
KRISLAI
oi UlnMn t/

Gal Per Klaidą. - 
Sučiuptas už Liežuvio. 
Nieko Nepešė.
Atsikando.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Rugpjūčio 9 d. “Keleivy
je” įdėta iš Baltimorės la- ...............          "T" ------ --------------- !---------------------------------------------------------------

antrašas:Lorimer ?street Brooklyn, N. Y., Šeštadienis, Rugpj. (August) 12, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c.

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

SI *

bai pikta korespondencija 
prieš juodveidžius. Jie ko- 
liojami “nigeriais.” Išbara-
mas kunigas, kuris savo 
bažnyčioje leidžia juodvei-/ 
džiams melstis ir išpažink 
ties eiti kartu su baltveid^ 
žiais. Reikalaujama protesJ 
tuoti prieš tą kunigą, reikal 
lauti, kad jis iš bažnyčios 
vytų negrus. Pasirašo “Pa- 
rapijonas.” Bet tai, matyt 
yra koks nors rasinės ne
apykantos suėstas sutveri 
mas.

Mes manome, kad šita 
pįkta korespondencija įsi
skverbė “K.” per redaktd- 
riaus neapsižiūrėjimą. J
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GEN. FRANCO FAŠISTAI 
MANEVRAIS GRŪMOJA 
ANGLAM GIBRALTARE

Grigaitis tapo sučiuptas 
negražiai meluojant, kai jis 
primetė “Tiesos” angliško 
skyriaus redaktoriui su-

Gibraltar. — Kuomet An
glija daro manevrus apgy
nimui savo tvirtovės Gib
raltare, tai generolas Fran
co sutelkė 75,000 fašistų ar- 

imijos į labai veiklius karo 
manevrus prieš Gibraltarą.

Jau kuris laikas genero
las Franco pristatė fortų 
prieš Gibraltarą ir apgink
lavo juos didžiosiomis Vo
kietijos kanuolėmis.

Paskutinėmis savaitėmis 
Ispanijos fašistų laikraščiai 
kartotinai šaukė, kad “grei-

klastavimą Jaunimo Kon-! tu laiku” turės būt atimtas 
greso “Creed.”

Ar manote, kad jis da
bar atsiprašo redaktorių 
John Orman ir savo skaity
tojus už apsimelavimą? 
Kur tau.

Grigaitis bando išsisuki
nėti naujais faktų kraipy
mais. Jis ne tik toliau šmei
žia John Orman, bet dabar 
jau išplūsta visą Jaunimo 
Kongreso vadovybę. Girdi, 
Kongreso vadai suklastavo 
tą “Creed,” neįdedami “pa
taisymo,” kurį būk Kongre
sas priėmęs.

Kongresas nepriėmė jo
kio pataisymo prie jokio 
“Creed.” Įvardinimai dik
tatūrų buvo priimti visai 
atskirame pareiškime, nie
ko bendro neturinčiam su 
“Creed.”

Vadinasi, vieną melą ban
do Grigaitis pateisinti kitu, 
dar didesniu melu.

iš Anglijos Gibraltaras, 
kontroliuojantis laivų pra- 
plaukimą iš Atlanto Vande
nyno į Viduržemio Jūrą ir 
atgal.

Madrid. — Gene rolas 
Franco paskyrė savo švo- 
gerį R. S. Sunerį vidaus 
reikalu
Franco užima vietą minis-
terių kabineto pirmininko.

ministeriu. Pats

Penkios Moterys Jieško 
Žudytojo Darbo

Roosevelt Šaukią Su- 
mušt Demokratijos Iš
davikus 1940 Metais

Pittsburgh, Pa. — Pre
zidentas Rooseveltas-atrašė 
laišką Visašališkam Suva
žiavimui Jaunųjų Demokra
tų, ragindamas juos dar
buotis, idant nebūtų koks 
atžagareivis, veidmainiškas 
neva “demokratas” nomi
nuotas į šalies prezidentus 
1940 metų rinkimam. Roo
seveltas persergėjo, jog no- 
minuot į prezidentus tokį 
“neva demokratą,” kuris sė
di “ant dviejų tvorų,” ku
ris šneka kaip demokratas, 
o veikia kaip atgaleivis re
publikonas, tai reikštų nu-

žudyt pačią demokratų par
tiją.

Prez. Rooseveltas perspė
jo jaunuosius demokratus ir 
prieš atgaleivišką progra- 
mą-platformą, kurią galėtų 
iškept tokie atžagareiviai, 
puošdamiesi neva “demo
kratinėmis” plunksnomis.

Savo laiške dešimčiai 
tūkstančių jaunųjų demo
kratų prez. Rooseveltas sa
ko remt liberalę-pažangią 
demokratiją, prieš išdavi
kus neva “demokratus” ir 
prieš atgaleivius republiko- 
nus.

Riksmai Danzigo Nazią1 Amerikos Valdžia Užsi-
Visiškai Nenugąs

dino Lenkijos
sakė iki 2,000 Naują 

Karinią Lėktuvą

RHEIN UPĖ IR VĖL UŽLIE
JO NAUJĄSIAS VOKIE

TIJOS TVIRTOVES
P a r y ž i us. — Franci jos 

laikraščiai rašo, jog per 
naujas liūtis taip ištvino 
Rhein upė, kad vėl užliejo 
daugelį požeminių fortų 
naujojoj Vokietijos tvirto
vių “sienoj.” Vanduo šį kar
tą pasiekė ir antrąją nazių 
tvirtovių liniją.

Nuo šio potvinio dau
giausiai nukentėjo Vokieti
jos fortai, priešais Francr- 
jos sieną, į šiaurius nuo 
Strasbourgo, Drusenheimo 
ir Lauterbourgo.

28 Trustai Turi 53 Bilionus 
Dolerių Gatavo Kapitalo 

Amerikoj

Prasirado "Didžiau
sias Svietkas” Mela
gis prieš Bridgesą

Massachusetts V a 1 s tijos 
Darbo Federacija laiko 
konvenciją. Jon jau atsilan
kė republikonas gubernato
rius Saltonstall ir kalbėjo. 
Jis bandė įkalbėti sveikiem 
ligą: teisinos, gyrė save ir 
savo politiką.

Bet niekas jam neplojo, 
niekas jo nesveikino. O kai 
Saltonstall išėjo, konvenci
ja vienbalsiai gubernatorių 
ir jo reakcionišką politiką 
pasmerkė.

Labai gerai unijistai pa
sielgė. Darbininkams visai 
nepakeliui su tokiais reak
cionieriais.

Deja, Kentucky valstijo
je Federacijos vadai remia 
kandidatūrą tūlo reakcio
nieriaus Johnsono, kuomet 
CIO unijistai palaiko pa
žangų žmogų vardu Brown.

Strazdui ant liežuvio ėmė 
ir užkrito “Daily Worke- 
rio” redaktorius

' Hathaway. Girdi, “Hatha
way buvo patekęs į kalėji
mą už kriminalį šmeižtą ir 
nepildymą teismo įsaky
mų ... ‘Laisvė’ dabar ban
do jį teisinti.”

Jesari, bet kai metai kiti 
atgal Strazdo kamarotas 
Stilsonas buvo pakliuvęs 
kalėjiman už teismo prisa
kymų nepildymą, tai tas 
pats Strazdas sušilęs sten- 

> gesi jį iš ten išimti.

Clarence

Ossining, N. Y. — Vy
riausybė Sing Sing kalėji
mo pradėjo jieškot naujo 
budelio, kuris marintų elek
tros kėdėj žmogžudžius nu- 
smerktus mirti. Nes pase
no ir serga iki šiol tarnavęs 
budelis Robertas Elliott.

Jau 350 asmenų prašosi į 
budelio darbą. Tame skai
čiuje yra ir penkios mote
rys, kurios norėtų legaliai 
žudyt elektros kėdėj e nu- 
smerktuosius. Mat, budelio 
darbas gerai apmokamas.

Paukščių “Karalius” Tar
nauja Žmogui Sovietuose
Maskva. — Sovietų lauko 

ūkio parodoje yra matoma 
ir lavinti areliai, kuriuos 
vartoja so vietinė Tiang 
Shang tauta medžiot įvai
riem kalnų žvėreliam.

Arelis juos gaudo ypač 
skardžiuose kalnuose, ne
prieinamose žmogui vietose, 
ir atneša savo šeimininkui. 
Sugrįžęs su savo auka, tas 
paukščių “karalius” arelis 
gerinasi šeimininkui, kaip 
koks šuniukas, kad jį pa
glostytų.

Varšava. — Nors Danzi- 
go nazių galva Alb. Foers
ter smarkiai rėkavo prieš 
Lenkiją, bet tai daugiausiai 
buvo “tušti žodžiai,” sako 
lenkai. Jis kalbėjo sugrį
žęs po pasitarimo su Hitle
riu, bet nieko tikrumoj ne
pasakė, ką Hitleris žada da
ryt kas liečia Danzigą. Ma
tyt, pats Hitleris nežino, 
kaip j arų geriau išeitų. To
dėl. Danzigo padėtis liekasi 
ta pati, kaip iki šiol.—Šito
kią nuomonę išreiškia Len
kijos laikraščiai.

Kai kurie Lenkų spaudos 
organai vadina Vokietiją 
“lizdu epidemiškos (karo) 
ligos.” Jie persergėja, kad 
jeigu naziai pradės karą, 
tai Vokietija “turės būt su
naikinta,” kaip stipri vals
tybė. Jie lemia, jog tuo
met Vokietija būtų pada
linta į atskiras savarankias 
valstybėles.

Nubarikrutavo Vienas Di
džiausių Europoj Bankų

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė jau pa
darė kontraktus su orlai
vių kompanijomis pastatyt 
armijai 15 šimtų iki dviejų 
tūkstančių karinių lėktuvų. 
Už šiuos lėktuvus ir reika
lingus jiem naujoviškus į- 
rengimus valdžia sumokės 
100 milionų dolerių. O jau 
pirmiau buvo duota užsaky
mų dėlei armijos lėktuvų už 
54 milionus dolerių. Be to, 
būsią tam tikslui išleista 
dar 16 milionų dolerių, kad 
Amerikos armija iki 1941 
m. vidurvasario turėtų jau 
5,500 naujoviškų karinių 
lėktuvų.

Washington. — Amerikos 
valdžios skaitmenys rodo, 
jog dabar šioj šalyj 28 trus- 
tai-korporacijos turi 53 bi
lionus dol. gatavo" kapita
lo, o vadinamais geriau
siais kapitalistam 1929 me
tais Amerikoje buvo dar tik 
20 bilionierių su 40 bilionų 
dolerių gatavo kapitalo.

Taigi per beveik dešimt 
metų krizio ir nedarbo trus
tai dar labiau pralobo.

Bell Telefonų sistema da
bar turi gatavo kapitalo 
virš 5 bilionų dolerių, Met
ropolitan Apdraudos Kom
panija apie 5 bilionus, 
Pennsylvanijos geležinkelis 
virš 2 bilionų ir 300 milio
nų, Standard Oil kompani
ja (N. J.) virš 2 bilionų, U. 
S. Plieno korporacija $1,- 
700,000,000 su viršum, Ge
neral Motors auto, korpora
cija $1,598,012,229, taip ir 
toliau.

New York. — Kveikerių 
religijos labdaringoji tary
ba žada šelpt Franci jo j is
panus, pabėgusius nuo fa
šistų.

London, rugp. 11. —Nak
tį buvo užtemdintąs Londo
nas su 400 ketvirtainių my
lių apylinke, laike manevrų 
dėl Londono apsaugos nuo 
priešų orlaivių.

San Francisco, Calif. — 
Prasmego pasakojimai Joh- 
no L. Leecho prieš Harry 
Bridgesą. Federalės vald
žios tardyme prieš Bridge
są, CIO marininkų vadą, 
Leech’as šnekėjo, kad Brid
ges buvęs Komunistų Par
tijos narys; jis pasakojo, 
kad pats matęs Bridgesą 
susirinkimuose vien tik Ko
munistų Partijos narių. Sa
ko, aš pats tuo laiku buvau 
Kofri. Partijos narys ir da
lyvavau tokiuose Kom. Par
tijos susirinkimuose.

(Žymėtina, jog Leech bu
vo išmestas iš Komunistų 
Partijos kaip netinkamas 
elementas.)

Savo pasakomis prieš 
Bridgesą, kaip “komunis
tą,” Leech tarnavo tiem fa
šistiniam ir kapitalistiniam 
gaivalam, kurie spiriasi de- 
portuot Bridgesą. atgal į 
ch’as mėgino išsigint to sa- 
Australiją kaipo ateivį ko
munistą, kuris nėra Ame
rikos pilietis.

Bet Bridgeso advokatai 
pristatė paties Leecho pa
darytą pirmiau prisiektą 
liudijimą (affidavitą), jog 
Leech neturėjo jokios ži
nios, kad Bridges būtų ko
munistas.

Tame prisiektame liudiji
me Leech raštikai pareiškė, 
jog Portlando miesto poli
cijos detektyvas William 
Browne siūlė Leechui tūks
tantį iki dešimt tūkstančių 
dolerių, jeigu Leech liudys, 
kad Bridges esąs ar buvęs 
komunistas. Tame prisiek
tame’liudijime Leech sakė:

“Aš atmečiau tokį pasiū
lymą, nes kiek aš esu įsi
tikinęs ir kiek žinau, tai

Harry Bridges nėra komu
nistas nei Komunistų Par
tijos narys, ir jis nedaly
vavo nė viename (komunis- ? 
tų) susirinkime, kuriame aš 
buvau.”

Bet dabar, meluodamas 
prieš H. Bridgesą, tvirtin
damas, būk Bridges buvęs 
Kom. Partijos narys, Lee- 
vo pirmesnio prisiekto liu
dijimo. Jis dabar šnekėjo, 
būk “komunistai jį priver
tę pasirašyt” tokį liudijimą. 
Bet toliau Leech pradėjo 
blaškytis, ir sako, “tai ne 
mano rankraštis.”

Ale profesorius Edgar 
Oscar Heinrich, gilus rank
raščių žinovas, moksliniai 
parodė tardytojams, jog ti
ktai paties Leecho, o ne ke- 
no kito yra pasirašytas tas 
prisiektas liudijimas ir jog 
paties Leecho ranka ten 
įrašyti visi pataisymai žo
džių bei raidžių.

Hathaway nieko neap- 
šmeižė. Byla prieš “Daily 
Workerį” buvo iškelta troc- 
kistų politiniais sumetimais. 
Reakcinis teisėjas pritarė 
skundėjams ir uždėjo ant 
Hathaway finansinę baus
mę. Paskui, kai negavo pi
nigų, Hathaway suarešta
vo.

Strazdas teisina teisėją 
ir užpuolikus ant “Daily 
Workerio.” Jis, žinoma, no
ri, kad reakcionieriai “Dai
ly Workerį” visai užsmaug
tų.

Amsterdam, H o 1 a n dija, 
rugp. 11. — Nubankrutavo 
Mendelssohnų bankas, vie
nas seniausių bankų Holan- 
dijoj ir vienas didžiausių 
bankų Europoj. Paskutiniu 
laiku tas bankas stengėsi 
sudaryt 100 milionų dolerių 
paskolos generolui Franco’- 
ui, fašistiniam Ispanijos 
diktatoriui.

Mendelssohnų bankas tu
rėjo biznio reikalų ir su 
Amerikos pramonininkais 
ir prekėjais. Tai dėl jo ban- 
kruto nukentės ir jie.

Kaifenge, Chinijoj, japo
nai suėmė 18 amerikiečių 
katalikų vienuolių ' ir apie 
tiek pat protestonų misio
nierių.

ORAS
šeštadienį šilta ir labiau 

apsiniaukę, sako N. Y. Ti
mes oro biuras.

“GELEŽINIUOSE PLAUČIUOSE” JAU TREJUS METUS GU
LĖDAMAS, APSIVEDĖ LIGONIS, TURČIAUS SŪNUS

Chicago, Ill. — Įvyko 
keistos vedybos. Fred Sni- 
te, kurio kvėpavimas supa
ralyžiuotas, susituokė su 
sveika, gražia mergina Te
resa Larkinaite, neišeida
mas iš “geležinių plaučių.” 
Katalikų kunigas davė jam 
tuose “plaučiuose” gulin
čiam šliūbą su Larkinaite. 
Jaunikis yra 29 metų am
žiaus, o nuotaka 25 metų.

Fredas Snite prarado ga
bumą kvėpuot, besegda
mas kūdikių paralyžium 
treji metai atgal. Tada jis 
buvo Chinijoj. Atgal į Ame
riką jis buvo pargabentas 
“geležiniuose plaučiuose.”

“G e 1 e ž i n iais plaučiais” 
yra vadinama tam tikra dė
žė, labai mechaniškai įreng
ta. Toj dėžėj guli ligonis, 
tik su iškišta laukan galva.

Motorais varomos, dirba 
oro pumpos. Kada jos iš
pumpuoja iš vidaus orą, tai 
ligonio krūtinė pasikelia, ir 
jo plaučiai prisitraukia oro 
iš lauko. Kuomet pumpos 
privaro oro į dėžę, dėl to 
susidaro spaudimas viduj; 
todėl atslūgsta ligonio krū
tinė, susispaudžia plaučiai ir 
laukan išstumia jau panau
dotą orą. Tos pumpos vei
kia be sustojimo, dieną ir 
naktį, varydamos orą į dėžę 
ir vėl jį ištraukdamos, pa
našiu tankumu, kaip ’kad 
žmogus natūraliai kvėpuo
ja.

Tokie jaunikio Fredo Sni- 
te’o geležiniai plaučiai kaš
tuoja desėtkus tūkstančių 
dolerių; vien parvežimas jo 
iš Chinijos panašioj “plau- 
činėj” dėžėj lėšavo $50,000.

Bet jo tėvas yra milionie- 
rius.

Šį gegužės mėnesį Fredas 
Snite, gulėdamas geleži- 
nuiose plaučiuose, nuvažia
vo net į Lourdes, Francijoj, 
tikėdamasis, kad gal toj 
garsioj atlaidų vietoj atsi
tiks jam stebuklas, kad jis 
galėtų pats natūraliai kvė
puoti. Bet stebuklo neįvy
ko. O ši kelionė kaštavo 30 
tūkstančių dolerių.

Kaip pirm kelionės į “ste
buklingąją” vietą, taip ir 
po jos Fred Snite tik labai 
retai mėgina pakvėpuot 
pusvalandį pats, be geleži
nių plaučių pagelbos.

Geriausi gydytojai spe
cialistai daro viską, ką tik 
mokslas žino, idant sugrą
žint jam natūralų kvėpavi
mą; bet ar pavyks, tai ne
žinia.

Hitleris Planuoja Pa- 'J 
vergt Vengriją, Netu
rinčią Stiprią Draugą
London. •— Anglijos val

džia pripažįsta, jog Vokie
tija gali pavergt sau Ven
griją. Nes Vengrija neturi . 
jokio užtikrinimo, kad An
glija ar Franci j a gintų ją 
nuo nazių. Hitleris gi, pa- 
sij ungdamas Vengriją, la
bai sustiprintų savo kariš
kas pozicijas žygiams prieš 
Lenkiją, Rumuniją ir Jugo
slaviją.

Anglijos valdininkai su
pranta, kad ateinančiame 
pasimatyme tarp Vokietijos 
užsieninio ministerio von 
Ribbentropo ir Italijos už
sienių ministerio G. Ciano 
bus svarstomas faktinas 
Vengrijos prijungimas prie 
Vokietijos.

Vokietijos naziai stengia
si patraukt savo pusėn Ven
grijos valstiečius, žadėda
mi griežtai apkapot did
žiuosius Vengrij os dvarus ir 
padalint jų žemes kaimie
čiams. 

______________
Karščiuose Reikia Vartot 

Daugiau Druskos
—

Washington. — Vasarą 
per karščius žmonės bepra
kaituodami praranda daug 
druskos; todėl karštam ore 
jie turi ir vartot daugiau 
druskos su valgiais bei gė
rimais, sako Viešosios Svei
katos Tarnyba. Jeigu žmo
gus neatpildo sau tiek drus
kos, kiek išprakaituoja, tai 
užsidaro prakaitinės kūno Į 
skylutės, ir todėl daugelis 
alpsta, kaip pareiškė vienas 
Viešosios Sveikatos valdi- J 
ninkas.
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jos pasienyn. Lenkija greitu laiku gali 
pastatyt iki 4,000,000 vyrų kovos laukan. 
Jos karo fabrikai dirba dieną ir naktį. 
Tuo kartu ji turi bendro apsigynimo su
tartį su Rumunija. Franeija ir Anglija 
sutikę ginti Lenkiją. Padėtis darosi, 
kaip tik tokia, kaip ji buvo pereitų metų 
rudenį čechijos klausime. Iš vienos pu
sės Hitleris ruošiasi prie užpuolimo. Iš 
antros puolamoji pusė yra gan stipri ir 
jeigu tik priešinsis, tai naziai išsisuks 
dantis.

Dabar klausimas, ką darys Franeija 
ir Anglija? Ar jos ir vėl atliks antro 
Munich išdavystę? Ar jos išduos Lenki
ją, kaip išdavė Čechoslovakiją? Kelių 
mėnesių derybos Maskvoj, visokios pai
niavos susitarti su Sovietų Sąjunga, ver
čia manyti, kad Anglija ir Franeija ruo
šia antrą Munich. Bet jeigu Lenkija,bus 
išduota, tai kur dėtis tada Franci jai ir 
Anglijai? Kas tada su jomis skaitysis?

Amerikos ir Japonijos

Japonija Reikalauja Pamokos
Japonijos imperialistų provokacijos 

aiškiai rodo, kad jai reikalinga pamoka. 
Tai kruvinos provokacijos ant Sovietų ir 
Mongolijos sienos, tai bjaurūs žygiai 
Chinijoj. Ir tuo pat kartu Japonijos 
imperialistai šaukia, būk juos kiti

1 “skriaudžia.”
Japonija dar balandžio pabaigoj įtei

kė Sovietams protestą, būk Sovietai kliu
do japonų koncesijoms Sovietų saloj Sa
chaline gaminti anglį ir žibalą. Sovietai 
atmetė tą protestą ir ilgu pareiškimu 
įrodo, kad visame kame kalti japonai.

Japonijos koncesionieriai bėgyje sep
tynių mėnesių laiko net 457 kartus su
laužė sutartį. Pagal tą sutartį, jie turi 
duoti darbininkams unijines darbo sąly
gas, kokias turi Sovietų darbininkai, 
samdyti Sovietų piliečius ir tam tikrą 
skaičių japonų, suteikti abelnai tinka
mas darbo sąlygas. Japonijos darbinin
kai veržiasi ten dirbt, nes jiems daug ge
riau ir daugiau uždirba, kaip Japonijoj, 
bet koncesijų vedėjai grūda daugiausiai 
japonus fašistus ir karo specialistus, nes 
savo šalies paprastus darbininkus neįlei
džia.

Japonijos koncesionieriai neapsaugoja 
žibalo ir anglies darbo vietas nuo gaisrų, 
ko reikalauja sutartis. Todėl nemažai 
buvo gaisrų. Kadangi šachmatiškai yra 
Sovietų aliejaus šaltiniai ir išrandavoti 
japonų koncesionieriams, tai tas sudaro 
ir Sovietų žibalo šaltiniams pavojų. Į 
trumpą laiką buvo 96 darbininkų sužei
dimų.

Japonijos imperialistai pradėjo gaben
ti ryžius ir gaminti munšainą, kas yra 
uždrausta. Dar daugiau, jie pradėjo ga
benti ginklus ir amuniciją. Vien pas kon- 
cesionierių Duche surasta 10,800 kilo
gramų (apie 30,000 svarų) sprogstančios 
medžiagos, kurią Sovietai sunaikino. Ja
ponų laivas “Totai-Maru” pereitais me
tais, lapkrity j, išstovėjo visą mėnesį 
prieplaukoj ir paskui nieko neiškrovęs 
grįžo Japonijon. Matyt, kad jis buvo taip 
pat atvežęs ginklų ir amunicijos, bet ma
tydamas, kad tuo laiku Sovietai pradėjo 
kratas, tai bijojo iškrauti. Japonai ne
sumokėjo Sovietams randų 892,457 ru
blių, neįnešė 5,981,625 janų už Mandžūri- 
jos gelžkelį, paėmė 1,647,750 janų rank
pinigių už tris laivus budavoti ir nei lai
vus nepabudavojo, nei rankpinigius, ne
grąžino. Jie atliko nemažai ir kitų niek- 
šysčių. Dabar Sovietų Sąjunga griežtai 
reikalauja atsiteisti ir laikytis sutarčių.

Tuščias Išdaviko Šauksmas
Pereitą gruodžio mėnesį iš dabartinės 

Chinijos sostinės Chungkingo pabėgo 
buvęs ministerių pirmininkas - Wang 
Ching-wei. Dabar jis atsirado Cantono 
mieste, kurį laiko užėmę japonai. Tas 
išdavikas išleido manifestą ir per radio 
šaukiasi į Chinijos žmones ir kareivius, 
kad nustotų kariaut prieš Japonijos im
perialistus ir jiems pasiduotų. Savo at
sišaukime generolą "Chiang Kai-sheką 
apšaukia “parsidavėliu,” “komunistu” ir 
kitais vardais.

Vienok, mes esame tikri, kad išdaviko 
Wang Ching-wei balsas bus tuščias 
šauksmas tyruose. Chinijos liaudis jau 
ne vieną tokį gaivalą nudėjo. Ir šis su
tvėrimas bijosi chinų žmonių, jis tik sė
dėdamas už japonų durtuvų sienos per 
radio šaukiasi į chinus, kad jie eitų jo 
išdavikiškais keliais. To nesulaukti!

Ar Ilgai Taip Bus?
Bet ar ilgai Japonija ga

lės ištesėt pirktis Amerikoj 
reikmenis? Japonijos auk
so rezervai jau visai susi
traukė ir ji nekažin kiek 
galės atvežti į Ameriką. Gi 
kaip matome, ji du kartus 
tiek perka, kaip Amerikoj 
parduoda, tai tas mažina 
jos aukso rezervą ir New 
forke. Jeigu bendra aukso, 
sidabro ir tavorų vertė bu
vo $138,056,000, tai turint 
mintyj, kad į penkis, mėne
sius pirko už $96,290,000, 
tai Japonijos aukso rezervo 
New Yorke jau lieka tik 
$41,766,000. Gi reikia su
prasti, kad nuo birželio pir
mos dienos iki dabar dar la
biau sumažėjo tas rezervas.

Kas gi lieka Japonijai da
ryti, kad gavus Amerikoj 
tavorų, kada baigsis auk
sas? Reikia atvežti dau
giau.
tina. Yra kita išeitis: 
gali padidinti tavorų veži
mą į Ameriką, kad ant savo 
tavorų, visokių mažmožių, 
išmainyti Amerikos tavo
rus. Bet ar bus tam pa
reikalavimas ? Ar Ameri
kos kapitalistai norės įleis
ti daugiau Japonijos tavo
rų, kurie stums Amerikos 
tavorus iš rinkų? Beje, Ja
ponija pradėjo kelti kainas 

' ant žalio šilko, bet prieš tai

Ar Pasikartos Antras Munich?
Hitleris jau turi arti 3,000,000 vyrų 

ą. Ji koncentruojama prieš Lenki- 
Hitlerį atskrido Danzigo nazių 

Foerster tartis. Vokietijos nazių 
didelėmis raudonomis raidėmis 

prieš Lenkiją, kad reikia maršuot 
jos. Danzige suvažiavo nemažai na- 
Jie nesiskaito su Lenkijos teisė- 

tinėj ir kitur. Danzigo naziai 
lenką Jan Lipinskį 18 mėnesių 
, kuris reikalavo, kad naziai 

su muitine. Nazių spauda 
: “Saugokis Lenkija!... Pirmas 
kanuolės šūvis — tau mirtis! Ga-

Lenkijai!”
Tuo kartu Lenkijos liaudis prisiekia, 

ji kausis iki mirties, o iš Danzigo 
itrauks. Lenkija mobilizavus virš 

1,000,000 kareivių ir pastačius Vokieti-

Už ką Kaune Gali Būt Nubaustas
Neseniai lietuviški laikraščiai aprašė 

įvykusias muštynes Kauno gatvėj. Mo
teris su savo pocketbuku sumušusi poli
cininką. Moteris ėjusi kiton gatvės pu
sėn, ją pamatęs policininkas ir pareika
lavęs sumokėti kelių litų pabaudą, nes 
ji per gatvę ėjusi ne skersai, o įstrižai. 
Moteris ėmė gintis, kad ji ėjusi skersai 
ir pabaudą atsisakė mokėti. Tada polic- 
manas ją suareštavo ir ėmė tempti už 
rankos į nuovadą. Moteris pasipriešino 
ir savo pocketbuku sudavė per nosį tam 
policmanui. Žmonės, pamatę, kad mote
ris faituojasi su policininku, ėjo artyn 
pasižiūrėti. Kiti policmanai atbėgę iš vi
sų žiūrovų ėmė reikalaut mokėt pabau
das, nes Kauno gatvėse uždrausta bū
riui žmonių stovėti.

Kaune negalima saidvaku arba gatve 
eiti keturiese greta viens kito, už tai bū
si nubaustas. Negalima sustojus gatvėj 
kalbėtis. Negalima įstrižai per gatvę ei
ti. Bausti žmogų gali kiekvienas polici
ninkas. Tokia jau tvarka Lietuvoj, kur 
piliečio žodis nieko nereiškia. Pakaktų, 
rodos, jau tos gėdos, kuri kiekvienam 
lietuviui akis bado.

Lietuvoj Be Leidimo Negalima 
Uogaut ir Grybaut

Privačiuose dvarininkų miškuose kai
mietis negali pasirodyt. Ten jam už
drausta užeiti. Valdiškuose miškuose 
taip pat nevalia vaikštinėt. Ten nenu
važiuosi pakempinti ir palapinės nepa
sistatysi. Jei pamatys eigulys grybau
jant arba uogaujant, būsi suareštuo
tas ir nubaustas. Grybavimui ir uoga
vimui iš girininko reikia gaut leidimas, 
už kurį imamas mokestis.

Jungtinės Valstijos, pa- 
naikindamos 1911 metų pre
kybos sutartį su Japonija, 
atliko gerą žygį. Sekamas 
žygis gali būti —- visiškas 
uždraudimas išvežimo į Ja
poniją. Tas pakirstų to raz- 
baininko jėgas karui Chini
joj, nes dabar Japonija ant 
57 nuošimčių karo reikme
nis perkasi Amerikoj.

Kaip Vedama Prekyba?
Japonijos imperialistai 

Jungtinėse Valstijose sau 
reikmenis perka už auksą, 
sidabrą, arba gautus pini
gus už Japonijos tavorus. 
Kapitalistų įstaigos duoda 
Japonijai tavorus kreditan, 
bet, žinoma, tik tada, kada 
jos jaučia, kad tikrai gaus 
mokėti. Paimkime gale 
1937 metų Japonija pas 
Jungtinių Valstijų kapita
listus buvo gavus kreditan 
už $215,888,000 tavorų, tuo 
kartu jos auksas ir atvežti 
tavorai į Ameriką buvo ver
ti $197,112,000. Reiškia, 
kredito gavo daugiau, kaip 
turėjo savo vertės.

Šių metų pradžioj Japo
nija Jungtinėse Valstijose 
turėjo atvežto aukso $85,- 
227,000 vertės ir sidabro 
$2,587,000, bendrai $87,814,- 
000. Auksas ir sidabras bu
vo padėtas New Yorke, kai
po gvarantija už kreditus. 
Per penkis mėnesius, tai|jau kelia šilko fabrikantai 
Yraj nuo saus*° 1 dienos iki i protestą ir jieško šilko In-

1 d. Japonija įidijoj arba japonišką šilkąbirželio ’
Jungt. Valstijas atvežė 
$50,242,000 vartės savo įvai
riausių tavorų. Juos čia 
pardavė ir gautais pinigais 
mokėjo už sau perkamus 
tavorus. Jeigu sudėti į daik
tą aukso, sidabro vertę ir 
už gautus tavorus pinigus, 
tai Japonijos turto pasidaro 
$138,056,000.

Per tuos penkis mėnesius 
Japonija iš Jungtinių Vals
tijų pirko už $96,290,000 
tavorų. Taigi, kaip mato
me, Japonija veik du kartus 
tiek pirko Amerikoj, kaip 
čia pardavė. Todėl Ameri
kos kapitalistams tokis 
kupčius, kuris mažiau par
duoda, o daugiau perka, 
yra naudingas. Ir todėl A- 
merikos kapitalistai veda 
su Japonija biznį, nors jie 
puikiai žino, kad tas gelbs
ti Japonijai kariauti prieš 
Chiniją ir tvirtėti prieš pa
čią Ameriką.

teisė

■---------------------------------------------------

Ar ji turės? Abejo
ji

rajonunori pavaduoti 
(dirbtinu).

Iš to gali būti aišku, ko
dėl dabar net ponas E. T. 
Weir, American Iron and 
Steel, Ine., vedėjas, kuris 
tiek daug biznio darė ir da
ro su Japonija, jau stoja už 
embargo prieš Jponiją. Vie
na priežastis gali, būti ta, 
kad stambūs biznieriai ma
to, kad greitai Japonija ne
galės jiems užmokėti auk
su ir sidabru, o Japonijos 
tavorų už savo tavorus jie 
nelabai nori. Štai kas stu
mia Japoniją prie pralaimė
jimo karo Chinijoj — jos 
silpni finansai, jos bloga 
ekonominė padėtis.

Ką Japonija Perka 
Amerikoj ?

Kad valstybė galėtų vesti 
ilgą karą ir jį laimėti, tai ji 
turi turėti ne vien galingą 
armiją, laivyną, or laivyną,

bet žmonių pritarimą, už
tektinai sau žaliųjų medžia
gų, kurios reikalingos karo 
vedimui.

Japonijos imperialistams 
laikinai pavyko apgauti 
tamsią, užuitą japonų liau
dį ir sukelti ūpą prieš chi
nus. Bet tas ūpas jau nyks
ta, ne vien namie girdisi ne
pasitenkinimas karu, bet ir 
japonų armijoj reiškiasi su
kilimai.

Kas liečia Japonijos eko
nominę padėtį, karo reikme
nis, tai yra labai blogai. Ji 
visai neturi žibalo, jai stoka 
anglies, geležies, plieno ir 
kitų reikmenų. Veik visas 
žibalas, kurį naudoja Japo
nijos karo orlaiviai, yra ar
ba iš Sovietų Sachalino sa
los, arba iš Jungtinių Vals
tijų. Uždaryk tuos šaltinius 
ir sustos Japonijos visi or
laiviai, tankai, karo laivai, 
automobiliai.

Arba paimkime metalą. 
Japonija perka kuodaugiau- 
siai seno metalo, gelžgalių 
“scrap metai,” kuris yra pi
gesnis. Iš Jungtinių Valsti
jų 1937 metais, kada ji pra
dėjo pulti Chiniją, Japonija 
į šešis mėnesius laiko pirko 
1,090,000 tonų; 1938 metais 
—690,000 tonų ir šiemet 
nuo sausio iki gegužės 860,- 
000 tonų.

Arba paimkime medvilnę, 
kuri reikalinga ir apsirengi
mui ir parako gaminimui. 
1937 metais į penkis mėne
sius Japonija pirko 698,000 
boles; 1938—471,000 boles 
ir šiemet 360,000 boles.

Kaip matome, Japonija 
perka mažiau, ne todėl, kad 
jai tų reikmenų nereikia, 
bet ji bando kaip nors vers
tis su mažiau, nes kiekvie
nas tonas, kiekvienas pirki
nys mažina jos aukso rezer
vą, pigina popierinius pini
gus ir šalį stumia į bankru-

Kitokios Nuomonės
—Savo raštų įtaka jūs 

galite didžiuotis, — tarė 
Voltaire’ui kartą jo garbin
tojas. — Visa Europa yra 
sužavėta jūsų raštais.

—Su mano raštais yra 
taip pat, kaip vyrui su žmo
na, — skeptiškai atsakė 
Voltaire’as. — Visi žmonės 
mano, kad ji yra žavi, bet 
vyras, kuris ją geriau pa
žįsta, yra kitokios nuomo
nės.

—o— 
Suramino A e

—Tai tikrai puiki istori
ja, — taria vyras žmonai 
kelionėje, — juk aš pereitą 
savaitę išvažiuodamas už
miršau užsukti dujų įvadą 
virtuvėje.

—Gali labai nesirūpinti, 
ramina žmona, — gaisro 
pavojaus tikrai nebus, nes 
aš pamiršusi palikau atsuk
tą vandentiekio kraną.

—o—
Nusiminimo Priežastis
Gaurius sutinka 

čiulį Plaukių.
—Na, Plaukiau, 

toks nuliūdęs?
—Ko nenuliūsi, 

kambarį geltonai
randu savo kanarėlės.

—o—
Zarasų Apskrityje Tebėra 

“Gedimino Laikai.”
Neseniai apskr. savival

dybė rinko žinias apie aps
krityje esamus trobesius. 
Pasirodė, kad iš viso Zara
sų apskr. yra 65 gyv. namai 
be dūmtraukių, kuriuose 
gyvena 231 žmogus. Dau
giausia tokių namų užtikta 
Dusetų valse., būtent 24.

Iš laikraš. kronikos.
(Surankiota)

savo bi-

kodėl tu

išdažiau 
ir nebe-

Lenkai Turi Prisimint Cechus
Patarlė sako, nespjauk į vandenį, ku

rį pačiam reikės gerti. Pernai rudenį 
kai buvo draskoma Čechoslovakija, Len
kija ėjo išvien su Vokietija ir padėjo ce
chų respubliką sužlugdyti, pati pasi- 
glemždama teritorijos dalį. Dabar Hit
lerio dantys atgręžti į pačią Lenkiją, ku
ri Hitlerio planams panaikinti Čecho
slovakiją ištikimai tarnavo. Jeigu dabi\r 
tebebūt Čechoslovakija, kaip buvo, Len
kijos sienos būtų daug saugesnės buvę. 
Dabar Lenkijos trumparegiams pulki
ninkams tenka gerti tą vandenį, į kurį 
daug metų spjaudė. -

Čia mes suminėjome tik 
keletą žaliųjų medžiagų, ku
rias Japonija perka Ameri
koj. O ji perka daug. Dau
giau, kaip pusę karo reik
menų p e r ka Amerikoje. 
Kiekvieną dieną iš įvairių 
prieplaukų dešimtimis lai
vai plaukia į Japoniją su 
karo medžiagomis. Jeigu tik 
Jungtinės Valstijos uždary
tų savo prieplaukas,- nu
trauktų prekybą, tai į kele
tą mėnesių Japonijos karo 
avantiūrai būtų galas ir už
viešpatautų ramybė Toli
muose Rytuose.

Prie to, laipsniškai stu
mia Japoniją bankrotas. 
Bet ji turi dar ilgokam lai
kui galimybės iš jo išsisuk
ti apiplėšdama Japonijos ir 
užimtos Chinijos gyvento
jus. Jeigu Jungtinės Vals
tijos įvestų prieš Japoniją 
embargo (draudimą) išve
žimui/ karo įrankių ir me
džiagų, tai jos tuo ne vien 
Chinijai padėtų, bet padėtų 
ir pačios Japonijos gyven
tojams greičiau atsikratyti 
nuo Mikados ir fašistų gau
jos diktatūros. V. S.

Pažangus Demokratas Nomi
nuotas į Akrono Majorus

tau
savo šeima

Chicagoj
pabego iš Čechošlovakijos riaziu teroro, 
jo žmona išmėtė pro langą vaikus

ir pati užsimušė.

Akron, Ohio. — Nomina
cijose į šio miesto majorus 
gavo 10,000 balsų Wilford- 
as Bixler, rooseveltinis kan
didatas, laimėdamas daugu
mą balsų prieš atgaleivius 
demokratus. Bixler yra 
valstijos seimelio atstovas.
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Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Redakcijai: Štai koks ma
no klausimas: New Yorko 
valstijoj yra išleistas įsta
tymas, kuris verčia jauna
vedžius, prieš apsivedimą, 
pereiti sveikatos kvotimus, 
tai yra, ar jis ar ji bent 
neturi lytiškų ligų. Bet, da- 
leiskime, New-Yorko vals
tijos vaikinas ir mergina 
nuvažiuoja į kitą valstiją, 
kur tokio įstatymo nėra ir 
ten apsiženija. Paskui jie 
vėl sugrįžta į New Yorko 
valstiją. Ar jų tas šliūbas, 
svetimoje valstijoje gautas, 
esti vis tiek geras ir ar jie 
gali ramiai sau gyventi 
New Yorko valstijoje?

Senas Kavalierius.
Atsakymas

Mes negirdėjome, kad kas 
nors, apsivedęs kitoje vals
tijoje, būtų buvęs privers
tas iš naujo šliūbą imti 
New Yorko valstijoje. Tie, 
kurie nenori save pavesti 
daktarui ištirti, veikiausia 
ir patraukia šliūbą paimti 
ten, kur tokio įstatymo nė
ra. Bent taip galima spėti.

Bet jums nepatartume 
taip daryti. Nuo reikalavi
mo sveikatos reikalais ap
sirūpinti nereikia bėgti.

A
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LMS ŽINIOS
Mūsų Dainininkės

Birutė Ramoškaitė iš Hartford, Conn., 
pernai dainavo su Hartfordo Simfonijos Or
kestrą, kaip soliste. Tą pati pakartojo ir 
šiemet liepos pradžioje. Vietos laik
raščiai apie ją gražiai atsiliepė.

Šį mėnesį mūsų Birutė (sakau “mūsų” 
ne ji yra LMS narė) dainuos su Bridgeport© 
Simfonijos Orkestrą.

Ateinantį rudenį Birutė atvyks New 
Yorkan tęsti savo mokslą Juilliard Institute. 
Birutė bus Liet., Moterų Seimo koncerto so
listė—ji jau mokinasi specialę dainą, pa
rašytą moters kompozitorės Cicile Chami
nade.

------ o------
Lilija Kavaliauskaitė, brooklynietė, lie

pos 5 d. pakeitė savo pavardę. Tai įvyko 
Kanadoje. Dabar mūsų dainininkė jr LMS 
darbuotoja Lilija jau Mrs. Lillian F. Bun- 
kauskienė.

Varde LMS CK linkiu Lilijai ir jos gy
venimo draugui Pranui malonaus šeimyniš
ko sugyvenimo.'

------ o------
K. Menkeliūniūtė rašo iš Milano, Italijos, 

kad ji su savo draugu atostogavo Romoje. 
Juodu pasiruošę šią vasarą aplankyt Lie
tuvą.

------ o------
Parama Liet. Meno S-gai

Pereitą mėnesį LMS CK išsiuntinėjo laiš
kus ir blankas visoms savo vienetoms ir 
broliškoms organizacijoms, prašant jų fi
nansinės paramos. J tai jau atsiliepė šios 
organizacijos:

Jaunimo Choras, Montreal, Canada, pir
mieji grąžino blanką su $3.50. Aukas su
rinko darbuotojos J. Narusevičienė ir K. 
Liaukaitienė. Rugoja, kam permažai blan
kų pasiųsta.

ALDLD 139 kp., Coleman, Canada, grą
žino blanką su $2. Kp. sekretorius A. 
Grinkus žymi, kad auka nuo kuopos.

Juozas Daubaras, iš Athol, Mass., pri
siuntė $1. Musų senas veteranas Juozas 
visuomet pirmutinis pribūna su parama!

ALDLD 5 kp.,. Newark, N. J., per sekr. 
d. Paukštaitį prisiuntė metinę duoklę sumo
je $5.

LDS 8 kp., Newark, N. J., per ižd. C. 
Anuskį met. duoklių prisiuntė $5.

ALDLD 70 kp., iš Rockford, Ill., met. 
duoklių formoje prisiuntė $5.

Detroito Aido Choro sekretorė Aida Li- 
minskaitė rašo, kad jų choras šio mėn. 19 
d. turės “moori-lite” pikniką, ir tam tikro
mis “koncesijomis” sudarys finansų LMS 
paramai.

Waterburieciai, hartfordiečiai ir kiti 
Conn, valstijos menininkai žada LMS grei
tos finansinės pagelbos.

Worcesterio Aidas ir jo talkininkai, kaip 
pranešama, žada gražiai pasidarbuoti LMS 
naudai.

Moterų Kultūros Kliubas, Chicago, 111. 
rengiasi sulošti veikalą “Pavogtas Kūdikis” 
spalių 29 d., š. m. Apie tai praneša cho
ro mokytoja A. Petrutienė.

------ o------
Daugelis chorų ir šiaip organizacijos tei

raujasi, kokių dainų bei scenos veikalų ga
lima gauti Lietuvių Meno Sąjungos knygų 
sandėlyje. Tuo reikalu patariu įsigyti LMS 
išleistus katalogus, o tuomet žinosite, kas 
LMS centre randasi. Reikalaudami dainų 
ar scenos veikalų katalogo, prisiųskite 5c 
persiuntimo lėšų. Už katalogus mokėt ne
reikia.

Adresuokite: Liet. Meno S-ga, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. P. Balsys.

Pagerbtas A. Čechovas
Ryšium su A. Čechovo mirties 35-metinė- 

mis, SSSR Literatūros Akademija surengė 
Leningrade rašytojo rankraščių ir laiškų 
parodą. Parodoje daug Čechovo kūrinių 
leidimų, jų iliustracijos ir rašytojo laiškai 
poetams Polonskiui, Batiuškovui ir kitiems. 
Leningrado lektorijose ir kliubuose buvo 
surengtos paskaitos apie Čechovo gyvenimą 
ir kūrybą.

Taganroge, tuose namuose, kuriuose gimė 
Čechovas, įrengtas muziejus, čia lankytojai 
gali pamatyti daug įvairių daiktų (knygų, 
sąsiuvinių ir t.t.), kurie padeda susipažinti 
su berniuko Čechovo gyvenimu.

Mokytojos, kurios organizuotos j unijos 453 lokalą, dabar atleistos iš WPA darbų.

Naujas Remarko Romanas
Išgarsėjusio romano “Vakarų Fronte Nie

ko Nauja” autorius Erikas Marija Remar
kas ką tik baigė rašyti naują veikalą, pa
vadintą “Flotsam,” kuris pirmą kartą bus 
išleistas Londone.

Išleidęs “Vakarų Fronte Nieko Nauja,” 
Remarkas pagarsėjo visame pasaulyje, iš
vyko į Šveicariją ir apsigyvenęs prie Di
džiojo ežero dirbo žurnalisto darbą. Nuo 
dalyvavimo did. kare ir sužeidimo, Remar
ko plaučiai buvo labai nesveiki, todėl jis 
nutarė apsigyventi kalnuose ir tinkamame 
klimate.” >

Jis niekuomet nepolitikavo, bent tiesiogi
ne prasme. Bet Vokietijoje jo knygos buvo 
sudegintos už pacifizmą, o ir pats išpilietin- 
tas. Tuo būdu jis pasidarė emigrantas ir 
labai daug padėjo materialiai ir moraliai 
kitiems emigrantams iš Vokietijos.

Taipgi nežiūrint į pagarsėjimą ir turtą, 
Remarkas yra emigrantas. Tą jausmą jis 
pergyveno ir atjautė. Kadangi savo vei
kalams temas jis ėmėsi iš gyvenimo, todėl 
atjausdamas baisią emigrantų padėtį, para
šė apie juos.

Neseniai Remarkas lankėsi Amerikoje. 
Kai kurie laikraščiai parašė, kad jis ten 
nuvažiavęs Panamos išduotu pasu, kurį jis 
gavęs kaip garsus rašytojas. Bet Remar
kas tas žinias atšaukė ir pareiškė, kad A- 
merikon jis atvykęs su šveicariškais doku
mentais, išduotais žmogui be pilietybės.

Šis faktas yra svarbus, nes naujajame jo 
romane sudaro labai svarbią vietą kova dėl 
bet kokio paso. Jis vaizduoja, kaip pabė
gėliai eina nuo vienos sienos prie kitos, kaip 
kuri nors valstybė nakties metu įšmugeliuo-

ja juos į savo kaimyninę teritoriją, kaip ta 
kaimynė griebiasi visokių priemonių, kad 
nusikratytų nekviestais svečiais. Jie negali 
nei likti, nei kur nors vykti...jie žmonės 
be šalies.

Remarkas ir pasirinko savo veikalui te
mą iš šių keliaujančių legijonų gyvenimo.

Keletas trumpų žodžių apie patį Remar
ką. Turėdamas 18 metų, jis išėjo į frontą 
ir Flandruose net 5 kartą buvo sužeistas. 
Po karo jis ieškojo darbo. Iš pradžių buvo 
mokytojas, paskiau kapų paminklų kalėjas.

Paskiau dar su vienu darbininku jis pasi
darė vagabundas ir ėmė keliauti po Vokie
tiją, gyvendamas čigonišką gyvenimą. Da
bar jam atrodė gyvenimas kaip rojus.

Bet jo čigoniškas gyvenimas neilgai tę
sėsi. Jis labai pamėgo automobilius ir ėmė 
dirbti automobilių pramonėje. Jis rašinėjo 
straipsnius šveicarų spaudoje apie automo
bilius ir jų motorus.

Bet jis jau seniai galvojo apie knygos 
rašymą, todėl tam darbui ėmė aukoti kas
dien kiek galima daugiau valandų.

Paprastu pieštuku jis rašė kas vakarą ir 
per 4 savaites knyga buvo baigta!

Leidėjai knygą išleido beveik nieko ne- 
pakeisdami ir susilaukė didžiausio pasise
kimo. Per vienus metus Vokietijoje buvo 
išplatinta tos knygos daugiau kaip 1 mil. 
200 tūkstančių.

Pasisekimas turėjo ir savo blogųjų pu
sių. Jis neieškojo garbės ir išgarsėjimas 
sutrukdė jo ramų gyvenimą. Kol jis buvo 
nežinomas, galėjo daryti kas patiko, bet 
nebe taip buvo, kai pagarsėjo. J. š.

(Iš “L. ž.”)

L. M. S. Finansine Atskaita
• Nuo Sausio 1-mos dienos,<1939 pietų,,'iki 

Liepos 1-inos dienos/ 1939 metų . ?
ĮPLAUKOS ’’

Sausis
Bangos Choras, Toronto, Can., už 1938 duoklę, 

už LMS Suvaž. knygutes ir dainas ..... $7.20
Drg. A. Šoliūnienės, West Haven,- Conn., už

“Nebaigtą Kovą” ..........  3.25
Už “Dainų-Daineles” ...................................................25
Auka nuo LDS 125 kp., Lawrence, Mass............ 1.35
Balso Choras, Lowell, Mass., už LMS 8-to Su

važiavimo knygeles ...........................................  1.10
LLD 43 kp., už 7 kop. “Bosienė” ...................... 1.75
Aido Choras, Detroit, už vieną kopiją “Grigu-

tis” partitūra ....................................................  1.84
Drg. Sliekienės, Pittsburgh, Pa., už 10 LMS

8-to Suv. knygą ...................  1.00
Lyros Choras, Cleveland, Ohio, už setą veikalo

“Pus. Salomėja” ............................................... 3.67
Liet. Darb. Choras, Los Angeles, Cal., už opere

tę “Meilės Nuskriausta” ......................... 12.00
Mrs. M. Manson, Rumford, Me., už veikalus ....... 3.15
Aido Choras, Brooklyn, už 1938 duoklę ir už dai

ną “Jeigu Karas Rytoj” ...................   6.75

Laisvės Choras, Hartford, Conn., už 1939 duoklę 5.00 
Liet. Aido Choras, Chicago, Ill., už veikalą “Iš

dykus Pati” ir už 30 kop. LMS 8-to Su
važiavimo knygų ....................................... 5.00

A. Varaneckienė, Detroit, Mich., už kop. “Bau
džiavos Nuotakos” ...................................... 45

Čechovo vardo literatūriniame muziejuje 
yra daugiau kaip 700 jo bibliotekos knygų, 
susirašinėjimas su L. Tolstojum ir M. Gor- 
kiu.

Liepos 15 d. Taganrogo kraštotyros mu
ziejuje buvo atidaryta “Čechovo paroda.”

Parodas lanko labai daug žmonių, nes 
Čechovas iki šiol yra vienas iš populiariausių 
rašytojų SSSR.

Viso .........................................   $53.76
Vasaris

Liet. Liaudies Teatras, Brooklyn, N. Y., už 1939
m. duoklę ............................................................ 5.00

J. Narusevičienė, už kop. veikalo “Mirtų Vaini
kas” ............... .....................................................  2 70

LMS 4-tas Apskr., už Torrington Echo Choro
1939 m. duoklę ................................................. 5.00

P. Bokas, už kop. veikalo "Išdykusi Pati” ...... 2.00
Liet. Moterų Kul. Choras, Chicago, už dainas 2.45 
LKM Choras, Chicago, už 1939 m. duokles ir

už “Baudžiavos Nuotakos” ..........................10.22
Drg. Grabauskas, už dainas ...................................... 17
A. Sholiunienė, West Haven, Conn., už “Ne

baigtą Kovą” (muziką) ................................... 1.40
LLD 72 kp., Great Neck, N. Y., už veikalus ............50
LLD 39 _kp., Scranton, Pa., už veikalą “Aš

Numiriau” ............ .......... ............     1.30
Laisvės Mylėtojų Draugystė, E. St. Louis, Ill.,

už "Išdykusi Pati” ........................................... 2.50
A. Žilinskaitė, už muziką ..........................................35
Lyros Choras, Baltimore, Md., už dainas ............  7.03
Liuosybės Choras, Waukegan, Ill., duoklė už

1939 m.................................................................. 5.00
People’s Players, New Britain, Conn., duoklė

už 1939 m......... .................................................. 5.00
J. Mankauskas, Alliance, O., už dainas ................  2.15
Aido Choras, Montreal, Can., už 1939 duoklę 5.00 
Ignas Chužas, Lewiston, Me., už veikalą “Pus.

Salomėja” ............................................................ 2.50

Viso ...........................................................................$60.27

Kovas
G. Kazakevičius, už dainas ..........................................50
Pirmyn Choras, Great Neck, L. I., už dainas 2.34 
O. Radzevičienė, Wilkes Barre, Pa., už “Dainų-

Daineles” ir “Kaip Rašyti” ................................ 30
Sietyno Choras, Newark, N. J., už dainas ..........  2.60
C. P. Lackus, už pavienio narystę—duoklė už

1939 m.................................................................  1.50
A. Žilinskaitė, už kop. “Mūsų Dainos” ................. 40
Anna Burinskas^ Torrington, Conn., už veikalą .15 
K. žukauckienė, Newark, N. J., už dainą ............... 20
Biruta Ramoškaitė, už pav. narystę—1939 duoklę 1.50 
Anna Straukas, Chicago, už veikalus ................ .60
LLD 9 kp., Norwood, Mass., už veikalą “Gyvie

ji Nabašnikai”, ir dalį 1938 m. duoklės ....... 6.00
Laisvės Choro Stygų Orkestrą, Hartford, Conn.,

1939 m. duoklė .................................................. 5.00
Lietuvių Liaudies Teatras, Chicago, Ill., už 

veikalus ........................................................ 3.05
Echo Choras, Torrington, Conn., už veikalą .........35
LD Ratelis, Montello, Mass., už veikalus ...........  7.86

Viso ......................i............................................................. $32.35
Balandis

Liet. Liaudies Teatras, Brooklyn, už setą “Pus
seserė Salomėja” .................................................... $3.00
Lyros Choras, Cleveland O., už 30 kopijų

LMS 8-to Suv. knygelių ............................... 3.45
A. Žilinskaitė, už dainą ..............................................25
V. Waluk, už dainą ..................................................... 25
L. Kavaliauskaitė, už 1939 m. pav. narystės 

duoklę ir dainas ....................................... 2.63
B. Ramoškaitė, už “Dainų-Daineles” ....................... 25
Bangos Choras, Toronto, Can., už M. Petrausko 

paskaitą ir Liet. Himną ........................ 2.25
N.Pakalniškis, už 1939 m. pav. narystės duoklės 1.50 
B. Šalinaitė, už 1939 m. pav. narystės duoklės 1.50 
J. Sukackas, už 1939 m. pa. narystės duoklės 1.50 
J. Kuodis, už 1939 m. pavienio narystės duoklės 1.50 
J. Siurba, už 1939 m. pav. narystės duoklės 1.50 
I. Chiužas, už 1939 m. pavienio narystės duoklės 1.50
R. Mizara, už 1939 m. pav. narystės duoklės 1.50
S. Sasna, už 1939 m. pavienio narystės duoklės 1.50 
G. Stasiukaitis, Cliifside, N. J., už 1939 m. pav.

narystės duoklės ................................................  1.50
V. O. Wall, Scranton, Pa., už 1939 m. pavienio 

narystės duoklės ........................................  1.50
J. Daubaras, Athol, Mass., auka ............................  1.00
Bertha Klim, Great Neck, L. I., 1939 pav. na-

_ rystės duoklės ..................................  1.50
Ona Stelmokaitė, už dainas ...................................... 95
Aido Choro, Brooklyn, už 6 kop. “Song of

the Anvil” .......................................................... 1.10
Dr. A. Petriką, Brooklyn, už 1939 m. pav.

narystės duoklės ..............................................  1.50
V. Andriulis, Chicago, už 1939 m. pav. narys

tės duoklės ........................................................ 1.50
Jaunuolių Choras, Bridgewater, Mass., už kop.

“Minstrel Show” ..........................................  60
Echo Choras, Torrington, Conn., už veikalą ..............35
A. Kupstas, E. St. Louis, Ill., už “Dainų-Daine

les” ir persiuntimą ............................................35
L. D. Aido Choras, Chicago, už 1939 duokles 5.00 
Laisvės Choras, Hartford, Conn., už LMS 8-to

Suvažiavimo knygeles ..................................... 1.67
Dr. J. Repshis, Cambridge, Mass., už 1939 m.

pav. narystės duoklės ..................................... 1.50
Bangos Choras, Toronto, Ont., Canada, už dainas 5.47.
Lyros Choras, Baltimore, už 10 kop. LMS 8-to

Suvažiavimo knygelių ir už 1939 m. duoklės 6.15
People’s Players, New Britain, Conn., už pav.

narystės duoklės ir už dainas ...................... 2.40
A. Mureika, už pav. narystės duoklės 1939 m. 1.50

Viso $59.62
Gegužė

Bertha Galinauskas, Cleveland, pav. narystės 
duoklės 1939 m...........................................$1.50

B. Šalinaitė, už 5 kop. “Barcarolle” iš Tales of
Hoffman .................................................................. 55

Pelnas nuo paskaitos vakaro apie Žemaitę..........  2.60
W. Kubilius, Brooklyn, pav. narystės duoklės

1939 m................................................................... 1.50
A. Žilinskaitė, Brooklyn, pav. narystės duoklės

1939 m................................................................... 1.50
Liet. Jaunuolių Choras, Gary, Ind., už dainas 1.56 
D. Krūtis, Elizabeth, N. J., už pav. narystės

Prabėgomis
Nesusiranda. . .

“Laisvės” Jaunimo Skyriuj. 
(“Youth Section”), rugpjūčio 
4 d. laidoj, worcesterietis 
Retlaw Chinwell klausia:

“...Kas atsitiko su LMS 
2-ro Apskričio valdyba? Nuo 
atlaikymo pereitą balandžio 
mėnesį konferencijos So. Bo
stone, dar neturėta nė vieno 
posėdžio. Ar gi mes turėtu
me likviduotis?”

Išvardis (pronoun) “mes” 
duoda suprasti, kad Retlaw .* 
Chinwell irgi priklauso prie 
tų, kurių jis jieško. Jeigu 
taip, tai patariu Retlaw Chin
well’ui kreiptis prie Juozo 
Kižio, kuris save vadina 
“LMS Dist. Comm.” (žr. -lie
pos 4 d. “Laisvės” Youth Sec
tion). Kiek man žinoma, 
“judu” gyvenate po vienu 
stogu... ,

“Good Material”

Tas pats “Retlaw Chin
well” savo “ramblings’uose” 
rašo:

“Kadaise Lawrence’as tu
rėjo gerą chorą, bet dabar 
jie iškriko. Kaip išrodo, tai 
daug geros medžiagos dėl 
LDS (“a lot of good LDS 
material”)'. Kas yra LDS or
ganizatorium Naujojoj An
glijoj??? Get busy!...”

Reiškia, kur 'LMS chorai 
pakrinka, tai LDS organiza
torius tokiose vietose turėtų 
būt -“busy,” nes ten yra “a 
lot of good material” (daug 
geros medžiagos) dėl LDS. 
Kitaip sakant, ten, kur LMS 
chorai gerai gyvuoja, — me
džiagos dėl LDS nėra! To
kia “logika” vaduojantis, su- - 
prantama, reikėtų laukti VI
SŲ LMS chorų mirties, nes 
jie “kliudo” L D S besiplėti- 
mui. . . ' F ’į

Faktai Rodo Ką Kitą . .

Jeigu ištikrųjų LMS chorai 
kenktų LDS kuopų besiorga- 
nizavimui ir jų augimui, tai 
tuomet, suprantama, LMS 
chorams galima būtų palin-
kėt tik... išnykimo. Bet juk 
taip nėra. Gyvenimo faktai 
mums rodo visai ką kitą! De- 
sėtkus kolonijų galėčiau nu
rodyt, kuriose randasi stiprūs 
LMS chorai, o šalia jų susi-

duoklės 1939 m...................................................
B. Šalinaitė, už dainas ............................................ .'
LLR Choras, Norwood, Mass., už dainas ...........
Helen Poškus, Rockford, Ill., už dainą ................

1.50 
.50 
.85 
.12

tvėrė ir bujoja LDS kuopos. 
Chorai kaip tik ir fraternali- 
zuoja jaunimą, riša jį į krūvą

$12.18Viso

IŠLAIDOS

Viso $48.61

,..$37.90
$256.08

23.47
8.00

2.94
3.10

Viso ...........
Viso įplaukų

Neįvykus nė vienam
(Tąsa ant 4-to pust)

Vasaris
Drg. Rainienei už kelionę į Washington, D. C. 

(Tasa ant 4-to puslapio)

Baudžia- 
................. $7.10 

2.30 
1.50 
1.00 
3.00

Sausis
Krasaženkliai ir “index tabs” ir atvirutės .........$6.40
Kopija muzikos dėl operetės “Grigutis” .......... 1.75
Užmokėta P. Petrauskui už atspausdinimą 

“Cumako,” "Žiemos Daina,” ir “Sveiki Gy
vi, Draugai”, už popierą ir tt.................. :

Sekretorės alga ........................................................
Krasaženkliai ...........................................................
Flashlight ir receipt book ...................................
Nykopijavimas trijų kop. M. Petrausko paskaitos 
Nukopi ja vimas “Lietuvos* Himno” ......................
U, “Meilės Nuskriaustos” knygas ......................
“Kultūros” prenumerata .........................................
Telefono pašaukimas j Elizabeth, N. J. ir už 

telegramą Radio Kliubui, Chicago, Ill.....

“Tiesa” Sako Tiesą!

Pastarame “Tiesos” angliš
kame skyriuj rašoma:

“LMS (Lietuvių Meno Są
junga.—P. B.) yra organiza
cija, kuri aptarnauja daugelį 
chorų ir pavienių (plus ir 
LDS kps. — P. B.) muzika, 
scenos veikalais, etc. Ši taip 
svarbi lietuvių kultūriniam gy
venime įstaiga visuomet turi 
deficito ir šiuom tarpu krei
piasi į lietuvių dailę mylin
čius, kad jie ją paremtų. * 
Ačiū!”

Tai šiltas broliškos orga- ’ 
nizacijos organo žodelis! A- 
čiu!!
LMS 2-ro Apskr. Pastogėj. . .

Worcesterietis J. Kizys 
LMS 2-ro Apskr. vardu ir to 
paties apskričio adresu skel
bia sekamą:

Birželis
G. Stepankevičius, Detroit, Mich

vos Nuotakos” .....................
V. Walukaite, Brooklyn, N. Y., už dainas ...........
A. Rainienė, už pav. narystės duoklės 1939.m. 
Jaunimo Choras, Montreal, Canada, už dainas 
J. Karsokienė, Worcester, Mass., už dainas ......
G. Klimas, Brooklyn, už pa9. narystės duoklės 

1939 m.......... ................................................
Bangos Choras, Elizabeth, N. J., už duoklės dėl 

1938-1939 m...........................................10.00
Pirmyn Choras, Great Neck, L. I., už 1939 m.

duoklės ir “Minstrel” ....................................... 5.50
Aido Choras, Brooklyn, už 1939 m. duoklės ir

LMS Suvažiavimo knygas ...............................  6.00

ir priruošia dirvą dėl LDS 
augimo. Retlaw Chinw^ll’o 
teorija prilygsta ano “išmin
čiaus” teorijai, kuris kirto tą 
šaką, ant kurios pats sėdė-



(People’s Players)

Ketvirtas puslapis LAJS5M šeštadienis, Rugpj. i2, 1939

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

(LMS atstove i Taikos Kongresą) ............ ....$13,00
Lietuviško kostiumo klišė ......................................  3.25
Sekretorės alga ............................................................. 8.00
Atvirutės ir popiera ..................................................... 100
Konstitucijos atspausdinimas ir susagstymas 31.86
Krasaženkliai .................................................................  150
Pasiuntimas Veikalo special delivery į Mon

treal, Canada .............................................................. 25
Nurašymas 4-rių kop. veikalo “Mirtų Vainikas 4.00

Viso ................................................................................ $62.86
Kovas

Krasaženkliai ................................................................ $ 4.90
Sekretorės alga ..............................................................10.00
Carbon paper, juodyla ir scotch tape ....................... 50
Išsiuntinėjimas Parodos Statemcntų ...................... 2.27
Drg. I. Chuzui už tris dainas (pagamintos

LMS-gai) ..................................................................10.11
Pagaminimas muzikos katalogo ...............................15.00
Už dainas ir jų persiuntimas drg. Jasilioniui dėl 

vertimo ...................................................................50

Viso ................................................................................ $43.28

Balandis
Krasaženkliai ......................................................................6.90
Sekretorės alga ............................................................. 8.00
Atvirutės ir receipt book ................................................ 40
Viršeliai dėl dainos “Neverkie, Motušė” ................. 3.06
Kom. Žilevičiui už parduotas dainas LMS-gai

(dalis mokesties) ...........................................20.13
“Song of the Anvil”, 10 kop....................................... 1.84
“Barcarolle”, 10 kop..................................................... 1.10
Prenumerata žurnalo “TAC” del N. Pakalniš

kio (vajaus dovana) ................................. 1.00
Prenumerata žurnalo “TAC” dėl J. Bowe

1.00

Viso ............................................................................. $43.43

Gegužė
Drg. W. Kubiliaus išlaidos; kelionė j Bostono

LMS Apskr. konferenciją .............................. ■$ 4.25
Sekretorės alga ............................................................... 8.00
Krasaženkliai ................................................................... 5.00
Prenumerata .žurnalo “TAC” B. Galinauskui .......  1.00
Prenumerata žurnalo “TAC” A. Žilinskaitei ........  1.00
Prenumerata žurnalo “TAC” W. Kubiliui ..............  1.00
Prenumerata žurnalo “TAC” B. Šaknaitei ...........  1.00
Drg. P. Pakalniškio išlaidos i Bostono LMS

Konferenciją ........................................................ 5.00

Viso ............................................................................... $26.25

Birželis
Krasaženkliai ................................ $ 2.00
Nurašymas dainų dėl drg. Merkiutės, Phila.

(“Tykiai” ir “Kur Bakūžė”) ............................ 1-00
Sekretorės alga ............................................................. 10.00
Nurašymas 3-jų kop. Minsterl Show (su kele

tą dainų) .................................  4.00
Atspausdinimas muzikos katalogo .....................35.70

Viso ..................................... .'......................................... $49.70
Viso išlaidų ............................................................... $274.13

SUTRAUKA
Per pusmeti įplaukų................................$256.08
Balansas nuo sausio .1, 1939 ................$ 37.48

Sykiu .....................................................$293.56
Per pusmetį išleista .............................. $274.13

Liepos 1, 1939, lieka ižde ........................ $ 19.43
P. S. Pas F. Grybą iš No. Adams, Mass., dar vis 

randasi likviduoto Iludsono Choro iždas—$30.00.
B. šalinaitė, Sekretorė.
A. Rainienė, Iždininkė.

Baltimore, Md. Nashua, N. H.

bet suvažiavime nebuvo nei 
vieno delegato. Tai didžiausia 
sarmata mūsų miesto darbi
ninkams. Sudėjus visas tris 
katmilės į krūvą, jose gal 
dirba apie trys tūkstančiai 
darbininkų. Ir niekas Jų ne
atstovavo tame suvažiavime.

Na, tai ką tie darbininkai 
mano? Kas gi kitas jiems 
būklę pagerins, jeigu jie pa
tys tuomi nesirūpina?

Ir tarpe lietuvių atsiranda 
blogų elementų, arba išdavi
kų. Jie skundžia bosams kitus 
darbininkus. Toks darbas yra 
labai piktas. Argi ne geriau 
būtų, jeigu mes visi kaip vie

nas stovėtume ir gintumėm 
savo reikalus ?

Nesakau, kad tik lietuviai 
užsiima tuo piktu darbu. Yra 
ir kitataučių išdavikų. Bet lie
tuviai pirmutiniai turėtų mes
ti tokį darbą ir būti susipra
tusiais darbininkais.

' Viską Patyręs.

Tokio, rugp. 10. — De
šimt tūkstančių japonų de
monstravo prieš Anglijos 
ambasadą, grūmodami an
glam.

"Gaukite "Laisvei” Naujų 
Skaitytoju.

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam

Rugpjūčio 2-rą dieną Lietu
vių Kriaučių Skyrius 218, 
A. C. W. of America, laike 
dvisavaitinį susirinkimą Lie
tuvių Svetainėj. 851 Hollins 
St. Peršaukus pastovių ko
misijų raportus, prieita prie 
biznio agento raporto. Biznio 
agentas V. Liuza raportą iš
davė gana aiškiai ir plačiai.

Iš raporto pasirodo, kad 
šapos, kurios dirba šapavą 
darba, dirba visu smarkumu, 
o labiausia tos, katros gauna 
darbą iš kitų miestų. Taipgi 
iš raporto paaiškėjo, kad ša
pų čermanai turi daug ne
smagumo su kai kuriais dar
bininkais kas link valandų. 
Nors unijos yra nustatyta 36 
valandų darbo savaitė, bet 

-----kr-iaučiai to nenori laikytis.
Jeigu tik gauna nuo čermano 
akių pasprukt, tai dirba net 
iki 7 ar 8 valandų vakare. 
Bet per tas ilgas valandas jei
gu uždirba dolerį kitą dau
giau, tai bosas tuoj bando 
numušti mokestį. Tuomet ta 
dalis darbininkų sukelia bai
sų triukšmą, kad jiem bosas 
bando pėdę numušti.

Draugės ir draugai kriau-: 
čiai! Mes taip darydami sau! 
būvį nepagerinsim. Mes pjau
nam gerkles sau ir kitiem ir 
kartu parodom savo nesu-j 
brendimą darbininkiškam vei-• 
kime. Mes daug kartų kal
tinam unijos viršininkus, kad 
jie mūsų reikalų nesutvarko 
kaip reikia. Iš dalies gal ir 
taip. Bet mes nematome pa-' 
tys savęs.

Pirmiausia susiklausykime i 
šapose, gražiai susijungkime 
darbininkišku solidarumu. O 
tada pradėkim bombarduot 
viręininkus už jų negerus 
darbus be jokio pasigailėjimo.

Užbaigus visus raportus, su
sirinkimas vienbalsiai nutarė 
pasiųsti protesto rezoliucijas 
Marylando senatoriam, kad 
jie neužgirtų tokių bilių, ku
rie darbininkam žalingi, kaip 
tai, Dempsey, McCormack, 
Tyding ir Smith biliai. Rezo
liucijos pasiųsta Lietuvių Sky
riaus 1200 narių vardu.

Juozas Deltuva.

N a z i ai Prikiša Lenkam 
"Šaudymus per Rubežių”
Danzig, rugp. 10. — Na- 

ziai pasakoja, kad Lenkijos 
rubežiaus sargai "šovę per 
sieną į du danzigiečius lau
ko darbininkus,” o kitoj 
vietoj "du Lenkų rubežiaus 
sargai kareiviai perėję per 
sieną į Danzigo pusę.”

Naziai pasipiktinę, kad 
lenkai iš priešorlaivinės ka- 
nuolės šaudę į Vokietijos 
"keleivinį lėktuvą, kuris 
(būk) per klaidą lėkęs pro 
I^enkijos prieplauką Gdy-

Žinutes iš šio miestelio
Darbai pastaruoju laiku 

čionai pradėjo pusėtinai eiti, 
ypas “katmilinės” dirba ge
rai. Kai kurios dirbtuvės dir
ba net trimis pakaitomis, tai 
yra, mašinos sukasi visas 21 
valandas.

Bet uždarbis labai mažas. 
O tas skubinimas dirbtuvėse 
tai nesvietiškas. Beskubinant 
ir nelaimių daug pasitaiko. 
Darbininkų apsauga labai 

įprasta. Daugelis mašinų nėra 
i apsaugotos. Pereitą savaitę 
j vienam darbininkui nukirto 
j vienos rankos du pirštu. Varg
šas nepajuto, kaip nukirto. 
Tik pajuto, kad karšta pasi
darė ir kraujas bėga. Jis tada 
suriko nesavu balsu ir kiti 
darbininkai prišokę padėjo 
kraują sulaikyti ir suteikė pa
tarnavimą nukentėjusiam nuo 
tokios nelaimės. Tokios nelai
mės neįvykstu, jeigu mašinos 
būtų apsaugotos. Bosai nepai
so darbininku sveikatos. Dar
bininkai turi reikalauti, kad 
visi pavojai jų sveikatai būtų 
prašalinti dirbtuvėse.

Kompanijos bosams moka 
bonus už padarymą daugiau
sia darbo. Tai šitie verčia dar
bininkus skubinti, neatsižvelg
dami į jų sveikatą. Per kom
panijų ir bosų godumą darbi
ninkai turi kentėti.

Nuo apdraudos kompanijos 
yra įsakyta, kad kiekvienam 
departmente būtų išrinktas 
komitetas iš trijų .^patų. Šis 
komitetas turi apžiūrėti, kur 
ir kas reikia pataisyti, idant 
išvengus nelaimių bei sužei
dimų. Tas komitetas turi ra
portuoti bosui, kas turi būti 
pataisyta. Bet bosas paima tą 
raportą ir sudaro jį savotiš
kai. Raportuoja, jog viskas 
tvarkoje. O kai pasitaiko ne
laimė, kai darbininkas esti su-j 
žeistas, tai bosas visą kaltę 
suverčia ant darbininko. Ir 
taip jis mulkina darbininkus.

• Kaltė ir pačių darbininkų, 
kad jie nesiorganizuoja. Ar 
ne laikas būtų darbininkams 
susiprasti? Pagalvokite, drau-

gai darbininkai.
Ar ne sarmata mums Našli

uos darbininkams, kad mes 
taip esame atsilikę. Gali būt, 
kad mūsų “katmilė” šiuo lai
ku yra didžiausia šioj valsti
joj-

Pora savaičių atgal New 
Hampshire valstijos katmilių 
darbininkų unija turėjo savo 
suvažiavima Concord mieste. 
Na, ir kas gi pasirodė tame 
suvažiavime? Ogi ve kas: su
važiavime buvo atstovai iš vi
su miestuku, kur tik randasi 
katmilės. Vadinasi, ten darbi
ninkai organizuoti. O mūsų 
mieste yra net trys katmilės,

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte..

PIKNIKAS
DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

20 METŲ JUBILĖJINIO PAMINĖJIMO!
Rengia ALDLD 9-tas Apskritys

Sekmadienį, 13 d. Rugpjūčio (August)
MARLYN PARKE

Skaitytojai dienraščio “Laisvės,” ir abelnai visi darbi
ninkai : Pagalvokime, ką mums davė dienraštis “Lais
vė” per tą 20 metų? Ir turim pagalvoti, kad tai mūsų 
pačių darbininkų palaikomas; be mūsų paramos nega
lėtų pasilaikyti, šitą prisiminę traukime su pilnu en
tuziazmu į šitą parengimą, kad galėtume sukelti žymią 

paramą. Dienraštis už tai mums atsimokės.

PROGRAMA BUS LABAI GRAŽI, ŽAVĖS 
PUBLIKĄ ŽINGEIDUMU

Atvažiuos iš Brooklyno žymūs dainininkai
Duetas draugų P. Grabausko ir A. Veličkos, solo 
drauge Lilija Kavaliauskaite, pijanistč d. Albina Dep- 
siūte. Taip pat dainuos d. St. Kuzmickas ir jo žmona, 
Shenandoah’riečiai, kurių malonūs balsai žinomi mūsų 
apylinkėj. Kalbės D. M. Šolomskas, ALDLD Centro 

Sekretorius ir “Laisves” redaktorius.•
Orkestrą gros šokiams iki vėlai naktį

Publika bus pilnai patenkinta valgiais ir gėrimais. 
Kviečiame kuo skaitlingiausiai atsilankyti.

Visiem užteks visko.
RENGIMO KOMISIJA.

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI 
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

STEAMBOAT INN -
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. \)Iūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

- DIENRAŠČIO LAISVĖS NAUDAI

Naktinis Piknikas prie Mėnulio Šviesos
Rengia Visos Waterburio Darbininkiškos I )raugijos

Pusė pelno nuo šio pikniko eis dienraščiui “Laisvei.” O kita puse draugijoms, kurios rengia šį išvažiavimą.

Įvyks Šeštadienį, Rugp. ‘M August
r ■" * j , ’ .

Lietuvių Darže už Lakewood Ežero, Waterbury, Conn.

PRABĖGOMIS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

(2-ro Apskr. —P.. B.) susi
rinkimui per ilgą laiką, aš 
esu priverstas Olympia Parke 
pikniko vietą užleisti rugsėjų 
17 d. Aido Chorui.

“Sekantis LMS susirinkimo 
šaukimas dabar priklauso 
Norwood© Marytei, arba Pe
trui Yasikėnui. Prašau įsitė- 
myti ir tą padaryti!

“J. Kizys—
LMS Dist. Kom.”

Išrodo, kad LMS 2-ro Ap
skričio valdybos nariai žai
džia kokį tai hide-and-seek. 
Jie negali vienas kito susi
rasti .. . Proncė.

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

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukimo duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų 

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

Merry Makers 
Orkestrą 

Grieš Šokiam

Įžanga 25c

Pradžia 7:30 vai. vaka
re ir tęsis iki vėlai 

nakčia.

Programa:

Vilijos Choras 
vad. K. Strižausko

Ensemble Aidbalsiai• .
vad. B. Šalinaitės

Trumpa Prakalba
P. Buknys, “L.” Adm.

Ensemble Aidbalsiai, iš Brooklyn, N. Y., dalyvaus progra
moje, vadovybėj B. Šalinaitės.

Gerbiamieji! Kaip matote, šis po mėnulio šviesa išvažiavimas bus gražus ir įspūdingas. Dainuos 
ENSEMBLE AIDBALSIAI iš Brooklyn, N. Y. Tai grupė s puikiai išsilavinusių dainininkų, kuriam 
vadovauja kompozitorė panelė Šalinaitė. Taip gi dainuos mūsų vietinis VILIJOS CHORAS ir bus ki
tokių įvairumų programoje. Apart puikios programos šiame piknike bus daug svečių iš Brooklyno ir 
Bostono apieliųkės. Būdavo ir kitais metais, o šiemet tai dar daugiau bus. Todėl visos Connecticut 
valstijos kolonijos privalo skaitlingai dalyvauti.

Čia taipgi bus vietinis kalbėtojas, kuris aiškins įvyksiantį miesto referendumą. Balsavimas bus 3 
d. spalio, 1939. tai bus išsprendimas ar norime, kad miestą valdytų čarteriuotas manageris, ar nori
me, kad būtų po senovei.

j
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YONKERS, N. Y.
Žinios iš Mūsų Kolonijos
Pagaliau tapo pasirašytas 

kontraktas tarpe CIO unijos 
lokalo 122 ir Alexander and 
Sons Carpet Co. Darbininkai 
gauna 5 procentus atgal iš 
7 procentu, kuriuos kompani
ja buvo numušus metai atgal. 
Nors unija dėjo pastangas 
gauti atgal 7 procentus, bet 
nepasiseko. Mat, streiką da
bar šaukti nepatogu, o kitaip 
kompanijos nepriversi. Dar 
neganėtinas skaičius darbinin
ku priklauso unijai.

Taigi, atgavome tiktai 5 pro
centus. Be to, kompanija mo
kės 5 procentus ekstra tiems, 
kurie dirbs vidurnaktinę pa
kaitą. Laimėta viena savaitė 
vakaciju, laikas ir pusė, jeigu 
dirbs virš 40 valandų į savai
tę. Kurie ateis į dirbtuvę ir 
turės grįžti namo, gaus mokė
ti už dvi valandas. Visokius 
nesusipratimus turi tuojau 
spręsti unijos ir kompanijos 
atstovai.

Tai visgi pusėtinai laimėta 
dėl darbininkų. Būtų buvę 
daugiau laimėta, jeigu visi 
darbininkai stotų išvien. Bet 
taip nėra. Taip vadinama 
“Independent unija” ir ant 
toliau pasilieka ardyti darbi
ninkų vienybę. CIO unijistai 
turės daug dirbti, pakol su
naikins šitą darbininkų ne
prietelių. X. Audėjas.

— O—
Kliubo Išvažiavimas

Lietuviu Piliečiu Kliubas 
turės išvažiavimą ant St. 
Nick’s pievos, šį sekmadienį, 
rugpjūčio 13 d. Piknikas tę
sis -visą popietį iki vėlumui 
nakties. Valgiai ir gėrimai 
bus duodami už įžangą. O 
įžanga visai maža, būtent, 
vienas doleris vyrams, 50 cen
tų moterims, vaikams žemiau 
15 metų tik 25 centai. Gi 
tiems, kurie turi šimtą metų 
amžiaus, viskas perdėm bus 
veltui.
'Pasarga: Važiuodami, pa

imkite gatvekarj No. 6 ir va
žiuokite iki galo linijos. Ei
kite tiesiai pirmyn ir už de
šimties minutų rasite prastą 
kelią po tiesiai. Tuojau bus ir 
išvažiavimo vieta.

Kviečia visus,
Komitetas.

NOTICE is hereby Riven (hut License No. 
F.B 903 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
842 Franklin Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEN. MARGOLIES & SOL. KRAMER 
812 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTtČE iš hereby given that License No? 
RL 7972 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Be
verage Control Law at I Ridgewood Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the promises.

ANTON MATZK EWITZ 
JOSEPH STANCH1US

I Ridgewood Ave., Brooklyn. N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
GREAT NECK, N. Y.

Liet. Literatūros Draugijos 72 kp. 
j bendrai su T.D.A. 48 kp. susirinki
mas įvyks pirmadienį, 14 d. rugp. 
(Aug.), 7:30 vai. vakare, Kasmočių 
Salėj, 91 Steamboat Rd. Šis susirin- 

. kimus yra labai svarbus, turime at
likti nominacijas Centro Komiteto, 
reikia būtinai užsimokėti duokles j 
draugiją ir yra daug, dalykų aptari
mui. Tad prašome visų narių daly
vauti susirinkime. — F. B. L. ir 
F. K. (188-189)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 14 d. rugp. (Aug.), 
7:30 vai. ryte, 29 Endicott St. Ma
lonėkite dalyvauti visi seni nariai ir 
atsiveskite naujų narių į susirinki
mą prirašymui į draugiją. Yra daug 
svarbių reikalų aptarimui, tad susi
rinkite laiku ir skaitlingai. — A.W.

(188-189)

WORCESTER, MASS.
Amerikos Lietuvių Kongreso Wor

cester Skyriaus metinis piknikas 
įvyks šį sekmadienį, 13 d. rugp. 
(Aug.), Olympia Park, ant kranto 
Quinsigamond ežero, Shrewsbury, 
Mass. Kalbės SLA prezidentas adv. 
F. J. Bagočius; dainuos Aido Choras 
vad. Karsokienei ir grieš Kavecko 
Orkestrą iki vėlai naktį. Atsiminki
te, jog čionai ir alus yra elektra 
šaldomas. Atvažiavę patirsite jo 
skonį. įžanga veltui. 187-188)

MONTELLO, MASS.
Žiburėlio Draugijėles komitetas

rengia milžinišką pikniką su šokiais, 
šeštadienį, 12 d. rugp. (Aug.), šokiai

I DIABETIKAMS
“D-X” tabletčles,,turtingos mai

stingais mineralais, labai šarmiš- 
kos. Naikina rūkščių perviršį, 
“Stabdo cukraus kuopimąsi Dia- 
beteje” (cukraligėje); daro nerei
kalinga vartot insuliną, kuris yra 
negamtinis. Tai naujas moksliškas 
išradimas. Kaina: $1.00 už 100.
tabletčlių po 10 gramų.

STANLEY DIET SERVICE
20 metų patyrimų sveikatoj

57} Milton Avenue 
j AMSTERDAM, N. Y.

Naziu Orlaivių Linijos 
Pietinėje Amerikoje

Buenos Aires, Argentina. 
—Vokietijos naziai yra sa
vininkai bei valdovai dauge
lio orlaivių linijų Argenti
noj, Brazilijoj, Bolivijoj ir; 
keliose kitose Pietų Ameri
kos respublikose.

L ICE N SĖS ’ 
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE L hereby given that License No. I 
GB1032T hat; been issued to the undersigned 
to sell b-er at retail under Section 75 of Į 
the Alcoholic Beverage Control Law at l 
73 Pccatur Street, Borough of Brooklyn, | 
County of Kinus, to be consumed off the 
premises. 

MORRIS HOFFMAN
73 Decatur St. Brooklyn, N. Y. I
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11039 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Bcverauc Control Law at .
732 Franklin Ave., Borough of Brtxtklyn, I 
County of Kinus, to be consumed off the Į 
premises.

PATRICK QUIGLEY 
I Pat’s Food Stores)

732 Franklin Ave., Brooklyn. N .Y. I

NOTICE is hereby given that License No. I 
GB 4301 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail under Section 75 of ; 
the Alcoholic Beverage Control Law at i 
5603 Avenue L, Borough of Brooklyn, : 
County of Kinus*, to be consumed off the I 
premises.

LOUIS GREENSTEIN
5603 Ave. L. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4960 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2925 Avenue P, Borough of Brooklyn. 
County of Kinus, to be consumed off the 
premises.

MORRIS BLOCK 
d-b-a Block Bros.

2925 Ave. P. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 11000 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Howard Ave., Borouuh of Brooklyn. 
County of Kinus, to be consumed off the 
premises.

ISIDOR SEIFF
155 Howard Ave:, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
824 Saratoga Ave.. Borough of Brooklyn, ( 
County of Kings, to be consumed on the I 
premises.

HYMAN KING
, (King's Delicatessen)
324 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

I lelphijos I *iknikas
Naudai Dienraščio “Laisvės”

šis piknikas bus sekmadienį prieš Labor Day

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

G

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

G
Bus graži dailės programa, kurią pildys:

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.
Lyros Choras iš Baltimore, Md.
Bangos Choras iš Elizabeth, N. J.
Lyros Choras iš Philadelphia, Pa.

Prakalbą sakys R. Mizara
Diernaščio “Laisvės” Redaktorius

•
Piknikas prasidės 10 vai. ryte ir tęsis iki vėlai nak
čia. Kaip kitais metais, taip ir šiemet bus daug 

svečių iš kitų miestų.

Šis Didysis Philadelphijos Piknikas Bus

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA

Iš Brooklyn, N. Y., 10 busy važiuos į šį pikniką.

Jau dabar laikas užsisakyti busuose vietas.

Kaina $1.75 į abi pusi (round trip)

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar
I VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
II Savininkai
11 Geri Stoikai ir Kiloki Valgiai
■ Degtines, Vynai ir Alus
BI
■ I Vieta mašinom pastatyt. Si įstaiga
■ Į • yra skersai gatvę nuo Marine bu-
ĮB I (linko, arti Corona entrance į forus.
BB I Kl, \ 110-62 Corona Ave.

■ Į W J CORONA, L. L, N. Y.

III I - Telephone: Havemoyer 9-9115

nimai. Sąlygos jums pagal išgalių.

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO,. ODOS IR NERVŲ EIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI Mfiš- 
LAŽARNfiS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės į Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 
stovį he jokios jum prievoles. Daromi Kraujo ir 
šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi

IŠTYRIMAS DOVANAI

DR. L. ZINS (Praktikuojąs jau
27 Metus)

110 East 16 St., N. Y. Tarp 4th Ave. ir Irving Pl.
Valandos 10 A. M. iki 8 P. M. Sekmad. 10 iki 2

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvSro, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais! 
10-12 ryte

Estate of 

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESITE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

prasidės 8-tą vai. vakare. Sekmadie
nį, 13 d. rugp. (Aug.) piknkias pra
sidės 12 vai. dieną. |

Pelnas nuo Šio pikniko skiriamas 
palaikymui Žiburėlio Draugijėlės. 
Kurie tik norime palaikyti lietuvių 
tautą ir kalbą, privalome būti šiame 
parengime, turime rūpintis palaiky
mu lietuvių kalbos mokyklą dėl vai
kų. Todėl žiburėlio Draugijėlės Ko
mitetas kviečia visus atsilankyti į šį 
pikniką. — Komitetas. (187-189)

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 14 d. rugpjūčio, 8 v. v. Į 
Lietuvių Svet., 853 Hollins St. Visi! 
nariai kviečiami dalyvauti šiame su-l 
sirinkime, atsiveskite ir savo drau
gus. Turėsime plataus pasikalbėjimo 
kas link ateinančio “Laisvės” pikni
ko Philadelphijoj, kuris įvyks 3-čią 
d. rugsėjo. — A. V. (186-188) ,
H------------------------------------------------- n

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
i------------------  -----B

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.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

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

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn ‘‘Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyrų Siūtų, Lengvų ir Žieminių Paltų

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

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

štai kai kurios mūsų kainos!
Siūtai ar Ovcrkautai vertes $20.00, dabar...

Siūtai ar 0verkautai vertes $22.50, dabar..

Siūtai ar Ovcrkautai vertės $24.50, dabar..

$14.50
$16.50
$18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

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

Brooklyn, N. Y.

O VIENATINIS LIETUVIŠKAS 
ir j

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y,

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. ail day and night

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 

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

j Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*.

.VARPAS BAKERY 3642 Stagg Street Bronkljn. N. Y.
ŠKELBKITES "LAISVĖJE"”



šeštas puslapis LAISVĖ šeštadienis, Rugpj. 12, 1939
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Unija Prašo Majoro 
Pageltas

\ Liggetts vaistinių krautuvių Į 
darbininkai, CIO nariai, krei- Į 
pėsi pas majorą 
prašydami, kad

UNIJA BANKIERIŲ 
KLIUBE

Šiandien AF of L 
Unijų Paradas

ŠŪVIAI NE VISADA 
PAVOJINGI

PARDAVIMAI
Parsiduoda lotas Bayside, Long 

Island, 40x80 pėdų. Kokia 120 pėdų 
nuo kampo. Vertas $700, parsiduoda 
už $200. Aplinkui statomi nauji 
namai. Labai gera vieta pabudavot 
namuką. Tik II/2 mylios nuo Bayside 
Beach. Rašykite A. M., 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (187-189)

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

LaGuardia, i tarti.
* j ‘

jis imtųsi Į 
tarpininkauti jų deryboms su 
bosais ir padėtų išvengti strei
ko. Liggetts turi 67 krautu
ves šioj apylinkėj, su apie 
800 darbininkų.

Unija taip pat kreipėsi ir
Valstijinėn Tarpininkavimo 
Tarybom Skundžiasi, kad tos 
kompanijos darbininkai 
žiausia apmokami.

CIO tapo pripažinta 
bininkų atstove per Nac. 
bo Santikiu Tarybą pi 
tuose darbininkų balsavimuo-; 
se, liepos mėn.

Paskubusiam Ba n k i e r i ų 
Kliube, 120 Broadway. N. Y., 
pripažinta unija, pasirašė su- 

. Visi 222 ten dirbanti 
lavinti ir paprasti darbinin
kai nešioja unijos žymes. 
Gaus pakėlimą algų, atosto
gas su alga ir kitas lengva
tas. Unijizmo augimo gady
nėj, net pati didžiausių unijos 
nekentėjų sostinė nebeatsilai- 
kė prieš uniją, nors gana il
gai spyrėsi.

ma-

dar-
Dar-

Privertė Sugrąžint Darbą 
ir Atgavo Algą

Savo 76-tos metinės kon
vencijos proga, šios valstijos 
A F of L unijos turės didžiulį 
paradą, kuriame, apart dele
gatų iš visos valstijos, daly
vaus vietos lokalai ir ištisos 
šapos. Aprokuojama, kad 
maršuosią apie 150,000 unijis- 
tų, lydimi daugelio benų ir 
nešini šimtais įvairiausių iška
bų. Majoras LaGuardia ir AF 
of L prezidentas Green 
vausią paradui.

Maršuos Fifth Ave. 
15th iki 55th St. Prie
St. bus įrengta -pastolis; ten 
susirinks žymūs valdininkai 
tėmyti paradą.

Pirmadienį unijos turės sa
vo iškilmes Pasaulio Parodoj. 

Konvencija atsidarys antra
dienį, Hotel Commodore. Tar
pe daugelio žymių kalbėtojų 
bus majoras LaGuardia, se
natorius Wagner, industrijos 
komisionierė Miller, federalis 
Algų ir Valandų Akto admi
nistratorius Andrews.

vado-

nuo
4 2nd

išei-

nes 
su 
ter

nuožiūros ban- 
policistai palaikė 
banditus ir palei- 
link jų. Nei vie- 

Sykiu

Detektyvui d e Mario 
nant iš namo su de Martino, 
sugautu dėl 
ditizme, kiti 
juos abu už 
do 11 šūvių

iš jų nesužeisti.
de Martino sulaikyti Pe- 
Lashook ir Nicholas Mur- 
visi nepilnamečiai vyru- 
Manoma, kad jie esą iš 

ku- 
at-

kai 
grupės tų keturių vyrukų, 
rie apiplėšė 11 chiniečių, 
įminėjo iš jų $275.

Ofisų Unija, 
Darbo 
gelba, 

New Yorke mirtingumas dėl Lucille 
nelaimių šiais metais sumažė- darban 
jęs 1.99 nuošimčio.

Unija Pasirašė Sutarti
Ward Kepyklomis

SU

Kepėjų Unijos Lokalas 
tas pasirašė sutartį su Ward 
Baking Co. Gauna uždaros 
šapos sąlygas, 40 vai. savaitę 
ir kai kuriuos kitus pagerini
mus. Kompanijos kepyklose 
Brooklyne ir Bronx dirba anie 
1,100 darbininkų.

50-

Frank Bedell, 3446 Fulton 
St., nusišovė Jamaica Armo- 
rėj, kur jis buvo sandėlio 
prižiūrėtoju.

Prasikaltėlio Globėja 
13-kos Mėty

Brooklyno apskričio teisme 
prieš teisėją Dwyer pastaty
tas 16 metų berniukas, kal
tinamas buvęs sargu, kada ki
ti du apiplėšė krautuvininką 
ant $10 pinigais ir $100 ci- 
garetais. Teisėjas patyrė, 
kad šis vaikinuko pirmas nu
sikaltimas, nusprendė duot 
progą pasitaisyt. Jis paklau
sė, ar teisme yra jo motina. 
Atsistojo 13 metų mergaitė 
ir pareiškė, kad motinos nėra, 

’ bet “esu aš, jo sesuo.” Teisė
jas paleido vaikinuką sesers 
globon. Paaiškėjo, kad mo
tina buvus tain sujaudinta dėl 
vaiko prasikaltimo, jog nepa
jėgus būti teismabutyje.

Teks Apsieit be Gražinimo
Gražinimo Kultūros Unija, 

CIO, paskelbė streiką ir pa
statė pi kietus prie National 
Beauty Parlors, Tnc., triiu ša
pų, New Yorke, protestui dėl 
firmos nesilaikymo sutarties, 
taipgi dėl atleidinėjimo veik
lių uniiistu. Firma yra savi
ninkė dideliu gražinimo įstai
gų New Yorke, Brooklyne ir 
New Jersey.

San tikiu 
iškovojo 

Beyer 
prie

su Valstijinės 
Tarybos pa
savo narei 
sugrąžinimą

Interboro News 
Association ir atmokėjimą al
gos už nedirbtą laiką. Ji bu
vo pravaryta iš darbo už uni- 
jizmą du metai atgal. Ji su
tiko priimti ir jai atmokėta 
vienu atmokesčiu $825.

WPA Dainy ir Muzikos 
Programos Nemokamai

Ryt Jurginės Piknikas WPA Gelbsti Vaikams
Šv. Jurgio Draugijos pikni

kas įvyks jau rytoj, rugpjū- 
13-tą, Klaščiaus Clinton 

Betts ir Maspeth 
Maspeth. Piknikų ir

čio 
Parke, 
Avės., 
smagių šokių mėgėjai nesigai
lėsite atsilankę. Vieniems bus 
smagu po medžiais pavęsiau- 
ti, o šokėjams irgi nuobodau- 
ti neteks, nes grieš dvi orkes- 
tros — viena lietuviškus, kita 
amerikoniškus šokius. Įžanga 
tik 40c asmeniui.

FEINBERG IŠRINKTAS 
ILGW VEDĖJU

Unijų atstovų mitinge, per
eitą ketvirtadienį, Israel Fein
berg išrinktas Int. Ladies 
Garment Workers Unijos 
Jungtinės Tarybos manadže- 
riu vieton rezignavusio Isa- 
dore Nagler. Jis rezignavo 
po to, kada tapo išrinktas 
Kirpėjų Lokalo 10-to mana- 
džėriu pereitą vasarį.

Jungtinėj Taryboj priklau
so 9 a matin ės unijos moteriš
kų drabužių industrijoj. Šioj 
apylinkėj- turi 35,000 narių.

WPA administracija prane
ša, kad New Yorko Miesto 
vasarines žaismių mokyklas 
per liepos mėnesį kasdien lan
kė 3,500 vaikų. Mokyklų 
programa yra taip suderinta, 
kad vaikai vienu ir tuo pačiu 
sykiu dirba ir linksminasi.

Šiemet, dėl numažinimo 
federalių paskyrų, tų moky
klų programa žymiai susiau
rinta. Tik 15 tokių mokyklų 
veikia per vasarą. Jos įsteig
tos tirštai apgyventuose cen
truose, kur dėl blogų gyve
nimo sąlygų būna aukštas 
skaičius vaikų prasikaltėlių, 
šie—jau šešti metai, kaip vei
kia tokios mokyklos.

Prie visu tokių 
įsteigta WPA Vaikų 
mo Projektai, kurie
šiltus, maistingus pietus bied- 
nuomenės vaikams.

Meno mylėtojai gali pasi
klausyti WPA Muzikos Pro
jekto nemokamai teikiamų 
programų sekamose vietose:

Federale Simfonijos Orkes
trą grieš Brooklyno Muzėjuj, 
Eastern Parkway, rugpjū
čio 13, 1:30 po pietų.

Federale Šokių Orkestrą 
No. 2 grieš Prospect Parko 
piknikų vietoj rugp. 14, 8:30 
vakaro.

Federalis Trio bus East 
New Yorke, 645 Sheffield 
Ave., rugp. 14, 8 vai. vakaro.

Pasaulinėj Parodoj, WPA 
Bildinge, Federal Civic Or- 
kestros programa bus sekma
dienį ir pirmadienį 4 vai. po 
pietų. Federal Madrigal Sing
ers duos programą sek m., 1 
30 p. p.

WPA nemokamos progra
mos būna ir kitose miesto da
lyse: Bronx, Manhattan,
Queens.

NEGRAS MAJORAS KALBĖS 
APIE BUTŲ PROBLEMA

Pikietavo Viešbutį
Apie 200 darbininkų mar-’ 

šavo prie Hotel Algonquin, 
59 W. 44th St., protestui 
prieš savininkų atsisakymą 
pasirašyti sutartį su Viešbu
čių Amatų Taryba, AF of L. 
Unija imasi veiklos prieš 40 
viešbučių, vilkinančių pasira
šyt sutartis.

m

mokyklų
Maitini- 
suteikia

Išgelbėjo iš Degančio
Laivelio

Jacoma, 40 pėdų laivukas, 
eksplodavo ir užsidegė neto
li Orchard Light, Staten Is
land. Ugnis užstojus įėjimą 
kambarin, kur sudėta saugu
mo diržai, ant denio rasta tik 
3 diržai, o keleivių 
Su diržais nuleista 
rys ir 1 vyras. Kiti 
likosi ant denio ir 
pėdų atstumo j nuo

buvo 7. 
2 mote- 
4 vyrai 

kentė 6 
liepsnų.

Juos visus spėjo išgelbėti 
vininkai. Laivelis nudegė 
pat vandens paviršiaus.

zu
iki

metų

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas ant far- 

mos, būtų gerai, kad mokėtų karves 
melžti. Turiu 50 akrų sodą, tai da
bar didžiausias darbas obuolius rink
ti. Rūmas ir valgis, darbas pastovus 
geram vyrui. — Joe Shabas, 3881 
Green Lake Rd., Walled Lake, Mich.

(187-189)

REIKALINGA patyrusių moteriš
kių avių žarnų atrinkimui. Gera mo
kestis, darbas nuolatinis.

Gera mokestis pradžioje darbo ir 
darbas nuolatinis. Sayer Co., Inc., 
356 West 11th St., New York City, 
N. Y. (183-188)

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

“LAISVES” SPAUSTUVĖ
, Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, SavininkasPrielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN, N. Y.
Gerai Patryę Barberiai

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508
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IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST

s
s

E

E

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokią gėrimą, degtinių, konjaką ir skanaus 

alaus pas Sutką yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonai EVergreen 7-1661

l

Lawnside, N. J., majoras 
E. J. Still, vienintelis negras 
majoras rytinių valstijų mies
telyje, atvyksta šį sekmadie
nį kalbėt Baptist Temple, 20 
W. 116th St.,' N. Y. Jį pa
kvietęs tos bažnyčios klebonas 
Coles. Majoras kalbės apie 
miesto planavimą, susiedijos 
sveikatą, ligonių ir vaikų prie
žiūrą.

h Su majoru Still atvyksianti 
ir visa Miesto Taryba, kurios 
nariais taip pat yra visi ne
grai.

Lawnside . buvęs įsteigtas 
vergijos laikais kaipo stotis 
garsaus Požeminio Gelžkelio, 
centras slaptųjų kelių, kuriais 
gabendavo vergus pabėgėlius 
į laisvąsias šiaurines valstijas 
ir Kanadą. Miestelis turi 1,- 
500 gyventojų, daugiausia ne
grų. Still išrinktas majoru 
pereitais metais.

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame- 

Rei-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalu! esant ir 
p a d i d inu tokio 

ET dydžio, kokio pa- 
V geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marlon St., kamp. Broadway512

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

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

Lietuviu Restaurantas
BAR

Mlfne
ir GRILL

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(šaldytuvai Nužemintam Kainom)

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

langinė dėžė.

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

i showroom (parodos kambarį).
Visokių išdlrbysčlų šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžlausį šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 į mėnesį. Pamąstyklt! 

Juk tai pigiau, negu kad ice-box’is 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.

1

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

([iquor# 664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Lucy Bertucch 13 
mergaitė, kuri išgelbėjo ber
niuką nuo paskendimo, sako, 
kad ji tai galėjo atlikti dėka 
miesto įsteigtam prūdui, kur 
ji išmoko plaukt.

Mrs. Osburn, Staten Island 
slaugė, kuri buvo išteisinta 
po užmušimo policisto, sulai
kyta po $1,000 kaucija už 
sumušimą tėvo.

Nainy Rakančių Krautuvė
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Gerbiami Brooklyno Lietuviai ir Lietuvaitės!
Turime už garbę pranešti Tamstoms, kad Lietuvių 

Draugystė Švento Jurgio rengia

62-rą METINĮ PIKNIKĄ
Įvyks šį Sekmadienį, Rugpjūčio 13 August

Prasidės 2-rą valandą po pietų.

BUS KLAščIAUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Ave. Maspeth, N.

Įžanga 40 centų asmeniui 
Grieš dvi orkestros netik lietuviškus ar amerikoniškus šokius, I 
srinktus iŠ viso pasaulio vėliausius šokius. Viena orkestrą bus Drau
gystės .nario Prof. J. -Navicko Nakties Pelėdų Orkestrą; antra tai 

Prof. V. Retikevičiaus.
Tad, gerbiami lietuviai ir lietuvės, jauni ir pagyvenę, visi širdin

gai kviečiami atsilankyt į mūsų parengimą. Atsilankydami į mūsų 
pikniką patys pasilinksminsite ir mūsų organizaciją paremsit mora
liai ir medžiaginiai.

Draugystė ftv. Jurgio yra tūkstantinė nariais pašalpinė organizaci
ja, taipgi ji yra sušelpus tūkstančius našlių ir našlaičių per daug 
savo gyvenimo metų.

Tad, Gerbiami Lietuviai, dar kartą kviečiam atsilankyti j mūsų 
rengiamą pikniką.

Su draugiška pagarba, kviečia pikniko Rengimo Komitetas.
SEKR. CH. NEČIUNSKAS.

f
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Kanale, prie Pacific St., ras
ta kūnas vyro apie 35 m., 5 
pėdų 10 colių aukščio, apie 
190 svarų svorio. Tarp kitų 
marginių (tattooes) ant jo, kū
no randasi raidės “P. B.”

šešiolika šeimynų, 154 Nor-. 
folk St.
priešino mokėt po $3’ ir $4 
daugiau 
pataisų.
: endąs senąją skale.

N. Y., bendrai pasi-

rendos be įvedimo 
Savininkas pripmė

R. Rosado, 128 — 8th Avė., 
dienų 
iššau- 
buvus

N. Y., nuteista 15-ką 
kalėti už bereikalingą 
kimą gaisrininkų. Ji 
“truktelėjus.”

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

(Kampas Roebling St.)

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

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

tam
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"Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GftRIMŲ

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas 
EVergreen 7-6673




