
KRISLAI
Kaip Kariami.
Dabar Atsimoka.
Nori Fašizmo čionai.
Bet Jei Jis Bus? 
Kultūros Fondas.

Rašo A. B.

Dar nesenai jie šaukė: 
Lietuvai nereikia Sovietų 
Sąjungos globos. Lietuva 
neprašo jos užtarimo. So
vietai be reikalo siūlos mum 
talkon. Anglija gerai daro, 
kad Sovietų plano apginti 
Lietuvą nuo agresorių ne
priima !

Taip giedojo mūsų broliai 
iš tolimosios dešinės.

—o—
Bet dabar jie sako: Tai 

komunistams smūgis. So
vietai tereikalauja apgyni
mo Estijos, Latvijos ir Suo
mijos. Apie Lietuvą nebe
kalba. Tai ot kiek komunis
tam ir Sovietam terūpi Lie
tuvos nepriklausomybė!

Mes gi sakome: Jūs nori
te mušti, tai sušilę jieškote 
lazdos. Protas, logika, nuo
širdumas ir gero velijimas 
Lietuvai svetimi dalykai jū
sų gailioms ašaroms.

—o—
“Tai komunistų suokal

bis,” šaukia senatorius Da
vis. O jis kalba apie Ame
rikos Darbo Federacijos 
unijų užvestą streiką prieš 
prailginimą darbo valandų 
WPA projektuose.

Bet senatorių Davis išrin
ko ne kas kitas, kaip tos 
pačios Pennsylvanijos Ame
rikos Darbo Federacijos 
unijos. Jos rėmė ne demo
kratą Earle, bet republiko- 
ną Davis.

Dabar už tai Davis joms 
gražiai atsimoka.

Tai skaudi pamoka orga
nizuotiems d a r b ininkams. 
Jų vadų kreiva politika 
jiems be galo daug kaštuo
ja.

—o—
So. Bostono “Darbinin

kas” (liepos 21 d.) editoria- 
le sušilęs agituoja už įvedi
mą fašizmo Amerikoje. Jis 
reikalauja, kad komunistų 
veikimas būtų uždraustas, 
uždarytas. Savo editorialui 
ir antgalvį uždėjo: “Ar ne
būtų geriau visiškai juos li
kviduoti?”

Jei “Darb.” redaktorius 
nežino, tai mes jam į ausį 
galime pasakyti, kad čionai 
reakcija-fašizmas vienų ko
munistų likvidavimu nepa-. 
įtenkins. Jis paskui likvi
duos s o c i a 1 i s tus, paskui 
unijistus ir paskui tuos pa
sius brolius katalikus.

Ar ne tuo keliu fašizmas 
maršuoja Vokietijoje? Ten 
tokia didelė asaba, kaip 
kardinolas Innitzer, gavo 
skaudžiai apkulti. Eilinių 
katalikų ir jų kunigų tiek 
ir tiek sėdi kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose.

Gi Amerikos fašizmas bū
tų dar žiauriau nusiteikęs 
prieš katalikus. Čia ristų- 
si galvos taip pat lygiai ir 

' broliams katalikams. Var
giai išliktų nepaliestas ir 
“Darbininko” fašistuojantis 
galvočius.

—o—
Kas jau ‘ kas, bet Ameri

koje katalikai tai neturėtų 
laukti fašizmo. Jų vadai 
mažiausia turėtų kalbėti 
apie likvidavimą komunistų 
ir kitų žmonių.

. Jei jie tikisi, kad įsigalė-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 
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Anglija Pripažįsta
Japonijai "Teises”

Smaugti Chiniją
__ a---------------------------------------------

Angly Valdžia Palankiai 
Žiūri į Japoną Armijos 
Veiksmus prieš Chinus

*

Tokio, liep. 24. — Jau su
sitarė Anglija su Japonija 
pamatiniais klausimais kas 
liečia Chiniją. Užsieninė Ja
ponijos ministerija skelbia, 
kad Anglijos valdžia “pa
lankiai žiūri į tuos užda
vinius, kuriuos Japonų ar
mija turi atlikt Chinijoj, 
kaipo palaikytoja ramybės 
ir tvarkos.”

Tuomi Anglijos valdovai 
faktinai pripažįsta Japoni
jai karo teises Chinijoj, 
nors karas dar nepaskelb
tas.

Dabar Anglijos ambasa
dorius Craigie ir specialiai 
pasiuntiniai derėsis su Ja
ponijos užsienių ministe- 
riu H. Arita tokiais klausi
mais, kaip sustabdymas 
Anglijos paskolų Chinijai, 
pripažinimas Japonijai tei
sės rinkt sau muitus iš Chi- 
pijos prieplaukų ir 1.1.

Japonai sveikina susitari
mą su Anglija svarbiausiais 
punktais, kaip “milžinišką 
Japonijos laimėjimą.” O 
vienas aukštas Japonijos 
valdininkas sako, kad su 
tuom “Anglija jau pradėjo 
tvarkiai trauktis iš Rytinės 
Azijos.”

Kalno Sniegas Šešis 
Gyvus Palaidojęs

Glacier, Wash. — Belai- 
piojant aukštai po snieguo
tą Baker kalną 25-kiem stu
dentam ir studentėm, ūmai 
nugriuvo didžiulis daugis 
sniego, kuris ir palaidojo 
keturias studentes ir du 
studentus.

Jau atkastas vienos stu
dentės lavonas. Manoma, 
kad po sniegu žuvę ir kiti 
penki.

Jeruzalė. — Arabai vieną 
Anglijos kareivį nušovė ir 
keturis sužeidė.

jęs Ku Klūks Klanas palik
tų juos ramybėje, tai jie gy
vena kvailių rojuje. Kovo
dami prieš demokratiją, tie 
vadai kerta šaką, ant ku
rios patys saugiai tupi su
tūpę.

—o—
Dr. Graičiūnas proponuo- 

ja Amerikoje Lietuvių Tau
tos Kultūros Fondą. Jis ne
būtų nei vienos kurios sro
vės, nei vienos kurios par
tijos įstaiga.

Idėja yra graži ir prakil
ni. Ją reikia plačiai apdis- 
kusuoti. Gal gi ir būtų gali
ma ką nors plataus, bepar- 
tyviško įsteigti ir palaikyti.

Pogromai, Boikotas prieš 
Anglus Chinijoj

Tientsin, Chinija. — Ja
ponų govėdos daužė anglų', 
biznius-nuosavybes Tangku, 
Peipinge ir kituose mies
tuose Šiaurinėje Chinijoje. 
Plačiai skelbia boikotą prieš 
pirkimą angliškų dirbinių.

SAUSRA PADARE DIDŽIU 
NUOSTOLIŲ DAUGELYJE 
RYTINIŲ VALSTIJŲ

New York. — Ilga saus
ra padarė daugelį milionų 
nuostolių, nudegindama 
laukus ir daržus Pennsylva- 
nijoj, Marylande, New Jer
sey, šiaurinėje dalyje New 
Yorko valstijos, Massachu- 
settse ir beveik visose Nau
josios Anglijos valstijose.

Įvairiose vietose trokšta 
galvijai ganyklose, negau
dami vandens.

Dega miškai daugelyje 
apygardų Pennsylvanijoj ir 
New Yorko valstijoj.

Ko Japonija Reikalauja iš 
Angly Koncesijy

Tokio, liep. 24. — Dery
bose su Anglija dėlei nuė
mimo blokados nuo Anglų 
koncesijų Tientsine ir ki
tuose miestuose Chinijoj, 
Japonija reikalauja iš An
glijos štai ko:

Išduot Japonijai keturis 
chinus, įtariamus, kad jie 
nužudę vieną japonų mui
tinės valdininką; griežtai 
nuslopint prieš-japonišką ir 
komunistinį judėjimą Ang
lų koncesijose; nepriimt 
Chinijos pinigų ir perVest 
Japonijai 48 milionus chi- 
niškų dolerių sidabro.—Tas 
Chinijos valdžios sidabras 
iki šiol buvo laikomas sau
gumui Anglų koncesijoj 
Tientsine.

Apsišaudė Naziai ir Lenkų 
Sienos Sargai

Danzig, liep. 24. — šau
dėsi sargai Lenkijos rube- 
žiaus su Danzigo nazių sar
gais, x bet šūviai nieko ne
kliudė. Naziai sako, kad 
Lenkų sargai “perėję per 
Danzigo sieną.”

Viena. -— Neseniai hitle- 
riečiai išmetė katalikų ar
kivyskupą Sig. Waitzą iš 
jo palociaus Salzburge. Ta
da arkivyskupas pasisamdė 
gyvenimui privatinį namą. 
Dabar nazių vyriausybė už
grobė ir tą namą.

Montreal, Canada.—Beis
bolo stadiume kunigai vie
nu kartu davė šliūbus šim
tui ir penkioms poroms 
francūzų katalikų.
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ANGLŲ MINISTERS ŽADĖJO NAZIAMS 
BILIONUS DOLERIŲ PASKOLOS

London. — Anglijos už
jūrių prekybos ministeris 
R. S. Hudson žadėjo stam
bią paskolą Vokietijai; ta 
paskola galėtų būt iki 5 bi- 
lionų dolerių. Ministeris 
Hudson išdirbo net pasko
los sąlygas su atsiųstu Hit
lerio ekonominiu patarėju 
dr. H. Mohlthatu, būtent:

Vokietija, gaudama tokią 
paskolą iš Anglijos, žadėtų 
“nieko daugiau neužpul
ti;” Anglija ir Vokietija ei
tų į derybas dėlei ginklavi
mosi apribojimo; Vokieti
ja “draugiškai sandarbinin- 
kautų” su Anglija pasauli
nėse rinkose; Anglija pa
lengvintų Vokietijai gavi
mą reikalingų pramonei 
medžiagų; (gal) tada Vo
kietija “pasitrauktų” ir iš 
Čechoslovakijos.

Anglijoj kilo didžiulė pro
I

Amerikos Majorų Konferencija Saukia
Tuoj Taisyt Woodrumo Įstatymą dėl WPA

New York. —- čia įvykusi 
konferencija Jungtinių Val
stijų miestų majorų paga
mino p a r e i škimą-raportą, 
kur reikalauja, kad šalies 
kongresas tuoj aus pataisy
tų neseniai išleistą Wood
rumo įstatymą dėlei WPA 
šalpos darbų. Majorai savo 
raporte parodo, kad jeigu 
tas atžagareiviškas įstaty
mas bus vykdomas, tai 8,- 
000,000 žmonių, bedarbiai 
su šeimynomis, greitu laiku 
atsidurs ant bado slenks
čio.

Majorų raportas-pareiš- Baltimorės. Visa majorų 
kimas pasiųstas kiekvienam konferencija užgyrė jį.

Japonų Sargybinis 
Kruvinai Sumušė 
Amerikos Jūreivį

Hankow, Chinija. — Čia 
prie Francūzų Koncesijos, 
japonas sargybinis kareivis 
šautuvo buože kruvinai su
mušė amerikietį jūreivį R. 
A. Bakerį, nuo Jungtinių 
Valstijų šarvuoto laivuko 
“Guamo.” Tai todėl, kad jū
reivis ėjęs “ne ta puse gat
vės.”

Paskui japonai nusitem
pė šį jūrininką į savo nuo
vadą ir keturias valandas jį 
kamantinėjo.

Paleidus jūreivį, buvo ap
raišiotos jam žaizdos ame
rikiniame laive “Guam.”

Amerika Protestuosianti
Washington. — Praneša

ma, kad Amerikos valdžia 
protestuos Japonijai dėl 
amerikiečio jūreivio Bake
no sumušimo, ir reikalaus 
atsiprašyt ir atlygint už jo 
sužeidimą.

testų banga prieš tokią pa
skolą Hitleriui, kurio pri
žadais niekas netiki.

Darbiečių atstovas An
glijos seime, Arthuras 
Greenwood karčiai pašiepė 
premjero Chamberlaino val
džią, kad jinai tikisi pa
pirkt Hitlerį, kad jis ne
grobtų Danzigą. “O gal An
glų valdžia ruošiasi dar ki
tu būdu papirkt Hitlerį — 
paaukot jam Danzigą, net 
ir pačią Lenkiją?”—užklau
sė darbietis atstovas Green
wood.

P r e m jeras Chamberlai- 
nas, nusigandęs protestų 
audros, išsisukinėja, būk tai 
“be jo žinios” ministeris 
Hudson siūlęs Vokietijai 
paskolą. Tai dabar ir pats 
Chamberlain neva stato 
klausimus tam savo minis- 
teriui.

Amerikos, kongresmanui ir 
senatoriui. Jis, be kitko, 
nurodo, jog Woodrum įsta
tymas ne tik siaurina WPA 
viešus darbus: jis faktinai 
juos naikina. O be WPA 
šalpos darbų, kaip kad jie 
buvo iki Woodrumo įstaty
mo, tai daugelis miestų nie
kaip negalėtų/išmaitint sa
vo bedarbių.

Raportą-pareiškimą para
šė komisija, kurion įėjo 
New Yorko majoras ' La
Guardia ir majorai Cleve- 
lando, Detroito, Bostono ir

Mandžurai Japonijos 
Kariai Sušaudė Du 

Šimtus Japonų
Shanghai. — Iš Manchu- 

kuo buvo atsiųsta 300 man- 
džūrų, kaipo Japonijos ’ka
reivių prieš chinus partiza
nus Nanhwei srityj. Bet šie 
mandžurai sukilo, sušaudė 
200 japonų oficierių ir ka
reivių ir perėjo į chinų pu
sę.

Kiangsų provincijoje du 
šimtai mandžūrų Japonijos 
kareivių su ginklais perėjo 
pas chinus ir išvien su jais 
kovoja prieš japonus.

Daugelis Manchukuo ka
reivių, atsiųstų prieš chi
nus, Suiyuan provincijoj 
taipgi perėjo į chinų pusę 
prieš japonus.

Attica, Ind. — Minia bu
vo apspitus ' kalėjimą, iš- 
laužt jį ir ‘ nulynčiuot vie
ną laikiną kalinį, kaip ža
gintoją ir nužudytoją li
kos metų mergaitės Eliza- 
bethos DeBruicker. Polici
ja išblaškė minią.

Mongolą i-S ovietai
Sukirto Japonus;
Nušovė 14 Lėktuvų

_______________________________ m

Sovietai Tęsia Derybas Su 
Anglija ir Francija

Maskva. — Sovietų prem
jeras Molotovas priėmė An
glijos ir Francijos atstovus 
tęsti derybas dėl bendro ap
sigynimo sutarties tarp An- 
glijos-Francijos ir Sovietų 
Sąjungos.

NAUJIEJI SOVIETŲ KA
RINIAI LAIVAI TINKA
MIAUSI MŪŠIAMS

Maskva. — Karo laivyno 
dienoj, sovietinė spauda at
žymėjo, kad naujieji Sovie
tų karo laivai, šarvuotlai
viai ir naikintuvai atrodo 
esą geriausi pasaulyj kas 
liečia greitį, kanuoles ir tin
kamumą mūšiams abelnai.

Providence, R. L Pa-, 
mišęs jūrininkas Beedąwąn 
prekiniame laive “D^bjaįh 
non” užmušė plaktuKuWiį*į 
ną jūrininką ir sužeiS^0 kfi? 
tą. ’ &

EXTRA
Japonai Vėl Atakuoja Mon- 

golus-Sovietus

Tokio, liep. 24. — Japo
nų kariuomenė pradėjo 
naują ofensyvą prieš Išlau
kinę Mongoliją. Japonai pa
sakoja, būk “nušovę žemyn 
51-ną sovietinį lėktuvą,” o 
iš savo pusės praradę “tik
tai keturis.”

Grąsina Pasitraukt Anglų 
Mįnisteris, Siūlęs Hitleriui 

Paskolą

London, liep. 24. — An
glijos užjūrių prekybos mi
nisteris R. S. Hudson žada 
pasitraukt iš vietos, jei 
seimas ar valdžia pasmerks 
jį už tai, kad jis siūlė Vo
kietijai 5 bilionus dolerių 
paskolos. — Valdžia nu
duoda/ būk Hudsonas “be 
jos žinios” padaręs tą pa
siūlymą.

Ne tik darbiečiai ir šiaip 
demokratiniai Anglų seimo 
atstovai sukilo prieš pasko
lą Hitleriui; daugelis ir at- 
galeivių, konservatų, prie
šingi tokiai paskolai.

Anglija Papedžiaus Japoni
jai Chinijoj

London, liep. 24. — An
glijos valdžia nedarys jokių 
žingsnius, kuriais galėtų 
kenkt ginkluotoms Japoni
jos jėgoms /Chinijoj,—kaip 
pareiškė Anglijos premje
ras Chamberlainas seime.

ORAS
Šutinančiai šilta.

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

t, Tia .i ii .S?

Sunaikino Visą Batalioną 
Japoną ir Pagrobė 

Daugį Ją Ginklą
____ <

Maskva. — Japonai ka- 
nuolėmis bombardavo pozi
cijas Išlaukinės Mongolijos 
ir Sovietų raudonarmiečių 
rytiniame šone Chalkos u- 
pės. Batali jonas japonų 
mėgino kyliu įsilaužt į 
mongolų-Sovietų linijas; bet 
mongolai ir raudonarmie
čiai apsupo tuos japonus ir 
visiškai juos sunaikino.

Mūšio vietoje liko dau
giau kaip šimtas japonų la
vonų, keturios kanuoles, aš- 
tuonios prieš-tankinės ka- 
nuoliukės, 500 šovinių, pen
ki dideli kulkasvaidžiai ir 
daugis mažesnių ginklų. 
Visus šiuos ginklus pasiėmė 
mongolai ir sovietiniai rau
donarmiečiai.
jfcfoptynės buvo atkaklios 
įsiautė 8 dienas, nuo lie- 
’pog' įk., x20 d. Sovietų 
iftOngdllT ij jo s toliai tuose 
mnŠluoSį-Jbuvo maži.

Liepos^ŽO d. didelis bū 
rys japonų orlaivių perlė
kė per Išlaukinės Mongoli
jos sieną ties Bor ežeru. 
Šimtas sovietinių lėktuvų 
pasitiko 120 japonų lėktu
vų. Įvyko pusantros va
landos mūšis ore. 14 japonų 
lėktuvų tapo nukirsta že
myn, o Sovietai-mongolai 
prarado trįs savo lėktuvus. 
Suimta du japonai, kurie 
parašiutais nusileido iš 
krintančio jų lėktuvo.

Gen. Franco Įkalino 3 Ame
rikiečius 30 Metą

New York. — Lincolno 
Brigados Draugai gavo pa
tikrintą pranešimą, jog Is
panijos fašistų teismas įka
lino trisdešimčiai metų tris 
a m e r i k iečius liuosnorius, 
kariavusius už Ispanijos re
spubliką. Kalinių vardai— 
Rudolph Opara, A. P. Ker- 
licker ir L. F. Doran.

Sovietai Nebombardavo 
Priešo Gelžkelio Stoties

Maskva. — Japonai bu
vo paskleidę girdus, būk So
vietų lėktuvai bombardavę 
Fularki geležinkelio stotį 
Manchukuo krašte. Sovietai 
užginčija tą bombardavi
mą; sako, jog tai tik piktąs 
japonų išmislas.

Albany, N. Y. —- Iš ciga- 
retų taksų, po 2 centų nuo 
pakelio, įplaukė N. Y. vals
tijos iždui $2,248,679 per 25 
dienas.

Jackson, Miss. — Perkū
nas užmušė du žmones ker
mošiuje.
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Pasikartojo Chankufengo
Istorija

Dienraščio skaitytojai pamena, kaip 
pereitais metais japonai, užpuolę Sovie
tus prie Kashan ežero, paėmę Chanku
fengo (Zaoziornaja) kalną, iššaukė mū
šius. Rugpjūčio 6 dieną Sovietų Raudo
noji Armija ir orlaivynas ištaškė iš ten 
japonus. Bet dar per kelias dienas ja
ponai svietui melavo, būk jie laiką kal
ną, dešimtimis naikiną Sovietų tankus, 
orlaivius ir visas atakas atmušą. Tikru
moj, japonai buvo išvyti ir patys ataka
vo, kad vėl kalną užimti. Kada neįveikė, 
tai rugpjūčio 12 dieną pasirašė pertai- 
ką ir visam svietui paaiškėjo japonų me
lai. *

Šiemet tas pats pasikartojo Mongoli
jos Liaudies Respublikos pasienyj. Ge
gužės 11 dieną japonai užpuolė mongo
lus. Mongolai, gavę iš Sovietų Sąjun
gos pagelbos, atvejų atvejais išmušė iš 
savo žemės japonus. Buvo didelių mūšių 
ant sausžemio ir ore. Japonijos' Mandžū- 
rijos armijos štąbas dešim
timis naikina m*#golų-sovietų tankus, o 
orlaivius net šimtai^JSoįyiętų Vinilas ra
šytojas pajuokęja^>niis/kaa: v‘Pikšt!... 
-pikšt! ir štai Sovietų orlaiviai krinta, 
kaip nušauti žvirbliai.” Tokios japonų 
buvo..-, pasakos. Sovietai paskelbdavo 
faktus, kad visada buvo su dideliais nuo
stoliais supliekti japonai, kad mongolų— 
sovietų orlaiviai mušė japonus ir valdė 
orą.

Reiškia, žinios buvo kita kitai priešin
gos. Skaitai japonų žinias—jie muša 
mongolus ir Sovietus. Skaitai Sovietų ži
nias—japonai atmušti su dideliais nuos
toliais; Sovietai neteko 52-jų orlaivių, o 
japonai 199-nių orlaivių tose kovose. 
Kaip kas sakė: abi pusės giriasi, kitos 
pusės didina nuostolius.

Bet štai, pradeda viskas aiškėti. Pa
tys japonai pradėjo šaukti, kad mongo- 
lų-sovietų orlaiviai atvejų atvejais bom
barduoja japonų strateginę gelžkelio 
Halunarshang stotį, kuri yra 125 mylios 
Manchukuo žemėj, nuo mūšių vietos; 
kad mongolų-Sovietų lėktuvai bombarda
vo gelžkelių centrą Fularki, kuris yra 
net 400 mylių Manchukuo teritorijoj. Ir 
bombardavo tik maži būreliai po 8 ar
ba 9 lėktuvus. Atskrenda, numeta bom
bas ir pasekmingai grįžta atgal. Japonai 
jau tyli, nesigiria, kad tuos orlaivius 
nušauna, bet rėkia, kad juos “ramučius,” 
“geručius,” mongolai-sovietai bombar
duoja!

Teisybę rašė Sovietų rašytojas Rykli
nas, kad japonai melavo ryte, melavo 
vakare ir patys neatminė, ką melavo ry
te, todėl taip ir susimaišė. Juk jeigu So- 
vietų-mongolų lėktuvai taip prasti, tik 
“pikšt” ir jie krinta žemyn, tai kaip ta
da jie gali, nulėkti 125 arba net 400 mylių 
japonų valdomon Mandžūrijon, bombar
duoti gelžkelius, tiltus, armiją vežančius 

Traukinius? Juk japonai galėtų juos ten 
lėkti neleisti: “Pikšt” ir krinta jie že

myn. Kitas dalykas, jeigu ir nulėkė, tai 
jau galėtų neleisti atgal sugrįžti— pasi
vytų ir nušautų. Bet japonai to nepada
ro, tik verkia, tik svietui skundžiasi. Ko
dėl? Todėl, kad jie nedali mongolų or
laivių įveikti. Japonai bombardavo mon
golų miestelį Tomack-Bulak, mongolai į 
tai atsakė bombarduodami Halunaršan- 
gą ir Fularkį. Tuo jie parodė japonams, 
kad į kiekvieną japonų smūgį, jie atsa
kys du ar tris kartus griežtesniais smū
giais.

Apie porą savaičių atgal japonai pa
skelbė, kad jie jau karą prieš Mongolijos 
Liaudies Respubliką užbaigė, nes išvijo 
mongolus iš ginčijamų vietų. Kaip tik 
tuo laiku, liepos 12 dieną, iš Maskvos 
atėjo žinia, kad japonai pralaimėjo še
šių dienų mūšį, kur neteko apie 2,000 už
muštais ir 3,500 sužeistais, taipgi daug 
ginklų. Vėl kaip kam atsistojo klausi
mas: kas laimėjo?

Bet štai liepos 20 dieną, Associated 
Press praneša iš Hsinking, Manchukuo 
sostines, kad visi laikraščiai pradėjo ra
šyti, kad jie taikytųsi su Mongolija ir 
Sovietais ir tarpe kitko praneša, kad 
Japonija bijo karo su Sovietų Sąjunga, 
nes jos pilnos rankos darbo Chinijoj. 
Dar daugiau. Tas pranešimas sako: “Iš
ilgai Khalka upę ramu, bet nedidelė 
mongolų kareivių grupė laiko ginčijamą 
žemės plotą rytų pusėj. upės.” O pirma 
japonai sakė, kad iš ten išgrūdę mon
golus. Reiškia, jie melavo, kaip ir apie 
kitas savo “pergales.”

Iš Tokio praneša, kad Japonijos mi
nisterial ėdasi savo tarpe, nes bijo ka
ro su Sovietais. Tuo kartu Sovietai ima 
griežčiau japonus Sachalino saloj ir ki
tur, kas parodo, kad Sovietai Japonijos 
nepaiso.

Manevrai Sovietų Laivyno
Sovietų Sąjungos Baltijos Jūrų dalis 

karo laivyno turėjo pratimus. Virš 50 
karo laivų, priešakyje su šarvuočiais 
“Maratas” ir “Oktebryskaja Revoliuci
ja,” taipgi tik baigtu būdavot! nauju ir 
galingu kruizeriu “Kirov”, manevravo 
Gotland salyno krypty j. Dalyvavo karo 
laivyno komisaras draugas N. Koržen- 
cov ir Baltikos Jūrų laivyno komandie- 
rius Tribuc. Kada karo laivynas sugrį
žo į Kronstadto prieplauką, tai draugas 
Ždanovas jūreiviams pasakė kalbą, ku
rioj apibūdino šių dienų pasaulinę padė
tį ir Sovietų Sąjungos karo laivyno au
gimo jėgas bei jo svarbą.

Sovietų vyriausybė ruošia visas savo 
jėgas gynimuisi nuo agresorių. Kitaip ir 
būti negali.

Franci jos ir Turkijos Sutartis
Francija ir Turkija pasirašė bendro 

apsigynimo sutartį. Pagal ją abiejų ša
lių sausžemio, jūrų ir oro karo jėgos 
veiks išvien Balkanuose arba Azijoj 
prieš karo agresorių.

Francijos taikos laiku armija yra per 
800,000 vyrų ir 5,300,000 išlavintų rezer
vų. Ji turi tvirtą jūrų laivyną ir orlai- 
vyną. Francijos orlaivyne yra 64,650 la
kūnų ir mechanikų. Francijos su jos ko
lonijomis gyventojų yra per 100 milionų 
žmonių.

Turkija taikos metu turi 180,000 armi
ją ir jos rezervai siekia apie 1,000,000 
vyrų. Turkija turi neperdidžiausią karo 
jūrų laivyną, apie 1,000 orlaivių, 15,000 
lakūnų ir technikų. Ji turi karinių fab
rikų, kurie aprūpina jos armiją. Turkija 
Turi apie 17,000,000 gyventojų. Svarbiau
sią rolę vaidina, tai Bosforo ir Darda- 
nellių peria jos.

Turkija yra gan draugiškuose santy
kiuose su Sovietų Sąjunga, kuri padėjo 
jai apsiginti nuo užpuolikų 1920-1921 
metais. Sudarymas tarpe Francijos ir 
Turkijos bendro apsigynimo sutarties 
yra geras ženklas Artimuose Rytuose 
kovai prieš agresorius.

Jie Nuklydo į Pasau
linę "Beprotybę”

Rašo J. Baltrušaitis.
Buvęs Didž. Ėritanijos 

ministerių pirmininkas pa
saulinio karo metu (1914- 
1918), Lloyd George, dabar, 
kovo 6 d., reporteriams pa
sakė, kad niekas tada ne-

tokią revoliuciją sutriuš
kins. Tikrai gal nė tokia 
mintis nekilo, nes juk di
džiausia tarptautinė revo- 
1 i u c i o n ierių organizacija 
Antrasis Inter nacionalas,

mane, kad karas, sykį pra
dėtas, pasidarys visapasau- 
liniu. Mažiausiai to tikėjosi 
du imperatoriai, Vokietijos 
Vilhelmas ir Austrijos Pra
nas Juozapas, kuriuodviejų 
ministerial karą pradėjo,— 
sakė Lloyd George ir pat-
virtino: “Mes visi nuklydo
me į karą dėl to, kad nė
vienas nemanė, jog yra ga
limas toksai beprotybės iš
siveržimas (outbreak of 
lunacy).”

Klausimas, dėl ko tie im
perialistai, vedusieji pasau
linį karą, dabar vadina ta
tai beprotybe? Ar kad dau
gybė žmonių žuvo? Mažiau
sia tas judina jų protą. Ar 
kad pasaulinis karas ne
įsteigė nuolatinės taikos? 
Tas tai'jiems rūpi, bet ne
daug; jie žinojo tą seną po
sakį, kad karas karą gim
do. Ar tas yra jiems bepro
tystė, l<ad jie dalino pasau
lį į dvi kariaujančias puses, 
žinodami, jog viena pusė 
turės būt sumušta ir čia bus 
revoliucija? Taip, čia tai 
būta jų beprotystės. Jie tai 
žinojo. Žinojo, kad revoliu
cijos bus neišvengiamos to
se šalyse, kurios bus su
muštos, tariant, pralaimės 
karą. Bet jie netikėjo, kad 
revoliucija kur nors galės 
pavykti. Ir visai nesvajojo, 
kad ji kur nors visai pa
naikins šventą kapitalisti- 
nę-privatinę nuosavybę, o 
įves socialistinę tvarką. O 
tas tai ir įvyko ir įsitvirti
no net šeštoje žemos ka
muolio dalyje. Va, dėl ko 
imperialistai dabar, atsi
žvelgdami į savo- smarkiąją 
1914 metų veiklą, sako: 
“Tai buvo mūsų visų bepro
tybė. Klydome. Nuklydome 
į pasaulinį karą.”

-Jie žinojo, kad po karo 
bus revoliucijų. Bet tikėjo, 
kad jos nebus pavojingos. 
Kokią monarchiją apribos, 
ar į respubliką pavers, tai 
nieko. O kur bandys kapita-

dar turėjo programe tiktai 
demokratinę respubliką, o 
ne bekapitalistinę santvar
ką, savo artimiausiu tikslu.

Visos šalys po karo at
kreipė ginklus prieš Sovie
tų Rusiją, bandė paskan- 
dint darbininkų ir valstie-
čių sovietų šalį jos kraujuo
se, bet nepavyko. Turėjo at-
šaukt savo kariuomenes 
Anglija, Amerika, Prancū
zija ir k t. Tai ve, nuo to 
laiko ir pradėjo imperialis
tai save dūminti, kodėl jie 
1914 m. taip noriai kure 
pasaulinį karą, nenumaty- 
dami, kad jo pasekmės ga
li būt tokios “baisios,” ko
kios yra Sovietų šalyj— 
baisios kapitalizmui ne tik 
toje šalyje, bet ir visose ki
tose šalyse.

Tai ve dėl ko Lloyd Geor
ge pasaulinį karą vadina 
“beprotybe.” .

Panašiai kalba ir kiti ka
pitalistų galvočiai, nors ir 
nevartoja žodžio beprotybė. 
Amerikos kapitalistiniai po
litikai ir žurnalistai da ir 
dėl nazių diktatūros įsikū
rimo randa aliantų (karo 
laimėtojų) kvailybę (“stu
pidity“), t. y., kam Vokieti
ją po karo taip pažemino, 
apribojo jos valstybines ir 
tarptautines teises, nubau
dė už karą. Jie nemini to 
bjaurumo, kad “demokrati
nės” šalys (alijantai) nu
baudė ne kaizerinę, bet de
mokratinę Vokietiją, iš ku
rios kaizeris išbėgo. Ta 
bausmė augino tą, kuo da
bar yra Vokietija.

Lenkai Gauna Daugiau Karo 
Reikmenų iš Anglijos

Danzig. — Naziai sako, 
kad iš Anglijos laivais at
gabenama Lenkijai vis dau
giau ginklų ir amunicijos. 
Vienas laivas atvežęs ir 
mažų greitų tankų.

Tie karo pabūklai esą iš 
laivų iškraunami ' naktimis

Kodėl Gražios Rankos
Kai dailininkas Van Dyck 

baigė piešti Anglijos kara
lienės portretą, ši ilgai ir 
tyrinėdama apžiūrinėjo 
portretą. Viskas jai labai 
patiko, tik stebėjosi savo 
rankų puikumu. *

—Kodėl rankas nupiešėte 
gražesnes negu jos iš tikrų
jų yra? — paklausė ji.

—Todėl, kad iš šių rankų 
aš laukiu atlyginimo,— šyp
sodamasis atsakė dailinin
kas.

. —o—
Kauniečių Ekonominės 

Gerovės Požymis
Kauno lombardas padarė 

arti 5 milionų litų apyvartą.
Iš laikr. kronikos.

Ne juokai! Paltų, švarkų, 
kelnių, laikrodžių ir kito 
panašaus turto “užstatyta” 
už 5 milionus litų! Vadina
si, kiekvienas kaunietis “už
statytas” už 40-42 litus.

Ar gi ne “linksmas gyve
nimas?”

—o—
Geresni Laikai

Pobūvyje sėdi jauna pora.
Jaunosios merginos tė

vas išsitraukia iš dantų 
pypkę ir taria savo žmonai:

—Kaip ir mudu su tavim, 
kaž kada tada...

—Jiems geriau, — atsi
dūsta žmona, — reikia tik 
įjungti radiją ir niekas ne
girdės jų kalbų.

—o—
Padori Bitininkystė

—Girdėjau, kad pradėjai 
.bičių ūkį! Na, kokie rezul
tatai, patenkintas jomis?

■ —Puikūs vabzdeliai, nors 
medaus dar ir neprinešė, 
bet užtat kreditorius jau 
gerokai apgėlė, kad šie net 
nebeateina.

(Surankiota)

lizmą nušluot, tai tada vi- Gdynioj, Lenkijos prieplau- 
sos šalys jau išvien šoks ir ko j. . 

■

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7964

NIEŽINTI PUČKAI, AUKŠ
TAS KRAUJAS, HEMO- 

ROJAI
Gerb. daktare, daug kas 

patarimus gauna iš jūsų. Ir 
mes norėtume.

Mūsų sūnus, kelių metų 
amžiaus vaikas, turi kokią tai 
nūdą. Kai biskį pašąla, tai jį 
išverčia pučkais ir niežti. Nak
tim nemiega gerai, bet neilgai. 
Buvom pas daktarą. Sakė — 
ekzema. Davė mosties. Išsykio 
silpnesnės, o paskui stipres
nės, bet nemačija. Kas galėtų 
būt?

O mano moteris irgi nesi
jaučia gerai. Gydytojas jai 
pripažino aukštą kraują, 150. 
Kiek jai turi būt? Ir ji turi 
“pailes.” Sako, reiks eit ant 
operacijos. Ar kaneč reikia iš- 
pjaut? Negalima kitaip gy
dyt?

Prašom atsakyti per “Lais
vę.” Ačiū.

Atsakymas

Kokie galėtų būti jūsų vai
kui pučkai? Nepasižiūrėjus, 
tikrai nepasakysi. Galimas^ 
daiktas, kad tai nėra prisime- 
tę kokie išviršiniai niežuliai, 
nuo kokio apsikrčtimo. Jei bū
tų nuo apsikrėtimo, nuo bak
terijų, tai būtų vienodai, o ne 
taip kaip kad jam—atsiranda, 
“kai biskį pašąla.” Ir smar-

aukštas jos metams kraujo 
slėgimas: 120 būtų nieko sau. 
70 arba 80 metų žmogui 150 
milimetrų kraujo slėgimas bū
tų vietoj. Jai irgi daugiausia 
gero padarytų atatinkamas, 
gyvas maistas, saulė, oras, po
ilsis, nuosaikus darbas. Liaukų 
preparatai, dijatermija, mau
dynės, masažai, ultra-vijoleti- 
niai spinduliai labai daug jat 
gero padarytų.

Aukštas kraujo slėgimas yra 
visuomet rimtas apsireiškimas. 
Reikia surast jo priežastis ir 
stengtis jas prašalint, atpil- 
dant organizmui šiokius ar to
kius trūkumus.

Hemorojai — tai venų išsi
plėtimas tam tikroj vietoj. 
Garankščiuotų venų dažnai 
esti ir ant kojų. Seniau jas 
išpjaustydavo. Pjaustydavo 
taipgi ir hemorojus. Dabar 
jau tokių tortūrų nebereikia. 
Moderninė medicina dažniau
sia tai pataiso be peilio, be 
operacijos. Gydytojas šildo ir 
elektriškai manko, masažuoja 
su trumpųjų bangų dijatermi
ja, gaivina ultra-vijoletiniais f 
spinduliais, tėplioja sutraukia
maisiais vaistais, kol įdegimas 
pereina. O tada, jei dar rei
kia, įčirškineja į veną tam ty
čia sutraukiamųjų vaistų — ir 
hemorojai susitraukia ir ding
sta.

Colombia Išvien su USA 
Gins Panamos Kanalą

Bogota, Colombia. — Šio 
krašto prezidentas Santos 
pareiškė savo kongresui, 
jog Colombijos Respublika 
sutartinai su Jungtinėmis 
Valstijomis gins Panamos

Kanalą nuo bet kokių už
puolikų. Prez. Santos netie
sioginiai nurodė, jog tam 
kanalui gręsia fašistinės 
šalys (Vokietija, Italija, Ja
ponija). — Panamos Kana
las, einantis per Centralinę 
Ameriką, priklauso jungti
nėm Valstijom ir jungia

Pacifiko Vandenyną su At
lanto Vandenynu. Colombia 
yra arčiausia tam kanalui 
piet-amerikinė respublika.

Prezidentas Santos džiau
gėsi, jog prie Roosevelto 
valdžios susimezgė “širdin
gi ir draugiški” ryšiai tarp 
Lotyniškos Amerikos šalių 
ir Jungtinių Valstijų.

Kas čia? Retas Artierikos kino lankytojas jo nežino, 
—tai Edvardas G. Robinsonas, žymusis kino artistas. 
Kurie matėte “Confessions of a Nazi Spy” (Nazių 
Šnipo Prisipažinūnai), žinote, koks jis puikus akto

rius! O kas toji moteris? Tai Robinsono žmona.

kesnė antiseptiška mostis vis 
jau kiek įstengtų apgydyti, o 
dabar — vis “nemačija.” Vei
kiausia jam tai paeina iš vi
daus, nuo kokių vidujinių or
ganizmo trūkumų. Kai vaikui, 
tai greičiausia nuo mitinio 
trūkumų.

Prižiūrėkite, kad vaikas val
gytų viso ko, kas tik tebėra 
nesugadinta: visokių pieniškų, 
kiaušinių, žuvies, mėsos, ru
pesnių javinių valgių, daržo
vių, vaisių. Mineralai ir vita
minai nepavaduojamai svar
bu. Netik su gamtiniu maistu, 
bet kurį laiką duokit jam ir 
dirbtinio maisto: žuvų aliejaus 
arba jo kapsulių, džiovintų 
bravoro mielių — miltukų pa
vidale — Brewers yeast pow
der, po šaukštuką įplakus į 
pieną, 3 kartus kas diena. Vi
sam pasidarys geriau, sveikes
nė ir atsparesnė jam bus ir 
oda. Tegul jis vis daugiau lak
sto po orą, ant saulės, puspli
kis.

Jūsų žmonai kraujo slėgi
mas — 150 milimetrų, žinoda
mas jos amžių (apie 35-37 

|metus?), galiu sakyti, kad tai

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Aš esu Amerikos pilietis, 
nes šioje šalyje gimiau. 
Kadangi savo vaikų netu
riu, tai pasiėmiau auklėtinį. 
Jis dabar jau 21 metų am-* 
žiaus. Ar šis mano sūnus 
dabar yra šios šalies pilie
tis, ar ne? Jeigu ne, tai kas 
reikia daryti, kad jis taptų 
piliečiu?

Atsakymas . (
Jeigu galima, reikia suži

noti, kas per vieni buvo jo 
tėvai: Jeigu jie buvo šios 
šalies piliečiai, tai ir jis yra • 
pilietis. Bet jeigu jie buvo - 
nepiliečiai, tai ir jūsų auk
lėtinis yra nepilietis. No
rėdamas tapti piliečiu, jis 
turės eiti tuo pačiu keliu, 
kuriuo piliečiais tampa visi 
ateiviai.
Ateivių Gynimo Komitetas, 7-

tI ■•JI
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By .JOSEPH SACAI

MAN ABOUT TOWN

Love blooms wherever you go. | to unity is not thru mere words 
. , reqUjres definite organizational

steps. On the question of Lith
uania an immediate stand by all 
Liths is necessary to preserve the 
dignity and independence of that 
nation.

In the meantime here’s hoping we 
have the pleasure of meeting again, 
and lots of luck in the presentation 
of youth news over the Lithuanian 
Radio Hour.

Some people enjoy and relish its 
fascinating embrace, others .just 
simply pass it by because . . . There 
I go, no matter what I talk about 
the economic question 
sistently. Well anyway, i 
out to say, marriages 
place everywhere and 
a very heartening sign, 
younger maybe I’d try 
much as the bachelors 
cerned, some may frown 
idea but I personally think its swell.

For instance, there comes a time 
when one feels lonely, when thru 
some misunderstanding you find 
your baggage out on the street, or 
you feel tired and need relaxation, 
possibly you may have lost your 
wallet and feel sort of hollow around 
the bread basket you drop around 
your married friends’ home and in
quire about their health. Of course 
previous to the marriage you become 
good friends with the intended ma
trimonial seekers. But that is not 
enough, at the present time (or 
later) I’m looking forward toward 
becoming a “star boarder” so I say 
the more marriages, the merrier. 
Oh, Hello, Tony. My, you look beau
tiful, Aldona . . .

— o—
• Congratulations to the sponsors 
of the Lithuanian Radio Hour pre
sentation this past Monday for their 
tribute to the heroic Lithuanian 
American flyers, Darius and Girė
nas, whose unfortunate journey end
ed in death. As Lithuanian Amer
icans we can be proud of the 
achievements by our people in all 
phases of life, and pay homage to 
those who fall.

The speaker on the English part 
of the program is to 
tulated on his stand 
the increasing threat 
seizure of Lithuania 
troftps. His appeal to all 
uanians regardless of political or re
ligious beliefs to unite for the de
fense of Lithuania is most hearten
ing.

I must, however, bring to the at
tention of this youthful broadcaster, 
whom I have met and discussed

“drive for 
call it, has

Laisv® ^Trečias puslapis

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES
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M
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TUESDAY AND 
FRIDAY

EXPOSE REVEALS CONDITIONS OF 
CHILD LABOR IN AUSTRALIA m

SPORTS IS THE MAJOR ACTIVITY OF 
SOVIET YOUTH; 49,000 PARADE

arises eon
as I started 
are taking 
to me its 

, (if I was 
■ it). Inso- 

are con- 
on the

of a number of young 
school has resulted in 
teachers unmasking a 

unscrupulous employers 
their living by sweating

of both sexes between the 
13 and 14. The employers 
in this traffic, keep the 

in semi-secret conditions in

creating a ghostly 
the vacant adobe struc-

leaving tomorrow, she 
softly. This America,

• Wherever I go it haunts me 
when I think of that evening with 
the scent of citrus fruits in the air 
and the seemingly oh so close stars 
which sent a brilliance of light over 
the landscape 
scene out of 
turės.

You are 
said to me
it must be a beautiful place? Nod
ding slowly acknowledging her ques
tion I gazed at the surrounding 
beauty. The mountainous terrain 
surrounding this valley with its rich 
fertile land, the river with its clear 
blue waters, the fruits on overburd
ened trees, the waving golden wheat 
in the fields was to be no more? 
This girl, the people I had grown 
to love, the dozens of little children 
who expecting sweets, cried, Jose! 
every morning that I\ passed their 

up? 
had 
you 
You

MELBOURNE. — The sudden dis
appearance 
girls from 
Australian 
“ring” of 
who make 
children 
ages of 
engaged 
children
backyard and basement factories, 
frequently shifting them from one 
factory to another without notice.

The majority of the victims are 
girls who are not permitted by 
law to work in factories until they 
are 15. The children frequently do 
not even know who is employing 
them.

Evidence now available shows that 
in most cases the children are work
ing in factories which do not come 
under the Factories and Shops Act 
regulation because less then four 
people are employed.

In addition to the hundreds of 
children working without permits, 
similar numbers obtain the permits 
required by law either by specifying 
“beneficial employment” or 
“leave from school, 
education department’s
to allow children under 14 to help 
in their homes due to the illness or 
recent death of their mothers.” Last 
year 1,665 girls under 15 were 
granted such permits.

The teachers’ suspicions were put 
on the track of this menace when 
investigations linked the sudden dis
appearance of children from school

else
through the

willingness

with the appearance of supposedly 
“bed-riuden’’ mothers.

In most cases the girls had simply 
ceased coming to school and the at
tendance officer' was unable to trace 
them or their whereabouts.

the Victorian Teachers 
recommended the ap- 
a woman Welfare Of- 
Education Department

Officials of 
Union have 
pointment of 
ficer in the
and the Labor Department, and the 
tightening up of the Factories and 
Shops Act.

Can’t Read on Rev 
In Libraries!

BERLIN. — Gestapo orders have 
been given to the management of 
the National Library of Prussia to 
pay special attention to 
asking for books on the 
volution.

any reader 
French Re

seen taking

the news
Looking at him you wouldn’t think 

that this is the whirl-wind organizer 
of the LDS in and around Mass
achusetts. Nor would you think he 
is the one who in in a short space 
of time has been instrumental in 
setting up youth branches in prac
tically every city and town (that 
has a Lithuanian colony).

According to news that we’ve re
ceived he never spends a weekend 
at home always on the go to settle 
one organizational matter or an
other.

MOSCOW. — Forty thousand 
sturdy Soviet sportsmen and women, 
the outstanding ‘‘physical culturists” 
of the country, paraded through 
Moscow’s Red Square last week in a 
festival of strength and confidence.

Sports is a major activity of 
Soviet youth, a development of the 
Soviet regime which was virtually 
unknown under Tsarism and was 
restricted only to narrow groups 
of wealthy aristocrats and capital
ists.

Today more than 86 sports clubs 
are functioning and have sent re
presentatives Ao Moscow’s justly- 
famed sports parade. These clubs 
represented 101 trade union organi
zations.

The Soviet state, the trade unions 
and other organizations sponsor and 
give financial support to the sports 
clubs, with hundreds of millions of 
rubles being spent yearly to keep 
their facilities growing and improv
ing.

There are now more than 100 
large stadiums, about 4,000 sport 
grounds, hundreds of water sports 
pools, as well as ski parks and spe
cial gymnastic grounds.

“Thank You, Gris”

home, all this I must give 
Nodding her head as if she 
read my mind, she spoke. Si, 
must go, it is for the best, 
will tell the people in your country,
how things are here, they will help 
us! The American people they are 
kind and understanding, and when 
we win, you will come back. You 
will write to me from America?, she 
said huskily, Si—I nodded, Si.

Time has flown and events 
changed, a year and a half have 
passed since that eventful evening. 
She does not write to me any more 
nor I to her, for that valley has 
been invaded by a plague. Mankind 
has always been confronted by a 
plague at one time or another and, 
as always, wins out and from the 
shambles of corpses, emerges to 
view that green valley. So shall it 
be for her, then we shall write

several problems with, that the wayagain . . .

If any such reader is 
notes, he is to be pointed out im
mediately to the Gestapo agent who 
is always on the premises.

Through these measures, the 
authorities hope to discover 
authors of illegal pamphlets 
leaflets which have recently
circulating in the Third Reich on 
the 150 anniversary of the French 
Revolution.

be congra- 
concerning 

toward the 
by Hitler’s 

Lith-

THE OPEN ROAD
By WALTER KUBILIUS

of
a

As We See It: The course 
human society has not been 
straight and narrow path flowered 
with roses and orchids. But despite 
the 
feats 
pretty 
ward.

numerous set-backs and de
human beings have done a 
good job of marching for-

progress,” as 
come to the
and we can even

The 
might 
verbial crossroads 
take Mussolini’s word for it, from 
way back in 1921. “The struggle i

one 
pro

tionary in American life, which cut 
wages and cut relief, are those exact 
elements and classes which seek to 
instill fascism in America.

Sympathy Across the Sea: The dic- 
i tatorship of fascism in Germany 
Į and Italy receives the whole-hearted 
I support of finance capital and the 
small
Kuhn, and 
“victory” of 
tiefield and 
Mustache is

fish fuehrers Vonsiatsky, 
Coughlin’s boys. Each 
the Mikado on the bat- 

each speech of Der 
received with ecstatic

between two worlds (democracy and aPPlause by our self-appointed dis-

Agree: The Italian dictator 
the truth in that statement, 
can be no compromise be- 
democracy and fascism—but

over the

individual or the individual 
serve the state.
this struggle between two 
concepts as to the place

fascism) can permit no compromise 
. . . Either we or they!”

We 
spoke 
There 
tween
the “let 'em alones” of Chamberlain 
and Co. will apparently never re
alize it.

The issue of we or they is clear 
—it is a question as to whether 
Man, as an individual, has rights 
that are above and
“rights” of cliques that control gov
ernment. It is the age-old question 
as to whether the state exists to 
serve the 
exists to

And in 
opposing
of the individual in the state we 
see the battle lines clearly—fascism 
on the one hand 
democracy and 
other.

The Lithuanian
This division of philosophic attitude 
cuts through every line in our lives. 
No one can be a progressive in do
mestic affairs and yet follow a re
actionary line on European occur- 
ances. Yet a minority of Lithuanians 
in America believe that we can 
isolate our struggle for economic se
curity from the broader principles 
of fascism versus democracy.

“It’s okay to fight for better con
ditions but let’s keep out of politics 
and let this Europe būsiness alone,” 
is the theme song of latter-day 
ivory towered hermits.

Unfortunately we cannot cut such 
a schism. The malady of fascism 
is too serious to ignore. The one 
who pulls an ostrich act is apt to 
find that he has placed his head in 
a floor of hardening cement. It is 
not a coincidence that those ele
ments and classes which are reac-

ciples of the lash. The actions of 
the Girdlers, and others of 4he 
same breed, in breaking strikes and 

i murdering workers with hired thugs 
and police is typical of what they 
would prefer to do on the wide- 
scale, the method used by Musso 
and Hitler.

The rip-roaring apologies of So
cial Justice for Hitlerian activities 
smell too much of the corpse. They 

i stink with the accumulated rotten
ness of hatred and viciousness.

| The battle-lines can be seen clear
ly over the smoke-screen of propa
ganda and misinformation. One 
thing always remains clear—that in 
this struggle between two opposing 

Į principles, between democracy and 
fascism, we can secure the victory 

J of the former only through the 
concerted unity of all progressive 
forces. There is no longer any such 
thing 
these 
must 
cratic“Let-em-alones”:

and the forces of
progress on the

B’more Leaders
Hold Educ. Meet

as the middle road between 
two alternatives. The 
be made and unified 
action followed.

Coughlin: Agent of Fascism

Nazi 
the 
and 

been

Two Weeks Notice
For Boat Ride

ANTHONY VASARIS

Q. What is the answer to the 
statement that Father Coughlin 
merely hates the Jews because they 
are “all” Communists?

A. To put the question in its 
proper light, it might 
recall a little story by 
neau, “poet of the 
When the supporters 
Jefferson attacked the anti-demo
cratic rule of the Federalists, these 
early ancestors of the present-day 
tories answered with the charge 
that the Jeffersonian rabble were 
“enemies of the government.”

Freneau struck back at this de
magogy with devastating satire. A 
pack of rogues, he said, once took 
possession of a church which was 
held in high veneration by the in
habitants of the surrounding dist
rict. From the sanctuary they 
sallied out every night, robbed all 
the neighbors, and when pursued, 
took shelter within the hallowed 
walls. If anyone attempted to molest 
them there, they deterred him from 
the enterprise by crying “sacrilege” 
and swearing 
nounce him to 
heretic and an 
Mother Church.

be well to 
Philip Fre- 

Revolution.” 
of Thomas

Jews continue.
It is therefore sheer naivete to 

plead that only some Jews are Com
munists, thereby blessing the very 
premises with which fascism just
ified its persecution of all Jews. As 
if pogroms against Jews would be 
justified if a large enough number 
of Jews were Communists! The 
struggle against fascism is a matter 
of principle, not percentages.

The answer to Coughlin’s 
magogy is not to be found in
ures. It is to be found in the unity 
and common action of all the forces 
of democracy and progress. There 
is no other defense against fascist 
barbarism.

southeast of North Cup- 
by the name of Montello, 
guy about five feet ten, 
etc, etc, and pleasantly

BROOKLYN, N. Y.—One thing is 
definite, if you don’t get it now 
you may not have a chance later 
on. The essence of this statement 
is to bring to the attention of all 
“slow pokes” that they may be left 
out in the cold and rightfully so 
if they don’t take advantage of 
the opportunity to take the girl
friends and the boy friends on the 
Moonlight sail up the Hudson River.

Crowds have been battering on 
the doors of LDS Council office 
for the past few weeks in order 
to reserve their “passports” and we 
cannot guarantee that by the end of 
the week any will be available.

So, we advise you to buy your 
“passports” now and 
steamer or wait till the 
week and hire yourself

The date of the sail 
5th and the time 7 P. 
1 North River.

Samuel H. Kress, multi-million
aire 5 and 10 magnate, has just 
given a $25,000,000 collection of an
cient Italian paintings and statues 
to the national art gallery. He has 
been getting great praise for his 
generosity.

Ten thousand underpaid 5 and 10 
store girls gave the painting and 
statues 
but no 
them.

to Kress in the first place, 
one has thought to thank

Noted Stars Combat
Anti-Semitism

de- 
fig-

sail on a 
end of the 
a rowboat.
is August 

M. at Pier

HOLLYWOOD, Cal. — Among the 
hundreds of movie actors who have 
taken the lead in combatting anti- 
Semitism and racial intolerance are 
James Cagney, Irene Dunne, Gale 
Sondergaard, Raymond Massey, Don 
Ameche and Mary Pickford. The 
Voice, official organ of Catholics in 
Defense of Human Rights,, carries 
the names of many others in the 
screen world.

say he wears one of those 
and fish things (full dress) 
time he attends a social func- 
He comes well loaded down 
stogies (cigars) which are 
as coal arid stink like (?).

His home, by the way, is a dinky 
little town 
cake called

Tony’s a 
black hair,
pudgy. Whether this is true or not, 
they 
soup 
every 
tion. 
with 
black

As for the rules of etiquette, well, 
he’s established himself as com
mander in chief of the boarding 
house reach.

When it comes to parties you may 
as well say he’s “it,” with a smile 
that stretches from ear to ear and 
an amiable character, which are 
reasons why all the gals follow him.

Of course the new car he has may 
have something to do with the si
tuation.

He also happens to be very active 
in other Lithuanian organizations. 
He is in the Lithuanian Art League 
(LMS) and holds a leading position 
in Massachusetts. At present his 
main ambition is to mop up the 
Chicago crowd in the current LDS, 
(Association of Lithuanian Workers) 
drive for a membership of 10,000.

J. S.

N.W 
“Draft F. D.
Buttons

ON TO THE LIGHT!

SEATTLE. — A quarter of a mil
lion ‘‘Draft Roosevelt in ’40” but
tons will greet the President if he 
comes to Washington state this fall, 
it is confidently predicted by the 
Washington Commonwealth Federa
tion coordinating agency for pro
gressives here.

Resolutions demanding a third 1 
term and orders for the Red, White 
and Blue lapel slogans are pouring 
into WCF headquarters. Trade un
ions led the way in backing the 
WC^ call for a third term and set 
machinery in motion to spur the 
progressive drive in the elections 
looming ahead.

Announcements!

Punish a Co.? Tut!

Pity the Poor Wolf!

'5

a e

of the O’Mahoney 
would inflict severe pen
corporations violating the 
laws.
a law-breaking corpora-

they would de- 
the Inquisition as a 
enemy of the Holy

čtn

>

any 
be a 
don’t 
make 
is an 

cham-

The results of the Metropolit
an LDS softball games played 
Saturday will be published in 
the Friday issue of the L.Y.S.

—Sports Comm.

Suppose we were to demonstrate 
that Jews constitute only a small 
fraction of the Communist Party 
membership, as is actually the case. 
Does anyone imagine that that 
would deter Coughlin and his fascist 
sponsors from their real objectives?

The same Father Coughlin who 
condemns the Jews as Communists 
also condemns them as interna
tional bankers! And if by 
chance you don’t happen to 
Jew, Communist, or banker, 
worry, Father Coughlin will 
you one. All you have to be 
advocate of democracy or a
pion of progress. President Roose
velt and Earl Browder have both 
been conveniently supplied with 
Jewish family trees by the fascists. 
Actually, therefore, it isn’t the 
Jews that are being condemned as 
Communists, but the democrats and 
the Communists who are being 
turned into Jews! Freneau’s story 
explains the secret of this fascist 
alchemy.

This ought to demonstrate that 
you can’t combat anti-Semitism 
with arithmetic. It ought to be 
plain also that you can*t combat 
it by lending aid and comfort to 
Red-baiting. Anti-Semitism and Red
baiting are the twin weapons which 
fascism employs against democracy 
and progress.

In ordinary mathematics one 
equals one. In the perverted arith
metic of fascism one equals ten.

Altogether there were not more 
than 600,000 Jews in Germany when 
the Communists received six million 
votes prior to Hitler’s ‘seizure of 
power. Nevertheless the . fascists 
proclaimed that all’ Communists are 
Jews. Obviously, this perversion of 
facts is not accidental; it is the 
method in the madness of fascist 
demagogy. Conversely, the Com
munist Party, the trade unions, and 

should be on time so there would other progressive organizations have 
be no waiting.
SHARP!

a
choice 
demo-

VOICE MADE VISIBLE
NEW YORK.—Visitors to the 

New York World’s Fair actually see 
their voices in the oscilloscope at 
the Telephone exhibit. The machine 
charts the sound waves of the vis
itor’s speech.

The convention of the American 
Bar Association last week voted 
condemnation 
Bill that 
alties on 
anti-trust

Punish
tion? Perish the thought.

Baltimore Lithuanian LeaDerS 
take notice! There will be a “Spe
cial” educational group meeting, this 
Wednesday, July 26, at Paserkis 
House, 4319 Parkwood Ave. at 8.00 
P. M. Sharp.

Bring a friend or friends inter
ested in the LDS and our Youth 
Club. Don’t fail to be present at 
this special meeting as there will 
also be other guests. All members

Remember, 8.00 P.M. long been suppressed by the Nazis, 
Sponsor of B.L.L. and yet bestial pogroms against the

Since the establishment of the 
New Deal Securities Exchange Act 
prohibiting crooked stock manipula
tion by Wall Street, the volume of 
speculation in the New York Ex
change has decreased tremendously. 
Last week the president of Ex
change issued a pitiful public out
cry.

“If the usefulness of the market 
is to be preserved, something will 
have to be done about the decline 
in volume of trading,” he wailed.

What usefulness?
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Hartford, Conn.Bayonne, N. JHudson, Mass

Laisvės” nau- 
d., Maynard,

gaspadorių ra-

“Laisvės” pikniko užbaigimui 
suvažiavimas; M. Kazlauskie
ne laimėjo pirmą dovaną už 
pardavimą daugiausia tikietų

Liepos 15 dieną įvyko Lite
ratūros Draugijos 7-to Apskri
čio ir pikniko gaspadorių susi
rinkimas dėl sudarymo galuti
nos atskaitos iš įvykusio pikni
ko dienraščio 
dai liepos 4 
Mass.

Iš pikniko
porto pasirodė, kad šiemetinis 
piknikas pavyko šimtu nuo
šimčiu gerai, žinoma, jeigu vi
sos kolonijos būtų geriau ko
operavę su pikniko gaspado- 
riais, tai piknikas būtų buvęs 
dar pasekmingesnis iš bizniš- 
ko atžvilgio. Bet bėda su tais 
mūsų kolonijų vadovaujan
čiais draugais, kad kai kurie 
atvažiavę į pikniką nieko ne
veikia, nori tik šiaip laiką pra
leisti. O jūs, pikniko gaspado
riai, nors imk save ir persi
plėšk, idant užpildžius darbi
ninkų vietas.

Galutinos atskaitos šiame 
susirinkime nebuvo dar galima 
sudaryti, kadangi ne visos ko
lonijos prisiuntė raportus, 
kiek serijų pardavė ir kur pi
nigai randasi už jas. Išklausius 
apskričio organizatoriaus pra
nešimą, pasirodė, kad Hudso- 
no mažiausia kolonija, bet 
daugiausia serijų pardavė, net 
už $125.43. Kai kurios didžiu
lės kolonijos pasirodė neblo
gai, bet vis tiek hudsoniečių 
negalėjo pralenkti. šiemet 
Lawrence pasirodė prastai. 
Kas yra su jumis, lawrencie- 
čiais ?

Daugiausia serijų pardavė 
sekamus ypatos:

M. Kazlauskienė už $66.
Jaskevičius už $11.43.
Baronas už $9.
Kaulakis už $6.
Ališauskienė už $6.
Šumskienė už $6.
F. .Grybas už $6.
Vaitekūnas už $6. 
Maciulionienė už $6. 
S. žilionienė už $3. 
Užbaigus konferenciją,

niko gaspadoriai surengė ba
liuką pavaišinimui pikniko 
darbininkų, kurie per visą die
ną nukaitę sunkiai dirbo be 
jokios permainos.

Pikniko gaspadoriai, varde 
mūsų dienraščio “Laisvės”, ta
ria širdingai ačiū visiems dar
bininkams, kurie tą dieną pik
nike dirbo ir linki geriausių 
pasisekimų, idant sulaukti ir 
būti sveikais iki kito “Laisvės” 
pikniko. O piknikui vieta jau 
paimta.

pik-

J. Jaskevičius 
pikniko gaspadorių 

pirmininkas.

Wilkes-Barre, Pa.

jams. LLD 12 apskritis turi 
nesmagumo, o priešai džiaugs
mo. šis apskritis suras prie
mones paremt darbininkišką 
spaudą ir mūsų spauda gy
vuos. Skundėjai patys suklups 
savo tokiuose darbuose./

Man norisi žinoti, kada mū
sų mieste korespondentai su
ras laiko nors ką parašyti į 
mūsų spaudą. Mano manymu, 
žiema jiems buvo per šalta, 
bet kas galėtų būti dabar? 
Visokių įvykių yra šioj apie- 
linkėj, kurie turėtų būt apra
šyti, bet niekas to nedaro. O 
kam nors vienam tas negalima 
atlikti ir geriausiai norint. 
Lauksim daugiau žinių iš mū
sų miesto.

Baltimore, Md
Lietuvių Literatūros 25 kp. 

susirinkimas įvyko liepos 10 
d., Lietuvių Svetainėj, 853 
Hollins St. Vakaro pirminin
ku buvo išrinktas d. J. Deltu
va.

Protokolas priimtas, kaip 
skaitytas. Nutarta surengti 
pikniką “Laisvės” pikniko 
darbininkams. Visi darbinin
kai, kurie dirbo “Laisvės” pik
nike, gegužės mėnesį, Liberty 
Parke, kviečiami dalyvauti 
šiame piknike. Taipgi visi pa
žįstami ir prieteliai kviečiami 
dalyvauti “Laisvės” darbi
ninkų piknike su nedideliu 
prisidėjimu. Pikniko vieta ir 
laikas bus pranešta vėliau. Tė- 
mykite “Laisvės” pranešimuo-

Taipgi LLD 25 kp. nutarė 
surengti pikniką. Laikas ir 
vieta bus pranešta vėliau.

Piknikai ir piknikai. Bet di
džiausias piknikas artinasi: 
tai “Laisvės” naudai piknikas 
Philadelphijoj, kuris įvyks 3- 
čią dieną rugsėjo. Į tą didžiu
lį pikniką išrinkta didelė ir 
komisija, kuri susideda iš se
kamų draugų: A. žemaitis, M. 
Seimis ir K. Juškauskas. Jau 
man teko nuo komisijos iš
girsti, kad busai jau pasamdy
ti ir bilietai jau

Na, tai dabar pažiūrėsime, 
kas ką galime: 
giausia tikietų parduosime į 
“Laisvės” pikniką Philadelphi
joj. Draugai-ės, stokime į dar
bą. Jei praeitą metą pripil
dėme 3 busus, tai šį metą pa
darykime, kad pasiuntus 4 ar 
daugiau busų į Philadelphiją.

čia vėl didelis 
tarta praeitam 
Tai parsitraukti 
Parodos Albumą,
“Laisvė.” Kurie lankysis Pa
rodoj ir kurie nesilankys, tu
rėtų šį albumą įsigyti, nes tai 
bus labai turiningas ir įdo- 

, mus.
pigi:
darni šį albumą, 
Pasaulinę Parodą 
muose.

Taipgi nutarta
J. Jurginio, Lietuvos žurnalis
to, knygos Nansenas. Labai 
naudinga knyga, turėtų žėd- 
nas ją įsigyti.

Kuopos Koresp. A. Vitkus.

padirbti.

katras dau-

darbas nu- 
susirinkime.

Pasaulines
kurį leidžia

O kaina, palyginti, labai 
tik 25c kopija. Turė

jus turėsite 
savo na-

Iš A. L. Ū. Kliubo Susirinkimo 
Liepos 11

Iš finansų sekretoriaus pra
nešimo pasirodė, kad keletas 
narių yra atsilikę su duoklė
mis. Tokie nariai verti papei
kimo. Reikėtų tik rimčiaus 
pagalvoti, kokia didelė reikš
mė : užlaikom namą, tai cen
tras mūsų mieste tarptautiško 
progresyviško judėjimo, 
retume kiekvienas jaustis, 
tai yra garbė būti geram 
vyj kliube.

Šis susirinkimas atsižymėjo, 
paaukodamas $5 antifašisti
niam veikimui, Lietuvos drau
gams.

Taipgi nutarta pasiųsti re
zoliuciją prezidentui Roosevel- 
tui, reikalaujant, kad priimtų 
kandidatūrą ateinančiuose rin
kimuose.

Rezoliucija lietuviškai skam
ba :

į Vil-
Staliu- 

prakal- 
grabo-

Tu- 
kad 
sto-

kiti 
Ot,

ūk esu

Rezoliucija
Prezidentas F. D. Roosevelt, 
Washington, D. C.
Gerbiamas Prezidente:

Lietuvių Amerikos
Kliubas, laikytame susirinki
me liepos IL, 1939, savo kliu
bo svetainėj, 329 Broadway, 
Bayonne, N. J., apkalbėjo at
einančius 1940 m. prezidento 
rinkimus ir aiškiai mato, kad 
reakcionieriai su fašistais ren
giasi Suvienytų. Valstijų de
mokratiją palaidoti. Todėl 
mes, Lietuvių Amerikos ūkė- 
sų Kliubo nariai, skaičiuje 55, 

į pilnai sutikdami su Jūsų da
bartiniu mūsų šalies tvarkymu 
ir matydami Jūsų ištikimybę 
Suvienytų 'Valstijų demokra
tijai, reikalaujam, kad priim- 
tumėt kandidatūrą dėl 1940 
metų prezidento rinkimų.

Pasitikime, k a d priimsite 
mūsų reikalavimą.

Maziliauskas.

Laidotuvės buvo labai gra
žios ir skaitlingos. Matomai, 
velionio žmona neskūpėjo nie
ko dėl atsisveikinimo amžinai. 
Draugai taipgi daug gėlių su
dėjo apie jo karstą, kuris ne
paprastai gražus buvo. Virš 
50 automobilių, pilnų prisėdu
sių žmonių, nulydėjo 
ties kapines. Ten M. 
lionis pasakė trumpą 
bėlę. ’Išleidžiant iš
riaus buto padainavo atsisvei
kinimo dainas Rutkauskaitė ir 
Meškienė. O graborius Carai 
gana tvarkingai ir puikiai at
liko patarnavimus. Dar susi
rinkusius užkvietė velionio 
žmonos vardu susirinkt į gra- 
boriaus butą, kur buvo suteik
ta ganėtinai užkandžių.' 

—o—
Vieni miršta nuo ligų 

automobilių nelaimėse,
šiuos žodžius rašant, žiūriu 
šio sekmadienio vietiniam laik
raštyj į pranešimą, kad 0 Do
minika Markūną rado ant 
gatvės užmuštą automobilium 
ar troku. Jį negyvą rado kiti 
pravažiuotojai po vienos vai. 
liepos 16-tos ryte.

Savaite pirmiau Worceste- 
rio priemiestyj Auburn auto
mobilių nelaimė atėmė 6 gy
vastis. žuvo lietuvis jaunuolis 
Edvardas Pranskūnas, 24 me
tų. Buvo taip: Pranskūnas, 
kitas lietuvis Alfonsas Bab- 
kauskas ir trys kitataučiai — 
du broliai Pendergast 
LeBlanc — pasivogę 
pleškėjo greičiau kaip 
lias į valandą, kuomet 
kad policija vejasi,
ramiai važiuojančią kitą maši
ną iš Maine valstijos, kurioje 
užmušė visus tris važiavusius 
žmones. O iš išdykėlių penkių 
irgi trys žuvo — abu Pen- 
dergat ir Pranskūnas. Bab- 
kauskas ir LeBlanc areštuoti. 
Babkausko tėvai turėjo sukel
ti net $28,000 kauciją. Sūnus 
dar tebėra ligoninėj. Pas juos- 
buvę rasta visokių plėšimo 
įrankių ir užtaisytų revolverių.

Iš policijos rekordų pasiro
do, kad keletas metų jau at
gal tie jaunuoliai visokių va
gysčių yra padarę, ir policija 
bei teismai juos leido liuosais 
būti.

ir Leo 
mašiną 
55 my- 
pajuto,

Smogė į

WORCESTER, MASS

mininkė J. Budeliutė paačiavo 
programoj dalyvavusiems ir 
klausytojams. Taip programa 
ir užsibaigė. Iš visų atžvilgių 
piknikas pilnai pavyko. Tor- 
ringtoniečiai neatsidžiaugia 
tokiu skaitlingu suvažiavimu.

Nemunas.

datus. Baigdamas savo kalbą 
kvietė visus prigulėti prie uni
jų. Jo kalba visiems patiko.

Trečiuoju kalbėtoju buvo 
draugas V. Valaitis. Jis dau
giausia pašventė savo kalbą 
kreditavimui Jaunuolių 
Choro ir programos vedėjos 
draugės J. Budeliutės už tokį 
šaunų pikniką, šis piknikas 
pasiliks atmintyje ne vien Tor- 
ringtono lietuviams, bet ir vi
sos apylinkės.

Užbaigus jam kalbėti, pir-

Įspūdžiai iš Atsibuvusių Ne
paprastų Piknikų

Biskis iš praėjusio “Laisvės” 
naudai pikniko, kuris buvo 
liepos 4 d., Maynard, Mass. 
Aš nepaduosiu smulkmeniškai, 
kadangi aprašys viską plačiau 
patys rengėjai. Tik pabrėšiu 
svarbesnius mano įspūdžius.

Ištikrųjų, nors man daug 
jau teko dalyvaut įvairiuose 
piknikuose, bet tokiam skait
lingam publikos suvažiavime 
tai dar pirmą sykį. O pikniko 
tvarka tai visi gėrėjosi. Biznio 
skyriai buvo išdalinti į kelias 
dalis, kur visi galėjo lengvai 
prieiti ką nors sau pasipirkti.

Kaslink Programos
Programa buvo nebloga. 

Tik, žinoma, nebėra Mass, 
valstijoj tokių spėkų choruose, 
kokios buvo praeityje. Bet vis- 
tiek chorai, kurie dalyvavo 
programoje, atliko savo už
duotis neprasčiausia. Kompo- 
zitorka šalinaitė su savo gru
pe pasirodė gerai.

Kalbėtoju buvo d. A. Bim
ba. Tūkstantinei publikai pa
sakė gana agitatyvišką pra
kalbą, nušviesdamas dabarti
nius pasaulinius įvykius, ra
gindamas klausytojus dėtis 
prie darbininkiškų organizaci
jų, rašytis prie unijų. Ir ragi
no šios šalies piliečius ateinan
čiais 1940 metais laike rinki
mų šalies prezidento atiduoti 
balsus už pažangius kandida
tus. Užbaigdamas kalbą, kvie
tė visus tuos, kurie dalyvaus 
Pasauliniuose Fėruose, užeiti 
aplankyti ir dienraščio “Lais
vės” įstaigą.

žodžiu sakant, piknikas pil
nai pavyko. Hartfordiškių bu
vome arti 30 ypatų.

Istorinis Pikpikas
Atsibuvo liepos 16 d., Tor

rington, Conn. Jis buvo su
rengtas praėjusio sausio mėne
sį susitverusio Jaunuolių. Cho
ro. Teisybė, valig kitų mūsų 
apylinkinių chorų, kurie pri
klauso prie Meno Sąjungos, 
tai šis Jaunuolių Choras dar 
kūdikis. Bet jo sugabumai su
rengime šio pikniko ir sutai- 
syme programos, parodė, 
kad jis pralenkia ir senuosius. 
Programa susidėjo iš dainų, 
muzikos ir gerų kalbėtojų.

Dainavo šie chorai: Torring- 
tono Jaunuolių Choras, New 
Haven Dainos Choras. Abu 
vadovavo drg. Latvis. Dainos 
publikai patiko. Waterburio 
Vilijos Choras, po vadovyste 
d. K. Strižausko, atliko savo 
užduotį gerai. Hartfordo Lais
vės Choras, pritariant L. Sty
gų Orkestrai, po vadovyste d. 
Vinco Visockio, publiką užža
vėjo. Galima buvo suprasti iš 
klausytojų suteiktų, aplodis
mentų.

Pertraukose buvo prakal
bos. Pirmiausia kalbėjo Tor- 
ringtono majoras. Jis, kaipo 
demokratas, rišo klausimus, 
kurie rišasi su biednuomenės 
interesais. Užbaigus jam kal
bėti, pasipylė griausmingas 
klausytojų atsinešimas.

Antras kalbėjo anglų kal
boje, tik gaila, kad nenugir
dau jo pavardės. Jis taip patgi 
agitavo klausytojus, kad kai 
bus renkami valdininkai, kad 
balsuoti už pažangius kandi-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Cleveland© Lietuvių Draugijų Vei
kiantis Komitetas, rengia dideles 
prakalbas, ketverge, liepos, (July) 
27-tą, 8-tą valandą vakare, Lietuvių 
Draugijų Svetainėj, 6835 Superior 
Avenue. Kalbės žurnalistas J. Jur
ginis. Jžanga tik 10 centų. Visi bū
kite. (172-174)

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbus susirinkimas Liet. 

Kom. Frakcijos įvyks 27 d. liepos, 
735 Fairmount Ave., 8 vai. vakare. 
Visi draugai ir draugės kviečiami 
dalyvauti, nes turime labai svarbių 
reikalų aptart. Draugai neturėtų 
praleist to susirinkimo, nes jau pora 
neįvyko dėl draugų apsileidimo. — 
Komitetas. (172-174)

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Trlanglo 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

0

■0

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir 'Likerius Reikia Pirkti Patinkamo; J 

Krautuvėj. A

Manhattan Liquor Store E

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

Calvert's
‘‘Special*

«K OD'KUM C*

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GfiRIMŲ

Puiki Vieta Vakari jom
Ant Aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

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

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

Lietuviai Gausiai Miršta
Su pradžia liepos mėnesio, 

sykiu, kada ūkininkai šienau- 
jasi, tai ir giltinė su mirties 
dalgiu šienaujasi lietuvius 
gausingai. Vien tik Liet. Sūnų 
ir Dukterų Broliškos Draugi
jos tris narius palaidojom: 
Cviklą, Kerbelį ir Albiną 
Kiaulėną. Pastarasis mirė 
liepos 12 d., o palaidojom 15 
d., nes graborius P. Carai bu
vo užimtas dieną pirmiau mi
rusia lietuve moteriške. Tad 
Kiaulėnui ir negyvam prisiėjo 
vieną dieną palaukti ilgiau 
ant šio pasaulio.

Kiaulėnas buvo laisvas, pro- 
gresyvis žmogus nuo pat at
važiavimo iš Lietuvos 1913 m. 
Jis atvažiavo į Worcesterį pa
bėgdamas iš Rusijos carinės 
kariuomenės ir veik visą laiką 
gyveno Worcesteryj, apart ka
ro laiko. Jis atitarnavo S. V. Bet parengimas neįvyko, 
laivyne 4 metus, vedė 1921 rengėjai pamatė, kad tą dieną 
metais, pragyvenimą darė biz-'yra daug parengimų. Jie nu

tarė savo parengimą nukelti 
į rugpjūčio 13 d. Parengi
mas įvyks toj pačioj vietoj, 
ant “Demick’s place, former
ly Pettibone Estate,” Shoe
maker Ave., West Wyoming.

Tikietukai, kuriuos turite 
pirkę, bus geri rugpjūčio 13 
d., arba gausite naujus.

Drg. J. J. Kaškiaučius sako, 
kad klamsai yra 
riausias maistas, 
tus nusipirkite iš 
rengėjai žinotų,
reikia paruošti, idant 
truktų. Be to, turėsime 
kandžių, kas Tiemylės klamsų. 
Bus išsigert ir šaltakošės. Vie
ta giraitėje, tarpe laisvų ka
pų ir West Wyomingo, į kal
ną, tiesiai į vakarus. Visi at
silankę laiką praleisite labai 
smagiai. Taipgi čionai galėsi
te susipažinti, kurie norėsite, 
su kitataučiais •— italais, len
kais, ispanais ir slovakais.

Todėl nepamirškite. Pokilis 
prasidės 10 vai. ryto. Tikietu- 
kų kaina tik 25c.

Rengėjai.

—o— _
LDS 57 Kp. Piknikas

Rugpjūčio 20 d. įvyksta LDS 
57 kp. piknikas Olympia Par
ke. Iš svarbesnių programos 
punktų, kuopa nutarė kviesti 
LDS sekretorių J. Siurbą iš 
Brooklyno, kad pasakytų pra
kalbą. Piknikui komisija iš
rinkta iš penkių narių, kurie 
stropiai darbuojasi.

LDS 57 Kp. Koresp.

ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuo
se, Up State New York, kuri yra 
sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 
geriausias ir sveikiausias klimatas.

Pittston, Pa. Box 240 R. F. D. 2 Cauterskill Road 
CATSKILL, N. Y. ■' TeL Catskill 885F4

Iš Komunistų Veikimo
Pittstono ir Wyomingo dr 

gai buvo nusitarę surengti 
“Clam Bako” liepos 2 dieną, 

nes

au-

Visko po Biskį iš Mūsų 
Miesto

Kasyklose darbai šiuom lai
ku labai prastai eina ir dar vis 
daugiau mainų užsidaro, ku
rių ir taip jau didelis skaičius 
buvo uždarytų iš pirmiau. 
Daugumas mainierių gavo va- 
kacijas, bet be mokesties, ir 
jie savo vakacijų toliau nega
li praleist, kaip tik ant kam
pų gatvių arba aludėse prie 
kazyrių.

Bedarbiams, kurie gauna 
pašelpą, sakoma, darbai bus 
tuojaus prirengti, turės atsi- 
dirbt už tą bado pašelpą. 
Tiesa, visi bedarbiai nori dar
bų. ir dirbt, bet Čia yra bai
mės, kad republikonų planas 
yra bedarbius panaudot, kad 
ir prieš streikierius. Kur jie 
tave siųs, ten turėsi eiti arba 
sustabdys tavo pašelpą ir lik
si be nieko.

Mūsų apylinkėj, kurie ne
apkenčia darbininkiškos spau
dos, dabar turi didelio pasi
tenkinimo, kad liepos 16 d. 
rengiamas piknikas dėl dien- 

’ raščio “Laisvės” likosi išardy- 
pasidarbuojant skundė-

parsitraukti

Suimtas Danzigo Naziu 
Oficierius Lenkijoj

ir reumatizmas par- 
negyvai gana drūtą ir 
vos 48 metų sulaukusį 
Kiaulėną. Jis prigulė-

PASAULINĘ PARODA
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fčrų
Fairview Restaurant & Bar

AND
'auor^

Danzig. — Raitas unifor
muotas Danzigo muitinės 
oficierius Eug. Lipsky per
jojo per sienų į Lenkijos 
pusę ir tapo areštuotas. Jis 
mėgino pabėgt. Bet Lenki
jos rubežiaus sargai šovė 
du šūviu oran, - persergėda
mi tų nazį; tada jis ir pasi
davė. Bus teisiamas už slap
tų sienos perėjimų.

Valilionis ir Marcinkevičiusžmogaus ge- 
Todėl tikie- 
kalno, idant 
kiek klamsų 

nepri- 
už-

niavodamas, turėjo bučernę 
(mėsos bei valgomų daiktų 
krautuvėlę). Vėliau užlaikė 
gazolino stotį Spencer, Mass. 
Beveik jau du metai kaip ne- 
sveikavo: širdies liga, kojų ti
nimas 
bloškė 
jauną, 
Albiną
jo prie įvairių' draugijų. Per 
kelis metus buvo ALDLD 11 
kuopos iždininku ir Lietuvių 
Kredito Banko sekretorium. 
Bet veikiausia dėl nesveikatos 
dabar tik, rodos, buvo belikęs 
pilnu nariu L. S. ir D. B. Drau
gijos. Visada būdavo links- 
maus ir malonaus būdo, pau- 
lipt, pasportaut. žuvaut, me
džiot mylėjo. Bet ir taupus 
buvo, paliko šiek tiek turto, 
kurį turės globoti jo moteris 
Ona ir dvi .dukriukės Rūta ir 
Virginija.

Lietuvoje, paliko dar abu 
tėvu, tris seseris ir vieną bro
lį. Paėjo iš Rokiškio- apskri
čio, Pandėlio parapijos, Ra- 
daikių kaimo.

Savininkai

Fairview Restaurant

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

arti Corona entrance į ferus.

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

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
naujus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-
Įkalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa-

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y
B* Telephone: Havemeyer 9-9115Ilk.

Koblcnzo apygardoj, Vo
kietijoj, gana smarkiai dre
bėjo žemė per 6 sekundas. 
Bet“ žymesnių nuostolių ne
buvę.

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

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

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus
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Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — Liepos 9 d. ati

darytas žemaičių plentas, 
kuris buvo baigtas statyti šį 
pavasarį ir turi nuo Kauno 
iki Gargždų 193 km. Plentas 
pastatytas sava medžiaga ir 
savais darbininkais, kainavo 
13,517,209 litus. Iš tos sumos 
užsieniuose pirkta cemento ir 
geležies tik už nepilnus 9 pro
centus.

Kaunas. — šiomis dienomis 
Pramonės ir Prekybos Depart- 
mentas davė visai eilei firmų 
ir asmenų leidimus steigti nau
jų pramonės įmonių. Be kitų, 
“Lietūkiui” leista S. Kalvari
joje steigti ryžių apdirbimo į- 
monę. Seniau tokia įmonė bu
vo Klaipėdoje. Bet netekus 
Klaipėdos, netekta ir jos. Ak
cinei “Volvo” bendrovei leista 
įrengti auto mašinų remonto 
dirbtuves Kaune, o broliams 
Vinikams leista įsteigti skry
bėlių ir kepurių dirbtuvę taip 
pat Kaune.

Kaunas. — Viso ligi šio lai
ko nuo metų pradžios sviesto 
jau eksportuota 932,651 cwt. 
Lyginant su praėjusiais me
tais, tai yra daugiau kaip 9% 
padidėjimas.-Kiaušinių gi vi
so ligi šio laiko nuo metų pra
džios, t.y. per visą pirmąjį 
pusmetį, yra eksportuota 68,- 
759,280.

gulom mūsiškiai jau šeši išsi
kovojo meistro vardą ir aukso 
bei sidabro medalius. Aukso 
medalis duodamas gulom iš 
400 galimų išmušusiems 392 
taškus ir daugiau. Vladas Na- 
kutis šiose varžybose' padarė 
395 taškus (iš 400 galimų) ir 
Jonas Muraška 393 taškus. 
Abudu gavo aukso medalius. 
Sidabro medalis už padėtį gu
lom duodamas padariusiems 
385 taškus. Ir štai vėl mūsiš
kiai keturi šaudytojai, su di
deliu kaupu taškų pertekliaus, 
gauna sidabro medalius, bū
tent : Kazys Andruškevičius 
padarė 391 tašką, Jonas Gai- 
liūnas 390 taškų, Antanas Ja
nušonis 389 taškus ir Antanas 
Karčiauskas 388 taškus.

Kaunas. — Lietuvių. A-B 
“Prekyba”, pradėjusi veikti 
1938 m. sausio 1 d., iš suvesto 
balanso (lt. 642,876,60) šių 
metų sausio 1 d. turėjo lt. 29,- 
531,55 pelno, prekiaudama 
silkėmis, fanera ir vaisiais. 
Bendrovė, skirstydama praė
jusių metų grynąjį pelną, jo 
dalį paskyrė kultūros ir šalies 
gynimo reikalams: Kultūros 
Fondui 1,000 lt., studentų 
mokslo darbams remti—1,000 
lt. ir Ginklų Fondui — 1,000 
lt.

atvyko ir gyvena Gelgaudiš
kyje. Dabar laukiama vaikų iš 
Prancūzijos. Iš Škotijos gautas 
atsakymas, kad tenykščių lie
tuvių vaikai šią vasarą į Lie
tuvą negalės atvykti.

Daugis Vengry Nepasitiki 
Hitleriu ir Jo Galybe

Budapest, Vengrija. — 
Plačiai Vengrijoj pasklido 
nuomone, kad Hitleris tik 
lošia, būk jis Vengrijos 
“draugas”, o atėjus laikui, 
jis apsidirbs su Vengrija 
panašiai, kaip su Čechoslo- 
vakija. Antra, tai paplito 
supratimas tarp Vengrijos 
gyventojų, kad jeigu kiltų 
europinis karas, tai Vokie
tija vėl taptų sumušta.

Lenkija Turi Vilties, kad 
Anglai Ginsią Danzigą

sianti Lenkijai pripažint 
Danzigą Hitleriui.

Varsa va. — Lenkijos val
džia pasitiki, kad Anglija 
pildytų savo prižadą ir gin
tų Danzigą, jeigu Hitleris 
mėgintų užgrobt jį karu ar 
“ramiu būdu.”

Taip Lenkų valdininkai 
atsiliepia į Vokietijos pa
reiškimą, kuris sako, kad 
Danzigas, turbūt, be karo 
būsiąs sugrąžintas Vokieti
jai, nes pati Anglija liep-
*

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Kaunas. — Liepos 6 d. Lie
tuvos geležinkeliai minėjo 20 
metų sukaktį nuo pirmojo lie
tuviško traukinio paleidimo. 
Kauno geležinkelių stoties aik
štėje išsirikiavo per 1,500 ge
ležinkelių aukštesniųjų ir že
mesniųjų pareigūnų su gele
žinkeliečiais šauliais, sporti
ninkais ir ugniagesiais. Čia 
vyr. geležinkelių direktoriui 
V. Račkauskui pasakius kal
bą, geležinkeliečiai nužygiavo 
prie Nežinomojo Kareivio ka
po, kur padėjo vainiką ir susi
siekimo ministras inž. Germa
nas pasakė kalbą, šios sukak
ties proga geležinkeliečiai sa
vo lėšomis nupirko 500 šautu
vų ir 5 kulkosvaidžius, kuriuos 
įteikė 22-rai geležinkelių šau
lių rinktinei. Ligi šiol Susisie
kimo Ministerijos tarnautojai 
ginklams pirkti suaukojo per 
155,000 lt. Eilė geležinkelių 
pareigūnų buvo apdovanoti 
šaulių žvaigžde.

Kaunas. — Paskutiniojo 
meto duomenimis, šiuo metu 
Lietuvoje yra įregistruota 
1,723 automobiliai, 286 auto
busai, 599 autosunkvežimiai, 
35 kiti autovežimiai ir 1,159 
motociklai.

Kaunas. — Liepos 7 d. Lie
tuvos Jūrininkų Sąjungos ini
ciatyva buvo sukviestas pasita
rimas įvairių organizacijų at
stovų jūros savaitės rengimo 
reikalu. Nutarta šiemet rug
pjūčio 8-14 d. visoje Lietuvo
je surengti jūros savaitę.

Vengrijos valdžia vadina 
tokias prieš-naziškas kalbas 
“tiktai priešų propaganda.” 
Vengrų užsieninis ministe- 
ris grafas St. Csaky per ra
dio persergė j o žmones 
vengt tokių šnekų ir disku
sijų, ir pagrūmojo, kad val
džia kietai baus tuos, kurie 
su nepasitikėjimu kalbės 
apie Vokietiją.

Francija Veikliai Rengia
si Atremt Nazius

Coat & Apron Supply Co.
Labai žemom kainom išnuomuojame 
bučernčm, restauracijom ir visokiom 

biznio įstaigom.
Kvartukus ir Abrūsus

Pristatome tiesiai į krautuvę bei i 
biznio vietas taip dažnai ir po tiek 
skaičiaus kvartukų ii' abrūsų, 

jūs reikalaujate.
Dėl pasitarimo šaukite:
EVergreen 7-2464

ateisime pas jumis pasikalbėti
ir išaiškinsime savo patarnavimo 

jums būdus.
E. A. FRIELIUS, Savininkas

340 SO. FOURTH STREET
BROOKLYN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Gaukite “Laisvėn Naujų 
Skaitytoju.

Mes

kiek

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.

Namų Rakandų Krautuve

Kaunas. — Nuo š. m. balan
džio mėn. 1 d. iki liepos 1 d. 
Lietuvoje įsisteigė 2 draugijos 
ir 11 skyrių. Viso liepos 1 d. 
draugijų buvo 789, iš kurių 
704 draugijos su padaliniais, 
74 neturinčios padalinių ir 11 
draugijų sąjungų, o iš viso, 
skaitant su padaliniais iki lie
pos 1 d. buvo 7,158.

Kaunas. — Vidaus reikalų 
ministras patvirtino Tėvynės 
Sąjungos įstatus. Sąjungos 
tikslas — ugdyti ir stiprinti 
lietuvių tautinę sąmonę ir lais
vės branginimą, kelti jų kul
tūrinį lygį, skatinti lietuvišką 
pažangos ir atsparos dvasią, 
pažinti Lietuvą, ypač jos pa
kraščius bei pajūrį, žadinti tė
vynės meilę ir pasiryžimą am
žius išlaikyti lietuvių tautos 
laisvę. Sąjunga gali steigti 
skyrius, jungti skyrius apygar
domis ir kitokiais junginiais, 
organizuoti institutus, fondus, 
sekcijas. Draugijos steigėjais 
pasirašė Juozas Papečkys, An
tanas Juška, Jonas Navakas, 
Paulius Slavėnas, Povilas Pa- 
karklis, Jonas Šimkus, An
drius Ašmantas, Kazys Binkis, 
Justas Paleckas, Vaclovas či- 
žiūnas, xEdvardas Zabaraus- 
kas, Antanas Miškinis, B. Vit
kus ir Ona Beleckienė.

Vilkaviškis. — Liepos 2 d. 
Vilkaviškyje įvyko Vilkaviškio 
ir Šakių apskričių žemės ūkio 
ir kredito kooperatyvų ir pie
no bendrovių šventė, kurioje 
dalyvavo Vilkaviškio Alvito, 
Šlavikų, Pajevonio, Sintautų., 
Virbalio, Kudirkos Naumiesčio 
ir šakių žemės ūkio koopera
tyvai ir Marijampolės, Aly
taus, Kėdainių, Jurbarko ir 
Biržų kooperatinių organizaci
jų atstovai. Iškilmėse atsilan
kė ministro pirmininko pava
duotojas K. Bizauskas ir že
mės ūkio ministras J. Krikš
čiūnas. Eisenoje su vėliavomis 
dalyvavo 19 prekybos koope
ratyvų (apie 500 narių), 23 
kredito kooperatyvai (apie 
100 narių) ir 6 jaunųjų ūkin. 
rateliai (apie 200 narių). Mi
nistras Bizauskas, sveikinda
mas Suvalkijos kooperatinin
kus, savo kalboje pareiškė: 
“Kooperacijos pradų mūsų 
krašte, mūsų tautoje būta iš 
seno. Tai talkos. Jos seniau la
bai madoje buvo. O talka — 
kooperacija. Tik, žinoma, pa
stovi, nuolatinė talka-koopera- 
cija — turi daugiau galimy
bių ir daugiau nuveikti. Ko
operacija tai vienybė. Lietuva 
permažas kraštas, kad galė
tume po vieną veikti. Todėl 
mes privalome dirbti draugėn 
susibūrę, nes vienybė tai mpsų 
jėga. Lietuvis bendrai, o su
valkietis tikrai savo užsibrėž
tojo tikslo pasieks, tai jau yra 
pavyzdžiais įrodyta. Todėl 
Vilkaviškio ir šakių apskrity
se neturi likti nė vieno ūki
ninko, kuris nebūty koopera- 
tininkAs.” O ministras J. 
Krikščiūnas, baigdamas savo 
kalbą, psakė: “Suvalkų krašto 
ūkininkas buvo Lietuvos ūkio 
žiedas ir aš neabejoju , kad 
jis pirmaujantį vaidmenį išlai
kys ir ateityje.”

Paryžius.—Franci jos val
džia neskelbia, kiek šiuo lai
ku turi kariuomenės po gin
klais; bet suprantama, jog 
nemažiau kaip' milioną ir 
300 tūkstančių.

Franci jos ministeris pir
mininkas Daladier įsakė 
darbininkąms ginklų ir 
amunicijos fabrikų, kad ati
dėtų savo atostogas (vaka
ri j as) iki rugsėjo 30 d.

Manoma, kad jeigu Hit
leris iki to laiko nepradės 
užpuolimo, tai gal šiemet 
būsią išvengta karo.

LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

Tel.
Ev. 4-8041

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

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

I Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI *
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

Kaunas. — Luzerne, Švei
carijoje vykstančiose pasauli
nėse šaudymo pirmenybėse 
gerai pasižymėjo Lietuvos’ eki
pa. Mažojo kalibro šautuvais 
rungtynėse tarptautinio meis
tro vardui gauti iš padėties

Kaunas. — Draugija Užsie
nio Lietuviams Remti šią vasa
rą kvietė Latvijos, Škotijos ir 
Prancūzijos lietuvių kolonijų 
vaikus atvažiuoti vasaroti į 
Lietuvą. Iš Latvijos vaikai jau

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Motus 

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

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

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, gy- 

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaites Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98
Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį speciali pasiūlymą

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

gir3 Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai Nužemintom Kainom)

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

langinė 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 atsiveš jus i mūsų 

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $<3.50 j mėnesį. Pamąstykit! 

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

Tuojau šaukite E V. 7-6111 
4-6562

Charles 1)’Gražio & Son
139 Meeker Ave.
Brooklyn, N. Y.

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES "LAISVĖJE

Mateušas Simonavičius
Susiėjimams įstaigaGražiai Įrengta

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

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

Lietuvių Kuro Kompaniją 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
t JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonai EVergreen 7-1661 •

VARPO KEPTUVĖ
RHEA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

□

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

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

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

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

Open Day and Night

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

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

Sun. all day and night

Telefonas: Humboldt 2-7064

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

I

Si •ARcgl

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, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato^ 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kataaą,

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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“Laisvės” Ekskursijoj Dalyvavo Svečių 

Iš Tolimų Kolonijų
“Laisvės’’ ekskursijoj ne tik 

brooklyniečiai ir artimų apy
linkių gyventojai gražiai pa
sirodė, prisirinko apie 6-7 šim
tai publikos, bet turėta sve
čių ir iš daugelio tolimų kolo
nijų. Teko matyt Smalstys iš 
Detroito, Klevinskai ir Vala
kai iš Scrantono, Juozukas ir 
Grušelionis iš Wilkes Barre, 
Vitkūnas iš Nanticoke, Valin- 
čius iš Pittstono, Norkų šeima 
iš Pittsburgh, Vasiliauskaitė iš 
McKees Rocks, Abekienė iš 
Chicagos, Švedienė ir Maroon 
iš Bostono, taipgi Dr. Kaš- 
kiaučiaus sesuo, tik keletą die
nų atgal atvykus iš Lietuvos. 
Veikiausia, kad buvo ir dau
giau tolimų svečių, bet negi vi
sus pamatysi tokiame skaičiu
je publikos, ypatingai kuomet 
vieni pasuko i maudynes, kiti 
pasklido po gražias plačias 
apylinkes.

Apart ekskursantų trauki
niu, daug atvyko savomis ma-

šinomis.
ši ekskursija - piknikas bu

vo grynai pasilsio ekskursija, 
be programos ir be pareigų 
visai didžiumai piknikautojų, 
išskyrus buri newjersiečių, ku
rie visu keliu į tenai ir grįž
tant, taipgi parke aprūpino 
ekskursantus užkandžiais ir 
gėrimais.

Keletą brooklyniečių šeimų, 
sakoma, sugrįžo nepasiekę ek
skursijos, biskį pavėlavę, at
ėjus prie pervažos po paskir
to laiko, 8:45, jiems pasakyta, 
kad pervėlu, ekskursija išva
žiavus. Tačiau tūli kiti nepa- 
tikėjo, už simokėję ekstra 
penktuką ant sekamos perva
žos dar suspėjo pagaut trau
kinį, nes jis šiek tiek laukė, 
žinoma, ne taip ilgai, kaip kai 
kada palaukiama važiuojant 
busais. Sekama didžiąja “L.” 
iškilme bus philadelphiečių 
rengiamas piknikas rugsėjo 3 
diena, v

Vaiką Gal Nužudę iš 
Keršto

Dickran Dadourian, kurio 
16 metų sūnus Movannes din
go be žinios liepos 8-tą, esąs 
įsitikinęs, kad jo sūnus pa
grobtas iš keršto ir, veikiausia, 
nužudytas.

Kerštą jis mano užsitraukęs 
sekamu būdu : Kalėdų vakarą, 
1933 m., prie altoriaus laike 
pamaldų tapo nužudytas jo 
geras draugas ir karštas So
vietų Armėnijos šalininkas ar
mėnas arch i vyskupas Leon 
Tourian. Dadourian tame nu
matė tašnakų, armėnų kulokų- 
baltagvardiečių terorą ir jo 
nurodymai pagelbėjo policijai 
sumedžiot ir nubaust žudei- 
kas, iš kurių du pasiųsti vi
sam amžiui j Sing Sing, o 7 
kiti nuo 10 iki 20 metų.

Dadourian aprokuoja, kad 
jo vaikas nėra pagrobtas dėl 
išpirkimo neigi pabėgęs. Jis 
yra pasiturįs drabužių pirklys, ' 
bet išpirkimo niekas nereika
lavo. Vaikas buvęs ramus, my
lįs namus studentas ir išeida
mas teatran kišeniuje turėjęs 
tik $2.25, kuomet jo kamba
ryje pasilikę virš $200.

Dadourian šeima gyvena 
100 Bajart PI., Yonkerse, iš 
kur išėjęs teatran sūnus nebe
grįžo. šeima labai skaudžiai 
nukentėjus 20 metų atgal, 
turkų skerdynėse praradus 4 
sūnus ir dukterį, daug kenčia 
dėl netekimo šio jauniausio, 
Amerikoj gimusio sūnaus.

Sugrįžo iš Atostogų
Al. Dobinis, “L.” spaustu

vės darbininkas, sugrįžo dar
ban pirmadienį po savaitės 
pasilsio - atostogų, kurias pra
leidęs Long Branch, o užbai
gęs “L.” ekskursija Nolan’s 
Point Parke.

Mirė
Adelė. Daniels (Daniule- 

vich), 20 metų amžiaus, 463 
W. 35th, New York City, mi
rė Nassau Suffolk General 
Hospital, 23-čią liepos. Bus 
palaidota liepos 26-tą Mount 
St. Mary’s kapinėse. Pašarvo
ta pas graborių Garšvą, 231 
Bedford Ave., Brooklyne.

Edward G. Robinson, judžio 
“Confessions of a Nazi Spy’’ 
žvaigždė, prieš vykdamas Eu
ropon atostogų pareiškė ap
lenksiąs Vokietiją, nes nema
nąs, kad jo atostogos ten galė
tų būti smagios.

Šiandien A. Maželio 
Laidotuvės

Alfonsas ' Maželis liepos 25-tą 
d., 2 vai. po pietų, bus išlydė
tas iš graboriaus LeVandos šer
meninės, 337 Union Avė., į En- 
glewoodo, N. J., Brookside ka
pines, kur jau devyni metai il
sisi jo dukrelė Elenutė, buvusi 
tėvų didele viltimi, kol gyveno, 
ir skausmu, kada apleido. Išly
dint kalbės A. Bimba, “L.’’ re
daktorius.

Velionis Maželis gimęs Ute
nos apskrityje, Grybelių kaime. 
Savo jaunatvės keturis metus 
ištarnavo caro .kariuomenėje. 
Grįžęs iš kariuomenės, pabu
vęs metus namie, 1910 metais 
atvyko Brooklynan, o 1911 me
tais persikėlė į Cliffside, N. J., 
kur gyveno iki .keletą metų at
gal. Tačiau buvo nuolatinis šio 
didmiesčio lietuvių darbininkų 
svarbesniųjų susirinkimų ir 
pramogų lankytojas.

Rugpjūčio 2, 1914 m. ve
dė su Marijona Petelauskiūte, 
iš Garnelių kaimo ir už savai
tės būtų minėję 25 metų su
kaktį, jei ne ši nelaimė. Jiedu 
auklėjo dukrelę Eleną, kuri 
mirė liepos 9-tą, 1930 m. Liko 
sūnus Alfonsas, kuris yra jau- 
niausis narys Aido Chore, se
niau lankęs Ateities žiedo vai
kų mokyklėlę. Drg. Maželis 
labai džiaugdavosi savo vai
kų ėjimu jo keliais. Išeidamas 
ligoninėn, nors nežinodamas 
likimo, sakė sūnui: “Paliksiu 
‘Laisvės’ šėrą, būk mano vie
toj ‘L.’ dalininku ir rėmėju, 
jei aš numirsiu.’’ Jis taip pat 
džiaugdavosi, kad jo draugė 
Marijona veikliai dalyvauja 
judėjime, kame jis pats ma
žiau tegalėjo dalyvauti dėl 
darbo (dženitoriaus) sąlygų.

Drg. Maželis visą savo gy 
venimą buvo tarpe pažangių
jų. Nuvykęs Cliffsidėn įstojo 
LSS kuopon ir laike skilimo 
perėjo į Kom. Partiją, kurią 
paliko paskiausio skilimo lai
ku, tačiau likosi darb. judėji
mo rėmėjų eilėse, vis žadėda
mas grižt ir Parti j on.

Priklausė LDS nuo pat įsi“ 
kūrimo, taipgi buvo nuolatinis 
narys Liet. Lit. Draugijoj. Jo 
mirtis yra dideliu nuostoliu 
mūs eilėms ir skaudžiu smū
giu jo šeimai, kuriai reiškiame 
gilią užuojautą ir linkime iš
tvermės pergyventi liūdesį, 
kad sykiu su mumis tęsti to
liau velionio Alfonso paliktą 
darbą. D.

Lietuviams Kriaučiams
Kriaučių 54-to Skyriaus 

pusmetinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 26 d.,, 7:30 
vai. vakaro, Liet. A. P. \Kliu- 
bo salėje, 280 Union Avė. Vi
si nariai malonėkit dalyvauti, 
nes yra daug svarbių dalykų 
dėl apsvarstymo. Taipgi bus 
labai svarbus klausimas, tai 
pinigų davimas nariams.

Sekr. Ch. Neciunskas.

Ankstybieji Brooklyno 
Lietuviai Skirstosi

Liepos 24-tą brooklyniečiai 
išlydėjo į šv. Jono kapines 
Simona Greičiu, viena iš anks- 4- i 7 *•
tybųjų lietuvių, išgyvenusį 
Brooklyne apie 40 metų. Il
gais metais čion gyvenimo, 
dirbdamas pas kriaučius ir 
priklausydamas Liet. Amalga- 
meitų 54-tame Skyriuje, taip
gi šv. Vincento Draugijoj, 
Maspethe, turėjo labai daug 
pažinčių ir pats buvo dauge
liui žinomas. Seniau priklausė 
ir Pil. Kliube.

Velionis ilgai sirgo, išgulė
jo ligoninėj per du metus. 
Paliko nuliūdime žmona An
na, taipgi trys sūnūs, duktė, 
žentas, marti ir du anūkai. Iš 
Lietuvos paėjo Jokubonių kai
mo, žemosios Panemunės pa
rapijos. Reiškiu užuojautą liū
desio ištiktai šeimai.

D.

Lietuvos Verslininkų 
Vadai Brooklyne

Pereitą savaitę į Ameriką 
atvyko būrys Lietuvos versli
ninkų. Jie atvyko kaipo eks
kursantai ir mūsų krašte pa
buvos keletą mėnesių.

Pirmadienį “Laisvę” aplan
kė Lietuvos verslininkų vadai, 
pp. A. Briedis, prekybinirf- 
kų ir pramonininkų laikraščio 
“Verslas” vyriausias redakto
rius, ir dip. kom. Dr. J. Kaš- 
kelis, Kauno verslininkų sky
riaus pirmininkas. Su jais bu
vo Lithuanian-American Im
port and Export Korporacijos 
vedėjas New Yorke p. Grigo
nis.

Trumpai pasikalbėjus, pa
aiškėjo, kad svečiai išbus 
Amerikoje keletą mėnesių ir 
aplankys visą eilę miestų. Pa
skui savo įspūdžius aprašys 
Lietuvos spaudoj.

Liepos 25-tą 300 Policijos 
Departmento tarnautojų pa
kelti į aukštesnius laipsnius.

B. Šaknaitė Sveiksta
Pereito šeštadienio vakare 

teko man būti pas dd. J. ir B. 
Sukackus. Drg. B. Sukackienė- 
Šalinaitė jau vaikštinėja ir at
gauna sveikatą. Nors liga ją 
ir apvargino, bet ūpe ir ener
gijoj n e n u p u o lusi. Baigus 
trumpą pasikalbėjimą LMS 
reikalais, kompozitorė jautriai 
paskambino mums su d. Su
kacku “America Singing’’ ir 
“Derlius.”

Už savaitės-kitos, manau, ji 
pilnai sudrųtės.

Lauktina! ,
Proncė.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restauracija su 

pilnom gėrimų (degtinė, vy
nai ir alaus) laisnėm. Puiki 
salė (Hali) tinkama baliam, 
vestuvėm ir visokiom parėm. 
Salėje kliubai laiko mitingus 
po 2 kartu į mėnesį. Randą 
veik visą apmoka draugijos, 
kurios laiko susirinkimus. Ly- 
są galima pasidaryti ant tiek 
laiko kiek tik norėsite. Par
duosime pigiai, nes savininkas 
dėl nesveikatos šeimoje turi 
greit apleisti šią apylinkę ir 
vykti į sausesnį klimatą. Ši 
vieta yra artimoje Brooklyno 
apylinkėje, apie 10 minučių 
mašina važiuojama nuo Pa
saulinės Parodos. Vieta apgy
venta įvairiom tautom, keturi 
metai kaip tas"pats savininkas 
daro biznį su pilnu pasiseki
mu. Kreipkitės į “Laisves” 
ofisą, 427* Lorimer St., Brook
lyn, N. Y.

(171-176)

Jennie Merck, 52 m., iššoko 
nuo 9-to aukšto 251 W. 89th 
St. N. Y., kur ji buvo laikinai 
apsigyvenus. Užsimušė.

Albert Rich, 187-13 Beach
75th St., buvo milioninis ke
leivis, pervažiavęs Cross Bay 
Tiltą, kuris atidarytas birželio 
3, šių metų.

TURIME SUKELTI PINIGŲ

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 
bus brangesni šį rudenį.

Štai kai kurios mūsų kainos!
Siūtai ar Overkautai vertės $20.00, dabar...

ir audimai

Siūtai ar Overkautai vertės $22.50, dabar..

Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar..

$14.50
$16.50
$18.50

Sidney Franklyn nori atida
ryt bulių kautynes Pasaulinėj 
Parodoj.

Lankėsi “Laisvėje”
Pirmadienį lankėsi “L.“ ir 

LDS įstaigose Juozas Krasaus
kas, Antanas Neviackas ir A. 
Later, iš Norwood, Mass. Su 
jais sykiu atvyko ir Mrs. Ne
viackas. Svečiuojasi pas Pet
ronėlę Urbaitis, “Laisvės” kai- 
minką. Krasauskas paaukojo 
$2 “Laisvės” Reikalams.

Svečiai atvyko sekmadienį 
ir bus čia iki šeštadieniui. Di
džiumą laiko mano praleisti 
Pasaulinėje Parodoje.

Vieši Brooklyne*
Antanas ir Ona Dailydėnai 

iš Seattle, Wash., vieši pas 
laisviečius J. ir A. Visockius. 
Jie aplankė Onos tėvą, Vladą 
Krasauską, Lawrence, Mass. 
Pakelyje sustojo Brooklyne 
keletai dienų, nori pilnai pa
matyti’ Pasaulio Parodą, Iš jau 
matyto, svečiams labiausia pa
tikęs Sovietų Pavilionas.

Pasaulio Parodos koncesio- 
nieriai jau sumokėję miestui 
taksais nuo pardavimų $33,- 
000.

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

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.

RANDAVOJIMAI
KAMBARYS vienam vyrui, šiltas 

vanduo ir garu šildomi kambariai. 
Gera apylinkė ir nebrangi randa. 
Namas randasi 111th St., Richmond 
Hill. Kuriam reikia tokio kambario, 
tegul kreipiasi: 86-38 — 111th St., 
Richmond Hill, L. I. Valandos: nuo 
5 vai. iki 8 vai. vakare.

(170-171)

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

Puiki medine dėžute apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brdoklyn, 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 

nuolaida.

KADA BŪSITE NEW YORKE

Norėdami gauti visokias informacija, apie pasaulinę pare 
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į 

Lietuvių Centrą

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672
JURGIS KARPUS
\ Kliubo Gaspadorius

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES “LAISVĖJE”

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

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 kaiųą.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name
*$“• •it* *8*

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.




