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Ruoškime rudeni
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

vietų Sąjungai ir jos vadams. 
Jie niekad nenueina jam nuo 
jo ilgo liežuvio. Kai jam nu-
sibosta juos tiesioginiai plūsti, 
tai jis juos niekina paslėpimu 
apie juos tiesos.

Pavyzdžiui, apverkdamas
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MSLAPUKAS SUBMARINAS NUSKANDINO SOVIETŲ LAIVA
Lenkijos likimą, jis sako se
kamą :

“Jeigu bolševikai būtų sto
ję, kaip buvo tikėtasi, į “tai
kos frontą’ ir būtų atsiuntę 
lenkams j pagelbą karo lėktu
vų, tai naciams veikiausia dar 
nebūtų pasisekę prasilaužti 
per lenkų apsigynimo lini
ją. . .” (“N.” rugs. 25 d.).

Vadinasi, kalti bolševikai, 
kad lenktj frontas subliūško. 
Bet jis nepasako savo skaity
tojams tos tiesos, kad Lenki
jos ponai griežtai pareiškė, 
kad jiems jokia bolševikų pa- 
gelba nereikalinga ir kad jei
gu jie ją jiems duotų, tai jos 
nepriimtų.

Iš sykio dar buvo nevierntx 
Tamošių, kurie netikėjo, kad 
lenkai atmetė Sovietij milita- 
rišką pagelbą. Bet dabar iš
eina aikštėn ir patys stambie
ji diplomatiniai šulai ir tą tie- Į 
są pripažįsta. štai Anglijos 
laivyno admirolas ponas 
Churchill sako (“Colliers, 
rugs. 30 d., 1939) :

“Lenkai, kurie buvo ar
čiausia rusų. . . buvo griež
čiausiai nusistatę neužleisti 
rusų kareivių ant savo žemės. 
Jie mane, kad viskas geriau, 
negu rusų kareivių užleidimas 
ant jų žemės. . . Ir tai buvo 
tas punktas, ant kurio milita- 
rinės derybos pakriko.’1 < I

Kodėl socialistų spauda at-j 
sargiai paslepia nuo savo ne i 
laimingų skaitytojų tokiuy 
reikšmingus faktus?

Ir geležinkeliečių brolijų 
organas “Labor” pasmerkia 
Lenkijos valstybės supuvusias 
galvas už Lenkijos nelaimę. 
Tai buvo mjlitarinė, poniška 
klika, kuri palaikė liaudį ver
gijoje ir paskui bjauriai ją iš
davė. Ji turtus pasigrobus ir 
pabėgo, o liaudį paliko nelai
mėje ir pakrikime.

Daug žmonių, kurie iš sy
kio buvo įvykių pritrenkti ir 
nebežinojo ką bedaryti, daban?
atsigriebia ir pradeda blaivri 
dalykus pasverti.

New Haven darbo unijų tž - 
ryba šį Europos karą paskel
bia imperialistiniu karu ir rei
kalauja Amerikos į jį nesi
kišti.

dalyvauti turėjoGaila, negalėjau 
Brooklyno laisviečių bankiete 
pereitą sekinadienį. Bet drau
gai, kurie buvo, sako, kad 
bankietas buvęs labai gražus. 
Buvę svečių iš arti ir iš toli. 
Visi jie pagerbė savo dienraš
tį ir nuoširdžiai palinkėjo jam 
dar ilgų, ilgų metų gyvavimo.

Massachusetts valstijos 
draugai irgi kalba apie suruo
šimą didelių pramogų šį ru
denį “Laisvės” dienraščio dvi
dešimties metų jubiliejui at
žymėti. O kad jie savo žodį 
ištesės, tai abejoti netenka.

Beje, būdamas So. Bostone 
sužinojau, kad buvo sunkiai 
susirgus mūsų gera laisvietė 
ir dainininkė Julia Reinardie-. 
nė. Turėjo sunkią operaciją. 
Dabar sveikstanti. ' i,

Labai negerai, kad mūsų 
korespondentai nepraneša 
dienraščiui apie draugų bei 
draugių sunkesnius susirgi
mus.

Draugai, užbaigkite rinki-

Naujas Gyvenimas 
Bujoja Vilniuje

Vilnius. — Miesto gatvės 
yra pilnos žmonių. Judamų
jų paveikslų teatruose ro
doma sovietiniai judžiai; j 
juos eina tiek žmonių, kad 
nesutelpa.

Vilniuje kasdien išleidžia
mas laikraštis baltarusių 
kalba “V i 1 n i aus Tiesa.” 
Greitu laiku bus leidžiami 
laikraščiai ir rusų, lenkų ir 
lietuvių kalbomis.

Laikinoji Vilniaus Miesto 
Taryba išleido atsišaukimą 
į visus kaimiečius, vyrus ir 
moteris; šaukia laikytis 
tvarkiai, organizuotai; ra
ugina saugoti žmonių nuosa
vybę, ryžtai kovoti prieš 
plėšikus, ardytojus ir mak- 
liorius spekuliantus, ir pa
laikyti sveiką, normalį gy
venimą.
' Savininkai buvo uždarę 
savo fabrikus ir dirbtuves, 
kai Raudonoji Armija žen
gė į Vilnių. Dabar visos 
dirbyklos vėl atidaromos. 
Spalių 1 d. bus iš naujo ati
darytas Vilniaus Universi
tetas su visais jo skyriais. 
Kitos mokyklos jau dabar 
reguliariai veikia.

Vilniaus geležinkelių sto
tyje įvyko darbininkų susi
rinkimas, ir jie dėkojo So
viet! jos žmonėms už Vaka
rinės Baltarusijos paliuosa-
vimą nuo lenkų ponų jungo. 
Susirinkimas pasiuntė svei
kinimo telegramą Stalinui.

BAYONNE, N. J.
Kalbės L. Prūseika

Šį penktadienį, rugsėjo 29 
d., čia kalbės “Vilnies” re
daktorius L. Prūseika, L.A. 
U. Kliubo svetainėje, 329 
Broadway. Pradžia 7:30 v. 
vakare.

Kalbėtojas aiškins, kodėl 
Sovietų Raudonoji Armija

užimt ukrainiškus 
ir baltarusiškus plotus bu
vusios Lenkijos; kodėl Len
kijos valdžia pabėgo, palik
dama žmones; kas bus su 
Vilnium ir Lietuva; kodėl 
kapitalistų spauda taip puo
la Sovietus; kaip galės išeit 
prasidėjęs naujas imperia
listinis karas ir tt.

Prakalbas rengia ALDL 
D 212-ta kuopa.

Visus ir visas kviečiame 
atsilankyti.

Rengėjai.

Maskva. — Estijos- val
džia užprotestavo, kad So
vietų lėktuvai skraidę per 
Estijos sieną.

mą aukų Lietuvos draugų pa
ramai. Blankas grąžinkite at
gal. Sugrąžinti reikia visas,— 
kaip pilnas, taip tuščias. Visas 
šis darbas. turi užsibaigti su 
pabaiga šio mėnesio. Nepa
mirškite !

Demarkacijos linija tarpe Vokietijos ir SSSR, linkui kurios baigia žygiuoti
Raudonoji Armija.

ŽYMUSIS ANGLŲ POLITIKAS SMERKIA LENKŲ VALDŽIĄ, 
KAIP BAUDŽIAVIŠKĄ, IŠTIŽUSIĄ IR BAILŲ,

.London. — Pasauliniai 
garsus Anglijos politikas D. 
Lloyd George savo laiške 
Lenkijos ambasadoriui gra
fui Ed. Racynskiui karčiai 
smerkė pabėgusiąja Lenki
jos valdžią.

Lloyd George, buvęs ’An
glijos ministeris pirminin
kas laike pasaulinio karo, 
dabar tame laiške užreiškė, 
kad Lenkijos valdžia buvo 
“neišmintinga, nesi rūpino 
apsaugot šalį” ir pagaliaus 
“apleido narsius kareivius” 
ir “skurdo nukamuotus kai
miečius.” Jau pirmiau savo 
straipsnyje “Sunday Ex
press” Lloyd George rašė: 
Tokiai valdžiai aš tegaliu 
išreikšt tiktai panieką. Da
bar laiške Lenkijos ambasa
doriui Lloyd George, be kit
ko, sako:

“Lenkijos kaimiečiai gy
vena didžiame skurde dėl 
to, kad Lenkijoj viešpatavo 
blogesnis baudžiaviškai-fe- 
udalinis surėdymas, negu 
bet kur Europoj, štai kodėl 
žmonės su džiaugsmu svei
kina Rusijos kariuomenę 
kaip išvaduotojus.”

Reikia daryt skirtumą,— 
sako Lloyd George,—tarp 
rus ir nazių veiksmų. Rau
donoji Armija įmaršavo į 
žemes, kurios nėra lenkiš
kos: toš žemės andai buvo 
prijungtos prie Lenkijos, 
nepaisant, kad jų gyvento
jai su įnirtimu prieš .tai 
protestavo ir ginklais prie
šinosi :

“šitokiose aplinkybėse tai 
būtų kriminališka kvailybė 
statyt rusų žygį ant vieno 
lygio su Vokietijos žygiu, 
nors kancleriui Hitleriui 
patiktų, kad mes juos taip stojo kariavę prieš 
lygintume. Man labai sma* čius.

gu, kad mūsų (Anglijos) 
valdžia neparodė tokio nu
sistatymo.”

Savo laiku Lloyd George 
protestavo Anglijos seime, 
kad Anglų valdžia davė už
tikrinimą Lenkijai, o nepa-

Extra!
KARAS AR TIK LOŠIMAS 

VAKARUOSE?
Paryžius, rugs. 28.—Dar 

pirmą, kartą pasirodė An
glijos lėktuvai vakariniame 
karo fronte. Pasak Franci- 
jos komandierių, tai jie nu
šovę žemyn kelis nazių lėk
tuvus.

Vakarų Frontas, rugs. 28. 
—K ores pondentas New 
Y o r k o World-Telegramo 
praneša, kad šiandien įvy
ko dar pirmas susikirtimas 
ore šią savaitę, ir keturi na
zių lėktuvai nušovė vieną 
Franci jos lėktuvą.

Kanuolės iš vienos ir an
tros pusės paleidžia tik po 
trejetą šovinių per valandą 
iš viso.

Vokiečiai kareiviai nesis
lėpdami taiso savo apkasus 
bei fortus tiktai už kokios 
mylios nuo francūzų karei
vių ; o francūzai taipgi nesi
slepia nuo vokiečių. Vieni 
kitų neatakuoja.

“Tai navatniausias karas 
iš visų, apie kokius aš bet 
kada girdėjau,” sako tas 
a m e r ikonas koresponden
tas.

Berlin, rugs. 28.— Naziai 
sako, kad lenkai Varsavdj 
ir apygardoj jau visai nu- 

vokie- 

sirūpino iš anksto gaut So
vietų paramos. Lloyd Geor
ge, tačiau, sako, jog jis ne-, 
reikalauja, kad Anglija at
šauktų savo užtikrinimą 
Lenkijai.

“Be Rusijos paramos,” 
tęsia Lloyd George, “aš ži
nojau, jog negalima bus iš
pildyt duoto prižado (Len
kijai).....  Dabar gi, visai
suirus Lenkijai, mes susi
duriame su nauja padėtim, 
ir mes veikiausiai turėsime 
ką nors daryt dėlei tos pa
dėties dar pirma negu pasi
baigs ši savaitė.”

NAZIŲ ORO BOMBA SU
ŽEIDUS ANGLŲ KARO

LAIVĄ

Berlin, rugs. 28.—Nazių 
lėktuvai vėl užpuolė Angli
jos karo laivus ir viena di
dele bomba labai sužeidę 
Anglijos šarvuotlaivį, kaip 
oficialiai pranešama iš Ber
lyno.

Diena pirmiau vokiečių 
lėktuvai bombomis sunaiki
no didelį Anglijos karinį 
laivą (lėktuvų išvažiotoją). 
Kad Anglijos valdžia užgin
čijo šio laivo sunaikinimą, 
tai vokiečių valdovai klau
sia: “O kur dabar jūsų ka
rinis laivas ‘Royal Ark!?” 
(Vadinasi, jis nuskandin
tas.)

AMERIKONŲ LEGIONAS 
RAGINA UŽDARYT 

KOM. PARTIJĄ
Chicago, Ill., rugs. 28. — 

Amerikonų Legiono suva
žiavimas priėmė rezoliuci
ją, reikalaujančią uždaryt 
ir uždraust Komunistų Par
tiją ir nazių vokiečių Bun- 
dą. . .

Nežinomos Šalies Submarinas Torpedavo 
Sovietinį Laivą Netoli Estijos

Maskva, rugs. 28. — Ne
žinomos šalies submarinas 
torpedavo ir n u s k a ndino 
Sovietų laivą “Metalist,” 4,- 
000 tonų įtalpos. Laivas ta
po nugramzdintas Finijos 
Užlajoj, Narvos Įlankoj, 
sovietiniame vandenyje, ne
toli Estijos pakraščio.

Sovietų sargybos laivu- 
kas išgelbėjo 19 “Metalisto” 
įgulos narių, o kiti žuvę bei 
dingę.

Pagal New Yorko Times 
korė spondento pranešimą 
rugs. 28 d., tai dingę 24 na
riai nuskandinto laivo įgu
los. O ankstyvesnis prane
šimas oficialės Sovietų ži
nių agentūros Tass’o rugs. 
27 d. pažymėjo tik penkis 
narius to laivo įgulos kaipo 
dingusius.

RUMUNIJOS UKRAINAI 
GAUNA TAUTINIŲ 

TEISIŲ
Bucharest, R u m u n i j a, 

nigs. 28. — Valdžia išleido 
patvarkymą, kad ukrainų 
vaikam būtų duodama pa
mokos jų kalba po dvi va
landas per savaitę; taipgi 
leidžia mokiniams užsire- 
gistruot, kokios tautos jie 
yra: Ukrainai ar kitokie. 
Iki šiol to neblivo.

ATGIJO VILEIKA
Vileika. — Tai mažas 

miestelis, užimtas Raudono
sios Armijos. Bet jame yra 
keturios lentpjūvės, storos 
popieros fabrikas ir degti
nės bravoras. Visose dir- 
byklose įsikūrė darbininkų 
komitetai žiūrėt, kad jos 
gerai veiktų.

Darbininkų sargyba stro
piai kovoja prieš pelnagro- 
bįus, spekuliantus. Veikia 
visos mokyklos.

Vileikos Miestelio Tary
bai pranešta, jog tūli tur
tingi valstiečiai - buožės 
puolasi daugmeniškai kirst 
sau miškus. Daugelyje kai
mų vargingi valstiečiai pa
darė susirinkimus ir nutarė 
gint miškus, kad * buožės 
taip savanaudiškai jų ne
naikintų.

JAU TRYS ŠVEDIJOS 
LAIVAI NUSKANDINTI 

ŠIĄ SAVAITĘ

Stockholm, Švedija, rugs. 
28.—Nazių submarinas pa
skandino Švedijos* prekinį 
laivą, 3,325 tonų įtalpos. Tai 
jau trečias Švedijos laivas 
paskandintas šią savaitę.

Varšava, rugs. 28.—Len
kai praneša, kad jie panau
jinę kovą prieš nazius.

0RA§. — Dalinai ąpsi- 
niaukę, šilčiau.

LENKIJOS SUBMARI
NAS NUSKANDINĘS SO

VIETŲ LAIVĄ

Maskva, rugs. 28. — čia 
manoma, kad tai Lenkijos 
submarinas “Orzel” torpe
davo ir paskandino prekinį 
Sovietų laivą “Metalistą” 
ties Estijos pakraščiu.

(Estijos valdžia buvo ne
va sulaikius tą submariną; 
bet leido jam pasitaisyt, 
pasiimt gazolino ir pabėgt. 
Sovietai1 dėl to stipriai už
protestavo Estijai.)

Helsingfors, Finija, rugs. 
28. — Neoficialiai praneša
ma, kad “Sovietų laivynas 
kariškai susirikiavęs netoli 
Estijos pakraščių.” (Prane
šimas nepatvirtintas.) 

VARŠAVA BES4LY-

Berlin, 
vos 
čių lenkų
sąlyginiai pasidavė vokie
čiams. Kariuomenė sudėjo 
savo ginklus naziams.

Jau pasidavė naziams ir 
lenkų tvirtovė Modlin, 18 
mylių į šiaurių vakarus 
-nuo Varšavos.

BAISUS VARŠAVOS SU
NAIKINIMAS

Budapest, Vengrija.—Pa
skutinę dieną pirm Varša
vos pasidavimo, vokiečiai, 
bombarduodami V a r š a vą 
kanuolėmis ir oro bombo
mis, per 24 valandas užmu
šė 3,000 žmonių. Vienu lai
ku siautė 500 gaisrų.

Bombardavimai ir gais
rai sunaikino pusę visų 
Varšavos namų; ir gręsė 
miestui badas ir maro ligos.

FRANCUOS DARBININ
KŲ IR VALSTIEČIŲ 

PARTIJA

Paryžius, rugs. 28.—Su
siorganizavo Francijos Dar
bininkų ir Valstiečių Parti
ja. (Suprantama, kad jinai 
tęs miniose veikimą Komu
nistų Partijos, kurią Fran
cūzų valdovai uždarė.)

Maskva, rugs. 28.—Vo-» 
kieti jos užsieninis ministe
ris J. von Ribbentrop tęsia 
pasitarimus su Sovietų vy
riausybe apie įvykius Len
kijoj.

PITTSBURGH, PA.
Rugsėjo 80 d., Šeštadienio vakare, 

kalbės L. Prūseika iš Chicagos. Jis 
kalbės apie Europos padėtj, apie So
vietų Sąjungos dabartinę reikšmę ir 
apie kitus svarbius {vykius. Pradžia 
7:80 vai. vak., 142 Orr St Įžanga 
veltui. Ruošia LDS 8 Apskr. ir LLD 
4 Apskr.
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F r uncijos Komunistų Partija 
Paskelbta Nelegale

Daladiero valdžia paskelbė Franci jos 
Komunistų Partiją nelegale. Francijos 
Komunistų Partija pastaruoju laiku tu
rėjo apie 300,000 narių, 74 atstovus par
lamente ir 2 'senatorius.

Šis Daladiero valdžios žygis, aišku, 
yra smūgis ne tiek Francijos Komunis
tų Partijai, kiek pačiai Francijai. Tai 
yra parodymas, jog Daladiero valdžiai 
nerūpi šalies gerovė, bet jai rūpi Fran
cijos monopolistinio kapitalo gerovė.

Reikia atsiminti, jog tuojau, kai tik 
Franci j a pasirįžo eiti į karą su Vokieti
ja, tai generalinis Komunistų Partijos 
sekretorius Thorez pareiškė, kad jis pir
mas stoja į kovą; tegu jį kariuomenės 
vadovybė deda kur nori. Iš viso šiuo 
metu Francijos kariuomenėje yra apie 
75 nuošimčiai komunistų.

Kaip tie kovotojai jausis, sužinoję, kad 
valdžia uždarė jų Partiją, visuomet gy- 

. nuąįą Ęrahčijos nepriklausomybę, visuo- 
1— niet Francijos darbo žmonių

r.eįkali|jsargyboje? Be to, Francijos Ko- 
munįatiį turėjo pjilijonus artimų 

^pritarėjų. Kaip tie žmonės dabar jau
sis, sužinoję šį begėdišką Daladiero val
džios žygį?!

Padarydamas nelegale Komunistų 
Partiją, Daladieras paskelbė, jog jis tai 
darąs todėl, kam Sovietų Sąjunga pada
rė nepuolimo sutartį su Vokietija ir kam 
ji užėmė Ukrainą ir Baltarusiją, kurią 
Lenkijos ponai kadaise buvo pavergę. 
Matyt, Daladierui rūpėjo, kad tasias sri
tis būtų užėmusi mažių Vokietija. Pasta
rajai nepavykus to padaryti, Daladiero 
valdžia dūksta ant “savų” komunistų.

Dėl šito imperialistinio karo prasidė
jimo lygiai yra kaltas Hitleris, kaip 
Chamberlainas ir Daladieras. Juk pasta
rieji abu išaugino Hitlerį. Jiedu atida- 
vė Čechoslovakiją Hitleriui; jiedu pave
dė Ispaniją Hitlerio ir Mussolinio “glo- 

. ^ai.” Prieš Municho išdavystę niekas 
taip aštriai nekovojo, kaip Francijos Ko
munistų Partiją. Na, ir šiandien, akire- 
gyj to, Daladieras puola komunistus, 
kam jie užgiria Sovietų Sąjungos taikos 

” politiką!
Žiūrėsime, ką dėl šito Daladiero žy

gio sakys Francijos socialistai. Argi jie 
tatai užgirs? Argi jie prieš tai nepro- 

- testuos?
Mes tiek galime pasakyti: šituo sa- 

į vo žygiu, šituo prieš komunistus teroru 
Daladiero vyriausybė komunistinio judė
jimo nesunaikins. Ji tik gali jam kiek 
tiek pakenkti. Tačiau galutinoj išvadoj 
bus Daladieras ir jo šaika, kuri nusisuks 

1 sprandą, kai komunistinis judėjimas gy
vuos ir stiprės!

1 1 '

LDS Vajus
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” (iš spalių mėn. 1 d.) pra
neša, kad iki rugs. mėn. 25 d. per vajų į 
LDS tapo įrašyta virš 200 naujų narių.

Geriausi vajininkai iki šiol tebėra: J.
V S. Rainys, 5 kp., Philadelphia, "Pa., 'ga- 

• fe vęs 19 naujų narių, ir Jonas Grubis, 1 
Jkp., Brooklyne, gavęs 17 naujų narių.

Dabar, kai oras atvėso, aišku, ir LDS 
vajus galės smarkiau įsisiūbuoti. To mes 
Darbininkų Susivienijimo veikėjams ir
linkime.

Veržiasi Pro Atviras Duris
Susirinko grupe Brooklyno lietuvių 

profesionalų ir priėmė rezoliuciją, pra
šančią, kad Sovietų vyriausybė grąžintų 
Lietuvai Vilnių, ši rezoliucija tapo pa
siųsta Jungt. Valstijų valstybės depart
mental ir SSSR ambasadai Washingtone.

Mums atrodo, kad tie profesionalai, 
savo tokiu žygiu, pasirodė nesekančiais 
tarptautinės politikos bėgio. Nes jei jie 
politiką būtų sekę, tai jiems nebūtų bu
vę reikalo siųsti paminėtąją rezoliuciją 
Sovietų Sąjungos ambasadai; jie būtų 
pasiuntę rezoliuciją Smetonai, reikalau
jant, kad jis imtų Vilnių, kuomet Sovietų 
Sąjunga jį siūlė Lietuvai.

Kai Raudonoji Armija buvo arti Vil
niaus, tai pranešė Lietuvai, kad ji, Rau
donoji Armija, susilaiko nuo Vilniaus už
ėmimo, ir patarė Kauno valdžiai užimti 
Vilnių ir Vilniją, kurią lenkai imperialis
tai buvo pasigrobę.

Vilniaus lietuvių (ir net lenkų) orga
nizacijos to paties prašė iš Kauno val
džios. Lietuvoj veikiančios lietuvių orga
nizacijos taipgi ragino Smetonos vyriau
sybę užimti Vilnių.

Bet Smetonos valdžia tu reikalavimu 
ir patarimų neklausė. Ji nuėjo atsiklaus
ti buvusios Lenkijos valdžios atstovo 
Kaune p. Chorvato, ką tas į tai pasakys. 
Chorvatas pasakė, kad jis negalįs susi
siekti su Lenkijos vyriausybe (jos jau 
nebuvo; ji buvo išbėgusi iš Lenkijos), to
dėl negalįs nieko į tai pasakyti.

Na, kai Smetona negavo iš lenkų lei
dimo Vilnių užimti, tai jis pareiškė. Rau
donajai Armijai, kad Lietuva Vilniaus 
neimsianti. Tuomet Vilnių užėmė Raudo
noji Armija ir, natūralu, pradėjo ten 
steigti Sovietus.

Šiuos faktus iškėlė ne kokis tai Sovie
tams pritarėjas, bet jų priešas, Chicagos 
“Tribune” korespondentas Pabalčio vals
tybėlėse, p. Donald Day. Dėlto, kad jis 
tuos faktus iškėlė aikštėn, Smetonos vy
riausybė jį pašalino iš Kauno (Dabar p. 
Day gyvena Rygoj; iš ten> ir tąją ko
respondenciją pranešė savo laikraščiui).

Be p. Day pranešimo, anksčiau tyuvo 
New York o angliškoj ir lietuvių spaudoj 
tos pačios žinios: Sovietai siūlė Lietuvai 
užimti Vilnių, bet Smetonos valdžia at
sisakė tai padaryti.

Taigi, kodėl Brooklyno lietuvių pro
fesionalų grupė veržiasi pro atviras du
ris? Kodėl ji nesiuntė reikalavimų Sme
tonai, kad jis imtų Vilnių? Kodėl ji ne
darė panašiai, kaip darė Kauno lietuvių 
organizacijos, kaip darė Vilniaus lietu
vių organizacijos?!

-------------r-----------

Rūpinkimės ir Savais Reikalais
Šiuo metu, kai Europoj siaučia impe

rialistinis karas, tai daugelis mūsų žmo
nių bando pamiršti vietos reikalus, o rū
pinasi tik tuo, kas dedasi Europoje.

Kad Europoj iškyla svarbių dalykų, 
kad jie reikia sekti, niekas neginčija. Bet, 
tai darydami, mes neprivalome pamiršti, 
jog turime vietines problemas; privalo
me jomis rūpintis.

štai artinasi miestavi rinkiniai, arti- 
- naši “Laisvės” dienraščio vajus, eina 

LDS vajus už naiijus narius. Vis tai di
deli darbai, kurių negalime nukelti j šalį 
nei minutei.

Todėl kiekvienas mūsų skaitytojas tu
ri pasiraitojęs rankoves darbuotis, veik
ti darbininkiškam judėjimui stiprinti.

Užfrontės Vaizdai Lietuvos 
Pietiniame Pasienyj

tratėji- 
moto- 

de- 
vie-

vis-

Bene jautriausiai nūdienio 
vokiečių — lenkų karo baisu
mus mūsų krašte išgyvena pa
sieniečiai, prie demarkacijos 
linijos tarp Vištyčio ir Kap
čiamiesčio. Jie arčiausia yra 
yrie šito konflikto vietos, ta
rytum net užfrontėj, ir kas
dien girdi duslius bombų spro
gimus, kulkosvaidžių 
mą, ūžiančius lėktuvų
rus; kasdien mato dūmų 
besis tai vienoj, tai kitoj 
toj ir kt.

Skaitytojai nori žinoti
ką, kas tik kur dedasi. Jie da
bar labai smalsūs, nekantrūs, 
kai laukia žinių apie įvykius 
Lenkijos teritorijoj. Todėl 
daugiau, kaip 4 vai. dairiausi 
pro autobuso langus, skubėda
mas į pietus, į tą vietą, iš ku
rios bent iš dalies galima pa
tenkint skaitytojų smalsumas.

Suvalkijos lygumose dabar 
rudens vaizdai ir nuotaikos, 
tačiau Dzūkija ir rudenį puiki 
savo miškais ir ežerais, tyvu
liuojančiais tarp kalnelių ir 
tarp tų miškų. Lazdijuos, Sei
rijuos ir Leipalingyj gatvės 
užtvinusios žmonėmis. Tik išė
mus iš autobuso, kuriuo važia
vau, Lazdijuose pundą skirtų 
pardavimui laikraščių, prie 
autobuso žmonės išgraibstė iš 
rankų pardavėjui visus dien
raščius, ir jis nuėjo kioskan, 
skaičiuodamas gautus pinigus.

Jau buvo juodas vakaras, 
kai autobusas sustojo Kapčia
miesty. .Veik visas miestelis 
buvo gatvėje, ir visi klausinė
jo, kas naujo, ką veikia ang
lai, prancūzai, ar lenkai.

Noras žinoti, kas dedasi Eu
ropoj buvo.toks didelis dėl to, 
kad žmonės kasdien čia girdi 
lėktuvų burzgimus, mato net 
kovojančius' lėktuvus, klauso 
bombų sprogimų lenkų pusėj, 
o negauna nei laikraščių, dėl 
sugedusios' elektros jėgainės 
neturi pakankamai radijo 
aparatų. Tiktai tuomet, kai 
paskutinis atvykęs autobusu 
keleivis smuko savo keliu, mi
nia pradėjo skirstytis ir išsi
skirstė.

Aš skubėjau susirasti nak
vynę ir pradėti dairytis d ak tą 
pat naktį, kas dedasi dzūkiš
koje padangėje.

* o * *

Pasirodo, kad ir tokiom pri
mityviškom priemonėm Kap- 
čiamiestyj žinių prisigaudo- 
ma. Mano šeimininkas man iš <•*
tikros širdies klostė paskuti
nes naujienas, tarytum ta kai
me populiari “radijo teta,” 
maža kur suklysdamas. Tik 
tada, kai jam reikėdavo pami
nėti numuštų lėktuvų skaičių, 
jis sąmoningai darydavo klai-

dą, skaičių 2-3 kartus padi
dindamas.

Lėktuvų ūžimas per pravirą 
langą nutraukė mūsų pašne
kesį. Abu greit išbėgom iš grį- 
čios ir žiūrėjom į juodą tamsą 
lėktuvų burzgimo kryptimi. 
Bet jokių lėktuvų nematėm. 
Kiek pastovėjęs, grįžau į grį- 
čią, o jis liko kieme. Tik stai
ga išgirdau šeimininko šauks
mą ir išbėgau vėl kiemam

—Anava, anavai — šaukė 
jis. — A, kaip aitvaras. . . 
Na, ir nematėte, ponulis ne
matėte... Jis, kaip aitvaras, 
ką pinigus neša.

Tie liepsnų liežuviai jau bu
vo dingę už horizonto, ir aš 
vėl mačiau tik juodą tamsą.

—Jie pasiutę, tie lėktuvai, 
—sako kaimietis, grįžęs į grm 
čia.

jis jau pradeda dairytis hori
zonte. Lėktuvų motorų ūžimas 
vis kaskart garsesnis ir gar
sesnis. Pagaliau lėktuvai išne
ria pro kampą miško/

* o *

Anksti ryte keliais ir šunke
liais pasukau į pademarklinį 
Augustavo kryptimi. Bent va
landą teko eiti per klonius ir 
kalnelius, per mišką, kol pa
siekiau savo tikslą. b*■ '

šitą vietą pasirinkau todėl/
kad ji yra pačiam vokiečių)
lėktuvams susidarančio tarp 
lenkų ir mūsų teritorijų kanL 
po smaigalyDir girdėjau, kadi 
netoli nuo čia kelis kartus pefc' 
dieną skraįdo ir vokiečių, ir 
lenkų lėktuvai.

Laukai visur pliki ir pliki, p 
valstiečiai prie kasdieninių | kcg> stebstųsi 
darbų. Aš užšnekinau vieną j * 
pasienietį, ariantį žemę, ir jis; 
sustabdė arklius, norėdamas 
užsirūkyti.

Aš kalbinu jį apie buvusią 
gražią vasarą,, apie derlių, 
apie ūkininko rūpesčius, o jis 
neįšnekinamas. Bet kai užsi
menu apie pavojingą kaimy
nystę, jis man apipila visa 
eile klausimų apie paskutinius 
politinius įvykius, apie lenkų- 
vokiečių karą, apie to karo 
padarinius ir tt. ir tt. Aš jam 
atsakinėjau trumpai, o jis su
randa vis naujus ir naujus 
klausimus, kas mane pradeda 
stebinti. Paskui sako jis:

—Dėkui, ponas. Mes kaime 
turim vieną radiją, ir tas pat 
su ausiniais. Todėl žinias rei
kia papasakoti vienas kitam, 
o ne visi vienodai nupasakoja.

Jis užsirūko bankrutką, už
sitraukia dūmą. Tai jau pagy
venęs žmogus, vėjo ir saulės 
nugaląstu veidu, šarmojan
čiais paausiais.

—Bet mes turim geresnį ra
diją, —sako jis, kiek patylė
jęs, — ko jums trūksta. Ištisą 
naktį negalėjom miegoti nuo 
automobilių dūzgimo šituo va 
vieškeliu.

Aš dar nieko negirdžiu, o '

Valstietis permeta botagą iš 
dešinės rankos į kairiąją ir 
persižegnoja. Plieno paukš
čiai skrenda dideliam aukštyj 
ir burzgia kiekvienas kitaip. 
Du iš jų atrodo, kaip varnos 
tarp kuosų.

Staiga lėktuvai išsiskleid
žia, atsigrįžta į atsiskyrėlį, 
kuris, kaip vanagas, smenga 
ant priešo lėktuvų ir paleid
žia kulkosvaidžių ugnį, po ko 
vėl staigiai ir vikriai kyla į 
viršų, smenga, šaudydamas iš 
kulkasvaidžių, žemyn, kol, 
pakliuvęs pats į kulkosvaid
žių ugnį, pradeda tolti ir iš
nyksta už miško, o pirmieji 
Liti lėktuvai apsisuka ir nu
skrenda savo keliu.

Valstietis seka dangų aki
mis, paskui vėl persižegnoja 
ir sako prislėgtu balsu :

—Matai, ponas, kokis 
sų radijas. . . Tik baisu 
tais jo klausyti.

Mes atsisveikinam, 
pliaukštelia botagu 
timpteli vadžias ir 
da vaga, guldydamas 
ant vagos. ...

nuo gaisro vietos išjudino 
nakties tylą. Tai nebuvo 
griaustinis. Sprogimą sekė 
antras, trečias, dar du pagret, 
ir viskas nutilo. Po kelių mi
nučių horizonto pakraštyj pa
sirodė antro gaisro ženklai, 
kurie iš syk nežymiai paraudo 
danguje, o kuo toliau, tuo 
daugiau raudo, kol liko dan
guje kruvina pašvaistė.

—pia tai jau Punsko kryp
timi,—pasakė senasis kaimie
tis.—Bet kur čia dega, neži
nau ...

Tai buvo naktį. Kai ryte c 
skubėjau į pašto agentūrą t 
Kučiūnuose jieškoti telefono 
susisiekti su Kaunu, dūmų de
besys dviejose vietose spau
dėsi prie horizonto, o jie iš
nyko tik pavakarėje.

V. Civ.
(“L. Ž.”)

mū- 
kar-

Jis 
arkliam, 
nubren- 

vagą

Žemaitis ar 
.kliuvęs staiga 

.si:
Isia, dangų nutemdo net ma
žiausias debesėlis, o kaž kur 
prie horizonto šiaurės vaka
ruose girdėti perkūno dundė
jimas.

Tačiau dzūkas jau nesiste
bi. Vis dėlto jis nuolat klau
sosi tų garsų, kurie juo to
liau, juo labiau atrodo įpras
ti. Jį tik pradeda ‘'gąsdyti, 
kad ta perkūnija nuolat gir
dėti arčiau ir arčiau, o dus
lūs sprogimai kartais pasigir
sta ir vakaruose ir visai pie
tuose.

Naktį iš rugsėjo 3 į 4 d. aš 
su vienu netyčia sutiktu drau
gu ištisą valandą stovėjau 
prie sodo tvoros ir žiūrėjau į 
vakarus. Didelė gaisro paš
vaistė švietė ant dangaus. J/g- 
nis turėjo būti didelė ir pla
čiai išsiplėtusi.

—Taigi,—sako draugo tė
vas, pagyvenęs ūkininkas.— 
Kai prieš pusmetį už kelių ki
lometrų nuo sienos degė kai-, 
mas, buvom nuėję gesinti. Ir 
sargyba nieko nesakė mums 
sugrįžtant. O dabar dega Sei
nai, ir nei žingsnį per sieną... 
Juk ten tikrai Seinai, arba aš 
nežinau, kuria kryptimi ir kur 
yra Seinai.

Baisus sprogimas dešiniau

aukštaitis, pa- 
į šitas apylin- 
diena giedriau-

ŠYPSENOS
Jis ne Kunigas, tai Jam 

Nekenkia
Kunigas, pamatęs, kad 

Benis skaito “Laisvę”, su
riko: “Ar tu nori, kad ir 
tave “Laisvė” bedieviu pa
darytų, kad tu ją skaitai? !” 

“Šis laikraštis nieko ver
ste neverčia į bedievius,” > 
atkirto Benis.

“Ale vistiek, kai ją skai
tysi, tai gali tavo sąžinei 
pakenkti,” tęsė kunigas.

“Kai aš ne kunigas, tai 
mano sąžinei nieko neken
kia,” atsakė Benis.

šuneliui Skelbimas 
Nepagelbės

Prapuolė vienos moteriš
kės mylimas šuniukas. Apie 
tai išgirdęs, laikraščio re
porteris atėjęs siūlo mote
riškei įdėt laikrašt-in pa- 
j ieškojimą.

Moteriškė atsako: “Ką 
mačys, kad aš jo per laik-i^ 
raštį jieškosiu, kadangi tas ’ 
šunelis iki šiol dar neišmo
ko skaityti, nei rašyti.”

Surinko A. J. B.

šulerio Biznis
Šuleris užeina į turtingą 

viešbutį ir klausia savinin
ką: “Ar aš galiu gaut ge
rus pietus už savo visus pi
nigus?”

Savininkas pašaukė pa
tarnautoją ir įsakė atnešt 
pirmos rūšies pietus.

Šuleris pavalgė, išsigėrė 
ir priėjęs prie savininko 
paduoda jam vieną centą ir 
sako: “Tai mano visi pini- > 
gai.”

Savininkas: “Še tau dvi
dešimts penki doleriai; iš
kirsk tokį šposą mano kai
mynui,—ve, skersai gatvę.”

Šuleris: “Bet aš nuo’ jo 
gavau penkias dešimtis do
lerių, kad jums tokį šposą 
iškirščiau...”

Robziw.

Klausimai ir Atsakymai
Jugoslavija

Jugoslavija išaugo po pereito Pasau
linio Karo. Serbijos dvarponių ir kapi
talistų valdžia, kuri pati kariavo už savo 
laisvę prieš Austrijos pasikėsinimus, po 
karo pavergė kitas slavų tautas: Juod
kalniją, Kroatiją, Slavoniją. Ten susi
spietė apie 100,000 rusų caristų ir kitų 
baltagvardiečių ir atnešę Rusijos caro 
nagaikišką sistemą. Jugoslavija savo 
tautine sudėtimi, kaip lašas vandens, pa
naši į buvusią Lenkiją—tautų mišinys, 
viena tauta viešpatauja ant kitų. Aiš
ku, kad tokia valstybė nėra stipri.

Kada Lenkija subyrėjo, kada Raudo
noji Armija pasiekė Vengrijos sieną, tai 
sujudo ir Jugoslavijos dvarponiai. Tuor 
jaus pasiskubino atsteigti diplomatinius 
ryšius su Sovietais. Pasiskubino įvesti 
reformas, kad susitaikius su kroatais, 
Slavėnais ir juodkalniečiais. Tos refor
mos labai vietoj. Jeigu jos bus nuo'Šir-

Anglijos ir Francijos valdytojai susirinko Essexe, Anglijoj, 
riaut prieš Vokietiją.

svarstyti kaip ka

džiai pravestos, jeigu bus padarytas ga
las fhšistinio režimo diktatūrai, tai šalis 
kiek tvirčiau atsistos.1 Dabar, nofs ji ir

/ • \

giriasi galinti pastatyti iki 2,500,000 ar
miją,- bet karui iškilus būtų tas patsai, 
kas atsitiko su Lenkijos įrmija.

Klausimas:
Ar jūs galėtumėte paaiš

kinti, kas pasidarė su vo- < 
kiečių laivu “Bremen”? 
Kur jis dingo? O gal sugrį- * 
žo Vokietijon?

Skaitytojas.
Atsakymas:

Mes irgi tik tiek težino
me, tai yra, nežinome, kur 
dąbar “Bremen” randasi. 
Visaip buvo spaudoje spė
liojama. Vieni sakė, kad jį 
pagrobė Anglija, bet Angli
jos valdžia tatai užginčijo. 
Kiti sakė, kad jį Vokietija 
pardavė Italijai <ar Litai ku
riai šaliai. Dar kiti pasako
ja, kad jį pati “Vokietija” 
numaliavojus iš naujo ir
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Šiais radiniais

nusekus įvairių gražių meno dalykų.

LIETUVOS MUZĖJAI
BALAND1S-LAIŠKANEŠIS

lietuvių 
iš tokiu 
padaryti

Kauno spauda rašo apieimuno vagai, jie vėl išvydo ' 
žemėmis^ apneštus senius! dienos šviesų, 
ąžuolus, randamus Nemuno 
krantuose; o kai kur esą susidomėjo kel 
užtinkama ir geležies rūdos skulptoriai. Mat, 
ir kitų mineralų. Sako, kad j medžių galima 
šiemet, labai j---- 1"'~
upėms, Mažoje Nemuno 
kilpoje, keliose vietose iš 
vandens išlindo juodi rastai, j 
kaip kad , ti(?s Kumpiškių 
kaimu, netoli Birštono ir 
prie Alksniakiemio miško.

Religinės knygos dar te-'džiu įvykiu. Tai, turbūt, 
beskelbia apie “didžias-kan-j todėl, kad mirštančio sąna- 
čias,” kada tenka “dūšiai, riai traukosi ir tamposi. Bet 
skirtis su kūnu.” Bet ir 
daugeliui protiškai laisvų 
žmonių mirtis atrodo skau-

Balandžiai turi gera nu- i 
jautimų, kaip sugrįžt namo I 
arba į tas vietas, kurias jie!

Kampiškių kaimo ūkinin- ]ajiw namais. Todėl balan- 
- --------- ----- 1 iš kran-1 ^iai nuo senų laikų yra

vartojami kaipo nešiotojai 
laiškelių - pranešimų, ypač 
karo laikais, kada susižinot 
kitais būdais būna šunim' 
arba negalima. O balandis . 
savo namais laiko ypač ta 
vieta, kur yra jo pataitė bei 
vaikai arba kur jisai pri
pratęs gerai, palesti ir ra-, 
miai gyventi. ; ja yra b o m b a rduojamos: eitais metais prie

Tačiaus pats savaimi, iš; žmonių padarytomis kulko-1 jų 
*_•____1*^ 1 • 1 ' • . • i t • • i ♦ i i • į

i ivanjpioAHj iuuuj 
Kas Januškevičius i“ 
to iškasė labai storų juoda 
ąžuolą. Po kelių dienu sie
lininkai (troptininkai) apti
ko dar kelis tokius storus 
medžius. Vėliau prie Alks- 
niakiemio miško ūkininkai 
Banionis ir Blekaitis upės 
krante rado dar juodų kaip 
anglis ąžuolų.

Rastieji medžiai visai pa
keitę savo išvaizda. Vienur 
jie tamsiai rudi, o kitur 
juodi, kaip anglis. Pjūklas 
ir kirvis į juoda ąžuolų ne
labai lenda. Jie kai kur at
rodo lyg suakmenėję.

Rastuosius Mažoje Ne
muno kilpoje užupius mate 
kai kurie medžio tyrinėji- tografuotojas. 
mo specialistai. Jie teigia, 
kad tie ąžuolai vandenyje 
turėjo išbūti po keletą šim
tų ar net tūkstančių metų. 
Tik per tokį laiko tarpa jie 
visai pajuodavo ar net su
akmenėjo.

Įdomu, kad ąžuolai į upės 
vagą yra įvirtę su šaknimis.1 per kurias skrenda. 
Vietoj, kur dabar randami 
ąžuolai, 
nebeauga. 1 
mimo pakraščiuose teauga' ta. 
gluosniai, karklai ir kur-ne- 
kur pušaitės ir laukinės 
obelys. Iš to nesunku pada
ryti išvadų, kad stori, kelių 
šimtų metų, ąžuolai per di
delius potvinius gilioje se
novėje pateko į upės vagų. 
Jie buvo apnešti žemėmis ir 
įaugo į kietą upės krantų. 
Dabar, labai nusekus Ne-

Danzigas liepsnose—Lenkijos aliejaus tankai pleška, kai juos naziai suekspliodavo.

??

c

Kai dabar Europa ir Azi-i tekis nukritimas buvo per- 
yra b o m b a rduojamos ■ nitais metais prie Benld, 

kur meteoras perskro- 
i dė daržinės stogą ir “nutū
pė” į automobilio sėdynę. 
Jis dabar randasi Chičagos

prigimties, balandis dar ne-'mis, tai mokslininkai laukia] 
būtų toks “pastorius.” Jis mūsų planetos bombardavi-' 
turi būt tam' palavintas,1 mo dausų, kulkomis—“krin-1 
ypatingai kaipo karinis tančiomis žvaigždėmis.” To 
laiškanešis, žvalgybos tiks-’ bombardavimo laikotarpis į Field Muzčjuj. Bet dar ne- 
lams. Tuomet balandis ga< — sekančio (spalių) mene- žinoma 
Įima panaudot ir kaipo f o-' šio 9 ir 10 dienomis. Jei vis- 

tvarkoi,” tai V f

Kaip Praeiviai Padėjo 
Plėšikui

juk jie gali trankytis ir au
tomatiškai, r a u m e nims 
stingstant ir žmogui skaus
mo nejaučiant.

Ką žmogus jaučia mirda
mas? šitokį klausimą pa- 

Didysis Lietuvos Muzėjus statė vienam savo ligonim 
yra Vytauto D. Muzėjus garsus 
Kaune. Be to, yra 17 ma
žesnių muzėjų kituose mies
tuose ir miesteliuose.

Šiaulių “Aušros” Muzėjus 
įsteigtas 1923 metais. Ja
me yra apsčiai medžiagos 
apie lietuvių tautų ir Lietu
vos gamta; taip pat daug 
dalykų, vaizduojančių L_

mokslininkas dr. 
Alexis Carrel, francūzas, 
kuris jau ilgus metus moks
liniai darbuojasi Jungtinėse 
Valstijose.

Tas jo ligonis vardu John 
Packering, sakoma, buvo 
“numiręs” 1935 m., bet po 
5 minučių tapo atgaivintas. 
Ir jis pasakojo, kad “mir-

kus baudžiavos ir sukilimo ties” laiku viskas jam atro- 
i dę nepaprastai aiškiai. Bu
vę labai tylu, ir jis malo
niai jautėsi; tai daugiau, 
sako, aš jau visai nebijau 
mirties.

Tūlam Grantui Allenui 
širdis buvo sustojus tvaksė
ti dar ilgesnį laika; ir jis 
atgaivintas sakė, kad mirtis 
esanti taip neskausminga, 
kaip miegas.

Garsus amerikonas gydy
tojas Elchester ir paskilbęs 
anglų gydytojas Goodhardt 
tvirtina, kad kelionė iš gy
vybės į mirtį tai esą kaip 
lengva^ffliglą, /per kurią^ 
žmogus pereinąs be skaus
mu, v

Pati vėžio liga yra labai 
skausminga, bet ir nuo vė
žio ligos mirštantieji pasku
tinėj valandoj nejaučią 
skausmų, kaip teigia žino- z 
mas tos ligos 
amerikonas dr.

(lenkmečio).
“Alkos” Muzėjus Telšiuo

se įkurtas 1932 m. Senovės 
Mėgėjų Draugijos pastan
gomis pernai pastatyti ir 
savi muzėjui rūmai. Jame 
surinkta įdomios medžiagos 
apie senųjų Žemaitija, liau
dies drožinių-skulptūros, se
novinių pinigų ir kt.

Panevėžio Muzėjus turi 
gausiai liaudies meno dirbi
nių ir senovės iškasenų. Ji
sai įsteigtas Pane vėžio 
Kraštotyros Draugijos ke
turiolika metų atgal. Drau
gija dabar planuoja pasta
tyt- muzėjui nuosavufe rū
mus.

Klaipėdos Muzėjus tebe
gyvuoja, nors tas kraštas 
jau nepriklauso Lietuvai. 
Jame surinkti ypač dalykai, 
vaizduojantieji Lietuvos pa
jūrį.

Dzūkų Muzėjus įkurtas 
Alytuje 1934 metais. Jo 
įsteigėja yra Alytaus Kraš- 

vėl pasileido, j totyros Draugija. Jame yra 
daug palaikų ir šiaip daik
tų, kurie vaizduoja įdomia 
senųjų Dzūkijos praeitį.

Mažeikių Muzėjus turtin
gas medžiaga apie lietuvių 
tautų abelnai. Nuo šių me
tų pradžios jis paimtas į 
Vytauto D. Kultūros Muzė- 
jaus nuosavybę.

Marijampolėje nuo 1930 
metų gyvuoja Sodžiaus Mu
zėjus, tvarkomas vietinės 
apskrities valdybos. Jame 
yra senovinių pinigų ir ki
tų senienų, taip pat daiktų, 
kurie perstato Suvalkijos 
sodžių.
Kėdainių Kraštotyros Mu

zėjus atsidarė 1921 
| me yra nemažai 
! eksponatų: tautinių 
cheologinių radinių, 
mo metų ginklų, senų pini
gų ir kt.

Kražių Skerdynių Muzč- 
jus įkurtas pernai metais. 
Jame surinkta šimtai daik
tų ir dokumentų, perstatan
čių skerdynes, kurias Rusi
jos caro gubernatorius an
dai padarė Kražiuose. Čia 
taip pat yra penki šimtai 
knygų, kurios buvo platina
mos, nežiūrint, kad caro 
valdžia buvo jas uždraudus.

Be to, yra istoriniai, se
novės, kultūriniai muzėjai 
Kelmėje (VI. Putvinskio 
vardo), Utenoje, Rokiškyje, 
Zarasuose, Biržuose ir 
Kretingoje, ir planuojamas

Vidudienį gatve ėjo jau
nas vienos stambios krau
tuvės pasiuntinys. Portfe
lyje nešė į bankų 700 mar
kių. Staiga prišoko prie jo 
nežinomas vyras, ištraukė 
portfelį ir pasileido bėgti. 
Jaunuolis leidosi paskui va
gį įkandin. Pagaliau prisi
vijo jį. Prisivijęs kyštelėjo 
kojų bebėgančiam tarp ko-

vietų

SENIAUSIA KATĖ

Jinai

Už-

Komu-

specialistas 
Horsley.

K. Būgos vardo muzėjus 
Dusetuose.

Žymėtina, jog daugumai 
tų muzėjų stinga tinkamų, 
erdvesnių patalpų.

metų.
mus lankytis. Kaikurio^ jų

Mylių
mėnesį

m. Ja- 
įdomių 
ir ar- 
sukili-

tokio atsitikimo, 
kad meteoras būtų užmušęs 
žmogų. . ’’

kiek kojos įkabina. Kol 
jaunuolis išaiškino jį sulai
kiusiems praeiviams klaidų, 
vagis su portfeliu ir pini
gais dingo, kaip vandenyje.

DIES REIKALAUJA 
DARYJ AMERIKOS KO

MUNISTŲ PARTIJĄ

Bet' 
sekančiais I Europoj tuo laiku buvo nak-

i koj tų meteorų matėsi la
bai retai, saulei nusileidus;

į” ke
liu, per Holandiją ir Belgi-

kirsdavo 
meteoru, 
su žemė v

milžiniška srovė| 
1933 metais mū- 
susitiko su labai

Paskiausiais laikais pra-: temis dienomis į musų že- 
dėta pririšinėt lavintiems mę kris milijonai “žvaigž- j 
balandžiams maži fotogra-' džių,” kurių į bile dangaus | 
fijos aparteliai (kamerai-] 
tės) su filmorais. Taip ba
landžiai nesužiniai nutrau- Į minutę, 
kia paveikslus kariuomenės' 
judėjimų ir abelnai

vieta žiūrint būsią galimai.
I u v . v.» , y i cv: matyt rle mažiau šimto per pulpįamu
! minutę. Tai būtu tikras .J
“ž va i gždžiu lietus. ’ ’ C y L,

Tos “krintančios žvaigž
dės” — tai nėra jokiomis 
žvaigždėmis, o tik nedide
liais medžiagos •- gabalais,

1 skrendančiais per dausas
keleto desėtkų mylių per se-

. kunda greičiu. Jie yra va
rlinami meteorais. Ir spalių
9-10 dienomis mūsų žemė
savo orbita skris per tų vic-

! ta, kur jos takų pastarai
siais laikais kas 6 metaLgavo ]<e]jon(sį aplink saulę 

pi, . _, ■ .

■ Iš Kur Meteorai Paeina? |jų ir tuo būdu parvertė jį.
Spėjama, kad, jei ne visi, Susikibo abu ant žemės. Ku- 

' tai daugelis meteorų srovių 
yra kometų trupiniais. Šių 

srovė, 
trupiniais 

buvusios Gia- 
kometos, kuri 

aplankydavo 
bet kuri vė-

l meteorų 
______ , esanti 
nelabai senai 
cobini-Zinner 
mūsų žeme 
kas 6 metai, 
liau jau nepasirodė, o jos 
vieton užpuldavo žemę sro
ve meteoru—tu pačių, ku
riu dabar laukiama. c

Astronomijoj yra žinoma 
ne mažiau tuzino tokių ko- 

kurios naliovė pas

rį laikų pasigrūmė ir galop 
jaunuoliui pavyko atimti iš 
vūgiesportfe'lįr Pakilęs bė- 
go su portfeliu. Įvykio vie
toje susitelkę praeiviai pa
laike laimingai savo firmos 
portfelį atgavusį jaunuolį 
vagiu ir keli vyrai tuojau 
sučiupo jį. Tuo metu atsikė
lęs vagis greitai susivokė 
del praeivių klaidos, prišo
ko prie sulaikytojo jaunuo
lio, iš naujo ištraukė iš jo

Skirtraias tarp 30 ir 60 
Matu Amžiaus

Kūdikių Paralyžius 
Ir Žiurkės

Kiek iki šiol buvo žino
ma, tai tik žmonės ir indiš
kos beždžionės tegalėjo už
sikrėsti kūdikių paralyžium 
ir sirgti juom. Dabar gi 
daktaras Charles Arm
strong iš Nacionalio Svei
katos Instituto atrado, jog 
ir žiurkėm kimba ta liga.

Taigi žiurkės būna kūdi
kių paralyžiaus skleidėjos.

Buffalo ir tūli kiti mies
tai jau skelbia obalsį: Nai
kinkite žiurkes, jei norite 
panaikinti kūdikių paraly
žių !

žino- ■
jie krantuose jau ma, kad’Ir gerai lavintas 

Toje vietoje Ne-, balandis paklysta ir negrįž- 
Taip pernai atsitiko ir 

su vienu balandžiu Louiso 
Renck’o, auklėjančio balan-, 
džius Škotijoj. Bet tas jo 
paklydėlis balandis parode 
kita labai įdomų dalykų, — 
kaip toli balandis 
skrist.

Nuskrido 10,000
Jis buvo spaliu 

paleidęs tą balandį skrist į tirštu jų “debesiu.”, Ameri- 
Anglijos dalį Walesu. Ba
landis negrįžo, ir jo savi
ninkas spėjo, kad jis kur I ma^°_n}ab .1 
žuvo ar šiaip dingo. Bet;ai? eJ° dienos laiku, 
štai gegužėje l________ . .
metais Renck gauna laiškų! tis, ir ten kuriem teko juos 
iš Saigonos, kad i____
mėn. pabaigoj ten buvo pa
gautas balandis su “Louis 
\Renck” užrašu. O Saigo- 
ųa yra Azijoje, už kokių 8 
tūkstančių a m e r ikoniškų 
mylių nuo Škotijos, imant 
tiesia linija. Bet tikrumoj 
balandis visą kelia nelėkė 
tiesia linija, darė šiokius ar 
tokius vingius. Todėl 
sprendžiama, kad jis viso 
nuskrido gal iki 10 -tūks
tančių mylių. —A.

Franciia ir Anglija Rengiasi vokiečius •“lengvuoju _ , J•. . Ii" nor TTnlcirtrhi n ir
Bnautis per Belgiją ir Ho

landiją, Sako Naziai
Berlin. —. Vokietija siun

čia daugius armijos į Ho- 
landijos ir Belgijos pasie
nius. Naziam atrodo, kad 
Francija ir Anglija “galės 
sulaužyt” Belgijos ir Holan- 
»dijos bepusiškumą ir užpult

Valdiška Vokietijos žinių 
agentūra sako, jog Franci
ja ir Anglija dabar tik 
stengiasi išmislyt tinkamų 
priekabę, kad galėtų’ pasi- 
teisint, kodėl Anglija ir 
Francija “turi” briautis per 
Belgiją ir Holandiją prieš 
Vokietijų.

bematant sutruko i kelias 
dalis ir po to daugiau ne
pasirodė. Biela kometa vie
noj savo kelionei aplink 
saulę trūko i dvi dalis. Se
kama karta ji atskrido prie.. _ v i ji auDixi auv ui ji v

• saulės jau kaip dvynukai,
labai toli vienas nuo kito, 
ir po to daugiau ji nepasi- 
sirodė, o vieton jos tais pa
čiais periodais užeidavo ant 
žemės.srovė meteorų.

Kodėl kometos sutrūksta- 
pabyra, — tikrai pasakyt, 
kol kas, negalima, kaip ne
galima pasakyt nei kaip ko
metos pasidaro. Spėjama, 
tačiau, kad jas suskaldo 
šaulės ir planetų gravitaci
ja, kųi jos prie kurio šių kū
nų prieina arti. S. V.

sausio' matyt, tai matė ne mažiau 
kaip po šimtų per minutę.

Ar šįmet tomis dienomis 
jie mus užpuls, astronomai 
tikrai pasakyt negali. Galė
jo būt taip, kad 1933 metais 
mūsų žemė skrisdama per 
jų srovę iškreipė juos iš 
tolaikjnės orbitos ir dabar 
jie gali kirst mūsų žemės 
kelia kitoj vietoj, žemei dar 
ten nedaskrid.us ar jau pra- 
skridus. Vienaip ar kitaip, 
spalių 9 ir 10 naktimis ver
ta pasižvalgyt į padanges.

Baimės dėl meteorų nėra. 
Labai retas jų nukrinta ant 
žemes. Veik visi jie įskri- 
dę į žemės atmosferą nuo 
didelio trynimosi su oru 
akyrpirksnyj^ įkaista ir su
tirpsta į gazus. Todėl jie 
ir yra taip šviesūs, ugni
niai. Žmonijos istorijoj 
yra žinoma tik keletas atsi
tikimų, kad meteoras patai
kytų į namus. Pastarasis

Seneca Falls, N. Y.—Gy
vulių gydytojas Clark čia 
turėjo jau 24 metų katinų; 
ir laikraščiai apie jį rašy
davo kaip apie “seniausių 
katę pasaulyje.”

Katino šeimininkas kas 
metai minėdavo jo sukaktu
ves, ir į jas atsilankydavo 
žymieji šio miestelio žmo
nės; būdavo svečių ir iš to
liau.

Bet pats katino savinin
kas sakė, jog seniausia katė 
tai buvo Australijoj, 
gyveno 27 metus.

Ar Kraujas Gali Pavaduot 
Kūdikiui Pieną?

Yra kelios laukinės tau
telės, ktir maži kūdikiai yra 
penimi krauju vietoj pie
no, kaip atrado tyrinėtojas 
Sir James Frazer.

O vienoje kapitono Mar- 
ryat’o apysakoje vienas jū
rininkas iš savo prapjauto valdžių arba į kongresą, kad 
piršto duoda kūdikiui žįsti uždarytų Amerikos 
kraują. nistų Partiją.

Washington, rugs. 28. — 
Kongresmanas Dies, pirmi
ninkas kongresinės komisi
jos, neva t y r i n ėjančios 
“prieš-afrierikinius judėji
mus,” $ako, kad ta komisi- 

i ja po liauju metų kreipsis į

Seni žmonės dažnai di
džiuojasi, kad jie jaučiasi 
jauni. 60 metų asmuo sako: 
“Aš esu taip gabus kūniš
kai ir protiškai, kaip būda
mas 30 metų amžiaus.”

Bet ar tai yra faktas? 
Ne.

Jeigu vidutinis žmogus, 
sulaukęs 60 metų, yra pusę 
tiek stiprus ir vikrus, kaip 
pirm 30 metų, tai dar gerai, 
—sako žinovai.

Jau apie 30-tus metus 
amžiaus pradeda kūnas eiti 
silpnyn, nors palengva ir 
nejučiomis.

Kurie nepasimankština, o 
daug valgo, tie greičiau fi
ziškai smunka žemyn. Su
sirgęs žmogus 30 metų am
žiaus, vidutiniai imant, žy
miai greičiau pasveiksta, 
negu 50 ar 60 metų asmuo.

Jeigu 60 metų žmogaus 
raumenys, viduriai, kraujo 
apytaka ir kiti organai vei
kia pusę tiek gerai, kaip 30 
metų, tai jis turėtų tik 
džiaugtis. —C.
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Kelionės Įspūdžiai
Rašo V. Glaubičius

dė, uždedamas’ užstatą, kad 
jį užlaikys.

Švedija.
Į Švediją laivais 

kiant iš Baltijos ar 
lantiko jūrų, matosi 
scenerija — iškaišyta ma
žesnėmis ir didesnėmis sale
lėmis. Ir tai bus pavyzdin
giausia šalis visoj Europoj. 
Stockholmo mieste matėsi 
didelis judėjimas. Goten- 
burge, iš kur išplaukė mū
sų laivas “Gripsholm,” te
ko pavažinėti auto-busu ir 
pamatyti svarbesnes vietas. 
Prie svarbesnių vietų pri
klauso ir darbininkų rezi
dencijos. Turbūt tai tik 
Švedija viena tokia kapita
listinė šalis yra visam pa
saulyj, kur darbininkai gali 
gyventi tokiuose gražiuose 
ir vienodai pastatytuose na
muose. Kur nauji namai 
statomi darbininkams, tai 
bus moderniškiausi ir sta
tomi vieni nuo kitų atokiai. 
Švedijos namų statyba ir 

! tvarka yra pavyzdis visam 
pasauliui. Švedija visa elek
trifikuota 
traukiniai yra varomi elek
tros jėga, 
gelžkeliai,

(Pabaiga)

to palociaus būtų galima 
labai toli matyt, jei ne to
kios tirštos miglos. Skot
landas labai šaltas ir miglo
tas kraštas.

Mūsų vadas buvo užklau
stas, kiek jie čionais turi 
saulėtų dienų į mėnesį. At
sakė, kad pereitą mėnesį tu
rėjo 2 saulėtas dienas. O 
pereitas mėnesis, tai buvo 
liepos mėnesis.

Skotlandas šaltesnis už 
Švediją, nes čionais matėsi 
daug javų da pusžalių, nors 
buvo rugpjūčio 20 d. Atro
do, kad ten žemė labai der
linga, nes avižos kaip kur 
matėsi nupjautos, tai tokios 
dydžio, kaip Lietuvoj rugiai 
ir kaip rugiai į rikes susta
tytos. Dar keisčiau, kad 
matai nupjautų avižų, o 
miežiai ir kviečiai dar žali, 
nes Lietuvoj tai avižos pas
kiausia nusiima.

Važiuojant kaip per. ūkės, 
taip ir per miestą, namai 
visur matėsi pastatyti iš 
vienodos medžiagos,1 iš ce
mentinių blaksų. Stogai 
dengti dokaukoms. Neteko 
matyti nė vieno medinio na
mo. Kas tai paklausė vado, 
kodėl čionai visi namai yra 
statomi iš cementinių blak
sų. Sako, tai yra gera pro
tekcija nuo ugnies ir toki 
pastatai drūti, ilgai nerei
kia jų remontuoti. Ir ištie- 
sų, kad ir norėdamas to
kius namus sudeginti nie
kaip negalėtum to padaryti 
iš lauko pusės.

Važiuojant pro gražias 
rezidencijas, p akla usėme, 
kokios klasės žmonės čionai 
gyvena. Atsako, vidurinės 
klasės žmonės ir profesiona
lai. Paklausiau ar parodys, 
kur darbininkai gyvena; tai 
kaip atvežė į patį miesto 
centrą, kur tik bankos ir di
deli biznių namai, tai, sako, 
čionais darbininkai gyvena. 
Matyti, kad čionais tas .bu
vo. paslėpta. Mat, jie tuom 
negali pasididžiuoti, kaip 
kad yra Švedijoj.

Pasmerkė Vienybės 
Ardytojus

Cleveland, Ohio
__ _ .

Parengimai ir Prakalbos
Cleveland© bus masinis mi

tingas spalių 19 d. Rengia 
Lietuvių Komunistų Kuopa 
paminėjimui 20 metų Komu
nistų Partijos gyvavimo ir 
jos veikimo. Tuo pat sykiu 
dabar baisus besiplečiąs karas 
Europoj.

Kalbėtojas šiame mitinge 
bus visiems gerai žinomas 
draugas šolomskas. Bus ir ki
ti geri kalbėtojai.

—o—
Spalių 22, Lietuvių Komu

nistų Kuopa rengia jubilėjinj 
balių paminėjimui 20 metų. 
Komunistų Partijos atsižymė
jimų.

Mitingas bus su programa, 
prakalbomis ir dainomis.

Taip pat bus pakviesti daly- 
į vauti seni veikėjai, partijos 
' budavotojai. Po programos ir 
vakarienės bus šokiai prie ge
ros orkestros. Clevelando lie
tuviai turėtų prisidėti, kad šj 
mitingą surengti pasekmingu.

I. A. V.Audringa Vasara. Žaibas 
Sudegino Daug Triobėsuį,.

Šią vasarą gamta prida
rė ūkininkams daug blėdies. 
Jei tik pakyla debesys, tai 
tuoj ima trankytis lietuviš
kas perkūnas, ir tik pasi
dairyk — pamatysi k u r 
nors gaisrą. Sudegino ir 
mano brolio tvartus. Vieną 
sekmadienį užėjo toks lie
tus su viesulą, kad išvertė 
medžius ir nugriovė daug 
triobėsių. Bet šis metas, 
abelnai paėmus, Lietuvoj 
buvo neblogas. Javai užau
go ne blogi. Rugiai gana ge
ri. Matėsi, kad užderės ir 
bulvės. Tai svarbiausias 
valstiečių maistas.

Biedni žmonės ir smulkūs 
ūkininkai nesibijo, kad ir 
įvyktų karas. Prieš Klaipė
dos paėmimą buvo kalbama 
apie mobilizavimą Lietuvoj 
kariuomenės, tai, sako, kad 
žmonės plačiai kalbėjo, būk, 
jie nekariausią, nes nėra už 
ką kariauti. Daugelis mano, 
kad vokiečiai padarytų ge
resnę tvarką Lietuvoj. Jie 
sako, kad Lietuvos ponų 
tvarka jiems tiek dasiėdė, 
kad jie sutiktų su bile per
versmu. Bet prieš Lenkiją 
tai nusistatę.

Reikia pasakyti, kad Lie
tuvos žmonės daugeliu at
žvilgių ne žemiau stovi už 
Amerikos lietuvius. Kaip 
jie paima diskusuoti politi
nius ar ekonominius klausi
mus, tai yra ko paklausyti. 
Suaugesni vyrai turi geras 
iškalbas ir jie gražiai sude
rina’ lietuvišką kalbą.

įplau- 
iš At- 
puiki

A L K

ardytojų 
į Centro

London. — Jau apie 3 sa
vaitės atgal nazių submari- 
nas nugramzdino prekinį 
A n g 1 i jos laivą “Royal 
Sceptre,” bet valdžia tik 
dabar apie tai praneša, ir 
vadina vokiečius žmogžu
džiais.

Pasirodo, kad nazių sub- 
marinas davė laiko jūrinin
kams susėst į gelbėjimosi 
valtis, ale audringa jūra 
apvožė tas valtis ir prigirdė 
32 jūrininkug.

šalis. Gelžkeliuv

Valdžios rankose 
elektra, telefonai 
'ai. Mums buvo 

paaiškinta, kad iš Švedijos 
į New Yorką galima pasių
sti telegramą tik už 15 cen
tų, ir tokiu būdu dar val
džia padaro pinigų. Na, o 
siunčiant iš Amerikos į Šve
diją reikėtų sumokėti keli 
doleriai. Tai ką reiškia, kur 
pati valdžia kontroliuoja, o 
ne kapitalistai! Mums buvo 
aiškinama, kad Švedijoj or
ganizuoti darbininkai turi 
didžiumą valdžioj savo at-- 
stovų, kuriuos darbininkai; 
išrenka. O jie gina jų reika-.i 
lūs.

Švedijoj daug yra šalčiau 
kaip Lietuvoj. Kadangi Lie- 

iaauLuvu icjuiuicį, gaicua v u į tuvoj, o ypač -Suvalkijos 
bile kur medžioti. Bet pagal | krašte, laukai buvo nuvaly- 
naują įstatymą, tai turi ti, tai Švedijoj da mątėsi 
tuos šautuvus atiduoti vai-!daugumoj javai nepjauti ir 
džiai. Tiktai toki galės lei
dimus dabar gauti, kurie 
įrodys, kad jie turi žemės 
ne mažiau, kaip šimtą hek
tarų. Čionais matyt, kad 
valdžia nepasitiki,smulkiais 
ūkininkais, tad atima ir 
medžioklinius iš jų šautu- 

• vusj Ir dar — Lietuvos po- 
|nai valdonai, kuriems yra 
leistina bile kur * medžioti, 
atima paprasto piliečio tei
ses, kad jiems patiems dau
giau liktų paukščių ir zui
kių.-

Atvyko

d. Joni- 
apie A-

visas pažangiąsias Amerikos 
lietuvių jėgas, ši grupė žmo
nių nesigėdijo panaudoti Kon
greso vardą paskelbdami pro
vokatorišką rezoliuciją dabar
tinio europinio karo klausi
mu. Ta pati grupė šiom die
nom siuntinėja laiškus koloni
jų skyriam ragindama juos 
likviduotis ir esamus ižduose 
pinigus siųsti jų pažymėtai 
y patai, kuri juos priimsianti 
be jokios kontrolės.

Kenoshos įkyrius
griežtai pasmerkia tą likvida
torių ir vienybės 
grupę ir atsišaukia
Komitetą ir skyrius kolonijo
se užbėgti jų žalingam pasi- 
mojimui už akių. Mes nema
nome likviduotis, bet, prie
šingai, dėsime didžiausias pa
stangas, kad suvienyti kuo di- 
džiausį skaitlių lietuvių už 
demokratiją, taiką, už pakė
limą kultūros Amerikos lietu
vių tarpe. Jei Centro Komite
te atsirado užsispyrėlių, ku
rie trukdo visokį -darbą, tai 
no likviduoti Kongresą reikia, 
bet kuo greičiausiai sušaukti 
Centro Komiteto ir skyrių at
stovų konferenciją ir joje iš
rišti iškilusius nesusipratimus; 
perorganizuoti Centro Komi
tetą ir nutiesti planus vieni
jimui pažangiųjų Amerikos 
lietuvių masių.

Lai gyvuoja 
tuvių vienybė!

Lai 
tuvių

Amerikos lic-

Amcrikos Lie-gyvuoja
Kongresas!

ALK Konosha, Wis., 
Skyrius.

Pirm. Alex Lastuskas.
Sckr. Paul Sprindis.

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Oficialis 
vardas

patenki-

Suvaržyti Medžioklės 
Įstatymai.

Pirmiau piliečiai, užsi
mokėdami už medžioklės 
šautuvo leidimą, galėdavo

vietomis da pusžaliai.
Ant laivo turėjau daug

SO. BOSTON, MASS
Kubiliuno Radio Programa
Nedėlioj, spalio 1, iš stoties 

WCOP, 1120 kc., programa
i CL1 Y U U Ui 1 v J CL LA V4 CL LA

pasikalbėjimu su Dr. Šliu-|Prasidės kaip 8:30 iš ryto. Ją 
Senis Šliupas dabar Pildys Pianist6 Dolores Stalių- 

Jonis, Ignas Kubiliūnas ir 
Emma Gitzus.

Grįžtant į Ameriką.
^Apleidus Suvalkiją rug

pjūčio 15 d., jau pas ūki
ninkus buvo viskas nuvaly
ta nuo laukų, apart bulvių 
ir daržovių. Visi javai buvo 
kluonuose suvežti. Bet at
važiavus į Žemaitiją dar 
matėsi nenupjauto vasaro
jaus ir vietomis — kviečių.

Iš Kauno į Ameriką iš
važiavome 13-ka lietuvių. 
Klaipėdoj 'prisidėjo Dr. J. 
Šliupas su šeima, tai laivas 

į ’ “Gnpsholm” parvežė 16 lie
tuvių. Didžiumoj, tai Ame- 

I rikos piliečiai, kurie aplan
kė gimines. Edith Raulinai- 
tytė, mokytoja iš Barre 

i Plains, Mass.; J. Guoba ir
į O. Verketienė iš Hartford,

Conn.*, J. Čėpla ir S. Kra- 
kauskienė iš Chicago, Ill.; 
F. Levickas iš Rockford, 
Ill.; Laurinaitienė iš De
troit, Mich., B. Dijokienė 
su dviem sūneliais, važiavo 
pirmu kartu į Ameriką pas 
vyrą į Chicagą; B. Sadlevi-
čius, Amerikoj gimęs, bet 9 ant kurio yra palocius bu

vusio Skotlando karaliaus 
Robert fruce, kuris buvo 
nuverstas 1213 metais. Nuo

mėnesių buvo parvežtas įk' 1B4,. ,
| Lietuvą; Abromas Sapiro,
L. 14 metų, kurį atsiirrfa jo dė-

pu. ;
yra toks paprastas žmogus 
ir draugiškas,, kad apsiimta 
su viskuom pasikalbėjime. 
Myli ir kortomis- palošti. 
Rodos, kad jis daug pasikei
tęs. Aš jo paklausiau, koksai 
jo vyriausias tikslas vyki
mo į Ameriką, tai jis atsa
kė: “Tikslų turiu daug, bet 
mažos jie vertės.” Jis dau
giausia šiais laikais darbuo
jasi, kad atsteigti Lietuvoj 
laisvą metrikaciją. Atgavus 
laisvą metrikaciją, tada, sa
ko, reikės dirbti, kad atsky
rus bažnyčią nuo valstybės.

Mes, kurie tik svečiavo- 
mės Lietuvoj, tai daugiau
sia kalbėjomės apie ten ap
turėtus visokius nemalonu
mus. /Daugiausiai pykome 
ant Lietuvos musių. Pyko
me ir ant Lietuvos ponų- 
valdonų, nes kiekvienam 
maž daug turėta nesmagu-i Svarstėm pradėtą ardymo 
mo ir iš jų pusės. Nekurie darbą A.L.K. per grigaitinius. 
nepasitenkinę ir iš savo gi
minių pusės, nes jie per
daug iš jų reikalavę.

Skotlandas
Mūsų laivas ant vienos 

dienos apsistojd Skotlande, 
prie Leith miesto, ir kurie 
užsimokėjo po. $1.35, tai 
tuos mažais laiveliais išvežė 
į kraštą ir auto busais va
žinėjo po Leith ir Edin- 
burgho miestus per 4 va
landas. Aprodinėjo daug 
žymių vietų. Edinbūrge už- 
vežė ant labai aukšto kalno,

so Bostono Apskričio 
Susirinkimo

Rugsėjo 24 d., 1939, įvyko 
A.L.K. Bostono Apskričio ko
miteto posėdis, Hudson, Lie
tuvių Piliečių Kliubo Svetai
nėje. Susirinkimas buvo skait
lingas ir draugiškas. Apskai
čiavus pikniko įplaukas ir iš
mokėjimus, pasirodė, kad šių 
metų pikniko pasisekimas 
prastas. Po apyskaitos, svar
styta reikalas pasiųsti į Lie
tuvą keletą šimtų dolerių. Nu
tarta pasiųsti $400. Komunis
tų ir social-demokratų organi
zacijų komitetams po 200 do
lerių.

mo Darby

Svarstėm pradėtą

Nutarta parašyti rezoliuciją 
išreiškiant papeikimą tai da
liai centralio komiteto, kurie 
pradėjo ardymo darbą ir at
sikreipti į Bostono apylinkės 
lokalius komitetus, kd jie ne
klausytų Chicagos ardytojų 
darbininkų judėjimo, kad ne
siųstų pinigų tiems ardyto
jams bendro veikimo ir kad 
komitetai laikytųsi ir veiktų 
bendrai ant toliaus.

Nutarta šaukti Amerikos 
Lietuvių Kongreso Bostono 
Apskričio metinę konferenci
ją lapkričio 12 d., 1939, So. 
Bostone. Po konferencijai tu
rėta parinkę su užkandžiais ir

Atsisako Klausyti . Grigai
čio; Reikalauja šaukti Am

erikos Lietuvių Kongreso
Konferenciją

Kenosha, Wis.—Kiek laiko 
atgal Amerikos Lietuvių Kon
greso Kenoshos skyriaus se
kretorius gavo “misterišką” 
laišką, kuriame įsakoma likvi
duoti skyrius ir jo ižde esami 
pinigai pasiųsti panelei Miku- 
žiūtei. Kadangi laiško siun
tėjas nepridavė savo antrašo, 
tad sekretorius kreipėsi į ALK 
centro sekretorių užklausda
mas, kame dalykas. Paaiškė
jus, kad tie laiškai išsiųsti iš 
“Naujienų” pastogės, tik ant 
jų panaudota R. Šniuko var
das, vietinis komitetas ant 
greitųjų surengė viešą susirin
kimą, į kurį pakvietė centro 
sekretorių L. .Joniką ir iždi
ninkę E. Mikužiūtę. Mitingas 
įvyko rugsėjo 22 dieną, Ger
man-American Home, salėj.

Nors panelė Mikužiūtė labai 
nešvariai įvelta toj likvidato
rių grupėj, bet į mitingą ne
siteikė atsilankyti, 
tiktai drg. Jonikas.

Centro sekretorius 
kas plačiai paaiškino
merikos Lietuvių Kongresą ir 
kas yra kaltininkais pastarųjų 
provokacinių žygių; Grigaitis 
ir jo grupė neteisėtai panau
dodami Kongreso vai;dą siun
tinėja skyriams įsakymus lik
viduotis ir siųsti pinigus vie
nai ypatai, kuri neturi jokios 
teisės priimti juos, nei neima 
atsakomybės.

Išklausius drg. Joniko ra
portą iš centro, susirinkusieji 
dar davė kelis klausimus, į 
kuriuos sekretorius
nančiai atsakę. Po trumpų 
diskusijų skyriaus 
kas perskaitė komiteto pasiū
lytą rezoliuciją, kuri vienbal
siai susirinkimo tapo priimta.

Po trumpos pertraukos drg. 
Jonikas kalbėjo dabartinio 
karo klausimu.

žmonių mitinge buvo gra
žus būrelis. Išklausę raportą 
ir prakalbą, po trumpų disku
sijų visi draugiškoje nuotai
koje išsiskirstė.

—Kenoshietis.
---- O-----

Rezoliucija, Priimta Vie
šam Susirinkime, Sušaukta
me ALK Kenosha, Wis.,
Skyriaus, Rugsėjo 22 d., 

1939 Metais
Virš trys metai atgal su

siorganizavęs Amerikos Lietu
vių Kongresas atliko nemažai 
darbo ap vieny d am as virš šim
tą tūkstančių Amerikos lietu
vių. Kolonijose susitvėrę Kon
greso skyriai suteikė nemažai 
finansinės ir moralės paramos 
Lietuvos liaudžiai jos kovoje 
už atsteigimą demokratinės I 
santvarkos Lietuvoje, čią A- 
merikoj Kongreso skyriai atli
ko didelį darbą kultūros sri
tyje surengdami desėtkus mi
tingų, apvaikščiojimų ir pra
kalbų. Dėka Amerikos Lietu
vių Kongresui padaryta gera 
pradžia apvienijimui sriovių 
mūsų išeivijos tarpe ir pakė
limui kultūros Amerikos lietu
viuose.

Amerikos Lietuvių Kongre
so centro komitetas, pavyz
dingai veikęs per virš dviejus 
metus, pastaruoju laiku nepa
rodė jokio gyvumo. Priešin
gai, grupė žmonių centro ko
mitete nuo pradžios šių metų 
užsispyrė būtinai likviduoti 
Kongresą ir suardyti taip /pui
kiai pradėtą 'darbą suvienyti

pirminin-

išsigėrimais. Visi su energija 
ir pasirįžimu išsiskirstėm, kad 
darbuotis bendrai ir ant to
liaus.

“Laisves” Reporteris.

Kiekvienas apšvietą bran- <b
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės

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 

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

Telvjphone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do aūtorhobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 
_ pasivažinėjimams

231 BEDFORD AVENUE
Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai .Pa try ę Barberiai

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

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

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

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

NOTARY, 
PUBLIC

I

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro
4’ •£*

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

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

: J.WU ................
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MAN ABOUT TOWN
By JOSEPH SACAL
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OF CLUB ACTIVITIES 
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TUESDAY AND 
FRIDAY

MISTER HEWS
•Drums of war create the neces

sary excuse for an offensive on civil 
liberties and the rights of the Ame
rican people by reactionary impe
rialists of the U. S. A. At this 
present moment forces under the 
various guises of “Americanism” 
shout to the high heavens for a 
curb on activities of the only Ame
rican political party, that being the 
Communists, who are in the fore
front of extending and preserving 
the liberties of all American peoples.

Insofar as Lithuanian youth are 
concerned, we of all people should 
be in the forefront of all progres
sive movement and to unite around 
that burning issue which not only 
confronts the Communists but all 
of us.

Earl Browder hit the nail on the 
head when he brought out the fact 
that the Communists are the first 
to suffer the fate of forceful diss
olution by these sinister forces of 
reaction. Following this, then an 
active campaign is launched against 
“concealed sympathetic organiza
tions” trade unions etc. A typical 
example of this type of “Ameri
canization” can definitely be 
traced to Hitler’s “Aryanizational” 
tactics of complete dissolution of 
all organizations once the Commun
ists were removed.

Now that t)he election campaign 
is on the 
ward the 
terests as 
of Rights 
the United
right as American citizens—to reg
ister and to vote, in the coming pri
maries and on election day itself. 
Wise, careful selection of all polit
ical aspirants by the voter is aKEEP US OUT OF WAR!

necessity—a clear analysis of the 
politico’s past performance and his 
or her stand on the coming issue.

All of us must make the candi
date of any party state his specific 
stand on the question of war and 
for complete neutrality insofai' as 
the European conflict is concerned. 
We as voters have the right to 
know all these matters and much 
more. A candidate that takes no 
stand on war, a candidate that does 
not stand for extension of WPA, 
of better housing. A candidate that 
does not support the cause of civil 
liberties should be distrusted im
mediately: Remember! YOUR ONE 
VOTE CAN MAKE OR BREAK A 
CANDIDATE. WHEN VOTING IN 
THE COMING ELECTIONS, SUP
PORT CANDIDATES WHO HAVE 
PROVEN THEMSELVES
THEIR ACTION AND THE TYPE 
OF PROGRAM OR PLATFORM 
THEY SUPPORT.

The Republican 
poets has broken 
mises and should 
support* The savage crippling of the 
WPA, ....................
out on 
tiated 
Their

WORCESTER, MASS. — List of 
regrets:

So. Boston: 
organized a weenie roast and 
the same time you gave your 
ing party. Sorry, and it won’t 
pen again! (We called our 
off.) ,

Stoughton: Too bad you 
prepared for a good time 
came the fatal telegram.

Worcester: To those who 
planning to come: next time!

Unintentionally we 
hike 
fish- 
hap- 
hike

were 
when

were

There’s going to be a big 
wow concerning hikes at our 
meeting, 
attraction.

BY

Party in all rcs- 
all previous pro
not receive your

do you say,

Alice who al- 
her share, ofmore than

We need more like her... 
were new we were all 
and bubbles — let’s not

most important duty to- 
safeguarding of our in- 
guaranteed by the Bill | 
and the Constitution of, outfit to involve 
States, is to exercise our

which has thrown thousands 
the street to starve was ini- 
by this very same party, 

sabotage of better housing, 
their constant effort to “economize” 
on the schooling 
prives thousands 
education, their 
vance (together 
Democrats) with

system which de- 
of the right to an 
continuous conni- 
with a few tory 

the Chamberlain 
us in war should

receive a sharp rebuke and denun
ciation at the polls.

VOTE FOR A PROGRESSIVE 
CANDIDATE. VOTE FOR A CAN
DIDATE THAT WILL FIGHT TO

pow- 
next 

Fireworks are the added 
Come one, come all.

You know, it would be nice to 
see our vice-president at a meeting 
now and then—what 
Joe ?

A bowl of cheers for 
ways does 
the work. 
When we 
champagne 
fizz out!

What Worcester needs is more 
leadership — who can go out and 
get more things done. No use talk
ing about activities, it’s up to us and 
the leadership to get them done. 
As for laying down on the job— 
well, we shouldn’t.

Quite a number were enthusiastic 
over the hike, but when asked if 
they were going: “Well, I don’t 
know.”

When we planned to attend the 
Lawrence affair 
sure that we’d 
thing happened 
our plans. Next 
rain or shine.

we thought for 
all go. But somė
to make us alter 
time, we’ll come—

BROOKLYN BRIEFS
By Franya

From gossip here and there I 
gather some Worcesterites are in
dignant that I mentioned 
names. Don’t fret,

A perfect set
Stoughton, will be 
dances, Stoughton,
thing and we’ll be' there.

it’s all in 
up, sent 
a big hit.

are the

their 
fun.
from
Your
real

day a
mem-

Being a grand and glorious 
group of L.D.S. and chorus

made plans to go bike rid-
what a day it turned out

the double bikes was grand 
was on these that Adam

how exciting and thrilling

bers had 
ing and 
to be. 
Imagine 
it must have been, especially for the
girls. Beatty, Aldona and Frances 
were beginners. Lee was the only 
gii*l who could handle a bike.
Knowing that it is better to take it 
easy at first, since most of the rid
ers had not rode for quite a spell, 
they were seen resting on top of the 
hills and seeking refreshments at a 
beverage stand.
Eager to learn, Aldona Žilinskas 
bravely .attempted a single. John 
Stupor was “Johnny on the spot” in 
case of an accident.

Riding 
fun—it 
and John Stupor and John Grybas 
were able to teach the girls.
Interesting snapshots of various bi
cyclists in action 
Adam. But, 
none of the 
were good 
their lesson

were taken by 
to their disappointment, 
girls took a spill. They 
beginners and learned 
well.

While speaking of books, the re
stricted “Grapes of Wrath” is to be 
made into a movie. See it.

Book worth reading for young or 
old is "Address Unknown.” Selling 
out fast, 
with the 
with the 
many, it
liefs do to friends.

Let’s all come to the LDS meet
ing, October 
tary’s home,

Here’s to 
the hatch.

this book has made a hit 
American public. Dealing 
so-called situation in Ger- 
shows what fanatical be

MASPETH COPS METROP. TITLE

Members of the Maspeth LDS Cavalcades who defeated the 
LoDeStars, 5-4, to win the Metropolitan softball title.

Sportsman’s Chatter with tom yermal

George Platukis, late of Duquesne 
and now a membei’ of the Pitts
burgh Pirates, scored the first touch
down in pro football in the East
ern Division. It all happened at 
Ebetts Field whence the Pirates en
gaged the Brooklyn Dodgers in the 
first Pro game of the season. The 
Brooks came from behind to take 
out a 12 to 7 victory over the Smo
key City gang.

dieted that Johnny Dickshot would 
come up with the New York Giants 
before the season ended. Dickshot 
played at the Polo Grounds last 
Sunday, which makes us right for 
a change.

Vito Tamulis, 
stocky southpaw, 
baseline walking 
box, has an idea it brings

Brooklyn Dodgers 
always skips over 
to and from the 

him luck.

to watch 
of Holy 

We 
Joe” 
Gus 
This 
best

Bangos Surprise 
After Rehearsal

last

Yells of surprise! sur-

Cavalcades Break Tie With Newark to 
Win N. Y.-N. J. Softball Championship

MASPETH, N. Y.—Coming in from behind in what ap
peared to be a sure victory for the Newark LoDeStars in the 
championship playoff game of the Metropolitan LDS Softball 
League, the Maspethites not only tied the game in the last 
inning, but also scored in the®-
ninth when the tussle went lowed with a single while Zukaus-

Madison Square Garden opens its 
doors Monday evening Oct. 2 with 
Fred Apostoli, New York’s version 
of the middleweight champion of 
the world facing Ceferino Garcia in 
a fifteen round engagement. Since 
centering his attention to the 
middleweights Garcia has not lost a 
bout, scoring seven kayo’s in nine 
contests. His last victim being Wal- 
ter “Popeye” Woods who was goal- 
ed in three heats.

kas tried to steal home, but was 
caught, making two outs. Martinko 
also got on with a single, but with 
the winning runs on base Szablow 
flied out.

Near the End
The eighth was one-two-three as 

far as Maspeth was concerned. But 
Newark made another desperate 
try to break the deadlock. Maka- 
tenas the first man up singled, the 
next two flied out. Larry Dobinis 
got on with a single as did Charley 
Baur. Schwoebel’s hit however, did 
not go beyond the infield and Ma- 
katėnas was caught coming home 
with 
ning

what appeared to be the win
run. His out retired the side.

Sudden Death’’

out in succession, 
out, retiring the

inning, Newark

On 
singled, 
Standish 
men on, 
and

Demonstrating his skill in manipu
lation, John Adams gave an exhibi
tion of speed and skill riding up 
and down hills and exciting curves.
Instead of coming to a perfect stop 
as Vito Brunza had anticipated, Lee 
and Frances on a bicycle built for 
two accidentally bent the real' 
wheel of his — which he managed 
to put back into shape.

that they had spent 2 
each and every rider 
had a grand 
air enjoying

2, 1939, at our secre- 
14 Harlem St.
you and yours—down

—Renegade Reporter.

time in 
Mother 
exercise

Not realizing 
hours riding, 
agreed they 
the country 
Nature’s scenery and the
that the bicycle provides.
Gay, and somewhat muscle-strained, 
they arranged for. a “weenie roast” 
at Kissena Park to complete the 
day and evening—what fun follow
ed!

ELIZABETH, N. J. — The 
song was ended with gusto. Inter
mission for Bangos Chorus. My
sterious trips to the basement by 
two of the female members, then 
the enticing aroma of freshly made 
coffee pervading the room. A sud
den appearance of cakes, candy, 
sandwiches, cookies and flowerg, on 
the table.
prise! and the party is on.

All this a couple of Thursdays 
ago in honor of Margaret Taras who 
was recently married to the well 
known and liked Peter Taras of 
Brooklyn. The members presented 
Mrs. Taras with a waffle iron, 
wishing Jier all the happiness she 
so richly deserves.

At this time we welcome back 
to the Chorus Beatrice Makutcnis 
a former member who for a few 
years has been residing in Pa. May 
this stay be permanent! Good so
pranos have been scarce in these 
parts lately. Dorothy and Charlotte, 
you have been away too long. 
Won’t all of you stay-at-homes 
please come to rehearsal next.
Thursday ? We are due to sing at perfect, 
the 20th Anniversary Celebration of1*“'3 u’ 
the Communist Party Sunday, Oct. 
1st, 408 Court St., Elizabeth. Very 
important. Don’t •Kss it.

What was that Maine attraction 
that kept all of our pretty girls 
away from rehearsal \ last week? 
Too many vacant chairs in that 
front row, not very inspiring. We 
will be glad to see you all back 
next rehearsal. —Wavelet.

Kindled by John A., the fire was 
just grand for roasting the franks 
and rolls for the famished group.
In spite of the fact that there 
were enough wieners for all, Vito 
decided to be different—his menu 
was a quart of milk and a few 
slices of white bread.
Sitting around the open fire place, 
they made themselves as comfor
table as possible but for the mos
quitos which persistently made 
their presence known.
Singing various songs from operet
tas of days gone by—happy faces 
could be seen by firelight.
Eating and, nibbling toasted marsh
mallows, candy, nuts and apples, all 
munched away whether hungry or 
not.
New songs from the coming play 
were sung—and it was decided that 
there was still some practicing to 
be done, so that it would be' near-

And by this time they called it a 
day— but decided to carry a motion 
to visit the playground first.

on a 
But

May 
they

slides—the

Lith college footballers 
this year; Joe Osmanski, 
Cross, brother of “Bullet Bill.’ 
are pinning the tag of “Jolting 
on the younger Osmanski.....
Gerasimas, also of Holy Cross, 
baby was once tabbed as “the
175 pound fullback that ever play
ed football,” by Eddie Anderson, 
who knows whereof he speaks when 
it concerns that rough and ready 
game. PETE MATSOUKAS, Brook
lyn College back..... STEVE KAZ-
LO, Fordham University back. RAY 
APOLSKIS, Marquette center. Also 
GERVELIS, Pitt, LANKAS, St. Ma
ry’s, DRULIS, Temple, andBALIT- 
SARIS, of Tennessee.

Marty Fetroskas, Fordham’^ crack 
amateui' heavyweight boxer appar
ently decided to forget about lea
ther pushing and settle down to 
making his university’s first team 
and is doing a darn good job of it. 
Marty has appeared in the starting 
line-up of most of the first team’s 
practice scrimmages and seems to 
be a sure bet to open the season as 
the teams regular right guard. Steve 
Kazio a back, and Alex Yudik^itls, 
an end, are also slated for first 
team posts.

Schwoebel got on thru an 
in the meantime Dobinis 

fourth and 
for Newark. 
Maspethites 

tip the ball.

Maspeth’s side, P. Janulevich 
as did Pete Lukas after 
had flied out. With two 
Jimmy Kaulinis struck out

it appeared that the game 
would go into another extra stanza 
until Joe Purus’ long drive was 
missed by Charles Baur. It was 
Purus’ hit that brought in the win
ning run—P. Janulevich. The game 
ended there and although Pete Lu
kas 
run 
den 
the 
run
of the ninth.

In the course 
ark got 16 hits, 
peth’s nine, 
out two men to Skeet’s eight. 
Skeets of Newark walked four men 
and Standish issued a free pass to 
only one Newark man.

also came in on the play, his 
did not count since the “sud- 
death” rule was applied, ending 
game as soon 
was scored in

as the winning 
the latter half

Early this year this column pre-

EDITORIAL
“Why did Russia march?” is the question in the minds of 

Americans today. There are groups and individuals who 
have taken advantage of the suddenness of events to attack 
the Soviet Union and the Communist Party of America in an 
attempt to discredit the progressive movement among Lithua- 
nian-Americans.

Leaders of the Laisve Youth Section are urged to study 
the events in Europe and carefully explain them to all in 
order to fight back the wave of malicious attacks.

What Did Soviet Action in Poland Accomplish?
It proved there is no military alliance between Germany 

and Russia:, the Russian move forestalled the complete de
struction of Poland (even after the Polish ruling clique and 
Downing St. had repulsed Soviet offers of aid in the event 
of war). , ‘

- The Russian army established a barrier between the 
Nazis and the rich oil fields of Rumania. Something Cham
berlain could never do.

The USSR with the exception of the Galician oilfields, 
took on economic liabilities instead of assets—the territory 
now held by the Red Army is poor and barren, marshy and 
sterile. The primitive peasants of this area must now be 
raised to the cultural and social level prevailing throughout 
the Soviet Union.

With one blow the Soviet Union wiped out suicidal civil 
strife among the minority groups in Eastern Poland. Under 
Socialism there can be no “minority problem.
flicts of nationalities are now a thing of the past in 
under Soviet occupation. There are no “bleeding 
under Socialism.

“These 
the army

Picture 
in which
lapse of Canadian resistance, the total destruction of its 
fęnses and the demoralization and flight of its government. 
Would the United States permit a foreign army to approach 
its very borders? The logic of the Soviet Union’s action is 
clarified when we picture a similar situation in America.

The Soviet liberation is now one of the greatest acts of 
pover politics yet witnessed—power politics, yes, but a sort 
that’ agrees both with the national interests of the Soviet 
Union and the interests of the struggling working" people 
throughout the world. '

Frontier con- 
the area 
borders”

results are 
march ?” 
if you can 
the United

good,” the sceptic says, “but Why did

a fascist attack upon Canada 
States is-neutral. And picture the

in a
Picture a group swinging 
Pole that wasn’t there, 
did have fun! 
And then of course the 
park was filled with laughing indi
viduals. Of course the years didn’t 
make the rides as long as they once 
seemed—but the fun was the same. 
Realizing that they were having^ 
such 
ing, 
now 
good 
Knowing that too much exercise

war 
col- 
de-

NOW IT’S “FIXER”
“Parole Fixer” has been set as 

the final title of the Paramount 
feature formerly titled “Federal Of
fense,” which has William Henry, 
Robert Paige, Anthony Quinn, Vir
ginia Dale and Richard Denning in 'all in one day would make them 
top roles. /The picture, which Ro- feel it the next—it was decided 
bert Florey directed, will be re< that this time they were really 
leased December 1. homeward bound. \

fun, the candid fan was say- 
“darn it—it would be dark 
that I could have got some 
shots.”

“Big Bill” Trancvitch, Rutger’s 
last year’s mainstay, will again per
form in Harvey Harmons backfield. 
Last year Trancvitch almost single- 
handledly beat Rutgers biggest foe 
in Princeton. It was the first time 
in more than fifty years that Rut
gers beat the Princeton Tiger, so 
needless to say that Tranevitch’s 
name will live forever in ‘dear old’ 
Rutgers University.

B more Starts Work
On New Operetta

BALTIMORE, Md.—The fall sea
son ' is here and that means plenty 
of activities for every one. The 
Lyros chorus has already started its 
operetta.

Every member knows that it 
means plenty of hard work ahead. 
I understand that the youth wanted 
to undertake the operetta, but they 
forgot to think that it takes plen
ty of time 
success of 
and adults 
in mind.

into the overtime '^period to 
win the game and the champ
ionship trophy.

It appeared like a sure victory for 
the Newark LDS lads when the 
visitors gained four hits in the first 
frame from Johnnie (Babe Ruth) 
Standish to score two runs. Larry 
Dobinis, the first man at the stick, 
got a Jjit on an error, C. Baur 
singled, Schwoebel singled. Žukaus
kas, Newark’s cleaner-upper flied 
out to Jimmy Kaulinis and Larry 
was caught going to third. The 
next man up was Walter “Skeets” 
Skeistaitis, Newark’s moundsman 
who doubled to score both Baur and 
Schwoebel. Danny Martinko flied 
out failing to bring in Skeets.

In their half of the first, Skeets 
did a peach of a job, after walking 
A. Senken, by swinging Al Minch 
and Pete Tauras 
Janulevich flied 
side.

In the second
scored again-Szablow came in on an 
erroi' in handling the ball hit by L. 
Dobinis. Maspeth didn’t score. The 
Cavalcades tightened up also and 
there were no runs 'brought in by 
either side until the fifth, J Here, 
Dan Stanionis was walked by Stan
dish, Larry Dobinis got a two bag
ger, Baur forced Stanionis out on 
third, 
error,
came in to make the 
last score of the game

Until this time, the 
were not able to even 
In Maspeth’s half of the fifth, Joe
Purus got a single after two outs 
and Johnny Vallen tried hard 
bring him in, but struck out.

Maspeth had its first hit and 
tasted good. All Newark could 
in their half of the sixth inning 
to get two singles and with 
on, Peter Marson strUck out.

Real Action Begins
Then came the fireworks. Johnny 

Janulevich of the Cavalcades sent 
a long fly to the outfield which 
appeared to be good for a two bag
ger, but it was caught. Martini, 
who had come in as a substitute 
for Senken also flied out. With two 
outs staring him in the face.' Al 
Minch got a singlo, P. Taurus was 
walked and P. Janulevich made a 
three bagger bringing in the two 
men on base. Johnny Standish, Mas
peth’s moundsman, took a healthy 
swing at the ball intending to tie 
up the game with a homer, 
failed. The ball went far into 
outfield again and everyone 
breathless until it was caught.

With the score now 4-2 still in 
favor of. the Jerseyites, the game 
went into the seventh inning with 
Newark unable to get a man on 
first while the Maspethites began 
to really hit. Pete Luke got on with 
a two bagger, Jimmy Kaulinis got 
a three bagger and was ' headin 
home for the tieing run, saw he 
could not make it, and turned back, 
but was tagged on third for the 
first out. Joe Purus singled and 
Johnny Vallen tried to make a three 
bagger, but was tagged out for not 
touching second base 
came in to tie up the 
ny Janulevich struck 
the side.

Newark came back
the first man flied out. Žukauskas 
got a three bagger and Skeets fol-

to

it 
do 

was
two

but 
the 

was

and work. To make a 
the operetta, the youth 
should always keep this

at 8 o’clock eve- 
no talking when

the game, New-of
outnumbering Mas-

John Standish struck

Victory I
Jubilant Maspeth Cavalcades cele

brated their victory immediately fol
lowing the game and invited the 
Newark team to come along. Thus 
the first Metropolitan LDS Softball 
League ended with the playoff for 
the championship which broke the 
Maspeth-Ncwark deadlock on Sep
tember 24th.

LoDeStars Change 
Meeting Dates

Rehearsals start 
ry Tuesday, and 
the teacher, is busy with a group.

Last Tuesday’s rehearsal was very 
confusing, with all the people walk
ing in and out. I think our sergeant- 
at-arms should be more strict. The 
rules should be admittance till 8 
o’clock and after eight, no admit
tance. Let us be more considerate 
and go somewhere in a corner to 
do our talking when our teacher has 
some one by the piano and is go
ing over their part during inter
mission.

We have three new members: Vil
ma Skadin, Ruth Paserskis and Ar
thur Juškauskas—we welcome you 
three into our chorus!

NEWARK, N. J.-The monthly 
meeting of the Newark LoDeStars 
has been changed from the second 
Tuesday of the month to the first, 
Tuesday of the month.

The next meeting will be held on 
October 3rd, at St. George’s Hall, 
8 P. M.

It is imperative that all members 
attend as we must make final 
preparations foi’ our dance. Will 
local branches please note that our 
dance is going to be on December 
2nd and we would appreciate it if 
you would not plan affairs for that 
night.

—A. S.

_ 9 2 ?

Due to lack of space, “The 
Open 
from 
pear

Road” has 
this issue.

Tuesday.
* *

“MUSICAL”

been., omitted 
It will reap-

*
EXTRAS

Largest group of musical “ex
tras” used in Hollywood during the 
past two months was hired at Pa
ramount recently for “Victor Her
bert,” starring Mary Martin, Allan 
Jones and Walter Connolly.

while Purus 
game. John- 
out, retiring

strong after

O’Brien, who plays sęreen 
to Olype Dradna in Para- 

“Happy

Pat 
father 
mount’s “Happy Ending,” 
bought an eight room house? at 
Mar. Pat and his wife plan to 
it for a summer residence but 
continue living in their Bel 
place the rest of the year.

has 
Del 
use 
will
Air

“Dust Be My Destiny”

'■•J

You have seen them, you 
have known them, you have been them—ragged, dirty, lost, 
hitch-hiking on the highways bumming 
stands, riding the rods and living in 
country—the United States.

a meal at corner 
the world’s

They are the 
road—bums, tomen and women who are living on the

well-to-do, problem that concerns the destiny of America, to
How do they live?

hope is there for them? For the next six weeks the 
Youth Section will publish a serialized version by Harry 
of DUST BE MY DESTINY, a new First National 
by Warner Bros, (starring John Garfield and Priscilla 
that raises these questions and demands their ansvers.

DUST BE MY DESTINY
a portrait of America i_ vouth.

i m



Šeštas puslapis

Sovietų Raudonosios Armijos pėstininkai, kaip jie at
rodė Maskvos gatvėse.

ALDLD REIKALAI

arba neužtek- 
prašome pra-

knygą išleido-

lapkričio (Nov.) 20 dienos, 
1939.

Kiekvienas narys balsuojant 
kandidatus į Centro Komitetą 
gali balsuoti už 13 kandidatų, 
o į Allernatus už 4.

Kandidatai i Centro Komitetą

D. M. Šolomskas, 1 kuopos 
narys, Brooklyn, N. Y.

A. Bimba, 1 kuopos narys, 
Brooklyn, N. Y.

Dr. J. J. Kaškiaučius, 
narys, Newark, N. J.

S. Sasna, 81 kuopos 
Brooklyn, N. Y.

P. Pakalniškis, 138 kp. na
rys, Maspeth, N. Y.

O. Depsienė, 81 kp. narė, 
Brooklyn, N. Y.

J. Kuodis, 1 kuopos narys, 
Brooklyn, N. Y.

J. Bondžinskaitė, 81 kp. na
rė, Brooklyn, N.’ Y.

Senas Vincas (V. Jakštys), 
133 kp. narys, Camden, N. J.

E. Vilkaitė, 81
Brooklyn, N. Y.

J. Valaitis, 27 
rys, New Britain,

A. Gilmanas, 23 kp.

K kp.

narė,

kp. narė,

kuopos na- 
Conn.

narys,

LAISVI

ELTOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Alytus. — Rugsėjo 2 d. 

čia įvyks didelė dzūkų dainų 
šventė su chorų varžybomis, o 
kitą dieną — simfoninio or
kestro varžybomis ir dideliu 
chorų ir orkestrų koncertu. 
Dalyvaus per 3,000 daininin
kų.

Kaunas. — šiemet iš Lie
tuvos išvežta į užsienius 503,- 
410 kilogramų vyšnių už 329,- 
820 litų, čia neįskaitomos 
vyšnios, išgabenamos į užsie
nį naudojantis mažojo pasie
nio susisiekimo lengvatomis. 
Šiemet 94% vyšnių eksporto 
ėjo jau per kooperatyvus.

vyr. direktorius V. Kaman
tauskas paskirtas Lietuvos 
konsulu Liepojuje. Buvęs 
charge d’affaires prie šv. So
sto dr. Graužinis paskirtas 
Lietuvos pasiuntiniu į Buenos 
Aires, kur šiomis dienomis iš
plauks, o ligšiolinis pasiunti- 
nis Buenos Aires p. Aukštuo
lis grįžta į Kauną, kur užims 
protokolų direktoriaus parei
gas užsienių reik, ministerijoj-

Penktadienis, Rugs. 29,1939

puikaus žur- 
“šviesos” tu
vis (jaugiau 

atsilie- 
atlieka 
d arba.

narys,

rys

k p. narys,

kuopos na

Šventoji. — Pradedama 
sparčiai gyvinti šaulių kultū
rinė veikla pajūryje, švento
joj įsteigiami jūros šaulių ir 
šaulių ręmėjų skyriai ir or
ganizuojami šaulių buriavimo 
kursai, šventosios mokyklos 
patalpose įvyko gausus šaulių 
ir visuomenės susirinkimas, 
dalyvaujant “Prezidento Sme
tonos” ir pasienio apsaugos 
laivo “Partizanas” įguloms ir 
jų vadams, kur prof, šimoliū- 
nas pranešė apie numatomus 
Šventojoj darbus.

Kaunas. — Jau grąžinti iš 
Klaipėdos ten pasilikę Lietu
vos pasienio policijos pajūrio 
apsaugos laivai “šaulys,” Ait
varas” ir “žaibas.” Sykiu su
grąžintas vienas kuteris, kurį 
mūsų policija buvo sugavusi 
su kontrabanda. —Jūrų skau
tų jachta “Šaulys/ kuri buvo 
iš šventosios išplaukusi į Lie
poją, Gotlandą ir Švediją, lai
mingai grįžo į Šventąją.

Kaunas. — Provincijoj trūk
stant dantų gydytojų, Sveika
tos departmentas svarsto su
manymą išsiųsti iš Kauno į 
įvairius miestelius apie 30 
dantistų ir juos ten apgyven
dinti, duodant jiems mėnesi
nės pašalpos po 200 litų.

pirminin- 
Lattour 
yra pri- 
olimpinį 
apie tai

Kaunas. — Tarptautinio 
olimpinio, komiteto 
kas grafas de Bailet 
pranešė, kad Lietuva 
imta į tarptautinį 
sporto komitetą ir
pranešta visoms tarptautinėms 
sporto įstaigoms. Tuo pačiu 
metu Lietuvos sportininkai 
gavo du pakvietimus dalyvau
ti tarptautinėse olimpiadose, 
būtent, Lietuva pakviesta da
lyvauti 1940 metų Helsinkio 
olimpiadoje ir 1940 m. žie
mos sporto olimpiadoj, kurią 
Vokietija rengia vasario 2-11 
d. Garmisch-Partenkirchene.

Kaunas. — Nesenai įsteig
toji Lietuvos “Medvilnės akci
nė bendrovė” gavo leidimą 
steigti 75 staklių medvilnės 
fabriką, kuria buvo manoma 
steigti Marijampolėje, bet da
bar žymi akcininkų dalis no
ri fabriką statyti šventojoje.

Kaunas. — Centralinio Sta
tistikos biuro žiniomis, per 
paskutinius 18 metų Lietuvoje 
būta 24,515 gaisrų, kuriuose 
sunaikinta turto už 185 mili
jonus litų. Nuo 1918 iki 1938 
m. gaisruose žuvę apie 400 ir 
sužeista 1,800 žmonių. Pernai 
Lietuvoje būta 1,496 gaisrų, 
iš kurių 202 miestuose, 1,294 
kaimuose. Pernai gaisrai pa
darę 8,896,400 litų nuostolių.

Kaunas. — Iš Kauno į Pa
langą per visą vasarą skraido 
kasdien po vieną lėktuvą, o 
šventadieniais ir po du. Ka
dangi nespėjama pervežti no
rinčiuosius naudotis oro susi
siekimu, tai bus perkamas dar 
vienas lėktuvas, žiemos metu 
susisiekimo lėktuvai būsią 
naudojami paštui vežioti.

Kaunas. — Laikinai
Eltos direktoriaus pareigas

ėjęs

Elizabeth, N. J
Pasikorė Baigiąs Pasveikti 

, Lietuvis
Pereito trečiadienio ryte Ale- 

xian Brothers ligoninėje pasi
korė lietuvis Pranas Lapinskas. 
Ligoninėje jis išbuvo penkias 
savaites. Jam buvo padaryta 
operacija ir jau buvo gerokai 
pasveikęs. Už poros dienų jis 
jau turėjo grįžti namą po num. 
151 Clark Place.

Lapinskas rastas pasikoręs 
ligoninėje ant antro aukšto iš
einamoje vietoje apie 5 vai. ry
to. Dar daktarai bandė atgai
vinti pagelba dirbtino kvėpavi
mo, bet pastangos buvo veltui.

Ligoninės prižiūrėtojai sako, 
kad Lapinskas buvo normalus 
žmogus ir niekas nesitikėjo, 
kad jis tokį žygį padarytų.

Velionis buvo Švento Petro ir 
Povilo bažnyčios narys. Paliko 
nuliūdime moterį Agniešką ir 
dukteris Aleną ir Francę. Am
žiaus buvo 59 metų.

Velionis išgyveno Amerikoje 
30 metų. Buvo sunkaus darbo 
darbininkas. Ilgai dirbo gele
žies liejykloje. O paskutiniais 
dešimt metų buvo bedarbis.

Rep.

dalis, kurią savinasi svetimi.
SABUNAS, Vladas, 1922 

metais gyvenęs Brooklyne.
ŠLEGERIS, Jurgis, prieš 

septynis metus gyvenęs Cam
bridge, Mass.

TAMULYNAS, JUOZAS, į 
J. A. Valstybes išvykęs prieš 
karą ir pradžioje gyvenęs 
Scranton, Pa., o vėliau persi
kėlęs į North Dakota, bet 
koks jo adresas, nežinoma.

TRAJONAS, Antanas, 1920 
metais gyvenęs Pittsburghe, 
Pa. (West Pennsylvania Hos
pital).

UTMANAS, Juozas (Utman 
Joseph), gimęs 1875 metais, 
dar 1932 metais gyvenęs 
Brooklyne, Metropolitan ir 
Union Avenue. Manoma, kad 
išvykęs į Lietuvą ar kur kitur.

Kaikuriems iš jieškomųjų 
priklauso turtas bei palikimai, 
kurie gali tekti visai sveti-

miems neatsiliepus teisėtiems 
įpėdiniams. Jieškomieji arba 
apie juos 
P

Jieškomieji 
ž in a n t i e j i maloniai 

o:ni rašyti:
Liet. Gen. Konsulatas,

16 West 75th St.,

1939-1X-12 d.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Lietuvos Konsulato Pajieškomi Žmones

Lietuviiį Restaurantas
BAR ir GRILL 

"line

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Gaminam valgius ir 
t u r im e -.Amerikos 
išdirbinio ir dinpor- 
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

I’asauline Paroda
Jūsų Namuose

Knyga Išsiuntinėta

Mūsų šių metų knyga “Lie
tuvių Tautinio Atbudimo Pi
onieriai” jau gatava ir išsiun
tinėta visoms kuopoms ir pa
vieniams nariams. Jeigu kuri 
kuopa negavo 
tinai gavo, tai 
nešti, 

šiemet mes
me daug anksčiau, kaip kita
dos. . Siuntėme ne vien toms 
kuopoms* iš kurių, jau gavo
me duoklių, bet ir toms, ku
rios už 1939 metus dar visai 
nemokėję. Mes pasitikime, 
kad draugės ir Vlraųgai aplai- 
kę knygą greičiau sumokės 
duokles ir padės Centro Ko
mitetui apmokėti visas bilas, 
kurios pasidarė knygą spaus
dinant, apdarant ir išsiuntinė
jau t.

Centro Komitetas išsiunti
nėjo kuopoms ir laiškus, ku
rie skamba:

Jūsų Centro Komitetas iš
leido šių metų knygą, kuri 
prie dabartinio popieros ir 
kitko brangumo daug atsiė
jo. Dar mes turime apie $600 
neapmokėtų bilų. Kada kny
gą išsiuntinėjome, tai dar 38 
kuopos buvo nei , cento už 
1939 metus neįmokėjusios. 
Prie to išleidome mes jau tris 
numerius mūsų 
nalo “šviesos.” 
rinys gerėja ir
gauname gerų apie ją 
pimų. Taigi, ALDLD 
puikų lietuvių švietimo 
Nei viena kita sriovė 
prie mūs prisilyginti. Tuo 
mes galime pasidžiaugti ir pa
sigėrėti. Bet Centro Komite
tas kartu prašo iš jūs visų 
talkos. Atlikite šias pareigas:

(1) Jeigu jūsų kuopa dar 
nesumokėjo duokles už 1939 
metus, tai tuojaus tą padary
kite.

(2) Jeigu jūsų kuopoj dar 
yra skolingų narių, tai maty
kite juos ir išrinkite duokles. 
Nueikite pas juos ir nusineš
kite puikią šių metų knygą.

(3) Jeigu jūsų kuopa jau 
pilnai sumokėjus duokles, tai 
pasirūpinkite gauti daugiau 
naujų narių. Parodykite lie
tuviams knygą ir “Šviesą,” 
kalbinkite juos į ALDLD.

;Mes pasitikime, kad jūs 
atliksite šias pareigas, o tas 
daug pagelbės centre ne vien 
šių metų bilas apmokėti, bet 
ir prie sekamų metų literatū
ros darbų prisirengti.

—o— '
Kandidatai j ALDLD Centro

Komitetą ir Altematus 
1940-1941 Metam

Draugai!
Čia yra surašąs draugių

draugų, kurie apsiėmė palai
kyti kandidatūrą į ALDLD 
Centro Komitetą ię Altema
tus. Balsavimai prasideda su 
spalių 1 diena, 1939, ir bai
giasi SU lapkričio (Nov.) 15 
diena, 1939. Blanką reikia
grąžinti į centrą ne vėliau dį nešti, tik platindami mūsų

rys

nė),

A. Smitas, 10 
Philadelphia, Pa.

G. Kuraitis, 1
Brooklyn, N. Y.

Didžiūnas, 32
New Haven, Conn.
Jamisonas, 5 kuopos
Newark, N. J.
Kavaliauskaitė (Bunkie-

1 kp. narė, Brooklyn,

na
Už mėnesio bus 

stoties 
plento 
ir bus 
metrų

ir

na-

na-

kp.

Vytautas Zablackas, 138 
kuopos narys, Maspeth, N. Y.

P. Šolomskas, 1 kuopos 
rys, Brooklyn, N. Y.

B. Šalinaitė, 1 kuopos 
rė, Brooklyn, N. Y.

M. Kazakevičienė, 81 
narė, Brooklyn, N. Y.

B. E. Senkevičienė, 13 
narė; Easton, Pa.

J. Bendaravičius, 10 kuo
pos narys, Philadelphia, Pa.

Apdarytos Knygos

Centras yra apdaręs ir kie
tais viršais šių metų knygos. 
Kurie nariai nori gauti kie
tais viršais knygą, tai turi pri
mokėti po 25 centus prie savo 
duoklių ir jiems bus pasiųsta 
apdarytos knygos su antra 
ekspedicija.
Mūsų Spauda ir Organizacija

Mūsų dienraščių “Laisvės” 
ir “Vilnies” vajai už 'paujus 
skaitytojus jau prasideda. Vi
sada ALDLD kuopos, apskri
čiai ir nariai energingai tame 
darbe dirbo, šiemet reikia 
dar su didesne energija mestis 
į darbą. Aptras pasaulinis ka
ras liepsnoja. Kapitalistinė 
spauda kalnus melų verčia 
ant Sovietų Sąjungos, Komu
nistų Partijos, viso darbinin
kų judėjimo. Mes galėsime 
tuos nielus atmušti, tiesos žo-

Kaunas.
baigti naujieji radijo 
rūmai prie žemaičių 
18.5 klm. už Kauno 
pradėtas statyti 240
aukštas bokštas-antena. Nau
joji stotis bus 120 kilovatų 
galingumo ir prilygs gerąsias 
Europos radijo stotis. Naujo
ji stotis turės 2 vidutinių ban
gų (480) ir 2 trumpų bangų 
(16, 19, 25, 31, 50 metrų) 
siųstuvus. Radijo rūmai kaš
tuos 510,000 lt. Nauja stotis 
veiks kovo mėnesį. \

Kaunas. — Spauda 
ša, kad vienas žymus 
nių bankas pasiūlęs 
miestui 1 milijoną dolerių pa
skolos pigiems butams statyti.

prane- 
užsie- 

Kauno

Kaunas. — Užsimušė jau
nas gabuS| sklandytojas moki
nys Pranas Vitkauskas, iškri
tęs iš sklandytuvo 200 metrų 
aukštyje.

dienraščius. ' Reikia gerai 
rengti prakalbas, eiti stuba 
nuo stubos pas lietuvius, aiš
kinti jiems esamą padėtį, už
rašyti1 laikraščius ir kartu 
kalbinti juos į Literatūros 
Draugiją. Ypatingai šių metų 
knyga turėtų suinteresuoti vi
sus, nes tai tam tikro laikotar
pio lietuvių istorijos atsklei
dimas.

Gaukime naujų narių, mo
kėkite duokles, siųskite jas į 
centrą!

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn; N. Y.

ANUSEVIČIUS Mykolas, sū
nus Antano, kilęs iš Ukmer
gės apskr., želvos valse., Ka- 
rališkių kaimo. Iki 1935 me
tų gyveno Brooklyne.

BUlRINSKAITĖ, Elzbieta, į 
J. Valstybes išvykusi 1912 
metais ir gyvenusi pas savo 
dėdę Juozą Kalėdą Connecti
cut Valstybėje (East Wind
sor).

ČIUTEIKIENĖ,, Marija (Ma
ry Chuteikis, Chutkis), iki 
1930 metų gyvenusi New Ha
ven, Conn., kame būk tais me
tais esanti mirusi.

DOČKAI, Jurgis ir Kazys, 
kilę iš Panevėžio apskr., Smil
gių valse., Manarto kaimo, į 
J. A. Valstybes išvykę 1910 
metais ir pradžioje apsigyve
nę Philadelphia, Pa.

JAKONIS, Jonas, 1918 me
tais tarnavęs J. A. Valstybių 
kariuomenėje, o 1921 metais 
gyvenęs Philadelphia, Pa., 
2205 Wood St.

JONIKAS, Ignas, prieš sep
tynis metus gyvenęs Cam
bridge, Mass., ir turėjęs ten 
statinių dirbtuvę.

JUDZENTAVIČIUS, Vitas, 
1930 metais gyvenęs Shenan
doah, Pa., bet kur vėliau iš
sikėlė nežinoma.

JANČIAUSKIENĖ, Viktori
ja, gyvenusi Brooklyne, N. Y., 
264 Lena St.

GINČAUSKAS,, Vladas, sep
tynis metus gyvenęs Cam
bridge, Mass.

GRICIENĖ - VILČINSKAI- 
TĖ, Marijona, dar 1937 me
tais gyvenusi 415 East Wash
ington St., Nanticoke, Pa.

KARKAUSKAS, Vincas ar 
Vladas, kilęs iš Kampų kai
mo, Alytaus apskr., ir neva 
gyvenęs Brooklyne, N. Y. 
Spėjama, kad j ieškomasis 
esąs kunigas.

KAVALIAUSKIENĖ - ONU- 
FREVIČIŪTĖ, Antanina,, dar 
1924 metais gyvenusi Law
rence, Mass., bet po vyro 
mirties apsigyvenusi pas vai
kus, kurių adresai nežinomi.

KIMBRIS, Mykolas, kilęs iš 
Pagirio - Gailioniškių 
Maldočenskos Valse. Į 
Valstybes išvyko 1895

ir 1922 metais gyveno Con
necticut valstybėje.

LINKUS, Česlovas, iki 1938 
metų gyvenęs Baltimore, Md., 
1312 James St. Jis iki šiol nė
ra atsiskaitęs už Liet, šaulių 
Sąjungos laikr. “Trimito” pre
numeratą.

MACKEVIČIENĖ - STANAI
TIENĖ, Agne, dar šių metų 
pradžioje gyvenusi Brookly
ne, 346 South First St.

MELINAUSKIENĖ, Ona, 
prieš kelis metus gyvenusi 
nuosavuose namuose 1702 
Stanhope Stt., Brooklyn, N. Y.

PATREMEKAITIS, Jonas, 
dar žinomas pavarde Patrick, 
išvykęs į J. A. Valstybes 
prieš pat Didįjį Karą. 1924 
metais gyveno Fort McKin
ley, Maine, bet kame dabar 
gyvena, nežinoma.

PETKEVIČIUS, Bronislovas, 
prieš dvejus metus gyvenęs 
Northampton, Mass.

POVILIONIS, Jonas, 1928 
metais gyvenęs 25 South St., 
New York, N. Y.

PUIDA, Jonas, sūnus Onos 
ir Petro Puidų, apie 50 metų 
amžiaus, prieš kelias dešimtis 
metų gyvenęs Pittsburghe.

RAMANAUSKAS, Feliksas, 
sūnus Mykolo, 1922 metais 
gyvenęs 1755 Park Ave., 
Brooklyn, N. Y.

RIMAS, Pranas, į J. Amer. 
Valstybes išvykęs prieš pat 
pasaulinį karą. Jis yra kilęs 
iš Armališkių kaimo, A. Pa
nemunės valsč., Kauno apskr. 
Lietuvoje jam priklauso ūkio

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

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

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

šiuom antrašu:

kaimo,

metais

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

Iš senų padarau 
lūs
n a u jus paveiks- 
sudarau 

gSjP^^jF^ĮBrikoniSkais. Rei- 
I^Uls^^X^^kalui esant ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLine,

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

SVARBIOS KNYGOS
Dar turime keletą knygų

PARAŠĖ JUOZAS JURGINIS

KAINA $1.00

KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS
Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš

čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.
93 puslapių.

KAINA 50 CENTŲ

Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik dabar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

427 Lorimer St.

u

Brooklyn, N. Y.



L i e t u v i a m s L a n kautiems

AND

Telephone: Haveineyer 9-9115

Vieta mašinom pastatyt, fti ištaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine hu- 
dinko, arti Corona entrance i fėrus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

Septintas puslapis

laiką praleisti. Pradžia 2 vai. po pie
tų. (227-229)

Penktadienis, Rugs. 29,1939 LAISVI

Pittsburgh, Pa. Rochester, N. Y
su-

Kom. (227-229)

A 
%

zių teroro. Daug žmonių f susimaišė 
šiuo klausimu. Prakalbos prasidės 2 
vai. po pietų ir už poros vai. baig
sis. Vėliau žmonės vyks į Lietuvių 
Moterų Dukterų bankietą — į Lie
tuvių Tautišką svetainę. Prakalbos 
įvyks 735 Fairmount Ave. — Kvie
čia

kokios pasekmės

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Politinio Są

ryšio mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugsėjo 29 d., Kliubo 
Svet., 12 Vernon St., 7:30 v. v. Visų 
draugijų atstovai dalyvaukite, pik
niką ir kitus svarbius dalykus turi
mo apkalbėti. Taipgi gali dalyvauti 
ir lietuvių kandidatai.—J. J. Green, 
Sckr. z (228-229)

CLEVELAND, OHIO
LLD 15-to Apskr. parengimas 

įvyks spalių 14 d. Turėsime ir lai
mėjimų. Bus Liet. Darb. Svet., 920 
E. 79th St. LLD visos kuopos Apsk. 
ribose turėtų gerai pasidarbuoti, kad 
šis parengimas būtų sėkmingas. 
I. A. V. (228-229)

S. Boston, Mass.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Rugsėjo 21 d. turėjom 

sirinkimą Komunistų Partijos 
Lietuvių Kuopos. Pribuvo 
apie 12 narių, taipgi keletas 
moterų. Diskusuota apie spau
dos vajų — “Daily Worke- 
rio,“ “Laisvės“ ir “Vilnies” — 
ir rengimas prakalbų 28 rug
sėjo, Bob Minor, Carnegie 
svetainėj, Federal St., North 
Side. Taipgi diskusuota, kaip 
daugiau sušaukei i L. Prūsei- 
kos prakalbas ateinančią su- 
batą, rugsėjo *30.

Svarbiausia buvo nutarimas, 
kad pradėti mokyklą spalių 
3 d. Lietuvių partijiečių ir 
simpatizatorių suregistruota 
apie 11. Pasižadėjo visi lan
kytis. Mokytoją pasižadėjo 
duoti distrikto ofisas. Dabar 
laukiama, 
bus.

bet ilgiau klausant teko gir
dėt, kad gudruolis iždininkas 
su savo žmonele bankos kon- 
trolį įstatė tokion pad ėytin, 
kad jis turėjo pasirašyt, kad 
knygos buvo vedamos labai 
geroj tvarkoj, šiame veikale 
yra daug juoko.

Taipogi, Maikio Tėvui ne
žinant, nuvykus pas jį į na
mus, teko matyt, kad jojo 
kardas jau baigiama daryt ir 
kiti prisirengimai. Kalbėjausi 
ir su pačiu Maikiu. Jis žada 
Tėvui statyti daug svarbių 
klausimų.

Viską Girdėjęs.

t

—o—
Sekmadienį, rugsėjo 24 d., 

buvo susirinkimas Lietuvių 
Biuro ir iš apylinkinių kuopų 
atstovų. Dalyvavo apie 12. 
Pirmininku išrinktas P. Mar- 
tinkus, raštininku J. Doman
tas. Dienotvhrkis buvo ilgas 
ir susirinkimas buvo gyvas, 
ėmė dalyvumą gana atsargiai 
ir rimtai 
tarimų 
vykdomi.

Radio Programa
Lietuvių Radio Korporaci

jos programa per stotį W0RL, 
920 kilocycles.

Šeštadienio, September’io 
30-tą, 8:30 vai. iki 9 vai. ry
te bus sekanti:

1— Muzika.
2— žinios.
3— Kalbės L. Končius, iš 

North Abingtono apie bites.

mūsų draugai. Daug 
padaryta ir jie bus

---o—
'Man pavaikščiojus po stu-1 

bas LDS vajaus reikalais iš- 
pildžiau naujų aplikantų 5 į 
LDS. Jie pasižadėjo nueiti 
pas daktarą ir pribūti į susi
rinkimą. Pirmiau. gavau 4, o 
dabar 5, tai bus 9 nauji na
riai. Dar turiu pasižadėjusių 
apie 3. •

Sekmadienio, Octoberio 1- 
mą programa anuo 9:30 iki 
10:30 vai. ryte bus sekanti:

1— Modernistics Orkestrą 
iš Cambridge.

2— Dainininkė Emilija Ru- 
dokiūtė iš Cambridge.

t-^-Dainininkas Stasys Pau- 
iš So. Bostono.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Pėtnyčios vakare, 22 d. rug
sėjo, atsibuvo prakalbos, su
rengtos per ALDLD 50 kuo
pą. Kalbėjo L. Prūseika. 
Kalba lietė daugiausiai apie 
dabartinę Europos situaciją, 
karo išsiveržimą; kodėl So
vietų Sąjunga padarė nepuo
limo sutartį su Vokietija ir 
kas vertė Sovietus užimti pa
krikusios Lenkijos teritorijas. 
Patirta, kad publika pilnai 
sutiko su kalbėtojo aiškini
mais, nes po kiekvieno aiškaus 
prirodymo išsiverždavo gar
sūs aplodismentai. Po pirmos 
temos prakalbų buvo parink
ta aukų lėšų padengimui. Su
rinkta devyni doleriai ir 61c 
($9.61). Aukavusiems ALD
LD 50 kuopa taria nuoširdų 
ačiū! Antroj temoj drg. Prū
seika kalbėjo kas link reika
lingumo visų vienybės ir or
ganizacijų, o labiausiai kreip
ti domės link mūsų jaunimo.

Prakalbose buvo pranešta, 
kad 5 d. spalių pas mus kal
bės drg. D. šolomskas, “Lais
vės” redaktorius-^- La ūksime 
jo prakalbų visi.

M. Duseika.

PITTSBURGH, PA.
Rugsėjo 30 d., šeštadienio vakaro, 

kalbės L. Prūseika iš Chicagos. Jis 
kalbės apie Europos padėtį, apie So
vietų Sąjungos dabartinę reikšmę ir 
apie kitus svarbius įvykius. Pradžia i 
7:30 vai. vak., 142 Orr St. Įžanga 
veltui. Ruošia LDS 8 Apskr. ir LLD

Apskr. (228-230)4

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

sekmadienį, spalių 1 d. Bakanausko 
Svet., 10 vai. ryto. Prašome narių 
dalyvauti. (227-229)

ra

Boston, Mass

z z BAYONNE, N. J.
Penktadienį, 29 d. rugsėjo įvyks 

prakalbos. L. A. U. Kliubo Svetai
nėj, 329 Broadway. Pradžia 7:30 v. 
v. Rengia ALDLD 212 kp. Kalbės 
svečias iš Chicagos, L. Prūseika, 
“Vilnies” redaktorius. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti.

(227-229)

PASAULINĘ PARODĄ
I 

Lietuvių Įstaiga prie 
Pasaulinių Perų

Fairview Restaurant & Bar

GRUEN
Amerikos Pirmas Puikiausias 

Ricšinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon... ir lai

ku pietų ... jei jūs suteiksite jiems 
pirmąjį riešinį laikrodėlį vieną iš 
jaudinančių naujų GRUENS. Visi 
naujausių stilių ... pasitikiami ir 
akuratni. Nuo $24.75 ir aukštyn.

VAL1LIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai
Degtinės, Vynai ir Alus

—o---
Lietuvių Darb. Susiv. name, 

1320 Middle St., yra laikoma 
3 dienas po 2 valandas mo
kykla dėl išėmimo pilietybės 
pirmų popierų. Mokytojas 
yra veltui iš WPA. Lietuvių 
ateina ir keletas. Dalyvauki
te, bedarbiai. Yra gera pro
ga jums.

—o—
čionai plieno dirbtuvė Labe- 

la pradėjo geriau dirbti — 5 
dienas į savaitę ir pašaukė 
senesnius darbininkus į darbą. 
Gal pradės visi departmental 
dirbti. D. P; Lekavičius. ,

Mass. K. Part. Didelė Iškilmė
Atžymėjimui 20-ties metų 

savo gyvavimo sukakties, 
Massachusetts Komunistų 
Partija ruošiasi prie iškilmin
go apvaikščiojimo. Tas svar
bus apvaikščiojimas įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 30 d.,
viešbučio Bradford patalpo
je, Boston, Mass. Pradžia ly
giai 8 vai. vakare. Įžanga 40c 
asmeniui.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BRIDGEPORT, CONN.

Bridgeporto Lietuvių Draugijų Vie
šas Knygynas rengia 15 metų gyva
vimo sukaktuvių minėjimą, šešta
dienį, Rugsėjo-Septcmber 30 d., 1939 
m., Lietuvių Jaunų Vyrų Draugijos 
Svetainėje, 407 Lafayette St., 
Bridgeport, Con. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Bridgeporto Liet. Jaunuolių Cho
ras, po vadovyste P. Bruzausko, 
duos dainų programą. Knygyno dar
bų peržvalgą darys patys knygyno 
nariai-veteranai. Taipgi draugijų at
stovų priėmimas ir kitos smulkme
nos. Įžanga tik 15c. Širdingai už
prašo visus Komitetas.

MINERSVILLE, PA.
Rengiamas Balius šeštadienį, rug

sėjo 30 d., Piliečių Svet., kampas 
3-čios ir South gatvių. Balius ren
giamas sušelpimui darbininkų spau
dos. Kviečiame visus atsilankyti 
linksmai laiką praleisti. — Kom.

(229-230)

ir

Wilkes Barre, Pa
Didžiulis koncertas, 

rengia LLD 12-tas Apskritys 
dėl paramos dienraščio “Lais
vės” ir paties apskričio, jau 
visai arti, kurio mes visi lau
kiam su dideliu nekantrumu, 
o laukti jau yra nedaugiausia 
laiko, nes įvyks spalio-Oct. 
15-tą dieną.

Šiame koncerte turėsim šias 
plačiai pagarsėjusias meno 
spėkas: L. Kavaliauskaitę iš 
Brooklyn, N. Y., draugai Va
lakai, tėvas su sūnais, ir O. 
Vanagaitė iš Scranton, Pa., 
S. Kuzmickas ir Violet Kuz- 
mfckienė iš Shenandoah, Pa., 
V. Radišauskaiūtė iš Wyo
ming, Pa., John Mouldowney, 
iš Wilkes-Barre, Pa. Bus gra
žių deklamacijų, kurias pasa
kys

O 
bus 
gas
Taipogi bus ir Maikis su Tė
vu. Tai matot, kokią skaitlin
gą programą turėsim 
koncerte, ir kas josios 
girdėt ir matyt?

Kurie - mokinasi 
“Kontrolis“, nieko

kurį

PrincipiaNu kalbėtojom bus 
drg. Phail Frankfeld, valstijos 
sekretorius.
aiškinimų 
padėtį ir 
duotis.

Jis duos išsamių 
apie tarptautinę 

tuojautines KP už-

gan svarbi įžymybė 
svarbiame darbiniu-

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, spalių 1 d., įvyks va

karienė su muzikalu programa, 
svetainėj, 57 Park St. Pradžia 3 v. 
p. p. Bilietas $1.00. Šią vakarienę 
ruošia Laisvės Choras. Todėl prašo
me visų dalyvauti, nes Choras vi
suomet padainuoja darbininkiškuose 
parengimuose. — Kom.

C229-230)

Viena 
bus tame 
kų masiniame suėjime — tai 
garsus dainininkas Mord. 
Baumann, baritonas.

Ant rytojaus, spalių 1 d., 
atsidarys Mass, valstijos KP 
konferencija. P.

Bridgeport, Conn

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, spalių 2 d., 
L. T. Name. Nariai visi 
dalyvauti. — K. Benulis, 

(229-230)

7:30 v. v. 
malonėkite 
Org.

8 v. 
High

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. permainė susirinki

mus nuo pirmo trečiadienio kiekvie
no menesio į pirmą sekmadienį, 
kiekvieno mėnesio. Todėl sekantis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 1 d. 
spalių, 15-17 Ann St. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Yra daug svar
bių reikalų aptarti. Galėsite pasi
imti ir naujas knygas. — K. 
Sckr. (227-229)

K.

Namų Rakandų Krautuve

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

29 d. rugsėjo, 7:30 v. v. Liet. Svet., 
180 New York Avė. Visi draugai bū
kite šiame susirinkime, nes jau ga
vome knygas, galėsite' pasiimti. 
Taipgi mūsų delegatės išduos rapor
tus nuo Moterų..Sęimo. —- Sckr.

(2Ž7-229)

CLEVELAND, OHIO
* Sekmadienį, spalių 1 d., įvyks iš
važiavimas LDS 44 kuopos ir LLD 
190 kuopos. Mičiutos Darže. Turė
sime gėrimo ir .užkandžių. Kviečia
me svečius dąlyyauti ir linksmai

Įsteigia nuo 1892 metų
701 Grand St., Brooklyn, N. Y.
tarpe Graham ir Manhattan Avės.

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME 
_________i----

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

206 WEST FRONT STREET

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui t
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673

Radio Fonografo Kombinacija
H

Open Day and Night

RHEA

Special Rates per Week

iE

3

E

E

Inside Phone
EVergreon 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

Sun. all day and night

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

Gaukite šiandien, tiktai 75 cental.

IGNAS SUTKUS
WUWIMIIMI

A

Taipgi yra kitas garsus Edisono bargenas, kuris kainuoja $59.95. 
Jis prasidės tuojau po šio išpardavimo.

Lietuve pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

Platiname lietuviškus rekordus visokiu rūšių.
Kaip užeisite, malonėkite klausti

MR. CHARLES D’ORAZIO
664 GRAND ST. BROOKYN, N. Y

Telefonas EVergreen 7-6111

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

Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.
Įmokėti $2.45 ir 

po $2.45 į mėnesį
3 
3

E 
E

Managed by

TEITELBAUM
e

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

NEW HAVEN, CONN.
Penktadienį, rugsėjo 29 d., 

v. įvyks prakalbos Junior 
School, Edgewood Ave. Kalbės Wil
liam Weinstone iš New York. Taip
gi bus 'rodoma puiki Sovietų filmą, 
“Leninas 1918.’’

Kviečiame dalyvauti šiose prakal
bose, išgirskite apie Sovietų Pasau
linę politiką kas link dabartinio ka
ro.

3
3 
3

E 
E: 
ERengia K. Partija. — J. D. 

(228-229)
Svarbios Sukaktuvės

šeštadienį, rugsėjo 30 d., š. 
m., Bridgeporto Liet. Draugi
jų Viešas Knygynas minės 15 
metų gyvavimo sukaktuves. 
Programa bus gana žingeidi, 
nes kaipo 6 organizacijų tvar
komas knygynas per savo gy
vavimo laiką yra daug gerų 
darbų nuveikęs. Todėl darant 
veikimo peržvalgą daug bus 
galima patikti. Reikia pasa
kyti, kad netik draugijos, ku
rios turi atstovybę knygyno 
tvarkyme yra išrinkę atstovus 
į šį ^minėjimą, bet dar ir ne
prigulinčios draugijos siunčia 
savo reprezentaciją.

Be to seni knygyno vetera
nai rengiasi aiškiai nušviesti 
knygyno gerus darbus. Lietu
vių Jaunuolių Choras pateiks 
gražių dainų programą, po 
vadovyste P. Bružausko.

Todėl Bridgeporto lietuviai 
gali netik džiaugtis, bet ir di
džiuotis turėdami tokią Ipil- 
tūros įstaigą. Parengimas bus 
Liet. Jaunų Vyrų Svet., 407 
Lafayette St. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Pareiga visų, ne tik 
vietinių, bet ir iš apylinkės, 
tinkamai įvertinant apšvietą 
ir lietuvybę, 
lankyti; ir aš

šiame 
nenorės

vietos jaunos mergaitės.
čia dar neviskas—dar 

suvaidinta labai juokin- 
veikalukas — Kontrolis.

skaitlingai apsi
busiu.

Simpafikas.

veikalą 
neįsilei

džia į vidų laike pamokų. Bet 
man, norjs kitam kambaryje 
būnant, teko girdėt nors kiek 
iš jųjų. Buvo girdėt, kad 
bankos kontrolis, peržiūrėda
mas bankos finansinio stovio 
knygas, surado, kad bankos 
iždininkas esąs išeikvojęs di
delį skaičių pinigų saviems 
reikalams ir buvo girdėt iždi
ninką prašant pasigailėjimo,

DETROIT, MICH.
Detroito lietuvių nepartinis kliu- 

bas šaukia (prieš rinkimus) susi
rinkimą. Įvyks šeštadienį, 30 d. 
rugsėjo, 10 vai. ryto, Draugijų Svet., 
4097 Porter Street. Susirinki
mas labai svarbus. Ateinančių rin
kimų problemos, raportas senato
riaus Nowak, pikniko ir kijj svar
būs dalykai bus svarstomi. Todėl, 
būtinai dalyvaukite patys ir 
naujų naęių atsiveskite. — J. Ba
ronas, pirfn. (228-229)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį penktadienį, 29 dieną 

rugsėjo, bus apvaikščiojimas 20-ties 
metų gyvavimo komunistų partijos 
šios šalies.. Kalbės Browderis, Carl 
Reeve, Mother Ella Reeve Bloor ir 
Adams Darcy. Svetainėj Town Hall, 
150 N. Broad St., Philadelphia, 8 
val. vak.

Visi kalbėtojai aiškins visą pasau
linę situaciją sąryšyj su Amerikos 
komunistų partijos augimu ir visos 
šalies padėtim. Labai bus svarbu lie
tuviams susipažinti su padėčia Eu
ropinio karo ir Sovietų Sąjungos 
Raudonosios Armijos įmaršavimą į 
Lenkijos Ukrainą ir Baltgudiją, iš
gelbėjimui žmonių nuo Vokietijos 
naziUj, (227-229)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, 1 d. spalio, 

2-rą vai, po pietų, kalbės drg. J. 
Gasiunas apie Europos debartinį ka
rą. Lietuviai plačiai dalyvąukit, nes 
daugeliui žmonių neaišku dėlei So-, 
vietų Sąjungos įsimaišymo į Lenkų 
karą, kuriame Raudonoji Armija 
įmaršavo išgelbėti ukrainus, balta
rusius ir kitus nuo Vokietijos na-

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštlige ir galvos skaudėjimą is

priežasties slogos—šalčio

^229 «pEO FOR

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
,žarnų ligos, Hemorrhoidal (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir. 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man , 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės 
jūsų pusės. Ištyrimas dovanai.

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

D R. L. ZINS Įstaiga 30 metų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y., 

s 'Tarl> Union Sq. ir Irving PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.

E

E
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Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Komunistę Partija Ra’ina 
Organizuotai Vest Kovą 

Prieš Pelnagrobius
. Israel 

Partijos 
nizacijos 
mases organizuot apylinkių ir j 
miestų, taipgi visos valstijos! 
piliečių komitetus tirt kainų ■ 
pakilimus ir pagelbėt “organi
zuot ir prirengt visuomenės 
nuomonę.”

Amter sako, kad farmeTiai ir 
mažieji krautuvininkai nėra 
kainų kilimo kaltininkais, ir 
kad kova prieš 
privalo būti pasukta atatinka
mais keliais, kad reikia valsti
jos ir valstybės įstatymų su
valdymui pelnagrobių.

Jis nurodo, kad algos neke
liamos lyginai su pakilimu kai
nų, o tas jau blogina žmonių 
gyvenimo lygį. Algos, kaip ži
nia, daugelyje vietų dar bando
ma numušinėti aiškinimu, 
nusimušus algas gausią 
giau darbo.

Amter, Komunistų 
N. Y. Valstijos orga- 

pirmininkas, šaukia

Civiliy Tarnautojų Konvencijoj 
Sentimentas už Neutralumą

Pereitą trečiadienį New 
Yorke atsidarė Valstijos, Aps
kričių ir Miestų Darbininkų, 
CIO, konstitucinė konvencija 

i New Yorke. Konvencijoj yra 
apie 200 delegatų, atstovau- 

jjančių įvairių valdiškų de- 
partmentų tarnautojus, Įskai
tant ligonbuČių darbininkus, 
knygininkus, labdarybės ir 
kitokias valdiškų darbų sritis.

Atidaromojoj sesijoj pasa- 
kainų kėlimą į kytos kalbos ir joms pritar- 

tis pabrėžė, kad konvencijoj 
vyrauja neutralumo dvasia, 

H pasiryžimas g-’nti civi- 
1 a is ves, kurias rea k ci n in

is-
les laisves, kurias
kai nori paskandinti karo 
terijoj.

Prezidentas Rooseveltas 
vo sveikinime un'jai rašė:

“Malonėkite perduot mano

sa-

būk 
dau-

būk 
iš 

tai

Mažiau Mokyklų 
Suaugusiems

didesnės kja- 
į padidintas

čių ir Miestų Darbininkų pir
mai nacionalei konvencijai ir 
mano geriausius linkėjimus 
sėkmingai veikt visuose buda- 
vojimo darbuose ateinančiais 
metais.”

Sveikinimus taip pat atsiun
tė Mrs. Roosevelt, John J. 
Lewis, vidaus reikalų sekreto
rius Harold L. Ickes, Sidney 
Hillman, ir Harry Bridges.

S'an ley M. Isaacs, Manhat
tan prezidentas, asmeniškai 
sveikindamas varde majoro 
La Guardijos ir miesto, per
spėjo :

‘ Mes neprivalome ■ leisti 
jokiai karo isterijai mus įbau
ginti iki aprubežiavimo civilių 
laisvių.”

Anksčiau Mr. Isaacs buvo 
užkluptas reporterių pasakyt, 
ką jis manąs apie raganų- 
gaudytojiško kongresmano

Dies iš Texas pasakas, 
“valysią” “komunistus” 
valdiškos tarnybos. Jis į 
atsakė:

“Negaliu atsakyt—negaliu 
atsakyt apie bile ką, kas atei
na iš Dies Komiteto”.

New Yorko miesto prezi
dentas perspėjo delegatus, 
kad jie susirenka “sunkiausioj 
pasaulio padėtyje” ir ragino 
laikytis griežto neutralumo 
politikos, kad mes turime dėt 
pastangas nedaleist iškilt ra
siniams ar tautiniams nesu
sipratimams čionai. Jis pareis- 
kė, kad demokratija ir civilės 
laisvės mūs šalyje geriausia 
galima bus išsaugoti “susilai
kymu nuo bile veiklos, kuri 
vestų prie sutrukdymo mūs 
šalies neutralumo.”

Palaikymas ir praplėtimas 
demokratijos yra “specialis 
darbas laike karo, kaip šis,” 
pareiškė p. Isaacs, raginda
mas būt ekstra budriems' ir 
pasiryžusiems gint savo lais
ves nuo užrubežinio taip ly
giai ir naminio priešo.

“Demokratija,” jis sako, 
“turi reikšt pilnesnį, geresnį, 
turtingesnį ir labiau pasiturin
tį gyvenimą žmonėms, kurie 
po ja gyvena, duodant jiems 
ne tik civiles laisves abelnai, 
bet ir ekonominį saugumą, 
kad su juo džiaugtis tomis 
laisvėmis.”

Taipgi kalbėjo Mary Lucile 
McGorky, Abraham Flaxer,. 
Henry W. Wenning ir kiti. 
Wenning davė raportą, pažy
mėdamas, kad unija pradėjus 
su keliais lokalais ir 8,000 
narių į porą metų išaugo iki 
apie 50,000 narių.

Verkdami Džiaugsmo Aša
rom Giminės Sutiko Grįžu

sius Athenia Keleivius
Trečiadienį laivas Orizaba at

vežė iš Glasgow ir Galway 150 
amerikiečių, išlikusių gyvais po 
paskandinimo laivo Athenia, 
kuriuo amerikiečiai grįžo namo 
iš atostogų Europoj.

Prieplaukoje grįžtančius su
tiko šeimos nariai, giminės, 
draugai, kurie laivo žuvimo 
metu prasėdėjo naktis prie 
radio laukdami žinių ir dauge
lis jau buvo praradę viltį bent 
kada bepamatyt. Jie manė, kad 
Europos karas ir iš jų bus paė
męs brangias aukas.

Tarpe grįžusių, radosi ir Jo
seph Patterson, nuo 9105 Sut
ter Ave.y Brooklyne, elektristas, 
kuris sukėlė kelias moteris į 
valtį laivui skęstant.

Laivo jūrininkai, Nacionalės 
Jūrininkų Unijos nariai, sako, 
kad karo laiku kelionė ne len
gva. Saugumo dėlei, tankiai už
gesinama šviesos. Keleiviai sė
di, bet jūrininkai turi eit savo 
pareigas tamsoje. Būna susižei- 
dimų.

I f
U K

Penktadienį, 29 d. rugsėjo^ 
bus prakalbos svarbiais šir| 
dienų klausimais.

Kalbės L. Prūseika, 
iš Chicagos,

L. A. U. Kliubo svetainėje, 
329 Broadway, pradžia 7:30 
vai. vakare; rengia Am. L. 
D. L. D. 212 kuopa. Rengėjai 
kviečia skaitlingai atsilankyti 
ir išgi/sti svarbias prakalbas.

ISPANIJOS VETERANAI 
PASMERKĖ Š| KARA

Dr. JOHN WAL1JK
161 NO. Gili STREET '

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. EI). W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 41h ST.

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

Tel. Navarre 8-1919

VALANDOS:
9—12 ryte
1-8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tol. Evergreen 7-6868

.VI a t e u š a s S i m o n avi č i u s
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street

Jūrininką Derybas 
Su Bosais

UnijaNacionalė Jūrininkų 
tęsia derybas su bosais įvai
riais jūrininkų sąlygas liečian
čiais klausimais. Einant dery
boms, senasis kontraktas, ku
ris turėjo baigtis rugsėjo 30- 
tą, sutikta pratęsti iki spalių 
30-tos.

Ispanijos veteranų Lincolno 
Brigados New Yorko Postas 
išleido pareiškimą, pasirašytą 
komandieriaus Fred Keller, 
Jr. Jame atsišaukia Į visus 
amerikiečius, taip pasišventu
siai rėmusius demokratijos 
gynimo karą Ispanijoj, dabar 
darbuotis už išlaikymą Ame
rikos nuo įsikišimo j šį impe
rialistinį karą.

Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

Vėliausiu švietimo Tarybos 
tarimu, vakarinės mokyklos 
suaugusiems atsidarys spalių 
9-tą, o registracija bus šį 
pirmadienį ir antradienį, spa
lių 2-rą ir trečią.

Iš 44 vakarinių mokyklų 
anglų kalbos ir rašybos su
augusiems, šiemet beatsidarys 
tik 23, o 21 panaikinama. 
Tas reiškia, kad bus labai ap
sunkintos ir susiaurintos gali
mybės mokintis, reikės toliau 
važinėti ir bus 
sės. Tačiau ir
klases įėjimas bus daug sun
kesnis. Menama, kad apie 
20,000 suaugusių neteks pro
gos mokintis.

Ant kiek susiaurinta suau
gusių švietimas, aišku, iš to, 
kad paskyros tų mokyklų rei
kalams numažintos nuo $350,- 
000 iki $100,000.

Svarstant mokyklų budžetą 
pereitą vasarą, vakarinėms 
mokykloms visai nepaskirta 
pinigų po to, kaip reakcinis 
valstijos seimelis nukapojo 
valstijos skiriamąją dalį švie
timo reikalams. Tačiau Aukš
čiausio Teismo teisėjas Berns
tein patvarkė, kad būtų nele- 
gališka vakarines mokyklas 
visai panaikinti, tad ir paliko 
nors dalį buvusio skaičiaus.

✓ Lietuviams patartina pasi
naudoti tomis mokyklomis iš
mokti savo šalies kalbos ir ra
šybos, taipgi prisirengt pilie
tybei, kurie dar ne piliečiai.

Reikalausią Kelt Algas, Jei 
Vis Kils Kainos

sako, kad 
ant pragy-
unija rei- 
algas d ra-

Amalgarneitų Unijos prezi
dentas Hillmanas 
jei vis kils kainos 
veninio reikmenų, 
kalausianti pakelt
bužių siuvimo industrijoj. Joj 
dirba 150,000 darbininkų. Ta
čiau šiuo tarpu, sako Hillma
nas, unija tik “studijuos pa-

Schurmanas Teismu Išgavo
Patikrinimą Balotu

Vyriausis teisėjas Jacob 
Gould Schurman, pralaimėjęs 
demokratų partijos nominaci
jose, išgavo iš Aukščiausio 
Teismo leidimą perrokuot ba
lotus. Leidimą jis gavo po to, 
kaip N. Y. distrikto prokuro
ras pasakė išsiuntinėjęs reika
lavimus pasiaiškint “keliems 
šimtam” asmenų, įtartų netei
sėtam balsavime.

Derybose, kompanijų atsto
vai siūlė unijai panaikinti 
samdymo sale$, o leist jiems 
samdyt neųnįjiętus, kuriuos 
jie, girdi, “priyersią” stot uni
jom Jie tikrina, kad visa tai 
būsią uždaros šapos ribose.

Unijos atstovai griežtai pa
sipriešino tam planui ir kom
panijų atstovai jį ištraukė, ža
dėdami atsinešt performuluo
tą planą.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, garu šildomi, su karštu vande
niu žiemą ir vasarą ir su kitais vė
liausiais įtaisymais. Esu našlė, todėl 
vienai užlaikyti kambarius yra sun
ku. Prašome kreiptis po antrašu: 
105 Reid Ave^ Brooklyn, N. Y.

(228-230)

Pasirandavoja fornišiuoti kamba
riai, su vėliausiais įtaisymais, kaip 
tai: .garu šildomi, karštas vanduo 
žiemą ir vasarą. Prašome kreiptis 
po antrašu: 118 Reid Ave., Brook
lyn, N. Y. (228-230)

MIRĖ
54 m.

K. Abekienė Grįžta 
Iš Lietuvos

Pareiškimą jis padarė po 
unijos algų skalės nacionalio 
komiteto susirinkimo, kuria
me dalyvavo vietiniai Hol
lander, Vatalanotti ir Weins
tein, Charles Weinstein iš 
Philadelphijos, Frank Ro
senblum ir Sam Levin iš Chi- 
cagos; Jack Kroll iš Cincin- 
natti; Abraham Chatman iš 
Rochesterio, ir Hyman Blum
berg iš Baltimorės.

Marškininiams ir New Yor- Z
ko kelniniams esančios jau 
pakeltos algos dėl pakilusių 
pragyvenimo kainų.

Jonah J. Goldstein, 
klausomas kandidatas, 
nacijose laimėjo 1,522 
didžiuma. Republikonų 
mo kratų Partijų
kandidatais nominacijose ( bu
vo išstatytas Schurman, repu- 
blikonas, ir John Mullen, 
mokratas.

nepri- 
nomi- 
balsų 

ir De-
sutartimi,

de-

Eva Dapkevičienė, 
amžiaus, mirė rugsėjo 28-tą, 
namuose, 107-18 130th St.,
Richmond Hill,' N. Y. Laido
tuvės įvyks pirmadienį, spa
lio 2, šv. Jono kapinėse. Kū
nas pašarvotas po viršminėtu 
antrašu.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina arba moteris 

dirbti lengvą darbą prie namų, taip
gi prižiūrėti ir kūdikį. Mes abu iš
einam dirbti. Gali ir gauti nakvynę. 
Geras atlyginimas. Prašome kreip
tis po antrašu: 408 Central. Avė., 
kampas Palmetto St. Arba šaukite 
telefonu: Jefferson 3-0742.

(228-230)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Butcher Shop (mėsi- 

nyčia). Tinkama lietuviui. Prašome 
kreiptis: 185 Havemeyer St., Brook
lyn, N. Y. Aarba šaukite: Evergreen 
7-2620. (227-229)

36-42 Stagg St. 38 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm jr Darėm Yra Skaniausi

Gelbės Atsitikusiems
Vaikams >

mo-

Šį pirmadienį, spalių 
švedų linijos laivu Gripsholm 
sugrįžta iš Lietuvos chicagie- 
tė K. Abekienė. Laivas išplau
kė iš Gothenburgo rugsėjo 
22-rą. Reiškia, iš Lietuvos ji 
išvyko pačiame įkaityje karo 
padėties.

Brooklyniečiai antradienio 
vakarą ruošia jai sutiktuVes, 
kuriose ji papasakos, ką matė 
ir girdėjo Lietuvoj, kaip atsi
neša Lietuvos žmonės į dabar
tinius Europos įvykius, ko 
pageidauja.

Apie sutiktuves plačiau 
site sekamose “Laisvės” 
dose.

S. Smith, veiteris, 372 
8th St., sulaikytas teismui

2-rą

jie

ra- 
lai-

8th St., sulaikytas teismui kal
tinimu, kad naudojęs neteisingą 
adresą nominacijose pereitą sa
vaitę.

Lietuviams Komunistams
Lietuvių Komunistų 5-tos 

kuopos susirinkimas įvyks 
spalių 2-ros vakaro 8 vai., 419 
Lorimer St. Diskusijos apie 
padėtį Vilnijoj ir kiti svarbūs 
klausimai. Visi nariai privalo 
dalyvauti.

Valdyba.

Ten Karščiai, o Čia 
Dantimis Kalenam

Iš San Francisco išsiųstoj 
atvirutėj, rugsėjo 24-tą, d. M. 
Paukštienė rašo: ,

•“Sveikinu su geru pasiseki
mu Moterų Seimo.

“Pas mus dabar yra labai 
gražus ir karštas oras, šį va
karą mūsų kambariuose 
95 laipsniai šilumos, jau 
sušilau. Vieną sykį jau 
ir lietaus ir perkūnija, 
naujiena.”

Tiesa ir pas mus tomis 
nomis buvo ne šalčiausia, 
su atvirutės pribuvimu 
ir vėsuma, 50 laipsnių.

Amerika — ilga ir

Dr. Stephen F. Bayne, 
kyklų viršininko padėjėjas, iš
siuntinėjo visoms mokykloms 
aplinkraštį, p a ž ymėdamas, 
kad atsilikusiem moksle ir 
blogo pasivedimo vaikams tu
ri būti kreipiarfia specialė aty- 
da, dedama visos pastangos 
jiems pagelbėt. Prie to, sako 
daktaras, sykiu reikia darbuo
tis pagerint biednuomenės na
mus ir apylinkes.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN ,N. Y.

Liet. Am. Piliečių Kliubo susirinki
mas įvyks penktadienį, 7:30 v.'vak. 
(trečias kvartalinis biznio skyriaus), 
280 Union Avė. Kuriems apeina 
kliubo finansinis stovis ir abelnai 
visa kliubo eiga, tad tie nariai da
lyvaukite. — Kom. (227-229)

GREAT NECK, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

bas rengia prakalbas. Įvyks sekma
dienį, 1 d. spalių, A. ir J. Kasmočių 
Svetainėj, 91 Steamboat Rd. Pra
džia 5 v. v. Įžanga veltui. Kalbės J. 
Siųrba, LDS Centro Sekretorius ir 
S. Strazdas, “Naujosios Gadynės'’ 
redaktorius. Kviečiame visus daly
vauti, nes bus kalbama apie svar
bius šių dienų įvykius. — Kom.

„ (229-230/
yra 

ir aš 
buvo

Tai

die- 
bet 

atėjoGenerolas Kalbės Apie. 
Sovietų Rolę

Generolas Viktoras Yach- 
ontoff, penktadienio vakarą, 'šalis, vienu ir tuo pačiu 
kalbės Brownsvillej, 381 Ro~ g alima vieniem nuo 
ckaway Ave., apie Sovietų Są-! nertis iš paskutinių marškinių, 

>20 kitiem dantimis kalent nuo 
■alčio. \

jungos rolę šiame Europo 
konflikte.

. Įsitėmykite, spalių 9-tos sa
vaitę bus piliečių registraci
jos balsavimams.

plati 
kartu 

karščio'

.Kiekvienas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai

-------------- v---------------- „---------------------------

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
| JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) x

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

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

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 skaniausiu 
keksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers

Siunčiamo duoną per paštą | kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apie

VARPAS BAKERV 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. V

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR

SIŪTAI' ir

Cake, Stollen, 
ir Jelly Rolls 
greitai pristato 
svor| ir kaina*

RUDENS MADOS
JAUNŲ VYRŲ
OVERKOTAI

jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 
tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę.
Mes turinio sizų pritaikymui visokio nuauglino žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash jierkame 
drabuži dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram 
už $16.50Vertes

Vertės $25.00 už $19.50
$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.




