as we 
fanned our perspired brow. And 
“Voila,” a thought thunk thru! 
Right around the corner there 
stands a lovely spot called “The 
Nature Friends Camp.”

Some say that the swimming 
pool at the camp has been enlarged 
to three times its original size. 
Tennis fans can find there, smooth 
courts, and handballers the same. 
The camp is surrounded by rolling 
hills, to the delight of the adven
turous heapt.

The day of venture, has been set 
for Sunday, September 10th, 1939. 
Cars will leave from a designated 
spot in Newark, of which we toll 
notify all next week. Elizabeth is 
urged to take note of date! ,

Remember all, it’s a date!
“Jamie”

Her Father's Gal

• NEW YORK—(Special)—Ruth 
Mix, daughter of the redoubtable 
Tom Mix, is the featured per
former in the Wild West Rodeo 
at the New York World’s Fair. 
Miss Mix follows in her father’s 
footsteps as she speeds through a 
brilliant routine of riding, roping 
and shooting while the folks’s 
eyes pop out. °

Philly Lyros Chorus 
Prepares for Picnic

On September 1st, 1939, the Phi
ladelphia Lyros Chorus will have 
its last and important pre-Laisve 
Picnic (in Philadelphia) choral re
hearsal. So, will all the chorus 
members attend this practice?

Those people who have returned, 
or will return this Friday, kindly 
do your best to come. As you all 
know, the Philadelphia Laisve Pic
nic date is an important one to 
everyone, and in order to do our 
best to satisfy eveeybody, all must 
come out for rehearsal! .

Come and meet your friends of 
different localities. Come one and 
all for chorus rehearsal, to be, held 
at 735 Fairmont Ave., at 8:30 
Sharp! Remember the datqi—Sept
ember 1, 1939.

. Tillie Gegnas, Sec’y.

LDS BALL TOURNEY A “WHOPPER”
21 Innings Played

Score by Innings
Cavalcades— 000 100 000 000 000 000 001—2
Lodestars — 100 000 000 000 000 000 000—1

By SMOKEY
NEWARK, N. J. — Twenty one innings of softball were play

ed last Sunday, in one game of the LDS Metropolitan Softball 
Tourney between the Maspeth “Cavalcades” and the Newark 
“LoDeStars.” Four hours passed betweeen the first and the
last pitch of the-game.

If anybody had told me previously that it was possible, I
would have called the person al 
fool, but since it is an actual 
happening, I have no words for it. 
Yes, it is the miracle of ages and 
a freakish ocpurance that will be 
talked about even when our beards 
flow most merrily in years to come.

Pitching for the Newark “LoDe
Stars” was, Stensler, and on the 
mound for the Maspeth “Caval
cades,” was Laukaitis. In the grand 
summation of the game, after it 
was over, Stensler of Newark, had 
struck out eight men and walked 
four, whereas Laukaitis, had walk
ed four and struck out four. The 
amazing score at the end of the en
durance contest was the grand total 
of 2-^in favor of the “Cavalcades.”

A look at the score by innings 
is amazing when one notices the 
row of zeros roll by for seventeen in
nings, with nary a blotch or ob
stacle to block their path. It start
ed with the Mašpeth Cavalcaders, 
who in the third inning tied the 
Newark “beef men”. and left the 
score of 1-1 hanging 'in balance for 
a period of three hours. A run 
hammered out by the "Cavalcaders” 
in the twenty first inning, ended the 
drawn out fiasco. (Thank somebo-

This and That from
o

Worcester
The chorus is growing every week 

—if only all the singers would come 
to rehearsals more regularly.

The teacher arui standing com
mittee would like to see those faces 
that used to be present at chorus 
before she took sick.

We have a visitor in our midst 
these days, all the way from Brook
lyn! He’s the “Open Road” column
ist whose feature appears regularly 
in the Laisve Youth Section. (Won
der what he thinks of us?)

At our last rehearsal, a member 
of long standing resigned his post 
as chorus treasurer. It seems that 
there was some misunderstanding 
in regards to finances. We hope all 
is straightened out correctly for our 
next treasurer, and that everything 
turns out okay.

dy or other!)
Lets take a look at the box score 

and analyze the players’ standing.
Box Score

Maspeth “Cavalcadeš” ab r h
P. Tauras, cf 9 12
Al Minch, 3b , 9 0 2
P. Lusenskas, ss 9 0 3
J. Janulavičius, If 8 0 2
J. Kaulinis, 2b 8 0 3
J. Pūras, lb 8 0 3
J. Standish, sf 8 0 1
J. Sarmuksnis, rf 8 0 0
J. Laukaitis, p. 8 11
J. Karlon, c. 9 0 1

• —. _. ——

Total 84 2 18
Newark “LoDeStars” ab r h
Schwoebel, c 8 0 1
Stanionis 2b 7 11
Žukauskas, lb 7 0 2
Stensler, p. 7 0 0
Dobinis, cf 2 0 0
P. Martinko, cf. 5 0 0
Suppe, ss 7 0 0
D. Martinko, If 7 0 0
Szablow, 3b 7 0 0
Kairis, sf. 7 0 0
Masson, rf 7 0 2

Total ' 71 • 1 6
It seemed no hiatter how hard

the players tried, none could go
any farther than third base. A

We girls are sure getting popular, 
we are invited to sing over the ra
dio again, so, watch us soon!

Sunday, August 27th, the Aido 
Chorus girls group, sang at the K. 
Party Picnic.^ In the meantime, I 
was wondering how some tenors can 
sing -rwith their mouths -closed.' Wait 
till the teacher looks around!

’ Certain basses' should attend re
hearsals at least twice a month, 
not once in two months! A little co
operation, please.

The Aido Chorus extends an in
vitation to all choruses to attend 
our picnic on September 17th, at 
Olympia Park.

Wonder what’s happened . to our 
Lithuanian reporter, “Jaunas Cho
ristas?” I’d Like to see more of his 
writings.

Jecpers Kreepers.

DetroittDS’ers 
Show Film

„BROOKLYN BRIEFS..
By Franya

Friday at Chorus
• Looks like Al Dobinis, ex-New- 
arker and member of the Sietyno 
Chorus, will soon be a member of 
the Aido Chords now that he lives 
in Brooklyn. Even his Mom and 
Dad were down listening in at re
hearsal.
• The bass section certainly got 
plenty of individual tutoring—each 
and every ■ bass was given an oppor
tunity as a soloist-—and what re
sults! Those that didn’t know their 
parts learned them, and those that 
knew them, perfected them.
• John Adams hasn’t quite made 
up his mind whether he’ll sing bass 
oi' soprano.
• Alda Orman returned td the 
chorus after a short absence—to 
keep busy when the sopranbs were 
not rehearsing, Alda was seen busily 
at work with a ball of crocheting 
cotton and small hook. What will it 
be, Alda?
• The alto section is very small, 
too many absentees—Anna Sholl, 
Mary, Anne W.—how about com
ing down tonite and join the rest 
of us when we rehearse our new 
songs as well as the old ones.

Lets all come down tonite and 
surprise our teacher, Aldona Z., 
with a large group who will do 
their share in making it an inter
esting and well-spent rehearsal.

' Sunday at the Bailgame
• Didn’t everyone know that there 
was a ballgame at Newark, Sun
day—or wasn’t everybody interested 
enough to see an LDS game ? All 
I can say is, you sure missed one 
of the best games that was ever 
played! A twenty one (21) inning 
game— or a 3 in one, it was.

Newark scored in the first in
ning and Maspeth in the third— 
then no scoring for 17 innings. 
Then the fatal 21st—Maspeth came 
out ahead—Newark in their half, 
made'nothing,' so the final score 2-1 
in favor j of Maspeth.

The 'w" rooters for Maspeth 
were Kaumukie, Alda, Lee, Helen 
and Frances, who were all quite 
hoarse at the end of the game. 
Newark’s rooters were nowhere to 
be seen at this game.—Girls! things 
may have been different if you 
were there as a sort of an inspi
ration.
• Four girls, before the game, 
found a starving kitten in the park 
and did their /good deed for the 
day by feeding it and placing it in 
a more comfortable part of the 
park. Ask, A. O., H. Z., L. K., and

F. S. about this starving kitten and 
you’ll hear a very heart gripping 
story. (Tell me, Ed.)

Sunday at the Picnic
• The Great Neck girls should 
be given credit for their co-opera
tion in participating in the sports 
events, or should I say races. They 
certainly can run!
• The tug of war between Maspeth 
and Newark was fun—Poor Mas
peth having smaller men in com
parison to the Newarkers, lost— 
which made the score for the day 
tie.
• I wonder what causes the far, 
far away look that Beatty and Al
dona had last Sunday—Must be 
that they’re planning their ward
robe, or that vacation, before sum
mer is over—or was it?
• Why is it that Junior, our boy 
soprano is always seen with Fran
ces Waiasln?—Junior, have you ad
opted her as your big jsister and 
are now doing your best to act as 
a brother should?
• Georgie K. was seen comfortably 
relaxing with his head in the lap of 
Mei.
• Veto Z. was quenching the thirst 
of many picnic’ers with a generous 
slice of watermelon.
• Evening comes, mosquitos once 
more got busy—and the happy 
groups of individuals bade farewell, 
and left for homo sweet home, to 
begin another week.
• P. S. This Sunday we’re off for 
Philadelphia, so come along and 
join the rest, at what seems to be 
the last summer trip.

Sports Chatter
With TOM YERMAL

IRELAND’S OULD SOD
NEW YORK.—Hundreds of native 

’Irish and Irish-Americans who have 
not seen the “ould sod” for many 
years are attracted to the Irish Free 
State Exhibit at the New York 
World’s Fair. There they look with, 
misty eyes on an island which is 
an exact duplicate in relief of Ire
land. The island .is built up of soil 
from the counties of Eire and the 
lakes and rivers filled with waters 
from the River Shannon and the 
Lakes of Killarney.

duel of strength ond perseverance 
was the outstanding feature of the 
tourney. The one and only homer 
of the game was batted out by 
Stanionis, of the “LoDeStars” and 
two baggers were more or less 
within the jurisdiction of the “Ca
valcades.” Pete Tauras, John .Janu- 
lavicius, Joe Karlon, Joe Pura§ and 
Joe Laukaitis, represented the Mas
peth group with two baggers, wher- 
as Žukauskas of Newark, was the 
“LoDeStars” only representative.

Players left on base, were 18 for 
Maspeth and 7 for. Newark. The 
only double play of the game was 
a pass by Standish to Kaulinis of 
the “Cavalcades.” The umpire, for 
the game.was, Barile.
' The w,ay the tourney stands no\y, 
it still is a tossup between the New 
ark “LoDeStars’ and the Maspeth 
“Cavalcades” as to who will walk 
off with the trophy. Ą week from 
this coming Sunday the final game 
will take place. .

■ In the meantime, the only teąm 
who wins games without playing 
seems to be, the Elizabeth “Van
guards.” The Brooklyn “Builders” 
as they stand now, are at the bot
tom of the list, forfeiting a game 
to Elizabeth last Sunday. .

Remember the camera we won a 
long time ago in the LDS drive? 
Well, Ed Druchas separated her 
from the cobwebs and has now 
lined up a projector to show about 
eight hundred feetj of fun and be
auty. /

The first part of the film will 
show the Aido Chorus and LDS 
in action. The second part will con
sist of beautiful colored shorts of 
Northern Michigan, and Wisconsin, 
taken by Ed on his vacation. The 
final windup, will show scenes of 
some of the most beautiful parts of 
the U. S. A.

Everybody can come to see It, it’s 
twice as long as the first show was! 
Much talk has arisen over the pos
sibility of producing an original 
theme, and recording it by camera, 
with the local talent starring.

So come to Porter Hall, Wednes
day, September 5th, at 8:00 p. m. 
and put in your say. G.

MOVIES

Softball League Standings
W L Pct.

Maspeth 4 2 .667
Newark 4 2 .667
Elisabeth 3 3 .500
Brooklyn 1 5 .333

A New Orleans wiseacre recently 
quipped: “Federal housing projects 
should be canceled in Louisiana so 
that the government can build mpre 
jails.”

Another Western
"Riders of the Panamints” has 

been definitely set as the final title 
fop the forthcoming Harry Sherman 
production to. be released by Para
mount. /Filming is scheduled to 
start following completion of 
“Knights of the Range,” which Les
lie Selahder is directing with Rus
sell Hayden in a top role.

* * *
Ray Milland, now working with 

Patricia Morison in Paramount’s 
“Untamed,” has made a dog house 
ini his carpenter shop for his new 
dog, Twopence.

Billie Burke (Burkauskas) of Cle
veland, and Ed Dudley, of Phila
delphia, wrote golf history by win
ning the Walter Hagen anniversary 
tournament at the Midlothian Coun
try Club course August 27. Their 
final rating of “plus 19” was the 
most decisive bestball tournament 
margin in the game’s^ history. Burke 
and Dudley won easily, setting a 
record that should long remain, 
while beating a field of fourteen of 
the nations best golfers. The two 
thirty-seven year old veter ans 
played a most brilliant brand of 

| consistent golf, scoring 51 birdies. 
’Burke twice had bestball rounds of 
62 nine under par. The winners, 
extreme long shots in the betting, 
walked off with the first prize 
money of $1,150. The final stand
ings were: Bfirke-Dudley, plus 19; 
Guldahl-McSpaden, plus 6; Nelson- 
Metz, plus 4; Hagen-Sarazen, minus 
3; Armour-Thomson, minus 5; Pi- 
card-Revolta, minus 6; Runyan- 
Smith, minus 6; and Shute-Har
rison, minus 9.* * *

As we ptedicted some three 
month ago in this column, Johnny 
Dickshot is now a member of the 
New York Giants being purchased 
from the Jersey Qiants of the In
ternational league. Dickshot is bang
ing the apple at a better than 350 
clip. The noted sports authority, 
Jimmy Powers, of the Daily News, 
recently stated that the manager of 
the Pittsburgh Pirates, Pie Traynor, 
pulled a boner in releasing Dick
shot. * * * ,
Predictions:'

Lou Nova to “Roll out the Bar
rell” on Sept. ? at Philly.

The BARBERous Dodgers to 
'trim’ the Giants in their week-end 
series. w .

The Yankee Clipper, DiMaggio, to 
be a member of the “40l'’ st the 
end of the season.

FOLK SONGS 
LIVE ON

Folk songs enter our lives in ma
ny subtle ways.

Cropping up in unexpected places 
and in surprising guises, they come 
to us without benefit of fanfare or 
high pressure ballyhoo usually as
sociated with «popular tunes of the 
day. We find them in the forgotten 
tunes of childhood—the lullabies, 
nursery rhymes, singing garnys, or, 
simply the lovable tunes* we heard 
the old folks sing.

That nostalgic melody we heard 
at the concert may have been the, 
theme of a folk song which also 
haunted the composer’s brain until 
he set it down and wove it into a 
symphony. Occasionally, concert 
artists of rare discernment include 
them in their programs. Tin Pan 
Alley sometimes borrows a frag
ment or two for its dance hits.

But whether mearly notated in 
a symphony score or liąstily 
scrawled in a collector’s notebook, 
folk songs defy the printed page. 
The musical system which will cap
ture all their intricate rythms, 
strange intonations, or varied styles 
of singing, has not been invented.

Folk songs were never meant to 
be read. They were made for sing
ing and they live only when in the 
hearts and on the lips of those, who 
sing them. ' /

When Robert W. Gordon at
tempted a definition in “Folk Songs 
of America,” a publication of the 
new-defunct. National Service Bu
reau of the Federal Theatre Project, 
he wrote:

“Folk song is a body of song 
in the possession of the people, 
passed on by them for generations 
by word of mouth, fromJMnglsr~sto 
singer ... It is not the produqt-4»f 
an author. An author may have 
composed it, but it is not’ his; he 
is merely an incident, unimportant 
and soon forgotten.”

We may differ on the “unimport
ance” of the original tunesmith, # 
but it is true that the song he 
created becomes a folk song only 
when it has been taken by his audi
ence, varied a bit, improved upon, 
changed perhaps so that even he 
might never recognize it again, and, 
most important, sung by them.

The life of a modern so-called hit 
tune may be three or four weeks, it 
may sell several thousands of 
copies, make a fortune for its au
thors; and after considerable din
ning from radio, stage and screen 
be sung for a while by a good por
tion of the population. But when 
compared to the folk song, the hit 
tune is like a flicker in the mo
ment of time, meaningless, Unim
portant, and a poor substitute. The 
folk song seeemingly goes on for
ever and if thpse who have sung 
and still sing ft were totaled, they" 
would number many millions.
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4 Diena Liepos
Liepos 4 d. nebuvo triukšminga. Mat, 

miesto ribose uždrausta pardavinėti vi
sokias 'sprogstančias medžiagas. Dieną 
nuvažiavome maudytis. Pajūrys tuščias, 
tik pora desėtkų žmonių maudosi. Van
duo tartum sušildytas. Bet išėjus iš van
denio negali būti ant saulės, nes spindu
liai labai stačiai krinta ir kepina, todėl 
tuojaus turi apsisiausti arba glaustis 
prie paimu, kad jos pridengtų nuo sau
lės. Apie 1 vai. dieną žmogaus šešėlis 
visiškai dingsta.

Išsimaudę, leidomės miestą ir apylin
kių apžiūrėti.

• Arklių Lenktynių Vieta
Keletas mylių už miesto arklių lenk

tynių vieta. Tai (vieta, kur ne vienas ir 
lietuvių, Floridos nematęs, nemažai pra
kišo pinigėlių.

Didžiausias parkas, puikiausiai išpuoš-
v tas, aukščiausios palmos. Už parko ąrk- 

lių lenktynių keliai padaro didelį ratą.
• Viduryje to rato didelis prūdas, o vidu

ryje prūdo saliukė. Prūde ir ant' saliu- 
kės pilna didelių raudonų paukščių. Ap
linkui parką įvairios bizniškos įstaigos, 
bet dabar visos uždarytos. Jos atsidaro 
tik tuomet, kuomet lenktynės prasideda. 
Lenktynės tęsiasi tris mėnesius. Po to 
viskas užsidaro ir tik apie 60 darbinin
kų pasilieka, kurie apžiūri parką ir t.t. 
Per tris mėnesius pasidaro tiek pinigų, 
kad paskui gali laikyti viską uždara.

Kas Lenktynių Vietą Valdo .
Klausiu Bieliausko, kas arklių lenkty

nių vietą valdo. Sako — sunku pasakyti. 
Šios vietos galva yra Jos. E. Widener. 
Jis yra multi-milionierius.. Vienok viena
me vietos laikraščių buvo rašyta, kad 
šią vietą valdo Al. Capone’s bičiuliai. O 
jeigu laikraštis išdrįso taip rašyti, tai, 
veikiausiai, turėjo ir pamato, turėjo įro- , 
dymų. _ t / .

Juk čia pat, Miami, ir Capone turi 
puikiausius palocius. Buvome laivu iš
važiavę žuvauti. Važiuojame pro vieną 
saįą. Bieliausko žmona rodo: “Štai Al 
Capones namai.” Ir ištikro tokioj vietoj 
ir tokius namus turi tik milionieriai.

* Miami Dvikojis Krokodilius
Floridoj yra krokodilių. Bet jie dar- 

. bininkams ne tokie pavojingi, kaip Mia
mi dvikojis krokodilius, kuris vadinasi 
ponas Dupuis. Jis Miami apylinkėj val
do didžiausią farmą! jis turi įsteigęs di
džiausią skalbyklą. Pas jį dirba inžinie
riai, agronomai, chemikai ir kiti. Pas 
jį daugybė darbininkų. Kas nori darbą 
gauti, jis visus priima, visiems “malo
nę” suteikia. Bet ar įspėsite, kiek jis mo-

ATOSTOGOS
V. PAUKŠTYS

ka? Apskritą vieną dolerį į dieną. Tai
ir viskas. Paprastai į Floridą važiuoja 
jaunuoliai. Jų privažiuoja ir į Miami. 
Kada atsiduria be cento, eina pas poną 
Dupuis ir jis visus priima, kiekvienam 
doleriuką į dieną užmoka.

Bet gal kaip kas pasakys, kad Flori
doj viskas pigu ir dolerį į dieną gau
nant galima gyventi.

Tokiems turiu pasakyti, kad Floridoj 
pragyvenimas nei kiek nepigesnis, kaip 
šiaurinėse valstijose. Pavyzdžiui, dabar 
pįeno kvorta 16 centų,, o žiemą — 18 cen
tų. Pas mus už pusę pantės rūgščios 
Smetonos 9 centai, o Mihmi — 20 centų. 
Kiaušinių tuzinas dabar 50 centų, o žie
mą pakyla iki $1.00. Apie mėsą (jautie
ną) darbininkas negali nei svajoti, nes 
labai brangi. Todėl didžiuma darbininkų 
vegeterijonai—žolėdžiai. Beje, žuvys ten 
pigesnės, negu pas mus. Na, tai ir gy
venk dolerį į dieną gaudamas.

Kur Juodžiai?
- Važiuojant per Floridą, prie kelių dar
bų dirba kaliniai. Bet kas keisčiausia, 
kad veik išimtinai juodžiai, tik sargybi
niai ^šautuvais apsiginklavę,' balti. To
dėlnianėme, kad visur bus didžiuma juo
džių. Bet važinėjant po Miami ir apylin
kes juodžių veik nematome. Netekęs 
kantrybės klausiu Bieliauską<kūr juo
džiai, kad jų nesimato? Atsako:—Pa
lauk, pirmiau apžiūrėsime gražiąsias vie
tas, o paskui nuvažiuosime ir į juodžių 
karalystę.

Ir štai vieną pavakarį staiga atsidu
riame juodžių karalystėje. Čia jau bal
tųjų nematyti. Bet ir vaizdas skirtingas. 
Nieko kito nematai,- kaip tik skurdą. Jie 
čia turi savas krautuves, savas karčia- 
mas, savas valgyklas ir t.t. Bet viskas 
išrodo apskurę, aplūžę. Važiuodamas 
per jų karalystę misliju: nejaugi čia 
garsiojo Miami miesto dalis? Nejaugi 

, čia pat, už mylios kitos, viešbučiuose mo
ka iki $Š5 už parą? A

Darbininkų Padėtis 7
Miami miestas labai jaunas ir palygi

nus su savo amžiumi—didelis. Todėl tęn 
statyba buvo labai iškilus. Statė j ai tu-. 
rėjo stiprią uniją ir gerai uždirbdavo. 
Todėl daugelis įsigijo nuosavus name
lius. Bet kaip visur, taip ir Floridą pa
lietė krizis. Krizini užėjus ir unija pa
kriko. Darbininkai pradėjo dirbti už 

‘tiek, kiek kas duoda. Apie unijines algas 
užmiršo. Dabar, kaip minėjau, statybos 
sezonas tęsiasi tris-keturius mėnesius ir 
mokestis maža. Elektrikieriai ir plume- 
riai dar laikosi prie unijos, bet ir jų pa
dėtis nepergeriausia, nes' darbo mažai. 
Šiaip darbininkai stumdosi,’ dirba ant 
farmų ir t.t.

(Bus daugiau)

Uždėjo Stabdžius
UMWA 1-me distrikte buvo 

beįsivyraujantis tarpe vadina
mų “independent” kompanijų 
algų kapojimo teroras. Vienur 
tos kompanijos vertė darbi
ninkus pirkti daugį tonų an
glies visiems savo darbinin
kams, ar kam reikalinga an
glis ar ne; kitur buvo darbi
ninkai priversti nusitarti duoti 
.paskolos komp. po $50; dar 
kitur nusitarti priimti kilnoja
mą algų skalę. Tą viską 
komp. darė su tuo pasiaiški
nimu; kad galėtų konkuruoti 
rinkoje su didelėmis komp. 
Išrodė, kad reikės atsiveikin- 
ti jau ir su taip mažomis al
gomis. Juk pas komp. apeti
tas yra nei kiek ne mažesnis, 
kaip pas Hitlerį: po vieno at
siekime, jos tuoj jieško kito. 
Juk jeigu viena komp. privers 
darb. nusimušti algas, tai ir 
kita to reikalaus, nepaisyda
ma to, kad jos darb. jau yra 
davę paskolą; o kita komp. 
reikalaus paskolos, nepaisy
dama, kad jos darbininkai 
jau yra nusimušę algas ir tt. 
(Algų numušimą mainieriai 
mato tame “kilnojime” algų. 
Kilnojimas veikia pagal kai
ną rinkoje. Bet komp., kaip 
nupuola, tai jau “nebekyla.” 
Tokiu būdu nei algos nebe
kiltų).

Šiai algų draskymo vėsulai 
pastojo k.elią distrikto virši
ninkai uždrausdami komp. 
imti paskolas ir laužyti kon
traktą su savo “kilnojimais.” 
Puikus pasielgimas distrikto 
viršininkų. Bet bjaurus elgę
sis lokalų viršininkų, kurie 
varu ir teroru verčia darb. 
sau algas ir sąlygas niekinti. 
Distr. viršininkai turėtų ir to
kius lokalų viršininkus suval
dyti.

kaip užsimanė 
daugiau karukų 
bankrutuosianti.

kompromisavo. 
laika ir vėl su- c

Taigi, ar Taip Planetos 
, Keliauja?

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
žemė nuskrenda maždaug į 
kitą pusę saulės negu tėmija- 
ma planeta, tada jos slinki
mas dangum mums matosi 
teisingu—į rytus.

Tačiau dalinai atvirkščiai 
atrodo mums žiūrint į skridi
mą vidujinių planetų: išlauki
nė planeta atrodančiai skren
da atbulai, kai ji nuo žemės 
atsilieka, o vidujinė mums at
rodo slenkant atbulai (į va
karus), kai ji žemę pralen- 
kia.. Bet kai vidujinė planeta, 
kaip ir išlaukinė, būna maž
daug kitoj pusėj saulės nuo že
mės, tai tada ji mums matosi 
slenkant į teisingą direkciją— 
į rytus.

Apie Skėtinių Mėnulių

Drg. Kutelis sako, kad Ju
piteris turi 5 y mėnulius. Bet 
dabar jau žinoma net 11 jo 
mėnulių.

Saturnas, anot drg. Kutelio, 
turįs 8 mėnulius, o jau žinoma 
yra 9.

Uranui drg. Kutelis duoda 
6*nlėhulius, o iki šiol surasta 
tik *4.

Apie Marso ir Neptūno mė
nulių skaičių pasakyta taip, 
kaip dabar žinoma: Marsas 
turi 2, o Neptūnas 1.

Šia proga verta primint 
apie rpėnulius ve kokią įdo
mybę. Visos planetos aplink 
saulę skrenda ir aplink savo 
“ašis” sukasi į tą pačią di
rekciją — į rytus. Mėnuliai 
taipgi skrenda aplink savo 
planetas į rytus. Bet jų' tar
pe yra “buntauščikų,” skren
dančių aplink saVo planetas į 
atbulą pusę—į vakarus. Taip 
skrenda Neptūno mėnulis, vi
si keturi Uranuso mėnuliai, 
vienas Saturno ir trys Jupite
rio— 
viai.
ną savo atrastųjų Jupiterio 
mėnulių pavadino Corrigan’u.

Taigi mūsų Saulinė Sistema 
susideda iš pačios saulės, 9- 
nių planetų ir 28-nių mėnu
lių. Galima daleist, kad dar 
ne visi mėnuliai yra atrasti, 
bet kalba eina tik apie jau 
žinomuosius.

Dar tenka pastebėt, kad 
ruože tarp Marso ir Jupiterio 
yra Šimtai didesnių ir tūks
tančiai . mažesnių asteroidų, 
bėt gryna akia jie nematomi. 
Didesnieji yra iki 500 mailių 
diametro. Užpereitais metais

“Liet, žinių

Kubiliūnas ir

■viso septyni “atžagarei- 
’ Nicholson’as, todėl, vie-

Paskutinis Pranešimas Am. 
Liet. Kongreso Bostono Apsk. 
Rengiamo Pikniko Maynar- 
de, Sekmadienį, Rugsėjo 3 d.

Svarbiausi programos punk
tai : kalbės svečias iš Lietuvos, 
p. J. Jurginis
bendradarbis, ir d. S. Michel- 
sonas.

Dainuos: Ign.
J. Sabaliauskas. • i <’

Grajis Lo,ngin Buinio “Ca
valiers” orkestrą.

Traukimas laimėjimo tikie- 
tų ir kitkas.

Busai išeis iš So. Boston nuo 
376 Broadway ir iš Cambrige, 
nuo Stašių svetainės.

Vėliausias busas išeis 12:30 
dieną, tad kurie busais va
žiuosite, nesivėluokite.

Kiti busai išeis anksčiau.
Viskas svečių aptarnavimui 

jau prirengta ir komisija 
kviečia visus skaitlingai daly
vauti.

S. Z avis.

vienas mažesniųjų asteroidų, 
apie 1 mailės diametro, buvo 
priėjęs artokai prie žemės.

".ii „

Bravo Darbas x

Broadwell komp., Moosic, 
Pa. (netoli Pittston, Pa.), už
simojo numušti algas tūlas 
laikas atgal ir darbin. sustrei
kavo. Nors komp. operavo su 
skebais,_tačiaus, kada dis
trikto viršininkai autorizavo 
streiką ir pikietai pradėjo 
veikti, tai komp. likosi pa- 
klupdyta. Dabar komp. at- 
steigė buvusias pripažintas al
gas ir priėmė senus darb. at
gal. Taipgi panaikino fizinį 
egzaminavimą. Tai kitas pui
kus žygis distr. viršininkų.

Operuoja Bankrūtu

Kingston, Pa. (prie Wilkes- 
Barre, Pa.), yra kompanija 
besivadinanti Kingston Coal 
Co. Ji įprato operuoti ir pa
silaikyti bankrūtu. 1936 m. 
pavasarį ji buvo beprašanti

savo darbininkų paskolos 
(dirbti pusę metų už pusę al
gos). Darb. su tuo nesutiko, 
tai ji paskelbė bankrūtą ir už
sidarė mainą. Kiek vėliau ji 
“persiorganizavo” ir gavo fe- 
deralės valdžios (Reconstruc
tion Finance Corporation) pa
skolą apie $600,000. Netruko 
ilgai darbe, 
darb.. versti 
lioduoti, nes 
Darbininkai 
Padirbo tūlą
grįžo su reikalavimu, kad dar 
daugiau mainieriai lioduotų. 
Paskutiniu laiku darb. nėjo 
kompromisan. Na, ir maina 
stovi uždaryta, komp. “suban
krutavo.” Bet tas nėra blogy
bė komp. Ji zylioja . apie 
RFC ir. jieško paskolos. Iki 
šiol jai jau pasisekė susi- 
uostyti su atitinkamais f pini
gų gavimo žmonėmis ir pasiė
musi distr. viršininkus, kaipo 
“ p e r k a 1 b ėtojus,” vyksta 
Washingtpnan gauti vėl 
$150,000 paskolos.

Well, iš unijos pusės, ne
svarbu, kur ir kaip ir kas 
finansuoja komp., bile tik ji 
operuos mainąs. Akyva čia 
yra tas, kad komp. sekasi 
operuoti bankrūtavimais.

Numatoma Algų Atgavimas

Apie du metai atgal su
bankrutavo Wyoming Valley 
Collieries komp., Forty Fort, 
Pa. (apie 4 mylios nuo W1 
Barre, Pa.). Tai buvo dvi

mainos su 1,200 darb. ir vi-* 
siems nunešė pusę mėnesio al
gos, viso $126,000.

Prieinamais laikais* distrik- 
tas kovojo už atgavimą tų al
gų. Bet visada kova nuei
davo niekais, nes kovotojus 
“resyveris” iškoliodavo ir iš
vydavo lauk.

Dabar padėtis blaivosi. Da
bar skelbiama, kad vienas . 
mainų operatorius iš Scranton, 
Pa., paėmęs mainas ir operuo
siąs neužilgo. Ta proga pa
sinaudoja distrikto viršinin
kai ir turi viltį, kad, jeigu 
jau ne visas, čielas algas at- , 
gaus, tai nors pusę 'jų.
Įvyks 1-mo Distr. Konvencija

Rugsėjo 11 d., Scrantone, 
.įvyks šio distrikto dvimetinė 
konvencija. Didelių darbų kon
vencijai nenumatoma. Tarpe 
klausimų, kad ir kokie ten 
bus^ bus užgirti senieji, nau
jai perrinkti, viršininkai. Prie 
to, bus svarstymas kėlimo 
ofisų iš Scrantono į Wilkes- 
Bąrrę. Kėlimo klausimas sta
tomas tam, kad Luzerne pa
viete yra daugiau kasėjų ne
gu Lackawanna paviete.

Požeminis.

A

Kaunas.—Artimiausioje at
eityje numatoma praplėsti 
Karo Muziejaus sodelį ir pa
statyti ten natūralaus dydžio 
Rimšos “Vargo Mokyklą,” ži- 
karo “Knygnešį” ir kitus pa
minklus. ' • ’ 1

PHILADELPHIJOS PIKNIKAS
Naudai Dienraščio “Laisves,” Įvyks Sekmadienį

Ant rytojaus
LABOR DAY

ŠVENTĖ
Rugsėjo 3 Sept $175.00

Pinigais Prie 
Įžangos Bilieto

Puiki Dailės Programa ir Svarbi Prakalba

DAINOS SEKAMI CHORAI:
i

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

Svarbiais Klausimais Kalbės

ANTANAS BIMBA
Dienraščio “Laisves” Redaktorius

Stambios Pinigines 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.

Rengejai 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 busų ir 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 šių vasara, tad susirinkime skaitlingai į pa
skutinį didelį vasarinį parengimų po atviru dan

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

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

*

PHILADELPHIJOS BUŠAI IŠEIS:
Bušai išeis iš sekamų vietų: Republikonų Kliubo, 101i Fairmount Ave., nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet. 

143 Pierce St., 10 vai. ryto iki 12 valandai dieną.

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 į 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 und not a truck!

AUTOMOBILES: Ride Frankford Ave. to end of trolley line and after passing a small bridge turn left to 
Knights 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 Phild. and left from New York. Look for signs.
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Norwood, Mass,
Iš Lietuvių Komunistų 

Susirinkimo
Turėtas lietuvių komunistų 

susirinkimas, kuriame buvo 
plačiai raportuojama iš atsi
buvusio Lietuvių Komunistų 
Plenumo-konferencijos.

Suvažiavimo pravesti tari
mai priimti vienbalsiai, ir bus 
dedamos pastangos, kad tari
mai būtų pravesti-įvykdinti 
gyvenimam

Nutarta spalio-Oct. mėnesį 
surengti puikią vakarienę su 
geru muzikaliu programų. Į 
programą bus kviečiama to
kios išlavintos muzikalės spė
kos, kaip tai: Adelė Mickevi
čiūtė iš So. Boston; Armonijos 

1 Kvartetas, vad. II. .Žukaus
kaitės, ir žymusis komikas 
Ignas Kubiliūnas. Vėliaus bus 
surengta paskaita apie Ame
rikos Komunistų Partijos 20- 
ties metų gyvavimą ir bus. 
bandoma gauti naujų narių į 
Komunistų Partiją. Susirinki
mas buvo konstruktyvis.

5uvių susirinkimas ir jūs bū- 
it šaukiami, tai jūsų būtina 
pareiga dalyvaut susirinkime 

ir stot į darbininkų partijos 
eiles! Kiekvienam susipratu
siam darbininkui-kei būtinai 
reikia tą padaryti! Čia kalbu 
į tuos draugus ir drauges, 
kurie pirmiau buvo partijoj. 
Mes lauksim jūsų ateinant su 
jūsų simpatikais!

J. T. V.

dalyvaus daug sportininkų svečių: 
Antanas Kundrotą, pirmas Brookly- 
no drūtuolis. Sporto vedėju bus Jo
nas Jakubauskas iš Brooklyno. Pro- 
grame dainuos Baltos Lelijos Cho
ras, vad. W. Žuko, taipgi bus solistų 
ir kalbų. Kurie buvote pereitą me
tą, žinote, kad linksmai laiką pra
leidot. Kviečiame ir šį ’sykį daly
vaut. —■ Rep. " (205-206)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienio rytą, 3 d. rugsėjo, 10 
vai. Visi nariai būkite laiku ir naujų 
narių atsiveskite prirašyti. — J. 
Matačiunas. (204-205)

arba matykite Kizienę, 29 Endicott 
St., Liet. Svet, Tikietų platintojų 
prašome sugrąžinti tikietus. Drg. 
Kizienės telefonas 4-7042.

(205-206)

BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 kp. Moterų skyriaus su
sirinkimas įvyks 1 d. rugsėjo, pas 
drg. A. Žemaitienę, 14 Hazel St. 
Pradžia 7:30 v. v. Visos narės atei
kite, nes bus svarbių reikalų kas 
liečia Moterų Seimą. — A. M.

(203-205)

So. Boston, Mass.
Igno Kubiliūno Radio 

Programa
Kubiliūno Radio Programa 

rugsėjo 3, nedėlioj, iš stoties 
WCOP, 1120 k., prasidės kaip 
8 :30 iš ryto. Programą pildys 
Lowellio Vyrų Kvartetas, va
dovystėj C. Kinderio ir Frank 
Petraitis Rythm Kings Orkes
trą.

NASHUA, N. Y.
ALDLD 42 kp. ir LDS 128 kp. 

susirinkimas įvyks šeštadienį, rug
sėjo 2 d., 4-tą vai. po pietų. O’Don
nell Hali, 20 High St. — Sekr. J. E.

(204-205)

' Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos

Radio žinios*: Pradedant šį
šeštadienį, Sept. 2-rą, progra-

MONTELLO, MASS.
Piknikas ir šokiai tęsis tris die

nas ir naktis — Rugsėjo 2, 3 ir 4, 
L. T. Namo Parke. Rengia LDS 
jaunuolių kuopa ir ratelis Vesula. 
Šokiai už dyką. Kviečiame visus da
lyvauti. — Rengėjai. (205-206)

WORCESTER^ MASS.
Sekmadienį, rugsėjo 3,/ katrie va

žiuosit į Mą&nardą, Lietuvių Kong
reso pikniką, tai prašom, kad ką 
nors nuveštumėt, už tą gausite ap
mokėti, taipgi katrie manote va
žiuoti į pikniką, o neturite kaip

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

mitnCtf Gaminam valgius ir 
JV t u r im e Amerikos

išdirbimo ir impor- 
KfCjyJI luotų degtinių, vi- 
\x^į...lL šokių vynų ir gero

Liquor# alaus. '
> Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Į susirinkimą^ buvo atsilan
kę amerikonų komunistų kuo
pelės Atstovai, kurie davė su
manymą, kaji būtų surengtas 
platus masinis susirinkunas 
prieš Hitlerio bandymą už
grobti Panzigą ir taip pat 
protestu ot prieš paėmkną 
Klaipėdos. į tokį masinį/Susi
rinkimą turi būti dedama pa
stangos įtraukti ir lenkų or
ganizacijos. ^Išrinkta komisija 
tam darbuotis. Taipgi nutar
ta surengti platų Komunistų 
Partijos pikniką rugsėjo 17 d. 
Tas piknikas bus bendras tri
jų miestelių : Norwoodo, Sha
ron ir) Norfolk. Pikniko tiks
las—sukelti finansų dėl .“Dai
ly Worker” ir partijos/darbų 

•pravedimui? Visiems darbams 
išrinktos komisijos.

Reporteris.

Wilkes-Barre, Pa.
Šis-Tas Apie A. K. Partiją 

Lietuvių Tarpe r
Šioje'apylinkėje lietuvių yra 

gana didelis skaičius, tik gai
la, kad jųjų Kom. Partijos ei
lėse nėra tiek, kiek turėtų 
būt. Kada paklausi draugų- 
draugių, kodėl nestoja į A. 
K. P., tai tau duoda visokių 
atsakymų. Vieni sako, kad “aš 
vistiek esu su partija, nors ir 
nesu josios nariu”; o kiti, ku
rie save vadina progresyviais 
darbininkais, sako, kad parti
joj yra tas arba anoji, tai 
jam arbai jai “negalima pri- 
gulėt.”

Yra ir tokių, kuriems nepa
tinka organizatorius arba ku
ris eilinis narys, tai viską 
meta į šalį ir palieka partiją, 
pasilikdami sau plačiausias 
teises tik šnekėt apie partiją 
nereikalingus dalykus.

O kas svarbiausia, tai dar 
tokių draugų randasi, kurie 
pirmiau buvo partijoj ir vei
kė, bet kokiu tai išrokavimu 

/apleido partijos eiles ir da
bar tie žmonės ne tik kad 
partijos neremia, bet .dar 
klauso tokių, kurie yra nusi
statę prieš partiją ir fabri
kuoja visokius melus prieš 
partijos narius.

Kažin, draugai, ar nebūtų 
laikas tokius dalykus numest 
į šalį ir imtis už naudingo 
darbo, įsitraukiant į partijos 
veiklą ir kovot už savo ir ki
tų tokių būvio pagerinįmą? 
Jūs, draugai ir draugės, ma- : 
tote visi, kokis milžiniškas 
darbas stovi prieš mus; taipgi 
matote, kokius milžiniškus 
darinis A. K. Partija atlieka 
dabar šioje šalyje. Tai kodėl 
nestoti į partijos eiles ir ne- 
pagelbėt šiam .taip svarbiam 
darbe ?

Todėl, draugai ir draugės, 
kokių tik kliūčių pas jumis 
buvo lig dabar, kurios jumis 
laikė nuo įžengimo į partijos 
eiles,—išvarykit iš savo tar
po! Kada bus šaukiamas lie-

mos šeštadieniais bus pusva
landį vėliau, nuo 8:30 iki 
10:30 vai. ryte.

šeštadienio, Sept. 2 radio 
programa per stotį yVORL, 
8:30 iki 9:00 vai. bus sekan
ti: •/!

1— Antrinett Rociutė, dai
nininkė ,ir pianistė iš Stough- 
tono.

2— Everett Ročius, korne- 
tistas iš Stoughtono.

3.—Radio kontesto atsaky
mai.

Sekmadienio, Sept. 3-čio ra
dio programa per stotį WO
RE, 9:30 iki 10:30 vai. ryte 
bus sekanti:

1— LonginoNBuinio, Jr. Trio 
iš Cambridge.

2— Lyros Kvartetas, iš So. 
Bostono, vadovaujant Lillian 
Burbiutei.

3— Longinas Buinis, Jr., 
smuikiriinkas iš Cambridge.

Steponas Minkus,
_ garsintojas.

MARIJAMPOLĖ. — Suval
kijoje retai kada , buvo tokia 
gausi statyba, kaip šiemet. 
Tiek miestuose, tiek kaimuose 
statoma labai daug mūrinių 
pastatų.

Elizabeth, N. J.

nuvažiuoti, tai pašaukite telefonu,

Tinkama Dieta
Tai fundamentas sveikatai. 
Gyvenkite Stanley’o Būdu 
ir jūs džiaugsitės puikiau
sia sveikata; harmoningu, 
šviesiu ir linksmu gyveni

mu! Gyvenimas jums 
bus saldus.

GEO. STANLEY
Vienas iš pasaulio pirmaeilių 
Gyvenimo Dailės eksponatų.

Rašykite atsiknokite asmeniškai 
dėl smulkesnių patarimų^ 

57]/ž Milton Avenue 
Amsterdam, 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.

Estate ofBARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
t

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

9
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam

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

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)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEW JERSEY RADIO 

PIKNIKAS
Šį sekmadienį įvyks N. J. Radio 

piknikas, rugsėjo 3 d., Old Cider 
Mills Grove, Union, N. J. Žadėjo 
dalyvauk buvęs pasaulio kumštynių 
čampionas Jack Sharkey. Bus spor
to programa ir žaislai. Akrobatų 
grupei dalyvaus Adomas Biekša ir 
Petras Jazmontas; Kearny žinomo 
biznieriaus sūnus Jonas Wancevi- 
čius, jaunas ristikas persiims su 
George Wilkis. Lindeno jaunas 
kumštininkas Ed. Zalenskas kumš- 
čiuosis su svetimtaučiu. Taip pat

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

STEAMBOAT INN
91 steamboat r'oad, great neck, n. y.

"h

iš
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Vincas <J. Daunora
: APTIEKORIUS

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą 

priežasties slogos—šalčio 

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Tel.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J..KRALIKAUSKAS, savininkas
Gaipintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODES IR ALAUS1 
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ,.f. 
tokioje formoje, kurios pbbuliariš'- 
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- 

sviestui peilis, 16 arbatinių ir 
cukrui šaukštukų.

Puiki medinę dėžutė -apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų 

701 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
ItŠrftieškite šį skelbimą ir gaukite

* nuolaidą.

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn ' “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES valgiai
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs,, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro
’•ž*

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
MORRHOID AI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MEŠ- 
LAŽARNĖS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos.. Kreipkitės į p'r. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 
stovį be jokios jum prievolės. Daromi Kraujo ir 
šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgalią. IŠTYRIMAS DOVANAI

. DR. L. ZINS (Praktikuojąs jau
27 Metus)

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

Septintas puslapis

RHEA

SKELBKITES “LAISVĖJE”

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

Sun. all day and night

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

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
' (BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABO 
660 Grand Street

S 
ooklyn, N. Y.

_k.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausią 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunko 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 svorį Ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N. 1
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New Wko^^aferZl niro
Tūkstančiai Lankė 

Markoff Karstą
Mirusio Darbininkų Moky

klos vedėjo Abraham Mar
koff kūnas buvo pašarvotas 
mokyklos antrame aukšte, 35 
E. 12th St., N. Y., tre'čiadienį 
ir kętvirtadienį lig piet, kul
be perTrhukos praeidinėjo lan- 

x kytojai. Daugelis liūdnai aša- 
\rojo praeidami pro gėlėse pa
skendusį karstą buvusio ne

nuilstančio darbininkų klasės 
švietėjo, vado.

Tūkstančiai unijistų, apylin
kės fabrikų darbininkų aplei
do savo pietų pasilsį-užkandį, 
kad aplankyt šermenis ir ejar 
kartą pažvelgt savo mokytojo 
veidan. Iš visos Amerikos 
plaukė šimtai telegramų 
laiškų, išreiškiant liūdesį 
jo mirties.

Ketvirtadienį, 12 vai. diena, 
• Markoff išvežtas į New Mon- 

tefiore kapines, Farmingdale,

SU;

ir 
dėl

Sugrįžo Dailininkas I Susitikimas su Daktaru
Albinas Kairiūkštis | ’

šiomis dienomis grįžo iš Co
lorado valstijos dailininkas- 
pedagogas Albinas Kairiūkš
tis. Jis ten studijavo Colorado 
universitete ir podraug pla
čiau Ameriką pamatė.

Svečias lankėsi “Laisvėje” 
ir džiaugėsi praleistu Colora
do valstijoj laiku.

Greit jis vyks į Conn, vals
tiją mokytojauti.

Dailininkas A. Kairiūkštis, 
be kitko, yra nupiešęs visai 
eilei mūsų knygų viršelius.
geras LDS patrijotas.

Jis

Mašina Padegus Laivą
Brooklyno Navy Yard buvo 

užsidegęs statomas 10,000 to
nų kruizeris Telena. Ugnis 
greitai užgesinta ir darbas ve
damas tolyn, būsiąs baigtas, 
kaip Jnivo planuota, galop šio 
mėnesio. Laivą padegus per 
virš įkaitinta metalui sulydyt 
mašina.

Šliupu
Lietuva, mūsų 

kraštas, visada mus 
Kiekviena naujiena, 
iš ten, rpums brangi. Kiekvie
nas svečias, užeinąs mūsų 
aplankyti, atneša mums ką 
nors naują. Tas svečias gali 
būti ne mūsų pažiūrų ar įsiti
kinimų, bet jeigu tik jis vi
sus lietuvius laiko tos pačios 
tautos vaikais, jeigu jam rūpi 
lietuvių tautos 
kiu svečiu mes 
džios kalbos 
Bet daktaras 
prastas svečias, 
mums 
Amerikos lietuviai labai gerai

gimtasai 
domina, 

ateinanti

likimas, su to- 
niekad nuošir- 
nepristigsime.

Šliupas nepa- 
Kas jis —

aiškinti nereikia, visi

Būriai Brooldyniečiy ir-Svečių Trauks 
į “Laisves” Pikniką Philadelphijoj

Brooklyniečiai visa energija sekmadienio rytą dundės Phi 
rengiasi masiniai vykti į phi- 
ladelphiečių rengiamą “Lais
vės” pikniką, Mikolaičio Par
ke, Eddingtone, Pa., rugsėjo 
3-čia diena. V k

Rengiasi ir brooklyniečių 
svečiai. Draugė S. Willis, chi- 
cagietė, pareiškė, kad 
jos mašina su Moterų 
delegatėmis ir svečiais 
kė Brooklvną. tai tikrai
ir Philadelphijon šį sekmadie
nį. Girdkų, kad rengiasi 
daugiau tolimų svečių, 
tarpu esančių Brooklyne.

Iš Chicagos pranešama, 
iš ten išvykstąs vilnietis
Gukas su pilna mašina svečių 
Brooklynan - Great Neckan. 
Menama, kad ir jų pirmoji 
viešnagė būsianti “Laisvės” 
piknike, Philadelphijoj.

Šimtai pačių brooklyniečių,

jeigu 
Seimo 
pasie- 
nuveš

ir 
šiuo

kad

didžiuliais 
sekamai:

lad el phi jos link 
busais, kurie išeis

8 VAL. RYTO iš East New 
Yorko nuo Logan Inn, Logan 
St. ir Atlantic Ave.; iš Cen
tral Brooklyno nuo Geo. Stan
kaus, 67 Hudson Ave.; iš 
Maspetho nuo Zabelskio salės, 
Clinton Ave.

8:30 RYTO basas išeis nuo 
Stanley Mišiūno užeigos, 473 
Grand St., ir nuo “Laisvės”, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
Sts/ Apart važiuojančių bu
sais, iš Brooklyno nemažai 
vyks ir mašinomis.

Greitesniam išvažiavimui ir 
visų smagesniam ūpui pasi
tarnautų, jei visi mananti 
vykti užsisakytų busuose vie
tas iš anksto pas platintojus 
arba “Laisvės” raštinėj. Ke
lionė į abi puses tik $1.75.

Bušai j Philadelphia
Bušai j Philadelphijos organizacijų rengiamą dienraščio 

“Laisvės” 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. rytd,. 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 
J. Jušką, 187 Sands St.

ir

East New York nuo Logan Inn
LOGAN STREET & ATLANTIC AVENUE

2 busai, išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75
Bilietus galime gauti: F. Yakštys bučernėje, 339 Berri-

man St., pas P. Bieliauską, W. Baltrušaitį, M. Misevičie
nę, A. Bieliauskienę, A, Butkauską ir M. Klimą.

RIDGEWOOD, NUO VAIGINIO-ŠAPOLO SALĖS, 
147 Thames St., 1 busas išeis 8 vai. ryte.

išanksto įsigyti busų bilietus, kad užsitikrinti 
sėdynę. Turime pasamdę geriausius busus, naujo- 

įruoštus, tai bus malonus ir linksmas pasivažinėji-

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

mus, apžiūrėsiu pasaulinę pa
rodą ir* pakaks.

Mes gerbiamam svečiui lin
kime geriausios kloties, veli
jant, kad praleisti mėnesiai 
Amerikoje būtųxvieni iš malo
niausių. Mes dar kartą dėkuo- 
jam už pasikalbėjimą su mu
mis.

Su gerbiamu svečiu taip pat 
lankosi amerikiečiuose

PA .ĮIEŠKO JIMAI
Pajieškau savo sesers Magdės, po 

vyru Butanavičienė, taipgi Jos duk- 
tės Marės Butanavičiūtės ir sūnaus 
Vinco Butanavičiaus. Iš Lietuvos į 
J. V. pribuvo daugiau per 30 m. at
gal ir visą laiką gyveno Trenton, 
N. J'. Jei kas žinote kur jie randasi, 
malonėkite pranešti->man, už ką bū
siu labai dėkingas. A. Pajaujis, 329 
E. Center St., Shenandoah, Pa 

(204-210)

Pajieškau John Slick (Shack?— 
Adm.), gyveno du metai algai po 
antrašu 202 South 9th St., Brooklyn, 
N. Y. Kas žino kur jis dabar yra, 
arba tegul pats atsišaukia, būsiu dė
kinga. Miss Paul, 235 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y. (205-206)

žmona Grasilda ir sūnelis Vy-, JŠRANDAVOJIMAI 
LclUl clS.

DR. JONAS ŠLIUPAS

Atostogauja Kanadoj
Jieva Tamulyniutė (Thomp

son) ir maspethiečiai draugai 
Kauliniai (seniai) išvyko ato
stogų į Kanadą. Jieva rašo, 
kad kelione smagi ir kad jie 
sugrįš sekmadienį ar pirma
dienį.

Beje, grįždami namon, jie 
būtinai mano sustoti dienraš
čio “Laisvės” piknike Phila
delphijoj ir ten pasilinksminti 
su tais tūkstančiais mūsų 
draugų ir prietelių, kurie pik
nike dalyvaus.

Pasirandavoja trys kambariai, ga
ru šildomi ir su visais kitais mo
derniškais įtaisymais. Renda priei
nama. Taipogi važinėjimas 'patogus. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreiptis pas M. Dobins, 194 Reid 
Ave., Apt/ A-l, Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Penktadienį, 1 d. rugsėjo įvyks 

prakalbos Piliečių Kliubc, 280 Union 
Avė., 7:30 v. v. Kalbės Thompson ir 
Grikštas. Kviečia visus dalyvauti, 
IWW Komitetas. (204-205)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

— ■ -y ■" -------------- ■ ■' ■ ---------------------------------------------------------- -----------—

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS,
4802 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

jį pažįstame. Prie jo vardo 
dėdami įvairius puošnius žo
džius, mes tik jį galėtume į- 
žeisti. Jį aukštindami, mes jį 
pažemintume. .Todėl mes to 
čia ir nedarome.

—Ak, senatvė, mažai ką 
begaliu,—sako gerbiamas sve
čias, rodydamas savo žilos 
barzdos • plaukus. Amžiumi, 
tiesa,’ Dr. šliupas senas, jau 
aštuntą dešimtį metų eina, 
bet jo darbštumo gali dauge
lis jaunuolių pavydėti. Dr. 
Šliupas kiek sumažėjęs, susi
lenkęs, nebėra to diktumo, 
kokį jis anksčiau turėjo, bet 
kalboje jis toks pat gyvas, 
mėgstąs atvirumą, sąmojų. 
Kalboje senatvės nematyti. Ir 
darbe senatvės dar nėra.

—Laisvamanių skyriai Lie
tuvoje gausėja, plečiasi. “Lai
svoji Mintis” eina didyn ir 
geryn. Anksčiau ji išeidavo 
vieną kartą į mėnesį, dabar 
du. Pasitaikę draugijos val
dyboje kivirčiai suvažiavime 
buvo likviduoti.

—O kaip, daktare, su reli
giniu fanatizmu, ar dar vis jo 
Lietuvoje pasitaiko?

—Pasitaikyt kur nepasitai
kys, bet vis dėlto jis kas kar
tą eina mažyn. Daug vilčių 
mums teikia jaunimas, bažny
čia mažai jam bedaro įtakos..

Be žinių apie laisvamanybę 
svečias atvirai reiškė savo 
nuomonę ir kitais dar aktua
lesniais Lietuvos 
klausimais. Visiem 
žinoma, būtų labai 
dar kartą išgirsti
kalbant viešai, kurioje 
mūsų-salėje. Toks mūsų noras, 
bet turėdami galvoje Dr. Šliu
po amžių, mes esame labai dė
kingi už taip jaukų pasikal
bėjimą ssu mumis ii’ tuo pasi- 
tenkinam. Vis dėlto mes labai 
džiaugtumės išgirdę daktarą 
šliupą kalbant pasaulio paro
doje per lietuvių dieną. Seno 
’r daug nusipelniusio tautai 
mogaus žodis suteiktų tai 

lienai daug daugiau šilumos, 
is sutrauktų ir daugiau lie- 

' uvių.
—Kur nors kitur iš New 

Yorko važiuoti nemanau. Pa
sisvečiuosiu pas dukterį, ap- 

• lankysiu savo senus pažįsta-

Reikalinga Nakvynių
Tik pora savaičių liko iki 

Lietuvių Moterų Šeimoj Kol 
kas dar neturime pakanka
mai nakvynių Seimo atsto
vėms.

Jei kas galite priimti apsi
nakvoti vieną ar daugiau at
stovių, prašom pranešti Sei
mo Komiteto narėms arba 
Nakvynių Parūpinimo Komisi
jai, A. Depsienei arba O. Vi- 
sockienei. Taipgi galima pa
skambinti ^“taisvės” ofisui, 
STAGG 2-3878, ir prašyti d. 
Kavaliauskaitės užrašyt jūsų 
pranešimą.

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 bo used on 
foods, beverages and grocer’s sundries 
of every class, and for machinery for 
preparing displaying and or vending 
same. * (192-209)

REIKALAVIMAI
Ręikalinga senyva arba pųsam- 

žiaus moteris vištų farmoje priė lie
tuvių šeimynos, kad apsiimtų pa
gelbėti mano sirguliuojančiai .mote-1 
riai prie gaspadinystes. Valgis ir 
gulėjimas ant vietos. Darbas žiemą 
ir vasarą. Iš pradžių bus be mokes
čio. Kuri, moteris neturi kur gyven
ti, meldžiam atsišaukti pas Carl 
Wieduttes, Erwinna, Pa. Galite ir 
laiškais atsisaukt. 1 (204-106)

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES’
UP-TO-DATE'

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

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

Gerai Patryę Barberiai

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 ė s a n t • ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

M IMI M M M M M

gyvenimo
Am. liet., 

žingeidu 
Dr. šliupą 

nors

Vietos ir impor- 
k tuotos degtines ir 

vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karsta vakariene. 
Atskiras kamba- v_.. i rys, uzejimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonai EVergreen 7-1661

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas

1 IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

I EH šiomis dienomis Ignas Sutkus
ra Parkele savo taverną į naują vietą

L 18 Puiki Restauracija
| Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus
| alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

Vyry Siūty, Lengvų ir Žieminiu 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!
Overkautai vertės $20.00, dabarSiūtai

Siūtai

Siūtai

RtPUBtK

ar

ar

ar

Overkautai vertes $22.50, dabar

Overkautai vertės $24.50, dabar..

$14.50
$16.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

- NARINS SONS
670 Grand St., į cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

LI9UO{ ITOlr

'xaverasstrumskis'
IŠTAIGA tarnaujanti 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAinOM.

SAVAS PA5 SAVĄ

California 
FORT

Namų Rakandų Krautuve

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

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

•

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

•4-




