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Kelios dienos atgal bai
sioje trokų nelaimėje žuvo 
chicagietis jaunas komunis
tas, veikėjas ir kovotojas 
d. F. Adomėlis. Daug troš
kimų ir vilčių nusinešė į 

. šaltus kapus. Lietuvių dar
bininkų judėjimas neteko 
stambios ir daug žadančios 
figūros.

—o—
Iš gyvųjų tarpo amžinai 

mirtis išbraukė norwoodie- 
tį draugą Sarapą. Aš jį as
meniškai pažinau daug me
tų. Tai buvo nepaprastai 
gražaus charakterio veiklus 
draugas. Komunistų Parti
ja buvo dalimi jo gyvenimo. 
Jokios audros nei asmeniš
ko gyvenimo, nei politinės, 
neišmušė jo iš pasirinkto 
kovingo kelio.

Drg. Sarapo mirtis pali
ko didoką spragą ypač 
Naujosios Anglijos komu
nistų veikloje.

Brooklyne vakar palaido
jome nuoširdų darbininkų 
judėjimo dalyvį drg. Maže-

ne
li
po

Mūsų kovingos eilės 
tėja. Tai nelaimės, tai 
gos, tai senatvė vieną 
kitam išrauna iš gyvųjų 
tarpo gerus, nuoširdžius 
draugus. Bandykime už
kaišioti paliktas spragas 
naujais kovotojais.

—o—
Liepos 29 ir 30 dienomis 

Brooklyne turėsime platų 
pasitarimą su draugais iš 
kolonijų. Pasitarimą šaukia 
Lietuvių Komunistų Centro 
Biuras.

Prieš mūsų judėjimą su- 
sikuopė daugybė be galo 
rimtų problemų. Jas reikia 
pasverti ir išrišti. Joms rei
kia mobilizuotis.

Susirinkęs didokas būre
lis veiklių draugų, padės 
Centro Biurui nutiesti gai
res.

—o—
Kai svetimos klasės žmo

gus dergia ir skriaudžia 
darbo žmogų, dar “pusė bė-\ 
dos,” dar netaip baisiai pik
ta. Taip jau “turi būt!...” 
Bet kažin kodėl daug pik
čiau ir liūdniau pasidaro, 
kai pamatai arba išgirsti tą 
patį lietuviškų utėlių suės
tą skurdžių niekinant ir 
dergiant tos pačios klasės 
brolius ir seseris.

“°“Taip elgiasi “Vienybės 
redaktorius Stasys Vitaitią. 
Liepos 24 dienos jo editori
alas toks žiaurus, toks pie
tas, toks nežmoniškas, jog 
jį perskaitęs, nebegali tfc 
vyro suprasti. Kuom gi jani 
nusidėjo tie WPA darbinin- 

r kai, kurie taip desperatiš
kai, taip sunkiose sąlygose 
bando išgelbėti savo dar
bus, savo duoną, savo šei
mas, savo patį gyvenimą 
Jis juos ėda ir niekina,— 
niekina, kam jie gulėjimu ir 
nusilenkimu nepriima jiems( 
kertamų Washingtono po-/ 
nų smūgių. \

Ponas Vitaitis juk nėra 
joks turčius. Kadaise dat 
anglį kasė. Juk ir dabar 
tėra paprastas inteligentė
lis, tik šiek tiek daugiau 
prasitrynęs Q už paprastą 
darbininką, tik šiaip taiį

CIO Organizuoja 
2,000,000 S t at y- 

bos Darbininkų

Washington. — CIO uni
jų centras paskelbė vajų su- 
organizuot du milionus dar
bininkų, dirbančių statybos 
pramonėje į industrinę uni
ją. Šios organizacijos pir
mininku paskirtas A. D. 
Lewis, brolis J. L. Lewiso, 
CIO prezidento.

Lenkija Negauna Grei
tos Paskolos iš Angly

prašė paskolos 
reikalavo teisės 
tais pinigais ka-

London. — Anglų valdžia 
buvo žadėjus paskolint Len
kijai 25 milionus dolerių pi
nigais, bet nesiskubina. An
glijos iždo ministeris J. Si
mon pareiškė, jog ši pasko
la negalės būt nutarta da
bartinėje seimo sesijoje. O 
seimas užsidarys rugpjūčio 
4 d.

Lenkija 
auksu ir 
pirkt sau
rinius ir technikinius reik
menis iš bile šalies. Angli
jos valdovai siūlė paskolą 
tiktai popieriniais pinigais, 
svarais sterlingų, ir spyrė
si, kad Lenkija tokius reik
menis pirktų tiktai iš Ang
lijos ir Franci jos. — Mat, 
ir Franci ja prišidėsianti 
prie paskolos Lenkijai.

Sakoma, kad Lenkija jau pvjena 
sutinkanti, kad Anglija ir jeigu 
Francija turėtų šiek tiek . ■ -
balso, kur ir ką Lenkija jeigu 
pirks už tuos pinigus. Bet|. - - 
Lenkų valdžia ir dabar rei- Estiji’ ar Finiją
kalauja paskolos auksu, 
ne “bumaškomis.”
$40,000,000 Kreditas—Bai

gas Lenkijai
» Anglija yra pasiūlius Len
kijai 40 milionų dolerių kre
dito, už kurį Lenkija galė
tų bargan iš Anglijos pirkt 
ginklus ir amuniciją. Šiam 
Kreditui-bargui tai nebūsią 
kliūčių, kaip sako Anglijos 
iždo ministeris.

0

Misionierius Ragina 
Boikotuot Japoniją

Greenwich, Conn. — Su
grįžęs iš Chinijos, amerikie
tis misionierius dr. W. H. 
Judd sakė: Amerika turėtų 
sustabdyt pardavinėjimą 
Japonijai bet kokių reikme
nų ir nepirkt jokių Japoni
jos dirbinių; tai būtų ge
riausias būdas padėt Chini- 
jai.

pramokęs lietuviškai rašy
ti.

Bet, ot, dergia savo lizdą 
ir tiek.

Aš esu giliai įsitikinęs, 
kad “V.” redaktorius nesi- 
vaduoja savo įsitikinimais. 
Aš nenoriu tikėti, jog buvęs 
darbininkas ir dabar gyve
nąs darbo žmonių “švietk 
mu” žmogus galėtų turėti 
tokius nevertingus įsitiky 
nimus.

Sovietai Turi Galingą 
Karo Laivyną Atmušt 

Japoniją
Tolimųjų Rytų Vandenyse Sovietai Sutelkė per 100 Sub- 

marinų ir Įvairių Kitų Karinių Laivų

komisaras 
karinio laivyno, 
dvidešimčiai tūks- 
žmoniu Kultūros c

Maskva. — Admirolas N. 
G. Kuznecovas 
Sovietu 
kalbėjo 
tančiu
Parke, ir pabrėžė, jog So
vietinis laivynas jau yra ga
bus atmušt bile priešo už
puolimą iš jūrų pusės.

Tolimuose Rytuose, zkur 
Japonija grasina sovieti
niam Sibirui, yra sutelkta 
daugiau kaip šimtas Sovie
tų submarinų ir kitų karo 
laivų, neskaitant mažųjų 
torpedlaivių, sakė Kuzneco
vas: “Sovietų laivynas da-

ANGLIJA IR FRANCIJA ŽADA SIŲST SAVO 
KARINIUS ATSTOVUS Į MASKVA, PLANUOT 

BENDRA APSIGYNIMA SU SOVIETAIS

“ŠALTI” PLĖŠIKAI

London. — Anglija ir 
Franci j a rengiasi pasiųst
savo karinius atstovus į 
Maskvą, kaip praneša Uni
ted Press. Ten jie sykiu su 
viršininkais Sovietų gene- 
ralio štabo tartusi, kokius 
žingsnius turėtų daryt kie- 

iš šių trijų šalių, 
Hitleris-Mussolinis 

užpultų bent vieną iš jų ar- 
l naziai žygiuotų 

prieš Lenkiją, Rumuniją,

ten nazišką val-

jau trys mėne- 
reikalauja, kad

Tuo tarpu Anglija ir 
Francija vis dar atmeta 
Sovietų reikalavimą išvien 
veikt prieš nazius, jeigu 
naziai užpultų Latviją, Es
tiją bei Finiją “iš vidaus,” 
tai yra, jeigu Hitleris per 
savo agentus mėgintų pa
daryti politinį perversmą 
Latvijoj, Estijoj ar Finijoj 
ir įsteigt 
džią.

Sovietai 
šiai kaip 
bevedant derybas su Angli
ja ir Franci j a dėlei bendro 
apsigynimo, generaliai šta
bai šių trijų šalių taipgi tu
rėtų išdirbti planus, rodan
čius, ką ir kur darytų An- 
glija-Francija ir Sovietų 
Sąjunga, jeigu Hitleris-Mu- 
ssolinis užpultų bile vieną 
iš jų trijų arba bet kurį ki
tą, jų saugomą kraštą.

Tik dabar Anglijos val
džia, dar pirmą kartą atro

do sutinkanti siųst savo ka
irinius žinovus tartis su So
vietų generaliu štabu, kaip

New York, liep. 26. —Ge- 
su nusižudė biznierius R. J. 
Leroy.

Eksplozija pritvinkusio 
geso suardė dar tris apart- 
mentus, po num, 78 Man
hattan Avė.

ORAS
Vis karšta. Gal bus per

kūnija vakare ar naktį.

bar turi daugiau submari
nų, negu bet kuri kita šalis 
pasaulyje. Skaičius Sovietų 
submarinų viršija skaičių 
Vokietijos ir Japonijos sub
marinų, imant juos sykiu.”

Sveti mšaliai tėmytojai, 
kurie stebėjo Sovietų kari
nio laivyno manevrus Bal
tijos Jūroje, sako, 
vietinis laivynas 
gerą ’spūdį;” jog 
jūrininkai veikia 
nuotai, yra gabūs ir mitrūs, 
o sovietiniai karo laivai 
tvarkūs ir švarūs.

jog so- 
“padarė 
Sovietu c 
discipli-

suderint šių trijų valstybių 
veiksmus bendram jų apsi
gynimui.

Trys Ispanijos Genero 
lai Reikalauja Per- 

tvarkyt Valdžią
Hendaye, Franc. - Ispa

nijos pasienis. — Praneša
ma, jog Ispanijos generolai 
de Llano, J. Yague, Solcha- 
ga ir finansų ministeris A. 
Amado reikalauja, kad dik
tatorius 
valdžios 
Sunerį,

Franco išmestų iš 
savo švogerį R. S. 
vidaus reikalu mi- C

Suneris yra Mussolinio 
pakalikas ir stengiasi kuo 
varžiausiai surišt Ispaniją 
su Italija tarptautinėj po-

Be to, minimi generolai 
reikalauja įkurt karinį di- 
rektoriatą, kuris valdytų Is
paniją ir iššluotų iš valdžios 
visus falangistus-fašistus. 
Šie generolai sako, jog ša
liai turi vadovauti tik žmo
nės, kurie stoja už visišką 
Ispanijos nepriklausomybę 
nuo kitų kraštų; o falan- 
gistai stengiasi politiniai 
pririšt Ispaniją prie Itali
jos.

(Pagal pirmesnius prane
šimus/ diktatorius Franco 
pavarė generolus Llano ir 
Yague iš jų komandų ir pa
žemino juos tarnyboj. Jie
du gi buvo vieni iš žymiau
sių karo komandierių prieš 
liaudišką Ispanijos respu
bliką.)

Washington, liep. 26. — 
Pranešama, kad Jungtiniu 
Valstijų senatas, “turbūt,” 
panaikins draugiškumo su
tartį su Japonija. Ta su
tartis buvo pasirašyta 1911 
metais.

Tientsin. — Japonai karo 
laivais užblokadavo Angli
jos ir Franci jos koncesijas 
.saloje Shameen, Pearl upė
je, prie Kantono. Japonija 
palaiko blokadą prieš An
glų koncesiją Tientsine ir 
užblokaduoja dar kitas jų 
koncesijas Chinijoj.

Naziy Karo Lėktuvai 
Skraido apie Angliją
London. — Per paskuti

nes kelias savaites kariniai 
Vokietijos lėktuvai daug 
skraidė Anglijos pakraš
čiais. Spėjama, jog kai ku
rie naziu orlaiviai lakstė ir 
virš pakraštinių Anglijos 
miestų. Taip rašo Anglijos 
oro kapitonas N. MacMil
lan dienraštyj “Daily Mail.”

Philadelphia, Pa. — Trys 
plėšikai, grūmodami revol
veriais, atėmė 8 dolerius iš 
“aiskrymo” pardavinėtojo 
Cl. Everetto. “Gana karšta 
naktis,” pastebėjo vienas i 
plėšikas, ir pagrobė iš Ev
eretto dar keturias kvortas 
“aiskrymo.”

Po to plėšikai “nurūko” 
savais keliais.

TOKIO, liep. 26. — Ja
ponija Įvedė griežtą karo 
stovį Manchukuo krašte 
prieš Sovietus ir Liaudišką-į 
ją Išlaukinę Mongoliją. Mo
bilizuoja atsarginius karei
vius (rezervus) karui šia
me fronte.

TOKIO, liep. 26. — Siau
čia artilerijos mūšiai japo
nų su Sovietiniais raudon
armiečiais ir i________  išlaukiniais sėkmingiau, negu kaizerio 
mongolais palei Chalkos s u b m a r inai pasauliniame 

, būk kare.upę. Japonai giriasi 
jie nušovę žemyn “58 rusiš
kus lėktuvus,” o iš savo pu
sės praradę “tiktai du.”

—o—
Peiping, Chinija. — Ame

rikos ambasadorius užpro
testavo Japonijos ambasa
doriui, kad japonų kareiviai 
mušė amerikietį kunigą ka
talikų misionierių D. Scan- 
nellį ir amerikoną A. E. 
Smithbergerj, sportų moky
toją Fujen Universitete.

—o—
New York, liep. 26. — 

Sausra padarė jau desėtkus 
milionų dolerių nuostolių 
laukams ir daržams šiauri
nėje dalyje šios valstijos ir 
New Jersey, Marylande, 
Penna, ir Naujosios Angli
jos valstijose.

—o—
Glacier, Wash. — Jau at

rasti lavonai visų šešių stu
denčių ir studentų, kurie 
buvo ūmai sniegais užgriū
ti Baker kalne.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Anglija Visai Prara 
do Garbę, Išduoda 
ma Chinus Japonijai

Anglų Valdovai Sulaužė 9-nių Valstybių Sutartį, Sutrem
pė T. Lygos Įstatus, Atsiklaupė prieš Japonus

Paryžius. — Chinijos am
basadorius Franci j ai, dak
taras V. K. Wellington Koo 
karčiai kritikavo Angliją, 
kad jinai pripažino Japoni
jai teisę užkariaut ir val
dyt Chiniją. Pagal dabar
tinę sutartį su Japonija, 
Ar^lų valdžia šiurkščiai ir 
sužiniai laužo pirmesnę de
vynių valstybių sutartį, ku
rią buvo pasirašius pati An
glija. O devynių valstybių 
sutartis “užtikrino” Chini- 
jai čielybę, neliečiamybę ir 
nepriklausomybę. Dabarti
niu susiderėjimu su Japoni
ja Anglų valdovai laužo ir

ANGLU SEIMO ATSTOVAI PASIPIKTINĘ SAVO 
VALDŽIA, KAD JI IŠDAVĖ CHINIJA

IR SIŪLE NAZIAMS PASKOLĄ ”
London. — Įvairių parti- 

| jų atstovai Anglijos seime 
reikalavo, kad valdžia syki

Vokietijos Naziai Sub- 
marinais Gąsdiną An-

uz- 
ma-

Berlin. — Vokietija 
baigė savo submarinų

i nevrus Baltijos Jūroje. Da
lyvavo visi nazių submari- 
nai, apie 71.

Nazių laikraščiai krykš
tauja iš džiaugsmo, kad Vo
kietijos submarinai, girdi, 
galėtų užblokaduot Angliją. 
Manevruose tie submarinai 
esą parodę, kad ( jie galį 
skandint priešų laivus dar

Anglija Neapginsianti Len
kijos ir Baltijos Kraštų, 

Sako Naziai
Nazių spauda paskučiau

siai niekina Lenkijos gabu
mą gintis ir tvirtina, kad 
Anglija jokiu būdu negalė
tų atsiust * savo kariuome
nės į talką Lenkijai. Hitle
rininkai sykiu skelbia, kad 
Anglija tikrumoj neturinti 
net intencijos gint Lenkiją. 
Pasak jų, tai Anglija ir 
Franci ja tik džiaugtųsi, jei
gu pačios galėtų apsigint 
nuo Vokietijos.

Naziai pranašauja ve ką: 
Kaip Anglija buvo privers
ta. pripažint Japoniją vieš
pačiu Chinijoj, taip Anglija 
turėsianti pripažint ir na- 
zius viešpačiais kaimyniš
kuose Vokietijai kraštuose 
(suprask, Lenkijoj, Lietu
voj, Latvijoj ir kitose Bal
tijos šalyse.)

Ruoškimės prie va
sarinių p a r e n g imu 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Tautų Lygos įstatus, nors 
Anglija dar tebėra Lygos 
nare.

Dabar padarytąja sutar- 
čia su Japonais, Anglija 
parduoda savo garbę-hono- 
rą, sako dr. Koo. Jinai gė
dingai užmiršta, kaip japo
nai išniekino Anglijos pi
liečius, nuogai nurengdami 
anglus ir angles Tientsine.

Chungking, Chinija. — 
Užsieninė Chinijos ministe
rija išleido viešą pareiški
mą, kur stebisi, kaip Angli
ja išdavė Chiniją ir nusiže
mino prieš Japoniją.

kas savaitė ar dvi savaitės 
sušauktų seimo posėdį »po._ 
to, kai seimas rugp. 4 d. už
darys reguliares savo sesi
jas. Atstovai nurodė, kad 
po seimo užsidarymo galės 
dar padidėt karo pavojus; 
ir jei seimas susirinktų kar
tą per savaitę ar dvi, tai jis 
galėtų prižiūrėt valdžios 
politiką.

Anglijos, ministeris pir
mininkas Chamberlain at
metė tuos r e i k a 1 a v i mus 
šaukt nepaprastus seimo 
posėdžius.

Daugelis Anglijos seimo 
narių, ne tik kairesnieji, bet 
ir dešinieji - konservatai, 
yra labai nepasitenkinę, kad 
valdžia padarė sutartį su 
Japonija, kur Japonijai 
duoda faktinai visą valią 
prieš Chiniją.

1 Didelis skaičius Anglų 
seimo atstovų iš įvairių 
partijų yra pasipiktinę, kad 
ministeris Hudson žadėjo 
Vokietijai penkis bilionūs 
dolerių paskolos, “pirkt tai
ką iš Hitlerio.”

Anglijos premjeras Cham
berlain, vanojamas protes
tais iš visų pusių, aiškino
si Seime, būk ministeris 
Hudson tik “asmeniškai” 
siūlęs tokią paskolą Vokie
tijai; būk Hudson tik “pri
vačiai” su Hitlerio preky
bos atstovu Wohlthatu iš
dirbęs planą paskolos na- 
ziams.

Bet tie seimo atstovai ne
tiki Chamberlaino aiškini
mais. Jie tiki ministerio 
Hudsono pareiškimu, kad 
jis tik su premjero Cham- ' 
berlaino pritarimu siūlė Vo
kietijai tą milžinišką pa
skolą mainais už Hitlerio 
prižadą, kad naziai tada 
“neužpulsią” daugiau jokioj 
šalies.
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plėšikiškus toj šalyj žygius ir pažada 
nekenkti “Japonijos interesams” Chipi- 
joj.

Jau prieš tūlą laiką’ ėjo kalbų, kad 
Chamberlainas nusileis Japonijos impe
rialistams ir jų užgaidas bandys paten
kinti. Daugelis manė, kad tai bus tik 
tušti gandai. Dabar, pasirodo, jog tie 
gandai, tos kalbos nebuvo be pagrindo.

Kas sekė Anglijos konservatorių po
litiką per pastaruosius kelis metus, iš to 
viso nesistebės. Anglijos valdžia išdavė 
Ispanijos demokratiją, ji išdavė Čecho- 
slovakiją Vokietijai, ji išduoda Chiniją 
Japonijos plėšikams—Chiniją, su kuria 
Anglija pastarais laikais palaikė neva 
draugiškiausius santykius.

Dabar gal būt kiekvienam jau bus aiš
ku, kodėl tarpe Anglijos ir Sovietų Są
jungos derybos eina taip nesklandžiai. 
Mus tas niekad nestebino; mus tik ste
bino tas faktas, kad Sovietų vyriausybė 
turi tiek daug kantrumo derėtis, tartis 
su tokia valdžia, kaip Chamberlaino.

Raudonojo Laivyno Diena

“Pasiutęs Šuo”
“Britanija turi žinoti, kad Japonija 

dabar yra pasiutęs šuo, pasirengęs kąsti 
savo buvusį geradėją.”

Šitaip pasakė Chinijos vadas, Chiang- 
kai-šekas, kalbėdamas apie Britanijos 
nusileidimus Japonijos imperialistams 
Chinijoj. Tai stipri kalba ir ji tu r daug 
pagrindo. Pasiutęs šuo yra Vokietijos 
nazizmas, pasiutęs šuo yra Italijos fa
šizmas, pasiutęs šuo yra ir Japonijos im
perializmas.

Bet nepaisant to, Anglijos valdžia tuos 
pasiutusius šunis maitina, glosto, poselė- 
ja. Kai tik jie atsigriebia, tuojau bando 
tai pačiai Anglijai savo nuodingais dan
timis griebti už kojos.

Kodėl gi Anglijos valdžia tatai daro? 
Kodėl gi ji taip gražiai glosto, maitina 
pasiutusius šunis? Kaip jau ne kartą 
buvo rašyta, Anglijos konservatoriai, 
matyt, labai išsigandę komunizmo. Jie 
savo tarpe seniau kalbėjo, būk, jei Ispa
nijos respublika laimės, tai ten įsisteigs 
komunizmas. Dabar, matyt, jie mano, 
jei Chinijos liaudis laimės, tai ten įsi
steigs komunizmas. Dėlto Chamberlai- 
nas ir daro viską, kad padėjus fašizmui, 
agresoriams.

Tuo pačiu sykiu kiekvienas protaująs 
žmogus žino, kad nei Ispanijos respubli
ka nesirengė įvesti krašte komunizmo, 
neigi to siekiasi suvienyta Chinijos liau
dis.

Tamsūs Šešėliai
Einamajam Kalifornijos darbininkų 

vado, Harry Bridges’o, tyrinėjime (ku
ris tęsiasi San Franciscoj) pasirodo vie
nas įdomus dalykas: beveik kiekvienas 
valdžios liudininkas yra pasižymėjęs ko
kia nors šelmyste,—dažniausia vagyste. 
Na, ir tos rūšies tamsių šešėlių liudiji
mus valdžia ima už gryną pinigą!

Tie žmonės (jei tai galima juos taip 
vadinti) liudija todėl, kad jiems yra už 
tai užmokėta. O jiems užmoka niekas 
kitas, kaip tik laivų savininkai, kurie 
taip labai neapkenčia Harry Bridges’o, 
kuris suorganizavo ir vadovauja laiva- 
krovius. Laivų savininkams ši byla kaš
tuos šimtus tūkstančių dolerių. Jiems, 
mat, lengviau išleisti šimtus tūkstančių 
(ir net milionus) dolerių šnipams užlai
kyti, negu pakelti darbininkams algas.

Išdavystė Po Išdavystės
Kaip paaiški, tai Chamberlaino val

džia jau padarė ir kitą išdavystę: šiuo 
kartu ji užgiria įsigalėjimą Japonijos 
Chinijoj, užgiria Japonijos imperialistų

Židikų $20,000,000 Loterija 
“Rogers Paminklui”

Boston, Mass. — Gauja 
žulikų prisidirbo tonus lote
rijos tikietų, neva kaip “pa
triotiški visuomenės veikė
jai,” kad “pastatyt tinkamą 
paminklą” velioniui Will 
Rogers’ui, garsiam laikraš
tiniam rašytojui if judamų
jų paveikslų aktoriui. Tie 
žulikai su laimėjimų tikie- 
tais planavo išliežt iš pu
blikos 20 milionų dolerių, 
kaip parodo šalies valdžios

Iš Tikrųjų Smagi Žinia
Uruguajaus lietuvių darbininkų laik

raštis “Darbas” praneša:
“Urugvajaus lietuvių kolonija su di

džiausiu įdomumu laukia 1 liepos, visų 
lietuviškų organizacijų atstovų susirin
kimo.

“Tai bus lyg seimas, kuris išrinks ne
va valdžią lietuviams Urugvajuje. Ta
čiau toji valdžia užsiims ne represinių 
įstatymų leidimu, bet turės paskyrimą 
rūpintis kultūrine, medžiagine, bei dva
sine mūsų kolonijos gerove. Ji turės 
čia gyvenančius lietuvius vesti prie kil
niausių jų siekimų.

■“Bendro Fronto sekretorius mums pra
neša, kad kasdien gauna naujų, labai pa
lankiai atsiliepiančių laiškų, kuriais svei
kinamas ir užginamas šis vienybės žy
gis. Pavieniai asmenys taip pat labai 
įdomaujasi šiuo dalyku.

“Atstovai esą pakviesti laiškais ir per 
spaudą. Šiame susirinkime galės daly
vauti ir svečių.”

Tai gražus žygis ir jis tenka tik pa
sveikinti. '

Dar Dėl J. Jurginio
“Vienybės” redaktorius išpyškino ilgą 

straipsnį dėl “L. Žinių” pastabos (ji til
po “Laisvėje”) apie žurnalistą J. Jurgi
nį. P-nas Vitaitis guodžiasi, būk jį ir jo 
kolegas liaudininkų laikraštis šmeižląs. 
Kur ir kaip vienybiečiai buvo apšmeižti, 
aišku, jis nepasako.

Dėlto, kad p. Jurginis Amerikoje pa
sakė keletą apie Lietuvą kalbų, dėlto, 
kad jis parašo kai kada į “Laisvę,” kaip 
jam atrodo Amerika, tai “Vienybė” pra
dėjo prieš tą žmogų varyti visokias in
sinuacijas. To visko tikslas yra žinomas. 
Tatai matydamos, “L. Žinios” padarė 
“Vienybei” pastabą labai tikslią.

Kiek mums yra žinoma, tai žurnalis
tas Jurginis yra davęs pažadų kalbėti 
bile organizacijai, kuri tik jam prakal
bas suruoš. Jeigu ta proga pasinaudoja 
kultūrinės organizacijos, kurios savo ide
ologija skiriasi nuo “Vienybės” ideolo
gijos, tai ne to žmogaus kaltė.

“Vienybė” dar ir tai turi žinoti, kad 
p. Jurginis—pirmas žurnalistas, rašąs 
Lietuvos pažangiąja! spaudai (“L. Ž.,” 
“Kultūrai,” “Mūsų Jaunimui,” social
demokratų “Minčiai” ir kitiems), ką 
lankosi Amerikoje. Dėlto jo kalba įdo
mesnė ir patrauklesnė, negu tautininkų 
tūzų, kurių klausyti niekas nenorėjo ir 
nebenori.

Sovietų Sąjungoj liepos 
24 dieną apvaikščiojo Rau
donojo Karo Laivyno Die
ną. Sovietų šalis paminėjo 
rusų laivyno istorines tra
dicijas ir tuo kartu padarė 
planus išbūdavo  j imui galin
giausio pasaulyje jūrų lai
vyno.

Sovietų Sąjunga nenori 
karo, jos Raudonoji Armi
ja, Raudonasis Laivynas, 
Oro Laivynas ir visos ka
rinės jėgos nėra budavoja- 
mos ką nors užpulti, pa
vergti, bet apsiginti nuo 
karo agresorių ir pastoti 
kelią užpuolikų žygiams 
prieš mažesnes šalis. Ir da
bar Japonijos imperialistai 
ne vien vilkiškai puola Mon
golijos pasienius, bet tuo 
pat kartu jie sutraukė ka
ro laivyną prieš Sovietų 
Sąjungą prie Sachalino sa
los ir prieš Vladivostoką. Iš 
to yra aišku, kad Sovietai 
turi būti prisirengę ne vien 
sausžemyj, ore, bet ir jūro
se. Labai teisingai sakė drg. 
Molotovas:

“Mes turime skaitytis su 
tuo, kad mūsų šalis didelė, 
kad jos sienas plauna jūros 
ant labai ilgų rubežių, ir tas 
mums visada primena, kad 
mūsų laivynas turi būti ga
lingas ir stiprus. Tą mums 
primena ir kapitalistinės 
valstybės, kurios paskuti
niais metais labai išplėtė 
karo laivų būdavo j imą.”

Taip, Sovietų Sąjungos 
rubežiai turi 65,000 kilome
trų. Iš to skaičiaus 47,000 
kilometrų yra vandens ru- 
bežiais. Vien su Japonija 
kelis tūkst. kilom, vandens 
rubežių turi Sovietų šalis. 
Tas sako, kad jai reikalin
gas stiprus laivynas.
Rusų Laivyno Tradicijos
Rusijos laivynas įsteigtas 

Petro Didžiojo. Nei vienos 
šalies jūrų laivynas neturi 
tiek garbingų tradicijų, 
kaip rusų. Per virš 200 me
tų jis turėjo 23 dideles ko
vas. Ir 20 kovų jis laimėjo, 
būtent: Gongut, kuri įvy
ko rugpjūčio 7 dieną, 1714 
metais, kur buvo sumušti 
švedai ir paskui sekė: Ezel, 
Grengham, česma, Patras, 
Očakov, Fedonisi, Gogland, 
Očakov, Rochelsam, Kere, 
Revel, Vyborg, Gadžibei, 
Kalarkija, Afon, Navarin,

Brailov, Sinop ir Petropav
lovsk kovos, šiose kovose 
iš rusų pūsės dalyvavo 588 
laivai, o prieš juos mušėsi 
815 priešų laivai. Rusai bu
vo pergalėtojai. Priešai ne
teko 206 laivus nuskandy- 
tais, rusai tik 3; rusai suė
mė priešų 75 laivus, o prie
šai rusų tik vieną laivą. To
kios pasekmės. Tiesa, ru
sai per 200 metų iš 23 jū
rų kovų pralaimėjo tris— 
antrą mūšį prie Rochelsam, 
prie Aspe ir Cusimoj. Bet 
iš 23 kovų 20 jie laimėjo. 
Mušė didesnį priešo laivų 
kiekį. Tas turėtų priminti 
japonams, vokiečiams ir ki
tiems, kurie ruošiasi pulti 
Sovietus, kad jie bus dar 
griežčiau ir kiečiau muša
mi, jeigu išdrįs užpulti. 
Cusimos nelaimė nieko ben
dro neturi su rusų laivyno 
garbingomis trad icijomis, 
tai carizmo šunvotė. Kartu 
su carizmu liko palaidotos 
ir tokios rusų liaudies šun
votės.

Revoliucinės Tradicijos
Rusų laivynas turi ir gar

bingiausias r e v o 1 i u c ines 
tradicijas kovoj už darbo 
žmonijos laisvę. Kam nėra 
žinomi garsūs sukilimai 
š a r v u o č io “Potiomkino,” 
kruzerio “Očakovo” ir kitų 
karo laivų? Iš rusų revoliu
cinių tradicijų mokinosi vo
kiečiai jūreiviai, kurie 1918 
metais pirmieji sukilo prieš 
kaizerį. Iš jų tradicijų mo
kėsi anglai kovodami už 
geresnes sąlygas.

Revoliucijos kovose, caro 
ir Kerenskio nuvertime ru
sų karo laivyno jūreiviai 
buvo pirmieji. Kruzeris 
“Aurora” savo kanuolių 
griausmu privertė drebėti 
Kerenskio ministerius Žie
mos Palociuj. Jūreiviai da
vė dešimtis tūkstančių drą
siausių ir labiausiai pasi
šventusių kovotojų įvai
riems frontams piliečių ka
re. Labai tankiai buvo ga
lima matyti jūreivius raitus 
ant arklių pirmuose raitari- 
jos pulkuose, kada to buvo 
reikalaš.

O kada vokiečiai imperi
alistai siekė suimti rusų ka
ro laivyną Helsingforso 
prieplaukoj, tai rusų jūrei
viai ir jų vadai atliko dar 
niekados istorijoj negirdė-

agentai. Dabar Bostone 
federalis prisiekdintųjų tei
smas perkratinėja visą tą 
apgavystę.

Loterijos žulikų centras 
buvo Chicago j, bet jie turė
jo savo skyrius-raštines 
dvidešimtyje valstijų. Ir 
vien tik paštų inspektoriai 
sučiupo šešis tonus tos lo
terijos tikietų.

Skaičiuojama, kad loteri
jos mekleriai jau išsuko 
šimtus tūkstančių dolerių iš 
biznierių ir šiaip lengvati
kių žmonių.

Naziai Užgrobė Didžio Mu
ziko Strausso Palikimą
Viena. — Nazių valdžia 

šiame mieste užgrobė pali
kimą Johanno Strausso, di
džio muziko, kuris vadina
mas “valcų karalium.” Jis 
mirė 1899 m., ir jo nuosavy
bė ir pelnai nuo parduoda
mų jo muzikos kūrinių ati
teko Strausso podukrai Ali- 
cei Meyssner-Strauss.

Naziai dabar atėmė iš jos 
visą palikimą todėl, kad jos 
tėvas buvęs žydas.

pabėgti iš fabriko ir pasislėpti, jei užpultų Vokie
tijos nazių orlaiviai su bombomis.

tą ledo kelionę, kur jie pra
simušė per ledus ir išvedė 
iš Helsingforso į Kronšta- 
dą 211 laivų per užšalusią 
Finijos užlają, tame skai
čiuje: 6 šarvuočius; 5 kru- 
zerius; 54 minininkus; 12 
submarinų; 10 minų šalvi- 
kų; 5 minų statytojus; 15 
sargybos laivus; 48 pagel- 
binius laivus; 25 transpor
tus ir traukikus; 7 ledlau
žius ir nemažai kitokių.

Kada Juodųjų Jūrų lai
vynas buvo prispirtas, tai 
jis, vieton pasiduot priešui, 
pačių jūreivių buvo nuskan- 
dytas Novo rusiško prie
plaukoj. Paskui Sovietų 
valdžia veik visus laivus iš
traukė.

Piliečių kare sėkmingai 
veikė rusų karo laivų floti
lės ant Volgos, Onegos eže
re, Čudskame ežere, Dnie
pro, Kaspijos, Azovo jūroj 
ir kitur. Baltiškose Jūrose 
rusai išlaikė kelis jūrų mū
šius su anglais, kur anglai 
neteko 16 karo laivų nus- 
kandytų ir 10 sugadytų. O 
kada 1929 metais imperia
listų kurstomi Mandžūrijos 
generolai užpuolė Sovietus, 
tai Sovietų Amūro upės flo
tilė visiškai sunaikino man- 
džūrų flotilę. Tai buvo prie
šui skaudus persergėjimas.

Neįveikiamas Laivynas
Armija ir laivynas yra 

neįveikiami, kurių užpaka
lyj stovi liaudis. Sovietų 
Sąjungos Jūrų Laivynas 
yra galingas ir jis bus dar 
galingesnis. Dar Dešimtas 
Komunistų Partijos Suva
žiavimas, 1921 metais, jau 
nutarė būdavoti jūrų laivy
ną. Spalių mėnesį, 1922 me
tais, Jaunų Komunistų Su
važiavimas nutarė paimti 
savo globon Sovietų jūrų 
laivyną ir tuoj aus davė jam 
4,500 geriausių savo narių. 
Komjaunuolių pastangomis 
buvo atsteigta kovingumas 
šarvuočio “Marat,” kruze- 
rių “Kominternas” ir “Pro- 
finternas.” Jie išbūdavo jo 
submariną “Komsomolec” ir 
naikintoją “Nezamožnik.” 
Jie daug davė ir kitų karo 
laivų.

Draugas Vorošilovas, So
vietų apsigynimo komisa
ras, jau 17-tame Komunistų 
Partijos suvažiavime tarpe 
kitko sakė: “Aš dar kartą 
matau reikalą pareikšt, kad 
drg. Stalinas ėmėsi su visa 
energija, staliniškai, kad iš- 
budavoti galingą laivyną. 
Aš pasitikiu, kad mūsų lai
vų būdavo j imo industrija 
mums tame padės, kad 
greitai bus mūsų jūrų lai
vynas galingas ir tvirtas.”

Ir Raudonojo Laivyno or
ganas “Krasny Flot,” nuo 
liepos 12 dienos, 1939 me

tų rašo: “Tretysis Pekme- 
tis yra penkmetis budavoji- 
mo galingo jūrų laivyno dėl 
mūsų socialistinės šalies. 
Vien tik 1938 metais, mūsų 
laivynas gavo nuo laivų bu- 
davojimo industrijos dau
giau, kaip penkis kartus ka
ro laivų, kaip bent kuriais 
pirmesrfiais metais.”

Dabar Sovietai būdavo j a 
galingus karo laivus. Nauji 
kruzeriai, kaip rašo “Kras- 
nyji Flot,” yra stipriai gin
kluoti, daro po 36 mylias į 
valandą, turi po 150,000 ar
klių jėgos. Nauji naikinto
jai daro net po 40 mylių į 
valandą, ir toliau prideda:

“Mūsų karo jūrų laivyne 
yra visokių rūšių laivų: 
šarvuočių kruzerių, mini
ninkų vadų, minininkų, sub
marinų, torpedinių katerių 
if pagelbinių laivų, Vis 

1 nauji karo laivai suteikiami 
laivynui. Mūsų laivynas 
yra galingoji jėga.”

Drg. Molotovas nesenai 
sakė: “Kaip mes žinome, 
mūsų valstybė jau ir taip 
yra galinga, bet, kad ji bū
tų dar galingesnė, stipres
nė, tiesiai neįveikiama, tai 
reikia kaip kas dar padary
ti. Sovietų tvarka galinga, 
bet nori būti dar galinges
nė, nori būti neįveikiama. 
Iš to mes darome išvadą, 
kad mums reikalinga ga
linga Raudonoji Armija ir 
reikalingas galingas Jūrų 
Laivynas. Pas galingą So
vietų valstybę turi būti ir 
galingas didjūrio ir jūrų 
laivynas, kuris atsakytų jos 
reikalams.”

Ir mes žinome, kad So
vietų valdžios ir Komunistų 
Partijos vadų žodžiai nesi
skiria nuo darbų. Nesenai 
Baltijos Jūrų laivynas gavo 
naują galingą kruzerį “Ki
rov.” Kiek pirmiau į Toli
mus Rytus nuplaukė 8 ka
ro laivai, o liepos vidury 
per Panamos Kanalą perėjo 
12 karo laivų. Tolimuose 
Ryt uose — Komsomolske, 
Chabarovske ir kt. budavoja 
karo laivus, kurie labai bus 
reikalingi apsigynimui nuo 
užpuoliko.

Mes manome, kad Japoni
jos imperialistai labai nu
degs nagus, jeigu jie išdrįs 
užpulti Tolimuose Rytuose 
Sovietų Sąjungą, kaip jie 
1904 metais užpuolė caristi- 
nės Rusijos jėgas ‘Port Ar
tūre. Raudonojo Laivyno 
organas “K r a sny Flot” 
rašo:

“Po Markso - Engelso - 
Lenino - Stalino vėliava 
mūsų sugabios jūrų jėgos 
išvien su Raudonąja Armi
ja nugalėjo revoliucijos 
priešus piliečių kare.

Po ta vėliava, vadovystėj 
draugo Stalino jos sumuš 
priešų laivynus ir būsimuo
se mūšiuosee. D. M. š.

Ketvirtad., Liepos 27, 1939

Klausimai ir Atsakymai T
ĮVAŽIAVO SU DRAUGO 

PASPORTU
Klausimas

Atvykau legaliai į šią ša
lį 1909 m., bet vartojau 
draugo pasportą. Atvykęs 
čia visuomet vartojau savo 
vardą. Ar galiu tapti šios 
šalies piliečiu?
Atsakymas

Kadangi tamsta atvykai į 
šitą šalį po kitu vardu, ne 
savo, tavo įvažiavimas skai
tomas nelegaliu po immi-

gracijos įstatymu. Kadangi 
atvykai prieš liepos 1 d., 
1924 m., tamstos negali iš- 
deportuoti. Toliaus, kaipo 
asmuo, kuris atvyko į Jung
tines Valstijas prieš birže
lio 30 d., 1921 m., gali le
galizuoti tavo stovį prašy
damas atvažiavimo leidimo. 
Gaukie dvi kopijas form 
659, kuri vartojama tam 
tikslui. Ant ketvirto pusla
pio tos formos rasi smulk
meniškas informacijas, ką 
reik daryti.

v
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—naujoj svetainėj, 2510 Glen- 
ridge, prie Green Rd., Euclid, 
Ohio, Lietuviu Komunistu 
Kuopa rengia savo metini pik
niką. Atsilankiusieji turės 
progos išgirsti kalbą advoka-

mas laikraščiu skaitytojam ne
svarbu? Taip manant, tai nei 
jaunesni, nei senesni negali 
pradėti rašinėti j spaudą.

Per tai iš corlettiečių vei
kimo darbu retai kada pasi
rodo žinių laikraščiuose. O

tės Yetta Land—kandidatės Į.šioj apielinkėj LLD 57 kp. ir 
miesto majorą. Taipgi bus i moterų LDS 138 kp. gerai gy- 
progos laimėti $10 vertės do-ivuoja ir jų nusistatymas ge- 
vanų. Lindy’s orchestra grieš : ras ir jų veikimas eina gerai
šokiam.

—o—
Gi rugpjūčio 6 d., toj pačioj 

vietoj Įvyks “Vilnies” pikni
kas. šiame piknike turėsime 
svečią iŠ (’hicagos asmenyj d. 
L. Prūseikos. šiame piknike 
vilu iečiai turės progos persi-

ir pasekmingai. Tai iš jų vei
kimo nors sykį Į mėnesį turėtų 
būti rašoma Į darbininkišką 
spaudą. Deja, to kol kas nėra.

I Draugai ir draugės nei to ma
žiausio pasistengimo nei noro 
neparodo.

—o—
imti su laisvieciais virvės 
traukime. Girdėjau, kad mo
terys, “Laisvės” patriotės, eg
zaminuoja savo vyrus, kad 
būtu tinkami atlaikyti savo 
vardą ir garbę prieš “Vilnies” 
patriotus. Ohio lietuviai far- 
meriai per dd. Kubus ir Va- 
linavičius davė užtikrinimą, 
kad jie visi bus ir reikės vil
niečiam paramos — jie apsi
ima vieni nutraukti abejus. 
A k roniečiai, voungstownieciai 
ir bedfordiečiai žada būti 
skaitlingai.

Well “Vilnies” piknikas bus 
didžiausia Ohio lietuvių suei
ga.

—o —
Teko antru kartu matyti jo

džius “The Confessions of Na
zi Spy.” šiuom kartu išbuvau 
per dvi atmainas, kad patirti 
publikos reakciją. Joki kiti 
judžiai taip publikos nesuin
teresuoja, kaip iškėlimas Hit
lerio šnipų nazių klastos prieš 
šiąi šalį. Kiekviena bandinin
ku scena sutinkama su šnypš
timu, o scenos nazius imant i 
nagą — aplodismentais. Tai 
ženklas demokratijos gynimo 
susi interesą v imo. Kiekvienas 
matykit tuos judžius!

-----O-----

Vietos kavalieriaus gazieta 
dėl stokos “butterbrodo” su
džiūvo ir susitraukė. Bet kad 
ir suliesėjus, tebesidžiaugia 
japonų “laimėjimais” prieš 
Išlaukinę Mongoliją. Taipgi 
tauškiama, kad Eisher Body 
streikieriai “puldinėja polici-

Susirinkimaų Piknikai, Drau
giškas Išvažiavimas

Liepos 7 d. LLD 57 k p. Įvy
ko skaitlingas ir pasekmingas 
susirinkimas. Nors dabartiniu 
laiku vakarai karšti ir svetai
nėj dušnu, bet nariai lankosi 
i savo kuopos susirinkimus. 
Tūli draugai sako, “šiluma 
kaulų nelaužo, o jei mes ap
leisime savo kuopos susirinki
mus, tai veikimas pradės šlu
buoti ir turėsim nuostolių.” 
Jei su tokia minčia draugai 
eina Į savo kuopos susirinki
mus, tai jiem sekasi ir svarsty
ti visi kuopos reikalai ir sėk
mingai surengti parengimus.

Išskiriant kuopas valdybos 
raportus, susirinkimas padarė 
keletą gerų tarimų tolimes
niam veikimui. Kadangi da
bartiniu laiku Clevelando dar
bininkiškų draugijų veikiantis 
komitetas rengia pikniką dar
bininkiškos spaudos parėmi
mui, tai kuopa apkalbėjo ir 
nutarė dirbti ir remti, kad 
piknikas būtų pasekmingas.

Delegatė iš 15-to apskričio 
konferencijos išdavė sėkmingą 
raportą. Kuopa visus konfe
rencijos nutarimus plačiai ap
kalbėjo ir raportą vienbalsiai 
priėmė ir nutarė visus konfe
rencijos nutarimus vykdyti.

Piknikų rengimo komisija 
išdavė raportą iš atsibuvusio 
bendro pikniko birželio 11 d. 
drauge su moterų LDS 138 
k p., Victoria Grove Parke. 
Raporte skambėjo, kad pikni
kas dėl šalto oro ir vis išro-

ją.” 'Tai tikrai karpiškai’
M—ka.

Corlett Apielinkėj
Šioj apielinkėj koresponden

tų, kurie dažniau rašytų j 
lietuvių darbininkų spaudą, 
kaip ir nėra. O jų turėtų bū
ti nors pora. Argi draugai 
corlettiečiai mano, kad jau 
perseni ir jau persunkti ir nė
ra reikalo rašinėti žinias nors 
iš savo apielinkės lietuvių dar
bininkų veikimo? Ar gal ma
no, kad čia maža lietuvių dar
bininkų kolonija ir jei čia i 
kas ir veikiama, tai nėra rei-1

dančio Į lietų nelabai pavyko, 
bet pelno nuo pikniko pasida
rė $31. Tai abidvi kuopos 
pelne po $15.50.

Nutarta iš iždo paaukoti 
$2 Lietuvos Komunistų Parti
jai ir tam pačiam tikslui ant 
blankų ' parinkti aukų. Nutar
ta iš iždo paaukoti $3 mote
rų kongresui, kuris Įvyks 
rugsėjo 7, 8 ir 9 d., Brooklyn, 
N. Y. Susirinkimas pakėlė 
klausimą ir plačiai diskusavo, 
kad tokia didelės svarbos kny
ga, kuri dabar randasi išleis
ta anglų kalboj, “History of 
the Communist Party of the

kalo rašinėti ir kad tas veiki- Soviet Union,” būtų išleista

ir lietuvių kalba, arba svar
biausios ištraukos spausdina
mos i dienraščius. Ant galo 
diskusijų rezultatas buvo tok
sai, kad visas susirinkimas pa
geidauja tos svarbios knygos 

[lietuvių kalboj ar svarbiausių 
knygos dalių mūsų dienraš
čiuose “Laisvėj” ii’ “Vilnyj.”

Piknikų rengimo komisija 
raportavo, kad darbuojasi dar 
vienam bendram trijų LLD 
kuopų piknikui, kuris Įvyks 
liepos 16 d., Mačiutos darže. 
Ir dar darbuojasi vėliau su
rengimui draugiško išvažiavi
mo drauge su moterų LDS 
138 k p.

Nuo savęs linkiu, kad ir ta
me išvažiavime draugai cor- 
letticčiai turėtų gražų draugiš
ką pasilinksminimą ir pasek
mes.

Geri Planai Duoda Pasekmes
Kiek man tenka patėmyt, 

tai corlettiečiai visuomet ir ko
ne visi lankosi Į savo kuopų 
susirinkimus ir visada iškalno 
rūpinasi, kad jų parengimai 
būtų pasekmingi. Jie iškąlno 
padaro gerą planą ir, į pla
ną žiūrėdami, moka gerai 
dirbti dėl savo kuopų naudos, 
sykiu ii- dėl visų darbininkiš
kų organizacijų gerovės, savo 
spaudos palaikymo ir kitokių 
reikalų.

čia reikia sakyti, kad šioj 
mažoj lietuvių kolonijoj Cor- 
lette LLD 57 k p. ir moterų 
LDS 138 kp. nesenai Įsikūrė, 
bet jau yra iš savo iždo išau- 
kavę abelniem darbininkiš
kiem reikalam virš $300 ir da
bartiniu laiku moterų LDS 
138 kp. nuo atsibuvusios pa
res balandžio 15 d. visą pel
ną $20 paaukavo su grįžusi e m 
iš Ispanijos liuosnoriam kovo
tojam ir iš kuopos iždo paau
kavo $5 lietuviam liuosnoriam 
kovotojam.

—o—
Lankėsi Pasaulinėj Parodoj

| Corlettiečiai P. Karulis, LLD 
57 kp. nutarimų raštininkas ir 
geras darbuotojas ir abelno 
darbininkų judėjimo rėmėjas, 
su savo apylinkės jaunuoliais, 
darbininkiškų organizacijų ir 
Lyros. Choro nariais ir gerais 
darbuotojais, V. Žukas, Adelia 
Bekevič ir Auldy žebris, lan
kėsi Pasaulinėj Parodoj. Tuo 
pačiu laiku Pasaulinėj Paro
doj lankėsi ir draugė Topilia 
Laurošaičiūtė, Lyros Choro 
narė ir gera sdlistė daininin
kė. Jie visi sako aplankę ir 
savo darbininkišką Įstaigą 
“Laisvės” redakciją. Visi 
džiaugiasi, kad laike važinėji
mosi vaišinosi pas savo gimi
nes ir draugus ir lankydami 
Pasaulinę Parodą gavę daug 
gražių Įspūdžių ir pamatė tą, 
ko savo gyvenime dar nėra 
matę. Sako, jiem visų šalių 
pavilionai labai patiko, o už 
vis labiausia patiko Sovietų 
Sąjungos pavilionas. Būtų 
naudinga, kad draugai patys 
parašytų Į darbininkiškus laik
raščius tuos Įspūdžius. A.M.B.

LDS IV Apskričio Konferencija
LDS IV Apskričio pusmetinė 

konferencija Įvyks liepos 30 
d., Akrone, po antrašu 546 
Grant St., Bavarian Society 
Hall. Pradžia 10 vai. ryte, ir 
meldžiu delegatų nevėluoti.

—°—
Piknikas, kuri apskričiui 

Akrono 73 kp. veikėjai suruo
šė, Įvyks Bellgrad darže, ku
ris yra Barberton’e, Ohio.

Iš Akrono važiuojant Į pik
niką,’imkite Route 5 iki Bar- 
bertono. Ten pravažiavus 2 
lempas bus State Street-. Puse 
mylios pavažiavus po kairei, 
bus Bellgrad ir piknikas. Vie
ta randasi ant Stato Route 5. 
Paėmę žemlapį lengvai rasite.

Iš Clevelando — galite va
žiuoti pro Medina, Ohio, ar
ba per Brecksville, Ohio, 
Brecksville keliu. Bet Įsitėmv- 
kite vietą ant žemlapio ir im
kite kelią, kuris bus jums ar
čiausias.

—o—

Konferenci jon privažiuosite 
East Exchange St., pasukus 
po kairei per gelžkelio tiltą. 
Už tilto bus Grant Street ir 
54 6 No.

—o—
Konferencijoj Dalyvaus LDS 
Centro Valdybos Vice-Prezi- 

dentas S. K. Mažanskas
Proga visiem Akrono apy

linkės lietuviam susipažinti su 
Clevelando LDS darbščiu ir 
nenuilstančiu veikėju ir ener
gišku kovotoju.

Clevelando Leaders loš A-

krono Jaunuolius ant “Bali 
games.”

Puiki proga visiem abiejų 
kolonijų lietuviam susipažinti 
su jaunais sportininkais.

Dienotvarkis

I. Atidarymas konferenci
jos.

• 2. Prezidiumo rinkimas.
3. Paskyrimas mandatų ko

misijos.

4. Veikėjų minčių išsireiški
mai apie LDS ir kitas mūsų 
kasdienines problemas.

5. Mandatų komisijos ra
portas.

6. Rezoliucijų komisijos pa
skyrimas.

7. Jaunuolių Raportai.
8. Kuopų delegatų raportai.
9. Apskričio valdybos ra

portai.
10. Rezoliucijų komisijos 

raportas.
II. Nebaigti reikalai. '
12. Nauji sumanymai.
13. Diskusijos vajaus klau

simu ir tolimesnio veikimo rei
kalu.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

14. Konferencijos uždary-į Hong Kong. — Čionaiti- 
mas. | niai chinų laikraščiai rašo,

LDS IV Anskr. Sek r. kad Anglija dabar tikrai iš- 
J. W. Petrauskas. jay- Skiniją Japonijai.

--------------------- Į ------------------
London. — Anglijos ka-' Port Washington, L. L, 

ro laivynas paėmė tarny-' N. Y. — Išskrido į Angli- 
bon dar 12,000 jaunų vyrų. į ją didžiulis Amerikos lėktu- 
Tai dabar turės 145,000 jū- vas “Clipper” su 27 kelei- 
reivių ir oficierių. 1 viais ir 11 įgulos narių.

Philadelphijos Piknikas
Naudai Dienraščio “Laisvės”

Šis piknikas bus sekmadieni prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September
Ant rytojaus bus šventa, tai bus geras poilsis po pikniko

$175.00 PINIGAIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO
Rengėjai skiria pinigines dovanas prie įžangos bilieto. 
Birma dovana $50. 5-kios dovanos po $10 ir 15 po $5.

Šis Didysis Philadelphijos Piknikas Bus

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

•

Iš Brooklyn, N. Y., 10 busų važiuos j šį pikniką.
Jau dabar laikas užsisakyti busuose vietas.

Kaina $1.75 j abi pusi (round trip)

--------- --—?DVYLIKTA METINE DAINŲ DIENA
C

Rengia Connecticut Valstijos Darbininkiški Chorai, Priklausanti Prie Lietuvių Meno Sąjungos.

Sekmadieni, Rugpjūčio 6 August
liehivių Darže (už Lakewood Ežero) Waterbury, Conn.

Anglijos orlaiviai bombanešiai atlėkę Į Paryžių dalyvauti Bastilijos Dienos 
minėjime ir podraug—priminti Hitler iui, kad yra spėka, kuri gali gintis, jei 

jis karą pradės.

Vilijos Choras iš Waterbury, Conn., vadovybėj K. Strižausko '/i

Dainuos Keturi Chorai ir Kvartetas iš So. Boston, Mass.
Programoj Dalyvauja: Laisvės Choras iš Hartford, Conn., vadovaujant V. Visockiui; Choras Daina iš 
New Haven, Conn., vadovaujant J. Latviui; Eche Choras iš Torrington, Connecticut, vadovaujant 
V. Visockiui; Vilijos Choras iš Waterbury, Conn., vadovaujant K. Strižauskui ir Merginų Harmonijos 

i Kvartetas, iš So. Boston, Mass.

Šokiams Gries Merry Makers Orkestrą
Gerbiami Draugai ir Draugės: Kaip matoma, šiemet Dainų Diena bus skirtingesnė, nes girdė

sime Merginų Harmonijos Kvartetą iš Bostono. Harmonijos Merginų Kvartetas dar pirmu kartu 
Conn. Valstijoj pasirodys ant estrados. Tai bus didelė naujiena dainų mylėtojams. Taipgi visi Conn, 
valstijos chorai dainuos penkias dainas kartu, bent iš apie dviejų šimtų balsų—bus ką paklausyt.
PRADŽIA 12 VAL. DIENA ĮŽANGA 25c, VAIKAM VELTUI,



Ketvirtas suslagia LAISVI Ketvirtad., Liepos 27, 1939.
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Chicagos Žinios

rišamas 
streiko 

Armour 
16,000

kalKONVENCIJA ĮGALI AVO i vadą kalbėti. Lewis savo 
CIO SKELBTI ARMOUR

AND CO. STREIKĄ

Lewis Užatakavo Bosus, Kurie 
Laužo Įstatymus, Paneigia 
Unijas; Vyskupas Sheil Pa
reiškė, Kad Darbininkai Turi 
Organizuotis, Kad Apginti Sa

vo Žmoniškas Teises
Liepos 16 d. šios šalies dar

bininkų akys buvo nukreiptos 
į Chicagą. čia buvo 
stakjardų darbininkų 
paskelbimo klausimas 
and Co. skerdyklose.
vyrų ir moterų, stakjardų, 
plieno ir kitų industrijų darbi
ninkų užpildė didelę Coliseum 
svetainę. Kimštinai buvo pilna 
didelė salė.

Tūkstantinė minia žmonių 
su didžiausiu entuziazmu pasi
tiko John L. Lewis, vyskupą 
Sheil, Van A. Bittner ir W. II. 
Rowan, kurie atžymėjo eina
mas kovas už darbo žmonių 
teises, už geresnio gyvenimo 
laimėjimą.

Nutarė Skelbti Streiką 
Armour and Co.

Kriaučių unijos centre, 
Amalgamated Center, ėjusioj 
stakjardų darbininkų konven
cijoj, kur dalyvavo suvirš tūk
stantis unijos atstovų, nutarė 
derybų klausimą perduoti į 
prezidento Roosevelto rankas. 
Jeigu bosai galų gale nesutiks 
su organizuotais darbininkais 
sueiti į kolektyves derybas ir 
pasirašyti kontraktą, tai tuo
met paskelbs streiką.

Konvencijoj priimtoj rezo
liucijoj pažymėta:

1. Nacionalė Packinghouse 
Workers Organizing Commit
tee autorizuoja nacionalius 
viršininkus paskelbti streiką.

Rooseveltą, kad jis tarpinin
kautų derybom įtemptoj padė
tyj mėsos industrijoj.

3. Jeigu Armour and Co. 
atsisakytų sueiti į kolektyves 
derybas, taipgi jei kitos kom
panijos, Swift, Wilson ir Cu
dahy atsisakytų taikiu būdu 
per kolektyves derybas išrišti 
visus klausimus ir pasirašyti 
kontraktą, tai tokiam atsitiki
me konvencija autorizuoja 
Packinghouse Workers Organ
izing Committee ir derybų ko
mitetą paskelbti streiką.

Perstačius John L. Lewis Kal
bėti, Per 10 Min. Buvo

bą pradėjo:
“CIO savo laimėjimais 

triumfuodamas. Plieno, 
mos, automobilių industrijose 
jau milionai suorganizuota.

“Mėsos industrijoje 40 ma
žesnių kompanijų jau pasirašė 
kontraktus. Ateina galas ne- 
pasidavimui įstatymams ir di- 
diesiem stakjardų savininkam. 
Keturių didžiųjų kompanijų 
— Wilson, Swift, Cudahy ir 
Armour — darbininkai pakar
totinai reikalauja sueiti į ko
lektyves derybas. Tačiau 
skerdyklų autokratai atsisako 
nuo derybų ir kontrakto pasi
rašymo.

“Lai nemano, kad darbi
ninkų kantrybė neturi ribų. Ji 
gali išsisemti ir pavirsti griež
tu išstojimu.”

Griausmingu delnų plojimu 
tą, kaip ir kitus kalbėtojo pa
reiškimus, užakcentavo.

Van A. Bittner, pradėda
mas kalbą, pareiškė:

“Keturių skerdyklų bosai 
jaučiasi galingi. Juos galin
gais padarė darbininkai. Ta- 
čiaus ta galybė sutirps, kai 
darbininkai panaudos savo or
ganizacines teises!” — vėl 
griausmingas delnų plojimas.

kalbėtojas prisiminė ir apie 
Chicagos didlapius, kurie nei
gia darbininkų teises:

“Keli mėnesiai atgal ‘Tri
bune’ rašė, kad Lewis neatva
žiuos į Chicagą, nes čia kaip 
ir nėra CIO. Jūs dabar mato
te, koks čia puikus mitingas. 
Rytoj veikiausia rašys, jog tik 
keli šimtai susirinko į Lewis’o 
mitingą.”

Visa publika pradėjo baub
ti prieš geltonąją spaudą. Tar
si stogas pakils nuo žmonių 
pasipiktinimo reakcine spau
da.

eina
gu-

krom neatimamom teisėm, ku
rių svarbiausios yra Gyvybė, 
Laisvė ir Siekimasis Pasitenki
nimo’.”

Vyskupas tolesnėj kalboj 
padarė ištrauką iš popiežiaus 
Pijaus 11-to aplinkraščio, kur 
nurodoma į darbininkų, teisę 
organizuotis, kad galėtų ge
riau perstatyti savo pusę ir 
laimėti būvio pagerinimą.

Unijos organizatorius Hen
ry Johnston, kurį John L. 
Lewis pavadino brangiuoju 
Johnston, trumpoj kalboj en
tuziastiškai pareiškė:

“Chicagos darbininkai mar
guoja pirmyn ir maršuosim 
prie didesnių laimėjimų.”

Al derm anas Rowan, kuris 
yra Chicagos Miesto Tarybos 
Darbo Komiteto pirmininkas, 
apibudinęs naujosios dalybos 
reikšmę, nurodęs į svarbą 
progresyviškos pre z i d e n t o 
Roosevelto politikos, pažymė
jo:

“Kolektyvių derybų teisė 
yra pagrindinis Amerikos de
mokratijos dėsnys.”

Organizacinės Kampanijos 
Impulsas

CIO vyriausio vado atsilan
kymas į Chicagą, didžiai nu
sisekusi Mėsos Pakuotoji] Dar
bininkų Unijos konvencija ir 
labai skaitlingas masinis mi
tingas davė dinamišką impul
są stakjardų darbininkam su 
padidintom pastangom eiti 
pirmyn organizacinėj kampa
nijoj.

Armour & Co. Sutiko Derėtis
Pereitos savaitės pabaigoj 

Armour and Co. vice-prezi- 
dentas pareiškė, kad išpildys 
Miesto Tarybos Darbo Santy
kių Komiteto reikalavimą su
eiti į derybas su CIO unija.

J. L. Lewis, CIO preziden
tas, tuoj po masinio mitingo 
išvažiavo iš Chicagos.

Reporteris.

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

ti quor*

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.

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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

Ū

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
<3

Detroito Žinios

Didelis entuziazmas pakilo, 
prasidėjo maršavimai ir dai
nos, kai iššaukė vyriausią CIO

Daug Kunigų Masiniam Mitin
ge, Vyskupo Sheil Kalba 
Virš 10 kunigų atėjo į sve

tainę ir susėdo į pirmutines 
krėslų eiles. Pačiam vyskupui 
įėjus į salę, kilo didelis entu
ziazmas. Jis pradėjo kalbą su 
malda. Paskui pareiškė:

“Leiskite man pasakyti pa
grindinius principus, ant ku
rių remiasi santykiavimai tarp 
darbo ir kapitalo. Manau, 
jog bus gerai padaryti šiuo 
momentu ištrauką iš mūsų ša
lies nepriklausomybės paskel
bimo dokumento:

“ ‘Mes laikome pats savai
me suprantamu, kad visi žmo
nės sutverti lygiais ir kad jie 
apteikti savo Tvėrėjo tam ti-

Apie Spaudos Pikniką
Praėjusį sekmadienį įvyko 

didžiulis spaudos piknikas, ku-
Draugijų 
darbinin- 
Piknikas, 
labai ge

r ai 
kos 
tai

rį rengė Detroito
Sąryšis dėl paramos 
kiškų laikraščių.
kaip rodosi, pavyko

iš biznio atžvilgio; publi- 
buvo labai daug, kad rc- 
kada tiek galima matyti

(Tąsa ant 5-to pusi.)

(‘‘moon

savaimi 
tikieto

PIKNIKAS
Lietuvių Moterų Naujos Anglijos Sąryšio 
Su Moterų Grupių Dainavimo Kontestu ir 

Rankdarbių Paroda

Sekmadienį, Liepos 30 July
Pradžia 10 valandą ryto

LIETUVIŲ TAUTIŠKAM PARKE 
Keswick Road, iš Winter Street, Montello, Mass.

Dainų Konteste dalyvaus Bostono Harmonijos 
vad. H. Žukauskaitės; Norwood© Grupė, vad. 
malovich (Kugel) ; Lawrence Grupė, vad. O. Večkiutės; 
So. Bostono Jaunuolių Grupė, vad. N. Burbaitės ir 
Worcesterio Aido Choro Grupė, vad. J. Karsokienės.

Iš Brooklyn, N. Y., dalyvaus viešnia-kalbėtoja:

Grupė, 
I. Jer-

337' DOVANOS
Už geriausią dainavimą,, pirmą dovaną, puikią taurę, 
aukoja Bostono ir apylinkės Lietuvių Plaukų Dailintųjų 
Susivienijimas (American Hairdressers Association) ir 

dvi pinigines dovanas.
Bus 6 Pinigines Dovanos už Gražiausius Rank
darbius; 15 Gražių Dovanų prie Įžangos Bilieto.

Kaip matote, bus graži ir įdomi programa. Todėl 
kviečiame Naujos Anglijos publiką skaitlingai dalyvauti 
šiame nepaprastam piknike. RENGĖJOS.

Iš Komunistų Partijos West- 
saidės Kuopos Veikimo

Liepos 18 d. įvyko kuopos 
susirinkimas, šiuom sykiu su
sirinkimas buvo skaitlingas ir 
visi nariai atydžiai svarstė 
kuopos ir Partijos reikalus. 
Buvo nutarta keletas svarbių 
klausimų.

Iš finansų raštininkės rapor
to pasirodė, kad mūsų kuopa 
yra užsilikusi su mokesčiais 
palaikyme tam tikrų veikian
čių įstaigų, distrikto, ir tam 
panašiai, kurios negali egzis
tuoti be apmokėjimo tam ti
krų išlaidų.

Šį klausimą padiskusavus, 
pasirodė, kad kuopos ižde sto
ka pinigų apmokėti būtiniau
siom išlaidom. Kad padidinus 
iždą, nutarta surengti pikniką. 
Tai rugpjūčio 5 dt ant Beech
nut Grove Partijos Westsaides 
kuopa rengia vakarinį 
light”) pikniką.

Šis piknikas bus 
įdomus, prie įžangos
bus duodamos ant išlaimėjimo 
dovanos. Viena dovana bus 
sieninis gražus laikrodis, antra 
—bonka gero vyno, taipgi bus 
ir daugiau dovanų dėl išlai
mėjimo. Todėl visi lietuviai 
yra kviečiami dalyvauti šiame 
piknike ir prisidėti prie sukė
limo kiek finansų. O partija 
nė vieno cento nenaudoja sa
viem reikalam, bet kiekvienas 
centas yra sunaudotas visuo
menės reikalams. Partija dir
ba visokiais galimais būdais, 
kad laike rinkimų valdinin
kais patektų visi progresyviai 
žmonės, kuriems rūpi didžiu
mos gyventojų likimas.

Taigi, šiame piknike visi 
pažangūs progresyviai lietu-' 
viai privalo būtinai dalyvauti.

Bus gera muzika, jaunimui 
gera proga linksmai praleisti 
laiką, pasišokti. Taipgi bus ir 
užkandžių, kurie norės ir išsi
gerti galės po vieną kitą sti
klą. Įžanga tik 25c.

—o—
Liepos 21 d. įvyko abiejų 

lietuvių komunistų kuopų ne
paprastas susirinkimėlis reika
le būsimos lietuvių komunistų 
konferencijos Brooklyne, pa
baigoj šio mėnesio. Nutarta 
pasiųsti vieną delegatą.

—o—
Rugpjūčio (August) 13 d. 

senatoriaus Novak kliubas 
rengia tarptautišką pikniką, 
Capital Parke, prie Telegraph 
Road, netoli Sibley Rd.

Šis piknikas bus labai svar
bus, nes jame kalbės, apart 
senatoriaus Novako, Frank 
Murphy, panelė Perkins ir ki
ti pažangūs kalbėtojai. Taipgi 
kiekviena tauta turės savo bū
das, tai ir lietuvių bus būda, 
kurioj gamins gardžius už
kandžius, o muziką visi žino, 
kad Capital parke yra geriau
sia. Tai šio pikniko negalėsi
me jokiu būdu apleisti nedaly- 

ž^vavę. B—kas.

Tol.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODĖS IR ALAUS
91-98 Warwick St., Newark, N. J.

^PRICE 
SALE
PATTERN-XETIRING FROM ACTIVE 

1847ROGERS BROS 
AUEtlc*'l FINEST SUVES PLATI

50 PIECE 
SERVICE FOR EIGHT

Open Stock Price $58.69

Estate of

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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 medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

Siuvu ant užsakymų vyrų ir moterų drabužius. Per- 
dirbu Fur Coats pagal naujausias madas. Išvalom, 

sutaisom, suprosinam už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam į namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT, MICH. Telefonas Townsend 51578

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODA
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

AND
'aucrA t

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

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

arti Corona entrance į ferus.

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

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

L'9lJoe

I

k

V- 
r «>

KtPUBlX XAVERAS STRUM5KIS
ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PAS SAV/y

CALIFORNIA

PORT ,

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Panaikino Apdraudos Įstojimą

Dabar per jubiliejinį vajų, iki 1 birželio, 1940, jūs galite 
įsirašyti į LDS nemokant apdraudos įstojimo mokesties

Nariai priimami nuo 3 iki 60 metų 
amžiaus: vyrai, moterys ir vaikai.

Už mažesnę mokestį negu kur kitur, jūs 
galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą.

Apdrauskite savo sveikatą ir gyvastį. Būkite LDS nariais
Del platesnių informacijų kreipkitės į LDS 
kuopų savo mieste arba sekamu antrašu*

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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PITTSBURGH, PA. I DETROITO ŽINIOS

B

pavardžių, gos mylėtojų

. Tas rodo, kad 
pradeda eiti į 
visuomeniškuose

surengtos 6 pre- 
demokratiją šio- 
McKccs Rocks, 
Side, Carnegie,

PRANEŠIMAI Iš KITUR
BALTIMORE, MD.

Draugai ir Draugės, “Laisvės” rė
mėjai, kurie dirbote “Laisvės” pikni
ke gegužes 28 d. Liberty Parke, pik
niko rengimo komitetas ruošia drau
gišką pasilinksminimą dėl visų pik
niko darbininkų. Įžanga bus veltui. 
Įvyks liepos 30 d., sekmadienį, pra
sidės po pietų 1:30 vai., pas ALDLD 
narį M. Kuchinską, Beer Garden, 
Raynor Heights, Lansdowne, Md.— 
Kom. (174-175)

C LE V E L A N bT OH 10
Sekmadienį, liepos 30 d., įvyks 

piknikas, prakalbos ir laimėjimai. 
Ruošia Lietkompartija, Mačiutos 
Darže, naujoj svetainėj, 2510 Glen- 
ridgc, prie Green Rd., Euclid, Ohio. 
Kalbės adv. Yetta Land — kandida
tė į miesto Majorą. $40.00 laimėji
mų prie įžangos bilieto, todėl įsigy- 

Orkestra 
šokius iki 
Laimėjimo 
kviečia —

(174-176)

Marlin Parkas. — Kom.
(174-176)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 28 d., 407 Lafayette St., 7:30 
v. v. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
nes turime keletą svarbių dalykų ap
tarti. Atsiveskite ir naujų narių įra
šyti į kuopą. (.173-175)

NEWARK, N. J.
Ekstra svarbus ALDLD 5 kp. susi

rinkimas įvyks 28 d. liepos, 7:30 v. 
v., Jurginio Svet., 180 New York 
Avė. Visi draugai būkite šiame su
sirinkime, nes turime du svarbius 
klausimus, pirmas-nominacija kandi
datų į ALDLD Centrą, o antrą — 
Dr. J. Kaškiaučius duos protekciją 
temoje, kaip užsilaikyti vasaros lai
ku

.f 
tikrossite

t aviškos
degtines, 

algių * gC'
runų

Iš Lietuvių Kongreso Pittsbur
gh© Skyriaus Veikimo ir 

Kitos Žinios
LK PS vardas duotas drau

gijų suvažiavime spalio 30 d., 
1938 metais. Pirmiaus vadi
nosi Pittsburgho ir Apylinkės 
Lietuvių Draugijų Sąryšiu, ku
ris suorganizuotas rugsėjo 29 
d., 1935 m. Šių metų komi
tetas yra veiklus. (Komitetas 
susideda iš 9 ypatų.) Posė
džius laiko kas trečią nedėl- 
dienį kiekvieno menesio.

Šį metą kovo ir balandžio 
mėnesį buvo 
lekcijos apie 
se vietose: 
Soho, North 
Wilmerding ir New Kensing
ton. Prelegentas buvo d. J. 
Baltrušaitis. Kad padaryti do
lerį kitą dėl išlaidų, buvo su
rengta viena vakarienė ir pik
nikas.

Dabar komitetas savo posė
dy j nutaria rengti diskusijas 
taip greit, kaip tik piknikų se
zonas pasibaigs.

—o—
Pittsburgho Lietuvių Moterų 

Kliubas, North Side, liepos 15 
d. turėjo puikią varškėčių va
karienę, 
mažai, 
liks. O 
draugės

Publikos buvo ne- 
Manoma, kad pelno 
tas reikalinga, nes 
savo susirinkime nu

tarė pasiųsti dvi delegates į 
moterų suvažiavimą Brookly- 
ne. Svečių buvo atvažiavę net 
iš New Eagle, Pa.

Dabar moterys rengiasi prie 
“Tea Party,” kuri bus rug
pjūčio (August) 19 d., LDS 
142 kuopos svetainėj, 3351 
West Carson St., Pittsburgh, 
Pa. Taipgi valdyba užprašo 
visas ir visus pribūti ant “Tea 
Party.”

10
sa-

11

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Detroito piknikuose. Buvo dik- 
čiai ir svečių iš tolimesnių ko
lonijų. Taipgi buvo labai daug 
ir vietinių profesionalų žmo
nių. Paprastuose piknikuose 
retai kada būna jie matyt. 
Reikia pasigerėti, kad į spau
dos piknikus kas metai vis 
daugiau atsilanko įvairių pa
žiūrų. žmonių 
detroitiečiai 
draugiškumą 
reikaluose.

Kaip matosi, tuo reikalu da
lykai gerėja, tik neteko su
žinoti, kodėl mūsų draugai ai- 
diečiai buvo pasižadėję ir bu
vo garsinta, bet nedainavo ir 
nė priežasties nepasakė viešai. 
Tas labai apgailėtina, Aido 
Choras žemina savo įtaką- 
simpatiją taip darydamas.

Piknike buvo išduota 13 do
vanų pinigais ir brangus laik
rodukas, kurį aukavo laikro
dininkas d. G. Novickas-No- 
vick.

kito iš anksto. Lindy’s 
grieš klumpakojį ir kitus 
vėlai nakties. Įžanga su 
bilietu. Nuoširdžiai visus 
Komisija.

MINERSVILLE, PA.
Sekmadienį, liepos 30 d., Marlin 

Parke įvyks didelis piknikas, ALD 
LD 9-to Apskr. Pradžia nuo anksti 
ryto ir tęsis iki vėlai naktį. Orkes
trą gros lietuviškus šokius norin
tiems pasišokti. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkes skaitlingai dalyvauti. Pir
mu syk važiuojantiems į Marlin Par
ką, važiuokit per Pottsville Route 
209, pervažiavę apačią tilto, reikia 
sukti po dešinei, o nuo vakarų atva
žiavusiems tuo pačiu keliu, privažia
vę tiltą, sukite po kairei ir netoli I 
bus

LAISVI Penktas puslapis

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS KABARETAS

kada busite new yorke

FAIR

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

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

Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S

..... . in'Įff miĮii i. 1 w”*"

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai,

• Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

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

I

■

s

NOTARY
PUBLIC

Inside Phone 
Evergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreon 8-1090

■••A< i
4

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

STANLEY MISUNAS
. Savininkas
ji Muzika ir Floor Show kiekvieną

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

473 Grand St. Brooklyi
Prie R. K. O. Republic Teatro

-n restavjranJ
U & dancvnG

Telephone
STagg 2-5043

ĮT^3B
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorius

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

O

—o---
Esplen (Pgh., Pa.) draugi

jos, LDS 112 kp., SLA 286 ir 
353 kuopos, ALDLD 40 kp. ir 
Šv. Jurgio Kareivio Draugija, , 
nutarė laikyti didelį bendrą 
pikniką, kuris bus nedėlioj, 
27 d. rugpjūčio (Aug.), ant 
Amšiejaus faunos. Kaip gir
dėjau, tai ir lietuvių jaunuo
lių Šv. Vincento Lyceum Kliu- 
bas nutarė prisidėti, bet kol 
kas atstovų dar neprisiuntė.

Minėtų draugijų atstovų po
sėdis bus panedėlyj, 31 d. lie- 

• pos (July), 8-tą valandą va
kare. Visi atstovai pribūkite. 
Ir tos draugijos, kurios nuta
rė ar nutars prisidėti prie ben
dro pikniko, prisiųskite atsto
vus ant minėtos dienos.

—o—
Laimingas Vaikas

Pirmadienį, liepos 17 d., 
metų vaikas Bobby Rob su
vo draugais ėjo Pennsylvani- 
jos gelžkeliu maudytis. Vienas 
tavorinis traukinis ėjo iš prieš, 
o kitas pasivijo iš užpakalio. 
Vaikas suvis užpakalinio trau
kinio negirdėjo. Bobbin ryšu
liukas išpuolė iš rankų. Jis pa
silenkė paimt ir tuo sykiu 
traukinis užvažiavo ant jo ir 
parmušė tarp vėžių. Traukinis 
ir 125 vagonai pravažiavo ir 
vaikas liko gyvas. Tik dešinę 
koją nulaužė, galvą pramušė 
ir taip sutrenkė. Daktarai sa
ko, kad vaikas pagys. Kiti li
ko sveiki.

—o— 
Drąsus Plėšikas

Antradienio rytą, liepos 18- 
tą, plėšikas užėjo ant 11-to 
aukšto Empire Bldg., Liberty 
Ave., kur buvo Peoples Loan 
Co. ofisas, surišo vieną mo
terį ir 3 vyrus, paėmė $1,037 
ir pabėgo.

Karvelių Tėvas.

Draugas E. Abekas pasakė 
trumpą, bet gerą prakalbą ir 
tas visiems tiko. Automobilių 
unijos G. M. atvyko į pikniką 
su garsiakalbiu ir būrys drau-. 
gų, kurie gelbsti dabartiniam 
Tool & Dies Makerių streikui. 
Irgi pasakė gerą prakalbą ir 
atsišaukimą į žmones, . kad 
remtų darbininkų kovas.

Pikniko darbininkai dirbo 
sušilę visą pusdienį ir daugelis 
negavo nė pasikeisti. Todėl 
prisieina tarti daug ačiū už jų 
nuoširdų darbą.

Kaip rodosi, nuo pikniko 
liks gražaus pelno mūsų dar
bininkiškiems laikraščiams. 
Dovanų laimėtojų vardų ne
pažymiu, nes negalima buvo 
suprasti daugelio
kokias perstatė laimėtojais.

—o—
Apie D. L. Kliubą

Detroito Lietuvių Kliubas 
buvo pradėjęs biskį progre
suoti, vienokiu bei kitokiu da
lyku. Bet laikant pusmetinį 
susirinkimą, kas tai užėjo tū- 
liem nariam į galvą, kad ben
dras frontas krypstąs į fašis
tines vėžes ir reikią atšaukti 
atstovus iš L. D. Gynimo, ir 
vienas narys karštai agitavo 
už tai, kad nesą reikalo tu
rėti ten atstovus, žinoma, 
agitacija paimta iš trockistų 
agentūros. Nariai mažai svars
tę tą dalyką atšaukė atstovus. 
Tas rodo, kad D. L. Kliubas 
padarė didelį žingsnį atgal.

Detroito Lietuvių Kliubas 
užlaiko savo įstaigą po nume
riu 9236 Cardoni ir užlaiko 
namo gaspadorių ir visą di
rektyvą. šį sykį liko išrink
tas nauju gaspadorium d. St. 
Tvarijonas, nes d. K. Pocevi- 
čius rezignavo.

Šį sykį buvo atsišaukimas 
Laisvamanių Draugijos iš Lie
tuvos, Kupiškio miestelio, kur 
yra steigiamos laisvos kapinės 
dėl laisvų žmonių ir knygy
nas. Atsišaukimas priimtas ir 
nariai suaukavo $5.54. Au
kautojam reikia tarti ačiū.

—o—
Rengiasi Apsivesti

Eastsaidės gerai žinomas 
savininkas O 1 d Time Caffe, 
Jonas Usarius, rengiasi apves
dinti savo mylimą dukrelę Ve
roniką 
Linkiu

su jaunuoliu Mičiuta. 
geros kloties.

—o—
Linksmas Auga
mėnesiai atgal draugai

10211 Russell St.,

£

Praga. — Nazių policija 
iškrėtė cechų katalikų At
pirkėjo vienuolyną; neva 
jieškojo “paslėptų ginklų.” 
Areštuoja daug katalikų 
kunigų, kad jie per pamoks
lus nepritaria hitlerininkam 
arba per pamaldas leidžia 
giedot tautinius cechų him
nus.

Keli 
Janiūnai, 
susilaukė jauną pilietį. Kaip 
matosi, jaunutis linksmai au
ga sveikas. Petras ir jo žmo
na linksmai gėrisi savo myli
mu kūdikiu. Alvinas.

Jeruzale. — Anglų polici
ja ir kariuomenė suėmė dar 
138 arabus Palestinoje, kaip 
teroristus prieš žydus ir 
prieš Angliją.

i________________________________________

■

Open Day and Night
r ,

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUMSKELBK1TĖS “LAISVĖJE

TELEFONAS
EVergreen 4-9672

ir tt. — Kviečia visus komitetas.
(173-175)

RHEA

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

WORCESTER, MASS.
Kompartijos lietuvių kuopa prašo 

visų Demokratijos, kultūros, pažan- 
_ j rėmėjų susirinkti į 

Lietuvių Svetainę, 29 Endicott St., 
penktadienį, liepos 28 d., 7:30 v. v. 

' Šis susirinkimas bei draugiškas po- 
kilis yra ruošiamas pagerbimui bei 
susipažinimui su jaunu worcesterio 
lietuvių kovotoju, kurio daugumas 
mūs nepažįstam, Juozu Grigu. Jis 
pastarais laikais grįžo iš Ispanijos, 
išbuvęs Franco nelaisvėj apie 14 me
nesių. Įžanga veltui. — Kom.

(173-175)

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.
"j. jih ujuju^g 2 9 ięi E D F O °

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

biznio įstaigom.
Kvartukus ir Abrūsus

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

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.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

Mos

r

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

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

Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Vapor Room,
Roopi, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVĖ

■I ■

$

I

1
4 MJ

Ovcrkautai vertes $20.00, dabar.. .

O verkautai vertės $22.50, ditbar..

Ovcrkautai vertės $24.50, dabar..

SKELBK1TES “LAISVĖJE

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

ir audimai

$14.50
$16.50
$18.50

į r
js® A -v ■jf-. ?

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 Volai Vakaro

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

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyrų Siūty, Lengvų ir Žieminiu Palty

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!
arSiūtai

Siūtai

Siūtai

ar

ar

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave.,

Brooklyn, N. Y.

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

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

Siunčiamo duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apie svorį ir kaina*,

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



Šertas puslapis LAISVĖ Ketvirtad., Liepos 27, 1939

Jiems Smagu Spjaudyt 
Žmonėms į Akis

Ji Gaus Pinigų ir 
Be Tėvo Valios

RYTOJ VAKARA AIŠKINS APIE MARŠA

Virš metai atgal ištekėjus 
už neturtingo kiaušinių ir 
sviesto pirklio greatneckietė, 
p-lė Andrea Luckenbach, da
bar ponia Dobbs, Brooklyno 
Surrogates Teisme užvedus 
apskaičiavimą turto, kuris tu
rės būt jos jai suėjus 21 me
tus amžiaus. įtūžęs tėvas, už 
prasčioko ištekėjusią dukterį 
grąsino paleisiąs gyvent be 
skatiko. Bet ji iš močiutės ir 
motinos, taipgi senuko paliki
mų gausianti mažiausia kelis 
desėtkus tūkstančių dolerių 
turto, žinojimas, kad jos 
“biednatvė” bus tik laikina, 
be abejo padrąsino ją tekėt 
už neturtingo mylimo vaikino 
ir be tėvo palaimos.

Majoras Kandidatuosiąs 
j Teisėjus

Pasklido kalbos, būk majo
ras LaGuardia nepriklausomai 
kandidatuosiąs Apeliacijų Tei
smo vyriausio teisėjo vietai 
šio rudens rinkimuose. Dabar 
teisėju yra Frederick E. 
Crane, bet gale metų apleisiąs 
tą vietą dėl senatvės, jam su
eina 70 m. Iš paties majoro 
dar nieko oficialiai negirdėta.

'Kandidatuojant į teisėjus, 
majorui nereikėtų rezignuot iš 
majorystės. Jeigu jis būtų iš
rinktas, Miesto Tarybos pre
zidentas Newbold Marris au
tomatiškai tampa majoru iki 
sekamų majoro rinkimų 1940 
metų rudenį.

Penktadienį, liepos 28-tą, 
visiems įdomaujantiems 
sauline, taipgi Lietuvos ir pa
ties Brooklyno gyventojų pa
dėtimi reikėtų būti ne kur ki
tur, kaip tik Liet. Amerikos 
Piliečių Kliubo salėj, 280 U- 
nion Avė., Brooklyne, nes čia 
įvyks įdomios prakalbos svar
biais dienos klausimais. O 
kasdien besikeičiančiame pa
saulyje tuos klausimus reikia 
tankiai apsvarstyti, reikia jais 
veikti.

Lietuvos ii’ pasaulinę padėtį 
aiškins svečiai kalbėtojai—V. 
Andrulis ir F. Abekas, lietu
vių liaudies dienraščio “Vil
nies” redaktoriai iš Chicagos, 
kurie čion atvyksta k ei etai 
dienų su reikalais. Apie pa
dėtį Brooklyne ir dėlko prie 
jos pagerinimo prisidėtų išrin
kimas Peter V. Cacchione į 
Miesto Tarybą kalbės A. Bim
ba, vienas iš “Laisvės” redak
torių. Įžanga nemokama. A. 
K. P. Liet. 5-ta kuopa kvie
čia visus atsilankyti.

pa-
Columbia Universiteto Ob

servatorijoj, 120th St., N. Y., 
pradėdant gale šios savaitės 
iki rugpjūčio 7-tos, 9 vi. kiek
vieną giedrą vakarą, bile kam 
bus galima nueiti ir per 121/2 
colių teleskopą pažiūrėt pla
netų ir jų veiklos.

šią savaitę, kada Marsas 
svečiuojasi arčiausia žemės, 
tikimasi turėt labai daug žiū
rėtojų pamatyt jį ir išgirst 
apie tą mažai žinomą kaimy
ną.

Dingo Kovingas Unijistas
Praėjo dvylika dienų, kaip 

niekur nerandama, niekas ne
matė prieš gengsteriųs-raketie- 
rius aštriai kovojusio unijisto 
Pete Panto, jauno italo, eili
nių laivakrovių vado. Jis din
go po to, kaip jam buvę gra
sinta “pamest” progresyvius 
veiksnius International Long
shoremen’s Sąjungoj. Laiva- 
kroviai, kurių labai daug gy
vena Red Hook sekcijoj, atvi- 

1 rai kalba, kad jis nužudytas.

VISI PADORŪS ŽMONES SUJUDO VEIKT PRIEŠ 
KILPA ATEIVIAMS IR DEMOKRATIJAI

Trustas Papirkinėjęs 
Mantoną

prašalini m ą
Louiso S.

& Levy
taipgi Paul

Levy, 
firmos 

M.

Svarstant 
vokatūros 
Stanchfield 
dalininko,
Hahn, pirmiau irgi buvusio su 
ta firma, dabar American To
bacco kompanijos viršininko, 
tapo iškelta daugiau faktų 
apie Mantono kyšininkystę.

Manton, buvęs teisėjas, jau 
seniau buvo nuteistas du me
tus kalėti už kyšininkystę.

Arthur D. Lasker, Lord & 
Thomas skelbimų agentūros 
prezidentas liudijo, kaip per 
jo firmą iš tabako kompanijos 
Mantonui perleista $250,000 
paskola kaip tik tuo laiku, 
kada tabako kompanija turėjo 
dešimties milionų dolerių by
lą teismo. Neužilgo po to, 
sako liudininkas, Mantonas iš
nešė tabako kompanijai prie
lankų nuosprendį. O paskiau, 
kada atėjęs terminas atgaut 
tą neva paskolą, Hahn, tabako 
firmos viršininkas, sakęs, kad 
tuomet iškolektuot tą paskolą 
būtų “nepatogu,” tad ji taip 
ir liko. Reiškia, firma už tuos 
pinigus nusipirko nuosprendį.

Lord and Thomas firma ne
laikoma atsakominga dėl įvy
kio, nes ji tik tarpininkavo.

Jei būčiau nebuvęs kriaučių 
piknike, gal ištiesti pamany
čiau, kad kokiu stebuklingu 
būdu “Laisve” ir visi laisvie
čiai buvo pražuvę, kad jei nei 
Buivydas ir “Naujoji Gady-I 
nė,” kriaučiai būtų likę be pik-l 
niko. Girdi, Buivydas sakęs:’ 
“Juk sakiau, kad piknikas bus 
didelis, o tu manei, kad be 
“Laisvės” pagelbos mes netu
rėsim publikos. . . Dabar pats 
įsitikinai, fine.”

Gi piknike man pačiam te
ko sueit virš tuzinas “Laisvės” 
redakcijos, administracijos ir 
spaustuvės darbininkų. Ten 
buvo jei ne visi, tai arti visi 
aidiečiai, kurie “L.” pastogėj 
praktikas laiko, taipgi suėjau1' 
bent keletą “L.” direktorių,;i 
• *■ 'įjau nekalbant apie “L.” skai
tytojus ir rėmėjus, kurie “N. 
G.” neskaito ir iš jos informa-' 
ei jų nelaukia, jas gauna “Lai-h 
svėj.” Jie, žinoma, ten daly-! 
vavo, kad paremti kriaučius, 
nepaisydami, kad tarp jų ran-; 
dasi ir Buivydas, kurio numy-Į 
lėta gazietėlė “N. G.” už tą 
paramą dabar spjaudo į akis.

Piknike Buvęs.

Herbert I. Sorin, 387 Brad-j- 
ford St., paskirtas J. V. pro-j [r
kuroro padėjėju rytiniame dis- 
trikte.

A. Balčiūnams Suruošta 
Sukakties Sueigėlė

Penkiolikos metų šeimyninio 
gyvenimo sukakties proga, 
Antanui ir Onai Balčiūnams, 
Varpo kepyklos savininkams, 
pereitą sekmadienį suruošta 
draugiška sueigėlė. Būrys 
brooklyniečių, Balčiūnų gerų 
draugų, susitarė, prisigamino 
vaišių ir, apie 40 asmenų, ma
šinomis nuvykę jų vasarna- 
min, Rocky Point, L. L, pa
skelbė “apgulos” stovį. Sekė 
smagus pažmonys ir širdingi 
linkėjimai.

Džiaugsmingų, ilgiausių 
tų linki ir laisviečiai.

Antradienio vakarą, Plaza 
salėj, Flatbush Ave. Ext., įvy
ko skaitlinga Brooklyno orga
nizacijų delegatų ir atstovų 
konferencija. Virš aštuonių 
dešimtų draugijų skaičiuje ra
dosi didžiulės unijos, broliš
kos, švietimo, religinės ir po
litinės organizacijos, su virš 
888,000 narių.

Kalbėtojų-diskusantų sąsta
te radosi kunigų, rabinų, ad
vokatų, unijų vadų. Jie visi 
pažadėjo paramą veikloj prieš 
reakcininkų neriamą kilpą at
eiviams ir Amerikos demokra
tijai. Tas baisus pavojus įma
toma :

Smith biliuje H.R . 5138,
Hobbs koncentracijos 

pių biliuje H. R. 5643,
Reynolds registracijų 

je S. 409, ir
Dempsey deportacijos 

je H. R. 4860.
Tie biliai dabar paduoti 

kongresai! svarstyti ir visi li
berališkieji bei darbo žmo
nėms gero -velijantieji kon- 
gresmanai numato didelį pa
vojų, kad torių republikonų ir 
anti-naujadalybinių demokra
tų didžiuma skubins tuos bi- 
lius pravaryt paskutinėse se
sijose, šią savaitę. Sekamą sa
vaitę, manoma, kongresas per
trauks sesijas iki naujų metų.

Konferencijoj buvo vienbal
siai priimta veikt plačiai ir 
skubiai:

kem-

biliu-

biliu-

me-

MIESTAS NUPIRKS
IRT LINIJAS

IR

Majoras LaGuardia pereitą 
antradienį paskelbė, kad pa
siūlyta priruošiamoji pirkimo- 
pardavimo sutartis pasirašyta 
savininkų, turinčių $144,000,- 
000 vertės šėrų. Miestas nu
mato mokėt $151,000,000 
miesto vertybėmis.

Pirkimą galutinai spręs Są
matų Taryba.

Sutarties pasirašyme nuo 
miesto dalyvavo kontrolierius 
(iždininkas) M c G o 1 d riek, 
Miesto Tarybos prezidentas 
Morris, Transportacijos Tary
bos pirmininkas Delaney.

Pamišęs WPA Darbininkas 
Nušovė Žmoną

Edward Abruzzese, 52 m., 
592 Beck St., Bronx, W P A 
darbininkas, pasijuto sekioja- 
mas “giltiniškų baidyklių” 
apie tuo laiku, kada pasklido 
žinios, jog Woodrumo akto 
dėlei jam gręsia netekimas 
darbo. Antradienio rytą jis 
vėl atsikėlė su įsivaizdinimu 
giltinės ir stvėręs revolverį nu
šovė Savo žmoną ir išėjo. Po
licija įsakė jo j ieškot 8-se 
valstijose.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į 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, E V er green 7-1661

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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 Hewes eleveiterio stoties

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

4. Remt šia veikla finansiš- 
kai paremiant Nacionalę Ne
paprastą Konferenciją, 
rūpinasi sužinot 
gins ir apie juos 
suomenę.

5. Darbuotis

kuri 
kongreso žy- 
informuot vi-

sušaukt visos 
valstijos konferenciją dar 
prieš ateinančius rinkimus, 
kad busimieji įstatymų leidė
jai būtų galima supažindint su 
visuomenės nuomone tais ir ki
tais klausimais.

Dabar Mūsų Eile Veikt
Konferencija atsišaukia į vi

sus, kuriem apeina ateivių, 
darbo unijų ir demokratijos 
gynimas, tuojau, nieko nelau
kiant parašyt nors keliais žo
džiais prašymą, reikalavimą 
ar kokios formos jūs išmanot 
raštą savo kongresmanui, kad 
jis darbuotųsi atmest tuos bi- 
lius. 
rėš

SUSIRINKIMAI
NEW YORK, N. Y.

ALDLD 23 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, 28 d. liepos, 8 v. v. 
26 Avenue B, Apt. 13 (pas drg. Min- 
gilą). Visi nariai būtinai dalyvau
kite, yra daug svarbių dalykų aptar
ti. Taipgi tie, kurie neužsimokėjo 
duokles, prašomo tai padaryti šiame 
susirinkime. — K. Sungaila, Sekr.

(174-175)

BROOKLYN, N. Y.
Liet. Am. Piliečių Kliubo biznio 

susirinkimas įvyks penktadienį, lie
pos 28 d., savo patalpoj, 280 Union 
Avė. Visi kliubo nariai, kurie norite 
žinoti apie kliubo finansinį stovį bū
kite šiame susirinkime. — Pr. Vai
tukaitis. (173-175)

savo

PARDAVIMAI
Biznio proga — galima įsigyti Ba

rų (aludę) lietuvių ir lenkų apgyVen
toj apylinkėj. Renda $60, su ketu
riais kambariais, 
kaina $3,500.00. 
103 Bark Avė., 
N. Y. Room 914.

Įeiga $500. Pilna 
Šaukite: Fidelity, 
New York City, 

(173-178)

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 Barberini

pavienių 
padarau 
krajavus 
pavciks- 
su ame- 

Rei-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

b Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais.

v^afl^MBkalui esant ir 
£ĮĮ||k^H»p a d i d inu tokio 

dydžio, kokio pa- 
M&wF geidaujama. Tai- 
Mkrt P°gi atmaliavoju 

įvairiom spalvom.
JONAS STOKES
Marion St., karnp. Broadway

IFSr3 Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS 
(Šaldytuvai Nužemintom Kainom) 

0$9.5O 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 j mūsų 

showroom (parodos kambarį).

Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausi šaldytuvą, už taip žemai kai $3.50 I mėnesi. Pamąstykit! 

Juk tai pigiau, negu kad ice-box’is kainuoja per mėnesį.

Naudokitės Proga! Tai Yra Ribotam Laikui
Tuojau šaukite EV. 7-6111 

4-6562

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

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Jei jūsų, organizacija tu
su s i r i n k i m ą, reikalaukit, 
ji tartų žodį apgynimui 
narių.

Dabar laikas veikt, kad ne- 
daleist tuos bilius tapt įstaty
mais, nes prieš blogus įstaty
mus bus daug sunkiau kovot.

Lietuviai Irgi Atstovauta
Konferencijoj buvo atstovas 

nuo didžiosios lietuvių savi- 
šalpinės organizacijos — LDS, 
Brooklyno sekcijos, taipgi 
Liet. Moterų Apšvietos Kliu
bo delegatės. Lietuvių, kurių 
Brooklyne gyvena apsčiai, tau
tinė vėliava irgi buvo greta 
daugelio kitų dalyvaujančių 
nacionalių grupių ir Amerikos, 
mūsų naujosios tėvynės vėlia- 

(vos. Gaila, kad nebuvo atsto
vystės atstovams reikalaujant i vanta visos draugijos. Tačiau 
atmest tuos bilius.

2. Supažindint visuomenę su 
tais prieš-ateiviškais, prieš- 
darbininkiškais, prieš - demo
kratiškais biliais savo spaudoj, 
laiškais visų vietos laikraščių 
redaktoriams, lapeliais.

3. Siųst delegacijas pas kon- 
gresmanus į Washingtona ir į 
namus.

1. Organizuoti laiškų siun
timą nuo organizacijų ir at
skirų asmenų savo kongres- 
manams ir vietos įstatymda-

manoma, kad pasiekus žiniai 
apie pavojų, visos draugijos, 
įstaigos, įskaitant parapijų va
dus ir radio bei laikraščių ve
dėjus tars savo žodį apgint 
savo narius, rėmėjus, skaity
tojus, nes .tai jų, kaipo vadų 
pareiga nurodyt masėms pavo
jus ir kaip iš jų gelbėtis.

Konfer. D—s.

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 j mėnesi. 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 j sausesnj klimatą. Ši 
vieta yra artimoje Brooklyn© 
apylinkėje, apie 10 minučių 
mašina važiuojama nuo Pa
saulinės Parodos. Vieta apgy
venta įvairiom tautom, keturi 
metai kaip tas pats savininkas 
daro bizni su pilnu pasiseki
mu. Kreipkitės į “Laisvės” į 

ofisą, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (171-176)

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

LIETUVIU ATLETU
KLIUDĄS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

į Atlankykite
į LIETUVIŲ ATLETŲ
ll KLIUBĄ
■I 168 Marcy Ave.
Il Brooklyn, N.Y.
■ Tel.
■ 1 X. Ev. 4-8041
■ I I N VALGIAI IR■ ■ I GARIMAI

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1615 License No. L. 886

Lietuviškų MAISTO Konservuotų
Maisto konservuoti Hams ir Picnic-IIams, 

krapuose rauginti Agurkai. 
(Mažiausias užsakymas—3 dėžes.)

Lietuviški (caramel) Saldainiai (supakuo
ta po 50 dvisvarių kartonų dėžėn).

LITI I ?. TANIAN-AMERICAN 
Import & Export Corporation 

_157 Chamber Street
New York City REctor 2-2786

Namui Rakandų Krautuve
A. WEITZNER 

VERTE1VIS 

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

venamajam, ir valgomajam kambariam.

Šios Savaitės Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį specialį pasiūlymą

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

/
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IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj 1

Krautuvėj. &

Manhattan Liquor Store &

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ
WWMWWMyW

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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