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KRISLAI
Visi Draugai, Visi 

Svečiai.
Galinga Jėga.
Rinkimai ir Lietuviai.
Galima Pasikalbėti.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Dienraštis “Laisvė” turi ne
apsakomai daug gerų draugų ir 
prietelių. Tai parodo ir Pasau
linė Paroda. Beveik kasdieną 
Brooklynan atvažiavę lietuviai 
būriais užeina “Laisvės” įstaigą 
aplankyti, ją pamatyti. Apžiū
rinėja namą, mašineriją, ofisą, 
pasidžiaugia šios lietuviškos įs
taigos išaugimu, palinki dien
raščiui ir štabui gero.

Tai labai gerai ir labai gražu. 
Susidaro prieteliška, šilta at
mosfera. 

* * *
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SSRS Palaiko Taiką, 
Sako Intelektualai

 S---------------------------:

Norime pasakyti visiems lie
tuviams, kurie būsite Brookly- 
ne, lankysite Pasaulinę Parodą: 
Visi esate laukiami ir malonūs 
svečiai "Laisvės" pastogėje. 
Dum/s visiems atdaros. Visi 
kviečiami.

Jūsų pažiūrų niekas neklau
sia. Čia didžiulė lietuviška įstai
ga, lietuvių centais ir rankomis 
sukurta.

t * * *
New Yorko mieste prasidėjo 

New Yorko valstijos Darbo Fe
deracijos metinė konferencija.

I Ji buvo atidaryta milžiniška 
unijistų demonstracija pereitą 
šeštadienį.

New Yorko Darbo Federacija 
turi per milioną narių—tai dau
giau negu vienas ketvirtadalis 
visos Amerikos Darbo Federa
cijos.

Federacijos balsas daug reiš
kia. Jo turi klausyti ir politi
kieriai. Su juo negali nesiskai- 
tyti darbdaviai.

Tai galinga pažangos jėga. 
Darbo žmonės turi kuomi di
džiuotis.

* * *
, . O tas darbo žmonių balsas 

būtų dar garsesnis, jeigu darbo 
unijos būtų suvienytos. Gyvavi- 
vas dviejų organizuotų centrų 
(Federacijos ir C. L S.) ir daž
na kova tarpe dviejų rūšių uni
jų nei gero, nei garbės nedaro 
organizuotiems darbininkams.

Ar Federacijos konvencija tai 
rimtai apsvarstys? Laukiame ir 
vėliname.

* * *
Tuojau užklups ruduo. Beveik 

kiekvienoje valstijoje, beveik 
kiekvienam mieste įvyks valdi
ninkų rinkimai.

Kaip su lietuviais? Ką veiks 
lietuvių organizacijos? Ar jos 
vėl tokį svarbų demokratijos 
gyvenime įvykį praleis pro pir- 

’ štus?
.. Laikas šiuos klausimus imti 

• nagan. Reikėtų, kas nors ap
čiuopiamo veikti.

* * *
Kodėl gi negalima būtų pada

ryti spaudimą ant įvairių par
tijų, idant jos statytų ką nors 
ir iš lietuvių į valdvietes? Gali
ma ir reikėtų taip padaryti.

Liet, yra gerų ir gabių žmo
nių — pažangių, susipratusių 
žmonių, kurie, išrinkti valdinin
kais, nuoširdžiai užtartų darbo 
žmones, smulkius biznierius, 

! profesionalus, ateivius ir taip 
toliau.

♦ ♦ ♦
s Be to, svarbu visiems lietu
viams sutartinai paremti ir ki
tus kandidatus, kurie stovi už 
progresą, už darbo žmones, už 

I ateivių teises, už bedarbių in
teresus.

Į šį veikimą galėtų įsitraukti 
visos lietuviškos organizacijos. 
Jos turėtų susirinkti pasitarti. 
Iš anksto nereikia nustatyti jo
kios platformos. Ot, sueikime 
visi lietuviai ir pasitarkime rin
kimų reikalais.

Kai sueisime, atsiras minčių, 
pasiūlymų, patarimų, kuriuos 
bendrai apsvarstysime.

' ♦ ♦ ♦
Worcesteryj yra susikūręs 

lietuvių organizacijų politinis 
sąryšis, žingsnis gerojon pusėn.

1 Kažin ar nepravartų būtų ki-

New York.— Keturi šim
tai amerikonų universitetų 
profesorių, rašytojų, moks
lininkų, artistų, žymių ku
nigų ir inžinierių išleido 
pareiškimų, kad Amerika 
veiktų išvien su Sovietų Są
jungą dėlei taikos palaiky
mo pasaulyje.

Tą pareiškimą pasirašė 
Harvardo Universiteto pro
fesorius F. 0. Mathieson, 
New Yorko Universiteto 
profesorius H. P. Fairchild; 
pulkininkas ’ Raymond Ro
bins, buvęs galva Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Misi
jos Sovietuose; Columbijos 
Universiteto profesorė Do
rothy Brewster ir ilga eilė 
kitų žymių mokslininkų, ar
tistų, rašytojų, kunigų ir 
kitų intelektualų.

Jie pabrėžia, jog Sovietų 
Sąjunga širdingai stengia
si išlaikyt taiką; jie prime
na, kad Sovietai įkūnijo 
įvairių tautų lygybę, išau
gino darbo unijas iki 24 
milionų narių, įvedė visuo
tiną mokybą, plačiai atida
rė žmonėms duris į mokslą; 
uoliai skleidžia tarp gyven
tojų geriausią pasaulio li
teratūrą, pradedant nuo 
Homerio ir baigiant Thomu 
Mannu; aprūpino žmones 
ligoje, nedarbe ir senatvėje; 
istengiasi kuo sveikiausiai 
auklėt kūdikius, ir tt.

Be to, Sovietai vis labiau 
platina demokratines žmo
nių teises, kaip atžymi tie 
amerikiniai intelektualai.

Nežiūrint, ar kam ben
droji Sovietų politika patin
ka ar ne, tačiau, amerikie
čiai galėtų ir turėtu remt 
Sovietu taikos politiką, So
vietų dedamas pastangas iš
vengt karo, — kaip sako tie 
šimtai Amerikos intelektu
alų.

Išmistas apie Roosevelto 
“Užtikrinimą” Sovietam

Maskva. — Lenkijos laik
raščiai buvo paskleidę gir
dus, būk prezidentas Roo- 
seveltas parašęs “užtikrini
mo” laišką Molotovui, So
vietų komisaru pirminin
kui. Pasak lenkų spaudos, 
tai Rooseveltas “užtikrinęs, 
kad Amerika gins Sovietus” 
nuo Japonijos, jeigu Sovie
tai padarys karinę sąjungą 
su Anglija ir Franciia ir 
medžiaginiai rems Chiniją.

Bet tie Lenkijoj paskleis
ti girdai yra tik išmislas, 
neturintis jokio pagrindo, 
kaip sako Tass, oficialė So
vietų žinių agentūra.

Washington. — Amerikos 
kariniam oro laivynui da
bar lavinama 2,100 naujų 
lakūnų ir 19,000 mechanikų.

tiems miestams pasekti Worces- 
terio lietuvių pavyzdį?

THE LITHUANIAN DAILY

Ruoškimės prie va
salinių parengimų 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI
......  ' ■ .......... 1 "'"J -■

Žuvo 16 Žmonių su
Amerikos Lėktuvu «

------------------------------------------------------ —EJ 

Amerikos Jūreivis Maža 
Valtim Perplaukė Atlantą
Genoa, Italija. — Ameri

konas jūreivis Guy C. Ave
ry savo valtim laimingai 
perplaukė Atlanto Vande
nyną. Ta žėglinė valtis var
du “Miss Tampa” yra tik 
18 pėdų ilgio ir neturi jo
ki#“ motoro bei inžino. Ji
nai plaukė per vandenyną 
tik vėjų jėga.

Jūreivis Avery pirma bu
vo nuplaukęs j Bermuda, o 
gegužės 12 d. išplaukė iš 
Bermudos į Italiją.

22 ASMENYS ŽUVO, KAD 
PIKTADARIAI PAGADINO 

GELEŽINKELI
Reno, Nevada. — Kažko

kie piktadariai įlenkė gele
žinkelio bėgius (reles) „ke
turis colius vidun, ir taip 
įlenktus bėgius jie prikalė 
naujose vietose prie špalų 
per 30 pėdų prie pat Hum
boldt upės kranto. Taigi, 
greitasis naujoviškas trau
kinys, bėgdamas 60 mylių 
greitumu, toj vietoj iššoko 
iš bėgių. Keli vagonai nusi
rito į upę, ir taip 22 žmo
nės liko užmušti ir 60 su
žeisti.

Traukinys buvo “strym- 
lainytas”, Dieselio inžinais 
varomas ir vertas 2 milionų 
dolerių.

Submarinas “Squalus” Jau 
80 Pėdų Pakeltas nuo 

Jūros Dugno
Portsmouth, N. H. — Nu

skendęs Jungtinių Valstijų 
submarinas “Squalus” jau 
80 pėdų pakeltas; bet dar 
lieka 160 pėdų iki jūros pa
viršiaus. Submarinas kelia
mas milžiniškais pontonais.

Pakėlus “Squalusą” nuo 
dugno, jis buvo per mylią 
nutemptas į netokį gilų 
vandenį. Submarine tebėra 
kūnai 26 žuvusių jūrininkų.
Roosevelt Sveikina Kelian

čius Submariną Viršun
Prezidentas Rooseveltas, 

p 1 a u kdamas šarvuotlaiviu 
“T u s c a 1 o osa,” staptelėjo 
ties vieta, kur buvo nu
grimzdęs tas submarinas. 
Jis pagyrė už gerą darbą 
admirolą Cole ir kitus, ku
rie darbuojasi iškelt subma
riną į viršų.

Rumunijos Geležinkelio
Nelaimėje Užmušta 15

Bucharest, Rumunija. — 
Išvirto iš bėgių du vagonai 
greitojo traukinio, ir 15 as
menų tapo užmušta, o 43 
sužeista. Nelaimė įvyko ne
toli Rumunijos sostinės Bu
charest.

Lietuviai tęsia gelžkelj nuo 
to, kuris yra

Chamberlainjs Pasine
šęs PervesrDanzigo 

Kraštą Vokietijai
London.— Apglų laikraš

tis “Reynolds )News” tvir
tina, kad Anglijos ministe- 
ris pirmininkas Chamber-
lainas yra “pasirengęs par
duot Lenkiją.” Tas laikraš
tis rašo: į

“Jeigu Himleris įteiks 
Lenkijai -ultimatumą, rei
kalaudamas pripažint Dan- 
zigą Vokietijai, tai Anglų 
ministeris pirnfcninkas pa
siūlys sušaukt keturių vals
tybių konferenciją: Angli
jos, Franci jos, Vokietijos ir 
Italijos, išspręst tą klausi
mą. Yra stipraus pagrindo 
manyt, kad jis (premjeras 
Chamberlainas) taip dary- 
tų.

“O tokia konferencija bū- 
tų panaši į pernai sušauktą 
susirinkimą Muniche, kuris 
privedė prie Čechoslovaki- 
jos išdraskymo.”

Kai kurie kiti anglų laik
raščiai sako: Jeigu Danzi- 
gas ir būtų atiduotas Vo
kietijai, tuomi nebūtų iš 
Hitlerio nupirkta taika Eu
ropoj. Tik tada Hitleris su
silaikytų nuo karo, jei ma
tytų, jog Anglija ir jos tal
kininkai yra pasiryžę kovot 
prieš užpuolikus.

Su Širdžia Lauke Gimusi 
Mergaitė Jau Numirė

Manila, Filipinai, rugpj. 
gyvenus, mirė naujagimė 
mergaitė vardu Marijos 
Širdis Rafael, gimusi su 
širdžia visai iš lauko, ant 
krūtinės šono.

Gydytojai dėjo geriausias 
pastangas gelbėt mergaitės 
gyvybę, bet negalėjo. Nes 
mergaitė sirgo plaučių įde
gimu ir turėjo permenką 
krūtinę.

Filipinų prezidentas M. L. 
Quezon žadėjo valdžios pi
nigais atlyginti mergaitės 
gydytojams.

Berlin, rugpj. 14. — Hit
lerininkų spauda rašo, kad 
Silezijos a n g 1 i a k a syklos 
Lenkijoj “turi” priklausyt 
Vokietijai. /

ORAS
Oro Biuras sako, kad an

tradienį būsianti giedra.

Darbenų linkui Šventosios 
budavojamas.

Mussolinis Nori Kon
ferencijos Taikyt Ka

zius su Lenkija
Paryžius. — Neoficialiai 

pranešama, kad Mussolinis 
remia popiežiaus Pijaus XII 
siūlymą sušaukt konferen
ciją . Vokietijos, Lenkijos, 
Anglijos, Francijos ir Itali
jos, taikyt kivirčus Vokieti
jos su Lenkija dėl Danzigo.

Romoje plačiai kalbama, 
jog Mussolinis stengiasi iš
vengt, 'karo ‘/vien tik dėl 
Dartžtgo.” Jis sakąs, kad na- 
ziai turi palaukt, kol ateis 
laikas. O tada Italija ir Vo
kietija, girdi, “privers” de
mokratines šalis “plačiu 
plotu” permainyt dabarti
nius rubežius Eūropoj.

(Nei popiežius nei Musso
linis nekviečia Sovietų į 
konferenciją.)

Sovietai Privertė Japonus 
Duot Darbininkams Page

rinimą Sachaline
Tokio. — Pagal Sovietų 

reikalavimą, japonai, turin
tieji leidimus išnaudot an- 
gliakasyklas ir žibalo šalti
nius šiaurinėje, sovietinėje 
pusėje Sachalino salos, jau 
pasirašė sutartį, kur pripa
žįsta sovietiniams darbi
ninkams uniją ir prideda 15 
procentų algos.

Japonijos karo, laivyno ir 
prekybos ministerial, ta
čiau, nepatenkinti tokia su- 
tarčia. Jie šneka, kad So
vietai tuomi “apkirfę” ja
ponus.

Naujas Milžiniškas So
vietą Orlaivis .

Maskva. — Darb bando
mus skraidymus naujas 
milžiniškas sovietinis lėktu
vas “Maksim Gorki.” Jis tu
ri šešis motorus ir sveria 
31 toną. Jis yra 25 pėdų 
aukščio. Nuo vieno jo spar
no galo iki antro sparno 
galo yra per 200 pėdų.

Šis lėktuvas galės nešt 14 
tonų krovinių. Jame įtaisy
ta vietos 64-riem keleiviam 
ir dar 8-niem įgulos na
riam.

Tariasi Kariniai Žinovai 
Anglą, Prancūzą ir Sovietą

< —————
Maskva. — Atvykę į Ma

skvą kariniai žinovai An
glijos ir Francijos tariasi 
su viršininkais Sovietų ge- 
neralio štabo, kaip tos trys 
šalys turėtų išvien gintis, 
jeigu Hitlerio - Mussolinio 
“ašis” pradėtų karą prieš 
bet kurią iš tų šalių arba 
jeigu jiedu užpultų bent 
vieną kraštą, kuriam Angli
ja, Francija ir Sovietai už
tikrina ^nepriklausomybę ir 
čielybę.

“nebylyFkanuoles
ŠOVINYS UŽMUŠĖ 6

MILICININKUS
Fort Knox, Kentucky. —‘ 

Vienas milicininkų iššautas 
kanuolės sviedinys nespro
go. Tai keli milicininkai pa
siėmė tą šovinį ir nešėsi į 
savo stovyklą, kaipo “neby
lį.” Benešant, tačiau, šovi
nys baisiai sprogo, ir šešis 
milicininkus užmušė, o du 
sužeidė.

Šovinys buvo 75-kių mili
metrų storio. Milicininkai 
nešėsi jį kaip kokį “nekal
tą” daiktą, paskui parsivežt 
namo atminčiai savo kari
nio lavinimosi šią vasarą.

Milicijos generolas Tyn
dall sako, kad buvo ir yra 
uždrausta čiupinėt “neby
lius” kanuolių šovinius.

South Nyack, N. Y. —Pa
mišęs inžinierius Ralph 
Raymond, 58 metų, papjovė 
savo žmoną, 'plaktuku pri
mušė savo dukterį ir pats 
pasipjovė.

Berlin, rugpj. 14.—Aukš
tieji nazių valdininkai grū
moja “karo eksplozija,” jei
gu Danzigas nebus greitu 
laiku perleistas Vokietijai.

Ispanijos Kaimiečiai Ker
tasi su Fašistais

Hendaye, Franc. - Ispa
nijos pasienis. — Įvyko 
kruvini mūšiai tarp kaimie
čių ir fašistų žandarų ir 
kareivių Navarre provinci
joj, Ispanijoj.

Kaimiečiai atsisakė ati
duot generolo Franco val
džiai dalį, savo derliaus. Jie 
taip pat nedavė savo run
kelių cukraus fabrikam to
dėl, kad fabrikai jau nemo
ka kaimiečiam už runke
lius. (Turbūt, fabrikantai 
žada atsiteist už runkelius 
valdžiai, o ne kaimiečiams.)

Generolo Franco kariuo
menė ir žandarai, todėl, už
puolė kaimiečius kaip “su
kilėlius.” Kaimiečiai gynė
si. Susikirtimuose sužeista 
nemažai žmonių iš abiejų 
pusių. Areštuota. 250 kai
miečių.

—r ( \

Rio de Janeiro, Brazilija.
— B e s i 1 e isdamas žemyn, 
Pan American lėktuvas 
“kūdikis Clipperis” atsimu- 
šė j plieninę prieplaukos 
svirtį — “kraną”; pusiau 
perlūžo ir eksploduodamas y ■ 
nukrito. Žuvo 16 keleivių ir » ’ 
įgulos narių. Viso išgelbė- /
ta tiktai du keleiviai. Sa
koma, jog, besileidžiant že
myn, sugedo vienas lėktuvo .. 
motoras.

Tarp žuvusių yra šeši 
amerikonai. Vienas jų -— 
Yale Universiteto ekonomi- f1 
jos profesorius James Har
vey Rogers, prezidento 
Roosevelto draugas ir pata
rėjas ekonominiai - politi
niais klausimais.

N e 1 a i mingasis lėktuvas 
buvo Sikorskio kompanijos 
pastatytas; turėjo du moto-4 
rus ir pritvirtintas valteles, 
kuriomis galėjo plaukt van
deniu.

Šiemet žuvo ir du pana
šūs Anglijos lėktuvai, bet 
su jais tik penki žmonės 
prarado gyvybę.

Puertorikiečiai Veržiasi į 
USA Kalėjimą “Mokintis”
San Juan, Puerto Rico.— 

Tuzinas vietinių gyventojų 
tapo nuteisti kelis mėnesius 
iki kelių metų kalėt už dau
žymą pašto dėžių. Jie daužė 
pašto dėžes todėl, jog norė
jo, kad juos nuteistų, per
vežtų iš Puerto Rico salos į 
Jungtines Valstijas ir pa
talpintų federaliame kalėji
me Atlantoj. Tie biedni 
Duertorikiečiai tikėjosi ka
lėjime pramokt anglų kal
bos, o paskui pasilikt Jung
tinėse Valstijose. Bet kai 
kurie buvo pasiusti į vietinį 
Puerto Rico kalėjimą, o tas 
jiem labai nepatinka.

1

Vokietijos Ambasadorius 
Staiga Apleido Franciją
P a r y ž ius. — Vokietijos 

ambasadorius grafas von 
Welczeck pareikalavo, kad 
Franciją leistų sugrįžt na
zių agentui O. Abetzui. Kai 
Francijos valdžia atmetė 
reikalavimą, von Welczeck 
tuojau apleido Paryžių ir 
išvažiavo į Vokietiją.

Abetz buvo ištremtas iš 
Francijos, kaip Hitlerio 
šnipas.

Franco Plėšia Kaimiečius 
Naudai Nazią ir Italijos
Hendaye. — Paskutiniu 

laiku Ispanijos fašistų val
džia per prievartą ima daug 
vištų, žąsų ir ančių iš kai
miečių ir siunčia tuos 
paukščius į Vokietiją ir Ita
liją; taip pat varu ima aly- j 
vų aliejų iš kaimiečių ir ga
bena naziams ir Italijai.

WEmMBK
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Eisite nuo Ainosiaus pas Kaiposiu 
. Nelauktas, netikėtas ir baisus krizis 
\ užklupo WPA darbininkus. Pagal Kon- 
\ greso priimta Woodrum bilių, visi dar- 

■ l bininkai, kurie ten išdirbo po 18 mėne- 
| siu ar daugiau, be jokiu ceremonijų ne- 
| tenka darbo. New Yorko mieste kas

dien išvaroma iš darbo po apie du tūks
tančiu darbininku, v

Bet kur tie darbininkai eis ir dėsis? 
Niekas nė nebando tvirtinti, kad priva
tinėje pramonėje darbų yra, o trūksta 
darbininkų. Visos privatinės įstaigos 
taipgi pilnai užpildytos. Taip vadinami 
“employment” ofisai sausakimši jieškan- 
čiais ir trokštančiais darbo.

Tai kur dėsis WPA atleisti darbinin
kai? Jie gali grįžti ant bedarbių pašal
pos, ant tos sudžiūvusius almužnos. Bet 
irgi netaip lengva sugrįžti. Automatiš
kai niekas nepateks ant pašalpos. Kiek
vienas turės vėl iš naujo pereiti .visas 
ceremonijas. O tie, kurie buvo ant pa
šalpos arba gyvena iš pašalpos, žino, ką 
reiškia tos ceremonijos. Dienos ir savai
tės prabėga ir nieko pašalpos jieškantis 
negirdi. Turi vėl eiti ofisan, prašyti, 
guostis, reikalauti, per ašaras maldauti. 
Nuo vienos deskos varo prie kitos, nuo 
Mr. George pas Mr. John, nuo Ainošiaus 
pas Kaipošių.

Tai piktas pasityčiojimas iš žmogaus, 
kurio vienintelis prasižengimas yra ta
me, kad jis tik darbu tegali gyvenimų 
pasidaryti ir kad iš jo ta darbą, atėmė 
kapitalistai. Jis jau ir žmogum nebeskai- 
tomas, o paprasta išmata, kuri tik po
nams po kojų dar kelius metus valkio
jasi. Juo greičiau ji pastips, tuo leng
viau bus ant širdies ponams ir parazi
tams.

Kongresmonai ir senatoriai išsiskirs
tė. >Sugrįžo namo vakacijoms, poilsiui, 
geriems laikams. Jiems nereikia jieškoti 
pašalpos, nes kiekvienas jų pilnai aprū
pintas.

Kai WPA darbininkai neteks darbų, tai 
jie trenks Workers Alliance!

Betgi išėjo kaip tik atbulai. Workers 
Alliance yra pamatiniai ir visųpirma be
darbių organizacija. Ir kai dabar šim
tus tūkstančių ,WPA darbininkų veja 
laukan, tai jie tūkstančiais glaudžiasi po 
Workers Alliance vėliava. Tai vieninte
lė organizuota jų prieglauda ir užtarėja.

Workers Alliance sustiprėjo, o ne su
silpnėjo. Reakcionieriai prašovė pro ša
lį.

Taip išeina, kai atsimeni tą spaudos 
ir reakcionierių džiaugsmą.

Bet mums atrodo, jog tai buvo tik blo- 
fas, tik baubas apglušinimui Amerikos 
žmonių. Tie sukti politikieriai ir redak
toriai vargiai toki naivūs, idant būtų ti
kėję tam, jog sugrūsdami milionus žmo
nių į baisaus skurdo ir nelaimių sukurį 
jie sukriušins Workers Alliance arba ko
munistus. Jiems apėjo ir rūpėjo kas. ki
ta. Jie taikė ir šovė į darbo mases, idant 
jas dar daugiau nualinti ir apiplėšti 
vardan stambiojo kapitalo pelnų intere- 

| su. Jiems taip padiktavo finansiniai ka
raliai.

Kas Dedasi Ispanijoje?
Nekalbame apie tas skerdynes, ku

rias veda gen. Franco prieš buvusius lo- 
jalistus. Tai visiems žinoma. Tas bude
lis iki kelių braido liaudies kraujuose.

Mes turime antrąją pusę medalio. Iš 
Ispanijos ateina tiršti gandai, jog pa
čiuose fašistuose prasidėjusios baisios 
niovynės. Rugpjūčio 12 d. New York 
“Timesui” pranešta iš Gibraltar, kad ge
nerolo Gonzalo Quiepo de Llano pasekė
jai nebenurimsta. Mat, Llano buvo 
Franco dešinė ranka. Jis turėjo daug pa- 

j sekėju. Bet susipyko su Franco ir Fran
co išvijo Llano iš kabineto.

Pranešimas sako, kad Franco teismai 
šimtais teisia Llano pasekėjus ir šaudo 
—slaptai teisia ir slaptai šaudo. Jų jau 
daug esą išžudyta, bet dar daugiau ne
teksią gyvybės.

Visus tuos gandus, žinoma, negulima 
imti už gryną pinigą. Bet kad juose yra 
nemaža doza ir tiesos, tai abejoti neten
ka.

Iš Lackawanna ir Wyoming Klonio Srities
Šiomis dienomis WPA 

jau pradėjo p i 1 dyti tą 
Woodrum įstatymą galion. 
Paleidinėja iš darbo tuos, 
kurie yra dirbę nuolatos aš
tuoniolika mėnesių, o prii
ma kitus, kurie tų darbų 
laukia nuo seniai ir nori 
gauti. Mačiau, du tų lau
kiančių gavo jau pakvieti
mą pribūti darban pagal 
naują numuštą algą su pa- 
ilgintom valandom. Kur 
pirma buvo $60.50 per mė
nesį už 120 valandų, tai da
bar tik $56.40 už 130 vai. 
darbą.

Pagalios turi savo kaštais 
pasiekti tą darbo vietą už 
7 mylių nuo Pittstono iki 
Orange, Pa. Geras kožną 
dieną pasivaikščiojimas ten 
ir atgal 14 mylių blogam 
ore!

Pagal naują patvarkymą, 
buvusis ofisas Wilkes-Bar
re panaikintas ir visus do
kumentus perkrausto į kitą 
pavietą, Scranton, Pa. Tar
pe šių dviejų pavietų perei
tą metą dirbo net 41,000 
(keturios dešimtys vienas 
tūkstantis) WPA darbinin
kų, o nuo dabar jau galės 
sutalpinti tiktai dvyliką 
tūkstančių darb. Reiškia, 
kad dvidešimt devyni tūks
tančiai lieka be darbo ant 
visados. Kitokių darbų šioj 
apylinkėj nesimato.

—0—
Bernard Davidovitz ir 

Vincenzo Travaglini, abu iš

Philadelphia, atvažiavę į 
Scranton užvedė prov^ Su
vienytų Valstijų teisme 
prieš valstijos seimelio per
leistą ir gubernatoriaus Ja
mes pasirašytą bilių, kad 
suregistruot visus nepilie- 
čius. Kaip tas visas užsi
baigs, sunku dabar įspėti. 
Visą procedūros iškarpą iš 
“Scranton Times” priduodu 
“Laisvės” redakcijai.

—o—
Mūsų reakcionierius gub. 

James jau buvo pasinio j ęs 
kandidatuot į prezidentus 
1940 metais. Tačiaus Har- 
risburgan suvažiavę jauni 
republikonai atvirai pasisa
kė, kad “mes nevažiuosime 
ant James beno vežimo. 
Mes nenorime reakcionie
riško prezidento, mes rink
sime tokius delegatus, kurie 
nominuos liberalą į S. V. 
prezidentus.”

Tie patys Young Repu
blicans dar tik metai laiko 
kaip jį (James) kėlė kuo- 
aukščiausiai į padanges, 
kad tai būsiąs geriausias 
gubernatorius, o 1940 liks 
geriausiu prezidentu. Mat, 
jiems visiems James žadėjo 
po gerą darbą ir kožną die
ną pd dvi keptas vištas ma
garyčių. Dabar gi vos pu
sei metų praėjus jo viešpa
tavimo ir tos avelės pama
tė vilką avies kailyj.

Kunigo Gimine.

ti darbininkų vienybę, orga
nizuoti ‘savo eiles legalio
mis ir nelegaliomis priemo
nėmis—mūsų dienos užda
vinys. Tik mūsų stiprumas 
ir nuolatinis budėjimas pri
vers valdžią įvykdyti vi
siems darbininkams opų 
darbo užmokesčio pakėlimą 
ir kitus reikalavimus. Ma
terialiai paremdami nuken
tėjusius dėl streiko darbi
ninkus ir jų šeimas, reika
laukim paleisti areštuotuo
sius. Darbininkų valia ne
sulaužyta, darbininkų klasė 
iš streiko pasisems naujų 
jėgų ir kartu su viso kraš
to liaudim ves dar ištver- 
mingiau kovą dėl geresnio 
Lietuvos rytojaus.

Šalin teroras ir reakcija!
Laisvė areštuotiems dar

bininkams! Šalin konclage- 
ris! ,{

Tegyvuoja vieninga liau
dies kova prieš ekonominę 
ir politinę priespaudą!

Tegyvuoja kova už laisvą 
Lietuvą!

Liet. Komun. Partijos 
Centro Komitetas.

1939 m. liepos 21,d. LKP 
CK spaust. “Spartakas.”

Prez. Rooseveltas Šauks 
Kongresą, jei Gręs Karas
Hyde Park, N. Y. — Jei

gu tikrai gręs karas Eu
ropoj arba jeigu išsivystys 
Japonijos karas su kitomis 
šalimis (apart Chinijos), 
tai prezidentas Rooseveltas
sušauks nepaprastą sesiją

LIETUVOS KOMUNISTŲ BALSAS

Šovė, bet Nepataikė
Kai Kongrese buvo svarstomas Wood- 

runi bilius, tai didžioji spauda ir to bi- 
liaus promotoriai šaukė: Tai bus smū
gis Workers Alliance ir komunistams.

Sena ir Nauja Pasaka
Kalbėt apie karo pavojų šiandien ne

bėra jokia naujiena. Tai jau gana sena 
pasaka. Visi seniai žino, kad pasaulis vėl 
ruošiamas naujai skerdynei.

Betgi kalbėti vis tiek reikia. Šiandien 
reikia kalbėti dar garsiau, negu kada 
nors praeityje. Ta sena pasaka pavirsta 
visai nauja, kai paskaitai žinias iš Eu
ropos. Atrodo, jog svietas atsistojo prie 
pat bedugnės. Parakas pilnai išdžiovin- 

*tas, ginklai visur žvanga, milionai vyrų 
dieną ir naktį muštravojami.

Kada bus pradžia? Kur iššaus pirma
sis šūvis? Tai tik laiko klausimas. Gal 
rytoj, gal poryt. Tas pagaliau netaip jau 
svarbu. Svarbu tas, kad dabartinis įtem
pimas amžinai tęstis negalės. Jeigu Hit
leris ir Mussolinis nebus suvaldyti gana 

: greitoje ateityje, tai jie užkurs naują pa
saulinį gaisrą. Tas turėtų būti visiems 

I aišku.

DRAUGAI IR DRAUGĖS!
7 dienas užsitęsęs staty

bos darbininkų streikas pa
sibaigė. Kokius rezultatus 
jo pasėkoj turi darbininkai 
ir visa liaudis ir kokius turi 
valdžia?

Nors statybininkų reika
lavimai buvo visai kuklūs 
ir teisingi, stačiai ėjo kova 
dėl centų, vyriausybė grie
bėsi prieš darbininkus di
džiausio teroro bei smurto 
p r i e m o nių: streikininkus 
daužė ir mušė, šimtais sui
minėjo, darbininkus su sar
gybiniais varu varė į dar
bą, o atsisakiusius tuojau 
areštavo, streiko plėtimuisi 
užkirsti daugelį pramonės 
įmonių policija ir žvalgyba 
stačiai terorizavo ir okupa
vo, dargi kalbas apie strei
ką sekė persekiojimai ir 
areštai, streiklaužiams in
scenizuoti buvo atvaryti ka
liniai, rangovams ir įmtfhi- 
ninkams valdžia uždraudė 
patenkinti reikalavimus. Iš 
kitos pusės, žandaras Sku
čas mėgino sukompromituo
ti streiką, apskelbdamas jį 
“tautos priešų” darbu, gi 
darbininkams siūlė per pro
vokatorių Zenių Mataitį jo 
paties globojamo hitleriško 
kulturverbando f i n a, n sinę 
paramą. Tai rodo, kad te
roro ir* Skučo provokacinės 
priemonės toli peržengė ži
nomojo tautos budelio Ča
pliko laikus.

Ir nors šios žiauriosios 
priemonės privertė šį kartą 
darbininkus nutraukt strei
ką, tačiau iš streiko išėjo 
laimėtojais darbininkai, o 
ne tariamoji “vieningo dar
bo vyriausybė.” Išsigandusi

kams, kad stojus darban jų 
reikalavimai būsią peržiū
rėti, o žandaro Skučo dar
bo rūmai pasižadėjo tarpi
ninkauti, kad “peržiūrėti 
uždarbių normas ir kitus 
darbo ir darbo apsąugos 
reikalus.” Daugelyj medžio 
apdirbimo ir kaikurių kitų 
šakų įmonių, kur darbinin
kai buvo paskelbę solidaru
mo streikus, išstatyti reika
lavimai pilnai ar dalinai bu
vo patenkinti. Savo kova 
darbininkai parodė jėgą, su 
kuria turi skaitytis valdžia. 
Pagaliau, svarbiausias poli
tinis streiko rezultatas yra 
tas, kad nuo vienybe besi- 
maskuojančios valdžios ta
po nuplėšta kaukė ir paro
dyta, jęg ji yra toks pat 
darbininkų ir visos liaudies 
priešas, kaip ir buvusi vie
nų fašistų-tautininkų val
džia. Streikas parodė, kad 
ir prieš tokias žiauriausias 
Skučų teroro priemones 
liaudininkų ir kademų va
dai neprotestavo, vadinasi, 
jas rėmė. Tuo būdu, daly
vaudami vyriausybėje liau
dininkų - ir kademų vadai 
neša lygią atsakomybę už 
visą valdžios varomą tero
rų ir priespaudos > politiką. 
Streikas davė pradžią kraš
to, tame skaičiuje liaudinin
kų ir katalikų masių kovai 
prieš padidėjusią ekonomi
nę liaudies priespaudą ir te- 
beaštrinamą politinę reak
ciją, padedančią palaidoti 
Lietuvos nepriklausomybę.

Draugai ir draugės! Dar
bininkų kovos rezultatai 
būtų didesni ir valdžios žvė
riškos represijos nebūt taip 
skaudžiai palietusibs dar-

Jungtinių Valstijų kongre
so, ir reikalaus pataisyti 
A m e r i kos “bepusiškumo” 
įstatymą, kaip kad Roose
veltas pareiškė laikraščių 
atstovams.

Dabartinis “bepusiškumo” 
įstatymas lygiai uždrau
džia praleist karo reikmenis 
iš Amerikos kaip užpuoli
kam, taip ir užpultiem. Pre- 
zid. Rooseveltas sako, jog 
tokia “lygybė” tarnauja ka
riškiem agresoriam prieš jų 
užpuolamas silpnesnes ša
lis.

X

Roma Vis Jieško Jugosla
vijos Palankumo

Roma. — Italijos valdžia 
gerinasi atvykusiam Jugo
slavijos ministeriui pirmi
ninkui D. Cvetkovičiui; vis 
dar tikisi įkalbėt Jugosla
vų valdžiai, kad jinai būtų 
‘/bepusiškai prielanki” Ita
lijai ir Vokietijai ateinan
čiame kare.

Mussolinio valdininkai ro
dė Cvetkovičiui ir didžią
sias Italijos laivų statyk
las.

Didžiuliai Manevrai Ameri
kos Armijos ir Milicijos 
Manassas, Virginia. — 

Manevruose dėlei Washing- 
tono gynimo dalyvauja 17,- 
000 milicinirtkų. Grumty
nėms prieš juos atvyks pul
kai reguliarės armijos-.

Plattsburg, N. Y. — 50 
tūkstančių valstijos milici
ninkų ir armijos kareivių, 
paskirstyti į užpuolimo ir | 
apsigynimo priešingas di
vizijas, ir jau rengiasi į ma- 
nevrus-pratimus Plattsbur- 
go srityje. Manevrai įvyks 
daugiau kaip 600 ketvirtai
nių mylių plote.

Demokratų kongresmanaJ M. Monroney, A. Gore ir D. Mills, kurie susijun
gė išvien su reakciniais republikonais ir atmetė Roosevelto bilių namų reika

lais ant $800,000,000. Tuo jie išėjo prieš Amerikos liaudį.

Rinkimines Aktualijos
—Kaip tamsta manai, ku

rie laimės rinkimus?
—Hm... aišku, kad mū

siškiai.
—Taip, tai taip, bet kurie 

gi iš jų mūsiškiai?
’—Keistas klausimas. Na, 

gi tie, kurie laimės.
—o—

Tikybos Pamoka
Kapelionas:— ...ir Die

vas sutvėrė žmogų...
Mokinys:—Kunigėli, man 

tėvelis sakė, kad mes esa
me kilę iš beždžionės?

Kapelionas: — Galimas 
daiktas, bet jūsų privačiais 
dalykais mokykla visai ne
sidomi.

—o—
Tikras Džiaugsmas

—Kodėl tamsta taip link
smai nusiteikęs?

—Matote, einu iš dantų 
gydytojo.

—Negi tai gali but jūsų 
džiaugsmo priežastimi ?

—O, taip, mat, gydytojo 
neradau namie.

—o—
Tinkamiausias Simbolis
Kai Napoleono laimės

žvaigždė nusileido, nuo jo 
nusigrįžo ir liaudis. Nuo iš
didžių Vendomės kolonų 
nuvertė imperatoriaus sta
tulą ir ją apspjaudė, supur- . 
vino. Rusijos'caras išsiveš ’ 
žė ją ,į Peterburgą.

Kai Napoleonas sugrįžo 
ir vėl įžengė sostan, pary
žiečiai ėmė -apgailestauti 
savo veiksmus. Statulos ne
bebuvo, todėl nebežinojo, 
kas daryti. Pasiuntė pas . 
imperatorių delegaciją su 
prašymu, kad jis pats įsa
kytų, ką reikia įrengti ant 
Vendome kolonos. Impera
torius šaltai apžvelgė dele
gaciją, trumpai pasakė:

—Pastatykite vėjo rodyk
lę,—apsigrįžo ir paliko nu
stebusią delegaciją. „

(Surankiotos) *

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Mačiau “Laisvėje” garsi
nimą, kad jau išėjo iš spau
dos gražus Pasaulinės Pa
rodos albumas. Berods jis 
parsiduoda už 25 centus. 
Bet kaip jis gaunamas? Ar 
galima jį parsitraukti pa
vieniais numeriais, ar bū
tinai reikia užsisakyti kele
tą kopijų kartu? Aš paaiš
kinimo nepastebėjau, o aš 
noriu albumą tuojau gauti, i 
Tačiau gyvendamas beveik 
vienas tarp svetimtaučių, * 
negaliu daugiau išplatinti.

Draugiškai,
~ Pavienis.

Atsakymas
Taip, galima parsitrauk

ti vieną albumo kopiją. Ir 
jokių didelių ceremonijų ne
reikia. Įdėkite į konvertą 
25 centus (arba “cash” kvo- 
derį, arba paštos ženkle
liais) ir užadresuo kite:

iKaifeng, Chinija. — Vis 
dar nėra žinios, ką japonai 
padarė su 36-iais čia buvu- 
siai§ amerikonais misionie-

bininkų, jei visi darbinin
kai ne tik solidarumo užuo
jautomis, o savo kova būtų 
parėmę prasidėjusį streikų

“Laisvės” A d m i nistracija, 
427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. Gavus jūsų pinigus, 
Administracija tuojau pa-x 
siųs jums albumą.

streiko plėtimosi, valdžia, 
iki streiko nenorėjusi nė 
girdėti apie teisėtus darbi
ninkų reikalavimus, davė
suprasti statybos darbiniu- judėjimą. Tvirtiūti ir plės-'riais ir vienuoliais.
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New York is a funny place, funny 
in the sense that people talk, act 
and think along a line that is some
what different than you find else
where.

Take for instance the vacation 
season. As far back as I recall my 
impression of a vacationer was one 
who packed his duds, threw away 
the key to the house and ventured- 
forth to a desolate uninhabited area 
where peace and quiet reigned. Fish
ing, boating, hikes, etc, were the 
means of this person’s relaxation. 
Not so with many New Yorkers. 
When one leaves on a vacation, 
three quarters of the household fur
niture follows. What follows after is 
a conglomeration of aunts, uncles, 
fathers, mothers, babies, etc. gather
ing in a cottage a few miles from 
the city. Twenty people make them
selves “comfortable” in a cottage 
built for'*fr«n.

Maybe the reader thinks I’m go
ing to extremes by mentioning the 
subject, but from the experiences 
I’ve gone thru, ahd seen, methinks 
I’m correct.

Last summer I had the opportun
ity to spend several days in the 
above mentioned style. A week’s 
rest was necessary after the vaca
tion. Sprawling on floors, beds, 
couches, and whatever space was 
available this group of vacationers 
bedded down for the night. In case 
of a night emergency one had to 
climb over bodies and other ob
stacles. Toward morning the baby 
started .off with its regular yowl. 
Came sighs and groans from the 
prostrate bodies followed by the slap 
of bare'feet on the floor, as people 
walked to the bathroom.

i “breadline” style which included a 
series of curses, grunts, and, a gen
eral “hurry up, there!” Every meal 
hour was a repetition of pushing and 

į shoving.
Spending the day was another 

■problem. Surrounding our cottage 
were several hundred more same 
type accomodations, with the result 
that the so-called country was in
fested with hundreds of human be
ings. The difference between the 

■vacation grounds here and a rally in 
town was that you couldn’t take the 
train to Times Sq.

Yet New Yorkers seem to enjoy 
themselves. How they can is beyond 
me. No doubt the economic question 
does contribute to the fact that 
people crowd so, but I personally 
believe that many people would be 
lost if no crowd was around.

As for me, gimme the wide open 
spaces.

—0—
Just recently the serious illness of 

I Robert Elliot, Sing Sing executioner, 
was characterized by a rush of over 

į three hundred applicants, just in 
lease the old boy passed on. Maybe 
I this is what the reactionary “econo- 
jmy” Republicans referred to when 
they slashed the WPA rolls so that 
private enterprise could get “start
ed.”

—0—
Now that Mussolini’s foreign le- 

igions have subdued the Spanish Re- 
f public, his sawed-off peanut dictator, 
Franco, has issued orders to the 

į Spanish people. The most recent of 
which is that women are to wear 
Summer clothes > of hemp and jute'. 
After killing and* robbing the Span

ish people, this is a minor example

Jersey LDS Teams 
Here for Games Sun

BROOKLYN, N. Y.—LDS learns 
from Elizabeth and Newark come 
to New York this Sunday to contest 
for the Softball Trophy at stake in 
the present tourney conducted by 
the Metropolitan LDS Council.

Bobby . Zukauckas of Newark and 
Anthony Paciunas of Elizabeth 
both claiming that the trophy is 
the bag.” This Sunday, Aug 
when their boasts are put to 
test, the doubleheader with the
valcades and Builders will take place 
at McCarren Park in Brooklyn at 3 
p. m. All four teams are warned to 
come on time—failure 
means a forfeit.

'I’he park is located 
north of the Lorimer
narsie Line, oh the BMT.

Johnny Blass and Ed Laukaitis, 
of the Brooklyn and Maspeth teams, 
are saying that the Jersey lads will 
get quite a surprise when they come 
here. Well, let’s see".
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a few blocks 
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Achievements of 
Soviet Scientists

of 
to

Breakfast was performed In of “progress” in the “New Spain.”

THE OPEN ROAD
By WALTER KUBILIUS

of such 
strepto- 
and ty- 
obtained 
is suffi-

Holy Cross Lithuanian on All-Stars į ANTI-FASCIST FEELING AMONG

Bullet Bill” Osmanski, Holy Cross fullback, who will 
play with the Eastern College All-Star team when it faces 
the world championship New York Giants in the. fourth an
nual Fresh Air Fund football game on Thursday, Sept. 7, 
at the Polo Grounds.

& i

SPORTS FANS CONTINUE FIGHT
AGAINST JIM - CROW BASEBALL

LITHUANIANS INCREASES; SHOW
SOLIDARITY WITH VOLUNTEERS

KAUNAS. — Gestapo agents in Memel have arrested 111 
men engaged on fortification work in the port on the charge 
of sabotage. Similar charges were brought against three mi
litary engineers of Tilsit a short while back. They are an in
dication of anti-Nazi 
among all sections 
Lithuanian people.

Another indication is 1 
sent by political prisoners in ’the 
Šiauliai jail to Lithuanian volunteers 
in the camp of Gurs, France. Ack
nowledging the great service these 
men “rendered not only to Spain but 
also to your own people,” tįie letter 
continues:

feeling®
the

the letter

“At a time when the fascist ag
gressor is stretching his greedy hand 
towards the rest of our country 
after having seized Klaipėda (Me
meli, the blood that you shed in 
the cause of 
pendence of 
greater right 
of all that is
are sure that after what the people 
of Lithuania have done for Spain, 
through you, we shall not address 
ourselves to other countries in vain.”

the freedom and inde- 
peoples gives us the 
to appeal to the aid 

noble in humanity. We

condemn the Govepn- 
to allow the volun- 
Lithuania, and then 
the people of their

The writers 
ment’s refusal 
teers back to 
describe how
country are uniting for its national 
defence. They themselves have sub
scribed to the national defence fund 
out of the small sums sent to them 
from friends outside.

Young Democrats Hear 
FDR Blast Tories

not

and 
to

It was an exceptionally warm day 
last Wednesday, very much so, and 
after seeing “Pins and Needles” at 
the Windsor Theatre I dropped in 
the Laisve Youth Section office and 
batted out a column. That evening, 
with sweat stains upon my fore
head because of the noon-day sun, 
I had a soda on Broadway.

It was nice, drinking a cool ice 
cream soda and feeling the breeze 
of the electric fan, but my peace 
was abruptly broken when Sceptic 
Steve walked in.

"Hi. Walt!” he says.
“Iliya, Steve,” says I.
“Pretty warm, eh?” and he sat 

down beside me.
“Yes.” I mumbled, “I was just 

enjoying this soda.”
“Go ahead, don’t mind me. It’s 

all right.” Steve was always profuse 
in his apologies. “Did you ever go 
to college and take chemistry or 
physics?”

“No,” I said, “Why?”
“In a chemical reaction, as I un

derstand it,” he says, “the atoms of 
the material remain the same. 
Right?”

“So far, so good.”

W. F. Lith Book 
Just Published

BROOKLYN, N. Y. —- A beauti
fully illustrated descriptive booklet 
on the World’s Fair has been issued 
by ‘Laisvė”. Containing photos and 
pictures of the Fair plus elaborate 
scenes of the great metropolis, the 
magazine is well worth the twenty 
five cents it sells for.

It is, of course, published in the 
Lithuanian language and contains 
many short and concise write-ups on 
the most interesting sights of the 
fair.

New Yorko Pasaulio Paroda, as it 
is called, can be bought or mailed 
for by simply applying or mailing 
x card to “Laisvė”, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

NEW YORK.—Eight boys ranging 
in age from 10 to 12 are going to 
school at the New York World’s 
Fair. They are school boys of Green
field Village, Mich., and were sent 
here by Henry Ford. Each day they 
go to the manual training work shop 
in the Ford Exposition Building 
where they demonstrate to visitors 
the making of a telegram key and 
other reminders of the Wizard of 
Menlo Park. Their activities in the 
workshop are part of a school-and- 
play project for the entire fifth and 

sixth grades of the village school.

“Now, to go on. In certain radio
active transformations, in uranium 
and radium, for example, changes 
are observed.”

“True.”
“And to continue—there is a theo

ry that within the sun a similar 
reaction takes place—one in which 
the atoms of the material remain 
unaltered while entering into differ
ent chemical relationships with each 
other.”

“Yes, I have heard that. When
ever a proton or hydrogen nucleus 
enters into the formation of a heav
ier . atom—energy is liberated. But 
what has all this—?”

“Let me finish—the energy so li
berated is several million times as 
much as when such an hydrogen 
atom burns in air to combine with 
oxygen and thus make water. Let 
me quote to you: ‘An atom of he
lium weighs about one per cent less 
than four atoms of hydrogen. We 
could expect therefore, that if we 
could) make helium out of hydrogen 
(or proton), an energy equivalent to 
one percent of the mass transformed 
would be released.’ And exactly 
such a thing happens within the 
sun—hydrogen is converted into he
lium!”

“I can see your point, but conti
nue.”

“Now take into consideration the 
size of the sun.'Energy thus liber
ated will probably keep the sun 
shining as it does now for over 
one hundred billion years!”

“That may all be true—but why 
bring it up?”

“Can you grasp it, conceive of a 
100,000,000,000 years? Just think of 
it!”

"Frankly, no.”
“I merely bring all this out to 

show you the immensity of time— 
to call to your attention the in
credible vastness of the universe 
and time, so vast and gigantic that 
our puny senses cannot comprehend 
it.”

“So?”
“That’s what’s wrong with you! 

There’s no romąnce in you, no feel
ing for the higher things, the beau
tiful—you’re not poetic!”

“Yes?”
From then on we wandered into 

aesthetics and Einstein. And Steve 
talked to me about the function of 
art, the fatality and futility of life, 
the concepts of immortaliy and in
finity, the death of Socrates and 
the myth of Atlantis, the Lawrence 
Fitzgerald contraction theory, four 
dimensional beings and two dimen
sional bullets, Marcus Aurelius, 
Shakespeare, El Greco, Mae West 
and the Rape of Lucrece.

We broke up at about one and I 
went home, wondering where I could 
borrow a couple dollars for next 
week.

But it’s got me worried, boys, I’m 
not poetic.....

MOSCOW. — The discovery 
Lysozym in certain plants belongs 
the British scientist Fleming. Lyso
zym is capable of dissolving or stem
ming the development of bacteria. 
But Fleming was of the opinion that 
Lysozym is capable of dissolving on
ly harmless bacteria.

However, Zinaida Yermolova, pro
fessor of the Soviet Institute of Ex
perimental Medecine, in collabora
tion with anothei’ woman physician, 
Dr. Buyanovskaya, proved that Ly
sozym is capable of destroying and 
checking the development 
bacteria as the gonococcus, 
coccus, the meningococcus 
phus germs. The Lysozym 
by these Soviet scientists
ciently strong to check the growth 
of diptheria germs.

Lysozym has rounct wide applica
tion in Soviet medicine. At the ini
tiative of Professor Yermolova it 
was applied in cases of severe in
fections of the eyes which ordinari
ly result in complete blindness. The 
use of Lysozym in these cases has 
produced positive results, the infec
tion was destroyed and eye-sight 
restored to normal. The application 
of Lysozym made it possible to cut 
out drastically the number of in
fections after surgical operations. 
Lysozym is also used as a prophy
lactic against stomach diseases 
among children.

It is interesting to note that Ly
sozym has found wide use in the 
food industry. Professor Yermolova 
has elaborated an entirely new 
method of packing caviar. The use 
of Lysozym has made it possible to 
keep the caviar fresh for over 18 
months. This solved the problem of 
keeping caviar fresh without the 
use of special air-tight packing.

A method has now been developed 
in the USSR for the manufacture 
of Lysozym on a large scale. In the 
near future the Soviet chemical in
dustry will be in a position to pro
duce approximately 180 pints of Ly
sozym a month.

NEW YORK. — An escort service 
which will take children on guided 
tours 
Fair 
York

New York World’s
New

of the 
has opened offices in 
City.

MAILBOX GADGET 
... Readily installed in home 
boxes, an electric device invented by 
Joseph Komorowski, of Millvale, Pa., 
notfies the occupants of a house 
whenever the postman deposits mail 
in the box. When* the letter carrier 
lifts the mail-box top to insert let
ters, an electric switch is closed, 
ringing a bell inside the house. A 
transformer enables regular house 
current to be used to operate the 
unit...

mail

The first big league magnate has spoken out in favor of 
admitting Negro baseball players to the game!

The President of the Pittsburgh Pirates of the National 
League, William E. Benswangcr, in response to a query says: 

a-------
one of 
speaks 
nation.

The
the fight broaden out, and assume 
national proportions, with sports 
writers, players and fans gradually 
speaking out as 
unfairness 
the game 
their skin, 
could run,
how far they could throw. It re
ceived two of its initial boosts when 
Joe DiMaggio, the Yankee’s great 
star, said that Satchcll Paige, Negro 
hurler, was the greatest pitcher he 
had ever faced.

the sixteen magnates himself 
out for the end of discrimi-

past three years have seen

“As we write,” they say, “there 
are about 400 political prisoners in 
Lithuanian jails, all determined anti
fascists, ready to defend their coun
try and wholehearted supporters of 
the movement for unity..... The de
mand for an amnesty is growing.....

“Our woman comrade Ursula Lis- 
tieno-Petronytė has died, and three 
others, E. Zelmanavichus, Ritas and 
Muralaitis, have 
These losses are all 
coming as they do 
of our release begin 
real and near.....”

become insane, 
the more cruel 
when prospects 
to appear more

President Roosevelt at the con
vention of the Young Democrats last 
week, brought reactionary forces to 
their knees in a message delivered 
there.

Warning the Democratic Party 
that it would fail in 4he elections if 
it goes conservative or if it is led 
by people who can offer naught but 
fine phrases, the President referred 
to the coalition of Garnercrats -who į 
have established a bloc together 
with the Republicans as a group of.‘ 
Tweedle-Dums and Tweedie-Dees^ 
which the American voter could 
support.

He claimed that Republican 
Democratic reactionaries want
undo what had been accomplished in 
the last few years and return to 
the unrestricted individualism of the 
previous century. Republican and 
Democratic conservatives admit that 
all of the recent policies are not 
wrong and that many, of them 
should be retained—but their eyes 
are on the present; they give no 
thought for the future and thus are 
failing to solve even current social 
and economic problems by declining 
to consider the needs of tomorrow.

The President brought out that 
the nomination of conservative can
didates or lip service candidates on 
a straddle-bug platform would not 
find any support from him or the 
American people.

He placed the responsibility for 
the choice of liberal and progressive 
candidates as one of the main tasks 
of the youth, who if vigilant and 
energetic enough can keep the tory 
Republicans from controlling the 
nation.

just 
mu

big

“If the question of admit
ting colored baseball players 

into organized baseball becomes an 
issue I would be heartily in favor 
of it.

“I think the Negro people should 
have an opportunity in baseball 
as they have an opportunity in 
sic or anything else.”

This simple statement by a
league owner, the first of its kind, 
follows the rapidly mounting flood 
tide of similar statements by big 
league managers and players them
selves, a tide which threatens to rip 
away the last flimsy excuses for 
continuing the shameful discrimina
tion against Negro 
National Pastime.

Already Managers 
Leo Durocher and
the National League have 
Negro players with the ability to 
star in the big leagues, and have 
said bluntly that they would be glad 
to sign some of them if given per
mission by the magnates.

In the American League, 
agers Haney and Baker
vouched for the fact that there are 
many Negro stars qualified for big 
league play, and that the situation 

jis entirely up to the owners.

they realized the 
of keeping men out of 
because of the color of 
no matter how fast they 
how hard they could hit,

The Lithuanian's 
Big Nose

players in our

Bill McKechnie, 
Doc Prothro of 

named QuestionsIW

-and-

ANSWERS

(By Harry Sylvester, with, of course, 
appropriate interpretation by 

Sacal and Walter)
Jo

ll a d 
when 
Lith-

and one 
after this hot- 
Baranauskutis 
a group who 
him. None of

Man- 
have

Q. Under what circumstances 
the Communist Party support 
didates of the Democratic and Re
publican Parties? Put up candidates 
of its own ?

does
ca li

A. The Communist Party, supports 
the policy of all the people’s forces 

I uniting behind single progressive 
election candidates, whether these

Players too numerous to mention 
have expressed their admiration for 
the Negro players. Most of the big 
leaguers have played with Negro be on the Democratic, Republican, 
stars in after the season exhibition 
games, and know their calibre.

And now, as the campaign started 
three years ago gathers momentum 
and approaches the final showdown 
with those Jim Crow magnates who 
have kept baseball a step behind all 
other American sports in the funda
mental question of sportsmanship,

JURGIS BARANAUSKUTIS 
come from the old country 

he was nineteen. Unlike most 
uanians, he had a long, aquiline
nose, probably acquired by his an
cestors during Algirdas’ expeditions. 
He worked as a tailor in one of the 
shops and on Sundays he played 
softball, and drank beer with the 
boys in Cortlandt Park. He soon be
gan to acquire a taste for American 
games, however, baseball, dice 
politics.

In time, these paled before a 
one invented by some alleged 
lege students from Brooklyn, 
friend of Jurgis Baranauskutis, 
himself a tailor, and in the
country a member of the Black 
Hundreds, told Jurgis about the new 
game and invited him to try it.

So Jurgis went with his 
Times Square one Sunday 
initiated into the mysteries 
tieties of the new game.

and

new 
col-

like 
old

Labor, Communist or other party 
ticket, against the candidates of 
action.

rc-

no 
the

Jurgis Walks Into It

Each Sunday the personnel of the 
various groups changed, 
Sunday about a year 
stuff game began, 
found himself with 
were all strangers to
them were alleged college students 
from Brooklyn with crosses on them 
to show that they were alleged Ca
tholics.

Today, no Jews walked Tn 
Square, and the group with 
nauskutis thought this was 
unfair and protested loudly, 
dually a silence fall over the
and Baranauskutis, turning to them 
and fingering lovingly the brass 
knuckles in his pockets, noticed 
them looking at him strangely.

Times 
Bara- 

rather 
Gra- 

group

In cases where there are 
such progressive candidates in 
field from other parties, the Com
munist Party puts up its own ticket. 
This policy aims at the objectives, 
first, of creating united action by 
all democratic frot forces and, se
cond, of making sure that there is 
a progressive candidate in the field 
for each elective office.

friend to 
and was 
and sub-

Jurgis Gets What’s Coming
“What’s your name?” one of 

them said.
“And with a nose like that, eh?”
“I’m a Lithuanian,” he said.
“His accent is probably phoney, 

too,” another one of the group said.
“And I’m a Catholic, too,” Bara

nauskutis said.
“The nerve of him,” one of the 

others said. “As if being a Catholic 
was anything.”

“He’s probably both,” another 
said. “Both a Jew and a Catholic. 
Mix-breeds like that ought to be 
the first to go.”

Baranauskutis had backed up 
against a telephone pole and slipped

Q. How is the fact to be explained 
that the most rabid fascist elements 
in this country — Ford, Hearst, 
Coughlin, Fish, Dies, etc.—are the 
srongest advocates of isolation?

A. Such people, all violent enemies 
of democracy, realize fully that a 
fascist victory on a world scale 
would enormously strengthen reac
tion in this country. And they fur
ther understand that the best way 
to insure such a world victory for 
fascism would be to paralyze the 
democratic resistance of the Americ
an people by isolating them from 
the struggles of other democratic 
nations, Hitler, Mussolini and the 
Janapese militarists want nothing 
better than that the American 
people give them a free hand. Hence 
all their allies, agents and admirers 
in this country pump for a policy of 
isolationism. They betray their 
country for the sake of their re-

Jurgis Tries It
With a group of twelve or fifteen 

others, some of them displaying 
little gold crosses on their coat la
pels to let people know they were 
Catholics, Baranauskutis stood on a 
street corner in Times Square and 
when ever a Jew came along, they 
all proceeded to call the Jew names. the brass knuckles on his fingers. 
If the Jew protested, they threaten
ed him and if the Jew did not sub
side then, 
him.

they pushed and kicked

whole lot more fun than 
baseball, Baranauskutis

It was a 
hurling or 
thought, especially when the Jews 
fought back. Each Sunday they ma
naged to go a little farther and se
veral times left Jews stretched out 
unconscious on the pavement.

The movement became wide
spread and there were riots every 
day, although Baranauskutis, unfor
tunately, only had time for those on 
Sundays. But gradually the Jews 
were driven out of the city or into 
hiding to protect themselves.

He was very much confused. While 
he was watching those in front of 
him, someone sneaked up behind the 
pole and struck him sharply across 
the aquiline nose, breaking it.

Baranauskutis instinctively clutch
ed his nose. “But I’m a Catholic, I 
tell you,” he said.

“You’re just as
Jews,” were the 
heard as he went 
blindly at the heels
with each other to mash in the 
aquiline nose.

lousy as the 
last words he 
down, striking 

which competed

... Guaranteed to give any pedest
rian a springly step is a new shoe 
that incorporates a small coil spring 
beneath the leather-covered shoe in
sole. As the wearer walks, air is 

actionary class interests. Honest be-drawn in apd exhausted through 
lievers in isolationism as a peace holes in the edge of each sole to 

program are unwitting dupes of fas- cool the feet. John Gruber, of New 
cist 'strategy. York City, is the inventor.
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LIETUVOS ŽINIOS
Nusižudė Mergina

Pabiržėje tarnavo Balio-! 
nija Turtinskaitė iš Dauč- 
Rėnų kaimo. Ji draugavo su 
gretimo Naciūnų k. jaunuo
liu. Pražydusios pievos ir 
sodai priklausė tik jiem. Ir 
čia ir ten vis abu.

Staiga draugas
ją. VII 16 d. Pabiržėje at-j 
laidai. Palionija nerimsta, 
o draugas kažkur sau ūžia 
ir flirtuoja. Ji nusižudė.

—o—
Vogė ir Prekiavo

Alytaus m. gyventojas 
K., 15 m. amžiaus, vaikščio
davęs į Butrimonių parap. 
kapines, ten lupdavęs iš pa
minklų figūrėles ir jas Aly
tuje pardavinėjo.

—o—
Sudegė Namas

Merkinės v., Kampų k. 
Vilko Juozo sudegė gyv. na
mas. Namas buvo apdraus-i ilgų laiką Pilviškių ūki- 
tas. Padegimo ; 
neišaiškinta.

I. —o—
Perkūno Išdaigos

Pro Pavištyčio kaimą ir 
apylinkes praėjo smarki au
dra su perkūnijom. Vieno 
ūkininko kieme užmušė 
paršelį, bet nepataikė į čia 
pat buvusią kiaulę. Kitur 
žaibas spyrė į klojimo pa
mato akmenį, kurį perskėlė, 
bet klojimas liko nepalies-: Hutį, gyv. 
tas. Vieną ūkininką audra 
užklupo miške, kur ties juo, 
šalikelėj, suskaldė didelę

| jai, kurie atvyksta net iš 
i Lazdijų, Alytaus ir Mari
jampolės. Liepos 16 d. ma
rijampolietis K. ežere suga
vo didžiulę lydį, sveriančia 
net 37.6 kg.

—o— 
Apiplėšė

narnėto I Liel)0S menais 12 į 13 d., 
, vidunaktį, į Motiejaus Kri- 

rfnwtn I ŠČiŪ11° ^V- na11^ 
Budežerių k.,

T

m i vyrai, kurie, 
elektros lempute 
darni pištolietais,

Mažųjų 
Vilkaviškio 
nepažįsta- 

, šviesdami 
ir grąsin-

čiūną nakvojo alytiškis ran
govas Pranas Mulinolis. Iš 
Mulinolio plėšikai atėmė pi
niginę su dokumentais ir 
apie 300 Lt. Paskum greitai 
pasišalino nežinoma krypti
mi.

—0—
Vogė

priežastis ninkams ir gyventojams 
dingdavo smulkūs daiktai, 
palikti ar pasidėti kur nors 

| kieme, prie tvartų, nerakin
tose trobose. Skundėsi po
licijai, bet policija vis ne-i 

' galėdavo piktadario suras- j 
ti, nes piktadarys nepalik-1 
davo jokių žymių, o nuken
tėjusieji nieko neįtardavo.! 
Pagaliau neseniai policijai 
atkreipė akis į Joną Jake- f

, Pilviškių Dvar-1k0 
nuosiuos, padarė pas jį kra-įsu

tų surado, kaip antai: geg
nių, lentų, lotų, įvairios sta
tybinės medžiagos, piūkl'ą, 
kūjį, kastuvą, geldą ir 1.1. 
Iš viso išaiškinta 14 vagys
čių ir tiek pat Jakelaičiui 
iškelta baud. bylų. Jakelai- 
tis vieną kartą už vagystę 
yra baustas 1 mėn. kalėji
mo, bet nuo bausmės lygti
nai atleistas.

—O—
Perkūnija

Liepos 17 d. praėjusi per
kūnija pridarė nemaža nuo-j 
stolių. Liūdo Nemaniūno iš 
karto uždegė visus trobė-l 
sius. Ugnyje žuvo visas Ne
maniūno turtas, nuostolių 
apie 30 tūkst. Lt., trobesiai 
neapdrausti. Sudegė berno1 
500 Lt ir drabužiai. Nuomi
ninkės siūvejos, našlės Nau
jienos, 4 vaikų motinos, su
degė visas turtelis ir me
džiagos.

—o—
Nusižudė

Liepos 15 d. Alvito valse., 
Kumečių dvaro kumetyne, 
savo bute, rasta pasikorusį 
Ona Janulevičienė, 36 m. 
amž. Manoma, kad žudėsi 
del blogų gyvenimo sąlygų.

—o—
Sugauna Didelių žuvų
Į pietus nuo Simno yra! 

trys dideli ežerai: Dusios, 
Metelių ir Obelijos. Šitais • 
ežerais domisi meškerioto- į siųs” Danzigą.

- T ’«

Ginkluotos gaujos pastoję streikieriams kelią ties Green kailiu, Colorado valstijoj.

bu,' kaip suderint tų trijų 
šalių karo jėgas apsigyni-

Leningrad, rugp. 10. —
Atvažiavo Anglijos ir Fran- 
cijos kariniai žinovai tar- mui nuo Hitlerio ir Musso- 
tis su Sovietų generaliu šta- linio.linio.

Philadelphijos Piknikas
Naudai Dienraščio “Laisvės”

šis piknikas bus sekmadienį prieš Labor Day

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

Jersey City, N. J
GAILA

Drg. Mikas Sabaliauskas 
kiek laiko atgal parvyko iš li
goni) učio. Ligonbutyj 
10 savaičių. Tačiau 
parvykus sveikata 
Nors vaikštinėja, 
lemtas reumatizmas 
giliai diegus, nenori

išbuvo
ir namo 

nesitaiso. 
bet ne-

suleidęs^
Miko pa-

leisti.
Sabaliauskas gyvena 

Jefferson Avė. Patartina 
gauti draugą aplankyti.

ser-

Progresyvių
nėra jau taip

pasveikimas, grįžimas į
tarpą daug reiškia.

—o—
Dirba

darbštus streiko

lietuvių spėkos 
didelės, ir Mi-

lau
ke LDS 133 kuopos ir LT JI 
16-tos kuopos narys draugas 
Daugėla pradėjo dirbti. CIO 
unija laimėjo streiką skūru- 
kių dirbtuvėj, llpboken,>N. J., 

14-ką savaičių.
seniau pri-'

darbininkus i darba 
Bet draugą Daugėlą 

į paskutines eiles, ar

IC i t as

kuris tęsėsi 
Kompanija suėmė 
imtus 
tuojau.
paliko
tai dėl nebuvimo darbo, ar tai
už tai, kad buvo aktyvus 
žmogus streiko lauke. Tačiau 
priklausant prie CIO ir būnant 
aktyviu nariu kovos lauko, 
kompanija turėjo pašaukti ir 
d. Daugėlą prie darbo. Da
bar tik sergantis drg. Saba
liauskas nedirba, nedirba to
dėl, kad serga.

—o— 
Garbe

Pasaulinės Parodos Albume, 
kurį išleido “Laisvė,” iš visų 

“išvaduos” IJersey City tbi1zni!!ril!
. . I minas yra tik drg. Zavisio,

I 138 Wayne St. šis draugas 
i visuomet’paremia su auka bet 

1 ačiau Danzigo vokiečiai Į kokį darbininkų judėjimą. Nė- 
naziai tiki, kad Hitleris, ii- ra tokio nuotikio, svarbaus 
gai nelaukdamas, “paim-i dalyko, kad paprašius jis at- 

Zavišis yra

Danzigo Nazi a i Laukia 
“Greito Paliuosavimo”

Danzig. — Kalba vietinio 
naziu vado Foersterio ket
virtadienį nevisai patenkino 
Danzigo nazius. Jie tikėjo
si, kad Foersteris paskelbs, į 
jog Danzigas bus tuojau 
“liuosuojamas.” Bet Foers
teris tik abelnai kalbėjo, i 
kad Vokietija 
Danzigą, ale nepasakė Ra- į

- -JLDS 133 kuopos vicc-pirminin-

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 knygy
ne kiekvienam 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.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

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 Lorimer St. Brooklyn, N. Y<

įkas ir LLD 16-tos kuopos pir- 
I mininkas.

—o—
i Kažin,, Pagalvokit

Rugsėjo pradžioje Brookly- 
įvyksta moterų suvažiavi- 

kuris tęsis ,t tris 
Darbininkų 
kuopoj pri-

ne 
mas-seimas, 
dienas. Lietuvių 
Susivienijimo 131
klauso gražus būrys moterų. 
Moterų užduotis, pareiga iš
rinkti delegates ir pasiųsti į 
motoru suvažiavima. C c.

Aišku, kad mūsų miesto mo
terys galėtų prisidėti ir su 
įvairiais rankų dirbiniais. Gy
vename visai arti, iškaščių 
daug nesusidarys. Pagalvokit, 
draugės moterys!

—o—
Svarbu

Perskaičius iš Lietuvos Tado 
Blindos straipsnį, tūpusį “L.” 
7 d. rugpjūčio, apie Lietuvos 
verslininkus ir prisiminus pa
sikalbėjimą, kurį turėjau su 
vienu atvykusiu iš Lietuvos 
verslininku, neatrodo, kad jie 
būtų Lietuvos '-darbininkų 
draugai. Pavyzdžiui, jie ne
prisipažįsta, kad yra ar žino

Lietuvoje laikraštį “Lietuvos 
žinios.” Neprisipažįsta ar ne
nori pasisakyti, kad yra gir
dėję Lietuvoje apie dr. Joną 
šliupą. Netiki, kad Lietuvos 
kalėjimuose randasi 500 poli
tinių kalinių, kuomet statisti
ka pati už save kalba, žino 
tik vienas Lietuvoje laisvas 
kapines, kuomet jų yra daug 
daugiau.

Verslininkai, kaip ir Lietu
vos valdžia, sako, kad negali
ma paliuosuoti politinius ka
linius,' nes, girdi, jie išėję iš 
kalėjimo kurs įvairias organi
zacijas, sakys prakalbas, sės 
suirutę ir tas duos progą Hit
leriui ar kitai kokiai valsty
bei užimti visa Lietuvą!

Verslininkai nėra koki ne
mokšos, bet pamokyti žmonės, 
apsiskaitę žmonės, ir kai jie 
kalba, tai apsvarsto kiekvieną 
sakinį.. Mano mintis man sa
ko, kad atvykę svečiai iš Lie
tuvos, verslininkai, yra toli 
nuo darbo žmonių, nors iš 
darbo žmonių daro puikų gy
venimą.

kuopoje pas kuopos valdybą 
būtų vieno arba dviejų narių 
mokestis ant rankų, nepasiųs
ta į centrą, tai žiūrėkite, kiek 
sudaro pinigų. Mes taip da
rydami laikom surištas ran
kas centro komitetui, kuris 
negali savo darbą varyti pir
myn. Kaip mes galim tikėtis, 
gaut knygą laiku arba žurna
lą “Šviesą”?

Todėl visose kuopose im
kimės už geresnės veiklos, 
netrukdykime šio taip svar
baus darbo, šis metas jau ei
na prie užbaigos, tai ir mes 
turim stengtis sumokėt savo 
duokles, 
mokėjo.

kurie dar esam ne- 
Taipgi reikia darbuo- 
nors po keletą nau- 
prirašyti į šią apšvic-jų narių 

tos organizaciją.
12 Apskr. Rast.

Piknikas

Tarptautinis piknikas, ben
dras piknikas lietuvių ir ru
sų, Jersey City ir Bayonnės, 
įvyks sekmadienį, 20 d. rug
pjūčio, Wil licks Farm oje, Lin- 

Busai iš Jersey Ci- 
valandą ryto, nuo 
Svetainės, 158-60

PWCE
SALE

don, N. J. 
t y išeis 11 
Ukraina 
Mercer St.

Važiuojant iš Jersey City 
keliu 25-tu iki Linden, suki
tės po dešinei Stiles St. Dava- 
žiavę 27-tą kelią sukitės ant 
kelio 27-to ir tiesiai iki Wil- 
licks Farm. K. Biuras.

A.L.D.LD. REIKALAI
LLD REIKALAI 12-TAM 

APSKRITYJ

jau daug sykių buvo 
organe “Laisvėj” apie 

reikalus,

Noi'S 
rašoma 
LLD organizacijos 
bet prisieina ir vėl tas pats 
pakartoti.

Daug sykių esam skaitę 
spaudoje, kad mokestis iš 
kuopų į centrą neplaukia, 
kaip turėtų plaukti. Draugės 
ir draugai, kodėl kuopose 
taip liuosai yra leidžiama to
ki' dalykai? Pavyzdžiui, mū
sų apskrityj centro mokesčių 
lentelė rodo, kad mokestys 
yra užvilktos visose kuopose, 
šis dalykas turi būt taisomas 
be jokio atidėliojimo.

Kitas labai blogas dalykas, 
tai nepasiuntimas duoklių į 
centrą, kaip tik nors kiek jų 
atsiranda. Daugely] vietų 
yra taip daroma, kad kuopo
je atsakomingi draugai laiko
si keleto narių 
pinigus, laukdami 
sykiu pasiųsti.

Kuopose, kurie
esat atsakomingi, pinigus pa
siųst, reikia siųst, kad ir vie
no nario, nieko nelaukiant, 
nes pinigai centre yra labai 
reikalingi, čia reikia pagal
voti, kad mes turim kuopų 
virš 200, ir jeigu

sumokėtus 
daugiau

d raugai

kiekvienoje |

| from actiyi

' WROGEBSBROS.
a«o/ca's riMEST mripuri

50 PIECE 
SERVICE FOR EIGHT

• $2925
Open Stock Price $58.69

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte... 
tokioje , formoje, kurios populiariš- 
kumas padarė -naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą... 
garsų per apie šimtą metų... už 
pusę kainps. 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

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šj skelbimą ir gaukite 

nuolaida*

$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.

•
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 busų važiuos i šį pikniką.

Jau dabar laikas užsisakyti bosuose vietas.

Kaina $1.75 j abi pusi (round trip)

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar
AND

'aucTA

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyt. Si jstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine liū
di n ko, arti Corona entrance į forus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIĮJ
GRAŽUS PA VILIOKAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

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

■I
M



Antradienis, Rugp. 15, 1939 LAISVI Penktas puslapi!

PITTSBURGHO IR AP1EL1NKES ŽINIOS
Svarbu Visiems

Suvienytomis spėkomis 
torų kliubai rengia didelę va-1 
karionę rugp. 19, subatoj. Va
karienė prasidės 7 vai. vaka
re. Įvyks LDS 142 kuopos na
me, po numeriu 3351 W. Car- 
son visai maža,
tik 25c.

Šokiams bus gera muzika.
Kurie norės, galės ir išsigerti.

ryti kokių ten navatnų valgių, ! 
kokių, sakoma, dar niekas nė 
ra valgęs jokiame parengime 
Iš anksto jos nesako, kas tie

! įstatymas. Jungtinės Valstijos 
mo- tokio blogo įstatymo dar ne

turėjusios. Sako, žmogui dir
bančiam valdžioje atimamos 
visos politinės teises. Jam su
rištos rankos. Paklaustas, ar 
Demokratų Partija skilus, 
Manner atšaka, kad netiesa. 
Sako, kaip pradėsime ištikrų- 
jų republikonus kovoti, tai ta
da Demokratų Partija susivie
nys geriau.

Manoma, kad šioje konven
cijoje dalyvaus tarpe 9,000 ir 
! 10,000 delegatų. Ponas Man- 
I nėr buvo paklaustas, ką jis 
mano apie Roosevclto kandi- 

I datūrą į prezidentus trečiu

munistų Partija. Drauge Va
laitienė, prigelbstint ir ki
toms, pardavinėjo laimėjimo 
tikietukus, kur buvo išleista 
laimėjimui kendžių baksas. 
Taipgi reikia neužmiršti, kad 
buvo puiki orkestrą, kuri 
linksmino šokikus ligi paskir
to laiko.

Užsibaigus 
gerais 
vienas

parengimui su 
ūpais, skirstėsi žėdnas 
ten, iš kur buvo atvy-

simpatikų visuotinas svarbus susi
rinkimas dūlei “Laisvės” pikniko rei
kalų. Kiekvieną metą, drauges ir 
draugai, padėjot surengti sėkmingai 
pikniką. Dalis draugų ir draugių per 
ištisus metus nedalyvauja svarbiam 
darbininkiškam judėjime, tad jūsų 
pareiga nors pagelbėti prie šio dides
nio parengimo. Mums reikalinga prie 
stalų subudavojimo darbininkų; 
mums reikia daug darbininkų prie 
pikniko. Būtinai ateikit ant šio su
sirinkimo pasitarti, susitarti ir pa
gelbėti pirm pikniko prirengimo. Su
sirinkimas įvyks 735 Fairmount 
Avė., 8 vai. vak. — Veik Kom. Val
dyba. (190-192)

tinio skyriaus mėnesinis susirinki
mas atsibus August 15, kaip 7:30 
vai. vakare, 29 Endicott- St. Drau- ( 
gijų atstovai dalyvaukite visi, turi
me svarbių dalykų apsvarstyt.

Organizatorius. (189-190) Į

j] VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

Tai

tai pamatysite.
—o—

Biskis iš Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 160 kuopos 
išvažiavimo, kuris įvyko liepos 
30 d., Markevičiaus farmoje, 
Library, Pa. Iš ryto išrodė su
niurę. Bet visgi komisija nu
važiavo ir vienas kitas iš sve
čių pradėjo ateidinėti. Apie 
trečią valandą jau atrodė, kad 
susirinks
Ale kaip užeis vėtra su per
kūnija ir lietum, tai ir išvai
kė visus susirinkusius.

Jau buvo manyta, kad tai 
bus ir pabaiga išvažiavimo. 
Bet už pusvalandžio vėl nu- 
sipagadijo ir apie vakarą dar 
susirinko gražios publikos ir

Jungtinių Valstijų žmonės no
ri, tai būtų gerai, kad Roo- 
seveltas kandidatuotų.

—o—
Didelis Piknikas

Komunistų Partija rengia

puikiausiam ]
Camp. įžanga I 

daugiau publikos, i tų. Ir dar bus laimėjimas.
Galės laimėti kelionę į Pasau
linę Parodą. Jeigu laimėtojas 
nenorės važiuoti, tai gaus do
vaną pinigais.

Pikniko tikintus galima gau
ti kliubuose ir pas narius.

Nuvažiavimas yra toks: Va
žiuodami automobiliais 
No. 3 
cairn,Manoma, kad dar kuopai liks

gi draugų darbas nenuėjo 
sai veltui. rę ir važiuokite

sti kite 
viena

Sugar

pirmą

mylią

kokius g a v a u 
nenuilstančiu mo
jų lavintųjų dai- 
Aš linkiu jiems 

d ar-

GREAT NECK, N. Y.
ot 

Įspūdžius iš 
nininku ir 
nu dienos,
dar didesnes energijos 
buotis kultūriniam darbe dėl 
visuomenės labo, per kuri 
mes greičiau atsieksime tiks
lą, prie kurio žengiame.

Nemunas.

Philadelphia, Pa
Pajieškau kūdikystės drau

gių Visock.yčių, po vyrais Mrs. 
Mary Kairukštis, Newark, N. 
J. ir Mrs. Margaret Baker,

pajioskoti per Laisvę , nes 
aš jūsų antrašus pamečiau. 
Kitoniško išėjimo nebuvo. Aš 
esu tikra, kad “Laisvę” skai
tote. O jeigu ne, tai užsirašy-

su paj tes
ant mūsų 

didelės šventes, kuri įvyks 3 
dieną rugsėjo, A. Mikelaičio 
sodne. Tai yra Phila. lietuviu

pazmonis

Ketverge, rugpjūčio 10 d., 
Duquesne Gardene prasideda 
Demokratų Partijos Jaunuolių 
Lygos konvencija. Jaunųjų 
demokratų prezidentas Man
ner pribuvo iš anksto ir pa
klaustas reporterių pasakė, 
kad Hatch bilius, kurį Kon
gresas priėmė, tai blogiausias

Gatvekariais važiuojant, im
te karus No. 55, 64, 87, iki 
ist Pittsburgho. Ten per- 

ir va- 
Ten iš-
Paimki- šventės, kiek stalų reikės su

žinokite iki Pitcairn.
lipkite ant Wall Ave.
te Pitcairn busą ir nuveš Į pik-

stebėsite mano

tikrus antrašus prisiųskite ir 
pažymėkite, kiek asabų pri
busite ant mūsų iškilmingos

Rep.

Hartford, Conn
Meno S-gos Dainų Dienos, 

Rugp. 6, Waterbury
Tai yra smagu skaityto

jams pranešti, kad šis meni
ninkų metinis išvažiavimas 
sumušė rekordus visų savo 
praėjusių suvažiavimų. Viena, 
publikos buvo tiek, kad var
giai sutilpo Lietuvių Darže, o 
antra—visi gėrėjosi biznio ir 
programos tvarka.

Pamačiau apie 5 vai. po 
pietų, kad jau draugas Vin
cas Visockis, kaipo programos 
vadovas, prigelbint rengė
joms, išsirinko gražią vietą 
kalniuke, tarp žaliuojančių 
medžių ir aptiesė ją virve dėl 
programos laikymo. Pirma 
prasidėjimo programos, mo
kytojas Visockis su savo sty- 
giečiais pradėjo griežti muzi
kos kavalkus, kurie sutraukė 
šimtus klausytojų. Visiems be
siklausant, neužilgo pasirodė 
programos pirmininkas drg. 
K. Strižauskas. Jam jau per 
garsiakalbį nebereikėjo šauk- 

kaip reikėdavo 
kitiems pirminin- 
tik atidarydamas 

paaiškino susirin-

k i as dainas, 
tart i n a i išėjo.

Pavieniai chorai turėjo pa- 
siskyrę dainuoti tik po vieną į 
dainą. Dėl sutrumpinimo laik- ; 

atskirai visu !-
Atliko savo I 

Bet remdama- j 
klausytojų, tu-j 

garbės i 
Laisvės i 

pu- ' 
h'l 

nu- i

su-

Moterų A tyriai.
Great Necko ir apylinkės moterų 

susirinkimas įvyks trečiadienį, 16 d. 
rugpjūčio, 8 v. vakaro, J. A. Kasmo- 
čių svetainėj’, 91 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y. Šis susirinkimas 
yra šaukiamas, kad susipažinus su 
moterų visuotinu suvažiavimu ir jo 
svarba. Taip pat bus paaiškinta kas 
link rankdarbių, kurie puoš suvažia
vimą. Dalyvaukite visos ir kitas 
paraginkite, nes laikas trumpas. Yra 
pageidaujama, kad rankdarbius at- 
nešt.umėt į šį susirinkimą, o komisija 
sužymės, priims ir priduos suvažia
vimui. Dar kartą širdingai kviečia
me, dalyvaukite. — LLD 72 kuopos 
ir LDS 25 kp. Komisija.

(190-191)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kuopos susirinkimas 

įvyks 16 d. rugpj. (August), L. D. P. 
Kliubc, 408 Court St. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti j šį susirinki
mą, nes turime svarbių dalykų ap
tarimui; Yra svarbių laiškų; iš cen
tro nominacijų blankus ir šaukimas 
Lietuvių Moterų Kongreso. Visos ir 
visi būkite laiku. - Seki 
kus. (190-191)

Po.š-

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. Moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, .17 
d. rugpj., 8 vai. vakare pas Gluoks- 
nienę, 1256 Diamond Avė.. Visos na
rės malonėkite atsilankyti j šį susi- 

' rinkimą, nes turime svarbių dalykų 
aptarimui. . . Seki-. (190-192)

| SCRANTON, PA.
LDS susirinkimas įvyks 15 rugp., 

! 8:30 vai. vakare, pas drg. F. M.
Indriulj, .129 West Market St. Visi 
pribūkite į susirinkimą, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

J. Norkus. (189-190)

Pastaba: Kaip važiuosite 
ant iškilmių, tai prašau paim
ti Varpo Jtcpykloš importuo
tos duonos, o mes iš savo pu
sės bandysime importuoti lie
tuvišku dešrų.

Lauksimo su nekantrumu 
ant mūsų šventės pribūnant. 
Visi kartu seses ir broliai.

Šeima Rainių.

Chinija Pasipiktinus, kad 
Anglija Išduoda Japonam

Polit. Pabėgėlius
Chungking, Chinija. — 

Chinijos valdžia ir žmonės 
išreiškia didelį pasipiktini
mą prieš Anglija dėl to, kad

ne rėki am uosiu, 
užduotį gerai, 
sis atsinešimu 
riti pripažinti, 
vainiką parsivežė
Choras su stygiečiais, bo 
blika pageidavo dainuoti 
daugiau, bet jie laikėsi 
tarimo.

Kalbėtojom buvo drg.
Valaitis. Nors kalbėjo trum
pai, bet pasakė gana agita- 
tyvišką prakalbą Meno Są
jungos dailės reikaluose. 
Klausytojai likosi pilnai pa
sitenkinę jo prakalba.

Pirm. drg. K. Strižauskas j 
pranešė publikai, kad iš prie- į 
ž a sties 
paprašė 
svetainę, kur dainuos dar p ir-j 
mą sykį šioj apylinkėj mei 
ginu Harmonijos Kvartetas iš I turėsime daugelį svarbių reikalų ap- 
„ " . ,v.. . . tarti. Šiuos metus keturių kolonijų:
So. Bostono. Ištiki UJU, t UI lį Lawrence, Lowell, Nashua ir Ha- 
gerai išlavintus balsus, kas į verhill, ALDLD kuopų metinis pik_ 
klausytojams patiko.

V. Anglų valdžia išduoda Ja-
ponijai keturis chinus poli
tinius pabėgėlius. Jie iki i 
šiol buvo Anglų Koncesijoj I 
Tientsine.

WORCESTER, MASS.
Amerikos Lietuvių Kongreso vie

reikalingumo piano, j 
klausytojus eiti į

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HAVERHILL, MASS.

ALDLD 85 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugp. (Aug.) 15 d., 

| 7:30 vai. vak., L. P. G. Kliubo kam- 
i baryje, 324 River St. Visi kuopos 
nariai dalyvaukite susirinkime, nes

DIABETIKAMS
“D-X” tabletčlės, turtingos mai

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

STANLEY DIET SERVICE
20 metų patyrimų sveikatoj

57] Milton Avenue
AMSTERDAM, N. Y.

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

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
RESTAURACUA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
e'2'*

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 Vęlai Vakaro

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

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 {0

TEITELBAUM

T ■ Vapor Room,
\ I Room, Large
XL Artesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Accomodations. ££-2

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. ail day and night

VARPO KEPTUVE

praeityje 
kams. Jis 
programą' 
kusiems dienos tikslą ir pro-, 
gramos turinį.

Programoj dalyvavo šios i 
spėkos: Vilijos Choras, vado
vybėj drg. K. Strižausko, iš 
Waterburio; Dainos Choras 
iš New Haveno, ir Echo Cho
ras, iš Torringtono, kuriuos 
vadovauja drg. Latvis; Lais
vės Choras ir L. Stygų Or
kestrą, vadovybėj drg. Vinco 
Visockio, iš Hartfordo; Tarp- 
tautiška Jaunuolių Grupė, ku
riai vadovavo draugė Joki- 
miūtė, iš New Britaino, ir 
Merginų Harmonijos Kvarte
tas, iš So. Bostono. Chorai 
visi sykiu sukėlė didelį en
tuziazmą klausytojų, nes su
sidarė apie 200 dainininkų. 
Dainavo vadovaujant V. Vi
sockiu! ir sudainavo apie pen-

ko ramumo.

Aš patarčiau Conn, valsti-

nikas yra nutarta rengti rugsėjo 
(Sept.) 24 d. Haverhillio Lietuvių 
Parke. Ir mūsų kp. paskirta priron- 

į gti viską, kas tik bus reikalinga del 
pikniko. Tad mes susirinkime turė
sime išdirbti planus, kad busiantis

TURIME SUKELTI PINIGŲ

jos progresyviškoms organiza- piknikas išeitų šimtu nuošimčių, sek
cijoms ateinančiam žieminiam rningu. — Kuopos ižd. A. P. Dam- 

j brauskas. (190-192)
I sezone surengtuose koncertuo-1
: se kviesti šį kvartetą.

Ir dar turiu priminti, kad i 
buvo neužmiršta kaipo darbi- j 
ninku klasės vadovė ir Ko-

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” Pikniko Reikalai.

Ateinantį ketvirtadienį, 17 d. 
rugpjūčio, įvyks vietinių organizaci
jų, “Laisvės” skaitytojų ir mūsų

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE
MORRHOIDAL (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 be jokios jiun prievolės. Daromi Kraujo ir 
šlapimo Tyrimai, X-Spin(luliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgalią. IŠTYRIMAS DOVANAI

DR. L. ZINS (Praktikuojąs jau
27 Metus)

ist 16 St., N. Y. Tarp 4th A ve. ir Irving PI.
Valandos 10 A. M. iki 8 P. M. Sekmad. 10 iki 2

.N upigintas Išpardavimas
Vyri] Siūtų, Lengvi] ir Žieminių Paltų

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

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

štai kai kurios mūsų kainos!
Siūtai ar O verkautai vertės $20.00, dabar.. .

Siūtai ar O verkautai vertes $22.50, dabar. .

Siūtai ar O verkautai vertes $24.50, dabar..

$14.50
$16.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

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

Brooklyn, N. Y.

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės 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, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

SKELBKITĖS “LAISVĖJE



šeštas puslapis LAISVE Antradienis, Rugp. 15, 1939

Pieno Farmeriai ir 
Unijos Tariasi

Gręsia Valizą Dirbėją 
Streikas

Protestuoja prieš Filmą 
“Our Leading Citizen”

ntos
22 Sužeista Traukinio 

Nelaimėj
Pieno gamintojų farmerių 

vadai ir farmerių kooperaty- 
vių organizacijų, taipgi CIO 
Unijų atstovai susirinko CIO 
patalpose, 113:1 Broadway, 
N. Y., tartis bendrai kovai 
prieš “pieno trustą ir kitus 
reakcinius elementus šioj val
stijoj,” kaip pareiškė Allan S. 
Haywood, CIO prezidentas 
šioj valstijoj.

Tokį pasitarimą šaukt nu
tarė darbo unijų įstat.vmda- 
vystės atstovai po užsidarymo 
valstijos seimelio sesijos Alba
ny.

“Supuvęs ir reakcinis 1939 
m. seimelio rekordas,” sako 
Haywood, “daro reikalinga 
tuojautinę ir stiprią sąjungą 
tarp darbo unijų ir farmerių 
organizacijų, ypatingai, jei 
norime išvengti tolimesnių 
priešdarbininkiškų ar prieš- 
farmeriškų-jstatymų 1940 me- ,

Organizuoti valizų ir kelei
vinių skrynių < 
si gene rali am 
na sutartis su 
kais baigiasi šio 

į tą, o 
! vestos derybos nutrūko.

Streikas paliestų 65 šapas 
su 1,(100 darbininkų. Unijos 

1 pild. taryba yra narių įgaliota 
veikti sulyg reikalo.

Elias Lieberman, unijos pa- 
; tarėjas, sako, kad bosai atsa- 
komingi už streiką, jei jis kil
tų. Bosai nori priversti darbi
ninkus dirbti 40 valandų į sa
vaitę, kuomet per ištisus me
tus darbininkai 
37 •/> valandų ir

dirbėjai ruošia- 
streikui. Jų se- 

ipų savinin- 
mėnesio 15- 

naujai sutarčiai išgaut

jau dirbo 
labar nėra 

valandas
dirbt.

Atviram laiške Paramount 
Pictures leidėjų viršininkui 
Barney Balaban, filmų žiūrė
tojų organizacija per savo di
rektorių Edward K. Kern per
spėjo Paramount filmų leidė
jus, kad jei nebus didelių pa
taisų filmoje “Our Leading 
Citizen,” filmų žiūrėtojų or
ganizacija paskelbs visą turi
nį ir mierius tos filmos. Nuro
doma, kad ji esanti priešdar- 
binin kiška.

Laiške taip pat pastebima, 
kad priešdarbininkiškumas at
rodąs tikslus, ypatingai atsi
žvelgiant į tai, kad filminin- 
kai dar prieš išleisiant bažijo- 
si, kad filmą nesanti priešdar- 
bininkiška, kad tai esą tik gir
dai. Dabar, ją pamačius, sako 
Kern, pasirodė, kad tai buvo 
ne

/Keturi vagonai BMT 
ney Island traukinio prašoko 
svičių prie Ocean Parkway 
stoties, Brighton Beach, apie 
1 :44 po piet sekmadienį ir 
pirmutinis vagonas smogė į 
bildingą, o antrasis jo galas 
paliko apie 15 pėdų išsikišęs 
ant gatvės. Sakoma, tik stip
rus suspaudimas vagono pirm- 
galio tarp antrojo vagono ir 
bildingo sienos sulaikė jį nuo 
nukritimo 50 pėdų žemyn ant 
tirštai apstoto žmonėmis šali-

Co-

Lankėsi “Laisvėje”
Šiomis dienomis lankėsi 

“Laisvėje” (ir Pasaulio Pa
rodoj) Kazys Danisevičius, iš 
Waterburio, LDS 49 kp. se
kretorius ir veikėjas. Svečias 
atvežė pluoštą pinigų — nuo 
Waterburio organizacijų — 
“Laisvei”, Liet. Darb.. Susivie
nijimui ir ALDLD Centrui.

EAST NEW YORK IR RICH
MOND HILL, N. Y.

Trečiadienį, 16 d. rugpjūčio. 8 vai. 
vakare, Buzelio patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė., įvyks 
ALDLD 185 kp. mėnesinis susirinki
mas. Kurie tik galite, pasistcngki- 
tc atsilankyti, nes turime svarbių 
dalykų. Reikės ruoštis į "Laisves” 
pikniką į Philadelphiją, nes busas 
jau paimtas. V. Paukštys.

(190-1)

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

IGNAS SUTKUS

girdai, bet tiesa.

* tais.”
;■ Haywood pareiškė, kad 
ųnijistai. kaipo stipriausia or
ganizuota vartotojų grupė, 
privalo pagelbėt farmeriams 
kovot prieš pieno trustą.

Šaukia Demonstraciją 
Prieš Coughlinizmą

Girdėsime-Matysime
Sovietą Artistus

Išsigandę keleiviai daužė 
langus ir šokinėjo pro juos iš 
dūmais prisipildžiusių vagonų. 
Nelaimės laiku traukinyje bu
vo apie 500 keleivių, daug 
moterų su vaikais, vykstančių 
į pajūrį. Jos šokinėjo pro lan
gus ir špalais eidamos nešė 
vaikus apie bloką tolio iki 
stoties.

Telephone: EVergrf-on 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.

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

WPA Programos
Trečiadienj: Federal is Sim

fonijos Benas grieš Prospect 
Parko Music Grove 8:30 va
karo. Tuo pat laiku Federa- 
lė Šokių Orkestrą No. 2 grieš 
LaGuardia žaislavietėje prie 
Roebling ir So. Ith St.

Ketvirtadienį: Federalė Šo
kių Orkestrą No. 3 grieš 202 
Vanderbilt Ave., 8 vai. vak.

Penktadienį: Federalis Trio 
duos programą 167 Sands St., 
7 :30 vakaro.

rugpjūčio į 
City 

demonstracija 
coughlinizmą 
ką reiškia

Ameri- 
naciona-

šį ketvirtadienį, 
17-tą, prie New York 
Hali šaukiama 
protestui prieš 
ir aiškinimui, 
cough linizmas.

Benjamin Plotkin, 
kos žydų Sąjungos
lis pirmininkas ir plačiai žino
mas dvasiškis, ragindamas vi
sus dalyvaut demonstracijoj 
pareiškė, kad negalima tylėt, 
kuomet fašistiniai elementai, 
prisidengę “krikščionybės ir 
socialio teisėtumo” vardu 
skelbia rasių ir religijų ne
apykantą ir siekia atimt kon
stitucines teises daliai mūsų 
šalies gyventojų.

Sovietų Raudonosios Armi
jos Dainų ir šokių Ensamblis, 
vadovaujamas profesoriaus A. 
V. Aleksandrovo, turinčio So
vietų Liaudies Artisto titulą, 
atvyksta programoms Pasau
lio Parodon. Ta proga duos 
10 programų Carnegie Hali 
galop rugsėjo mėnesio, taipgi 
duosią programų įvairiuose 
kituose J. V. miestuose.

Ensamblį sudaro 220 asme
nų, iš kurių 205 veikia sce
noje, o kiti darbuojasi vedime 
įvairių ensamblio reikalų.

šis bus
maršrutas. Pora metų 
jie turėjo labai pasekmingą 
maršrutą Francijoj ir Čecho- 
slovakijoj.

antras ensamblio
atgal

metu 
Avė.,

Osvaldas Kiburis, 5T 
amžiaus, 948 Jamaica 
mirė rugpjūčio 12 d. Pašarvo
tas namie. Laidos rugpjūčio 
15 d., šv. Jono kapinėse. Lai
dotuvėms patarnauja grabo
rius J. Garšva.

Kiburis buvo savo apylin
kėj gerai žinomas biznierius, 
užeigos savininkas, ir šiaip 
plačių pažinčių žmogus. Jo 
įstaigos kambariuose daugelis 
įvairių organizacijų yra turė
ję savo patalpas bei pramogė
les. Mirė staiga. Aukštas 
kraujo spaudimas buvęs ank
stybos mirties priežastimi.

Karpenteriai už 30-ties 
Valandų Savaitę

Susilaukė Dukrelės Atidarė Svarbią įstaigą

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN, N. Y.
Gerai Patryę Barberiai

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

uvvū tonini iBiiniiAiiAnAnniiAn^irtiiniwwww ifwinitnnnitnivwvMvw

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
| JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Tele foną k EVergreen 7-1661

New Yorko Valstijos Dar
bo Santikių Tarybos pirminin
kas Dr. John F. Boland pa
reiškė besąlyginę paramą 30- 
ties valandų darbo savaitei 
bildingų amatuose. Jis tą pa
žadėjo kalbėdamas šios vals
tijos karpenterių 33-čioj me
tinėj konvencijoj, kuri prasi
dėjo pereitą penktadienį, 
Commodore viešbutyje, N. Y. 
Ji baigsis šiandien.

Dr. Boland palygino skai
čių bedarbių bildingų indus
trijos amatuose su skaičiumi 
bedarbių kitose industrijose ir 
pabrėžė, kad nuošimtis be
darbių yra didelis. Jis sako, 
30-ties valandų savaitė pa- 
akstintų statybą ir duotų 
darbus didesniam skaičiui 
darbininkų. Sutrumpinimas 
darbo savaitės iki 30 valandų 
nors trim metam, be nukapo- 
jimo algų, “pastatytų 
buosna virš pusės dabar 
čių ant pašei pos.”' 

j Šeštadienį, konvencija
traukė sesijas, kad dalyvaut 
AF of L Unijų parade, o sek
madienį pasiskyrė aplankyt ■ 
Pasaulio Parodą.

• George F. Meany, šios vals
tijos 

. savo 
gerą 
CIO.
ja Anna M. Kross, John J. 
Flynn ir teisėjas Hackon- 
berg.

Kitų Unijų Konvencijos

Sekmadienį, taipgi Commo
dore viešbutyj, pradėjo savo 
sesijas elektristai ir inžinie
riai. šiandien pradės sesijas 
vandens nuvedėjai, metalistai, 
plasteriuotojai. Taip pat eilė 
kitų šios valstijos unijų čion 
susirinko savo metinėms kon
vencijoms.

Laisvi ečių V. ir M. Paukš
čių duktė, Mrs. IT. A. Ayres, 
dabar gyvenanti San Francis
co, susilaukė dukrelės rugpjū
čio 8 d. Ji pavadinta Myra 
Madeline. Mažoji pribuvėlė 
sveria 8 svarus. Motina sveik
sta. San Francisco dabar gy
vena ir draugė M. Paukštienė, 
specialiai ten nuvykus, kad 
būt arti dukters didžiojo mo
mento laiku. Linkime laimin
gai išauklėt.

Rakandą Darbininkai 
Gavo Sutartį

M>s. Rosenberg, Socialio 
Saugumo Tarybos direktorė 
šiai apylinkei, praneša, kad 
pirmadieni atidaryta Tarybos 
raštinė 25 Hyatt St.. Staten 
Islande, penktojoj N. Y. mies
to dalyje. Iki šiol ten nebuvo 
raštinės. Vedėju paskirtas 
Paul E. Orr, padėjėju Hey
man Cooper.

Visoj New Yorko valstijoj 
dabar yra 22 raštinės — 14 
aukštesnėjėj valstijos dalyje 
įvairiuose žymiausiuose mies
tuose, 3 pačiame New Yorke, 
kitos Bronxe, Brooklyne 
Long Islande.

Unija už Rooseveltą 
Trečiam Terminui

dar- 
esan-

per-

Rakandų Dirbėjų Lokalus 
76-B, CIO, atnaujino sutartį 
su A. H. Stiehl Furniture Co. 
Darbininkam algos pakeliama 
10 nuošimčių. Unija taipgi ga
vo sutartis su Monroe Chair 
Co. ir Gilinson Parlor Frame 
Co., kurios pasitraukė nuo Fa
brikantų Sąjungos, kad susi
tart su unija. Sąjungai prie
šinantis sutartims su unija, 
pastaroji jau gavo atskiras 
sutartis su 27 firmomis. Tryli
ka šapų dar tebėra užstrei- 
kuotos.

Jurginis Piknikas 
Pasekmingas

Valstijinėj bartend erių kon
vencijoj, New Yorke, iškelta 
klausimas Roosevelto trečio 
termino. Delegatai nubalsavo 
už tretį terminą ir nutarė pra
šyt visos šios valstijos Darbo 
Federacijos pasisakyt už tre
čia terminą Rooseveltui. *- v

Unija t'aip pat priėmė eilę 
rezoliucijų: viena protestuo
ja prieš drausmes pikieto, ki
ta užgiri a valstybės depart- 
mento atminėsimą link Japo
nijos, trečia ragina preziden
tą šaukt kongreso specialę se
siją.

Ši unija turi 40 lokalų, yra 
trečia didžiausia N. Y. valsti
jos Federacijoj.

pavienių 
padarau 
krajavus 
pavciks- 
su ame-

Rei-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir

Iš senų 
lūs r 
n a u jus 
sudarau
r i k o n i š k a i s.
ka 111 ’ G s a n t ir 

a d i d i nu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
P°gi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

STOKES
kam p. Broadway

JONAS
Marion St.,512

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

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

Lietuviy Restaurantas
BAR ir GRILL

AF of L prezidentas, 
prakalbos konvencijai 
d^lį praleido puolimui 
Ten kalbėjo dar teisė-

nei
Julius

Nepaklausęs policistų 
kitų perkalbinėjimo, 
Lapp, 22 metų, nušoko nuo 4 
aukštų namo, 139th St., 
mirtinai susižeidė.

William Welsch, 35 m., 
laikytas po $300 kaucija 
išmušimą auto lango.

ir

su-
už i

John Hughes, 52 m., 2205 
Light St., Bronx, rastas gara 
dži’uje uždusęs nuo inžino du-1 
jų.

Sekmadienį įvykęs Šv. Jur
gio Draugystės piknikas gana 
gerai nusisekė. Prisirinko 
draugystės narių ir šiaip pub
likos. Visi gražiai ir svetingai 
linksminosi, jaunuoliai šo
kiais, o kiti užkandžiaudami 
bei draugiškai šnekučiuodami 
ir dainuodami erdviame Klaš- 
čiaus parke.

Apie 8 valandą vakare už
ėjo biskis lietaus, bet publi
kos tas lietus nenugąsdino 
daugelis net nė pastogėn ne
bėgo—po medžiais lietų pra
leido. Paskui dar daugelis 
jaunuomenės priėjo pasišokti.

Nor§ nepaprastai • karšta 
diena dalį publikos, vieton 
1ūkniko, nuvijo pajūrin, ta- 
č'aus pikniko rengėjai pasek
mėmis patenkinti.

“L.” Rep. J. B.

“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

(Liquors

Gaminam valgiu^ Ir 
t u r ini e Amerikos 

\wll iSdirbimo ir impor- 11 degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

z alaus.
Savininkas y

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

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 j

Krautuvėj. ■

Manhattan Liquor Store g
i, • ng

Kiekvienas apšvietą bran 
ginantis žmogus privalo bū 
ti dalininku dienraščio “Lai 
sves” bendrovės-

Mrs. Naugle, S. L, ruošė 1 
I : ietų sūneliui maudynę. Tuo 
t irpu jis supama lovute prisi- 
ūpo prie lango ir prastūmęs 

dratinį sietą, nupuolė pro jį 
12 pėdų ir sunkiai susižeidė.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GfiRIMŲ
«

Dabar Rasite Dviejose "y&S 

D’ORAZIO KRAUTUVĖSE 
REFRIGERATOR BARGAINS 

(šaldytuvai Nužemintom Kainom) 
089.50 už Jūsų seną šaldytuvą (ice 

box), nepaisant kaip senas ar ma
žas jis būtų, nežiūrint, kad ir už

langine dėže.

BIRUTE 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 

i showroom (parodos kambarį). 
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvų už taip žemai kai $3.50 | mėnesį. Pamuš tyki t! 

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111
4-6562

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

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuvė •

A. WEITZNER
V E R T E I V I S

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

•

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




