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KRISLAI
Toks Tas Sutvėrimas.
Kurio žodis kaip Auksas.)
Neimkite Visko už Gry

ną Pinigą.
Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
B rook lyne $6.00 

Metams

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

*

Tai ir vėl ant scenos 
sirodė Ben Gitlow. Dešimt 
metų atgal jis buvo išdrėb
tas iš Komunistų Partijos, 
kaipo politiniai supuvęs ele
mentas. '

Dabar jis Dieso komite
tui liudijo prieš Komunistų 
Partiją. Liudijo jis taip 
bjauriai, kaip bjaurus jis 
pats yra. Prie pabaigos dar 
užtepė, kad ir visas CIO ju
dėjimas esąs Komunistų 
Partijos padaras, kad be
veik visi to judėjimo vadai I 
esą Maskvos agentai! ,

O kad silpnapročiai ir 
reakcionieriai Dieso komi
tete geriau jam patikėtų, 
tai jis pasigyrė, būk tarpe 
1922 ir 1929 metų jis 
vęs Komunistų Partijos 
neraliu

bu- 
ge-

sekretorium.
* $ *

Gitlowas niekados
K. P. sekretorium.

Bet 
nebuvo 
Nuo 1922 metų iki 1927 me
tų sekretorius buvo Char
les Ruthenberg. O jam mi
rus, per pusantrų metų, se
kretorium buvo Jay Loves- 
tonas.

Ir tai tokio aiškaus mela- 
giaus liudijimas- Dieso ko
mitete priimamas už gryną 
pinigą. O jam pabaigus liu
dyti, Dies pats padėkavojo 
ir pasakė, kad Gitlowas la
bai daug gero padaręs visai 
tautai 1

“Toks tokį pažino 
4! svečius pavadino.”

♦ ♦ ♦

/ Komunistų žodžiai nesis
kiria nuo jų darbų. Franci
jos Komunistų Partija pa
reiškė, kad jinai visais bū
dais rems karą prieš nazius 
ir gins Lenkijos nepriklau' 
somybę. Apart tūkstančiu 
eilinių komunistų, 'įstojusių 
Francijos armijon, pats; 
partijos vadas, sekretorių 
drg. Thorez, pasidavė mil 
tarinei tarnybai.

Tuo tarpų Francijos šim 
taprocentiniai patriotai m- 
mie sėdi. Jiems tautos rei
kalai tempi tiek, kiek jie iš 
to gali pasipelnyti.

* * *

Susimildami, neimkite už 
gryną pinigą žinių iš karo 
lauko. Atminkite, kad jos 

'Visos yra perėjusios per 
griežtą karinę cenzūrą. Kas 
ateina iš Londono arba/ per 
Londoną, viskas perkošta 
Anglijos cenzūros koštuvu. 
Tas pats su Berlynu, Pa
ryžium ir Varšava.

Tik ilgainiui tiesa paaiš- 
ki. Taip vadinama “šilta ži
nia” dažnai pasirodo keno 
nors iškepta žinia, nieko 
bendro neturinti su faktais.

• * * *

Iš Londono atėjo du 
stambūs balsai. Senis Lloyd 
George kaltina Chamberlai- 

, ną už atstūmimą Sovietų 
Sąjungos ištiestos rankos. 
Tai galėsią kaštuoti Lenki- 

' jos nepriklausomybei gyvy
bė.

O lordas Beaverbrook 
savo laikraštyj
Standard” klausia, kur yra 
tas karas, kurį Chamberlai
nas paskelbė naziams? Vi
sa Lenkija baigia pleškėti, 
o Anglija? tebedūmoja, ką 
čia daryti. “Koks Čia per 
karas,” stebėdamasis klau
sia lordas Beaverbrook.

ir į

i 
s

Vokiečiai Jau Apsupę Varšavą
Lenkijos Orlaiviai Briaujasi į Sovietus: 
Kartotinai Laužo Sovietų Sieną; Sovietai 

Suėmė 4 Lenkų Orlaivius su Lakūnais
Lenky Bombnešiai Keliose Vietose Mėgino Giliai Įsiverž

ti į Sovietus Baltarusijoje ir Ukrainoje
Maskva, rugs. 14. — Ka

riniai Lenkijos lėktuvai an
tradienį perskrido per sie
ną į Sovietų Ukrainą ties 
Šepetovka ir į Sovietinę 
Baltarusiją ties Žitkovi- 
čiais. Sovietų orlaiviai išvi
jo juos atgal į Lenkijos pu
sę.'

“Lenkų lėktuvai, tačiau, 
laužo Sovietų sieną. ir to
liau,” kaip rašo Tass, so
vietinė žinių agentūra:

Trečiadienį Lenkijos or
laiviai bombanešiai perskri
do per Sovietų sieną ties 
Kivrinu ir Jampoliu, Sovie
tinėje Ukrainoje. Sovietų 
lėktuvai apsupo ore vieną 
didelį lenkų orlaivį, priver-

te jį nusileist ant Sovietų 
žemės ir suėmė jo oficierių 
H. H. Udyką, vairuotoją J. 
Bidiką ir vyresnįjį šaulį 
Stanislavą Hondą, šaudyto
ją iš pasalų (snaiperį).

“Tą pačią dieną trys 
lenkų orlaiviai bombininkai 
perskrido per sieną į So
vietinę Baltarusiją, Mozy- 
rio srityje. Sovietų lėktu
vai privertė juos nusileist 
žemyn sovietinėje žemėje ir 
suėmė dvyliką vyrų, tai vi
sus įgulos narius šių trijų 
Lenkijos orlaivių.”

Perskridusieji per Sovie
tų sieną Lenkijos orlaiviai 
“mėgino toli įsibriaut į So
vietų žemę.”

Vokiečiai Užėmę Gdynią 
Ir Lwow Didmiestį

Berlin, rugs. 14. — Vokiečiai praneša, kad jie jau 
visiškai atkirtę Varšavą nuo Lenkijos likusios dalies, 
apsupdami Varšavą iš rytų šono.

Naziai taip pat užkariavę vienintelį Lenkijos prie
plaukos miestą Gdynia, apsupę Lwow didmiestį ir nu
žygiavę kelis desėtkus mylių į rytus nuo Lwowo.

Kita vokiečių armija prisiartinus prie Lietuvių Bras
tos (Brest-Litovsko) (kaip pranešama iš “bepusiškų” 
šaltinių iš Bucharest©, Rumunijos sostinės.).

Berlin, rugs. 14. — Pranešama, kad Lenkijos užsie
ninis ministeris J. Beck išskridęs į Rumuniją ir kad 
lenkų valdžia stengiasi išgabent savo auksą į Rumuniją.

Kaip Nazių Submari- 
nai Gauna Gazolino 
Tolimam Vandenyne

Lodzių Tebevaldo Vo
kiečiai ir Turi Jame 
Svarbų Karinį Centra

LENKŲ PONAI, PERSEKIODAMI KITATAUČIUS, 
NUSILPNINO LENKIJĄ

Maskva, rugs. 14. — Lenkijai nesiseka gintis nuo 
Vokietijos žymia dalim todėl, kad lenkų ponai žiauriai 
pe'rsekiojo ir slopino keliolika milionų Varšavos valdomų 
svetimtaučių Lenkijoj, kaip rašo Sovietų Komunistų 
Partijos organas “Pravda.”

Tarp Lenkijos persekiojamų kitataučių yra 8 milio- 
nai ukrainų, 3 milionai baltarusių, apie pusė miliono lie
tuvių, virš 3 milionų žydų ir tt. O lenkų ponų niekinami 
ir spaudžiami kitataučiai žmonės negali jaust tikro vie
ningumo su Varšavos valdžia ir'nuoširdžiai gint .tokios 
rūšies Lenkiją, kaip iki šiol.

(Iš to “Pravdos” rašto kapitalistiniai užsienių laik
raščiai padarė išvadą, kad Sovietai reikalausią leist uk- 
rainam, baltarusiam-rusam keliose rytinėse-pietinėse 
Lenkijos gubernijose nusibalsuot, ar jie nori įsikurt kaip 
nepriklausomos valstybės, ar pasilikt Lenkijos ribose ar 
prisidėt prie Sovietų Sąjungos.)

Vokiečiai Bombarduos Visus Tuos Lenkų 
Miestus ir Kaimus, Kur Civiliai Žmonės 

Partizaniškai Kovoja prieš Nazius
Angly Valdžia Grūmoja Bombarduot iš Oro Atvirus Voki 

čiu Miestus, jei Naziai Bombarduos Civilius Lenkus
Berlin. — Nekariškiai 

Lenkijos žmonės vis tan
kiau ir plačiau šaudo ir ki
taip užpuldinėja vokiečių 
kareivius. Jie daro taip, 
kaip jiem liepia Lenkijos 
valdžia. O lenkų valdovai 
ima paliepimus -nuo Angli
jos karininkų, kurie veikia 
Lenkijoj kaipo patarėjai, 
kaip kariaut prieš vokie-’ 
•čius.

Bet kad Lenkijos ir An
glijos valdovai daro civilius 
Lenkijos žmones kariauto
jais prieš Vokietiją, todėl 
vokiečiai būsią priversti 
bombarduot tuos Lenkijos 
miestus, miestelius ir kai
mus, kur paprasti gyvento
jai daro karo veiksmus 
prieš vokiečius, — kaip 
pareiškė Hitleris ir dešinio
ji jo ranka feldmaršalas Go- 
eringas, Vokietijos oro lai
vyno ministeris. Kur tik ci-

viliai lenkai kariaus prieš 
vokiečius, tai vokiečiai vi
sas tokias vietas bombar
duos oro bombomis ir ka- 
nuolėmis. Bet, girdi, už “tai 
bus atsakomingi tiktai Len
kijos ir Anglijos valdovai,” 
kurstantieji partizaniškus 
lenkų karo veiksmus prieš 
vokiečius. Naziai buvo pri
žadėję prezidentui Roose- 
veltui nevest karo prieš ci
vilius žmones; bet civilių 
lenkų įtraukimas į karą da
bar, girdi, verčia vokiečius 
dalinai atšaukt tą prižadą.

London. — Jeigu vokie
čiai bombarduos atvirus 
Lenkijos miestus, keršyda
mi civiliams lenkams, tai 
Anglija savo orlaiviais 
bombarduos “atvirus” Vo
kietijos miestus, kaip kad 
grūmoja Anglijos užsieninis 
ministeris lordas Halifax.

London. — Vokietijos 
submarinai skandina preki
nius Anglijos laivus ir toli
muose vandenyse Pietų 
Amerikos. Kur tie subma
rinai gauna gazolino tokiem 
tolimiem žygiams? Šį klau
simą Chamberlainas, An
glijos premjeras, atsako 
štai kaip:

Dar pirm karo.," Vokietija 
prisipirko senų žibalinių 
laivų; prikrovė į juos gazo
lino* ir pasiuntė tuos laivus 
į nuošalias vandenyno vie
tas, kur mažai kada, pra
plaukia kitų kraštų laivai. 
Tai, girdi, nazių submari-

Berlin, rugs. 14..— Anot 
nazių, tai Lenkijos valdžia 
visai negudriai pasigyrė, 
būk lenkai atkariavę nuo 
vokiečių Lodzių, antrą di
džiausią Lenkijos miestą. 
Lodžius ne tik tebėra nazių 
rankose, bet jis tebetarnau
ja ir kaipo svarbus centras 
karinės nazių komandos. . 
Pats Hitleris Puvo Lodziu- 
je, kai lenkai paskelbė, būk 
atgriebę Lodzių nuo vokie- ; 
čių.

nai ir ima sau gazoliną ir 
kitus reikmenis iš tų Vo
kietijos laivų.

NAZIAI PASKANDINO DAR VIENĄ ANGLIJOS 
PREKINĮ LAIVĄ

London, rugs. 14. — Vokiečių submarinas nuskandi
no dar vieną Anglijos prekinį laivą, “Vancouver City,” 
5,000 tonų įtalpos, tiktai už 60 mylių nuo Anglijos 
kranto.

VOKIEČIAI VIS DAR APGINA SAARBRUECKEN 
MIESTĄ NUO FRANCŪZŲ

Berlin, rugs. 14. — Vokiečiai vis atmuša francūzus 
nuo Saarbruecken miesto, į vakarus nuo Vokietijos tvir
tovių sienos. Vokiečiai atkariavo nuo Prancūzų strateginį 
Birn kalną už ketverto mylių nuo Saarbrueckeno.

Būk tai “Šimtai Tūk- Lenky Kaimiečiai, Dar
bininkai ir Lietus La- 

bai Trukdo Nazius .

G

“Evening

Republikonai Kongrese Kovos Prieš Prez. 
Roosevelto Reikalavimą Praleist Karo 
Reikmenis Visom Kariaujančiom Šalim

Paryžius, rugs. 14. — Francūzai sakosi ipažengę ar
čiau Saarbrueckeno, nežiūrint smarkios kanuolių ugnies 
iš nazių pusės ir vokiečių minų (pakastų sptoginių) ir 

•oro bombų.

Ryga, Latvija, rugs. 14. — Latvių valdžia krausto iš 
šio miesto visus “nereikalingus” civilius gyventojus. Su
mobilizuota Latvijos armija šaliai ginti.

stančiy” Angly Karių 
Jau Esą Francijoj

Paryžius, rugs. 14. — 
Cenzūruotas pranešimas sa
ko, būk “keli šimtai tūks
tančių Anglijos kareivių 
jau persikėlę į Franciją.”

(Jau savaitė atgal buvo 
skelbiama, būk “daugiai 
Anglijos kareivių grumiasi 
sykiu su francūzais prieš 
vokiečius” va kari niame 
fronte. Bet naujesnis pra
nešimas iš Londono rodo, 
jog dar ir vakar anglai vi- 
^ai nedalyvavo tose grum
tynėse.)

■ Suimtas Lenkijos
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas šaukia ne
paprastą šalies kongreso 
sesiją rugsėjo 21 d. Prezi
dentai vyriausiai reikalau
ja, kad kongresas pakeistų 
senąjį Amerikos bepusišku- 
mo įstatymą, o leistų visom 
kariaujančiom ,šalim pirkt 
visokius karo pabūklus iš 
Amerikos, užsimokant už 
juos čia jau ir išsigabenant 
tuos pabūklus savais (o ne 
amerikiniais) laivais. .

Republikonas s e natorius 
Borah ir kiti jo partijos se
natoriai ir kongresmanai 
telkiasi kovai, atmest pre
zidento reikalavimą. Jie sa-

ko, kad prez. Roosevelto su
manymas galėtų bereikalin
gai įtraukt šią šalį į. karą. 
Anot jų, tai prezidentė- pla
nas esąs “vienpusiškas,” tik 
naudai Anglijos ir Franci- 
jos prieš Vokietiją. Jie nu
rodo, kad Vokietija, pagal 
Roosevelto sumanymą, visai 
negautų karo reikmenų iš 
Amerikos. Nes Anglijos ir 
Francijos laivynai kietai 
blokaduoja Vokietijos laivų 
išplaukimą į vandenyną; ir 
Amerikos orlaiviais, gink
lais ir amunicija galėtų pa
sinaudot tiktai Anglija ir 
Franci j a.

Stockholm, Švedija, rugs. 14.3 
lėktuvas su dviem lakūnais, kurie nu tūpė ant Švedijos 
vienos salos.

NAZIAI STEIGIA SAVO SUBMARINE LIZ
DUS LOTYNIŠKOJE AMERIKOJE

London. — Anglijos val-1^-------------:--------
džia nužiūri, kad Vokietija 
mėgins įsitaisyt submarinų 
ir^ orlaivių stotis kur nors 
Pietinėje ir Centralinėje 
Amerikoje.

Anglija persergėjo Pieti
nės ir Centralinės Amerikos 
kraštus, kad jie neduotų 
prieglaudos nazių lėktu
vams ir submarinams. Nes 
tai būtų laužymas tų kraš
tų bepusiškumo.

Berlin. — Nazių kariuo
menė Wieruszowe, Lenkijoj, 
sušaudė 50 žydų už tai, kad 
jie iš pasalų šaudė vokie
čius kareivius.

Vokiečių orlaiviai smar
kiai bombardavo Krzemier 
niecą ir kitus Lenkijos 
miestus, keršydami už tai, 
kad ir civiliai Lenkijos gy
ventojai kariauja prieš na- 
zius.

TIK VIENAS BŪRYS AN
GLŲ PERSIKĖLĖ Į 

FRANCIJĄ
London, rugs. 14. — Iki 

šiol dar tik vienas Anglijos 
karių būrys tepersikėlė į 
Franciją. Kol kas nežinia, 
kada jie pradės kariaut 
prieš vokiečius vakariniame 
fronte, kaip sako valdiškas 
Anglijos pranešimas.

■—-----------------------------

SSRS Atšaukia Savo Laivus, 
Plaukusius į Angliją

Paryžius. — Pranešama, 
kad Sovietų vyriausybė įsa
kė tuojaus grįžt atgal savo 
prekiniams laivams, kurie 
buvo beplaukią į Angliją.

ORAS. — Šilčiau, dalinai 
apsiniaukę.

Budapest, Vengrija, rugs. 
14. — Vokiečiai Lenkijoj 
žygiuoja pirmyn. Bet lietus 
ir per jį ištižusį žemė truk
do vokiečių tankus, šarvuo
tus automobilius ir motori
zuotas kanuoles. Be to, 
prieš vokiečius veikliai ko
voja ne tik lenkų armija, 
bet darbininkai ir valstie
čiai, vyrai, moterys ir vai
kai. Tai spėjama, kad galės 
praeit dar kelios savaitės, 
kol naziai užkariaus visą 
Lenkiją.

Pagal lenkų valdžios nu
rodymus per radio, kaimie
čiai deda akėčias ant kelių, 
kuriais turi važiuot vokie
čių tankai ir šarvuoti auto
mobiliai; mėto gazolino bu
telius su padegtais knatais 
ant nazių tankų; šaudo nu
sileidžiančius vokiečių lėk
tuvus, ir įvairiais kitais bū
dais partizaniškai kovoja 
prieš užpuolikus.

VOKIEČIAI SUĖMĖ 
60,000 LENKŲ

Berlin, rugs. 14. — Vo
kiečiai pranešd, kad jie ap
supę ir suėmę 60 tūkstančių 
Lenkijos kariuomenės ties 
Radomu, tame skaičiuje ir 
kelis lenkų generolus.

Berlin. — Naziai ketina 
išguit per 3 milionus žydų 
iš Lenkijos.
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Turi Pasisaugoti
Mums praneša, kad dalis Amerikos 

Lietuvių Kongreso Centro Komiteto na
rių, vadovajamų Grigaičio, išsiuntinėjo 
ALK skyriams laiškus skelbiant būk jie 
kongresą “likvidavę.” Tame pačiame lai
ške jie reikalauja, kad skyriai siųstų 
Grigaičiui visus savo pinigus.

Mes patariame visiems skyriams ne
klausyti jų ir nesiųsti nei vieno cento, kol 
negausit pranešimo nuo sekretoriaus Jo
niko ir viso Komiteto, kurį Clevelando 
suvažiavimas išrinko.

Amerikos Lietuvių Kongresas dar nė- 
' ra likviduotas. O jeigu Centro Komite
tas ir būtų likviduotas, tai Kongreso 
skyriai gali sau veikti, kaip veikė iki 
šiol. Ne Grigaitis sukūrė šį kongresą ir 
ne jis jį gali likviduoti. Centro Komite
to nariaii yra atsakomingi prieš tą vi
suomenę, kuri juos išrinko. Grigaitis gi 
ten nebuvo rinktas ir jis, neturėdamas 
jokios atsakomybės prieš . visuomenę, 
Kongresą griauna.

Dar kartą mes patariame ALK sky
rių komitetams: pasisaugokit, ir nesiųs- 
kit Grigaičiui bei jo talkininkams pini
gų. Pinigus laikykit ižduose. Kai gau
sit pranešimą nuo viso ALK Centro Ko
miteto, tuomet klausykit jo direktyvų.

Lenkai Nereiškia Nepasi
tenkinimo. . .

Edgar Ansel Mowrer praneša iš Pa
ryžiaus “Chicago Daily News” dienraš- 

| \čiui, jog
“Lenkai stipriai laikosi tos minties, 

kad jie nėra nepasitenkinę iki šių dienų 
Rusų vesta politika.”

Kitais žodžiais, lenkai nėra nepasiten
kinę tuo, kad Sovietų Sąjunga padarė 
prekybos ir nepuolimo sutartį su Vokie
tija, kadangi tokias pat sutartis Sovie
tai turi ir su Lenkija.

Ir kodėl gi Lenkai turėtų reikšti ne
pasitenkinimo Sovietų politika? Juk So
vietai siūlė jiems pagalbą, bet Lenkijos 
ponai Beckai su Chamberlainais ją at
metė. Sovietai negrumoja jokiu Lenki
jai pavojumi. Kai tik vokiečių naziai 
pradėjo puolimą ant Lenkijos, tai pas
taroji ištraukė visas savo ginkluotas jė
gas nuo Sovietų - Lenkijos pasienio ir 
pasiuntė jas prieš Vokietiją. Vadinasi, 
Lenkijos žmonės jaučia ir mato, kad 
jiems Sovietai niekad nieko blogo neve
lijo ir nevelina. Atžagariai, Sovietai 
jiems"vėlina tik gero; Sovietai jiems su
teikia žaliosios medžiagos; Sovietai 
jiems siūlė militarinę pagalbą.

; ' 1
Dėl nepuolimo sutarties tarpe Sovietų 

ir Vokietijos dūksta tiktai reakcininkai, 
na, ir dešinieji socialistai, kurie visuo
met buvo Sovietų Sąjungos priešai. Jie 
nori matyti Sovietų .Sąjungą kariaujan
čią su Vokietija ir Japonija; jiems rū
pi, kad socializmo kraštas būtų nualintas 
ir sunaikintas.

i

Prieš Sovietus dūksta Chamberlainai,
• kurie jau senai norėjo užleisti Hitlerį 

ant Sovietų Sąjungos; kurie viską darė,
* kad Hitleris tik pultų Sovietus.

Bet kas gi tų elementų paiso? Pažan
gusis pasaulis džiaugiasi Sovietų Sąjun
gos politika, kuri visuomet buvo anti
karinė, už taiką.

1 Tegu Gi Jie: Žiūri
Dieso Komitetas, tyrinėjąs “anti-ame- 

rikinę” veiklą Jungtinėse Valstijose, la
bai susidomėjo USA Komunistų Parti
jos finansais. Iš kur ji gauna pinigų sa- 
vo vajams finansuoti ir spaudai palai
kyti, komitetui įdomu. Andai Gitlovas 
pasakė komitetui, kad, kai jis buvęs ge
neraliniu USA Komunistų Partijos sek
retoriumi, tai gaudavęs pinigų “iš Mas
kvos.” Dieso komitetas, matyt, tam ir 
patikėjo.

Deja, Gitlovas niekad USA Komunistų 
Partijos gyvavimo istorijoj josios gene
raliniu sekretorium nebuvo. Tai melas, 
kurį kartojo Gitlovas ir buržuazinė 
spauda. Pagaliau, Gitlovas buvo išmes
tas iš USA Komunistų Partijos dar 1929 
metais kaipo sugedęs elementas, kaipo * 
netinkamas būti toj partijoj. Nereikia 
nei aiškinti, jog kiekvienas doras žmo
gus išmestajam iš komunistinių eilių su? 
tvėrimui nelabai norės patikėti, .ką jis 
apie juos kalba, kadangi jis kaltįa iŠ 

.keršto, iš apmaudo. Panašiai ir siiįGit- 
lovo “liudijimais.”

Tuo būdu Diesas pakvietė USA Ko
munistų Partijos finansų sekretorių-iž- 
dininką Williama Weinerj ir New Yor- 
ko valstijos Komunistų Organizacijos 
sekretorių - iždininką Williama Brow- 
derį (gen. Kom. Partijos sekretoriaus 
Earl Browderio brolį). Jis juodu pradė
jo varyti per šerengą, tikėdamasis pri- 
versiąs prisipažinti prie to, ko Partijoj 
niekad nebuvo, ko jie nežino.

Abu pašauktieji šaltai dalykus įrodi
nėjo. Weineris pasakė, kad USA Komu
nistų Partija pasilaiko vyriausiai iš tri
jų šaltinių: narinių duoklių, aukų, ku
rias sudeda darbo žmonės, ir pelno nuo 
įvairių pramogų, masinių mitingų ir tt. 
Šitie šaltiniai suteikia Partijai ’galimy
bės palaikyti “Daily Workerj,” išleisti li
teratūros, ruošti masinius mitingus ir 
kitus darbus atlikti.

Kai Dieso komitetas užklausė šitų 
dviejų vyrų, ar Komunistų Partija ne
prieštarautų, jei jis, komitetas, pasiųstų 
savo ekspertus Partijos finansų kny
goms peržiūrėti, tai jam buvo atsakyta: 
prisiųskit ir žiūrėkit, niekaŠ ’jums nesa
kys nei žodžio.

Ir tai gerai. Tegu gi jie žiūri knygas, 
tegu jie pamato, jog ši partija nieko 
neslepia nuo valdžios, nieko neslepia nuo 
savo narių, nieko neslepia nuo plačiųjų 
Amerikos žmonių masių. Jos finansai ve
dami kaip bile įstaigoj; josios knygos 
peržiūrimos akaunterių ir atskaitos vie
šai skelbiamos kas metai.

Taigi, Jei Taip Būtų!
Įdomių dabar žinių ateina iš Lenkijos. 

Daug to krašto žmonių jau mano, kad 
Anglija ir Franci j a stojo tikra jan ka- 
ran prieš nazius ir tuo, aišku, gelbsti 
Lenkijos žmonėms savo nepriklausomybę 
ginti.

Štai Associated Press korespondentas, 
p. Elmer W. Peteršon, praneša Ameri
kos spaudai apie įspūdžius įgytus Len
kijoj už mūšių linijų. Vienas asmuo jam 
sakęs: “Ar tamsta girdėjai? 600 Angli
jos ir Francijos- karo orlaivių užpuolė 
Berlyną ir sunaikino Krupp’o amunici
jos fabrikus Essene. Dabar vokiečiai ži
no, ką reiškia būti orlaivių užpul
tiems ...”

Panašių “žinių,” be abejo, bus girdė
ję daugybė Lenkijos gyventojų. Pana
šiai, mat, Lenkijos žmones valdžia ra
mina per radijų ir, galimas daiktas,' per 
spaudą. Tuo pačiu sykiu visam pasauliui 
žinoma, kad nieko panašaus' nėra buvę. 
Anglija su Franci j a dar vis nepradėjo 
tikro karo prieš nazius. Nors Lenkija 
liepsnoja, nors ten žmonės žudomi, nors 
ten miestai griaunami > ir Varšava ap
supta; nors Chamberlainas žadėjo gelbė
ti Lenkiją “visomis jėgomis,” kol kas 
nieko panašaus nebuvo, — jokių žymes
nių užpuolimų Chamberlaino ir Daladie- 
ro- valdžia apgynimui Lenkijos prieš na
zius nė£a padariusi.

O Anglija ir Franci j a lengvai galėjo 
tatai padaryti. Jeigu jos nesutiko, kad 
Sovietų Sąjunga, Lenkiją gintų, tai pa

nčios turėjo stoti pagalbon užpultajam 
kraštui. Jei ne kuo kitu, tai bent kokį 
tūkstantį orlaivių galėjo pasiųstį Lenki
jon mušti neprietelius, mušti užpuolikus 
nazius, barbarus. Deja, nieko panašaus 
iki-šiol nėra padaryta!

Vaizdas iš Lietuviu Dienos Pasaulinėje Parodoje. Amerikoniški karininkai lydi Lietuvos pasiuntinį poną 
Žadeikį ir Lietuvos generalinį konsulą, poną Budrį.

Į SKAITYTOJŲ BALSAI
“Tėvynės” Redaktoriaus 

“Aukštoji” Filosofija

“Tėvynės” num. 35-me 
“pasaulio įvykio apžvalgoj” 
to laikraščio redaktorius p. 
K. Jurgelionis pasirodo su 
“aukšta” filosofija.

Tarp visokių ryškinimų, 
kaip valstybių politikos vy
rai veda diplomatiją,'" kaip 
kokios sąlygos valstybes 
padaro imperialistinėmis ir 
kiek jų, kaipo tokių, yra 
pasaulyj ir tt.

Tikromis imperialistinė
mis šalimis p. K. J. suran
da tik penkias, būtent: An- 
gliją, Vokietiją, Rusiją (su- 
prask: SSRS), Jungt. Am. 
Valstijas ir Japoniją. O 
Franci j a, Italija, Belgija, 
Holandija, Lenkija ir kitos 
k a p i t a listinės plėšriosios 
valstybės — jam geros, de
mokratinės, be grobikiškų 
principų-tikslų, nieko nepa
vergusios. žodžiu, nekaltos 
valstybės, kaip anos nekal
tos senmergės, po ' kelius 
vaikelius turinčios!

I

Na, o Sovietų Rusijai, 
kaip jis sako, nėra skirtu
mo ar ją valdė caras, ar ją 
valdo Stalinas: ji yra impe
rialistinė, grobikiška, agre- 
syviška. Jau autorius pasa
ko ir kokias šalis Stalinas 
grobs, būtent: pabaltijos 
kraštus, Lenkijos ir dalį di
džiosios Chinijoš. Būk tokie 
planai padaryta pereitą ge
gužės mėnesį tarp Stalino, 
Hitlerio ir Chamberlaino. 
Ot, tau, Jurguti, ir Devyn- 
tinės! Stalinas patvaldys- 
diktatorius!

Nors ir mokytas žmogus, 
plus advokatas, o nežino, 
kad Sovietų Sąjunga turi 
demokratiškiausią konstitu
ciją pasaulyje, kad J. Sta
linas neužima aukščiausią 
vietą valdžioje! Ar prez. 
Rboseveltas rašė laišką, 
kviesdamds į derybas, pas 
Staliną, ar pas M. Kalini
ną? Taipgi ' pasveikinimą 
jubilėjine švente — Stali
nui ar 'Kalininui? Manau, 
kad mūsų šalies vyriausioji 
galva žino, kas to krašto 
tikroji valdžios galva, if tik 
su tuo jis turi tarpvalstybi-1

nius reikalus. Manau, kad p. 
advokatas tą faktą supran
ta, ir tą tiesą žino; o jei ne, 
tai jis ir nenori žinoti.

Stalinas tik Kom. Parti
jos gen. sėkretorius. O jei
gu jis yra sugabiausias ini
ciatorius ir.- daugiausia at
sižymėjęs revoliucijos kovo
se teisinga vadovybe, todėl 
jį visi didžiai myli ir jo pa
tarimus ištikimai priima. 
Tas jokios diktato rystės 
nesudaro. Kas tą vadina 
diktatūra, tai nežino, ką 
kalba. '

Socialistinė šalis nėra ir 
negali' būt imperialistinė, 
nes ten nėra pavergimo, nei 
gi išnaudojimo žmogaus 
žmogumi, nei gi tokio prin
cipo ar tikslo. Kaip tik prie
šingai : mes, z komunistai, 
prieš bile eksploataciją 
principialiai kovojame. Taip 
lygiai tuo pačiu principu 
vaduojasi ir Sovietų Sąjun
gos valstybės vyrai.

Juo jūs daugiau meluoja
te ir melu viską mozojate, 
vyručiai, tuo mes tikresni, 
kad tie vyrai, kaip Stalinas, 
Kalininas, Molotovas dar 
arčiau pasuko prie Markso- 
Engelso mokslo ir kelro
džio !

Jūsų, dešiniųjų socialistų 
•principai ir taktika darbo 
žmonių neišlaisvino, o tik 
daugiau pastūmėjo vergi- 
jon. Pažiūrėkite į Vokietiją, 
Austriją, kurias jūs valdėte. 
Kur jos dabar?...

Mums labai aiškūs jūsų 
anti-s t a linistiniai, anti-ko- 
munistiniai pamokslai ir 
raštai. Jūs bijotės socializ
mo yalstybinės sistemos!

“Tėvynė” pradeda tura- 
voti “N. G-nei.” Neįstabu. 
Jų visų tikslas — klaidint 
ir kvailinti darbo klasę, 
kad tik ilgiau palaikyt iš
naudojimo sistemą. Jūs at
metate tą principą, kad 
žmogus turi būt sulaikytas, 
neturi būt jam leidžiama 
išnaudot kitą žmogų; jūs 
to principo bijotės, jus kre
čia šiurpas! Tai ve kodėl 
jūs savaitė į savaitę rėkia
te, kiek jūsų kakarinės pa
jėgia.

Bet ateis laikas, kada

liaudis supras jūsų dainas 
ir atsuks jums savo nuga
ras.

Jūs, ponuliai, sukariate 
visus žiaurumus ir visas 
bėdas ant Stalino ir Sov. 
Sąjungos pečių ir pirštu ro
dote mums, darbo žmo
nėms, į Staliną ir kitus ko
munistus, kad tai per juos 
visas blogas atsitinka. Jūs 
su savo šlykščia demagogi
ja slepiate tikrovę nuo dar
bo liaudies. Jūs “nematote,” 
kas Lietuvoj žmones smau
gia, kaip ir kodėl ten juos 
taip terorizuoja; jūs -pats 
nė piršto nepajudinot Lie
tuvos žmonių gynimui ar 
kad palengvinti jų vargą; 
na, o dar baimę kenčiate, 
kad Stalinas ateis ir pa- 
liuosuos Lietuvos liaudį iš 
ponų pinklių ir jungo prieš 
jų pačių norą. Jūs geriau 
velytumėt Lietuvos liau
džiai Japonijos darbininkų 
likimo, ne kad Sovietų Są
jungos laisvųjų žmonių už
tikrinto rytojaus likimo.!

Jūs, ponai, nebijokite 
Stalino, Vorošilovo ar (Mo
lotovo, — jie negrobs ’Lie
tuvos prieš norą Lietuvos 
darboz liaudies. Jei kada at
eityj ir reikės pagelbėt Lie
tuvos liaudžiai nusimest 
Smetonos jungą, tai nerei
kės, kaip sakote, komisarų 
nei iš Rusijos, “Laisvės,” 
“Vilnies” ar “Tėvynės” re
dakcijos. Yra pakankamai 
pačioj Lietuvoj vyrų, kurie 
mokės tinkamiaus valdyt 
savo kraštą, negu šiandie

niniai to krašto valdonai. 
Ir jie tuomet valdysis, o ne 
bus valdomi!

Kom. Veteranas.
/ ________ ___

Vokiečiai Daug Mažiau Nu
skandina Angly Laivu 

Negu 1917 Metais
London. — Per pirmąsias 

aštuonias karo dienas Vo
kietijos submarinai paskan
dino 11 Anglijos prekybos 
laivų, vieną Francijos pre
kinį laivą ir du bepusiškų 
kraštų1 lAivūs; tuo pačiu lai
ku buvo paskandinta 4 Vo
kietijos laivai.

Nazių submarinai nu
gramzdino per 70 tūkstan
čių tonų įtalpos Anglų ir 
Francūzų prekinių laivų, o 
Anglijos kariniai laivai nu
skandino 14,764 tonų įtal
pos nazių laivų. Taip pra
neša anglai.

Kada praeitame pasauli
niame kare Vokietijos sub
marinai 1917 m. vasaryje 
pradėjo skandint Anglijos 
prekinius laivus, tada per 
pirmąsias aštuonias dienas 
jie nugramzdino 69 savo 
priešų laivus su 140,053 to
nais įtalpos. Tai abelnar 
dveja tiek daugiau kaip da
bar per 8 dienas.

Paryžius, rugs. 13. —Šim
tai tūkstančių lenkų, gyve
nančių Francijoj, rašosi į 
Francijos armiją kovai 
prieš Vokietiją.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Jeigu Hitleris užkariaus 
Lenkiją, ar jis nepavers ją 
į stovyklą karui prieš So
vietų Ukrainą, kaip pavertė 
Slovakiją prieš Lenkiją?

L. š.
Atsakymas

Žinoma, kad jis stengsis 
tatai padaryti, jeigu tik ka
rą laimės ir pajėgs. Apie 
tai negali būti jokios abejo
nės. Bet reikia atminti, kad 
Sovietų Sąjunga tai ne 
Lenkija. Lenkijos krimina- 
liški valdovai stačiai par
davė Lenkiją naziams, kai 
jie griežtai atmetė Sovietų

Sąjungos pasiūlymą suvie
nytomis spėkomis gintis 
nuo agresorių.

Sovietų valdžia yra pa
kartotinai pareiškus, kad 
jinai nenori karo, nenori 
svetimų žemių. Bet taipgi ji 
neužleis niekam' nei vieno 
colio savo žemės. Jeigu Hit
leris bandytų savo avan
tiūrą prieš Sovietus, tai 
gautų kailiu taip, jog dau
giau jo svietas nebepama
tytų. Tą puikiai žino ir 
pats Hitleris ir todėl nepa
klausė Chamberlain, Dala- 
dier ir Becko kurstymų' 
pradėti karą prieš Sovietų 
Sąjungą.

i
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EŽERAI, DURPYNAI, DERLINGUMAS AR MOŠŲ PRABOČIAI BUVO MILŽINAI?
Laiminga šalis, kur yra 

daug durpynų, ežerų.
Suomijoje durpynai už

ima 30 nuošimčiu viso tos 
šalies ploto.

Lietuvoje yra taip pat 
daug durpynų. O rytinėje 
ir pietinėje dalyje yra ne
maža ežerų. Taipgi neretai 
yra upių. Tai yra trijų rū
šių gamtiškas laukų žemės 
drėkinimas. O tas reiškia 
žemės vaisingumą.

Lietuvoje per kelioliką 
pastarųjų metų eina spar
tus “nusausinimas.” Val
džia ir visuomenės veikėjai 
tankiai lyg pasididžiuodami 
kalba apie nusausinimo dar
bus. Daugiau būsią dirba
mos žemės. Bet toki darbai 
gali reikšti netolimai atei
čiai pavojų. Kaip senieji, 
taip ir naujieji laukai pajus 
didelę stoką drėgmės; saus
ra bus daug baisesnė, negu 
buvo kada nors iki šiol.

Amerikos vakarų lygu
mos karo laiku buvo aria
mos, sėjamos, o po karo 
tapo apleistos; neužsėtos 
jokia žole; medžių ar krū
mų per kelias dešimtis my
lių visai nėra, — nėra kam 
sulaikyti vėtras. Vėtros 
griebia buvusių dirvų že
mes ir kaip didžiausius dul
kių debesis nešioja po visą 
šalį. Kartais tų dulkių gana 
daug atneša per tūkstantį 
mylių į mūsų rytinius did
miesčius — Pittsburghą, 
New Yorką.

Wisconsin© valstijoje gy
vena daugiausiai buvusieji 
šveicarai ir vokiečiai. Prak
tiški, “nosingi” žmonės. Jie 
pirm pasaulinio karo nu
sausino vieną ežerą. Pasida
rė daugiau dirvų. Per kele
tą metų praktikuojant, pa
sirodė, kad naujoji dirva 
nėra derlinga. O senoji dir
va toli aplink ežero vietą 
dikčiai pablogėjo, t. y. der
lius sumenkėjo. Žemė pasi
darė sausesnė, nes joje ne
liko tos drėgmės, kuri iš 
ežero plėtėsi toli po žeme.

Jungtinių Valstijų val
džia sumanė šioje depresijo
je bedarbius panaudoti įvai
riems visuomenės ekonomi
jos darbams. Tarp ko kito, 
norėjo apsodinti medžiais 
vakarų krašto lygumų da
lis, ypatingai tam, kad už
kirtus kelią besikartojan- 
tiems dideliems vėjams, cik
lonams. Generolas Johnson, 
buvęs N RA diktatorius, vė
liau pasidaręs dideliu tos 
“naujos dalybos” priešu, 
dienraščiuose savo kolum- 
nos rašytoju, neseniai rašė, 
kad tasai apmedžiavimo 
darbas valdžiai nevykęs, 
kaip daugelis darbų nevyks
ta, kur reikią “privatinės 
inicijatyvos”; nevykęs ypač 
dėl to, kad ten medžiai ne
galį augti, drėgnumo jiems 
nėra.

Dalykas svarbiausias tas, 
kad kapitalistų santvarkoje 
negalima sėkmingai tokius 
darbus dirbti, kurie tur
čiams privatinės naudos ne
neša tuojaus, šiandien. Jų 
valdžia, šioje bedarbių pa
šalpos gadynėje norėtų tai 

daryti, bet josios ponai ka
pitalistai perijodiškai ima 
rėkti: “Taksai! Taksai per- 
dideli!”... Valdžios partija 
nusigąsta ir nuleidžia ran
kas prieš.. .“privatinę inici
atyvą.”

Kas kita šalyje, kur ka
pitalistų nėra, kur privati
nio biznio iš visuomenės ne
valia daryti. Sovietų Sąjun
goje toki visuomenei nau
dingi darbai turi didžiausia 
pasisekimą, ko nė vienoj 
kapitalistinėje šalyje nepa
darė ir nepadarys “privati
nė iniciatyva.” Derlingą 
Sovietų Ukrainos žemę ap
saugojo nuo sausrų, kurios 
kitados tankiai įvykdavo, 
Kanalai, didžiulės grabės 
vandenį išnešioja visur, kur 
tik jo reikia.

O vietoj tokių nusausini
mų. kurie ateitvje gali bū
ti dirvonams ir medžiams 
pavojingi, Sovietų Sąjunga 
padaro naujus ežerus ir net 
tiesiog jūras, kaip tai yra. 
nauja Maskvos jūra. O 
taksai (mokesčiai) tenai 
nieko nebaugina, nebaisūs, 
nenerdideli, dėl to, kad ne
reikia privatiniu pelnu, ne
reikia .šalies turto milionus 
doleriu krauti i privatinius 
kišpnius. Šitas salima tik so- 
cialistinėie santvarkoje, ku
ri nebendradarbiauja visai 
su privatiniu bizniu.

J. Baltrušaitis.

Gyvuliai Kaino Žemės 
Drebėjimo Pranašai
Prieš vieną nedidelį že

mės drebėjimą, neseniai 
įvykusį Graikijoj, žmonės 
pastebėjo, kaip keistai ne
ramiai elkiasi kregždė, ku
rios lizdas buvo ant vienos 
valgyklos sto^o netoli Athė- 
nų, Graikijos sostinės. 
Kregžde baimingai' čirškė, 

į kartotinai “šovė” nuo sto
go į padanges, vėl grįžo ir 
iš naujo neramiai rėkdama 
skrido aukštyn.

Praėjo tik kelios sekun
dos nuo tokio kregždės ne
rimavimo, ir štai pasigirdo 
duslus žemės drebėjimo 
griausmas. Reiškia, kregž
dė nujautė žemės drebėji
mą.

Prieš žemės drebėjimą 
taip pat staiga pradeda ne
rimt avys, Sšunes, ožkos ir 
kiti naminiai gyvuliai. Jie 
taip pat nujaučia žemės 
drebėjimą.

Per Kelias Valandas Iš
gydo Pūliatekį-Gonoreją
Pirmiau reikėdavo kelių 

savaičių laiko išgydyt lyties 
ligą gonorėją arba “pū- 
liatekį.” Dabar ta liga yra 
įveikiama per 5 valandas, 
leidžiant į kraują ligoniui 
vaistą sulfanilimidą ir tuo 
tarpu laikant ligonį tam ty
čia įtaisytoje karštoje (dėžė
je.

Jungt. Valst. valstybės sekretorius Hull pasirašo po dokumentu, kuris nu- ' 
stato embargo ant prekių j kariaujan čias Europos šalis.

Adata Mergaitės Kūne 
Išnešiota 13 Metij

Jeane Satchell, 18 metų 
mergaitė, Kanados mieste 
St. Thomase, yra jau per 
trylika metų išnešiojus ada
tą savo plaučiuose, bet tik
tai dabar neseniai sužino
ta, kad mergaitės kūne yra 
adata, kai gydytojai X— 
spinduliais peršvietė jai 
krūtinę.

o
Jeane buvo tik penkių 

metų amžiaus,, kada adata 
pakliuvo į jos kūną. Mer
gaitė bežaisdama staiga at
sirėmė nugara į “balnelį” 
(“kušinųką”), kuriame bu
vo laikomos susmaigytos 
adatos, ir taip viena adata 
sulindo jai į nugarą. Mer
gaitė verkė įsidūrus. Moti
na rado įdūrimo ženklą, bet 
nepamanė., kad adata visa 
sulindo i kūną.

j
Mergaitei paaugus, pra

dėjus dirbt, jinai ėmė kosė
ti ir kraujais spjaudyti. Ji 
spėliojo, kad tai būsianti 

; džiovos liga. Ale X-spindu- 
liai parėdė, jog tai kaičia 
adatos, “apsigyvenusios” 
kairėje plaučių pusėje, už 
pusantro colio nuo širdies. 
Galima būtų ją iš ten iš
imti, bet operacija būtų la
bai pavojinga pačiai mer
gaitės gyvybei. Todėl gal 
Jeanei teksią visą amžių iš- 

| vaikščioti su adata plau
čiuose.

Bet klausimas, ar adata 
yra galutinai apsistojus 
plaučiuose. O gal jinai dar 
palengvėle keliaus kur ki
tur, pavyzdžiui, į širdį. Ta
da jau nuo pačios adatos 
gręstų mergaitei mirtis, ir 
nebūtų kitos išeities,- kaip 
tik daryt rizikingą operaci
ją dėlei adatos išėmimo.

—J.

, Trys didžiausi Jungtinių 
Valstijų parkai: Yellow
stone turi 3,426 ketv. my
lių plotą; Yosemite—1,150 
ketv. mylių, ir Rocky 
Mountain—400 ketv. mylių. 
Sudėjus krūvon visus tuos 
parkus, susidarytų plotas 
lygus ketvirtadaliui Lietu
vos teritorijos.

NAUJAS METALAS 
4 KARTUS LENG
VESNIS UŽ PLIENĄ
Naujas sudėtinis metalas, 

prie kurio primaišyta" mag- 
nezijos, yra labai stiprus, 
lengvas ir nerūdyjantis. Jis 
tinka kaip medžiaga ne tik 
orlaiviams abelnai, bet ir jų 
motorams; yra keturis kar
tus lengvesnis už plieną ir 
tesveria tiktai du trečda
lius tiek, kaip aluminas, 
kurįs taipgi yra lengvas 
metalas.

Tokį pranešimą apie šį 
svarbų išradimą davė dr. 
A. W. Winstonas dabarti
niame suvažiavime Elek
trų - Chemijos Inžinierių 
Draugijos, New Yorke. 
Winstonas yra vyriausias 
inžinierius Dow Chemical 
Kompanijos.

Vartoj ant " orlaiviams 
naujai išrastąjį metalą, jie 
būsią tokie lengvi, kad ga
lėsią be vargo skrist po 400 
mylių per valandą ir dau- 

• giau.

KŪDIKIŲ APGAMAI TAI 
ESĄ TIK PASAKOS

Gimdymo gydytojų suva
žiavime Cleveland© buvo 
užginčyta pasaka, būk jei
gu nėščia moteris nusigąsta 
gaisro ar ko kito arba kuom 
labai 'nusistebi, tai kūdikis 
gemąs su tam tikru apga
mu.

Tarp motinos nervų sis
temos ir kūdikio, bręstančio 
jos yščiuje, nėra nervų su
sijungimo; todėl, sako tie 
daktarai, negali ir kūdikis 
ateit į šį pasaulį su “apga
mu” tik todėl, kad buvo su
jaudinti motinos nervai.

Žmogaus širdis vidutiniai 
plaka apie 80 sykių į mi
nutę. Tačiaus plakimas ga
li patetėti iki 16 sykių per 
minutę ir patankėt net iki 
200 sykių.

/
—o—

Pirmutinis veidrodis, kur 
pri'mityvis žmogus galėjo 
pamatyt savo atvaizdą, tai 
buvo tyras vanduo.

Sovietinių Pasakotoju 
Suvažiavimas Maskvoj

Pirm poros mėnesių 
Maskvoje įvyko suvažiavi
mas arba “sąskridis” ga
biausių šalyj pasakotojų. 
Tai dar pirmas tos rūšies 
suvažiavimas pasaulyje.

Tuos pasakotojus, kartu 
ir kaimo' dainininkus seno
viškų dainų ir sakytojus 
liaudiškų eilių iš senųjų pa
davimų sušaukė Liaudies 
Kūrybos N. Krupskos Var
do Namas. Buvo sukviesta 
ir daugelis senų kaimiečių, 
kurie tiesiai žodžiu suku
ria dainas bei eiles, kai ku
rie būdami mažaraščiai ar
ba net beraščiai.

Suvažiavime, be kitų, da
lyvavo garsi pasakotoja 
Kriukova, M. Korgujevas ir 
didelis skaičius kitų pasako
tojų iš įvairių Sovietijos 
tautų.

Tiems liaudies meninin
kams Maskvoj buvo suruoš
ta keli koncertai ir šiaip 
pramogos, kur jie dalyvavo 
programoje su savo pasako
mis, eilėmis ir jų pačių su
kurtomis dainomis.
1 Liaudies Kūrybos Namas 
visus suvažiavimo dalyvius 
labai gražiai vaišino.

r 
Peroxide Čiaumojamoji Gu

ma nuo Danty Gedimo
Jeigu žmonės čiaumotų 

gumą su priemaišų perox
ide, tai jų dantys nepūtų, 
kaip tvirtino mokslininkai 
M. Jelling ir V. R. Koka- 
nur suvažiavime Amerikos 
Chemikų Draugijos, kuris 
šiomis dienomis įvyko Bos
tone.

Kai kurių žmonių dantys 
negenda todėl, kad jų seilės 
yra tokios, jog < užmuša pu
vimo bakterijas. 
\ ------------------

• Mes įsivaizduojame pieti
nį žemės ašigalį, kaipo “že
mai” esantį, o šiaurinį kai
po aukštąjį... Tačiaus pir- 
mąsis (pietinis) ašigalis 
yra 10,000 pėdų virš jūrių 
paviršiaus, o antrasis (šiau
rinis) yra lygus su jūra.

Visose tautose yra pasa
kų, kad jų bočiai-protėviai 
gilioj senovėj buvę milžinai, 
galiūnai. Bet atrasti se
niausi žmonių kaulų palai
kai kelia abejonę apie tuos 
padavimus bei pasakas. 
Profesorius Legros Clark 
dabar įvykusiame moksli
ninkų suvažiavime Škotijoj 
pranešė, jog priešistorinių 
žmonių kaulai rodo, kad 
pirmykščiai žmonės buvę 

! mažesni už šiandieninius 
civilizuotus žmones, kad jie 
turėję siaurus pečius ir bu
vę silpnesni negu dabarti
niai europiečiai.

Bet* mes neturime aklai 
priimt kad ir profesoriaus 
nuomonę. Galime atsižvelgt 
į pastebėtus faktus vėles
niais laikais kas liečia žmo
nių ūgį.

Antai, senesni lietuviai 
amerikiečiai, dabar parva
žiuodami Lietuvon, pastebi,! 
kad jaunoji karta ten jaul 
yra žemesnė, negu keli de- 
sėtkai metų atgal. ’’ Supran
tama, jog tai todėl, kad pa- 

i saulinis karas labai suskur- 
dino žmones. Pokarinė “ci
vilizacija” 'taipgi mažina m 
ūgį. Atsiminkime, kaip 
daugmeniškai dabar išveža 

• iš Lietuvos geresnius val
gius į užsienius, kaip siste- 
matiškai nugraibo pieną 
Smetonai parduoti: o iš an
tros pusės, ir miltiniai vai-

Namai, Kūras ir Mais
tas po Šimto Metų
Amerikietis profesorius 

Henry Olerich pranašauja, 
jog per šimtą metų būsian
ti išimta visa anglis iš ka
syklų ir ištrauktas visas 
galimas žibalas-aliejus iš 
žemės. Ką tada žmonės 
vartos kurui — šilimai, ga
rui ir elektrai gamint? Ogi 
saulės šilimą, jūrų bangų 
judėjimą ir vėjų jėgą, sako 
prof. Olerich. Energija, 
gaunama iš tų gamtinių jė
gų, būsianti pakinkyta ir 
įvairioms mašinoms varyti.

Kitos to profesoriaus 
pranašystės yra tokios:'

Gyvenamieji namai po 
šimto metų būsią statomi iš 
stiklo ir plieno ir daugme
niškai fabrikuose gamina
mi, panašiai, kaip dabar au
tomobiliai ; ir ant žemės 
jau neliksią gyvulių, dabar 
vartojamų žmogaus mais
tui; tai, girdi, žmonės1 tap
sią “visiškais vegeterio- 
nais.”

Kodėl Naktį Šviečia Tūli 
Vabaliukai?

“Švento Jono” muselės 
(fireflies) ir tūli kiti vaba
liukai todėl naktį šviečia, 
kad jų kūnuose yra du che
mikalai, vadinami “luciphe- 
rin” ir “lucipherase,” kaip 
raportavo du Princetono 
Universiteto profesoriai su
važiavime Mikrobiologų 
Draugijos, New Yorke.

giai žalingai “civilizuoja- 
mi,” pikliavojami ir nuo 
sėlenų “apvalomi.” O tos 
sėlenos pirmiau tarnaudavo 
kaip augintojos kaulų ir 
raumenų.

Amerikos' indijonai buvo 
drūtesni žmonės pirma, ne
gu juos baltieji “apciviliza- 
vo.” t

Sumažėjo ūgis vyrų iš tų 
darbininkų šeimynų, kurios 
Londone gyvena po šimtą 
metų ar'daugiau; ir praei
tame pasauliniame kare 
Anglija dar pirmą sykį tu
rėjo imt Į armiją net vyru
kus turinčius tik po 5 pė
das 1 colį aukščio. 

f

Tose Kongo dalyse, Afri
koj, kur Belgija “suciviliza- 
vo” negrus, jie yrą žemes
ni ir prasčiau subudatoti 
negu visiškai “laukiniai” 
negrai. ‘\

Paveikslai užsilikę nuo 
Napoleono karų rodo, jog 
francūzai kareiviai virš 125 
metų atgal buvo tokio 
ar didesnio ūgio kaip rusai 
kareiviai. Dabar gi francū
zai abelnai žemesni už ru
sus. Nes daugybė augalo- ' 
tcsniu francūzu žuvo tuo
metiniuose karuose; kiti 
Francijos žmonės baisiai 
suvargo per tuos karus; o 
paskui blogas maisto “civi- 
lizavimas” taip pat stūmė 
žemyn ūgį francūzu dau- 
guomenės.

Kas kita Amerikoj.. Čia 
maistas, tiesa, taipgi darko
mas įvairiais fabrikavi- 
mais, bet vis dėlto iki kri- ' 
tag Amerikoj buvo prieina
mas žmonėms gana platus 
valgių įvairumas. Todėl 
amerikiečiai, bendrai imant, 
ėjo didyn bent iki 1929 m.

Rytinėje Afrikoje ne
grai - e t h i o p a i - askariai 
abelnai yra dideli vy
rai, daugelis net “milži
niško” ūgio. O jie buvo pu
siau civilizuoti. Bet jeigu 
Italijos fašistai ten juos ga
na ilgai “pakultūrins,” .tai 
ir tų žmonių ainiai turės 
eiti žemyn, kaip kad Belgi
jos “civilizuojamo j” Kon
go j.

Panašiai ir giliojoj seno
vėj : vienur galėjo būt dide
li ir stiprūs žmonės, o ki
tur mažiukai ir silpni. Tatai 
priklausė nuo vietos, gam
tos ir gyvenimo sąlygų.

—J. C.

Vėžio Liga Nesigaili ir 
Laukinių Žmonių

Atlantic City, N. J. — 
Tarptautiniame Vėžio Li
gos Gydytojų Kongrese ši
čia tapo sumušta pasaka, 
būk ta liga sergą tiktai ci
vilizuoti žmonės. Nes moks
liniai tyrinėjimai įrodė, jog' 
vėžiu serga ir nariai la
biausiai atsilikusių, lauki
nių tautelių Australijoj ir 
Afrikoj.

Negana to. Patvirtinta, 
kad vėžio- liga yra randama 
visose veislėse stuburinių 
gyvūnų, atsieit, tų, kurie tik 
turi nugarkaulius.'



'****»r>W

i DAISY!

I

uz

kl

šiuom antrašų:

24 egzempliorių
25 ir daugiau—

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

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

Prašome tuoj aus siųsti užsakymus

I
KeitdrtaM puriapli

Klausyk, fiūrer, drauge mielas, 
Pasuk durklą tu į Rytus!
Nors Daladė lyg nepaiso, 
Bet jis mano skėtį taiso. . .

Va, žiūrėki, fiūrer, broli,— 
Ukraina ta*u nepertoli!

feTai ko lauki-abejoji ?. . .
“Drang nach osten” tu kalbėjai, 
Tai ir pildyk, kaip žadėjai.
Čamberlainas ir Daladė:

Pirmyn, pirmyn! Eik be baimės! 
Tenai rasi kalnus laimės. . .
Bolševikus išvaikysi,— 
Ukrainoj kviečius braukysi!

Penktadien., Rugs. 15, 1939

Courtesy NEW MASSES.

Wilkes-Barre, Pa

ateinan- 
ir buvo 

skaičius 
teismui, 
sukeltas 
Pirmas 

kunigas 
jis

NAUJIENA NEWARKUI!

GERBIAMIEJI! LANKYKITE, 

Geo. Kaminsko ir Sūnii 
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 

kortini) ir vilnonių audimų didžiausias pasirinkimas.
Turimo puikų sandėlį gatavų drabužių vyrams, moterims ir vaikams, 

visokioms reikalams.
Prašome įsitėmyt vardą ir antrašą:

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

var
liu-

gru- 
Dis-

Raudonarmietis galingas 
Stovi sargyboj ir žiūri, 
Kaip čamberlainas ir Daladė 
Nazių “fiurerį” užbūrė. 
Rimtą ^grimasą padarė 
Ir “fiūreriui” rūsčiai tarė: 
—Tu, “der fiūrer,” labai klysti, 
Bandydam’s pas mus, įlysti. 
Vietoj varpas čia braukyti,— 
Gausi šį durklą praryti!!

“Fiūrer” ginklą kai pamatė, 
Akis stulpu jis pastatė, 
Atbulas trauktis pradėjo

ANGLIJOS “LAPĖS” POLITIKA

6.

7.

8.

po n ošia sau 
“Rankoj 
Nesaugu

Jr murmėjo: 
durklas, o ne skėtis... 
su juom derėtis!”

atgal kulniuoja, 
netepti čebatai.
eina ir kinkuoja

Adolfas
Girgžda 
Pirm jo
Du Vakarų demokratai.

Tai baisu! Jis atsisuko 
Ir durklą prieš juos ątsuko!

“Gelbėkite, broliai-sesės! 
Mumis Sovietai apgavo! 
Hitleris mums durklu taiko... 
Mano skėtis negiliavo.” P. B.

j ninę politiką savo imperijos 
i interesų apsaugojimui.

Anglai skaitomi apsuk- džiulius Texas’o plotus ir 
riais politikais. Net papras-! Kaliforniją, o iš Ispanijos— 
ti žmonės dažnai sako:'Kubą, Porto Rico ir Phili- 

’ “Anglija — lapė.” Ęet kar
tais ir lapė bėdon pakliū
va. ..

Grobimo politikoje Angli- 
' ja' seniausia. 19-me amž.

Anglija pati pirmutinė pra
dėjo aktingą kolonialinę 
politiką. 1876-7 m. Anglijos 
karalienė Viktorija buvo 
apvainikuota Iridi jos impe- 
ratoriene.' Tai buvo pabrė- 
žiatnas Didžiosios Britani
jos “idėjos” realizavimo rei- 

v. kalas. Vėliau sekė neper
traukiama naujų žemių 

į ~ grobimo politika: ji (Angli
ja) užgrobė Egiptą, Kipro, 
Basumą ir kitas sritis Ry-

| tų Afrikoje. 1895 m. ji pa
sigrobė Malajų, .1903 m.— 
Zanzib arą, Rbdeziją ir

$ Transvaalįų. Anglijos pa- 
f vyzdį pasekė kitos valsty

bės: Franci j a, Italija, Vo- 
j kietija, Rusija ir Amerikos

pinus.
Kaip matome, naujų 

mių^ grobimo karštinei 
ką pramynė Anglija.

Prasidėjo niovynės 
grobius: buvo vedami nuo
latiniai 
daromi 
čiamos 
sferos, 
saulinis 
sėka.

, Būtų 
politikoje kaltinti tik vien 
Angliją, kuomet kitos kapi
talistinės valstybės turi to
kius pat apetitus ir vartoja 
^našias priemones savo 
tikslų atsiekimui. Čia tik 
noriu pažymėti, kad Angli
jos imperializmas grobimo 
politikoje grojo ir tebegro- 
ja pirmuoju smuiku.

ze-
ta-

kolonialiai karai, 
užgriebimai ir ple- 

valstybių įtakos 
Net pereitas pa

kąrąs buvo to pa-

ne logiška grobimo

Nuo 18-to a. laikų, An
glijos užsieninės politikos 
principu buvo politinė jėgų 
pusiausvyra, arba, kaip an
glai sako, ’balance of power. 
Toks Anglijos užsienio poli
tikos veiksnys buvo pir
miau, toks jis yra ir dabar. 
Buvo rusų-turkų karas 1877 
m., Balkanų konfliktai ir 
karai, Francijos konfliktas 
dėl Fašodos, rusų-japonų 
karas, pereitas Pas. Karas, 
—Anglija buvo tokia pat. 
Ji visuose minėtuose kon
fliktuose ir karuose turėjo 
nusveriančios įtakos, ■ bet 
visuomet jos politikai-diplo- 
matai suko sau galvas ir 
j ieškojo būdų, kaip kuo ma
žiau patiems prisidėti, ir 
kuo d augiausia 
Nuo senų laikų 
stengiasi savo 
ginti svetimųjų
Savo tikslų atsiekimui, ji 
kursto vieną valstybę prieš 
kitą; jas suintriguoja, 
do ar jungia,—viską 
jei tas naudinga jas 
resams.

. Taip, Anglija—gabi diplo
matė; Anglija1—lapė! Bet šį 
kartą ta “lapė” įkišo uo
degą aketėn. ' Jos siundo
mas ant Sovietų Sąjungos 
v o k i š k asis imperializmas 
atsisuko prieš ją- pačią!

P. Balsys.

Belgai Nukirto Žemyn Du 
Anglijos Orlaivius

Kada buvo išstatytas AKP 
kandidatas į' tarybą (council
man) šiame mieste 
tiems rinkimams 
įduotas reikalingas 
parašų ant peticijų 
tai tuom sykiu buvo 
didžiausias lermas. 
buvo — tai paliokų
Kavaliauskas (lietuvis) ; 
per “pamokslą” labai užata- 
kavo savo parapijonus, kurie 
buvo pasirašę ant tos petici
jos, ir visaip tuos žmones 
gąsdino, kad jie ištrauktų sa
vo vardus nuo tos peticijos; 
jis jiems visokių niekų prikal
bėjo prieš partiją.

Toliaus, susidarė t a m ti
kras komitetas iš fašistinės 
Wyoming klonio piliepių lygos 
su keletą ądvokatų priešakyj, 
ir pradėjo tą savo bjaurią 
agitaciją prieš pasirašiusius, 
visaip juos terorizuojant, ei-1 
nant pas pasirašiusius į na
mus. Jiems dalinai pavyko 
surast skaičių tokių silpnadva
sių, kurie ištraukė savo 
dus nuo peticijos (tokių 
vo ir lietuvių).

Prie šios persekiotojų 
pės prisidėjo ir Pirmojo 
trikto unijos viršininkai,
pats pirmininkas Kasik di
džiausi lermą sukėlė, grasin
damas, kad pasirašiusieji mai- 
nieriai ant peticijos bus išmes
ti iš unijos ir daug kitokių 
niekų jis prikalbėjo.

Visos spėkos, kurios kovoja 
prieš demokratiją, buvo sukilę 
prieš AKP kandidatą į miesto 
valdžią. Jiems padarius tokį 
užpuolimą ant partijos — vis
kas atsidūrė teisme, ir po tri
jų dienų teismo eigos, buvo iš
duotas nuosprendis, kad AK,P 
kandidatas negalės atstovaut 
AKP laike šių rinkimų į vald- 
vietes.

Čia fašizmo palaikytojai 
pradėjo kelt savo galvas vi
soj apylinkėj. Tad ir darbi
ninkams reikėtų organizuotis, 
nieko nelaukiant stot į AKP 
eiles ir kovot prieš tokį jų 
pasimojimą. Bet gaila, kad 
darbininkai negana įvertina 
AKP darbuotę ir nėžengia į 
partijos eiles, kaip turėtų būt. 
O labiausia lietuviai: vieni iš i 
jų jau seniai yra palikę parti
jos eiles ir sėdi sau ramiai 
rankas susiėmę, lig pataikau
dami fašizmui, o nekurie da
bar įgavo kokios tai baimės ir 
pasitraukė iš veiklos (gal no
rėdami pataikant republiko- 
nams).

—o—
Pirm kiek laiko, čia bandė 

gesu atsiimt sau gyvybę jau
nas, 24 metų, dantų gydyto
jas. Buvo prisitaisęs geso dū
dą prie savo" krasės ir pats 
save prisirišęs prie jos; bet 
ant laimės jį surado namo 
prižiūrėtoja.* Ji greitai užsu
ko gesą, atidarė langą ir pa
šaukė policiją. Dentistas buvo 
nugabentas į ligoninę su ma
žais gyvybės ženklais. Jo var
das Israel Slogoff. Vedęs; tu
ri vieną vaiką. Neseniai buvo 
atsikėlęs is Philadelphia, Pa. 
Priežastis žudymosi aiškina
ma neturtu ir skurdu.

1 Vietinis. *
Brussels, Belgija. — 

gai priešorlaivinėmis 
nuolėmis nukirto žemyn du 
Anglijos lėktuvus. Anglų 
valdžia atsiprašė Belgiją, 
kad tie lėktuvai “per klai
dą” skridę virš bepusiškos 
Belgijos į Vokietiją.

Bel- 
ka-

Karas Labai Pabrangino 
Finams Alkoholį

i Kaipo seniausias moder- 
Jungtinės Valstijos, — ir niškas grobuonis, Anglija, 

į. jos iš Meksikos atėmė di- žinoma, veda gudrią užsie-

laimėti!
Anglija 

interesus 
jėgomis.

skal- 
daro, 
inte-

Angora, 'Turkija. — Tur
kų politikai sako, kad jie 
nesą priešingi Vokietijai, 
bet Turkija turi bendrų 
reikalų su Anglija ir Fran
ci j a. Tai Turkų valdžia ke- 
tiha laikytis bepusiškai da
bartiniame kare/ Sykiu ji
nai prirengia karines savo 
jėgas atremt pavojus, ku
rie galėtų gręst Turkijai.

Kelsi ngfors, Finija. — 
Valdžia pakėlė 50 procentų, 
aukščiau kainas alkoholinių 
geringų. Nes, prasidėjus Eu-_ 
ropos karui, stinga Finijai 
(Suomijai) įvairių produk
tų, reikalingų alkoholiui 
dirbti.

London. — Anglija jau 
laisvai įleis į Palestiną jau
nus, karinio amžiaus žydus, 
kiltie sutiks gint Anglijos 
imperiją šiame kare.

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Ferų

Fairview Restaurant & Bar
AND

Telephone: Ilavemeyer 9-9116

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS 
Savininkai •

Geri Stoikai ir Kitoki Valgiai
Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyt. Si ištaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance j fėrus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

IGNAS SUTKUS
E Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
E

E

E 
E

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.

WlilWWlWini^ WWiNWIAItNtnitnttAiWIN

Pasaulinę Paroda 
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9><12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo, namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

S
3
3 
?

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių iru- 
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.

427 Loi’iiner St. Brooklyn, N. Y<
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THE OPEN ROAD OF CLUB ACTIVITIES
EDUCATION-STORIES

By WALTER KUBILIUS

couldn’t
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We are sure that our sacrificeattempts.
close of Lith Day at the
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go-
.Joseph Sacal:— When you get

with
We

more 
prin-

Youth Con- 
activities to
wage a con- 
all Munich

Rememberance:— The silent 
ber-faced men gathered on a 
ton street and watching the 
reports of war in Europe. No 
No whispers ...

Bt- 
for 
the 
the 
and

De- 
real 
beer 
con-

No.
Dr.

thing for 
condition 
in ;

about
your 

the 
Po-

so- 
Bos- 
first 
talk.

Sovetski:
got that can compare

Massachusetts ?:
. Elm

Boston

of fascism 
slavery and 
motto, 'For 
revives and

an example of what a 
do in,sports if given the 

the only holder of

Al Dobinis:— I hear tell that 
you are now living in Brooklyn 
and will soon transfer to the 
Builders. Is it true that you will 
help in the formation of a-Bas
ketball Team this fall? . . .

best 
acid 
taste 
read
soldiers on

ALDLD Members.—Book 
44 is just off the press and 
Petrick comes to the fore with 
biographical studies of seven pio
neers in the struggle for Lith
uanian independence and rebirth 
of culture. The book is “Lietuvių 
Tautinio Atbudimo Pionieriai...”

Stanley of Elizabeth:— There 
were only about 270,000 other 
people at the Fair. That’s why I 
had a little trouble and 
fihd you . . .

peace at any price, 
takes account of 

war, it must create 
barrier, like the

N. Y. Times:— Your
coverage of Lith day at the

To Lawrence:—Tell the boys at 
the bar that our hearts are 
them though our bodies not. 
can’t make it...

Women’s Congress:—A bouquet 
of beautiful literal roses to 
rute Ramoška of Hartford 
her excellent singing at 
Brooklyn Museum and at 
banquet. “Neverkle, Matuše” 
“Water Boy” were tops ...

in organized 
it was announced this

Penktadien., Rugs. 15, 1939 DAISES Penkto pMilapIf

On The Open Market: What 
are we bid for a pound of mash
ed bones and deliciously cut in
testines? Have you tasted the 
latest gassed lungs on the mar
ket? Drank the new chlorineated 
blood? Chewed the decayed fat? 
Really, it’s the 
stomach ulcers, 
and that sour 
mouth when you 
march of fascist 
lish soil...

would run onto the highway 'and 
snarl the traffic. The cars would 
screech to a halt and each driver 

.would unleash a row of choice com
ments about people who take dogs 
for walks on state highways. IL 
was no use . . .

meager 
World’s 

Fair was compensated by the pu
blication of a photo of four cos
tumed Lithuanian dancers among 
whom Anthony Yakštys seemed to 
represent for us a typical “Lietu
viškas bernelis” . . .

Danny of Newark:—After seeing 
the Hot Mikado you may have 
missed the beautiful sight of ' the 
Lithuanian flag ^emblazoned on the 
waters of the Lagoon of Nations 
and the sound of the Tritons play
ing the Lithuanian National Anth- 
emn at the 
Fair.

At the Fair:—Fifty-nine choruses 
took part in the Lithuanian Day 
festivities this past Sunday. What 
a pity that petty politicians pre
vented over 30 other Lithuanian 
choruses from participating...

or-
at

the

to Pittsburgh, Penna., to do 
ganizational work, drop in 
Fort Pitt Hotel and give
place of the LDS ’38 convention 
the once-over. Also, have a beer 
with us in spirit at the Lithuan
ian Hail and get lost 
many of us did) trying 
the out-of-the-way sites 
nlcs. Pittsburgh Is a

Bunni 
Chicago 
with these in 
The eels in Cape Cod
Park in Worcester . 
Common . . . The girls at Brock- 
on LDS picnics . . . The drink 
that refreshes in taverns . . . 
The summer homes on the lakes... 
Colonial architecture . , . Child
ren that know their historical 
heritage back and forth . . . Old 
mills . . . And above all this: an 
LDS youth movement which we 
think will pin the ears back 
of Chicago . . .

(as so 
to find 
of plė- 
curious

town, dusty, compact, even fore
boding, but as an industrial cen
ter it contains an unusually fer
tile field for youth organization. 
Youth, from the mills, shops, fac
tories, need to be organized for 
improved social and educational 
activity. You can do a good job 
with them. Good luck . . .

Maspeth Cavalcades:— Too bad 
the softball game date for Sunday 
was broken because of very bad 
weather. When it is played re
member that the sports honor of 
the 
as 
the

Long Island is at stake as well 
the trophy to be presented by 
Metropolitan LDS Council . . .

Frank and Flo of So. Boston:— 
took the bus after all. It hap

pened like this: I left Mattapan and, 
it being a beautiful day, decided to 
walk at least part of the distance. 
On the road a big dane kept the 
company and every few minutes it

I

Newark LoDeStars: — True 
softball story number 567032: A 
certain team in Massachusetts 
had been playing for quite a 
while, winning a game here and 
losing a game there and in gen
eral making a fairly good , show
ing for themselves. Came the 
day for a game. “Oh, that team 
is not so hot. It will be a push
over.” Result: the proud team 
lost — 22-0! Cease thy excessive 
deprecatings! . . .

MAN ABOUT TOWN

• I see at last, the other half is 
home once more. I refer to none 
other then the guy who’s been on 
the open road for such a period of 
time that, now that he’s back, 
wishes for the open road all over 
again.

• Take a stroll sometime thru the 
penny arcades of New York City.
Clustered around the twenty va
rieties of machine guns and other
such playful instruments, stand
droves of young people trying their 
luck as gunners. Last Sunday’s trip 
to one of 
one realize 
can youth 
fascists.

these emporiums made 
just how much Ameri- 

think of Hitler and his

• Maybe soon, I’ll be leaving the 
page of the LYS, so in case anyone 
notices the absence of “The Man 
About Town,” it’s because I’m tra
veling along the “open road.”

• News of the week emanates from 
Massachusetts where some of our 
Lithuanian youngsters are preparing 
themselves for the rocky road to 
matrimony. Heading the list are 
two of the swellest people Mildred 
Davidonis and 
Worcester and 
ly. Rumor has 
woodite has or

Pete Yesikenas of 
Norwood respectiVe
it that another Nor
is contemplating.

feel responsible for

By JOSEPH SACAL

do with. In case of battles, 
leave me out.
funny, but with these mar
that are about to take place

quainted with each ^ther thru this. 
The terminating results I had noth
ing to 
please

It’s 
riages
one realizes that years have flown 
by and that most every ‘youngster” 
has grown up. Somehow though it’s 
hard to picture them as such 
even to this day that- paternal 
derstanding or maybe I should 
the so called paternal feeling 
exists after years of fatherly
vice on organizational problems to 
these “youngsters.” Ho-Hum, to be 
young agaih, I wish.

and 
un-» 
say 
still 
ad-

• Sometimes take a stroll around 
your respective city. Look around 
and see how the ‘other” half of the 
population live. I did this very thing 
with a trip thru Harlem last week, 
and the results are stagering.

It’s really hard to believe that 
such a state of poverty and priva
tion could exist amongst people in 
ohe of the largest and most pro
gressive cities in the world.* Here in 
these hovels, firetraps of the worst 
sort, thousands of Negroes, Spa
nish, and Italians reside, not that 
they want to, but because econdmic 
Conditions force them too.

It is easy to see the reason for a 
continuous rise in critne and pro
stitution when conditions as such 
exist. . In some of your sparetime 
take a trip up to Harlem. W&lk

Somehow I 
such developments because at the 
time of my being LMS District Or
ganizer, I proposed a plan of get- around the areas in between 110th 
togethers with surrounding Lith- and 125th Sts. - Lehox Ave., Park 
uanian youth groups. Most of the Ave. all these streets in an around 
matrimony seekers became ac-that area, and if your not accosted

b PUBLISHED EVERY 
TUESDAY AND 

FRIDAY

rowder On 
’he Soviet Pact

Armstrong Signs 
YCL Sports Petition

In short, Chamberlain was trying to trick the Soviet 
Union into the position of drifting into war, not on its own 
account or for its own interests, not even in support of any 
system of collective security, not even with the right to fight 
in that 
lain, at 
decided

war, but solely for aims to be decided by Chamber- 
a time decided by Chamberlain, and in a manner 
by Chamberlain. . .

——o------
Soviet Union signed the Non-Aggresion Pact with

Germany, demonstrating to the world that if there is to be 
no collective security, the Soviet Union still has the ability to 
protect itself fully, that it decides its own policy, and that it 
retains its strategic position of leadership in the struggle for 
world peace.

----------O----------

Cham’berlainites all over the world, not least in the U.S., 
were shocked to learn that Chamberlain could not order the 
Soviet Union into war for his own aims and on his own 
terms. They burst into rage against the Soviet Union, when 
it declared that it was not obligated to go to war either on 
the side of Germany or of Great Britain, that it was neutral, 
that it would not be drawn into others’ quarrels which could 
not be related either to organizing the world for peace, nor 
to any interest of the’ Soviet Union itself.

Camille and Frances may be able 
to answer this question.

Others, (Adam and John Stupor, 
Melvina, Frances W., 

I just sat around 
at* snap shots 
tnc previous

its happenings

the Palisades is 
place, Lorimer

Wednesday at the Builders’ 
Meeting.

It looks as if the Builders are 
ing to have quite an active pro
gram for this month. Wednesday, 
we spent the evening at Coney Is
land which is now having its Mardi 
Gras. (More about 
later.)

Sunday, a trip to 
scheduled. Meeting
and Ten Eyck at 8:30 A. M. Let’s 
make the most 
summer and all 
joy this outing. Bring lunches and 
wear your most 
(Girls, take 
shoes with very low heels as I’ve 
heard that a certain M. B. lost one 
while coming down a hill.) As for 
clothes, wear the ones that can 
it (the old ones).

A roller skating party is 
scheduled for this month. Keep 
calendar posted and check each day 
that these activities'take place.

And last but not least ą Round 
Table discussion of current events 
is to take place the last Wednesday 
of this month, September 27th, 
1939 at our regular meeting place 
at 8:00 P. M.

A merit to Johnny Orman, our 
cameraman for the—Movies, two 
comedies, one a Popeye Cartoon.
Friday at Chorus.

Our president V. B. inforrx|ed us 
business 

held

of what’s left of 
participate and cn-

comfortable shoes.
heed—and wear the

take

also 
your

fc

that the usual monthly 
meeting that was to have been 
was postponed until tonite. ’Sp cho
rus members attention pleasė! The 
meeting will begin promptly dt 8:00 
P. M. The main point on thd agen
da is one pertaining to the chorus’ 
fall activity program. '

The tenor section welcomed two 
of last week’s absentees — Johnny 
Blass and Peter Čepas. The other 
absentee, N. P. was still absent due 
to his working on the night shift.

Thd sopraho section was four (4) 
rows strong — and it certainly/ was 
grand to see this section so well- 
attended. The alto, bass and tenor 
sections should follow this 'example 
set by the sopranos.

Why is it some of us just can’t 
wait until • intermission ? Is it be
cause we are anxious to run off to 
the nearest soda fountain for a bit 
of refreshment? Veto B. and Albi
na D. may be able to answer that 
question.

Or is it because we are anxious 
to exchange bits of news over a 
soda or dish of ice cream of what’s 
happened since We last saw each 
other? Alda, Beatty, Anna, Mary,

by a dozen prostitutes well... You’ll 
notice also, an extraordinary 
amount of “beauty parlors” where 
anything can be gotten for the 
price. .

In this short article I don’t want 
to leave 
pression 
place of 
race or 
I waht 
ployment is rampant and because 
of this people are forced into a life 
of disease and despair. The meager 
allowance that the WPA did give to 
some of 
of some 
projects 
tionary 
worse conditions in order that ca

pital . may prosper more.
i ’

the reader with the 
that Harlem is only a 
prostitution or that this 

that thrives on such, but 
to point out that unem-

Anna Sholl, Mclvir 
John G., and Mary) 
talking and 
which were 
week.

looking 
taken

held in the

Saturday Noon 
at the Concert.

This concert was
Brooklyn Museum and was given
free of charge for the delegates to 
the Lithuanian Women’s Congress 
and their friends and visitors.

The program was very interesting, 
and our own chorus teacher, Aldona 
Žilinskas, participated as an accom
panist and pianišt. The Sietyno 
Chorus from Newark, N. J. and a 
dance group also participated. Biru
te Ramoška, soprano from Hartford, 

pleased the au- 
selection of songs

Conn., certainly 
dience with her 
and singing.

and waiters each

they 
order- 
where 
mem-

Saturday Nite 
at the Banquet.

The waitresses 
were Stationed at their tables and 
awaited their guests whom 
served course after course in 
ly fashion. Credit is given 
credit is due, and you, chorus
bers who volunteered your services 
that night deserve a merit each.

During the course of the banquet 
the chairlady, Mrs. Petrick of this 
happy gathering addressed the de
legates and visitors and called upon 
many of them from Chicago, Phila
delphia, Pittsburgh, New York, etc. 
for a few words.

After the banquet there was 
dancing which later was interrupted 
by a short musical program, 
audience certainly gave Birute 
moška all their attention to 
songs, especially when she
“Summertime” and “Waterboy.”

Later more dancing, waltzes, jit
terbugging and polkas. 
Adele Pakai certainly 
why, it got so warm 
just had to discard his

I wonder if Johnnie 
ever thought of entering a jitterbug 
contest. It looked pretty good of 
what we saw.

The
Ra- 
her 

sang

Frank and 
can polka, 
that Frank 
coat.
and Donnie

by 
the 
the

Sunday at the
World’s Fair.

Although it was not decided 
the chorus members to go to 
Fair as social activity for
month, a great majority of them 
were there, and what grand fun.

One group consisting of Aldona, 
John A. Beatty, John G., Mary, 
Adam S., Frances S. & John S. went 
together and even “marched” in the 
parade jvith the Philadelphia Cho
rus by “mistake.
looking for seats in order to see 
and hear the Lithuanian Day Pro
gram.

Albina Debs was seen entering 
im- I the Lithuanian Pavilion with a cer

tain someone, while Lillian and Lau
ra were seen leaning against a new
ly white washed pillar and 
result their clothes -showed 
Of this white-wash.

Veto Brunza joined the

when they were

as a 
traces

the “lucky ones” has been 
aid<now with cuts in these 
thru the? efforts of reac- 
Congrdssmen they Create

first 
group of eight' making nine. Arms 
linked, marching up and down 
Fair grounds keeping in time 
their singing.

Into the Hall of Medicine — 
paratihg so as to get the most 
of it—one telling the other What 

they saw. Three of tho girls and

the 
, to

se- 
out

NEW ROCHELLE, N. Y. — Hen
ry Armstrong, present welterweight 
titleholder, has thoroughly endorsed 
the fight that the Young Communist 
League is waging to eliminate Ne
gro discrimination 
baseball, 
week.

Himself
Negro can
opportunity, 
three crowns simultaneously, signed 
a YCL petition which called upon 
the baseball magnates to bat Jim 
Crow in the shower room.

News of Detroit’s 
Aido Singing Society

Throwing 
of 6% sold as 

thank the Cleve- 
hospitality. Never 
the Detroit Aido 
host treated 
We’re sorry

us 
we 
af- 
in 

the 
to

DETROIT, MICH, 
off the cobwebs 
3.2%, I want to 
landers for their 
in the history of 
Chorus, has any 
more graciously,
couldn’t stay longer. Cleveland, 
ter playing two games earlier 
the day, and winning both, beat 
Aidd Aces 11-3. More power 
Cleveland. (To A. V.—were you sor
ry in .the

Many 
have had 
pics. But

morning?) 
organizations in Detroit 
large and successful pic- 
this Sunday, Sept. 17, the 

Aido Chorus is going to show 
troit Liths how to throw a- 
picnic. Ten piece orchestra - 
drinking contest - rolling pin 
test - etc. - all to be included in 
this last and largest picnic of the 
season. Don’t forget — Sunday, 
September 17, begining at noon at 
Beechnut Grove.

Our first concert will be given 
in the latter part of October. A 
Lithuanian Musical Skit (original 
with us) will pc presented at that 
time in old world style — costumes 
and all the trimmings. In this con
nection we want to invite a chorus 
that has not appeared in Detroit in 
recent ' years. Who will offer to 
come? Expenses will be taken care 
of far as possible. Contact the 
writer at 5939 Pertnsylvania Ave., 
Detroit.

Rehearsals are held at 7:30 P. M. 
Fridays and 10 A. M. Sundays.' 
Como back and get in the groove. 
We’re going places. Ray Lyben.

“Safari”
“Safari” is the title for the forth

coming Paramount feature starring 
Douglas Fairbanks, Jr. and Made
leine Carroll. Anthony Veiller, pro
ducer of the picture, has slated 
filming for October 2. Leonard Lee 
currently is working on the screen 
adaptation.

orfe of the fellas tested their lungs. 
For results ask Beatty, Frances, 
Aldona, or John S.

Together once more, on to the 
Telephone Building. ■ Here they were 

able to hear how -rtheir 
sounded on a telephone.

Who should they meet but 
J. and his 
consisted of 

On they 
Lithuanian 
crowded with different 
members and visitors from 
cities. While they were 
they heard a few of them 
The eleven members of tpe Aido 
Chorus present circled on one side 

listen and 
began to

voices

Felix 
groupsister, now the 

eleven.
went this time to the
Pavilion. It was quite 

with Chorus 
various 

upstairs 
singing.

group was

of the singing group to 
sort of like surprisingly 
sing with them.

The leader of the other 
amazed that we sang so well, so
song after song was sung, and ma
ny an elder Lithuanian’s face beam
ed to see this group of young Lith
uanians singing their favorite songs. 
One of the woman remarked, “Ta 
jaunuolių grupė, (referring1 to the 
Aldo Chorus group) labai gražiai 
dainuoja—gal iš kokios parapijos?”

When they sang all they could 
remember they exchanged farewells. 
The other group happened to be 
from Waterbury, Conn., and their 
leader gave us her address and in
vited our group of 11 for a visit.

By this time nite had fallen, and 
the group remembered that they 
were hungry. After a quick supper, 
on they ma^ch toward the fountain 
display^ which was a beautiful sight. 
Streams of water,, flames and va
rious color schemes together with 
fireworks seemed to keep in time 
with the music that was playing. 
At the end of this,' there was a spe
cial display in honor of Lithuanian 
Pay . at the Fair. Three . fountains, 
one red, one green, arid the other 
yellow representing the Lithuanian 
flag colorjs, . kept in time to the 
Lithuanian National Anthem.

Now, the group Was completely 
exhausted and the mere mention of 
hoirie made them hysterical, so they 
decided to call it a day.

POLISH YOUTH MOVEMENTS UNITE IN 
APPEAL TO WORLD DEMOCR. YOUTH; 
“WE ARE SURE OF YOUR SOLIDARITY”

PARIS. — Polish youth has sent a striking appeal to the 
youth of the democratic countries assuring them that Polish 
youth stand firm, convinced of the solidarity of the youth of the 
democratic countries.

Signed by the President of the Young Peasant and Students’ 
Movement of Poland, VICI, J.®----- '--------------------------------- •
Niecko, the President of the 
Polish Socialist Student and Youth 
movement, Z. Siudyla, and D. 
Wierzbianska of the youth section 
of the Democratic Club, the 
sage reads:

“We want to express once 
our lively attachment to the
ciples which unite the democratic 
youth of the whole world, for a just 
peace not acquired by violation or 
blackmail nor a

“Polish youth 
the fact that in 
an unbreakable
Maginot Line, with its own body; 
it is ready to struggle, even without 
allies, if those prefer to sell their 
promises or look for compromises.

will be the gauge of victory for jus
tice, victory for peace, victory for 
democracy and liberty.

“Under the threat 
which brings with it 
oppression, our ancient 
our liberty and yours’
animates us. _

“We are sure of your solidarity, 
expressed not only in your declara
tions but which you will prove in 
the trenches if necessary.

“We are certain that you will 
prevent all weakness, all cowardice, 
and make any compromise which 
can strengthen the aggressor impos
sible, that the World 
gress movement, in its 
day and tomorrow will 
stant struggle against

LITHUANIANS THRONG TO LITH DAY 
AT WORLD’S FAIR IN NEW YORK

FLUSHING MEADOW, N. Y* — Last Sunday was one day 
on which you could walk for hours talking Lithuanian and be 
sure that every other person you passed would understand. In 
fact it almost looked a^. if. the Liths had taken over the Fair on 
their Day.

Yellow, green and red rib-®
bons identified many. Girls 
walked about in Lithuanian cos
tumes and small groups of young 
people sang Lithuanian songs 
they strolled around the 
grounds.

Lith Day Program
The Lithuanian Day Program 

took place from 2 to 4 p. m. at the 
Court of Peace and featured over 
50 Lithuanian choruses, the great 
majority coming from churches, in 
joint renditions of folk songs under 
the direction of J* Žilevičius. Folk 
dancing rounded out the program. 
Several Lithuanian bands supplied 
the martial music for the 
around the Court iof Peace.

i as 
fair-

parade

World’s 
govern-

Representatives of the 
Fair. Corp, and the U. S. 
ment greeted the Lithuanians pre
sent and praised them for their 
maintenance of Lithuanian tradi
tion and culture while being pa
triotic American citizens.

Officials from the Lithuanian go
vernment, consulate and Lithuanian 
Day committee each gave a few 
words of greeting to the many Lith
uanians attending and urged them 
to continue their efforts in building 
and vitalizing Lithuanian cultural 
activity in America.

The Day Festivities were well 
handled and presented and it is, of 
course, unfortunate that over 30 
choruses were prevented from par
ticipating because of factional dis
putes within the Day Committee 
and that many other large Lith
uanian organizations were denied 
thb tight to participate. But consi
dering the handicap .the ^Lithuanians 
had in not being able to partici
pate fully in the festivities, the 
Lithuanian Day at the Fair turned 
out to a memorable one. \

LUC Scholarship 
Loans Still Open 
For Students

Lithuanian

Offered a 
to a needy

CHICAGO, ILL. — S. Bartkus, 
correspondent of the Lithuanian 
University Club of Chicago, in a 
recent statement to the 
press, stated:

“This year the LUC 
scholarship loan of $300
Lithuanian youth. Strange as it may 
seem this offer received no appli
cants. In time like these when stu
dents are supposedly looking for 
some offers of financial aid a $300 
scholarship was completely ignored. 
Are we then to assume that there 
are no students needing help of this 
kind?”

The L. U. C. is an organization of 
Lithuanian students and alumni an
xious to aid needy students. All 
those wanting further information 
are urged to get in touch Uh Mr. 
Bartkus, c-o L. U. C.

Palisades Next Stop 
For B’klyn Builders

BROOKLY, N. Y. — Activity is 
on the upgrade here with cooler 
weather, and when the leaves start 
turning brown there’s nothing bet
ter than a hike to the Palisades.

The Builders will 
this Sunday morning 
bers and friends are 
on time. The group 
nine. Bring lunches 
of course.

meet at 8:30 
and all mem- 

urged to come 
will leave at 
and sweaters, 
—Building.

’‘BATALLION OF DEATH”

John Monk Saunders has sold Pa
ramount and Producer Arthur Horn
blow, Jr., a sensatiorial orginal story 
entitled “Battalion of Death” which 
will go into production at the ear
liest possible moment with a cast 
of major importance. ,

Suggested by news dispatches 
from war menaced Paris, the story 
deals with the organization of a 
French “suicide corps”, made up of 
men who have but a few more years 
to live and are ready to give those 
few more years recklessly in the 
service of their country.

Joel McCrea, Ray Milland, Robert 
Preston, and Akim Tamiroff will 
head the production’s cast. They 
will be seen as comrades of the last 
war who band together again in 
the present crisis for missions of 
great ^danger.

JOE BROWN SAYS ACTOR MUST 
BE GOOD CITIZEN TO LAST

Looking back over a lifetime 
spent in show business, Joe E. 
Brown cąme to the conclusion on a 
set in a Paramount studio of “$1,- 
000 A Touchdown,” in which he is 
co-starred with Martha Raye, that 
it is just good business for a Holly
wood actor to toe thclline and re
spect social standards. 'Said Brown?

“In our profession, there is a high 
mortality rate. We 
aren’t going to be 
and we know that1 
one mistake to put
untimely end to our careers.
I think that for that reason, it is 
generally true of Hollywood that 
we try to be good citizens—and 
everything that that implies.”

Which explains why Hollywood 
stars are so often taking leading 
parts in the fight against fascism, 
anti-semitism and war.

know that we 
stars forever, 
it only takes 
a sudden and

So,
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Binghamton, N. Y.
Partijiečių VeiWa

Komunini; Partijos (vietinis 
skyrius smarkiai rengiasi prie 
apvaikščiojimo 20 metų gyva
vimo. šiame apvaikšciojime 
bus atžymėta svarbiausieji 
darbai, kuriuos Kompartifa 
yra nuveikusi; o jųjų yra nu
veikusi gana daug.

Taipgi bus pabriežti planai, 
kuriuos Kompartija yra pasi
ryžusi veikt? ateityje.

Tik vien pasakymas,—ap- 
vaikščiojimas 20 metų savo 
gyvavimo,—sukėlė mintį, kad 
tas apvaikščiojimas nebus tuš
čias, o bus svarbus, paremtas 
gyvais faktais Kompartijos 
užimtoje pozicijoj darbinin
kiškoje visuomenėje.

Apart kalbėtojų, kurie su
pažindins susirinkusią publi
ką su Kompartijos nuveiktais 
darbais, — bus ir muzikalė 
programa, kurią išpildys vie
tinės spėkos.

Šis masinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 24- 
tą dieną, Lietuvių Svetainėje, 
315 Clinton St.

Pradžia 6 Vai. vakare.
Įžanga 15c ypatai.
Partijiečiai darbuojasi, kad 

sutraukti kuodaugiausiai pub
likos į šį masinį mitingą.

Patartina visiems įsigyti ti- 
kietus iš anksto.
Komunistų Partijos Finansinis 

Vajus

Kaip visos kitos darbinin
kiškos įstaigos, taip ir Komu- 

• nistų Partija negali pasek
mingai veikti plačiose darbi
ninkų miniose su tuščiu iždu. 
Tad Kompartija jau per ke
lis metus skelbė finansinį va
jų, kad sukėlus tiek finansų, 
kad būtų galima liuosai veikt. 
Tad mes, binghamtoniečiai, 
turime paskirtą kvotą, — su
kelti $500. žinoma, partijie
čiai vieni, be plačios visuome
nės paramos, to negalę? pa
siekti. Tad, plačioji vietos vi
suomenė, kurie tik prijaučiate 
komunistiniam judėjimui, šir
dingiausiai prašomi prisidėti 
prie to taip svarbaus ir būti
nai reikalingo darbo. Kuomet 
eis kokia kolekta tam tikslui, 
tai paremkite pagal savo iš
galę.

Lauksime jūsų, draugai, 
paramos.

Partijiete.

Aukos Lietuvos 
Draugams

Rochester^ N. Y. — Po $1 
aukavo: B. černauskas, J. 
Stančikas; po 50c: P. Mali
nauskas, J. Bullis, L. Beke- 
šienė; R. Markevičius 20c. 
Viso $3.70. (Aukas ‘prisiuntė 
d. L. Bekešienė).

So. Boston, Mass.
Kubiliūno Radio Programa
Nedelioj, rugsėjo 17, iš sto- 

ties WCOP, 1120 kc., progra
ma prasidės kaip 8 :30 iš ryto. 
Programą pildys dainininkė 
Emilija Rucjokiūtė, pianistė 
Elena Žukauskaitė ir muzika.

Hartford, Conn

Seattle, Wash.
Vasara jau pasibaigė ir pik

nikai pasibaigė. Dabar jau 
prasidėjo tamsesnės dienos ir 
ilgesnės naktys. Daugumas 
žmonių praleidžia vakarus 
namie, prie skaitymo, o la
biausia dabartiniu larku, kada 
visa Europa dega karo lieps
nose. Bet dabar žmonėm 

■> skaitymą sudarko radijas, — 
kur tik eini, visur skamba ra
dijo balsas ir vis apie karą.

B
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Pereitam ALDLD 161 k p. 
mitinge paaukauta $5 Ameri
kos Komunistų Partijai ir $5 
Washington© “New Dealer.”

Nuo pirmo pikniko buvo 
paaukauta “Laisvei” $5, “Vil
niai” $5, Washington Com
monwealth Fed. $5.

Surinkta dėl Ispanijos ko
votojų $7.

Tai kiek tik uždirbam ant 
piknikų, tiek ir paaukaujam. 
Nors mažos aukos, > bet vis- 
tiek yra didelė parama dėl 
darbininkiškų reikalų.

Tai visas vasaros uždarbis.
M. Baltrušaitis.

Rumunija Mobilizuoja Mi- 
lioną Armijos

B u c h a r e st, Rumunija, 
rugs. 11. — Rumunų val
džia mobilizuoja milioną 

i kariuomenes išlaikyt savo 
krašto bepusiškumą ir at
remt pavojų iš Hitlerio pu
ses.

Pittsburgh, Pa.—Ed. Raki- 
kitas 50c; po 25c: J. Kveda
ras, A. Sherbin, J. Miliauskas, 
J. Purtikas, J. Labanauskas, 
P. Paulauskienė, J. Maselū- 
nas, J. Parčiauskas, John Di- 
amont, M. Jurgaitienė, J. Ma
žeika; po 15c: M. Povilaus- 
kas, K. Kairys; po 10c: K. 
Naujokas, N. Petraitis, P. J. 
Martin, Al. Kairienė; J. K. 
5c. Viso $4.00.

New Britain, Conn. — An
na Kaitis 30c; po 25c: V. T. 
Jokymas, J. Mickevičius, Jie- 
va Malinauskienė, St. Yurkin, 
J. Mičiulis, Em. Jokymiūtė, 
Zig. Josika, Joe Bowe; J.. 
Ambrose 20c; Karolina Re- 
meitienė 15c; po 10c: J. Au- 
čiūnas, Mikas Patanovičius; O. 
Bartušuk 5c. — Viso $2.90 
(Prisiuntė d. V. T. Jokymas).

Wilkes-Barre, Pa. — LLD 
43 kuopa $1.00. (Prisiuntė d. 
J. Klune.)

Kapuskasing, Ont., Canada. 
—Aukavo po $1.00: K. Bliu
mas, Spukas, J. Sakai, P. Be
pirštis; po 50c: J. z Sumkus 
(?), A. Morkevičius, K. Bliu
mas, J. Cesnik, Jos. Grigaliū
nas, A. Varnelis; po 25č: N. 
Ponikarchuk, M. Mironuk, M. 
Gordun, L. Chmilewski, J. O- 
zarchuk. S. Žostautas, Mos- 
kaitis, P. Kirdeikis, J. Bush,
S. Si'doruk, T. Topolny, S. 
Bozdanenko. M. Mačiokas, V. 
Mirys; K. Zalucki 15c.—Viso 
$10.65. (Drg. S. Žostautas, 
nrisiųsdamas pinigus, štai ko
ki laiškuti parašė: Čia grą
žinu abidvi aukų blankas ir 
peticiją. Kartu siunčiam paš
to perlaidą $10.65. Atsipra
šom, kad tiek mažai tegalė- 
iom paremti, nes pas mus yi- 
sai maža grupelė lietuvių tė
ra, tai. kožnas narėmėm pagal 
:šgalės mūsų broliu Lietuvoj 
vedamas kovas. Ateityj tiki
mės paremti daugiau.)

Norwood, Mass.—Drg. Tra
kimavičių vestuvių 25 metų 
sukaktuviu atžymėjimui- su
rinkta $15.60. Aukautojų var
dai tilpo “Laisvėj” rugsėjo 2 
d., 1939. (Aukas ‘prisiuntė d. 
J. Grybas.)

Cleveland, Ohio. — Vincas 
Karmuza $1, Dremga (neaiš
kiai parašyta) $1; po 50c: 
A. Jankauskas, A. Jakai
tis; po 2 5 c e n t u s : 
Joe Raulinaitis, J. Stripeika, 
J. N. Simons, S. Kaziulionis,
T. A. Vaupša, J. Dilles, P. 
Sudeikis (neaiškiai parašyta); 
po 10c: Jos. Stripeika, S. Sei- 
monas. N. Woroles. Viso $5.- 
05. (Pridavė dr-gė M. Vapen
ta.)

Philadelphia, Pa. — Vei
kiantis Komitetas $5; A. L. 
D. L. D. 141 kn. $1; po 25c: 
Lesčinskas, J. Tininys, Griciū- 
nienė, Gružauskas;' piknike, 
rugsėjo 3 d., Mikolaičio dar
že, surinkta $9.80. Viso $16.- 
80. (Pridavė d. Smitas.)

Montreal, Canada. — L. L. 
D. 47 kp. $8; L. L. D. 137 
kp. $10; ant blankos surink
ta 50c.—Viso $18,50. (Pri
davė d. P. Matui.)

Pereitą sykį buvo paskelb
ta $2ią.l9. Šiame paskelbime 
yra' prisiųsta $78.15. Viso au- 
ku iki šiam laikui surinkta 
$296.34.

Aukas rinkti šiam tikslui 
galima bus tik iki 30 d. rug
sėjo. Dar liko virš poros sa
vaičių, per kurias galima bus 
pasidarbuoti. Kas turite tuš
čių blankų ant rankų,—sto
kite darban! Užrašykite ant 
blankos bent po kelis aukau
tojų vardus!

L. K. C, B.

Pikniko Tikietų Laimėtojai
Lietuvių Rad\io Korp. pir

mam penkių metų sukaktuvių 
milžiniškam piknike, Keistu
čio Parke, rugp. 27, laimėjo 
prizus sekanti:

1— $200 I. J. Fox kailinį 
koutą laimėjo Valerija Gri
gas iš Hudson, Mass..

2— —kelionę į Pasaulinę Pa
rodą New Yorke, traukiniu į 
abi puses, laimėjo Anne Riz
zo iš Cambridge.

3— $45 vertės 1940 m. Ze
nith combination radio ir gra
mofono setą laimėjo Wm. F. 
Larcy iš Norwoodo.

4— $10 vertės patogų La
dies Boudoir Chair laimėjo S. 
Shubow iš Brookline,

5— $10 vertės puikų elek- 
trikinį, laivo pavidale, laikro
dį laimėjo. N. Bodnar iš Mat- 
tapan.

6 — $10 pinigais laimėjo 
Wm. Zerveckas iš So. Boston.

7— $5 pinigais laimėjo Stel
la Andrews iš Dorchester.

8— $5 pinigais laimėjo A- 
melia Pavilonis iš So. Bostono.

9.—$5 pinigais laimėjo M. 
Sangas iš Brightono. ,

10— $5 laimėjo Prudence 
Charnausky iš Dorchesterio.

11— $5 vertės Helene Cur
tiss Permanent Wave laimėjo 
Agnes Kuliešius iš Brocktono.

12— $5 vertės GaJjrieleen 
GLO-Tone Permanent Wave 
laiiiiėjo Catherine Milėnas iš 
So. Bostono.

13— $3.50 Tru-Art Perma
nent Machineless Wave lai
mėjo savininkė Mary Potzko 
iš Bostono. ! ■ į

14— $50 čekį, kaipo įmokė- 
jimo mokestį pirkti parlor se
ta arba Cold-Wall mados re- 
frigeratorių. laimėio Mrs. A- 
mons, 85 North St., iš Wor- 
cesterio.

Padėkavonė
Lietuviu Radio Korp. dė- 

kuoja visiem, kurie atsilankė 
ir parėmė"'jos pirmą penkių 
metu sukaktuvių pikniką, ku
ris ivyko rugp. 27, Keistučio 
Parke. E. Dedhame. Taipgi 
dėkuoia visiem, kurie piknike 
+aip daug ir nuoširdžiai dir
bo. Rep.

—o—
Lietuvių Radio Korporacijos 

, Programos:
šeštadienio, rup-s. 16, pro

grama per stotį W0RL, 8:30 
iki 9 ryte, bus sekanti:

1. žinios.
2. Muzika.
3. Dainos^
4. S. Paltanavičienė iš So. 

Bostono duos paskaitą.

Sekmadienio, rue's. 17, pro
grama per stoti WORL, 9:30 
iki 10:30 ryte, bus sekanti:

1. Lietuvių Radio Smuikų 
Kvartetas.

" 2,i Dainininkė Pauline Kru- 
konis iš Worcesterio.

3. Piano, duetus ir trios 
paskambins Dolores Stalulo- 
nis, Diana Repecka ir Pau
line Krukonis iš Worcesterio.

Steponas Minkus,.
Garsintojas.

Jau tik USA ir Rolandu Or
laiviai Teskrenda į 

Pietų Ameriką

Washington. — Angina, 
Francija, Vokietija, Italija 
uždąre savo orlaiviu linijas 
j-Pietine Ameriką, kaip tik 
prasidėjo karas.

Dabar jau tik Jungtines 
Valstijos ir Holandija palai
ko saVo oro linijas į Pietų 
Ameriką.

■JitSM

Conn. Valstijos Didysis Spau
dos Piknikas Sekmadieny
Conn, valstijos darbininkiš

kų organizacijų apskričių ren
giamas piknikas paramai mū
sų spaudos, įvyksta sekantį 
sekmadienį rugsėjo-Sept. 17 
d., Hartforde.

Per ilgą laiką, visose kolo
nijose, kalbėta rūpintasi šiuo 
pikniku, dabar atėjo laikas, 
kad liko tik pasirengti važia
vimui į jį, iš visin', iš visų ko
lonijų, iš ūkių. Visi prašomi, 
kviečiami, ne vien atvažiuoti, 
bet pasikviesti savo kaimynus, 
pažįstamus, kad atvyktų.

Kiekvieno atvykimas ant 
šio pikniko bus prisidėjimas 
su parama darbininkų laikraš
čiams, daugiausia dienraščiui 
“Laisvei.” Tad jau aišku, kad 
kiekvienam darbininkui 
rūpčti nuoširdi parama 
piknikui. Dėlto tikime,
skaitlingai atvyki į šį pikniką 
ne vien Conn, valstijos .lietu
viai, bet ir artimųjų kitų vals-

tu ri 
šiam 
kad

tos mėsos; Radžiuvienė, iš 
Wilson — sūrį ir pyragą; 
Lukštienė, iš Windsor, sūrį; 
Staugaitienė, iš Rocky Hill, 
sūrį. Daugelis kitų draugių 
pasižadėjo aukoti įvairių 
daiktų, kurie bus paskelbti po 
pikniko. t

Kviečiame ir kitų kolonijų 
drauges ir draugus atvykstant 
ant pikniko atsivežti kaip ką 
išgalit Šeimininkių stalui. Tas 
bus didelė parama mūsų spau
dai ir paįvairinimas šeiminin
kių stalo.

Šių kolonijų draugai ir 
draugės jau pasirengę patys 
važiuoti į pikniką ir nusivežti 
visus norinčius važiuoti: New 
Haven, išvažiuos 1 vai., nuo 
Humphrey ir Wallce gatvių;

Bridgeport, išvažiuos 12 vai., 
nuo Liet, svetainės, 4 07 Lafa
yette St.; Torrington, išva
žiuos 1 vai., nuo Liet, svetai
nės, Beechwood Ave.; Hart
ford, nuo 57 Park St. (

Laukiame atvykstant visų, 
iš toli ir arti. Pasimatysime 
spaudos piknike, Lietuvių 
darže — Light House Gęove, 
prie stoties 24 Glastonbury 
kelio, East Hartforde, rugsė
jo 17 d. Piknikas prasidės 
prieš dvyliktą valandą.

Rengimo Komisija.

Pikniko Darbininkų Atydai
Visi draugai ir draugės, ku

rie esate apsiėmę dirbti spau
dos piknike, atvykite į pikni
ko vietą apie 11 valandą. O į-

vairių komisijų kapitonai pri
būkite 10 valandą.

Komisija.

Tei.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

Prašome Greito
Atsiliepimo

Hartfordiečiai jau atliko 
pikniko prirengimo darbą, 
sutvarkė viską ir laukia skait
lingos publikos iš plačių apy
linkių, kurią aptarnauti pikni
ke irgi prisirengę tinkamai. 
Dabar kolonijų draugai ir 
drauges, dienraščių skaityto
jai ir rėmėjai, visų darbinin
kiškų organizacijų nariai ir 
narės atlikite savo pareigą— 
atvykite į pikniką patys ir at- 
sivežkite skaitlingas minias 
lietuvių iš savo kolonijų.

New Haveno, Waterburio, 
Tonpingtono ir Hartfordo cho
rai, taipgi Hartfordo stygų 
orkestrą,„apsiėmė atvykti į šį 
pikniką ir dalyvauti progra
mos pildyme. Iš anksto taria
me ačiū visiems choriečiam ir 
orkestriečiam už nuoširdumą, 
už tokią svarbią paramą. Ti-! 
kime, kad juos paseks jų ko
lonijų ir visi 
bininkai.

Hartfordo 
kiekvienais
džiai darbuojasi, aukoja 
čios, jieško aukų šeimininkių 
stalui. Tai didelis svarbus 
darbas, bet jos jį atlieka pa
vyzdingai ir taip uždirba apie 
šimtinę mūsų spaudos para
mai. Jau aukojo sekančiai 
Hartfordo ir 1 apylinkių, drau
gės: M. Margaitienė—$1.50; 
O. Vilkaitė-Silkienė —■ smul
kių daiktų vertės keleto do
lerių ; M. Negžintaitienė — 
$2.; A. Klimas — $1; A. Ta- 
raška — $1; pasižadėjo au
koti J. Saurusaitienė —- mal

kiti lietuviai dar-

šeimininkės, kaip 
metais, nuošir- 

pa-

Šiom dienom išsiuntinėjome atvirutes tiems 
dienraščio “Laisves” skaitytojams, kurią prenu
merata pasibaigė. Prašome greit užsimokėti, 
nes Europiniam karui plečiantis viskas brangs
ta, tai ir “Laisvei” finansinė našta sunkėja.

Neprašykite laukti mokes ties už prenume
ratą, nes ‘‘Laisvės” bilų apmokėjimo firmos ne
laukia. Jos nepaiso — yra ar nėra pinigų, su
kako laikas ir “Laisvė” turi užsimokėti bilas. 
Dėl tos priežasties “Laisvė’ ’negali perilgai lauk
ti mokesčio už prenumeratas.

šis mėnuo yra paskirtas minėjimui “Lais
vės” Jubiliejaus, ši mėnesį turime darbuotis 
gauti “Laisvei’ naujų skaitytojų. Prašome visų 
“Laisvės” platintojų darbuotis, kad gauti kuo 
daugiausiai naujų skaitytojų.

Europinis karas plečiasi, kaip kokia baisi 
epidemija, nešanti mirtį tūkstančiams žmonių, 
ardydama viską, ką tik civilizacija sutvėrė per 
eiles metų, žmonės nori teisingų žinių apie ka
rą. “Laisvė” teisingai paduoda žinias, tad reikia 
platinti ją. Dabar lengva užrašyti “Laisvę” tik 
reikia darbuotis.

Jau esam minėję, kad reikia prašyti iš biz
nierių pasiskelbimų šį mėnesį. Tie pasiskelbi- 
mai kartu skaitysis kaipo Jubiliejiniai pasveiki
nimai. Tokių pasiskelbimų drg. Girnienė iš Bin
ghamton prisiuntė jau tris. Jų visur būtų gali
ma gauti tik reikia pakalbinti biznierius.

Prenumerafas, skelbimus, draugijų pasvei
kinimus “Laisvės” Jubiliejum prašome siųsti 
šiuo antrašu:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

h--------------------------- a

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS * 

*
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
□--------------- —a

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

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus, 
n a u jus paveiks- 
isudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir.

Ip a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms Ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

CONN. VALSTIJOS SPAUDOS

\

Rengia Conn, valstijos LLD, LDS ir LMS Apskričiai

Įvyks Sekmadieni Rugs.-Sept. 17,1939
Lietuvią Parke - Light House Grove, Hartford, Conn.

Vilijos Choras, Waterbury, Conn.
Laisves Choras, Hartford, Conn.
Trumpai pakalbės D. M. šolomskas, iš Brooklyno

§ Programą pildys Connecticut valstijos darbininkiški chorai:
? Jaunuolių Echo Choras, Torrington, Conn.

I
 Daina Choras, New Haven, Conn.

Laisves Stygų Orkestrą, Hartford, Conn.

Kviečiami visi, Conn, valstijos ir tolimesnių vietų lietuviai atvykti skaitlingai į darbininkiškų 
laikraščių paramai pikniką. Ypatingai, “Laisves,” “Vilnies” skaitytojai, rėmėjai, ne vien patys atvy
kite, bet ir kitus raginkite, kad atvyktų. Įžanga 25 centai asmeniui. Prasidės 12 vai. dieną

GĖRIMŲ, VALGIŲ BUS ĮVAIRIŲ IR APSČIAI
Važiuojanti automobiliais ir turinti vietos pasiimti norinčių važiuoti, taipgi norinti važiuoti ir neturinti kaip nuvažiuoti, susirinkite 

prię: Humphrey ir Wallace Sts., New Haven, 12 vai.; Liet. Svet., Beechwood Ave., Torrington, 1 vai.; 407 Lafayette St., Bridgeport, 
12:80 val.; 774 Bank St., Waterbury, 12:80 val.; 57 Park St., Hartford, 1 vai.

KELRODIS: Pikniko vieta randasi East Hartforde; iš E. Hartfordo imkite No. 15, kelią, link Glastonbury, 
davažiąvę stotį 24 rasite iškabas, nurodančias kur sukti,, ir važiuoti iki pikniko vietos.

jSOafc!?
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Cleveland© Kronika
Kalbės Draugas Earl Browder 

Clevelande , \
Ketvirtadienį, rugsėjo 21, 

Public Auditorium, 8 vai. va
kare, kalbės masiniame mitin
ge draugas Earl Browder, 
Amerikos Komunistų Partijos 
generalis sekretorius.

garsakalbiai, kad galėtų duoti 
klausimus ir per garsiakalbius 
bus duotas atsakymas įvairio
se temose. Bus gera muzika 
šokiam ir linksmu žaislu.

Tikictas 25c.

Tema: “Karo Padėtis ir So- 
vietų-Vokietijos Paktas.” Tie 
klausimai stovi prieš tūkstan
čius žmonių. Karas Europoj 
gręsia visą pasaulį įtraukti į 
pragarišką karą. Ką Ameri
kos žmonės darys? Tas palie
čia mumis visus. Todėl atsi
lankykite visi; paraginkite ir 
kitus, savo pažįstamus ir 
draugus, šis masinis mitingas 
yra šaukiamas paminėjimui 
Amerikos Komunistų Partijos 
20 metų gyvavimo.

Progranfoj dalyvaus 
dainininkė iš Montreal
ros, Elizabeth Popovich. Dai
nuos anglų, ukrainų ir ispanų 
kalbose. Apart gerų prakalbų, 
bus ir gera prograir 
30 centų. Iš anksto 
tik 20 centų.

Serga Drg. < Antanas Karalius

Antanas Karalius yra žino
mas westsides lietuviam, nes 
jis yra narys LDS 21 k p. Kurį 
laiką gyveno Lincoln Parko 
priemiestyj, bet vėliaus apsi
gyveno Detroite. Dėl nežino
mų priežasčių susilpnėjo svei
kata ir k o-l ei turėjo pinigų ap
simokėti, buvo Harper ligoni
nėj. Kada neturėjo pinigų ap
simokėti už gydymą, tad su
rado privatinę ligoninės įstai
gą ir dabar jis randasi po 
priežiūra, 2665 Belmont St. 
Draugas vertas aplankyti. 
Taipgi prašo, kad lankytojai 
atneštų jam “Laisvę” ar “Vil
nį” skaityti.

Griežtai Pakelti Taksai 
Kanadoj

Ottawa, Canada. — Pas
kelbus karą prieš Vokieti
ją, tapo 20 procentų aukš
čiau pakelti įvairūs taksai 
Kanadoje.

bai svarbus. Kas ir atvirutės ne
gaus, tai šitas pakvietimas bus taip 
geras. (215-217)

WILKES-BARRE, PA.
Penktadieni, rugsėjo 15 d. įvyks 

LLD 43 kp. susirinkimas, visiems 
žinomoj vietoj ir paprastu laiku. To
dėl vietiniai ii/ iš toliau nariai daly
vaukite .atsiveskite ir naujų narių. 
—Koresp. (215-217)

garsi Alvinas.

įžanga 
perkant

Kuopos
Parengimas

LietuviųSpalio 22 d. įvyks 
Komunistų Kuopos 
m as ir paskaita. Mitingą ma
nome sušaukti kaip 20 metų 
Komunistų Partijos jubilėjaus 
atžymoj imą.

Po mitingo bus balius ir 
šiaip paprastas pasilinksmi
nimas.

Būtų labai gerai, kad galė
tų sudaryti tokį maršrutą su 
prakalbomis ir parengimais, 
kaip pereitą žiemą. Parengi
mai ir mitingai, rodos, visur 
buvo gana pasekmingi.

Scranton, Pa.
Literatūros Draugijos 39 

k p. rengia bendrai su moterų 
skyriaus kuopa “Dešrų Barę.”

Kadangi visokį parazitai 
kenkia darbininkiškiems pa
rengimams (visi žinom, ką 
jie padarė su*dienraščio “Lais
vės” pikniku 16 d. liepos, 
Valley View Parke), todėl, 
kad apsisaugo! nuo to blogo, 
yra padaryti tikintai po 50c 
ir už tą tikietų bus duotaCpie- 
tūs ir penki kaušai alaus. Ku
rie* ir negausite tikietų, vistiek 
pribūkite į pikiiką. Vieta, man 
rodos, jums žinoma, High 
Works Grove, Ferdinand St. 
Vieta, man rodos, jums žino
ma, High Works Grove, Fer
dinand St.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
LOWELL, MASS.

Sekmadienį, rugsėjo 17 d. Darbi
ninkų Kliubas rengia paskutinį šio 
sezono pikniką. įvyks Švedo Paęke, 
Cobble Stone Inn, Westford, Mass. 3 
mailės už No. Chelmsfordo važiuo
jant Groton Rd. Apart skanių už
kandžių ir gėrimų, bus gera muzika 
ir skardžios lietuviškos dainos. Da
lyvaukite visi piknikų mylėtojai. 
Čia turėsime daug naujienų iš Eu
ropos vėliausių žinių, todėl galėsime 
netik dainuoti, linksmintis, bet ir 
padiskusuoti. — J. M. Karsonas. 
(217-218)

WASHINGTON, PA.
LLD 236 kp. ruošia pikniką 17 d. 

rugsėjo. įvyks pas Janavičius 
ūkės. Visi kviečiami dalyvauti, 
leisti smagiai laiką. — Kom. 
(216-218)

ant 
pra-

įvyks 
ūkėj, 

N. J. 
Draugai,

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas neįvyko 

pripuolamoj dienoj, nes buvo ameri
koniška šventė, todėl dabar susi
rinkimas įvyks 18 d. rugsėjo, 8 vai. 
vąk., Liaudies Namo. Visi draugai 
kviečiami dalyvauti ir užsimokėti j 
duokles ir atsiveskite į h<uopą naujų j 
narių. Bus taip pat išduotas labai 
svarbus raportas iš Liet. Moterų 
seimo. — Sekr. (216-218)

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namas rengia pikni

ką, rugsėjo 16 d. ir 17 d. Bus gera 
muzika ir šiaip pasilinksminimas.— 
Kviečia Kom. (216-217)

TORRINGTON, CONN.
Lietuvių Echo Choras dalyvaus 

Conn. Apskričių Spaudos piknike, 
Glastonburyjc, rugsėjo 17 d. Du bu- 
sai išeis nuo Lietuvių Svetainės, 125 
Beechwood Ave., 1 vai. po pietų. 
Kelionė į abi puses 75c, išskiriant 
choristus ir garbės narius.

(216-217)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. draugiška Party 

sekmadienį, 17 d., A. Mason 
2275 Vaux Hall Rd., Union, 
Pradžia 2 vai. po pietų,
kviečiame visus atsilankyt ir links
mai laiką praleist tyrame ore tuo 
pat katrų paremsite ir organizaciją, 
įžanga vyram $1.00, moterim 50c 
Gėrimas ir užkandžiai veltui. — 
Kom. (215-217)

Teiefonas: Humboldt 2-79G4

Dr.J.J.Kaškiaučius
580 SUMMER AVENUE, 

A^i Chestnut Avenue 
NEWARK, N. J.

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

Iš Lyros Choro Pikniko
Rugsėjo 3-čią d. Lyros 

Choras turėjo synagų pikniką. 
Buvo keli skirtingi ^Žaidimai 
suaugusiems žmonėms ir vai
kams. Atsižymėjusi žaidimuo
se laimėjo dovanas. Piknike 
matės dikčiai svetimos publi
kos; bet nevisi mūsiškiai žmo
nės atsilankė. Abelnai, šis ly- 
riečių piknikas pavyko gerai 
ir chorui liks nemažai pelno.

x Piknike Buvęs.

apie 
rašyta 
rodosi, 

vėl grie-

Detroit, Mieli
Nauji Judžiau Bus Rodomi

Šiuo laiku 'yra gauta per 
Amtorgą iš Sovietų Sąjungos 
nauji judžiai, vardu “Great 
Citizen.” Judžiai daryti Sov. 
Sąjungoj, kuriuose yra rodo
ma trockistų pasikėsinimai,— 
Kirovo užmušimas, Maskvos 
teismas.

Šie judžiai yra vėliausių so
vietinių nuotikių istorija.' Pri
taikinta puiki muzika ir dai
nos. Kalba aktorių yra rusiš
ka, bet paaiškinimai angliški.

“Great Citizen” judis bus 
rodomas už savaitės laiko 
Hamtramcke, 3014 Yemans 
St. svetainėj; pradžia nuo 2 
iki 5 po pietų, ir nuo 5 iki 8 
vakare. Įžanga tik 25c.

Todėl visi yra kviečiami da
lyvauti ir pamatyti šį naują 
ir įdomų veikalą.

Lietuviam reikėtų susirūpin
ti rugs.-Sėpt. 24 d. po pietų ir 
suruošti westsidej, lietuvių 
tarpe. Daug ką galima ma
tyti ir daug ką naujo sužino
ti. Todėl judžių rengimo ko
mitetas kviečia visus dalyvau-

vakare.
“Radio Pare”

kad virš 
prie 

juokingos

Visas tas šaunus parengi
mas įvyks 17 d. rugsėjo; pra
sidės 1 vai. po pietų.

Apart valgių ir gėrimų, bus 
galima ir smagiai pasišokt 
prie geros Jbnušaičio oivkes- 
tros.

Serantoniečiai buvo truputį 
atslūgę nuo veikimo ir 
juos buvo mažai kas 
spaudoj; bet dabar 
kad naujai atgijo ir 
biasi už darbo.

—o—
Man teko girdėti,

minėta kuopa rengiasi 
perstatymo labai 
komedijos “Gyvieji Nabašnin- 
kai” ir artistai tam darbui 
jau parinkti. Linkėtina gerų 
pasekmių.

—o—
Kadangi tokie svečiai, kaip 

J. Jurginis, pas mus retenybė, 
tai mūsų kuopa stengiasi, su- 
rengt^jam^prakalbas. Mes ne- 

 

žjftom tikrai, bet manom, kad 
. Jurginis netik geras žurna

listas, bet turi būt kartu ir 
kalbėtojas. Todėl būtų žingei
di! jį turėti pas save, nors vie
ną vakarą, o jis mums, ma
nau, daug naujienų papasa
kotų kaip iš Lietuvos, taip ir 
iš kitų kraštų.

svetainėje, 
Surengimu 
wilkesbar- 
bus labai

ti rugs.-Sept. 24 d. popiątų ir Nors sakiau,

di-Tokiuo antgalviu rengia 
dėlę parę spaudos komitetas 
po vardu Radio Party, ši pra
moga įvyks šeštadienį, rugs.- 
Sept. 23 d., 2934 Yemans St. 
Pelnas šio vakaro eis rinkimų 
kampanijos reikalams; prie 

v įžangos tikietų bus duotas to
nas anglių, kaipo dovana. 
Svetainėj bus įtaisyta radio

ALDLD XII Apskritys ren
gia puikų koncertą apskričio 
ir “Laisvės” naudai, kuris at
sibus spalio 15 d., Lietuvių 
Progr. Kliubo 
Wilkes-Barre, Pa. 
labiausiai rūpinasi 
riečiai. Programa
šauni, nes dalyvauja gabūs 
artistai, kaip tai: St. Kuz
mickas iš Shenandoah, V. Va
lukas su savo sūnais iš Scran- 
tono, ir L. Kavaliauskaitė 
(Bunkienė) iš Brooklyn©.

, kad surengime 
to koncerto daugiausiai rūpi
nasi wilkesbarriečiai, bet ir 
serantoniečiai turėtų tuo rei
kalu susirūpinti; draugai, ku
rie turi karus, neturėtų pasi
likt namie, o prisiliodavę pil
nas savo mašinas nuvykti kon
certam

Tikietas į koncertą 35e; jų 
galima gaut pas kuopos 
kretorių P. Šlekaitį.

Koncerto pradžia 6 vai. 
kare. B.

se-

va- 
š.

Septintas puslapis

ir GRILL KABARETAS
gero

PARAMOUNT CABARET

RHEA

Special Rates per Week

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Managed by

TEITELBAUM

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

Sun. all day and night

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

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

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Lietuvių Restaurantas
BAR

ulltnc

įiqnore<

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Estate of

BARRY E SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

O VIENATINIS LIETUVIŠKAS
Ii z~žJ

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį 
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

473 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Prie R. K. O. Republic Teatro

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

ValgiaiN.

Open Day and Night

INPRISE
SALĖ

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

NEWARK, N. J.
Amerikos Lietuvių Kongreso, 

J. Valstijos Apskričio Komiteto pla
tus posėdis įvyks sekmadienį, 17 d. 
rugsėjo, .9:30 vai. ryto, Lietuvių Sve
tainėj, 180 Now York Avė. Visi ko
miteto nariai dalyvaukite, o jei ku
rie negalėsit, tai prisiųskite į savo 
vietą kitą draugą. Posėdis bus la-

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė baliam; banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus

'■> Vįtį

Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.
*■■■

Oficialis 
vardas

>j# 
iŠ 

>1

STEAMBOAT INN

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

MTTEgM-nrillMG FJĮOM ACHVK

1847 ROGERS BROS
hmest mvitpuri

50 PIECE' SERVICE FOR EIGHT
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 sidabrinį setą... 
garsų per apie šimtą metų... už 
pusę kainos. Setas susideda iš 8 ka- 
valkų kiekvieno: peilių, šakučių, gar
dumynam ir sriubai lėkščių ir sriu
bai šaukštų ir šaltiem valgiam šaku
čių; sviestui peilis, T6 arbatinių ir 
cukrui šaukštukų.

Puiki medinė dėžute apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

Vincas <J. Daunora
—-------------- --------- APTIEKORIUS --------1.,,.,,.____ _____

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

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

E D F.O R O 5"! E

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA 

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai. 
Atdaru Nuo Anksti Ryto iki Volui Vakaro

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

Chroniškos Ligos Gydomos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MEŠ 
LAŽARNftS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LĖS 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. Daromi Kraujo ir 
šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgalių. IŠTYRIMAS DOVANAI

TA "D * T ti (Praktikuojąs jauUlla JL® ZJLInU 27 Metus)

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

f, t ' L> *■ 'Nil* !• ■'r-t'fli 7i

Pl.

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

( Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke- 

; pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

j Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį Ir kaina*,

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

SKELBKITES “LAISVĖJE

«*

'sn
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IDS Pirmos Kp. Susirinkimas ir Veikla

Darbo Partija Nomina
vo Kandidatus b Mie 

sto Tarybą

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyko ketvirtadienį, rugsėjo 7 
dieną.

šiame susirinkime perstatė 
11 naujų narių: J. Grubis—9, 
J. Gasiūnas —1, ir drg. Ado
maitienė— 1. Bravo, J. Gru
biai, vajininkui. Nekurie dar 
nepasirodė nė su vienu nariu. 
Buvo pranešta, kad Chicago, 
111., LDS 53 kp. vajininkai pa- 

• sirįžę sumušti šiame vajuje 
mūsų LDS 1 k p.

Nežinia, kiek ji turi vaji- 
ninkų. Mes turime tik keturis, 
kurie Centre užsiregistravę. 
Bet mūsų vajininkams visi na
riai prisižadėjo gelbėti visais 
galimais būdais. Tegul chica- 
giečių dirva geresnė gavimui 
naujų narių, tirščiau apgy
venta lietuvių. Brooklyno 1 
kp. atsako chicagiečiams, te
gul nesmarkauja pradžioj, 

^pabaigoj pasirodys, kad broo- 
klyniečiai gaus daugiau naujų 
narių pirmon kuopom

J kitą susirinkimą bus kvie
čiami nariai ir nenariai. šia
me susirinkime bendrai kalbė
sime apie einamą vajų ir apie 
kuopos ir apylinkės reikalus. 
Šiame susirinkime turėsime 
užkandžių ir, žinoma, bus sti
klas kitas alaus. Tokiu būdu 
nariai įsitėmykite ir kvieskite 
visi savo kamynus, kad ir nėr 
nariai.

d. sukanka 20 metų, kaip da
bartinis “L.” redaktorius, R. 
Mizara-Rasoda, dirba “Lais
vėje.” Reikėtų jį pasveikinti 
perspnališkais laiškais.

Komisijų raportai: J. E. Gu
žas raportavo iš Ateivių Apsi
gynimo. Jis išdalino blankas, 
ant kurių gali pasirašyti 15 
žmonių, protestuodami prieš 
bilius, kurie įnešti Jungtinių 
Valstijų kongresam šie biliai 
bus svarstomi prieš naujus 
hietus kongresui susirinkus. 
Taipgi buvo pardavinėjami 
sąsiuviniai po 5c, kuriuose pa
rodoma, .kiek bilių yra, kas į- 
nešė, koks numeris, ir jų blo
gumai.

LDS 1 kp. stovis: Pinigų iž
de yra $54.74, ligonių 2, su- 
sispendavo 8. Naujų gauta 
per paskutinius 2 mėnesius 27. 
Viso apie 300 narių. 7

Stokite į LDS. Galima įra
šyti kūdikį nuo 2 m. amžiaus 
ir sųaūgusj iki 60 metų am
žiaus.

Geo. Kuraitis, Koresp.

Ką Jaučia ir Galvoja 
Lietuvos Žmonės?

Visi, kuriems šis klausimas 
svarbu ir rūpi, ateikite į “Lai
svės” svetainę, 419 Lorimer 
St., šį šeštadienį, 7:30 vai. va
kare. šiuo klausimu plačiai 
kalbės ir į visus klausimus at
sakinės drg. Petras Baranaus
kas, kelios dienos atgal sugrį
žęs iš Lietuvos. Jis kelius mė
nesius pabuvo Lietuvoje ir ga
vo labai daug patyrimų 
įspūdžių. Jis apvažinėjo
veik visus Lietuvos kampus ir 
kalbėjosi su Lietuvos valstie
čiais ir darbininkais, labai 
biednais ir pusėtinai pasitu
rinčiais. Kaip jie gyvena, 
jie mano ir jaučia dabar, 
pasaulis jau dega karu?

Būkite visi ir visos!

ir 
be-

ką 
kai

Leah Epstein, 35 metų 
kytoja, gyvenus po num. 
Carroll St., pirma persipjovė 
abu riešu, paskui iššoko nųol 
šešto aukšto ir užsimušė, 
sirgo nervų pakrikimu.

KAIP JAU PAKILO MAISTO KAINOS

mo-
934

Ji

Apsaugokite Savo 
Vaikus

Miesto sveikatos specialis
tai yra labai susirūpinę vaikų 
sveikata. Jie sako, kad šiuo 
tarpu yra 200,000 vaikų, ku
rie nėra įciepyti prieš difteri- 
ją. O difterija ^ra pavojinga 
liga. Todėl reikąlinga 
vaikus tuojau apsaugoti 
tos ligos. O apsaugoti 
geriau, kol jie neserga.

-----------------------X

Svarbios Prakalbos 
Šiandien

Darbo Partijos sekretorius 
Alex Rose paskelbė, kad par
tijos Pild. Komitetas užgyrė 
sekamus kandidatus į miesto 
tarybą šiam rudeniui:

Brooklyne — Andrew
Armstrong ir Dr. Harry 
Laidler.

Manhattan — Langdon 
Post ir Frank Crosswaith.

Bronxe — Michael J. Quill, 
Salvatore Nimfo ir Charles 
Rubinstein.

Queens — Charles Belous, 
A. Joseph Donnelly ir Frank 
Sciuto.

w.
w.

visus
nuo 

daug

Lankėsi “Laisvėje”

Ši vakarą įvyksta nepapras
tai svarbios prakalbos po 
num. 790 Broadway, Brookly
ne, prie Flushing 
raine svetainėje, 
rengia Komunistų 
Brooklyno sekcijos, 
jum bus 
Worker”
rence Hathaway. Jis, žinoma, 
kalbės apie dabartinį karą ir 
apie Sovietų Sąjungos pada
rytą nepuolimo sutartį su Vo-

o 
vyriausias 
redaktorius

Avė., Lo- 
Prakalbas 

Partijos 
kalbėto- 

“Daily 
Cla-

Šią savaitę lankėsi “Laisvė
je” Ona Kasparienė iš Mon
tello, Mass. Apžiūrėjus spau
stuvę, išeidama paaukuojo $1 
dienraščiui. Vieši pas savo 

Ja-
Vieši pas 

giminę A. Kazakevičių’, 
maica.

CIO Unijistu Didelis 
Laimėjimas

and

Laiškų skaitymas: Liet. 
Kom. 5 kp. kvietė išrinkti at
stovus į pasitarimo konferen
ciją rinkimų kampanijos klau
simu. Konferencija įvyks 24 
d. rugsėjo, Brooklyne. Laiškas 

, priimtas ir sekanti atstovai iš
brinkti : S. Griškus, M. Stako- 
vas, K. Rainis ir O. Lapata.

Apkalbėta “Laisvės” Jilbi- 
lėjinio Bankieto klausimas. 
Bankietas įvyks 24 d. rugsėjo 
Ideal Ballroom Svetainėj. Na
riai prisižadėjo remt visais ga
limais būdais. Kiek man žino
ma, tai “L.” jubilėjų rems po 
plačią Ameriką moraliai ir 
medžiaginiai. Taipgi mes tu
rime nepamiršti, kad rugs. 15

Vidutinis darbo žmogus at
sisėdęs neapskaito, kiek už ką 
jis mokėjo savaitė atgal ir 
kiek jis moka šiandien, šeimi
ninkės,' kurios valgius gamina 
namie, maisto kainas daug 
greičiau pajunta.

0 New Yorke, ir gal visoje 
Amerikoje, maisto kainos lipa 
aukštyn n&Įiaprastai smarkiai. 
Kai karas ^prasidėjo, maisto 
kainos pradėjo šokti į viršų.

Štai pavyzdys tik su kaino
mis kelių maisto produktų. 
Paimkime A & P krautuves. 
Rugpjūčio 31 d. pardavė:

Bulvių 10 svarų už 17 centų.
Sausų “binzų” svarą u| 4 ir 

pusę cento.
Grade B kiaušinių tuziną 

už 23 centus.
Maišelį miltų už 55c.
Taukų svarą už 8c.
Sviesto svarą už 27c.

Lašinius už 23c.
Betgi rugsėjo 13 dieną 

tuos pačius produktus 
plėšė:

Bulvės, 21c.
“Binzai”, 6c.
Kiaušiniai, 27c.
Miltai, 65c.
Taukai, 11c.
Sviestas, 29c.
Lašiniai, 25c.

uz
jau

Raginame lietuvius skaitlin
gai dalyvauti. Kas norės, ga
les liuosai statyti kalbėtojui 
klausimus.

Prakalbos prasidės . 8 vai. 
vakare.

Wholesale
Employees unijos 
praneša, kad jam

Svečiai Apleidžia 
New Yorką

United 
Warehouse 
lokalas 65 
pavyko pasirašyti kontraktą
net su 35 firmomis. Tos fir
mos CIO uniją pripažino ir iš^ 
viso pakėlė darbininkams al
gų per $38,000 metams. Tose 
firmose dirba 361 darbinin
kas.

Tyrinės Pelnagrobius Dėl 
Maisto Kainu Kilimo

New Yorko turgaviečių ^ko- 
misionierius ponas 
spaudai pareiškė, kad 
dės vesti tyrinėjimą 
brangimo cukraus 
maisto produktų. li
tuos didžiuosius monopolistus, 
kurie aplupa ir smulkų gro- 
serninką ir daiktų pirkėją.

Morgan 
jis pra- 
dėl pa
ir kitų 
tyrinės
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Dienraščio “Laisvės” Jubilė j inis

BANKIETAS
1 X

------------------------------------ - -------- ------------------ 7---------------------
Visas rugsėjo mėnuo yra skiriamas minėjimui 20-ties metų 
sukakties kaip “Laisve” eina dienraščiu. Rugsėjo mėnesiu turi
me gauti “Laisvei” naujų skaitytojų, gauti “Laisvės” bendrovei 

naujų šeri ninku ir ruošti jubilėjinius parengimus.

Sekmadienį, Rugsėjo 24 September
Įvyks Jubilėjinis bankietas Brooklyne. Tai bus iškilmingas paminėjimas 
mūsų dienraščio 20-ties metų gyvavimo, šiame bankiete dalyvaus

L. Prųseika ir V. Paukštys
Didieji “Laisvės” veteranai, Paukštys yra vienas iš “Laisvės” įsteigėjų ir jis buvo 
dienraščio- pirmuoju vyriausiu redaktorium. Prūseika iš kelių atvejų buvo 
“Laisvės’ vyriausių redaktorium ir dabar yra jos bendradarbiu ir rėmėju. Taipgi.

bus visa eilė kitų' senų “Laisvės budavotojų, bendradarbių ir platintojų.

Bankietas Bus Ideal Ballroom
I

151 Knickerbocker Avenue, Kampas Flushing Ave.

Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas kiekvienas rėmėjas, platintojas ir ben
dradarbis iš artimos Brooklyno apylinkės yra prašomas dalyvauti šiame 
bankiete. _ '

PRAŠOME IšANKSTO ĮSIGYTI BILIETUS
Bankieto bilietai jau platinami. Prašome iš anksto įsigyti bilietus. Kaina $1.25.

Trečiadienio vakare išva
žiavo N. Trakimavičienė ir E. 
Karalienė, abi iš Norwood, 
Mass. Išvažiuodamos 
po dolerį paliko savo dienraš
čio pasveikinimui Jubilėjum. 
Draugės Trakimavičienė ir 
Karalienė dalyvavo Moterų 
Seime. New Yorke pabuvo 
apie savaitę Jai'ko.

Trečiadienio ryte pasimirė 
Kazimieras Yomantas, 45 me
tų anyžiaus. Gyveno po num. 
338 West 12th St., New Yor-
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. Oth STREET

1

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 sutartį.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
' I JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

•
TRU-EMBER FUEL CO.. INC.

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefoną*. EVergreen 7-1661

Chicagiečiai draugai Stasys 
Juška su žmona Paulina ir 
dukra Olga apleido New Yor- 
ką ketvirtadienio rytą. Nuo 
šeimos savo dienraščiui paliko 
$2 dovanų.. x

Kartu su Juškais lankėsi 
Ona Užusienienė su sūnum 
Danielių. Jiedu irgi paaukojo 
$1 savo dienraščiui.

Juškai ir Užusieniai plačiai 
pavažinėjo po Jungtines Vals
tijas, rytines valstijas. Jie bu
vo net iki Bostono nuvažiavę. 
New Yorke pabuvo arti sa
vaitę laiko. Pamatė miestą ir 
Pasaulinę Parodą. Išvažiuoda
mi pasiėmė platinimui Pasau
linės Parodos Albumą ir pasi- 
pirko kitos literatūros.

Drg. Juška važinėdamas vi
sur rūpinosi gauti finansinės 
paramos Chicagos dienraščiui 
“Vilniąi.” Sakėsi gavęs gero
kai.

Vakar “Laisvėje” buvo pa
minėti svečiai ir viešnios iš 
Pittsburgho. Ten buvo nepa
žymėta pavardė vienos drau
gės. O ta viešnia buvo J. Po- 
viliunienė.

juodyi i ]<e ijus palaidotas šeštadienį, I 
lenras- rugSgj0 ? jq vaJ ryte, ŠV.

Jono kapinėse. Išvežš iš Vil
niaus Aušros Vartų Bažny
čios.

Laidotuvėms patarnauja 
graborius Donovan.

Velionis paliko nuliūdi
me savo žmoną 'Veroniką, tris 
dukteris ir vieną sūnų.

Rep.

Nelaimė užklupo milionie- 
rių Moulton. Jo pati Olga no
ri divorso ir $35,000 metinės 
alimonijos. Ji kaltiria jį skū- 
pume ir veidmainystėj, o 
primeta jai visata svietui 
dymą jos gražaus nuogo 
no.

jis 
ro- 
kū-

Pasiremiant dviejų, moteriš
kių paliudijimu,, ant Calvary 
kapinių tapo atkasai du ka
pai. Juose rasta net vienuoli
ka lavonų, visai vieni kitiems 
svetimų. Visi tie žmonės mirė 
nuo persigėriino. Kaltinamas 
yra tūlas Alexander Ęinitsky. 
Jis išsikolektavęs tų žmonių 
apdraųdą:

Hollandu laivas “Western
land” pribuvo į New Yorką su 
pakeleiviais. Kapitonas sako, 
kad laivą buvo sustabdęs vo
kiečių submarinas, bet apžiū- 
rinėjęs paleido.

Pereitą trečiadienį susidūrė 
du gatvekariai netoli 
Beach ir sužeidė šešius 
ninkus, kurie važiavo 
prie orlaivių lauko.

North 
darbi- 
dirbti

Sewanhaka High School, 
Nassau paviete, mokytojai su
planavo kursą apie lytį ir jos 
problemas. Tėvai tokį kursą*' 
pilnai užgyrė. Bet prieš tai 
sukilo visų tikėjimų kunigai. 
Dabar eina didžiausias susi
kirtimas : iš vienos pusės mo
kytojai ir tėvai, iš' kitos pu
sės — kunigai.

Jacob F. Schaefer, 33 metų 
amžiaus, prisipažino padegi
nėjęs namus. O tai darydavęs 
todėl, kad išsigydžius galvos 
skąudėjimą. Policija jį atida
vė ligoninei ištirti protą.

PARDAVIMAI
Parsiduoda namų rakandai: keletas 
krėslų, siuvamoji mašina, dvi kamo- 
dės, elektrikinis prosas ir kiti reik- 
menai. Kaina prieinama. Dėl dau
giau-informacijų kreipkitės pas?Pe
tras Skrinska, 276 Wythe Ave., 
kampas Metropolitan Ave., Brook
lyn, N. Y. (216-218)

Pranešimas
LDS TRECIO APSKRIČIO 

KOMITETO ATYDAI!
Sekmadienį, rugsėjo 17 d., 10 v. 

ryto, įvyks LDS Trečio Apskričio 
Komiteto posėdis, Laisvės salėje. Vi
si komiteto nariai būtinai dalyvau-

(216-217)

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIŪTAI ir OVERKOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti i mūsų krautuvę.
Mes turime sizij pritaikymui visokio numigimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

Mūsų kainos yrąi labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 
drabužj dideliais kiekiais. <

Siūtai ir Overkotai-Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50

. Vertės $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
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Namų Rakandų Krautuvė

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui* su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves eleveiterlo stoties

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




