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KRISLAI
Neteisinga “Bezmėna.” 
Dar Apie Ginsbergą ir 

Grigaitį.
“Baltieji Maurai.” 
Sekantį Sekmadienį. 
Judošius Havelka.

Rašo R. Mizara

“L. žinių” ir “XX Amžiaus” 
Į (katalikų dienraščio) leidėjai
> buvo nuėję pas gen. Černių ir

užprotestavo, kam Lietuvos 
valdžia duoda valstybinius 
skelbimus tik “L. Aidui,” o ig- 

***< noruoja virš paminėtuosius 
laikraščius. Jeigu skelbimai 
reikia duoti, tai jie reikia duo
ti po lygiai visiems laikraš
čiams, o jeigu ne—tai nei vie
nam.

Sveika mintis!

O “Naujienų” redaktorius 
dar vis teigia, būk aš sklei- 
džiąs “juodašimtišką antise
mitizmą,” kai pavadinu jojo 
bičiulį “generolą Krivitskį” ti
kruoju vardu, — šmelka Gins- 
bergu.

Jeigu tai yra šmeižtas, ar 
ne bus šmeižtas, kai mes pa
vadinsime “Naujienų” redak
torių Pijum Grigaičiu ?

Šmelka Ginsbergas juk yra 
tikras to žmogaus vardas ir 
pavarde. Na, o “generolas 
Krivitskis” — klastingas titu
las ir netikras vardas.

Jei šiandien P. Grigaitis va- 
‘ dintųsi save “generolu Samo- 
jedovu” ir rašytų apie “Stali
no nedorybes,” tai ar būtų 
šmeižtas, kai mes, sužinoję, 
paskelbtume, kad tai rašo Pi
jus Grigaitis, o ne “generolas 
Samojedovas,” kuris niekad 
nėra buvęs net Sovietų Sąjun
goj ?

Ką pasakysi į tai, didysis 
Čikagos galvočiau ?!

“L. žinios” pavadino Broo- 
klyno vienybininkus “baltai
siais maurais.” Menu, jog tas 
privers p. Vitaitį parašyti į- 
žengiamąjį, kuriame jis ir 
vėl verkšlens, sakydamas, būk 
jį visas svietas puoląs.

Na, tai po ryt, sekmadie
nį, brooklyniečiai važiuos trau
kiniu į puikųjį poežerį Niū
ri žersė j.

Tai bus pirma tos rūšies 
mūsų dienraščio naudai eks
kursija. Kitos tautos jau se
nai panašias ekskursijas trau
kiniais daro.

Aš žinau brooklyniečių, ku
rie nėra važiavę traukiniu per 
pastaruosius penkioliką metų. 
Ot, čia ir bus proga pasivaži
nėti ir dienraščiui naudos pa
daryti.

Kurie prieteliai dar neturite 
bilietų, tuojau įsigykit.

Iš Pragos pranešama tokia 
žinia: čechoslovakijos susisie
kimo ministeris, Jurgis Havel
ka, pareiškė per radijų, kad 

i čekai turį nusiraminti ir pri
prasti prie nazių “protektora
to,” nes visos, girdi, kalbos 
apie nepriklausomos čechoslo- 
vakijos atgimimą esančios tik 
svajonėmis.

Šitaip gali kalbėti tik žmo
gus, kuris yra parsidavęs Hit
leriui. Paprastai toki žmonės 

+ yra vadinami judošiais.

Tokių judošių yra visur. At
simenam Lietuvą, kai ji buvo 
carizrpo pavergta. Kiek buvo 
tokių, kurie skelbė, būk Lie
tuvos nepriklausomybė yra tik 
svajonė? Kiek buvo tokių, ku
rie liepė lietuviams būti cariz
mui ištikimais? Tokių žmonių 
vardų ir ant jaučio skūros ne
surašytum. Jie dar gyvi ir 

/ šiandien skaitosi dideliais as
menimis.

Anksčiau ar vėliau visi Ha- 
velkos gaus galą drauge su 
Hitleriu, o čekų tauta, čecho
slovakijos nepriklausomybė 

> kaip gyvavo taip ir gyvuos!
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Angly Valdžia Dvejoja apie 
Lenkijos Gynimą

ROOSEVELT ŠAUKS SPECIALE KONG
RESO SESIJĄ JEI KILS KARAS

Atžagareiviai Senatoriai ir Kongresmanai Atmeta Prezi
dento Reikalavimą Pataisyt “Bepusiškumo” įstatymą
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas reikalavo, 
kad kongresas pataisytų 
dabartinį “bepusiškumo” 
(karinio neutralumo) įsta
tymą šioje kongr. sesijoje. 
Bet prezidentas supranta, 
jog susibūrę republikonai ir 
a t g a 1 e i v i a i demokratai 
kongresmanai ir senatoriai 
atmes tą reikalavimą.

Todėl prez. Rooseveltas 
pareiškė, kad jis šauks kon
gresą j specialę sesiją, jei
gu išsivystys platus karas 
Europoj.

Roosevelto politiką re
miantis sen. K. Pittman, 
pirmininkas senato užsie
nių reikalų komisijos, sako, 
jog tokį karą galės pradėt 
ne kas kitas, kaip Hitleris.

Prez. Rooseveltas reika
lavo, kad kongresas atšauk
tų ypač tą “bepusiškumo” 
įstatymo punktą, kuris įsa
ko prezidentui uždraust 
ginklų ir amunicijos pralei

EXTRA
GENERALIS STREIKAS

WPA DARBUOSE

New York, liep. 20.—Am
erikos Darbininkų (bedar
bių) Susivienijimas iššaukė 
visuotinų vienos dienos 
streiką WPA pašalpinių 
darbininkų. — p r o t e s tuot 
prieš kongreso išleistą 
Woodrumo įstatymą. Nes 
tas įstatymas nuskaldė al
gas, o pailgino darbo laiką 
ir įsakė “laikinai” paleist iš 
WPA darbininkus, kurie 
yra išdirbę pusantrų metų 
ar daugiau tuose viešuose 
darbuose.

šių pašalpinių darbininkų 
streikas įvyko daugiau kaip 
tūkstantyje miestų įvairio
se dalyse Jungtinių Valsti
jų. Patys kapitalistų laik
raščiai skaičiuoja, jog strei
ke dalyvavo “pusė miliono” 
WPA darbininkų. Vien di
džiajame New Yorke strei
kavo per 40 tūkstančių 
WPA darbininkų.

Anglų Valdžia vėl Nori Su
sitart su Hitleriu

London, liep. 20. — “Ne
priklausomas” Anglijos sei
mo atstovas V. Bartlett 
smerkė Anglų valdžią, kad 
jinai iš tikrųjų nenori pa
daryt bendro apsigynimo 
sutarties su Sovietais. Jis 
sakė, kai seimas išsiskirs
tys, tai Anglų premjero 
Chamberlaino valdžia visai 
“numarins” derybas dėlei 
apsigynimo sutarties su So
vietais. Tuomet Chamber- 
lainas iš naujo stengsis su
sitart su Hitleriu, kaip tvir
tino Bartlett.

dimą lygiai visom šalim, 
tarp kurių yra karo stovis, 
nepraleist karinių reikme
nų lygiai, kaip užpultiems, 
taip ir užpuolikams.

Naziai Grūmoja Žiau
riausia Apsidirbi su
Atkakliais Cechais

Praga. — Čechijos vidaus 
reikalų “ministeris” Jozef 
Jezek buvo pašauktas į 
Berlyną. Jam ten Heinri
chas Himmleris, galva na
zių policijos, piktai užreiš- 
kė, kad Vokietija pavartos 
žiauriausius veiksmus, jei
gu ir toliau cechai priešin
sis nazių viešpatavimui.

Nesenai baronas Neu- 
rath, Hitlerio paskirtas 
“globėjas” Čechijai, pasi
šaukė žymiausius cechų lai
kraštininkus ir įsakė, kad 
jie turi veikliai bendradar
biaut su nazių valdžia. Ne- 
urath pareiškė, jog neuž
tenka, jei laikraštininkai 
tik tylomis pakenčia Vokie
tijos viešpatavimą.

Veikiantysis Čechijos- 
Moravijos neva premjeras 
G. Havelka (Hitlerio pas
kirtas) atsišaukė per radio į 
cechus, kad jie visai nesi
kalbėtų politiniais klausi
mais. Daugelis cechų tikisi, 
jog per karą tarp Hitlerio 
ir demokratinių šalių vėl 
cechų tauta bus paliuosuo- 
ta, ir čechoslovakija at- 
steigta kaip nepriklausomas 
kraštas.

Bet tas neva “cechų mi
nisteris” Havelka liepė 
žmonėms visai nesvajot, 
kad karas galėtų sugrąžint 
.jiems tautinę laisvę.

Prancūzai Perka Daugiausia 
Karo Reikmenų iš USA
Washington. — šiemet 

birželio mėnesį visos šalys 
abelnai užpirko $17,329,460 
karo reikmenų Jungtinėse 
Valstijose, bet viena tik 
Franci ja tą mėnesį užpir
ko $15,246,310 tų reikmenų 
šioje šalyje.

Franci j a birželio mėnesį 
įsigabeno $2,548,962 vertės 
karinių orlaivių iš Ameri
kos, o Anglija, pagal pir- 
mesnius užsakymus, gavo 
tą mėnesį lėktuvų ir jų da
lių už $3,589,013 iš Jungt. 
Valstijų.

Tuo tarpu tiesioginiai ka
rinių išvežimų į Japoniją 
visai nebuvo, o Chinija pir
ko tik už apie $50 karo 
reikmenų iš Amerikos.

ORAS

Dalinai apsiniaukę.

London. — Kai kurie An
glijos seimo atstovai pasta
tė klausimą premjerui N. 
Chamberlainui: ar Anglija 
ir Francija planuoja pa
siųst savo kariuomenės bū
rius į Danzigo “kaimynys
tę” ir tuo būįdu persergėt 
Hitlerį, jog Anglija ir 
Francija tikrai neleis na- 
ziam prijungt JDanzigą prie 
Vokietijos?

Chamberlainas nieko ne
atsakė. I

—Ar Vokietija įgabeno

Paskolos Klausimas 
Vis Pykina Lenkiją 
Su Anglų Valdžia

London. — Lenkija labai 
nepatenkinta, jog Anglija 
siūlo Lenkijai tik labai su
varžytą 25 milionų dolerių 
tiesioginę paskolą. Anglijos 
ministerių kabinetas sutin
ka paskolint Lenkijai tokią 
sumą tiktai su tą sąlyga, 
kad Lenkija turi išleist vi
sus tuos pinigus Anglijoj, 
pirkdama sau karo reikme
nis ir mašinas tiktai iš An
glijos.

Lenkija per savo ambasa
dorių, grafą Račynskį rei
kalauja teisės pirkt sau ka
rinius ir technikinius įran
kius, kur tik Lenkija nori ir 
iš kur jinai greičiau gali 
gauti tuos reikmenis, pa

Provokatoriškai Suim
ta Daugiau Kaip 200 

Žmonių Danzige
Varšava. — Danzigo po

licija areštavo per naktį 
daugiau kaip 200 žmonių. 
Daugelį jų kaltina kaip 
“social istus marksistus.” 
Įtarta, būk jie turėję “spro
gimų sandėlius ir, mato
mai, palaikę ryšius su ko
kia svetima priešinga ša
lim.”

Jie bus teisiami neva 
kaip savo krašto “išdavi
kai.”

Keletas savaičių atgal 
įvyko eksplozija vieno dar
bininko name ir užmušė jį 
ir jo žmoną. Šią eksploziją 
naziai taipgi primeta su
imtiem žmonėm.

Policija pasakoja, būk 
jie priklausę slaptai “Ker
šytojų Draugijai,” o Šios 
draugijos tikslas, girdi, bu
vęs žudyt nazius policinin
kus ir sprogdint valdiškus 
namus, tiltus, vandens sis
temą ir kitas viešas įmones 
Danzige.

Paryžius. — Pranešama, 
jog Vokietijos karo laivy
nas pradės manevrus kelio
se vietose Baltijos Jūroj 
apie šio mėnesio pabaigą. 

kanuolių ir kitų stambių 
karo pabūklų į Danzigo 
kraštą? — užklausė prem
jerą Chamberlainą kai ku
rie seimo nariai. Jis atsakė, 
kad Anglijos valdžia “ne
turinti” patvirtinimo to
kiem pranešimam.

Darbiečių vadas Anglijos 
seime, Arthuras Greenwood 
pareiškė nuožiūrą, kad An
glų valdžia, galbūt, rengia
si apleist Lenkiją panašiai, 
kaip apleido Čechoslovaki- 
jų- 

vyzdžiui, iš Amerikos.
Lenkų valdžia reikalauja, 

kad Anglija duotų Lenkijai 
paskolą auksu, o Anglų val
džia siūlo paskolą tiktai 
“bumaškomis.”

Jau kelinta diena tęsiasi 
ginčai dėl Anglijos paskolos 
Lenkijai ir gadina ūpą tarp 
tų dviejų šalių.

Dabar pranešama, jog 
Lenkija gali ir visai atmest 
Anglijos siūlomą paskolą su 
tokiais suvaržymais, taiko
mais tik Anglų naudai. Su
prantama, jog Lenkija jieš- 
kos “laisvos” piniginės pas
kolos kitose šalyse, jeigu 
Anglija nenusileis Lenkijos 
reikalavimams.

Vokietija Mobilizuoja 
Du Milionus Armijos 

iki Rugpjūčio 15
Paryžius. — Iš patikrintų 

šaltinių čia patirta, jog iki 
rugpjūčio mėnesio pradžios 
Vokietija sumobilizuos mi- 
lioną atsarginių kareivių. 
O reguliarėje armijoje Hit
leris jau turi milioną atsar
ginių kareivių.

Rugpjūčio 15 d. būsianti 
galutinai “ kariškai sumobi
lizuota nazių armija.

O dabar naziai visais ga
rais stato naujas tvirtoves- 
fortus vakariniame pasie
nyje, prieš Franci ją.

Hitlerio valdžia įsakė vi
siem nariam savo juodosios 
gvardijos ir “civiliams” 
smogikams- šturmininkams 
sugrįžt iš atostogų (vakaci- 
jų) iki rugpjūčio 10 d.

Visu galimu smarkumu 
yra valomi javai nuo laukų 
Rytinėje Prūsijoje, kuri ru- 
bežiuojasi su Lenkija.

ĮVAIRUMAI

Dėl pasitaikiusių techniš
kų kliūčių, Įvairumų Pus
lapis ‘Laisvėj’ šį kartą tilps 
pirmadienį, o ne penkta
dienį.

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

DANZIGO NAZIAI AREŠTAVO LENKU 
PULKININKĄ, KOMISUOS NARĮ

Hitlerininkai Subūrė į Danzigą 4,000 Extra Policijos; 
įsigabeno 5,000 Tonų Gazolino; Suėmė Daug Socialistų

Danzig. — čionaitinė na
zių policija suėmė Lenkijos 
pulkininką Sobocinskį, narį 
Lenkų komisionieriaųs šta
bo Danzige, kaip praneša- 
.... J " ' "

Klaipėda Būsianti Na
zių Komandos Centras

Karui dėl Danzigo
Danzig. — Naziai valdo

vai sako, jog Danzigas ga
na ginkluotas atmušt Len
kijos armija ir orlaivius 
bent per keletą valandų, iki 
Vokietija atsiųs savo pul
kus su visais karo pabūk
lais į talką Danzigo na- 
ziams.

(Lenkija jau ne kartą 
persergėjo nazius, jog ji
nai darys karo žygius, jei
gu Danzigo naziai • nutars 
ar “nubalsuos,” kad jie jau 
prijungia Danzigo kraštą 
prie Vokietijos.)

Paryžius. — Francūzų 
laikraštis “Oeuvre” spau- 
dina pranešimą, jog Klai
pėda bus nazių karo cent
ras “Danzigui ginti,” jeigu 
Lenkija eis karan prieš 
Danzigo pervedimą Vokie
tijai.

Vokietijos karo laivynas 
įsteigė savo raštinę Klaipė
doje; tai iš tos raštinės 
Hitlerio karininkai ir vado
vausią karui prieš Lenkiją 
Danzigo fronte.

DANZIGO NAZIS NUŠO
VĖ LENKŲ KAREIVĮ

ma iš Varšavos. Lenkija 
reikalauja, kad Danzigo 
nazių valdžia tuoj aus pa
leistų Sobocinskį ir atsipra
šytų už jo areštavimą. Jei
gu naziai to nepadarys, tai 
“susilauks nesmagių pasek
mių,” kaip grūmoja Lenki
jos užsieninė ministerija.

Danzigo valdininkai ofi
cialiai pripažįsta, kad jie 
sutelkė 4,000 daugiau (ka
riškai lavintos) policijos.— 
Didelė dalis tos policijos 
yra atsiųsta iš Vokietijos.

Šią savaitę buvo įgaben
ta į Danzigą 5 tūkstančiai 
tonų gazolino (suprantama, 
karo tikslam).

Nazių valdžia Danzige 
šaukia į karinę tarnybą 
daugelį jaunuolių apie 20 ir 
21 metų amžiaus.

Ponai Stengiasi Išvyt 
Gatvešlavius iš Dvaro

Sanita Lodge, Cold 
Springs, Long Island, N. Y. 
—Turčiai, riestanosiai po
nai paveikė miestelio Hun- 
tingtono valdybą, kad jinai 
u ž d r a u stų gatvešlaviams 
New Yorko miesto naudo
tis buvusiu milionieriaus 
Kahno dvaru.

Huntingtono valdyba 
dabar įgaliojo savo specialį 
advokatą S. M. Meyerį rei
kalaut, kad teismas išduo
tų indžionkšiną ir tuoųii 
užgintų gatvių valytojams 4 
suvažiuot į šį dvarą.

Dvaras su šauniu palo- 
cium yra lėšavęs milionus 
dolerių, bet Kahno šeima 
pardavė jį gatvių valyto
jams tik už 100 tūkstančių 
dolerių.

Dvaras turi 440 akrų že
mės plotą su dailiomis pie
vomis, medžiais, gėlėmis, 
prūdeliais ir fontanais.

Ilsėdami ir žaisdami ta
me dvare, valytojai New 
Yorko didmiesčio gatvių, 
labai gerbia ir saugo jo 
gražumus ir elgiasi kultū
ringiau, negu vadinamieji 
“aukštosios klasės” džentel- 
manai.

Didysis New Yorkas turi 
apie 20 tūkstančių gatvių 
valytojų.

Jaunas Lietuvis Žuvo 
Troko Nelaimėje

(Telegrama)
Chicago, Ill. liep. 20. — 

Troko nelaimėje šiandien 
tapo užmuštas jaunas lie
tuvis Frank Adomėlis, ant 
vieškelio num. 6, arti Wal- 
kertown, Ind.—Jis buvo tik 
pora metų atgal avykęs iš 
Kanados į Jungtines Valsti- 

. jas. ♦
“Vilnis.” d

1 i
I

Varšava, liep. 20. — Dan
zigo nazis smogikas nušo
vė Lenkijos kareivį, sienos 
sargą Vytautą Budzevičių, 
ties Trzicionki miesteliu, j 
Lenkijos pusėje, už 100 pė
dų nuo Danzigo rubežiaus.

Berlin, liep. 20. — Naziai 
sako, būk tai “Lenkijos ka
reivis pirmas šovęs” į Dan
zigo nazį muitinės valdinin
ką, ir girdi, tik tada tas 
valdininkas nušovęs Lenkų 
kareivį.

Naziai D a n žige Įkalino 
Varsa vos Valdininką

Varšava, liep. 20; — Dan
zigo naziai pasodino kalė- 
jiman keturiolikai mėnesių 
Varšavos miesto valdininką 
J. Golczą tik už tai, kad jis 
per klaidą automobiliu per
važiavęs* Danzigo sieną.

Anglų Generolas pas Lenki
jos Prezidentą

Varšava. — Generalis in
spektorius Anglijos armijos 
gen. Ironside stebėjo Lenkų 
raitelių paradą ir pietavo 
pas Lenkijos prezidentą Ig. 
Moscickį.

i
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Apsimetėliai Žurnalistai ir 
p. Juozas Jurginis

Kadaise “Vienybėje” tūlas žmogelis ’ 
paskelbė, būk šiuo metu viešįs Ameriko
je pas savo gimines “L. Žinių” kores
pondentas, p. Juozas Jurginis, esąs “ap
simetėlis žurnalistas.” Jurginio kalbą, 
kurią jis sakė Brooklyno lietuvių masi
niam susirinkime, tasai žmogus, žinoma, 
iškraipė.

Pasinaudodamas tuo “Vienybės” raš
tu, tūlas, matyt, tautininkų špicas, pa
sivadinęs V. Širvintų, pradėjo prieš pa
minėtąjį asmenį atakas. Girdi, Jurginis, 
esąs “apsimetėlis žurnalistas” ir niekas 
daugiau. Esą, toki asmenys tik gėdą da
rą Lietuvos žurnalistams ir Lietuvai.

Į tai labai gerai atkerta “L. žinios,” 
kuriose p. Jurginio telpa nemažai raštų- 
įspūdžių. Liaudininkų dienraštis (iš lie
pos 6 d.) šitaip sako:

Abejojame, kad p. V. Širvintas tai būtų 
daręs blogos valios padiktuotas, tik tru
putį keista, kad jis taip gerai sekdamas 
Amerikos lietuvių spaudą, nepastebi mū
sų čionykštės peri jodinės ir neperi jodi
nės spaudos.” * •

Mes galime prie to pastebėti tiek: į 
Ameriką atvyksta žurnalistų apsimetė
lių, bet jų “nemato” nei “Vienybė” nei
gi “Aidas.” Teko susitikti visa eilė žmo
nių, kurie sakydavosi esą “L. Aido” žur
nalistai, bet, atvirai pasakysim, tai buvo 
apsimetėliai, turį visai kitus tikslus, o 
ne laikraščiam rašyti. Iš viso Amerikoj 
buvo atvykę iš Lietuvos tik berods du 
žmonės-žurnalistai, kurie šį tą parašė 
Lietuvos spaudai apie Ameriką: tai bu
vęs “L. Aido” redaktorius p. Alantas- 
Jekševičius ir p. V. Uždavinys. Kiti gi 
“žurnalistai” turėjo, matyt, kitas par
eigas (turbūt tautininkams ką nors 
šniukštinėti ar ką' kitą).

Juozas Jurginis, tačiau, pasirodė ge
riausiai: jis parašo Lietuvos spaudai, pa
rašo ir amerikiečių spaudai; jis netingi 
pasakyti ir gyvu žodžiu apie Lietuvą, kai 
jį kokia nors organizacija pakviečia. 
Toki žmonės Lietuvai daro garbę, o 
Amerikos lietuviams—naudą.

Bet, pasak “L. ž.”, “balti maurai” to 
suprasti negali ir, matyt, jau negalės.

“Naujas Krizis” [vyksiąs 
Rugpjūčio Vidury

Franci j os politikai mano, kad Europo
je “naujas krizis” įvyksiąs rugpjūčio 
mėn. viduryj. “Nauju krizių,” aišku, 
francūzai turi galvoj Hitlerio avantiū
ras Danzige. Hitleris šiandien viso pa
saulio neramybių kėlėjas. Hitleris—tasai 
“zdraica,” kuris bile kada gali užžiebti 
visaeuropinį gaisrą. Jei Hitleriui (na- 
zizmui) būtų galva nusukta, tuomet vi
sas pasaulis lengviau atsikvėptų.

Kaip Atrodo Vokietija?

“Juozas Jurginis nebėra kokia nors 
staigmena lietuvių žurnalistų gyvenime. 
Jis parašė, o Spaudos Fondas išleido mo
nografiją ‘Nansenas’, kurią visa mūsų 
spauda labai teigiamai įvertino. Jis yra 
parašęs labai daug reportažų ‘L. Žiniose’ 
ir ‘Kultūroje’ O. B reivės slapyvardžiu, o 
pastaruoju laiku pasirašinėja tikra savo 
J. Jurginio pavarde. Jo laiškai iš Ame
rikos ‘L. Žiniose’ šiuo metu dažni sve
čiai. Taigi žmogus, kuris bent kiek skai
to lietuvių peri jodinę spaudą Jurginio 
vardą turėtų gana gerai pažinti.

“Nelabai seniai Amerikos lietuvių 
dienraštis ‘Vienybė’ atsispausdino kaž
kokio, slapyvardžiu pasirašiusio reporte
rio straipsnį apie kažkokią J. Jurginio 
paskaitą Amerikoje.

“Del tos paskaitos atreferavimo mes 
turime rimto pagrindo nepasitikėti ir 
“Vienybės” reporterio atpasakotų min
čių tikslumu, nes tas laikraštis pasta
ruoju laiku kaip tik buvo nuėjęs tokiais 
keliais, kurie buvo labai svetimi objek
tyvumui ir teisybei. Pamename ne vieną 
šmeižtelį, paleistą iš dirbtinai atsigaiva- 
lėjusios “Vienybės” prieš Lietuvos liau
dį ir prieš jos tikruosius vadovus. Ten 
buvo, matyt, atsiradę žmonių, kurie už 
atlyginimą sutiko eiti baltųjų maurų 1 
pareigas.

“Šit del ko mes nepasitikime nežinomu 
‘Vienybės’ reporterio reportažu ir jo at
pasakotų minčių bei faktų apie Jurginį 
ir jo paskaitą teisingumu. Turint specia
lų tikslą kokį nors žmogų šmeižti, lais
voje Amerikos spaudoje tat labai lengva 
padaryti. O jau iš to, paskiau, nesunku 
ir mūsų spaudoje padaryti atatinkamas 
išvadas, kokias padarė p. V. Širvintas.

Hitleris veikiausiai jau senai būtų nu
sisukęs sprandą, jei Anglijos konservato
riai nebūtų jo gelbėję. Taigi ir “naujas 
krizis” Europoje priklauso labai daug 
nuo to, ką darys Anglijos ponai. Jei jie 
stipriai pasisakys prieš agresorius, tuo
met reikia tikėtis ir “naujo krizio” ma
tyti neteks.

Antroji Reichstago Kriminalystė 
Danzige

Iš Danzigo pranešama, kad ten hitle- 
riečiai suėmė “20 marksistų,” kurie su
darė konspiraciją tiltams dinamituoti. 
Girdi, jie turėję ryšius “su Rusija ir 
Lenkija.”

Šis hitleriečių žygis, aišku, yra gry
na provokacija. Tai klasta, labai panaši 
į reichstago pastato padegimą 1933 me
tais. Tuomet, kai Hitleris grobėsi valsty
bės galią, jis pats arba jo sėbrai padegė 
reichstago pastatą ir paskui apkaltino 
už tai komunistus. Dimitrovas ir dar 
trys kiti buvo suareštuoti ir teisti, na, 
ir pagaliau išteisinti.

Dabar Hitleris rengiasi grobti Danzi- 
gą. Jam rūpi sudaryti visokių rūšių pro
vokacijos; jam rūpi į tas provokacijas 
įtraukti juo daugiau žmonių, ypačiai 
marksistų, kad paskui jis galėtų svietui 
blofinti, būk Danzigą imąs tam, kad ap
valyti “nuo marksistų.”

Šitaip tasai taikos priešas darbuojasi. 
Aišku, jo blofams apie “marksistų kon
spiracijas” šiandien mažiau žmonių ti
kės, negu tikėjo 1933 metų blofams.

Hitleris, mat, jau labai gražiai save 
nusinuogino civilizuotų pasaulio žmonių 
akyse.

Dešinėj sėdi už stalo James M. Landis, Harvardo universiteto profesorius, tyri
nėjąs Harry Bridges, kurį reakcininkai nori išdeportuoti. Toliau kairėj rašo pat
sai darbininkų vadas Harry Bridges, greta jo —jo dukrelė Jakvalina. Kitoj pusėj 

stalo Bridges’o advo katė, p-lė Kingiutė.

Vokietijoj lankėsi mote
ris rašytoja Mary Heaton 
Vorse. Ji sako, kad į -akis 
metasi trys dalykai: vokie
čių jėga, neišpasakyta pas
kuba ir įtempimas nervų. 

’ Ji pasakoja, kad Vokietijos 
gyventojai baisiai brangiai 
moka už tai, kad jau šešti 
metai viešpatauja naziai. 
Kaipo pavyzdį ji paima 
Shultz, mechaniką, kurio 
alga bus $9.75 į savaitę. 
Taigi, įsitėmykite, kad čia 
ne paprastą darbininką ra
šytoja paima, bet Heinrich 
Shultzą—mechaniką.

Kada ponia Shultzienė 
nueina į prekyvietę, tai ji 
pirmiausiai dairosi, kad su
rasti mėsos. Bet šiandien 
mėsos nėra. Tada jai puola 
į galvą—kiaušinių! Bet 
Vokietijoj jau per ištisus 
metus kiaušinių nėra pa
prastoj rinkoj. Kad jų nu
sipirkti, tai reikia stoti į ei
lę.

Ponia Shultziene stojasi į 
eilę, kad gavus kiaušinių. 
Ji išstovi valandą ir gau
na tik tris kiaušinius, iš ku
rių vienas sumuštas. Dabar 
ji nori gauti kavos, bet vėl 
klausimas gaip gauti? Po
nia Shultzienė bėgioja 
krautuvė nuo krautuvės, 
kaip ir visi turtingesni 
žmonės, ir galų gale gau
na kavos. Ponia Shultzienė 
pasakojo, kad kaip kada ji 
apeina tą vargą su kiauši
niais. Iš ūkio jai prisiunčia 
kiaušinius sumuštus ir į 
bonką supiltus. Žinoma, tas 
yra prieš nazių įstatymus. 
Bet kada pinigų turi, tai 
galima tie įstatymai apeiti.

Vienok, yra dalykai, kur 
ir pinigai negelbėja, tai 
balti kvietiniai miltai. Čia 
jau negalima įstatymus ap
eiti. Tas patsai yra ir su 
sviestu. Vokietijoj sviesto 
šeimyna gali pirkti tik sva
rą į savaitę. Tam reikalui 
išduota kortelės ir gali 
pirkti tik savo krautuvėj, 
kitur neparduoda. Todėl, 
vokiečiai daugiau valgo ko
pūstų, bulvių ir kas gali įsi
gyti dešros, o mažiau pieno, 
sviesto, kiaušinių, jautie
nos ir Smetonos.

Toliau ji rašo: Jeigu jūs 
važiuosite per pietų Vo
kietiją, kur tiek daug yra 
sodų, tiek daug obuolių, tai 
jūs susidursite su keblumu 
nusipirkti jų. Pirmiausiai, 
jums niekas nenorės par
duoti, nes po biskį nepar
duoda ir nežino kainos. Na
zių patvarkyta, kad obuo
liai pirma turi būt pristaty
ti į tam tikrą sandėlį, o tik 
iš ten jau siunčiami į krau
tuves.

Kas dėl gyvennamių ran- 
dos, tai sako, kad jos že
mos. Amerikoj darbininkas 
turi atiduoti nuo 20 iki 25 
nuošimčių savo algos už 
gyvennamį, Vokietijoj tokį 
pat butą, sako, gali gauti 
už 10 procentų ‘savo algos.

Prie paprastų reikalų 
prisideda nuolatiniai nazių 
kariniai bandymai. Štai ir 
šiandien ponia Shultzienė 
skubina namų link; nes bus 
bandymai oro /užpuolimo* 
Tokiais “oro užpuolimų” at
sitikimais kiekvienas iš gy
ventojų turi pribūti į pas
kirtą vietą. Vieni turi ųž- 
gesyti šviesas, kiti atlikti 
kitus darbus. *O šiandien 
dar prisidėjo ir paroda pa
gerbimui nazių “Condor Le
giono” sugrįžusio iš Ispa

nijos, kuris kovėsi prieš to 
krašto liaudį.

Kas liečia lininius audek
lus, tai jų taip brangios 
kainos, kad veik neįperka
mi. Todėl žmonės dėvi ka
ti n i n i u s. Ant katininių 
(medvilnės) audeklų nusta
tyta kaina. Apsiavai pada
ryti iš sintetiškos skuros, 
tai yra dirbtinos. Kas lie
čia automobilius, kurių 
veik kiekviena šeimyna 
Amerikoj vieną turi, tai 
Vokietijoj tas tik sapnas.

Šiemet mechanikas Hein
rich Shultz tankiau serga, 
kaip pereitais metais. Jis iš 
tos priežasties turėjo dau
giau dienų išlikti iš darbo, 
kas reiškė pablogėjimą jo 
šeimos reikalų. O serga to
dėl, kad persidirbęs. Abel- 
nai, Vokietijoj visi juda, 
veikia, kruta. Naziai orga
nizavo bedarbių ir darbi
ninkų batalionus, kurie turi 
tęsti strateginius kelius, bū
davo ti tvirtumas, statyti 
naujus karo ginklų fabri
kus ir tt. Tai nauja ypaty
bė Trečiojo Reicho. Bet na
ziai jaučia didelę stoką ža- 
liadaikčių.

1907 metais ant kiekvieno 
100 industrinių darbininkų 
buvo tik 9 baltakalnieriai, o 
dabar jau 24 baltakalnie
riai, nes naziai priorganiza
vo visokių valdiškų įstaigų 
ir savo partijos biurų. Nuo 
1929 metų iki 1938 metų pa
baigos baltakalnierių algos 
pakilo ant 28.8 procentų, gi 
tuo pat laiku paprastų dar
bininkų algos pakilo tik 
1.7 procentų. Nazių biuro
kratizmas auga Valandomis.

Didelė dalis vidurinės 
klasės žmonių vargsta, nes 
nazių įvairūs taksai neiš
pasakytai sparčiai auga. 
Tokiu būdu daug iš viduri
nės klasės, tai yra smul
kių biznierių, bankrutija ir 
atsiduria paprastų darbo 
žmonių eilėse. O reikia at
minti tą, kad Hitleriui vi
durinė klasė padėjo įsiga
lėti. Dabar nazių režimas 
baigia ją suėsti.

Taigi, Vokietijoj žmonių 
nerviškumas paeina iš dvie
jų priežasčių, viena dėl 
vidaus ypatingos padėties, 
permainų, kurios įvyko ir 
vyksta naziams viešpatau
jant, o antra, dėl tarptau
tinės padėties, kurios pas
tovumą ardo nazių kariški 
—agresyviai žygiai.

Taigi, vien iš to galima 
spręsti, kad Vokietijos na
ziai nėra galingi, kad jie 
negalėtų ilgai išlaikyti di-1 
delį karą. Todėl, hitlerinin
kai visu pasiutimu gink
luojasi, kad sudaryti galin
gų jėgą, ant kurios pasi
remiant jie mano greitais ir 
skaudžiais smūgiais sumuš
ti savo priešininkus ir taip 
karą laimėti. Todėl, būtų 
klaida neįvertinti tas Vo
kietijos karo jėgas, kurias 
naziai galėtų mesti karo 
pradžioj. Bet jeigu jiems 
tuoj aus nepavyktų karas 
laimėti, tai jau tuo jis ir 
būtų pralaimėtas. Vokieti
ja ilgo karo negali išlaimė- 
ti. š.

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Cham
berlain seime pareiškė, kad 
Anglija atmesianti Japoni
jos reikalavimą, kur japo
nai sako, kad Anglija turi 
palaikyt Japoniją kare 
prieš Chiniją.

Ovella Lun} 7 m. amžiaus chinietč aukoja šj vainiką tiems, 
kurie žuvo jos tėvų žemėj (Chinijoj), bekovodami su plė
šikais japonais. Tai buvo padaryta ties viena Brooklyno 

pradžios mokyklų New Yorke.

LAIKAI IR ŽMONES
“Arijoniški” Don-Kichotai

Pereitą sekmadienį, lie
pos 16 d., Mass, valstijos 
miestuky Webster, policija 
areštavo hitlerininku vada 
Fritz Kuhn ir “grafą” Ana- 
stasą Vonsiatsky, vadą am
erikinių rusų caristų - fa
šistų. Tuodu “arijonu,” 
kaip skelbia spauda, turėjo 
saviškių p a s i 1 i nksminimo 
sueigą, kurioje perdaug 
“nusilinksmino” ir pradėjo 
rodyti savo “galią.”

Apleidę lėbavimo vietą, 
Anastas su Fricu ėjo atsi- 
mušdami vienas kitan, žag
sėdami ir garsiai ką tai 
burnodami...

Kuomet jiedu dasigavo 
prie savo brangaus automo
bilio ir rangėsi vidun, tai 
policistas patvarkė, kad jie 
“nėra padėtyje imtis vaira
vimo” ir pasiūlė policistą, 
kuris juos “pardraivintų.” 
Pastarieji atsisakė priimt 
policisto pasiūlymą, jį pra
dėjo plūsti ir niekinti, kam 
jis “nežino su kuom turi 
reikalą.” Policistas juos 
areštavo.

Policijos stoty j Kuhn 
taip įsikarščiavusiai kalbė
jo savo vokiškąja kalbat 
kad sunku jį buvo pasukti į 
angliškąją; keikė Fricas 
angliškai labai gerai, — po
licija neturėjo jokio vargo 
jį suprast tame dalyke! Po
licijos viršininkas John C. 
Templeman patvarkė įmest 
Fricą tūlam laikui šalto- 
jon, kad numalšyt jo aukš
tai pakilusį “arijonišku- 
ma.”

Po “atvėsinimo,” Fritz 
Kuhn buvo paleistas po 
maža kaucija iki teismo.

Šis amerikinių nazių ly
deris jau nuo pirmiau yra 
įkaitintas vagystėje ir suk
tumuose.

“Grafas” Anastas Von-

siatskis yra vadu ameriki
nių rusų caristų-fašistų. Re
voliucijai ėmus viršų Rusi
joje, tas baltagvardietis 
paspruko užrubežin. Atsi- 
baladojęs į Jungt. Valstijas, 
tas “grafas” prisiplakė prie 
turtuolės Marion Ream 
S t e p h e n s’i e n ės. Ir kaip 
greit Stephens’ienė gavo 
nuo pirmesnio vyro divor- 
są, taip' greit ji apsivedė su 
“grafu” Vonsiatskiu rusų 
ortodoksų cerkvėje.

Tuoj aus po jų apsi vedi
mo, prie “grafo” prisikabi
no jo pirmesnio j i žmona, 
kurią jis vedęs Kryme, 
1920 m., ir su kuria persky
rų neturėjo. Teisme Von- 
siatskis aiškinosi, kad jo 
pirmasis apsivedimas buvęs 
netikras, kad tai buvęs tik 
“karžygiškumo gestas” iš
gelbėti ją — žydę — nuo 
pogromo. Ir tokis jo aiški
nimasis buvo pripažintas 
ganėtinu Grekų Ortodoksų 
Bažnyčios autoriteto, ir vė
liau, žinoma, valdiškojo 
teismo. Pirmosios pačios 
skundas atmestas.

Apart kitų “cnatų” ir 
“karžygiškumų,” tas “gra
fas’ dusyk už save senesnės 
dabartinės savo pačiulės pi
nigais remia rusų ir kitų 
fašistų spaudą, organizuoja 
visokias juodas jėgas, “kad 
nuverst Rusijos Sovietus.”

“Grafas” Vonsiatskis — 
tai šių laikų Don-Kichotas, 
kuris, žinoma, kovodamas 
prieš nesulaikomą progreso 
jėgą, kur nors nusisuks 
sau sprandą. Ne kitonišku 
sutvėrimu yra ir Fritz 
Kuhn.

Kremser, čechija. — Vie
nas fašistas atėjo su bom
ba sprogdint žydų kapines 
čionai. Bet bomba sprogo jo 
rankoj ir sudraskė jį patį.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiamieji: Nežinau, ar 
aš būsiu vietoje su savo 
dvylekiu ar ne. Vienam mū
sų vietiniam laikraštyje už
ėjau įdomų klausimą ir at
sakymą ir iškirpęs pasiun
čiu jums. Sakau, gal jūs 
galėsite juos sunaudoti, 
perduodant “Laisvės” skai
tytojams.

Veteranas.
x Atsakymas

Labai ačiū už iškarpą. 
Mes čia ją ir sunaudojame. 
Klausimas ir atsakymas

skamba sekamai:
Kaip Jungtinių Valstijų 

kūdikių mirtingumas lygi
nasi su Anglijos kūdikių 
mirtingumu?

1937 metais Jungtinėse 
Valstijose iš kiekvieno tūk
stančio gimusių mirė 54.4, 
o Anglijoje 58. Tačiau skir
tumas buvo apskaičiavime. 
Jungtinėse Valstijose buvo 
paimta tiktai gyvi gimę 
kūdikiai, o Anglijoje buvo 
imama visi gimę—gyvi ir 
negyvi. Veikiausia todėl 
mirtingumo rata Anglijoje 
pasirodė aukštesnė.
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Why I Eat Ham Sandwiches
Empires may rise and fall and the 

dreary wheel of history may roll on 
endlessly but still the dietetic ha
bits of Mankind will be one of the 
most favored topics of discussion.

For this reason, more than any
thing else, I feel it incumbent upon 
myself to explain my recent strange 
action in favoring ham sandwiches 
to other foods and in favoring over
eating to fasting.

I have, as is quite evident to all, a 
taste for the finer things of life and 
a habit of turning into an esthetic 
experience those things of vital im
portance to Man.

But to begin at the beginning:
It was a warm summer afternoon 

and I dropped into the Bar and 
Grill on East 12th Street for a glass 
of malted milk and a bite to eat. I 
quickly downed the malted milk and 
waited for the sandwich. When the 
ham sandwich was shoved before me 
I was shocked.

Picture, if you can, the situation. 
There was I — warm and perfectly 
at ease, but staring into the gaping 
eyes of the ham sandwich.

“Don’t look at me like that,” I 
said.

"Oh — so sorry,” the ham sand
wich replied.

"Quite all right,” I murmured de- 
precat ingly. There was, of course, 
I felt, something wrong with the si
tuation. One does not generally have 
ham sandwiches staring at one. But 
I pulled myself together and remem
bered the advice of friends — "Be 
poised, mature, confident and ag
gressive at all times.”

I pulled my shoulders together.
"You live here?” I asked.
"Yes,” he said, “I was born here 

but I heard bad news lately. It up
set me very much.”

"And what was that?” I asked, 
all symphathy.

"My cousin was shot for treason 
in Germany.”

"Indeed?” I was all ears. “Some 
political difference no doubt?”

“Not at all. Not at all. We hams 
generally get along together. But 
this time the Big Ham put his foot 
down on eating food.

“The Big Ham?”
"Yes. the Big Ham."
"Oh, THE Big Ham?”
"Yes. Seems that eating is now 

declared unconstitutional and trea
sonous. The N. Y. Times has it all 
over the first page in Tuesday’s is
sue.”

"And why, may I ask, has the 
Reich declared eating treasonous?”

"Frankly we don’t know. But we 
gather that all Nazis and fascist pa
triots are asked to eat a little less 
each day. The idea being to save 
food in order to make more guns to 
fight wars with.”

"But if the Nazis would eat less 
each day they would eventually eat 
nothing—which, by the way, might 
be,a good idea after all for them.”

"Which means that all fascist 
sympathizers shouldn’t eat.” He 
looked at me a little imploringly but 
it didn’t' help. I now have a strong 
anti-fascist appetite.

—Walter Kubilius.

BOAT RIDE
SPECIAL NOTE! All young 

Lith-Americans in New York 
and New Jersey who are going 
on the “Moonlite Cruise” of the 
good ship Islander up the Hud
son River on the evening of 
August 5 are urged to buy their 
tickets in advance.

“Passports,” $1.00, may be 
purchased from members of the 
Metropolitan LDS Council.

‘Drang Nach Oesten’ 
But Not Here!

WEBSTER, Mass. — Massachus
etts, the state of blue laws, "blue 
bloods” and the center of reaction
ary Republicans , and Garnercrats 
was startled by the recent arrest of 
the notorious fascist Bund "leader,” 
Fritz Kuhn, and his comrade-in-arm, 
White Guard "general” Vonsiatsky, 
on a drunkeness charge.

To the dismay of reactionary 
forces, it seems that their worsh
ipped idols of fascism are slowly 
being unrobed by the people of 
America and exposed for the per
verted drunken individuals they are.

The people of Webster, Mass., 
of whom the greater part are Pol
ish and French shoe workers, have, 
as Americans, demonstrated their
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PROPOSE TO ESTABLISH AMERICAN 
CAMPS FOR REFUGEES FROM FRANCO

PARIS. — In line with unique 
plans to settle Spanish refugees in 
the deserted villages that now dot 
many sections of France, Douglas 
Jacobs, director of the Spanish Re
fugee Relief Campaign in America 
took under advisement a proposal 
that one such village receive Am
erican sponsorship, the village to 
be named Ickes, after Secretary 
Harold I. Ickes, honorary chairman 
of the campaign.

The proposal was made as 241 de
legates from 34 nations, representing 
168 national and 15 international or
ganizations met here on a confer
ence called by the International 
Conference to Aid Spanish Refugees.

Resettlement of a second city, to 
be named Lincoln, was also sug
gested for American sponsorship, 
Mr. Jacobs said that the two pro
posals will be presented to the ex
ecutive board of his organization 
immediately on his return to the 
United States.

The conference has been called to 
consider the two major problems 
faced by the refugees from Franco’s 
terror, namely, immediate relief to 
the refugees now held in various 
French border camps and their sub
sequent permanent resettlement. 
About 5,000 have already been sent 
to Mexico by the British National 

i Joint Committee with the help of 
the American Spanish Relief Com
mittee.

More than $75,000 has been sent 
by the American Committee since 
March 15, Maurice Violette, former 
French Minister of Colonies, re-

...... . "—-- - -----

News Around 
Brooklyn Chorus

BROOKLYN, N. Y.—Ha! You 
thought I had fallen asleep again! 
Well, I fooled you. This column did 
not appear last week because this 
correspondent did not attend chorus 
rehearsal (tut! tut!) and instead 
spent a delightful week-end in Con
necticut.

As was announced previously, the 
chorus and the Liaudies Teatras 
combined will present "Baudžiavos 
Nuotakos” on the 29th day of Oc
tober in the Polish National Hall 
in Brooklyn.

Last Tuesday the chorus was in
vited to sing in Cranford, New Jer
sey, on August 27. The invitation 
was accepted. The committee pro
mises a good time. We advise any 
one who likes sports to attend.

On September 4th the Aido 
Chorus again will sing out of town. 
This time it will be in Philadelphia 
at Laisvė’s Picnic.

Even though the LMS member
ship drive is over the chorus keeps 
getting new members and welcomes 
them. Remember, the only require
ment for membership is the ability 
to enjoy singing.

Behavior at the chorus has im
proved considerably, but there is 
still much more room for more, 
improvement. The section which 
needs the most improvement is the 
basses.—Please take a very blunt 
hint, boys!

SPECIAL: On July 29 two of our 
very well-known members, Aldona 
Yanush and Anthony Sineus .are 
going to promise to “love, honor, 
cherish and obey” each other until 
death do them part. We sincerely 
wish them both the greatest hap
piness. (Ahem—we hope, of course, 
that both will remain in the chorus 
after the happy union.)

See you Friday, eight o’clock at 
Laisvė 'Hall!

—E. K.

ported to the meeting. But he an
nounced that French Government 
was seriously considering the pos
sibilities of repatriating these refu
gees in desert villages provoked the 
most enthusiasm. He pointed out 
that the declining birth rate in 
France and the general influx of 
peasants to the cities have depleted 
hundreds of villages m the southern 
regions of France. The French Min
ister of Agriculture, after sugges
tions by the Conference, has sent an 
investigator to determine the costs 
of resettlement, the number of per
sons needed, and the different, trades 
of the refugees, Violette said.

Movies

PARIS. — America is to produce 
more anti-Nazi films exposing the 
activities of the fascist movement, 
it was declared here when the film 
“The Confessions of a Nazi Spy” 
was shown in France for the first 
time.

Released simultaneously in three 
of Paris’s main cinemas, attended 
by hundreds of people anxious to see 
this exposure of the espionage net
work of fascism, “The Confessions 
of a Nazi Spy” was also attended 
by the man who was instrumental 
in unmasking the network in the 
United States, Leon Turrou, former 
G-Man member of the Federal 
Bureau of Investigation.

Mr. Turrou revealed that Holly
wood is now starting work on a 
film of Pasteur Niemoller, the Pro
testant clergyman who is at present 
being held in the concentration camp 
at Sachenhauson.

They are also preparing a film 
on the work of secret underground 
opponents of the Nazis in Germany.

Official diplomatic protests have 
been made by the German authori
ties at the making of these films, 
it is reported in message received 
here from Mr. Jack Warner of the 
Warner Brothers producing compa
ny.

“Naturally,” declared Mr. Warner, 
“the success of this .revolutionary 
type of picture has not been pleasing 
to certain people and the have been 
instrumental in spreading rumours 
that “Spy” is not a successful pic
ture. These tactics have caused cer
tain other studios, I understand, to 
abandon plans they had made to 
produce pictures of a similar nature.

"Warners intend, however, to car
ry on their original independent pro
gram. We firmly believe that ‘truth 
is on the march’ and nothing can 
stop it and we hope to play a part 
in bringing these evident truths 
to all people in all parts of .the 
world.”

Reporting that “The Confessions 
of a Nazi Spy” is proving one of 
the most successful pictures this 
year, Mr. Warner emphasized that, 
in particular, it is being welcomed 
in foreign countries.

ACCOMMODATIONS FOR FAIR 
VISITORS

NEW YORK. — Visitors arriving 
in the city for the New York 
World’s Fair can get any type of 
housing accommodations they wish— 
private homes, rooming houses or 
hotels — merely by applying to the 
Mayor’s Official World’s Fair Hous
ing Bureau. The Bureau has 
branches in World’s Fair informa
tion booths at the George Wash
ington Bridge, Holland Tunnel, 
Lincoln Tunnel, Hall of Industrial 
Science at the Fair and the office 
of the National Advisory Committee 
to the World’s Fair at 40 Rockefel
ler Plaza. Postal and Western Union 
Telegraph offices also make room 
reservations for visitors.

hatred for the type of “society” 
Kuhn, Vonsiatsky, and Jew-Baiter 
Coughlin represent. To police chief 
John C. Templeton goes the credit 
for a courageous attitude and the 
proper step in preserving the safety 
of the people.

To All L. Y. S. 
Writers And 

Correspondents
Correspondents and writers 

to the Laisvė Youth Section are 
urged to keep the following 
deadlines in mind when sub
mitting correspondence and ma
terial for the Youth Section:

Friday’s issue: Deadline Wed
nesday afternoon.

Tuesday’s issue: Deadline 
Friday night.

All correspondence and let
ters should be sent to:

The Editors, L.Y.S.
427 Lorimer Street,^ 
Brooklyn, N. Y.
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YOUTH BRANCHES STRIVE FOR LEAD 
IN CURRENT LDS MEMBERSHIP DRIVE

NEW YORK. — In a recent issue 
of “Tiesa”, official organ of the 
Association of Lithuanian Workers, 
the job facing various youth branch
es throughout the country can be 
seen by glancing at the quotas given 
to various LDS youth branches:

200 Brooklyn, N. Y. 30
201 Cleveland, Ohio 35
202 Chicago “Sparks” 75
203 Newark, N. J. 20
204 Roseland, Ill. 25
205 Elizabeth, N. J. 15
206 Bridgeport, Conn. 10
207 New Haven, Conn. 10
208 Detroit, Mich. 35
209 Springfield, Ill. 10

211 Chicago, Ill. 70
212 San Francisco 5
216 Chicago, Ill. 20
217 Chicago,'Ill. 15
219 Richmond Hill, N. Y. 10
221 Los Angeles, California 10
224 Windsor, Ohio 5
225 South Boston, Mass. 30

1226 Kenosha, Wise. 15
227 Cleveland, Ohio 15

Į 228 Montello, Mass. 25
229 Stoughton, Mass. 25

hands of the Chicago Sparks, a 
separate prize worth at least $50.00 
is also at stake.

The Membership Drive Trophy, 
by the way, will belong to Chicago 
for keeps if that city wins the 
drive and gets most members. For 
this reason competition will be par
ticularly keen.

The “side-line” races for new 
members are adding more zest to 
the drive. A race is now in full 
swing between Massachusetts and 
Chicago to see which council shall 
get 100 members first. A second 
race is between the Metropolitan 
Council and the Cleveland Council.

In this membership drive anything 
is bound to happen—and it will!

230 Lawrence, Mass. 25
235 Worcester, Mass. 15

These definite quotas have been 
worked out1 so each branch will 
have the opportunity of doing its 
best and fulfilling its share in the 
Tenth Anniversary Campaign of the 
LDS to reach 10,000 members by the 
1940 convention.

Many prizes are being offered in 
the current membership drive. Be
sides the large and beautiful mem
bership drive trophy, now in the

DETROIT, Mich. — Competition 
has become so dull here till we, the 
Aido Aces, think we would like to 
take the pants off the Cleveland 
LeaDerS.

So if the Leaders feel bold enough, 
we’ll come over and pin their ears 
back anytime in August—the mid
dle of the month preferred.

We pay expenses there and back 
and it’s up to you to give us a place 
to stay.

Sure, this is a challenge! What do 
you think!?

—So Long.

NEW YORK. — The resounding 
thwack of bat on ball begins this 
Saturday in the combat for the 
NJ-NY softball championship.

This year but four softball teams 
are participating in the tourney fox' 
the large size Victory trophy which

is being offered by the NJ-NY Me
tropolitan Council to the winning 
team. The first games take place 
tomorrow, July 22:

Lodestars vs Vanguards in New 
Jersey.

Builders vs Cavalcades in yfe- 
peth.

New Jersey teams are proving ter 
be a bit cocky. “The Maspeth and" 
Brooklyn teams,” says Al Dobliiis 
of the Jerseyites, “are a bunch of 
suckers for a fast ball. It will be 
a pushover for Newark.”

Vince, Pete, Joe and others of the 
Cavalcades are” not so sure about 
who the “pushovers” will be but 
they say Jersey will have something 
to worry about.

On July 30 all four teams will 
play in two doubleheaders to be 
held on a Jersey field. Last game 
of the tourney will be held August 
13.

the news
JOHN ORMAN

From beneath a pile of letters, 
newspapers, LDS correspondence and 
applications the thin whisp of smoke 
rising< from the assorted jumble be
trays the presence of a human be
ing. Slowly the jumble separates 
and the six foot plus inch giant 
stands aloft.

Hands in, pockets that are depth
less due to many cases of self in
cendiarism, (unintentional of course) 
and like the captain of a ship who 
has manuevered thru a terrible 
storm, he points with pride to the 
accomplishments and growing 
strength of the youth section of the 
Association of Lithuanian Workers,

And why not? Building an organi-
zation from a minute hundred to 
the amazing thousands it is today 
is partly due to his ability, courage 
and foresight. Popular amongst all 
Lithuanian youth, not only because 
of( his organizational ability, but

DETROIT SPECIAL
DETROIT, Mich. — FLASH! The 

big LDS and Detroit Aido Chorus 
moonlight dance will soon see all 
of thei Detroit youth. This is just 
a reminder to you to keep the date 
free. —Thanks.

“This is my son, Twiddles. He’s the real brains behind the 
. business.”

i

IT’S THE TRUTH!
DidVYou Know That?:—

NEW YORK. — Did you know 
that the World of Tomorrow is lo
cated at the New York World’s 
Fair—appearing realistically among 
many of the major exhibits of Am-
erican industry and being symbol
ized in the towering Trylon and 
gloe-like Perisphere?
• That $60,000,000 will be spent on 
one street and its adjoining buildings 
alone — Constitution Mall — which 
cuts through the heart of the great 
industrial exhibit?
• That Park Row, beloved by a 
former generation of newspaper 
men, has not been forgotten at the 
Fair but is one of the main ap
proaches to the ■ Theme Center over 
which many millions of newspaper 
readers and a great many newspaper 
men will pass this summer?
• That 740 miles of piles, or as 
much as a great forest of lofty 
trees, have been driven as founda
tions of the buildings which are 
now rising from former swamp 
land? That 1000 tons of paint is 
being strewn on the gay buildings?
• That blue and orange are the 
Fair colors?
• That 300,000 persons can be ac
commodated at one time in the 280- 
acre amusement zone and that the 
whole Fair amounts to 1216% acres, 
nearly two square miles?
• That the total outlay on the 
New York World’s Fair 1939 will 
amount to $155,000,000 but th6t it 
is expected to bring in one billion 
dollars worth of business?
• That 60,000,000 visitors are ex
pected this summer and that you 
are one of them?

NEW YORK. — Estelle Clark, 
most daring cowgirl at the New 
York World’s Fair Wild West and 
Rodeo, never rode a horse until the 
Fair opened on April 30. Cowboys 
at the Fair have taught her all the 
tricks of horsemanship.

JOHN ORMAN
because of his unusual quirks and 
humorous outlook on life.

It was he who really made the
pipe what it is today, hated and 
abhorred by- all the females of the 
species. Now take for instance the 
recent golf craze in which many 
noted personalities have been drawn 
into, even to the point of pawning 
one’s shirt for a mashie niblick or 
a driver. Or the recent organizing 
of the “Polo Club” which many of 
us can be proud of (Editor’s note: 
Oh yeah?). Only a guy like Johnnie 
could get people involved in such 
difficulties.

If you were to point out what the 
best dressed man should wear, he 
is an example of what you shouldn’t. 
Possibly the idea of his being mar
ried (no reflections) may have 
something to do with his appear
ance. His wife, of course, is a peach 
and no one envies the job she has 
taking care of him.

We could mention more about our 
hero and his other qurks (he’s 
broadminded and don’t mind) but 
we started out on the serious side 
so we’ll have to finish as such.

Really, he works like a horse. 
You’ll find him around the LDS 
office from early in the morning 
until all hours of the night pre
paring the latest issue of the Tie
sa English Section, checking on the 
LDS drive, answering correspond
ence, or discussing ways and męans 
of stimulating activity amongst our 
youth. The job of being secretary 
of the National Youth Committee is 
a tough job. But with such capable 
leadership and understanding, it’s 
a pleasure to be an LDSer.

Joe Sacal.

This tintype of John Orman is the 
first in a series of good-hearted 
analyses of some of our better

Man 
about 
Town

Economism, kvotism, Narodyism, 
"legal Marxism,” Menshevism, etę., 
etc., and the essence of such move
ments that existed in the Russia of 
old, plus a comparison of said rrjove- 
ments to our own American labor 
organizations of today..The average 
person of today would shy away 
from the individual spouting these 
terms and most likely would appeal 
to a psycopathic medico for assist
ance in removing the individual who 
speaks a forgotten language. Yet an 
analysis by leading economists of 
today proves such terms applicable 
to existing movements which have 
but adopted an Americanized ver
sion.

This in itself proves that yours 
truly must have done some reading 
or studying in order to spout with 
such ferocity, and to be sure!

The two weeks of school in which 
another “professor” and I have been 
attending has certainly had its af
fect in bringing to the forefront 
that “hidden talent.”

The next four weeks should make 
us really capable of arguing intel
ligently as far as economic and poli
tical problems are concerned. If you 
don’t believe it, read the History of 
the Communist Party of the Soviet 
Union and learn for yourself!

Experience, they say, makes a per,» 
son capable of distinguishing the 
good and the bad, lhe pain and the 
sorrow in all phases of life. Yet I 
wonder how many of us have really 
gone through such a stage, and real
ly understand the term “pain.” Take 
the guy who writes the column 
Past, Present and Future. For over 
a week he has nursed an infected 
ear, abcessed teeth and the rest 
that goes with such ailments.'Yet, 
not a whimper is heard. Attending 
classes daily, studying and working, 
one wouldn’t really know of the ex
istence of pain due to his modesty, 
so, I’m telling you!

With a smattering of news com
ing in from various sections of the 
country definite signs of progress in 
the membership -drive of the LDS 
can be seen. The main bouj. ^■Com
petition in my . ppintap 
Massachusetts? vs?
is of course hard to foret>$ JĮĮjy’y 
yet is in the lead.
hanging around the'LDS 
can get the dope on the 
membership applications receivea 
from the competitive groups. I of 
course believe that Mass, will beat 
the pants off Chicago. Knowing the 
youth as I do from this area, their 
ability to accomplish feats of orga
nizational matter plus the absence 
of petty details and past errors puts 
it in a position to win. Whether you 
believe me or not I’m open to bets 
from any part of the country. Hur
ray for Massachusetts! J. S,

Extra! Stooge 
Admits Stooging!

STERLING, Ill., July 15. —Maybe 
you never saw a dream walking, 
but this town has seen a company 
stooge talking. And truthfully, too, 
admitting his occupation.

I It came about when William Des
mond, head of one of Inti. Harvester 
Co.’s fake unions, took the witness 
stand at National Labor Relations 
Board hearings here.

Here’s the dialogue between Des
mond and Robert 
attorney:

RISSMAN: “Do 
tion in the Rock 
Association?”

Rissman, NLRB 

you hold a posi- 
Falls Employees

DESMOND: “I do.” 
RISSMAN: “What position?” 
DESMOND: "I’m a stooge."
RISSMAN: “What?”
DESMOND: “Well,' that’s what 

they call me—a company stooge.”
RISSMAN: “Well, what’s a 

stooge?”
DESMOND: “A stooge is a guy 

that—say, I don’t want to answer 
that. What would you call one?” '

RIŠSMAN: “I know several defi
nitions, but I am restrained by my 
position from helping* you out.”

Answer to Last Week’s Puzzle:

F U N E X ?
Have you any eggs?
S I F X.
Yes, I have eggs.
F U N E M ?
Have you any ham?
S I F M
Yes, I have ham.
OK! M N X!
Okay! Ham and eggs.

known Lithuanian-American youth 
who are active 4n various organi
zations. Each issue will contain a 
sprightly review of one individual’s 
character and outlook. All corresp
ondents and readers are invited to 
send in their “word-pictures” of act
ive youth in their cities.
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Tarnagalos Miško Tragedija
(Raportažas)

®---------------------------------------- Rašo Julmis ---------------------------------
(Tąsa)

VI.
Tų kovų grandinėj kovėsi ir Panevėžio 

proletariatas.
Revoliucijos vadovybė Lietuvoj pada

rė keletą lemiamų klaidų: nepaskelbė 
žemės reformos (dalinant dvarų kume
čiams ir mažažemiams), apleido tautinį 
klausimą, be to—komunistų partija buvo 
janutė.

Apie kovo mėn. vidurį iš vakarų ir 
šiaurės pradėjo briautis Panevėžio link 
baltieji: lietuviai ir vokiečiai. Garsusis 
Panevėžio batalijonas gynė miestą, gy
nė proletariato laimėjimus, bet priešo 
jėgos, kurių šaltiniai buvo Berlyne ir 
Kaune—apginkluotos nuo dantų ligi ko
jų—buvo stipresnės.

1919 m. kovo 27 d. baltieji pirmą kar
tą paėmė Panevėžį. Užėmus baltiesiems 
Panevėžį, pasipylė revoliucinių darbinin
kų įskundimai ir areštai. Pakėlė galvas 
apylinkės dvarininkai.

Tuojau buvo areštuotas darbininkas 
Motekaitis.

Lukšį įskundė kažkas—esą—jis buvęs 
teisėju. Vokiečiai buvo atėję kelis kar
tus areštuoti, bet radę vienkojį vyrą— 
palikdavo. Gal nelaimė sugundė Stasį 
Lukšį už trejetos dienų, sekmadienį, ko
vo 30 d. išeiti pasivaikščioti. Lietuvių 
baltieji jį suareštavo gatvėje, nusivarė 
į Rosako mūro namus, kur buvo apsisto
jus baltųjų komendantūra ar štabas. Tam 
baltųjų lizde Lukšys buvo išlaikytas ke
letą dienų. Vėliau nuvarė jį kalėjiman ir 
užrakino vienutėje. Tame mūriniame 
narve, šis dvarininkų ir buržuazijos ker
što auka—išbuvo lį dienos. Vieną va

karą pėščią Lukšį išvarė iš Panevėžio 
kalėjimo į Molaikių kaimą, kur stovė
jo vokiečių komendantas Šefleris. Mo
laikių kaime jau buVo būrys ir kitų areš
tuotųjų. Ištardžius—visas būrys areš
tuotųjų ir karo belaisvių jau buvo be
norima grąžinti į Panevėžį, bet raudon
armiečiai pradėjo veržtis pirmyn: Pa
nevėžio batalionas jokiu būdu nenorėjo 
palikti seniesiems kraugeriams to mies
to, už kurį dešimtmečiais grūmėsi dar 
ir prieš caro dragūnus. 1919 m. balan
džio 4 d. Panevėžys dar kartą išvydo 
miesto aikštėje pakeltą raudoną vėliavą!

Pirmi žodžiai, kuriuos riktelėjo raitas 
įlėkęs į Panevėžį raudonarmietis Patka- 
maris, buvo:

—Kur Lukšys? Sakykit, ar gyvas?
Jam kažkas pasakė, paaiškino. Patka- 

maris kirto arkliui ir vienas pats leidosi 
vytis. Bet nebepavijo...

Proletariato armijai besiveržiant pir
myn, baltieji spruko iš Panevėžio, taigi, 
belaisviui Lukšiui nebeteko matyti nei 
Panevėžio, nei savo artimųjų: žmonos 
ir sūnaus, nei Panevėžio liaudies...

Dalis, geriausioji dalis tos Panevėžio 
liaudies žingsniavo greta jo — jie buvo 
belaisviai. Jų buvo 13-ka vyrų. Varė juos 
į Upytės bažnytkiemį. Lukšį, nebepaei
nantį, pavežti ligi Upytės baltieji karei
viai buvo paėmę pakeliui arklius. Be
laisviams prisiartinus prie Upytės—juos 
prisivijo raitelių būrys, sargyba padvi
gubėjo.

Upytėje areštuotuosius dar kartą tar
dė. Kas besuskąičiuos, kiek nagaikų nu
plyšo į belaisvių nugaras?

(Bus daugiau)

vėl pradėta piknikauti iš nau
jo. Publika, kuri buvo neiš- 
siskirsčiusi, prijausdama ren
gėjams, greit viskų išpirko 
(žinoma, kas bebuvo likę).

Šis agentų žygis netgi ne
padarė nuostolių. Vietoj to, 
gal dar kokia dešimtinė liks.

Bet Dar Ne Viskas

Pats piknikas, “ačiū” agen
tams, nuostolių neduos, kaip 
matome. Bet tai dar ne vis
kas. Keturi draugai areštuoti 
ir laukia teismo. Agentų išsi
tarimu, jų bausmės bus ne 
mažesnės, kaip po $100. Tai 
kieti riešutai įkąsti. Bet, well, 
“riešutavimas” įvyks kada 
vėliau. Šiuo tarpu ačiū publi
kai už atsilankymų ir užuo
jautų. Ačiū draugui, kuris 
užstatė kaucijas. G-aila, kad 
neįstengėm sukelti paramos 
savo mylimam dienraščiui.

O, beje, siunčiam pagieža 
skundikams.

Požeminis.

Nusižudė “Nuogalė”
Hollywood, Calif., liepos 

19. — Nuogalių (nudistų) 
kolonijoj nusišovė Adelė 
Blood, 19 metų amžiaus, 
žmona šokių orkestro kon
duktoriaus. Nusižudė po 
smarkaus sušibarimo su sa
vo vyru.

Brenner Tarpkalnė, Itali- 
jos-Vokietijos pasienis. — 
Desėtkai “itališko” Tyrolio 
vokiečių pabėgo iš Italijos 
armijos.

BARGENAI
Naudokitės nuo karščio pa- 
siliuosavimo malonumu ma
žom išlaidom labiaipiia mo
derniškuose rezortuose Co- 

didžiau- 
mieste.

Darbo Dienomis 
rūmai ir abrūsai;

AUKOS LIETUVOS 
REIKALAMS

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

AUKŲ PAKVITAVIMAS 
No. 13

ney Islande. Tai 
sios vertės vieta 
Ateikite anksti ir 
būkite visą dieną.

Įžanga
Duodama 
surf maudynė; stogas vyram ir 

moterim; puikios gimnastikos, rankinės 
bolės; smarkūs lašai ir garo kambariai. 
Įžanga Šešt. ir Sekm. 35c 

Atsineškite šį skelbimą

NEW STAUCH BATHS
Boardwalk prie Stillwell Ave.

CONEY ISLAND

25c

Pittsburgbo ir Apielinkes Žinios kokiame kitame parengime ta
da už tokį tikietą galima duo-

Susirinkimai ir Parengimai
Lietuvių Literątfiros Drau

gijos 87 kuopos susirinkimas 
įvyko' liepos 13 d. Pusėtinai 
narių dalyvavo. Matai, dabar
tinis kuopos sekretorius nepa- 
tingsta gerai sušaukti susirin
kimus, pasiuntinėja atvirutes 
nariams. O tas atneša daug 
naudos. Beveik visi nariai 
ateina į susirinkimus.

Iš LLD Centro buvo prisiųs
tos nominacijų blankos dėl no- 
minavimo kandidatų į Centro 
Valdybų. Tai ir tapo nominuo
ta. Taipgi peticijos dėl amnes
tijos Lietuvos politiniams kali
niams tapo išdalintas ir tiki
masi, kad visi draugai pasileis 
į darbų parašus rinkti.

Priėjus prie LLD 4-to Ap
skričio reikalų, nutarta para-

ginti apskričio komitetų, kad 
jis. paragintų kuopas mokėtis. 
duokles už šiuos metus. Kaip 
žinoma, knyffi^
leista, bet stokit. pini
gų apmokėti*!®Stus' jqgjjteleL 
dimo. Antra, tie <kUrie 
nebus užsimokėję ^duoklių, 
knygos negaus .

iŠ Įvykusios Moterų 
Vakarienės

Vakarienė įvykę liepos 15 
d. Vakarienėje dalyvavo gero
kas būrys publikos. Kliubietės 
labai dėkavoja visiems už tokį 
gražų parėmimų jų pastangų. 
Šis pirmas parengimas buvo 
visapusiai geras. Moterys 
stengsis ir daugiau panašių 
parengimų duoti.

Rep.

Lawrence, Mass. Inkerman, Pa.

Apsivedė “Klaidusis” La
kūnas Corrigan 

»

San Antonio, Texas.—Or
laivių darbininkas mecha
nikas Douglas Corrigan, 
“ne į tą pusę” skridęs lakū
nas, susituokė su Elizabeth

Marvinaite, kuri buvo jo 
artima pažįstama iš ma
žens.

Vieni metai atgal Cor
rigan skrido senu, pigiu 
lėktuvu neva į “Californi- 
ją,” o nuskrido į Airiją, ir 
bažijosi, būk jis tik “pakly
dęs.”

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 125 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks rugpjū
čio 6 dienų, 1:30 vai. po pie
tų, L. Ū. Kliubo svetainėje. 
Visi nariai ir narės būtinai da
lyvaukite. Turime daug nau
jų reikalų apsvarstyti. Taip
gi nauji aplikantai irgi malo
nėkite ateiti, nes būsite prii
mami į Susivienijimų.

Parengimo komisijos ir val
dybos nariai pribūkite laiku, 
kad nereikėtų laukti. Kurie 
turite norinčių įstoti į LDS, 
atsiveskite bu savim ir prirašy
kite.

Mes turime išpildyti mums 
paskirtų kvotų, ne ilgiau, 
kaip į du mėnesiu. Jau mažai 
bereikia. Po šio susirinkimo 
ant naujų narių žemlapio pa
sirodys ir mūsų kuopa.

Draugai ir draugės, nemie
gokite, turime kitas kolonijas 
pralenkti. Turime taip dar
buotis, kad Lawrence stovėtų 
pačiam viršuj.

LDS 125 Kp. Pirm.
S. Penkauskas.

“Gaukite “LaisveL Naujų 
SkaityioLų.-

Išardytas “Laisvės” Piknikas

Kaip garsinta, liepos 16 d. 
įvyko ALDLD 12-to apskričio 
piknikas “Laisvės” naudai, 
Valley View darže, Inkerman. 
Susirinko jau pusėtinai geras 
būrys “Laisvės” draugų ir 
simpatikų apie 2 vai. po pietų 
ir piknikas jau buvo pradedųs 
įsilinguoti. Bet štai puikioje, 
saulėtoj dienoje sukilo “vė
tra” ir darže pasirodė “stei- 
tavi” su dideliu būriu civiliai 
apsirengusių valstijos gėrimų 
kontrolės agentų (Pennsylva
nia Liquor Control Board). 
Viskas m'omentaliai sustabdy
ta : kranai nuo alaus atsuki
nėta, degtinė ir alus konfis
kuoti ir draugai Visockis, Ka- 
lauskas, Bogušinskas ir Sau
dargas areštuoti.

Įvykio Priežastis

Pereitais metais valstijos 
seimas išleido įstatymų prieš 
pardavinėjimų svaigalų bile 
kokiuose publikos susirinki
muose. Įstatymas gėrimus ap- 
rubežiuoja šiaip: galima iškal- 
no pasidaryti norimos kainos 
tikietus ir iškalno juos išsipar- 
(lavinėti. Baliuje, piknike ar

ti gėrimai, su ta išlyga dar, 
kad rengėjai turės leidimų, 
kad galima gerti. Tokiuose 
įrengimuose jokiu būdu ne- 
,^lima pasirodyti su pinigais, 
ne! tokio tikicto nusipirkimui. 
$3§kas turi būti iškalno susi- 
IVįrkyta ir tik tada tegalima 
legališkai pasilinksminti arba 
įplaukų, organizacijoms pasi
daryti.

Šis naujas ir keistas įstaty
mas įėjo galion pereita rude
nį. Bet iki šiol niekas jo ne
paisė ir neprisilaikė — visi ir 
visokios organizacijos paren
gimuose gėrimus vartojo se
nu, paprastu būdu: pardavi
nėjo barčekius. Kad taip svie
tas prastai šį įstatymų pasiti
ko, tai valstija įsteigė kiekvie
name paviete agentų ofisus ir 
pasodino ten įstatymo sajugo- 
tojus, lyg tai būtų grįžę “blai
vybės” laikai. Iki šiol šie 
agentai dar tepasileidžia dar
ban tada, kada kas jiems 
įskundžia kokių organizacijų. 
Kaip ilgai jie laikysis šios me- 
todos, agentai nepasako. Bet 
jie sakė, kad jie mūsų, pikni
ko nebūtų kabinę, jeigu nie
kas nebūtų mūs skundęs.

Šio pikniko rengėjai įstaty
mo tvarkų žinojo. Bet jie ne
žinojo to, kad rasis nevyku
sios valios žmonių ir piknikų 
skųs.

Pikniko Užbaiga

Kada “trūperiai” su agen
tais varė per šerengų klausi
nėdami darbininkus, statyda
mi juos po areštu bei Koduo
dami grobį, tai publika neiš
bėgiojo. Iš sykio agentai puo
lė darbininkus įtūžusiai grų- 
sindami, kad vešių Wyomingo 
barakuosna, bet kada darbi
ninkai pasirodė nekinkadre- 
biai ir pradėjo eiti su jais į 
diskusijas, nurodydami jų 
keistų elgimąsi, tai šie atslū
go, pradėjo žmoniškiau kal
bėti. Tada darbininkus nuve
žė kalėjiman, o atidarytų alų 
leido išleisti ir “veltui” žmo
nėms atiduoti. Kada pasiro
dė, kad grobio' jie turi per
daug ir negali viskų nusivežti, 
tai palikę kranus ir statinę 
alaus ir pinigus išvyko. Tada

Apsigynimo Reikalams;

A. L. T. Sandaros 33 Kuopa, 
Norwood, Mass.—$10.00; Ka
zys ir Petrone Mickūnai — 
$5.00; Izabelė Vasiliauskienė, 
J. M. Pečiulis — po $2.00. 
Viso (prisiuntė Izabelė Vasi
liauskienė) $19.00.

F. Endziulis, Blaine, Ohio 
(prisiuntė SLA sekr. dr. M. J. 
Vinikas) $5.00.

Juozas Gabrylavičius, Wash
ington, D. C.— $10.00; Juo
zas Wylksess—$5.00; Charles 
Kavaliauskas— $5.00 ; Liudvi
ka Eurkoos—$2.00. Viso (pri
siuntė Juozas Gabrylavičius) 
$22.00.

Adomas Dausevičius, New 
York, N. Y., $20.00.

Klaipėdos Tremtiniams:
Lietuvių Literatūros Drau

gija, Pittsburgh, Pa. (per A. 
žvirblį) $50.00.

Baltramiejus Tribulas, Phi
ladelphia, Pa. (per Lithuanian 
Merchants’ Association sekre
torių P. Staniškį) $5.00.

Moterų Vienybe, Brooklyn, 
N. Y. (per Alvina Buividie- 
nę) $60.00.

Įvairiems Tikslams:
Juozas Gabrylavičius, Wash

ington, D. C., prisiuntė už V. 
V. S. ženklelius ir pasus $7.30.

Viso $188.30.
1939—VII—15 d.

Tel.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

KADA BOSITE NEW YORKE

So. Boston, Mass.
Kubiliūno Radio Programa
Nedėlioj, liepos 23, iš sto

ties WCOP, 1120 kc., prasidės 
8:30 ryto. Programa pildys 
Ignas Kubiliūnas,- Elena Žu
kauskaitė ir J. 'Zablacko or
kestrą.

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos

Šeštadienį, liepos 22, progra
ma per stotį WORL, nuo 8 iki 
8 :30 ryte, bus sekanti:

1. Kalbės Emilija Rudokiū- 
tė iš South Bostono apie akis.

2. Muzika.
3. žinios.
Sekmadienio, liepos 23, pro

grama per stotį WORL, nuo 
9:30 iki 10:30 ryte, bus se
kanti :

1. Trijų žvaigždžių orkes
trą iš Hudsono.

2. Dainininkės Ona Morkū
nienė ir Katrė Perednienč iš 
Hudsono.

3. Laisvės Choro Vyrų Gru
pė iš South Bostono, vadovau
jant M. Boliui.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

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

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

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į 

Lietuvių Centrą

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
JURGIS KARPUS 1= TELEFONAS

Kliubo Gaspadorius ‘ EVergreen 4-9672

Puiki Vieta Vakacijom
Ant Aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS
Burdas $12 į savaitę; Vaikam $6.00.

Si vieta yra garsiuose Catskill kalnuo
se, Up State New York, kuri yra 
sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 

geriausias ir sveikiausias klimatas.

240 R- F- D. 2 Cauterskill RoadCATSKILL, N. Y. . Tel. Catskill 885F4
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Penktad., Liepos 21, 1939

Pittsburgh, Pa. darbuojas kultūriniam darbe.
Mirė

LAISVE Penktas puslapis

Svarbus Pranešimas Pittsbur- 
go ir Apylinkės Visoms Dar
bininkiškoms Organizacijoms.

Komunistų Partijos lietuvių 
sekcijos biuras šaukia platų 
visuotiną suvažiavimą liepos 
23, tai yra šį sekmadienį. Pra
sidės 1-mą valandą dieną, 
1320 Medley St., N. S.

Todėl, brangūs draugai ir 
draugės, prašom kreipti aty- 
dos į dabartinę padėtį, taip 
šiurpuliais kratančią visus dar
bo žmones. Kokie sunkūs 
kai ateina? Kokie bjaurūs 
liai praėjo Harrisburge 
Washingtone’ Buržuazija 
savo tarnais republikonais
snaudžia. Todėl ir mes, darbi
ninkų klasė, turim ką nors 
pradėti veikti, kad apsigynus 
nuo to baisaus pavojaus. Tai 
yra mūsų principas savo gyve
nimo reikalais rūpintis, svars
tyti, diskusuoti, kaip paleng
vinti ir pagerinti ateitį. Tai 
nesunku, tiktai ųeikia veikimo, 
vienybės-solidarumo.

Kviečia visus
Biuro Sekr.

lai- 
bi- 
ir 

su 
ne-

Liepos 7 d. žiaurioji mirtis 
ūmai išplėšė iš mūsų tarpo d. 
Liną Kasputienę, ką tik susi
laukusia 40 m. Priežastis mir
ties—turėjo aukštą kraujo 
spaudimą. Paliko dideliam nu
liūdime savo gyvenimo drau
gą, sūnų, tėvą, du brolius ir 
keturias vedusias seseris. Visi 
gyvena Amerikoje. Velionė 
mylėjo laisvą gyvenimą. Kai 
buvo LMPS k p., prigulėjo 
prie jos, skaitė “Laisvę“ ir 
buvo narė ALDLD iki pabai
gai gyvenimo. Už tai ji buvo 
palaidota be bažnytinių cere
monijų.

Reiškiu likusiai šeimynai gi
lią užuojautą, o Linai amžiną 
atsilsį šios šalies šaltoj žeme
lėje.

PRANEŠIMAI
GARDNER, MASS.

Lietuvių Piliečių Kliubas rengia 
didelį pikniką liepos 22 ir 23 dd., W. 
Broadway, šokiams grieš geros or- 
kestros dvi dienas. Kviečiame 
dalyvauti. — M. S. (169-170)

visus

“Laisvės” skaitytojų, dalininkų ir 
simpatikų platus susirinkimas. Čia 
bus svarbių raportų ir reikalų įvai
riais klausimais. Nepasilikit nei vie
nas namieje, būkit ant šio susirin
kimo. Būkite ir medžio mechanikų,

pasitarsim apie “Laisvės” pikniko 
stalų perbudavojimą. Turėsime ytin 
svarbių reikalų atlikti. Susirinkimas 
įvyks 8 vai. vak., 735 Fairmount 
Ave. — Veik Kom. Valdyba.

(167-169)

Serga

Hartford, Conn

Teko sužinoti, kad draugas 
P. Giraitis randasi ligonbutyj 
ir gal reikėsią daryti operaci
ją. Ištikrųjų, draugą Giraitį 
per kokius porą paskutinių 
metų tai ir kamuoja tos li
gos. Linkiu jam greito ir lai
mingo pasveikimo.

Nemunas.

FREEHOLD, N. J.
piknikas 

įvyks liepos 23 d., Jaskos ūkėj, En
glishtown Rd., pusė mailės nuo Free
hold. Piknikas prasidės 1 vai. po pie
tų ir tęsis iki vėlai nakties. Mano
me, kad bus daug svečių, draugai 
trentoniečiai žada bent su dviem 
busais atvažiuot. Bus gera muzika 
šokiam, turėsime valgių, gėrimų 
tt. (169-170)

A, L. Piliečių Kliubo

ir

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

d. liepos, 10:30 ryto, 29 Endicott St. 
Visi nariai būkite, čia bus pildoma 
noftiinacijų blankos dėl Centro Val
dybos ateinantiem metam. Taipgi 
prašome užsimokėti duokles. Centras 
praneša, kad knyga jau baigiama 
spausdinti, trūksta pinigų už popie- 
rą,1 todėl reikia visiems nariams už
simokėti už duokles. — J. M. L.

(169-170)

23

WORCESTER, MASS.
Šeštadienį, liepos 22 d., Olympia 

Parke įvyks šauni parė, kurią ren
gia LLD Moterų kuopa. Kviečiame 
visus dalyvauti, nes už 25c gausite 
pasimaudyti saulės spinduliuose, 
vandenyje, skanių užkandžių ir pasi
šokti prie smagios muzikos. — Kom.

(168-169)

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

iggr* Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MftŠLAŽARNftS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES LIGOS. Chroniškos ir stai
gios ligos vyrų ir moterų. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man iš
aiškinti jums jūsų ligą.

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

(IŠTYRIMAS VELTUI)

$9.50 už jūs¥ seną šaldytuvą (ice 
box), nepaisant kaip senas ar ma
žas jis būtų, nežiūrint, kad ir už

langine dėžė.

BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri 
jums patarnaus, suteiks visas in
formacijas jūsų patogumui. Jei jūs 
gyvenate per toli, tai mūsų repre- 
zentatorius atvažiuos pas jus su 
automobiliu ir atsives jus j mūsų 

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčlu šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 į menes}. Pamąstykit! 

Juk tai pigiau, negu kad ice-box’is kainuoja per menes}.
Naudokitės Proga! Tai Yra Ribotam Laikui

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
z 4-6562

Charles D’Orazio & Son
139 Meeker Ave.
Brooklyn, N. Y.

Biskis Žinučių iš Mūsų Kolo
nijos Pastogės

Liepos 8 d. draugų J. O. 
Rudžinskų stuboje atsibuvo 
“suprais parė,“ kuri buvo su
rengta dėl A. Urboniukės 21 
metų gimtadienio. Kaip ji 
yra Laisvės Choro ir L. Stygų 
Orkestrus narė, tai ir dalyva
vo graži grupelė iš jaunuolių 
ir sykiu mokytojas drg. V. Vi
sockis. žinoma, buvo prisidė
jusių keletas draugių ir drau
gų iš užaugesnių.

Urboniukei ant atminties į- 
teikė gražių dovanėlių. Aš ti
kiuos, kad ją tas pastūmės 
daugiau veikti dailės srityje.

Buvo įvairių skanių valgių 
ir gėrimų. Gaspadinėmis buvo 
draugės Visockienė, Rudžins-
kienė, o daugiausia tame pa- daug nuostolių ir nesmagumų, 
sidarbavo draugė Kansas.

Ir dar turiu priminti, kad 
šioj pramogėlėj sykiu dalyva
vo geri darbuotojai, darbinin
kiško judėjimo 
Bekešiai net iš 
Y. Kadangi aš 
su jais virš 20
gal ir sykiu dirbęs darbinin
kiškame judėjime, tai aš biskį 
pabrėšiu iš mūsų pasikalbėji
mo. Mat, baigdami vakacijas, 
jie užsuko Hartfordan aplan
kyti savo gerų draugių ir 
draugų J. M. Pilkauskų, J. 
M. Margaičių ir P. M. Krikš- 
čių. Pradžia jų vakacijų buvo 
pas broli ir brolienę Bekešius 
Brooklyn, N. Y. Ten besisve
čiuojant, buvus gera proga 
pamatyti Pasaulinę Parodą. 
Paroda jie 
o labiausia 
Viena, kad 
gražaus ir
lo, antra—pilnas darbininkiš
ko agitatyviškumo. Tai jie pa
tarė tą viską pamatyti, ku
riems tik leis ekonomiškos ap- 

‘ iinkybės.
Taipogi dd. Bekešiai neuž- 

miršę aplankyt ir “Laisvės.“
Kiek aš gavau sužinoti iš jų 

kalbų, tai jie per tą laikotar
pį perleidę daug savo gyveni
me nesmagumų. Nelaboji mir-

* tis išplėšė tik ką pražydusią 
jų dukrelę ir tas jiems atsi
liepė ant sveikatos. Abu ture* 
jo keletą didelių operacijų. 
Bet vistiek pajėgė tą viską 
perleisti, nepertraukdami dir
bę darbininkiškame judėjime. 
Tai gražus pavyzdys visiems 
darbininkų klasės nariams.

Pasveiko

Wilkes-Barre, Pa.
buvo surengęs pik- 
paramos dienraščio 
Diena buvo labai 
“Laisvės“ patriotų 

skai-

Liepos 16-tą dieną LLD 12 
Apskritys 
niką dėl 
“Laisvės’ 
puiki, ir
buvo suvažiavę didelis 
čius. Buvo draugių-draugų iš 
tolimų miestų, kaip tai, Bing- 
hamtono ir iš kitur.

Piknikas buvo gerai išgar
sintas ir buvom prisirengę su 
visokiais formalumais, kokių 
tik įstatymai reikalauja. Vie
nok atsirado blogos valios 
žmonių, kurie" mūsų pikniką 
įskundė valdžios agentams ir 
likomies areštuoti ir piknikas 
išardytas.

Šis piknikas mums padarė

draugai A. L. 
Rochester, N. 

gyvenau sykiu 
metų tam at-

kuriems

HUDSON, MASS.
Piknikas Sušelpimui Klaipėdos Pa

bėgėlių įvyks sekmadienį, 23 d. lie
pos. Portugalų Parke, River St. Ren
gia A. L. Kongreso Skyrius. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkes sve
čius dalyvauti šiame piknike, šo
kiams grieš Petriko Radio Orkestrą 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Svetaine erdvi. Yra ežeras pasimau
dyti. Turėsime skanių valgių ir gė
rimų. — Kviečia Komisija.

(167-169)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus “Laisvės” Pikniko Susirin

kimas; Lietuvos Klausimu ir 
Tarptautiniu Klausimu.

Ateinantį penktadienį, 21 d. lie- 
pos-July, Liaudies name, šaukiama 
visų darbininkiškų organizacijų,

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

grupių ir pavienių
Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
naujus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
kainp. Broadway

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadienį 9 iki 3.

JJ

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams įstaiga

Namu Rakandų Krautuvė
A. WEITZNER

VERTEIVIS

Divonai-l Jždangai-Linoli jos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, gy- 

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaitės Specialai
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį special} pasiūlymą 

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

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

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

nes reikės teisme atsidurt. Lai
mė, kad mes turim dideli 
“Laisvės“ patriotą ir gerą dar
buotoją A. Valinčių, kuris už
dėjo kauciją-užstatą už visus 
areštuotus draugus,
dabar nereikia būt kalėjime.

Vietoje paremt dienraštį; 
pačiam apskričiui reikės fi
nansiniai nukentėt, nes pikni
ko gėrimai likosi nugabenti į 
Wyoming Barracks.

Nors šį sykį mums ir nepa
vyko paremt dienraštį finan
siniai, bet apskričio valdyba 
imsis ir vėl už darbo. Kaip 
nors bus suplanuota kitas koks 
paręngimas ir paremsim dien
raštį “Laisvę” finansiniai.

Report.

JONAS
Marion St., 

ir Stono Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. Y.
Tei.: Gienmore 5-6191

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

S □
Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveitcrlo

pilnai pasitenkinę, 
Sovietų Pavilionu. 
jis subudavotas iš 
brangaus materio-

a

Man teko būti Laisves Cho
ro pamokose. Drg. Vincas Vi
sockis po savo ligos ir vėl 
darbuojasi dailės srityje. Jis 
prašė mokinių lankyti pamo
kas, kad užpildžius tą spragą, 
kuri likosi padaryta laike jo 
lįgos. Matėsi choristų veiduose 
tokio malonaus linksmumo dėl 

‘jo pasveikimo, kad jis ir vėl

PASAULINĘ PARODA
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų

VARPO KEPTUVĖOpen Day and Night
r i

Special Rates per Week

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

AND

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Managed by

TEITELBAUM

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

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

Sun. all day and night

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

■
J

RHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Fairview Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

ilw.

Vieta masinom pastatyti. Ši įstaiga yra 
skersai gatvę nuo Marine budinko,, 

arti Corona entrance į ferus.

CORONA, L. L, N. Y.
■ša* Telephone: Havemeyer 9-9115

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
keksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pics, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato^ 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NevvYorko^^g^Zinioi
Atleidinėja Parodos 

Darbininkus
I TARNAITĖ NUŠOKO NUO 

STOGO
Smerkė Švietimo 

Naikintojus
UNIJOM ORGANIZUOT 

FONDAS

Pataisa
Trečiadienio “Laisvėj”, mb 

nint atsilankiusius “L.” buvc 
parašyta, kad lankėsi Stasiu 
kynaitė, o turėjo būti Jasiu 
kynaitė, nesenai atvykus i: 
Lietuvos.

Iš Pasaulio Parodos šiomis 
dienomis atleista 531L darbi
ninkai: 410 buvo atleista pir
madienį ir antradienį, iš jų 
284 uniformuoti informacijų 
davėjai. Tarp tarnautojų jau
tėsi sujudimas ir Parodos 
Korp. prezidentas Whalen 
pareiškė spaudos atstovams, 
kad daugiau atleidimų nebū
sią, bet neužilgo po to atleis
ta 125 Parodos policistai.

Einant nauja “ekonomija,” 
kuri esant reikalinga dėl ne 
gana skaitlingo lankymosi pu
blikos, būsiančios nukapotos 
algos po 10% visiems viršinin
kams, gaunantiems $5,000 ar 
daugiau per metus. Tokių esa
ma virš 50 asmenų. Paties 
Whaleno alga būsianti nu
kirsta $10,000. Visgi jam dar 
nebus “sunkumo” išsiverst, 
nes originaliai buvo sutikta 
jam mokėt $100,000 (šimtą 
tūkst.).

Tuo tarpu lankytojų skai
čius gerokai pašoko pirmyn. 
Trečiadienį iki 11 vai. vakaro 
atsilankė 212,388, didžiausis 
skaičius tai dienai. Pirmiau 
aukščiausis trečiadienis buvo 
birželio 21-ma, tada lankytoji] 
buvo 205,827.

Dedama daug vilties, kad 
šį šeštadienį ir sekmadienį iš- 

' leidžiamieji kombinaciniai bi
lietai pakelsią Parodos apy
vartą. Pirmuoju k oštum erių 
šiem bilietam buvęs majoras 
LaGuardia, jis ateisiąs su tri
mis vaikais.

Katie Lava, 20 m., tarnavus 
pas Bershak,. 1156 College 
Ave., Bronx, nušoko nuo 6 
aukštų namo ir dar gyveno pa
sakyt, kad ji šoko dėl nervų 
paįrimo. Po to ji neteko są
monės. Manoma, kad nepa- 
sveiks. šeimininkai tuo tarpu 
nebuvę namie. Ji pirma kai
mynams pasakius, kad ant sto
go esanti moteriškė, prašius 
pašaukt policiją ir jai pribū- 
nant ji pirmutinė užbėgo ant 
stogo ir nušoko.

Atsidarė Negrių Moterų 
Konferencija

Trečiadienį atsidarė Negrių 
Federacijos 
dienas. 
137th

Po
st.,

dis- 
ir

Moterų Kliubų 
konf., kuri tęsis 3 
sėdžiai būna W. 
YWCA patalpose.

Pirma diena pašvęsta 
kusijoms jaunimo švietimo 
prirengimo sėkmingam gyve
nimui klausimais. Pažymėta 
svarba studijuot negrų istoriją 
ir kaip ji paliečia įvairius 
tarprasinius klausimus.

šeštadienį delegatės aplan
kys Pas. Parodą ir Negrų 
dustrinę Parodą, esamą

In-
W.

Geoghan norįs išgaut teisę 
parvežt Brooklynan teisti N. 
J. detektyvą Ellis Parker ir jo 
sūnų sąryšyje su advokato 
Wendel pagrobimu. Jiedu da
bar randas Lewisburg kalėji- 

. me.

Kelrodis Ekskursijon Lankėsi “Laisvėje
"*,Važųiojant BMT, IRT ar' 
Independent subvėm ar aukš
tosiom linijom imkit tuos trau
kinius, kurie stoja Cortland, 
Fulton ir Chambers Sts. stoty
se, N. Y. Iš bile kurios tų sto
čių netoli nueit į Central Rail
road of New Jersey gelžkelio 
stotį, kuri randasi prie Liberty 
ir West Sts., N. Y.

Traukinys išeis 8:45 ryto, 
sekmadienį, liepos 23-čią. Bi
lietas $1.

Iš “Laisvės” raštinės komisi
ja išeis lygiai 8 vai. Norintie
ji važiuot sykiu, prašomi 
būt paskirtu laiku.

pri

Judžio Darbininkų Streikas
R.K.O. Republic, kampas 

Grand ir Reap Sts., Williams- 
burge, sustreikavo 13 jaunų 
vaikinų, dirbančių prie žmo
nių susodinimo ir kitokius dar
bus. Neapsakomai nutukusi ju- 
džių kompanija už įžangos ti- 
kietus ima po 40c, o savo dar
bininkams mokėdavo po $13 
už 60 valandų savaitę.

Streikui vadovauja CIO uni
ja ir turi gerą žmonių prita
rimą. Trečiadienio vakarą te
atras užsidarė 10 vai. vakaro, 
o prieš streiką uždarydavo 12 
v. Streikieriai prašo lietuvius, 
minėto teatro lankytojus, 
streiko metu susilaikyt jo ne
lankius, duoti, progą laimėti 
streiką.

Trečiadienį lankėsi “Lais
vės” ir LDS Centro įstaigose 
Petras ir Agota Norkai, pitts- 
burghiečiai. Svečiai paaukojo 
$5 “Laisvės” jubilėjaus proga 
ir pasižadėjo dalyvauti “L.” 
ekskursijoj šį sekmadienį, lie
pos 23-čią, prie Hopatcong 
Ežero, čia pat svečiuojasi jų 
sūnus Artūras Norkus ir Olga 
Vasiliauskaitė iš West Park’, 
McKees Rocks, Pa. Jaunieji 
svečiai buvo atsilankę pamatyt 
Aido Chorą jo praktikose pe
reitą penktadienį.

Ketvirtadienį lankėsi Kon
stancija Abekienė, chicagietė. 
Ateinantį pirmadienį ji su se
sute išvyksta Lietuvon, tačiau 
sekmadienį prižadėjo praleisti 
“L.” ekskursijoj. Ji tikisi, kad 
ten dalyvaus ir jos sesutė Šar- 
kiunienė su dukterim ir žen
tu, teatrininkais, kurie čia da
bar lankosi savo profesijos rei
kalais.

Dešimtis tūkstančių WPA 
švietimo ir pasilinksminimo 
srities darbininkų turėjo pus
dienio “stapičių” pereitą tre
čiadienį. Jie pikietavo suaugu
sių švietimo dep-to raštines 13 
Astor Place, N .Y., ir 176 Li
vingston St., Brooklyne, pro
testui prieš siaurinimą švieti
mo. Daugelis iškabų perspėjo, 
kad “Hooverio demokratus ir 
Garnerio republikonus atsi
minsim 1940 rinkimuose.”

Po pikietų, 3 vai., WPA 
švietėjai masėmis rinkosi į Ir
ving Plaza užsiregistruot, o 
paskiau traukė į susirinkimą 
Irving High School patalpose.

“Stapičiuj’e” dalyvavo visų 
miestų dalių mokytojai. Ben
drame visų mitinge buvo ra
portuota, kad iki to laiko gau
tomis skaitlinėmis New Yorke 
išėję 2,700, Brooklyne 3,300, 
Bronxe 1,500, Queens ir Rich- 
monde 2,000. P-lė Gilmore, 
unijos generalis manadžeris 
pažymėjo, kad daugelis stu
dentų padėjo demonstruot.

Visuose projektuose unija 
buvo palikus po tam tikrą 
skaičių darbininkų prižiūrėt, 
kad vaikai nenukentėtų.

Kalbėtojai atkartotinai pa
brėžė, kad “stapičiųs” nėra 
prieš valdžią, bet protestas 
prieš WPA naikintojus. Bella 
Dodd. Am. Mokytojų Federa- 
ciips Lokalo 5-to, AF of L, į- 
statymdavystės atstovė protes
tą išaiškino sekamai: *■

“Tai nėra streikas prieš Roo- 
seveltą, bet demonstracija pa
ramai prezidento Roosevelto, 
majoro LaGuardijos ir kitų 
progresyvių, kurie kovojo už 
palaikymą WPA.”

Kalbėjo eilė žymių kalbėto-! 
jų ir darbuotojų mokytojuose. 
Gavo sveikinimo telegramas 
nuo Manhattan prezidento 
Isaacs, Helen Hall, tarybinin- 
ko Louis Hollander, kopgres- 
mano Sirovich ir kunigo 
Shipler, “Churchman” redak
toriaus.

Restaurahų, k af eteri jų 
viešbučių amatų unijos prade
da smarkų vajų suorganizuot 
visus mitybos įstaigų darbinin
kus New. Yorke. Tam tikslui 
sukelta $50,000 fondas. Pusę 
davė internacionalis centras, 
kitą sukėlė 13-ka New Yorko 
lokalų.

Unijos Jungtinė Taryba sa
ko esant unijoj 40,000 darbi
ninkų, iš kurių. 27,000 gauta 
pastaraisiais dviem metais. 
Aprokuojama, kad visoj mies-, 
to mitybos industrijoj dirba 
apie 200,000 darbininkų.

Pasirandavoja geras ir garu šil 
domas kambarys del vyro arba mer 
ginos, gražioje vietoje. Vienas blo 
kas nuo Forest Parko.
blaivas. Atsišaukite:
Health Food Krautuvė, 7913 Jamai 
ca Ave., Woodhaven, N. Y. Nuo t 
vai. iki 10 vai. ryto.

Turi bū
Thomson’

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

(Liquor#

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

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
s 4302 FLATLANDS AVENUE
9

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

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST. 

t

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Kaimietis.

Prašalins Aukštuosius 
Gelžkelius

PLĖŠIKAS TEISINO 
NUTEISTUS

Nuteistas kalėti 30 metų 
Rubel Co. apiplėšimą, Stewart 
Wallace, paskutinėj kalboj 
teisme pareiškė, kad sykiu su 
juo nuteistieji Quinn ir Kress 
nedalyvavę plėšime ir reikala
vo tą įrašyt į rekordus. Jiedu 
nuteisti nuo 10 iki 30 m. kalė
ti. Visi išvežti į Sing Sing.

U Z

Aktorė Laimėjo Teisę 
Auklėt Dukterį

Nuteisė Tammanietį 
Raketierių

stipriaran- 
gaujos 

kaltu suo- 
r akete ir 
kalėjiman. 

bet pereitą

Ilgokai užsięsus byla tarp 
Marion Talley Eckstrom, bu
vusios Metropolitan Operos 
dainininkės, dabar gyvenan
čios Hollywood, pasibaigė jos 
laimėjimu teisės auklėt dukre
lę 9 mėn. per metus, o tėvui 
teks auklėt 3 mėnesius.

John Cooney, 
kis” Dutch Schultzo 
narys, prisipažino 
kalbiavęs lioterijų 
nuteistas* metams 
Jis ilgai slapstėsi,
savaitę pasidavė. Buvo įkaitin
tas kartu su Tammanės dis-1 
trikto vadu Hines, kuris buvo 
nuteistas už globojimą raketo.

KARO DEPARTMENTAS 
NELEIDŽIA TILTO

Karo Departmentas antru 
kartu atmetė planą statybai 
Battery-Brooklyno Tilto, ku
ris buvo pasiūlyta statyt vie
ton originaliai sumanyto tune
lio. Tiltas atsieitų pigiau. Ma-, 
joras LaGuardia sako, 
bus grįžtama prie plano 
tyt tunelį ir jis manąs, 
toks planas bus užgirtas.

kad 
sta
ked

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

LIETUVIŲ ATLETU
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

į Atlankykiteį LIETUVIŲ ATLETŲii KL1UBĄ
11 168 Marcy Ave.
Il Brooklyn, N.Y.■ l Tel.■ I s'----- \ Ev. 4-8041■ I Į \ VALGIAI IR■ I ft | GĖRIMAI

Nupigintas Išpardavimas
Vyrų Siūtų, Lengvų ir Žieminių Paltų

Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas ir audimai 
bus brangesni šį rudenį, 

štai kai kurios mūsų kainos!
arSiūtai

Siūtai

Siūtai

ar

ar

Overkautai vertes $20.00, dabar...

Overkautai vertės $22.50, dabar..

Overkautai vertės $24.50, dabar..

$14.50
$16.50
$18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

‘Laisves’ Ekskursija Traukiniu 
į Lake Hopatcong, N. J.

Iš New Yorko traukinys išeis 8:45 vai. ryto, Central 
Railroad of N. J., Liberty St. Ferry, Hudson River. Prie 
ferry bus Vytautas Zablackas ir Walter Kubilius, kurie 
nurodys traukinį važiuojantiems iš New Yorko miesto ir 
pas juos bus galima nusipirkti traukinio bilietus, kurie 

nebus nusipirkę iš anksto.

Jersey City Terminai
Traukinys išeis 9 vai. lygiai, čia draugai iš Jersey City 
pasitiks ekskursantus ir parduos bilietus tiems, kurie ne

iš anksto nusipirkę.turės

BAYONNE EAST 22nd. ST. STOTIS
vai. j?yto. čia taipgi vietos draugaiTraukinys išeis 9:15 

pasitiks ekskursantus ir bus galima gauti bilietų pas juos.

ELIZABETH PORT, N. J.
Traukinys išeis 9 :20 vai. ryto. Vietos draugai ant stoties 
pasitiks ekskursantus, nurodys traukinį ir parduos bilietus.

NEWARK, N. J., BROAD ST. STOTIS
Traukinys išeis lygiai 9-tą vai. ryto. Ant stoties ekskur
santus pasitiks draugai Kaškiaučius ir Kasparas. Jiedu 
nurodys traukinį ir iš jų bus galima gaut traukinio bilietų.

SKELBKITES "LAISVĖJE

VIENATINIS LIETUVIŠKAS
J2k. 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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Ekskursija Bus šį Sekmadienį
Liepos 23 July

Nors bilietų bus galima gauti prie traukinio, tačiaus ren
gėjai prašo, kad ir paskutinėm dienom Ausipirkti bilietus 

iš anksto. Nes reikia žinoti ant kiek įmonių 
priruošti traukinius.“Šalčiai” Pavojingi 

ir Vasarą
Pereitą savaitę Brooklyne 

32 susirgo plaučių uždegimu. 
Ši liga iš pradžių palaikoma 
paprasta sloga-šalčiu ir dėlto i William Wilson. Kalbėdamas 
nepaisoma, o pavėluotas gy- dalyvavusiems ceremonijose 
dymas tankiai būna priežastį-'architektams, majoras aštriai 

kritikavo tuos, kurie trukdo 
darbą begalinių formalumų ir 
priekabių jieškojimais. Jis ša
lie: “Trukdymai (red tape), 
niekad nepastatė bildingo. 
Tam reikia plytų, cemento, 
plieno ir akmens.” Jis kritika
vo ir advokatus, kurie daž
niausia nusikalsta trukdyme.

Majoras Kritikavo
Trukdytojus

Trečiadienį majoras 
Guardia prisaikdino naują Bu
tų ir Bildingų komisionierių

La- Piknikas Bus Nolan’s Point Parke
Kadangi Hopatcong ežeras yra labai platus ir aplink jį 
yra daugybė parkų, tai reikia žinoti, kad “Laisvės” pik
nikas bus Nolan’s Point Parke. Važiuojanti automobiliais,

■ klauskitės Nolan’s Point Parko.

FRANK bOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

mi mirties. Sveikatos komisio- 
nierius Dr. Rice pataria neuž- 

ir i leist ‘‘šalčių.”

Miesto Tranzito Komisija 
paskelbė, kad rugpjūčio 2-rą 
svarstys Sąmatų Tarybos pa
siūlymą prašalint Brooklyno 
Fulton St., Fifth Ave.
Broadway aukštuosius gelžke- 
lius (elevated),. kaip tas pa
daryta su New Yorko 6th Avė. 
Ten iš gramėzdiškai atrodan
čios, tamsios, likosi graži, pa
traukli gatvė.

Padaugėjo susirgimai diftc- 
rija, kokliušu ir skarlatina, tik 
tymai vis mažėja.

Per savaitę viso mirė 412. 
Du žuvo auto nelaimėse. Gimė 
800.

Kurie važiuos traukiniais, tai neturės vargo surasti parko, 
nes traukinys atveš į patį vidurį parko.

Kelione Traukiniu $1.00 į Abi Pusi
Vaikam iki 5 mėty veltui. Nuo 5 iki 12 m. pusė kainos. 

Į pikniką įžanga veltui visiem*

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiisko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto ild Vfilal Vakaro

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