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Ruoškime išvažia
vimus - piknikus 
“L a i s vės” paramai 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui
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Šiuo metu New Yorko 
miesto gatvėse įvyksta daug 
mitingų, suruoštų anti-se- 
mitų, kunigo Coughlino pa
sekėjų. Juose “kalbėtojai” 
dažnai kartoja kun. Cough
lino posakį: “Mes jus muši
me, kaip Frankas, jei bus 
reikalo...”

Vadinasi, kun. . Coughli- 
nas grasina, kad jis Ameri
koj pradėsiąs prieš demo
kratiją karą panašiai, kaip 
Ispanijoj pradėjo generolas 
Franko.

Ką gi tai reiškia? Tai 
reiškia, kad kun. Coughli- 
nas mobilizuojasi Amerikos 
respubliką sunaikinti gink
lu — kaip gen. Franko.

Anti-semitizmą ir anti- 
marksizmą jis išnaudoja tik 
kaipo kaukę savo fašisti
niams tikslams paslėpti. 
Štai kodėl kiekvienas, ku
riam brangi demokratija, 
privalo kovoti prieš kun. 
Coughlino organizuojamas 
govėdas1

* * *

Amerikos Lietuvių Mote
rų Seimas visiškai arti. 
Prie jo reikia rengtis visu 
rimtumu ir uolumu. Atsi
minkim: moterų seimo pa- 
sekmingumas priklauso ne 
tik nuo pačių moterų, bet ir 
nuo vyrų^ — nuo visų, ku
riems rūpi, kad lietuvės 
moterys pradėtų veikti pla
tesniu baru.

Greta Moterų Seimo 
įvyk Amerikos lietuvių mo
terų rankdarbių paroda, — 
Brooklyno Muziejaus patal
pose. Tai irgi bus dalykas, 
sutraukiąs nemažai žiūrovų 
ir duodąs progos kiekvienai 
lietuvei parodyti savo gabu
mus, savo talentus ne tik 
savo tautiečiams, bet ir ki
tataučiams.

Tas
9 dd. 
tuojau 
ną.

viskas įvyks 7, 8 ir 
rugsėjo mėnesio, — 
prieš Lietuvių Die-

* ♦ *

“Vilnis” rašo apie Čika
goje įvykusį pasitarimą 
“žydų Lietuvos organizaci
jų atstovų su lietuviais.” 
Ten pat “Vilnies” kores
pondentas* žymi:

“Laisvės” krisluose tilpo 
kritika verslininkam dėlei 
pasireiškusio anti-semitiz
mo. Tatai išversta į anglų 
ir žydų kalbas ir žydų orga
nizacijos turi savo centruo
se, kaip gerą reiškinį lietu
vių spaudoje.

“Lietuvos išeiviai žydai, 
o jų vien Chicagoje yra apie 
10,000, remia Lietuvos pas
tangas nepriklausomai lai
kytis. Jie nori gerų santy
kių su Amerikos lietuviais. 
Jie kaipo skaitlinga ir dau
geliu atžvilgių įtakinga tau
tybė gali Lietuvai pagelbė
ti.”

♦ ♦ *

Taip, mes rašėme ir 
“Krisluose” ir editorialuose 
apie tą nesveiką reiškinį 
Lietuvos biznieriuose. Mes 
manome, kad Lietuvoj turi 
būti gražiausias sugyveni
mas visų tautų, kurios tik 
stoja už tai, kad Lietuva 
būtų laisva ir nepriklauso
ma. Kitais žodžiais, kovo
dami prieš anti-semitizmo 
reiškinius Lietuvoj, mes ko
vojame už Lietuvos nepri
klausomybę.

♦ * *

Du svarbūs vasariški pa
rengimai, j kuriuos brookly- 
niečiai turi atkreipti rimto 
dėmesio.

(1) Sekantį sekmadienį/

Anglijos Valdžia Iš 
Pasalų Veikia Kaip 

Lenkijos Priešas
Maskva. —Anglų valdžia, 

iš vienos pusės, žada gint 
Danzigą ir Lenkiją nuo Vo
kietijos, o iš antros pusės 
Anglijos valdovai šunvuo- 
degiauja. Nes pačiomis pas
kutinėmis dienomis jie yra 
pasiuntę “pusiau-oficialį 
ekonominį” savo atstovą, 
profesorių Riley į Danzigą. 
O jam skirta veikt kaip 
tarpininkui ir stengtis pri- 
vest Lenkiją taikytis su Vo
kietija—patenkint Hitlerio 
reikalavimus Danzige 
Lenkijos Koridoriuje.

Lenkijos laikraščiai
reiškė didelį apmaudą ir pa
sipiktinimą, kad Anglijos 
valdžia su tuom savo atsto- 
vu-tarpininku taip iš pasalų 
darbuojasi prieš Lenkiją.

Sovietai per radio paskel
bė šią žinią apie Anglijos 
valdžios šunvuodegiavimą.

Gresia Didis Anglų Gele
žinkelių Streikas

London. — 600 tūkstan
čių Anglijos geležinkeliečių 
grūmoja streikuot, jeigu 
jiem nebus pakelta alga 
bent iki $11 per savaitę.

ir

iš-

Japonai Keršysią Anglijai, 
Kad Jos Policistas Nušo
vė Du Japonų Policistus
Shanghai, Chinija. — Ja

ponų ambasadorius išreiškė 
rūstybę ir kerštą prieš An
gliją dėl to, kad viršininkė
lis anglų policijos W. L. 
Kinloch nušovė du japonų 
policininkus ir sužeidė šešis.

Tie policininkai buvo chi- 
nai, ale tarnavo Japonijai. 
Jie įsibriovė j Anglų Ko
loniją Shanghajuj ir įšovė 
į nugarą anglų policininkui 
Kinlochui. Tai tada jis ati
darė ugnį iš lengvo kulka- 
svaidžio j japonų policinin
kus.

Žaizda anglų policininko 
nepavojinga. Dabar anglų 
kareiviai dieną ir naktį sau
go jį, kad japonų agentai iš 
pasalų nenužudytų šį poli
cininką.

Londono Politikai Atideda 
Karą iki Rugsėjo

London. — .Anglų politi
kam atrodo, kad Hitleris 
tik tada užpulsiąs Lenkiją, 
kai tikrai patrauksiąs Ven
griją į Vokietijos pusę. Jie 
spėja, ką'd nebūsią karo 
bent iki rugsėjo mėnesio 
pusės. y ’

rugpjūčio 21 d., Vaičiūno 
parke, Newarke, įvyks Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo Antro Apskrities pik
nikas.

(2)Rugsėjo 3 d., pries 
Labor Day, Philadelphijos 
organizabijos ruošia pikni
ką dienraščio “Laisvės” 
naudai. - \

Į abu parengimus iš 
Brooklyno eis specialiniai 
busai; abejuose dalyvau- 
kim, kuriems tik leidžia ap
linkybės.

Žinios iš Lietuvos
Pasibaigė šventosios Darbo j dien. Ministerių Taryba nu- 

Talka tarė perkelti į šventąją
Klaipėdoj buvusią Vytauto 
Didžiojo Gimnaziją.

Tame pat posėdyje nutar
ta paskirti tris šimtus tūk
stančių litų Šventosios-Dar- 
bėnų geležinkeliui statyti.

Talka
Kaunas. —'Rugpjūčio 19 

dien. pasibaigė šventosios 
Darbo Talka. Be kitų dar
bų, Šventosios Darbo Tal
ka sukasė tris kilometrus 
kelio.

Naziai Teduoda Tik 
"Kelias Dienas Lai

ko” Lenkijai
Japonija Blokaduosianti 
Anglijos Hong Kongą

FAŠISTINE SLOVAKIJA 
PASINEŠUS Į GROBIO KA

RA PRIEŠ LENKUS
Bratislava, Slovakija. — 

Šio krašto ministeris pirmi
ninkas Tiso užreiškė, kad 
Slovakija “turi atgriebt ir 
atgriebs Javorinos sritį” 
nuo Lenkijos. — Javorinos 
sritis buvo Čechoslovakijos 
respublikos dalis. Ta sritis 
tapo prijungta prie Lenki
jos, kai pernai rudenį Hit
leris grobė Čechoslovakiją.

Slovakijos premjeras Ti
so, nazių įrankis, smerkė 
Lenkiją kaip plėšikę..--...

Slovakijos valdžia perve
dė savo 30,000 armiją ir 
300,000 atsarginių kareivių 
(rezervistų) į nazių koman
dą karui prieš Lenkiją.

Slovakijos tautininkai pa
skleidė lapelius prieš Hitle
rį ir jam parsidavusią Slo
vakijos valdžią. Už tuos la
pelius suimta 37 slovakai.

Lenkija Pasirengus At
remti Užpuolikus

su
są-

Varšava. — Lenkija 
būrė šimtus tūkstančių 
vo armijos į pasienius Vo
kietijos, Slovakijos ir Ven
grijos.

Lenkija bijo, kad Vengrų 
valdžia gali išreikšt prie
lankumą Vokietijai grę- 
siančiame kare. Tokiame 
atsitikime Lenkų vyriausy
bė laikytų Vengriją “netie
siogine užpuolike” ir dary
tų atitinkamus karinius 
žingsnius prieš Vengriją.

Potvinis Tientsine Paskan
dino Daugelį Žmonių

Tientsin, Chinija. — Per 
smarkias liūtis ištvino čia 
Hai ir kitos upės; vanduo 
sulaužė krantines užtvan
kas, užliejo didelę dalį mies
to, paskandino daugelį žmo
nių ir nunešė japonų užtva
rus ir būdeles apie jų blo- 
kaduojamas Anglų ir Pran
cūzų Koncesijas. Tūkstan
čiai alkanų, pusnuogių chi- 
nų pabėgo iš japonų valdo
mos Tientsino dalies į mini
mas koncesijas, nežiūrint, 
kad japonai dar mėgino pa
laikyt blokadą prieš jas. 
Patys japonų sargai, veng
dami vandens, stovėjo ant 
bačkų ir dėžių.

Sudegė Gargždų Miestelis 
Kaunas, rugpjūčio 18 d.

— Sudegė Gargždų mieste
lis. Gaisras sunaikino 274 
trobesius, padarydamas mi- 
lioninius nuostolius. Nuo| 
gaisro nukentėjusiems gel
bėti sudaryti komitetai, ku
rie dės pastangas aprūpin
ti juos maistu] ir pastoge.

Vytauto Didžiojo Gimnazi
ja šventojoj

Kaunas. — Rugpjūčio 18

Sutelkta 250,000 Nazių 
Armijos į Slovakiją

Prieš Lenkiją •

Lietuviai Pirmauja Sklan
dy tuvų Modelių Varžybose

Kaunas, rugpjūčio 18 d. 
—Jau trečia diena, kai Kau- 

I ne vyksta Baltijos orlaivi- 
ninkystės sklandytuvų mo
delių varžybos, kuriose lie
tuviai pirmauja. Be to, 
rugpjūčio 20 dien. didelė 
Tarptautinės Orlaivininkys- 
tės Diena, kurioje, be kitų 
tautų, dalyvavo vokiečiai ir 
lenkai.

Hong Kong. — Praneša
ma, kad japonai grūmoja 
apsupt ir užblokaduot An
glijos koloniją Hong Kon
gą. Ši kolonija rubežiuoja- 
si su Chinija.

HITLERIO SUBMARINAI 
PLAUKIA I PIETŲ AME

RIKOS PAKRAŠČIUS

Anglija Siūlo Pakeist 
9-nių Šalių Sutartį, 
Japonijos Naudai

Žilina, Slovakija. — Na- 
ziai subūrė 250 tūkstančių 
armijos vien tik Slovakijos 
pasienyj prieš Lenkiją. Tas 
pasienis yra 250 mylių ilgio.

Daugiausia Vokietijos ka
reivių sutelkta miesteliuo
se Cadca, Trstena, Orlov ir 
Melizaborce, priešais ketu
rias Tartra kalnų tarpkal- 
nes, kaip praėjimus Hitle
rio kariuomenei prieš Len
kiją.

Mokyklos, ligoninės ir ki
ti viešieji Slovakijos pasta
tai liko paversti į kareivi
nes nazių armijai. O tos ar
mijos .štabo buveinė yra Zi- 
linoj.

Motorizuotos nazių ka- 
nuolės įvairiose vietose jau 
sustatytos į mūšių pozicijas 
prieš Lenkiją. Keliai užsi
kimšę Vokietijos kareiviais, 
kanuolėmis ir abazais amu
nicijos ir maisto. Visoj pa
sienio srityj išvadžioti kari
niai telefonai. Visur pilna 
motorinių dviračių, pleš
kančių su kariškais patvar
kymais.

Kalinys Ligonis Nušovė Slau
gę, Sužeidė Daktarą

Portland, Oregon. — Ka
linys Hullen Presley nušo
vė slaugę (norsę) ir sužei
dė gydytoją ir sargą ligo
ninėje Good Samaritan, ir 
mėgino pasprukti. Bet sar
gas, kad ir sužeistas, nubė
go į raštinę, pasiėmė revol
verį ir šūviu parkirto kali
nį ant grindų.

Tas kalinys buvo 15 die
nų atgal ištrūkęs iš Wash
ington valstijos kalėjimo, 
kur jis buvo nuteistas 20 
metų kalėt už plėšimus.

Portlande jis buvo už
kluptas kaip automobilio 
vagis; bandė pabėgt, bet ta
po pašautas ir paimtas į li
goninę, o ligoninėje jis bu
vo laikomas po sargyba; tai 
nežinia, kaip jis čia gavo 
revolverį.

Tokio. — Japonija atme
ta Anglijos pasiūlymą su
šaukt konferenciją devynių 
valstybių, kurios andai bu
vo padariusios sutartį, už- 
tikrindamos Chinijai čiely- 
bę ir nepriklausomybę. Ta 
sutartis buvo pasirašyta 
Anglijos, Amerikos, pačios 
Japonijos ir šešių kitų ša- 
lių.

London. — Anglija jau 
padarė Japonijai didelių po
litinių nusileidimų, norėda
ma, kad japonai . nuimtų 
blokadą nuo Anglijos Kon
cesijos Tientsine. Bet An
glija dar nepriima Japoni
jos reikalavimo — atmest 
Chinijos pinigus ir pervest 
Japonijai keturis milionus 
dolerių Chinijos sidabro, 
kuris iki šios laikomas glo
boj Anglų Koncesijos Tien
tsine.

Anglija sako, jog klausi
mus kas liečia Chinijos pi
nigus turėtų spręst tarp
tautinė konferencija devy
nių minimų šalių. Bet An
glija sutiktų išbraukt įvai
rius nepageidaujamus Japo
nijai punktus iš tų devy
nių valstybių sutarties.

London. — čia sužinota, 
kad Vokietija siunčia ketu
ris didelius submarinus 
prieš Francijos valdomą sa
lą Martinique. Ta sala ran
dasi prie Pietinės Ameri
kos, arti Venezuelos respu
blikos. Hitleris paliepė už
imt tą salą, jei tik Franci- 
ja kariautų už Lenkiją. Ve- 
nezueloj ir kitur Lotyniškoj 
Amerikoj hitlerininkai re
krutuoja sau kareivius iš 
ateivių nazių ir kitų fašis^ 
tinių gaivalų.

Dabar Hitleris įsakė pa
siųst didelį skaičių Vokieti
jos submarinų į Pietų Ame
rikos pakraščius.

LONDON, rugp. 21.—An
glija barikaduoja savo prie
plaukas prieš Vokietijos ka
ro laivus bei submarinus.

New York, rugp. 21. — 
Dėl pieninių farmerių strei
ko, šis miestas jau negauna 
nė pusės tiek pieno, kiek 
jam reikia.

Belgija šaukia Holandiją 
ir kitas mažąsias šalis į 
konferenciją aptart, kaip 
jos turėtų išvien laikytis, 
idant nepapult po Hitlerio 
letena.

NAZIAI SVEIKINA PO
PIEŽIŲ KAIP JŲ DRAU

GĄ PRIEŠ LENKUS

BERLIN, rugp. 21. —Ne
oficialiai pranešama, kad 
Hitleris šią savaitę važiuo
siąs į Danzigą.

Vatikanas. — Popiežius 
pasiuntė savo atstovą į 
Varšavą perkalbėt Lenkijos 
valdžią išpildyt nazių reika
lavimus Danzige ir Lenkų 
Koridoriuje-Pomoržėje.

Berlin. — Vokietijos val
džia karštai sveikina popie
žių, kad jis per savo paslą 
stengiasi pąveikt Lenkiją, 
kad jinai įvykdytų Hitlerio 
r e i k a l a v i m us kas liečia 
Danzigą ir Lenkų Korido
rių.

Naziai sako, kad “popie
žius pripažįsta teisingus jų 
reikalavimus.”

Per Automobilisto Kvailybę 
Žuvo Dvi Merginos

Gardner, Mass. — Jo- 
sephas Vojtukevič, 20 metų 
jaunuolis, automobiliu be- 
pleškėdamas nuo policijos 
po 80 mylių per valandą, 
sudaužė savo automobilį į 
arklių girdomąjį lovį, ir 
taip užmušė dvi automobi
lyje buvusias merginas, Al
bertą Cychol ir Ritą Cou
ture, 20 ir 19 metų am
žiaus. Pats Vojtukęvič sun
kiai susižeidė.

Policija vijosi jo automo
bilį todėl, kad jis važiavo 
be šviesų.

Danzig. — Vietinių na- 1 
zių vadas Albertas Foers
ter užreiškė penkių tūks
tančių miniai, jog jau “ar
tinasi valanda,” kada Hit- < 
leris “išspręs” Danzigo 
klausimą.

Berlin. — Hitlerininkų 
laikraščiai rašo, jog jau at
eina diena, kada Vokietija 
“apsidirbsianti su Lenkija,” 
nes, girdi, “Lenkijos nacha- 
liškumas jau išsėmė Vokie
tijos kantrybę.”

Roma. — Italijos fašistų 
spauda rašo, kad Lenkijai 
telikę “jau tik kelios dienos 
apsimąstyt” ir nusileist 
Hitleriui Danzige ir Pomor- 
žėje.

(Kitos žinios rodo, kad 
Mussolinis ištikrųjų dar ne
žada remti nazių, jeigu jie 
susikirs su Lenkija dėl 
Danzigo ir Lenkų Korido- 
riaus-Pomoržės.)

Jau Pasirašyta, 
Sutartis tarp 4 

ir Sovietų S|
Maskva. —Jau seniai Vo

kietija buvo pradėjus dery
bas dėl prekybos sutarties 
su Sovietais. Tos derybos 
buvo užbaigtos daug pir
miau, negu Francija ir An
glija pradėjo tartis apie 
bendro apsigynimo sutartį 
su Sovietais.

Dabar jau pasirašyta sep- 
tynerių metų prekybos su
tartis tarp Sovietų ir Vo
kietijos; bet tai nereiškia 
jokio pritarimo Vokietijai 
iš Sovietų pusės. Juk So
vietai seniai palaiko preky
bos ryšius su bile kraštu, 
su kuriuom galima preky
boj susitarti, nežiūrint, ko
kia partija vestų to krašto 
politiką. ‘

Pagal dabartinę prekybos 
sutartį, Vokietija per dve
jus metus pirks už $72,000,- 
000 produktų iš Sovietuos: 
kviėčių, medžių, geležies rū
dos, žibalo-aliejaus ir kitų 
medžiagų.

Sovietai tuo pačiu laiku 
pirks $80,000,000 vartės 
įvairių dirbinių iš Vokieti
jos: mašinų ir techniškų 
įrankių.

Abidvi šalys atsiteis vie
na kitai per 7 mėtus, SU 
penkiais procentais palūka
nų. *

ANGLŲ MINISTERIAI 
SUSIRŪPINĘ KARU

5 * J >’*

London.—šaukiamas An
glijos ministerių kabineto 
susirinkimas šį antradienį 
svarstyt, ką Anglija dary- 
tų, jei prasidėtą karas Vo
kietijos su Lenkija.

V J

3

'13 
1

ORAS
Šutinančiai šiltą ir lau

kiama lietaus.
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“Danzigo, Silezijos ir 
Koridoriaus!”

pradžioj pereito Pasaulinio Karo Itali
ja pamojo ant kaizerio.

Bet dabar, kada Hitleris tiek daug 
prišūkavo prieš Lenkiją, iškėlė tokį 
skandalą, kada jam taip sekėsi paimti 
Austriją, Čechoslovakiją, Klaipėdą, at
sisakyti nuo Danzigo, Lenkijos Korido
riaus, Silezijos, tai reikštų politinį smū
gį. Juk Hitleris savo galią ir būdavo jo 
tik ant panašių avantiūrų. Jeigu atsisa
kys, tai su juom mažai kas tada skaity
sis.

Tiesa, dar yra Hitleriui vienas išsi
gelbėjimas, taai Romos popiežiaus — Pi
jaus atsišaukimas dėl taikos. Hitlerio 
spauda jau nusitvėrė už to atsišaukimo 
ir bando save persistatyti taikos mylė
toja. Jeigu Hitleris bus priverstas šiuo 
kartu pasitraukti, tai jis galės pasisa
kyti, kad paklausė Romos Popiežiaus 
atsišaukimo ir dar, žiūrėk, “taikos šven
tuoju liks.” Žinoma, ir tokiame atsitiki
me Hitleris neatsisakytų nuo tolimesnių 
karo avantiūrų. Jis tik dirbtų, kad su
daryti sau prielankesnes sąlygas.

LAISVI

Los Angeles mieste minia pikietuoja Japonijos konsulatą 
ir reikalauja,, kad Amerika nutrauktų prekybą su ta 

grobikiška šalimi. -

Iškvietus greitosios pagal
bos automobilį buvo nugaben
tas į Kauno m. ligoninę, kur 
neatgavęs sąmonės mirė.

Pil. Bertmanas buvo smar
kiai įsigėręs ir skrodimo duo
menimis mirė nuo širdies pa
ralyžiaus.

Alytaus Dainų Šventėje Daly
vaus Daugiau Kaip 1,500

Dainininkų

Liet. Muzikų d-jos ir Aly
taus visuomenės veikėjų bei 
muzikų iniciatyva rugsėjo 2-3 
d. Alytuje ruošiama rajoninė 

. dainų diena — šventė, šven
tei ruošiamasi pilnu tempu. Iš 
norinčių minimoj šventėje da
lyvauti chorų gautomis žinio

mis Alytaus dainų dienoje-
šventėje dalyvaus daugiau
kaip 1,500 dainininkų.

okįętijos fašistai 
iįįu^pat kartu 

&•’ buvusia

t Vokietijos fašistų spauda pasiutusiai 
puola Lenkiją. Tie patys melai, toji pat 
propaganda prieš Lenkiją, kokia pernai 
buvo prieš Čechoslovakiją ir šiemet prieš 
Lietuvą Klaipėdos reikale. Kaziai šau
kia, būk Lenkijoj terorizuojami vokie
čiai. Naziai gyveną Lenkijoj bėga į Vo
kietijos pusę ir ten ginkluojasi.

Tuo kartu Vokietijos fašistu spauda 
vis garsiau reikalauja, kad Lenkija tuč- 
tuojaus atiduotų ne vien Danzigą, bet 
Lenkijos Koridorių ir Sileziją. Greta 
reikalavimų seka baisūs grūmojimai.

Tėmijant tą viską, ir žinant padėtį 
tenka pasakyti, kad tai išbandymas ner
vų. Vokietijos fašistai mano, kad Len
kija pasiduos, kad ji neatsilaikys. Bet 
jeigu Lenkija atiduotų Vokietijai Dan
zigą, Lenkijos Koridorių ir Sileziją, tai 
už kelių mėnesių su Lenkiją būtų tas 
patsai, kas atsitiko su Čechoslovakiją.

kaukdami prieš 
galutinai pavergė 
•“neprigulmingą”

. Slo.Yąi^to|iSlovakija turi savo rūšies val- 
dž^**%et ta valdžia yra niekas kitas, 
kaip Hitlerio agentai.

Ir dabar Slovakija greta Hitlerio ar
mijos pastatė 30,000 savo kareivių ant 
Lenkijos sienos ir reikalauja, kad Lenki
ja atiduotų jai Javorina rajoną. Slova
kų premjeras Josef Tiso hitleriškai grū
moja Lenkijai ir sako, kad “jėga atsi
ims,” jeigu Lenkija geruoju neatiduos. 
Žinoma, Slovakijos karo jėgų nei iki pus
ryčių neištektų susikirtime su Lenkija, 
bet fašistų bernas ir savo šalies išdavi
kas Tiso žino, kad jo užnugaryj yra Hit
leris su karo mašina.

Jeigu Vokietijos fašistai užpuls Lenki
ją, tai numatoma trys jų pradžios žy
giai. (1) Slovakai gali pradėti karą 
prieš Lenkiją, o Hitleris ateis jiems į 
pagelbą. (2) Danzigas gali pasiskelbti 
jungiasi su Vokietija ir jeigu tam Len
kija priešinsis, tai ją puls Hitleris ir (3) 
Pabėgę iš Lenkijos vokiečiai fašistai gali 
išprovokuoti ^mūšius ant sienos. Bet 
mums vis dar atrodo, kad jeigu tik Len
kija kietai laikysis, tai vargiai Hitleris 

1 drįs karą pradėti.

Antras Munich Galimas
Anglijos ir Francijos kelių mėnesių 

trukdymas bendros apsigynimo sutarties 
su Sovietų Sąjunga yra vienas iš įrody
mų, kad Anglijos imperialistai ir Fran
cijos pardavinga buržuazija nenori nuo
širdžiai kovoti prieš fašistų agresijas.

Sovietų Sąjungos spauda iškelia aikš
tėn faktą, kad Anglijos lordas Kelmsley 
neseniai važinėjo Berlynan ir slaptai de
rėjosi su Hitleriu. Atrodo, kad tas gai
valas davė Hitleriui užtikrinimą, kad 
Anglija neprieštaraus jo planams.

Kitas dalykas, Lenkijos spauda, kurią 
taip bjauriai puola Hitleris, tik šiomis 
dienomis paskelbė melus, būk negalima 
prieiti prie susitarimo Maskvoje, kad 
SSSR reikalauja, idant Anglija ir Fran
ci j a remtų Sovietus Tolimuose Rytuose 
prieš Japoniją. “Pravda” griežtai už- 
ginčino tą ir paskelbė, kad nuo pradžios 
iki pabaigos tai yra lenkų spaudos iš- 
mislas.

Jeigu taip dalykai yra, tai “Pravda” 
prileidžia, kad gali būti naujas Munich, 
nauja išdavystė. Gali susirinkti Angli
jos, Francijos, Vokietijos, Italijos ir 
Lenkijos valdovai į konferenciją. Žino
ma, tokioj konferencijoj į Lenkiją būtų 
padarytas tokis didelis spaudimas, kad 
nepaisant liaudies nusistatymo pulkinin
ko Becko valdžia gali padaryti Lenkijos 
išdavystę.

LIETUVOS ŽINIOS
Pasikorė Dėl Nervų Pairimo

Kas Laukia Hitlerį?
Jeigu Hitleris puls Lenkiją ir Lenkijai 

ateis į pagelbą Franci j a, Anglija ir So
vietų Sąjunga, tai nėra nei kalbos, kad 
Hitleris ir Mussolinis prakiš karą. Tie
sa, jie yra sukoncentravę karo mašiną, 
pasitiki, kad greitais ir skaudžiais žy
giais išlaimės karą. Bet taip nebus. Nei 
praeitą Pasaulinį Karą, nei Ispanijoj, 
nei Ethijopijoj, nei Chinijoj, niekur grei
tais ir skaudžiai smūgiais nepavyko ka
rą išlaimėti. Jeigu jau dabar išsiplės 
antras Pasaulinis Karas, kuris prasidėjo 
su Čechoslovakijos, Albanijos, Austrijos, 
Klaipėdos, Ispanijos pavergimu ir Chi
nijoj karu, tai jis bus ilgas, kaip ir pra
eitas Pasaulinis Karas.

Pulti Hitleriui ir Mussoliniui ant di
desniųjų jėgų, reikštų patiems užsinerti 
sau kilpą ant kaklo. Gal būti todėl Itali
jos fašistai pradeda aplinkui dairytis. 
Italijos fašistai nors žodžiais ir remia 
Hitlerį, bet tuo pat kartu jieško sau 
spragų, kad jeigu pamatys blogai, kad 
galėtų pamoti ant Hitlerio ranka, kaip

Už Roosevelto Trečią Tarnystę
Visoj šalyj eina platus judėjimas tar- 

pe pažangių valdininkų, profesorių, mo
kytojų, darbininkų, biznierių — visų vi
suomenės sluoksnių už tai, kad preziden
tas Franklinas D. Rooseveltas apsiimtų 
trečiai prezidento tarnystei. To reikajau- 
ja pažangūs kongresmanai ir senatoriai. 
To reikalauja nemažas skaičius guber
natorių ir miesto majorų. To reikalauja 
darbininkų unijos.

Šiomis dienomis New Yorko Amerikos 
Darbo Federacijos 76-tos konvencijos de
legatai, vienbalsiai priėmė tokią rezo
liuciją.

Už Roosevelto trečią terminą turėtų 
pasisakyti ir lietuvių įvairios kultūrinės, 
savišalpos ir kitokios organizacijos. Roo
sevelto buvimas prezidentu palengvino 
gyvenimą milionams, jo pažangi progra
ma suteikė milionams darbus ir išbūda
vo j o šalyj gražiausius kelius, daug visuo
meninių įstaigų, parkų, aptvėrė nemažai 
upių, ir daug kitų naudingų darbų atli- 
ko- ■ ; -■11t?

Sovietų Pagelba Chinijai
Neseniai Sovietų Sąjunga paskolino 

Chinijai virš $30,000,000 pinigų. Dabar 
iš Hong Kongo praneša, kad Chinija ga
vo iš Sovietų šalies 200 greitų naujausių 
karo lėktuvų. Sovietų Sąjunga visada 
buvo ir yra su liaudimi, kurią puola sve
timi imperialistai. Ji gelbėjo Ispanijos 
liaudžiai gintis, ji buvo už Čechoslovaki
ją, ji teikia Chinijai pagelbą ir jos sun
kioj kovoj prieš Japonijos imperialistus.

Sako, kad tarp Sovietų Turkestano ir 
Sian, per Paoki, Lanchaw ir Urumchi 
nuolatos veikia virš 3,000 amerikinių ir 
Sovietų didelių sunkvežimių, kurie pri
stato Chinijai reikmenis iš SSSR.

A. Panemunės vai., Vaina- 
trakių km. gyventoja Gervie- 
nė Ona, 40 m. amžiaus, sirgo 
nervų liga ir dažnai nusiskųs
davo vyrui ir kt., kad jai ne
verta gyventi, tokio gyvenimo 
negalinti pakelti ir vis tiek 
nusižudysianti.

Vyras ir kaimynai tokiomis 
jos kalbomis netikėjo ir ma
nė, kad tik nervų pairimas. 
Tai jau prieš savaitę laiko 
Gervienė tikrai norėjo, nusižu
dyti, pasikardama, bet vyras 
spėjo išgelbėti, nupjaudamas 
laiku virvę. Liepos 31 d. Ger
vė vežė iš lauko rugius, o 
žmona krovė klojime. Atve
žus antrą vežimą rugių, kloji
me jis žmonos nerado, pradė
jo jieškoti -irVMptiko Svirne 
jau nebegyvą žmoną, pasiko
rusią antzjos pačios įkalto į 
sieną apie vieno metro aukš
tyje vinies, klūpančią ant ke
lių ir užsismaugusią virve.

TELŠIAI

Skriaudžia Darbininkus
“Masčio” fabrikas, kiek te

ko patirti, verčia dirbti virš
valandžius ir neregistruoja 
laiku darbininkų.

Statybos

Vyksta Ligonių kasos staty
ba, Ligoninės statyba, senelių 
prieglaudos statyba ir vieno 
kito privataus asmens namų 
statybos.

Įsigėrę Mušasi

Neseniai ūkininkų .klube ir 
kt. vietose įvyko įsigėrusių 
muštynės.

Šiemet Lietuvon Importuoja
ma 86 Tūkst. Maišų Cukraus

Nors praėjusių metų cukri
niu runkeliu derlius buvo ne
blogas, bet jų cukringumas 
buvo mažesnis, tai abu cu
kraus fabrikai nepagamino 
tiek cukraus, kad pakaktų vi
daus rinkai. Be to, praėju
siais, kaip ir kitais metais, su 
cukrinių runkelių augintojais 
sutarčių buvo sudarytas apri
botas kiekis. 'Ir rezultate šie
met reik iš užsienio įvežti 
net 86 tūkst. maišų cukraus. 
36 tūkst. maišų cukrauš jau 
gauta ir paleista vidaus rin
kos apyvarton.

Kartu su tuo keliamas ir 
trečiojo cukraus fabriko sta
tymo klausimas. Trečiojo fa
briko statybos projektas ir są
mata jau parengta.

ALYTUS

Audra Persiautėjo per 
Dzūkiją

Liepos 27 d. per Alytaus, 
Alovės, Butrimonių, Simno ir 
kitus valse, perėjo smarki au
dra su lietumi, pridarydama 
daug stambių nuostolių: miš
kuose ir sodybose išvertė

daug medžių, sudaužė lan
gus, nuplėšė stogus, išnešiojo 
šieno kupetas, išgriovė ir iš
taršė rugių gubas, žiukių ir 
Padvariškių km. audra nuver
tė tris, kluonus.

Per Atlaidus Peštynės

Alovės bažnytkiemy per šv. 
Onos atlaidus kilo peštynės. 
Vienas Mančiūnų km. gyven
tojas per peštynių įkarštį pa
vojingai sužeistas į vidurius, 
kitam išplėšta akis. Į vidurius 
sužeistasis išvežtas gydyti į
Kauną. •

Alkoholio Auka

Liepos 30 d. 19 vai. A. Pa
nemunėje, Vaidoto gtv. 130 
nr. namo kieme buvo rastas 
su menkomis gyvybės žymė
mis pil. Bertmanas Jonas, 45 
mt., gyv. Dvylikių kaimo.

Kaunas. — šiomis dienomis 
žinomasis sportininkas-krepši- 
ninkas M. Buzgys susituokė 
su sportininke-lengvaatlete D. 
Vitartaite. Vestuvėse dalyva
vo ir Amerikos Jungtinių Val
stybių nepaprastas pasiunti
nys ir įgaliotas ministras Lie
tuvai Owen J. C. Norem.

Kalvis Kalė Pinigus

Mažeikiai. — Dimgailų k., 
Sedos valse., kalvis Povilas 
Bučys buvo pradėjęs gaminti 
“sidabrines” 10 lt. vertės mo
netas. Toms - monetoms pla
tinti prikalbinęs kaimynus 
Juozą ir Stasę Vyčius, gyv. 
Dūmaičių k., Sedos valse., ir 
vieną Laižuvos miestely, kurie 
tas monetas platino daugiau
siai tarp mažiau išsilavinusių 
žmonių ir smulkiomis prekė
mis prekiaujančių prekiauto
jų. Mažeikių kriminalinė po
licija sužinojus platinant ne
tikras monetas pradėjo sekti 
jų platintojus, kuriuos greit ir 
sučiupo. Tuoj buvo sučiuptas 
ir pats monetų meisteris, pas 
kurį rasti ir prietaisai. Visi 
sulaikyti.

pakaitinus, iš odos audinių 
pradeda išeiti histaminas — 
audinių bei narvelių sunka. 
Taip ir pasidaro odos įdegi
mas.

Kartais tokiems helijofo- 
bams galima surasti kalkių 
stoką audiniuose. Kitiems per- 
mažai esti šiokių ar kitokių 
vitaminų. Kitiems dažomoji 
medžiaga — pigmentas nesu
sidaro, kaip reikėtų. Liaukos 
dažnai ir čia turi ryšių.

Gerai ir nuodugniai Jus as
meniškai ištyrus, galima būtų 
gydytojui kas tikresnio nusta
tyt. O, kol kas, visai bus ne- 
prošalį, jei Jūs pradėsite d a 
greičiau žiūrėti savo maisto, 
kad užtikrinus organizmui vL 
taminų ir mineralų gausą, ir 
kad visų kitų maisto dėsnių 
būtų Jums pritinkamoj pro
porcijoj.

Dėl viso ko gaukite dar ir 
dapildymojo ma'isto. Gaukite 
džiovintų bravoro' mielių — 
Brewers yeast tablets — ir 
imkite po 10 tablečių 3 kar
tus kas diena, tai po 30 per 
dieną, bent keletą mėnesių. 
Vitamino B kompleksai daug 
ką pataiso. Pataiso ir odą. 
Gerai būtų imti ir žuvų alie
jaus arba kapsulių. Kai oda 
įjaudinta, r.barstykite tas vietas 
miltukais. Dažnai ir tokią 
jautrią odą galima laipsniškai 
pripratinti prie saulės. Labai 
pamažu, laipsniškai, pakanka 
iškarto ir pbnkių minutų bū
ti ant saulės. Kitą dieną— 
kiek ilgėliau, paskui da ilgė
liau.

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7964

Helijofobija
Gerb. Gydytojau. Gal malo

nėsite ir man ką patarti per 
mūsų “Laisvę.” Aš esu 28 me
tų amžiaus mergina. Sveriu 
105 svarus. Nežinau, kas yra 
su mano kūno oda, kad va
saros metu, kaip tik saulės 
gauna, tai tuoj pradeda lyg 
niežėti, ir išberia smulkūs, 
lyg vandenio pilni, spuogai. 
Pirmiausia rankas ir kaklą, o, 
jei nusirengus pasikaitinu 
prieš saulę, tai ir nuberia vi
są kūną, ale tokiais spuogais, 
kad niežti ir peršti, kad ne
smagumo turiu didžiausio su 
jais. Naktimis ir miegot kliu
do. Ir labai negražiai atrodo, 
kad nemalonu ir išėjus kur, 
nes rankos ir kaklas neatro
do, kad nuo saulės, bet, ro
dos, kokio brudo nubertas. 
Oda taip gruoblėta nuo spuo
gų pasidaro ir niežti. Ir taip 
tęsiasi net per keletą savai
čių, jei tik tenka ant saulės 
daugiau pabūti, tai ir nepra
puola. Jau aš net ir dabojuo- 
si saulės, kuria mylėčiau kai 
kada pasikaitinti, tai negaliu, 
nes po tam tai tikras vargas 
man su tais spuogais.

Bandau su* vazeliną tepti, 
bet nieko negelbsti, šiaip už
silaikau, rodos, gana švariai, 
maudaus dažnai, prausiuos. 
Jokia užkrečiama liga niekad 
nesirgau. Ir nuo ko tas man 
galėtų būti? Juk kitiems nuo 
saulės oda paraudonuoja ir 
gražiai atrodo, o man vietoj’ 
to bjaurūs spuogai iškyla ir 
nemalonumo sudaro.

žiemos metu švarus kūnas 
ir nėra jokių spuogų. Ir vasa-

ra laikotarpiais, kada būna 
vėsiau, tai jie pranyksta sa
vaime. Ir bendrai aš jų negy
dau, jie negydomi ir patys 
prapuola. Bet kodėl jie at
siranda, kuomet saulės gau
na.

Gal jūs galite kokių vaistų 
patarti? Ar gal yra kokia 
mostis prieš juos. Ačiū iškal- 
no.

Atsakymas

Tokia jau Jūsų odos savy
bė. Ne Jūs viena. Yra tokių 
helijofobiK Jie saulės bijo. 
Oda perdjaug jautri. Įsi jaudi
na ir gauna įdegimo. Išberia 
paskutrtmežti. Tokių helijofo- 
bų oda turi alergiją linkui 
saulės spindulių: turi liguis
tą jautrumą. Bet kiek saulei

Klausimai ir Atsakymai
Gerbiama “Laisves” Re

dakcija: Būkite malonūs 
man atsakyti “Laisvėje” į 
mano klausimą, už ką bū
siu dėkingas. Dalykas ve 
kame: Aš ’buvau nuvykęs 
Lietuvon 1931 metajs if pir
kau namą su sklypu žemės. 
Grįžau vėl Amerikon ir pa
tapau Amerikos piliečiu. 
Daviau moteriai pilną įga
liojimą. Moteris pasimirė 
metai laiko atgal. Ar aš tu
riu kokią teisę prie tos sa
vo nuosavybės kaipo Lie
tuvos nepilietis, ar visai 
ne?

B. M.
Atsakymas

Jūsų klausimas ne visai 
aiškus. Sakote, kad savo 
žmonai davėte pilną įgalio
jimą. Jei tas reiškia, kad 
jūs tą savo nuosavybę per- 
vedėt savo moteriai pilnon 
jos nuosavybėn ir jeigu ji 
prieš smertį tą nuosavybę 
užrašė kam nors kitam, tai 
veikiausia jūs jokios teisės 
prie jos nebeturite. Bet jei
gu jūs savo nuosavybę pa
vedėto savo žmonai tik pri
žiūrėti, o patys pasiliko te 
jos savininku, tai, supran
tama, ji tebėra jūsų nuosa
vybė ir jūs turite teisę su 
ja pasielgti taip, kaip jums 
patinka.

Q------------------------------------------------------------------------- □

ALDLD Kuopoms ir Nariams
Draugai!

Knyga “Lietuvių Tautinio Atbudimo Pionieriai” 
jau atspausdinta. Ji išvežta pas apdarinetoją. Už ap- 
darymą ir išsiuntinėjimą reikės sumokėt arti $600.00. 
Knyga labai gera, gražiai padaryta ir kiekvienas 
džiaugsitės ją gavę. Bus proga gauti ir naujų narių.

“šviesos” No. 3 už kelių dienų bus gatavas ir na
riams išsiuntinėtas. Taigi, Centro Komitetas savo dar
bus atlieka. Mokėkite duokles ir siųskite į centrą, nes 
labai pinigų reikia, kad apmokėjus bilas už knygą 
ir “šviesą.”

Nominacijos į Centro Komitetą pasibaigė su .20 
dieną rugpjūčio. Jeigu kas dar neprisiuntėte blanką, 
tai prisiųskite nevėliau 25 dienos, nes vėliau gautos 
nebus priskaitytos.

ALDLD Centro Komitetas.
0---------------------------------------------------------------------------------------------------------g
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I’m a young fellow. And as one 
of the younger generation it’s quite 
natural that I should look with a 
sort of awe mingled with veneration 
at the grey hairs of those who’ve 
passed the three score and ten mark.

When my scalp sprouted - a few 
grey hairs some years back I nodded 
my head sagely and murmured, 
“Boys, I guess that means that I’ve 
lived.’’ But in the course of epic 
events the grey hairs disappeared 
and I find myself still a young man 
looking ahead to the, poetically ex
pressed, open road.

Now what is this thing—to be 
young? What is this quality that 
differentiates between "young’’ and 
"old," between "active” youth and 
"declining old age?

Ask an old man what is the es
sential defference between him as 
he is now and as he was in his 
youth. Aside from the many physi
cal changes you will find one thing 
true: the older he becomes the 
smaller is the circle of his interests. 
With each year the circle of life 
about him becomes smaller and 
smaller until it wipes him out alto
gether.

For some time that theory seemed 
to hold true for all the elderly in
dividuals one came across. We have 
the classic picture of the old grey
beard rocking on his chair and 
mumbling, "In my days things were 
different. Why, I remember when 
way back in ... ”

Every rule has its exceptions and 
we have come across the exception 
which will make a new rule: Only 
in activity can a man live the long
est and fullest life.

Professor Franz Boas, one of the 
most renowned of anthropologists 
the world over, celebrated his 
eighty-first birthday two months 
ago. Whereas old age has brought 
to our Supreme Court a supreme in
difference to the needs of humanity,

it has brought to Franz Boas a 
sparkling youthful vitality, surpassed 
only by his warm human grasp of 
the issues involving the destiny and 
hope of civilization.

Professor Franz Boas is head of 
the American Committee for Demo
cracy and Intellectual Freedom. As 
yet no one has heard from him 
heart-breaking tears that all is lost 
and that it’s time to ‘ Heil Hitler 
or bust. Instead of discussing the 
jawbones of the men on Mars, Boas 
has used his brilliant scientific abi
lity to furnish unanswerable proof 
that “race theories” are hokum, that 
the hysterics of fascists can be ex
posed as the hypocritical rantings 
they are, that men of learning and 
science can no longer sit supinely 
and tsk tsk while the stench of 
burnt bodies is in the air.

Yes, Boas is a scientist . . .
For him the search for knowledge 

has been a real and living thing, 
not an activity conducted within 
grey walls apart and in opposition 
to the world about him. Science is 
a weapon in his hands used to rid 
the world of the balderdash flouted 
about by demagogues.

It’s inspiring to think of an aged 
man leaving the peaceful and som
niferous school room to enter the 
ranks of those engaged in battle for 
justice and liberty of thought.

Through activity in defense of 
these rights Boas has remained a 
young man—young in spirit, young 
in heart and young in the finest pos
sible sense of the word.

It’s so comforting nowadays to 
become blind to the realities about 
us, to become "too old” in a dy
namic world. But Boas is the en
couraging sign and proof that we 
shall not be caught napping when 
fascism attempts to emplant its 
sting here.

As some Hindu proverb states: “In 
activity alone can man live one 
hundred years.”

EXTRA!
Results of Sundays Soft- 

ball games:

Maspeth “Cavalcades” 
whip Brooklyn “Builders,” 
6-5. Newark “Lodestars” beat 
“Cavalcades,” 11-6. Elizabeth 
“Vanguards” forfeit two 
games.

American Students
Boost Roosevelt

PARIS. — Herbert Witt, Chair
man of the New York district of the 
American Student Union, released a 
storm of enthusiastic cheers and ap
plause at the Third International 
Conference of the World Student 
Association when he told the 350 
delegates 
American 
President 
for peace

The importance of 
the conference was 
a message from the president of 
martyred Czechoslovakia, Dr. Ed- 
uord Benes. x

from 35 
students

Roosevelt 
and social

countries that 
stand behind 
in his search 
progress.
the task facing 
highlighted by

Dr. Benes’ message, which was 
cheered by the delegates, read:

"I wish you real success in your 
work in the enormous moral and 
political crisis of today. The con
crete ideological orientation of the 
young generation, especially among 
the students, can play a role of pri
mary importance in the struggle for 
the liberty of mankind. The crisis 
at present facing Europe and the 
whole world cannot and will not end

Sacco and
Vanzetti

Frame-up of Twelve 
Years Ago Remembered 

This Month
Cancer Research In 

The Soviet Union

MAN ABOUT TOWN
By JOSEPH SACAL

• Mob murder incitements provoked 
by Father Coughlin’s “Christian 
Front’* have ravaged many neigh
borhoods throughout the country. 
Countless numbers of protestants 
have suffered brutal and, murderous 
assaults because of their refusal to 
bow to the insidious racial hatred 
expounded by these fascist mobs.

Here in New \Qrk, the “Christ
ian Fronters" Jha'd rallied all avail
able forces (including the German 
Buntft ^‘monstrous’’ demonstra
tion and'parade to take place this 
past Saturday. Organized as a 
counter demonstrative force were 
the thousands of American city 
folk who foresaw the aim and pur
pose of the * Coughlinite gangsters. 
For oyer a week protests were 
launched for a stop to the parade. 

> Delegations representing various or
ganizations made things hot for 
many a city politician. Wilting un
der the protest the Christian Front 
and their associates finally "with
drew” their application for a per
mit to march.

Again here is registered America’s 
answer to these provocateurs ęf 
race hatred and intolerance.
• The LDS drive is going great 
guns at present. Since the time of 
the initiation of the Committee of 
100, a responsive sign of activity 
hit most competitive groups through
out the country. Of course what 
goes on in Chicago, I can’t guess, 
but methinks someone better wake 
up!
• With war preparations full swing 
in Europe, the British film studios 
are very much annoyed over plane 
maneuvers that take place a short 
distance away. To drive away any 
possible passing plane the studios

. painted a large sign on the roof— 
■ FILM STUDIO—QUIET, PLEASE.

So now the pilots drop down 
closer, in order to satisfy their 
curiosity as to what the sign said. 
Haw-Haw!
• Walter Kubilius and I graduated 
from our six weeks course of school
ing with “flying honors." However 
a very difficult problem has arisen 
because of the knowledge we gained. 
According to the definition of what 
makes a good organizer, (which we 
hope to become) we were informed 
that one must really become part 
of the organization he works in and 
must lead and participate in all its 
activities. If the organization plays 
ball, we must play. If a bridge 
party is held, well we bridge. All is 
good and well until we come to 
dancing, here the worm must turn. 
I’ll do anything, anything at all, but 
please, please, don’t make me dance!

• The Laisve Youth Section serves 
the same purpose as other news
papers and periodicals in bringing 
the news to every Lith. youth’s 

home. It plays an important role 
evęry day life of organiza

tions and aids in the clarification 
of many issues that may arise.

Insofar as the editors are ‘con
cerned all efforts are being made 
to bring to the attention of all the 
LYS readers the necessity for news 
contributions. What your club has 
done or is doing will in many ways 
aid other groups to avoid possible 
errors, etc., simply by reading a 
bit of news from your town on how 
you accomplished some specific or
ganizational problem. How about 
it?

By Prof. N. Petrov

EVER SINCE the International
Union Against Cancer was foun

ded in 1934 the Soviet Union has 
taken full cognizance of the sig
nificance of the joint efforts of

I for all the 10 years of the institute’s 
work, 26%, the total number of 
such cases numbering about 900. Of ‘ 
the totjil number of cancer of the 
stomach cases (more than 3,000) 
barely 7% applied for treatment in 
the early years in time for a major

his

He 
for

From Vanzetti’s Last Speech to the Court.
T HAVE talk a great deal of myself but I even forgot to name 
* Sacco. Sacco, too, is a worker. From his boyhood a skilled 
worker, lover of work, with a good job and pay, a bank account, 
a good and lovely wife, two beautiful children and a neat little 
home at the verge of a wood, near a brook.

Sacco is a heart, a faith, a character, a man; a man, lover 
of nature and mankind. A man who gave all, who sacrifice all 
to the cause of liberty and to his love for mankind: money, rest, 
mundane ambition, his own wife, his children, himself, and 
own life.

Sacco has never dreamt to steal, never to assassinate, 
and I have never brought a morsel of bread to our mouths,
our childhood to today which has not been gained by the sweat 
of our brows.* Never!

Oh, yes, I may be more witful, as some have put it. 1 am 
a better babbler than he is. But many, many times in hearing 
his’ heartful voice ringing a faith sublime, in considering his 
supreme sacrifice, remembering his heroism, I felt small at the 
presence of his greatness and found myself compelled to fight 
back from my eyes the tears and quench my heart, troubling to 
my throat to no weep before him, this man called thief and assas
sin and doomed.

But Sacco, his name will live in the hearts of the people and 
in their gratitude when Katzmann’s bones and yours will be dis- 

! persed by time; when your name, his name, your laws, institu- 
i tions, and your false god are but a dim rememoring of a cursed 
past in which man was wolf to the man.

If it had not been for these thing, I might have live out 
life talking at street corners to scorning men. I might have 
unmarked, unknown, a failure.
Now we are not a failure. This is our career and our

triumph. Never in our full life could we hope to do such work 
for tolerance, for justice, for man’s understanding of. man, as 
now we do by . accident. x

Our words, our lives, our pains—nothing! The taking of our

my 
die

with defeat and it is the duty I lives—lives of a good shoemaker and. a poor fishpeddler—all! 
of all young people to help by 
means possible a lasting victory 
liberty and justice.”

Among the guest speakers at
opening session today were Senor 
Marin the Chilean Ambasador, M. 
Laugier head of 
ernment scietific 
and Sir Ernest 
British Liberal.

all
for

the

the French gov- 
research bureau, 

Simon, prominent

China was heard through a spe
cially-organized broad cast from 
China by Minister of Education 
Chen Li-fu.

There were 30 Chinėse delegates 
at the conference, while the Spanish 
delegation was headed by Lieut. Col. 
Manuel 
of the 
Spanish 
Spanish

Taguena, former commander 
14th Army Corps of 
Army and President of 
Students Association.

the 
the

It’s a Great System
WPA workers will be happy to 

know that the U. S. Treasury has 
refunded $893,461 to J. P. Morgan 
and seven of his partners on their 
1933 income tax payments.

"Pull the Chain!"
Published by request ? . . Sung to the tune of The Little Brown Jug.

Penpission, to publish granted by the British people, whose thoughts 
and ideas blend most harmoniously with the Americas insofar as Chamber- 
lain and the American “appeasers” are concerned. ,

'■ ' Hofe-Bėlisha is Minister of War, 1
’’ ? And then we have Sir Samuel Hoar.

* »< •• • - : >• '-’fCan wė save our country yet,
With two such “Hoars” in the Cabinet?

CHORUS

I

Ha, Ha, Ha, Hee, Hee, Hee, 
Go and lobby your M. P. ■» 
Ask him if he’s ready yet, 
To pull the chain on the Cabinet.

Then we have Mr. Ernie Brown,
If you talk up, he shouts you down!

Can we save our country yet,
Wifch a little bit of “Brown” in the Cabinet?

CHORUS
Oh, how long has the (Chamber-lain
Without being emptied down the drain?
Can we save our country yet, 
With a Chamber-laying in the Cabinet?

CHORUS

That last moment belongs to\us. The agony is our triumph.

Punishments of Old 
NewYork

The soldiers of New Amsterdam 
were a gay lot, and not at all shy 
about harassing the good people of 
the town, states a report from the 
research division of the Federal 
Writers’ Project of New York City. 
A popular sport was cutting a citi
zen’s waistcoat with a cutlass. A 
citizen who saw no humor in the 
matter had three playful soldiers 
brought up on charges of slashing 
his wainscot. They pleaded guilty 
and two of them were sentenced to 
ride the "Wooden Horse” for three 
hours.

tence, let us explain
sen- 
the 

upon

Lest you think this a mild 
that 

"Horse” had a razorlike back 
which the prisoner sat, while weights
and chains were hung on his feet. 
It was the third soldier’s' second 
offense and so he had to stand for 
three hours under the gallows with 
a cutlass in his hand. This punish
ment was meted out on August 8, 
1644.

Although beer was a popular drink, 
and standing guard for hours was a 
very dry business, in 1648 a sol
dier would reflect considerably be
fore sneaking off from nis post for 
a drink or two. On the first day 
in 1648, one unlucky fellow was 
found guilty of such an offense and 
was compelled to sit on the "Wooden 
Horse” during a parade. To show 
that he liked beer better than his 
duty and that his courage was al
ways in proportion to the quantity 
of beer he consumed, he paraded 
on. the "Wooden Horse" with a pit
cher in ohe hand and a drawn 
sword in the other.

Recovery Note
The Tacoma Chamber of Com

merce is all stirred up over a -plan 
to build an 11-foot pile of rocks on 
top of Mt. Ranier to regain the 
mountain’s
highest peak in the

A recent survey of 
Service has revealed
sive in Colorado is 14,418 feet 
10 feet higher tnan Tacoma’s Mt. 
Rainier.

standing as the 
U. S.
the Natl, 
that Mt.

many nations against this dread dis-Į operation. This figure has doubled 
ease which carries off more than 
a million lives all over the world 
every year. Intensive work has been 
conducted in the USSR in all 
branches of clinical and experimen
tal study, prevention and cure of 
cancer.

Last November, When the 40th 
Anniversary of the discovery of ra
dium was marked with International 
Anti-Cancer Weeks in most of the . 
cultured countries of the world, the siderable extent in impressing on the

in latter years. The number of can
cer of the womb cases treated in the 
past 10 years also exceeds 3,000. Of 
this number during the first five 
years of the Institute’s work about 
65% applied for treatment when 
the disease was in its early stages, 
whereas during its second five years 
such patients comprise 85%. These 
figures indicate that the medical in
stitutions have succeeded to a con-

USSR took advantage of the occa
sion to popularize this province of 
medicine on a large scale among all 
the nationalities of the Soviet Union, 
including those whose cultural level 
prior to the Revolution was extre
mely low.

At the present time, when the 
Third Interna tional Congress 
Against Cancer is in the offing, the 
USSR may look back with satisfac
tion at what has been done to com- 
baft cancer in the country since the 
establishment of Soviet power.

The Soviet Union has 280 scienti
fic institutes working on various me
dical problems. Of these 12 are spe
cial oncological (anti-cancer) or X- 
ray-encological institutes. They are 
located in Moscow, Leningrad, Khar
kov, Rotov-on-Don, Voronezh, Tomsk, 
Sverdlovsk, Odessa, Tashkent, Baku, 
Tbilis and Simferopol. In the va
rious districts of the USSR there are 
nearly 200 special anti-cancer sta
tions for early diagnosis and treat
ment.

third*

Park | 
Mas- 
high,

Special laboratories for experi
mental study of the disease have 
been set up in Moscow, Leningrad, 
Kharkov, Kiev, and Sukhumi. In the 
latter place experiments arc made 
with monkeys.

By decision of the Soviet Govern
ment, cancer is to be one of the 
chief objects of scientific and prac
tical study in the All-Union Institute 
of Experimental medicine, the lar
gest of its kind in the USSR.

One 
in the 
cer is 
cessful
cancerous diseases which may de
velop into the former. The reduc
tion in the number of neglected 
forms of cancer is a criterion of the 
successful combating’ of the dis
ease.

i public the importance of applying 
I speedily for medical assistance, and 
that notable strides have been made 
in respect to early diagnosis.

As regards early diagnosis of can
cer I should like to mention two 
methods conceived and employed in 
the USSR in all cases irrespective 
of the organs affected.

This is the- determining of the ex
tinguisher of the mitogenetic redia- 
tion in the blood of the patient (the 
Gurvich method) and the determin
ing of the dielecteric constant in the 
blood serum (The Selkov method). 

, Both these methods produce valuable 
I results facilitating the diagnosis of 
cancer in its early stages. The 
struggle against cancer in the USSR 
is conducted on the basis of the on
cological stations. The leading role 
is playeęl by the oncological insti
tutes headed by the Anti-Cancer 
Committee, a permanent body under 
the People’s Commissariat of Health* 
of the USSR. Soviet cancer special
ists feel that the exchange Of opin
ions and study of achievements of 
the coming congress in the United 
States will lend a mighty impetus 
for the further progress of work 
in this exceptionally difficult pro
vince of health protection.

Of Little Fellow

PAY THE MUSSOLINI WAY

... Pay for your new Radio set while 
you use it. This is the idea behind a 
slot-machine receiver invented in 
Italy by Domenico Mastini. As with 
the old-fashioned, quarter-in-the-slot 
gas meter, this radio will operate 
for a definite period of time after 
a coin is inserted into the control 
mechanism through a slot in the ra
dio cabinet. Thus the device serves 
as a bank to accumulate the pur
chase price of the set...

of the most important tasks 
present struggle against can- 
early diagnosis and the suc- 
treatment of so-called pre-

What successes have been attained 
In this direction ? I shall cite a few 
figures from an extensive report of 
the observations made by the Le
ningrad Oncological Institute, which 
[• direct, during the first 10 years of 
its existence.

During the first three years after 
the founding of the institute, the 
number of cases of cancer of the 
skin treated in the first year of 
the disease constituted 16%, and

ANGEL ISLAND, Calif. — The 
plight of the average farmer and 
small business man is the same as 
that of labor—all are being crushed 
under Joig business monopoly.

This testimony was given by Har
ry Bridges in his deportation hear
ing, in the midst of questioning in 
which he declared 
struggle is already 
tendant bloodshed.

"But the people 
shed are generally 
commented.

that the class 
here, with at-

whose 
our,"

blood is
Bridges

Asked if he believed the class 
struggle could be worked out am
icably, Bridges explained that if the 
employers would be willing to give 
a reasonable share of their profits 
to the workers, all would be well, 
“but I have never run into that 
kind of a situation. The employers 
are generally never satisfied with 
what they get and always want a 
little more.

"I ’ can’t see anything else but 
trouble, and trouble is going to oc
cur. We have, for example, the 
small farmer. Rapidly he is being 
eliminated.

"In California 90 percent of the 
farms—farming is carried on by the 
big banker-farmer and the small 
farmer is being forced off his land; 
he is being foreclosed on, and he is 
losing out all the way down the 
line. It comes about because of the 
large banker-farmer corporations.

“It is our business in trade unions 
to do something about it. It is a 
condition before us and we have to 
do something about it. I cannot ig
nore it.

"This is a struggle between the 
two classes. It is not a question of 
whether you believe in it or not, it 
is a question of facts that are be
fore you and any person in the 
trade union movement, unless he is 
completely devoid of brains, knows 
this is the situation."

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD
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HIGHWAY SIGNS OF 
TOMORROW

... Changeable highway signs that 
indicate tp motorists one maximum 
speed limit during the daytime and 
a lower speed at night, are the con
tribution of Harry E." Stedman, of 
Des Moines, Iowa, to traffic safety. 
During the dayljght hours, car dri
vers see numerals, such as 35, let
tered on the roadside speed-limit 
sign in black. At night, however, 
when the black numerals are invi
sible, motorists’ car headlights il
luminate reflector buttons that are 
embedded in the sign to form the 
number 30. Thus the ingenious 
Marker automatically lowers the 
highway’s speed limit after sunset 
and raises it during the day.

Horse and Buggy 
Days

BALTIMORE. — “Horse and bug
gy” economics still prevail in this* 
city, a survey made by CIO leaders 
has revealed.

Inquiries at a local stable brought 
the information that it costs $12 a 
week to hire a horse.

It costs only $11 a week to hire a 
man for 44 hours, under the mini
mum scale set by the Fair Labor 
Standards Act.

Record Breaker
NEW* YORK.—Outstanding shows 

in the Amusement Area of the New 
York World’s Fair are doing a ca
pacity business with one spectacle, 
Billy Rose’s Aquacade, breaking all 
entertainment records for paid ad
missions.

Oldest Hop!
NEW YORK.—Twenty-three Hop! 

Indians are living in the Arizona 
Cliff Dwellers exhibit at the New 
York World’s Fair. The oldest is 
Te-Wan-Nie-Ma (Flying Feather), 
91; the youngest Se-Vi-Ya (Pollen 
from a Corn Tassel) three months.

Free Exhibits
NEW YORK.—Major exhibitors 

at the New , York World’s Fair are 
reporting attendances at their free 
attractions up to one-third of the 
total admissions to the grounds.

‘'Can you direct me to the main office? I’m President of 
this company.
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Sekmadienio Rytas
A. Gilmanas. y

Nors buvo žiema, nors buvo sausio 
mėnuo, tačiaus šiandien diena jau taip 
graži, taip maloni, kad jokiu būdu ne
sinorėjo būti stuboj... Taip sakant, sau
lė ritinėjo žeme, vienok ne visi laimę tu
rėjo tokia malonia diena gėrėtis: vieni 
turėjo dirbti, nors ir šventadienis buvo 
—kiti priversti buvo atlikti tokius reika
lus, Tiurių darbo dienomis neįmanoma; ir 
tik tūli galėjo gėrėtis ta gamtos malo
ne...

Štai kad ir mūs būrelis, virš tuzinas 
ypatų, sėdime jau nuo dešimtos valandos 
ir laikome ALDLD Centro Komiteto po
sėdį. Ir jis tęsis per visą gerąją dalį tds 
puikios dienos; bet ką darysi: arba šių 
žmonių toks likimas, arba pasišventimas, 
o gal jie jaučia būtiną priedermę...

Nors ne vis taip būna, tačiau šiandien 
prisiėjo mums laikyti posėdis “Laisvės” 
raštinėj, kuri nusigrįžus žiemiuosna. Aš 
sėdėjau ant aukštos kėdės, ir rymojau 
atbulas ant alkūnių, atsirėmęs į aukštą 
rašomąjį stalą, kuris stovi prie langelio, 
per kur reikalai vedami su atėjusiais. 
Tai ir ne stalas, tai daugiau panašus į 
šinkstalį; ale ir ne toks—manau, kad 
bus panašesnis į geros mieros altorių.

Tūli sako, būk tas stalas-altorius esąs 
tiek senumo, kiek ir pati “Laisvė.” Ta
me, gali būti tiesos, nes jau aš pats jį 
per apie dvidešimts metelių matau, vi- 
sokiariopose spalvose; mat, dažnai ma- 
liavojamas. Bet kiti juokdariai tvirtina, 
būk jo amžius daug daug didesnis—jį 
Kolumbus atsivežęs ant “Šventos Mari
jos.” Ginčuosna su jais neisiu...

Dabar buvo drg. Sasnos eilė raportuo
ti apie “Virėjos” pasekmes. Ji savo už
duotį ir drožė. Sykiu klausiau raporto, 
sykiu žiūrėjau ir per langą pasauliui į 
įvairiausių namų ir namelių viršūnes. 
Taip pasauliui žiūrint, labai gerai mato
si net kiekvienas dalykėlis. Mat, visi ob
jektai šviesus nuo saulės, o užpakaly jų, 
kaip koki uždanga, mėlyna erdvė, kuri 
atskiria kiekvieną šviesų daiktelį.

Gyvendamas toj pačioj vietoj nuola
tos, žinoma, nematysi tiek atskirų daly
kėlių, kaip kad iš kitur atvažiavęs, ir 
dairaisi ką nors pamatyti. Kartais ir 
gan įdomų dalyką nematai per metų me
tus prie jo būdamas, kol kada beveik ant 
jo kaip ir neužvirsti. Nelabai senai Ber
nard Shaw, sako, pastebėjęs savo stu
boj tūlą stovylėlę, kuri jam gan patikus. 
Atydžiai žiūrinėdamas stovylėlę, paklau
sęs savo moters, kur ji ją gavus. Jo 
teris nusikvatojus, ir sakanti jam:

—Kibą tu žabalas. Ta stovylėlę 
trys metai tau akysna spykso!

Mano atydą atkreipė čia esančių
mų namelių stogai—ypatingai kaminai. 
Jų visokių: smailesni, bukesni, per
smaugti, išpūsti; aplūžę, aptriušę, surū-

mo

jau

na-

dyję, griūvanti, ir nauji. .Jie įspūdžio jo
kio gal nedarytų, jeigu sau stovėtų vie
ni. Nežinau, ar visame pasauly didmies
čiuose tokia tvarka, toks žmonių dailės 
skonis, tačiaus čia New Yorke tai ste
bėtinas.

Prie kiekvieno kamino, prie kiekvieno 
stoge išsikišimo, esti pririštas ar prikal
tas koks nors pagalys, medgalys, lenta, 
šluotkotis, arba kitas kokis nors žaban- 
giškas kerėbla. Kitas pilietis jau tokį 

' koktu skonį turi, kad nei šluotos nuo ko
to nepaisė numauti — pririšo prie ka
mino su visa nudėvėta šluota.

Ant tų šluotkočių-žabangų-kerėblų pri
raišiota, prikerbzlota vieių-dratų dėl ra
dio. žiūrint per visa plotų namų, atrodo 
panašu karo laukui, kur vielos išvedžio
tos, išpintos, kaminai atstojanti įvaiĮrių 
įvairiausių kanuolių vamzdžius, atkištus 
tiesiai šauti į “aukščiausiąjį.”

Man bežiūrint į tą keistą netvarkingų 
ii’ beskonių žmonių sutvertą reginį, stai
ga veidrodžio atspindžio šviesa palietė 
mano veidą. Pažvelgus tan daiktan, iš 
kur šviesa žibtelėjo, pamačiau vyrą lan
ge, ant antro aukšto, skersai gatvės, be- 
kabinant veidrodį prie lango. Pakabinęs 
ar pastatęs veidrodį lange, apsičiupinė- 
jo, apsibraukė ranka barzdą. Klaidos ne
galėjo būt—tik trūko parašo ant jo vei
do, kad tikras lietuvis.

Greit jis pradėjo muilintis barzdą, tai 
nebekreipiau daugiau atydos—interesa- 
vaus posėdžiu. Po kokių dešimts minutų 
vėl žvilgterėjau ton pusėn. Nagi barzdos 
muilinto jas kaip muilino, taip ir tebe- 
muilina savo veidą. Būdamas skutimo 
amate, tuomi daugiau susidomėjau ir pa
žiūrėjau lankrodin, kiek gi jis laiko iš
tiktųjų ims nusiskusti, lai buvo jau 
dešimts po vienuoliktos?

Dabar ausis paskyriau posėdžiui, o 
akis daboti skutiką. Jis dar išmuilino 
geras dešimts minutų, arčiau penkiolika, 
las sudarė 25 minutes vien tik išmuilinti 
barzdą. Ir muilinimas nepaprastas. Su 
kita ranka tai nosį palenkid, tai' žandą 
ištempia, tai “Adomo Obuolį” palaiko; 
akis tai išverčia, tai primerkia; žandus 
kraipo tai vienon pusėn, tai kiton. Tas 
pasibaigė.

Pradėjo skusti. Rodosi, skuta norma
liai, kaip ir visi vyrai. Tačiaus tas jau 
jo svarbos dėjimas, kad nepalikus kokio 
nors plaukelio kur nors, tai jau nesvie
tiškas. Žandus tai ištempė, tai iškreipė; 
burną išžiodė vienaip, tai kitaip, kiek 
tik galėdamas išžiodinti, kad net baugu 
ir žiūrėti. Rodosi, kad jo galva plyš' pu
siau. Gurklį tai įtraukia, tai ištempia, 
su ranka braukydamas veidą, tai arčiau 
prisikišdamas, tai toliau pasitraukdamas 
nuo veidrodžio.

(Bus daugiau)

gą, tam aktui pritaikytą kal
bą, pabrėždamas reikalingu
mą išnaudoti dabartinį, laiką 
mokytis, kad būtume geriau 
pasirengę, sugabesni ateities 
kovoms. Jis su džiaugsmu 
konstatavo, kad nežiūrint visų 
trūkumų ir nepalankių 'sąly
gų, trijų mėnesių įtempto mo
kymosi rezultatai yra didesni, 
negu galima buvo tikėtis. Mo
kiniai rodę didžiausią atydą 
ir darbštumą. Tokių pasirįžu- 
sių mokinių jis niekuomet ne
turėjęs Vienos universitete.

—Diplomai, kurie šiandien 
įteikiami mokyklą lankiusiems 
draugams, — kalbėjo prof. 
Langbein, — neturi oficialės 
dokumento vertės, bet turi ki
tą vertę ir labai didelę. Šitas 
diplomas jums visuomet pri
mins, kad būdami lageryje 
energingai ruošėmės tai vado
vaujančiai rolei, kuriai mes 
būsim pašaukti ateinančiose 
kovose už mūsų Tėvynės ir vi
so pasaulio darbo žmonių 
laisvę. Mes turime mūsų Him
ną, kurio pirmieji žodžiai sa
ko : “Pirmyn, vergai nuže
mintieji...” Taip, šiandien 
mes esame pavergti ir nuže
minti, bet mes eisim pirmyn 
ir pirmyn, kaip sako mūsų 
himnas, ir kova pagaliaus bus 
laimėta.

Profesoriaus kalba liko pa
lydėta ilgu delnų plojimu mo
kinių ir skaitlingos ex-karei- 
vių minios, kuri susirinko iš 
kitų aplinkinių isločių (gar
dų) pasižiūrėt iškilmių akto. 
Plojo visi, kurie suprato ir 
kurie nesuprato profesoriaus 
žodžių, nes visi buvo pagauti 
iškilmingumo nuotaikos.

Po diplomų išdalinimo, vie
nas iš mokinių padėkojo visų 
vardu mokytojams už jų pa
stangas, duodamas pasižadėji
mą, kad sekančiam semestre 
—jei laikas ir aplinkybės leis 
mokslą tęsti — mokiniai dar 
atydžiau klausys pamokų ir 
tuomi užganėdins savo myli
mus mokytojus^trie vieno te
trokšta—pakelti kultūrinį ly
gį, pakelti žinojimą savo ko
vos draugų.

Po to buvo išpildyta teatra
linė išleistuvių ■ dalis. Suvai
dinta drama atvaizdavo Ispa
nijos karą ir jame tarpt, sa-

. vanorių dalyvavimą. Dramos 
autorius — čia pat lagerio 
gyventojas. Pirmam akte 
vaizduojama, kodėl darbinin
kai iš kitų šalių vyko pagel- 
bon Ispanijos liaudžiai ir kaip 
jie atsisveikina su namiškiais.

Jei šito akto gautų pasižiū
rėti laisvėj gyvenanti žmonės, 
jie turėtų progos gerai pasi
juokti, nežiūrint, kad ne juo
kingas dalykas perstatoma, o 
vyro su šeima atsisveikinimas 
ir karan išvykimas. Visuomet 
mūsų teatre juokingai išeina 
su moterimis, kurių lageryj 
nėra ir jų roles išpildo per
sirengę vyrai. Iš pažiūros — 
moteris, kaip moteris, bet kai 
prakalbės vyrišku balsu ar pa
darys judesius, turi ir neno
romis juoktis visa publika.

Antras aktas perstato tarpt, 
savanorių dalyvavimą kovose. 
Trečias—tarpt, brigadų atšau
kimą iš frontų ir jų demobi
lizacijos paskelbimą. Ketvir
tas aktas vaizduoja vieną 
Berlyno kavinę, kurioje sėdi 
iš" Ispanijos grįžęs “Condor” 
legijono lakūnas ir keikia sa
vo likimą. Nežiūrint, kad jis 
parsivežęs aplaužytus šonkau
lius iš Ispanijos, dabar vėl ga
vo įsakymą vykti į Danzigą. 
Jis jaučiasi nežinia kam pri
klausantis automatas, paskir
tas amžinai kariauti. Jis tu
ri lėkti ir lėkti, kur tik įvyks
ta karas, amžinai mėtyti bom
bas ir žudyti žmones, iki pats 
nebus užmuštas. Paskutinis, 
penktasis aktas perstato pa
ties lagerio gyvenimą, čia su
sitinka du neperskiriami fron
to draugai — ispanas ir inter- 
nacionalis — visą laiką ko
voję kartu, džiaugiasi susiti
kę lageryje ir sprendžia atei
ties kovų problemas, kaip bus 
išlaisvinta Ispanija ir kitos 
šalys iš po fašizmo letenos.

Suprantama, vaidinimas ne
gali apsieit be muzikos. šį 
kartą dramai akompanavo 
net keturių instrumentų — 
saksafono4 ir (trijų fleitų ispa
nų orkestrą, šiaip-taip su
griebdama keletą gerai pažįs
tamų ispanų liaudyje melodi
jų, kurioms minia pritarė bal
sais.

Viso užbaigai liko sugriež-
(Tąsa ant 5-to pusi.)

Užmušta Moteris Pasiųsta 
Skrynioj Kaip “Bagažas”

Atlanta, Georgia.— Neži
nia kas geležinkeliu atsiun
tė čia iš Washingtono lavo
ną užmuštos jaunos mote

ries skrynioje, kaipo “ba
gažą.”

Ta moteris buvo “maišy- 
takraujė,” pusiau negrų, 
pusiau baltųjų veislės.

Užmuštosios vardas dar 
nežinomas. Policija jieško 
žmogžudžio.

Metinis Piknikas
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo III Apskritys

Sekmadienį, 27 Rugpjūčio-August
P. VAIČIONIO DARŽE—MEADOW GROVE 

CRANFORD, N. J.
įžanga 35 centai Pradžia 12-tą vai. dieną

DOVANOS
Prie įžangos tikieto bus dvi dovanos: $3 ir $2

PROGRAMA: dainuos Aido Choras iš Brooklyn©,, va
dovaujamas A. Žilinskaitės; Bangos Choras iš Elizabetho, 
vadovaujamas A. Klimaitės; Sietyno Choras iš Newarko, 
vadovaujamas B. Šalinaitės, ir Pirmyn Choras iš Great 
Necko, vadovybėj George Kazakevičiaus. Kalbą sakys 

R. Mizara, LDS Centro Prezidentas.
Sportas: Virvės trauktynė; čeverykų atrinkimas; maiše bėgimas; 

trijų kojų šokimas; bulvės nešimas ir kitos žaismės.

Kviečia visus apylinkės lietuvius dalyvauti, pasigėrėsime įdomia 
programa, pasimatysime su draugais. Šokiams grieš gera orkestrą 
nuo vidurdienio iki vėlumos prie garsiakalbio. Valgių ir gėrimų tu
rėsime užtektinai dėl .visų. KOMITETAS.

KELRODIS: Iš Elizabeth, N. J.: Važiuokite Union Bus 49 iš West 
Jersey-Broad gatvių iki Garwood stoties. North Avenue sukite po 
dešinei į Cedar St., o ten Brookside Hospital, sukit po kairei. Division 
Avenue eikite Meadow Grove—j pikniką.

Iš Brooklyn, N. Y.: Imkite BMT Jamaica Broad St. liniją.’Išlipkite 
Broad arba Fulton gatvės stotyje. Eikite j West Liberty Street Fer
ry. Pervažiavę Hudson upę, imkite C. R. R. of New Jersey traukinį 
iki Gorwood, N. J. Dabar eikite elizabethiečiams nurodytu keliu.

AUTOMOBILIAIS: Važiuokite į Elizabeth, N. J. North Broad 
Street-Westfield Avenue iki North Ave., Garwood, N. J., į Cedar St., 
kaip aukščiau elizabethiečiams nurodyta.

Philadelphijos Piknikas
Naudai Dienraščio “Laisvės”

šis piknikas bus sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September

Liaudies Universitetai
Gurs Lageryje

Kaip tik Internacionalių Bri
gadų kovotojai buvom perkel
ti j šį Gurs lagerį, tuoj mūsų 
vadovybė ėmėsi organizuoti 
plačia papėde apšvietos darbą, 
kuriam vesti čia jau buvo šio
kios tokios sąlygos. Visų pir
ma—barakai, kurie apsaugoja 
•nuo blogo oro ir leidžia su-

Mūsų

ties jų

korespondentas
A. KYNAS 
pačių padaryta 
statula

sirinkti į vieną vietą dides
niam skaičiui vyrų. Prie to, 
čia iš atlikusių nuo barakų 
statybos lentgalių greit įsigy
ta reikalingiausias, būtinas 
“kilnojamas turtas”: stalai, 
suoliukai, kėdutės. Kiekvienas 
atlikęs medžio gabaliukas bu
vo rūpestingai sunaudotas 
vienam ai’ kitam daiktui pa
dirbti. x z

Ir taip, susibūrę krūvon, 
kiekviena tautinė grupė, savo 
kalboj, tuoj pradėjo “mokslo 
metus,” sulig savo inteligenti- 
nių pajiegų ir savo mokinių 
pareikalavimo to ar kito daly
ko mokytis.

Ir štai, praslinkus trims me
nesiams, jau matosi žymūs to 
darbo rezultatai. Suaugę, pusT 
amžiai vyrai, jauni vaikinai— 
kurie (kaip yra kapitalistinė
se šalyse), buvę visą savo am
žių prislėgti sunkaus darbo ir 
vargo ir ^neturėję progos lan
kyti mokyklų, iki šiol vos 
įstengę parašyti laišką, nemo
kėję net keturių aritmetikos 
veiksmų — dabar jau mėgina 
rašyti straipsnius laikraščiam,

jau supranta trupmenas ir 
kita, kas reikalingiausia gy
venime, be ko šiandien žmo
gus apsieiti negali.

Vakar, 27-VII-39, aust r ų 
grupėj ’įvyko įspūdingas 1-jo 
semestro užbaigimas jų orga
nizuotam Liaudies Universite
te—Volkshochschule. Kad tai 
nėra tuščias, skambus pavadi
nimas, jau galima spręsti iš to, 
kad austrų grupėj randasi 
(ir vadovavo mokslui) buvęs 
Vienos universiteto profeso
rius Langbein ir teisių dakta
ras Braun. Tiesa, tokio aukšto 
mokslo vyrų lageryj turime 
nedaug, bet jie yra nepapras
tai energingi ir ta savo ener
gija galvanizuoja apšvietos 
darbą visam lageryj, mobili
zuojant .tam visas inteligenti- 
nes pajiegas.

Tarpe dviejų barakų, susi
rinkimams ir teatrui skirtoj 
aikštelėj, kur iš velėnų ir že
mės padaryta-sukasta paaukš
tinimas scenai ir išdirbti eilė
mis “suolai” publikai,—pava
kare susirinko^ 1-jo semestro 
mokiniai, kuriems buvo įteik
ti meniškai padirbti diplomai, 
liudijanti, ką mokinys studija
vo ii’ kaip jo mokslas laike 
egzaminų buvo įvertintas'.

Prieš įteikiant diplomus, prof. 
Langbein pasakė įspūdin

Ant rytojaus bus šventa, tai bus geras poilsis po pikniko

$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.

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.

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 matais, taip ir šiemet bus daug 

svečių iš kitų miestų.

Šis Didysis Philadelphijos Piknikas Bus

MIKOLAICIO PARKE
EDDINGTON, PA

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

Jau dabar laikas užsisakyti busuose vietas.

Kaina $1.75 į abi pusi (round trip).

Bostono Apylinkė.

DIDELIS PIKNIKAS
i

Rengia Am. Lietuvių Kongreso Bostono Apskritys

Sekmadienį, Rugsėjo 3 September, 1939
VOSE PAVILION PARKE

MAYNARD, MASS.

Atsilankiusiems į pikniką laimingiems bus išdalinta 
$150.00 Dovanomis

KALBĖS ŽYMOS KALBĖTOJAI

Tikictų Pardavėjai gaus tris dovanas: daugiausia tikictų pardavę gaus 
pirmą dovaną—$10.00; antras daugiausia tikictų pardavęs gaus 

$5.00, trečias—$2.50.

ŠOKIAMS GROS:
LONGIN BUINIO “CAVALIERS” ORKESTRĄ

PASTABA yiSIEMS: Tikietai atspausdinti pagal pernti padarytų 
kontraktų su parko savininku, kad piknikas įvyks 4 d. rugsėjo. 
Tačiaus, šiais metais permainyta diena ant rugsėjo 3 d. (nedėldienio). 
Todėl, nepadarykite klaidos; piknikas įvyks 3 d. rugsėjo ir visi tikie
tai, ant kurių yra pažymėta “rugsėjo 4 d.” bus geri 3 d. rugsėjo.

•
Laiko iki pikniko liko nedaug, todėl tikietų parda

vėjai turi imtis už darbo ir sparčiai pardavinėti tikietus, 
kad padaryti pikniką pasekmingu, o taipgi trys daugiau
sia pardavę tikietų laimės dovanas.

Kviečia Visus RENGĖJAI.



Antradienis, Rugp. 22, 1939 LA1RVJI -
WORCESTER, MASS. įstojimas tik $1. Be to, na

riai, kurie prikalbinsite jau
nuolį tapti organizacijos na-

Viena iš didžiųjų mūsų 
mieste organizacijų yra Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Broliš
ka Draugija. į ją priklausyti 
gali vyrai ir moterys nuo 16 
iki 15 metu amžiaus.' t

Pašeipos turi du skyrius. 
Tie, kurie moka $1 į mėnesį, 
sirgdami gauna $10 į savai
tę; o kurie moka 50c į mė
nesį, tai sirgdami gauna $6 
į savaitę. Mirus, n a r i o šei
myna gauna $150.

Apart teikimo pašelpų sa
vo nariam, ši draugija yra 
daug kuo prisidėjusi prie lie
tuvių kultūrinių reikalų.

Turtu ši draugija gerai sto
vi, turi gražų parką ir va
sarnamį. Tai visiems žinomas 
Olympia Parkas yra jos nuo
savybė. Mieste užlaiko kliu- 
bą, kur nariai sueina, pasikal
ba, pasilinksmina.

Kliubas yra įrengtas Lietu
vių Svetainėj, 29 Endicott St. j 
Tikrenybėj ir Lietuvių Sve
tainė priklauso šiai draugijai, 
nes ji turi didelį morgičių.

Veikimas šios draugijos yra 
neblogas, bet turėtų būti daug j 
gyvesnis. Ypatingai reikėtų 
nariam kreipti daugiau aty- 
dos į organizavimą jaunuolių. 
Dirva plati, jaunuolių Wor- 
cesteryj yra daug, kuriuos 
būtinai reikėtų suorganizuoti. 
Nemažai yra jaunuolių, kurio 
čia gimę, Lietuvoj užaugę. Vi
si jie yra Lietuvos mokyklas 
lankę, būtų labai tinkami už
imti vadovaujamas vietas 
draugijoj, bet jų turim labai 
mažą nuošimtį, kurie jau 
draugijose priklauso ir prade
da veikti šiek tiek, didžiuma 
jų visai niekur nepriklauso, 
užsiganėdina tuo, kad liuos- 
laikiu sueina pulkais, pasi
linksmina, padainuoja kaip 
katras išmano, tai ir viskas. 
Mažai katras pagalvoja apie i 
priklausymą prie organizaci
jų ir organizuoto veikimo. To
dėl mūsų pareiga yra prikal
binti juos į draugiją.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliška Draugija šį mėnesį 
turi jaunuolių vajų su nupi
gintu ir visai be įstojimo. Jau
nuoliai abiejų lyčių nuo 16 iki 
20 metų bus priimti visai be I 
įstojimo; nuo 20 iki 25 metų t

riu, gausite atlyginimą po 25c 
nuo kiekvieno jaunuolio.

Tad visi esat prašomi pa
sidarbuoti. Nepamirškite, kad 
susirinkimas bus rugsėjo mėn. 
pirmo antradienio vakare, Lie
tuvių Svetainėj, 29 Endicott 
St. Jaunuoliai, kurie skaity
site šį pranešimą, nereikalau
kite, kad kas jus užsispyru
siai kalbintų rašytis į drau
giją. Supraskite patys reikalą 
priklausyti prie jos, tuomi jūs 
geriau aprūpinsite savo ryto
jų ir tuo pačiu sykiu būdami 
organizuoti, būsite daug reikš
mingesni čia mūsų viešame 
a m e r i k on i š k am e gy ven i m e.

—o—
Sugrąžinkite Knygeles

Tie nariai, kurie turite at
sibuvusios Field Day laimėji
mų knygeles ir nesate sugrą
žinę, esate prašomi jas su
grąžinti. Jeigu kuris negrą
žins, susirgęs gali turėti ne
smagumų. Tad stengkitės kuo 
gre i č iausi ai su grą ž i n t i.

Rast. J. K. Shalaviejus.

Lawrence, Mass.
Drg. M. Stakionis man as

meniniu laišku į Brooklyną 
suteikė keletą žinučių. Viliuo
si, kad drg. Stakionis nepyks 
už pateikimą jų “Laisvės” 
skaitytojams.

1. Drg. Stakionis, apie tre
jetas metų palaidojęs savo 
moterį, jau vėl yra vedęs—su 
drauge Anna Davidoniene.

Laimingos kloties!
2. Rugsėjo 6 d. draugai 

Steponavičiai, jų duktė Lilija
na ir J. Pečiulka išvažiavo au
tomobiliu pasivažinėt. Jiem 
sustojus prie skersgatvio, į 
.juos iš užpakalio smogė kita 
mašina. Pečiulka ir Stepona
vičius, sako, liko nesužeisti, 
jaučiasi gerai; bet Steponavi
čienė ir jų. duktė Lilijana su
trenktos. Lilija jaučiasi ne
blogai, o Steponavičienė vis 
dar nesijaučia normaliai.

3. Rugpjūčio 14 pas Stepo
navičius iš Haverhill’io atva
žiavo Ant. ir Izabelė žiliniai 
(Steponavičienės brolis). Be
šnekučiuojant, žilionienė (se
niau žinoma duetistė Pauliu
kui ūtė) ūmai apsirgo ir te-

beguli pas Steponavičius. 
Daktaras patvarkė dėt ant 
galvos ledo, o ant kojų šal
tus kompresus. Pulsas pakilęs 
iki 220; ant rytojaus 10-čia 
sulėtėjęs.

Greito pasveikimo! S. V.

LIAUDIES UNIVERSITE
TAI GURS LAGERYJE

(Tąsa nuo 4-to pusi.)
tas ir kartu sudainuotas Ispa
nijos Respublikos himnas ir 
išsiskirstant pasikeista drau
gingais šūkiais: “Viva kama- 
radas e s p a n o 1 e s ! — Vi- 
va-a-a!!! — Viva kamaradas 
internacionales!—Viva-a-a!”

Panašūs, kaip austrų, Liau
dies Universitetai yra organi
zuoti kiekvienas tautines gru
pės. Suprantama, mažiau 
skaitlingos ir visai mažos gru
pės, kaip kad mūsų lietuvių, 
turi mažiau ir visa ko, tat mes 
ir savo mokslo įstaigą vadina
mo ne universitetu, o tiktai 
mokykla.

A. K—nas.
Gurs, 28-V1I-39.
Franci j a.

—o—
Draugai laisviečiai:

Kartu su šia koresponden
cija prisiųnčiu mažą paveiks
liuką, kuriame, apart auto
riaus šio rašinio, matote gra
žų paminklą, pastatytą mūsų 
islotėje (garde) atminčiai Is
panijos liaudies herojui—Du- 
rutti, kritusiam Madrido ko
vose 1936 m. lapkr. mėn.

Nežinantis pasakytų, kad 
paminklas sukrautas iš akme
nų, o biustas nulietas iš bron
zos. Bot visa medžiaga yra 
molis, truputis dažų, na, ir 
menininko sumanumas. Jo au
torium yra vienas portugalų

grupes leitenantas.
Dabar lageryje labai gra

žią paminklų iš molio yra pa
statyta apie tuzinas.

Linkėjimai visiems drau
gams. A. K.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HARTFORD, CONN.

Susirinkimas Spaudos Pikniko 
Reikalais.

Antradienį, rugp. 22 d., po num. 
57 Park St., įvyks svarbus susirin
kimas galutinam prisirengimui prie 
spaudos pikniko. Visi kviečiami da
lyvauti, labiausia šeimininkės, nes 
bus svarstomas šeimininkių stalo 
klausimas. Kviečiami visi Hartfor
do ir apielinkių “Laisvės” patriotai 
į šį susirinkimą — Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” Pikniko Stalų 

Budavojimaš
Ateinantį šeštadienį ir sekmadienį, 

26 ir 27 dienomis rugpjūčio pradėsi
me budavoti stalus. Daug stalų yra 
supuvusių, todėl perkam lumberio 
ir juos turėsime porbudavoti. Tai 
laukia didelis darbas. Visi važiuokit 
iki City line prieš 10 vai. ryte ir 
laukit, jus mašinos paims; o tie, ku
rie turite mašinas, važiuokit per Ci
ty Line ir paimkit laukiančius.

Pasiimkit po plaktuką ir pjūklą.

Užkandžių ir gėrimų bus. Juo dau
giau atvažiuokit, tuo lengviau bus 
visiems. Parašykit po atvirutę kas 
važiuos, tai mes žinosime kiek mai
sto pasiimt. Praneškit A. J. Smitui, 
5809 N. Fairhill St., Philadelphia, 
Pa. — Komisija. (196-200)

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0Č1Ų
GRAŽUS PAVILJONAS

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
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

S
 Chroniškos Ligos Gydomos 

KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, IIE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI Mftš- 
LAŽARNfcS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PUS- 
LftS vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės į Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos I 
stovj be Jokios jum prievolės. Daromi Kraujo ir 
Šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgalių. IŠTYRIMAS DOVANAI

TY|> I OPTTVTO (Praktikuojąs jau 
Uit. ZjlilO 27 Metus)

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

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

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J.Kaškiauči us
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

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

KAM SIRGTI? j
Kaip sako geriausiai pripažinti 

Medicinos, Mokslo ii’ Mitybos Žino
vai, Sodium yra vienys iš galingiau
sių tirpinančių elementų ir todėl ga-l 
na tikrai galima nurodyt jo reika- į 
lingumą tokiuose atsitikimuose: Su-1 
kietėjime Arterijų kraujagyslių, Su-1 
stingime Sąnarių, Akmenėlių Pūslė-1 
je, Tulžyje ar Inkstuose. Jis taipgi' 
sėkmingas Rūkščių Perviršio Naikiu-i 
tojas, ir todėl gali būt naudingas' 
prieš Acidosj, Rheumatizmą, Arthri- 
tį, Nervų Įdegimą. Jis gali puikiai 
veikt kaip vaistas nuo: Sinagenų ir 
Nervų Pavargimo, Neuralgijos, Ke
penų ir Panašių Ligų, taipgi nuo 
Apetito Praradimo. Jis prisideda 
prie: Stiprumo, Energijos, Ištver
mingumo. “Sodcom“ turi savyje su
kuoptą Gamtinio Maisto Pamatą, su
spaustą tabletėlėse, parankumui. 
Kaina: 1 bonka $1.10 10 bonkų 
$10.00. Užsakymai priimami iš visur, 
supakuojami ir išsiunčiami tą pačią 
dieną.
Gco. Stanley, žymus Maisto Moksli

ninkas ir Sveikatos Mokytojas 
nuo 1918 m.

STANLEY SCIENTIFIC DIET 
SERVICE

57/2 Milton Ave., Amsterdam, N. Y.

Estate o f

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

TURIME SUKELTI PINIGU

Nupigintas Išpardavimas
Vyrą Siūtų, Lengvu ir Žieminių Palty

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

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas 
bus brangesni šį rudenį.

štai kai kurios mūsų kainos!
ar

ir audimai

Siūtai

Siūtai ar

□verkautai vertės $20.00, dabar...

Overkautai vertės $22.50, dabar..

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtines, Konj’akai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY
PUBLIC

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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.

Telephone
STagg 2-5043

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y« 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

$14.50$16.50$18.50 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, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Slaas Street Brooklyn. O.

SKELBKITĖS "LAISVĖJE”

Overkautai vertes $24.50, dabar..ar

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NAiUNS SONS
4

670 Grand St., cor. Manhattan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Siūtai
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Užkritus ant Buso Šaka 
Užmušė Keleivį

šeštadienį audros palaužta 
šaka, pasilikus ant medžio iki 
sekmadieniui, nukrito ant 
praeinančio Fifth Ave. buso 
prie 94th St. ir 5th Avė. Buse 
važiavo apie 60 keleivių, iš 
kurių pusė radosi ant viršuti
nio aukšto.

Stora šaka, apie 8 colių 
diametre ir 20 pėdų ilgio, kri
to tiesiog ant keleivių. Frank 
Gosch, 42 m., Fairview Ave., 
mirė nepasiekus ligoninės. 
Greta jo sėdėjusi Marie Dan
ton sunkiai sužeista, manoma, 
kad sukrėsta smegenys. Dau
gelis kitų apibraižyta ir jų 
drabužiai sudraskyta.

Kitam buse važiavęs Dr. 
Samuel Goldstein nusiskubino 
teikti pirmutinę pagelbą su
žeistiems. Jis sako, kad ėmė 
5 minutės rėkavimo, kad įti
kinti buso vairuotoją išsodint 
sveikus keleivius ir skubinti 
ligoninėn su sužeistaisiais. Pa
galiau jie nuvežta į Mt. 
nai ligoninę.

Tarp Lietuvių

Si-

Angelų Karalienės parapija 
turėjo savo pikniką Klaščiaus 
Clinton Parke pereitą sekma
dienį. Programoj turėta kara
lių ir karalaičių 
tuziazmo didelio 
nesudaro, žmonės 
vergiškos senovės 
binimu. Publikos 
dutiniai.

rinkimai. En- 
tie rinkimai 
nesidomi tų 
liekanų gar- 
susirinko vi-

Urbonas, dirbęs Ch. 
kirpykloj, išsikraustė

Ignas
Degučio 
į Great Neck, ten įsigijęs nuo
savą kirpyklą. Geros kloties!

iš 
ir 

iš-

Pereitą savaitę sugrįžo 
Lietuvos kunigai P. Lekešis 
J. Aleksiunas. Lekešis dar 
važiavo pasisvečiuoti pas gimi
nes Amerikoj.

New
LDS

Smagusis išvažiavimas j 
Jersey farmose įvyksiantį 
pikniką bus šį sekmadienį. Dėl 
vietos buse pamatykite P. Gra
bauską.

WPA Mokytojai Sulaiko 
Liuosnorj Darbų

pra
te arš-

su n-

Pradedant su rugpjūčio 21- 
ma, sulaikoma WPA Mokyto
jų Unijos duotos klasės, pa
laikomos liuosnoriu darbu. 
Atšaukiant tas klases, Levner, 
unijos prezidentas, sako:

“Mes dėjome visas pastan
gas palaikyt klases, kad neiš- 
skirstyt tūkstančius suaugusių 
ir vaikų, kurie rėmėsi WPA 
programomis kultūriniai 
turtėt ir pasilinksmint 
tais vasaros mėnesiais.

“Nežiūrint skaitlingu
kūmų, ir su dideliu mūsų mo
kytojų pasiaukojimu, didžiu
moje mums tas pavyko. Da
bar mūsų mokytojai pasiekė 
išteklių rubežių, ir pamažu, 
bet tikrai yra verčiami jieško- 
ti pašalpos.”

Apie mokytojų liuosnorio, 
pasiaukojusio darbo pasek
mes gražiai atsiliepia Abra
ham Cohen, suaugusiu švieti
mo direktorius, nurodydamas, 
kad “bėgiu tos trumpos sesi
jos užsiregistravo 
studentų ir iš jų 
lankė klases kas 
pamokų savaitę.” 
ka mokytoju
moksleiviai iki šiol nenuken- 
tė dėl nukapojimo paskyrų 
Švietimo reikalams.

virš 50,000 
virš 35,000 
diena antrą 
Reiškia, dė-

pasiaukojimui,

Ed. Crum ir J. Potter sulai
kyti po $5,000 kaucijomis už 
rinkimą narkotiškų marijuana 
žolių Blissvillės tuščiame lote.

Jieško Aktorių Didžiajam 
Spektakliui

milžiniškas masinis
kurio programoj

Minint Amerikos Komunistų 
Partijos 20-ties metų sukaktį, 
Madison Square Gardene bus 
suruošta 
mitingas,
perstatys masinį spektaklį, at
vaizduojantį Komunistų Parti
jos gyvenimą ir veiklą, persta- 
tantį jos žymiuosius vadus is
toriškose rolėse.

Tam spektakliui dabar su
renkama aktoriai ir įvairios 
jame imsiančios dalyvumą 
grupės jau praktikuojasi kas 
vakaras Keystone Kliube, 201 
West 52nd St., N. Y. Persta
tymas bus rugsėjo 11-tą.

Hutchinson River Parkway 
pradeda rinkti 10 centų mo- 
kesties už pervažiavimą ir iš
duoda kvitas, jei kartais teis
mai pripažintų rinkliavą nele- 
gališka.

IWO jaunuoliai žada organi
zuotai dalyvaut Taikos Parade 
šį šeštadienį, 26-tą. IWO turi 
mieste 4,000 jaunuolių narių.

Ką Sako Cacchione?
Peter V. Cacchione, Kings 

County komunistų kandidatas į 
Miesto Tarybą sako, kad spe
cialiai taksai ant cigaretų gali 
būti prašalinti sekamoj seimelio 
sesijoj ir jis nurodo kaip. Cac
chione sako:

“Telegrafuokite savo valsti
jos assemblymanui ir senato
riui, prašydami įnešt sekamon 
seimelio sesijon bilių, reikalau
jantį atšaukt valstijinius tak
sus ant cigaretų ir jų vieton 
pasiūlant 25 nuošimčius pakelt 
taksus ant palikimų ir Šerų 
pardavimų.”

Cacchione sako, kad už šių 
taksų ant cigaretų uždėjimą 
kalta “torių kontroliuojama” 
republikoniška įstatymdavystė, 
kuri pasipriešino užkelt taksus, 
ant palikimų ir pelningų serų.

Parodos Žinios
Pereitą sekmadienį Pasau

lio Parodą aplankė 248,196 
žmonės, imant 11:30 valandos 
skaitlinę, šis buvo skaitlin- 
giausis lankytojais sekmadie
nis nuo Pasaulio Parodos ati
darymo. Tik gegužės 28-tos 
lankytojų skaičius pralenkė 
pereitą sekrųadijenį, tuomet 
buvo 260,1^2 ‘'lankytojai.

Vyriausia Pasa'ūlfo Parodos 
naujienybe buvo Sidney Fran
klino perstatomos /su buliais 
kautynės Wild ‘West Ąrenoj. 
Kautynės buvo bekraujis, te- 
mytojų suole sėdint ’ir SPCA 
(Draugijos Apsaugai nuo 
žiaurumo Gyvuliams) atsto
vams. Kautynės pripažinta 
“nežiauriomis” ir leista prak
tikuoti visu Parodos laikotar
piu.

Pirmadienį surengta Laivy
no Akademijos iškilmės su 
orlavių “kovomis” virš Fonta
no Ežeru.

Gatvėj Šokiai
Didžiumai newyorkiečių, 

ypatingai mažesnių miestų gy
ventojams žinoma šokiai salėse, 
bet gyvenantiems East Sidėj 
newyorkiečiams nenaujiena ir 
šokiai gatvėse. Štai, rugpjūčio 
21-mos vakarą suruošta Grand 
Street Settlement paskutiniai 
sezono šokiai ant kampo Can
non ir Rivington gatvių, N. Y., 
kurių programoj įterpta ne tik 
naujoviškiausieji “jitterbugs,” 
bet ir senoviškiausi protėvių 
šokiai, perstatomi tų laikų kos
tiumuose. _ ,

Orris F. Holt už 40 mylių 
nuo kranto sugavo vėžį, sve
riantį 37 su virš svarus.

O

Audra Apdaužė Daug I Valizu Dirbėjai T?sia
Laivelį Slrciki

Mažiausia šimtas mažų ir 
didesnių laivelių susirinko į 
prieplaukas gerokai apdaužy
ti šeštadienį įvykusios au
dros. Penkiolika asmenų išsi
gelbėjo sušokinėdami jūros- 
na nuo nelaimės ištiktų laivu- 
kų arba matydami juos susi- 
mušant į skalas. Audra dau
giausia palietė Jersey pajūrio 
kraštą, mažiau Long Island.

Gale savaitės vesti pasitari
mai tarp' unijos, atstovaujan
čios 1,000 valizų industrijos 
darbininkų, ir bosų nutrūko 
nepriėjus prie sutarties. Dėl
to unijistai pirmadienio rytą 
vėl išėjo pikietuot užstreikuo- 
tas šapas.

Unija reikalauja susitart 
buvusio kontrakto sąlygomis, 
su 371/2 valandų darbo savai
te. Bosai reikalauja sugrįžt 
prie seniau dirbtų 40 valandų.

Sovietai Draudžia Tips’us Serga M. Mikalauskienė

REIKALAVIMAI
Reikalinga namo prižiūrėtojaus 

pagelbininko (Superintendent’s hel
per), gaus kambarį ir valgį. Alga 
$15.00 į mėnesį. Darbas per ištisą 
metą. Dėl daugiau informacijų, pra
šome kreiptis, sekančiu antrašu: 102 
E. 114th St., New York City, N. Y. 
(Apt. 3). (196-198)

Lietuviu Restaurantas
BAR ir GRILL 

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN’, N. Y.

□

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

i

IGNAS SUTKUS
E

Pereitą sekmadienį su sve
čiu iš Massachusetts nuvykus 
į Pasaulinę Parodą užėjom į 
Sovietų Paviliono restaurantą 
pietų. Pavalgius, anot mano 
draugo, “pabankietavus,” jis 
užmokėjo bilą. Patarnautoja 
ant lėkštutės atnešė jam grą
žą ir su ja korčiukę su at
spausta pastaba:

“Our employees are ade
quately compensated. Follow
ing Soviet custom please do 
not give tips.”

Pasirodo, kad Sovietija yra 
gal vienintelė šalis pasaulyj, 
kur patarnautojai dirba už 
algą, o ne už trupinius nuo 
kostumerių stalo. Sovietų pa
tarnautojom nereikia aplink 
kostumerius vergiškai tūpčiot 
ir gašliem užkabinėjimam tai
kytis, kad užsipelnius tip’ą. 
Jos jaučiasi lygiateisėmis pi
lietėmis ir savo darbą atlieka 
pavyzdingai mandagiai, bet 
be tūpčiojimų, savigarbiai.

ši Sovietų Paviliono pastaba 
kostumeriams yra mazgotė 
i veidą buržuaziniam pasau
liui. . f A ,

Bet Grigaitis ir Strazdas 
dabar turi progą surikt dar 
apie vieną Sovietų “terorą.”

Vienas Laisviečių.

Pereito šeštadienio naktį 
Petras ir Jonas (tėvas ir sū
nus) Mikalauskai, gyvenanti 
36 Scholes St., Brooklyne, ga
vo nemalonia žinia iš Green
port, L. L, kurioje praneša, 
kad ten staiga sunkiai susir
go draugė Marijona Mika
lauskienė. Drg. M. Mikalaus
kienė ten buvo nuvykusi pra
leisti atostogas, bet liga per
traukė jos ramųjį poilsį (ji 
serga širdies liga). Dabar ji 
randasi Eastern Long Island 
Hospitalėj, Greenport, L. I.

Naktyj iš -šeštadienio į sek
madienį d. Mikalauskiene bu
vo kritiškoj padėtyj, bet vė
liausi pranešimai sako, kad 
ji eina geryn.

Linkiu jai greito pasveiki
mo ! Pronce.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Antano 

Matulevičiaus. Apie 2 metai atgal 
gyveno New York City, rašiau laiš
kus, bet atsakymo negavau. Mel
džiu jo paties atsišaukti, arba kas 
žino kur jis yra praneškite man šiuo 
antrašu: Emile (Vaikšnoraitė) Šeš
tokienė, “835 Middfc St., N. Brad
dock, Pa.

E

Iš Jezavito Išleistuvių
Rugpjūčio 19-tos vakarą 

įvyko muziko Adomo Jezavi
to išleistuvių bankietas SLA 
salėj. Kaip jau buvo minėta, 
Jezavitas išvyksta Lietuvon 
tęsti muzikos studijas Kauno 
konservatorijoj.

Publikos susirinko nedaug, 
prie stalu sėdo apie 70 asme
nų. Vakarienė duota apie 
pusantros valandos suvėluo
tai. Laike ios turėta daug 
kalbų, mažai meniškos pro
gramos. Vakarą atidarė p. 
Cinkus, programos vedėju pa
skirdamas * Roką Povilanska. 
Nuo Lietuyos konsulato svei
kino šimutis, varde Lietuvos 
laikraštininkų ! kalbėjo Kar
čiauskas, taipgi iššaukta kal
bėt eilė vietinių tautininku ir 
šiain biznierių, dalyvavusiu 
bankiete. Jezavito paramai 
aukų surinkta $36.

Dalyvis.

/

Susituokė
Pereitą sekmadienį susi

tuokė Ferdinandas J. Juška 
su Olga F. Bagočiūnaite. Abu 
jaunavedžiai iš Maspetho, tad 
Maspethe, Navickio salėje, 
įvyko ir vestuvių pokylis. Po
kyly.) dalyvavo didelis būrys 
abiejų jaunavedžiu giminių ir 
draugų, praleidusių linksmai 
laiką.

Abiem jaunavedžiam^ lai- 
mingiausio šeimyninio gyveni
mo ! Drgs.

Queensboro organizacija 
kovai prieš džiovą skelbia 
ėmimą pigiomis kainomis krū
tinės paveikslų (X Ray) šio 
pėnesio • 28-tą, Queensboro 
Chamber of Commerce'patal
pose. .

'b

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622
S

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

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.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck lr Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberiai
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Lietuviu Kuro Kompanija 
(DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

«

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

padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

RŪŠIŲ GfiRIMŲ

Namų Rakandų Krautuvė
AND

Fairview Restaurant & Bar

Telephone: Havemeyer 9-9115

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

PUBLIC NOTICES
Notice is hereby given that Modern 

Maid Food Products, of Brooklyn, 
N. Y. has registered its trademark: 
MODERN MAID with the Secretary 
of State of New York to be used on 
foods, beverages and grocer’s sundries 
of every class, and for machinery for 
preparing displaying and or vending 
same. (192-209)

Vieta mašinom pastatyt, Si ištaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance i fėrus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS 
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai
Degtinės, Vynai ir Alus

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

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

Telefonai EVergreen 7-1661

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Perų

"Special
fStMn.b.

t I

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

(Kampas Roebling St.)

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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

imi ūmai omuuac ca

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai Nužemintom Kainom)

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

langine dėžė.

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

1 showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčlų šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausj šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 j menes j. Pamąstyklt! 

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

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

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui 
Gyvenamą jam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas

EVergreen 7-6673
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