
Pagaliau ir man teko pa
matyti judį “Juarez.” Tai 
vaizdai iš Meksikos liau-
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dies 1863 metų sunkių kovų 
su Napoleono atsiųstais 
plėšikais. Vyriausia rolė te
kus garsiajam aktoriui 
Paul Muni.

Tai tikrai nepaprastas, ti
krai svarbus, brangus ir 
gražus judis. Jis kaip tik 
tinka šiam momentui, kuo-
met darbo žmonėms prisiei
na desperatiškai ginti savo 
demokratines teises. ' ties

Nurodo, kad Nemokamai 
Buvo Dirbama 

Baudžiavoje
Burgos, Ispanija. — Ge

nerolas Franco, fašistinis 
Ispanijos diktatorius, įsakė 
visiems darbininkam 18 iki 
50 metų amžiaus dirbt val
diškus darbus kas metai po 
15 dienų visai veltui, be jo
kių algų. Jis nurodo, kad 
viduriniuose amžiuose, bau- 
džiavos-feodalizmo laikais, 
žmonės taip pat turėdavo 
kas metai išdirbt valdžiai

Jeigu kurie dar nesate šį 
judį matę, jei tik pasitaikys 
proga, atidėkite kitus rei
kalus į šalį, eikite ir pama
tykite. Tai bus labai ver
tingas kelių centų įvesdini
mas.

Sandarietis - tautininkas 
M. Kasparaitis išduoda mir
ties atestatą taip vadina
mai Karpiaus Liet. Tauti
nei Tarybai. “Vienybėje” 
jis išbara savo vadus už 
klaidas, už nepaisymą liau
dies reikalų ir kategoriškai 
pareiškia: “Kad iš tarybie- 
čių veikimo naudos nebus, 
jau aiškiai matosi.”

—o—
■ Bet ponas Kasparaitis 

pats irgi per toli nuvažiuo
ja. Jis, pavyzdžiui, savina- 
si SLA. Tai esanti tautinin
kų organizacija, lygiai taip, 
kaip Tautinė Sandara ir 
Tėvynės Mylėtojų Draugi
ja.

Tas tiesa, kad Sandara ir 
TMD priklauso jiems, nes 
jos vis tiek jau daug metų 
tik gyvi lavonai tėra, bet ne 
SLA. Patiems tautininkams 
būtų daug sveikiau, jeigu 
jie liautųsi besisavinę ne 
savo “propertę.”

—o—
Da nepakankamai dirba

ma dėl rinkimo parašų už 
amnestiją Lietuvos politi
niams kaliniams. Dar tik 
keletas blankų tesugrįžo su 
parašais. O reikalas svar
bus ir skubus.

t Nereikia laukti susirinki
mų bei piknikų, idant suei
ti lietuvius. Ypač mažes
niuose miestuose beveik vi
si vienas kitą pažįsta, žino, 
kur gyvena. *

Drauge, pasiimk blanką, 
nueik į stubas pas tuos mū
sų brolius ir prašyk pasira
šyti už laisvę Lietuvos poli
tiniams kaliniams.

—o—
Tas pats ir su rinkimu 

aukų parėmimui Lietuvos 
Komunistų Partijos. Jau 
daug sykių čia pat buvo 
priminta, bet pasekmėmis 

r dar negalima pilnai pasi- 
džiaugti. Aukų atėjo, bet) 
permažai.

Nelaikykite blankų pas 
save. Parinkite aukų ir grą
žinkite nurodytu adresu. 
Už kokio mėnesio visas šis 
aukų rinkimas turi užsi
baigti.

Ir vėl reikia pasveikinti 
John L. Lewis. Jis darbo 
žmonių priešus nevynioja į 
vatą. Šį sykį Lewis paėmė 
nagan ir gerai išvanojo vi- 
ce-prezidentą poną Garnerį. 
Išvadino jį piktu senu žmo
gum, iš kurio Kongrese iš- 

< /plaukia visos reakcioniškos

No. 178 Telefonas STagg 3-3878.

Mirties Bausmė Kariniams 
Šnipams Francijoj

Paryžius. — Įėjo j galią 
įstatymas, pagal kurį bus 
mirčia baudžiami kariniai 
Šniukštai veikiantieji prieš 
Franci ją, kaip francūzai, 
taip ir svetimšaliai. Mir- 

bausmė skiriama už
kiekvieną iš dešimt sužymė
tų šnipiškų darbų.

Fašistinis Vėjo Maišas 
Kun. Coughlin Deda Sau 
“Mučelninko” Vainiką

Detroit, Mich. — Fašis
tinis radio kunigas C. E. 
Coughlin skundėsi visai 
Amerikai, būk jis gaunąs 
grūmojančius laiškus “nu
žudyt jį tą ir tą dieną.” Bet 
jis, girdi, “nebijąs ir mirt 
už Kristaus kryžių ir ame- 
rikonizmą.”

Taip tas Hitlerio grama- 
fonas Amerikoj, kun. 
Coughlin dėjo sau ant gal
vos “mučelninko” vainiką ir 
sykiu plūdo Sovietus ir CIO 
unijų vadą J. L. Lewisą, o 
garbino surūkusį Garnerį, 
USA vice-prezidentą, prie
šininką Naujosios Dalybos, 
neprietelių darbo unijų ir 
bedarbių.

Lietus Dar Nenugalėjo 
Sausros Daugelyj Vietą
New York. — Sekmadie

nio lietus šiek tiek atgaivi
no javus ir daržoves šiau
rinėje dalyje New Yorko 
valstijos, New Jersey, 
Pennsylvanijoj ir keliose 
Naujosios Anglijos valstijo
se.

Bet dar reikėtų tokio lie
taus per trejetą dienų, kol 
būtų nugalėta sausra tose 
valstijose.

Kukluksai Grūmoja Žudyt 
Negrus Balsuotojus

Greenville, South Caroli
na. — Fašistinis Ku Klux 
Klanas paskelbė grūmojimą 
mušt, kankint ir žudyt neg
rus, kurie registruosis bal
savimams ar balsuos atei
nančiuose vietiniuose rinki
muose Greenvillėj ir kituo
se miestuose.

Bet negrai piliečiai, ne
paisydami grūmojimų, šim
tais registruojasi balsuot.

AREŠTUOJA ŽYDUS
ITALIJOJ

Turin, Italija.— Areštuo
ta 21-nas žydas už tai, kad 
jie neužsiregistravo kaipo 
žydai, pagal naujuosius Ita
lijos “tautinius įstatymus.” 

atakos ant darbininkų.
Ponas Garneris jaučiasi 

dideliu žmogum. Kalbama, 
kad 1940 metaies jis bandys 
būti demokratų partijos 
kandidatu į prezidentus. 
John L. Lewis sako, kad 
prieš jį audringai išstos vi
sas darbininkų frontas.

Gen. Franco Liepia 
Darbininkam be Al

gų Dirbt 15 Dienų

Naujas Amerikos Lai
vynas Sukirsiąs Bile 

Užpuolikų Laivyną
Washington. —' Šį antra

dienį pasitraukia iš tarny
bos admirolas W. D. Lea
hy, galva Amerikos karo 
laivyno veiksmų. Jis ištar
navo 46 metus kaipo laivy
no oficierius.

Paskutiniame sa;vo rapor
te admirolas Leahy sako, 
jog kai šios šalies karo lai
vynas bus sustiprintas pa
gal kongreso padarytą tari
mą, tai jis galės sukirst lai
vyną bile kurios užpuolan- 
čios šalies. — Kongresas 
yra paskyręs bilioną dolerių 
didint ir genint Jungtinių 
Valstijų karo laivyną.

Taip padidinus ir patobu
linus Amerikos karinį laivy
ną, jis galės pasitikt toliau 
jūrose bile priešo laivyną ir 
supliekt jį, kaip tvirtina ad
mirolas Leahy. Sykiu jis 
pataria padidint skaičių 
šios šalies laivyno jūreivių 
ir marininkų.

Chinai Laimėjo Didelį 
Mūšį prieš Japonus

C h u n g king, Chinija. — 
Žiauriose kautynėse per vi
są dieną chinai užmušė ir 
sužeidė daugiau 1,200 ja
ponų ir atkariavo nuo jų 
Tsinshui miestą.

Chinai užpuolė ir sunai
kino japonų .traukinį ties 
Wusi. Traukiny žuvo daug 
japonų kareivių ir oficierių.

F A B RIKANTAI REIKA
LAUJA “TEISIŲ” NE- 

UNIJISTAMS
Washington. — Ameri

kos Fabrikantų Susivieniji
mas daro didelį spaudimą 
kongresui, kad pakeistų Ša
lies Darbo Santikių Įstaty
mą, ypač kad neturėtų pri
sidėt prie unijos tie darbi
ninkai, kurie “nenorį” uni
jos, nors ir didelė dauguma 
darbininkų bile pramonėje 
būtų unijistai.

žemės Drebėjimas Čilėj
Santiago, Chile. — Įvyko 

žemės drebėjimas šešiose 
Čilės apskrityse, bet drebė
jimas buvo nesmarkus ir 
mažai nuostolių tepadarė. 

po paskirtą skaičių dienų be 
jokio atlyginimą.

Kas vengs tokių verstinų, 
neapmokamų ųarbų, kiek
vienas bus baudžiamas ka
lėjimu po vieną! iki trijų 
mėnesių ir darlpiniginėmis 
baudomis nuo WO iki 2,000 
pesetų.

Tik tie darbininkai galės 
išvengt tokių verstinų dar
bų uždyką, kurie sumokės 
visą savo 15 dienų algą val
džiai.

500 Airių Teroristą 
Pasiruošę Bombarduot

Anglijos Įstaigas
London. — 500 airių te

roristų yra pasirengę su
tartinai bombomis ardyt 
valdžios rūmus, geležinke
lių stotis, tiltus ir ministe- 
rių namus Anglijoj, — kaip 
kad sako slaptas praneši- 

| mas policijai.
į Tie teroristai, nariai slap- 
' tos “airių respublikiečių ar
mijos,” esą susiorganizavę į 
bombininkų kuopas, turį 
savo komandierius ir veik
sią pagal nustatytą planą 
prieš Anglų valdžios įstai
gas, bankus ir šiaip svar
bias įmones.

Anglijos laikraščiai tvir
tina, kad Vokietijos ir Am
erikos naziai teikia pinigų 
ir sprogimų tiem airiam 
bombininkam.

Glasgowe airiai teroris
tai išstojo į atvirą mūšį su 
policija. Kautynės gatvėse 
siautė dvi valandas, iki te
roristai buvo sumušti. Tu
zinas jų areštuota.

Anglijos detektyvai gau
do 4 tūkstančius nužiūrimų 
“airių respublikiečių” de- 
portuot juos į Airiją. Dau
gelis airių ir patys bėga iš 
Anglijos į Airiją.

4 Užjūriniai Keleiviniai 
Lėktuvai per Dieną

Port Washington, N. Y.— 
Parlėkė iš Europos du di
džiuliai keleiviniai Ameri
kos lėktuvai “Clipperiai” ir 
atlėkė vienas Franci jos lėk
tuvas su keleiviais ir vienas 
Anglijos užjūrinis keleivi
nis lėktuvas.

Oro kelionė tarp Ameri
kos ir Europos darosi jau 
paprastu dalyku.

Maskva, liep. 31. — Pa
saulinėje kapitalistų spau
doje buvo paskutinėmis die
nomis paskleista girdai, 
būk Sovietai “išvalą” apie 
80 karininkų iš atsakomin- 
gų vietų savo armijoj ir lai
vyne. Bet tie girdai yra tik 
grynas išmislas ir melas, 
kaip sako Sovietų vyriausy
bė.

Japonų Orlaiviai Sunaikino 
Amerikonų Ligonį

Chungking. — Japonijos 
lėktuvai bombardavo ir su
naikino ligoninę amerikie
čių liuteronų misijos Kio- 
shane, už 150 mylių į šiau
rius nuo Hankowo; bombo
mis nužudė bei užmušė aš
tuonis chinus buvusius ligo
ninėje.

Japonija Verčia Angliją 
Atiduot Japonam Chinų 

Sidabrą Tientsine
Tokio. — Japonija būti

nai reikalauja, kad Anglija 
pervestų Japonijai milionus 
dolerių Chinijos sidabro, 
kuris iki šiol buvo laikomas 
bankuose Anglų Koncesijoj 
Tientsine. Chinijos valdžia 
buvo pasidėjus apie 15 mi- 
lionų dolerių sidabro ban
kuose Anglų ir Francūzų 
Koncesijų Tientsine.

Jeigu Anglija ir Franci ja 
neatiduos to sidabro Japo
nijai, tai japonai ir toliau 
blokaduosią Anglų ir Fran
cūzų Koncesijas Tientsine.

Henry Fordas 76 Metų 
Amžiaus ir “Nesirūpinąs”
Detroit, Mich. — Auto

mobilių fabrikantas Henry 
Fordas atšventė 76 metų 
sukaktį savo amžiaus. Laik
raščių reporteriams jis sa
kė, kad todėl esąs sveikas, 
kad “nesirūpinąs ir neper- 
daug valgąs.” Fordas ati
dengė ir savo filosofiją, jog 
“kas tik atsitinką, tai atsi
tinką didžiausiam gerui.”

Jis yra pikčiausias darbo 
unijų priešas ir Hitlerio gi
liai gerbiamas, kaip rėmė
jas karo prieš Sovietus ir 
komunistus.

Kad buvusioj Rusijos im
perijoj “atsitiko” Sovietų 
Sąjunga, Fordas nelaiko tą 
atsitikimą “didžiausiam ge
rui.” Jis terorizavo ir žudė 
savo darbininkus, reikalau
jančius unijos. Fordas laiko 
labai blogu “atsitikimu” ir 
CIO unijas. Tuomi jis muša 
savo filosofiją, bet tai men
kiausias dalykas, ka jis gali 
mušt. Nes toj Fordo filoso
fijoj vis tiek nėra jokios lo
gikos nei doros.

SOVIETAI SAUGO LAT
VIJĄ, ESTIJĄ IR FINIJĄ 

NUO NAZIŲ

Maskva, liep. 31. — Jeigu 
Anglija ir Franci j a nori ti
kros, veiklios bendrų apsi
gynimo sutarties su Sovie
tais, tai jos turi užtikrint 
Latvija, Estiją ir Finiją, 
kad Hitleris per vidujinius 
perversmus šiuose trijuose 
mažuose Baltijos kraštuose 
nepasiglemžtu juos, — kaip 
rąšo “Izviestija,” Sovietų 
vyriausybės organas.

Finiją Sumuša Anglijos 
Valdovų Melą

Finijos valdžia pareiškė, 
kad jinai sutinka su bet ko
kia Anglijos bendro apsi-

gavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI
- ■ ■ , '  ........................................................ T

Japonai Žada Jau 
Visai Išvyt Ang

lus iš Chinijos
Gena Laukan Anglų Biz

nius ir Misionierius

Shanghai, liep. 31. — Ja
ponijos žinių agentūra Do- 
mei skelbia, kad anglai tu
rėsią būt visai išvyti iš Ja
ponijos užimtų vietų Chini- 
joj. Japonų spauda vadina 
Anglijos valdovus “dvivei
džiais diplomatais.”

Japonijos armijos vadai 
pareiškia, kad Anglija tu
rės aiškiai remt japonų ka-

Senis Mergaičių Vi
liotojas Nušovė Poli- 

cistą; Sužeidė 8-nis
Cynthiana, Kentucky. — 

Pasiturintis farmerys Char
les Allen, 70 metų amžiaus, 
nusivedė porą mergaičių į 
savo daržinę vėlai vakare ir 
užsidarė su jomis. Mergai
tės buvo apie 13 metų am
žiaus.

Kaimynai pranešė polici
jos viršininkui G. M. 
Dickey’ui, 77 metų am
žiaus, kad Charles Allen, 
turbūt, lytiškai darkys tas 
mergaites. Ir jau seniai 
ėjo kalbos apie farmerį Al- 
leną kaip mergaičių darky
toją.

Tad policijos viršininkas 
Dickey ir ėjo į tą daržinę; 
bet farm. Alienas pastebė
jo besiartinantį Dickey, 
prie lempos šviesos lauke; 
šovė pro plyšį ar langą iš 
daržinės ir ant vietos nušo
vė policijos viršininką.

Netrukus, būrys polici
ninkų ir šerifų apgulė dar
žinę ir atidarė šautuvų ug
nį, kada senis nepasidavė. 
Jis pyškino savo šautuvu iš 
daržinės į policininkus, ir 
dar aštuonis jų sužeidė. O 
kai farm. Alienas išbaigė 
kulkas, tad tamsoje ir su
mišime jis taip sklandžiai 
paspruko, kad nė vienas po
licininkas nepastebėjo. Mer
gaitės gi pabėgo tuoj, kaip 
tik buvo nušautas policijos 
viršininkas.

Dabar policija ir ginkluo
ti piliečiai j ieško nedoro se
nio po kalnus, miškus ir 
brūzgynus per 60 mylių ap
linkui, Jieškotojam įsakyta 
suimt ar nušaut jį, “pris
tatyt gyvą ar negyvą.”

Dėl tokių įvykių baisiai 
susijaudino ir susirgo Al- 
leno žmona, 64 metų am
žiaus.

gynimo sutarčia su . Sovie
tais.—O Anglijos valdovai 
iki pat šiol tvirtino, būk 
Finiją nesutinkanti, kad 
Anglija - Franci ja išvien su 
Sovietais gintų Finiją “be 
pačios Finijos-reikalavimo.”

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“Lais vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

rą prieš Chiniją; kitaip gi, 
Anglijos biznieriai ir poli
tikai būsią išgrūsti iš Toli
mųjų Rytų.

Japonų suorganizuoti ko
mitetai Tsinane ir Tsang- 
chowe, Chinijoj, grūmoda
mi paliepė išsikraustyt iš 
ten visiem Anglijos pilie
čiam ir misionieriam. Sako, 
kad po rugpjūčio 10 d. gręs 
mirties pavojus visiem an
glam Tsinane.

Japonų policija Peipinge, 
senojoj Chinijos sostinėje, 
aplankė visas chinų krautu
ves ir liepė nuimt visus 
Anglijos tavorus nuo lenty
nų; prilipdė tūkstančius di
delių plakatų prie sienų ir 
stulpų, kurstydami chinus 
prieš Angliją ir jos pilie
čius. Plakatai, be kitko, 
skelbia, kad “geltonųjų vei
slė (chinai ir japonai) ne
bus Anglijos vergais.”

Japonai išvijo-; 
misionierių iš baptistų 
ninės Taiyuanėr t

Shanghajuj japonai 
vedė spygliuotų vielų tvorcg 
įlįsdami į kraštuką anglų 
kolonijos tenai.
Japonai Vėl Demonstruoja 

prieš Angliją
Tokio, liep. 31. — Beside- 

rint Anglijos atstovams su 
Japonijos ministeriais dėlei 
japonų blokados nuėmimo 
nuo Anglų Koncesijų Tien
tsine, tuo pačiu laiku tūks
tančiai japonų demonstravo 
prieš Anglijos ambasadą.

Sovietai Minės Sukaktį 
Laimėjimo prieš Japonus
Maskva. — Rugpjūčio 6 

d. sueis vieni metai nuo to 
laiko, kai Sovietai supliekė 
įsibrio vėlius japonus prie 
Hasan ežero, Changkufen- 
ge. Mūšių lauke bus suruoš
tas karinis Sovietų paradas.

Italai Tikis Išsigriebt 22 
Tonus Sidabro iš Nu

skendusio Laivo

Norfolk, Virginia.—Narū
nai nuo Italijos laivo “Fal
co” jau pasiekė tą dalį nu
skendusio laivo “Merida,” 
kur yra 22 tonai sidabro ir 
daugis popierinių dolerių. 
“Merida” nuskendo 1911 
metais, už 65 mylių nuo 
sausumos, 220 pėdų gelmėn.

Tūkstančiai Chinų Japoni
jos Kareivių Sukilo prieš 

Japonus
Peiping, Chinija. — Ke

turi tūkstančiai chinų, pa
imtų į Japonijos armiją, su
kilo prieš Japoniją ir per
ėjo į Chinijos armijos pusę 
kariaut prieš Japoniją.

ORAS
Giedra.

1 ■
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Svarbiais Lietuvių Tautos ir Ne
priklausomybės Reikalais

Šiomis dienomis mes gavome Liet. Ko
munistų Partijos Centro Komiteto lei
džiama laikraštį “Tiesą” (iš birž. 25 d., 
1939), kur telpa įdomus editorialas 
svarbiaisiais lietuvių tautos ir Lietuvos 

> nepriklausomybės reikalais. Mes čia jį 
ištisai ir paduodame, kad mūsų skaity
tojai įgautų visapusiškesnį supratimą 
apie vidujinę padėtį Lietuvoj.

Tasai straipsnis seka:
Teberyškejant Pozicijoms Vidaus 

Gyvenime
Ne kartą mes jau rašėm, kad susi- 

bankrutijusi ir tautos didžiumos pa
smerkta tautininkų partija su jos vadu 
Smetona priešaky, dėl kai kurių kariš
kių iš vyriausybės tarpo toleravimo ir 
krikščionių demokratų bei liaudininkų 
neryžtingumo, pradeda atgauti vieną po
ziciją po kitos. Ir tautininkų “Aidas” iš 
birželio d. ne be tūlo pagrindo galėjo 
rašyti, kad jaučiąs jam pageidautiną 

---atoslūgį, kad posūkių valstybės gyveni
me nebūsią. Tokiu būdu įsidrąsinusi tau
tininkų partija vėl nori sutramdyti -visą 
tą, ką tauta tik dar spėjo pajusti, atim
ti iš jos šviesesnes viltis ir vėl ją įstum-* 
ti į tamsiausius praeities laikus. Juoda
šimčių tautininkų organas “Vairas” šau
kia, jog šiandien yra “didesnis ir svar
besnis tvarkos, o ne laisvės reikalavi
mas”, jog “reikia atkurti ir sustiprinti 
tautininkų režimas.” Užtat tų pačių juo
dašimčių “Aidas” nedviprasmiai grasi
na savo išmėginto teroro priemonėmis: 
“išsišokimų (čia turima omenyje liaudies 
judėjimas.—Red.) žala vistik turėtų bū
ti visuomenės pastebima ir nuvaloma, 
kaip reikalinga gydymo liga. Tačiau, jei 
būtų- įsitikinta, kad krašte randasi ne
ramumų, nešančių pavojaus žymių, tai 
vyriausybė parodys, kad ji turi jėgų ra- 

* mybei ir tvarkai palaikyti.” Ir šitame 
juodašimčių tautininkų puolime prieš 
tautos reikalaujamą vienybę nebepasku- 
tinę vietą užima ir tautininkų sufalsifi
kuotas seimas, kuris parodė savo fašis
tinį veidą, plūsdamas tautą, kam ji ta
ria savo žodį krašto gyvepimo klausi
mais ir nepasitiki Smetonos paskirtais, 
gerai apmokamais seimo činauninkais.

Del tokio įžūlaus tautininkų puolimo 
. yra atsakominga vyriausybė, kurios dau

guma pamina tautos vienybės idealą ir 
seka paskui tautos neapkenčiamą tauti
ninkų partiją. I

’• Bet juodašimčių tautininkų reakcija 
negalėjo neiššaukti visuomenės pasipik- 

į> tinimo.
“XX Amžius,” pasipiktinęs dėl tauti- 

I z ninku priekaišto vyriausybei, kam ji su
eina į tiesioginį kontaktą su visuomene, 
rašo,,kad “šis seimo ir partijos manev
ras yra toks aiškus ir permatomas, kad 
ir neraštingas pilietis lengvai pastebi,” 
ir kad “didesni tautos priešai yra tie, ku
rie šiandien užsiima pigiu partiniu poli
tikavimu, savo partijos interesus pasta
to aukščiau už valstybę ir tautą.”

Dar giliau pastebi vidaus gyvenimo 
krizį “Lietuvos Žinios” iš birželio 21 d.: 
“Visuomenė vyriausybei pritaria milži
niškai, pasiryžusi jai visu kuo padėti, 
atsiduoti visiškon jos dispozicijon, o vy
riausybė tartum nesusiorientuoja, nepa
jėgia sunaudoti to visuomenės entuziaz
mo, kurio kitos vyriausybės didelėmis

pastangomis neįstengdavo bei neįstengia 
sukelti. Tame glūdi, žinoma, didelė da
bartinės mūsų vyriausybės stiprybė, bet 
tame taipogi glūdi ir nepasisekimo die
gų: jeigu dabartinė vyriausybė nepa
jėgs visuomenės ūpo pakilimo, visuome
nės jai pareikšto entuziazmo, plačiojo 
pasitikėjimo sunaudoti, nukreipti kūry
bingąja kryptimi, nesugebės sukoncen
truoti, suorganizuoti ir duoti tam vis
kam legalios, pozityvios linkmės, tai ji, 
sprendžiant iš anksto, jau tuom bus 
daug (mūsų nuomone viską.—Red.) pra
laimėjusi.”

Ir vienų ir kitų pasisakymas visiškai 
teisingas. Tačiau už visą tai atsakomin- 
gi ir krikdemai ir liaudininkai, todėl ne
pakanka jiems apie tai tik rašyti. Reikia 
veikt griežtai ir skubiai, nes dėl savo ne
veiklumo krikščionys demokratai ir liau
dininkai jau daug pralaimėjo, o ir toliau 
neryžtingai elgdamiesi, gali ir viską pra
laimėti. Ir ne tik jie: pralaimės ir tie ka
riškiai, kurie jau, rodos, buvo besupran- 
tą momento svarbumą ir buvo bepasuką 
į tautos pusę tikslu ją suvienyti. Reak
cionierių partija nepasigailės nei vieno, 
kas tik mėgino “kalbėti su visuomene.”

Tuo labiau reikia griežtai ir skubiai 
veikti, nes momentas tebėra labai pavo
jingas Lietuvos nepriklausomybės gyva
vimui. Štai tik šiomis dienomis hitlerinis 
Vokietijos šulas Rozenbergas pakartojo 
senus vokiškojo imperializmo siekimus: 
“įvykdyti naują harmoniją (t. y. okupa
ciją.—Red.) gyvybinėje Šiaurės Jūros ir 
Baltijos Jūros erdvėje”. O kad ta “har
monija” neįvyktų, reikia greičiau paša
linti nuo valstybės vairo urachinius Sme
tonas kaip būsimus Hachas.

Reikia ne žodžiais, o darbais įvykdyti 
tikrąją tautos vienybę, užtikrinti laisvę 
dalyvauti visiems už Lietuvą stovintiems 
sluoksniams jos apgynimo organizavi
me, pakelti liaudies masių ekenominę 
gerovę, užtikrinti laisves platiesiems 
tautos sluoksniams organizuotis, pa
skelbti visos Lietuvos reikalaujamą po
litinių kalinių amnestiją, kovoti griežtai 
prieš visus ir visokius Lietuvos priešus.

Kas Lietuvos gynėjas, kas mūsų kraš
to liaudies draugas, parodys trumpiausia 
ateitis, vis labiau beryškėjant įvairių 
sluoksnių pozicijoms.

Panaikint Tautos Priešų Lizdą
Dabartinį “seimą” Lietuvos gyvento

jai nerinko. Jį 1936 m. faktinai paskyrė 
Smetona—Čapliko valdžia. Tautininkų 
fašistų valdžia tuomet daugeliui atėmė 
balsavimo teisę, o turintiems teisę bal
suot nedavė rinkt savo atstovų. Faktinai 
vien fašistų tautininkų partija teturėjo 
teisę išstatyt kandidatų sąrašus į seimo 
rinkimus. Todėl visa * opozicija, tame 
skaičiuje liaudininkų ir krikščionių de
mokratų partijos, kurios šiandien turi 
savo atstovus dabartinėje vyriausybėj, 
boikotavo to vadinamojo seimo rinki
mus. , į

Kol krašte viešpatavo vieni tautinin
kai, tai seimas atatiko vyriausybę. Jame 
sėdi ir ima dideles algas tautininkų pa
stumdėliai. Ką jiems Smetona-Tubelis- 
Mironas liepdavo, tą jie priimdavo. Tas 
“seimas” tautininkams buvo naudingas 
tik tautai apgauti: esą jūs reikalaujat 
seimo?—štai jums seimas.

Po Klaipėdos užgrobimo, kuomet susi
darė naujoji vyriausybė, seimo padėtis 
kiek pasikeitė. Kademai ir liaudininkai 
įeina į dabartinę vyriausybę, o jie to 
seimo rinkimus ir patį seimą visą laiką 
boikotavo, taigi dabartinei vyriausybei 
jis nevisai atatinka. Tat dabar tasai 
“seimas” yra ne kas kitas, kaip benkar- 
tas, fašistų tautininkų partijos tautai 
primestas.

Ir šitie vadinami atstovai nepaprastoj 
seimo sesijoj pradėjo rodyti savo iltis. 
Jie akiplėšiškai išstojo prieš tautos ju
dėjimą, o tai reiškia ir prieš Lietuvos 
nepriklausomybės gynimą, nes be visos 
tautos neįmanomas nepriklausomybės 
gynimas.

Reikia pažymėt, kad jei dabartinė vy
riausybė būtų kovojusi prieš tautos prie
šus, jei būtų davusi tautai daugiau lais
vių, tai taip vadinamieji “tautos atsto
vai” būtų ramūs. Bet dabartinė vyriau
sybė užgniaužė patriotinio fronto kūri
mąsi, tautininkų partija paliko jos pri
vilegijuotoj padėtyj, spaudą ir susirinki
mus varžo ir neduoda tautai pareikšti 
savo nuomonę, amnestijos politkali
niams neduoda, nors visa Lietuva to rei-

Valstybčs, laivyno ir karo department^ atstovai tariasi su tūlais kongresmanais 
apie tai, kaip praleisti įstatymą, kuriuo einant būtų galima paremti draugingi 
Jungtinėm Valstijom kraštai, jei karas iškiltų. Moteris: Edith Nourse Rogers, 

kongresmane.

Laisvoji Sakykla
Atsiminimai apie Lenkų 

Ultimatumą Lietuvai
Jau antri metai, kaip buvo 

paskelbtas lenkų ultimatumas 
Lietuvai. Taigi jau nemažai 
praslinko laiko, bet kaip ten 
gyvenęs, noriu aprašyt tų die
nų nuotaiką Lietuvoj. Manau, 
daugeliui bus įdomu sužinoti, 
kokia nuotaika buvo, kada bu
vo ultimatumas įteiktas' ir pri
imtas.

Visiems, kurie seka spaudą, 
turi būti žinoma, dėlko lenkai 
Lietuvai įteikė ultimatumą.

Spauda rase, būk tai dėl len
kų kareivio Serafino nušovi
mo, bet tikrumoj buvo tik 
priežastis tam konfliktui iš
šaukti.

Kiekvienas įvykis ar sukili
mas mūsų tautiškai vyriausy
bei duodavo’ progą suvaržyti 
visuomenę. Tautininkų buvo 
pačių sugalvotas tas planas 
Vilniaus krašto ir susitarimo 
su lenkais klausimu.

Kaip mums žinoma, kovo 
mėnesio 12 diena Smetona 
siunčia Varšavon kun. Mironą 
tartis su lenkais Vilniaus kraš
to klausimu, tai yra, Vilnių 
pavesti lenkam ir jo atsiža
dėti.

Ultimatumą priėmus, buvo 
sudaryta nauja vyriausybė 
žmonėms nuraminti. Naujon 
vyriausybėn įėjo kun. Miro
nas, kaip ministras pirminin
kas be portfelio. Ministru 
pirmininku skiriami tik daug 
nusipelnę ar labai gabūs poli
tikoj žmonės, bet ne toki, kaip 
kun. Mironas. Na, už gerą 
patarnavimą tautiškai vyriau
sybei galima suteikt ir minis
tro pirmininko vietą!

Tautiškai vyriausybei šis įvy
kis davė šiek tiek atsigauti, 
tai yra, suvaržant spaudą, ku
ri ir taip jau buvo suvaržy
ta. Buvo rašoma laikraščiuo
se, kad toks žygis, tai yra nu
sileidimas Lenkijai, susitariant 
gražiuoju, naudingas Lietuvai, 
pakels Lietuvos vardą užsieny' 
ir daugiau naudos būsią tai
kiai išsprendus konfliktą.

Ultimatumo įteikimu kalti 
ne lenkai, bet pati Lietuvos 
vyriausybė.

Visuomenė nenorėjo gražu
mu atiduoti lenkams Vilniaus 
kraštą.

Kada anais senais laikais 
buvo pasirašyta Lietuvos ir 
Lenkijos sutartis, vadinama 
“Unija Lietuvos ir Lenkijos,” 
sakoma, bajorai verkę, nors tai 
įvyko iš jų kaltės. Taip ir dabar,

kada buvo nutarta priimti ul
timatumą, mūsų ministrai ver
kė. Tuo laiku, kada buvo ta
riamasi dėl ultimatumo priė
mimo, prie vyriausybės rūmų 
demonstravo apie dešimt tūks
tančių minia, susidedanti dau
giausia iš studentų ir darbi
ninkų. Vyriausybės nariai, 
verkdami, norėjo, kad su jais 
verktų ir minia. Pasiųsta bu
vo policija pavaišint demons
trantus ašarinėmis bombomis, 
taigi, verkė ministrai, verkė 
visi demonstravusieji, kad 
reikia lenkams atiduoti Vil
niaus kraštą. . .

Ultimatumo įteikimas Lietu
voj sukėlė didelį pasipiktini
mą prieš Lenkiją, ne tik lie
tuvių, bet žydų ir sulenkėju
sių lietuvių tarpe . (kurie kal
ba lenkiškai ir skaito save 
lenkais). Nei vieni iš jų ne
norėjo pritarti tokiam Lenki
jos žygiui. Ultimatumas buvo 
priimtas gyventojams to ne
norint.

Pavyzdžiui, kaip Alytaus 
mieste buvo sutiktas ultima
tumo įteikimas ir priėmimas. 
Aš gyvenau apie porą kilome
trų nuo Alytaus miesto. Atei
na mano kaimynas, buvęs tą 
dieną mieste, ir sako: žinai, 
Alytuje šaulių salėje slaptas 
susirinkimas (mitingas), kuris 
įvyks 4 valandą po pietų. Jau 
netoli keturios, skubink, kin
kyk arklius ir važiuojam. Pa- 
sikviečiu kitą kaimyną ir sku- 
bom važiuojam į tą slaptą 
man nežinomą susirinkimą.

Atvažiavę skubinamės į šau
lių salę. Atėję randam pilną 
salę žmonių prisirinkusių ir 
susirinkimą atidarytą. Susto
ję prie pat įėjimo į salę, klau
som, kas čia ir ką kalba. Pa
klausęs, mano kaimynas sako: 
Juk čia tautininkai kalba! 
Kas čia per slaptas susirinki
mas? O kalbėjo Alytaus mo
kyklų inspektorius, Alytaus 
rajono tautininkų vadas. Kai
mynas apsigrįžęs nuėjo, sa
kydamas, neturiu laiko aš jų 
kalbų klausytis.

Bet aš lieku; tokiu svarbiu 
momentu laikas neturi reikš
mės. Man įdomu paklausyt, 
ką kalbės ir nutars tautinin
kai.

Klausau, kalba ragindamas 
nepasiduoti panikai, neskleisti 
gandų, užkirsti kelią “taru
siems gaivalams” kelti triukš
mą, paniką ir nepasitikėjimą 
dabartine vyriausybe.

Tą dieną, mat, buvo išmė
tyti atsišaukimai, kuriuose bu-1

vo reikalaujama pasitraukti 
tautiškai vyriausybei ir leisti 
sudaryti koalicinę vyriausybę. 
Atsišaukimai buvo pasirašyti 
buvusių prezidentų ir minis
trų. Dėl to reikalavimo jie 
buvo vadinami “tamsiais gai
valais,” kiršinančiais žmones 
prieš vyriausybę ir ardančiais 
tvarką ir ramybę.

Tame susirinkime buvo ra
ginama laikytis vieningai ir 
dikti ištikimiems savo vyriausy
bei, be to, buvo raginama gau
siai aukot ginklų fondui. Bai
giantis susirinkimui, buvo pri
imta rezoliucija Vilniaus kraš
to klausimu, pasiųsta tautos 
vadui Smetonai sveikinimas, 
vienbalsiai pareiškiant pasiti
kėjimą ir atsidavimą ir išti
kimybę vyriausybei. Tai reiš
kė kaip priesaika fašizmui.

Skaitytojas gal pagalvos: 
Nejau ten nebuvo kam atsi- 
šaukt, kad gavus žodį? Tikru
moj veik ir nebuvo darbo 
žmonių, vien tik tarnautojai, 
vadinami valdininkais, buvo su- 
s i r i n k ę su gera apsauga. 
Aš atvykęs nustebau, kad lau
ke prie salės durų stovi apie 
20 policininkų, negjųkluotų, 
apsivilkusių milinėm, diržais 
susijuosusių, prie kurių visada 
būva revolveriai, o tada buvo 
kišeniuose. Mat, pasiruošę ne
tikėtumam. Pasibaigus susi
rinkimui, stoviu prie durų ir 
žiūriu, kas per publika čia bu
vo susirinkus. Išėjus visiems 
iš salės, išeina dar 20 polici
ninkų. Manau, nieko sau ap
sauga !

Klausi skaitytojas, kodėl 
vien tik tarnautojai susirinkę 
buvo, nebuvo darbininkų ir 
šiaip sau žmonių ? Aš išėjęs 
iš salės galvojau, kas čia per 
slaptas susirinkimas, kad buvo 
laikomas viešai?

Prieš įvyksiant susirinkimui, 
tą dieną nebuvo jokio paskel
bimo, kad susirinkimas įvyks.
Bet išėjus mtfms iš susirinki
mo ir einant važiuot namo, 
mano kaimynas sako: žiūrėk, 
kas čia per skelbimas, kurio

kalauja, ir net neduoda apie tai paminėt 
spaudoj. Visa tai padrąsina seimo na
rius ir jie pradėjo atvirą kovą prieš tau
tą, jie reikalavo uždraust susirinkimus 
net ir suvaržytus, reikalauja sustiprint 
reakciją. Tie “tautos atstovai” žodis žo- 
din kartoja viską, kas parašyta fašistų 
tautininkų “Vaire,” tame juodosios reak
cijos organe.

Paskutinioji nepaprastoji sesija paro

čia pirmiau nebuvo. Prieinam 
arčiau ir skaitau. Skelbiama, 
kad šaulių salėje 4 valandą po 
pietų įvyks susirinkimas ulti
matumo priėmimo klausimu. 
Kada juos iškabino, klausiam 
vienas pas kitą, ar skelbimai 
buvo iškabinti susirinkimui 
vykstant ar pasibaigus? Iška
binta buvo tam, kad nebūtų 
primetama, kad nebuvo pa
skelbta. Tai puiki apgaulė 
žmonėms, žinoma, tas jiems 
išėjo į gerą, nes darbininkų 
ir prieš fašizmą nusistačiusių 
žmonių veik nedalyvavo. Ge- 
rai mano kaimynas pavadino 
slaptu susirinkimu.

Matai, mielas skaitytojau, 
kokias priem ones naudojo 
tautiška vyriausybė. Jeigu 
Lietuvoj būtų buvusi kairiųjų 
ar nors koalicinė vyriausybė, 
ta katastrofa nebūtų įvykus.

Mūsų fašistai bevelijo atsi
žadėti Vilniaus krašto, negu, 
anot jų, leisti “komunistams 
Lietuvoj viešpatauti.” Jie ki-
tais nesirūpino ir nesirūpina 
ir nėra reikalo jiems rūpintis. 
Jiems rūpi tik sava gerovė.

Baigdamas šį straipsnelį, no
riu dar pridurti, kad daugu
ma vadinamų mūsų žymių pa
triotų, įteikus lenkams Lietu
vai ultimatumą, bėgo į “Po- 
chodnę,” lenkų organizaciją, * 
įsirašyti nariais, kad atėjus ♦ 
lenkams būtų aprūpinti. Taigi 
pasirodo, kad patriotai tolei, 
k<51 gauna algas, o kai tik ma
to, kad algų gali netekti, kam 
tada būti lietuviu patriotu, 
jeigu iš to jokios naudos ne
turėsi! H. Jakučionis.

Padovanojo Sov. Markso 
Laiškus ir Kėdės

Maskva. —Robertas Lon- 
guet, anūkas Karolio Mar
kso, mokslinio socializmo 
kūrėjo padovanojo Sovietų 
ambasadai Londone kai ku
riuos laiškus Markso, En* * 
gelso ir Markso dukterų, 
taipgi dvi Markso kėdės. 
Marksas vartojo vieną tų 
kėdžių, rašydamas garsųjį 
savo kūrinį “Kapitalas.”

Tie Markso palaikai bus 
pergabenti į Maskvą.

FRANCU A PRIIMSIANTI 
POLIT. PABĖGĖLIUS l

ARMIJĄ

Paryžius. — Pranešama, 
jog Franci jos valdžia ren
giasi priimti į savo armiją 
daugelį ispanų, cechų ir vo
kiečių politinių pabėgėlių. * 
Surašinėja fiziškai tinka- < 
mus pabėgėlius nuo 20 iki 
48 metų amžiaus.

Francijoj yra 150,000 vien 
kariškių pabėgėlių iš Ispa
nijos.

Berkeley, Calif. — Smar
kiai plinta kūdikių paraly-
žiaus liga.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

“Laisvėje” vis agituojate 
rašyti protestus kongres- 
monams ir senatoriams, 
kam jie bruka reakcioniš- 
kus bilius. Bet bėda tame, 
kad didžiuma iš mūsų ne
moka angliškai nei žodžio 
parašyti, o tie ponai juk lie

tuviškai nesupranta. Tai ką • 
patariate daryti?

Skaitytojas. »
Atsakymas , >

Tas tiesa, daugelis lietu
vių nemoka angliškai ra
šyti ir negali protesto para
šyti. Bet išeitis visgi yra. 
Dauguma turite savo čia 
augusius vaikus. Paprašy-

dė, kad dabartinis “seimas” yra tautos 
priešų lizdas. Sakysim atvirai: tame 
“seime” ir tose sferose, kurios stovi už
pakalyje, randasi tie lietuviški Hachos, 
kurie sprendžiamu momentu šauksis 
Hitlerio “pagalbos” ir su ašaromis aky
se perduos Lietuvos likimą į Hitlerio 
rankas. Tokio priešų lizdo tauta negal 
pakęst. Ji turi kovot dėl jo panaikini
mo.

kite jų, pasakykite jiems, 
ką norite pasakyti ir tegul 
jie parašo ant atvirlaiškio. 
O jūs tik savo vardą ir pa
vardę pasirašykite.

O kurie neturite savo pa
augusių vaikų, tai galite 
paprašyti šiaip čia augusių 
jaunuolių. Vienas ar kitas 
iš jų su mielu noru patar
naus.
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Guest Column

The "Dumb Public”
It gripes me to hear the re

mark, “the dumb public.” Some 
people I know seem to take a keen 
delight in differentiating themselves 
from the rest of the American mas
ses of people, and placing them
selves on a higher plane. “The 
others are dumb, I am intelligent.”

Somehow, sometime, the myth 
was started that the average intel
ligence of the public was of a 12 
year old. I think a Hollywood big
shot, Goldwyn or somebody, began 
it. Judging from some of the movies 
they’re carrying out that policy. An 
“arty” picture was a box office 
“st inkaroo.”

Well, after a while, there was 
Bingo, Lucky, dishware, silverware 
and “family” night. A movie patron 
almost furnished a home on two 
features and an animated cartoon. 
Mickey Mouse saved the night.

Several pictures, “Fugitive From 
a Cnain Gang,” “Fury,” "Good 
Earth" timidly showed themselves. 
But they were "accidents.’

Better Fix
The box office attendance slumped 

alarmingly. Executives had night 
sessions discussing the situation. 
Then some smart producers, direc
tors and actors began pounding 
away in the press. It was time the 
cinema grew up; more realism less 
hokum; show life as it is. Charlie 
Chaplin bėgant the “Dictator.” War
ner Bros, made “Confessions of a 
Nazi Spy.” “Boy’s Town” devoid of 
“boy-meets-girl” was a hit. “Block
ade” created a furore.

Gradually sophisticated comedies 
began showing youngsters out of 
work, facing life doubtfully and 
heroines wore $3.98 dresses—a far 
cry from the Chanel creations for 
pseudo-office gals. The steno mar
ried a cab driver and had a baby 
on relief. The workers built a radio 
station themselves and pushed 
through their candidate for Mayor 
in spite of the monopolistic com
pany.

Despite the cry for more realism 
and less bunk movie companies 
persist in spilling junk to the public. 
And the box office remains at the 
same level.

The Radio Scene
Radio was no better. Our intel

ligence was insulted nightly with 
fairy tales. Jitter-bug announcers 
drove fantastic “Bibby’s Tomato 
Juice is good for what ails you. Get 
a raise with Bibby’s.” “She was a 
social failure until Odo-no-so was 
applied with the result that she is 
the center of the gathering, a belle 
at every party.” "Nums does the 
trick. Eat yourself to death. Nums 
will turn that gastric juice into 
nectar.”

Jokes were deleted because the 
radio audience “won’t get them.” 
Funsters like Woolcott and Benchley 
worried their sponsors because their 
brand of humor was “above their 
heads.” "Information Please” was 
catering to a very “select” audience. 
The Saturday afternoon broadcasts 
of the Metropolitan Opera were in 
the name of art until the deluge of 
letters convinced the indulgent

sponsors that they had something. 
But Charlie McCarthy intrigues the 
nation with his human, tricky and 
attractive quips.

“We’re Better”
Now to get back to some of my 

friends: We’ve almost come to 
blows on the “dumb public” ques
tion. To my mind it’s ridiculous, for 
if they went the rounds with me 
they’d hear the others say the same 
and it all evens up in the end. 
According to Al they bought Shirley 
Temple dolls for twice the money. 
They use Nipsodent toothpaste 
when it’s out and out soap. They’re 
suckers.

This attitude was expressed by 
some literary-minded people in our 
movement. Something deeper or 
more abstract was always a point 
of contention. They worried more 
about meeting the “low intelligence” 
of the readers than a dog about his 
fleas.

As a result the readers were 
robbed of much rich material. They 
were passed upon by the “Supreme 
Court” of literary big-wigs in 
charge.

Who Can Judge?
It’s almost laughable. And I 

would laugh if I didn’t see how 
ridiculously petty the whole crew 
was. Judging us! We who are 
high-school or college graduates! 
We who read more newspapers than 
any other people in the world. We 
who have safeguarded—and are still 
doing it—democracy, against the 
onslaughts of fascism. We who have 
built this country into the greatest 
in the world. We who have stood 
for insults, laughed them off care
lessly and tried, harder than ever! 
If we took them seriously we’d have 
mass inferiority complex, but we 
don’t.

I had a good talk with a new 
girl who was interested in writing. 
She wanted to contribute to our 
publications. “What kind of language 
shall I use?” she asked me to my 
astonishment. I stared at her. “Can 
I use words of more than one 
syllable?” she asked. Then I caught 
on. Somewhere she had gotten the 
impression that because we were a 
workers’ organization and re
presented the real public she was 
supposed to write to write very 
primitively.

Write in Our Language
I read that story writers for 

children cannot be successful when 
they talik “down” to them. And it 
can well apply to ourselves. For 
those writers who go out of their 
way to be painfully clear to the 
point of irritation I would suggest 
that they become streamlined in 
their attitude. We’re not dumb and 
if you can’t take our say-so please 
give us the benefit of the doubt. We 
love good English, the fine differ
entiation of one shade of meaning 
from another; we think deeply; we 
have our problems; we are used to 
figurative language; we can handle 
abstract terms.

And writing a column in one of 
our newspapers doesn’t entitle me 
to any “judge bench,” for it seems 
to me the company I keep is quite 
intelligent.

Quick, Bill! Pinch me!
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LDS “ARMY” OF 100
Cavatina

O Love!
This summer afternoon 
quiet 
color rinsed 
and

Golden
I stood on 

emerald sod 
where you are sleeping 
I stood a-weepin^ 
and

Beholden
I whispered: 

from beyond your 
warm arms 
of life I want no

Part
0 Love!

upon your warm breast 
where I elose list 
to your beating

» Heart

Happy Vacation Days to You!
Be Sure to Leave Worries Behind

WASHINGTON, D. C. — So you’re taking a vacation?
Take a tip from Europe, where it’s an old practice, and ask a 

doctor’s advice in making your plans. Make sure your rest is 
tailored to your individual requirements. This may mean the 
difference between returning^---------------------------------------
completely rested and ready for 
the battle, or coming home fagged- 
out, sunburned up and in need of a 
vacation from your vacation.

This is the advice of a Long 
Beach physician, Dr. Charles I. 
Singer, in an article in the Journal 
of the American Medical Association.

Americans spend more than $5,- 
000,000,000 annually in 
for a vacation.” 
small a part of 
yours to spend, 
of getting your
renewed health only if your rest 
suited to your own requirements.

Nor do you have to stay at a fancy 
hotel either.

"going away 
matter how 
huge sum Is 
can be sure 

in 
is

No 
that 
you 
money’s worth

go 
are 

whims

and
vacations 
practiced

partly ais 
right climate

CHICAGO IN LEAD OVER MASS 
SCHOLARSHIPS IMPETUS TO DRIVE

current

is some- 
and the

one person 
it an easy

outlined by
Committee a

Stirred by the recent announce
ment of a “LDS Committee of 100” 
a scramble for honorary member
ship is in progress. Reports from all 
parts of the country indicate a 
renewed battle for members between 
the opposing groups for first place 
and prize monies in the 
drive.

The “Committee of 100” 
thing new in LDS circles
mere fact that the only requirement 
to become a member of the group 
is the recruitment of 
into the LDS makes 
task.

According to plans as 
the National Youth
surprise is in store for all members 
of the “100”. What it is is im
possible to bring to the light im
mediately but you can be assured 
that the people who become part 
of the “committee” will share in 
the “surprise.”

Certainly this offers encourage
ment to all LDSers, to get busy 
and be the first of the "100.”

There are many inducements for 
new members, such as the recently 
publicized LDS Scholarships which 
are awarded to aid deserving and 
needy members (who are students 
in professional or academic colleges 
and universities) to complete their 
education so that they may lend 
their talents toward bettering hu
manity and'the Lithuanian people of 
this country.

MAN ABOUT TOWN
By JOSEPH SACAL

The 35,000,000 Americans who 
travel on vacation seek instinctively 
for changes in climate, the Long 
Beach doctor thinks. Their favorite 
holiday spots are seashores, lake 
shores, mountains, and deserts. In 
that order, included among the rest 
seekers are not • only those just 
having a holiday, but many who are 
chronically sick. v

Questions
-and-

ANSWERS

simply flies out the 
the vacationer goes 
leaves his sense of 
behind.

while at 
window 
off. He 
respons-

Sportsmen Meet 
With Soviet Leaders

With this < issue the L.Y.S. 
inaugurates another column for 
the benefit of its readers. 
In every issue pressing prob
lems and questions of the day 
will be briefly analyzed. Read
ers are invited to send in ques
tions. The Editors will try to 
do their
tions are of 
nature, 
sources

best—if the ques- 
a very difficult 

excerpts from other 
will be used.

We strive to make the LDS a 
real mass organization not for the 
benefit of certain individuals but 
for the benefit of all Lithuanian 
youth regardless of religious or po
litical beliefs and in doing so make 
the LDS your organization - and 
mine.

The drive is on and the "Commit
tee of 100” advances to new po
sitions. The enemy "pessimism” is 
retreating. One well prepared of
fensive will demoralize and destroy 
the enemy.

Bayonets fixed? Plenty of ammu
nition? "Battalion of 100” Charge!

in
the news
Joseph Sacal

• ’Tis past midnight and the con
tinuous tossing and turning goes on. 
The heat is terrific. My God! When 
will it die down? The roof 
might be a better place to sleep, but 
that requires physical labor and who 
wants to exert himself in this heat.

The farmer prays for rain, his 
crops are dying. The people pray for 
rain, for they from the heat and 
dust are dying. Prices on farmers’ 
produce rises, the people pay extra. 
The worker’s wages are cut due to 
"non confidence” in the Roosevelt 
administration by his employer. The 
result is less buying power, there
fore less farmers produce for the 
home. The produce monopoly that 
buys from the farmer and places 
his goods on the market tells him 
of a surplus of fruits, vegetables, 
etc., etc., on the market. So farmer 
must lower prices in order to sell. 
Still, prices are too high for work
er. Fruit, vegetable monopolies sell 
goods at exhorbitant prices. Result, 
farmer starves because of low 
prices, worker starves because of 
high prices and monopolies reap the 
profits.

’ So it goes with ye old capitalist 
system.

•Rumors, facts, marriages. Tony 
Sinpus set for the leap
mony. Polo Professors’ 1 Club

ranging farewell party for Tony and 
sobbing over loss of an ardent 
Poloist. Orman, man behind the 
scenes, hoping for good turnout. 
Lillian Colwell, another fair damsel, 
making last arrangements for the 
“big day.” Bawlouts by Orman. 
LDS gaining ground in current 
drive, Chicago leads. ’ Moon-Lite 
Cruise by LDS talk of the town. 
Tony Vasaris and Frank Olsen from 
around Boston coming in for "ride”. 
Massachusetts rallying to.beat Chi
cago. Softball tourney (LDS) prog
ressing nicely, Jersey promises to 
wipe up Brooklyn - Queens team. 
More dirt next rime.

•A most heartening sign shows it
self in Worcester, Mass, where an 
affair for one of the Lithuanian 
American volunteers of the Ab
raham Lincoln Brigade has been 
held. The people of America have 
a way of showing their sympathy 
for the heroic sacrifice the veterans 
have made in the cause of de- 
mocracy. The Lithuanians of 
Worcester express their sympathies 
thru the medium of affairs as 
arranged last Friday for returned 
veteran Joseph Grigas.
•Worcester having been my home 
town, the tendency to note indivi- 

to matri- duals that hail from there is quite 
ar- noticeable.

Vogues, Whims, Fads
Most of the 35,000,000 who 

somewhere for their holidays 
guided mainly by "vogues, 
and fads” instead of sound health
reasons, Dr. Singer finds. The 
science of individually prescribed, 
carefully watched health 
is much better known 
in Europe.

Picking a vacation 
matter of picking the
for the vacationer. There are rough
ly two kinds of climate: sedative 
and stimulating. The weather does 
not change much in sedative 
climates, it is smooth and quieting. 
Sudden and wide changes in the 
weather on the othej* hand, mark 
the stimulating climate. Sedative 
climates are, naturally, found princ
ipally in the South, and stimulating 
weather is generally in the North.

The feeble, the old, delicate child
ren, sufferers from 
rheumatics, heart 
other weakening ills
most from the sedative climate. The 
body which is not doing the best 
job of breathing, of blood building 
or mineral utilization will gain the 
most benefit from the stimulating 
climate.

Exposure to a vigorous 
starts a slight disturbance 
body which canxbe noted by 
in the makeup of the blood, 
dy immediately reacts to 
these changes, and becomes
them. In so doing, it may overcome 
certain ills.

Diet Important ?
Prescribed vacations can range 

from merely suggesting the type of

of how much exposure to the sun, 
what kind of sports and other acti
vities the vacationer should indulge 
in. <

One of the principal reasons why 
vacations often do little good is 
that too many people have the Tiabit 
of over-eating on them. Or, they do 
not eat a balanced diet. Any care 
that might have been taken 
home 
when 
often 
ibility

A vacation is also a good time 
for an “emotional armistice,” as 
Dr. Singer names it. By that he 
means staying away from the people 
with whom you have been associ
ated and with whom you have got
ten very tired. You arc not likely 
to become rested if you keep re
minders of your fatigue about.

The vacationer Is not altogether 
to blame for the fact that planning 
vacations carefully from the medical 
point of view is not an American 
habit. The doctor must also share 
some responsibility for the situation, 
Dr. Singer believes. For another, not 
much is known about the effect of 
various American climates on people 
in need of a rest.

MOSCOW. — The outstanding 
sportsmen of the U. S'. S. R., who 
took part in the Red Square sports 
parade earlier last week, met with 
leaders of the Communist Party and 
the Soviet Government in the 
Kremlin.

Q. Can 
fascist

it (happen here? Is there 
danger in the United

and it will happen here 
the great masses of the

diseases like 
diseases, and 

will benefit

u ■. American Spas
(Almost every type of climate and 

vacation resort found in the entire 
world is< also to be found in the 
United ^States. ‘You have heard more 
about ..‘-European spas than about 
American? mineral water health re
sorts/ For example, ' because the 
European ones are older, better 
established and have carried on 
more vigorous advertising camp
aigns. But you do not have to cross 
the ocean to find mineral waters 
of various kinds. New York, Ark
ansas, Virginia, Texas and other 
states can boast mineral springs.

climate 
in the 

changes 
The bo- 
correct 
used to

It is interesting to note that the 
Massachusetts representative of the 
"typical girl” contest, and delegate 
to the World’s Fair, is Miss Alva 
A. Pearson of Worcester, Mass.

With all those pretty girls in the 
city it’s about time someone noticed 
them.

It’s a pity that none of our 
LDSers or Chorus girls participated 
in the event! Imagine the rise in 
prestige of all our Lith * organiz
ations, plus the opportunity for the 
winner to see the World’s Fair. Or 
am I having delusions of grandeur.
•Anyway, 2 LDS’ors to Chicago’s 1.

Vyacheslav Molotov, the Chairman 
of the Council of People’s Commis
sars of the USSR, congratulated the 
sportsmen on their achievements in 
physical culture and sports.

Besides Molotov, other Soviet pub
lic figures present were Joseph Sta
lin, Klementi Voroshilov, Mikhail 
Kaganovich, Mikhail Kalinin, Andrey 
Zhdanov, Anastos Mikoyan, Lavrenti 
Beria, Nikolai Shvernik and G. Ma- 
lenko.

in-

the 
be- 

in

fascist danger arises in
States, as elsewhere, 

the capitalist system is
Capitalist markets are shrink-

and mass unemploy- 
become chronic, and

Long, light and lanky, Joe Sacal 
is a definite encouraging sign to 
the scientists who say that Mankind 
is growing taller and more intel
ligent. Sharp thin features, high 
forehead and receding chin, a slight
ly stooped walk, Basque sweater, 
gum soled shoes, perfumed pipe 
tobacco and there you have Sacal in 
all his glory.

Worcester born and bred this 
column’s hero of today bummed the 
road, was choir and altar boy in 
church, worked in heavy industry, 
was bounced about, for participating 
in strikes, spent six 
CCC, and, in general, got 
education ąę mafly 
miss. ,

Was District Orgarilžer CT 
Lithuanian Art League 
chusetts and became one of the 
most active youth in the Worcester 
Aido Chorus. Worked as an assistant 
machinist and one bright morning in • 
March, 1937, packed up and left for 
Spain.

Why? Well, let Joe speak for 
himself. "We all knew that fascism 
was trying to win first in Spain so 
it was a case of fighting for freedom 
and democracy now or waiting for 
fascism to come here.” Three Lithu
anian young men of Worcester met 
in a beer garden and drank toasts 
to each other, promising' that the 
survivor, if any, would drink some 
day to the memories of the others.

Julian Baublys and Anthony Ma
zurka were killed in Spain. Joe Sa
cal returned in August, 1938, se
verely wounded by shrapnel in his 
right arm. After receiving medical 
attention he returned to Worcester 
and went into the same beer garden. 
Here he drank a toast to the 
mory of two lives sacrificed in 
battle for a

His arm 
returned to 
undergoing 
crack jokes 
likes the 
friends and 
cool night and the laughing voices 
of good looking girls. If you want 
to feel the various shades of emotion 
that course through him, read 
column, "Man About Town.”

As for the present and 
future? Who knows? Joe is 
editor of the L. Y. S. You 
always find him wherever Lithu
anian youth gather. He is attending 
the Summer Workers School in or
der to better equip himself for the 
constant struggle to make this world 
one of peace and democracy.

That’s Joe Sacal.

he

the 
ege 
nts

me-
the

a 
States ?

A. Yes, 
unless 
people unite in a broad democratic
front to defend our democratic 
stitutions.

The 
United 
cause 
decay,
ing, the purchasing power of the 
people has fallen deeply, agricul
tural crisis 
ment have 
class struggles and international an
tagonisms are constantly inten
sified.

In this critical situation the rich 
bankers and industrialists strive to 
increase the exploitation of the 
masses and to break opposition to 
their own war plans through de
magogy, terrorism and 'the abolition 
of democracy; that is, by taking 
the path toward fascism.

The main fascist source in this 
country are the “sixty families” of 
"economic royalists”—the Morgans, 
the du Ponts, the Mellons, the 
Fords, the Girdlers, etc. Their chief 
organization is the Republican Party 
and their most active allies and 
spokesmen are such groups and in
dividuals as the reactionary wing 
of the Democratic Party, the vigi- 

llantes, the Ku Klux Klan, the Black 
Legion, the German-American Bund, 
the Associated Farmers, Father 
Coughlin, Hearst, Hoover, etc.

Incipient American fascists, to 
confuse and demoralize the people, 
treacherously operate under false 
slogans of democracy, Americanism 
and opposition to fascism. But their 
real program is to slash wages, to 
smash trade unionism, to repeal 
New Deal social legislation, to load 
the tax burden on the masses, to 
give the monopolies a free hand in 
maintaining high prices and, with 
their control of finance and indust- 

We agree with the guy and so we’ll be'ry, to sabotage industrial recovery.

Representatives of the sports de
legations from different republics of 
the USSR also spoke, 
concert was also given by 
Moscow artists.

PINES FOR PARK

while a
leading

of 165 
the ap-

NEW YORK.—A grove 
mountain pines which mark 
proach from the Theme Plaza to 
the Telephone exhibit at the New 
York World’s 
to the New 
partment for 
park project.

Fair will be presented 
York City Park De
incorporation in the

Make Way! I’m Coming In Final!
Dash for the 5th! Going-Going

Yeah, he’s one of the gazabos that are running to secure a 
passport” for the Moonlite Cruise.

Notice the gleam in his eye? Well, he’s 
just thinking about the guys who will stay 
at home and suffer in the gooey stifling heat 
while he sails up the Hudson River with a 
couple hundred young and old LDSers.

sure to meet him on the boat in time—North 
River Pier No. 1, Battery Place at 7:30 

p. m. Saturday, August 5. Oh yes! We’re also going to the 
Metrop. LDS Youth Council members to buy some extra tickets 
for our friends. After all, they’re only a buck ($1.00).

The beer to be served, by the way, is Geo. Ehret’s. We’ll 
be seeing you!

—Also Running.

better world.
needing attention,
New York and is still 

treatment.
and tell 
company 
the taste

Joe

He likes to 
tall tales, he 
of cheerful 

of beer on a

his

the 
an 

will

—W. Y. K.

in Friday’s 
on Kay Mi- 
beginS, "He

ERRATA: Sentence 
"Who’s in the news” 
chelson column which 
has won the Columbia University 
School of Law Faculty Scholarship; 
is a Phi Beta Kappa member—” 
should conclude with, "—and has 
applied for . the Scholarship Award 
of the Association of Lithuanian 
Workers. We certainly believe that 
Kay„ is one of the worthiest applic
ants.”

Should these reactionaries again 
succeed in getting control of the fe
deral government they would move , America hear ? The telephone exhi- 
swiftly in the direction of fascism.

—W. F.

224,000 HEARING TESTS 
NEW YORK.—How well does

RESTAURANT CHECK
NEW YORK. — The average 

check in one low-priced restaurant 
on the grounds of the New York 
World’s Fair is 33 cents.

bit at the New York World’s Fair 
may supply the answer. During the 
first month of the Fair 224,000 per
sons had their hearing tested scien
tifically. The result'of the test are 
being tabulated by the Bell Tele
phone Laboratories and the U. S. 
Public Health Service.



Antradienis, Rugp. 1, 1939

Springfield, 111.
Liepos 22 d., 1939, drg. An

tanas Sungaila persiskyrė su 
gyvaisiais—mirė Šv. Jono li- 
gonbutyj. Paliko liūdinčius 
moterį Magdę, dvi dukteris— 
Aleną ženotą, o Magdaleną 
merginą, vieną brolį Juozapą, 
penkias seseris — tris Ameri
koj, o dvi Lietuvoj, ir vieną 
anūkę.

Mūsų draugas Sungaila bu
vo 64 metu amžiaus. Jo la
vonas buvo nuvežtas Chicagon 
į krematoriją, sudegintas ir 
pelenai parvežti į Springfieldą 
ir palaidoti prie jo mirusios 
moters. Taip dukterys Sun- 
gailiūtės norėjo ir gyvas bū
damas fiats Antanas taip pa
tvarkė.

Paskutiniais keliolika metų 
Antanas buvo vedęs kitą mo
terį, kurią ir paliko dar gy
venančią su savo dukrele ir 
šeima. Mat, velionis Antanas 
Sungaila ir likus moteris Mag
dė buvo našliai ir susiporavę 
tęsė gyvenimą.

Drg. A.,Sungaila buvo skai
tytojas “Vilnies” ir “Laisvės” 
ir dar kitu darbininkišku laik
raščių. Priklausė prie Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo. 
Taipgi priklausė prie Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 7 kuopos. 
Jis buvo nenuilstantis draugi
jų palaikytojas ir aukautojas 
dėl darbininkų klasės. Kur tik 
geras sumanymas bei aukų 
reikalavimas iškilo, čia drg. 
A. Sungaila neatsisakė ir pi
nigais parėmė. Darbu-veikimu 
taip pat visur dalyvaudavo. 
Tai geležinės ištvermės buvo 
žmogus. Pilnai įsitikinęs dėl 
darbo klasės, o neapkentėjas 
piktų darbų kapitalistiškos 
klases ir seno surėdymo. Ger
bė Sovietų Sąjungą ir troško, 
kad ir čia Amerikoj įvyktų 
sovietai;

-----1914 ir 1916 melais, kai 
siautė didysis Europos karas 
iki 1918 m. ir Ameriką įtrau
kė į tą baisų skerdynės sūku
rį, mes priklausėm prie Lietu
vių Socialistų Sąjungos ir 
gaudavom organą “Kovą.” A- 
merika pradėjo irgi karą prieš 
kaizerį. Mus socialistus pagrū
do po žeme ir mes turėjom 
veikt slaptai. Centras prisiųs- 
davo angliškos literatūros — 
lapelių — skleisti prieškarinę 
agitaciją. O tai buvo sunkus 
darbas tuo laiku. Reikėjo sau
gotis, kad neįkliūti į valdžios 
piktus spąstus. Aš ir drg. Ka
zimieras Airišiūnas nakties 
laiku skleisdavom tuos lape
lius, o mūsų draugas A. Sun
gaila dalindavo knygą “Karė, 
Kodėl?” anglų kalba. Naujo
kus kareivius mokindavo ka
riško muštro ant Fair Grounds. 

vieji tęs neužbaigtą kovą.
—o—

1938 metais.mūsų mieste gi
mė 1,479 kūdikiai. O šiais 
metais tik dviejų savaičių 
skaitlinė parodo 22 kūdikiu. 
Per dvi savaites mirė 26 žmo
nės, apsivedė 13 ir persiskyrė 
13 porų. Tai mat, kiek vedė 
porų, tiek ir perskyrų buvo.

—o—
Rugpjūčio 12 dieną atsida

rys 87 valstijos fėrai. Jau dar
bas eina. Tai valo ir gražina 
trobesius. Dirba vyrų ir. mote
rų keletas desėtkų.

—o—
Anglies kasyklos vasaros 

laiku suvis prastai dirba, 2-3 
dienas į savaitę, katros neuž
darytos. C) daug kasyklų už
darytos ir laukia rudens šal
tesnio oro. Mat, dabar nerei
kia kuro dėl šilumos, o viri
mui miesto žmonės vartoja 
gesą ir elektrą. Karštam ore 
parankiau ir geriau dėl žmo
nių sveikatos. Mat, nekatromis 
dienomis karštis siekia 101-2 
laipsniu šią vasarą. Lietaus 
mes mažai turim, tai daug 
kas ir augti gerai negali.

A. Čekanauskas.

Seimas paliekamas tas 
pats atsižvelgiant į kariš- 
kai-pavojingą tarptautinę 
padėtį.

K i e k v i e nas miestas & 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIĮJ
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė baliams, banketams, vestuvėms, parems ir 
kitokiems pokiliams.

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Kanjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

Oficiali* 
vardas STEAMBOAT INNcrcat Ncck 1546

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

Vilijos Choras iš Waterbury, Conn., vadovybėj K. Strižausko

Dainuos Keturi Chorai ir Kvartetas iš So. Boston, Mass.
Programoj Dalyvauja: Laisves 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 

Kvartetas, iš So. Boston, Mass.

Šokiams Grieš 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 dav 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,

Hudson, Mass.
Broliška Parama 

Klaipėdiečiams
Liepos 23 d. Hudsono lietu

vių Kongreso skyrius turėjo 
surengęs portugalų parke šau
nų pikniką. Į šį pikniką atsi
lankė skaitlingas plačios vi
suomenės sluoksnis. Ne tik 
suaugę, bet podraug ir jau
nimas dalyvavo. Tai pagirti
nas dalykas, žinoma, ir ap
linkinių miestų prijautėjai 
dalyvavo.

Visi gerai suprato svarbą 
klaipėdiečių pabėgėlių sušel- 
pimo. O ypatingai ištiesė bro
lišką ranką šie štorninkai, pa
aukodami: Poplin forničių 
štoras aukavo radio, kuris 
pelno davė $54. K. M. Mar- 
ketas aukavo baksą frankfor- 
čių ; Hudson Mark etas—baksą 
frankforčių; Marlboro F. 
Kaulakis—baksą frankforčių ; 
J. D. Džigas, vietinis bekeris 
—duoną; W. jZaiger čeverykų 
krautuvė — skūrines slipes; 
farmeris žino aukavo $1 pi
nigais.

Tai graži parama m ū s ų 
miestuko biznierių. Turėtum 
mes ir jų nepamiršti.

Taipgi buvo renkami ir pa
rašai dėl Lietuvos politinių 
kalinių paliuosavimo. žmonės 
godžiai p rijau čia ir rašosi .

Manom, kad pelno liks ke
lios dešimtys dolerių.

—o—
Prarado Ranką ir Gyvastį
Jau daug buvo spaudoj ra- 

—-— ■ " ■  _______ • n

LAISVI

syta apie mūsų miestelio vil
nų išdirbystę. Tai yra pavo
jingiausias darbas dėl darbi
ninko. Joj daugiausiai dirba 
ateiviai. Paskubos sistema 
neišpasakyta. Apsauga nėra 
aprūpinta. Todėl atsitinka ir 
daug susižeidimų. Daugeliui 
nutraukia pirštus. Yra ir lie
tuvių, netekusių pirštų, kiti 
net po du sykiu. Vieni gavo 
nuo kompanijos keletą dole

__ re------------------ - -------- _________________

DVYLIKTA METINE; DAINŲ'DIENA
Rengia Connecticut Valstijos Darbininkiški Chorai, Priklausanti Prie Lietuvių Meno Sąjungos.

Sekmadieni, Rugpjūčio 6 Augusi
Lietuvių. Darže (už Lakewood Ežero) Waterbury, Conn.

rių, kiti nieko negavo.
Bet paskutiniuoju laiku 

darbininkui francūzui mašina 
pagavo pirštus ir įtraukė iki 
riešo ir nupjovė ranką. Nuo 
per didelio kraujo nubėgimo 
nuveštas ligonbutin numirė. 
Tai ne pirmas, ne paskutinis 
toks nuotikis.

—o—
Sikorskis Vėl Ligonbutyj
Drg. A. Sikorskis vos tik 

paspėjo sugrįžti iš po sunkios 
operacijos (gallstones), da
bartiniu laiku ir vėl tapo nu
vežtas steito ligonbutin kitai 
operacijai. Tai skaudi nelai
mė.

Drg. Sikorskis priguli prie 
visų pažangių organizacijų, 
todėl reikia jį aplankyti, kas 
išgali.

Gamtos Rykštė
Skaudi gamtos rykštė palie-

Ketvirtas puslapis
, ——- . mil!!aBsa

Ite mūsų apylinkes, žmonės, 
katrie turi šiokį tokį žemės 
sklypelį, o ypač farmeriai 
skaudžiai kenčia. Jau trys 
savaitės kaip nėra lietaus. Ne 
tik javam pakenkė, bet vie
tom ir žolė raudona paliko. 
Daug padarė nuostolių netikė
ta viešnia sausra. Barbutė.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Tai mūsų Antanas, būdavo, ir 
traukia pas naujokus karei
vius. O kareiviai su mielu no
ru tas knygas imdavo. Iš kar
eivių, katras tik gavo knygą ir 
perskaitė, ėmė pabėgti. O val
dininkai nutėmijo kas tas kny
gas platina. Ogi ima ir su
areštuoja mūsų draugą Anta
ną Sungaila. Kvočia, kiek 
mokslo turi, kad tokias kny
gas skleidžia po kareivius. 
Drg. Sungaila tiem ponam at
sakė: “Aš neesu lankęs jokių 
mokyklų ir nežinau, kas per 
šios knygos. Kas man davė 
tas knygas, sakė, kad aš pa
dalinčiau kareiviam dėl pasi
meldimo.” Vyriausybė, nera
dus mokslo pas drg. Sungai- 
lą, prigrąsino, kad daugiau to
kių knygų neimtų ir nedalin
tų, paleido iš po arešto ir sa
kė, kad kitą kartą baus sun
kiai, jeigu vėl suareštuos.

Per daug metų Antanas 
diAo anglies kasyklose. O 
sumažėjus sveikatai, metė an
glį kasęs ir pasiėmė gasolino 
stotį. Ir taip darė sau pra
gyvenimą iš to darbo iki ligos 
ir mirties.

Užgeso, Antanai, tavo gyvy
bė, bet geri darbai bus at- 
mintyj tarp gyvų draugų. Il
sėkis amžinai, drauge, o gy-

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODU
• • •

Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar
Valilionis ir Marcinkevičius

Savininkai '

g
 ii ir Kitoki Valgiai 
i, Vynai ir Alus
pastatyti. Ši įstaiga yra 

> nuo Marine budinko, 
ta entrance į ferus.
airview Restaurant

Corona Ave.

CORONA, L. I., N. Y. Telephone: Havomeyor 9-9115

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
j Panaikino Apdraudos Įstojimą

Dabar per jubiliejinį va jų, iki 1 birželio, 1940, jūs galiter
įsirašyti į LDS nemokant apdraudos įstojimo mokesties

1 :----f Nariai, priimami nuo 3 iki 60 metų
į: * amžiaus: vyrai, moterys ir vaikai.

! Apdrauskite savo sveikatą ir gyvastį. Būkite LDS nariais\
Del platesnių informacijų kreipkitės į LDS 

\ kuopą savo mieste arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Už mažesnę* mokestį negu kur kitur, jūs 
galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą.
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Antradienis, Rugp. 1, 1939

Eltos Žinios iš Lietuvos
jų, taip pat ir valdžios įstaigų 
ruošiamų mokslo, meno, spor
to, kultūros, kraštotyros ir vi
suomenės auklėjimo tikslais 
e k s k u r s ijos, valdininkams, 
emigrantams, karo invalidams, 
žurnalistams, važiuojantiems į 
kongresus, kurortus ir tt.

Kaunas, —v Liepos 21 d. Į 
Lietuvą iš Varšuvos atvyksta 
Lenkijos rašytojų Pen kliubo 
ekskursija, kurioje yra įsirašę 
žymiausi šių laikų Lenkijos ra
šytojų atstovai.

Grand Rapids, Mich

liepos 2, 1939, 
metų
visai
dar ir pavaikš-

darže, paskaitė 
ir rengėsi prie pusry-

amžiaus, 
nesirgęs

km

Ho
rn, 

ko-

A ;;
n

Kaunas. — Liepos 6 d. su
ėjo 20 metų nepriklausomos 
Lietuvos geležinkeliams. Po 
Didžiojo karo Lietuvai atitekę 
geležinkeliai, statyti rusų ir 
vokiečių, nebuvo pritaikyti 
mūsų krašto reikalams, todėl 
teko daug taisyti ir naujai sta
tyti. 1922-24 m. pastatyta 
Kazlų - Rūdos - šeštokų gele
žinkelio 58 km ilgio linija. 
1926-32 m., pastatyta nauja 
geležinkdlių linija šiauliai- 
Telšiai-Kretinga — 127 km il
gio. 1929 m. pastatytas 4,5 
km. ilgio geležinkelis tarp 
Radviliškio ir Jonaitiškių; pa
statyta visa eilė kitų kelių, 
praplečiant kelių tinklą sto
tyse, pastatant naujas šakas, 
taip pat pagrindinai pertvar
kytos kai kurios stotys, bū
tent: Kauno, Klaipėdos, Šiau
lių, Radviliškio, Pagėgių, Kai
šiadorių, Vievio, Kretingos ir 
Obelių, žymesnės geležinke
lių šakos pravestos Aleksote, 
Marijampolėje, Pavenčiuose ir 
Kaune. Viso naujai praplėsta 
daugiau 100 km atsarginių ke
lių. Daug padaryta kelių re
monto, įdėta naujų bėgių, su
tvarkyta kelio antpilo. Visi'šie 
kelių sustiprinimai ir patobu
linimai leido didinti traukiniui 
greitį, kuris s v a r b i a u siose 
keleivių susisiekimo linijose 
Virbalis - Kaunas - Joniškis, 
Kaunas - Vievis ir Šiauliai - 
Kretinga dabar siekia 120 
per valandą. ( ?—Red.)

Pradedant susisiekimą, 
tuvių geležinkeliai 1919 
turėjo tik 6 garvežius, 15
leivinių ir 57 prekinius vago
nus; šiandien jau turi 136 
garvežius, 12 automotrisų, 7 
lokomotorus, 290 keleivinių ir 
3778 įvairių rūšių prekinių 
vagonų. 1936 m. mūsų gele
žinkelių dirbtuvės pradėjo pa
čios statyti vagonus: tais me
tais pastatyta 20 Rųsvagonių, 
1937 m.—20 dengtų prekinių 
vagonų, 23 platformos, 1938 
m. —60 prekinių vagonų ir 
vienas pašto vagonas, 4 grei
tosios automotrisos su prika
binamais vagonais ir 4 kelei
viniai vagonai. Šiemet bus 
pastatyta 25 prekiniai vago
nai, 20 platformų ir paleisti 6 
moderniški garvežiai, susisie
kimui greitaisiais traukiniais 
aptarnauti. Jau nuo 1926 m. 
mūsų dirbtuvėse pradėta at
likti pagrindinė garvežių pa
taisa ir iki šiol išleista 486 
garvežių pataisos, 358 keleivi
niai ir 263 prekiniai vagonai.

Šiemet Lietuvos platieji ge
ležinkeliai turi 1085 km. pa
grindinio kelio linijų, o kitų 
kelių, t. y. šakų, stočių ir tt., 
dar 382 km. Siaurųjų geležin
kelių prieš karą dabartinės 
JJetuvos teritorijos ribose bu
vo tik vienas tarp Panevėžio- 
Pastovų apie 215 km. ilgio. 
Vokiečių išnuomotieji garve
žiai buvo pasenę ir labai ap
leisti, vagonai apdraskyti.

Pervežta plačiaisiais gele
žinkeliais 1919 m.—220,271 
keleiviai, 1,027 to bagažo ir 
90,897 to prekių. Pernai per
vežta 3,886,709 keleiviai, 12,- 
855 to. bagažo ir 2,121,530 
tonų prekių. Siauraisiais ge
ležinkeliais pervežta 1920 m. 
—157,328 keleiviai, 1,002 to 
bagažo ir 224,456 to prekių, 
1930 m. pervežta—2,517,058 
keleiviai, 376 to bagažo ir 
178,090 to prekių. Užėjus pa
saulinei krizei, o paskutiniais 
metais pradėjus autobusams 
konkuruoti, pervežimas siau
raisiais geležinkeliais yra žy
miai sumažėjęs. Dabartiniu 
metu Lietuvos geležinkeliuose 
tarnauja: 3655 etatiniai ir 
233 laisvai samdomi, viso 3888 
tarnautojai. Visuose keleivių 
tarifuose duodamos nuolaidos, 
kurios siekia net iki n 66.2-3 
proc. Nuolaidos duodamos: 
tarnautojams ir darbininkams 
į darbo vietas važiuoti, važiuo
jantiems į parodas, muges, tu
rizmo tikslais, moksleiviams, 
skautams, registruotų draugi
jų, sąjungų ir kitų organiza-

LAISVI Penktas puslapis

Mirė Geras, Veiklus Draugas

Antanas Garbanauskas visai 
netikėtai mirė 
sulaukės 54 
Drg. Antanas 
mirė. Tą rytą 
čiojo savo 
“Vilnį
čių . Jis pasiskundė savo žmo
nai, kad nesijaučia gerai. 15 
minučių vėliau puolė nuo lo
vos tardamas, “Jau mirsiu” — 
ir negyvas.

Garbanauskas gimė Lietu
voj, Utenos valsčiuje ir ap- 

29, 1884 ir at- 
Wis., 1913 m. 
religiškas, bet 
pametė ir nuo

dvi 
sū- 
Ra- 
irgi

vyko į Raciną, 
Jis buvo labai 
vėliau religiją 
to laiko priklausė prie ALD
LD, prie Socialistų ir Komu
nistų Partijos, prie Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijos, 
IWO ir kitų organizacijų.

Begyvendamas Racine, An
tanas apsivedė su Ludviga Ko
pus, našle su 5 vaikais, 1924 
metais; tuo pačiu metu gegu
žės 24 atvyko į Grand Rapids, 
kur jis augino, kaip savo, 
dukteris Oną ir Bronę ir 
nų Antaną Kopus. Grand 
pidse drg. Garbanauskas
nedykas sėdėjo; jis priklausė 
prie Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos, kurioje buvo labai 
veiklus. Taipgi priklausė prie 
ALDLD 66 kp., CIO ir Komu
nistų Partijos. Jis nepriklausė 
prie Lietuvių Dailės Choro, 
bet kada tik koks choro tea
tras ar operetė būdavo lošia
ma, tai jis ir kokią nors rolę 
lošdavo.

Mūsų draugas Antanas skai
tė “Vilnį” ir “Laisvę” nuo 
1918 metų. Dabar per kiek 
laiko skaitė tik “Vilnį.”

Drg. Garbanauskas buvo la
bai gero būdo žmogus; labai 
gražiai sugyveno su savo žmo
na, o vaikams tai buvo kaip 

Jis visada buvo 
” linksmas, pil- 
ir turėjo daug

tikras tėvas, 
pilnas “baikų, 
nas energijos 
draugų.

Laidotuvės 
2:30 vai. po

įvyko liepos 4, 
pietų; išlydėjo 

iš namų į Lietuvių Laisvas Ka
pines. Suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą 
su juo virš 300 draugų.

Drg. Garbanauskas paliko 
dideliam liūdėsyj savo myli
muosius ir mylinčius žmoną 
Ludvigą, dukteris Mrs. Mar
gis, Mrs. T. Strang, Mrs. S. 
Papp, ir Bernice Kopus ir sū
nų Antaną Kopus. Lietuvoj li
ko velionio sesuo Elzbieta, 
brolis Kazimieras ir daugelis 
draugų ir pažįstamų. Rcp.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HAMTRAMCK, MICH.

ALDLD 188 kp. susirinkimas 
įvyks penktadienį, 4 d. rugpjūčio, 
prasidės 7:30 vai. vakaro, bus 3014 
Yemans St. Čia bus renkama centro 
valdyba, tad visi nariai dalyvaukite 
ir nepamirškite užsimokėti duok
les, kuri 
te naujų

dar nemokėtos. Atsiveski- 
narių prirašymui į kuopą.

(178-179)

HARRISON ir KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. svarbus susirinki

mas įvyks antradienį, 2 d. rugp., 
7:30 v. vakare, 15-17 Ann St., Har
rison, N. J. Visi nariai būtinai daly
vaukite šiame susirinkime, nes bus 
nominacijos ALDLD Centro Komi
teto, 
dyti. 
kalų

Atėjo blankos, reikia jas išpil- 
Taipgi yra ir kitų svarbių rei- 

aptarimui. — Sekr. K. K.
(178-179)

Open Day and Night

RHEA

Special Rates per Week

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

TELEFONAS
EVergreen 4-9572

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

Sun. all day and night

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

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

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

u

CHRONIŠKOS
TURIME SUKELTI PINIGŲLIGOS

GYDOMOS

ir audimai

$14.50©verkautai vertės $20.00, dabar...Siūtai

Mes 
ir išaiškinsime savo patarnavimo 

jums būdus.
E. A. FRIELIUS, Savininkas 

340 SO. FOURTH STREET
BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MEŠLAŽARNĖS 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

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

Nupigintas Išpardavimas
Vyrų Siūti], Lengvų ir Žieminių Paltu

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

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas 
' bus brangesni šj rudenį.

štai kai kurios mūsų kainos!
ar

SALE
FATTERN-RETIRJNG from acfivi 

1847B0GEBS BROS 
AMERICAS FINEST SILVEIPLATI

jįjį

50 PIECE 
SERVICE FOR EIGHT

Open Slock Price $58.69

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

Puiki medine dėžute apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

Telefonas: Humboldt 2-7904

DR. J. J. KAšKIAUčIUS
530 SUMMER AVE, ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

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

□

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S
FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

site ^7rOS 
t aviškos

algi<i ,r 8°"

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

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

Kliubo Gaspadorlus

SKELBKITES “LAISVĖJE
:U

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

L - Vincas J. Daunora
---------------------------------- APTIEKORIUS - ■ ________ ■

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

j 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 kainą.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6486

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

Managed by

TEITELBAUM

FRANK DOMIKAIUS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

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

Siūtai

Siutai

ar

ar

©verkautai vertes $22.50, dabar..

©verkautai vertės $24.50, dabar..

Dabar Eina Išpardavimas

$16.50
$18.50

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

Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVĖ

&/«/// Am

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*.

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

4|

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadienį 9 iki 3. SKELBKITES “LAISVĖJE



ŠeŽtas puslapis LAISVĖ Antradienis, Rugp. 1, 1939

New nios
Harleme daugėja saužudys-l 

tęs ir ilgėja linijos laukiančių 1- 
pašalpos pasėkoj Woodrum', 
biliaus.

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

IGNAS SUTKUS
Ką Vaizduoja 1919- 

1939 Metai?
Siuvėjų Žinios

buvo

Brooklyn, N. Y. — Kaip iš
rodo 1919-1939 metai? Kokį 
skirtumą vaizduoja? Labai 
daug!

1919 metais tapo įsteigta 
universitetas su proletariniais 
kursais. Mokinių daug
užsiregistravę jame imt pamo
kas. Vieni iš tų mokinių suklu
po, suniekšėjo, ir nuėjo priešų 
keliu. Antrus gamtos žiaurus 
patvarkymas prašalino iš mūs 
tarpo. Apie gerų draugų pra- 
šalinimą liūdna prisiminti. Bet 
linksmą daro įspūdį žiūrint į 
tuos draugus, kurie baigiantis 
20-tiems metams, išlaikę eg
zaminą, grįžta į savo buveinę 
linksmi!

Linksma ir man. Kada žiū
rėdamas į veidrodį matau sa
vo atvaizdą keistą, su senatvės 
vaizdais, baisu! Bet sieloj da
rosi jauku ir linksma, taip iš
rodo, kad aš pajaunėjau ke
liais metais, kada mano pamo
kos pavyko laimingai: daug 
naujų draugų gavau, su ge
rais linkėjimais grįžtu į savo 
buveinę linksmas. Tik labai 
gaila skirtis su visais idėjos 
draugais, nežinant, kaip grei
tai vėl teks susitikti taip drau
giškai, taip linksmai savo mo
kykloj. Bet aš pasižadu savo 
užduotį tęsti toliau su noru.

J. Ramanauskas.
VII-31-39

Trečiadienį, 26-tą liepos, į- 
vyko Lietuvių Kriaučių Amal- 
gameitų Unijos 54-to Skyriaus 
pusmetinis ir sykiu ekstra su
sirinkimas, Piliečių Kliubo 
svetainėje.

Nors oras buvo šiltas, išve
jantis daugelį žmonių į viso
kius pavėsius, bet ir susirinki
me užteko kriaučių. Užteko 
todėl, kad buvo svarstoma pi
niginis klausimas, davimas pa
skolų ar visiškas dovanojimas 
pinigų. Kuomet piniginis klau
simas prasideda iš pat 
džios rašinio, tai manau 
jokios klaidos jeigu jį 
baigsime.

Atsišaukimai

pra- 
nebus 
čia ir

jieškojimo yra tame, kad jo 
žmona guli miestavoje ligoni
nėje nuo pradžios sausio piė- 
nesio ir dar nesimato galo tam 
guoliui. Kalpokienė yra tiek 
nusilpusi, jog retkarčiais rei
kia jai duoti svetimo kraujo, 
o už svetimą kraują reikia 
mokėti pinigus.

Išklausius virš minėtą atsi
šaukimą, skyriaus pirmininkas 
Zaveckas paaiškino susirinki
mui Pildančios Tarybos pa
tvarkymą: duoti Kalpokui de
šimtinę kitą iš unijos Bedarbių 
Fondo, kur daį’ yra likę sky
riaus pinigų, pakol jis \gaus 
darbą. Apie paskolas nėra nei 
kalbos. Taip atsišaukimas ir 
užsibaigė.

Lietuvių Komunistų 
5-tos Kp. Nariams

RANDAVOJ1MA1
PASIRANDAVOJIMA1

Pasirandavoja du kambariai, tin
kami porai, elektra ir visi paranku- 
mai. Kreipkitės: 67 Scholes St.,’ 
Brooklyn, N. Y. (176-178)

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Laiškai

Nuteistas 10 m. Kalėti, 
—Esąs Nekaltas

Pereito balandžio 5-tą Phi
lip Caruso buvo nuteistas 10- 
čiai metu kalėjimo už apiplė
šimą E. Scaniellino, 57 Pros
pect Park S. W.

Gruodžio 9-tą, 1938 m..
Scaniellino buvo užpultas 2 
vyrų, kurie pavėžino ii jo pa
ties mašinoj, iš los iškraustė 
$1,100 ir ii patį išmetė. Vėliau 
Caruso buvo areštuotas ir 
Scaniellino sakėsi tikrai paži
nes. kad tai vienas iš ji apiplė
šusių. Džiūrė greit baigė bvla 
su pripažinimu Caruso kaltu 
pirmo laipsnio plėšikystėie.

Nežiūrint nuteisimo. Caruso 
vis protestavo, kad lis nekal
tas. Dabar. areštavus Jack 
Jaeob«on. 22 d., ir Morris Got- 
]ieb. 28 d.. Bronx, jiedu prisi
pažinę buvę tais plėšikais ir 
net atvaidinę visą plėšimo sce
na, kad įrodvt, jog jie, o ne 
Caruso papildė plėšima. Sako
ma, Gotlieb esąs labai pana
šus j Caruso ir Scaniellino da
bar pripažistas, kad padaręs 
klaidą pažinime.

F. Vaitukaitis atsišaukė prie 
susirinkimo, prašydamas pa
skolos iš Skyriaus iždo $500 
baigimui sūnaus mokslo į dak
tarus.

Ant šio atsišaukimo kalbėjo 
visa eilė kriaučių. Vieni sakė, 
kad Vaitukaičių yra prakilnus 
ir įvestinantis siekis, kad jie 
deda pastangas sūnui baigti 
mokslą medicinos skyriuje ir 
būtų gerai, jeigu ir mes kaip 
nors galėtume prisidėti, o pri
sidėti galime, duodami prašo
mą paskolą. Kiti nurodinėjo, 
jog daugelis iš mūsų čia susi
rinkusių turime sūnus ir duk
teris ir norime leisti juos į 
aukštesnį mokslą, bet nėra iš 
ko. Tikėtis, kad skyriaus pini
gais jie pasieks kokios nors 
mokslo šakos titulą — nėra 
galimybės. Treti aiškino, jog 
mes turime laikyti omenyj 
mūsų senus narius, kurie, tve
riant šią uniją, nuo policijos 
gavo areštų ir lazdų, o dabar 
jau negali užsidirbti tinkamos 
duonos, tai jai reikia mums 
patiems rūpintis. Ketvirti kal
bėjo, jog čia susidarė tam tik
ra grupė ir atėjo susirinkiman 
prašyti šios paskolos, o kas ją 
atiduos, — nėra jokio užtikri
nimo. Sekančian susirinkiman 
ateis kita grupė su savais 
prašymais ir vėl prasidės se
nos grupinės lenktynės mūsų 
skyriuje.

Išklausius šiuos skirtingus 
išsireiškimus, susirinkimas 94- 
riais balsais prieš 16-ką davi
mą paskolos atmetė. Atmetė 
todėl, kad skyrius yra išskoli- 
nęs savo nariams virš $4,000 
ir niekas nesiskubina jųjų ati
duoti. Atmetimas šios paskolos 
jau uždaro duris ir ateities vi
sokių paskolų jieškotojams, iš
skiriant’nelaimės ar bedarbės 
užpultą narį.

F. Kalpokas atsišaukė irgi 
prašydamas paskolos kokios 
šimtinukės. Priežastis paskolos

Artinasi rudeniniai rinkimai 
į miesto valdybą. Visi mūsų 
kuopos nariai turi rengtis prie 
to. šiandie, rugpjūčio 1 d. kiek
vienas kuopos narys privalo at
silankyti į “Laisvės” svet., 8 v. 
vak. ir pasiimti blankų rinki
mui parašų, kad padėt d. Cac- 
chione ant baloto. Reikia su
rinkt 25,000 piliečių parašų. 
Kas negalite atsilankyti antra
dienį, tai užeikite bile kurią ki
tą dieną pasiimti blankų.

Apart to, d. Cacchione kalbės 
per radio 1 d. rugpjūčio, 9:30 
vai. vak. iš stoties WINS. Atsi
sukite savo radio ir pasiklausy
kite. Selcr.

PARDAVIMAI
Biznio proga — galima įsigyti Ba

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

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija

Lankėsi Kanadiečiai

Kliubo, 
tiki etų

Skaityta šv. Jurgio Draugi
jos laiškas, prašantis, nupirkti 
25-kis tikietus jos ateinančio 
pikniko, įvykstančio rugpjūčio 
13-tą, Klaščiaus Parke. Tikie- 
tai nupirkta.

Kitas laiškas — nuo Maspe- 
tho Lietuvių Piliečių 
prašantis nupirkti 10
jo išvažiavime Maspetho Vai
kų Kempėn. Ir čia tikietai nu
pirkta.

Pikniko Raportas

Kriaučių atsibuvusio pikni
ko raportą davė jo sekreto
rius Buivydas, pranešdamas, 
kad nuo pikniko liko pelno 
$250 ir tai dar nėra užbaigta 
skaitlinė su tikietais.

Pereitą šeštadienį “Laisvė
je” lankėsi kanadiečiai (iš 
Rodney, Ontario) Danas Ba- 
laišis ir William Šneideris; su 
jais drauge buvo brooklynietis 
P. Zeikus.

Pakelia Pieno Kainas

sekreto- 
visi na-

Su rugpjūčio pirma 
den’s ir Sheffield’s 
jos pakelia į namus 
mo pieno kainas — 
po 16% kvortai ir 
13^2 kvortai.

Bor- 
kompani- 
pristato- 
A rūšies 
B rūšies

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

(173-178)

PUBLIC NOTICES
Notice is hereby given that Modern 

Maid Food Products, of Brooklyn, 
N. Y. has registered its trade
mark: MODERN MAID with the 
Secretary of State of New York to 
be used on foods, beverages and 
grocer’s sundries of every class, and 
for machinery for preparing, display
ing and or vending same.

(175-192)

Lietuviu Restaurantas
BAR ir GRILL

Wnetf Gaminam valgius ir 
m t u r irn e Amerikos

IjpJLZ'Nl išdirbimo ir impor- 
tuotų degtinių, vi- 

.... Wgv-.1L šokių vynų ir gero 
Iljąuor# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 
alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

lonm km wv ira w m* w w w w tra w w

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
f JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamu 
“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

$75 tik

liepos 
sutartis

LDS JAUNIMO KUOPŲ TARYBA
Rengia

Naktinę Ekskursiją Laivu
S. S. ISLANDER

Šeštadienį, Rugpjūčio 5 d.
Laivas išplauks nuo North River Prieplaukos No. 1

(Ties Battery Place gatve, New Yorko Mieste)

LYGIAI 7:30 VALANDĄ VAKARO
Kviečiame Brooklyno, Great Necko ir New Jersey lietuvius daly- 

vaut šioj nepaprastoj pramogoj. Laivas plauks Hudson upe ir niekur 
nesustojęs sugrjš prie tos pačios prieklaukos pirm 1-mos vai. ryto. 
Tai ne tik pasivažinėjimas laivu,- bet ir vakarėlis—gera orkestrą su
teiks muziką norintiems pasišokt, o alkaniems ir ištroškusiems bus 
visokių valgių ir gėrimų. KOMITETAS.

Pasportai (tikietai) parsiduoda už VIENĄ DOLERĮ

Kaip pasiekt prieplauką. Iš Brooklyno: Imkite BMT Jamaica liniją 
iki Broad St. stoties. Išlipus, eikit vieną bloką iki Broadway, sukite 
po kairei ir eikite Brodve iki Battery Place. Sukite po dešinei ir ten 
UŽ vieno bloko, prie upės, bus prieplauka No. 1 Arba imkite Broad
way local 4th Ave. liniją iki Whitahall stoties ir ten klauskite Bat
tery Place. IŠ ftew Jersey: Imkite Liberty Street Ferry iš Jersey 
City i New Yorką. Sukite po dešinei ir eikite West Street’u iki Bat
tery Place. Arba imkite Hudson Tubes iki Cortlandt St., eikite vie
ną bloką iki Broadway, sukite po dešinei ir sekite Broadway iki 
Battery Place. Žiūrint į upę, prieplauka (labai didelis namas) ran
dasi tuoj dešinėj nuo žuvinyčios (Aquarium).

rius, pirmininkas ir 
riai, kad buvusio pikniko ti- 
kietu Unijos kiti skyriai ir mūs 
broliškos lietuviškos organiza
cijos nupirko už virš šimtą 
doleriu, tad dėlei tos priežas
ties pasidarė ir gražaus pelno. 
Bet užmiršo prisiminta, jog 
reiks atpirkti kitu organizaci
jų tik i etai ir kokiais 
apsimainyti pinigais.

Raportai

Kuomet nuo 10-tos 
unija pradėjo daryti
su firmomis, vesti registracijas 
ir kitokius patvarkymus, tai 
unijos kitu jstaigų susirinkimų 
nebuvo, išskiriant direktorių. 
Bet ir jame nesimatė nieko 
svarbaus.

Delegatas Michelsonas pra
nešė, kad mūs trys lietuviškos 
šapos gavo . formaliai užregis
truoti firmas: Šimaičio, Mane
lio ir Zalevskio. Pastaraisiais 
metais, galima sakyti, jos ne
turėjo jokių formaliu firmų.

Šimėnui užregistravo Fryd- 
mano firmą, bet neduoda jam 
senos McSviny firmos. Aiški
na, būk Frydmanas savo dar
bu užpildys visas 4-rias lietu
viškas šapas, kuomet jau da
bar prasideda šlubavimas. Pa
sirodo, kad ne unija Frydma- 
ną valdo, bet Frydmanas uni
ją, kaip jis griežia, taip ma- 
nadžeriai šoka. Pavyzdžiu 
šiam pasakymui yra pakanka
mai. Nespėjo 
pundus darbo 
kitą, tai jau 
kriaučiaus. Ir 
kiu lengvatų.

Lietuviškos
visos dirbinėja. Ar rudeninis 
sezonas bus ilgas ar trumpas, 
tai dar per anksti daryti ko
kius pranašavimus.

J. Nalivaika,
Syriaus Koresp.

Estate of

BARRY P. SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE Ė. 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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

\

atvežti kelis 
į vieną šapa. i 
reikalauja kito 
jis gauna viso-

šapos veik jau

PRIMINIMAS
Jaunimo rengiamoji ekskur

sija laivu įvyks jau šio šešta
dienio vakarą, ’ rugpjūčio 
6-ą. Rengėjams labai svarbu 

| iš anksto žinot skaičių ekskur
santu. Visi prašomi įsigyt bi- 
b'etus anksčiausia, kaip gali
ma. Kaina $1. Gaunami “Lai
svės” raštinėj, pas Moterų 
Kliubo nares, pas jaunimą ir 

|kitus platintojus.
J. D.

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
•Iš senų padarau 

lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., karnp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

Mateušas Simonaviėius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

426 South 5th Street

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
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Blokas nuo Ilewes eleveiterlo stoties
Brooklyn, N. Y.
Tek Evergreen 4-9508

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ ATLETU
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

į Atlankykite 
į LIETUVIŲ ATLETŲ

ll 168 Marcy Ave.
Il Brooklyn, N.Y.
Il Tel.■ I S’-----\ Ev. 4-8041
■ 4 \ VALGIAI IR
■ ft ] GARIMAI

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

(Kampas Roebling St.)

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

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

Krautuvėj. Į.
Manhattan Liquor Store K

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

r n

... •»*
irtrt Di>i4

RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Dabar Rasite Dviejose

D’ORAZIO KRAUTUVĖSE
REFRIGERATOR BARGAINS

(Šaldytuvai Nužemintam 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 į mūsų 

showroom (parodos kambarį).
Visorių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 J mėnesi. Pamąstyk!t! 

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

Charles D’Orazio & Son
139 Meeker Ave. . 664 Grand Street
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuvė
A. WEITZNER

VERTEIV1S

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

venamajam, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaitės Specialai
Veltiniai divonai geriausios rūšies

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut ŠJ speciali pasiūlymą

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




