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KRISLAI
Šeštadienį su Jaunimu.
Kai Dr. J. Šliupas Atvyks.
“Už Vielų.”
Ką Draudžia ir Ko Ne.
Ten Muziejus,

Čia Gyvenimas.
Rašo R. Mizara

No. 181 Telefonas STagg 3-3878.

šeštadienį (rugpjūčio 5 d.) 
LDS Brooklyn© ir New Jer- 
sės jaunimas ruošia laivu “Is
lander” ekskursiją. Tai bus 
apie 4-5 valandų ekskursija 
vandeniu, Hudsono upe.

Susidaręs iš ekskursijos
* pelnas bus paaukotas lietuvių 

jaunimui šviesti ir organizuo
ti. Vadinasi, tikslas labai kil
nus.

Darykim viską, kad ši mū
sų jaunimo naujoviška pra
moga pavyktų šimtu nuošim
čių. O tas pasiekta bus, jei 
tik mes visi, kuriem sąlygos 
leidžia, šeštadienį su savo 
jaunimu jaukiai praleisime 
kelias valandas.

Beje, šipkortė kainuoja tik 
$1 asmeniui.

Smulkmenų apie ekskursi
ją žiūrėkit paskutiniam šios 
“Laisvės” laidos puslapyj.

—o—
Na, tai į Ameriką dar kar

tą atvyksta dr. Jonas Šliupas. 
Be abejo, jis bus kur kas 

, menkesnės sveikatos, negu
> buvo pereito savo vizito me

tu. Jau žymiai yra nusenęs 
tasai mūsų aušrininkas. Bet 
mes visvien manome, kad dr. 
Šliupas pasakys kelias kalbas 
apie Lietuvą, apie mūsų tau
tos reikalus.

Gal Brooklyno lietuviai pro
fesionalai galėtų pasirūpinti 
surengimu kokios pramogos 
žymiajam svečiui pagerbti ?

—o—
Šiomis dienomis mus . pasie

kė laikraštukas “Už Vielų.” 
Tai darbas tų lietuvių, kurie 
šiuo metu sėdi Cam de Gurs 
koncentracijos st o v y k 1 o j e 
Francijoj. Jie ten sėdi todėl, 
kad savanoriškai vyko į IspU- 

« z niją respubliką ginti.
Laikraštukas įdomus ir gra

žiai mimiografu padirbtas. 
Aišku, tai nėra leidinys masi
niam platinimui, o tik redak
cijom bei organizacijom me
džiagai ir archyvuose laikyti.

—o—
“Tiems draugams,” rašo 

“Už Vielų,” “kurie negali 
grįžti į savo šalis dėl politinių 
priežasčių, ju paliuosavimas 
yra būtinas, jeigu demokrati
jos nenori prieglaudos teise 
pakeisti į teisę marinimo už 
spygliuotų tvorų !. . .

“Šeši mėnesiai pragyventa 
, lageriuos. Kiekvienas gali pa

statyti klausimą: kokį, paga- 
liau, nusikaltimą panildė šitie 
vyrai?... Kam dėl jų tiek 
spygliuotu vielų, kam tiek 

. sargu ? Gi visas musu nusi
kaltimas yra tas. kad be jo
kių asmeniškų interesu ėjome 
ginti laisvę ir nepriklausomy
bę tautos, kuri buvo draugin
ga demokratijoms.

“Ir nž tai, nieko daugiau, 
kain tik už tai,—galime žiū
rėti i civilizuotą pasaulį per 
spygliuotu vielų tvoras. . .

“Ar tatai ilgai tęsis?”

Kanados vyriausybė, sako
ma, uždraudė įgabenimą “So
vietų Sąjungos Komunistų 
Partijos Istorijos.”

* Bet toji pati vyriausybė "lais
vai įsileidžia Hitlerio “Mein 
Kamnf,” naziu programa, 
juodžiausi politini dokumen
tą žmonijos gyvenime!

—o—
Šiomis dienomis nas mus 

lankėsi iš Bostono dr. Jonas 
Repšys ir fotografistas Jurgis 
Stukas. Užklausus, ka jie ma
no apie Pasaulio Paroda, dr. 
Repšys šitaip trumpai apibū
dino :

—Aplankėm daug svetimų 
kraštu paviliionu. Charakte
ringa tas: vaikštai žmogus po 
Anglijos, Francijos ir kitų tau
tu pavilijonus. Jie turtingi, 
dideli, gražūs. Bet juose jau-

USA Protestuoja, Kad 
Japonai Muša, Įžei
dinėja Amerikonus

Washington. — Jungtinių 
valstijų vyriausybė užpro
testavo Japonijai, kad japo
nai Chinijoj muša, įžeidinė
ja amerikiečius ir naikina 
bei grobia Amerikos pilie
čių nuosavybę. Priskaitoma 
jau 600 tokių atsitikimų, 
kur japonai prasižengė 
prieš amerikiečius Chinijoj.

75 Bulgarijos Seimo 
Atstovai Važiuoja j 
Sovietų Ūkio Parodą

Sofija, Bulgarija. — Sep
tyniasdešimt penki Bulgarų 
seimo atstovai prašė val
džios duot jiem leidimus va
žiuot į didžiąja Sovietų lau
ko ūkio parodą Maskvoje. 
Valdžia jiem visiem sykiu 
neleido važiuot į Maskvą, 
bet padalino į tris grupes. 
Kada viena seimo atstovų 
dalis sugrįš į Bulgariją, tai 
galės vykti kita jų grupė į 
Maskvą, paskui trečia.

Pirmoji Bulgarų seimo 
atstovų dalis, dvidešimt vie
nas, jau išvažiavo į Sovietų 
parodą. Tarp jų yra pirmi
ninkas seimo užsienių rei
kalų komisijos ir pirminin
kas finansų komisijos; pa
starasis yra brolis Bulgari
jos minister! o pirmininko 
G. Kioseivanovo. Tai bus 
dar pirmas oficialis bulga
rų atsilankymas į Sovietus.

Bulgarijos valdžia nelei
do visiem 75-iem seimo na
riam vykt į Sovietus todėl, 
jog, girdi, tatai atrodytų, 
kad Bulgarija perdaug ge- 
rinasi Sovietam.

Bulgarų laikraščiai pa
skutiniu laiku daug rašė 
apie reikalą daryt prekybos 
sutartį su Sovietais.

Japonai Svarsto Karo Sutar
tį su Naziais ir Roma

Tokio, rugp. 3. — Aukšti 
Japonijos armijos ir laivy-1 
no oficieriai reikalauja tuo- 
jaus daryt karinę sutartį 
su Vokietija ir Italija, pir
moj vietoj prieš Sovietus ir 
Angliją.

Japonų ministerial svars
to šį reikalavimą.

ti lyg ir praeities atmosferą: 
tarytum vaikštai muziejuj. O 
kai nueini į Sovietų pavilijoną 
—jautiesi turįs reikalo su da
bartimi ir greita ir šviesia atei
timi.

—o—
Įdomu tai, kad panašias 

mintis reiškia veik kiekvienas, 
apsilankęs Parodoj. Man te
ko kalbėtis su politiniais So
vietų priešais, tačiau ir jie . tu
ri pripažinti, kad Sovietų že
mės pavilijonas — pažiba Pa
rodoj.

Tik aklas, labai aklas žmo
gus gali sakyti priešingai. Ta
čiau Tolstojus yra pasakęs: 
“Šviesa, pasiliks šviesa, nors 
aklas jos ir nemato.”

ROOSEVELT PASIRAŠĖ HATCH BILIĮI, 
BET CINĄ PILIETINES TEISES

Neturi Būt Atimta iš WP A Darbininkų ir Valdžios 
" Tarnautojų Laisvė žodžio ir Balsavimo

Washington. — Prez. 
Rooseveltas pasirašė kon
greso priimtą Hatch’o bi
lių, kuris uždraudžia ‘pra
gaištingą’. politinį veikimą 
visiem šalies valdžios tar
ną u t o j a m - valdininkam, 
apart tik aukštųjų politiką 
nustatančių v. a 1 d i n inkų, 
kaip kad ministerial.
Prezidento Pastabos Kon

gresui apie Hatch Bilių 
Prezidentas, pasirašyda

mas šį bilių, tačiau, padarė1 
kongresui tokias pastabas:

Neturi būt atimama pilie
tinės teisės iš WPA darbi
ninkų; turi būt apsaugota 
konstitucinė teisė žodžio ir 
balsavimo visiem valdžios 
tarnautojam,—nors civiliai 
tarnautojai, federaliai val
dininkai ir neturi veikliai

Anglija Statosi 180 
Karo Laivuku prieš

Naziy Submarinus
London. — Anglija keti

na trumpu laiku pasistatyt 
180 mažų, bet greitų kari
nių laivukų. Jiems yra pa
skirta 55 milionai dolerių 
priedan prie jau pirmiau 
paskirtų 745 milionų dol. 
karo laivynui per metus.

Mažieji naujoviški kari
niai laivukai yra taikomi 
ypač kovai prieš Vokieti
jos ir Italijos submarinus. 
Šie laivukai turės naujai iš
rastus įtaisus, rodančius, 
kur būtent yra submarinas 
po vandeniu. Tuomet laivu
kai galės tiksliai bombar- 
duot priešų submarinus “gi
lumos bombomis.” Taip 
bent sako Anglijos karinin
kai.

Kiekvienas toks laivukas 
taip pat bus ginkluotas bent 
viena kanuole ir keliais di
deliais kulkasvaidžiais.

Kad Vokietija pasinešė 
dasistatyt sau bent tiek 
submarinų, kiek Anglija jų 
turi, tai Anglija būdavojasi 
specialius karinius laivukus 
prieš nazių submarinus.

KAM HITLERIS TURI 
PINIGŲ

Jeruzale. — Arabų laik
raštis “Arabiškieji Rytai” 
rašo, kad Hitleris yra davęs 
jau pusę miliono dolerių 
arabams Palestinoje kelt 
kruvinus maištus prieš žy
dus ir prieš Angliją.

Girtas Graborius Užmušė 
Trijų Vaikų Motiną

Mineola, L. L, N. Y. — 
Areštuotas graborius Hen
ry Ronalds, kad jis girtoje 
“parėję” užmušė Adelaidą 
Webbienę, susibaręs su ja. 
Ji yra trijų vaikų motina, 
bet pasimetus su savo vyru.
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dalyvaut rinkimų kampani
jose.

Patartina, kad kongresas 
praplatintų įstatymą taip, 
jog valstijų iv miestų civi
liai tarnautoj ai-valdininkai, 
kandidatuojantieji į šalies 
valdininkus, taipgi negalėtų 
veikliai dalyvaut politiniuo
se vajuose.

Rooseyelto pasirašytas 
Hatch’o bilius, be kitko, už
draudžia WPA darbinin- 

j kam ir federaliam valdinin
kam aukot bet kokiam kan
didatui rinkimuose arba, 
rinkt aukas jo naudai.

Washington. —Senatorius 
Schwellenbach p a r e i škė, 
kad dar niekas pasaulio is
torijoj nevedė tokio žiau
raus, baisaus karo, kaip kad 
japonų karas prieš Chiniją.

Trockistai įkalino “Daily 
Workerio” Redaktorių

C. A. Hathaway
Brooklyn, N. Y. — Areš- 

tuotas “Daily Worker” re
daktorius C. A. Hathaway; 
tai todėl, kad jis nesumokė
jo $2,500 Edithai Liggettie-
nei, pagal pirmesnį teismo 
sprendimą neva už “ap
šmeižimą”. Liggettienė gi 
buvo sukurstyta trockistų 
užvest bylą prieš “Daily 
Workerį”, neva kaipo 
“šmeižiką.”

Dalykas štai kame. Lig- 
gettienės vyras Walteris 
buvo užmuštas Minneapo-
lyj, Minn., 1936 m., ir iki 
pat šiol nėra suimtas nė vie
nas piktadarys, dalyvavęs 
toj žmogžudystėj. “Daily 
Worker’is” kaip ir didelę 
dauguma kitų laikraščių, 
tada rašė, kad Liggettas 
nužudytas politiniais sume
timais. Bet Liggetto našlė, 
suagituota trockistų, pa
traukė teisman tik komu
nistinio dienraščio “Daily 
Workerio” redaktorių Ha
thaway neva kaipo “šmeiži
ką.” Jinai nekliudė nė vie
no kapitalistinio laikraščio 
už panašų rašymą.

Hathaway, po pirmo teis
mo sprendimo, padavė ape
liaciją aukštesniam teismui, 
bet Liggettienė su savo 
trockistai nepaisė, kol an
trasis teismas tars savo žo
dį ir įkalino Hathaway pa
gal nusidėvėjusį seną įsta
tymą, “už skolas.”

Trockistai yra užvedę ir 
tris kitas bylas prieš “Dai
ly Workerį,” ir jiem tar
nauja tas pats advokatas 
M. Forkosch.

Paliuosuot drg. Hatha
way iš kalėjimo iki teismo 
reikia sukelt $5,500 paran
kos. Pagelbėkite jam, drau
gai, kas tik galite!

ORAS
Šį penktadienį busią vė

siau.

Japonai Būtų Praki
šę Karų be Reikme

nų iš Amerikos

Washington. — Senato
rius Schwellenbach gyrė 
Amerikos valdžią, kad ji at
šaukė prekybos-draugišku- 
mo sutartį su Japonija. Jis 
taipgi pareiškė, kad jei Ja
ponija nebūtų gavus karo 
medžiagų iš šios šalies, ja
ponai veikiausia jau būtų 
prakišę karą Chinijoj.

Italy Karininkai Sa
ko, kad Jie Prajausią

Francijos Tvirtumas
Roma. — Mussolinio ar

mija daro didelius manev
rus šiaurvakarinėj Italijoj. 
Fašistų karininkai tvirtina, 
kad šie manevrai įrodę, kad 
Italija galėtų pralaužti 
Francijos pasienin.es tvirtu
mas.

(Pasak tūlų pranešimų, 
tai Italijos armija nesidro
vėtų maršuot ir per kalnuo
tąją Šveicariją prieš Fran
ci ją, nepaisant, kad Šveica
rija skaitosi bepusiška, neu
trali.)

Mussolinio oficieriai gi
riasi, ,kad jie moką ne tik 
sulaužyt priešo liniją, bet ir 
“neapsistojant” žygiuot pir
myn, vejantis priešą toliau.

Šiuose manveruose italų 
karininkai daleido, kad 
“priešas sunaikino tiltą per 
Ticino upę.” Bet italai per 
16 valandų pasistatė naują 
tilta pervažiuot tankams ir 
sunkiosioms kanuolėms. O 
jie čia turį tankų sverian
čių po 11 tonų. Italu kari
ninkai labai didžiuojasi, 
kad taip greitai pastatytas 
tiltas.

(Bet Ispanijos respubli- 
kiečiai i kelias valandas pa
sistatydavo laikina tiltą per 
Ebro upę, ir juomi jau dun
dėdavo tankai ir kanuolės.)

Dabartinius Italijos armi
jos manevrus stebi ir pats 
Mussolinis su karalium.

MILICININKAI IR TAN
KAI PRIEŠ WPA STREI

KIERIUS
Green Mountain, Colora

do. rugp. 3. — Trys šimtai 
valstijos milicininkų su 
dviem tankais maršuoja 
prieš 400 darbininku, kurie 
s t r e i kuo j a reikalaudami 
žmoniškesnės algos iš WPA 
darbu projekto, kur stato
ma didelis tvenkinys ir ka
sama tunelis. Streikierius 
užpuolė 350 skebu ir fašisti
nių vigilančių. Susikirtime 
sužeista 6 asmenys iš abiejų 
pusių.

/ --------------------.------------------------------------------------- ■

Paraku Nužudė žmoną, 
Dukterį ir Pats Save

Oregon City, Oregon. — 
Farmerys Lee Phillipy, su
sipykęs su žmona, pridėjo 
parako po savo namu ir pa
degė paraką, kuris sprogda
mas užmušė jį patį, žmoną 
ir dukterį.

H. BRIDGES, CIO VADAS, TINKAMAI 
ATŠAUNA JO TARDYTOJAMS

Sako: Aš ne Komunistas, bet Komunistai Buvo Vienin
teliai Draugai Marininkų, Streikavusių 1934 m.

San Francisco, Calif. — 
“Aš niekad nebuvau ir nesu 
narys Amerikos Komunistų 
Partijos,” taip abelnai atsa
kė Harry Bridges, CIO uni
jų vadas vakariniame Ame
rikos pakraštyje, kada fe
derates valdžios prokuroras 
ir specialis tardytojas J. M. 
Landis įtarė Bridgesą, kad 
jis, turbūt, priklausęs Ko
munistų Partijai.

Bridges yra tardomas 
tikslu deportuot jį atgal į 
Australiją, kaip tariamą 
komunistą, kuris nėra Ame
rikos pilietis.

Jis buvo vadas garsaus 
marininkų streiko 1934 m. 
Tardytojai klausinėjo, ko
dėl jis tada bendradarbiavo 
su komunistais. Bridges at
sakė, jog tada visi buvo su-

Anglija Sutinka, kad So
vietai Statytysi 45,000 

Tonų Karo Laivus
London. — Anglija per

nai buvo susitarus su So
vietais, kad nei viena nei 
antra šalis nesistatys dides
nių karo laivų kaip po 35,- 
000 tonų įtalpos. Dabar An
glijos valdžia pripažino So
vietam teisę statytis karo 
laivus iki 45 tūkstančių to
nų įtalpos. Nes jau ir An
glija ir Jungtinės Valstijos 
yra nusprendusios budavo- 
tis karo didlaivius iki 45,- 
000 tonų. Taip jos padarė, 
kada sužinojo, kad Japonija 
laužo 1936 metais padarytą 
sutartį dėlei laivynų apri
bojimo, ir japonai slaptai 
statosi sau karo laivus iki 
45,000 tonų įtalpos.

Danzigo Naziai Išvijo 
Katalikų Vienuoles

Danzig. — Vietiniai na
ziai užgrobė mokyklą ir ki
tus pastatus, kurie priklau
sė Gerojo Piemens sese
rims-vienuolėms, ir išvijo 
jas iš Danzigo krašto.

Tos vienuolės rinko pa
mestus kūdikius ir auklėjo 
juos. Jų mokykla buvo pa
statyta daugiausiai skolin
tais iš Holandijos pinigais. 
Naziai dabar vartos šią mo
kyklą kaip partijinę savo 
patalpą.

Tegu Piliečiai žino, Kaip 
Balsuos Kongresmanai

Washington. — Kurie 
kongresmanai balsuos prieš 
Roose velto reikalavimą pa
skirt 800 milionų dolerių 
paskoloms dėlei statymo 
naujų namų miestuose, tai 
tokių kongresmanų vardai 
turi būt sužymėti ir viešai 
paskelbti, kaip reikalauja 
prezidentas ir Naujosios 
Dalybos rėmėjai kongrese.

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.

sibūrę prieš streikierius, ir 
tiktai komunistai ir jų lai
kraštis “Western Worker” 
širdingai rėmė streikierius. 
—Tai kodėl aš būčiau turė
jęs atmest jų paramą?—už
klausė Bridges, iš savo pu
sės.

Bridges buvo užklaustas: 
—Ar tamsta tikį į mūsiškę, 
Amerikos valdžios formą?

Jis atsakė: —Taip, tikrų- 
tikriausiai.

—Ar tamsta tiki į kapi
talistinę valdžią? — buvo 
kitas klausimas Bridges’™.

—Jeigu kapitalistinė tvar
ka žiūri tiktai privačių pel
nų, o apleidžia daugumos 
žmonių reikalus, tai man ji-, 
nai nelabai patinka, — at- 

! sak$ Bridges.

Naziai Giriasi, būk 
Vokietija Dabar Ga
lingesnė negu 1914 m.
Berlin.

ka ri n i a i s p&adawpMflVo 
25-kių metą
Vokietijos mobilIzac^HSBk, 
sauliniam karui 1914 m.

Vokietijęs armijos gene- 
ralio štabo galva, gen. 
Brauchitsch kalbėjo, būk 
Vokietija dabar esanti ka
riškai daug galingesnė ne
gu tada ir būk jinai jau 
“sumuštų tuos pačius prie
šus” (Angliją, Franci ją ir 
“Rusiją”).

Įvairūs nazių vadai šne
kėjo, kad Vokietijos kaize
ris 1914 m. buvęs “užklupo 
tas neprisirengęs,” bet Hit
leris, girdi, visapusiškai pri
sirengęs.

Hitlerio oro laivyno mi- 
nisteris Goering gyrėsi, kad 
Vokietijos armija ir orlai- 
vynas “žaibo greitumu ir 
dar negirdėtu smarkumu 
muš priešus” būsimame ka
re.

Anglija Duoda Didelį Kredi
tą - Bargą Lenkam

London. — Anglų valdžia 
jau pasirašę sutartį su Len
kijos atstovybe, kad Angli
ja duoda 40 milionų dolerių 
bargą-kredįtą Lenkijai per 
16 metų. Lenkija galės bar- 
gan gaut iš Anglijos gin
klus, amuniciją, mašineriją 
ir kitus reikmenis iki 40 
mil. dolerių vertės. ,

Lenkija išleis valstybės 
bonus. Gaunami pinigui, 
pardavinėjant tuos bonus, 
bus skiriami atmokėt Angli
jai bargą.

London. — Papildomuose 
seimo rinkimuose tapo iš
rinktas darbietis W. F. 
Jackson prieš Chamberlai- 
no atžagareivių kandidatą 
Brecon-Dradnor srityje.

pasienin.es


Antras puslapis Penktad., Rugpjūčio 4, 1939

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
every day, except Sunday

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK

Tel. Stagg 2-3878
President ----- Jos. Kairys 
Vice - President - - - K. Petrik 
Secretary-Treasurer - J. Gasiunas 
Editor ------ Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year _............. $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ...........  $6.00
Foreign countries, per year ....... $6.50
Canada and Brazil, per year __ $5.50
United States, six months ........... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ....... $3.25
Foreign countries, six months ..... $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

New Yorke ir Maskvoj

Amerikos žmones šiuo metu New Yor- 
kas traukte traukia šimtaįs tūkstančių 
ir net milijonais savo Pasaulio Paroda.

Pereita antradienį (rugpjūčio 1 d.) 
Maskvoje gi oficialiai atsidarė žemės 
Ūkio paroda.

New Yorko pasaulinė paroda pasta
tyta toje vietoje, kur kadaise viešpata
vo apleistos balos. Sovietų Žemės Ūkio 
paroda pastatyta palei Maskvą taipgi 
ten, kur kadaise buvo balos, pusraisčiai'

Buržuazinės Amerikos spaudos kores
pondentai (pav. “N. Y. Times” ir kt.) 
skelbia, jog Sovietų Žemės Ūkio Paroda 
yra nepaprastai turtinga, graži ir dide
lė. Parodos plotis apima 240 ketvirtainių 
akrų žemės. Pastatyta 230 pastatų (bu- 
dinkų.) Kiekvienas pavilijonas, atsto
vaująs tam tikrą respubliką arba tautą, 
turi visas tos tautos architektūros sa
vybes ir tas sudaro nepaprastai impo
nuojantį vaizdą. Kiekvienos respublikos 
kolektyviečiai parodys tuos milžiniškus 
pasiekimus, padarytus per pastaruosius 
kel^t^;-Į^etų. Parodą aplankys milžiniš-

^hiftbnių >Siasės. Apsilankę, kolekty- 
vie<*iai dar uoliau dirbs ir dirbs,—visą 
kraS^^efetatys ant aukščiausio laipsnio. 
’" Jau ir šiuo tarpu ant Sovietų žemės 
veikia 500,000 traktorių, 170,000 kom
bainų ir kolektyviečiai naudoja 200,000 
motorinių sunkvežimių.

Tik šios kelios skaitlinės jau parodo, 
kokį milžinišką progresą daro socializ
mo krašto žmonės.
.Tegu “mokytieji” Sovietų Sąjungos 

’priešai, “generolai Krivitskiai,” Ginsber- 
gai, Grigaičiai ir jiems panašūs — rėkia 
sau apie Sovietų žemę tą ir kitą, bet jų 
tas šauksmas socializmo šalies progreso 
nesulaikys.

Smūgis Bedarbiams, Smūgis 
Pramonei

Tatai, ką žemesnysis Jungtinių Vals
tijų kongreso butas padarė pereitą an
tradienį, pasiliks Amerikos žmonių gal
vose nepamirštamu žygiu. Tai žygis, ku
ris gal būt buvo taikomas prezidentui 
Rooseveltui ir Naujajai Dalybai, iš tik
rųjų užduotas milionams Amerikos žmo
nių, Amerikos bedarbiams, Amerikos 
pramonei.

Ką gi prezidentas Rooseveltas buvo 
- pasiūlęs ir ką reakcininkai — reakcinin
kai republikonai su renegatais demokra- 

ktais (anot John L. Lewiso)—atmetė?
k Prezidentas Rooseveltas kadaise pasiū
lė, kad Jungtinių Valstijų kongresas nu
nirtų paskolinti Amerikos farmeriams, 

* prjamonėms ir Amerikos miestams virš 
3 pilionus dolerių įvairiems darbams plė
sti ir tęsti. Toji paskola tačiau turėtų 
būti tokia, kad ji ilgainiui apsimokėtų, 
kad ji nereikėtų sudėti piliečiams tak
iais.
Į Jei šis sumanymas būtų buvęs priim
tas, tai greitu laiku Amerikoje būtų pa
daugėję dalbai. Tuojau tie pinigai būtų 
/buvę pradėti statyboms, farmoms pirkti 
ir kitiems dalykams pagerinti. Juos bū
tų naudoję privatinės įstaigos ir, aišku, 
būtų samdę daug darbininkų. Mažiausia 
puse miliono darbininkų būtų gavę dar
bo kaipo tos paskolos pasėka; išviso bū
tų aprūpinta per keletą metų bent pus

trečio miliono žmonių pragyvenimo šal
tiniais. Be to, visas kraštas būtų pakel
tas, pagrąžintas, pagyvintas.

Šitam prez. Roosevelto sumanymui 
tuojau pasipriešino senatoriai. Užuot 
paskirti paskoloms prezidento reikalau
tą sumą, jie paskyrė tik $1,690,000,000.

Bet tai toli gražu ne viskas, žemesny
sis atstovų butas, kongresas, padarė dar 
bjaursenį žingsnį: 193 balsais prieš 166 
jis nutarė to sumanymo visiškai nesvar
styti, jį visiškai atmesti.
- Dabar, vadinasi, tasai prezidento Roo
sevelto planas atmestas.

’ Tuomi reakciniai kongresmanai papil
dė didelę kriminalystę, kuri Amerikos 
žmonėms daug kaštuos.

Reakcininkai republikonai su renega
tais demokratais šiandien viską daro 
slapta. Slapta tariasi, slapta konspiruoja, 
kad tik kaip galint daugiau pakenkt 
prez. Rooseveltui, kad jį labiau sukom
promituoti. Ištikrųjų, jie savo tokiais 
žygiais užduoda smūgį ne prezidentui 
Rooseveltui, o pirmiausiai 10,000,000 be
darbių, Amerikos pramonei, Amerikos 
žmonėms.

Amerikos piliečiai, Amerikos žmonės 
turėtų kuoveikiausiai veikti. Jie turi di
delę galią. Jie privertė, pav., senatą per
svarstyti Woodrumo nelemtąjį bilių; jie 
gali priversti žemesnįjį kongreso butą 
priimti prezidento Roosevelto pasiūlymą.

Jie turi veikti, jei nori žmoniškiau gy
venti, jei nenori prileisti reakcininkams 
vykinti gyveniman savo nešvarias užma
čias Amerikos žmonių lėšomis!

Ne Malonės Prašymai, O 
Amnestija

“Liet. Žinios” rašo:
“Respublikos Prezidentui pristatyta 

daug mūlonės prašymų, jų tarpe yra apie 
20 politinių kalinių prašymų.

“Likusios bausmės dovanojamos Pijui 
Glovackiui, A. Maineliui, V. Banaičiui, 
L. Kučinskui, Ch. B raudei, K. Varnaus- 
kui, Ad. Mačiulaičiui, Al. Kališauskui, J. 
Petraičiui, M. Vasiliauskaitei, E. Tūriai, 
B. Rutkauskui, A. Kirstukui, K. Kai
riūkščiui, VI. Gutauskui, A. Vildžiūnui, 
L. Šulianskui, A. Senovaičiui, F. Mėly- 
niui ir J. Dudlauskui.

“Kai kurie kalinami po 10 ir daugiau 
metų, o, pav., Pijus Glovackis net 13 m.”

Lietuvoj, kaip žinoma, politinių kali
nių yra 500, na, o čia dovanojama tik 
20-Čiai kalinių “likusios bausmės.” Vadi
nasi, Lietuvos kalėjimuos dar pasilieka 
480 politinių kalinių. Už ką jie kalinami? 
Už tai, kad jie stojo už demokratiją; už 
tai, kad jie darbavosi Lietuvos žmonių 
naudai.

Lietuvos žmonės — didelė dalis inte
lektualų ir darbininkai ir valstiečiai — 
nori, kad kuoveikiausiai būtų išleisti iš 
kalėjimų visi politiniai kaliniai, amnesti
jos keliu.

Amerikos lietuviai šiuo tarpu renka 
parašus po peticijomis, reikalaujančio
mis išlaisvinti politinius kalinius.

Viso pasaulio lietuviai nori matyti 
laisvus politinius antifašistus kalinius.

Todėl mes ir sakome gen. Černiaus vy
riausybei: kuoveikiausiai išlaisvinkit po
litinius kalinius; paskelbkit jiems am
nestiją.

Jie padės ginti Lietuvos nepriklauso
mybę; jie pasirįžusiai gelbės lietuvių 
tautai ir visai valstybei išgyventi krizį 
ir sunkumus, į kuriuos tautininkų parti
ja kraštą įstūmė.

Grąžina Baudžiavą Ispanijoj

Hitlerio ir Mussolinio lėlė generolas 
Franco grąžina Ispanijoj viduramžių 
tvarką. Greta baisaus kruvino teroro, 
žudymo tūkstančių geriausių Ispanijos 
sūnų ir dukterų, jis pasimojo ant visų 
darbo žmonių laisvių ir gyvenimo. Ge
nerolas patvarkė, kad kiekvienas darbo 
žmogus turi per metus išdirbti. 15 dienų 
veltui. Reiškia, tas darbas bus naudoja
mas sudrųtinimui fašistų režimo. Jau 
net liberalų spauda sako, kad tai grą
žinimas baudžiavizmo, viduramžių bai
saus teroro ir darbo žmonių išnaudoji
mo. Tai baisus pasimojimas ant didvy
riškos Ispanijos darbo liaudies.

Mes žinome, kad Ispanijos liaudis ne
galės ramiai tą priimti, kad ji aštrins

LAISVfi

Bostone ties Britanijos konsulatu buvo suruošta pikietas, protestuojąs prieš 
Anglijos valdžios akta, draudžiantį žydams imigruoti į Palestiną.

“Naujienos” Sako: Juodas 
Yra Baltas

“Naujienos” iš liepos 31 
d. įdėjo (Apžvalgos sky
riuje) beveik 32 colių ilgio 
raštą, kuriame sako, kad 
“Tiesos” (angliško sky
riaus) LDS organo redak
cija klastuoja dokumentus 
ir cenzūruoja raštus, ir tt. 
Visas dalykas yra tame, 
kad pirmam puslapy “Tie
sos” angliško skyriaus yra 
patalpinta “Creed for Ame
rican Youth” arba kaip tas 
rašytojas sako “Tikėjimas 
Amerikos Jaunuomenei.”

To straipsnio rašytojas 
taipgi duoda savotišką ir 
politinę interpretaciją tam 
savo straipsnyje, bet mes 
nesigilinsime dėl to, kad vi
sas tas straipsnis yfra pa
remtas ne ant Rmųioys kon
kretaus, bet atbulai, ant ne
supratimo, kas įvyko Ame
rikos Jaunimo Kongrese 
pradžioje liepos mėn. New 
Yorke.

Rodos, buvo plačiai apie 
tai rašyta ne tiktai ameri
koniškoj, bet taip pat ir lie
tuvių spaudoj. Tuoj aus po 
jaunimo kongreso teko ir 
man pačiam parašyt straip
snį “Laisvei” apie tai, kas 
atsitiko Jaunimo Kongrese. 
Todėl, kas liečia faktus, tai 
“Nauj.” redakcija ir turėjo 
būti nors kiek susipažinusi 
su tuom, kas įvyko Kon
grese.

Pirmiausiai noriu katego
riškai pareikšti, kad LDS 
organas “Tiesa” necenzū
ravo ir necenzūruoja raš
tų, kurie jame telpa. Lie
tuvių Darbininkų Susivie
nijime priklauso visokių 
pažvalgų lietuviai ir pati 
organizacija tvarkosi demo
kratiškai. Organas ‘TIESA’ 
neklastavo jokio dokumen
to, ir neslėpė nieko nuo sa
vo skaitytojų, bet parašė 
atvirai, pilniausias infor
macijas suteikė apie Jau
nimo Kongresą. Tas “Creed 
for American Youth” buvo 
priimtas taip, kaip “Tiesoj” 
jis paskelbtas be “pridėč- 
kų”.

Kad skaitytojams išaiški
nus padėtį, reikia dar štai 
ką pasakyt: Kunigo Cough - 
lino, republikonų, trockistų 
ir panašių fašistinės ideolo
gijos elementų ir jiems ar
timų “organizacijų” atsto-

vų pastangos įdėti į tą 
“Creed” tuos dalykus, ku
riuos minėtas “Nauj.” ap
žvalgos rašytojas norėjo 
kad būtų įdėti, tapo atmes
tos.

Ta grupė susidėjo iš ko
kios dvylikos asmenų, neva 
atstovaujančių organizaci
jas, kurių nebuvo galima 
surasti tais adresais, ku
riuos jie patys buvo pada
vę registruodamiesi kaipo 
delegatai. Jos buvo tik “po
pierinės” organizacijos. Bu
vo ir vienas, kuris sakėsi 
atstovaująs “Lithuanian 
Youth of America” su 1,200 
nariais' Brooklyne, ir kuris 
buvo padavęs savaitraščio 
“Amerikos” adr'esą. Visi ži
no, kad tokios organizacijos 
visiškai nėra. Tokie elemen
tai norėjo suardyti progre- 
syvišką jaunimo organiza
ciją, bet jie buvo atmesti 
didele dauguma teisėtų de
legatų balsavimu ir tas 
“Creed,” kuris tilpo “Tie
soj”, tapo veik vienbalsiai 
priimtas.

Be to “Creed,” ką* tilpo 
“Tiesoj,” buvo priimta dar 
atskira rezoliucija, kuri pa
sisakė, kad Amerikos Jau

nimo Kongresas yra orga
nizacija, kuri stoja už A- 
merikos demokratijos for
ma ir kad jis priešingas 
komunizmui, fašizmui bei 
nacizmui. Taip ir buvo 
tiesiog rašyta. Apie politi
nes pažvalgas kas link tos 
formulacijos, čia ne vieta 
dabar kalbėti. Užteks tik 
to, kad čia bus nušviesta, 
kaip ištikrųjų dalykas buvo 
Kongrese. Šiame rašte no
riu tiktai tiek pasakyti, 
kad “Tiesos” angliško sky
riaus redakcija nieko ne
cenzūravo, kaip “Naujie
nos” rašo. “Tiesa” parašė 
apie Kongresą teisingai. Be 
to, tas faktas,.kad toji re
zoliucija, kurioj Jaunimo 
Kongresas pasisakė prieš 
komunizmą, fašizmą ir na
cizmą, buvo aprašyta tame 
pačiame “Tiesos” numery
je, kur tilpo tasai “Creed.” 
Tame straipsnyje aiškiai 
pasakyta, kad rezoliucija 
tuom klausimu tapo priim
ta. Apie šią rezoliuciją 
taipgi buvau parašęs ir 
“Laisvėje”, liepos 8 d. To
dėl negalėjo “Naujienos” 
nežinoti apie tikrąją padėtį. 
Jei “Naujienų” redakcija 
manim netiki, gali parašyt 
tiesiai Amer. Jaun. Kongre
so valdybai, sekamu adre
su, kad joms prisiųstų ko
piją to “Creed” ir kopiją 
tos ginčijamosios rezoliuci-

Majoras-gen. Edmund Ironside, Anglijos atstovas 
Lenkijoj; jis ten duos patarimu Lenkijos karinin
kams, kaip paruošti armiją kovai prieš Hitlerį, 
kuris kėsinasi padaryti su Lenkija tą, ką padarė 

su Čechoslovakija.

kovas. Labai teisingai drg. Manuilski 
yra pareiškęs:

“Liaudis, kuri jau žinojo geresnį gy
venimą, kuri turėjo savo rankose galią

ir ginklą, kuri dirbo atimtą nuo ponų že
mę, kuri valdė fabrikus ir leido juos dar
ban, turi laisvės patyrimą, tokia liaudis 
nelenks paklusniai galvą, nevergaus.”

jos: American Youth Con- 
gress,, 8 West 40th Street, 
New York City.

J. Ormanas, 
“Tiesos” Angį. Sk. 
Redaktorius. •

Karalius ir Elgeta
Karalių Rudolfą Habs- 

burgietį kartą Nuernberge, 
beeinant į bažnyčią, pra
kalbino elgeta:

—Broli Rudolfai, pasida
lyk su manim savo turtą!

Karalius stabtelėjo ir pa
klausė :

—Sakai, aš tavo brolis? 
Nuo kada mes esame bro
liai?

—Nuo Adomo laikų. Visi 
žmonės yra Adomo vaikai, 
taigi, visi mes esame bro
liai ir seserys.

—Neblogai, — šypsojosi * 
karalius. — Na, atsinešk ♦ 
maišą, kai aš grįšiu iš baž
nyčios, tai tavo dalį ati
duosiu.

Nudžiugęs elgeta atsine
šė maišą ir laukia. Kara
lius, išėjęs iš bažnyčios, iš
traukė vieną varinį helerį 
ir įmetė maišam

—Kaip? — nustebęs pa
klausė elgeta. — Tai, vadi
nas, yra broliškas karališ
kojo turto padalinimas?

—Kadangi visi mes esa
me broliai, — atsakė šypso
damasis karalius, — tai sa
vo turto dalį aš turėsiu ir 
kitiems duoti, todėl taa ► 
daugiau nepriklauso. Kreip
kis į kitus brolius pasauly
je, ir jei tau kiekvienas 
duos po vieną helerį, tai tu 
būsi turtingesnis ir už savo 
karalių.

—o—
šauni Dainininkė

—Dainininkės puikus bal
sas, ar ne tiesa?

—Taip, tik jos per didelė 
burna. Ir tiek didelė, jog 
kai ji dainuoja, tai kartu 
girdėti ir aidas.

—o—
Atsargumas Gėdos Nedaro

Vyras, sugrįžęs namo, ra-* 
do žmoną bešukuojančią šų- * 
niuką.

—Kas čia darosi,—sušu
ko vyras, — tu šukuoji šu
nį mano šukomis!

—Nebijok, nepakenks šu
niukui. Aš šukas išmazgo
jau.

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerb. Red.: Malonėkite 
paaiškinti per dienraštį, 
kiek caro Mikės buvusis 
naudotas sieksnis turėjo pė
dų ir kiek sieksnių turėjo * 
viorstas?

Man rodosi, kada moki
nausi mokykloje, tai išmo
kau, kad sieksnis turėjo 7 
pėdas, o viorstas 500 sieks
nių, Kadangi mano drau- t 
gas tam netiki, tai ir aš 
pradėjau abejoti apie savo 
teisingumą. Paaiškinkite.

P—nis.
ATSAKYMAS

Jūsų pusėje buvo teisybė. 
Senas sieksnis turėjo 7 pė
das, o viorstas 500 sieksnių.
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GYVATES IR MUZIKA Jaunuolis - Didelis Lietuvos Piktadarys LIGA KNYGOSE
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Cruickshankienė, 
žmona, tarp

Poni a 
plantatoriaus 
Afrikos mišku, viena vaka- 
rą vėlai griežė smuiku di
džiuliame kambaryje savo 
name. Jos brolis ir vyras 
jau miegojo, ir nieko dau
giau toj patalpoj nebuvo.

Bet štai Cruickshankienė 
netikėtai pastebėjo ant gai
dų lapo šešėlį gyvatės gal
vos ir kaklo. Cruickshank
ienė atsisuko, nenustoda
ma groti, ir pamatė ties sa
vo petim juodą gyvatės 
mambos galvą. Gyvatė sto
vėjo uodega ir pasturgaliu 
ant žemės ir buvo iškėlus 
aukštyn savo liemenį su 
galva. O mamba yra nuo
dingiausia Afrikoj gyvatė.

Baisiai persigando Cruic
kshankienė, bet nesiliovė 
griežti. Jinai suprato, jog 
tai jos muzika priviliojo gy
vatę. Cruuickshankięnė ži
nojo, kad gyvatė mamba la-1 
bai mėgsta muziką.

Ką tad darys Cruickshan
kienė? Jipai atsisuko veidu 
į gyvatę ir toliau griežia, o 
grieždama traukiasi linkui 
durų, traukiasi labai pa
lengva, tik po dalį colio, 
kad gyvatė nepastebėtų ju
dėjimo ir nešoktų ant jos.

Ta Cruickshankienės ke
lionė buvo baisiai šiurpi— 
kambarys apšviestas tik ke- 
rosinine lempa, didelis ir 
gana tamsus, o durys toli. 
Traukiantis atgal reikėjo 
saugotis neužkliudyt jokio 
baldo, nepajudint jo; nes 
bilstelėjimas ar kokio daik
to su judinimas galėjo su- 
jaudint gyvatę.

Ale kiek Cruickshankienė 
traukėsi atgal, tiek slinko 
artyn jai iš priekio ir gy
vatė mamba, kraipydama1 
savo aukštai iškeltą galvą, 
kad, rodos, bile sekundą ga
li kirst tai moteriai.

Praėjo pusė valandos, iki 
Cruickshankienė, atbula da- 
sivarė iki durų. Visą tą lai-! 
ką jinai matė mirtį stačiai! 
žiūrinčią jai į akis. Nes tos [ 
gyvatės įgylimas tikrai 
reiškė mirtį per penketą 
minučių.

Galų gale Cruickshankie
nė pasiekė duris ir atsidu
so: Dabar tai jau išsigel
bėjau. Smarkiai iššoksiu 
pro duris ir užtrenksiu jas 
pirma, negu mamba pa- 
spės mane pasiekti.

Bet ne!
Daslinkus iki durų, Crui

ckshankienė tinputį pasuko 
galvą į šalį, ir ant slenks
čio pamatė kitą gyvatę 
mambą, ši gyvatė taipgi 
stovėjo ant uodegos ir pas
turgalio, ir buvo aukštai iš
kėlus galvą.

Kas dabar daryt? Cruick
shankienė, vos judėdama, 
grįžta atgal į vidurį kam
bario, grieždama tą pačią 
melodiją. Bet jau abidvi 
gyvatės slenka kartu su ja, 
tiktai už kokio jardo nuo 
Cruickshankienės.

Galų gale, jau nėra kur 
Cruickshankienei eiti, ir ji
nai galvoja trečią sykį vos 
judėdama keliaut per kam-

i barį linkui durų.
Jinai matė, jog durys pla

čiai atdaros ir galvojo sau: 
—Kai pasieksiu duris, išme
siu smuiką iš rankų, šoksiu 
pro duris ir užtrenksiu jas, 
palikdama gyvates kamba
ryje. Bet ką aš klejoju! 
Juk tai man niekada nepa
vyktų. Nes gyvatės grei
čiau iššoks iš kambario, ne
gu aš, o tada jau beveik ti
krai būtu man mirtis! f

Cruickshankienė pasijuto 
Į visai bejėgė, kaip pailsusi, 
vienui viena plaukikė vidu
ryj jūros. Kokia tad išeitis? 
-Na,-;
shankiene, — smuikuosiu ir 
toliau 
siu iš 
siu; o 
ras ar
ne.
Jos vyras Cruickshank pa- 

• budo tik po vidunakčio, ir 
labai nustebo, kad žmona 
taip vėlai griežia. Dar keis
čiau — jinai kartoja vis tą 
pačią melodiją.

Eina vyras pažiūrėt, at
sargiai prisiartina prie 
kambario, kur žmona gro
ja, ir pamato dvi gyvates, 
tartum pasistiepusias jau 
kirst jo moteriai. Susijau
dinęs vyras, kaip galint ty
liau ir greičiau eina pasi
imt dvivamzdį šautuvą, o 
grįžęs su šautuvu duoda 
ženklą žmonai, ką jinai tu
ri daryt: ji turi grieždama 
tain palengvėle judėt, 
abidvi gyvatės sueitų į 
na linija, žiūrint jam 
duris. Jis žinojo, kad 
dvi gyvatės mambos 
būt vienu sykiu nušautos. 
Nes jeigu tik viena bus 

i šauta, tai antra puls 
žmonos.

Kol žmona įvedė tas 
vates į vieną liniją, vyras 
turėjo laukt visą ketvirtį 
valandos, ir tik tada prisi
taikęs šovė. Šūvis puikiai 

j pavyko, ir vienu kartu su- 
I kriušino galvas abiem gyva
tėm. /

Bet Cruickshankienė tuo 
pačiu laiku, jau mirtinai 
pavargusi, paleido smuiką 
iš rankų ir krito ant žemės.

A . i' įtu minčių. Darbo dirbti nepamanė sau Cruick-l / _ 7 .

be paliovos, gal kri- 
nuovargio ar apalp- 
gal pabus mano vy- 
brolis ir išgelbės ma

kad 
vie- 
pro

turi

un
ant

gy-

509-ni Anglų šūviai Nepa
taikė j Lėktuvą

Anglijos karininkai pas
kutinėmis dienomis pasigy
rė, kad jie turi geriausias 
p r i e š o r laivines kanuoles. 
Bet dabar trys Anglijos ka
ro laivai mušė 509 šūvius į 
vieną iškilusį lėktuvą, vai
ruojamą radio be žmogaus, 
ir nė vienas šūvis nepataikė 
į lėktuvą.

San Francisco, Cal., liep. 
31. — Manoma, jog fašisti
nių kraštų šnipai padegė 
Amerikos prekinį laivą 
“West Ira.” Gaisras padarė 
per $100,000 nuostolių.

Spėjamą, kad tokie šnipai 
ir birželio mėnesį sudegino 
vieną Amerikos prekinį lai
vą.

Birželio 14 d. Kauno apy
gardos teisme buvo spren
džiama nepaprasta krimi
nalinė byla, kurios “hero
jumi” yra Juozas Gintau
tas, 19 metų amžiaus vyru
kas. Jis atrodo vidutinio 
ūgio, švelnūs veido bruožai, 
ramaus būdo, bet surakin
tas pančiais, nes žmogžu
dys.

Kaltinamasis kilęs nuo 
Panevėžio, mažažemio ūki
ninko sūnus. Iš mažens bu
vęs netvarkingas, kai už
pyksta žiaurus, pilnas slap- 

tingėtų, bet per mažas už
darbis, kaipo berno, maža 
pinigų.

Taigi, jam atėjo galvon 
mintis — pasinaudoti sveti
mu turtu. Netoliese gyve
na turtingas malūnininkas. 
Gintautas patykos malūni-'ką, pas kurį Gintautas tar- jieškoti į kitą apskritį, nes 
ninką vieną važiuojantį, nu-’navo, neva šovinių pažiurę-1 lauko darbininkai irgi mėg- 
šaus jį, ir turės pinigų.

Nutaikęs progą, Gintau
tas kėsinosi malūnininką, 
nušauti, paleido į jį kelis 
šūvius, bet nepataikė.

Malūnininkas apie pasi
kėsinimą pranešė policijai, 
policija pradėjo jieškoti kal
tininko. Gintautui dėl to pa
sidarė neramu, jis bijo poli
cijos, bijo kalėjimo, tai ir 
nutaria iš savo kampo pasi
šalinti. Jis eina į Kauną, 
manydamas, kad čia daug 
žmonių, jo niekas nepažins, 
niekas nežinos, kad jis mė
gino malūnininką nušauti.

Gintautas eina pėsčias 
penkias dienas ir pasiekia 
Kauną, bet čia nieko gera 
nėra: neturi pinigų už ką 
kambarį išsinuomuoti; nėr 
pinigų nueiti į valgyklą, į 
judžių teatrą ir kitur. Jau
nuolis, nusivylęs Kaunu, ei
na toliau nuo Kauno, Suval
kų krašto pusėn, sau taręs, 
kad čia brangiau atlygina 
darbininkams, o ir nusi
skundžiama toj pusėj dar
bininkų trūkumu.

Netoli Gi ntautas nuo 
Kauno keliavo: Garliavos 
valsčiuje pas vieną ūkinin
ką Gintautas gauna darbo 
—parsisamdo bernu. Tai 
buvo 1937 metais.

Ūkininkas patenkintas sa
vo bernu atėjūnu, nes vai
kinas darbštus, blaivus, 
klauso ką pasakai. Gintau
tas savo pareigas atlieka, 
bet kiekvieną darbą dirbda
mas jis vis galvoja, kaip 
jam apsisaugoti nuo polici
jos, kad tik jį nesužinotų, 
jog- jis prie Saldutiškio kė
sinosi nušauti malūnininką, 
plėšimo tikslais.

Užmuša, Draugą
Gintautas svajoja, kuria 

fantastiškus planus nuo po
licijos pasislėpti, bet visiem 
jo geriausiem sumanymam 
skersai kelio* atsistoja sum 
kiai įveikiama kliūtis — jis 
neturi asmens dokumentų, 
o be paso toli nenueisi. O 
dabar jis jau užaugęs į vy
rus, pasas būtinai reikalin
gas; bet kaip jį gausi, jeigu 
Panevėžyj policijos, gal būt'

esi jau jieškomas. Bet jau
nas bernas nenustoja pla
nuoti ir jam “nelabasis” pa
kiša piktą mintį, kaip įsi
gyti asmens dokumentus: 
jis nutaria nužudyti vieną 
savo draugą, kaimyno ber
ną, taip pat jauną vaikiną, 
dar paso neišsiėmusį, ir jo 
vardu pasigaminti asmens 
dokumentus. Savo auka 
Gintautas pasirinko Jurgį 
Gecevičių. c

Pataikęs progą, Gintau
tas klausinėja savo draugą, 
kada jis gimęs, kur krikšty
tas, kada jam reikėsią eiti 
karinės prievolės atlikti ir 
t.t. ir t.t. Gecevičius, nieko 
pikta nemanydamas, savo 
draugui viską pasipasakoja.

Praėjusiais metais kovo 
4 d., Gintautas su Gecevi
čium nueina pas tą ūkinin- 

ti, nes Gintautas draugui 
gyrėsi turįs šovinių. Gece- 
•vičius nuėjo į daržinę. Ten 
Gintautas Gecevičiui rodo 
sienoje vieną vietą, kur šo
viniai esą paslėpti.

Kai Gecevičius, jieškoda- 
mas šovinių, visą savo dė
mesį atkreipė į j ieškomus 
šovinius, Gintautas geleži
ne štanga smogė Gecevičiui 
į galvą, ir'Tas susmuko. 
Paskui Gintautas dar kelis 
sykius Gecevičiui smogė į 
galvą ir, į krūtinę, ir taip 
vietoje užmušė.

Gintautas paskubomis to
je pačioje daržinėje iškasė 
duobę, kurioje savo draugą 
ir palaidojo, ant viršaus už- 
kreikęs šiaudų.

Padaręs tą baisų darbą, 
Gintautas savo planą sku
biai vykdė toliau.
Savinasi Užmušto Vardą
Kitą dieną jis nuėjo į 

Prienų kleboniją, kur pasi
vadino Jurgiu Gecevičium 
ir prašė kleboną išduoti 
jam gimimo metrikus.

Klebonas, nieko bloga ne
manydamas, gimimo metri
kus išdavė, nes manė, kad iš 
tikrųjų prašytojas yra Ge
cevičius.

Tuos metrikus nešinas 
Gintautas nuėjo į valsčiaus

Skruzdėlynų Naziai
Visiems yra žinomas pa

prastų skruzdėlių darbštu
mas, kaip jos nešioja šape
lius, bendra talka valo sau 
takus, šalina įvairias joms 
pasitaikančias kliūtis, saugo 
savo kiaušinėlius ir jauni
klius. , /

Bet yra ir kitokių, para
zitiškų skruzdėlių, dažniau
siai rudos spalvos. Šios ru
dės tingi sunkiai dirbt; jos 
labiau linkusios kariaut ir 
grobt. Jos sutartinais bū
riais užpuldinėja kitų 
skruzdėlių šeimas, pavergia 
jas ir priverčia dirbt nau
dai užpuolikių. Rudės pas
kui išsiauklėja sau palan
kias kartas iš pavergtų 

savivaldybę ir čia gavo as
mens pažymėjimą Jurgio 
Gecevičiaus vardu.

Nužudžius žmogų, Gin
tautui nesinorėjo toliau to
je vietoje bernauti; mano, 
jog nusikaltimas gali išeiti 
aikštėn, juo labiau, kad nu
žudytojo brolis pasigedo 
dingusio brolio.

Turėdamas asmens doku
mentą, Gintautas per Kau
ną, bet jau dabar autobusu, 
pasiekė Panevėžį ir čia vie
noje įmonėje gavo darbą, 
užsiregistravęs Jurgio Ge
cevičiaus vardu, o nužudy
tojo vaikino brolis nusi
skundė Prienų policijai, kad 
nežinia kur dingęs jo brolis

Dėl Jurgio dingimo buvo 
pasiteirauta, bet daug kas 
manė, kad jis išėjo darbo 

sta “gastroliuoti,” todėl 
Jurgio Gecevičiaus kaip na
miškiai, taip ir policija pa
liovė jieškoję.
žmogžudys Taikėsi į Gene

rolo Franco Kareivius
Kurį laiką Panevėžy Gin

tautas padirbęs, nusprendė 
išvykti į užsienį. Mat, dėl 
draugo nužudymo jis vis 
neramus buvo, bijojo, kad 
nusikaltimas neišeitų aikš
tėn: Jis sumanė važiuot ge- 
ner. Frankui į talką, bet 
reikia užsienio paso.

Kadangi Gintautas buvo 
įsiregistravęs Panevėžy, tai 
jis čia norėjo gaut'ir už
sienio pasą. Pradėjo rū
pintis užsienio pasu. Iš jo 
pareikalaujama ištikimybės 
liudijimo. Gintautas eina į 
policiją gaut ištikimybės

Policija, paprasta tyarka, 
apie Jurgį Gecevičių (taria
mą) renka žinias. Kadangi 
pagal asmens pažymėjimą 
jis kilęs nuo Prienų, tai Pa
nevėžio policija atsiklausia 
Prienų policiją.

Prienų policija, gavusi iš 
Panevėžio užklausimą apie 
Jurgį Gecevičių, tuojau pra
neša Jurgio Gecevičiaus 
broliui, gyvenančiam prie 
Prienų. Sako, tamsta savo 

skruzdžių kiaušinėlių.
Rudosios skruzdėlės atro

do labai karingos; alejeigu 
užpultos kitos skruzdėlės 
ima savo žiotimis-žandais 
tinkamai gintis, tai rudės 
dažnai prakiša mūšį. Rudės 
neturi kiek reikiant ištver
mės, atsparumo ir pastovu
mo.

Rudosios skruzdės dau
giausia laimi tik ten, kur 
kitos skruzdės nestoja į 
rimtą kovą prieš tas užpuo- 
likes. Jos dažnai laimi vien 
tuom, kad įbąugina kitas, 
užpultąsias skruzdėles, pa
našiai, kaip Vokietijos na
ziai iki šiol laimėjo —bau
ginimais.

brolį Jurgį laikai dingusiu, 
jieškai, o jis gyvena Pane
vėžy j.

Gecevičius tuojau skuba 
į Panevėžį pas brolį, nes 
buvo jau taręs, kad su juo 
gal kas negerai yra atsiti-

Brolis Užklupo Užmušėją 
Savo Brolio

Iš Prienų policijos gavęs 
adresą, Gecevičius atsiduria 
Panevėžy, susiranda “bro
lį.” Suradęs klausia: — Ar 
tamsta Jurgis Gecevičius?
— Aš, — atsako Gintautas.
— Kilęs nuo Prienų, iš to 
ir to kaimo? — Taip! — O 
ar tamsta mane pažįsti? — 
Nepažįstu! — Aš irgi Ge
cevičius, Jurgio brolis; tai 
kaip čia gali būti, kodėl 
tamsta mano brolio Jurgio 
vardu — pasivadinai?

Į šiuos klausimus Gin
tautas nieko neatsakė, tik 
sumišo, nuraudo.

Gecevičius iškarto supra
to, kad čia yra kažkas ne
gerai, todėl tariamąjį Gece
vičių pakvietė eit į policiją 
išsiaiškinti.

Gintautas nenorėjo eit, 
spyrės, bet prisidėjo dau
giau žmonių ir Gintautas 
buvo nutemptas į policiją:

Policijoj jis nieko nesakė, 
paskui pradėjo neva aiškin
ti, viską painioti.

Policija “Gecevičiaus” jau 
nepaleido, bet perdavė kri
minalinei policijai, kuri 
greit kortas ir atidengė.

Priverstas Prisipažinti
Gintautas neiškentė sąži

nės graužimo; spaudė jį nu
sikaltimo baisumas ir jis, 
jieškodamas savo širdžiai 
palengvinimo, viską smul
kiai išpasakojo: pasisakė 
savo tikrąją pavardę, nu
pasakojo, iš kur ir kodėl 
atkeliavęs į Garliavos vals
čių, kaip ir kada nužudęs 
savo draugą Jurgį Gecevi
čių, jo vardu išsiėmęs iš 
Prienų klebono gimimo me
trikus, asmens liudijimą ir 
t.t., ir t.t. Be to, jis nuro
dė ir tą vietą, kur Jurgis 
Gecevičius buvo nužudytas. 
Nurodytoje vietoje buvo 
rasti Jurgio Gecevičiaus pa-i 
laikai.

Be ko kita, Gintautas pri
sipažino, kad jis prie. Gar
liavos, Pagirių km., įsilau
žęs į vieno ūkininko grįčią 
ir padaręs plėšimą.

Teisme Gintautas patiek
tu jam apkaltinimu pilnai 
kaltu prisipažino, tik mėgi
no sušvelninti nužudymo 
aplinkybes, girdi, daržinėj 
jis su Gecevičium susigin
čiję, pradėję muštis ir ne
tikėtai jis Gecevičių užmu
šęs, o užmuštą reikėję slėp
ti.

Apygardos teismas Gin
tautą pripažino kaltu ir nu
teisė visą amžių kalėti, bet 
kaip nevisamečiui bausmę 
sumažino ligi penkiolikos 
metų sunkiųjų darbų kalė
jimo.

—Lietuvos žinios
\ L

Francūzas mokslininkas 
Jean Faucher neseniai iš
rado, kaip geriausiai apva
lyt knygas nuo perų-bakte- 
rijų.

Tyrimai parodo, kad kny
gos viešose skaityklose yra 
pilnos įvairių ligų bakte
rijų. O dažniau vartojamų 
knygų viršeliai ir lapai tai 
jau knibždėte knibžda ligų 
perais. Nes tos knygos eina 
iš rankų į rankas, ir dau
gelis skaitytojų palieka ant 
jų ir jose šiokias ar tokias 
žalingas bakterijas nuo 
rankų arba kosėdami bei 
čiaudydami, arba net ir 
kvėpuodami. Blogiausia tai 
su knygomis, kurios laiko
mos ligoninių ir sveikatna- 
mių knygynuose. Tokios 
knygos beveik visuomet yra 
tikri lizdai ligų perų.

Imant kad ir viešą mies
to knygyną,—per kiek ne
sveikų rankų pereina jo 
knygos, ypač apysakos ir 
šiaip lengvo skaitymo kny- . 
gos! Bet juk ir nesergantis 
žmogus gali ant knygos ar
ba joje palikt pavojingų ki
tam bakterijų nuo savo 
rankų. Gal jo kūno sistema 
tokia stipri, kad įveikia tas 
bakterijas; o kito skaityto
jo sistema silp ir jis 

a= 
m

ligų perų-bakterijų?

nekenki
Taigi skaityt bendr^ias 

knygas iš knygynų yra pa
našu, kaip kad žmogus val
gytų tuom pačiu šaukštu, 
kuriuom jau valgė tuzinai 
kitų žmonių, nežinia, ar 
sveikų ar nesveikų, ir net 
nenuplaunant šaukšto po 
kiekvieno pavartojimo. Ki
tas palyginimas būtų, jeigu, 
sakysime, koks gydytojas 
kištų tą patį termometrą į 
burną visiem savo ligoniam, 
tinkamai nenuvalydamas to 
termometro.

Išradimas
Bet kaip apvalyt knygas 

nuo
Visi iki šiol daryti bandy
mai tokio apvalymo buvo 
lėti, sunkūs, painūs ir per- 
brangiai lėšavo. Ir tik da
bartinis profesoriaus Fau- 
cherio išradimas tarnausiąs 
greitesniam ir pigesniam 
knygų apvalymui nuo bak
terijų.

Jo išradimas tai savotiš
ka dėžė su lentynėlėmis. 
Ant lentynėlių sustatomos 
knygos ir uždaroma dėžė. 
Tada, paspaudus sagutę, 
pradeda viduj veikt tam ti
kras švirkštas, švirkštui 
yra vartojamas specialis 
chemiškas skystis, ir švirk
štas iš visų pusių Apipurkš
čia ne tik knygos viršelius, 
bet ir lapus-tarplapius.

Tas skystis abelnai nu- 
žudąs bet kokias bakterijas 
ir visai negadinąs popieros. 
Tai daugelis Franci jos kny
gynų jau ir užsisakė sau tą 
prietaisą. .

Tačiaus visada patartina 
skaitytojui nusivalyti ran
kas po skaitymui knygos iš 
knygyno. —L.
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Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — Lietuvos vidaus 

vandenų plotas siekia 71,232 
ha, kas sudaro 1,4 nuoš. vals
tybės teritorijos. Ežerų plotas 
užima apie 60,000 ha. Lietu
voje turima 1,271 ežerą, ne
skaitant ežerų, mažesnių kaip 
2 ha. Daugumas ežerų yra 
smulkūs — nuo 2 iki 50 ha. 
Didelių ežerų, kurių plotas di
desnis kaip 1,000 ha yra 12: 
Dusios, Metelių, Lodžių, Sartų, 
VirkŠtos (Platelių), Rekyvos, 
Alaušos, Lokajų, Žuvintu, 
Daugų, Lukšto ir Rubikių. Di- 

-desnioji vidaus vandenų dalis 
(77,5 proc.) priklauso valsty
bei, likusioji gi — privatinių 
asmenų nuosavybė. Savo jūros 
Lietuvai beliko tik apie 20 km. 
tarp Palangos ir šventosios. Su 
Kuršių mariomis, Nemuno že
mupiu ir kitais Klaipėdos 
krašto vandenimis Lietuva ne
teko geriausios žūklės, nes čia 
buvo sugaudoma dauguma la
šišų, sterkų, ungurių, sigų ir 
kt. vertingesnių žyvą. švento
sios Palangos rajono jūrų žve
jyba duoda kasmet tiktai apie 
450,000 kg. žuvies, kurios pi
niginė vertė siekia nuo 70- 
80,000 lt. Daugiausia, apie 
70 proc., čia sugaunama men
kių, plekšnių ir strimelių. Vi
daus vandenyse kasmet su
gaunama maždaug 600,000 
kg. įvairių veislių žuvies. Ta
me skaičiuje nuo 70-80,000 
karpių iš dirbtinių tvenkinių. 
Vidaus vandenyse kasmet su
gautoji žuvis įvertinama apie 
600,000 lt. Tuo būdu iš'vidaus 
vandenų ir likusiojo mūsų jū
ros pakraščio iki šiol kasmet 
turime iš viso tiktai apie mi- 
lioną kg. žuvies, kurios bendra 
vertė siekia 700,000 lt.

I

Kaunas. — Liepos 1 d. oro 
keliu, pargabentas iš Pary- 
žiąuą'jDP0,tfvosx aeroklubo įsi- 

— g^įpįį^fatrihis iekttfvaš. J a- 
vietok sėdėti vienam 

pįiotįl/rf 4-5 Keleiviams. Tai 
yraWi'enas 'didžiausių Lietuvos 
akacijos lėktuvų. Sekamą die
ną naujasis lėktuvas gavo pir- 

, , mąjį užsakymą pervežti iš vie
nos Lietuvos vietos į Kauną li
gonį, kurio šiuo metu negali
ma jokia kita priemone vežti. 
—Liepos 2 d. sklandytojas 
Gysas išmėgino savo sklandy
tuvą, kuriam jis pats priderino 
mažą 18 arklio jėgų motorėlį, 
pakildamas 1,500 m. aukščio 

• ir išskraidydamas apie valan
dą laiko.

Kaunas. — šiomis dienomis 
labai pagyvėjo Kaune statyba. 
Laisvės alėjoje statomi keli di
deli kelių aukštų namai, griau- 

f narni likusieji vienaaukščiai, 
kitiems vienaaukščiams na
mams užstatyta po antrą ir 

' trečią aukštą. —šiemet Mažei
kių apskrityje statomos 5 hau- 

(Jos kaiino plytinės. Sedos vals
čiuje vien statomos 3 plytinės. 
Pajėgesni ūkininkai susidėję 
nori statyti dar vieną didoką 
plytinę. —Marijampolėje įsi
steigusi “Medvilnės Audinių” 
akc. b-vė šiomis dienomis gavo 
finansų ministro leidimą staty
ti didelį audinių fabriką Ma
rijampolės rajone.

Kaunas. — žemės Ūkio Rū
mų rūpesčiu Lukšiuose buvo 
suorganizuoti audėjų kursai, 
kuriuos jau baigė 80 audėjų. 
Kursuose buvo mokoma austi 
paprastomis ir. pagerintomis 
staklėmis drabužiams medžia
gos, staltiesės, lovatiesės, juos
tos, takai, kilimai ir kitokį na
mų. ir išeigos apyvokai nau
dingi audiniai. —Iki šiol įvai
riose krašto vietose buvo ren
giami specialūs kursai akmen
skaldžiams. Didėjant Lietuvo
je apdirbtų akmenų pareika
lavimui ii* ryšium su tuo dau
giau akmenskaldžių, šią vasa
lą surengti dar vieni kursai 
akmenskaldžiams. čioniškių 
pradžios mokykloje, Joniškio 
valsčiuje. —Savanorių Darbo 

Talkai, kuri nuo liepos 9 d. 
pradeda darbus prie Švento
sios geležinkelio ir Raudonės 
tilto statymo, išleidžiamas spe^ 
cialus ženklas, kurį gaus kiek
vienas Darbo Talkos dalyvis. 
—Kėdainių, Kretingos, Rokiš
kio ir Telšių apskričių savival
dybės paskelbė įsakymus, ku
riais kiekvienas darbininkas, 
samdomas prie* žemės darbų 
nemažiau kaip vieno mėnesio 
laikui, turi turėti darbo kny
gelę. Tokios knygelės pava
duos rašytinės samdos sutartis. 
Tokias pačias darbo knygeles 
artimiausiu laiku įves ir visos 
kitos apskričių savivaldybės.

—o—
Kaunas. — šiuo laiku Že

maičių plentu vyksta gana di
delis judėjimas. Kasdien ten 
pravažiuoja daugiau kaip pus
antro šimto automobilių, ke- 
liasdešimts motociklių, dvira
tininkų ir daugybė vežimų. 
Šiais metais baigiamas statyti 
Aukštaičių plentas, pradedant 
nuo žemaičių plento ties Bab
tais iki Panevėžio ir toliau li
gi Rozalimo. Greitu laiku bus 
pradėtas tęsti žemaičių plen
tas nuo Rietavo ligi šventosios 
uosto.—šventosios uostas vie
tomis jau pagilintas ligi 4-5 
metrų. Pietinis molas šiemet 
bus nutęstas iki jūros molinio 
dugno, tad tikima, kad iš pie
tų puses uostas nebebus už- 
nešamas smėliu. Greičiausioje 
ateityje bus pradėtas statyti 
šiaurinis molas. — Nemuno 
upės vagos gilinimo. darbams 
šiemet paskirta 300,000 lt.— 
Kauno miesto statybos komisi
ja per pirmuosius šių metų 6 
mėnesius suteikė virš 400 lei
dimų naujiems namams sta
tyti.

Kaunas. — Viena didžiųjų 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
knygų leidyklų, Row, Peter
son and Company, neseniai iš
leido knygą: “Best short 
stories for boys and girls.” 
Knyga graži pažiūrėti, puikiai 
atspausdinta, 512 puslapių di
dumo. Joje sudėta apie tris
dešimt geriausių pasaulinių 
vaikų literatūros kūrėjų-rašy- 
tojų, daugiausia pačių anglo
saksų, apysakaičių. Jų tarpe 
randame ir mūsų rašytojo 
Stepo (Zobarsko apysakaitę 
“Dalgio muzika” (angliškai 
skamba “The music of the 
scythes”). Į Amerikos padan
gę ji pateko per “American 
Junior Red Cross News,” A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
leidžiamą vaikams žurnalą, 
kuriame “Dalgio muzika” bu
vo išspausdinta praėjusių me
tų gegužės mėn. Lietuviškoji 
apysakaitė iliustruota.

Klaipėda. — Kol Klaipėdos 
kraštas priklausė Lietuvai, 
krašte buvo įsteigta katalikų 
bažnyčios prelatūra, kurios 
vyriausiuoju valdytoju buvo 
Telšių vyskupas, šiomis dieno
mis Klaipėdos kraštas [išskir
tas iš Telšių vyskupijos ir pri
jungtas prie Varmijos, Ryt
prūsiuose.

Klaipėda. — Miesto policija 
šiomis dienomis įsakė pakeisti 
dar šiuos gatvių vardus: Tur
gaus gatvė dabar vadinsis 
Strasse der SA, o Pievų gatve 
— Johannes Schirrmann- 
Strašse. .

Kaunas. — Šių metų birže
lio mėn. iš Lietuvos buvo iš
vežta įvairių gaminių už 18,- 
379,000. lt., o iš užsienių įvež
ta įvairių prekių bei žaliavų 
už 18,401,000 lt. Per visą šių 
1939 m. pirmąjį pusmetį mū
sų prekybos balansas yra ak
tyvus, nes išvežimas siekia 107 
milionus litų, o įvežimas—93 
milionus litų.

Kaunas. — žinoma solistė 
amerikietė ponia Darlys-Dran- 
gelienė netrukus išvyksta A

merikon. Liepos 16 d. buvo 
jos atsisveikinimo koncertas 
Valstybės Radiofone.

Kaunas. — Paskelbtu Lietu
vos valstybės ordinų, medalių 
ir kitų pasižymėjimo' ženklų 
įstatymo paakeitimu įvestas ir 
Šaulių žvaigždės medalis, ku
riuo‘Šaulių Sąjungos 20 metų 
sukaktuvių proga eilė asmenų 
jau apdovanoti. Kaip įstaty
mo pakeitime pasakyta, šaulių 
žvaigždės medalis yra garbės 
ženklas, pagerbti pasižymėju
siems šauliams ir kitiems as
menims, nusipelniusiems šau
lių Sąjungai.

Kaunas. — šiemet per še- 
šuvos upę ties Gaure statomas 
Susisiekimo Ministerijos dide
lis gelžbetoninis tiltas, kurio 
statyba kainuos apie 150,000 
lt. Tiltas bus 50 metrų ilgio 
ir turės didelės reikšmės į su
sisiekimui su Taurage, Bata
kiais ir Eržvilku. : •

Kaunas. — Liepos 18 d. į 
Lietuvą atvyko 33 asmenų 
Londono lietuvių ekskursija. 
Atvykusieji daugiausia darbi
ninkai. Daugelis jų į Lietuvą 
yra atvykę pirmą kartą. Da
lis jų Lietuvos iš viso nėra 
matę. Londono lietuvių eks
kursija yra DULR svečiai. Ek
skursijos dalyvių dauguma 
yra gerokai pagyvenę žmonės. 
Tačiau yra ir jaunimo, šešetas 
mažamečių iš Kauno vyks į 
Gelgaudiškį vasaros atostogų 
praleisti.

Kaunas. — šiomis dienomis 
“Spaudos Fondas” įsikūrė sa
vo naujai pastatytuose rūmuo
se. “Spaudos Fondo” rūmai 
pastatyti Vytauto prospekte, 
priešais autobusų stotį, ir yra 
vieni moderniškiausių, di
džiausių ir gražiausių rūmų 
Kaune. “Spaudos Fondo” rū
mai, palyginus su kitais Kau
ne esamais didesniais pasta
tais, yra vieni erdviausių, 
esamais didesniais pastatais, 
yra vieni erdviausių. Pav., 
Prekybos ir Pramonės rūmai 
turi apie 14 tūkstančių kub. 
metrų, o “Spaudos Fondo” 
rūmų tūris net 22 tūkstančiu 
kub. metrų. Rūmų apačioje, 
pusrūsiuose, sukrauta Lietu
viškoji enciklopedija, kurios 
vien klišių čia yra per 10 
tūkstančių. Toliau eina popie
riaus prekių dirbtuvės, knyg
rišykla, spaustuvė, cinkogra- 
fija, litografija, prekybos sky
rius ir urmo sandėliai su kon
tora, direkcija, buhalterija, 
Lietuviškosios enciklopedijos 
administracija. Rūmuose yra 
ir didelė, kokių 400 vietų salė, 
kurioje numatyta įrengti tar
nautojams skaitykla ir darbi
ninkų biblioteka. “Spaudos 
Fondas” naujuose rūmuose 
įrengia didelį knygyną.

Kaunas. — Centralinio Sta
tistikos Biuro duomenimis, 
Lietuvos užsienio prekyba per 
pirmą pusmetį buvo aktyvi. 
Birželio mėn. išvežimas siekė 
18.38 mil. lt., o įvežimas 18.- 
40 mil. lt. Tuo būdu prekybos 
balansas birželio mėn. buvo 
0.02 lt. pasyvus. Palyginus su 
gegužės mėn., biržęlio mėn. 
išvežimas yra padidėjęs 2.5 
mil.» lt. Įvežimas, palyginus 
su praėjusiu mėnesiu, padidė
jo 1.2 mil. lt. Per š. m. pir
muosius’ šešis mėnesius ben
dra išvežimo vertė sudarė 
107.2 'mil. lt., o įvežimo 92.6 
mil. lt. ir balanso aktyvas pa
siekė 14.6 mil. lt.

Kaunas. — Per pirmuosius 
šių metų, šešis menesius pieno 
perdirbimo bėndrovės pristatė 
eksportui 6,738,660 kg. svies
to. Per tą patį laiką 1938 m. 
buvo pristatyta 6,170,135 kg. 
sviesto. Vadinasi, per šių me
tų ' pirmą pusmetį sviesto eks
portuota daugiau kaip praėju
siais metais 568,525 kg. ar
ba 9.21%.

Lowell, Mm
Reikia Geresnio Veikimo
Mes turime visas svarbes

nes organizacijas savo lietu
viškoj kolonijoj. Kaip tai: 
politines, kultūrines, pašalpi- 
nes ir chorą, kaip dailės orga
nizaciją. Jos visos ne visai ma
žos. Turi Savo spėkas plėtimui 
veikimo, Jose yra po keletu ne
blogų veikėjų, kurie z vajuose 
ir šiaip parengimų tikslams 
gali nemažai pasidarbuoti ir 
sumaniai darbą pravesti, ži
noma, jeigu tik draugai nori 
tinkamai pasidarbuoti. .

Pavyzdin, šiais metais mes 
lowellieciai pardavėm “Lais
vės” pikniko tikietukų dėl lie
pos ketvirtos pikniko už 
$45.11. Tai buvo sumuštas 
pirmesnių metų rekordas, neš 
buvo geriau pasidarbuota, 
negu kada nors pirmiau. Da
bar mes visi džiaugiamės pa
sekmėmis savo dienraščiui.

Palengvinimui ir suteikimui 
geresnės progos mūsų vietinių 
organizacijų veikimui, mes 
palaikome gerą įstaigą, bū
tent, Lowellio Darbininkų 
Kliubą. Šio kliubo patalpose 
mes vystome mūsų visų dar
bininkiškų organizacijų vei
klą. Todėl yra svarbu visiems 
bendrai rūpintis ir kliubo pa
laikymu.

Ateinantį sekmadienį, rug
pjūčio 6 d., kliubas rengia 
pikniką pas švedą: Cobble 
Stone Park, Groton z Road, 

Bušai į Philadelphia
Bušai i Philadelphijos organizacijų rengiamą dienraščio 

“Laisves” naudai pikniką rugsėjo 3 d. (Sept. 3rd), 
Eddington, Pa.

Brooklyn, nuo “Laisvės” Salės
6 busai išeis 8:30 vai. ryte, kaina $1.75

Nuo Stanley Misiūno Užeigos, 473 Grand St.
1 bušas ;išeis 8:30 vai. ryto,, kaina $1.75 
Bilietus galima gauti Mišiūno įstaigoje.

Maspeth, nuo Zabelskio Salės
1 busas išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galima gauti pas J. Kalvaitį, J. Kaulinį ir pas 
kitus platintojus.

Central Brooklyn, nuo 163 Hudson Ave.
2 busai išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galima gauti pas K. Bundonį, J. Jušką ir_ kitus 
platintojus.

Prašome išanksto įsigyti busų bilietus, kad užsitikrinti 
sau sėdynę. Turime pasamdę geriausius busus, naujo
viškai įruoštus, tai bus malonus ir linksmas pasivažinėji
mas.

Po pikniko ant rytojaus bus Labor Day šventė, tai 
bus progos pasilsėti iš po kelionės.

ši vieta kainuoja:
$5 už 1 karto pasiskelbimą, 

$8.00 už 2 kartu, ir 
$10 už 3 kartus.

Albumas Jau Gatavas
New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas jau gatavas. Didelio formato kny
ga, 9X12, iš 56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, 

blizgančiai baltos ir aukštos rūšies popieros.

KAINA 25c už EGZEMPLIORIŲ

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygi
ne kiekvienom lietuviškai kalbančiam žmogui.

, Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky-' 
mais.

V

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS y
Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 

kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

"LAISVE”
427 Lorimet St. Brooklyn, N. Y.

Westford, Maęs. Taigi, pra
šome lietuvišką visuomenę 
paremti musų pikniką skait
lingu atsilankymu.

Jūsų žiniai turiu pasakyti, 
kad šiais metais parkas ge
riau įrengtas, negu pirmiau 
buvo. Mat, sena vieta liko 
audrų išgriautą, o nauja par
ko vieta išrodo daug gėriau,* 
nes muzikai ir šokiams pasta
tyta gera platforma ir grajys 
gera jaunuolių orkestrą.

žmones į pikniką vešime 
busu, kaip 11:30 ryte, nuo 
Kliubo, 338 Central St., už 
pigią kainą.

J. Karsonas.

Naziai Užgrobė Katalikų 
Vienuolynų, Užtariantį

Tyrolio Vokiečius
Viena. — Nazių valdžia 

atėmė katalikų vienuolyną 
Stams’e, arti Italijos rube- 
žiaus.1 Tai todėl, kad vie
nuolynas pritarė. tiem vo
kiečiam, gyvenantiem “ita
liškame” Tyrolyje, kurie ne
klauso Hitlerio,, kai jis, su
sitaręs su Mussoliniu, lie
pia tiem , vokiečiam per- 
sikraustyt į Vokietiją, pa
liekant savo ūkius ir kitas 
nuosavybes Tyrolyj. O dau
guma tyroliečių nepasiduo
da tokiam įsakymui; grąsi- 
na net ginklais kovot prieš 
jų perkraustymą.

Chester, Pa.
Rugpjūčio 9 d. Chesterio 

gyventojai rengiasi važiuoti 
specialiai prirengtu traukiniu 
į New Yorko Pasaulinę Paro
dą. žinoma, dalis važiuos ir 
lietuvių. Tai bus naudinga 
pamatyti savo akimis šį pa
saulinį stebuklingą progresą. 
Tiktai bėda, kad viena diena 
negalima bus viską matyti. 
Būtų naudinga, kad aplanky
tų mūsų lietuviai Sovietų pa- 
vilioną. čia matysite ir per
sitikrinsite, kad Sovietų darbi
ninkai moka gerai šalį tvarky
ti be caro ir skriaudikų pa

galbos. čia Sovietų darbinin
kai stumia progresą v pirmyn, 
budavoja puikiausius namus 
pasaulyj, čia darbininkai dir-

✓

ba visi, nežino kas tai yra be
darbės, yra Visi pavalgę ir 
apsirengę. Mūsų' lietuviai vis 
dar kalba, kad Sovietų darbi
ninkai badauja, nuskurę ir tt. 
Taip jie įsitikino skaitydami 
buržuazinę spaudą. P. Š.

Penktai, Rugpjūčio 4, 1939 
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Danzigo senatas pasiuntė 
Lenkijai protestą, kad jinai, 
girdi, boikotuojanti dirbi
nius, kuriuos Danzigo na
ziai nori išvežt į Lenkiją 
parduot. '

Sveikinu Dienraštį ‘•‘Laisvę” 
20 Metų Jubilejumi

19 d. rugsėjo sukanka 20 metų kaip “Laisvė” išeina 
dienraščiu. “Laisvės” direktorių taryba paskyrė visą 

rugsėjo mėnesį minėjimui Jubilėjaus.
Visose lietuvių kolonijose, didžiosiose ir mažosiose, 

reikia ką nors surengti “Laisvės” naudai: bankietą, pik
niką ar bile kokią pramogą, kurioje būtų atžymėta dien
raščio jubilėjus ir kad būtų galima turėti dienraščiui 
material ės 'naudos.

Sveikinimus dienraščiui privalo siųsti draugijos, biz
nieriai ir visi žmonės, velijanti dienraščiui gyvuoti, že
miau paduodame vietas pasveikinimam ir pažymime 
kiek kuri vieta kainuoja.

Apgailestaujame , kad neturime būdų aplankyti kiek
vieną koloniją, kiekvieną biznierių ir asmeniškai pa
prašyti dienraščiui pasveikinimo. Todėl prašome visų 
dienraštį “Laisvę” branginančių biznierių ir kitų žmo
nių, kad patys atsiųstumėte pasveikinimus, kartu su pa
sveikinimais ir pinigus.

Siųsdami pasveikinimus aiškiai parašykite kokis yra 
jūsų biznis, pažymėkite antrašą ir telefoną. O iš čia 
paduotų vietų, kurią iš jų pasirinksite, tai iškirpkite ir 
prisiųskite administracijai.

Ši vieta kainuoja:

$2 už vieno karto pasiskel
bimą, $3.25 už 2 kar
tus, ir $4 už 3 kartus.

Ši vieta kainuoja:
$3.00 už vieno karto pasi

skelbimą, $4.50 už 2 
kartų pasiskelbimą, 

$6 už 3 kartus.

ši vieta kainuoja:
$1.00 už 1 karto pasiskel

bimą, $1.75 už 2 kartu, 
ir $2.50 už tris.

Prašome visų autorizuotų “Laisvės” platintojų išsikirpti 
šias formas ir pakalbinti savo kolonijos biznierius pasiskelbti 
“Laisvėje” sulyg aukščiau nurodytų kainų. Dienraštį “Lais
vę” skaito tūkstančiai lietuvių, — pasiskelbimai joje duoda 
bizniams pageidaujamus rezultatus.
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L1TH LASS VOTES IN YOUTH SURVEY
SHIFTING SCENES: Since our 

last comment upon Lithuania’s more 
than minor role in major interna
tional events the curtains have 
shifted and a new scene is upon the 
world stage.

While Chamberlain was compelled 
by public opinion to make a gesture 
towards the Soviet Union by the ap
pointment of a three-man military 
delegation we cannot view this act 
as a change in Munichian policy. 
The umbrella man is still liable to 
do some toodle-umming.

Some weeks ago the Laisve Youth 
Section published a cartoon by Wil
liam Gropper showing the British 
people pushing an unwilling Neville 
towards a rising sun labeled ‘‘Soviet 
Pact.” That picture is truer than 
ever at the present moment.

LITHUANIA’S POSITION: In 
conjunction with Chamberlain’s pro
crastination policy other attacks 
against a Soviet-Great Britain pact 
are taking place: one. theory being 
that the Baltic countries, Lithuania 
included, are far more afraid of 
the USSR than of Germany.

How ridiculous such a statement 
is, becomes apparent when one 
glances through the past few years 
of Lithuania. Who has seized Me- 
mel? Who threatens Lithuania’s po
litical and economic independence? 
Who has seen to it that traitorous 
elements flourish within Lithuania?

Every single Lithuanian can have 
only one answer: Nazi Germany.

We may also add a terse com
ment from Wednesday’s Daily 
Worker:” . . . were it not for the 
Great October Revolution, were it 
not for the genius of Lenin and 
Stalin, which won self-determination 
for ALL the nations formerly a 
part of the Czarist Empire, these 
Baltic states would still be en
slaved.”

MORE “THEORIES:” We are 
amused by an article in one Lith
uanian newspaper recently in which 
the writer comes to a triumphant 
denouement and shouts, ‘‘Why is 
not Lithuania included In the de
mands for a Soviet-Britain pact?”

The implication is obvious—Rus
sia will defend Finland but not 
Lithuania. And therefore all good 
Hitler-fearing Lithuanians should 
frown upon any moves to have Lith- i 
uania's independence protected by : 
the safeguarding of its neutrality.

Glance at the map. Britain would i 
certainly not be willing to enter into 
a peace front to defend all Europe. 
The Soviet Union can thus be justi- < 
fied in asking for the safeguarding <

of only those states which border 
on the Soviet Union, Finland, Latvia, 
Esthonia, Poland, Rumania and Tur
key.

The insinuations and implications 
Lithuanian “lemme alones” can 
make in discrediting policies which 
are progressive, in that they extend 
democracy and protect Lithuania’s 
independence, are sometimes truly 
amazing.

ADDED NOTES: Before we leave 
the Baltic situation we would like 
to mention that Memel is now a for
tified Nazi city. The meaning of 
this? “Žemaitija,” the lowland sec
tion of Lithuania, is now under the 
nozzles of German ' guns.

The song which is published in 
this issue was written to commemo
rate the first anniversary of Hitler’s 
seizure of Memel. It was written 
by a young fellow-student and we 
offer it to you—both as entertain
ment and education.

* * *
In two columns we could not have 

possibly analyzed all aspects of Lith
uania’s role in foreign affairs; but 
we hope we have offered some 
pretty pertinent material for 
thought.

in French 
carry on 

many dif- 
camp life

* *
“BEHIND BARBED WIRES:” 

Lithuanian volunteers for Spanish 
Democracy who are now 
concentration camps still 
heroic work. Despite the 
ficulties of concentration
they have managed to issue a beau
tifully made 8-page hectographed 
magazine called “Už Vielų” (Behind 
Barbed Wires) a copy of which came 
to our desk today.

On the second page of this camp 
magazine is an article describing 
how the 'Volunteer Lithuanians cele
brated the 529th anniversary of the 
Žalgiriu Battle at which time the 
combined Lithuanian, Polish, Russian 
and Czech troops, under the com
mand of the Grand Duke Vytautas, 
destroyed the powerful Teutonic 
Knights.

At this meeting, taking place in 
a concentration camp for soldiers 
who fought for freedom in Spanish 
trenches, the Lithuanian, Polish and 
German volunteers spoke on 
hopes for the future. This 
of Liths, Poles and Germans 
such disheartening conditions 
light to all of us. While history 
may not repeat itself fully, what 
happened 529 years ago may well 
happen again and oppression may be 
destroyed by the collective .strength 
of the people.

their 
unity 

under 
is a

MAN ABOUT TOWN

• Wishing will make it so, just 
keep on wishing and cares will go. 
So the song goes.

The young couple gazing into each 
others eyes and wishfully hoping for 
a bright and prosperous future. The 
steel worker wishing for a raise in 
pay. because then the kids could 
have milk every day. The WPA 
worker wishing he maintains his job. 
The general public wishing that the 
Republican administratibn had not 
cut the school budget, or that pri
vate industry would open it’s doors 
to the unemployed. How wonderful 
it would be if it was possible to wish 
into reality the better things in life.

Man lives in a world of realism 
and knows whatever gains were 
made were due to the struggle* and 
fight he has waged for innumerable 
years.

The eight hour day, wage in
creases, public • education, WPA, 
PWA, NYA, all came into existence 
through the common action of man.

We live in a material world with 
material beings, and only a fool can 
hope to wish himself into a better 
life. The wise man organizes.

> ♦ * *
• In speaking of organizing and its 
effect, I recall an incident that took 
place in a CCC camp a few years 
past.

The weather was freezing cold and 
the only means of shelter was an 
old army tent, several blankets, and 
a straw mattress cot.

Every morning after breakfast, 
which was terrible, we proceeded in 
an open truck to our work project 
some twenty-five miles distant.

Bitter cold and doing a type of 
work where it was an impossibility 
to create enough body warmth, with 
food that was frozen by the time it 
reached us, we 
months, struck 
in conditions.

Walking off
group of us returned to camp where 
we were immediately placed under 
arrest by the' looey in charge.

Threatening us with discharge, 
courtmartial, etc, etc, we firmly 
maintained that improvement had to 
be made before we’d return to work.

That night a Marine guard was

JOSEPH SACAL

one of the Marines I ex- 
the reason for our strike.

took place later (and in

ing to 
plained

What 
between) is a long story, but around
the latter part of 1937, while in 
Spain I received the following let
ter:

Dear Joe,
Since that time I met you many 

things have taken place. I am no 
longer in the Marines but have been 
working in a shpe shop until things 
got so bad we had to strike.

I’ve been reading quite a bit about 
the situation in Europe and hap
pened to notice a story on you in 
Spain. Now I know the difference 
between Fascism and Democracy.

Will you be kind enough to let me 
know how I can get out to Spain, 
because I don’t like Mussolini or 
Hitler either. George.

finally, after three 
for an improvement

from the job the

Ann Stellman, member of the Newark LbDeStars and a 
member of the LDS Nat’l Youth Committee, shown voting in re
cent youth-survey conducted by the American Youth Congress 

to discover the present conditions, beliefs and ideas of Ainer^can 
young people.

DISTRICT RAMBLINGS
Hello, Folks! . . .Did you miss (of you who are reporters, please 

me? Well, I’ll try and be with you ‘don’t be lazy. WRITE . . . 
regularly) from now on. But to tell 
you the real truth: when you can’t 
get news, you can’t write it, and 
when you can’t write it, others 
can’t read it . . .

First of all there is one thing 
bothering me. What has happened 
to the 2nd District LMS executive 
committee? Since the conference in 
So. Boston in April there hasn’t been 
a single meeting. Should we liquid
ate?

Lawrence once had a good chorus, 
but now they are scattered. It looks 
like a lot of good LDS material. By 
the way, who is the LDS organizer 
of New England??? Get busy! . . .

Lowell is kind of shaky but still 
hanging on, all that is needed is co
operation . . . Bridgewater really 
should wake the district up, as most 
of the LMS executive comm, is out 
there. How about some action?.?

Gardner, as I understand it, is 
having summer vacation, but big 
things are expected to be done in 
the fall . . . Worcester has started 
rehearsals with a skeleton chorus, 
but I understand they are going 
along fairly well. We hope to hear 
of some big doings there soon . . .

So. Boston is a very queer bunch. 
The men seem to have a separate 
group from the women, and very 
seldom do they get together as a 
whole. Not much cooperation that 
way . . .

The chorus is not doing 
now—waiting for the fall

Norwood also has another big part 
of the LMS exec. comm. In fact, 
it’s the head of the comm., but so 
far we fail to get action for the 
District, 
much
months, then, action—AND HOW!

There’s one thing I forgot to 
mention, each chorus has a reporter 
and he, or she, should write to the 
Laisve Youth Section. Let’s hear 
what your chorus is doing. ’ Those

20,000 Petition 
For Negro Baseball

I Mass. Youth Confident of
Easy Win Over Chi Council
--------—————-a ----- h-------------------------------

World Students 
To Meet in Paris

PARIS.—Students from 35 differ
ent countries are to meet here next 
month, when representatives of the 
universities and colleges of the 
world will discuss “Democracy and 
the Nation.”

youth, 
where 

Japan- 
Among

I see we have a new column in 
the Yoftth Section known as “The 
Man About Town” which is taking 
up the space 
Present and 
I’d say . . .

Oh, and by 
of you went to the picnic in 
nard for the benefit of the Laisve? 
Gosh, those 200 voices sounded so 
grand in those wonderful songs that 
I really am getting my ears buzzed 
off, and I don’t know when they’ll 
stop. It really was a shame not to 
carry out the full plan. In that way 
we fail to draw the crowds we used 
to . . .

Well, I believe I have fakenup, 
some of your valuable time, so if 
you have anything to do you start 
doing it now, because I must leave 
you now . . .

Just a passing thought, “Home is 
a terrible place, until you leave it 
for a few weeks.”..,. . So until you 
hear from me again, I shall remain 
your newsy (nosey) correspond
ent . . . ..—Retlaw Chinwell.

of the former “Past, 
Future.” Nice work,

the way, How many 
May-

Large numbers of Chinese 
direct from the battlefields 
they have been resisting the 
ese invaders, will be present, 
these will be leaders of the move
ment which has .been turning every 
cave into a class-room, where the 
youth of China can continue their 

(education free from the menace of 
Japanese bombardments. The Chin
ese delegation will include Christian, 
Muslim, Buddhist and other students.

The Student Christian movement, 
the National Union of 
International Student 
University League of 
ciety and University,
and conservative associations from 
Britain will be represented.

„ The United States delegation will 
include representatives of the Amer
ican Student Union the Intercol
legiate Student Council and the As
sociation of Law Students.

Students, the 
Service, the 
Nations So- 

labor, liberal

Other delegations will come from 
Canada, Yugoslavia, Norway, Argen
tina, Chile, Cuba, India, Burma, 
Scandinavia, Belgium, Holland, 
France, Bulgaria and the Arab coun
tries.

• A notice to all correspondents! 
The editors ask that all correspond
ence sent in to the LYS must have 
the writer’s name and address at
tached. This is necessary only as a 
test of good faith and in case of a 
controversy between individuals or 
organizations, and also to preclude 
the possibility of some would-be dis
rupter purposely sending in mali
cious information.

Names will not be published if 
writer desires it so. For this reason 
an article submitted by the “Re
negade Reporter” of Worcester, 
Mass., cannot be used.

• This week-end, Saturday night, 
to be exact, your faithful columnist 
takes a well-earned rest. Both 
Walter and myself (the “biggest” 
guys in the Lithuanian movement!) 
will be on the good ship “Islander” 
with all 
—if you 
ments to

NEW YORK.—A city-wide drive 
to collect 100,000 signatures on a 
petition^ calling upon majoi' base-ball 
leagues to admit Negro stars has 
been initiated by the New York 
Young Communist League, which 
has more than 10,000 members in 
this city.

Participated in by white and Ne
gro young people, who solicit signa
tures at the city’s beaches, $hrks, 
community centers and athletic 
fields, the drive has already se
cured 20,000 signatures.

B. T. Washington 
In New Stamp Series

other NY-NJ LDSers. So 
have any kicks or com- 
make, let us hear them!

SHOWERS FOR CHAIR BOYS

NEW YORK. — Showers with hot 
and cold water, apd modern up-to- 
date pressing equipment with a tai
lor in charge have been installed to 
refresh the 1,000 college boys who 
push wheel chairs around the 
grounds p( the New .York World’s

WASHINGTON. — The New 
Dęal broke another anti-Negro 
precedent this week With the an
nouncement by the Post Office that 
Booker T. Washington, educator and 
founder of Tuskegee Institute in 
Alabama, would be included in a 
new issue of postage stamps hon
oring famous Americans.

Postmaster James A. 
nounce plans for the 
largest ever issued, to 
honoring a Negro. The
be issued in denominations of lc, 
l!^c, 2c, 3c and 5c. The series, ex-' 
pected to be released late this year 
or early in 1940, will be divided into 
seven groups, each honoring Am
ericans in a particular field.

Educations to be honored include 
Booker T. Washington, Horace 
'Mann, „Charles W; Elliot, Frances E. 
Willard and Munj Ęopklns< «_____

Farley 
series, 
include 
stamps

—NOTICE!—
LMS 2nd District

BROOKLYN. N. Y.—The LDS Na
tional Office made public today a 
letter from Anthony Vasaris, se
cretary of the Massachusetts LDS 
Youth Council which is designed to 
answer the claim of Chicago LDSers 
as having a big lead over them in 
the current membership campaign. 
In the letter, Mr. Vasaris states:

“Chicago may be in the lead now 
but we will be the winners. A lot 
is expected of Massachusetts and 
we shall do our utmost to live up 
to that expectation.”

This was taken In trie LDS Na
tional Office to mean that the Mass. 
Youth Branches are out to equal the 
rumored 20 new members which 
Chicago claims for the first month 
of the membership drive. Most of 
the 20, however, have not come in 
to the National Office, and the idea 
is that the applicants are waiting 
for the regular branch meeting for 
acceptance and for the medical ex
amination.

Out to beat Chicago, Tony Vasaris 
also reports that Mass, will match 
each new branch that Chicago or
ganizes. While Chicago is about to 
claim Cicero, ' Ill., Massachusetts 
council is about to claim Bridge
water. In the next article your 
Brooklyn correspondent will inter
view Mr. Vasaris as he is coming 
to New York for the LDS Moonlight 
Cruise on August 5th.

Both councils are in the race to 
get 100 members first. According to 
the terms of the agreement, the los
ing council must pay $50.00 to the 
victorious group. An additional prize 
of $25.00 is at stake for the branch 
which keeps in the branch the high
est percentage of new members 
gained in six months.

Since there hasn’t been a single 
LMS meeting for a long time, I ahi 
forced to surrender the picnic 
grounds at Olympia Park, on Sept. 
17th, to the Aido Chorus.’

It Is now up to Mary Norwood or 
Pete Yesikenas, to call the next 
LMS District meeting. Please take 
note and do so!

J. Kizys—LMS Dist. Comm.
29 Endicott St., 
Worcester, Mass.

the news
Six feet and a 

being. A man in 
own and defying 
Yep, that’s him. Walter Kubilius.

Gazing up at him from my posi
tion, (I’m a little over six feet), I 
marvel at the accomplishments of 
this student of literary art, political 
analysis, cerveza fria, etc.

Looking down at me with an icy 
stare, if I, of all people, had done 
him dirt, he says, Well? Well what? 
says I. Well, “well” is a good way 
,to start__ a conversation, says he. 
SureHpn’dugh, I agree (Not that I’m

half of human 
a world of his 
all competition.

Different national delegations will 
b'i'ėsęnt reports to the Conference 
on student activities and education 
in their countries. An international 
report detailing student work for re
fugees—Spanish, Chinese and Cen
tral European—is being prepared.

Held in Paris during the celebra
tions of the 150th anniversary of the 
French Revolution, the Conference 
will discuss “The Value today of the 
Ideas of the French Revolution— 
What Democracy means to Us.” 
Also, listed for discussion are, “The 
Universities in the Defense of De

Culture

READY?
at 

the 
the

TEST TUBE DETECTIVE
NEW YORK. — Attendants 

the medical examiner’s exhibit in 
New York City Building at 
New York World’s Fair report that mocracy and the Nation”,
women appear more interested than and the Universities under Demo
men in the display of evidence un- cracy or Dictatorship” and “Demo
earthed by test tube detectives in cracy in Education and University 
actual murder cases. Government.”

All boys, girls, men, wo
men, sweeties, and in gen
eral all people who will par
ticipate in the Moon-Lite 
Cruise, sponsored by the Me
tropolitan Youth Council 
(LDS) this Saturday Eve 
have your last opportunity 
to buy passports (tickets.)

Buy your tickets now! The 
good ship “Islander” leaves 
Battery Place, 
Pier No. 1 at 
SHARP.

River 
p. m.

North 
7:30

Comm.
WALTER KUBILIUS

SONGS

American ballads 
Folk Sonįs. MARCHING 

Sonjtįt of OTHER LANDS

an- 
the 
one 
will

Welcome WORCESTER NEWS

Memeli
WORCESTER, Mass. — It really 

is a very hard thing to start writing 
when one doesn’t know how, How
ever I have no choice, since our 
reporters have openly declared that 
they were only reporters for the 
past year. Very true says I, insofar 
as one correspondent wrote an 
tide and the other read it.

ar-

Adolf Hitler Welcomes Meinel
(Tune of “Home on the Range

word to my friends 
my east frontier ends, 
come back to your dear Fatherland, 
had flour for bread,

Just a 
Where 
You’ve 
You’ve
You’ll get sawdust instead, 
And for sweetening you’ll learn to use sand. 
Of my splendor you’ll crow, 
And not hint that you know

That this splendor is largely ersatz. s 
You’ll drink to my praise 
In coffee that’s maize 
And you’ll soon leąrn to do 
Without fats.

.Home, Home in the Reich 
Where the stuffed shirts 
And storm-troopers play.
Where it’s not thought absurd 
To go back on one’s word

More than seven or eight times a day.

You’ll soon have a feast
When I thrust to the east,

To the land of the damned Bolshevik^.

Your job will be hard ..
You’ll form the vanguard.
And you’ll get fewer
Ha’pence than kicks.
While you ‘Heil’ and salute,
I’ll grab all the loot
As we push the Swastika ahead.
And if you ever shirk doing
My dirty work,

You bas—, you’ll wish you were dead.

\ For you’re Home, Home in the Reich 
And you ought to be happy today. 
If you’re not, it’s too bad.

\ My, pal Hermann is glad, .
l fe’ W ~ ~

For 
and 
less

Anyway, here’s some news, 
two months we had rehearsals, 
no new songs. Rehearsals are 
than two hours, whereas before 
they were over two. Only four 
basses exist and twice as many ten
ors.

Sopranos and altos are about even 
in number.

We have cut off quite a few big 
slices to chew on. One is a picnic 
in Sept., a supper in October is se
cond, an operetta in November^ is 
third. Fourth and last is 
Anniversary celebration 
Year’s Eve.

You probably have read 
uanian section of the Laisve last 
week, in which “Jaunas Choristas" 
wrote. You will get a good idea as 
to what is in store for us.

To all those of you who are at 
present away from the 
please remember this! We cannot 
come to your homes and ask you to 
come and sing, if you are not at 
home!

It may interest you to know that 
our girls took Second Prize at 
Montello, July 30, (ladies day). 
They really should have taken first! 
South Boston had to split up its 
group to take first and third prizes. 
The Lawrence girls surely felt bad 
after such a long trip, and for 
what? Well, such things always hap
pen in Montello! Better luck next 
time, (someplace else.)

Well, friends, I believe this shall 
be enough for now. I got to see 
what effect this article will have 
on you! I do not want the same 
thing to happen to me, such as 
happened to one person last ye r, 
when the chorus made a protest tc 
the Laisve!

Oh, well. I hope you like me?. 
________________ ' —Me,

the 
on

the

25th
New

Lith-

Chorus,

afraid of him) and damned if he 
ain’t right.

Wiping his glasses, he strolls up 
to the office of the Metropolitan 
Youth Council, (LDS) where he as 
one of the bigwigs, directs, observes 
and participates in the activities of 
said organization.

At the present time he’s worried 
stiff over the outcome of the Metro
politan Softball Tourney and leaning 
over to me suggests that I should do 
a little umping at the games. Thank
ing him, but declining the honorable 
position I saunter around inquiring 
of people about his poisonal habits.

Take a stroll up to his home on 
his day off. There reclining on a 
couch, radio blaring, lies our hero, 
engrossed in the study of Marx, 
Lenin, Thorne Smith, and Beard’s 
Rise of American Civilization. Of 
course, being an ardent sportsman 
(softball) he can make three strikes 
as good as any man. This of 
tires him out, which is the 
why he’s reclining.

I remember the first night
initiation into the “Polo Club” when 
after “eating” too muqh, suggested 
he should go home. He’s never been 
able to live this down. Since that 
time a seccesion movement has been 
organized by no one else but Walter. 
Now he’s the Grand Mufti of the 
newly established “Professor’s Club.”

Many people think of Walter as 
a quiet refined lad, but I know dif
ferent! Underneath that manly 
breast of his beats a heart for the 
one and only. Sure he’s got a right! 
Only I’m telling you, in case you 
didn’t know.

course 
reason

of his

His main ambition is to become 
a learned man so at present he’s 
attending Worker’s School for a 
period of six weeks. Intending to 
enter college when he scrapes up 
a bit of cash (no hay ahora) plus 
a contemplated trip through the 
Eastern States, our hero has built 
up quite an active schedule. By the 
way, before I forget, he does a little 
work on the Laisve Youth Section.

In case you’ve forgotten this is 
supposed to be a biography of Wab 
ter Kubilius, of Brooklyn, Ne^Yorlį
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izabeth, N. J.
Liepos 30 d., 1939, buvo 

suruošta surpryzo pramogėlė 
dėl draugų Mortos ir Domi
ninko Burkauskų, 117 Jeques 
St., jų 20 metų ženybinio gy
venimo sukakties proga. Pra
mogėlė įvyko pas jubilėjanto 
žentą W. Dragūną, Linden, 
N. J. Svečių dalyvavo virš 
70.

Laike skanios vakarienės 
keletas iš dalyvių sakė trum
pas prakalbėles, linkėdami 
jubilėjantams viso labo jų gy
venime ir laimingai susilaukti 
poros sūnų ir ilgo amžiaus.

Laike vakarienės draugė P. 
Čiurlienė ir d. II. Kudirkienė 
surinko aukų $10.50 dėl Lie
tuvos politinių kalinių.

Gaspadinės tai buvo pirmos 
klasės, todėl ir valgiai buvo 
pagaminti labai skaniai. La
bai ačiū gaspadinėms už pa
sidarbavimą — M. Stadelni- 
kienei, A. Baranauskienei ir 
H. Bedelienei, Pranui Sauliui 
ir B. Baranauskui už tokio 
sunkaus darbo atlikimą, ba ne 
kožnas žmogus gali tą pada
ryti. Ir labai smagiai laiką 
praleidom prie gražios publi
kos.

čionai aukotojų vardai, po 
kiek kas aukavo: M. Burkaus- 
kienė $1, D. Barkauskas $1, 
Z. Paulauskas $1, J. Narušis 
$1, Anna Warwick $1, B. Viš- 
čius 50c, Kardokas 50c, O. 
Vertelienė 50c, P. Saulis 25c, 
A. Stripeika 25c, A. Skai- 
rus 25c, J. C e r n e c k i s 
40c, Nežinomas 25c, W. Za- 
barauskas 25c, G. Kardaus- 
kas 25c, G. Kudirka 25c, L. 
Sliažis 25c, C. Andriūnas 25c, 
P. čiurlienė 25c, II. Kudir
kienė 25c, Šovai 25c, B. Ba
ranauskas 50c.

Labai ačiū visiems auko
tojams. Pinigai jau pasiųsti, 
dėl ko buvo rinkta.

Draugams M. D. Burkaus- 
kams nė sapne neprisisapna
vo, kad kas surengtų tokią 
didelę “parę” ir kad tiek daug 
svečių būtų sukviesta. Ir aš 
nuo savęs draugams M. D. 
Burkauskams linkiu linksmo 
ir ilgo gyvenimo.

A. Stripeika.

Inkerman, Pa.
“Laisvės” Pikniko Judas 

Jau Rodosi
Pennsylvania valstijoj iš

leistas įstatymas prieš visokius 
parengimus, kuriuose drau
džiama gėrimai, yra labai 
skaudus smūgis rengėjams, o 
ypač organizacijoms, kurioms 
neišvengiamai reikalinga fi
nansinė parama, šis įstatymas 
stato pavojun rengėjus; bile 
atsitikime jie gali pakliūti po 
bauda arba kalėjiman. Orga
nizacijos, ypač darbininkiš
kos, jau atstumtos nuo to šal
tinio, kuriame iki šiol gauda
vo didesnės ar mažesnės fi
nansinės atgaivos. Tiesa, šis 
įstatymas išleistas su “gera 
intencija,” kad sulaikyti žmo
nes fiuo naudojimo svaigalų 
bile kur ir bile kada, o versti 
juos gerti tik “beer gardenuo- 
se,” kurių užlaikytojai moka 
aukštas kainas už laisnius. 
Intencija “gera,” kad gelbėti 
kitus, b.et sykiu ji dvokia dik
tatūra. Tiesa, įstatymas turi 
“skylę,” per kurią galima 
rengėjams išlysti, tai išsipar- 
davimas tikietų iš kalno. Bet 
tai jau sunkus darbas ir sun
kiau sukviesti publiką paren
gimam šis įstatymas jau su
ėdė du darbininkiškus pikni
kus iki šiol ir rengėjams pa
darė apie $60 nuostolių, ne- 
rokuojant to, kiek lėšuos bū
sima pikniko darbininkų byla.

Kas Skundė “Laisvės” 
Pikniką?

Jau buvo rašyta, valdžia iki 
šiol parengimų neardo, jeigu 
nėra skundžiama. Dabar vir
šuj matom, kad įstatymas tai

komas dėl gertuvių savininkų 
naudos. Taigi dabar aišku, 
kad piknikai ir baliai ir visi 
kiti parengimai užgauna to
kių savininkų būklę ir tik jie 
tegali už savo reikalus kovo
ti. Kaip jau pirštais svietas ro
do, “beer gardelio” savininkas 
lietuvis papildė šią nedovano
tiną judošystę. ši judošystė, 
paremta šiuo įstatymu, išplėšė 
iš dienraščio “Laisvės” ma
žiausiai $70, o iš ALDLD 12 
apskričio iždo—$50. Prie to, 
kad vėl nepakliūti į judošys- 
tės spąstus, reikėjo atšaukti 
ALK Wilkes-Barre skyriaus 
pikniką, kuris turėjo įvykti 
liepos 30 d. čia vėl ištraukta 
$10. Akymirkoje praryta 
$130. O kur dar bylos lėšos 
ir nesmagumai ?

Gėda, Tau, Jude!

Mes suprantame tokio žmo
gaus susmukimą politikoje. 
Mes, lietuviai, iki šiol jam 
atjautėm ir rėmėm, kiek ga
lėdami. Mes jokiu būdu ne
sam jam prasižengę. Jis, ma
tyt, yra įpuolęs desperacijon 
ir peklišką būdą pasirinko gel
bėtis. Kiek jam gelbėjo ši 
judošystė ekonominiai? Visai 
nieko. Kiek politiniai? Tiek 
pat.

Gėda jam, kad lietuviams 
kanda lietuviu pats būdamas!

Prie šio pamiršau pridėti, 
kad ši judošystė sunaikino 
kranus lietuviui, bravoro už- 
veizdai, kuris buvo skolinęs 
piknikui ir kurie lėšuoja apie 
$100. Požeminis.

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Radio Korporacijos 

Programos:
šeštadienio, rugp. 5, radio 

programa per stotį W O R L , 
nuo 8 iki 8:30 ryte, bus se
kanti :

1. Kalbės L. Končius, biti
ninkas, iš North Abingtono.

2. žinios.
3. Muzika.
4. Radio Kontestas.

—o—
Sekmadienio, rugp. 6, radio 

programa per stotį W O R L , 
nuo 9:30 iki 10:30 ryte, bus 
sekanti:

1. Family orkestrą iš Chel
sea.

2. Dainininkė Adeline Lu- 
siūtė iš So. Bostono.

3. Dainininkas Povilas La
penas iš So. Bostono.

4. Smuikininkė Irena Pal- 
tanavičiūtė iš So. Bostono.

Steponas Minkus, 
Garsintojas.

Kubiliūno Radio Programa
Sekmadienį, rugp. 6, iš sto

ties WCOP, prasidės 8:30 ry
te. Programą pildys smuiki
ninkas Povilas Milėnas, daini
ninkas Ignas Kubiliūnas, pia
nistė Izabelė Yarmolavičiūtė 
ir Olga šukiūtė. Nusistatyki
te radio priimtuvus ant 1120 
kilocyklių.

Balsavimai Chrysler Auto.
Fabrikuose

Washington. — Šalies 
Darbo San tikiu Komisija 
patvarkė, kad Chrysler au
tomobilių fabrikuose būtų 
padaryta balsavimai, kur 
šalininkai CIO ir Darbo Fe
deracijos unijų galėtų pasi
sakyt, katros unijos jie no
ri.

Tel.: MArkot 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

So. Barre, Mass.
čionai išėjo į streiką apie 

du šimtai italų darbininkų. O 
streiką paskelbė todėl, kad 
bosai išvarė iš darbo keturias 
darbininkes. Blogas (dalykas 
tas, kad kitų tautų darbinin
kai, kurie sudaro daugumą, į 
streiką neišėjo. Tam yra dvi 
priežastys. Viena, kai anais 
laikais streikas buvo, tai tie 
darbininkai greitai pradėjo 
dirbti, sakydami, kad jie gau
na daugiau mokėti (prie per
rinkimo vilnų). Antra, jie bu
vo žadėję pasikviesti CIO uni
ją, bet pasikvietė Amerikos 
Darbo Federacijos. Tai dabar 
kitų tautų darbininkai suor
ganizavo vietinę uniją, nes bi
jo, kad Federacijos unija juos 
parduos.

Nors mes lietuviai priešingi 
dirbimui, kai tiek darbininkų 
streikuoja, bet nieko negelbs
ti. Jie sako, “jie už kitus ne
užstojo, tai dabar už juos ne
reikia užstoti.” Bet rytoj gali 
bosai ir su mumis taip pasielg
ti, nes bosų unija nieko darbi
ninkams nepagelbės, tik pra
žudys darbininkus.

Viso šioje dirbtuvėje dirba 
apie devyni šimtai darbininkų. 
Darbas skalbimo, karšimo ir 
šukavimo vilnų. Visas darbas 
nuo dienų, čionai yra susidė- 
jusios net kelios kompanijos ir 
vadinasi Barre Wool Co. 
L.I.D.S.

Italų darbininkų streikas 
prasidėjo liepos 19 dieną. Yra 
tokių atsitikimų, kad iš vienos 

VISA VIRTUVĖ VALGIAMS SU

ELEKTRINIU KEPINTUVU

dovanai.

kainos 
dabar

PIKTUS -

neštai... ką jūs galite padaryt vienu iš 
šių magiškų kepintuvų, beveik negalima 
net suskaityt. O jie tokie gražūs ... taip 
lengvai užlaikomi švariai... ir panešami!

Kiekvienas kepintuvas šiame pasiūly
me yra naujausio modelio ir pilnai užtik
rintas jo fabrikanto, šios žemos 
niekada nebuvo siūlomos—tik 
jums vien per Rugpjūčio mėnesį!

Pasaulinėje New Yorko Parodoje. Įėjimas

phikius valgius—būriui 
ar dviem
gardūs

iškepami
sudėtiniai valgiai
daržovės išverdamos be vandens

Rudi, kvapūs keps 
šutiniai... steikai ii 
greitai broilinimu ..

vienai toriel

KEPA, SPIRGINA, TROŠKINA, ŠUTINA, ČIRŠKINA, GARU VERDA, PAKEPINA

JIS UŽIMA taip mažai vietos—o paga 
mina phikius valgius—būriui ar til 

vienam 
niai... 
čapsai 
karšti 
kai... 
pačiuose savo sveikuose syvuose, puikūs 
pyragaičiai, pajai, saldūs pyragėliai, gka- 
Aplunkykitc Consolidated Edison’s “Šviesos Miestą'

Viskas, su kepintuvu n 
indais .valgiam ganu
,rAlV PAT lttttttvats tįsota .

Sttl 1 •
rugpjccio menasi

Į?pi‘,NKI ŽYMIAUSI F ABRIK ANTAI išvien su Con- 
solidated Edison teikia jum šį bargeną elektriniai 

gamint valgius glaudžiai ir sykiu. Elektrinis kepintu- t 
vas užima mažiau kaip dvi pėdas ilgio ant stalo o 
gamina bile ką ir viską, nuo kiaušinio iki 15 svarų 
kurkęs ar 20 svarų kepsnio. Pats palaiko kaip tik 
tinkamą karštį. Apsaugoja nuo atšalimo—laiko karš
tį viduj, laiko maistą karštą piknikui. Įjungiamas į 
bile tinkamus elektros laidus ... AQ ar DC Gauki
te sau dabar, kol galite sutaupyt $5. Stebėsitės, kaip 

jūs apsiėjote be jo.

PASIRINKIMAS Iš ŠIŲ GARSIŲ MODELIŲ

EVERHOT • GENERAL ELECTRIC 
NESCO • PROCTOR • WESTINGHOUSE

Vėsus ... Švarus ... Darbą-taupąs ...Automatiškas ...

stubos vaikas streikuoja, o tė
vas dirba, arba uošvis streikuo

ja, o žentas dirba. Tai dėl to 
greitai nesiskubinau pranešti 
apie streiką, nes maniau, kad 
tai nebus rimtas dalykas.

Žvalgas.
P. S. Kas link Maynard pik

niko, tai aš nesutinku su Hud
son© raportu. Aš pridaviau 
Grybui $15 už tikietus, o ten 
nėra pažymėta.

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

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

STEAMBOAT INN im«
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODU
• • •

Lietuvių Įstaiga prie > vx wine./- 
, Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

ANO

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance į ferus.

/ N Fairview Restaurant
& j 002 Corona Ave.
Ao J CORONA, L. L, N. Y.

»1 1 Telephone: Havemeyer 9-9115

Pardavimui Pas Užgirtus Prie- 
Talsų Verteivius. Užsakymai 

Priimami ir Mūsų Parodų 
bariuose.'

Pasiūlymas tik kostutnenams Con
solidated. Edison systeinos

APPUANCt
DCAltn

BROOKLYN
C ON

EDISON COMPANY, i.g
A F F'Ii AT 10 WITH 

O I I D A T E D EDIS ON

Pašaukta Mass. Milicija 
Prieš Streikierius

South Barre, Mass.—Vei
kiantysis gubernatorius re- 
publikonas H. T. Cahill at
siuntė milicijų prieš strei
kuojančius darbininkus 
Barre Vilnonų kompanijos. 
Jie praeitų -savaitę išėjo 

S

streikan todėl, kad bosai iš
metė keturis darbininkus 
už įstojimų į Amerikos Dar
bo Federacijos uniją.

Milicininkai išblaškė pi- 
kietų 3,000 streikierių ir 
pritarė j ų. Milicija lydi 
streiklaužius į darbų ir at
gal.
“Gaukite “Laisver Naujų 

Skaityto Tu.

Washington, rugp. 2. — 
Atrodo, kad republikonai 
išvien su dešiniaisiais de
mokratais k o n g r esmanais 
atmes ir prez. Roosevelto 
sumanymų skolint 800 mi- 
lionų dolerių iš šalies iždo 
naujoviškiem namam statyt 
vietoj dabartinių lūšnynų 

I miestuose.
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Rengėjai.
(181-182)

RHEAį draugiją.

Special Rates per Week

Valdyba.
(179-182)

Sek r. 
(180-181)

Brooklyne. Visų 
ir ne narės šios 
susirinkimą.

Sekr. A. M. 
(180-181)

privalo dalyvauti balsavimuose.
Kuopos Komitetas.

(180-181)

CLEVELAND, OHIO 
sekmadienį, 6 d. rugp.-Aug.,

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

Sun. all day and night

kuris gyvena Whitney 
ant farmų. Taip- 

Juozą Kaminską, 
“Laisvės” skaityto-

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

Pasimirė lietuvis Povilas 
Eleba, kuris gyveno po No. 4 
Holland Ave.. Mirė 29 liepos, 
šeštadienio ryte. Paliko liū- 
dėsyj moterį Marijoną, 2 sū
nus— Povilą ir Joną, 3 dukte
ris — Mrs. W. King, Mary 
ir Anna Elebaites, brolį Joną 
Elebą, 
Point, N. Y 
gi švogerį 
kuris yra 
jas.

LLD 20 kp. moterų susirinkimas 
įvyks penktadienį, rugp.-Aug. 4 d., 
prasidės 7:30 vai. vakare, bus pas 
draugę O. Girnienę, 4 Welton Ave. 
Šis susirinkimas yra labai svarbus, 
nes bus delegačių rinkimas į moterų 
seimą, kuris įvyks 
srovių moterys, kad 
kuopos, ateikite į šį

Namo Parke, šeštadienio vakare, 
Aug. 5th, gros gera orkestrą šokiam, 
bus gerų valgių ir gėrimų.

Sekmadienį, Aug. 6-tą,• piknikas 
prasidės 12 vai. dieną, bus muzika, 
sporto žaislų ir visokių įvairumų. 
Taipgi bus valgių ir gėrimų. Kaip 
matome, šį pikniką rengia organiza
cija, kuri kovoja už darbininkų kla
ses reikalus, tad skaitlingai turime 
dalyvauti šiame piknike.

Rengimo Komisija.
(180-181)

LAISVI Septintas p

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

J)i VIENATINIS LIETUVIŠKAS
Ii

KABARETAS

Šį 
įvyks “Vilnies” naudai piknikas. Bus 
Machutos Darže, 2510 Glenridge, 
prie Green Road, Euclid, O. Kalbės 
“Vilnies” redaktorius L. Pruseika iš 
Chicagos. Daug skiriama dovanoms 
pinigais ir daiktais. Bus įvairių žais- 

ir šokiams gros gera orkestrą.
(180-181)

PITTSBURGH, PA.
Solio lietuvių draugijų pikniką^ 

įvyks nedėlioję, 6 d. rugp.-Aug., Lie
tuvių Ūkėje—County Club, Willock, 
Pa. Jis bus ant 51 kelio, už mylios 
ir pusės už Bill Greens, širdingai 
kviečiame visus lietuvius dalyvauti 
šiame piknike.

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

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

Komisija.
(179-182)

4,73 Grand St. Brooklyn, N.
Prie R. K. O. Republic Teatro

Reiškiu gilios užuojautos 
visai šeimai ir drg. J. 
minskui .jūsų nelaimėj. 

—o—
Naujai Susirgę Ligoniai

Drg. Juozas Kireilis serga 
ir guli ligoninėj jau kelinta
savaitė. Jis yra progresyvis
ką organizacijų narys.

Serga ponas Petrauskas, ir
gi guli ligoninėj.

Taipgi serga St. Kazlaus
kas.

Visi ligoniai randasi John
son City ligoninėj.

Linkiu visiems greito pa
sveikimo.

J. K. Navalinskienė.

NASHUA, N. H.
Liet. Literatūros Draugijos 42 kp. 

ir LDS 128 kp. susirinkimas įvyks 5 
d. rugp.-Aug., 4 vai. po pietų, pas 
draugus Buslaičius, 117 Palm St. Vi
si nariai būkite susirinkime ir atsi
veskite naujų narių.

Sekr. J. Egeris.
(180-181)

IlzHUCE 
SALE

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

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

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

šį pirmadienį, 7 d. rugp.-Aug., Liet. 
Taut. Name. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi nariai dalyvaukite susi
rinkime, nes bus išduotas raportas 

įvykusio pikniko.
Kviečia Valdyba.

(180-181)

PATTERN-UTIItJNG.FROM ACTIVg 

1847 ROGERS BROS. 
milCA'J FINEST SILVEkPLATt 

• M

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

BINGHAMTON, N. Y.
Piknikas

Lietuvių Darbininkų Susišelpimo 
Draugija rengia pikniką nedėlioję, 
6 dieną rugpjūčio (August), Jono 
Piešto farmoje, New Ireland Road.

Užkviečiame visus.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėlioj, rugp. 6 d., 
10 valandą ryte, Lietuvių Kliube, 4th 
ir Upland Sts. Visi nariai malonėki
te būt susirinkime, nes yra daug 
svarbų dalykų aptart. Taipgi steng- 
kitės visi būti laiku.

HLUiX 50 PIECE SERVICE FOR EIGHT
Open Stock Price $58.69

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

PHILADELPHIA, PA.
Labai Svarbūs Pranešimai

7 dieną Augusto įvyksta labai 
svarbus L. L. D. 10 kuopos susirin
kimas, 8 vai. vak., Liaudies Name. 
Visi kuopos draugai privalo atsilan
kyti į susirinkimą, užsimoket už
vilktas duokles ir apkalbėt apie lau
kiamą dienraščio “Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks už mėnesio laiko. Kvie
čia komitetas atsilankyti visus drau
gus.

Philadelphiečiai atsišaukia ne tik 
į šio miesto L. D. L. D. kuopas, 
bet ir į apylinkės, kad tos visos 
kuopos savo artimiausiuos susirinki
muos išrinktų kuodaugiausia drau
gų su gerais patyrimais, kad galėtų 
padėt dirbti laike dienraščio “Lais
vės” naudai rengiamo pikniko, kuris 
įvyks 3 d. September, Mykolaičio 
parke. Ir, kad praneštų darbininkų 
surašą sekamu antrašu: J. Smithas, 
5809 N. Fairhill St., Phila., Pa.

Prašo Rengimo Komitetas.
. 181-183)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks 6 d. rugp.-Aug., 10 vai. ryte, 
bus 1415 So. 2nd St. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes turime svarbių dalykų aptarimui. 
Yra svarbių laiškų, “Laisvės” pikni
ko reikalas, kuriam reikė nemažai 
darbininkų, bus Centro Komiteto no
minacijos ir reikės užsimokėti duo
kles. Taipgi atsiveskite ir naujų na
rių

HARTFORD, CONN.
Dainų Diena, piknikas, įvyks 6 d. 

rugj.-Aug., Linden Park, Waterbury, 
Conn. Bušai į šį pikniką išeis nuo 
Laisvės Choro salės, 57 Park St., 
Hartford, Conn., 12:45 vai. po pietų. 
Kelionė į abi pusi 85c. Prašome visų 
išanksto įsigyti buso bilietus. Jos 
galime gauti iš Laisvės Choro narių.

Komisija.
(179-182)

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

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

Open Day and Night
Managed by

TEITELBAUM

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

šį šeštadienį, 5 d. rugp.-Aug., 7:30 
vai. vakare, LDS kambariuose. Visi 
nariai dalyvaukite susirinkime ir už
simokėkite užvilktas duokles. Taipgi 
bus nominacijos centro viršininkų, 
tad ir tuom atžvilgiu svarbu būti su
sirinkime ir imti dalyvumą balsavi
muose.

MONTELLO, MASS.
Komunistų Partijos vietinis sky

rius rengia pikniką, kuris įvyks šį 
šeštadienį ir sekmadien. 5 ir 6 dd. 
rugp.-Aug. Bus Lietuvių Tautiško

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

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

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama. prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Kuopos Komitetas.
(180-181)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 6 d. rugp.-Aug., 10 vai. ry
te, Bakanausko svetainėje. Prašome 
narių susirinkti minėtu laiku ir geis
tina, kad atsivestumėte naujų apli- 
kantų į Susivienijimą.

J. Matačiunas.
(180-181)

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. 1

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

FRANK DOMRCAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

DETROIT, MICH.
Šeštadienį, 5 d. rugp.-Aug., Beech

nut Grove, prie Telegraph B’lvd, į- 
vyks vakarinis arba “Moonlight” 
piknikas. Taipgi bus ir laimėjimų. 
Šį pikniką rengia Komunistų Par
tijos Lietuvių Sekcija. Prasidės 4 v. 
po pietų ir tęsis iki vėlybos nakties, 
įžanga 25c. —

B

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS

J. B. 
(180-181)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

PRANEŠIMAS CONN.
VALSTIJOS CHORAMS

Visi Conn, valstijos Meno. Sąjun
gos chorai būkite Lietuvių Parke, 
Waterbury, Connecticut, sekmadie
nį, rugpjūčio 6, 1-mą vai. po pie
tų, nes turėsime laikyti praktikas 
pirma, negu dalyvausime programo
je. Kadangi visi chorai bendrai lai
kys programą, ’tai turime tam pri
sirengti, reikia turėti bendras pamo
kas.

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel, Evergreen 8-7179

KRAUJO, ODOS, IR NERVU LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MĖŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LĖS 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
13 Ant Išmokėjimo, Jei Norima

Wm. Visockis.
(180-181)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadieni, 5 d. rugp.-Aug., 7:30 vai. 
Vakare, LDS kambariuose. Visi na
riai privalo dalyvauti šiame susirin
kime ir užsimokėti užvilktas mokes
tis draugijai. Taipgi bus nominaci
jos centro, komiteto ir visi nariai

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.

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas

Siūtai ar O verkautai vertės $22.50, dabar..

Siūtai ar O verkautai vertės $24.50, dabar..

SKELBKITES “LAISVĖJE

if audimai

814.50
816.50
si

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

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

Vyrą Siūty, Lengvų ir Žieminių 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!
Siūtai ar Overkautai vertės $20.00, dabar...

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 skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, i Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant" jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj Ir kaina*.

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



Aštuntas puslapis . LAISVfe Penktad., Rugpjūčio 4, 1939

* c
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Dr. Petriką Išvyksta 

Atostogų BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Prašome Pagelbėt Unijų Kovų Fronte Atidaroma Ablava Ant i Majoras Nekels Algų
Visi turintieji LDS Jaunimo 

Tarybos laivo ekskursijos bilie
tų prašomi visomis išgalėmis 
pasidarbuoti šiomis paskutinė
mis dviem dienomis. Visi jau
nimo draugai prašomi įsigyt bi
lietus kiek galint anksčiau, visi 
prašomi dalyvaut. Jų kaina $1. 
Minėkite, tik iš pilnai pavyku- 
sios ekskursijos jaunimas turės 
moralės ir materialės naudos.

Taipgi būsime .dėkingi, jei iš 
anksto pranešite, kiek bilietų 
išpardavėte. Likusius bilietus, 
jei nespėsite grąžint pirmiau, 
atvežkite kiek ankstėliau prieš 
laivui išeinant, kad žinotume, 
kiek galime parduot bilietų ant 
vietos. Mat, laivan negalima 
leist ’daugiau nustatyto skai
čiaus žmonių.

Ekskursija laivu Islander bus 
šio šeštadienio vakarą, lygiai 
7:30, nuo Battery Place, N. Y. 
Sugrįš apie 1 vai. naktį. Ant 
laivo šokiai ir vaišės, priruoš
tos per ekskursijos rengėjus.

LDS Jaunimo Taryba.

Hotel Granada, Ashland PI. 
ir Lafayette Ave., pasirašė su
tartį su AF of L Unija. Gau
nama unijinės šapos sąlygos, al
gų pakėlimas, vakacija su alga, 
minimum algų skalė ir teisę ko
lektyvių derybų visuose nesusi
pratimuose.

* * *

Gengsterizmo Geoghano Ofisui

Daktaras-A. Petriką išvyksta 
atostogų rugpjūčio 5-tą. 
pasiekt aukštutinę New 
dalį ir ten ilsėtis apie 
laiko.

Manąs 
Yorko 

savaitę
Dr. JOHN WALUK

16) NO. 6tli STREET

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

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229 

_ __________________  ■ J .... —

Devyni Sužeisti Nukritus 
Keltuvui

Nutrūkus keltuvo virvei bil- 
_dinge 127 W. 25th St., keltuvas 
nukrito nuo 5-to aukšto į skie
pą. Devyni jame buvę žmonės 
sužeisti, trys iš jų pavojingai. 
Keltuvo vairuotojas Smith, sa
ko, kad ir nepaprastos padėties 
stabdytu vai neveikė, o geri 
stabdytuvai privalomi kiekvie
name keltuve.

Streikuoja 400 rakandų dar
bininkų 22-se šapose protestui 
prieš ' savininkų reikalavimus 
nusimušt 25 nuošimtį algų. <

* * *
Laikrodžiams viršelių dirbė

jų šešių savaičių streikas baigė
si laimėjimu unijos pripažini
mo, po $1 daugiau algos uždir- 
bantiem $20 ar mažiau ir po $2 
gaunantiem mažiau minimum. 
Nustatoma $16 minimum ir po 
$1 i valandą “tool makeriams.”

♦ * *

Kateteri jų Unijos Lo.kalas 
302 suspendavo metams laiko 
Frederick Grimm už “prieš-uni- 
jinę veiklą.” Jis pagautas ne
šiojau! anti-semitines peticijas.

* * *
Kepyklų Draiverių Unijos 

Lokalas 802 laimėjo streiką 
prieš Diamond Baking Co. 
Streikas iššaukta bosams 
siūlius padaryt draiverius 
vystoviais pardavėjais, 
išvengiant mokėjimo 
skalės ir kompensacijų.

Federalė “grand jury” pa
starosiomis pora savaičių posė
džiavo peržiūrinėdama federalio 
distrikto prokuroro John T. 
Cahill pateiktą medžiagą apie 
gengsterius - raketierius. Su 
pradžia ateinančios savaitės bū
sianti pradėta plati ablava ant 
požeminio pasaulio.

Sakoma,•“džiūrei” įteikta di- 
džiausis kriminalis rekordas, 
susidedąs iš apie pusės miliono 
puslapių 86-se tomuose. Rekor
duose sudėta vardai esamų ir 
buvusių žymiausių raketierių- 
gengsterių ir jų apibūdinimas, 
jų bendrai ir slapstymosi bei 
lėbavimo urvai.

Vajus prieš organizuotą. .kri- 
minalybę pradėtas jau nuo lie
pos 4-tos, 1937 m. Vyriausiu 
gaudomu tūzu esąs Louis (Lep
ke) Buchalter, bet nepaliksią 
ramybėj ir mažesnių.

Brooklyno prokuroras Geo- 
ghan, grąsindamas teismu, rei
kalavo pakelt algas 10-čiai jo 
padėjėjų, tarpe kurių yra Fran
ces A. Madden ir Alexander R. 
Baldwin, dabai* įkaitinti kyši- 
ninkystėje. Maddenui nori pa
kelt nuo $6,750 iki $7,000, o 
Baldwinui nuo $4,750 iki $5,- 
000. Majoras sako, kad tas jų 
reikalavimas tai “tikra tulžis”.

Knygelė Ateivių Klausiniu
Amerikos Ateivių Gynimas 

paskelbė, kad knygelė “We 
Americans” dabar galima 
gaut komiteto raštinėj, 79 
Fifth Ave., New York, N. Y. 
Knygelės kaina 25c; po 
giau imant duoda po 20 
tų kopiją.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

Peranksti Pasigyrė

Mirusio teisėjo Cotillo 
likę “virš $20,000” 
meningai nesakoma.

dau-
cen-

turto
bet smulk-

Curran Būsiąs Vyriausiu 
Miesto Teisėju

Abraham Shapiro, a'ukso- 
rius, 2 W. 47th St., N. Y., 
girdavosi mokąs apsisaugot 
pfėšikų. Pereitą antradienį 
atėjo pas jį vyras ir parodė 
$2,000 vertės branzalietą, ku
rį norįs pataisyti. Jis įkišo 
branzalietą pro grotelius. Bet 
jo pirštai 
Ūmai 
masis 
kluoti 
8 iki
brangumynų.

pasiekė toliau, 
subirzgė durų atidaro- 
guzikutis ir suėję gin- 
vyrai atėmė, iš Shapiro 
12 tūkstančių vertės

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Fatryę Barberiai

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
TeL Evergreen 7-6868

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME ' 

master-kraft oil burners
Į JOSŲ 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.

pa- 
sa- 

tuomi 
unijinės

PARDAVIMAI
PARSIDUODA du gyvenimo namai 
už labai žemą kainą. Kreipkitės 42- 
44 Meserole St., Brooklyn' N. Y., 
bile kada dienos laiku.

(180-182)

Lietuviu Restaurantas
BAR ir GRILL 

tBIt'ne

liquorsTa
iki 
pu
tos

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Gaminam valgius ir 
turime Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams ĮstaigaPUBLIC NOTICES

Noticė 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)

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

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

iš

ap-

Bučeriai Gavo Sutartį

Ęah-

Šeštadienį, Rugpjūčio 5 d

LYGIAI 7:30 VALANDĄ VAKARO

vienas gyve- 
kitas Cincin- 
apsilankymo 

kitą sesutę į

laiptais 
nuo to

x Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9608

jy 
pa- 

prie 
Coney

ĮSJAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIpŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

5AVA5 PAS SAVA

Mrs. M. Magy, 57 m., dženi- 
torka, nukrito sklepan 
1398 Clay Ave., Bronx, 
mirė.

Devyni vyrai, vienas 
pavojingai sužeisti nukritus 
stoliui nuo antro aukšto 
statomo namo, 1166
Island Ave. Vienas nuvežtas li
goninėn, kitiem ant vietos 
raišiota žaizdos.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eieveiterlo stoties

ir
A. Carlin, demokratą,

Lankėsi “Laisvėje”

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

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

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

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
pelkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

Nukrito su Pastoliu, 
Susižeidė

Amalgameitų Mėsos Kirtėjų 
Unijos Iškalas 623 atnaujino 
sutartį su trimis samdytojų or
ganizacijomis, a p i m a n čiomis 
Manhattan, Washin gton 
Heights ir Bronx sritis. Palie
čia 400 bučernių su 1,000 dar
bininkų. K

Sutartis, tęsis iki rugsėjo 15, 
1940. Aprubežiuoja savininko 
darbą, duoda savaitę atostogų 
su, alga, 6 šventes ir 6 pusšven- 
tes su alga. Dėl algų skalės tar
sis su kiekvienu samdytoju ats
kirai.

Trečiadienį aplankė “Lais
vės” ir LDS įstaigas Juozas ir 
Agota Kenstavičiai su sūneliu 
Juozuku iš Chicagos. Sykiu su 
jais lankėsi Mrs. Sealey iš Ka
lifornijos. Svečiai atvyko pama
tyt didmiestį ir Pasaulio Paro
dą.

Draugai Kenstavičiai abu yra 
žymūs menininkai — jisai žy
mus muzikas ir Kanklių Choro 
mokytojas, jinai dainininkė. Iš
vyksta atgal rugpjūčio 4-tą. Pa
kelyje dar ketina aplankyt 
Niagara Falls ir kai kurias ki
tas įdomias vietas.

Taip pat lankėsi Marė Pra- 
bulis, lais’Cnetės Dainienės se
suo iš Florence, Mass., ir jau
nuolė Krikaitė iš Girardville, 
Pa. Jinai su sūnumi Jurgiu pir
miau važinėjo Aplankyti sūnų 
ir dukterį, kurių 
na iClevelande, o 
nati, Ohio, o po 
čionai išvyko pas 
Westerly, Mass.

Pas brooklyniečius Byronus 
svečiuojasi Petras Butkevičia iš 
Worcester, Mass.

LDS JAUNIMO KUOPŲ TARYBA
Rengia

Naktinę Ekskursiją Laivu
S. S. ISLANDER

Laivas išplauks nuo North River Prieplaukos No.
(Ties Battery Place gatve, New Yorko Mieste)

Kviečiame Brooklyno, Great Necko ir New Jersey lietuvius daly- 
vaut šioj nepaprastoj pramogoj. Laivas plauks Hudson upe ir niekur 
nesustojęs sugrįš prie tos pačios prieklaukos pirm 1-mos vai. ryto. 
Tai ne tik pasivažinėjimas laivu, be.t 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 New Jersey: Imkite Liberty Street Ferry iš Jersey 
City j 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).

Majoras LaGuardia paskelbė, 
kad jis skirs Henry H. Curran 
vyriausiu miesto teisėju vieton 
Jacob Gould Schurman, kuris 
Tammanės ir Republikonų Par
tijos nominuojamas kandidatu į 
Generalių Sesijų teisėjus, 
čiau tos vietos jis neužims 
po rinkimų, nes Schurman 
skelbė nerezignuosiąs dėl 
kandidatūros.

Curran buvo majoro padėjė
ju.

Schurman nominuotas užimt 
vietą teisėjo Charles C. Knott, 
Jr., kuris pasitrauks dėl senat
vės. 1

Tammany ir republikonai 
taipgi sutartinai statys kandi
datais į teisėjus John A. Mul
lan, demokratą, Tammanės Kal
bėtojų Biuro pirmininką, 
Frank
miesto raštininko Watsono ad
vokatą.

Komunistų Partija dar prieš 
pereitus rinkimus įspėjo balsuo
tojus, jog atėjo laikas, kada ko
voj tarp reakcijos ir progreso 
pereinama partijų rubežiai. Tas 
dabar jau plačiai matoma — 
reakciniai republikonai ir demo
kratai susitaria ant bendrų kan
didatų, kad atsilaikyt prieš stip
rėjantį pažangiųjų bendrą fron
tą. Pažangiesiems ir ypatingai 
darbo žmonėms svarbu tą aiš
kiai įmatyt ir bendrai darbuo
tis už išlaikymą demokratijos.

Amerikos Darbo Partija savo 
kandidatu -į Kings County pro
kurorus stato teisėją Charles 
Solomon. Dabar prokuroru yra 
William F. X. Geoghan, kurio 
vienas padėjėjų Baldwin jau 
teisiamas už .kyšininkystę, o ki
tas, Madden, įkaitintas.

Garsus Tyrinėtojas Įstojo 
Į Mokytojų Uniją; Ragina 

Kovot prieš Fašizmą
New York. — Pasauliniai 

išgarsėjęs tyrinėtojas šiau
rinių, “amžinos žiemos” 
kraštų, Vilhjalmur Stefans- 
sonas įsirašė į Kolegijų Mo- 
Rytojų Uniją; tai, girdi, to- 
dėl, kad dar nėra tyrinėto
jų unijos. 1

Kalbėdamas tų mokytojų 
nusirinkime, Stefansson ra
gino ir mokslininkus prisi-l 
dėt prie kovos už dęm'okra-' 
tiją, prieš fašizmų, “kurio 
pavojus gręsįa mulms vi-‘ 
siems” ir Amerikoje.

JONAS
Marion St.,

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.

STOKES 
kamp. Broadway

LIETUVIŲ ATLETŲ
KLIUBAS

Vienatines Sporto Kultūros
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

**'5* Tel.
Ev. 4-8041

VALGIAI IR
GĖRIMAI

nę^VC L1® O j-ro.
\H 1 l8RWy/y./y.<-/f - 

• V .el-T*089 IJ l\ 1-7, ;

RtPUCLK

2
2

CALIFORNIA 
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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 j mūsų 

showroom (parodos kambarį).'
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt « 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 į mėnesį. Pamąstykit!

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

Tuojau šaukite E V. 7-6111 
4-6562

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

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Namu Rakandų Krautuve

• /

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui 
Gyvenamą jam Kambariui ir Valgomą jam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673




