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Partiją. Tada Brooklyne 
Darbo Partijos kandidatai 
surinko 199,822 balsų. Per
spektyvos buvo labai švie
sios.

Kas kita šiemet. Piktų 
menševikų klika su Alex 
Rose pryšakyje tikrai pa
siuto ir pradėjo ablavas 
prieš komunistus ir visus 
revoliucinius darbininkus. 
Ir štai atėjo rinkimai. Dar
bo Partijos stambiausia 
kandidatas tam pačiam 
Brooklyne besurinko 96,293 
balsus. Daugiau kaip šimtu 
tūkstančių mažiau!

Tai tragedija. Tai baisus 
nusmukimas.

Bet taip nemano raganų 
gaudytojų kapitonas Darbo 
Partijos sekretorius ponas 
Rose. Jis esąs pilnai paten
kintas balsu skaičium. Gir
di, gerai, kad komunistai 
nebalsavo už Darbo Parti
jos kandidatus. Dabar, sa
ko šis žmogus, mes atsikra- 
tėme nuo komunistų ir lai
mingai gyvensime!

Aišku, kad Brooklyne ko
munistai neturi šimto tūks
tančių balsų. Reiškia, desėt- 
kai tūkstančių ir šiaip šva
rių žmonių pasipiktino re
akcine Rose klikos politika.

Beje, komunistai nė žo
deliu niekur neagitavo prieš 
Darbo Partijos kandidatus. 
Vadinasi, liaudis pati pama
tė, kur Rose važiuoja ir at
suko jam nugarą.

Rose ir jo menševikiška 
klika veda Darbo Partiją 
prie išsigimimo ir pražū
ties. Gražiai pradėtas dar
bas griaunamas.

Bostone prakalboje Earl 
Browder pasakė, kad objek
tyviai Jungtinės Valstijos 
pribrendusios greitam perė
jimui prie socializmo. Bet 
tą mes sakome per keletą 
paskutinių desėtkų metų. 
Niekas tos minties iki šiol 
neišdrįso paskelbti šaukimu 
prie ginkluoto sukilimo 
prieš Amerikos valdžią.

Dabar gi taip daroma. 
Buržuazinė spauda visą šią 
Browderio mintį iškraipė ir 
šaukia paleisti valdžios spė
kas prieš Komunistų Parti
ją. Browderis šaukiąs prie 
ginkluoto sukilimo.

Tai vis karo isterijos re
zultatai. Reakcija visai ne
teko galvos. Įtraukimui šio 
krašto į karą jinai nesidro
vės griebtis bjauriausių 
provokacijų ir apgavystės.

, Lietuvių R. K. Susivieni
jimo organas “Garsas” spe
cializuojasi melagystėje. Jis, 
pavyzdžiui, sako:

“Ukrainiečiai ir gudai 
užsivylę bolševikais, kurie 
užėmę jų žemes tuojau pra
dėjo brukti sovietinę tvar
ką su visais jos barbariz
mais. Ukrainiečių myli
miausi vadai šaudomi, bru
kami į kalėjimus arba į 
koncentracijos lagerius. Re
ligija persekiojama visu 
bolševikams įprastu įtūži
mu, bažnyčios plėšiamos ir 
išniekinamos, kunigai ir 
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Hitleriui Taikyta
Bomba Užmušė Tik

Šešis Kitus Nązius
Berlin, lapkr. 9. — Kai 

Hitleris užbaigė savo kalbą 
i Muniche, Bergerbrau namo 
aludės skiepe, trečiadienį 
apie 9 vai. vakai e, už 30 mi
nučių po to sprogo bomba 
ir užmušė šešis nazių vete
ranus, o sužeidė 60. Hitleris 
su kitais aukštais naziu 
partijos vadais buvo jau 15 
minučių pirm to išėję iš na
mo.
TAI ESĄS ANGLIJOS 

AGENTŲ DARBAS
Vokietijos valdžia kaltina 

Anglijos agentus už tą pa- 
simojimą nužudyt Hitlerį.

(Prisimena, .kokį daugį 
savo šnipų Anglija buvo 
atsiuntus į Franciją nužu
dyt francūzų imperatorių 
Napoleoną laike jo karų su 
Anglija ir kitais kraštais

AMERIKOS LAIVAI JAU GABENA 
KARO REIKMENIS Į EUROPA

New York. — šešiolika riaujančiom Europos ša-
prekinių laivų Standard Oil 
kompanijos jau įregistruota 
Panamoj, ir pradėjo gabent 
karo reikmenis Anglijai po 
vėliava mažiukės Panamos 
respublikėlės.

Pasirodo, jog • valdiška 
Amerikos Marini nkystės 
Komisija jau spalių (Oct.) 
11 d. davė leidimą pervest 

! tuos amerikinius laivus į 
Panamos žinybą dėlei kari
nio biznio.

Standard Oil kompanija 
žada ir daugiau savo laivų 
neva pervest (tik ant po- 
pieros) į Panamos žinybą, 
kol tęsis karas. O vien tik 
šios kompanijos skyrius 
New Jersey valstijoj turi 
32 prekinius laivus.

Amerikos valdžia sako, 
kad tie laivai nereikalingi 
šios šalies gynimui, tai jie 
gali užsiregistruot svetur ir 
kariškai bizniaut po sveti
ma vėliava.

(Taip valdžia apeina be- 
pusiškumo įstatymą, kuris 
uždraudžia Amerikos lai
vais gabent reikmenis ka- 

vienuoliai šaudomi ir kali
nami.”

Nė vieno faktelio, nė kri
slelio tiesos visoje šioje ti
radoje.

Kas tuomi manoma pa
siekti? Nesinori tikėti, kad 
“Garso” redaktorius many
tų, jog panašiais melais ji
sai nusipirks sau dangaus 
karalystę. Melas juk yra 
skaitomas labai dideliu 
grieku.’ Po mirties visi me
lagiai, kaip seniau mums 
sakydavo mūsų motutės, 
pekloj kabos už liežuvių pa
kabinti.

pradžioj praeito šimtme
čio.)

Nazių vyriausybė pasky
rė 200 tūkstančiu doleriu 
atlyginimo tam ar tiem, 
kurie parodys jai, kas darė 
šį pasikėsinimą ant Hitlerio 
gyvybės.

(Tai esąs jau aštuntas 
pasimojimas nužudyt Hit
lerį.)

Minimoje aludėje Hitle- 
į ris kalbėjo apvaikščiojime 
16-kos metu sukakties nuo 
pirmo nazių bandymo pa
grobi Vokietijos valdžią į 
savo rankas, per ginkluotą 
sukilimą, kuris tada buvo 
su kriošint as.

Dabar sprogusi bomba 
buvo laikrodinė, nustatyta 
eksploduot paskirtu laiku. 
Jinai buvo užtaisyta viena
me aukštutiniame kamba
ryje, tuoj po stogu.

lim.)
Valdiška Marininkystės 

Komisija Washingtone da
bar svarsto, kokiomis sąly
gomis leist laivams United 
States Linijos įsiregistruot 
Panamoj ir vežt iš Ameri
kos ginklus ir amuniciją 
Anglijai ir Francijai;

Ši kompanija kasmet ga
vo piniginę paramą iš ša
lies iždo, pagal jos laivų 
skaičių. Tai tik dėl tos val
diškos pašalpos dabar Roo- 
sevelto vyriausybė daro kai 
kurias ceremonijas kas lie
čia United States Linijos 
laivų pervedimą į Panamos 
žinybą.

Bridgeport, Conn.
Amerikos Lietuvių Kon

greso Skyrius. Bridgeport,
Conn., rengia, prakalbas. 
Jos įvyks šeštadienį, lapkri
čio 11 d., ?:30 vai. vakaro, 
Lietuvių Jaunųjų Vyrų Sve
tainėj, 407 Lafayette' St. 
Kalbės R. Mizara, “Lais
vės” redąktopių$,| apie pa
saulinę padetj,. /Lietuvą, ku
ri atgavo Vilnių/ ir kitus 
svarbius reikalus.

i ________________ '■

Plieno Kompanija Turi Su
mokei $7,500,000 Išmes

tiems Darbininkams
Philadelphia, Pa. — Fe- 

deralis apeliacijų teismas 
šičia nusprendė, jog Repub
lic Plieno ^korporacija turi 
atmokėt $7,500,000 kaip 
pražudytas algas penkiem 
tūkstančiam savo buvusių 
darbininkų, kuriuos ši kor
poracija išmetė iš darbo 

1937 m. dėl to, kad jie re

KVIEČIAM VISUS Į 
KONCERTĄ

V

šį sekmadienį, lapkričio (Nov.) 12 d., įvyksta 
dienraščio “Laisves” koncertas, Brooklyne. Programą 
pildys žymiausi Amerikos lietuvių talentai (žiūrėkite 
skelbimą). Koncertas bus Labor Lyceum Salėje, 949 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. Prasidės 3:30 vai. 
po pietų. Po koncerto bus šokiai.

Visus didžiojo New Yorko apylinkės lietuvius kvie
čiame atsilankyti į šį koncertą ir išgirsti puikią pro
gramą, pamatyti ir girdėti žymiausius Amerikos lietu
vių talentus. Tuom pat kartu paremsite ir dienraštį 
“Laisvę.” '

šis koncertas yra kartu apvaikščiojimas 25 metų 
sukakties, kai “Laisvė” yra Brooklyne, ir dvidešim
ties m. jubilėjaus, kai “Laisve” eina dienraščiu. Todėl 
šis koncertas yra nepaprastas, tai rengėjai ir nesigai
lėjo kaštų sutaisymui puikios programos.

“LAISVĖS” REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA.

Francija ir Anglija 
Siunčia Daugius Ko
lonijų Vyrų į Karą
Paryžius. — Francija 

parsitraukia 100 tūkstančių 
negrų ir maurų kariuome
nės iš savo afrikinių koloni
jų, ir neužilgo-* pastatys juos 
į karo frontą prieš Vokieti
ją

London. — Anglija grei
tu laiku parsigabens desėt- 
kus tūkstančių kariuomenės 
iš savo kolonijų ir pusiau- 
kolonijų, karui prieš Vokie
tiją.

Extra!
Paryžius, lapkr. 9. — Ne

patvirtintai pranešama, kad 
Hitleriui užtaisyta bomba 
Muniche užmušus trečią 
žymiausią nazių vadą Vo
kietijoj, Rudolfą Hessą*

Munich, Vokietija, lapkr. 
9.—Slaptoji nazių policija 
suėmė šimtus žmonių ir 
kvocią juos kaip nužiūri
mus, kad jie galėję daly- 
vaut sąmoksle, per kurį bu
vo mėginama nužudyt Hit
lerį.

London, lapkr. 9. -^ Ne
oficialiai pranešama, kad 
naziai reikalauja duot Vo
kietijai įsitaisyt karo lėk
tuvų stovyklas Holandijoj. 
Holandų valdžia jau atme
tus tą reikalavimą.

Oslo, Norvegija, lapkr. 9. 
—Norvegijos ir Švedijos ka
raliai ir Suomijos preziden
tas atsišaukė į Angliją, 
Franciją ir Vokietiją, kad 
taikytųsi. Tuomi jie parėmė 
Belgijos ir Holandijos atsi
šaukimą taikos.

mė CIO uniją.
Republic Plieno korpora

cijos papirkti policininkai 
ir samdyti gengsteriai tada 
nužudė kelioliką darbininkų 
iš tų, kurie streikavo už 
unijines teises. -

Rooseveltas Reika
laus Priruošt 600

Tūkstančių Armiją
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas reikalaus, 
kad sekančioji kongreso se- 
sja, po naujų metų, paskir
tų bilioną ir 6504 milionų do
lerių armijos reikalam per 
metus. Apie pusė tų pinigų 
būtų išleista “paprastiems” 
armijos reikalam, o kita da
lis didinimui ir ginklavi
mui naujų armijos jėgų. 
Rooseveltas nori, kad reika
le bile kada galima būtų 
tuoj sudaryt karui 600,000 
priruoštos reguliarės ka
riuomenės ir milicijos.

Sovietai Siūlo Laisva 
Apsikeitimą Lietu
vių ant Kitataučių

Berlin. — Vėl praneša
ma, kad Sovietai daro šito
kį pasiūlymą Lietuvai: Bal
tarusiai ir žydai gali per- 
sikraustyt į Sovietų pusę iš 
tų Vilnijos vietų, kurios 
yra perves tos Lietuvai. 
Toks pat skaičius lietuvių 
gali persikelt į Lietuvą iš 
tų artimų apskričių, kurie 
tapo prijungti Sovietams.

Prievartos nėra. Jei ku
rie lietuviai norės pasilikt 
“po Sovietais/ jie galės ten 
pasilikt. Taipgi ir baltaru
siai ir žydai galės pasirinkt, 
ar liktis Lietuvos piliečiais 
ar persikraWyt į Sovietų v • V . ( f H f: L /zmybą,

(O “Naujoji Gadynė” per 
visą puslapį rėkia, būk 
“bolševikai ištremia 100,000 
lietuvių,” kuomet eina kal
ba tiktai apie laisvą apsi
keitimą minimų tautų gy 
ventojais.)

Kaimas. — Vilniaus žydų 
vadas Wigodsky buvo atvy
kęs Kaunan ir kalbėjosi su 
prez. Smetona žydų reika
lais. Smetona užtikrino, kad 
visi žydai Lietuvoje bus 
traktuojami lygiai su kitais 
piliečiais.

Lietuvos Ministerial ‘ ■
Minėjime Sovietinės

Revoliucijos
Maskva. — Sovietų atsto- ( 

vybės suruoštame pokilyje1 
Kaune paminėt socialistinę- 
sovietinę revoliuciją daly
vavo Lietuvos ministeris1 
pirmininkas Jonas Černius, 
užsieninis ministeris Juo
zas Urbšys, vyriausias Lie
tuvos armijos komandie- 
rius generolas Stasys Raš
tikis ir kiti aukšti Lietuvos

I valdininkai ir karininkai.
Vardu lietuvių tautos, 

Lietuvos valdžia dėkojo So
vietams už draugiškumą 
Lietuvai.

Ministeris Urbšys taip 
pat dalyvavo iškilmingame 
susirinkime Draugijos Stu
dijavimui Sovietų Sąjungos 
Tautų Kultūros, pirmadie
nį, Kaune. Čia Urbšys kal
bėjo apie porevoliucinę So
vietų Sąjungos istoriją, ir 
pabrėžė, kaip Sovietai vyk

SOVIETUOSE DAUGIAU STUDENTŲ 
NEGU VISOJE EUROPOJE

Maskva. — Šiemet Sovie- eio gyve riojų: o Sovietuose
tuose 601,000 studentų ir 
studenčių lanko aukštąsias 
mokslo įstaigas, universite
tus, kolegijas, institutus, 
akademijas; tai beveik 100 
tūkstančių daugiau negu 
skaičius tokiu studentu Vo
kietijoj, Franci jo j, Angli
joj, Italijoj ir visose kitose 
kapitalistinėse šalyse Euro
poj, visas jas kartu imant.

Carinėje Rusijoj 1914 me
tais buvo tik 91 mokykla 
universiteto-kolegijos laips-' 
nio, ir visas jas lankė tik 
112,000 studentų.

Buržuazinėje Europoj da
bar yra po vieną tokį stu
dentą iš kiekvieno tūkstan- v

Easton, Pa.
J. šlapiko Laidotuvės šį 

šeštadienį
Velionis drg. Jonas Šla

pikas bus laidojamas šį šeš
tadienį, lapkričio (Novem
ber) 11 d., 2 valandą po pie
tų. £

Laidotuvėse kalbės D. M. 
Šolomskas, ALDLD sekre- j
torius, iš Brooklyno.

(Pirmiaus buvo pranešta, 
kad laidotuvės įvyks penk
tadienį; bet jos diena to
liau atidėtos, iki šeštadie
nio.)

SUSPROGO ANGLŲ SUB-
MARINAS

London. — Dar pirmoj 
karo savaitėj “nežinia ko
dėl” susprogo Anglijos sub- 
marinas “Oxley” ir su juom 
žuvo 49 jūreiviai, kaip tik
tai dabar pranešė Anglijos 
laivyno ministeris W. Chur
chill.

do savo principą kas liečia 
tautinę nepriklausomybę 
kaimyniškų tautų ir lygybę 
visų tautų, iš kurių susida
ro Sovietų Sąjunga. Šiame 
susirinkime taip pat daly
vavo Estonijos ir Latvijos 
atstovai.

Lietuvos, Latvijos ir Es
tonijos 1 a i k r a š čiai šiltai 
sveikino Sovietų Sąjungą 
22-jų metų sukaktyje nuo 
socialistinės-sovietinės re
voliucijos.

Munich, Vokietija.— Hit
leris savo kalboje čia teigė, 
kad Vokietija yra visais at
žvilgiais pasiruošus atsilai- 
kyt kare bent penkerius 
metus. “Niekada talkinin
kai neparblokš mus ekono
miniai ar kariniai,” sakė 
Hitleris.

tenka jau po penkis univer- 
sitetų-kolegijų s t u d e n tus 
kiekvienam tūkstančiui gy- 
\entojų.

Apie 43 procentai studen
tų Sovietuose yra iš darbi
ninkų, apie 28 prcc. iš rašti
nių tarnautojų ir 20 procen
tu iš kolektvviu fa emeriu. • .v V

Sovietų vahižiu duoda 
stipendijas daugiau kaip 
milionui aukštųjų ir vidu- 
iū.ių mokyklų studentų, ir 
tas st’pcndijas ska’to jiem 
alga už mokinimas:. Taip 
stipendijomis iš šalies iždo 
yra užlaikomi 89 procentai 
visu studentu ur.’versite- 
tuose ir kolegijose.

Tas mokslo įstaigas lanko 
d. odelis skaičii studen

čių, merginų . ir moterų. 
Trip a*.tai, V ižmtė.; Inži
nerijos Institute merginos 
ir moterys sudaro penktą 
dalį visų studentų.

NAZIAI PASISTATO PO 
DU NAUJUS SUBMARI

NES KAS SAVAITĖ

London. — Anglijos karo 
laivyno ministeris Winston 
Churchill sakė seime, kad 
nuo karo pradžios iki šiol 
talkininkai paskandiną “po 
du ar keturis” vokiečių 
submarinus kas savaitė. Bet 

x *■< 

jis pripažįsta, jog naziai 
kas savaitė pasistato po du 
naujus submarinus.

(Kiek yra įrodyta, tai ' 
anglai iki šiol paskandino 
vieną Vokietijos submari- 
ną, o francūzai gal paskan
dino dar vieną.) 

.......... . .......... ...
ORAS.— Bus šilčiau.
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Kam Tas Didelis Triukšmas?
Jungtinių Valstijų Komunistų Parti

jos sekretorius Earl Browder pereitą 
sekmadienį pasakė kalbą masiniam mi
tinge Bostone. Jo kalbos (kurią jis sakė 
iš rašto) kopijos buvo įteiktos visiems 
spaudos korespondentams, ten esan
tiems.

Deja, visa eilė stambiųjų laikraščių jo 
kalbos nepadavė nei ištisai, neigi dides
nėmis citatomis. Vietoj to, buržuazinės 
spaudos korespondentai jo kalbą savaip 
iškraipė ir pridėjo jon to, ko Browderis 
nėra sakęs. Tai ne pirmiena Amerikos 
stambiajai spaudai tatai padaryti su sau 
nepatinkamų žmonių kalbomis!

Nieko iš to, rodosi, niekas negalėjo pa
daryti. Tačiau šiomis dienomis iš Hyde 
Parko, prezidento Roosevelto dvaro, iš
plaukė žinia, kad Browderis turėsiąs at
sakyti už savo kalbą prieš teismą! Žinia 
skelbia, būk prez. Roosevelto “artimas 
prietelius” manąs, kad Browderis turė
siąs būti patrauktas teisman.

Na, už ką gi jis turėtų būti patrauk- . 
tas? Ogi už tai, kad jis pasakęs, jog 
Amei’ikoj yra dirva greitam < perėjimui 

“T^quick transition”) iš kapitalizmo į so- 
. cializmą.

Mes norime savo skaitytojams paduo
ti tą visą Browderio kalbos paragrafą, 
kur jis paminėtuosius žodžius įterpė.

•Štai: i

“Jie (Amerikos kapitalistai) ruošiasi 
gelbėti savo klasinius brolius Europoje 
nuo kylančios revoliucinės darbininkų 
klasės. Jie žino, jog pati Amerika, ne
paisant mūsų darbininkų klasės politinio 
atsilikimo, yra technikiniai, objektyviai 
labiausiai pribrendusi, labiausiai pa
ruošta greitam perėjimui į socializmą; 
tam stokuoja tik masių supratimo ir pa-

< sirįžimo.”
Tai ir viskas, ką Browderis pasakė tuo 

reikalu. Stambioji spauda ir, matyt,
. prez. Roosevelto “artimasis prietelius,” 

žodžiuose “greitam perėjimui” supranta 
“revoliuciją.” Na, tai dėl to, ot, ir reikia 
dabar pulti Browderis ir jo vadovauja
ma Komunistų Partija.

Mums gi rodosi, kad čia nėra nieko 
baisaus. Žymiausi sociologai, žymūs

- Amerikos mokslininkai puikiai žino, kad
- mūsų kraštas yra pribrendęs socializmui. 

Socialistinė santvarka čia galėtų įsistip
rinti greit. Deja, tam kol kas nėra ob
jektyvių sąlygų. Amerikos darbo žmo
nės,—darbininkai, farmeriai, intelektu
alai,—kol kas dar vis laikosi, senosios sis
temos, kapitalistines sistemos. Tik maža, 
palyginti, dalis darbininkų kalba apie so
cializmą. O kol dauguma Amerikos žmo
nių socializmo nenorės, tol socializmo čia 
ir nebus.

Šią tiesą žino ir Browderis ir kiek
vienas apsišvietęs žmogus. Browderis 

^niekad nėra sakęs, kad mažuma žmonių 
kokį nors socialinį žygį darytų prieš 
daugumos norus.

Mums rodosi, todėl ir šis triukšmas, 
kuris dabar bandoma kelti, yra ne vie
toj.

Vilniaus Pašto Ženklai
Kauno spauda praneša, kad greitoj 

ateityj ruošiamasi Lietuvoj išleisti nau
jus paštaženklius (štampas) Vilniaus su
grįžimui prie Lietuvos paminėti. Ženklų 
projektą piešiąs dailininkas Burba.

Indija Netylės
Dabar jau viskas rodo, jog Indijos 

liaudis yra gerai išsijudinusi reikalauti 
laisvės. Atrodo, jie ruošiasi dėl laisvės 
kovoti tuč-tuojau.

Reikia nepamiršti, kad Anglijos val
džia dar per pereitą (pasaulinį) karą sa
kė po karo Indijai duosianti teisę lais
vai gyventi. Indusai paklausė Anglijos 
imperialistų. Jie visais būdais rėmė An
gliją; jie siuntė savo sūnus į karo lauką 
žūti už Anglijos interesus; jie siuntė vis
ką, ką tik turėjo Anglijai, kad ši karą 
laimėtu.

Bet kaip greit karas pasibaigė, taip 
greit ir Anglijos imperiąlist^nės valdžios 
pažadai sutirpo. DabąrMnfeįįibs imperia
listai Jau veda naują ^ar^Dabar ir vėl 
jie nori Indijos kbpįJteVącijąs.- Bet šiuo 
metu Indijos žmonės sako:• atgavote mus 
kartą,—daugiau nebehpgaūsitc.

Indusai Anglijoj teranda draugų tik 
komunistiniam judęjirų^.? Štai šiomis die-;į 
nomis Anglijos Korrfunistų Partija išlei-'> 
do atsišaukimą, reikalaujantį Indijai 
laisvės. Be abejo, komunistai nuoširdžiai 
kovos, kad Indijai būtų duota nepriklau
somybė, kad Indija galėtų savarankiai 
gyventi.

Nepamirškime>: Indijoj yra virš 300 
milijonų gyventojų. Tai kraštas, iš kurio 
padarytum kokias septynias Anglijąs. 
Na, ir tąjį kraštą valdo ir plėšia Angli
joj sėdintieji ponai. Ne tik plėšia, bet 
dargi reikalauja iš Indijos pagalbos sa
vo imperialistinio karo avantūroms!

Dėl Amerikos Lietuvių Kongreso
Pereito trečiadienio “Laisvėje” mūsų 

gerbiami skaitytojai bus matę Amerikos 
Lietuvių Kongreso trijų Centro Komi
teto narių—F. Abeko, J. K. Šarkiūno ir 
L. Joniko,—pareiškimą. Ten pažymima, 
kad socialistai, vadovaujami Grigaičio, 
pradėjo skaldymo darbą ir kad Grigaitis, 
kurio C. Komitetan niekas nerinko, su
sišaukęs kitus tris narius, paskelbė Kon
gresą likviduotu.

Trijų Centro Komiteto narių pareiški
mas sako:

“Nors ALK centro komitetas, dėlei su
sidėjusių aplinkybių, nebegali eiti jam 
pavestas pareigas, bet skyriai ir apskri
čiai kolonijose neprivalo išsiskirstyti tik 
dėltp, kad taip nori vienas žmogus iš 
“Naujienų” redakcijos.

“Mes nuo savęs patariame ALK sky
riams veikti ir ant toliaus. Plėsti Cleve- 
lando suvažiavime ir Scrantono konfe
rencijoje priimtą programą, pritaikant 
ją. prie tuoj autinių reikalavimų, laikas 
nuo laiko iškylančių kolonijose, kaip tai: 
ateivių teisių gynimas, už palaikymą ci
vilių laisvių, už taiką, už teikimą para
mos Lietuvos žmonėms, ypač vilniečiams, 
ir tt. Matant reikalą, sulyg kolonijos 
draugų nuomone, galima persiorgani
zuoti ir pasirinkti kitokį vardą. Svarba 
ne pasivadinime, bet darbe—jungime 
Amerikos lietuvių vienybėn už šviesesnę, 
malonesnę ateitį; už plėtimą kultūros 
Amerikos lietuviuose.

“Virš visko mes perspėjame ALK sky
rius nesiųsti nei vieno cento Grigaičio 
nurodytai ypatai. Kolonijų organizaci
jos turi teisę ir privalo sunaudoti pačių 
savo sukeltus pinigus tokiem tikslams, 
kokiem jie buvo sukelti.”

Mūsų nuomone, ALK -skyriai turėtų 
kuoveikiausiai imtis energingesnio dar
bo. Reikia kviesti talkon visas vietų lie
tuvių organizacijas, sutinkančias gelbė
ti Lietuvos žmonėms. Šiuo metu Vilniaus 
krašto žmonėms pagalbos teikimas tu
rėtų būti pirma.ęiįtpiĮii dar^J

Dies Reikalauja Daugiau Pinigų
Reakcinis Dies Komitetas, kuris neva 

tyrinėja “anti-amerikinius elementus” 
Amerikoj, o tikrumoj puola komunistus, 
darbo unijas, laisvės ir demokratijos ša
lininkus, vėl reikalauja daugiau pinigų. 
Šiuo kartu jis pareikalavo iš Jungtinių 
Valstijų kongreso net $100,000 savo dar
bams. Kongresas turėtų neduoti jam nei 
vieno cento! Dies ir jo šalininkai tik 
eikvoja piliečių pinigus ir tuo pat kartu 
sėja Amerikos gyventojų tarpe nesutiki
mus. Dies į talką pasikviečia visokias 
visuomenės išmatas, kaip Ben Gitlow, 
McCuistion ir kitus, kurie neturi nei są
žinės, nei žrhoniškumo, o skelbia prieš 
darbininkus ir unijas visokius melus. Po-
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įti! < ^ahatma Gandhi (nuoga krūtine) vaikštosi po posėdžio Delhi mieste, kuria
mu įbuvo pareikalauta, kad indusai trauktųsi iš valdžios, protestuodami prieš 

’ > į i H Anglijos imperialistus, atsisakančius suteikti Indijai laisvę.
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T Atvirai Kalbant
Kariautų Jei Nebijotų

Dabartinis Anglijos - 
Franci jos - Vokietijos ka
ras atrodo vaikų taip va
dinamo skiniuko žaislu. Vie
nas kur nors iš už sąsparos 
pyptelėjo ir pasikavojo, o 
kiti jo j ieško. Lygiai tokį 
skiniuko lošį lošia ir mini
mas karas. Francūzai palei
džia kelis patrankų šūvius į 
Vokietijos pusę, tai paskui 
porą dienų laukia, kol vo
kiečiai praneš, kur jie pa
taikė. Tuom patim atsimo
ka ir vokiečiai: paleidę po
rą šūvių, laukia, iki francū
zai praneš,1 kur pataikė.

Arba vėl: pasivarę kelias 
pėdas pirmyn, francūzai 
grįžta atgal mieruodami, 
kiek pėdų bei colių užkaria
vo. O kuomet tie grįžta at
gal mieruodami pėdas, vo
kiečiai, pasivarę pirmyn, sa
kosi atmušę priešo atakas!

Kariauja ir bijo. Bijo to
dėl, kad kaip vieni, taip ir 
antri stovi ant išakijusio 

/ledo platformos ir slidu ir 
nesaugu. Karas kartais ga
li išmesti tokią kazyrą, kad 
jau tik ant Marso galėtų 
pasislėpti karo ruošėjai.

Anglijos Chamberlainas, 
tai antras Donkišotas. Ka
da Hitleris grobė Čechoslo- 
vakiją ir vėliaus-—Lenkiją, 
jis tupėjo po savo “ambre- 
liu.” O dabar, kada Hitleris i 
tas šalis suvalgė be duonos 
ir druskos, Chamberlainas 
kariauja už tų šalių nepri
klausomybę! Tai karas su 
vėjinio malūno sparnais. 
Skirtumas tik tame, kad 
Donkišotas pats su malūno 
sparnais kariavo, o Cham
berlainas kariauja su Angli
jos ir Franci jos motinų sti
liais.

Jeigu jau pati Čechoslo- 
vakijos ir Lenkijos liaudis 
neišsikovos sau laisvę bei 
nepriklausomybę, tai tokio. 
C h a m b erlaino atkariauta 

toms tautoms nepriklauso
mybė, viso labo bus tik 
žiauri močeka, siratų šei
moj.

Kad Nors Vištos Protą 
Turėtų

Jeigu kuris manė, kad 
taip vadinami ponai valdi
ninkai turi bent tiek' proto, 
kiek paprasta višta, tai toks 
brolis "padarė antrą klaidą 
savo gyvenime—pirmą klai
dą padarė gimdamas, o an
trą taip manydamas. Len
kijos ponai valdininkai, iš
dūmę iš savo šalies, o apsi- 
burdavoję Paryžiuj, “val
do” Lenkiją! Juk iš tokių 
“valdininkų,” net ir Lenki
jos žvirblis, nesitverdamas 
juoku, voliojasi patvoryj 
nei durnaropių užlesęs.

Tačiauš Lenkijos valdi
ninkai tik pamėgdžioja sa
vo pusbrolius caristus ru
sus. Juk ir Rusijos ponai 
činovninkai, nuo revoliucijos 
išdūmę į užrubežį, “valdė” 
Rusiją! Jie turėjo net ir 
savo carą išsirinkę ir tol 
“valdė” Rusiją, kol pralat- 
ravojo išneštą iš tos šalies 
auksą. Kaip tik pinigyčiai 
pasibaigė, iškriko nei Grigo 
bitės ir patys “valdininkai.”

Toks finalas bus ir Len
kų ponų “valdžios.” Jie tol 
žvangins taurėmis ir dai
nuos: “Ješče Polska nezgi- 
nela,” kol prašvilps tą visą 
aukso grobį, kiek jie jo pa
sigrobė. O kaip tik auksas 
pasibaigs, tai iš tos “val
džios,” neliks nei Virbalio 
Magdei dantims pasikrapš
tyti šipuliuko.
Vis Tie “Nevidonai Rusai” 

Kalti
Teisingai yra sakoma: 

“Ar tu eisi per dvarą ar 
aplink dvarą, vistiek gausi
mušt.” Tai lygiai tokia lo
gika vaduojasi ir nekuri 
Amerikos lietuvių spauda, 
Lietuvos-Sovietų sutarties 
klausime.. Ar Sovietai būtų kite

nui Dies geri visi, net ir žmogžud^įą^ 
bile tik jie sutinka niekinti Komunistų 
Partiją ir abelnai darbo žmonių judėji
mą!

Dies Komitetas yra pavojingas Jung
tinėms Valstijoms. Pereitą sekmadienį 
Hearsto laikraščiai, ■ pasiremiant Dies 
Komiteto “informacijomis,” skelbė, kad 
Jungtinėse Valstijose yra tarpe “7,000,- 
000 ir 8,000,000 neištikimų žmonių.”

Sulyg Hearsto spaudos ir Dies Komi
teto “ištyrimų” Amerikos reikalams yra 
“pavojingi” ne vien Komunistų Partijos 
ir įvairių darbo unijų nariai, bet net pa
šalpos draugijų, abelnai kultūros draugi
jų nariai ir mokytojai.

Dies Komitetas tokiais žygiais ne vien 
išeina prieš Amerikos garbingas laisvės

ėję pro Lietuvą, ar per Lie
tuvą, vistiek būtų buvęs 
vienas ir tas pats burnoji
mas.

O tų laikraščių redakto
riai jau nėra maži vaikai. 
Jau be močios pagelbos at- 
sisagsto ir užsisagsto keli- 
naites. Skaitosi dar ir lite
ratais ir net mokytais vy
rais, bet... O t, nepajėgia 
suprasti to, kad Lietuvos- 
Sovietų susitarimas jau įvy
kęs faktas ir toks priešgyna 
žmogus, koc ir ugnim ant 
Sovietų spjaudys, ar iš pik
tumo eksplioduos, ‘ Sovietų 
armijos neišvys iš Lietuvos, 
o Vilnių nepavers Sodomos 
ir Gomoros griuvėsiais.

Juk kuris tik turi po savo 
kepure pavožęs ne kopūstą, 
bet galvą, turėtų suprasti

tiek daug, kad Sovietų įta
ka Lietuvos sermėgiaus 
būklę bei jo užuitą sąvoką 
pakreips geresnės ir švie
sesnės ateities link. Tik tas, 
kurio krūtinėj tabaluoja po
niška širdis, o skanumynais 
prikimštas pilvas, tos tiesos 
gali nesuprasti. Tokie žmo
nės, burnodami prieš Sovie
tus, dedasi pasitarnaują 
Lietuvos žmonėms. Bet tas 
jų pasitarnavimas yra ly
giai toks, kaip ano varijoto 
pasitarnavimas n e 1 a įmin
gant pakaruokliui, kad no
rėdamas paliuosuoti nelai
mingąjį sliuogė dar pusgy
viu pakaruokliu prie virvės.

Mums, amerikiečiams, ro
dosi reikėtų tik pasveikinti 
tą Lietuvos-Sovietų susita
rimą ir, reikalaujant at- 
steigti demokratiją Lietu
voj, teikti kaip moralę, taip 
ir materijalę pagelbą savo 

i broliams ir seserims. Bet 
I atsiranda žmonių, kurie no
rėtų, kad tik ponai būtų 
žmonėmis, Smetona amži
nas Lietuvos “prezidentas,” 
o Smetonienė — konstituci
ja.

Senas Vincas.

Žioplas Tulu Politikierių 
Ožiavimas

Washington. — Ameri
kos, Anglijos ir Japonijos 
atstovai nedalyvavo Sovie
tų atstovybės pokily j e, su
ruoštame paminėt 22-jų me
tų sukaktį nuo socialistinės- 
sovietinės revoliucijos.

(Tai kvailas tų ponų ožia
vimas.)

DARBININKŲ
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
<530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2-7964

ŠIRDIES PLAKIMAS
Gerb. daktare. Aš mačiau 

daug kartų jūsų patarimus 
‘.‘Laisvėj,” taigi dabar ir man 
prieina prašyti patarimo.

Jau kokie Itrys mėnesiai, 
kaip man pradėjo apie širdį 
negerai darytis. Pirmiausiai 
pradėjo užeidįnėt — širdis 
smarkiai plakt. Ir tarpais per
bėga smarkūs diegliai per 
krūtinę. Ir tarpais lyg kaip ir 
stabteli širdis. Negaliu ir pats 
suprasti. Taipgi užeidinėja no
ras vemt. Ir labai greitai išsi
gąstu bile ko.

Išpradžių tas viskas užeida
vo labai skaudžiai, o dabar 
lęngviau, bet vis yra labai ne
gerai. Kaip kada kokią dieną 
būna viskas gerai, jaučiuosi 
sveikas, ir, rodos, jau daugiau 
neateis tie negerumai, bet kas 
tau.

Nors esu bedarbis ir darbo 
negalima gauti, bet norisi būt 
sveikam ir gyvent. Aš esu 44 
metų amžiaus. Taigi malonė- 

mano prašymą išpildyti,

už tai tariu ačiū iškalno.
Vakar ir Šiandien blogai 

jaučiuos, negaliu valgyti, šį 
rytą atsikėlus už valandos tą
sė vemt, potam buvo geriau 
kiek laiko, bet dabar ir vėl ne
gera. Ir širdis, rodos pergreit 
plaka. Lauksiu jūsų patarimo.

Atsakymas

Asmeniškai dalykų neišty
rus, neišegzaminavus, tikrai 
negalima tarti. Iš šito Jūsų, 
aprašymo nedrįsčiau sakyt, 
kad Jūsų širdis nesveika. To
kių požymių gali būti ir nuo 
kitokių trūkumų. Sakysim, 
Jums viduriai — skilvis ir žar
nos gali būt netvarkoj. Gali 
būti perdaug rūgimo ar taip 
kokio nemalimo, o tatai gali 
atsiliepti ir į širdį, i nervus, į 
visa ką. Mat, viduriuose pasi
gamina medžiaga kūno gyvy
bei palaikyti. Jei kokių tos 
medžiagos dalių esti perma
nai, tai ilgainiui irfia dalig kas 
gesti organizme.

Jums, be abejo, permaža vi
taminu ir mineralų. Bedarbiui

ir demokratijos tradicija^, bet tuo pat 
kartu, skelbdamas visokius melus, išmis- 
lus, sėja tarpe šios šalies žmonių nepa
sitikėjimą link vienas antro, kursto vie
nus prieš kitus ir ruošia katastrofą. To
dėl, ne tik Dies Komitetas neturėtų gau
ti pinigų, bet kuo greičiausiai jis reikia 
paleisti, kaipo priešamerikinis, kaipo la
bai žalingas!

Ir tarptautiniuose santykiuose Dies 
Komitetas yra žalingas, jis skleidžia me
lus Sovietų Sąjungos antrašu ir tuo kar
tu kenkia draugiškiems santykiams tar
pe Jungtinių Valstijų ir "Sovietų Sąjun
gos; kenkia ir biznio reikalams tarpe 
šių kraštų, iš kurio daugiau pelno Ame
rikos žmonėms, negu SSSR.

Todėl nei cento Dieso Komitetui!

sunku visa ką ištesėti. O Jums 
paprastas, nesugadintas mais
tas, galima tikrai sakyti, pa
dės prašalinti daug nesmagu
mų. Dėl mitimo trūkumų išsi
vysto visokios ligos.

Jums gali būti ir aukštas 
kraujo slėgimas. Tai labai 
dažnai pasitaiko. Ir tai yra vi
suomet rimtas dalykas. Kaip 
ten nebuvę, Drauge, kreipki
tės kur į ligoninę ar į kliniką, 
jei gydytojo neįstengiate ap
lankyti. Jums būtų naudon 
netik gamtinis maistas, bet 
dar ir vitaminų preparatai: 
žuvies kepenų aliejus arba jo 
sutirštintos kapsulės; džiovin
tos bravoro mielės, gal ir tūlų 
liaukų preparatai.
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Pulkovo Astronomi
f •

jos Observatorija
Šiemet suėjo šimtas me

tų, kai veikia Rusų Astro
nomijos Observatorija Pul
kovo kalnelyje arti Lenin
grado; ir per tą laiką jinai 
išgarsėjo visame pasaulyje 
savo mokslininkais ir mok
slo darbais.

Pirmoji Rusijos astrono
mijos observatorija buvo įs
teigta Petro Pirmojo 1725 
metais, tai 214 metų atgal; 
bet ji sudegė su visais in
strumentais, pagyvavus tik 
22 metus. Antroji observa
torija buvo įkurta Peter
burgo viduryj, bet dulkės 
ir virpėjimai žemės nuo va
žinėjimų gatvėmis trukdė 
tčmyti per teleskopą žvaig
ždes, planetas, mėnulius ir 
kometas.

Pagalinus, buvo pastatyta 
puikūs observatorijai rūmai 
Pulkovo kalnelyje, 13 kilo
metrų nuo miesto, apsodin-j 
ti medžiais, apsaugai nuo, 
dulkių ir vejų; įtaisyta ge-. ... 
riausi tada žinomi moksli-' 1R0S’ 
niai įrengimai, ir naujoji 
observatorija atidaryta 
1839 m. rugpjūčio mėn.

Per mažesnįjį šios obser
vatorijos teleskopą, tiktai

refraktorius Chicagos Uni-I 
versitete turi tik 40 colių | 
skersainyj, o garsiosios : 
Greenwich© observatorijos] 
teleskopas refraktorius An- i 
glijoj—tiktai 28 colius.

Viena iš pareigų, kurias I - 
atlieka sovietinė observato-1 
rija Pulkovo, tai tikrai nu- j 
statyt laiką, ir jis nustato-1 
mas su tokiu akuratnumu,i 
kaip kad jeigu sekundą pa
dalintum dar į šimtą dalelių 
ir pasakytum, kuri tai 'se
kundos dalelė yra. Tas gi 
laikas perduodamas bevie
liu telegrafu visai šaliai, i —

Apart tikriausių moksli-] 
nių instrumentų, Pulkovo 
observatorija turi puikiau
sią pasaulyje astronominį 
knygyną, kur, be kitko, yra 
ir 15-to ir 16-to šimtmečių 
astronomu rankraščiu, Ko- 

t t /
perniko, Steflerio ir kitų.

orge Airy, direktorius An
glijos Greenwich observato- 

kiekvienas astrono
mas,

Čia matome Sovietu Sąjungos Raudonąją Armiją Vakarų Baltarusijoj, kuri 
pribuvo išlaisvinti savo tautiečius iš po lenkų ponų jungo.

Gyventojų Skaičius
Sovietų Sąjungoj

Sovietų Sąjungą sudaro 11-ka respublikų. Per pasta
rus trylika metų gyventojų skaičius visose respublikose 
žymiai paaugo, žemiau paduodame gyventojų skaičių 
kiekvienoj respublikoj, kiek joje buvo 1926 metais ir kiek 
yra dabar — 1939 m.

1. Rusų Soc. Fed. Sovietų Resp. .. 
Ukrainų Soc. Sov. Respublika .. 
Baltrusių Soc. Sov. Respublika .. 
Azerbeidžano Soc. Sov. Resp? .
Gruzinų Soc. Sov. Resp.................
Armėnų Soc. Sov. Resp.................
Turkmėnų Soc. Sov. Resp...........
Uzbekų Soc. Sov. 
Tadžikų Soc. Sov. 
Kazachų Soc. Sov. 
Kirkizų Soc. Sov.

Visoje Sovietų Soc. Rosp. Sąjungoje 147,027,915
Reikia nepamiršti, jog pastaruoju laiku

tapo paliuosuota ir prijungta prie Baltrusių Soc. Sov. 
Respublikos 4,800,000 baltrusių gyventojų, kas sudaro 
dabąr tos respublikos gyventojų skaičių iki 10,367,976. 
Taipgi Vakarinės Ukrainos kraštas tapo prijungtas prie 
Ukrainų Soc. Sov. Respublikos su 8,000,000 gyventojų. 
Taigi dabar Ukrainų Soc. Sov. Respublikos gyventojų 
skaičius yra 38,960,221. O visoje Sovietų Sąjungoje da-

tačiau, bar randasi 183,267,186 gyventojai.

2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Rpsp. .
Resp. S
Resp.
Resp.

1920 m.
.. 93,457,996
.. 29,042,934
.. 4,983,240
.. 2,313,744
.. 2,677,233

881,290
998,154

.. 4,565,432

.. 1,032,216 
... 6,073,979 
.. 1,001,697

1989 m.
109,278,614
30,960,221

5,567,976
3,209,727
3,542,289
1,281,599
1,253,985
6,282,446
1,485,091
6,145,937
1,459,301

170.467.186 
iš Lenkijos

I barzdotos Moterys — Kodėl?
Cirkuose ir keistenybių 

vietose kartais būna rodo
mos moterys su barzda. Kai 
kada, tiesa, tai būna tik 
moteriškai aprengtas vyras. 
Bet pasitaiko ir barzdotų 
moterų.

Ilgą laiką trūko moksli
nio išaiškinimo, kodėl mo-

randa pas ją įvairių vyriš
kumo ženklų. Tokie berniu
kai ir mergaitės, 
jaunučiai miršta.

Būna atsitikimų, jog pas 
sveikai subrendusią moterį 
ar merginą pradeda augt

viršinkstinę liauką. Jinai 
susidaro iš dviejų sluoks
nių. Vienas ir kitas sluoks
nis išdirba ir leidžia i krau
ją stiprius skirtingus syvus- 
hormonus, kurie reikalingi 
sveikam kūno veikimui.

Bet pas negimusius kū
dikius yra dar trečias liau
kos sluoksnis, viduryj tarp 
anų dviejų sluoksnių. Prieš

DIDIEJI SOV. SĄJUN
GOS MIESTAI

Sovietuose yra 82 mies-

dasi gyventojų šiais metais 
(1939). Iš palyginamųjų 
skaitlinių pamatysite, jog 
miestų gyventojų skaičius 
per pastaruosius 13 metų 
milžiniškai paaugo. Yra 
daug miestų, kurių gyvento
jų skaičius dukart ir tris
kart pakilo. Yra net ir to
kių miestų, kurių 1926 me
tais visai nebuvo ant žemė
lapio, o per trylika metų 
išaugo į didelius miestus.

Suskaitymas Sovietų Są
jungos gyventojų tapo pra
vestas pradžioje šių metų.

Žemiau

skauduliai tarp dvieju šiuo- P° Mį
1 J . 100,000 gyventojų. Pirmoji 

rubrika žemiau telpamu 
skaitlinių parodo, kiek ta
me mieste gyveno 1926 me
tais, o antroji — kiek ran-

ksnių viršinkstinių liaukų, 
tada tartum atgyja viduri
nis sluoksnis, kurs papras
tai išnyksta pirm gimimo.

kuris nori būt prysa- i įerjs ąpželia barzda. Dabar
kyje savo profesijos, turėtų jjs jau yra. Tą išaiškinimą^..^ ____________ _c.____

patiekė Johns Hopkins Uni-„gemant kūdikiui, šis sluok- 
versiteto profesorius H. H.isnis paprastai išnyksta. Bet i Bet šiaip ar taip, pradeda

ML™ DolvLoi FlifL j Young, šiomis dienomis kai-1 retkarčiais
InaZJ 1/dljlldl, 1/lUv“: bedamas susirinkime New kūdikis ge 

' Vavl/n IXAnfliAinna A Ir o rLu'n i _ Iručiu n vha

atsilankyt į Pulkovą.
jis jau yra. Tą išaiškinimą

; pasitaiko, jog 
gema su neprany-

Yorko Medicinos Akademi-Į kusiu arba augančiu viduri- 
jos: | niu sluoksniu viršinkstinių

Barzda moteriai išauga] liaukų. Tokiame atsitikime 
todėl, kad pasireiškia tūlas! berniukas sparčiai “vyriš- 
nesveikas dalykas viršinks-i kėja” ir iki 3-7 metų jau 
tinėse (adrenalinėse) liau-'būna visai lytiškai subren- 
kose, arba gliandsuose.

Prie vieno ir kito inksto želia barzda, kūnas apauga nuo tokių vyriškumo ženk- grąsina 
iš viršaus yra po vieną šiurkščiais plaukais ir atsi- lų. —N. '

iš tarpliaukės išsidirbti ir 
plaukt į kraują tokie syvai, 
kad nuo jų ir auga mote
riškei barzda. Negana to. 
Moteriškė tuomet darosi 
panaši į vyrą, “kampuota.” 
Bet per operaciją išpjovus 
tuos liaukų skaudulius, ji-

“Gasomatas” Auto
mobilių Patogumuilis SkirtumasStruvė numatė 1843 

sirodžiusią kometą, 
m. surado tamsųjį ratą (ar-1, _____
ba “žiedą ’) ap.e Saturno I Raj kurių medžiagų te- 
L’ianetą. į rejkia tiktai mažyčio biske-

Kitas teleskopas atskira- j kad augalas ar gyvis 
me bokšte turi 30 colių dia-' galėtų augti ir sveikas būti, 
metre (skersainyj), ir savo j geį jeigu to biskelio nėra, 
laiku jis buvo didžiausias Į ^aį bloga gyviui ar augalui, 
pasaulyje. 1 ai čia Pulkovo. rpaįp antai, sveiko žmogaus] 
observatorijoj buvo Pa^a"ikūne tėra tik labai mažytis] 
minti ir pasauliniai žinomi truputėlis 
žvaigždžių katalogai. ]

O 1908 m. tapo atidaly- , 
tas šios observatorijos sky- ] veikimui, 
rius Simeize, Kryme, jau su 
teleskopu, kurio žiūrono di
dysis stiklas turi 40 colių 
diametre. i

m. pa- 
o 1851

Forest Hills, L. L, išrado ir
dęs; o mergaitės veidas ap- nai vėl pradeda pasiliuosuot' užpatentavo prietaisą, kuris

! . U,...,. J.. 1 ,-- - ..... __ I n'i'ocino 7i'nt clzoirii'ii

vaorganiško valio, 
bet tas truputėlis reikalin-1 
gas sveikatai ir normaliam!

reikalingas, kad žmogus ga- 
i lėtų matyt. Šis vitaminas 
panaujina sluoksnelį maty
mo medžiagos plačioje galū- 

Galima užaugint tomeites nėję regėjimo nervo, reti- 
Ši Rusijos observatorija; ir kitas daržoves be žemės, * noje, užpakalinėje vidujinė- 

yra atidengus daugiau kai]) vartojant tik skystį, kuria-1 je dalyje akies “obuolio.”
Žiūrint šviesoje arba į bi

le matomą daiktą, ta me
džiaga keičiasi, praranda 
savo melsvai - rausvą spal

VITAMINAI PRAMONĖJE—AKIŲ TAISYTOJAI

Tomeičių Auginimas 
Skystime

600 naujų žvaigždžių ir 7 mc yra ištirpinta reikalin-. 
kometas ir išleidus eilę mo- gų tom daržovėm medžią-1 
kslinių veikalų astronomi- gų, 
jos klausimais. ' Tomeitės buvo auginamos

Dabar girdime apie daug į skystyje, turinčiame vie-
didesnius teleskopų stiklus; nuoliką skirtingų elementų, va. eikvojusi. O jeigu ji-

seka skaitlinės:
1926 m.

2,029.425
1,690.065

513.637
417.342
453.333
222.356
420,862
323.613
294.044

1989 m.

4,137,018 
3,191,304 

846,293 
833,432 
809,347 
644,116 
604,223 
585.005 
519.175 
510.253 
500.662 
462.395 
445,476 
425 544 
405,589 
401,665 
390,267 
375,860 
326,836 
298,065 
289,188 
285,069 
281.091 
280.716 
273,127 
272,403 
255.196 
253.655 
245.863 
243.380 
240,145 
238.772 
230,528 
222,427 
216,131 
213,007 
206,432 
203.946 
200,031 
199.364 
197,621 
189,999 
188,808 
175,740 
172,925 
172,468 
169,538 
167,424 
167,108 
165.937 
159.864 
157,145 
156,677 
155,081 
148,129 
147,829 
145,870 
144,169 
143,181 
142,678 
141,215 
139,011 
134,346 
132,978 
130,305 
129,417 
127,172 
126,580

, sumažint skaičių 
darbininkų gazolino stoty
se. Savo iš radimą jinai pa
vadino “Gasomatu.”

Kada automobilistui pri
reikia gazolino bei aliejaus, 

tus vien tiktai ant virtuvi- jis įmeta į prietaisą kiek 
nių pečių, nekalbant apie metalinių pinigų ir už tiek 
kitus dirbinius. —M.

4.
5.
6.
7.
8.

1. Moskva
2. Leningrad
3. Kiev

Charkov 
Baku 
Gorki j 
Odessa 
Taškent

9. Tbilisi (Tiflis)
10. Rostov p. Dono 308103
11. Dnepropetrovsk
12. Staiino

Stalingrad 
Sverdlovsk 
Novosibirsk 
Kazan 
Kuibišev 
Saratov 
Voronež

20. Jaroslavl
21. Zaporožje
22. Ivanovo
23. Archangelsk
24. Omsk
25. čeliabinsk

Tula 
Perm 
Astrachan 
Ufa

30. Irkutsk
Makeevka 
Minsk 
Alma-Ata 
Mariupol 
Kalinin

Vitaminas A yra būtinai, paleidinėjo tuos darbinin
kus, kurie dėl regėjimo silp
numo negali nupalyvot dir
binius lygiai tokia spalva 
kaip reikalaujama. Bet pas
kui fabriko vedėjas išgirdo, 
jog tų darbininkų akys gal 
ištikrųjų geros, tik gal jie 
nevalgo tokio maisto, kuria
me būtu kiek reikiant vita
mino A, palaikyt regėjimą 
geroj tvarkoj.

Fabriko vedėjas tad pla
čiau apsipažino su valgiais, 
turinčiais daugiau to vita
mino ir patarė naudot juos 
savo darbininkams.
tokių valgių yra pienas, 
kiaušiniai, šviežios 
vės ir ypatingai

liai neatpildoma vitaminuAmerikoj ir kitur; bet jie i ir manyta, kad šių elemen- . . . 
yra skirtingos rūšies, vadi- tų pilnai užtenka tomeitėms A’ tai lr sllPneJa matymas, 
narni reflektoriai (atspinde-’ gerai augti, 
tojai), kurie yra įdubusiai i 
ištekinti, nusidabruoti kaip 
veidrodžiai, ir taip sukuo
pia “dangaus” kūnų šviesą, 
o neperleidžia jos per stik
lą. Tai nuo šių teleskopinių 
veidrodžių yra stebimi ir 
fotografuojami erdvių kū
nai.

Pulkovo-Simeizo gi obser
vatorijos teleskopai yra re- 
fraktoriai, reiškia, per juos, 
kaip per milžiniškus žiūro
nus, tiesiai yra stebima bei 
fotografuojama žvaigždės, 
planetos, kometos, mėnuliai, 
dausų miglynai ir kt. Taigi 
stiklas refraktoriaus teles
kopo turi būt kur kas tobu
lesnis, ir jis nepalyginamai 
sunkiau pagaminti. Todėl ir 
Amerikoj didžiausias tiesio
ginio žiūrėjimo teleskopas

♦

Bet štai Calif ornijos 
Žemdirbystės Kolegijos pro
fesoriai taip grynai apvalo 
tą tomeičių maistą, kad ja
me nelieka nė mažiausio 
krislelio elemento molybde- 
no; ir mėgina tada auginti 
tomeites tiktai grynais vie
nuolika minimu elementu 
skiedinyje.

Kas pasirodo? Ogi per 
keletą savaičių jau tik skur
sta auginamos tomeitės. 
Įdėjus gi į skiedinį kiek 
molybdeno, jos pradeda at
sigriebti ir paskui vėl gra
žiai auga. —J. C.

London, lapkr. 8. — Vo
kietijos lėktuvai užpuolė ry
tinius Anglijos pakraščius, 
bet anglų lakūnai nuviję 
juos šalin.

Patyrimas Fabrike
Westinghouse fabrikas 

Mansfielde, Ohio, pirmiaus

Išradimas Buliam, Ožiam
Praeitą savaitę buvo už

patentuotas Washingtone 
prietaisas, kurio pagalba 
būtų galima atpratinti bu
lius nuo badymo, o ožius 
nuo sauvališko mušimo ka
kta. Šis išradimas yra tam 
tikra elektros batarejukė, 
pririšama buliui ar ožiui 
prie kaktos. Kada vienas 
duria ar kitas kakta muša, 
tai elektra taip skaudžiai 
dilgteli į kaktą, jog smar
kuolis keturkojis po vieno 
kito mėginimo jau susival
do ir išmoksta mandagesnio 
apsiėjimo. —C.

Tarp

daržo- 
morkos. 

Bet kad dalis darbininkų 
visai nenorėjo įvairių val
gių, kurie turtingi šiuom vi
taminu, tai jiem buvo duo
dama nuryt po truputį pa
ties vitamino A pavidale 
carotene aliejaus.

Ir nuo to žymiai pagerėjo 
tų darbininkų regėjimas. 
Antai, kur pirmiaus fabri
kas turėjo atmest 17 dirbi
nių iš kiekvieno tūkstančio 
dėl prastai nutaikytos spal
vos, tai dabar tenka dėl to 
atmest tiktai 3 iš tūkstan
čio. Dalykas, vadinasi, pa
gerėjo beveik šešta tiek. 
Tuo būdu kompanija mini
mame fabrike sutaupo 5 
tūkstančius dolerių per me-

is.
14.
15.

ilS-
I gauna į savo mašiną gazo
lino ir aliejaus. Prietaise 
yra pumpos, kurios išpum-!i£ 
puoja tik tiek, už kiek už
mokėta.

Jeigu automobilistui rei
kia įrankių pasitaisyt maši
ną, tai atsidaro tam tikra 
dėžė su įrankiais, kurie pri
rakinti ant retežių; ale kol

18.
19.

LEKIANTIS TANKAS
Pastaruoju laiku Jungti

nėse Valstijose yra išban
domas lengvas skraidantis 
tankas. Jis galįs lėkt po 90
mylių per valandą, o kai nu- ■ 
sileidžiąs, tai jo sparnai nu
imami, pro pryšakinę tanko .. , , t ,
angą išlašamas vienas kul- ps nepadeda jrankių atgal 
kasvaidis. Tanko bokštelyje i dezę, tol atsisako d__~„ 
yra kanuoliukė ir dar vie
nas kulkasvaidis. žeme šis, 
lengvas tankas keliauja ant1 
trijų ratų; bet jį varo to 
paties propelerio sukimasis, 
kaip ir ore.

Lietuvis Garb. Pulkininkas
Sąjunga Pirmųjų Šeimy- 

1 nu Virginijoj, Amerikos 
valstijoj, suteikę lietuviui 
Juozui J. Bačiunui garbės 
pulkininko laipsnį. Tai gar
bei buvo 240 kandidatų iš 
48 valstijų, o ją gavo tiktai 
po vieną asmenį iš kiekvie
nos valstijos, ir Bačiūnas 
buvo tarp laimėtojų. Jis pa
gerbtas ypač už pasidarba
vimą turizmo - kelionių ir 
vasarviečių srityje. Seniaus 
Bačiūnas b e n d r adarbiavo 
Amerikos lietuvių spaudoje. 
Jis yra SLA narys.

26.

28.
29.

» dirbti 
pumpos, varančios gazoliną 
bei aliejų.

Yra ir automatiškai vei
kiančios vandens ir oro dū-i36. vorošiiovgrad

37. Vladivostok
38. Krasnodar 

i 39. Erivan 
40. Chabarovsk

Krivoi Rog 
Krasnojarsk 
Taganrog 
Iževsk

45. Čkalov
46. Groznij 

Stalinsk 
Vitebsk

49. Nikolaev 
Karaganda 
Nižnij Tagil 
Penza 
Smolensk 
šachty 
Barnaul

dos.

yra didžiausia

vergėją Jinai 
“sa

DIDŽIAUSIA GROBIKE 
IR PAVERGĖJA

Anglija 
pasaulyje svetimų tautų 
grobike ir
neturi nė 50 milionu 
vų” gyventojų, bet valdo 
460 milionų įvairių tautų 
žmonių ir išnaudoja 40 mi
lionų ketvirtainių kilomet
rų plotus.

. GOTENHAFEN
Vokietijos valdžia pavadi

no Gotenhafenu atimtą iš 
Lenkijos Gdynia; tai todėl, 
kad go tai-vokiečiai jau 2,- 
000 metų atgal laivais ten 
atplaukę iš Skandinavijos. 
Gotenhafen reiškia Gotų 
uostą.

31.
32.
33.
34.
35.

41.
42.
43.
44.

47.
48.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56. Dneprodzeržinsk 

Magnitogorsk 
Gomel 
Kirov 
Simferopol 
Tomsk 
Rybinsk ' 
Samarkand 
Kemerovo 
Poltava 
Ulan-Ude 
Ordžonikidze 
Ašchabad
(Pabaiga ant 4-to pusi.)

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

336.717
174,230 
151,490 
140.300 
120.128 
179.023 
175.636
219.547
121,612
114.277
55,744

111.460
76.774

161.684
59.307 

155.005 
119,776 
184.301
98.537

108,129 
79,421 

131.803 
45,395 
63.920

108,413
71,765 

107,980 
161,843 
64.613 
52,045 
38,228 
72,261 
86,444
63.211

123,283 
97,087 

3,894 
98.857 

104,909

38.820 
91,924 
78,520 
41,043 
73,858 
34,150

86,409 
62,097 
87,213 
92,274 
55,546 

105,206
21,726 
91,984 
28,918 
78,346 
51,593

*4 ■ 
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Ketvirtas puslapis LAISVE Penktadienis, Lap.

iš Lietuvos Draugi] Komiteto Raštinės
Atskaita Lietuvos Draugų Komiteto už Liepos, Rugpjūčio 

ir Rugsėjo Mėnesius, 1939 Metų

ĮPLAUKOS LIEPOS MĖN.

Brooklyn, N. Y., per J. Stankaitienę ......................... $5.20
Elmhurst, L. L, per J. Dirvelj............................................. 25
Ashland, Pa., per P. Urboną ..................................  1.00
Newark, N. J., per J. žilionj ......................................... 3.30

Viso ........................................................................ 9.75
ĮPLAUKOS RUGPJŪČIO MĖN.

Hudson, Mass., per J. Jaskevičių ................................... 30.00
ĮPLAUKOS RUGSĖJO MĖN.

Philadelphia, Pa., per J. Smith ................................... 9.80
Folsom, Pa., per P. Dudonienę ................................... 2.00
Monongahela, Pa., per J. Adomaitį ............................. 1.70
Barre Plains, Mass., per J. Bublį ................................. 1.00
Plymouth, Pa., per O. Miliauską ........................................50
Brooklyn, N. Y., per C. Mockų ..................................... 1.00
Per “Laisvę” (nepažymėta nuo ko) ...................... * . . . 1.00
Hillside, N. J., per A. Zaparko ...................t...........................................50
Cleveland, O., per J. Rudį ........................................... 4.00
San Francisco, Calif., per V. Sutkienę ....................... 5.00
Bridgewater, Mass., per J. Kalvelį ............................... 5.00

W. C. McCuistion (kairėj), Dieso komiteto liudy
tojas prieš komunistus ir CIO. Bet tas nabagėlis, 
kai tik paliudijo,” tuojau tapo suareštuotas kaipo 
dalyvis žmogžudystėj, kurioj buvo nužudytas jūri- 

ninku unijos veikėjas New Orleans mieste. . .
Štai tau, Jurguti, ir devyntinės!

aos klodai.
Visi šie geologų atradi

mai dabar tiriami ir netru
kus jie bus pradėti eksplo
atuoti.

(Iš “Lietuvos Žinių”)

Sukilėliai Žudo Ja
ponų Oficierius

69.
70.
71.
72.

173.

ĮVAIRUMAI
(Tąsa nuo

Tambov 
Kostroma 
Kursk 
Murmansk 
Sevastopol

3-ėio pusi.)
1926 m.

72,256
73,732
82,440 v

8,777
74,551

74. Orel
75. Semipalatinsk
76. Gorlovka
77. Prokopicvsk
78. Kerė
79. Dzeržinsk
80. Čita

1989 m.
121,285

Uljanovsk
119,972 g2 Kirovograd
117,054
111,946

1926 m.
75,968
56,871
23,125
10,717
35,690
8,910

61,526
70,130
66,467

1989 m.
110,567
109,779
108,693
107,227
104,471
103,415
102,555
102,106
100,331

Viso .................................................................... 31.50
Liepos mėn. išlaidų nebuvo.

IŠLAIDOS RUGPJŪČIO MĖNESĮ
Spaudai už 500 peticijų ir N. Y. C. “sale tax”.......... 4.08

IŠLAIDOS RUGSĖJO MĖN. |

Spaudai už 700 peticijų ir N. Y. C. “sale tax” . . . 5.36 
Spaudai už 400 vokų ir N. Y. C. “sale tax” .......... 2.30
J. Weiss už štampas del išsiuntinėjimo peticijų.......... 5.13

* Viso ............................................. ' . . . 12.79
SUTRAUKA

Viso įplaukų per tris mėn............................................. 71.25
Birželio mėn. ižde buvo ........................................... 393.99

Sykiu ........................................................................ 465.24
Išlaidų per tris mėn. buvo ........................................... 16.87

Rugsėjo 30 d. ižde lieka..............................................  448.37
Sekr. J. Weiss,w
Ižd. S. Sasna.

stambios kvarco gyslos, tu
rinčios iki 40 procentų vol
framo. Prie Elbruso kalno 
atrasta molibdenito, kino- 
varo ir aukso. Aukso turį 
smiltynai atrasti Rytų Sibi
re ir Altajuje. Kolsko pu
siasaly atrasta turtingi ni
kelio klodai. Pirmą kart 
SSSR, teritorijoj, Urale, at
rasta baltųjų boksitų klo
dai.

Baškirijoj atrasta mar- 
ganco rūdos, turinčios iki 
45 procentų metalo.

Turtingi akmens anglių 
klodai atrasti prie Volon- 
gos upės. Dideli akmens an
glių klodai atrasti taip pat 
ir prie pietinių Baikalo eže
ro krantų, Kubanės upės 
slėnyje. Archangelsko srity- 

, j e, pirmą kart šiaurėje, at- 
1 rasti turtingi akmens drus-

Shanghai, Chinija. — Ja
ponai yra įsteigę neva “chi- 
nų” valdžią Kaifenge, Chi- 
nijoj. Jie ten yra sudarę ir 
chinų armiją, vyriausioj 
japonų komandoj. Bet toj 
armijoj yra ir .chinų ko- 
mandierių, kuriais japonai 
pasitikėjo kaip Japonijos 
rėmėjais.

Dabar, tačiau, vienas chi
nas komandierius vardu 
Wang Chow Yun iškirto ja
ponam šposą. Jis pasikvietė 
16 japonų oficierių neva 
pasitart; ir chinai kareiviai, 
pagal jo įsakymą, visus 
tuos priešų oficierius su
šaudė. Sukilę gi chinai pa
grobė nuo japonų du tan
kus, 5 šarvuotus automobi
lius ir daugį ginklų ir amu
nicijos.

DARIUS - GIRĖNAS
Dienraštis “Laisve” daro sieninius kalendorius. 
Tik dabar gavome naują paveikslą su Dariaus ir 
Girėno atvaizdais; taipgi atpieštas orlaivis ir 
Bavarijos miškai, kur jie nukrito, kur tragiškai 

žuvo tie du didvyriai.
Dydžio 15X20, kaina 25 centai

Biznieriai, kurie norite to naujo lietuviško paveikslo 
sieninių kalendorių, tuojau kreipkitės 

į dienraštį “Laisvę” adresuodami:
LAISVĖS ADMINISTRACIJA

427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
arba telefonuokite STagg 2-3878

Padarome su lietuviškais ir su amerikoniškais 
kalendoriais, tokiais, kokiu jūs reikalausite. Siųs
dami užsakymus malonėkite pažymėti, kokių kalen
dorių norite—lietuviškų, ar amerikoniškų.

...su ŠIUO EnisoM BAR GENU

KADA TIK JUM PATINKA

LDK Knygų Peržiūrėjimo Komisijos Raportas

Šiuomi liudijame, kad peržiūrėjome Lietuvos Draugų Ko
miteto pajamas ir išmokesčius nuo sausio 1 d., 1938 m., iki Į 
liepos 1 d., 1939 m., ir radome viską geroje tvarkoje.

QirdekH
Įplaukų per tą laiką buvo 418.64 j
Balansas 30 d. gruodžio, 1937 metais 1,102.50

Sykiu .................................................................... 1,521.14
Išlaidų per tą patį laiką ......................................... 1,127.15

Balansas liepos 1 d., 1939 m., 393.99

. . .KOL TIK JUM PATINKA

*

Pažymėtina, kad veik visas pusantrų metų išlaidas— 
$1,120.85—sudaro pasiųstos Lietuvos draugams aukos ir jų 
persiuntimai, o tik $6.30 išleista stampoms ir spaudai.

Komisija :
Elsie Gasiunas. ,
O. Vaznytė (Wagnis).

Žinios iš Sovietų Sąjungos
Spausdinamųjų Mašinų Sta

tyba SSSR
S p a u sdinamųjų mašinų 

statyba viena jauniausių 
SSSR pramonės sričių.

Stambiausias spaustuvių 
mašinų fabrikas Rybinske 
gamina šiandien apie 40 
įvairiausių rūšių mašinų, 
tame skaičiuje ir laikraščių 
rotacines, atspaudinančias 
25,000 egz. (keturių pusla
pių) laikraščių per valan
dą; žurnalų rotacines, at
spausdinančias iki 30,000 
[egz. per valandą.

Rybinsko fabrikas taip 
pat gamina naujoviškas 
stereotipi škas mašinas, 
ypač stereotipiškus liedinio 
automatus, galinčius atlie- 
dinti keturius stereotipus 
per minutę. Tuo tarpu Le
ningrado spausdinamųjų 
mašinų fabrikas gamins li- 
notipų.

Kanalas perkirs Fergano 
! slėnį — vieną svarbiausių 
Sovietų medvilnės bazių — 
ir visai išspręs vandens tie- 

■ kimo problemą šiam slėniui, 
i Be to, kanalas galės drėkin
ti 35,000 ha žemės, kuri šiuo 
metu, dėl vandens stokos, 
nebuvo naudojama medvil
nės auginimui.

Didysis Fergano kanalas 
bus pastatytas labai trum
pu laiku—per šešis mėne
sius. Per šį trumpą laiką 
teks iškasti 18,000,000 ku- 
bometrų žemės, padengti 
13,000 kubometrų betono, 
512,000 akmens skaldos ir 
įvykdyti 20,000 kubometrų 
medžio darbų. Kanale bus 
apie 100 įvairių hidrotech- 
niškų įruošimų.

Fergano Kanalas
1939 m. rugp. 1 d. Sovie

tų žemės ūkio parodos ati
darymo dieną, pradėtas 
Statyti šis stambiausias vi
soje SSSR irigacijos kana
las, apie 270 kilometrų il
gio.

Vertingi JSovietų Geologų 
Atradimai

Urale, Kaukaze, Sibire, 
Altajaus kalnuose, Kolsko 
pusiasaly ir kituose SSSR 
rajonuose šiais metais dir
bo apie 3000 geologų-tiria- 
mųjų partijų. Tos partijos 
atrado daug naujų vietų, 
turtingų metalais ir angli
mi! y

Šiaurės Kaukaze atrastos

•Ž‘

Ankstyba 1940 Kombinacija

DABAR TIKTAI

IRIII taipgi

į?

4 P 'o,

’W...........

GENERAL 6© ELECTRIC

RADIO-FONOGRAFAS

sKaityS/s AMPaNijOs
"———- $59.95

ARBA $045 J MENESĮ
4^^/ per 10 mėnesių padengia visus kaštus

IMUANCI
D (Al (R

Apart naujausių gerumų, parodytų rodyk
lėse, žiūrėkite,’ ką dar jūs gaunate šiame 

___  stebėtiname instrumente ... PUIKI DĖŽU
TĖ, Šapeli ir rožmedžio, vėliausios mados “strymlainyta” 
New Yorko namams ... SUPERHETERODYNE—kiekvie
na stotis aiški, be maišymąsi... GARSO MONITOR AP- 
L1NKTATA. Duoda jums girdėt visas gaidas kiekvieno 
instrumento... SAVAIMI PRADEDĄS VEIKTI ELEK
TRINIS MOTORAS. Tylus. Jo greitis pasilaiko vieno
das. . . UŽSISTATYMŲ PLOTIS, nuo 550 iki 1600 ki- 
lociklių... GRIEŽIA 10 ar 12 COLIŲ REKORDUS.

MATYK JĮ! GIRDĖK JĮ! PALYGINK JĮ!
TAI PIRKSI J U

UŽMstRtykitc k»n Antradienį, WEAF 7:30 iki 8 P. M.—Echoes of New York

BROOKLYN EDISON COMPANY, in
AFFILIATED WITH / \ į 'iid SON%

SERVICEP A R S ID UODĄ KOOPERUOJANČIOS!.’ 
KBAUTUVeSB. UŽSAKYMUS TAIP S 
I'KIIMA MOŠŲ PARODŲ KAMPAI,m 

ABBA Bll.K TARNAUTOJAS s.os 
SISTEMOS KOMPANIJŲ '



Penktadienis, Lap. 10, 1939 ' LAISVE Penktas puslapi

FOOTBALL FANCIES
TWICE A WEEK

SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

[y
[

by. A. Levitt

Football is thought 
great sport for those

: resolve the throng into dollars and 
I cents. Some enthusiasts pay more 
than a hundred U. S. greenbacks for 
a pair of tickets. Joe can recognize 

take it,” and a man who gives his many such people there at the big 
all on the gridiron is considered a 
hero because of the physical hard
ships he endures for deal old Alma 
Mater.

to be a 
who "can

This, of course, is sheer propa
ganda, intended to make the spec
tator feel that he isn’t so bad off 
after all—why look at the boys 
committing mayhem down there on 
the field! And if you can see the 
field from where you’re sitting, 
you’re supposed to become serenely 
happy that you are a safe distance 
from the battle scene.

his

the
or

Comes the day of the big game 
and Joe College has a sneaking sus
picion, the combined product of 
wishful thinking and the law of 
averages, that his school will some
how accomplish the impossible and 
score a victory over its traditional 
rival. So he decides that it would 
be nice to have Betty Coed with 
him in what he’s sure will be 
hour of triumph.

After using all his pull with 
assistant manager of the team,
with the fellow who beats hell out 
of the drum for the band, he finally 
gets hold of a pair of tickets which 
entitle him to seats either in the 
grandstand behind a post, if it’s 
that kind of a stadium, or some 
place from where he can see no 
part of the scoreboard and a little 
of the field if the guy in front of 
him would sit down, or at least re
move that tremendous fur coat.

But the guy won’t sit down, and 
he’s a lot too big for Joe to do any
thing about it. And Joe knows darn 
well that he won’t take his coat off, 
and he can’t blame him much either. 
Because the temperature has sunk 
to Antarctic depths, and a sixty mile 
gale is gradually taking the stadium 
apart, splinter by splinter. But it 
isn’t always very cold at important 
football «games. Sometimes it just 
rains, and eventually you become 
accustomed to the squish as you sit 
down after each play.

Of course neither Joe College nor 
Betty Coed expected rain, and so in 
order to protect her furs, Joe very 
gallantly throws his overcoat over 
her shoulders—and thinks unprint
able thoughts. He has already for
gotten his earlier humiliation when, 
while climbing to their seats with 
his charming consort, she tripped 
and tumbled half-way down the sta
dium in a veddy, veddy unsophist- Į 
icated manner.

Of course, all his 
turns out wrong, and Joe’s team is. 
bound to lose. During the course of 
the contest, he has either Ijad to 
explain everything to his very in
terested, but exceedingly uninformed 
companion, or else has 
rassed to find out that 
good deal more about 
than he does.

. games. He thinks of the salaries 
paid to the athletic association staff 
and coabhes and compares them 
with his approximations of his in
structors’ monthly stipends.
Just how big it is he has no idea. 

It doesn’t occur to him that an an
nual revenue of $300,000 is not too 
unusual for a school in the gridiron, 
business, and is approximately that 
taken in by Princeton University, 
one of the more aristocratic and 
ivy-clad of educational institutes. 
Out of a squad of 63 pigskin gladi
ators representing Old Oshbosh, 
twenty-three do not have sufficient 
funds to see them through without 
augmenting their resources in some 
way. In schools which have less 
wealthy student bodies, the average 
is much higher.

It is a college’s proud boast that 
athletic subsidies and scholarships 
are forbidden, and that rumors 
which even hint of such taint are 
thoroughly investigated. If a needy 

'J athlete is lucky, he may get a job 
| "waiting on tables in the University 
Dining Halls, taking newspaper and 
magazine subscriptions and selling 
every conceivable thing from shoe
strings to Christmas cards.” Of 
course, finding time for such em
ployment, as well as for his studies 
and for the football which the stu
dents and alumni like so well, is the 
athlete’s private concern. As long as 
the athletic association has no use 
for red ink, and keeps the Universi
ty name untarnished, the adminis
tration is quite satisfied.

BUT JOE is only vaguely cons
cious of all this. He’s observant 

and not completely unintelligent, so 
he knows that those who get the 
profits are not the ones responsible 
for them. But, he figures, maybe 
that’s as it should be. After all, col
legiate athletics must be kept pure 
and undefiled. Yes, Joe notices 
things, but amateurism is an ideal 

or

EDUCATION-STORIES
f •

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND
FRIDAY

ALL IN ALL, it’s 
pretty harrowing

I—like rugged individualism,
something.

I He watches the band perform 
notes the expensive uniforms, 
thinks a little about the cost of 
instruments, and about Bill Burp, 
the triple-threat artist who keeps 
the home team in the ball game— 
how much docs he get? Football 
is really big industry, Joe realizes.

Joe doesn’t notice, however, that 
one of the tackles is missing from 

inside d&pe” his customary seat on the bench.
Nor does anyone else notice. As a 
matter of fact, very few would re
cognize his name. Just one of the 
scrubs who does 'his work in the 
week-day practise sessions, and 
whose share of the football proceeds 
is a pair of complimentary tickets. 
The poor guy needed money badly 
and tried to sell his "comps” to a 
stranger outside the stadium. Bin- 
go! In two minutes, he was picked 
up by a vigilant cop "crusading” 
against speculators.

Well, the other scrubs are pretty 
hard up for necessary cash, too. But 
they wouldn’t do anything like that 
—no sir! Every once in a while, a 
rat-faced man with a perpetually 
scared look gives them a chance to 
capitalize on their brawn as strike
breakers. There’s more money in it, 
and it’s more fun than selling tick-

been embar- 
she knows a

the game

and 
He 
the

generally a 
experience, yet 

a crowd of 70,000 is not unusual at 
such a game. During the course of a 
season, 16,000,000 people rah-rah for 
college football — which testifies to 
the lure of the grid game. There are 
many more millions who bite their 
fingernails listening to radio des
criptions of these contests in the 
warmth and comfort of their homes. 

Between the halves, even Joe Col
lege cannot help but let his eyesets—besides the police don’t bother 
wander about the crowd and try to you so much.

FRANKLY SPEAKING

EUGENE GUDZIN, tackle of Missouri University, „developed 
into one of the outstanding defensive line men in the Big-6 Con
ference in his first year on the Varsity Squad. Eugene is an 
LDS member, belonging to Branch 18, in Schenectady, N. Y.

(Tiesa Photo)

I Pittsburghers 
Form New LDS
Youth Branch

g w

■ 1

Special to L. Y. S. , 
PITTSBURGH, Pa.—The youth 

this town are up and coming. 
Their determination to be on the 
map has finally come to a head 
by the formation of a youth branch 
at a meeting 
3.

Present at 
soph Sacal, 
Sylvester Chestnut, Mary Orman, 
Isabel Lekovitch, Edward Norkus, 
Mrs. Norkus, Connie Lucas, Albin 
Kairys and Arthur Norkus.

Some seven LDS’ers eligible for 
the group were unable to attend 
due to previous engagements. As 
it stands now the youth branch 
will consist of some fifteen mem
bers.

At this meeting temporary offic
ers were elected to direct the act- 

branch. Sylvester 
elected President.

Vice President, Isa- 
Secretary, and Alvin

held Friday,

the 
LDS 

Chestnut,

meeting 
youth

of

November

were Jo- 
organizer,

MAN ABOUT TOWN
By JOSEPH SACAL

• Getting one’s material in on time ’ with "Lil’ Abner” 
to be published is a job and requires , Hawkins Day.” 
a bit of free time in order to im
bibe on a bit of concentration. As 
the masthead of this column pro
claims, I am in reality carrying 
forth the best traditions of the 
"man about town.”

and "Sadie
\ 

the 
Day

comic strip, 
is a gala

promisedAll members ] 
friends and possible 
for LDS enrollment to

next meeting, the third,

to 
pro
filis

took

ivities of the 
Chestnut was 
Connie Lucas, 
bel Lekovitch,
Kairys, Treasurer.

It was decided to run a social 
on the twenty-sixth of November 
at the LDS Hall on the North 
Side.
bring 
spects 
affair.

The
place on Thursday.

As things stand now Pittsburgh 
will have two LDS youth groups— 
one in Esplen, which is progress
ing rather nicely, and one on the 
North Side. How the Soho Side 
territories will fare in the near 
future is hard to foretell, but some
thing’s bound to pop there soon.

Esplen better look to their laurels, 
because as things stand now, a 
challenge to a membership drive 
is just around the corner.

Yours, for a 
LDS,

bigger and better

Snoopy 
The

Moe, 
Rambling Reporter.

YOUTH CALL TO FIGHT FOR PEACE 
AND TO STOP THE IMPERIALIST WAR

NEW YORK, N.XY.—A half million copies of a manifesto 
“Save America’s Youth—Stop the Imperialist War!” are 
being distributed in leaflet form by the Young Communist 
League.

The manifesto addressed to “young men and women, young 
workers, farmers and stud- s----------------------------------- *—
dents, Y o u n g America’’, 
warned that "the tramp, tramp of 
marching feet threatens to .crush 
the hopes and aspirations of our 
generation foi' peace, for happiness 
and security, for life itself.

“Our brothers, the young people 
of Germany, England and France 
do not waiit this war. 
we, want the chance to 
cent living, to marry, 
peace, 
now! 
fight 
their 
which 
war which 
and destruction to millions of the 
flower of mankind.”

this

said, 
10,-

But they’re in 
They are being 

in a 
own 
they

They, as 
earn a dė
to live at 
the army 
forced to 
is not of 
war from

war which
making; a 
will derive no* good; a 
will only bring death

Life versus Millionaires
The appeal warned that the 

American capitalists were banking 
on the war for fabulous profits, and 
would not hesitate to plunge 
country into the war.

"Remember.” the appeal 
"during the last World War
000,000 young men lost their lives, 
but the American capitalist class 
gained 18,000 new millionaires."

It urged the young people not 
to be misled "by the promises of 
both Democratic 
spokesmen to keep 
These are only 
smokescreen, the 
hind the real war 
take place. Let us not be fooled. 
Actions speak louder than words.”

Editorial

and Republican 
us out of war.
part of the 

camouflage be- 
preparations to

ago.

Twenty three years ago it was a wav to “save the world 
from Kaiserism.”

Now it is a war to “save the world from Hitlerism’’.
A sweet-sounding phrase—if it were true. But the war in 

Europe is the same war that ended more than twenty years 
It is a war in which British and French imperialism

clash against Germany. It is not a war against fascism; it 
is not a war to liberate the oppressed people in Germany; 
it is not a war “to dnd> aU wars.”

On this Armistice Day one minute of silence will interrupt 
the booming guns. Only one minute and then death will go on 
as usual.

The people of America—and the people of the world— 
will remember on this Armistice Day the useless 
of young men in 1914-18. They will 
peace. They will condemn the useless 
shed and murder.

But hope and condenmnation are not
The repeal of the arms embargo and the countless little 

acts that are binding- us to the Allies have warned:—there 
is a danger that America may be involved in the slaughter. . .
• Let us work, as patriotic 
rica out of war.

to keep America out of
Americans died to save

Let us not die to pay for the acts of Hitler, Chamberlain and 
Daladier.

Let America be neutral.
-Strict neutrality is the road to peace.
NEUTRALITY is the thought for this Armistice Day.

pray and 
repetition

slaughter 
hope for 
of blood-

M°Y.IES enough.
According to

Sadie Hawkins
event in which on the appointed day 
the girls of "Dogpatch" will pursue 
what they consider to be the hand
somest, man and if he is caught, the 
poor devil has to marry the girl.

In this connection, especially du
ring the LDS Drive, it would be 
possible for our pretty female 
LDS’ers to get together and hatch 
a Sadie Hawkins event to enroll a 
good batch of husky males.
Leap Year rolling by enrolling! 
course you don’t have to marry 
,guy!

American citizens, to keep Ame-
Having been in Pittsburgh some 

four weeks now, it has given me an 
opportunity to survey some parts 
of this city, but not sufficiently 

, enough to give a concretized analy-1 
Į sis. j
I In connection with this one must 
admit that happenings and life in 
Pittsburgh have been skimpily 
dealt with and in many cases things 
of importance unconsciously passed 
up.

My views and sayso have been 
what one may call a "fly by night” 
observation. In order to present to 
the readers of this column a more 
accurate description, this column in 
the future will be aided materially 
with contributions from native 
Pittsburghers. Several of our LDS 
youth, to be specific, will air their 
views as to what Pittsburgh is real
ly 
a

Start
Of 
the

Youth Leaders 
Follow AYC in 
Condemning Dies

war. . .
British dollars in the last war.

DOROTHY LAMOUR INTRO
DUCES NEW COIFFURE IN PA

RAMOUNT FILM, “DISPUTED
PASSAGE”

like, and in my opinion, present 
keener and clearer picture...

----- o-----
Whether one be young or old, the 

gala proceedings or what is com
monly known as "invitations” into a 
lodge or a club, is a time to be re
membered.

Recently I attended a grand ini
tiation (including myself) and Hal
loween Party for the total member
ship of an LDS youth group in 
Pittsburgh. Even though my back 
part is still warm and that crick in 
my back still exists from pushing a 
peanut around the floor with my 
nose a feeling of exhuberation 
courses thru the initiated with the 
knowledge that they have been ad
mitted to a surefire, real Lithuani
an-American youth organization, the 
LDS. f

Į Taking a cue frompthe initiation 
'bulletin issued by the LDS National 
Youth Committee, all degrees of 
"torture" were applied.
terror and fright raised a din in the 
clubrooms. Of course all the "tor
tures” of the initiated are harm
less, yet if worked out in a pro
per atmosphere of 
lemnity can create 
of "the real thing.”

Try it sometime 
ganization by indulging in this 
of live American sportsmanship.

• A great number of us, I sup
pose, still indulge in that great 
American sport for young ahd old. 
In this I refer to the reading of 
the comics, funnies, oi’ as others 
say, /‘the political page” of the 
newspapers.

If you are an ardent reader of 
■ed play printed in booklet form by the aggregate for the country is ! these belly heaving caricatures and 
the L.M.S.. much of whose fragile, well into the millions.

lyrical prose, was lost in the trans
lation but which is a splendid ef
fort, nevertheless topping anything 
written by Lithuanian-Americans...

The wide-open reporter eyes of 
Joe Sacal in his Pittsburgh write
ups ... The 100
between Chicago and Mass. LDSers 
which is hitting its stride, involving 
at the same time, some private bets 
on the side, as for instance between 
Ann Wagnis and Frances Seselgis...

—Birutė Fulton.

member contest

still a dream ... The neces- 
the Aido Chorus putting on 

production soon, very

BROOKLYN, N. Y.—The action of 
Martin Dies and committee in at
tempting to destroy American civil 
liberties by a witch-hunting and 
shadow-chasing drive is un-Ameri
can and hysterical. This becomes 
more ^nd more obvious as youth 
organizations and youth leaders 
join hand in hand with the peti
tion campaign of the American 
Youth Congress urging the discon
tinuance of the notorious Dies Com
mittee.

WASHINGTON, D. C.—Savings of 
millions of dollars annually for both 

I private home owners and the vast 
building industry in general is ex
pected to result from a series of 
tests being conducted by the United 
States Housing Authority to deter-1 
mine the causes of cracks in exte-' 
rior building walls of low-rent hous
ing projects should they appear.
. The experiments are being made 
concurrently in Washington and 
New York City with the coopera
tion of the National Bureau of 
Standards and the New York 
Housing Authority.

While the primary purpose 
reduce maintenance costs on 
rent housing projects on the USHA 
slum clearance program, the find
ings should be of great value to < 
all builders and property owners,1

Monet Pictures:—
Toscannini’s masterly interpreta

tion of Beethoven’s symphonies each 
Saturday eve ... The powerful mes
sage of "The Wave” by Henry Matt
son, a thunderous defiance to the 
heavens in oil...

The recent wave of columnists 
who deal in three dot impressions 
of life and people in our youth sec
tions ... The dream of an experi
mental drama group around Laisvė 
that is 
sity for 
another 
soon...

Eugene O’Neill’s "Mourning Be
comes Electra” which reading 
"stretcheth one apart...” The grey 
heavens washing vainly the grime, 
dirt and dust with gentle rain of 
Brooklyn’s tenement’s.

My English teacher in night High 
who looks like a broken-down ham 
actor whom you expect to burst 
out into Hamlet’s soliloquy, "To 
Be or Not to Be ...”

Saroyan’s new play, "The Time 
of Your Life” which is confounding 
the critics with its seeming aim
lessness coupled with its extraordi
nary freshness.

The war about which we hear so 
much and know so little ... The 
"Builders” suspense-filled waiting 
for the hurricane in a NYA film at 
a recent meeting with Johnnie Or
man captain of a stream-lined mo- who spend sums annually to repair 
vie machine.

The apparent silence of Joe Ko
vingas in the intricacies of heart
flutter in the "Tiesa” youth sec- _____
tion... -Walter Kubilius’s translat- an average apartments building, but Į

In a recent letter, commenting 
upon the activities of the Dies 
Committee, John Orman, the Se
cretary of the LDS National Youth 
Committee, states:

“This committee is performing 
the work of the 
elements in this 
every progressive 
ization and trade 
not hold the

City

is to
low-

wall cracks 
from them, 
ly $100 to 
dwelling, or

and 
This 
$200 
run

damages resulting 
cost may be on- 
for a one-family 
about $1,000 for

Dorothy Lamour will treat film 
audiences to a new style coiffure 
in her current picture, “Disputed 
Passage.” She is wearing a jet 
black wig with bangs.

This information, which not long 
ago wouldn’t have caused a ripple 
on the Hollywood scene, today 
might be heralded with the rolling 
of drums and additional varied 
fanfare. Since Joan Crawford ap
peared on the screen in a blonde 
wig in "This Modern Age,” 
movie-going public has awakened 
the fact that a wig may render 
sensationtai transformation in 
personality overnight.

Joan Bennett caused a widespread 
furore when she donned a black 
wig in "Trade Winds.” From a 
demure blonde she emerged as an 
exotic type. As with Miss Craw
ford, her popularity soared to un
expected 
personality 
with film 
years.

Even now 
cials are predicting a new Dorothy 
Lamour. When "Disputed Passage” 
is finally released, executives ( ex
pect a rapid increase in Miss La- 
mour’s fan mail, which 
among the Hollywood 
volume.

Much time was spent 
ramount makeup and 
departments in constructing 
wig and with careful foresight, ma
ny days were spent ih making tests 
of the new coiffure. The exotic hair
do supplants the sarong, when the 
new Dorothy Lamour makes 
debut.

Litb Consul

the
. to 

a 
a

heights, although her 
established 
for many

had been 
audiences

Paramount studio offi-

Praises USSR for 
Aid to Lithuania

by the 
were the 
recognize

CHICAGO, Ill.—In an interview 
with the American press here, Pe
tras Daužvardis, Lithuanian Consul 
in Chicago, declared:

“Vilna’s return 
symbolizes the close 
and friendship that

the Soviet Unionexisted between 
and Lithuania.

t o Lithuania 
bonds of peace 

have always

relations go back 
when the Russian

it was the center of the struggle 
for freedom. In those days, long 
ago, it was our capital.

"When it was seized 
Poles in 1920, the Soviets 
only nation to refuse to
that seizure. When in 1919 we set 
up our own government, the Soviets 
were the first to recognize our 
sovereignty. In the Soviet-Lithua
nian treaty of July 12, 1920, all 
rights of Lithuania as an independ
ent nation were officially set forth.

be-

most reactionary 
country—labeling 

and liberal organ
union which docs 

same reactionary 
Yelps of ■ views as he does as ‘communist-

1 ic’... To ‘prove’ an organization is 
‘red’ Mr. Dies calls in all types of 
degenerates and disgruntled ‘wit
nesses.’ One of them /recently after 
testifying against the National Ma
ritime Union was arrested 
■dcr. He was wanted by 
Orleans Police.

“Dies is one of the most 
ary congressmen in Washington and 
his practices are a disgrace to the 
American traditions of democracy.”

The American ’ Youth . Congress, 
representing over four million young 
Americans, is now conducting a pe
tition campaign asking for the dis
continuance of the un-American 
committee. In mentioning this new 
campaign, John Orman states:

“The American Youth Congress is 
antics, you no doubt arc acquainted an organization tt which many these petitions.

silence and so- 
the atmosphere

on the new or
bit

for mur- 
the New

reaction-

now is
leaders in

by the Pa- 
hairdressing 

the

her

Bob Hope’s new daughter, Linda, 
made her first visit to Paramount 
when her famous father brought 
her over to the studio to see his 
latest picture, "The Cat and the 
Canary."

1
youth groups belong. The National 
Assembly of the AYC recently held 
and attended by persons represent
ing the YWCA, YMCA, 
church organizations and 
unanimously decided to

various 
others 

circulate

“These official 
as fax’ as 1917, 
people set up their own govern
ment through their revolution.

"It was this very revolution that 
brought freedom and independence 
to Lithuania.

"Struggles of the Lithuanian 
people for freedom have coincided 
with 
both 
1863, 
their 
1905

: the history of both nations.
"On the 17th of October, the 

treaty with the Soviet Union was 
' signed and Vilna became once more 

the territory of Lithuania.
"The next day, the 18th, 

turned into a holiday. Schools 
factories closed down for the 
The workers and the children 

; raded through the streets and 
day was given over to festivities. 
Throughout the land, joy reigned.

"You see, Vilna has a historical, 
national and cultural significance 

I for the Lithuanian people.
"For more than six centuries it 

has been the economic, political and 
; cultural center of our nation. The 
: University of Vilna, our seat of 
' learning, is located there. During 

the year's of oppression by tL„ "z,nr,

"The non-aggression treaty 
tween our countries in 1926, and 
the recent mutual assistance pact, 
through which Vilna has been re
turned, are extensions of the amity 
and friendly relations of our two 
countries.

"Now through this mutual assist
ance pact, and the strengthening 
of friendly relations between Ger
many and the Soviet Union, the 
peace of our small country of 3,- 
500,000 people is assured.

those of thb Russian people, 
against the czar. The years 
when the Lith people had 

press taken away from them, 
and 1907 arc landmarks in

LDS Bowling Nite 
Monday Eve.

was 
and 
day.
pa- 
the

BROOKLYN, N. Y.—The feminine 
sex of the LDS will have their 
chance to test their bowling ability 
this Monday evening. The Brooklyn 
Builders will meet at 8 p. m. at 
419 Lorimer St. and go down in a 
group to the bowling alleys.

All the girls who have expressed 
a willingness to play will please 
show up at this time.

NEW LDS SLOGAN:- 
Get a Member^ 
In December!
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Hartford, Conn
Biskis Žinučių* iš Mūsų 

Kolonijos
29 d. buvo rodomi 
nuimti krutami pa-

Spalių 
Lietuvoje 
veikslai. Juos rodė Juozas Ja
nuškevičius. žiūrėtojų tiek 
prisirinko, kad vargiai sutal
pino Liet. Parapijos svetainėj. 
Paveikslai atvaizdino neblo
gai, jau ne tokie vienpusiški, 
kaip būdavo praeityj. Aš sa
kyčiau, kad dar geriau žmo
nėms patiktų, jeigu daugiau 
būtų parodoma iš biednuome- 
nės gyvenimo Lietuvoje.

Pakol rodytojas viską susi
tvarkė, tai pasakė porą trum
pų prakalbėlių. Pirmiausia 
ponas Čikanauskas prabilo, 
kad jau Vilnius atvaduotas, 
dabar tik bereikia jis atstatyt. 
Tai jie, kaipo Vilniaus Vada
vimo Komitetas, sumanė atsi
kreipti į visas vietines pašal- 
pines draugijas ir kitas orga
nizacijas, be skirtumo jų pa
žiūrų ir surengti bendrai ma
sinį apvaikščiojimą su gražia 
programa ir prakalbomis. Vy
riausiu kalbėtojam būsiąs Lie
tuvos konsulas J. Budrys. Ir 
tas viskas atsibusią lapkričio 
12 d., lietuvių parapijos sve
tainėje.

Teisybė, 
nauskas ir 
taip, kaip

suprantama,
Bet argi 
Juk iš 

buvo

li’ p. J.Budreckiai nesenai su
grįžo iš Lietuvos ir papasako
jo, kad dabar, po Vilniaus at
gavimo, du sykiu geriaus Lie
tuva pradėjo gyvuoti. O ką 
kiti lietuviški laikraščiai rašė 
apie rusų armiją ir bjauriojo, 
tai visai neteisingai. Ir man 
ponai Bu d reck i ai patarė, kad 
aš taip vėl darbuočiaus, kaip 
praeitus tuos 4 metus su pir
ma
ti 2 naujus skaitytojus. Tai la
bai 
daugiau 
tam darbe, i
buotis, pakol 
gyvas.

Aš manau,

dovana ir prižadėjo duo

ačiū, kad man pridavė 
energijos ir gyvumo 

į manau dar
ėsi! sveikas ir

kad mūsų dien- 
gre i tai Lietuvoj 

broliai ir seserys skaitys. Ir 
dabar manęs labai daug žmo
nių klausia, ar galima “Lais
vę’’ į Lietuvą pasiųsti. Atsa- 

kad palaukim biskutį. 
klausia, dėlko drg. L.

kau, 
Dar 
Prūseika iš Čikagos aptingo. 
Bet kai jis buvo Elizabethe, 
tai mane vadino eiti i 
lenktynes.

Dabar Elizabetho ir 
kės lietuvius prašau 
kyti į mūsų
kuris įvyks lapkričio 
7 
L. 
St. 
nė

apylin- 
atsilan- 

vajininkų balių,

jeigu ponas čika- 
jo kolegos dirbtų 
jis čia nukalbėjo, 

viskas 
taip 
pat 

gali

O jis 
antra, 

kad nėra

tai, 
būtų atsiekta, 
yra daroma? 
pradžios jo k ai bot
ma suprasti, kad jis nepasa
ko visos teisybės. Juk visi ge
rai žino, kad Vilnių paėmė 
Sovietai iš pakrikusios Lenki
jos ir atidavė Lietuvai, 
savinas atvadavimą. O 
man teko sužinoti,
kviečiamos visos draugijos ar
ba organizacijos minimam ap- 
vaikščiojimui. Taipgi progra
mą sutaisė tik vienpusišką, iš 
parapijinių draugijų. Tai ma- 

, kiek galima pasitikėti 
tokiais prakalbininkais.

Antras
A m bu tas. Jis jau 
teisingiau. Sakė, kad 
Lietuvoje ir visose kitose ša
lyse gyvenanti lietuviai, neat
sidžiaugia atgavimu Vilniaus, 
kurį atidavė rusai, jiems pa
ėmus iš buvusių Lietuvos Su
siedu. O dabar Lietuva turin
ti didelius ir galingus susie- 
dus, tai rusus. Pasipylė griau
smingi aplodismentai, žino
ma, dar esą ir tokiu, kurie ra
šys laikraščiuose, būk Rusijos 
bolševikai išvogę geresnes 
mašinas iš Vilniaus dirbtuvių. 
Bet jis nenorįs 
Tik pranešąs 
laikraščių.

Baigdamas 
taipgi visus kvietė dalyvauti 
šiam džiaugsmingam apvaik- 
Ščiojime, kuris bus lapkr. 12 
d. Nenugirdau laiko, tai 
mykite apgarsinimuose.

Aš taipgi sakyčiau, 
nors nėra taip rengiama šis 
apvaikščiojimas, kaip turėtų 
būti, |bet vistiek mūsų visų 
lietuvių priedermė jame daly
vauti. Jeigu kas nepatiks, tu
rėsime progą ateityje patai
syti. Tikras Lietuvis.

kalbėjo pralotas 
nukalbėjo 

dabar

tam 
žinias

tikėti, 
iš tūlų

savo kalba,

tė-

kad

izabeth, N. J
Gerbiami “Laisvės” skaity

tojai, vajininkės ir vajininkai, 
EHzabetho ir apylinkės! Aš 
matau, kad mūsų vajus labai 
mažai juda. Jau antras mė
nuo, kaip vajus eina, o mažai 
matyti mūsų gyvumo tame 
darbe. Aš nesuprantu, kodėl 
mūsų vajininkai taip užmigo? 
Mes, draugės ir draugai, ne
bežiūrėkime į kitus. Stokime 
į kojas ir pradėkime darbą iš 
Širdies. Už Vilniaus atgavimą 
turim šiame vajuje pasidar
buoti geriaus. Dėl to, kad aš 
ir kiti mano draugai gaunam 
iš Lietuvos laiškų, kuriuose 
sako, kad po Vilniaus atgavi
mo daug kas Lietuvoje page*

. . . ...Ai

di-a u g u smai. vakare, pas 
Paulauskus, 265
Bus gera muzik;
padidinta, galėsite sma

giai laiką praleisti. Įžanga tik 
25 centai. O jei paliks keletas 
centų pelno, tai mes turėsime 
už ką nusipirkti gasoline ir 
mašinas pasišmeravę važiuosi
me jieškoti naujų ir senų skai
tytojų. Ir aš tikiu, kad Eli- 
zabethas vėl gaus pirma do- e * 
vaną. O jeigu norėtų kas iš
laimėt! pirmą dovaną, tai pra
šau gerai pasidarbuoti, o ne 
miegoti. Nebijokit negražaus 
oro arba lietaus ir tt.

Pasimatysime subatos vaka-

Antanas Stripeika.

Cleveland, Ohio
Iš Atsibuvusio Masinio

Mitingo
5-tą įvyko masi-

22
sukakties Sovietu

€

pabriežė 
poziciją 

!2 metai 
Iš kitos pusės, 1914
imperialistinis karas, 

vėl 1939 metų imperia- 
karas vedama ne už ką 

pavergimą

Lapkričio 
uis mitingas paminėjimui 
m. 
gos. žymiausias kalbėtojas bu
vo drg. W. W. Weinstone. 
Pirmininkas buvo A.. It. Onda, 
County sekretorius. Apart 
prakalbų, buvo ir chorai, ku
rie gerai išpildė dalį progra
mos.

Kalbėtojas, minėdamas 22 
metų Sovietų Sąjungos sukak
tį ii’ jos atsiek imtis, 
jos taikos teisingą 
nuo pat susikūrimo 
atgal, 
metais 
dabar 
listinis
kitą, kaip tik už 
mažųjų tautų ii- pagalios im
perialistai varosi pasidalinti 
pasaulį, pavergiant didžiąsias 
tautas.

Drg. W. W. Weinstone yra 
labai geras kalbėtojas. Lietu
viai turėtu kuo daugiausia 
lankyti jo mitingus.

Šis mitingas buvo labai en
tuziastiškas. Svetainė pilna 
buvo žmonių. Aukų surinkta 
$584.54. Mitingas užsidarė su 
tarptautine.

Lyros Choro Koncertas

šį sekmadienį- lapkričio 12 
d., Lyros Choras rengia gražų 
koncertą Lietuvių Svetainėj, 
6835 Superior Ave. Programa 
prasidės 5:30 po pietų.

Programa bus įvairi. Apart 
paties choro, bus dainų kvar
tetų ir duetų. Clevelande lie
tuvių publika turės gerą pro
gą linksmai laiką praleisti šio 
sezono pirmutiniam koncerte. 
Todėl atsilankykite visi. Įžan- 

prie durų tiktai 35 centai.

Teatras “Baudžiavos 
Nuotakos”

Neclėlioj, lapkričio 26 die
ną, Lietuvių Svetainėj, 6835 
Superior Ave., Lietuvių Mote

Samdytojų ir transpo'rtacijos darbinink ų unijos (CIO) atstovai New Yorke ta
riasi, kad išvengus taksių šoferių strei ko, kuri darbininkai nori apskelbti, jei 

samdytojai bandys nukapoti jiems algas.

rų Kliubas perstatys teatrą 
“Baudžiavos Nuotakos.” šis 
teatras atvaizduos baudžiavos 
laikų biednuomenės gyvenimą 
ir vargus.

Iš kitos pusės, matysime tų 
laikų ponijos didelį perteklių. 
Teatras bus gražus ir verta 
visiems lietuviams pamatyti.

Clevelande L. Moterų Kliu
bas gerai veikia ir joms gerai 
sekasi. Ką jos pasižymi veiki
mui, tą ii’ atlieka. Todėl rei
kalinga visiems paremti Mo
terų Kliubą ir jų veikimą.

Vieną draugę iš LMK pati
ko nelaimė, būtent, draugę 
M. Naunčikienę, gerą veikė
ją L.M. Kliube. Mirus jos gy
venimo 'draugui 
Naunčikui, pati drg.
kienė pateko į naujus ir dide
lius rūpesčius ir nuliūdimą.

na turi pergalėti, pernešti 
tuos skausmus ir rūpesčius ir 
vėl pradėti gyventi ir veikti.

Indijos Žmonės Nepa
siduosią M ulkinimui c*

Iš Anglijos Pusės

Antanui
Nauhči-

Nelaimės įvyksta tūkstan
čiais kasdieną. Vienok kiek
vienas žmogus, ar visa šeimy-

New Delhi, Indija. — An
glijos karaliaus vietininkas 
Indijoj, lordas Linlithgow 
pasišaukė indų tautiečių va
dus M. K. Gandhį, R. Pra- 
sada ir M. A. Jinnan tartis 
su jais apie Indijos bendra
darbiavimą su Anglija da
bartiniame kare. Pasitari
mai prie nieko neprivedė.

Indai reikalauja, kad An
glija duotų Indijai nepri
klausomybę ar bent plačią

Italijos Fašistai Plūsta 
Sovietus už Teisybę

Roma. — Italijos 
' laikraščiai ir radio 
' Sovietus todėl, kad 
• nistų Internacionalas

fašistu

Komu-

pasinaudot grobiais dabar
tinio imperialistinio

' Italu fašistai
i tenkinti, kai

savivaldybę ir demokratiją, 
nelaukiant, kol baigsis ka-

Indu ministeriu kabinetai V c-
trijų Indijos provincijų jau 
pasitraukė iš vietų, protes
tuodami, kad Anglija ne
duoda laisvės didžiai indu 
tautai. Numatoma, kad in
dai ministerial pasitrauks 
ir iš penkių kitų provincijų 
valdžių, protestu o d ami 
prieš priespaudą iš Anglijos 
pusės.

Indų yra 350 milionų, 
Anglija neduoda jiems 
v i valdybės.

bet 
sa-

New York. — Pagal 
nepilnas skaitlines, 
miesto tarybą čia esą iš
rinkta dauguma Tammany 
atstovų (supuviausio graf- 
teriu' lizdo kandidatu neva 
“demokratų”).

dar 
tai i

karo, 
taipgi nepa- 

Komunistu C- 
Internacionalas pavadino ir
Vokietijos nazius imperia
listais, kurie grumiasi su 
Anglija ir Franci j a del vir
šenybes pasaulyje.

“Nėra jokio tikro sutiki
mo tarp Maskvos ir Berly
no,” rašo “Giornale 
lia,” kuris paprastai 
kia Mussolinio mintį.

dTta- • v • v įsreis-

New York. — Už 
lenktynių loterijos sumany
mą New Yorko valstijoj 
balsavo 700,000 daugiau ne
gu prieš jj.

arkliu <•

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
ve geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių j angly.

Dėkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER
301 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6073

/ MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
X

Divonų—Carpet Rugs ,
• Amerikoniškų, aziatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 

madų, ir visokių dydžių—sizes.
• Virkitės divonus dabar, o mes palaikysime iki jums jie 

bus reikalingi.
• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 

šiuo išpardavimu—sale.
• Mažiukai divonukai nuo 89c ir aukšiau.

Jei atsinešite šį skelbimų, tai gausite $1.49 vertės divonų už 89c.

KALĖDŲ IR DĖKŲ ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS
’Mos apsirūpinome dideliu pasirinkimu karpetų, nepaisant gręsiančio 

karo pavojaus, ir galime parduot taipat žemomis 
kainomis, kaip ir prieš karą. ♦

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

Dienraščio Laisvės Didysis Koncertas
Įvyks šį Sekmadienį, Lapkričio 12 November, 1939

Alek Vasiliauskas Antanas BanysMargaret č es n a vi ė i ū t ė Birutė Ramoškaitė

AIDO CHORAS
Diriguojant

Aldonai Žilinskaitei
dainuos lietuvių liaudies 

dainas
•

ANTANAS BANYS
Puikiausias Amerikos lietuvių basas, 
koncertų, operų ir radio dainininkas.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Jauna gražaus talento dainininkė, 
sopranas, kuri dabar lanko konser

vatoriją New Yorko mieste.

M. ČESNAVIČIUTĖ
Sopranas, pasižymėjusi dainininkė ir 

operų artistė.

A. VASILIAUSKAS
Puikus tenoras, koncertų ir radio 

dainininkas.

Koncertas prasidės 3:30 v.

Oi

Rusų šokikų grupė, kuri pernai sukėlė didelių ovacijų “Laisvės” koncerte. Šiemet jie dar geriau yra 
prisirengę pasirodyti mūsų publikai.

BUS LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
949 WILLOUGHBY AVE. du blokai nuo Myrtle Ave. “L ” stoties

Rusų Balalaiką 
Orkestrą

Dirig. Alex Kutin 
Jie skambins rusų liaudies 

dainas.

Sėdynes Rezervuotos
Prašome iš anksto įsigyti 

įžangos bilietus
•

Koncertui Įžanga
50c., 75c. ir $1.00

•
\ Po Programos 

Bus Šokiai
Vien tik šokiams 
Įžanga 40 Centų

BROOKLYN, N. Y

REIKALE BILIETŲ PRAŠOME KREIPTIS Į “LAISVĖS” OFISĄ. 427 LORIMER STREET, BROOKLYN
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Šitaip Belgija yra apsitverusi (tūlose vietose) savo sienas nuo priešo tanky.
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Bostono ir Apielinkes Žinios
Patriotiškos Lietuvaitės

Kas metas Bostone Inter
national Instituto yra rengia
mas didelis balius, kuriame 
dalyvauja įvairios tautos. Mū
sų jaunos lietuvaitės parodė 
savo patriotiškumą užtai, kad 
savo pastangomis jos dalyva- 
vavo-ir parodė savo tėvų tė
vynės reprezentuojamus šo
kius. Šokėjos po vardu “žvai
gždutės šokėjos” yra sekan
čios: Eugenija Vaigauskaitė 
iš Cambridge, Elzbieta Valen
taitė, Pranciška Gaidamavi
čiūtė, Elena Vaiciulionytė, 
Ona Kirkliauskaitė, Blanche 
Vaiciulionytė, Adeline Lusiu- 
tė ir Ona Gorskiutė iš South 
Bostono. šokiams pritarė 
smuikininkai 
Jr., Albina 
Waltham ir 
na Minkienė.

šios šokėjos dalyvavo Lie
tuvių Dienos programoj New 
Yorke. Panelės Marijos Ba- programa per 
ronaitės, šokių mokytojos iš 9:30 iki 10:30 
Lietuvos darbas nebuvo rodo- sekanti : 
mas New Yorko Pasaulinėje 
Parodoje.

Lietuvaitės, pasipuošusios 
lietuviškais, tautiškais drabu
žiais puikiai pašoko “Blezdin
gėlę” ir “Kepurinę” Interna
tional Baliuje Statler viešbu
tyje, ir buvo priimtos gausiais

šokiams
Longinas Buinis, 
Antanavičiūtė iš 
pianistė Valenti-

Youngstown, Ohio
LLD 90 k p. mėnesinis susi

rinkimas įvyko spalio 22 d., 
1939 m. Padaryta gerų tari
mų. Nutarta paaukoti iš iždo 
$4 dėl darbininkų laikraš
čių—$2 “Vilniai” ir $2 “Lai
svei.”

per “Vilnies” ir 
vajus užrašinėti lai- 
naujiems skaityto- 

vieną dolerį

Nutarta
“Laisvės” 
kraščius 
jams po $4, o
kuopa iš kasos damokės ir bus 
$5. Vajininkai visi bus kuopos 
nariai ir 
sibaigs.

narės iki vajus pa-

susirinkimas įvyks 
d. pas draugus Vai- 

3408 Belden Ave. Na-

Kitas 
Idpkr. 26 
kučius, 
riai ir narės, pasirodykime ant
kito susirinkimo su naujais 
skaitytojais. Atsineškite naujų 
sumanymų. Jau laikas sureng
ti kokį pasilinksminimą, orui 
atvėsus.

F. J. Madison.

Wilkes Barre. Pa.
Lapkričio 19-tą dieną LLD 

43 kuopa rengia labai smagų 
bankietą sukaktuves 20-ties 
metų dienraščio “Laisvės” gy
vavimo. šiose sukaktuvėse 
kviečiame skaitlingai dalyvaut 
visus “Laisvės” skaitytojus ir 
josios rėmėjus vietinius ir iš 
plačios apylinkės. Bus gerų 
valgių ir gėrimų. Mylinti, ga
lės ir pasišokti. Čia sueisime 
visus savo draugus ir drauges.

Įžanga visiems prieinama 
tik 30 centų. Lauksime dauge 
lio svečių iš visos apylinkės.

Kuopos Koresp.

šalies žemelė. O jos 
Jonas Klimas vienas 
ant 
vi u aplodismentais. Valio, lietuvai

tės, tai pagirtinas pasirody
mas ir geras pavyzdis kitiem!

Steponas Minkus.

tėvukas 
triusiasi 
13 kar-savo farmos, turi 

ir du arklius.
Montellietis.

Septintas puslapisLAISVE

BAR ir GRILI

- K ^meninio ir iru 
®|| uotų degtiniu.

LeVANDA

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ
BROOKLYN, N. Y.

©

0

Dr.JJ.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

512

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

580 SUMMER AVENUE. 
Arti Chester Avenue

NEWARK. N. J

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

si nariai yra kviečiami lankyti su
sirinkimus ir atlikti savo užduotį—
S. Kuržinskas. (264-265) Dr. B. Bagdasaroff

200—2nd Avė., tarpe 12 ir 13 Sts.
Valandom: 11-1; 5-8; Nedėlloj: 11-1 

New York City
Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 

ligos gydomos.
Daromu Kraujo ir Šlapimo Tyrimą 

Tel. Algonquin 4-8294

Omer Hali, 376 Broad- 
Bus muzikališka programa.

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVANDA E. .LeVANDA 
(Tėvas it sūnus Levandauskai)

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių

Estate of

FUNERAL HOME

, s

gu filuom skelbimu gausite nuolaidą.

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

206 WEST FRONT STREET

Įsteigta auo 1892 motų
701 Grand St., Brooklyn, N. Y
tarpe Graham ir Manhattan Avės.

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME

lai- 
jei jūs suteiksite jiems 

vieną iš 
Visi 

ir

CHIEF J- . . IS fewel GRUEN. Yellow 
gold.filled case, Guildite back, $24.75

J.

i©

55 S (Sn'oO O

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas 

pirmadienį, s13 d. lapkr. 8 v. v. Liet. 
Svet., 853 Hollins St. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me, nes bus laikomi balsavimai į 
LLD Centro Komiteto valdybą. To
dėl draugės-gai, malonėkite visi su
sirinkti į šį susirinkimą ir balsuoti 
už jum patinkamus kandidatus. — 

(264-266)

HARRISON-KEARNY, N, J.
LDS 168 kp. perkėlė savo susirin

kimus iš kiekvieno mėnesio antro 
pirmadienio į kiekvieno mėnesio an
trą sekmadienį. Sekantis^ susirinki- 

įvyks' mas įvyks 12 d. lapkričio' 2 vai. po 
pietų. Labor Lyceum Svet., 17 Ann. 
Prašome narių atsivesti naujų narių, 
nes dabar eina vajus. Įstojimas į 
apdraudos skyrių veltui. — P. Ra

moška, Sekr. (264-265)

SO. BOSTON, MASS.
Liet, Am. Piliečių Kliubas rengia 

metinį balių, sekmadienį, 12 d. lap
kričio, St.
way.
Pradžia 6 v. v. Svečių prašome nc- 
sivėluoti, nes galite netekti turkės 
vakarienės. Gera muzika šokiams. 
Įžanga $1.00 asmeniui už ką gausite 
visą vakarą veltui visko. (264-265)

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choro Koncertas ir šokiai 

__ . įvyks sekmadienį, lapkr. 12 d. Pra
džia 5:30 v. v. Liet. Svet., 6835 Su
perior Avė. Parengime bus Pirmos 
Klasės 5 Kavalkų Orkestrą šokiams, 
apie koncertą nereikia nei kalbėti. 
Lyros Choras surengia gražius ir 
įdomius koncertus. Įžanga tik 35c. 
Šokiams 25c — Gasper. (264-265)

CHARLES’ !
UP-TO-DATE

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

l’arp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberiai

Naujausi ir gražiausi Dariaus ir 
Girėno sieniniai kalendoriai, at
vaizduojanti abu lakūnus, ių tik
rą orlaivį Lituaniea ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis 
spalvomis, 15 x 20 didumo, labai 
puikus artisto J. Arlausko pieši
nys. Gražiausia Kalėdinė dovana 
pasiuntimui Lietuvon. Kaina 25c 
už vieną. Užsakant pažyinėkit 
kokiais norit mėnesiais, lietuviš
kais ar angliškais.

Agentai, norintieji pardavinėt, 
arba biznieriai, kreipkitės dėl in
formacijų šiuo adresu:

Standard Cahndar Co
332 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

Lietuvių Restaurantas
M (he#

įHOlT'

Gaminam valgius ir 
t u r Im e Amerikos ! 
įdirbimo ir iinpor 

. vi ' 
>»kh) vynų ir gpr« 

alaus

Savininkas ■

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Graborius (Undertaker)
Gaidotuvią DirekloriUb 

išbalzamuoja » laidoja aunuru 
aus ant visokių Kapinių paršam 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

' M t* Ihll i

f
Ii W ni

;!;t|
NOTARY 
PUBLIC

WORCESTER, MASS.
Koncertas ir šokiai įvyks šešta

dienį, gruodžio 9 d., 7 v. v., Liet, 
j Svet., 29 Endicott St. Ruošia L.M.
S. 2-ras Apskritys. Kviečiamo visuo
menę dalyvauti. Įžanga 45c.

Telephone 
STagg 2-5043

Žada Pradėt Leist “Žemaiti” >
Telšiai.—Nuo spalių mėn. 1 

d. žadama pradėti leisti sa
vaitraštį “Žemaitį.” Jo leidi
mu ir kitais reikalais žada rū-

Kubiliuno Radio Programa
Nedėlioj, lapkričio 

stoties WCOP 1120 k. prog
rama prasidės 8:30 iš ryto, pintis buvęs jo ilgametis re- 
Programą pildys Ignas Kubi- daktorius p. M. Gedvilas. Ma
kūnas, Elena Žukauskaitė, OI- noma, kad 
ga šukiutė ir Loney Clayton i tas. 
Orkestrą.

12 iš

leidimas bus gau-

BOSTON, MASS.
Lietuvių Radio Korpoi 

jos programa:
Šeštadienio, Nov. li to pro

grama per stotį WORL, 8:30 
iki 9 :00 vai. ryte bus sekanti:

1— žinios.
2— Muzika.
3— Kalbės 

kins iš Bostono 
ir valgį.

Sekmadienio,

Buvusių 
tojų eilėse 
džiaugsmu

“Žemaičio” skaity- 
jo pasirodymo su 
laukiama.

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp., moterų skyriaus su

sirinkimas įvyks penktadienį, lapkr. 
10 d., pas drg. A. Žemaitienę, 14 
Hazel St., 7:30 v. v. Taigi kviečia
me visas nares dalyvauti, nes bus 
svarbių reikalų aptarti.

(263-265)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

•aci-

Vincentas Jen- 
apie sveikatą

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

į Lietuvių Draugijų Koncertas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 12 d., Savame 
Namo, 
solistų 
turkių

29 
ir 
ir

Endicott St. Bus pianistų, 
puiki orkestrą. Turėsime 
įvairių gėrimų.

(265-266)

DETROIT, MICH.
šeštadienį, 11 d. lapkr. įvyks Sil

kių Balius. Rengia Draugijų Sve
tainės Komitetas. 4097 Porter St. 
Bus šokiai prie puikios muzikos iki 
volai nakties. Visas pelnas bus ski
riamas svetaines palaikymui. Ba
lius prasidės 5 v. v. Turėsime gėri
mų ir užkandžių. Įžanga 25c. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti šiame baliuje. — Kom.

(263-265)

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp.

įvyks 12 d. lapkr. 1 vai. po pietų, 
420 Morningside Avė., pas G. Stasiu- 

| kaitj. Taipgi bus Centro Valdybos 
balsavimas, gausite po naują knygą,

orkestrą iš Turime ii' kitų svarbių' dalykų ap
tarti, o po susirinkimo galėsime 
kartu važiuoti į “Laisves” Koncertą.
— Org. G. S. (265-266)

Nov. 12-to
stotį W0RL, 
vai. ryte bus

susirinkimas

1— Al Stevens 
So. Bostono.

2— Dainininkė Adeline J 
siute iš South Bostono.

3— Povilas Lapenas iš 
Bostono.

Steponas Minkus
garsintojas.

ELIZABETH, N. J.
Šeštadienį, 11 d. lapkr. yra ren

giamas “Laisvės” vajininkų balius. 
Pelnas bus skiriamas vajininkų iš
laidom gaunant naujų skaitytojų. 
Bus Paulausko Salėje, 265 Second 
St., pradžia 7 v. v. Įžanga 25c. Ge
ra orkestrą šokiams, skanių valgių 
ii’ įvairių gėrimų. Kviečiame visuo
menę dalyvauti. 1 (263-265)

So.

I Dover-Foxcroft, Me

BRIDGEPORT, CONN.
Amerikos Liet. Kongresas, Bridge

port© Skyrius rengia prakalbas. 
Kalbės R. Mizara, “Laisvės” re
daktorius iš Brooklyn. Liet. Jaunų 
Vyrų Svet., 407 Lafayette St., šešta
dienį, lapkričio 11 dieną Pradžia 
7 vai. vak. Jis kalbės apie šių 
dienų svarbius įvykius. Todėl kvie
čiame publiką skaitlingai susirinkti.

(263-265)
Seny ir Pažiūros Senos

miestelis, su 
gyventojų, 
ir aplink 

giria — 
paukščių

Dover-Foxcroft 
keletu tūkstančių 
tūno tarpe kalnų 
apsuptas spygliuota
tolydžio, stirnų ir 
karalija. Per vidurį teka upė, 
ant krantų riogso apsmilkę 
mūrai, tai audimo išdirbystės,

WORCESTER, MASS.
Lapkr. 13 dieną, 7:30 v. v. įvyks 

ALDLD 155 kp. moterų skyriaus su
sirinkimas, Liet. Svet., 29 Endicott 
St. Kviečiame skaitlingai nares da- ' 
lyvauti. — A. M. (264-266)

pavienių 
padarau 
kra javus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

grupių ir
Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
-•ikoniškais. 
kalui esant ir 

(p a d i d inu tokio 
\ dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom
STOKES

WORCESTER, MASS.
Lapkr. 10 d. 7:30 v. v. įvyks ma

žas smagus bankietas. Ruošia Liet. 
Kom. Partijos kuopa ir kviečia vi- 

bet juose darbai mažai juda SUS dalyvauti. Liet. Svet., 29 Endi- 
ir darbininkai susirūpinę dėl 
darbo. Da yra špulinė ir kito
kių daiktų iš medžio išdirby- 
stė; čia geriau dirba.

čion gyvena keliolika

cott St. Čia bus Whist Party ir 
gausite gardžių užkandžių. 25c įžan
ga. (264-265)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

šei- sekmadienį, lapkr. 12 d., 2 vai. po 
mynų ir lietuvių ant ūkių ir' pietų^ pas dd. Prąlei_kus, 401 Elec- 
miestuke. Dauguma iš jų jau 
nusenę ir sunkiai dirba, ypač 
ant farmų. O jų sūnūs ir duk
terys tai išvažinėję į kitas vie-, 
tas bei 
tas ant 
šį metą 
sivedė.
nųjų yra menševikiškų pažiū
rų, ypač dėl Lietuvos ir So
vietų Rusijos santaikos. Jų 
mintys skiriasi nuo darbinin
kiškų pažvalgų. Vienok jau
nesniųjų nusistatymas proleta- 
riškas.

Čia man teko nakvoti ant 
ūkės pas M. Račylą, tai 24-rių 
metų “Laisvės” skaitytoją. Tai 
žmogus, mylintis gyvai daly
kus gvildenti. Jo žmona inte-i 
resingai skaito “Laisvę.” Ra- 
čylams ūkininkautu pusėtinai 
vyksta — turi: 11 karvių, di
delių kiaulių ir daug vištų. 
Pieną parduoda į Bostoną. Da 
užlaiko gerą arklį. Gražiai 
abudu gyvena. Jų sūnūs abu
du jau vedę ir būna miestuke.

Račylienės motina šį metą 
mirė. Lai būna jai lengva šios pūs a. Aponiką, 2‘vai. po pietų. Vi-

tric St. Visi nariai būkite laiku, nes 
turime daug svarbių tarimų.

(264-265)

mokslus išėję ir kele- 
vietos duonelę pelno, 
net keturios poros ap- 
Beje, didžiuma iš se-

LOWELL, MASS,
Progresyvis Darb. Kliubas rengia 

šokių vakarą, 11 d. lapkr. L. D. Kl. 
Svet., 338 Central St. Pelnas bus 
skiriamas Daily Workerio fondui. 
Apart vietinius, kviečiame ir iš apy
linkių dalyvauti, kaip tai: Nashua, 
Lawrence, Haverhill ii' Hudson. — 
J. M. Karsonas. (264-265)

CLEVELAND, OHIO
Šeštadienį, lapkr. 11 d. įvyks LDS 

Merginų Kliubo šokiai, LD Svetai
nėj, 920 E. 79th St. Pradžia 8:30 
vak. Grieš gera orkestrą, bus valgių 
ir gėrimų. Pelnas bus LDS Jaunuo
lių New Yorko Fondui. įžanga 
varos 20c, o jaunuoliams 30c.

(2)64-265)

te

PITT3TON, PA.
Amerikos Liet. Kongreso, Wilkes- 

Barre Skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 12 d. lapkr. Pradžia 2 
vai. po pietų, 109 S. Washington 
St., ant trečių lubų, Room 307. De
legatai, kurie išrinkti, prašome da
lyvauti, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarti. — M. Kalauskas.

(263-265)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas bus lai

komas sekmadienį, lapkričio 12 d.

JONAS
Marion St., karnp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park 
way Ir Chauncey stočių BMT l.fn»

BROOKLYN, N Y
Tel.: Glenmore 5-619)

BARRY P. SHALINS
iSlmlInskiiN:

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr

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

Suteikiam garbingi1 s laidotuv*- .♦

$150
Koplyčias suteikiam nemokama’ 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

/ Tek: MArkot 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: galiū

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

SODES IR ALAUS
91-98 Warwick St., Newark, N.

- GRCJEN
Amerikos Pirmas Puikiausias 

Riešinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon... ir 

ku pietų .
pirmąjį riešinį laikrodėlį 
jaudinančių naujų GRUENS. 
naujausių stilių ... pasitikiami 
akųratni. Nuo $24.75 ir aukštyn.

Rūgšti ruginė, saldi rugine, čieių kviečių, čielų rugių, senvj 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke 
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, sjiecluliai 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Bronklyn. N V

Cheese Cake 
Cake, Stollen 
ir Jelly Rolb» 
greitai pristato 
svorj ir kalnas



Aštuntas puslapis LAISVE Penktadienis, Lap. 10, 1931

Teatras- Judžiai

Komunistai Gavę Daug 
Balsy įrašymu

“Laisvės” Koncerte Paminėsim 
ir Atgavimą Vilniaus

Jūrininkai Svarsto, 
Kaip Gint Darbus

Pirmą balsavimų dieną pa
tirta, kad komunistų kandida
tas Peter V. Cacchione gau
nąs apie 23 balsus per distrik- 
tą. Tai arti tiek, po kiek parė-

te-
so-

Puikusis “Laisvės 
tas šį sekmadienį, Labor 
ceum, bus ne tik šiaip 
smagus grožinių jausmų 

jo 1937 metais, kada jis ofi- tenkinimas žavia muzika
cialiai buvo ant baloto. Tas' dainomis, bet sykiu 
rodo didelį komunistų balsų ' 
padaugėjimą, kuris būtų bu- minėjimas, nes tai pirma di- 
vęs galima matyt visoj pilnu- džioji “Laisvės 
moj, jei komunistai būtų bu-'gavįmo Vilniaus. Tas milžiniš- 
vę ant baloto. Aišku, kad įra
šymu daug kas negalėjo bal
suoti, tūkstančiai balsų atsi
metė.

Beje, Cacchionės balsų 
skaičius (surokavus 16-ką dis- 
triktų) buvo aukštesnis 
darbiečių Joseph Belsky 
Andrew R. Armstrong, 
riem parėjo po 16 ii’ po 
balsu per distriktą; darbietis 
Harry W. Laidler iš darbiečių daujamą vietą, 
ėjo pirmuoju, turėjo po 27 
balsus per distriktą. Darbie- 
čiai visi oficialiai buvo ant 
baloto.

koncer- 
Ly- 
sau 
pa

ir
ir iškil

mingas Vilniaus atgavimo pa-

iškilmė po at-

u z 
ir 

ku- 
18

kas lietuviams laimėjimas bus 
nušviestas ir atatinkamai at
žymėtas.

Įsitėmykite, koncertas-minė- 
jimas įvyks jau šj sekmadienį, 
lapkričio 12-tą, Labor Ly
ceum, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 3:30 
po niet. Įžanga 50c, 75c ir $1. 
Bilietus prašomo įsigyt iš ank
sto, kad užtikrint sau pagei- 

nes sėdynės 
rezervuotos.

Dainuos paskilbę solistai:

Aleksandras Vasiliauskas, 
noras; Biruta Ramoškaitė, 
pranas, iš Hartford, Conn., 
dabar lankanti konservatoriją 
New Yorke; Margaret Česna- 
vičiūtė, sopranas; Antanas 
Banys, basas; Aido Choras, 
Vadovaująfit Aldonai Žilins
kaitei ir Rusų Balalaikų Or
kestrą, vadovybėj 
n’o.

lai- 
jos

Alex Kuti-

parinktinių 
programos,

Po puikios, šių 
artistų išpildytos 
tęsis smagūs šokiai prie prof. 
Retikevičiaus 6 kavalkų or- 
kestros. Vien šokiams įžanga 
40c.

Visi kviečiami dalyvauti, iš
girst gražią programą, ir po 
jos smagiai praleist vakarą 
šokiuose ir draugovėj su lietu
viais iš tolimesnių ir iš apylin
kės kolonijų.

Quill Gerai Pasirodo

Nepriklausomas darbietis 
Michael J. Quill, Bronxo bal
sų skaitliavimuose eina vienu 
iš 5-kių daugiausia gaunančių 
balsų. Tačiau jis turės pašokt. 
aukštyn, kad liktis išrinktu.

ŠIEMET BŪSIĄ MAŽIAU 
TARYBININKŲ

SUĖMĖ nužiūrimus
PLĖŠIMUOSE

New 'Yorko jūrininkai per
eito trečiadienio vakarą, skai
čiuje 3,000, buvo susirinkę į 
Manhattan Center, svarstyti, 
kaip kovot, kad apsaugoti jū
rininkų darbus. Einant 
džios nusistatymu pervest 
vus kitoms šalims, kad 
gabentų Amerikos prekes
riaujančioms šalims, Amerikos 
jūrininkai išmetami iš darbų. 
Tuo būdu, numatoma, gali ne
tekt darbų 10,000 jūrininkų.

Mitingą sušaukė 
Maritime Unija dviem 
lais: apsvarstyt naują 
kos “neutralumą” ir 
raportą iš derybų su 
can Merchant Marine 
tu dėl naujo kontrakto.

Unijistai pasiuntė preziden
tui Rooseveltui 
prašant skubaus 
apdiskusuot susidariusią 
dėtį. Curran 
smerkė 
siją.

National 
tiks- 

Ameri- 
išgirst 

Ameri- 
Institu-

už tą
J. V. Maritime

telegramą, 
pasimatymo 

pa- 
padėtį
Komi-

MIRĖ
Markauskienė, 59

Ankstybas aprokavimas vi
sų balsų rodo, kad tarybinin- 
ką šiemet bus išrinkta ne ma
žiau 18-kos ir ne daugiau 21, 

Sulyg skaičiaus užsiregistravo- aP^e ® ar mažiau, negu esa
moj taryboj. Demokratai, nu
matoma, turės didžiumą.

Manhattan turės 4 ar 
■ Bronx 4, Queens 3 ar 
I Brooklynas (Kings) 6 ar 
Richmond 1. 1

Detektyvai areštavo 4 as- j 
menis, nužiūrimus per keletą

Ona
amž., 33 Scholes St., mirė lap
kričio 8 d., Kings County li-

Kūnas pašarvotas

m.

' * . — •
pastarųjų metų apiplėšus bei 8omneJ- 
dirigavus apiplėšimus brang- gyaboriaus Bieliausko koply-

ir kiti

nuosto- 
kadan- 
bet ir 

įrašyti.

sių, numatoma, kad Bronx ga
lės turėt tik 4 tarybininkus. 
Viso kandidatų Bronxe buvo 
13-ka.

Pačiu pirmiausiu Bronxe 
ėjo demokratas Cohen, Man- 
hattane repu^likonas Bald
win, Brooklyne demokratas1 
R. Hart; fusionistė Genevieve 
B. Earle esanti irgi viena iš 
keletos aukščiausių.

Atmesti Balotai

Nemažai balsų vieni
praras dėl netaisyklingo išpil
dymo ir daugiausia to 
lio paneš. komunistai, 
gi jų ne tik numeris, 
vardai turėjo būti
Daugiausia balotų atmetama 
dėl įrašymo X, kaip seniau 
būdavo balsuojama, vieton nu- 
meriuoti kandidatus, kaip da
bar turi būti. Kiti nuostoliai 
bus dėl įrašymo ne tų raidžių. 
Pąvyzdin, pirmą skaitliavimų 
dieną Bronxo komunistų kan
didatui balsai rokuota po 
dviem vardais: Isidore Begun 
540 balsų, ir Isadore Begun 
54. Tai neatsargumo pasėka.

Bronxe, iš 38,154 suskait- 
liuotų balotų tik 34,490 pri- 
skaityta; kiti 556 rasta tušti, 
3,138 paskaityta sugadintais.

Laižybu mašinos jau laukia 
ir būsiančios prie pirmos pro
gos įrengtos Jamaica, Aque
duct, Belmont, Empire City ir 
Saratoga, kur vyksta įvairios 
lenktynės.

susi-
Park-

Policijos radio karui 
dCrus su kitu prie Bay 
way ir Ave. J, sužeista poli- 
c:sxas J. Sullivan.

Richmond Hill gyventojai 
s’ undžiasi, kad permažai 
T traukinių ant Jamaica 
jos skubos valandomis, 
kalauja daugiau.

BM 
lini- 
Rei-

Miesto kasininkas Portfolio 
praneša, kad spalių mėnesį 
surinkta miestui cigaretų tak
sais $435,889, 41 nuošimčiu 
viršiaus rugsėjy gautų $308,- 
028.

5,
4,
7,

Imtynės, Kurias Nevienas 
Ilgai Paminės

40

3rdVažiuojant Bronxo 
Avenės aukštuoju traukiniu, 
antradienio rytą, apie 50 ke
leivių pamatė, kaip du vyrai 
vagone ėmė varžytis viens 
nuo kito atimt revolverį. Vie
nas šūvis iššovė, bet pataikė ' 
grindysna. Vyrai ausis skliau- 
tydami žiūrėjo, moterys spie
gė, nes niekas nežinojo, kur 
pataikys kiti šūviai. Pro Tre
mont stotį pravažiuojant sar
gas pastebėjo imtynes, per
spėjo motormaną ir pašaukė 
sekamon stotin policiją. Ten 
jiedu suimti.

akmenių firmų ir turtingų as
menų ant apie miliono dolerių 
vertės brangumynų.

George (The Weasel) 
Stern, 44 m., 281 E. 205th 
St., Bronx, nužiūrimas esant 
organizuotos šaikos smegeni
mis.

Dolly Turner (Stivat), 
m., 161 W. 54th St., N.
manoma susekdavus, kas turi 
kokius brangumynus, kada ir 
kur juos dėvės ir kaip juos 
pasekti grįžtant iš naktinių 
kliubų.

Murray Lang, 38 m., 
W. 72nd St., N. 
akmenių agentas, 
riausiu vedėjų 
grobio.
, Abe Levine, 35
50th St., Brooklyn, dirbąs prie 
brangakmenių prekybos, irgi 
esąs grobio platintoju. Penk
tas asmuo, tūlas R. Stokvis, 
areštuotas kaipo liudininkas.

310 
Y., brang- 
buvęs vy- 

išpardavimo

m., 948 —

Autorė Duos Prelekciją 
Darbininkų Mokykloj

Padaugėjo Mirimai 
Plaučių Uždegimu

Ruth McKenney, žurnalo 
“New Masses” redaktorė, au
torė dviejų geriausia 
duodančių knygų
Eileen” ir “Industrial Valley,” 
duos prelekciją temoje “Ame
rica’s Industrial Valleys,” lap
kričio 11-tą, 2:30 po 
Dftrb. Mokykloj, 35 E. 

’St., N. Y.

Pereitą savaitę 22 brook- 
lyniečiai mirė plaučių uždegi
mu, astuoniais daugiau, negu 

parsi- (užpereitą savaitę. Tačiau su-
My Sister sirgimai ta liga biskį sumažė- 

Iję. Kadangi ši liga prasideda 
panašiai paprastiem ‘šalčiam,’ 
tad sveikatos departmentas 
perspėja neužleist šalčių, apsi- 
žiūrėt.

Dešimtis žuvo 
mėse; viso iš tos 
šiais metais jau
Difterija, vaikų liga, 
būtų galima išvengt vaikų čie- 
pijimu, šiemet užmušė 20.

Mirimų nuo visokių priežas
čių per savaitę buvo 458.

Gimė 729. , ' '

piet, 
12th

Nelauk, Kad Kitas Saugotų
Daugelis žmonių eidami ar 

vainodami skersai gatvę vi
sai nesisaugo, o pastebėjus 
jiems tą, atsako: “Ko čia bi
joti, ant žmogaus nevažiuos.”

Ne taip bemanytų, jei jie 
būtų pasip’nę aną dieną 
Bronxe, kada tūlas B. Mc- 
Sorley įsėdęs svetimon maši
non bėgo, o policistas vijosi 
važiuojant po 80 iki 85 mylių 
per valandą, visai nepaisau , 
šviesų.

auto xnelai- 
priežasties 

žuvo 214. 
kurios

Kūdikių mirtingumas. šie
met esąs mažesnis už pernyk
štį. Pernai tik 6-mis savaitė
mis per metus mirė mažiau 
30 per tūkstantį, šiemet tokių 
avaičių jau , turėta 9-nios. 

Pereitą savaitę mirtingumo 
rata buvus 26.1 per tūkstantį.

“Laisves” Koncertas Bus šj Sekmadienį, 
Lapkričio (Nov.) 12 dieną, Labor Lyceum 
Salėj, 949 Willoughby Avenue, Brooklyn

Veikalas “Tobacco Road,” 
perstatantis pietinių valstijų i 
užguitų žmonių gyvenimą, 1 
jau sumušė visų buvusių vei
kalų išsila’.kymo rekordą, šio 
mėnesio 18-tą jis apvaikščios 
6 metų sukaktį. Tą dieną vei
kalą perstatys 2,533-čiu kar
tu. Vaidina Forrest teatre, 
49th St., N. Y.

* s|: *
“Pins and Needles,” gar- 

mentiečių paruoštas veikalas, 
vejasi aną, irgi vaidinamas 
kelintą sezoną, Windsor tea
tre, 48 St.

I * į
Cameo teatre, 42nd St., N.

7 i Y., dabar rodoma “Marsalie- 
t ė,” istoriškas judis, gamintas 
Francijoj. Iki 2 vai. po pietų 
įžanga 25c.

■ Nauja filmą
perstatanti caristinės 
su ėdimą ir tamsą, 
55th St. Playhouse.

* * *
Istorinis veikalas iš

no gyvenimo “Abe Lincoln in 
Illinois” vaidinama Adelphi 
teatre, 54 th St.

*
Rasputin,”

Rusijos 
rodoma

Lincol-

Mrs. Horowitz, 1670 58th. 
St., pagimdė 33 uncijų kūdi
ki trim mėnesiais peranksti. 
Mažytis padėtas inkubatoriui! 
ir perleista jam kraujo, 
noma, gyvensiąs.

Morris Breitman, šoferis, 
sulaikytas įtariant padeginė- 

čioje. Bus palaidota lapkričio JUS automobilius.
11 d., Kalvarijos kapinėse..

Laidotuvių apeigas aprūpi
na graborius Matthew P. Bal
las (Bieliauskas).

Pasilinksminimų zonos lan
kytojam gerai žinomoš Aqua
cade savininkas Billy Rose iš
siėmė leidimą apsivesti su sa
vo įstaigos buvusia žvaigžde 
plaukiotoja Eleanor Holm.

NAMU SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Didžiojo New Yorko lietuvių namų 
savininkų org. susirinkimas įvyks šį 
penktadienj, lapkričio 10 d., 7:30 v. 
vakare, grab. Shalins-Šalinsko įstai
goj, 84-02 Jamaica Avenue, Woodha
ven, N. Y. — Valdyba.

(264-265)

Apvirtus žuvininkų valčiai 
ant Long Island Sound, netoli 
Bay St., Bronx, juos išgelbėjo 
pakrančių policija.

SVARBU!
ALDLD 2-ro Apskr. Komiteto su- i 

sirinkimas įvyks penktadienio va
kare, 10 d. lapkričio, “Laisvės” ofi
se, pradžia 8 vai. vakaro. Visi na
riai dalyvaukite, nes bus svarbių 
reikalų aptarti. (263-265)___ ,

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIŪTAI ir OVERKOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybes drabužio 

tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę
Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužiu 
ir pritaikymu modelių.

Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 
drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50

Vertės $30.00 už $22.50
Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins Jus, jog mūsų 

drabužiai yra puikiausios rūšies.

INARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn. M. Y

PIRKDAMI PAS MUS—MOKATE 
TIK UŽ PERKAMĄJĄ PREKĘ 

Nuoširdžiai Kviečiam Visus Pirkti Lietuvių OVER GLOBE 
Gamybos Avalynę Lietuvių Krautuvėse 
Gausite įvairios ir kitos rūšies, geros kokybės:

BATŲ, BATELIŲ, KALIOŠŲ, ARCH SUPPORT, SLIPPERS, 
SNEAKERS IR MOTERIMS ŠILKINIŲ KOJINIŲ

Mes nežadam, ko negalim ištesėti. Bet užtikrinam, kad pirkiniu ir 
jo kaina būsite patenkinti. AVALYNĘ GAUSITE stiprią, patogią, 

jūsų kojoms pritaikytą.
UŽ JŪSŲ PALANKUMĄ IŠ ANKSTO DIDŽIAI DĖKINGAS

MILCHIUS SHOE SHOPS, INC.
STASYS A. MILČIUS, Sav. |

365 Grand St., Brooklyn, N. Y. > 
cor. Marcy Ave.,

Clermont Ave., Maspeth, L. I. >
Grand Ave., Maspeth,, L. I. | 
Grand Ave., Maspeth, L. I. >

56-27 
66-31 
69-21

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare •

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Vlateušas Simonavičiu^
Gražiai įrengta Susieji manu* Jstaiga

dietos 
4 

duotos
✓ynai,
-»r<> vorų
ėlius
te Brooklyne, už 
eikite susipažinti

ir impor 
degtinės ir 

geriausių 
alus ir

Kada būsi

Kiekvieną subatfc 
karšta vakarienė 
Ytskira.* kamba 
vs. užėjimui su 

moterimis Nedė 
liomis atdarai 
nuo 1 valandoj

126 South 5th Street
Bloką* nuo Hewes eleveiterio stoties

Brooklyn, N. Y
Tel. Evergreen 4-9308

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos j'ūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokavimus be j’okio mokesčio.

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės’’ Name 
•$* 4' *?•

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

Jį VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

I I II ■ 11 .

Odos Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos

®
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
'.arnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
įeiti Mėšlažarnės nesveikumai. Inkstų ir Pūslės vargai 
r kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai F 

Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu j 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

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

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2

SKELBKITES “LAISVĖJE




