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Nieko Nepešė.
Už Guzikučius.
Nejaugi Parduos?
Su Lenkais.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis > 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

“Būriais komunistai jau 
bėga iš Komunistų Partijos, 
bėgkite ir jūs!” Tokį šūkį 
paleido į revoliucinės par
tijos narius trockistai ir lo- 
vestoniečiai. Bandė pasižve-

, joti, bet nieko nepešė. Ir 
nepeš. Ne jiems suskaldyti 
Komunistų Partiją, arba iš
blaškyti jos narius. Tie na
riai puikiai pažįsta tuos 
piktus paukščius.

THE LITHUANIAN DAILY
_____ <♦

LENKAI ATKAKLIAI GINA SAVA
Niekas iš Komunistų Par

tijos nebėga. Jeigu vienas 
kitas susidemoralizavo ir 
pasitraukė, tai jų vieton 
gauta naujų draugų dveja 
tiek.

Prie žydų komunistų 
dienraščio “Freiheit” dirbo 
tūlas poetas Nagiras. Jis 
pabėgo. Nepatinkanti .jam 
nei Sovietų, nei komunistų 
politika. Jis norėtų matyti 
Sovietų žmones karo lauke 
persiimant su vokiečiais.

Tokia to senio poetiška 
siela. Pats visuomet dai
nuoja apie meilę ir dausas, 
o kitiems vėlina numirti už 
svetimus reikalus.

PRANCŪZAI SAKOSI ĮSIVERŽĘ Į VO
KIETIJA; NAZIAI UŽGINČIJA

NAZ1AI UŽĖMĘ KRAKOVĄ; GIRIASI, 
UŽVALDĘ TREČDALĮ LENKIJOS

----- H

Amerikos Lietuvių Motery Seimas

o

An-

“Carl

Hitlerinė Vokietija kerta 
Lenkijai be pasigailėjimo. 
Hitleris nori ją paklupdyti 
ant kelių pirma, negu kitos 
šalys ateis į pasekmingą pa-

Paryžius, rugs. 7. — Keli 
Franci j os laikraščiai prana
šauja, kad Jungtinės Vals
tijos įsitrauks į karą prieš 
Vokietiją.

BERLIN, rugs. 7. — Vo
kiečiai jau tiktai keliolika 
mylių nuo Varšavos ir ata
kuoja ją orlaiviais, kanuolė- 
mis ir tankais.

Bratislava, Slovakija. — 
Slovakų armija įsiveržė 11 
mylių į Lenkiją.

vokiečiams rimto 
Labai bijoma; kad

Ketvirtadienio ryte prasidėjo 1-mas Amerikos Lie
tuvių Moterų Seimas. Dalyvauja 126 Delegatės ir At
stovės iš Įvairių šalių, Miestų ir Kaimų.

Berlin, rugs. 7. — Nazių 
valdžia skelbia, kad vokie
čiai suėmę į neląisvę jau 
“šimtą tūkstančių” Lenki
jos kareivių.

ORAS
Šį penktadienį šilčiau, da

linai apsiniaukę ir būsią lie
taus.

London, rugs. 7. — Apart 
keleivinio laivo “Athenijos,” 
nazių submarinai^paskandi-

BERLIN, rugs. 7. — 
glija dar tik dabar atsiun
tė pirmąjį būrį savo kariuo
menes Į Franci ją karui 
prieš Vokietiją.

Tokio, rugs; 7.— Japoni
jos laikraščiai skelbia, kad 
japonai išvysią iš Chinijos 
amerikonus, anglus ir fran- 
cūzus.

Naziai areštavo 30 lenkų, 
vyrų, moterų ir vaikų, kū

no;; dar keturis’ Anglijos rie nuo viešbučio stogo šau- 
prekybos laivus. dę į Vokietijos kareivius.

New York, rugs. 7. —At
plaukė Amerikos laivas 

^‘Manhattan” su 1,573 ame- 
rikečiais, pabėgusiais nuo 
Europos karo.

Žydų buržuazija tuojau 
Nagirą padarė didvyriu ir 
komunistų vadu. Šaukė ei
linius draugus sekti politi
niai pablūdusio poeto pėdo
mis. Bet pasirodo, kad šis 
poetas niekados nėra pri
klausęs prie Komunistų 
Partijos. Jai tik neva sim
patizavo. O tos simpatijos 
greitai išgaravo, kai iškilo 
karo krizis.

S i 1 p n a d vašiai tokiuose 
kriziuose visuomet išsisijo- 
ja iš revoliuciųių eilių.

Tautininkų ir katalikų 
vadai susirėmė dėl Lietuvių 
Dienos guzikučių. Vieni ki
tiems prikaišioja troškimą 
pasipinigauti. Bet nei vieni, 
nei kiti nespjauna ant ni
kelio.

Tema ir problema labai 
menka. Tautininkai išleido 
atskirus guzikučius ir par
davinėja, pinigus sau ima. 
Bet, girdi, visus Lietuvių 
Dienos Komiteto spaudos 
darbus Komitetas atidavė 
katalikų spaustuvei. Iš to 
jiems buvę nemažai finan
sinės naudos.

Komu nistinis- judėjimas 
nedvejojančiai remia užpul
tą Lenkiją. Jie pasmerkia 
Vokietijos hitlerininkus.

Bet komunistai negali ty
lėti ir nieko nepasakyti apie 
tai, kas lenkus privedė prie 
šios tragedijos. Jie už tai 
turi “padekavoti” Cham- 
berlainui ir visai Anglijos 
imperialistų politikai.

Lenkų valdžios vadai už
kibo ant Chamberlaino meš
kerės kabliuko. Jau visa 
Lenkija bandoma mėsinėti, 
o Anglija ir Franci j a dar 
nedavė 
mūšio.
Anglija ir Franci j a neiš
kirstų tokio šposo, kokį jos 
iškirto Čechoslovaišijai.

Visko gali būti ir visko 
galima laukti iš Chamber
laino ir jo šalininkų.

Paryžius, rugs. 7.,—- Ne
oficialiai pranešama, kad 
francūzai šturmavę vokie
čius ties Belgijos siena ir 
Saarbruckenu; sakoma, kad 
francūzai užėmę kelis vo
kiečių fortukus (“pilbak- 
sius”) ir atstūmę nazius 
kelias mylias atgal, linkon 
Vokietijos tvirtovių sienos 
Limes (arba Siegfried lini- 
jos.)

Francūzų atakose prieš 
vokiečius dalyvavę 600 tan
kų. Jie užkariavę keletą 
nazių miestelių.

(Žymėtina, jog nuo Fran
ci jos Maginot tvirtumų li
nijos yra apie 6 mylios iki 
Vokietijos rubežiaus ir apie 
tiek pat nuo Vokietijos 
tvirtovių linijos iki Franci- 
jos rubežiaus. Taip susida
ro apie 12 mylių pločio “me
keno žemė.”

(Šiuos žodžius berašant, 
pačių francūzų pranešimas 
nesako, kad jie būtų pra
laužę Vokietijos tvirtumų 
sieną.)
Naziai Sako, kad Francūzai 
Nemušę nė Vieno šūvio į 

Vokiečius
Berlin. — Vakariniame 

fronte nei francūzai nei an
glai nemušė dar nė vieno 
šūvio prieš vokiečius, kaip 
sako aukštoji nazių koman
da.

Nazių komandieriai vadi
na “kvailomis pasakomis” 
Paryžiaus pranešimus, kad 
francūzai įsiveržę į Vokie
tijos žemę.

Sulaiko Kapitalą šešiolikos 
Nazių Banką New Yorke

New York. — Vyriausias , 
Valstijos Teismas patvarkė, I 
kad gali . būt sulaikytas 
(“užatačytas”) k a p i t a las 
šešiolikos čiohaipnių Vokie
tijos bankų /už* 30 milionų 
dolerių skolų amerikonams 
ir amerikinėms, įstaigoms.

gelbą. Paskui ir Chamber- 
lainui bus lengviau pasaky
ti: “Ką čia dabar bepada
rysi. Lenkija turi taikytis, 
pasiduoti. Gavęs Lenkiją, 
gal gi Hitleris duosis su- 
kurstyt prieš Sovietų Są
jungą.”

Apie tai Chamberlain ir 
Daladier dieną ir naktį 
sapnuoja. Metai atgal jie 
sušilę ragino Hitlerį veržtis 
Sovietų žemėn ir ją plėšti. 
Jie tyĮėjimi! jam pagelbėsią. 
Bet jų nelaimei, Hitleris 
Sovietų pabijojo ir prieš 
juos kapituliavo.

a————————————

Francūzai Tikisi, Kad Ame
rika “Kariaus” prieš Nazius

SU LENKIJOS UŽKARIAVI
MU NESIBAIGS KARAS
London, rugs. 7. — An

glijos . ministeris pirminin
kas Chamberlain pareiškė 
seime, kad nors Vokietija 
užvaldytų visą Lenkiją, vis 
tiek Anglija ir Franci j a tęs
tų karą prieš Hitlerį.

Lenkai Tebegina Gdy- 
nios Prieplauką

Varšava.—Vokiečiai pasi
skelbė, kad jie atkirto Len
kijos Koridorių, bet lenkai 
dar tebegina savo prieplau
ką Gdynią šiauriniame gale 
to koridoriaus.

Naziai “Pagerbi?” J. 
Pilsudskio Kapa

Berlin. — Kai vokiečiai 
užėmė Krakovą, istorinį 
Lenkijos miestą, jų oficie- 
riai nuėjo į Krakovo Wa- 
welio katedrą x atiduot pa
garbą palaikams Lenkijos 
maršalo Juozo Pilsudskio, 
kurio kūnas tenai palaido
tas.

Vokietijos karininkai pa
ėmė savo globon saugojimą 
Pilsudskio kapo. Dabar die
ną ir naktį prie jo stovi ka-< 
rinė nazių “garbės” sargy-

Vyriausias komandierius 
nazių armijų, generolas von 
Brauchitsh vadina J. Pil
sudskį “didžiu kareiviu, ku
rį Vokietijos armija giliai 
gerbia.”

(Suprantama, jog naziai 
stengiasi tuomi pasigerint 
lenkam ir suminkštint jų 
įnirtimą prieš užpuolikus.)

Vokiečių Didlaivis “Bremen” 
Išsigelbčjęs nuo Anglų
Berlin. — Didis Vokieti

jos keleivinis laivas “Bre
men” paspruko nuo Angli
jos šarvuotlaivių į “Vieną 
bepusiškos' šalies prieplau
ką.” Bet naziai nepaduoda 
tos šalies vardo.
k “Bremen” išplaukė-iš New 
Yorko praeitą trečiadienį. 
Jis yra naujoviškas laivas, 
kaštavęs 20 milionų dolerių.

Dvi jaunos atstovės atvyko iš Kanados; taipgi 
dalyvauja viešnių iš Lietuvos ir daugelis vietinių vieš
nių ir svečių. '

Nuotaika graži. , Seimą sveikino ankstyvosios mo
terų judėjimo veteranės: M. Dundulienė, M. Janonienė, 
Ramanauskiene ir jaunosios energingos darbuotojos, P. 
Matulaitytė iš Kanados, Lietuvių Moterų atstovė, ir J. 
SkeBerdytė, veikėja vidurvakariuose, ir kitos.

Atidaromąją Sesiją veda Seimo Šaukėjų Komiteto 
Pirm. A. Jonikienė.

Sienas ir stalus dabina puokūs rankdarbiai, prezi
diumo stalą puošia gėlės. Delegatės dar registruojasi.

Rep.

Kariniai Pelnagrobiai 
Amer. Smarkiai Kelia 

Maisto Kainas
Washington. — Amerikos 

valdžia žada tyrinėt pelnau 
grobius, kurie-šiomis dieno
mis smarkia pakėlė kainas 
cukraus, kiaušinių, mėsos ir 
kitų maisto 'produktų*

Kompanijos per porą die
nų pakėlė kiaulienos kainą 
net 50 procentų.

New York. — Kai kurio
se New Yorko ir Brookly- 
no -dalyse jau negalima 
gaut pirkt krautuvėse cu
kraus. Kompanijos nepri- 
siunčia jo krautuvėms, nes 
tikisi kur kas brangiau par
duot savo cukrų kariaujan
tiems Europoj kraštams.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė sako, jog maisto 
reikmenų Amerikoj yra pil
nai ir su kaupu; todėl nė
ra jokios priežasties -taip 
brangini valgio produktus.

Anglai Skandina (Nazių Lai
vus, o Naziai Anglų

Beleki, Brazilija. >— Ka
riniai Anglijos laivai bom
bardavo ir paskandino tris 
prekinius Vokietijos laivus 
netoli Pietų Amerikos. Pa
skandintų laivų -vardai — 
“Inn,” “Olinda” ir 
Fritzen.” *

Vyriausias Lenkų Karo 
Vadas Smigly-Rydz 

Nepasitraukė
Paryžius. — L^nkų atsto

vybe užginčija girdus, būk 
pasitraukęs maršalas Smi
gly-Rydz, vyriausias ko- 
ūiandierius Lenkijos armi
jų. Sako, kad tai naziai pa
skleidė tuos girdus.

London, rugs. 7. — Ang
lijos premjeras Chamberlai- 
nas sakė, kad Anglų lėktu
vai bombomis pataikę “du 
ar tris sykius” į 'nazių ka
ro laivus Vokietijos prie
plaukose praeitą pirmadie
nį; bet jis ne tvirtino, kad 
Anglijos lėktuvai būtų pa
skandinę bent vieną Vokie
tijos karo laivą.

Lenkai Šaudo Nazią 
Policininkus

Berlin. — Naziai sako, 
kad nekariškiai lenkai nak
tį nušovė du vokiečius po
licininkus Katowice mieste, 
Lenkijoj. Tie policininkai 
sergėjo rūmą, kur pirmiau 
buvo Lenkų gubernijos val
dyba. Dabar tas rūmas pa
verstas į nazių policijos sto-

Vokiečiai Suėmę “100 
Tūkstančią” Lenką

300 FRANCUOS ORLAIVIŲ 
BOMBARDAVĘ NAZIUS
Paryžius. — Pranešama, 

kad 300 karinių Franci jos 
orlaivių bombardavę Vokie
tijos dirbtuves ir amunici
jos fabrikus Aacheno sri
tyje, vakariniame fronte.

Į Lietuvos Žemę Krinta 
Nazių Bombos

London. —Vokietijos lėk
tuvai numetė kelias bombas 
ir ant Lietuvos žemės, kaip 
praneša radio iš Varšavos. 
Sako, kad naziai laido oro 
bombas “nežiūrėdami, kur 
ir kaip.”

“Anglai” Paskandinę 
“Athenių,” Sako Naziai

Berlin.—Vokietijos spau
da įrodinėja, kad keleivinis 
Anglijos laivas “Athenia” 
buvęs paskandintas pagal 
slaptą įsakymą paties An
glijos karo laivyno minis- 
terio Winstono Churchillio.

Paskutinėmis žiniomis, su 
tuom laivu žuvę 125 žmo
nės. Jame 'buvo 1,418 žmo
nių, tarp jų 315 su Ameri
kos pasportais.

Naziai tvirtina; kad An
glijos valdžia tyčia paskan
dinus tą laivą, idant sukurs- 
tyt Jungtines Valstijas ka- 
ran prieš Vokietiją. Be kit
ko, jie nurodo, jog kai lai
vas buvo torpeduotas, jis vi
siškai neatsišaukė pagelbos 
per radib. Nes, girdi, An
glijos valdžia iš anksto bu
vo tiksliai pasiuntus dauge
lį savo laivų Į vandenis ties 
šiaurine Airija, kur laivas 
“Athenia” buvo torpeduo
tas ir paskandintas. O pro 
tą vietą abelnai mažai An
glijos laivų teplaukiu per 
vandenyną, kaip sako na
ziai.

* Paryžius, rugs. 7. — Ne
oficialiai ^pranešama, kad 
einą francūzų mūšiai su na- 
ziais 90 mylių fronte ir kad 
francūzai kai kur pažengę 
“9 mylias pirmyn” prieš vo
kiečius.

Berlin. — Vokiečiai užė
mė Krakovą, 250,000 gyven
tojų miestą, senąją Lenki
jos sostinę, ir nužygiavo 30 
mylių toliau į rytus. Lenkų 
armija be mūšio pasitrau
kė iš Krakovo. (Tai todėl, 
kad tas miestas stovi tokioj 
pozicijoj, jog lenkam pavo
jinga būtų buvę jį ginti.) 

vokiečiai jau beveik pa
siekė guberninį Lenkijos 
miestą Sandomieržą prie 
Vislos upės.

Berlin, rugs. 7. — Naziai 
sako, kad šiandien jie abel- 
nai nužygiavo 14 mylių pir
myn prieš Lenkiją.

Berlin, rugs. 7. — Naziai 
džiaugiasi, kad jie užėmę 
jau trečdalį Lenkijos ir už
valdę daugiau kaip pusę 
pramonės vietų toje šalyje.

Varšava, rugs. 7. — Len
kai įnirtusiai gina Varšavą 
nuo vokiečių, kurie atakuo
ja Varšavą iš trijų šonų. 
Abelnai vokiečiai randasi 
dar už 21-nos mylios nuo 
Varšavos. ,

Anglijos/ valdžia šaukia 
lenkus žūtbūtinai gint Var- 
'šavą.

(United Press, amerikinė 
žinių agentūra spėja, kad 
naziai paimsią Varšavą per 
kokias 48 valandas. Nes 
Varšava neturi tinkamų 
tvirtovių. Suprantama, kad 
Lenkijos armija pasitrauks 
į geresnes strategines pozi
cijas tarp Vislos, Bugo ir 
Nare v upių ir duos didįjį 
mūšį vokiečiams. Ten len
kai turį ir geresnes tvirto
ves. Lenkam ten būsią pa
togiau gintis, nes ten esą 
klampių vietų, per kurias 
sunku būtų ^pervažiuot mo
torizuotai Hitlerio armijai; 
be to, ten trūksta kelių. O 
Lenkijos raiteliai galį veik
ti ir be kelių.)

USA Armija Kontroliuoja 
Panamos Kanalą

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pervedė Pa
namos Kanalą į tiesioginę 
Amerikos armijos kontrolę. 
Bus krečiami visi laivai, 
praplaukiantieji tuom kanap
ių iš Atlanto Vandenyno, į 
Pacifiko Vandenyną ar at
bulai.

Tuomi Rooseveltas saugo 
Panamos Kanalą nuo kari
nių šnipų, kontrabandos ir 
nuo kokio netikėto užpuoli
mo.
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Lenkijos Laivynas
Lenkai turi jūros pakraščio 140 kilo

metrų. Jeigu Vokietija Dancigo kori
dorių šitame kare užimtų, Lenkija išė
jimo į jūrą nebeturėtų ir tada pagelba 
iš Anglijos ar Franci jos būtų sunkiai 
įmanoma, nes vokiečių minos tą pakraš
tį saugotų. Patys lenkai savo išėjimui į 
jūrą apginti turi tik 20 karinių laivų 
25,240 tonų talpumo. Be šitų laivų Len
kija turi dar tris laivus, nebaigtus sta
tyti. Tų statomųjų laivų tonažas—2,400 
tonų. Karo uostas Gdynia, kurį dabar 
vokiečiai baigia bombarduoti, yra vie
nintelis lenkų uostas. Be jo dar buvo 
statomas kitas karinis uostas Wladis- 
lawowo, bet jis dar nebaigtas ir šiame 
kare vargiai gali būti panaudotas.Dėl L.S.S. Vykdomojo Komiteto 

Pareiškimo
Šeštadienį, rugsėjo mėn. 2 d. Chica- 

gos “Naujienos” atspausdino 52 eilučių 
pareiškimą dėl karo, pasirašytą LSS 
Vykdomojo Komiteto vardu. Karas yra 
baisus, pragaištingas daiktas, visiems 
reikia žinoti, ką reikia daryti šiuo metu, 
kad tas baisus hitlerininkų ir kitų šalių 
fašistų nusikaltimas būtų sustabdytas. 
Ką gi sako apie karą ta Chicagos socia
listų grupė?

Iš 52 to pareiškimo eilučių, 30 eilučių 
paskirta Sovietų Sąjungai ir komunis
tams plūsti. Toji žmonių grupė, pasiva
dinusi socialistais ir toliau tebeina savo 
pareigas; niekinti Sovietų Sąjungą ir 
šmeižti komunistus yra jų amatas. Tad 
ir šiuo baisiu momentu jie kitokio dar
bo nerado. Kada komunistai ir Sovietų 
Sąjunga siūlė kolektyvinį saugumą prieš 
fašistinę agresiją, tie žmonės priešinosi 
tam sumanymui ir sakė, kad Sovietų 
Sąjunga esanti visiškai nestipri, kad tik 
ji esanti burbulas ir demokratinėms vals
tybėms su ja dėtis, neverta. Kai Sovietų 
Sąjunga reikalavo garantijų Pabaltės 
kraštams, tie žmonės rėkė apie raudo
nąjį imperializmą ir tam priešinosi.

Visiems yra žinoma, kad Lenkija nesu
tiko įsileisti Sovietų kariuomenės į savo 
teritoriją ir kad Anglijos ir Prancūzijos 
buržuazija visą laiką priešinosi savisau
gos pakto sudarymui ir todėl jis buvo 
nesudarytas. LSS Vykdomasis Komite
tas to “nežino,” tai “užmiršo.” Jie kal
ba ne apie hitlerinę Vokietiją, kaipo ka
ro kaltininkę, bet apie Sovietų Sąjungą. 
Bet jeigu Sovietų Sąjunga per Lietuvą, 
Latviją ir Lenkiją pasiųstų savo kariuo
menės dalį Hitlerio armijos mušti, tada 
tie patys žmones rėktų apie Stalino im
perializmą.

Jų neapykanta Sovietų Sąjungai yra 
aptemdžiusi jų protą ir kad kažin ką 
Sovietai bedarytų, kaip iki šiol, taip ir 
toliau visvien jiems būtų negerai. Kol 
Sovietų Sąjunga bus gyva, tol jie nei 
vieno gero žodžio nepasakys kaip iki šiol 
nepasakė, o jeigu Sovietų Sąjunga ka
riautų, jie prašytų savo dievą, kad tik ji 
pralaimėtų. Tų žmonių pozicija yra aiš
ki. Jiems karas tik todėl yra blogas, kad 
jame nežūsta socialistinė valstybė.

Lenkija Savo Pavilijone Laiko Lie
tuvos Vėliavą ir Vytį, o Lietuvių

Laikraščius Vilniuje ' 
Konfiskuoja

Lenkija ir dabar vis dar Lietuvą te
belaiko savo valstybės atskilusia provin
cija. Jos pavilijone New Yorko parodo
je yra iškabinta Lietuvos valstybinė vė
liava. Ten pat'yra ir Lietuvos valstybi
nis ženklas-vytis. Lenkijos ponai paro
dos lankytojus nori įtikinti, kad Lietu
va su visais savo valstybiniais ženklais 
yra sena Lenkijos provincija. Lenkijoje 
yra išleisti atvirukai, kuriuose visa Lie
tuva priskirta Lenkijai. Tą atviruką ne
seniai lietuvių laikraštis Vilniuje ėmė ir 
atspausdino, už ką lenkų cenzūra tą 
laikraščio numerį tuojaus konfiskavo? 
Nes dabar, kada "lenkams pasidarė ries
ta, lenkai nebenori piktinti lietuvių, bet 
kam tada lenkų valdžia neįsakė savo at
stovams išimti Lietuvos vėliavą ir Lie-

Prieš Karą ir Reakciją!
Antras Pasaulinis Karas jau naikina 

kultūros ir civilizacijos užkariavimus. 
Kaltė puola ant Vokietijos fašistų agre
sorių, kurie laužė sutartis, puolė vieną 
šalį po kitos, ir pardavingos Anglijos, 
Francijos, Lenkijos buržuazijos, kuri 
visą darė, kad niekais pavertus Sovietų 
Sąjungos nuoširdų darbą apjungimui vi
sų tautų prieš karo agresorius. Seniau 
Lenkijos poniška valdžia sakė, kad ji 
yra pertvaras — nesuleidžia Vokietiją ir 
Sovietų Sąjungą į karą. Kada Vokietis 
jos fašistai pradėjo ruoštis karan prieš 
Lenkiją, Sovietai vėl dėjo pastangas, 
kad Lenkija, Rumunija, Franci j a, Angli
ja, Sovietai, Pabalti jos valstybės, Juodų 
Jūrų kaimynai sudarytų bendrą apsigy
nimo sutartį. Anglijos ir Francijos mu- 
nichieriai suardė Sovietų planus. Pabal
ti jos valstybes sukurstė ir tos pradėjo 
šaukti, kad joms nereikalinga jokia glo
ba. Lenkija tiesiai užreiškė, kad ji ne
priims iš Sovietų karinę jpagelbą, neį
leis nei vieno raudonarmiečio į jos val
domą žemę. Anglijos ir Francijos mu- 
nichieriai rėmė tą Lenkijos poziciją. Ir 
to sėkmėje Sovietų Sąjunga buvo at
stumta nuo bendros kovos prieš karo 
agresorius. Tie, kas kaltina Sovietus, 
tai nesilaiko jokios logikos, jokio proto. 
Jie buvo, yra ir bus Sovietų sistemos 
priešais ir todėl kiekviename svarbes
niame atsitikime pils pamazgas ant So
vietų. Iš jų kitko negalima laukti!

Sovietai neutrališki. Anglijos, Franci
jos ir Lenkijos karo jėgos gali daug 
daugiau gauti medžiaginės pagelbos, 
įvairių reikmenų iš Sovietų, negu Vokie
tija.

Neutrališkos ir Jungtines Valstijos, 
vienok, tie, kurie ant Sovietų Sąjungos 
už neutralitetą šunis karia, tai garbina 
šios šalies neutralitetą. Tas parodo jų 
veidmainiškumą. Juk jeigu kaltinti So
vietus, kam jie neina mušti Vokietiją, 
tai logiškai galima daug daugiau kaltin
ti Jungtines Valstijas, nes ši šalis daly
vavo Versailės Sutarties pasirašyme, nu
statyme rubežių, tame skaičiuje ir Len
kijos rubežių su Vokietija. Bet Jungti
nes Valstijos neutrališkos, šios šalies pi
liečiams nereikia kraują lieti, tai ir tie 
pikti plunksnabraižos girią tokią politi
ką.

Mes priešingi 'kiekvienam plėšikiškam 
karui. Mes kovojome ir kovojame prieš 
fašistų karo agresijas. Mes troškome, 
kad ir mūsų šalis būtų daugiau dirnus 
ir rėmus Sovietų Sąjungos planą — vi- 
šų apsijungimui prieš karo agresorius, 
nes jeigu tokis apsijungimas būt pada
rytas, tai karo nebūtų. Tas neįvyko. 
Mes remiame prezidento Roosėvelto tai
kos politiką. Mes giliai užjaučiame Len
kijos liaudžiai, kurią jos valdžios, An
glijos ir Francijos netikusi politika įstū
mė į tą baisią katastrofą. Mes tikri, kad 
Jungi. Valstijų didžiuma piliečių nuor 
širdžiai užjaučia Lenkijai jos apsigyni
mo kare. Jr šios šalies valdžia ir liau
dis suras būdus, kaip geriausiai pagel
bėjus Lenkijos žmonėms. Suras būdus, 
kaip užduoti smūgį karo agresoriams, o 
demokratiška liaudis nepasiduos ant re- 
akcininkų meškerės, kurie prisidengdami 
Lenkijos šalininkais, tik stiprina reakci
ją ir fašizmą Amerikoje.

Kol kas kare yra iš vie
nos puses Vokietija, iš an
tros — Lenkija, Franėija it 
Anglija. Kada palygini abi 
puses, tai matai didelį skir
tumą. Lėnkija, Francija ir 
Anglija bendrai su koloni
jomis turi apie 600,000,000 
gyventojų, tai daugiau, 
kaip vieną trečdalį viso pa
saulio; apie .18,000,000 ket- 
virfainiškų mylių plotą, ku
riame yra viskas, kas tik 
pasaulyj yra; apie 20,000 
įvairiausių laivų; jos gali 
išstatyti bent penkis kartus 
tokią armiją, kaip Vokieti
jos naziai; jos gali daug 
daugiau pasibudavoti tan
kų, lėktuvų, pasigaminti 
kanuolių ir kitų ginklų. Jos 
ir pinigų turi. Anglijos ir 
Francijos karo laivai jau 
suvijo vokiečių karo ir pre
kybos laivus į prieplaukas, 
žinoma, ne submarinus- Jū
rų “gaspadoriais” bus an
glai ir francūzai.

Vokietija su pavergtais 
kraštais užima apie 260,000 
ketv. mylių, turi apie 88,- 
000,000 gyventojų. Su pra
džia karo įvesta apribavi- 
mas maisto. Spauda prane
ša, kad įvyko demonstraci
jos prieš karą, kad Čecho- 
slovakijoj prasidėjo sukili
mai. Mums atrodo, kad su
kilimams dar peranksti, 
kad tai bus daugiau anglų 
ir francūzų propaganda. 
Vienok, faktas yra, kad Au
strijoj, Čėchoslovakijoj ir 
pačioj Vokietijoj labai daug 
gyventojų neapkenčia bude
lišką nazių režimą, trokšta 
jam minties, dirbs toje link
mėje. Betp<jkaip buvo mūsų 
numatyta—pradžioj Vokie
tijos fašistų karo mašina 
yra galinga.

Mūšiai už Koridorių
Kol kas dideli mūšiai ei

na dar tik tarpe vokiečių ir 
lenkų, francūzai leidžia cir
kuliarus, anglai užsiima lo
kaliniais bombardavimais 
ir , lapelių skleidimu. Tuo 
kartu (Lenkijoj kraujas lie
jasi. , .

Vokietijos fašistai visas 
laikas laikosi įsikibę į karo 
mokslą — žaibo greitumu 
pergalėti. Jie laikosi jo to
dėl, kad numato, kad ilga
me kare negalės atsilaikyti. 
Jię planavo: sumušti prie
šus į kelias dienas ir priver
sti pasiduoti. Rodosi, gyve
nime jau patyrė, kad nei 
Italija tą atsiekė Ethiopi- 
joj, nei Italijos ir Vokieti
jos fašistai* Ispanijoj, nei 
Japonija Chinijoj. Visur ta{iaiko. 
žaibo greitumo taktika su
smuko.

Vokietijos fašistai prisi
rengę ir užpuolė Lenkiją. 
Jiems atrodė, kad suremus 
Lenkijos Koridorių iš Po
meranijos ir Rytų Prūsijos, 
kuris turi vietomis,tik 15 
mylių pločio, tai už kelių 
valandų ir apsijungs jų ar
mijos. O vienok, kelias die
nas lenkai laikėsi suspausti 
iš abiejų pusių. Tas dar 
kartą sumušė nazių žaibo 
greitumo taktiką. Tas dar 
kartą patvirtino, kad nebus 
galirna po 50 arba 100 my
lių į dieną maršuoti, kaip 
Hitlerio armijos vadai ma
nė.

Vienok, Lenkijos Kori
dorius nukirstas, Gdynia 
atskirta.., Pitmą karo* užda- 
vftij Vokietijos fašistai- pa
siekė.

Pasienio Mūšiai ir 
Orlaivynaš

Su mūšiais už Lenkijos 
Koridorių į>rašidėjo mūšiai 
ant 1,700 ttiylių ilgib Len
kijos ir Vokietijos sienų. 
Vokietijos fašistai būdami 
bent keturis kartus galin
gesni ore už Lenkiją puolė 
ją bombarduoti. Čia vėl ne
prisilaikė pagarsėjusios ita
lų generolo G. Due (Dou- 
het) žaibo greitumo takti
kos, kada orlaiviai uždengs 
saulę, šimtais ,ir tūkstan
čiais puls vienu kartu. Ma
tyti, kad Vokietijos fašistai 
pasimokino iš Japonijos 
klaidų Mongolijos Liaudies 
Respublikoj,' kur dideliais 
pulkais japonai puolė mon- 
golus-rusus, kur panešė di
delius nuostolius. Vokietijos 
fašistai užpuolė veik visą 
Lenkiją iš oro, bet puolė 
mažais būreliais. Jie ataka
vo po kelis kartus į dieną, 
daug žmonių išžudė, parali- 
žavo susisiekimą, naikino 
amunicijos ir ginklų sandė
lius ir'fabrikus.
, Pirmieji Kanai

Vokietijos armijos ko
manda kiekvienoj progoj 
griebias taktikos—kanų, ka
da' priešo armija suspau
džia, kaip replėmis, apsu
pa ir muša ant sunaikini
mo.

Vokietijos fašistai pradė
dami pasienio mūšius jau 
ruošė lenkų armijai kanus, 
kad arba didelę dalį sunai
kinus' Lodzio-Lovičo srityj, 
arba užėmus Katovičių, Lo- 
dzio, Kališo, Lenkijos in
dustrinius centrus be dide
lių mūšių ir Lenkijos armi
ją privertus atšokti ant 
Vislos ir Narevo apsigyni
mo linijos.

Vokietijos fašistams ta
me padeda Lenkijos padė
tis, kurią veik apsupę na
ziai. Pravedimui kanų Vo
kietijos armijos komanda 
nutaikė vieną smūgį iš Ry
tų Prūsijos per Mlavą, 
Dziadlowo, Prašnyč, Pul
tušk linkui gelžkelių centro 
Skernievice. Kitą jo pasiti
kimu! iš pietų, per Čensta
kavą, Veluną, Tomaševą 
linkui Skernievica. Lenki
jos žemė čia atsikišus linkui 
Lenkų Koridoriaus. Vokie
tijos armijai tarpas yra 
apie 200 mylių nuo Rytų 
Prūsijos iki Čenstakavos. 
Skernievica yra viduryj, tai 
abiem armijom prisieina 
pereiti po 100 mylių. Vo
kietijos fašistai mano tą 
tarpą įveikti į dvi savaites

, Jeigu Vokietijos fašistai 
galės ’ /vykinti šioj srityj 
ofensyvą, tai Lenkijos ar
mija turės greitai trauktis 
iš Poznanio srities, kad ne
būtų apsupta.
Planuoja Apsupti Varšavą

Vyriausia Lenkijos apsi
gynimo linija eina per 
Saną, Vislą, Narevą upes 
iš pietų į šiaurės. Čia yra 
tvirtumos — Przemysl, 
Demblin (Ivangorod), Mo- 
dlin (Novogeorgievsk),
Pultušk, Ostralenka, Oso- 
vec, Gardinas. Lenkai mano 
ant šios linijos ne tik atsi
laikyti, bet iki to laiko su
daryti. bent 4,000,000 armi
ją, supliekti vokiečius ir 
varyti atgal. Ypatingai, ka
da iš kitos pusės veiks prieš 
Vokietiją Francija ir Ang-

Amerikos Lenkai Ko
munistai Kviečia 
Žmones Gint Lenkiją

Bet jau dabar ateina ži
nių, kad1 Vokietijos fašistai 
ruošiasi apsupti ir šią lini
ją. Iš Rytų Prūsijos jie pla
nuoja ataką ant Gardino, 
Baltstogės ir Brastos ant 
Bugo — į ryt-pietų pusę. Iš 
pietų pusės jie ruošiasi per
eiti Karpatų kalnus Sian- 
ka-Turka srityj, maršuoti j 
šiaurės per Przemyslą, 
Lvovą, Tomaševą, Liubliną 
ant Bresto ant Bugo. Jeigu 
jiems pavyktų ir šie antri 
kanai, tai lenkų armija ar
ba būtų apsupta Varšavos 
srityj ir sunaikinta, arba 
turėtų trauktis linkui So
vietų Sąjungos sienos, kur 
Vokietijos fašistai mano su
varyti ją į Sovietų Sąjun
gą, kaip Ispanijoj jie suva
rė liaudiečius .iš Katalonijos 
į Franci ją.

Bet kiek laiko ims šiuos 
planus, pravesti? Vokietijos 
fašistai mano, mėnesį, du. 
Mums atrodo^ kad. jeigų( 
Francija ir Anglija pradės1, 
energingai veikti prieš Vo
kietiją iš vakarų pusės, tai 
gali Sano - Vislos - Narevo 
frontas laikytis labai ilgai-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerb. Redakcija: Kaip, 
jūs manote, šis karas pasi
baigs? Visokios dabar eina 
kalbos ir spėliojimai.

Skaitytojas.
Atsakymas:

Mes irgi nežinome. Gali
ma tik xspėti. O spėt mes ir
gi spėjam, kad karą pralai
mės hitlerinė Vokietija. 
Talkininkų karinės spėkos 
didesnės už jos spėkas. Jei
gu ir Italija įsitrauktų į ka
rą, vis tiek vargiai galėtų 
atsilaikyti; ,

o i

kumščiais sudeda ištikimybęCiljžmonės iškeltais 
liatidies valdžiai, kuri šiomis dienomis 

sukritišitib fašistu sukilimą.

Lenkų komunistų tautinis 
biuras išleido atsišaukimą į 
New Yorko gyventojus. Ta
me atsišaukime sakoma:

“Lenkijos padėtis nepaly
ginamai būtų buvusi stip
resnė, jeigu Lenkijos vy
riausybė nebūtų atsisakiusi 
nuo Sovietų Sąjungos siū
lomos karinės pagelbos. At
sisakymas nuo siūlomos pa
gelbos ir nutraukimas de
rybų privedė prie Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos ne
puolimo pakto sudarymo.”

“Meluoja tas, kas sako, 
kad Sovietų ir Vokietijos 
nepuolimo sutartis yra są
junga, nukreipta prieš^Len- 
kiją. Tas jpąktas iš tiesų 
Lenkijai pagelbėjo, jis ap
saugojo ją nuo Anglijos ir 
Francūzijos ruošiamos iš
davystės. Sutartis privertė 
šitas valstybes 
tesnę poziciją 
rio agresiją.”

“Lenkijos

užimti tvir- 
prieš Hitle-

pasiuntinys » 
Washingtone Potockis, kai- » 
bedamasis su Amerikos lai
kraščių reporteriais katego
riškai paneigė tą melą, būk 
nepuolimo sutartis pasta
čiusi Lenkiją j pavojingą 
padėtį, Lenkijos interesams 
ji negalinti pakenkti.” 

“Komunistų Partija kvie
čia mobilizuoti visas jėgas 
gynimui Lenkijos nuo hitle
rinės agresijos. Mūsų obal-- 
sis: tegyvuoja Lenkija! Te
gyvuoja laisva demokratinė 
Lenkijos respublika!”

Grigaitis Pats Prieš 
Save Rašo

“Naujienų” rugsėjo 5 die
nos numeryje skaitome:

“Hitlerio susitarimas su 
Stalinu sudavė skaudų smū
gį Taikos frontui,’ bet dar 
^kaudesnį agresoriams. Na
ciams viešai pasirodžius 
vienoje kompanijoje su bol
ševikais, kilo didelis sumiši
mas diktatūrų ir jų rėmė
jų eilėse. Japonija,’’kaip ži
noma, tuojau atsimetė nuo 
fašistų “ašies.” Bet kebliau
sioje padėtyje atsidūrė Mu- 
ssolinis. Jam jau ir šiaip 
buvo vis sunkiau ir sunkiau 
sekti paskui Berlyną, kuris 
visą laiką grobia, o juod- 
marškiniams nieko neduo
da. O kai Hitleris puolė į 
glėbį Maskvai, tai Mussoli- 
niui pasidarė tolimesnis tal
kininkavimas naciams be
veik neįmanomas.” '

Šitam straipsnyje “Nau
jienos” pripažįsta, kad So
vietų ir Vokietijos nepuoli
mo sutartis daugiau paken
kė agresorių frontui, negu 
“taikos.” Ji suardė “anti- 
Kominterno bloką.” Tai yra 
smūgis agresoriams. Vadi- , 
nas, tą sutartį reikia ver
tinti teigiamai. Juk taip. 
Taip rašo vienam puslapyj 
“Naujienos,” o kitam jos 
rėkia prieš Sovietus už tą 
sutartį. Anot patarlės, ku
protą tik grabas išlygins.

Naziai Perspėja Savo Lai
vus Vengt Minų

Berlin. — Naziai per ra
dio pranešė Vokietijos lai
vams, kokių vietų jie turi 
vengt Baltijos ir Šiaurės 
Jūrose. Tai vietos, kur na
ziai yra prisodinę minų, po
vandeninių sprogimų.
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ŽMOGAUS PUIKYBE SUDAUŽYTA
(Biologija — Mokslas apie gyvybę ir sociologija — 

mokslas apie žmonių draugiją

Kodėl Galimą Gyvybė 
ant Mūsų Žemės?

NAUJI IŠRADIMAI. SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Rašo J. Baltrušaitis
Neva apsišvietę, mokyti 

žmonės per tūkstančius 
metų manė, kad žemė yra 
visatos centras; žvaigždės 
—jos žvakutės; saulė—jos 
šildytoja, kaip krosnis, o 
žmogus yra aukščiausia ant 
žemės esybė. Žmonės geres
nį mokslą įgijo ir štai ką 
padarė.

Kopernikas numetė žemę 
nuo visatos centro sosto.

Darwinas pastatė žmogų 
j visų gyvių eilę didžiulėje 
gamtos evoliucijos procesi
joje.

Bet da yra žmonių, ku
rie vos netrūksta iš puiky
bės prieš visą pasaulį ir 
prieš kitus tos pačios že
melės žmones. Mokslinin
kai «sako: tokiems puiko- 
riams turi būt primenama 
laiks nuo laiko, kad žemė 
yra tik menkas gojelis— 
oazas tarpe milionų žvaigž
džių ir žvaigždynų, kad 
daugybė tų mažų žvaigž
delių dangaus mėlynėje yra 
po kelis tūkstančius ir net 
milionus sykių didesnės 
saulės, negu mūsų saulutė.

Tataj jau yra astronomų 
ir1 matematiku žinoma. Per 
teleskopus negalima įžiūrėt, 
kiek ten tarp žvaigždžių 
yra planetų — žemių ir ko
kio didumo, bet nereikia 
abejoti, kad jų yra, kad tos 
saulės jas šildo ir kad jose 
gyvybė yra. Jokiu būdu gy
vybė nėra vien tik žemės 
privilegija.

Bet tas neduoda pasidi
džiavimo progos žemės gy
viams. Pačios žemės gyvy
bė turi labai apribotą plotą, 
ploną juostą žemės pavir
šiuje ir jos ore.

C a r n e g ie’o Institucijos 
biologas, dr. Riddle sako:

“Gyvybės drama yra at
liekama labai apribotoje zo
noje — visai arti paties pa
viršiaus mūsų mažos plane
tos. Net bakterijos, kaip 
jau žinoma, nepasirodo 
aukštesnėse oro eilėse, o ki
ta gyvybė eina žemyn tik
tai iki ribų, kurias vande
nynų gylis pažymi. Visai 
neišrodo, kad kuriame nors 
ankstybesniame žemės isto
rijos laike būtų bųyę kitaip. 
Suakmenėje^jM|feiktų li
kučiai randami akmeninėse 
anglyse ir akmenų sluoks
niuose, dabar kiek tūkstan
čių pėdų po veja, ant ku
rios mes vaikščiojame, bet 
yra tai aišku,, kad tos venos, 
sluoksniai buvo žemės pa
viršius arba okeano grin
dys, kuomet, tas žemės pa
viršius ir vanduo laidojo 
mirusių organizmų kūnus.

“Jeigu, Arabišku Naktų 
ekskursijoje, mes iškiltume 
virš žemės ir žiūrėtume j 
dabartini gyvąjį pasaulį iš 
tolo,—sakysim, iš 24,000 
mylių tolumo, kuris yra 
dešimta mėnulio tolumo da
lis, — mes galėtume teisin
gai suprasti, koks siauras 
gyvybės gardas. Ant to di
delio kamuolio, kuris beveik 
vienu žvilgsniu nuo rytų

iki vakarų būtų matomas, 
mes matyturųe visą gyvybę, 
įkalintą į ploną filmą — 
gyvąją odą, tvirtai pri-' 
gląustą prie pat žemės pa
viršiaus. Kaip dabar mes 
žinome, visa gyvybės pasa
ka sukasi toje vietoje, ^ur 

. yra skysto vandens, su iš- 
1 tirpusiomis žemės drusko- 
j mis jame; kur yra apsčiai 
gazinio rūkščiadario (oxy- 
geno) anglinio dioksido ir 
nitrogeno ir ' kur gyvybių 
paviršiai gali sugert saulės 
šviesą - šilumą nuolatiniam 
liuosos energijos tekėji
mui.”-

Tai tokia gyvybės paslap
tis, toksai — gazinis—mais
tas ir tokia spėka - galybė- 
energija visų" gyvių: ži- 

I buoklės, svirplio, vanago, 
vilko ir žmogaus.

Kuo kas gyvas, kuo gy
vuoja, skirtumo nėra tarp 
augalų, vabzdžių, .paukščių, 
žvėrių ir žmonių.

Mums sako, kad žmogus 
yra aukščiausias ant že
mės, visiį gyvių karalius, o 
tai dėl to, kad turi protą 
ir sielą. Kai kurie žmonės 
aukščiausiai save kelia, ku
pini puikybės, bet tie ma
žiausia žmoniškumo turi. 
Koks gi žmoniškumas tų 
“didžių” žmonių, kurie tik 
karus rengia pasaulyj prieš 
kitus žmones? Koks gi žmo
niškumas žmonių, kurie pa
vergia kitus žmones, griež
tai perski rdami visą žmoni
ją į klases? Jie skaito save 
aukštaja-valdančiąja klase, 
o visi kiti — tai žemoji 
— dirbančioji klasė. 
Kr m jiems skirtis nuo dir
bančiųjų žmonių? Kam 

j jiems išnaudoti juos? Ko
dėl nedaryti visų vienodų 
gyvenimo teisių, jeigu jų 

i protas toks augštas?
Juk tie didžiūnai su savo 

“aukštesniu” protu nieko 
negauna savo gyvybei dau
giau, kaip mes žemieji dar
bo žmonės su “žemu” pro
tu. Gauna visi tik skysto 
vandens su ištirpusiomis 
druskomis, gazinio rūgščia- 
dario, anglies dioksido ir ni
trogeno, o priedams — vi
sai dovanai—šiek tiek sau
lės šviesos. Tai ir viskas.

Žmogaus didybė daužosi, 
tirpsta skystam vandenyj, 
nitrogene ir saulės šviesoje. 
Jeigu jo protas bug augš- 
tesnis už svirplio, vanago ir 
vilko, tai jis paliaus vergęs 
savo giminę, paliaus kūręs 
karus, o įkurs socialistinę- 
komunistinę santvarką. Jau 
yra gera pradžia. Marksas 
ir Leninas pakirto galutinai 
žmogaus pavergėjo puiky
bės sostą. Pradžia yra žmo
nių gyvenimo lygybei. Tuo 
keliu įvyks žmoniškumas.

Kopernikas visatos san- 
tvarkąl perkeitė; Darwinas 
žmogų į gyvių evoliucijos 
glitą pastatė, o Marksas ir 
Leninas įvedė į žmonišku
mo santvarką.

Tai puiki pradžia, kur 
nyksta žmogaus tamsi pui
kybė.

David Dietz jieško pama
tinių sąlygų, kurios gyvybę 
padaro galimu daiktu ant 
mūsų žemės. Kai astrono
mai debatuoja galimybę 
gyvybės ant Marso, kuris 
šiuo tarpu yra arčiausia 
prie mūsų žemės bėgyje 
penkiolikos metų laikotar
pio, sako jis, tai jie daugiau 
ir daugiau susidomi tomis 
laimingomis sąlygomis, ku
rios padaro gyvybę galimu 
daiktu ant mūsų žemės. Tai 
kokios tos sąlygos yra?

Viena jų, Dietz išvedžio- 
ja, yra ta, kad mūsų ’žemė 
randasi nuo saulės taip to
li, kaip ji randasi. Antra są
lyga yra ta, kad mūsų žemė 
yra tokio dydžio, kokio ji
nai yra.

Kaip mes žinome, gyvy
bė galima tiktai tam tikro
je temperatūroje. Tiesa, 
yra tam tikra gyvybės for
ma, kuri gyvena verdančių 
šaltinių vandenyse ir kita 
forma, kuri gyvena ant 
amžinų ledynų Alpų kal
nuose bei Alaskoje. Bet tai 
tįktai išimtis. Abelnai gy
vybė negali pakęsti nei per 
didelio karščio, nei per di
delio šalčio.

Mūsų žemės šilumos kiekį 
kontroliuoja du dalykai — 
vienas, tai žemės tolis nuo 
saulės, antras — storis oro, 
kuris turi žemę apsupęs. 
O oro “plutos” storį ir ga- 
zus, kurie ore randasi, nu
sako žemės dydis.

Pažiūrėkime į planetų to
lį nuo saulės. Planeta Mer
kuris yra taip arti prie sau
lės, iog jos paviršis yra vi

Afrikietis Grūmoja 
Amerikai

Baisus priešas iš Afrikos 
pradeda pulti Pietų Ameri
ką ir gali vėliau ateit ir į 
Jungtines Valstybes. Tas 
priešas—šį sykį ne Hitleris, 
ne Mussolinis, bet afrikinis 
uodas anapheles gambiae 
(toks jo moksliškas var
das). Jis jau Brazilijoj pa
sidarė sau gyvenimą ir vei
siasi sparčiai. Jis baisus 
dėl to, kad nešioja perus 
tokios malerijos, kuri labai 
įkyri žmogui, o tankiai mir
tina liga.

Dabar jau daroma kva- 
rantina prieš tą pavojų. 
Pan-Amerikos oro linijų 
lėktuvai, prieš išlėksiant iš 
Brazilijos, iššlakstomi labai 
atydžiai tam tikru skysti
mu, kad uodas negalėtų gy
vas pasislėpti ir kartu su 
žmogum lakūnu nulėkti į 
kitą šalį.

Sako, šitą uodą susekė 
“detektyvai” Rockefellerio 
Fundacijos mokslininkai 
tuojaus, kaip tik jis atke
liavo su laivu į Natalo 
miestą, Brazilijoje. Pa
prastai sakoma “jis.” Kad 
tai būtų jis tik vienas, tai 
būtų gerai, su juo būtų ga
las. Bet turbūt laivai jų 
daugiau, 'kai vieną, atve
žė... J. B. 

sados raudonai karštas. 
Tad ant jos gyvybė negali
ma. Planeta Venus taipgi 
gal taip arti prie saulės, 
kad jos paviršis yra be ga
lo sausas, sutrukęs. Irgi gy
vybei nepalankus. Daugelis 
astronomų mano, kad tie 
debesys, kurie laiko Venus 
apsupę, yra dulkių debesys.

O kaip su Marsu? Mar
sas yra toliau nuo saulės, 
negu mūsų žemė. Astrono
mai abejoja, ar ant Marso 
paviršiaus temperatūra per 
ekvatorių pakyla aukščiau 
50 laipsnių. Gi naktimis ten 
temperatūra gali nukristi 
iki’ 40 laipsnių žemiau ze
ro. Kitos planetos taip toli 
nuo saulės, jog astronomai 
mano, kad jų paviršius yra 
visuomet sušalęs.

Planeta Merkuris dėl sa
vo mažumo, kaip ir mėnu
lis, visai neturi atmosferos. 
Marsas per vidurį tėra tik 
pusė tiek, kiek mūsų žemė. 
Todėl astronomai, pasak 
Dietz, mano, jog Marsas te
turi visai mažai atmosferos, 
būtent, tik tiek, kiek jos 
randasi už 15 mylių viršuje 
mūsų žemės.

Vadinasi, tik mūsų žemė, 
kūdangi ji yra tokio dydžio, 
jog ji gali turėti tokią at
mosferą, kuri gyvybei prie
lanki, tūri gyvybės buvi
mui tinkamas sąlygas. Ste
bėjimai rodo, kad ant pla
netų Jupiteris, Saturnas, 
Uranus ir Neptūnas, randa
si tokių gazų jų atmosfe
roje, kaip methane ir amo
ni ja. Gi tokiuose gazuose 
gvvybė neeali buioti.

Naujas Lėktuvas- 
Naikmtojas

Jungtinių Valstijų lėktu
vų firma Curtis Wright pa
būdavo j o naujo modelio 
lėktuvą-naikintoią, kuris iš
nyksta dausose į pusantros 
minutos. Tas lėktuvas ski
riamas naikinti didžiuosius 
lėktuvus - bombarduotojus, 
kurie lekia labai aukštai. 
Naujasis lėktuvas į pusan
tros minutos gali iškilt 1,- 
500 metrų (apie 4,900 pė
dų), o į 6 minutas gali iškil
ti 6,000 metrų (apie 19,500 
pėdų). Jis apginkluotas 2 
kulkasvaidžiais, kurie pa
dėti priešakinėj lėktuvo da
ly j. Lėktuvas gali lėkt iki 
480 kilometrų (virš 300 my
lių) į valandą ir lengvai ga
li iškilt iki 10,500 metrų 
aukščio (virš 34,000 pėdų)..

Pagal savo mierą lėktu
vasz gana mažas ir pagal 
savo . išvaizdą panašus į šir
šę. Jo ilgis yra tik 25 pė
dos, o sparnų sieksnis 33 
pėdos. V. R.

Jeigu visas dangus, kurį 
mes matome, būtų taip švie
sus, kaip pilnatis mėnulio, 
tai vistiek būtų tik penkta 
dalis šviesos, kokią mes 
gauname nuo saulės.

1. Kviečių Derlius Du Syk' 
per Metus

Amerikos moksliški žur
nalai dabar daug rašo apie 
stebėtinus žemdirbystės at- 
siekimus Sovietų Sąjungo
je. Sako, pirmą syk pasau
lyje dviderliniai kviečiai iš
auginta Sovietų Sąjungoje. 
Sykį pasėti kviečiai uždera 
du sykiu tais pačiais me
tais. Pirmą kviečių kirtimą 
atlikus, iš jų kelmų išauga 
antra eilė. Taip yra pieti
niame krašte. O toliau į 
šiaurę antroji eilė nespėja; 
nunokti, bet išauga geras 
pašaras. Rašo, k,ad šituos 
kviečius išaugino moksli
ninkas Tsitsin (Cicin?), su
tuokdamas paprastus kvie
čius su varpučiu.

2. Kita Sovietų demons
tracija esanti ta, kad ten 
išauginta bulvės, kurios už
dera du syk per vasarą. Pa
vasario derliaus bulves, iš
kastas, pamirkina skystime 
su 2 procentais etyleno- 
chlorohydrino ir pasodina; 
rudenį būna antras bulve- 
kasis.
3. Naujas Traktorius Atlie

kąs 22 Darbus
Naujos rūšies traktorius, 

specialiai padarytas inspek- 
tams—daržams po stiklais. 
Išradėjas esąs Vagan Mkr- 
tehian (rodos tai klaidin
gai parašyta angliškuose 
žurnaluose).

Traktorius — nelabai di
delė mašina; išrodo lyg se
noviškas limozinas. Elek
tros spėka jis važiuoja įšil- 
gąi languotą lysę ir ją kul
tivuoja, arba sėja, arba ki
tą kokį darbą atlieka. Vi
sokių darbų jis padaro dvi
dešimt du. Jisai atneša dir
vos žemę į lyses, išmėto ir 
išlygina ją, pažymi tarply- 
sius, sėja daržoves, laisto 
jas, ravėja, užkrečia trąšo
mis, apiprunkščia chemika
lais, poleną barsto ant au
galų žiedų, ir tt.

Navatniausia tas, kad 
mašina, važiuodama, atsi
daro stiklinius langus, ku
rie dengia lysę. Tą atlieka 
viduje mašinos sėdintis ve
žėjas patraukdamas tam ti
krus leverius (ričagus). Ru
denį ir pavasarį, kai nerei
kia augalų laistyti, vandens 
tankai atimami; jų vietoj 
įdedami mėšlo arba kitų 
trąšų ’ krėstuvai, arba snie-' 
go valytuvai, etc. Prie šio 
traktoriaus prikabinama ir 
kitos mašinos, kaip va: sė
jamoji mašina, kauptuvas, 
prietaisa gaminimui nafta- 
lino gazo priešais amai*ą, ir 
kitos mašinos pagal reikalą.

Tąjį traktorių-kombainą 
varo trijų kilovatų elektros 
motoras. Taip mechanizuo
tas daržų dirbimas padidi
nąs derlių nuo 40 iki 80 
procentų. Per aštuonias va
landas galima kombainu iš
dirbti du ir šešias dešimt- 
dales hektaro (pusseptinto 
akro); per vieną minutą už
sėja 36 keturkampius me
trus (43. keturk. jardus) 
dirvos.

Fabrikai jau šiemet p ra-, 
dėjo gaminti tuos kombai-1 

nūs.
Išradėjas gavo tokios ma

šinos idėją bedirbdamas 
dengtame (inspektų) ūkyje 
Armėnijoje. Per trejus me
tus jisai savo “išmislą” 
dirbo-perdirbinėjo, iki išto
bulino.

Jisai dabar yra moksli
ninkas Daržovių Auginimo 
Moksliškų Tyrimų Institu
te, Maskvoje.

Nėra abejonės, kad tuo 
išradimu greitai pasinaudos 
ir užsienis; gal greičiausiai 
Amerika. Tenai bus didelė 
pagelba kolektyvinių ūkių

Asfaltas su Kaulais
(Paleontologija)

Sovietų Sąjungoje netoli 
Baku miesto ir Kaspijos 
jūrės atrasta po žeme labai 
daug asfalto, panašiai, kaip 
pagarsėjęs asfalto plotas 
vad. Rancho la Brea, Los 
Angeles apylinkėj, Ameri
koje. Kaspijos asfalto ka
sykloj rado labai daug su
akmenėjusių kaulų įvairių 
žvėrių: liūtų, meškų, hijenų 
ir daugelio jau prieš tūks
tančius amžių išnykusių gy
vių. Prieš nesuskaitomus 
amžius tenai galėjo būti a- 
liejaus ežeras; palengva 
džiūdamas, tirštėdamas 
įtraukė į save daugybę ne
atsargių paukščių ir ketur
kojų gyvių. Tas aliejus da
bar kietas, kaip akmuo ir 
vadinasi asfaltu. Jo ežeras 
turi apie 300 keturkampių 
jardų pločio ir apie du jar
du gilumo.

J. B.

Penkiukių Me/gaičiy 
“Biznis” Puola

Nepaisant,' kad pereitais 
met Jis penktukių Dionniū- 
čių įplaukos sumažėjo ant 
$74,157, tačiaus jos vistiek 
daro dar didelį “biznį.” Per 
paskutinius metus (nuo ko
vo mėn. 1938 m. iki kovo 
mėn. 1939 m.) jos turėjo 
įplaukų $147,909.25. Du •me
tai atgal joms įplaukė 222,- 
066.89. Trys metai atgal jos 
“užsidirbo” arti $300,000.

Vienos mergaitės užlaiky
mas atsieina apie $11,000, 
taigi visų penkių per metus 
užlaikymas kaštuoja $55,- 
000. Vien tik telefono rei
kalams per metus išleidžia
ma $800. Trys globėjai: tei
sėjas Valin, Dr. Dafoe ir 
Oliva Dionne (tėvas) gau
na atlyginimo už “prižiūrė
jimą” po $2,500 kiekvienas; 
ketvirtas globėjas, valdžios 
paskirtas, gauna $1,500. 
Biznio manadžeris Keith 
Munro ima $6,000 metinės 
algos, o sekretorius Wm. 
Flannery gauna $1,800. 
Apart to, nuolatinę algą 
gauna Dr. Dafoe, kaipo 
mergaičių privatinis dakta
ras^ taipgi nursės, patar
nautojai ir policistas. Mer
gaičių tėvas Oliva Dionne, 
apart $2,500, kuriuos jis 
gauna kasmet kaipo globė
jas, per pastaruosius dvejus 

nariams ir nauda visiems 
žmonėms, o šičia — nauda 
tik turtingoms plantatorių 
kompanijoms, bet bankrū- 
tas daugeliui farmerių, be
darbystė daugeliui žemės 
darbininkų. Vienok tai yra 
progresas. Šis privatinės 
nuosavybės progresas, eida
mas skurdinimo keliu, bus 
priežasčia žmonių susiprati
mo, kad reikia jį, progresą, 
išstumti iš privatinio pelno 
vėžių ir įstatyti į naują, 
santvarką, kur nauda bus 
visiems žmonėms.

J. Baltrušaitis;

Nauji Karo Laivai
Jungtinės Valstijos būda

vo jasi du karo laivu su įtal
pa po 35 tūkstančius tonų 
kiekvienas. Juose bus su- ' 
talpyta vėliausi atsiekimai 
laivų budavojimo technikos. 
Jų “inžinai” galinti išvysty
ti iki 100,000 arklių jėgos, 
duos galimybės laivams 
plaukt po 36 mylias į va
landą. Plieno šarvai tų ka
ro laivų bus daug storesnį, 
negu tvirčiausio Anglijos 
laivo “Hood.” Devynios še- 
šiolikcolinės kanuolės galės 
iššaut po vieno tono sunku
mo šovinius į priešo laivą, 
ir paskandint jį pirm, negu 
jis pasirodys ant akiračio ,., 
(horizonto). Kanuolių bokš
tai bus pilnai apsaugoti nuo 
troškinančių gazų. Apsi
saugojimui nuo lėktuvų 
bombų, laivo denis bus ap-

I muštas specialiais plieni
niais šarvais, panašiai kaip 
čerapoko kiautas. Ketur- 
vamzdinės zenitinės kanuo
lės pasitiks priešų lėktuvus • 
beveik be pertraukos einan
čia plienine srove kulkų. 
Viduje laivo dar bus nuties
ta šarvų juosta, kuri garan
tuos saugumą laivo mašine
rijos nuo priešo šovinių.

Apsaugai nuo minų ir tor
pedų, laivas bus apmuštas 
trim eilėm plieninių sienų.

Apart didžiųjų laivų, 
taipgi budavojama kelioli
ka mažų karo laiveliiį, va
dinamų torpediniais kate
riais, kurie galęs plaukt 
negirdėtu iki šiam laikui 'S 
greitumu, — po 60 mylių į 
valandą. V. R.

ĮVAIRŪS DALYKAI
Sakalas (paukštis) gali 

matyt taip mažą daiktą ir | 
iš taip toli, jog žmogus ne- 
gatų jo matyti, kad ir per 
stiprius žiūronus.

—o—
Lėktuvui, lekiančiam po 

120 mylių j valandą, imtų 
600 metų, kol jis aplėktų 
saulę. O žemė tą kelionę at
lieka į vienus metus.

—o—
Anglijos karalius Jurgis 

I (gyvenęs 1660-1727) ne
mokėjo kalbėti angliškai.

Surinko V. R.
metus dar pasiėmė $3,600 iš 
mergaičių iždo.

Mergaičių turtas šiuo lai
ku siekia apie tris ketvir
tadalius miliono dolerių.

V. R.
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lakūnas Harold Dahl, kairėj, kurisAmerikietis 
patekus Ispanijoj i fašisto Franco nelaisvę. Jis 

dar vis nepaliuosuotas.

Kas Galingesnis
Ant Jūrų?

Antras Pasaulinis Karas 
liepsnoja. Aišku, kad labai 
daug reiškia tas, kas vieš
patauja ant jūrų. Pereita
me Pasauliniame Kare jū
ras “valdė” Anglija, Fran- 
cija ir jų talkininkai. Bet 
ir tada Vokietija, jos sub
marinai, p a d a rė baisiai 
daug talkininkams nuosto
lių. Pereitame kare apie 
7,000 įvairių karo, prekybos 
ir kitokių laivų nuskandi
no submarinai. Buvo 
mentai, kada atrodė, 
Anglija bus numaryta 
du ir prakiš karą.

Kokie Laivynai?
Nors tikrą skaičių karo 

laivų negalima žinoti, nes 
vieni pasensta, kitus nau
jus pastato, trečius taiso, o 
prie to, kiekviena šalis sle
pia savo karo jėgas. Bet 
remiantis tais dokumentais, 
kurie žinomi, čia paduosim 
tūlas žinias.

ANGLIJA dabar turi 324 
pirmos rūšies karo laivus, 
jų tarpe: 15 šarvuočių; 59 
kruzerius; 4 priešlėktuvi
nius laivus; 9 orlaivių ve-j

mo- 
kad 
ba-

vynas skaitomas lygiu su 
Anglijos.

JAPONIJA turi: 10 šar
vuočių; 6 orlaivių vežikus; 
39 kruzerius; 114 naikinto
jų; 62 submarinų ir daug 
kitų laivų. Ji slepia būda
vo j imo programą, bet nu
matoma, kad budavoja: 4 
šarvuočius po 48,000 tonų 
įtalpos, kurie bus ginkluoti 
16-kos coliu kanuolėmis; 1 
orlaivių vežiką; kelis kru
zerius; 8 naikintojus ir 
daug submarinu.

FRANCIJA turi: 7 šar
vuočius; 2 orlaivių vežikus; 
19 kruzerių; 69 naikintojus; 
80 submarinų ir daug pa- 
gelbinių laivų. Jos laivynas 
turi apie 550,000 tonų įtal
pos. Ji budavoja: 4 šarvuo
čius, su 15-kos colių kanuo- 

ilėmis; 2 orlaivių vežikus; 
19 naikintojų; 22 submari- 
nus ir nemažai kitų laivų, 
bendrai 280,000 tonų naujų 
laivu.

ITALIJA turi: 6 šarvuo
čius; 19 kruzerių; 110 nai-

šistai ves submarinų karą. 
Dabar submarinai yra daug 
greitesni, didesni, galinges
ni, kaip jie buvo laike Pir
mo Pasaulinio Karo. Vo
kietijos fašistai gal tik ret- 
kartėmis bandys susikirsti 
ant jūrų su savo priešų ka
ro laivais, taip jie puls pa-

gelba submarinų, kad su- 
trukdžius Anglijos ir Fran
ci jos susisiekimą su koloni
jomis, pervežimą žalių me
džiagų, armijos ir 
šio karo vyriausi 
atsibus ore ir ant 
mio, bet ne jūroj.

t.t. Tai 
mūšiai 
sausže-

Laisvoji Sakykla
TEISMAS IŠTEISINO 
DAKTARŲ TRUSTĄ

Keli mėnesiai atgal laik
raščiai skelbė tikra, negir
dėta naujiena, būtent, tai, 
kadt Amerikos gydytojų 
draugija — American Me
dical Association — esanti 
ne kas kita, kaip tik trus
tas. Ir šitų trustą turėsianti 
valdžia uždaryti, išskirstyti 
ar kaip kitaip nubausti.

Tas baudimas prasidėjo 
Washingtono mieste.

Tenai įvairūs valdininkai, 
biurokratijos nariai, susidė
jo į savotišką draugiją — 
kooperatyviško g y d y m osi 
draugiją.

Amerikos Medikalinė As- 
sociacija savo nariams dak
tarams- neleido praktikuoti 
tokios “kooperatyviškos” 
gydymosi draugijos samdi
ninko daktaro rolėje, nes 
tas,' esą, kenktų if jo moks-

Valdininkai pakėlė lermą, 
kad ta medikalinė associa- 
cija esanti — trustas, nes 
varžo savo narius ir tt.

Kolumbijos Distrikto tei
smas šiomis dienomis nu
sprendė, kad daktarų drau
gija nėra trustas; jų užsi
ėmimas nėra paprastas biz
nis, yra jhxifesija,

Buvo, iš tiesų, stebėtina,

kai tūli redaktoriai rašė, 
jog ta daktarų draugija 
esanti trustas. Kiekvienas 
daktaras pats* sau vienas 
dirba, na, galima sakyti, 
sau biznį daro, nesamdy- 
mas pulko darbininkų į sa
vo fabriką. Tai dabar, pa
sakykite, kaip jis gali būt 
“trusto” nariu?

Yra gydytojų, su įvairio
mis specialybėmis, kurie 
susideda, įsirengia didelį 
kontorą, ir kad jau sugriebs 
pacijentą, tai nepaleis. Va
ro jį per visą šerengą, kur 
kiekvienas išgniaužo, iš
barškina jo kūną, pagaliaus 
viens ar du technikai su 
mikroskopu, su Roentgeno 
spindulių mašina su j ieško, 
koki ligos velniukai jo vi
duje slapstosi. Už tą viską 
pači j en tas užmoka ne ma
žiau, kai 75 dolerius. O pas
kui, jei jis nori, tai jį gy
dys. Kad ne viens, tai kits 
daktaras jį išgydys. Gal 
būt.

Ar šitokia daktarų grupė 
galima pavadinti trustu? 
Man rodos, ne. Tai jų ko
operacija, ar partnerystė. 
Ne tik ne trustas, bet net 
ir ne kompanija, kaip šį žo
dį Amerikoje suprantame. 
O minėta associacija nė to
kio biznio nedaro.

J. Baltrušaitis.

je suteikus pirmąją pagalbą, 
nelaimingoji specialia auto- 
motrisa išvežta Kaunan. Tai 
gražus gelžkelių valdybos 
ž estas.

Nelaimingas įvykis įvyko 
taip: Iš Vilniaus vėluojąs 
traukinys vežė vilniečių eks
kursiją. Traukinys vėlavo. 
Užuot prasilenkti Pravieniškė
se, prasilenkė Kaišiadoryse. 
Tai buvo' netikėtas dalykas. 
Stepkauskaitė buvo pasiren
gusi važiuoti į Kauną, stovė
jo žemiau rampos — jos ne
peržengusi — ir stebėjo eks
kursantus,
no atvažiavo 
traukinys, 
nesuspėjo 
po auka, 
žmonių.

Pittsburgh, Pa.

LIETUVOS ŽINIOS

ji

mą pripažino labai sunkiu ir 
pasiūlė skubiai išvežti ligoni
nėn.

Tuo tarpu iš Kau- 
labai greitai 

todėl nelaimingoji 
susiorientuoti ir ta- 
Perone buvo daug

KAIŠIADORYS

Labai Sužalojo Darbininką

šiomis dienomis Kaišiado
ryse prie Strumilos durpių 
kasyklos durpių . nešėjas-tro- 
sas darbininkui Dzimitrui Ko
stui nupjovė visus keturis de
šiniosios rankos pirštus, palie
kant tik nykštį. Pirštai nu
pjauti iki delno.

Durpyno darbininkai ap
drausti Draudimo nuo nelai
mingų atsitikimų kasoj.

PIETŲ AFRIKA PA
SKELBĖ KARĄ NAZIAM

Pietų Afrikos Sąjungos 
seimas 80 balsų prieš 67 nu
tarė paskelbt karą prieš 
Vokietiją, bet nesiųst savo 
kariuomenės prieš nazius. 
(Pietų Afrikos Sąjunga yra 
Anglijos pusiau- kolonija.)

Važiuodami j Pasaulinę Pa
rodą Užvažiuokite pas

Vincą Karloną
Jis draugiškai jus priims ir 

patarnaus visokiais gėri
mais ir valgiais.

Logan Bar & Grill
Degtines, Vynai ir Alus

kintojų; 100 'Submarinų ir tus. 
nemažai pagelbinių laivų.įdėlis 
Jos laivynas turi 500,000- p-

žikus; 18 naikintojų vadus; i t°nlT Ji budavoja:
161 naikintoją ir 58 sub- vu°cius po 3o,000 tonų, gin-

4 šar-

PANEVĖŽYS
Laikas Sutvarkyti

Mieste dar iki šiolei mažie- 
gatvių gėlių pardavėjai įky

riai tebeprašo pirkti gėlių, gi 
nepirkus—aukoti nors 5 cen- 

Nenorint gėlių pirkti di- 
s vargas jais atsikratyti. 

Tai yra me kas kita, kaip el
getavimas, o jo mokosi maži 
vaikai.

PRANEŠIMAS
Tėmykit atydžiai, 

North Sides dvi garbingos or
ganizacijos, tai yra: Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 160 
kuopa ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos 87 kuopa rengia 
didelį išvažiavimą rugsėjo 10 
d., Library sode, I. Marke
vich farmoj. Tai neapsako
mai graži vieta, panaši į pa
sakišką rojų. Ne vienas liks 
nustebintas atsilankęs į tokią 
vietą. Atsilankydąmi į pa
rengimus mes atliekam gar
bingą, aukštą ir prakilnų dar
bą. Mes žinome, kad kožna 
organizacija siekia geresnio 
tikslo, savo pagerinimo.

Pasilinksminimas prasidės

kad

kaip 11 vai. dieną ir tęsis iki 
vėlybos nakties. Gaspadinės 
yra pas rengusios pasitikti 
svečius su įvairiais valgiais ne 
kaip ant paprasto pikniko. 
Rengėjai taipgi pasirengę 
svečius pamylėti ir gerą or
kestrą pasišokimui duos. 
Svarbu žymėt, kad į šį puikų 
išvažiavimą įžanga dykai.

Kelrodis: Paimk Charleroi 
karą mieste. Ant kožnos karo 
stoties, kaip tai: Grand St., Li
berty Ave. ir Wood St. Ir iš
lipk ant Simmon Sta.; sker
sai rėvą ir piknikas. Mašino
mis važiuojant, paimt Route 
88 ir važiuot iki Library Gulf 
station, nuo Gulf station sukt 
po kairei iki Beer Garden,— 
čia ir piknikas.

Širdingai visus kviečiame.
Rengimo Komitetas.

Pasaulinė Paroda 
Jūsų Namuose

1--
New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto' 
Paveikslu Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.
Albumo kaina 25c knyga

< •
Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies

to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

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

Prašome tuojaus siųsti užsakymus.šiuom antrašu:

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

marinus. Prie to, 135 kito- šluoti 15-kos colių kanuo- 
kius karo laivus, kaip tai:i^m*s’ 12 greitų kruzerių, 
minininkus, minų statyto-: Į6 naikintojų,.20 submarinų 
jus, minų šlavikus. Ji turi J1’ skaičių kitų laivų, 
daug prekybos ir pasažieri- i BeJjdraiJM6,000 tonų. 
nių laivų, kurie bus pavers- ■ - —
ti į karo pagelbinius laivus. vtiQcius;

Anglija statosi dar 9 šar
vuočius, 5 po 35,000 tonų 
kiekvieną, kurie bus- gink
luoti 14-kos colių gerklių 
kanuolėmis; 4 po 40,000 to
nų, kurie bus ginkluoti 16- 
kos colių kanuolėmis; 6 or
laivių vežikus; 25 kruze- 
rius; 43. minininkus ir 19 
submarinų. Anglijos karo 
laivynas turi arti 2,000,000 
tonų įtalpos ir dar 700,000 
tonų budavojasi. Ji galin
giausia ant jūrų.

JUNGT. VALSTIJOS tu- 
ri: 15 šarvuočių; 37 kruze
rių; 5 orlaivių vežikus; 206 
naikintojų ir 90 submarinų. 
Jos budavoja: 6 šarvuočius, 
4 po 35,000 tonų kiekvienas 
ir 2 po 45,000, kurie bus 
ginkluoti 16-kos colių ka
nuolėmis; 2 orlaivių veži
kus; 6 kruzerius; 48 naikin- 
tbjus ir 24 submarinus. Prie 
to jos turi daug pagelbinių 
laivų ir nemažai jų budavo
ja. Jungt. Valstijų karo lai-

VOKIETIJA turi: 5 šar- 
; 9 kruzerius; 36 

naikintojus, apie 60 subma
rinų ir daug mažų laivelių. 
Prie to, žinoma, kad ji bu- 
davoja: 4 šarvuočius po 35,- 
000 tonų įtalpos (du jau ant 
vandens nuleisti); 2 šarvuo
čius po 40,000 tonų, kurie 
bus ginkluoti 15-kos colių 
kanuolėmis; 6 kruzerius; 18 
naikintojų ir 40 submarinų. 
Jos laivynas yra apie 300,- 
000 tonų ir apie 280,000 to
nų budavoja naujų laivų.

Vėl Submarinų Karas
Lenkijos laivynas mažas 

ir rolės nesuvaidins. Bet 
jeigu ir Italijos fašistai iš
stotų prieš Franci j a ir An
gliją, tai ir tada fašistų lai
vynas bus daug mažesnis, 
kaip Franci jos ir Anglijos. 
Vienok dėka geografinei 
padėčiai Vokietijos fašistai 
viešpataus Baltijos jūroj, o 
Italijos fašistai gali pada
ryti daug nuostolių Franci- 

| jai ir Anglijai Viduržemio 
! Jūroj. Kitur Vokietijos fa-

Brangsta Butai
Paskutiniuoju metu 

prastai pabrango butai. Namų 
savininkai kelia butų nuomas 
kiek begalėdami. Iškraustyti 
nuomininkus iš butų savinin
kai naudoja savo rūšies prie
mones, atsako butus, suras
dami visokių fiktyvių priemo
nių : tariamui remontui, šir
dies ligos, negalėjimas laipio
ti į antrus, trečius aukštus ir 
ti. Tačiau pasirodo, kad tuo
jau pakėlę žymiai jų nuomą 
tuos butus išnuomoja kitiems. 

o Reikėtų su nesąžiningais na
mų savininkais pradėti vesti 
atkaklią kovą ir juos arti
miausioje ateityje sudrausti.

nepa-

Šaulių Teatras
Prieš kurį laiką pradėtas 

remontas šaulių Teatre. Galu
tinai, kapitaliniai remontuo
jant sutvarkoma apačioje bu
feto patalpa, kur greta 
giamas ponių kambarys.

įren-

Sumušė Draugą
Rugpjūčio 5 d. K. Tamo

šiūnas jr Pr. Jankūnas, abu 
Viešvilės kaimo, Šeduvos 
valsčiaus, gyventojai kelyje 
Šeduva-Prastavonių km. pa
laukę savo draugo M. Kani
šausko, apie 22 metų amžiaus, 
jį gerokai sumušė apspardy- 
darni kojomis. Šeduvos gy
dytojas Vitėnas jo sumuši-

Norėjo Pavogti Pakinktus
Rugpjūčio 3 d. V. Sargau- 

tienė atvažiavo į Krekenavos 
nugriebimo punktą ir paliko 
kieme pakinkytą su vežimu 
arklį. Tuomet A. Juchncvi- 
čienė atsikinkė iš ratų arklį, 
pasiėmė pavalkus, apinasrj, 
vadeles ir nusinešusi toliau 
juos paslėpė. Minėti daiktai 
atrasti ir grąžinti nukentėju
siai.

61-28 Grand Avė.
Maspeth, L. I., N. Y.

— o —
Važiuojant iš Brooklyn© į 

Pasaulinę Parodą arba iš Pa
rodos į Brooklyną pas Karloną 
—pakeliui.

Lietuviams Lankantiems
PASAULINĘ PARODU

Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Fėrų * AND

Fairview Restaurant & Bar

Traukinys Sužalojo Mergaitę
Rugpjūčio 12 d. Kaišiado

rių gelžkelio stotyje Kauno- 
Varšuvos traukinys sunkiai 
sužalojo Eleną Stepkauskaitę, 
17 metų, amžiaus, gyv. Jat- 
konių km., Kaišiadorių valsč.\ 
Jai keliose vietose pramušta 
galva ir nupjauta kairioji 
ranka iki peties.

Trakų apskrities ligoninė-

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

Iš senų padarau 
. lūs i r krajavus 
I n a u jus paveiksiu sudarau su ame-
■ rikoniškais. Rėi-
■ kalui esant ir 
Hpadidinu tokio 
k dydžio, kokio pa- 
T geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKESJONAS

Marlon St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

512
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IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

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

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai
Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyt. 61 įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance į forus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115

NAUJIENA NEWARKUI!

GERBIAMIEJI! LANKYKITE

Geo. Kaminsko ir SunŲ 
drabužių krautuvę, nes dabar 
pats laikas. Jau gavome rude
niui 2,000 naujų vilnonių ir ne- 
vilnonių blankietų. Jie yra viso
kių kainų nuo $1.00 iki $15.00.

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

Turime puikų sandėlį 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.
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„BROOKLYN BRIEFS..
By Franya

Friday.
Remember when I stated last 

week that the bass and tenor sec
tion were given individual tutoring- 
—well, the alto section received the 
same this week. It seems that the 
altos, who have very little trouble 
with their parts were stumped by 
one of the songs titled “O Varge— 
Varge” from the operetta which will 

^be presented this October.
. Was surprising to see that so 

* very few members attended the re
hearsal. The tenor section account
ed for only 3 members. Where were 
Nickie, Peter and Johnny Blass?

If anyone is good at mysteries— 
here’s one t(į solve. Every now and 
then our rehearsal is prolonged— 
last Friday it was 11:15 when 
teacher played the final notes of 
a song on the piano and as we sang 
and held the last notes heard her 
say, “Twas good, good nite” bring
ing an abrupt ending to rehearsal. 
Course we, not having eyes in the 
back of our heads were unable fto 
see who was in the doorway anm 
who was he watching?
Sunday.

Yes, the annual trip to the Laisve 
Picnic in Philadelphia. A total of 8 
buses left the well-known corner of 
Lorimer and Ten Eyck Streets. Tis 
strange how the chorus members 
start off on a bus trip—the girls 
will seat themselves together with 
their chums for partners and the 

i boys likewise with their pals. When 
the bus has gone a few miles, one 

’ by one. they shift around until 
practically everyone has a different 
partner than the one they started 
out with.

Once on the road the usual 
songs were sung—candy, nuts, fruit, 
and sandwiches were passed around 
by the thoughtful ones, Lillian L., 
Emily, Frances, Anne and Helen, 
for one does get hungry when rid
ing in the fresh air.

The trip was well on its way 
when most of us began to get rest
less—and many small incidents took 
place.

į Tony Yakstis was seen playing 
\ mother to Joe McGill—who was
\ comfortably snuggled in mother’s 

lap.
Why is it some of our boys will 

insist on smoking those awful ci
gars on a trip—how about it John 
A., J. G. and Leo?

I believe that Stanley, the gent
leman who kept Anne Wagnis com- 

♦ 'pany—is new to us as it was the 
first time I had noticed him with 
our crowd. ManypL-tbe girls were 
waiting for an^mtroduction, but it 
seems to me he was introduced to 
one who was quite able to keep him 
interested. I

Hilda seemed very restless—I 
wonder what caused that restless
ness the uncomfortable back seat or 
didn’t that certain someone come?

Going to Philly the bus made one 
rest stop, after which, when well 
on our way, we noticed that Fran
ces Walasin was missing. After an 
inquiry, T. Y. let it be known that
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she had made arrangements on an
other bus for the rest of the jour
ney. Of course, we don’t know if 
Kay M. was in it but someone 
must have prompted this sudden 
change of buses.'

Arriving at the picnic we disco
vered that the weather had turned 
quite warm. The members quickly 
separated into groups—some went 
on a short hike—others ate and 
still others just walked around to 
see who was where.

The bus then became a sort of 
a home where one could, come back 
to after walking around the grove 
and wanting to see friends whom 
they missed.

Frances S. was seen writing a 
letter but it was only to her sister 
in Chicago—those around her were 
doubtful—but were convinced when 
shown the salutation “Dear Joy.”

The lipstick that John Adams 
wore unknowingly around the grove 
was the exact shade that Albina 
Debs wears—J. A. insists he doesn’t 
>fww how he acquired this bit of 
cosmetic.

Kaunuk and her hubby Vote left 
the picnic early as they were on 
their way for a week’s vacation in 
Kaunuk’s home town — Mahanoy 
City, Pa. to visit the folks.

Elsie Gasunas, Mary Sineus, Anne 
Wagnis, Frances Seselgis and a fevy 
other girls were seen gathering sig
natures on petitions asking for the 
release of Lithuanian Political pro- 
soners in Lithuania.

Nicky Pakai turned bartender for 
the day as the bar was shorthanded 
and he saw to it that the Brooklyn
ites were not without some beve
rage to quench their thirst.

With each day growing shorter 
and shorter without realization that 
summer is drawing to a close— 
night fell and soon everyone was 
homeward bound.

One by one the busses left and 
soon we were on our way—sleepy, 
tired, we once more seated our
selves and on we went. The trip 
home was gay—singing laughing, 
with the exception of those who 
dozed off.

It seemed like no time at all 
when we reached that famous cor
ner of ours and once again we bade 
each other good nite and went on 
our way to our homes, and the 
Philly Picnic was another one to 
be tucked away for our Memory 
Books.
Monday.

A group of admirers of the great 
outdoors and open spaces spent the 
entire holiday, it was a holiday, you 
know, (Laboi' Day) at the beautiful 
Palisades.

This happy group consisted of 
Beatty, Mary B., Frances, John and 
Adam Stupor and John Grybas. 
They spent the day hiking, resting 
and broiling steaks over open fires, 
eating and enjoying the .scenery.

Personal—Olga Wagnis, a “Build
er” arrived home after spending a 
month’s vacation in Maine.

Brooklyn Owl 
At Pa. Picnic

The Owl
Sees All—Tells Some!

Once again the Aido Chorus en
joyed a trip to Eddington, Pa. The 
girls as usual, were well supplied 
with food and stuff which they 
shared with the boys. I guess that’s 
the reason for their popularity. 
They fed the boys well, who in re
turn, rewarded them heartily.

Inasmuch as canaries are con
cerned, it’s a well known fact that 
all good canaries stop warbling and 
sleep when darkness comes, but not 
so with our canaries, they sang 
well into the morning.

Now for some real noosey noos... 
John A.... was seen with his 
trousers above his knees so that 
everyone could admire his beautiful 
legs. He does’nt believe in hard 

# (heart) labor, so Laura did the 
work (and well too!).

Alda? Your husband looked lone
some, you should have come. Teach 
got the chorus in tune with her 
faithful pitch-pipe, so of course we 

* sang well. Why didn’t you stay with 
us, did that, dark youpg man oc
cupy so much of your time, Aldo
na ?

Who was the handsome young 
man with Anne W...? We’d like an 
introduction please!

Something different in twosomes. 
Leo with Frances S. (Or was it 
Moonlove?) ... Mary S. with a 
good-looking chap (sorry we don’t 
know his name) ... Frances W. 
with a very sociable fellow. His 
name ? Skeets, to you... Joe M. 
keeping the angels busy, he was the 
nearest to heaven he’ll ever get.... 
Why so quiet and bored looking 
Tony N... and Lillian ? Is Al. D.

- Mels new heart interest? They did

Lith Day Celebrated 
At World’s Fair 
Sunday, Sept. 10th

I

Crowds of Lithuanians will no 
doubt be the main attraction at the 
World’s Fair this coming Sunday. 
Many of the old folks aided by the 
younger generation will witness the 
gala celebration of Lithuanian Day 
and reminisce over the “ould sod” 
when objects, displays and other 
things dear to the heart of Lith
uanians are witnessed.

The proceedings will start early 
in the morning and it is advised 
that everyone come early and see 
the parade, hear the chorus’ and 
witness the proceedings *as a whole.

EXTRA!
Earl Browder, National Secretary 

of the Communist t’arty, now ap
pearing before the Dies Committee, 
will be the principle speaker at a 
rally Monday, Sept. 11, in Madison 
Sq. Garden to celebrate the 20th 
anniversary of the Party’s founding, 
it was announced today.

In addition to celebration of the 
anniversary, the meeting will pro
test the Nazi invasion of Poland and 
will proclaim a pehce policy for the 
United States.

Four of Joe E. Brown’s miniature 
Yorkshires were winners at the Ma
libu Dog show recently. Joe, now 
working in Paramount’s “$1,000 A 
Touchdown,” has just added a new 
champion French poodle to his dog 
family.

N. J.-N. Y. LDS’ers 
Clash in Softball on 
Sunday, Sept. 10th
The final game of the Metropol

itan Softball Tourney will be played 
this Sunday, September 10th at 
9:30 a. m. in Newark, New Jersey. 
The game will be played at Branch 
Brook Park Reservoir and the ap
pointed time must be considered by 
all teams.

If teams are not present at the 
park at 9:30 sharp an immediate 
forfeit will result. The reason for 
this is that the field is available 
only until 12:00 noon.

As things stand now, the main 
battle will be between the Maspeth 
“Cavalcades” and the Newark “to- 
DeStars.” Whoever comes out best 
in the game, walks off with the 
trophy which will be presented by 
the Metropolitan Youth Council.

Come out and cheer your team 
on to victory.

Worcester LDS’ers 
Prepare Comeback
Brrr’! Look what a cold wind 

from Worcester blew in! It seems 
that the Worcesterites hibernate 
early, no response to letters from 
’em. Can’t you read? Tony Vasaris 
writes regularly but Billy D.... 
does nothing about it. Is that the 
way to act?

At our recent weenie-roast, sevr 
erai unexpected members attended. 
Boy, was I surprised! We made 
a great deal of profit on it, didn’t 
we? Who said Worcester was lazy? 
Does that show it?...’ (Yes).

Well anyway, were trying awfully 
hard to get new members into the 
LDS, but what the heck, they’re 
not wanting to join. Sumpin gotta 
be done, and done soon!

Society News
Mildred Davidonis is flashing a 

sparkler on you know which finger 
—what about your plans to be a 
school marm, Millie?

Walter Kubilius visited here for 
a while. His comment on Worcester 
gals, “They sure do grow small.” 
Wai incidently is, six foot six.

Al D... and Al. P... are 
grouchy for the past month, cause 
they’re not accomplishing much in 
the line of sports. They can be 
seen playing singles in tennis at 
the local park. What form! What a 
sport?...

Back to Normal
Come on gang, lets get to work! 

New members, fall activities, and 
fall sports are waiting for LDS’ers.

We’ve got a honey of an invite 
to a “Moonlite Frolic” from the 
Lawrence LDS—a new sheep in the 
fold. It’s slated’for September 16th. 
How about a couple of cars forjthe 
night? Tickets are available from 
our branch secretary, Albert Dup- 
sha.

Don’t forget that the monthly 
branch meeting takes place on Sept
ember 5th, at Julia Wallent’s home, 
30 Suffield St. Lets all be present. 
Okay?

In the meantime, when are we 
going to hear that Worcester has 
obtained its 15 members? Why 
doesn’t someone send for more 
membership blanks?

Editor Sacal, seems to be doing 
a pretty good job on the Laisve 
Youth Section. How’s chances for 
making the page a bit homier?

Again a reminder in case you’ve 
forgotten, the meeting of the branch 
is Sept. 5th — 30 Suffield St.

Renegade Reporter.

Detroit LDS Plays 
Cleveland Leaders 
on Sunday, Sept. 10

DETROIT. — At long last every
thing has been arranged for the 
much heralded softball contest 
between the Cleveland LeaDerS arid 
the Detroit LDS’ers, it was learned 
here last week.

According to' the report, the Det
roit team and supporters will em
bark Sat., September 9 for Cleve
land, and ori the following day will 
come to blows with the powerful 
Ohio LDS ten.

Announcement!
complaints.) Here’s hoping we have 
more and longer bus rides, and 
goo-bye until next time.

“Snoopy.”

Due to lack of space, somę fea
ture articles and columns have beėh 
left out of this issue.

They will be resumed next week.
Editor.

WAR RAGES! Lithuanian Women 
In Session

An Editorial
Cruel and. easily preventable by proper peace action, the 

horrible event which millions, had hoped would not happen has 
finally burst upon the world.

England, France, Poland and Germany are at war. The 
blood of men, women and children, is flowing on to the soil of 
Poland. The brutality of fascist war is tearing the flesh of this 
nation which had enjoyed independence for hardly two de
cades. And now, the people of France and England and Ger
many will feel the searing horror of war’s fire.

Such is the spectacle which America watches from across 
the sea. What must America do?

The American people have but one over-riding thought 
at this moment. That thought is that the United States must 
stay out of war and because of this desire that it must find 
every possible ways and means to place America’s mighty 
influence on the side of peace, against the aggressor. Such 
should be the goal of us, Lithuanian Americans.

Through our great President, Roosevelt, America has been 
making its voice heard on the side of peace against aggression, 
for the cooperation of nations as great neighbors, for the in
dependence of peoples great and small.

It is vital that the American people unite their will and 
energy behind this policy. The safety and security of America 
require that this policy, which played its part in the .fight for 
world peace despite all knife thrusts which our own Tory 
reaction has aimfed against it, be rapidly applied and developed 
to the new situation which confronts us.

In making their plans to keep the country at peace, the 
American people know full well who is guilty for the awful 
disaster which has struck Europe. The Soviet Union warned 
the gang of “Municheers” and their stooges, that their refusal 
to accept the USSR proposal for collective security and for the 
joint defence of Poland could not but lead into the abyss of 
slaughter. The Polish,.ruling circles, acting under orders of the 
Chamberlain’s spurned the military aid of the Red Army.

Today their peoples are paying the bitter price for this 
unspeakable infamy. Now the peoples must battle their way 
through to a peace which can come only by the crushing of all 
traces of the Munich treachery.

It is to the powerful Soviet Union that America must turn for 
the practical cooperation which it needs in the. fight to halt 
war and protect peace. The Soviet non-aggression pact shattered 
the sinister Axis which menaced the United States in the Pacific 
and South America. The Soviet peace policy for joint action by 
all nations dovetails with the efforts of the United States to 
achieve cooperation for peace. It is a major fact in the present 
situation that American collaboration with the Soviet Union 
becomes indispensably for America’s determination that there 
shall be a democratic struggle against aggression, that there 
shall be, not a war-breeding, treacherous, peace, but a truly 
democratic one. »

Coming at a moment when the 
world is in the throes of a new 
world slaughter, it is significant to 
note that Lithuanian women from 
all parts of, the United States have 
convened for a three day Congress 
being held at the Brooklyn Museum 
on Thursday, Friday and Saturday, 
September 7, 8, and 9th.

We, all of us, realize the tremen
dous role that women play in the 
everyday life of every nation, and 
we realize more than ever that the 
sacrifices made by womanhood, who 
during war, sees her loved ones, her 
own flesh and blood, perish by the 
sword of the warmakers is a horror 
unforgetąble. It is in this light, 
that th£ Lithuanian Womens Con
gress meets, and plans future work 
of their organization.

allright (for the first time, or was 
it?).... Al P. reminded me of “A 
man and his dream(s)”.... All in
all, everyone was happy and well 

, satisfied. (At least there were no
J <■

I

Aido Chorus 
Prepares for Play

Hello Everybody! No excuses this 
time, so I may as well be getting 
on with my bits of news.

The chorus bus trip to Eddington, 
Pa., proved to be quite a success. 
We rode down with genuine good 
spirits (one Walter with the bottled 
kind) and kreat hilarity.

Here at the picnic, those that 
sang, sdng well, but it seemed that 
some of our chorus members 
strayed away and did not return in 
time for the program. This should • 
not 'happen!

Going home from the picnic it 
was a bit rqore quiet, but then we 
all know how it is, or do we?

No, I did no forget! The Aido 
Chorus together with the* Liaudies 
Teatras will present the play 
“Baudžiavos Nuotakos” on Sunday, 
October 29. We have already start
ed learning the songs for this pre
sentation. We urge all our chorus 
members who have not been at
tending rehearsals because of the 
heat, to start doing just that, right 
now!

There seems to be > a bit more of 
good behavior in the chorus. Really, 
the piano is all the accompaniment 
we rieed for singing. Those who 
want to help by making an under
current of talking should not, exert 
themselves. It really is absolutely 
unnecessary.

Oh yes, did it ever occur to any 
of those noisy fellows in the bass 
section that “silence is golden” and 
if they cannot keep entirely silent 
that low, controlled voices show 
good taste, breeding and culture ? 
Probably not, or I’m sure they 
wouldn’t shout as they do now.

We welcome all those wishing to 
join dur Chorus, and old members 
who have not been attending our 
rehearsals lately. Rehearsals are 
held in Laisve Hall, 419 Lorimer St. 
at 8 p. m., Friday evenings.

Yoo-Hoo-Chicago 
Watch Bridgewater!
The last time “yours trully” re

ported, Bridgewater was only hop
ing for an LDS y^uth branch; but 
now we expect to have our own 
charter by next week.

A successful meeting was held at 
Bertha’s home last week. The fol
lowing temporary officers were 
elected: President — Joe Vensku- 
tonis; Vice-Pres. — Helen Waj- 
cium; Sec. — Bertha Peslis; Fin. 
Secretary —■ Eugene Krance; Trea
surer — Alphonse Stakus; Trustees 
—Alex Kandrask and S. Stanley 
Kuslis. Three new members were 
signed up at this meeting, and three 
others promised to join later on.
The last part of the meeting was 
spent in trying to thinks of a good, 
snappy name for our new branch. 
But we couldn’t decide on one. We 
would appreciate any suggestions 
for a name, if' anyone has an 
idea?

If you join the LDS now, you’ll 
still get your doctor’s examination 
free. We shall keep this offer open 
for some time during the “member
ship drive.” We’re also charging on
ly half of the regular initiation fee 
for the new enrollees. With all 
these savings, one can’t help but 
join now to take advantage of 
them. s

. /
You’d better hurry up and pay 

your dues Nanny, we certainly 
don’t want to lose a member now!

It’s too bad you dropped out 
Freddie, we’d like to have you back 
again.

Mary, I think we cąn persuade 
you and Bella to join a little sooner, 
because we don’t want you to miss 
any fun. It may be a little too late 
for the “moonlite cruise” now, but 
thebe’s plenty Of other entertain
ment in store for the LDS members.

Watch for our next meeting. 
There’s going to be a surprise!

“Winnie Winkle.”

' i

Aldona. Žilinskas, one of the noted 
Lithuaniafi artists who will appear 

at the Women's Congress.
Prominent women in all fields of 

work will address and partidipdte. 
Such personalities as, Mrs. Leland 
Stowe wife of that well known 
foreign correspondent of the “New 
York Herald Tribune" who had 
witnessed and reported the Spanish 
conflict, will address the gathering. 
Others such as M. Gudzinskaite, 
will speak on birth control, followed 
by Miss Josephine Schain of the 
National Committee of the “League 
for Peace and Democracy” to be 
followed by O. Stelmokaite on youth 
problems of the day.

A. Jonikiene will present womens 
problems of the day with an intro
duction by B. L. Šalinaite to the 
proceedings.

The three day congress will end 
on the ninth of September with a 
concert presented by very prominent 
concert pianists, soloists, choruses, 
etc. at 4 p. m. in the afternoon 
at the Museum.

The evening will be devoted to a 
banquet with program, at which 
many prominent personalities will 
again participate. The banquet wil] 
be held at the Central Palace, 1618 
Manhattan Ave., Brooklyn, at 8 p. 
m. Admission is $1.25 including 
food. For those who wish only to 
dance it is only twenty five cents.

The Congress is open to all visi
tors who wish to'hear and see the 
participants.

Sports Chatter
With TOM YERMAL

Co-Captain elect of the Western 
All-Stars, Billie Osmanski, was 
voted the most valuable player cup 
by a poll taken of newspaper men 
who -attended the All-Star vs. New 
York game at the Chicago Stadium 
last week. More than 81,000 frantic 
football fans attended the classic. 
Osmanski was in for forty-six mi
nutes and according to Al Laney 
of the Herald Tribune, stood out 
above all of the more publicized 
players of his ^quad.

Ed (All - American) Bėinor, and 
Johnny Wysocki, also carried their 
share of glory off the field. Beinor 
playing a bang-up tackle and Wy
socki a crack-a-jack end. The 
champions of the National Football 
league the New York Giants copped 
the game with three field goals, 
the score being 9 to 0... While on 
football and Osmanski an interest
ing itern on “Bullet Bill” just came 
to mind. In his first college game 
and on the first play that he took 
part in, Osmanski was given the 
ball. He immediately slammed his 
way to a touchdown. In his last 
college game, in fact on the very 
last play of the game, Osmanski 
in possesion of the ball again raced 
to another touchdown.
. * * *

Bill Kern, Carnegie Tech football 
coach, delivered a lecture on “The 
Running Attack” at the Worlds 
Fair last week before a horde of 
student football teachers. Kern 
talked fast and to the point. He 
used up a couple of boxes of chalk 
in mdking up diagrams cn the 
blackboard as he showed the

Great Neck LDS’ers 
Issue Ball Challenge

With school starting Wednesday, 
I think I’ll start the column for the 
season.

Great Neck’ers had a wonderful 
time at (he picnic in Jersey a few 
weeks back... The Islanders (Soft- 
ball team) came back: with broken 
bones and bruised arms and legs, 
but who cares, they enjoyed it— 
and beat the boys, 10-1. The team 
challenges any other team at any 
time, including the boys.

Two members of the chorus 
haven’t been showing their fair 
faces at practices—What happened?

Just think one of the chorus’ 
tots is growing up — you guessed 
it, she’ll be sweet sixteen soon— 
more power to you!

September 10, 1939, promises to 
be a big day in Great Neck. The 
girls are to have a game and after 
that — the Russian dance. Why 
don’t some team except our chal
lenge ?

See you all soon. I should say,r 
see you at the dance and game.

Cheerio,
Just Me.

straws 
in the wind

I SHOOK hands with Roy Mizara 
when he arrived in Chicago last 

week. We talked about things of 
mutual interest. When wc parted I 
had the feeling of having made a 
personal visit to Brooklyn ... When 
Roy leaves our town he will be 
some dollars minus. Too, when he 
gets home, he will be more shekels 
minus. Reason: Matt had the war 
situation a little more closely ana
lyzed as had Vitty Zablackas and 
the beanery next door to Laisve...

To War Or Not
I went away from the Browder 

meeting at the Chicago Stadium 
with a number of dinner invitations 
for Saturday, Sunday and Monday 
of the long holiday week-end. I 
think there should be more of these 
large mass meetings because one 
runs into so many old friends ... 
These eating engagements weren’t 
solitary affairs by no means. At 
every home I made new acquaintan
ces and had occasion to listen to 
and participate in discussions touch
ing upon almost every shade of in
terest, tho the WAR was the main 
topic. I was amused by the des- «■ 
cription of devices some of the wo
men would resort to in order to 
keep their men from going to WAR 
should we be involved. One young 
lady would have her mate declared 
insane, while another was determin
ed to join the “Quakers” or some 
such other group that has moral 
objections to conflict.

An LDS Center
The 2nd District Youth Council 

of the LDS is organizing ways and 
means of introducing and financing 
a tangible idea of a center... A 
visitor from Cleveland to our city 
over the last week-end related sto
ries about possible marital combiA 
nations among the LDS’ers there 
in the very near future. I’d like to 
lapse into amiable gossip about j 
these people, mention names and 
suggest ideas, but I understand it 
wouldn’t be fair... I wonder what’s 
become of M. Leon Blum ? .. Catch 
yourselves a glance of the picture 
of delegates who attended the local 
LDS Youth Conference when it ap
pears in the Tiesa English Section 
shortly. In it are some of the boys * 
and girls who are doing their bit to 
defeat( Masachusetts in the chal
lenge membership drive ... Matt 
Sholomskas captioned a picture in 
last week’s Vilnis English Section 
“World’s Greatest Salesman.”' It 
was Chamberlain. When one of the 
Lithuanian editors, I think it was 
Andrulis, saw it, he remarked: 
“Matt, I think you should tuive put 
quotes around “Salesman” because 
salesmen are liable to be insulted.” 
... Headline in the Aug. 31 issue of 
the Chicago Daily Times: “Lith
uania Arms But Sees No War.”

Bunni Sovetski.

running maneuvers, which led to 
touchdowns. The giant coach, was 
a one-man football show. He ex
plained everything while answering' 
a series of questions fired at him 
by members of the coaching 
school. The coaches liked Kerns in
structive remarks because he talked 
their language and had the “dope” 
at his finger tips.

* ♦ ♦
In winning his last two starts, / 

Joe Krakauskas looked so good that 
it seems as if his vow to win fif
teen games before the season ends 
Will come true. Krakky beat the 
Chicago White "Sox 4-3 and then 
handed the Philadelphia A’s a 6 to 
1 shellacking, allowing but three 
hits. His record now stands at 11- 
14.



Šeštas puslapis

atskirų 
kelių pastarųjų metų santikių, ku- 
gerai žinomi.
tačiaus, jums priminti mūsų už- 
politikos aiškinimą 18-tam Parti-
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Molotovo Kalba Dėl Nepuolimo 
Sutarties Su Vokietija

(Tąsa)

Primena 18-tą Partijos Kongresą

Taipgi visi gerai žino, kad, nežiūrint pa
žiūrų ir politinių sistemų skirtumo, Sovie
tų valdžia stengėsi palaikyti normalius pre
kybos ir politinius santikius su Vokietija. 
Nėra reikalo dabar čia atžymėti 
nuotikių 
rie jums

Turiu, 
sieninės
jos Kongrese keletas mėnesių atgal. Kal
bėdamas apie mūsų užduotis užsieninės po
litikos ribose, Stalinas aiškino mūsų atsi- 
nešimą linkui kitų šalių sekamai:

“1. Tęsti taikos ir tvirtinimo prekybos 
santikius su visomis šalimis politiką.

“2. Būti atsargiems, kad neprileidus savo 
kraštą įtraukti į susikirtimus pastangomis 
karo kurstytojų, kurie yra apsipratę stum
ti kitus jiems traukyti kaštonus iš ugnies.”'

Kaip jūs matote, Stalinas aiškiai pareiš
kė, kad Sovietų Sąjunga stoja už tvirtinimą 
prekybos santikių su visomis šalimįs. Bet 
tuo pačiu sykiu Stalinas persergėjo mus 
prieš karo kurstytojus, kurie savo reikalų 
dėlei labai pageidauja įtraukti mūsų kraš
tą į susikirtimus su kitais kraštais.

Parodydamas Anglijos, Francijos ir A- 
merikos spaudoj iškeltą riksmą apie- Vo
kietijos “planus” pagrobti Sovietų Ukrainą, 
Stalinas pasakė:

“Atrodo, kad to nužiūrimo riksmo tikslas 
buvo sukurstyti Sovietų Sąjungą prieš Vo
kietiją, apnuodyti atmosferą ir išprovokuoti 
susikirtimą su Vokietija visai be jokio nu
matomo pagrindo.” *

Kaip jūs matote, Stalinas pataikė viniai į 
galvą, kuomet jis išparodė machinacijas 
vakarų Europos politikierių, kurie dėjo pa
stangas įstumti Vokietiją ir Sovietų Sąjun
gą į susimušimą.

Kai Kurie Trumparegiai Žmonės

Reikia prisipažinti, kad ir mūsų krašte 
dar randas kai kurių trumparegių žmonių, 
kurie, tam prirengtos propagandos pagrieb
ti, pamiršta visą šitą provokacinį mūsų 
priešų darbą. , ... *

Turėdamas tai miptyj, Stalinas jau tada 
numatė galimybes kitokių, nepriešingų, ge
ros kaimynystės santykių tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos. Šiandien jau aišku, kad 
abelnai imant, Vokietija teisingai suprato 
tuos Stalino pareiškimus ir iš jų padarė 
praktiškas išyadas (juokas). Sovietų-Vokie
tijos nepuolimo sutartis parodo, kad istori
nis Stalino numatymas aiškiai pasitvirtino 
(didelis plojimas).

šių metų pavasarį Vokietijos valdžia pa
siūlė užvesti komercines ir kreditų derybas. 
Tuojaus derybos prasidėjo. Darydami sa
vitarpines koncesijas, mes pasiekėm susi
tarimo. Kaip jūs žinote, sutartis pasirašy
ta rugpjūčio 19 d. .Tai nebuvo pirma ko
mercinė ir kreditų sutartis padaryta su Vo
kietija prie dabartinės valdžios.

Bet šita sutartis prielankiai skiriasi ne 
tik nuo 1935 metų sutarties, bet nuo visų 
pirmesnių jų sutarčių, neminint to fakto, kad 
mes neturime panašios mums naudingos su
tarties su Anglija, Francija ir bile kita ša
limi. ' I

Šita sutartis mums naudinga dėlto, kad jos 
kreditų sąlygos (septynių m. kreditai) su
teikia mums progų užsisakyti daug didesnį 
kiekį visokių mums reikalingų reikmenų. 
Pagal ją, Sovietai parduos Vokietijai nu
sakytą kiekį mūsų perviršinės žaliosios me
džiagos dėl <jos industrijos, kas pilnai at
sako Sovietų Sąjungos reikalams.

, Tautos Apgynimo Reikalai

Kodėl mes turime atmesti tokią naudingą 
ekonominę sutartį? Tiktai negali 'patikti 
tiems, kurie abelnai nemėgsta Sovietų Są
jungos, turinčios naudingas ekonomines su
tartis su kitomis šalimis. Labai aišku, .kad 
ekonominė U kreditų sutartis su Vokietija 
pilnai sutinka su Sovietų Sąjungos ekonomi
niais ir apsigynimo reikalais.

Ši sutartis pilnai sutinka su nutarimu 18-to 
mūsų Partijos Kongreso, kuris užgyrė Stalino 
pareiškimą apie reikalingumą “tvirtinimo pre
kybos santykių su visomis šalimis.”

Kuomet Vokietijos valdžia taipgi pareiškė 
norą pagerinti politinius santykius, Sovietų 
valdžia neturėjo pamato nuo to atsisakyti. 
Tas ir iškėlė klausimą dėl sudaryme} ne
puolimo sutarties.

Dabar pasigirsta halsų tokių, kuriems 
trūksta supratimo paprasčiausių priežasčių 
pagerėjimui politinių santykių tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos. Kai kurie žmonės, 
pav., nekaltai klausia, kai£ Sovietų Sąjunga 
gali sutikti gerinti politinius santikius su

Detroit, Mich

galima ? ”

klausimas

fašistinio typo valstybe. “Ar tas 
jie klausia.

Ką Jie Užmiršta

Bet jie užmiršta, kad tai ne
mūsų atsinešimo linkui vidujinės valdymo 
formos kitos šalies, bet tik - klausimas už
sienio santykių tarp dviejų valstybių. Jie 
užmiršta, kad mes esame nusistatę nesikiš
ti į vidujinius reikalus kitų šalių ir, taip 
pat, netoleruojame įsikišimą į mūsų vidu
jinius reikalus. Dar daugiau. Jie užmirš
ta svarbų mūsų užsienio politikos nusista
tymą, kurį sekamai Stalinas suforrpulavo 
18-tam Partijos Kongrese:

“Mes stovime už taiką ir tvirtinimą pre
kybos santykių su visomis šalimis. Tai to
kia mūsų pozicija; ir mes laikysimės tos 
pozicijos tol, kol kitos šalys laikysis tolygių 
santykių su Sovietų Sąjunga ir tol, kol jos 
nebandys paneigti mūsų šalies reikalus.”

Šių žodžių reikšmė yra aiški: Sovietų Są
junga stengsis palaikyti geros kaimynystės 
santykius su visomis nesovietinėmis šalimis, 
jeigu tos šalys palaikys tokį pat atsinešimą 
linkui Sovietų Sąjungos. Mūsų užsieninėj 
politikoj linkui nesovietinių šalių visada 
mes laikėmės Lenino gerai žinomo princi
po taikingo sugyvenimo Sovietų valstybės 
su kapitalistinėmis šalimis. Galima čia pa- • 
duoti daug pavyzdžių parodymui, kaip tas 
principas buvo praktikoj pravestas. Bet aš 
čia pažymėsiu tiktai .keletą.

Mes, pav., turime nepuolimo ir neutralu
mo sutartį su fašistine Italija jau nuo 1933 
m. Dar niekam neįėjo į galvą priešintis tai 
sutarčiai. Ir tai natūralu. Mat, šita sutar
tis sutinka su Sovietų reikalais ir yra suti
kime su mūsų principu taikingo sugyveni
mo Sovietų Sąjungos su kapitalistinėmis ša
limis.

Mes taipgi turime nepuolimo sutartis su 
Lenkija ir keliomis kitomis šalimis, kurių 
pusiau-fašistinė sistema visiems žinoma. 
Tos sutartys taipgi nesukėlė jokio neaišku
mo. Gali būt visai nebus pro šalį čia pažy
mėti, kad mes neturime panašių sutarčių su 
kaikuriomis kitomis nefašistinėmis buržua- 
ziniai-demokratinėmis šalimis, pav., su pa
čia Anglija. Bet tai ne, mūsų kaltė. į .

I

Pirmesnės Sutartys su Vokietija

Nuo 1926 m. politinis pamatas mūsų santy
kių su Vokietija buvo neutrąliteto sutartis, 
kuri buvo atnaujinta dabartinės Vokietijos 
valdžios 1933 m. Toji sutartis iki šiol pasilieka 
galioj. Sovietų valdžia daug anksčiau svarstė 
apie naudingumą tolimesnių žingsnių linkui 
pagerinimo politinių santikių su Vokietija, 
bet aplinkybės buvo tokios, kad tik dabar ga
lima buvo tai padaryti.

Tiesa, šita sutartis nėrą savitarpinės pa
galbos sutartis, dėl kokios buvo vedamos An- 
glijos-Francijos-Sovietų derybos, bet tik ne
puolimo sutartis. Vienok, prie dabartinių są
lygų, sunku perkainuoti tarptautinę' svarbą 
Sovietų-Vokietijos sutarties, štai dėl ko mes 
prielankūs buvome von Ribbentrop, Vokieti
jos užsienio reikalų ministerio, atsilankymui 
Maskvoj.

Paskutinis Piknikas

Rugsėjo 17-tą dieną Aido 
Choras ruošia šaunų pikniką 
užbaigimui vasaros sezono. 
Lietuvoje geras ūkininkas už
baigęs vasaros darbą suruo
šia pabaigtuvių balių ir links
minasi su visais talkininkais 
ir draugais, tad kaip tik pa
našias pabaigtuves mes ir 
ruošiame, nes tai bus didžiau
sias piknikas su įvairiais pra
šmatnumais, kaip tai: alaus 
gėrimo k o n testas, pinaklio 
turnamentas, moterims kočėlo 
metimas. Skanių bulvinių 
blynų mūsų šeimininkės ža
dėjo prikepti, kad visus pik
niko dalyvius pasotinti. Or
kestrą iš dešimties instrumen
tų grieš iš peties įvairius šo
kius. Piknikas prasidės anks
ti tuoj po pietų ir tęsis ligi 
vėlumos. Vasara jau baigia
si, tad skubinkite pasigrožėt 
gamta, kol pamotė žiema dar 
neparvažiavo.

Choro praktikos ,esti du kar
tu savaitėj, penktadieniais, 8 
valandą vakaro ir sekmadie
niais,, 10 valandą ryto; visi 
nariai prašomi dalyvaut 
punktualiai, nes vėluotis į pa
mokas jau išėjo iš mados ir 
jūs patys nepergeriausiai jau
sitės radę choro pamokas 
įpusėjus. Ateinantį penkta
dienį Aido Choro vyrai pri
būkite pusę valandos anks
čiau, nes Aido vyrų choras 
pradės pamokas, kad prisi- 
ruošus prie žiemos sezono.

Teko 
gražių 
Chorą, 
jos yra

valios žmonių ir blogais tiks
lais. Choro reikalai, gal būt, 
tvarkingiausiai vedami choro 
istorijoje. Abelnai visi nariai 
ruošiasi prie pasekmingo se
zono.

Trumpoj ateityj pradėsim 
mokintis naują operetę, ati
darymo koncertui jau dabar 
ruošiamasi.

Visi nariai, kurie dar ato
stogaujate, malonėkite grįžti 
atgal mūsų būrelin, nes jau 
pradėjome darbą. Taip pat 
kviečiame ir naujus narius 
stoti mūsų choran. Daug dar 
yra lietuviško jaunimo, kuris 
nepriklauso jokiai organiza
cijai; jei kas žino tokių as
menų,—praneškite kuriam iš 
Aido Choro 
asmeniškai

Naujasis 
galima per 
stebėti
ir chorą tvarko labai gabiai.

Nepamirškite atsilankyti 
piknikan rugsėjo 17 d., tuoj 
po pietų, Beech Nut Grove 
parke.

Ligi pasimatymo piknike,
A. Urbon.

Gardner, Mass
Lietuvių Moterų Kliubas 

rengia didelį pikniką rugsėjo 
9 ir 10 dienomis, Lietuvių 
Bendrovės Parke. Pelnas pa
skirtas dėl naujo Lietuvių Pi
liečių Kliubo.

Kadangi moterys pasirengė 
dirbti naudingą darbą, jos ti
kisi, kad Gardnerio ir apylin
kės lietuviai atsilankys skait
lingai į parengimą.

Lietuvių Moterų Kliubo ; 
sirinkimas įvyks Lietuvių 
liečiu Kliube, rugsėjo 13 
7 :30 vakare. Rep.

ir išaiškinti 
o jie visuomet

raportas iš lai
ku ris

Politikos Dailė

Sovietų-Vokietijos nepuolimo ^sutarties pasi
rašymo diena, rugpjūčio 23, 1939, pasilieka 
didelės istorinės svarbos diena. Nepuolimo 
sutartis tarp Sovietų ir Vokietijos ženklina 
pasisukimą Europos istorijoj ir ne tik .Euro
pos istorijoj. Tik vakarykščiai Vc/kietijos fa- • 
šistai vedė užsienio politiką, mums nepriete- 
dišką. Taip, tik vakar mes buvome nepriete
liai užsienio santykių sferoj. Šiandien, tačiaus, 
padėtis persimainė ir mes nebesame priešai.

Politikos dailė užsienio santykių sferoj ne
susideda iš padidėjusio skaičiaus šalies priešų. 
Kaip tik priešingai. Politikos' daiĮė šioj sferoj 
yra sumažinime priešų skaičiauš^r padaryme 
vakarykščių priešų gerais kaimynais, palaikan
čiais taikingus santykius su kitais (dideli plo
jimai) .

Istorija parodė, kad neprietelystė ir karai 
tarp mūsų šalies ir Vokietijos buvo kenksmin
gi abiem šalim, nedavė jokios jom naudos. 
Rusija ir Vokietija labiausiai nukentėjo už 
kitas šalis 1914-1918 kare. Todėl Sovietų Są
jungos ir Vokietijos žmonių reikalai stovi už 
taikingus santykius.

Sovietų-Vokietijos nepuolimo sutartis pada-^ 
ro galą neprieteliškumui tarp Vokietijos ir So
vietų ir tai yra abiejų šalių naudai. Tas fak
tas, kad mūsų pažiūros ir politinės sistęmos 
skiriasi, dar neturi ir negali būt kliūtimis su
darymui ' gerų politinių santykių tarp abiejų 
valstybių kaip panašūs skirtumai nėra kliūti
mis gerų politinių santykių, kuriuos Sovietai 
palaiko su kitomis nesovietinėmis kapitalisti
nėmis šalimis.

(Bus daugiau)

su- 
Pi- 
cl.,

reikia savo pažįstamus drau
gus pakalbinti 
partijos tikslą, 
stos j ją.

Buvo duotas
kyto partijos pikniko, 
buvo pasekmingas ir skyriui 
liko $31.14 gryno pelno; ap
mokėjus visas užvilktas sky
riaus \skolas, likusieji $17 pa
siųsta dėl “Daily Workerio” 
vajaus. Tai mūsų apylinkės 
draugai pildo savo kvotą ta
me vajuje ir netrukus turės 
$100 ir atliks savo pareigą, 
nes pradžia yra gera. O be 
to, nutarta turėti šokius tam 
pačiam tikslui sykiu su ru
sų IWO organizacija,
reikalui išrinkta komisija 
šių draugų: K. Naravo, 
Stankes ir J. Pacausko. 
kaip tik komisija susitars 
rusais ir gaus svetainę,
tuoj paskelbs vietą ir dieną 
tam dideliam -parengimui.

Mitingui pasibaigus draugai 
dar ilgai diskusavo apie da
bartinę padėtį Europoje. '

nugirsti neperdaug 
paskalų apie Aido 
Netikėkite joms, nes 
skleidžiamos blogos

3(WRICE 
SALE

FATTEIir-initiig FfOM ACTIVt 

WJ0GE1S MOR 
muicn riKitr iiltiuuti

50 PIECE 
SERVICE FOR EIGHT 
. $2925

Open Stock Price $58.69

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

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET - 
Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Avės.
Tel.: Stagg 2-2178

' EKSPERTAI TAISYME

narių, o mes juos 
pakalbinsim.
mokytojas, kiek 
trumpą laiką pa

yra muzikos žinovas

Varšava. — Lenkijos Uk
rainai ir žydai ugningai 
kaujasi prieš Vokietijos na
zius kalnuose Krakovo-Ka- 
tovice fronte.

Shenandoah, Pa.
Gauta 5 Nariai Į Partiją

Lietuvių Komunistų sky
riaus susirinkimas buvo lai
kytas rugsėjo 3 d. Susirinki
mas buvo skaitlingas, — be
veik visi nariai atsilankė.

Skyriaus pirmininkas K. 
Naravas pranešė, jog jis yra 
gavęs 5 naujus narius į parr 
tiją, ir tuoj visiem nariam 
buvo išpildytos aplikacijos ir 
visi vienbalsiai likosi priimti į 
partiją.

Draugai, nėra sunku gau
ti naujų narių į partiją, tik

Tam 
iš

su

London, rugs. 6. — An
glų vyriausybė sako, kad 
atlėkęs būrys nazių lėktuvų 
bombarduoti Anglijos pa
kraščio miestus, bet anglai 
priešorlaivinėmis kanuolė- > 
mis nuviję tuos nazius.

Gaukime “Laisvei” Skaitytojų
Vokietijos-Lenkijos karas plečiasi kaip baisiausia 

epidemija. Anglija ir Francija jau kariauja. Greit bus 
kare visa Europa! Žmones laukia žinių su dideliu žin
geidumu. Mūsų vyriausias darbas šiuom tarpu platinti 
“Laisvę,” padėti žmonėms gauti greitas ir teisingas 
žinias iš karo lauko.

- Prezidentas Rooseveltas stoja už tai, kad Amerika 
nesikištų į Europinį karą. Lietuviai skaitydami “Lais
vę” žinos kaip prezidentas mano išgelbeti šios šalies 
žmones iš tos baisios skerdynes. Platinkim “Laisvę,” 
padekime lietuviams aiškiai suprasti prezidento nusista
tymą mūsų šalies ir žmonių gerovei.

Šis karas greit gali išsivystyti j pasaulinį karą. Todėl 
labai sVarbu sekti apie karą žinias ir informacijas. Pla
tinkime “Laisvę,” padėkime lietuviams susipažinti su 
tom aplinkybėm, kurios traukia visą pasaulį į baisaus 
karo katastrofą.

Dabar lengviau negu bent kada anksčiau užrašyti 
“Laisvę,” tad stokime į darbą tuojau, eikime po stubas 
ir kalbinkime lietuvius užsisakyti “Laisvę.” Dabar pats 
laikas tam darbui, neatidėkime nei vienai dienai!

Dabar “Laisvės” kaina metams $5.50. Karui ple
čiantis viskas pabrangs; pakils ir “Laisvės” kaina. Ku
rie dabar užsirašys “Laisvę,” gaus visiems metams už 
$5.50. “Laisvės” platintojai privalo tai išaiškinti žmo
nėms' kalbindami užsirašyti “Laisvę.”

Dabar minime dienraščio “Laisvės” 20 metų Jubi- 
lėjų. Puikiausias paminėjimas jubilėjaus bus, kad gau
sime dienraščiui daug naujų skaitytojų. 1

Kur tik susieinam su lietuviais, visur kalbinkime už
sirašyti “Laisvę.” Gavę prenumeratas tuojau siųskite 

šiuom antrašu:

"LAISVĖS" ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

4

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineiklte š| skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.
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GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., 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

Penktadienis/ Rugs. 8, 1939' LAISVI I Septintas puslapis

So. Boston, Mass.
Kubiliūno radio programa 

nedėlioj, rugsėjo 10 d., iš 
stoties WCOP, 1120 k., pra
sidės kaip 8:30 ryto. Pro
gramą pildys dainininkė O. 
Berželiųtė, Ignas Kubiliūnas 
ir Ju6zo Pastarnoko trio.

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos

rugs. 9, pro- 
į WORL, 8:30 

bus sekanti:

Šeštadienio, ] 
grama per stotį 
iki 9 vai. ryte,

1. žinios.
2. Muzika.
3. Pranešimas Septinto 

dio Kontesto laimėtojų var

—o---
Sekmadienio, rugsėjo 

programa per stotį W O R L, 
9:30 iki 10:30 vai. ryte, bus 
sekanti :

1. Modernistics orkestrą iš 
Cambridge.

2. Dainininkė Ona Minei- 
iš Montello.
programos prašome pa- 
laiškelį ar atvirutę į 

WORL, Lithuanian Pro- 
Boston, Mass., prane-

io,

kiūtė
Po 

rašyt 
stotį 
gram,
šaut savo įspūdžius.

Steponas Minkus, 
Garsintojas.

CIevelando Kronika
Nedėlioj, rugsėjo 10 dieną, 

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo CIevelando skyrius 
rengia pikniką Papa Gaspars 
darže, 3504 St. Clair Ave. 
Pradžia 12 vai. dieną. Pik
nikas yra rengiamas politinių 
kalinių vaikučiams šelpti, šią 
vasarą clevelandicčiai perma- 
žai veikia dėl minimų vaiku
čių sušelpimo, todėl dabar 
prašome visų : paremkite!

* Prie to, piknike bus leidžia
ma laimėjimui kalakutai 
Įžanga visiems veltui.

—o——
Serga Draugė Raulinaitienė

Jau kelinta savaitė kaip 
tebeserga draugė Raulinaitie
nė. Kiek laiko atgal jai da
rė operaciją, bet nuo tada 
dar draugė nfepasveiksta. Li
gonė visai menkai vaikščioti 
tegali, visą savo laiką lovoje 
priversta gulėti. Pažįstami 
draugai 
kite ją. 
gyvena 
arti E.
Raulinaitienė yra 
dėjusi darbininkiškame veiki
me, todėl linkiu jai greitai 
pasveikti.

v—o—
Masinis Mitingas

Rugsėjo 21 d. įvyksta ma
sinis mitingas Public Audito- 
riume. Kalbės Earl Browder, 
Amerikos Komunistų Partijos 
generalis sekretorius. Dabar, 
kuomet Europoj prasideda 
karas, fašistų puolimas ant 
Lenkijos ir abelnai pasaulinė 
padėtis — prieš karo pavojų, 
— kaip tik tuo 
draugas Browderis sakys pra
kalbą šiame masiniame mitin
ge ir aiškins apie pasaulinę 
padėtį. Yra nemažai žmonių, 
kurie dabar sau neišriša klausi
mą kas link Sovietų Sąjungos 
nepuolimo sutarties su Vokie
tija; taip pat daugeliui nesu
prantama dabar Sovietų Są
jungos taikos pozicija.

Šis mitingas yra svarbus vi
siems ir turėtų būti vienas 
iš didžiausių. Tikietai dėl šio 
mitingo yra platinami ir ne
brangūs — tik 20 centų per
kant iš anksto. Prie durų bus 
.30 centų. Platinkite tikietus 
ir patys atsilankykite į šį mi
tingą.

gulėti.
ir draugės, aplanky- 
Draugai Raulinaičiai 

7218 Melrose Ave., 
71-mos gatvės. Drg. 

daug pa-

Pittston, Pa.
vi-Nors bedarbė siaučia 

same plote, bet M. Banelie- 
nė, 7 kp. narė, suorganizavo 
SLA jaunuolių kuopą iš 20 
berniukų ir mergaičių. Jie 
gavo numerį 346 ir gyvuoja 
atskirai nuo 7 kuopos, nors 
tos kuopos pažangos vajaus 
organizatorė ją sutvėrė. Įdo
mu tas, kad por daug metų 
seni Strimaitinio plauko tau
tininkai Banelienę nežinia už 
ką stengėsi nužeminti visuo
menės akyse, tačiaus ji vis- 
vien parodė, ką gali. Bet ir 
dabar tą organizatorę jie že
mina, ir tie seniai storžieviai 
net ir tą 
ignoruoja, 
auklėjimu, 
ko ypata
nuo nekuriu jaunuolių girdėti 
išsitarimų, kad gal pereis visi 
prie Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo. Taipgi įdomu ir 
tas, kad tūlas SLA 7 kp. na
rys parašė į “Tėvynę” apie 
tos kuopos susitvėrimą ir jos 
visą eigą, tačiaus p. Jurge
lionis atsisakęs ją patalpinti.

“Laisvėj 
drg. Senas 
skundžia, 
mi 
gi a

jaunuolių kuopelę 
neprisideda su 

Mat, ne jų plau- 
ją sutvėrė. Teko

” už rugsėjo 1 d. 
Mainierys nusi- 

kad žmonės būda- 
varge, be darbo, neįsten- 
prigulėti prie darbininkiš- 
organizacijų, nevažiuoja 
piknikų bei susirinkimų, 
tiesa, kad darbininkai 
daro, bet man rodosi, 
juos galima ir pateisinti, 
kaip bedarbis būdamas 
mizernos šalpos gali

ant 
Tas 
taip 
kad 
nes 
ant
įstengti visur važinėti ir duo
kles į draugijas apsimokėti, 
kuomet jam tos šalpos neuž
tenka kaip reikia ant paval
gymo, jau nieko nekalbant 
apie nusipirkimą drabužių.

—o—
Rugpjūčio 30 d. Pittstono 

WPA darbininkai, kurie per
eitą savaitę buvo priimti at
gal darban ant Suscon kelio 
ir turėjo eiti į darbą 14 mylių, 
/tai pertoli pėkstiem, tai jie ir 
sustreikavo. Po dviejų dienų 
streiko, trokų vairuotojai ap
siėmė juos veltui vežiot, nes 
kaip darbininkai nedirba, tai 
ir trokam nėra darbo. Ta
čiaus WPA viršininkai atsisa
kė streikuojančių reikalavi
mus išpildyti.

Kuhigo Giminė.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SOUTH BOSTON, MASS.

Rugsėjo 8 d., ateinančio penkta
dienio vakare, South Bostono Lais
vės Choras rengia “parę” pradžiai 
sezoninių pamokų ir veiklos. Visi 
choristai kviečiami dalyvauti ir atsi
vesti naujų narių, taipogi kviečiami 
visi Laisvės Choro rėmėjai. Visiem 
atsilankiusiems Laisvės Choras su
ruoš linksmą vakarą. Frank Petrai
tis Rhythm Kings Orkestrą grajys 
šokiam. Bus leidžiama išlaimėjimui 
gražus naujas Radio ir 5Jlektrinis 
Laikrodis, taipogi bus kitokių pa- 
marginimų. Įžanga veltui. — Choro 
Komisija.

PITTSBURGH, PA.
North Sidės dvi garbingos organi

zacijos, tai yra* LDS 16Q kp. ir AL 
&T kp. bendrai rengia didelį 

, š. . m., 
puošniame Library j Sode, Ju Marke
vičiaus ūkėj.

Įžanga į pikniką veltui.
Rengėjai pilnai pasiruošę visus 

svečius ir viešnes patenkinti. Gaspa- 
dinės su įvairiais valgiais žada pasi
rodyti ne kaip paprastam piknike.

Gros gera muzika šokiąms ir bus 
skanių gėrimų.j ;t ]•;

KELRODIS: paimk Čharlėroi gat- 
vekarj mieste nuo.; Grand, Liberty 
ar Wood gatvių ir'išlŲkMrit Sim-

momentu I išva.žiavimą rugsėjo 10 d„ nuosmamn Uhrdm, .

Berlin. — Vokietijos val
džia užginčija girdus, pa
skleistus Anglijos imperia
listų, būk “Sovietai susitarę 
su naziais pasidalint Lenki
ją.”

mon Stoties. Nuo ten visai arti pik- Pradžia 12 vai. dieną ir tęsis iki vė- 
niko vieta. Mašinom važiuojant rei- lai nakties.
kia imti> Route 88 ir važiuoti iki 
Library Gulf Station, o nuo ten pa
sukti po kairei ir važiuoti iki Beer 
Garden. Čia ir piknikas.

Širdingai visus kviečiame, — Ren
gimo

Bus Lietuvių Parke, 
Pine Grove, Dracut, Mass. Bus ge
ra muzika. Įžanga 10c. Prašome vi
sus atsilankyti. — Kom.

(210-211)

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Komitetas.
(211-212)

BINGHAMTON, N. Y.
“Laisvės” naudai piknikas 

rugsėjo 10 d., rengia LLD 20 kuo
pa. Slovakų Darb. Farmoje, už Port 
Crane, N. Y. Pradžia 12 vai. dieną. 
Kviečiame visus , binghamtoniečius 
dalyvauti, ir smagiai laiką praleisti. 
Automobilistai, turinčius vietos, pra
šome sustoti prie Workers Recrea
tion Club, 358 Clinton St. ir /paimti 
pasažierių. O tie, kurie neturi su 
kuom nuvažiuoti, ateikite į Kliubą
1- mą vai. po piet išeis busas. Jei 
bus reikalas, antras busas išeis nuo
2- ros vai. Kelionė dykai. Muzika,
šokiai, skanūs valgiai ir gėrimai.— 
Rengėjai. (211-212)

įvyks

11 dieną rugsėjo
155 kuopos 

(Moterų Skyrius)

—aalqBanges 1 /-llj

Tinkama Dieta
Tai fundamentas sveikatai. 
Gyvenkite Stanley’o Būdu 
ir jūs džiaugsitės puikiau
sia sveikMa: Jjarmoningu, 
šviesiu [ir linksmu gyveni

mų! ,\Gyvenimas jums 
, /15Us saldus.

GEO. STANLEY
Vienas iš pasaulio pirmaeilių 
Gyvenimo Dailūs eksponatų.

[tašykite atsikreipkite asmeniškai 
dėl smulkesnių patarimų

5 7 Va M ii ton Avenue 
Amsterdam, N. Y.

liquors

Gaminam valgius ir 
t u r im o Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 
' ' ‘ alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir x Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, 

įvyks A. L. D. L. D. 
susirinkimas 
kaip 7:30 v. v., 29 Endicott St. Ma
lonėkite visos dalyvauti ir naujų na- 
rių atsivesti, yra daug svarbių rei
kalų. — A. W. . (211-213)

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50 kp. rengia išvažiavi

mą, 10 d. rugsėjo, pas dd. Morkevi- 
čius, ukėj, visiems gerai žinoma 
vieta. Kaip 12-tą vai. bus regulia- 
riški pietai, 50c. Kurie norės, galės 
pavalgę šokti, nes bus gera muzika. 
Užtikrinam, atsilankiusieji bds 
nai patenkinti. — Rengėjai.

(210-211)

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

pii.

nepa-Kuomet įvyksta susirinkimai, 
mirškite užsisakyti Pasaulines 

Parodos Albumų. M

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gystė rengia pikniką 10 d. rugsėjo.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gėlai Patryę Barberiai

TelJphdne: ĖVergrcen 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 AVENįJE 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N( Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. V.

Tel. Evergreen 8-7179

0-
Tei.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Panftė^ihkilt mūsų ^pecialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda’lietuviško bra

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

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

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

V*'5 L-'

IŠTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM,

SAVAS PAS SAVĄ<

CALIFORNIA 

PORT

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chestnut Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nora valandų sekmadieniais.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Office rhone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week

R'

Vincas J. Daunora
———  AP.TIEKOfclUS

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

\ priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai..

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gandinami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MEŠ- 
LAŽARNfiS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės į Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 

, stovį be jokios jum prievolės. Ųaromi Kraujo Ir 
Šlapimo Tyrimai, X-Spindulial. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgalią. IŠTYRIMAS DOVANAI

TXO B r/'B (Praktikuojąs jau
.I.J IIl* l_J® /j.8 L N O 2? Metus)

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

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

Rūgšti ruginS, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
Čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kė* 
pama roliai ię bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausi 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Caktt, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, stollen. 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolle.

Siunčiame duoną per paštą 1 kitos miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*.

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

SKELBK1TES "LAISVĖJE



Aštuntas puslapis LAISVĖ

Demonstracija prieš Karą ir už Taiką
_______3—---------------------------------- ----------

Trečiadienio vakare Union 
Square aikštėje, New Yorke, 
Komunistų Partija turėjo su
ruošus prieškarinę demonstra
ciją arba masinį mitingą. Susi-,1 
rinko gana daug svieto. Kadan
gi nebuvo laiko gauti leidimą 
turėti garsiakalbį, tai prakal
bos buvo sakomos net nuo tri-j 
jų platformų. Tas jau parodo, 
kad publikos buvo daug.

Vyriausiu kalbėtojum buvo 
Robert Minor, tas senas kovo
tojas ir žymi figūra Komunistų 
Partijos rateliuose. Jis plačiai 
aiškino komunistų ir Sovietų 
Sąjungos poziciją šiuo krizio 
metu. Jis parodė, kad naziai 
yra užpuolikai, kad mes visais 
būdais padėsime Lenkijos žmo
nėms apginti savo krašto ne
priklausomybę. Bet jis taipgi 
parodė, kad šitai katastrofai 
dirvą paruošė iChamberlainas ir 
jo padėjėjai Daladier ir 
Beckas. Kai Sovietų Sąjungos 
pasiūlymą sudaryti apsigynimo 
bloką anglai, francūzai ir len
kai griežtai atmetė, tai Sovie
tams kitos išeities nebeliko, 
kaip tik pasitraukti ir atsistoti 
nuošaliai tų visų rietenų.

Kalbėjo taip gi Peter Cac- 
chione, Sadie Van Veen ir ke
letas kitų gabių agitatorių.

David Biller, 5 metų, 243 
Stanton St., tapo pavojingai 
sužeistas prie Lewis ir Riying- 
ton St. Automobilistas pabė
go.

Apsaugoja Fortus
Militaris skyrius paskelbė, 

kad forto Hancock ir . kitų 
New Yorko srityse yra griež
tai uždraudžiama žvejoti, 
plaukioti ir kiti veiksmai. Tai 
daroma apsaugojimui tvirtu
mų nuo sabotažo,^;V4'

- į ,

Rengiasi; Lietuviu Dienai 
Pasaulinėje Parodoje

Rengiantis Lietuvių Dienos 
iškilmėms Pasaūlio* Parodoj, 
rugsėjo 7-tos , popietį, 5 :30, 
per miestaVą > radio stotį 
WNYC suruošta ‘ lietuvių ra
dio programa su lietuviškų 
plokštelių muzika, taipgi 
Lietuvos generalio konsulo J. 
Budrio ir prof. Pakšto kal
bomis.

šeštadienio vakarą, nuo 8 
iki 8 :30, iš tos pat stoties vėl 
duos lietuvišką radio progra
mą. Dainuos Aleksio vado
vaujamas lietuvių choras iš 
Waterbury, Conn., atvykęs 
dalyvaut Lietuvių Dienos iš
kilmėse.

Sekmadienį, rugsėjo 10-tos 
popietį, bus dainų, liaudies 
šokių ir kalbų programa. Gi 
vakaro 9-ta valanda, varsuotų 
šviesų, fontanų ir muzikos ža
vioji programa tikrai sukvies 
lietuvius iš visos Parodos prie 
Tautų Ežerėlio. To vakaro

j Daug Svečių Nebegali 
Grįžti iš Amerikos
Pasaulinės Parodos proga 

Amerikon laikinai atvažiavu
sių yra labai daug. Daug jų 
pasilieka nespėjusių išvažiuo
ti, o ' dabar karas, jūrose 
skandina laivus, baisu va
žiuoti. O kai kurios valsty
bės nebeišduoda tranzito vi
zų. Amerika savo piliečius 

I mano parsigabenti laivais, 
kuriuos lydės ir saugos kariš
kieji laivai. Europos valsty
bės, kurių piliečių Amerikoje 
yra nemaža, šitaip pasielgti 
negali. Nes: kitos, pavyzdžiui 
Lietuva, savo laivyno neturi, 
o’ jos piliečiu, atvažiavusių 
Amerikos pasižiūrėti, taip pat 
yra. Taip pat neaišku, ką 
Amerikos valdžia darys §u 
tais turistais, kurių leidimai 
Amerikoje apsigyventi . bus 
pasibaigę. Pagal įstatymus, 
laiku neišvažiavę turistai ga
li būt ištremti: bet kur juos 
tremsi, jei ju gimtinėse eina 
karas ir ten įvažiuoti nebega
lima? Prasidėies karas suke
lia žmonėms daug naujų rū
pesčių.

aktas taikoma pasveikint Lie
tuvai, fontanai bus nušviesti 
Lietuvos vėliavos varsomis ir 
jų šokį lydės lietuviškos mu
zikos garsai. Galingoji mūsų 
globėja, demokratinė Ameri
ka, pagerbs mažytę mūsų 
gimtinę šalį Lietuvą.

Viešnios Aplankė 
Laisvę'

Trečiadienį ir ketvirtadienį 
daug • viešnių, pribuvusių 
Brooklynan, aplankė “Laisvės” 
įstaigą ir buvo maloniai pasi
tiktos. čia paminėsim tas, ku
rios teko reporteriui matyti ir 
pasižymėti. Atleis, tos, kurių 
pavardžių nepaėmėme arba ne
matėme :

Iš Chicagos lankė “Laisvę” 
M. Schultz ir C. Stanevičienė; 
iš Kenosha, Wis.: A. C. Lo- 
rent; iš Detroito: Nellie Belu- 
nas, R. Steponkevičienė ir M. 
Kemešienė ; iš Cleveland©: Gen- 
drėnienė, M. Valentą, E. Berg
man ir Stripeika (Romandžiū- 
tė) ; iš Binghamtono: E. Vitar- 
tienė, O. Mikolajūnienė, Mal- 
daikienė ir O. Girnienė; iš 
Pittsburgho: B. Arbnalienė ir 
M. Mažeikienė; iš Shenandoah: 
Overaitienė, Bujauskienė ir šle- 
kienė; iš .Montello: J. Stigienė 
ir M. Gutauskiene; iš Philadel- 
phijos: Alice Urlakiūtė, J. Šmi
tienė ir. N. šapranauskienė; iš 
Norwoodo: P. Sarapienė, M. 
Krasauskienė, Trakimavičienė 
ir E. Karalienė; iš So. Bostono: 
H. Tamašauskienė, M. Peshino, 
E. Freimant, A. Kvietkus, P. 
Benzinas, P. Brazis, M. Žilins
kienė ir O. Laukaitienė.

Tolimosios viešnios visos at
vyko Amerikos Lietuvių Mote
rų Seiman ir Rankdarbių Pa- 
rodon, Brooklyno Muziejuje, 
taipgi dalyvaus didžiajame mo-

terų rengiamame bankiete šį 
šeštadienį, 8 vai. vakaro, Cent
ral Palace salėse, 16-18 Man
hattan Avė., Brooklyne. Desėt- 
kai kitų delegačių patraukė tie
siai į posėdžius, Muziejuje. Jie 
prasidėjo rugsėjo 7-tą ir tęsis 
per penktadienį ii- šeštadienį, 
nuo 10 vai. ryto iki 5 po pietų.

Daug Viešnių
Laimingas tasai Brooklynas. 

Jį užplūdo lietuvės moterys iš 
visos plačios Amerikos. Pribu
vo'/ viešnių net iš Chjcagos, iš 
Wisconsin valstijos, Detroito, 
Pittsburgho, Cleveland ir visų 
artimųjų punktų. Jos čia su
plaukė į. Pirmą Amerikos Lie
tuvių Moterų Seimą.

Pribuvusių viešnių eilėse 
randame tokių senų mūsų moti
nų, kaip iš Minersvjllės Rama
nauskienė ir iš Baltimorės Ja
nonienė. Bet matos keletas ir 
visai jaunučių veikėjų. Mat, jų 
visų reikalai bendri, jos visos 
kartu visus juos rimtai ap
svarstys.

Labai daug delegačių ir vieš
nių buvo tokios geros ir aplan
kė savo lietuvišką įstaigą dien
raštį “Laisvę.” Vienos yra 
dienraščio skaitytojos, kitos 
girdėję apie “Laisvę,” trečias 
mūsų draugės atsivežė supažin
dinti su dięnraščiu, kurio šie
met 20 metų jubiliejų apvaikš- 
čiojame.

“Laisvės” štabui yra labai 
malonu su viešniomis susitikti 
ir susipažinti. Jos visos yra 
laukiamos ir gerbiamos. Mes 
norime, kad visos lietuvės, ku
rios “Laisvę” aplanko, jaustųsi, 
taip sakant, kaip namie.

Pasaulinė Paroda Pagerbs 
Lietuvą

Penktadienis, Rugs. 8, 1939

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
101 NO. 01h STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūti!, Lengvi! ir Žieminig 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, dabar,..Siūtai

Siūtai

ar

ar Overkautai vertės $22.50, dabar..

Išgirskite Koncertą--Dalyvaukite Bankiete!
Ii

Šį Šeštadienį, Rugsėjo 9-ią Dieną
Koncertas Brooklyno Muziejuje

185 Eastern Parkway, Brooklyne
Pradžia 3:30 po pietų. Įžanga nemokama.

Bankietas Central Palace Ballroom
16-18 Manhattan Avenue, Brooklyne
Vakariene 8 vai. vakaro. Bilietas $1.25

Rengia Motery Seimo Komitetas

Sietyno Choras iš Newark©, vadovaujamas kompozitores B. L. Šalinaitės.

Sietyno Choras sudainuos garsaus amerikiečių poeto Wylt Whitmano kantatą “I Hear America Sing
ing.” Solo dalis išpildys simfonijos orkestrų soliste Biruta Ramoškaite iš Hartfordo. Taipgi dainuos 
lietuvių liaudies, dainas. Aldona Žilinskaitė skambins pianu. Jaunos šokikės, Lillian Milčiūtė, Ona 
Daukantaitė, Luiza Makutėnaitė ir Suzana Waite lyte pašoks gražiuosius lietuvių liaudies šokius: 

klumpakojį, aguonėlę, kepurinę. ' x
Bankiete bus daug svečių iš tolimų miestų, iš Kanadai ir Lietuvos, taipgi iš visų artimųjų apylinkių. 

Pirmu kartu Brooklyne dainuos Mrs. M. Schultz, žymi Chicagos lietuvių dainininkė.
Gera vakarienė. Smagūs šokiai prie 5 kavalkų orkestros. Vien šokiams įžanga tik 25 centai.

4 ' t f

Svečiai ir vietiniai, suaugę ir jaunimas kviečiami atsilankyti.

Pas. Parodos lankytojai ži
no, kad prie Lagoon of Nations 
yra Fountain Display, t. y. 
kombinacija muzikos, fontanų 
ir fajjerverkų. Rugs. men. 101 
d. per tą laiką Pas. Par. pa
gerbs Lietuvą apie 9 v. 20 m.; 
fontanai bus apšviesti Lietuvos 
tautinėmis 'spalvomis, geltona, 
žalia, raudona, o. į muziką įpin
ta Lietuvos himno meliodija.

L. G. K.

Sumažėjo Mirimai ir 
Gimimai Brooklyn?

New Yorko Sveikatos depart- 
mentas paduoda davinių apie 
mirimus pereitą savaitę, pasi
baigusią su rugsėjo 2 d. Sako, 
kad per tą savaitę buvo tik 375 1 
mirtys, tuo pačiu gi laiku 1938 ■ 
metais buvo 438 mirimai. •• ©Bet taipgi gerokai sumažėjo 
ir gimimų skaičius* Gimė tiktai 
686 kūdikiai, arba 182 kūdikiu 
mažiau, kaip savaitė prieš tai. 
Taigi, mažiąu žmonių bemirš- 
ta, bet mažiau ir begimsta.

Policija Pastatyta Kaip 
Karo Laiku

Kings apskrities policijos 
vadas James V. Margano 
pranešė miesto majorui La-į 
Guardia, kad šiame apskrityj 
policija pastatyta tokion pa- 
dėtin, kaip karo laiku.

Tėvui Neleido Teisti Sumi
Prie teisėjo Taylor buvo 

patrauktas jaunuolis Alfonso, 
kaltinamas vagystėj. Tuo kar
tu džiurimanu sąraše buvo jo 
tėvas L. Alfonso. Teisėjas 
neleido tėvo į džiurimanus.

IŠR ANDA VOJIMAI
Pasirandavoja penki dideli kamba-^ 

riai, vienais laiptais aukštyn. Priva-' 
tiškam name, arti dviejų subvių. 
Renda $22.00. Prašome kreiptis po 
74a Conselyea Street, Brooklyn, 
N. Y. (209-211)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grocery ir Delicates

sen. Pardavimo priežastis, savinin
kas nesveikuoja. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės prie: Trogel, 292 
Stagg St., Brooklyn, N. Y.

(211-213)

$14.50
$16.50
$18.50Ovei’kautai vertės $24.50, dabar..ar

Dabar Eina Išpardavimas Pas

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

Brooklyn, N. Y.

Siūtai

Namų Rakandų Krautuve

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

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai '

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

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

Lietuvių Kuro Kompanija
j {DEDAME

MASTER-fKRAFT OIL BURNERS 
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

• (Steam Boiler)
• • •

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

•
TRU-EMBER FUEL CO.. INC.

*85 Grand Street - Brook Iv n N Y
telefoną* EVergreen 7-166)




