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Prof. Franz Boas. 
Waterbury—Pavyzdys. 
Julytė Budeliūtė.
šmelka Ginsbergas ir Ispa

nijos Auksas.
Jeigu Latvijoj, Tai Kodėl 

Ne Lietuvoj?
Rašo R. Mizara

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Liepos (July) 13, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXIŠiomis dienomis minėjo sa
vo 81 metų amžiaus sukaktį 
garsusis Kolumbijos universi
teto profesorius Franz Boas. 

^Jis yra antropologas arba 
žmogaus praeities tyrinėtojas. 
Tai retas mokslininkas, pasi
žymėjęs savo šakoj labiau ne
gu kuris kitas Jungtinėse 
Valstijose.

: Be to, kad jis yra žymus 
mokslininkas, profesorius Boas 
didelis laisvės mylėtojas ir ko
votojas prieš reakciją ir fa
šizmą. Tai šis vyras taip 
smarkiai moksliniai supliekė 
tuos gaivalus, kurie skelbia, 
būk arijų rasė yra kažin ko
kia tai parinktoji rasė.

Dėlto šių sukaktuvių pro
ga žymiausi Amerikos žmo
nės prisiuntė šiam garbingam 
vyrui karštus sveikinimus. 
Sveikintojų tarpe, aišku, buvo 
ir prezidentas Rooseveltas.

Pereitą sekmadienį Water
bury įvyko visų sriovių suruoš
tas piknikas Klaipėdos pabė
gėlių naudai. Tai gražus žy
gis ir tur būt pirmas Ameri
kos lietuviuose.

Kalbėjo Hartfordo lietuvių 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Kripas, p. Tareila ir šitų žo
džių rašytojas. O Tarnas Ma
tas pirmininkavo.

Taigi čia buvo atstovautos 
visos sriovės ir viskas praėjo 
labai gražioj nuotaikoj.

Kodėl gi negalima tą patį 
padaryti kitose kolonijose? 
Kodėl tik waterburiečiai turė
tų bendrai rūpintis taip svar
inu visai tautai klausimu ?
t ... —o—

Kalbant apie Connecticut, 
negalima nepasakyti žodžio 
apie Torrifirtoną. Nelabai se
nai ten įsikūrė Echo (Aido) 
Choras vien tik iš jaunimo. 
Šis choras sekmadienį (liepos 
16 d.) ruošia pikniką — tai 
pirmas tos rūšies piknikas 
Tomnodono lietuviu istoriją!.

Be kitko, piknike sakys kal
ba miesto majoras ir vienas 
CIO veikėjas, o nats Choras 
dainuos. Taigi dalykas bus di
delis.

—o—
Ir Štai man esant Waterbu

ry nrieina nrie manes 16-kos 
jnetn amžiaus mergaitė. Julė 
Budeliūtė. su savo tėvu ir nra- 
tledam pokalbi.
}<as nagarsintų 
pikniką.

—Paprašykit 
patariu iai.—ir 
tės i publiką.

Na. Julytė mano patarimo 
Ir paklausė. Apie penkias mi
nutes kalbėjo lietuviškai ir 
kalbėjo taip, kaip tikra kalbė
toja. Vadinasi, ši mergaitė tu
ri dideli talentą kalbėti ir ra
šyti. Beje, ii yra “Laisvės” 
korespondentė.

Connecticut’© lietuviams pa
tarimas : sekantį sekmadienį 
nuvykite į Torringtoną ir da
lyvaukite Echo Choro piknike. 
Nesigailesit.

—o—
f šmelka Ginsbergas ir “Nau
jienos” rašė, būk Sovietų Są
junga pasiėmusi Ispanijos au
ksą už tą pagalbą, kurią So
vietai davė Ispanijos respubli
kai.

Betgi faktas yra tokis, kad 
Ispanijos auksas buvo sudėtas 
Paryžiaus bankuose ir visai 
nesenai gen. Franko įteikė 
Francijos valdžiai griežtą rei
kalavimą auksą gražinti jam.

Tai vis, beje, faktas, kuris 
kerta melagiams į galvą!

i

ta metu. Kitu sveikata visai 
suirus, šiuo metu Latviios vi
suomenė deda aukas šitiems 
laisvės kovotojams paerelbėti.

Lietuvoj politinių anti-fašis- 
tu kaliniu yra anie 500. Kada 
p-i bus naskelbta amnestija 
jiems? Kodėl generolo Čer
niaus vyriausybė nenasirūpiha, 
kad šitie demokratijos gvnė- 
iai būtų kuoveikiausiai išleis
ti?

Amerikiečiai, klabinkime 
Lietuvos vyriausybės duris ir 
reikalaukime amnestijos įka

ndo 109 anti-fašistus. Daug jų .lintiems mūsų tautos didvy- 
jąu po kele- 'riams.

Pereitą mėnesį Latvijos vy
riausybė paskelbė amnestiją 
politiniams kaliniams ir išlei-

X* iSaėdėjo kalėjime

Japonai Užpuolikai 
Mongolų Bus Ištaš
kyti, Sako Sovietai 

______  s---------------------------------------------

Maskva. — Japonų ka
riuomenės būriai provoka
toriškai užpuldinėja sieną 
Išlaukinės Mongolijos Liau
dies Respublikos, bet ja
ponai bus “visiškai sumuš
ti,” kaip juos persergėja 
sovietiniai laikraščiai. So
vietai gins Liaudiškos Mon
golijos rubežius lygiai, kaip 
pačius sovietinius rubežius.

Sovietų Komunistų Par
tijos organas “Pravda” ra
šo:

“Sovietinė kariuomenė per 
kelias paskutines savaites 
kovoja išvien su Mongolijos 
žmonių armija prieš impe
rialistinius Japonijos žvė
ris.”

Sovietų komisarų pirmi
ninkas V. Molotovas gegu
žės 31 d. perspėjo Japoniją, 
jog Sovietai gins Išlaukinės 
Mongolijos sieną su tokiu 
pat pasiryžimu, kaip ir sa
vuosius Sovietų rubežius. 
Taip Sovietai dabar ir da
ro.

“Raudonoji žvaigždė.” 
Sovietu armijos oficialis 
laikraštis, rašo, jog “nacha- 
liški. provokatoriški užpul
dinėjimai. kuriuos daro ja
ponai, baigsis tuom, kad ja
ponai liks galutinai ištaš
kyti.”

Sovietinė spauda pažymi 
ir tikslus, kuriais Japoniia 
atakuoja Mongolų Liaudiš
kos Respublikos siena, bū
tent: japonai stengiasi tais 
žygiais atskirt Liaudiškai a 
Mongoliją ir Sovietus nuo 
Chinijos; padaryt, kad ne
galėtu susisiekt Chinijos. 
Sovietu ir Monp-oln armi
jos; užimt Išlaukine Mongo
lija ir pavartot ios žeme ir 
p-amtos turtus kain stovy
klą ir medžiagų šaltinius 
karui prieš Sovietų Sąjun-

Paryžius. — Franciio.s 
ministeriu taryba uždraudė 
bet kuriam minister] n i iš
važiuot toliau nuo Pary
žiaus. Sunranta. iog karo 
pavoius dar nepraėjo.

Daugybė Deimantų Išdžiūvu
siose Brazilijos Upėse

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Per didelę sausrą išdžiū
vo kai kurios upės Minas 
Geraes valstijoj, Brazilijoj, 
ir gyventojai jau buvo pra
dėję daugmeniškai bėgt iš 
tų vietų. Bet bebėgdami ra
do deimantų ir kitų brang
akmenių vagose išdžiūvusių 
upių ir upelių. Dėl to žmo
nių bėgimas apsistojo ir jie 
ėmė jieškot daugiau tų 
brangumynų.

Pasirodė, kad sausose u- 
pių vagose yra daugybė dei
mantų ir kitų brangių ak
menėlių, ir vienoje tik ap
skrityje vertė šių brangak
menių sieksianti kelių mi- 
lionų dolerių.

T u o m i d ž i augdamiesi, 
žmonės sako: “Dievas yra 
brazilietis.”

Demokratinių Kraštų 
Orlaivynai Stipresni 
už Fašistinių Šalių

Washington. — Amerikie
čiai karo orlaivynų žinovai 
atranda, jog Anglija dabar 
turi jau 4,000 karinių lėktu
vų, ir vien per birželio mė
nesį dasistatę apie 700 nau
jų lėktuvų. Bet Franci ja, 
kaip jie sako, dar atsilikus 
statyboj karo orlaivių. Bir
želyje Franci] d j pagaminta 
tiktai pora šimtų tokių or
laivių.

Tie patys žinovai pripa-

pernai pasistatė 2,500 iki 
3,000 naujų kariniu orlai
vių. Tai Sovietai dabar tu
ri gal daugiau, kaip 7,300 
karo lėktuvu. 4,500 iš jų 
vra naujoviški, pirmos rū
šies.

Vokietija labai slepia, 
ikiek ji iš tikro turi karinių 
orlaivių. Todėl vieni spėja, 
kad naziai gal turi 5,000 to
kių orlaivių, o kiti daskaito 
net iki “15,000.” Visi, ta
čiau, sutinka, joe1 nazių lėk
tuvų motorai tik trumpą 
laika tetarnauja, greitai su
genda. Dėl tos , priežasties 
įvyksta daug nelaimiu kari
nėje Vokietijos orlaivinin- 
kystėje.

Berlin, liep. 12. — Hitle
rio valdžia jau devinta die
na kaip veda slaptas dery
bas su Anglija apie “ramų” 
išsprendimą Danzigo klau
simo. Naziai visai netiki, 
kad Anglija eis karan iš
vien su Lenkija prieš Vo
kietiją, jeigu hitlerininkai 
ims Danzigą.

SOVIETAI STATOSI DAR 
97 Submarines

J

?vietų vy- 
Francijai, 
si dar 97 
s (narlai- 
3 karinius 
) orlaivių

Paryžius. — S(j 
riausybė pranešė 
jog Sovietai state 
naujus submarine 
ves) ir du dideliu 
laivus, kaipo kar 
išvažiotojus.

(Francija turi tarpsavi- 
nio apsigynimo sutartį su 
Sovietais. Tūli atgaleiviai 
politikieriai Franci jo j, So-

DAUGELIS SENATORIŲ REIKALAUJA TAISYT 
WOODRUMO ĮSTATYMĄ, ARDANTĮ WPA 

VIEŠUS PASALP1N1US DARBUS
Washington. — Jau 22 

senatoriai reikalauja patai
syt kongreso priimtą Wood- 
rumo bilių, kuris faktinai 
naikina viešus WPA darbus 
bedarbiams. Tokius patai
symus remia Amerikos 
Darbo Federacija, CIO ir 
Amerikos D a rbininkų-be- 
darbių Susivienijimas.

Dešimtyse Amerikos mie
stų ruošiama demonstraci-

Dideli Gaisrai Šilalėje 
ir Kulių Miestelyje 

Lietuvoje
Šilalės miestelyje, Lietu

voj, kilo didelis gaisras bir
želio 29 d. Jis prasidėjo iš 
mažo tvartuko, prie auto
busų stoties. Esant vėjui ir 
sausrai, ugnis per kelioliką 
minučių apėmė jau 40 na
mų. Beveik jokios mantos 
neišgelbėta iš degančių na
mų. Vos spėjo patys žmo
nės pasprukti. Sudegė 48 
namai. Liko be pastogės 45 
šeimynos.

Tik atskubėję pagelbon 

ninku pulko ir ugniagesiai 
iš Skaudvilės, Laukuvos, 
Kvėdarnos ir kitur sustab
dė gaisro plėtimąsi po tre
jeto valandų sunkaus dar
bo. Pavojingai susižeidė 
vienas ugniagesis.

Trejetą dienų vėliaus ki
lo kitas didelis gaisras, Ku
lių miestelyje, Kretingos 
apskr. Visiškai sudegė 10 
gyvenamų namų ir 10 negy
venamų trobesių. Gaisras 
čia padarė apie 126 tūks
tančius litų nuostolių. Liko 
be pastogės 70 žmonių.

Spėjama, kad šis gaisras 
kilo dėl padegimo.

WASHINGTON, D. C.
Senatorių komisija 12 bal

su prieš 11 nusprendė ati- 
dėt taisymą bepusiškumo 
įstatymo iki kitų metų. 
Bet Roosevelto valdžia de
da pastangas, kad kongre
sas da ršioj sesijoj pataisy
tų šį įstatymą.

ORAS
Dalinai apsiniaukę, šilta. 

vietų priešai, skleidė girdus 
namie ir užsieniuose, būk 
Sovietai esą kariniai “silp
ni.” Tad dabartinė Sovietų 
submarinų ir kitų karinių 
laivų statyba patarnaus 
kaipo naujas įrodymas 
Francijos valdžiai ir žmo
nėms, jog Sovietų karinės 
apsigynimo jėgos yra ne tik 
galingos, bet toliau vis la
biau galingėja.) 

jos, reikalaujančios pamati
niai pataisyt Woodrumo bi
lių ir sugrąžint WPA dar
bus bent į tą laipsnį, kuria
me jie pirmiau buvo. Tose 
demonstracijose dalyvaus 
ne mažiau, kaip milionas 
darbininkų.

Washington, — Preziden
tas Rooseveltas, besikalbė
damas su laikraščių atsto- 
yais, pareiškė, kad jis turė
siąs; vykdyt šalies kongreso 
priimtą įstatymą kas liečia 
darbo valandas ir algas pa
šaliniams WPA darbinin
kams. Pagal šį įstatymą, to
kie darbininkai dabar turi 
dirbt 130 valandų per mėne
sį už tiek algos, kiek jie 
□irmiau gaudavo už 50 va
landų.

New Yorke ir daugelyje 
kitų miestų streikuoja WP 
A darbininkai, reikalauda
mi sugrąžint jiem vidutines 
unijines algas. Bet Roose
veltas sako, kad tik “3” pro
centai tokių darbininkų išė
ję į streikus.

WPA darbų administra
torius pulkininkas Harring
ton grūmojo visiškai išmest 
iš šių darbų tuos, kurie 
streikuos daugiau kaip 5 
dienas. To nepaisydami, vis 
tiek jau septintą dieną 
streikuoja šimtai tūkstan
čių WPA darbininkų.

Roosevelt Reikalauja Tuoj
Taisyt “Bepusiškumo” 

Įstatymą
Washington, liep. 12. — 

Valstybės ministeris Hull 
reikalauja, kad kongresas 
būtinai pakeistų Amerikos 
bepusiškumo įstatymą, pa
gal prezidento Roosevelto 
sumanymą. Prezidentas sa
ko; jog šis įstatymas turi 
būt pakeistas taip, kad pre
zidentas galėtų praleist 
Amerikos ginklus ir amuni
ciją užpuolamoms šalims 
prieš užpuolikus.

Anot prezidento Roose
velto, ligšiolinis bepusišku
mo įstatymas tarnauja už
puolikams (Vokietijai, Ita
lijai ir Japonijai), šis įsta
tymas įpareigoja preziden
tą lygiai uždraust ginklus 
visom kariaujančiom šalim, 
nežiūrint, katra būtų už-i turi sueit daiktan ir iš ank- 
puolikė, o katra užpulta, sto tikrai nustatyt, kur ir

Lietuva Jau Pradėjo 
Statyti Jūrinį Uostą 

Šventojoje
Japonų Sturmavimas prieš 

Prancūzus Hankowe
Hankow, Chinija. — Ja

ponai čia padare demons
traciją prieš Francūzų kon
cesiją. Išvarė demonstruot 
ir tūkstančius chinų. Taip 
jie minėjo dviejų metų su
kaktį karo prieš Chiniją.

Francūzų policija sulaikė 
d e m o nstrantus, besibriau- 
j a n č i u s į Francūziškąją 
koncesiją. Japonai primėtė 
lapelių, niekinančių frkncū- 
zus ir grūmojančių jiems.

Francūzai suėmė vieną 
demonstrantą, įsiveržusį į 
Franc, koncesiją ir užgrobė 
jo vėliavas ir lapelius.

Japonai tad pareikalavo, 
kad francūzų vyriausybė 
atsiprašytų, paleistų tą ar
eštuotą ir sugrąžintų jo vė
liavas ir lapelius. Bet Fran
ci jos generalis konsulas at
metė tuos japonų reikalavi
mus.

Japonai Išbeldė Langus 
Anglijos Konsulato 

Ir Anglų Biznių
Shanghai, Chinija, liep. 

12. — Japonai su chiniškais 
savo sėbrais surengė trukš- 
mingą demonstraciją Tsin- 
gtao mieste prieš Angliją. 
Demonstrantai išdaužė lan
gus Anglijos konsulato ir 
septynių angliškų biznio įs
taigų, ir pro langus prime
tė mažų sproginių-“fajer- 
krekių” į konsulatą. Japo
niška govėda niekinančiais 
riksmais plūdo Angliją ir 
grūmojo išvyt visus anglus 
iš Chinijos.

Anglijos konsulas pasiun
tė stiprų protestą Japonijos 
valdžiai.

F r a n c i ia Reikalauja, kad 
Anglija Greičiau Susitartų 

Su Sovietais
Paryžius, liep. 12 d. — 

Franci j a ragina Angliją 
greičiau susiderėt su Sovie
tais dėl bendro apsigynimo 
sutarties tarp Anglijos- 
Francijos ir Sovietijoš.

Franci jos užsieninis mi
nisteris G. Bonnet pareiškė, 
kad jeigu nebus greitu lai
ku padaryta tokia sutartis 
su Sovietais, tai Hitleris ga
lės užpult Danzigą ir užimt 
visą Lenkiją. Tokiame at
sitikime Vokietijos naziai 
perdaug sustiprėtų gamti
niais Lenkijos turtais. Tuo
met Hitleris pasidarytu ti
krai ..pavojingas Anglijai ir 
Franci j ai. _

Sovietai reikalauja, kad 
generaliai karo štabai An
glijos, Franci]os ir Sovietų

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“Laisvės” paramai 
Jie yra didelė atrąma 
Šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui

Lietuvos Inžinieriai Ima 
Pavyzdžių ir iš Lenkų 
Prieplaukos Gdynios

Varšava. — Lietuvos 
daus reikalų ministeris 
važiavo liepos 10 d. į 
vininkų kaimą Šventąją, 
kur Šventosios upė įplaukia 
į Baltijos Jūrą. Lietuva 
pradeda būdavot Šventosios 
prieplauką jūriniams lai
vams.

Per kelis paskutinius mė
nesius Lietuva darė prisi
rengimus Šventosios uosto 
statybai, o praeitą pirma
dienį pradėjo veiklų prie
plaukos statymą. Šventojoj 
jau dirba nemažas skaičius 
darbininkų ir specialistų.

Lietuvos inžinieriai lie
pos 11 d. atsilankė į Lenki
jos prieplauką Gdynią ir 
apžiūrinėjo Gdynios uosto 
j r e n g i m us. Suprantama, 
kad jie ims iš Gdynios pa
vyzdžių dėlei statomo Lie
tuvos uosto Šventojoj.

Kuomet Hitleris užėmė 
Klaipėdą, tai vienintelė Lie
tuvai išeitis į jūrą liko per 
Šventąją. ..u...

Lenkai mato panašumų 
tarp savo prieplaukos Gdy
nios ir Lietuvos statomo 
uosto šventojoj. Lenkija 
pasistatė naujovišką Gdy
nios prieplauką su mieste
liu, nes nenorėjo, kad visą 
Lenkų jūrinė prekyba eitų 
tik per Danzigo uostą. Left- 
kai iš anksto numatė, kad 
Vokietija darys pasimojimu 
prijungti sau “laisvąjį” 
miestą Danzigą, kur vokie
čiai arba suvokietihti žmo
nės sudaro didelę daugumą 
gyventojų.

Lenkai gražiai atsiliepia 
apie Lietuvos pasiryžimą 
sukurt sau lietuvišką Šven
tosios uostą.
----- ------- ... ......— 
kaip kariaus kiekviena iš 
šių trijų šalių, jeigu naziai 
pradės užpuolimą prieš bęt 
kurią iš šių trijų šalii) arba 
prieš mažesnius kraštus, 
kuriuos užtikrina Anglija ir 
Franci ja.

Anglų ir Francūzų val
dovai dar nesutinka su to
kiu pasidalinimu karo pa
reigų su Sovietais. O So
vietai sako: kol nebus iŠ 
anksto nustatyta > kariniai 
uždaviniai kiekvienos iš tų 
trijų valstybių, tol nebus 
užtikrinimo bendros jų tal
kos prieš grūmojančius už
puolikus.

Sovietai apsižiūri, kad 
Anglijos ir Franci jos politi
kieriai nepaliktų tik vienus 
Sovietus kariaut su naztais. 
Jie mato Anglijos palinki
mą “graibstyti žarijas sve
timomis (sovietinėmis) ran
komis.”

' I
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Sovietinė Pagalbos Ranka Nere
giui Lietuviui Darbininkui 

- t .

.“Liet. Žinios” (iš birž. 26 d.) praneša:
“Prieš kelis metus kauniškis šaltkalvis 

Steponas Mackevičius nelemtu būdu apa
ko: šeimos nesantaika privedė prie to, 

** kad Mackevičiaus žmona vieną dieną jo 
veidą ir akis apliejo sieros rūkštimi. Iš 

.. jauno ir spartaus darbininko, Mackevi- 
. , čius pasidarė elgeta. St. Mackevičius il- 
... gai klebino Kauno akių specialistų kabi- 

netų duris, tačiau niekas jam neįstengė 
padėti. Jis prarado regėjimą visu 100%. 
Nenustodamas vilties kaip nors išsigy
dyti, jis kreipėsi į Vokietijos akių ligų 
garsenybes, tačiau iš jo reikalavo tokių

- sumų, jog Mackevičius ir svajoti negalė
jo jas kaip nors sukrapštyti. Po kiek lai
ko St. Mackevičius kreipėsi į Lenkijos 
gydytojus, bet ir iš ten už gydymą iš jo 
pareikalavo tūkstančių. Visai neseniai 
neregys šaltkalvis kreipėsi į SSSR at
stovybę Kaune, prašydamas, kad ji tar
pininkautų išrūpinant, jei galima, įva
žiavimą į SSSR ir bent kiek pigesnį gy- 

------  dymą. SSSR atstovybę tuoj aus susisiekė
su Sveikatos komisariatu ir neperseniai 
gavo atsakymą, kad St. Mackevičių pri
ima į savo Eksperimentalinės Oftalmo
logijos instituto kliniką Odesoje garsus 
pasauly šios srities specialistas akademi
kas Filatovas. Vizą į SSSR, gydymą, pra
gyvenimą Sovietų Sveikatos komisaria
tas Mackevičiui suteikė nemokamai.

“St. Mackevičius jau šiomis dienomis 
išvyksta į SSSR.”

Tūliem gal būt šis įvykis atrodys nedi
delės vertės, tačiau tai yra didelis daly-7 
kas. Jis simbolizuoja tą faktą, kad, kol 
Sovietų Sąjunga gyvuoja, tol darbo žmo
nėms yra didelė viltis naują pasaulį, nau
ją rytą pamatyti. Sovietų Sąjunga — 
apleistųjų, nuskriaustųjų tėvynė; ji tie
sia ranką pavergtoms tautoms, ji tiesia 
pagalbos ranką ir paviėniams darbo

* žmonėms, kurių gimtinės juos pamiršta!

“Mooney Važiuoja Pas 
Komunistus”

Šitaip rašo “Naujienos” apie Tomą 
Mooney, ilgai sėdėjusį kalėjime. Grigai
čio laikraštis aiškina:

“Gal būt, kad Mooney neįeis į komu
nistų partiją kaipo narys. Gal būt jis pa
siliks tik ‘pritarėjas/ amerikiečių’ spau
doje vadinamas ‘fellow traveler.’ Visgi 
nužiūrima, kad komunistai jau pasigavo 
Mooney.”

Kaip matome, antgalvyje skelbiama, 
būk Mooney dar tik tebevažiuoja pas 

,!•< komunistus, o tekste — komunistai jį 
jau pasigavo. Išeina nei šis nei tas.

Tikrumoj yra taip: Tomas Mooney 
dirba išvien su visa Amerikos pažangia- 

, ja visuomene, tai, aišku, dirba drauge ir 
su komunistais. Su pastaraisiais jis juo 
labiau nori veikti, nesv jie, kai jis sėdėjo 
kalėjime, labai daug darbavosi, kad jį* 
greičiau išlaisvinti.

Bet jeigu jau yra ir taip, kad Mooney 
(“važiuoja pas komunistus,” tai, pasiro

do, kad komunistai nėra ‘jau toki blogi, 
kokiais “Naujienos” juos piešia. Mooney 
—nėra kūdikis, o suaugęs vyras, žymus

S ' j

I

darbininkų vadas ir žinomas ne tik Ame
rikoj bet ir visam pasaulyj. Jeigu jis 
daro ką, tai daro apsisvarstęs ir vado
vaudamasis ne kokiais savo asmeniniais 
sumetimais, o bendrais darbininkų judė
jimo interesais.

Apjakusios neapykanta, “Naujienos” 
diena iš dienos niekina komunistus, šmei
žia juos, o Tomas Mooney—juos gerbia, 
su jais glaudžiai bendradarbiauja.

Bet ar panašiai daro tik vienas Moo
ney? Žinoma, ne! Šimtai žymių Ameri
kos visuomenininkų, veikėjų, ir intelek
tualų gyvena artimuose santykiuose su 
komunistais, o labai daug jų yra net Ko
munistų Partijos nariais.

Atrodo, kad juo daugiau “Naujienos” 
komunistus plūs, niekins, tuo daugiau 
vis žymesnių žmonių su jais susidės, su 
jais išvien veiks. Taigi, ar nereikėtų 
“Naujienų” redaktoriui nors kartą rim
tai pagalvoti ir, pagalvojus, nors biskelį 
susivaldyt?!

Lietuvos-Lenkijos Santykiai 
Gerėja

“Laisvėje” jau buvo rašyta, kad į Len
kiją nuvyko 12-ka Lietuvos žurnalistų. 
Jie ten, aišku, susipažins su padėtimi ir 
ją aprašys Lietuvos spaudoj. Žurnalis
tai, sako pranešimai iš Varšavos, yra la
bai šiltai Lenkijos visuomenės priimami.

Nesenai Varšavoj lankėsi Lietuvos ka
riuomenės vadas, gen. Raštikis, kurį 
taipgi gražiai priėmė.

Podraug pranešimas skelbia, jog Len
kijoj yra kalbama apie sudarymą su Lie
tuva apsigynimo sutartięs. Jei tai įvyk
tų, tai, aišku, būtų didelis abiejų kraštų 
laimėjimas. Šiandien, mat, Lietuvos ir 
Lenkijos bendru ir didžiausiu priešu yra 
Vokietijos Hitleris. Gintis nuo Hitlerio 
agresijų, ginti savo nepriklausomybes 
yra abiejų tautų vyriausis uždavinys. 
Todėl būtų labai gera, jei tokia apsigy
nimo sutartis būtų realizuota greįt.

Iki šiol buvo nesusipratimų dėl' lietu
vių kultūrinio gyvenimo slopinimo Vil
nijo j .-Pranešimas, betgi, sako, kad grei
tu laiku Lenkijos vyriausybė atidarys 
dvi lietuvių gimnazijas Vilnijoj. Bus, aiš
ku, leista veikti ir kitoms lietuviškoms 
mokykloms ir organizacijoms. Kai tas 
bus padaryta, tai tarpe abiejų tautų 
santykiai juo greičiau normalizuosis ir 
visa atmosfera pagerės.

Dvasinei Krizei Išgyvendinti 
Laikraštis

■ ■ ............... — ■ L •— O

Brooklyne gyvuoja taip vadinama 
Amerikos Lietuvių (tautininkų) Sąjun
ga. Josios vadai, kaip dr. Vencius, Sagys 
ir kiti, nepritaria “Vienybei.” Jų kova 
su vienybininkais prasidėjo tuomet, kai 
“Vienybė” buvo pasiskelbusi bankrūti- 
janti, kai buvo atleisti iš darbo pp. Va
laitis ir Klinga, kai “Vienybė” perėjo į 
naujas rankas.

Taigi dabar toji tautininkų grupelė 
pradėjo leisti neperiodinį laikraštuką, 
pavadintą “Rytas.” Pirmajam to laikraš
tuko numeryj redakcija pareiškia: '

“Kiek su įvairiais žmonėmis tenka su
sitikti ir iš jų patirti, visi šiuo laiku mū
sų (tautininkų—“L.” Red.) spaudoje 
jaučia dvasinę krizę. Saumylybė nuslėgė 
idėjos dvasią. Grupinė cenzūra užgesino 
tiesos šviesą. Visuomenėje užviešpatavo 
ir klaikus sumišimas. Tikras Babelio 
bokštas, kur žmonės tarp savęs nesusi
kalba.”

Kad tautininkų “visuomenėje” veikia 
baisi saumylybė, kad jų spaudoj jaučia
ma dvasinė krizė, tai tikra tiesa. Bet ar 
venciniai-klinginiai - saginiai tautininkai 
galės tą krizę pašalinti? Ar šis jų laik
raštukas, gan mizernai atrodąs, galės 
dalykus pataisyti? Mes labai abejojam. 
Tautininkai smunka todėl, kad jų politi
ka netikusi, kad jie rėmė Lietuvoj fašiz
mą, kad jie atstovavo ne lietuvių liau
dies reikalus, o saujalės parazitų. Na, 
o “Rytas” juk leidžiamas ne kairesnių, 
kaip vienybiečiai ir dirviečiai, tautinin
kų, bet dar dešinesnių. Tai kaip jis gali 
išgyvendinti tą dvasinę krizę?!

? *•
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Japonijos kariai “daro tvarką” Tientsine, Chinijoj,, kur jie užblokadavo 
Anglijos koncesiją.

Atviras Laiškas Jung
tinių Valstijų Senatui
Žymūs Veikėjai, Politikai ir Mokslininkai Kelia Balsą už 

Ateivių Teises, ant Kurių Kėsinasi
Amerikos Reakciniai Gaivalai

Mes, žemiau pasirašę, šiuo- 
mi išreiškiame savo nugąsta
vimą, kad Atstovų Butas pa
staruoju laiku priėmė visą ei
lę bilių, kurie savo esme, mes 
tikime, prieštarauja tiems 
principams, kuriuos patiekė 
Nepriklausomybės Paskelbi
mas ir Teisių Bilius ir kuriuos 
patvirtino Thomas Jefferson, 
Abraham Lincoln ir Franklin 
D. Roosevelt, šitie biliai, apie 
kuriuos mes kalbame, skatina 
priespaudą, kuomet reikalas 
išlaikyti demokratines tradici
jas šiandien yra didesnis, negu 
bet kada pirmiau.

Mes nurodome ypatingai į 
Dempsey Deportac. Bilių ir į 
McCormack Priedą, kuris pri
kergtas prie Walterio šnipinė
jimo Biliaus ir priimta Atsto
vų Buto.

Dempsey Bilius aprubežiuo- 
ja politinę nuomonių ir veik
los laisvę religinėms, frater
nal ėms ir darbininkiškoms or- 
ganizac., kurios savo pačia 
sudėtimi negali daryti skirtu
mo tarpe piliečių ir nepilie- 
čių. Dempsey Bilius padary
tų priverstinu deportavimą 
kiekvieno organižacijos nepi- 
liečio nario, kuris remtų bet 
kokius pasiūlymus, kuriuos 
kas nors galėtų išaiškinti “bet 
kokiu pakeitimu amerikinės 
valdžios formos.”

Perleidimas Dempsey
liaus praskynė kelią McCor
macko Priedui, kuris yra ne
padengtas užpuolimas lygiai 
ant visų amerikonų teisių ir 
Jaisvių, čiagimių ir ateivių, pi
liečių ir nepiliečių.

McCarmacko Priedas pada
ro federaliu įstatymu tokius 
patvarkymus, kurie yra pana
šūs gyvuojantiems įvairių vals
tijų kriminalinio sindikalizmo 
įstatymams, kurių istorija pa
rodo, kad jie buvo beveik iš
imtinai panaudoti neprileidi- 
mui darbininkų organizuotis. 
Padarydamas prasižengimu ( --
“skelbimą nuvertimo valdžios įėjimui, 
spėka ir prievarta,” ____

Bi-

jį rimtai 
pasiprie- 

be jokio 
McCormacko

ginčų nėra,” neleido 
apsvarstyti ir jam 
sinti. Tykiai sau, 
persergėjimo, 
Priedas tapo prikergtas prie
kito biliaus, kurio turinys yra 
visai skirtingas.

Visa eilė kongresmanų, ku
rie balsavo už MacCormacko 
Priedą, jau yra pareiškę, kad 
jeigu šio biliaus tikras tikslas 
būtų buvęs atidengtas laike 
apkalbėjimo, tai jie būtų bal
savę prieš šitą.

Mes, žemiau pasirašę, tuo 
būdu raginame jus pastoti ke
lią tems pavojingoms nedemo
kratinėms idėjoms, kurios glū
di šiuose ir panašiuose biliuo- 
se, kurie dabar randasi Jung
tinių Valstijų Senate. Mes Zaritsky.

raginame jus pirma, negu bal
suosite, gerai šituos bilius iš
lukštenti. Mes esame įsitikinę, 
kad toks jų išlukštenimas ati
dengs tą faktą, jog jie savo 
esme yra neamerikoniški 
siūlymai, netinkami dėl 
mokratijos. •

Su didele pagarba, 
Pasirašo: 
Franz Boas,

Garbės Pirm., 
Luigi Antonini, Brooks
kinson, Walter B. Cannon, Je
rome Davis, Jonathan Eddy, 
Henry Pratt Fairchild, Daniel 
Hammett, J. B. S. Hardman, 
Elizabeth Hewes, Lillian Hel
man, Rabbi Herbert S. Gold
stein, Sidney Hillman, John 
Haynes Holmes, Stanley M. 
Isaacs, Paul de Kruif, Henry 
Smith Leiper, 
Karris, 
Bertel
Merrill, 
Stanley Nowack, 
Randolph, 
Mgr. John
Schneiderman, Vincent Shee- 
an, Upton Sinclair, Vilhjalmur 
Stefansson, Oswald Garrison 
Villard, Harry F. Ward, Max

pa- 
de-

ir: 
At-

ligoninės, kur mirė drg. Chi- 
nesas, jau iš pat ryto pradė
jo rinktis Kauno darbininkai, 
kad jam atiduot paskutinę pa
garbą. Apie 12 vai. tūkstan
čiai Kauno darbininkų ir dar
bo žmonių su dešimtimis vai
nikų ir kaspinais su užrašais 
išlydėjo drg. Chinesą į kapus. 
Kapinėse kalbėjo trys darbi
ninkai. Ten pat laidotuvių 
dalyviai išrinko delegaciją iš 
5 žmonių, kuri visų dalyvių 
vardu turi kreiptis pas minis- 
terius dėl amnestijos įstatymo 
politiniams kaliniams.

—o—
Mūrininkų ir Tinkorių 

Susirinkimas •
Kaunas. — Balandžio mėn. 

23 d. darbo rūmų centrinio 
kultūrinio kliubo salėje įvyko 
mūrininkų ir tinkorių susirin
kimas, kuriame dalyvavo apie 
100 įvairių Kauno statybų at
stovų. Darbininkų atstovai 
susirinko aptart savo reikalus 
ir įsteigt savo sekciją. Darb. 
skundėsi, kad pragyvenimas 
pabrango, o rangovai net ne
silaiko nustatyto darbo užmo
kesčio min. Buvo įsteigta sek
cija ir priimti sekantieji nu
tarimai: 1) kad nebūtų dirba
ma daugiau 8 valandų per 
dieną. Jei rangovai nori il
giau dirbt, tai už viršvalan
džius mokėt 50% brangiau, 4 
2) daryti žygių, kad mūrinin
kai ir tinkoriai ir žiemos me
tu būtų draudžiami ligonių 
kasoj. Be to, darbininkai iš
kėlė reikalą padidint darbo 
užmokestį, įvesti jiems specia
lias darbo knygutes, panaikint 
subrangovus, kurie įvairiais 
būdais išnaudoja darbininkus.

Carey McWil- 
Vito Marcantonio, 
r. McCarty, Lewis 

Morris Muster, 
A. Philip

Reid Robinson, 
A. Ryan, Rose

Žinios iš Lietuvos
< ------------
Medžio Apdirbimo Darbinin

kai Įsteigė Savo Sekciją 
Kaunas.—Gegužės mėn. 10 

d. Darbo Rūmuose įvyko me
džio apdirbimo įmonių darbi
ninkų atstovų susirinkimas. 
Jame dalyvavo apie 150 žmo
nių. Darbininkų atstovai iš
stojo prieš darbo rūmų vado
vybę ir ją kaltino, kad ji ne
sirūpina darbininkų reika
lais. Susirinkimas išrinko sek
cijos valdybą, bet darbo rūmų 
vadovybė nenorėjo jos pripa
žinti, tik darbininkams spau
džiant, ji buvo priversta ją 
pripažint laikina sekcijos val
dyba.

—o--
Mirė Draugas Chinesas

Gegužės mėn. 14 d. Romai
nių tuberkuliozo sanatorijoj 
mirė dar jaunas būdamas drg. 
Motelis Chinesas. Jo mirtimi 
Lietuvos Komunistų •> Partija 
neteko vieno labiausiai atsi
davusių, ištikimų savo narių. 
Drg. Chinesas paaukojo visą 
savo.gyvybę revoliuciniam ju- 

augumu vaxu.xvo ,---------------- JaUliaS būdamas jlS
spėka ir prievarta,” McCor- 'Įstojo j Komunistų Partiją ir 
macko Priedas galima pritai- JŪŪ pašventė visas savo jėgas, 
kyti prie paskelbimo arba net Partija jį visuomet skyrė prie 
tik agitavimo už streiką. Jog• atsakomingiausių darbų. Jam 
šio biliaus yra toks ; _ ‘'
kuotas tikslas, tai visiems aiš- )niek, kad 
ku, nes ir be jo juk yra pa- sąlygų, pavyzdingiausiai atlik- 
kankamai įstatymų apgynimui Javo. 1928 metų rudenį drg. 
žmonių nuo kriminališko sin- Chinesas pakliuvo į kalėjimą, 
dikalizmo veiksmų.

Kaip pavojingi yra šitie bi- ke aštuonerius metus. Kanki- 
liai demokratijai, taip lygiai nimai arešto metu ir bjaurios 
pavojingai jie buvo įnešti ir gyvenimo sąlygos kalėjimuose 
pravaryti Atstovų Bute. Iš-'pakirto jo sveikatą ir jis susir- 
šaukimas Dempsey Biliaus, ,go džiova. Fašistai pakirto 
“kaipo biliaus, dėl kurio jokių ne vien jo sveikatą, bet pilna

apmas .j uždėtus uždavinius jis visuo- 
... ...-r pr-e sunkiausių

kur fašistų valdžia jį išlai-

Biednuomenčs Medicinos Pa
galbą Turi Nemokamai

Teikti Savivaldybės
Baisogala. — Čia daugiau- 
yra žemės ūkio ar sezoni- 
darbininkų. Kadangi pa
veikiančius įstatymus to- 
darbininkai į ligonių ka-

šia 
nių

kie
są neregistruojami, o jų už- 
darbis visai menkas, tai jiems ♦ 
ir būtiniausia medicinos pa
galba neprieinama. Todėl 
darbininkai reikalauja, kad 
ligos atveju juos gydytų savi
valdybės lėšomis. Tuo reika
lu jie surašė du prašymus: 
vieną apskričio viršininkui ir 
antrą vid. reik, ministerijai, ir 
renka parašus. Ant kiekvieno 
prašymo jau surinkta po 100 
su viršum parašų.

to žodžio prasme išnaikino vi
są jo šeimą. Viena jo sesuo 
kalėjime fašistų nukankinta 
gavo džiova ir mirė, kitos dvi 
seserys fašistų nukankintos li
ko invalidėmis. Fašistų bude
liai galėjo-pakirsti drg. Chine- 
so sveikatą, bet negalėjo pa- 
laužt jį moraliai. Iki pat mir
ties jis aukštai ir tvirtai savo 
rankose laikė Komunistų Par
tijos vėliavą. Lietuvos darbi
ninkai ir darbo žmonės nie
kuomet neužmirš savo didvy
rių, paaukavusių savo gyvybę 
jų reikalams.

Tūkstančiai Kauno darbi
ninkų atiduoda paskutinę pa
garbą draugui Chinesui.

Gegužės mėn. 18 dieną prie

Žemės Mokesčiai Turi Būt 
Sumažinti

Krakės. — Mūsų apylinkėj 
valstiečiai labai skundžiasi dėl 
nepakeliamų mokesčių. Ypa
tingai sunku biedniokams, ku
rių čia nemaža. Todėl vals
tiečiai susitarė stengtis, kad>r 
mokesčiai būtų sumažinti. Sei
mui jie nusiuntė prašymą su 
daugeliu parašų. Tačiau tą 
prašymą valstiečiam^ grąžino 
atgal su rezoliucija, kad 
parašai turi būti patvirtinti 
viršaičio, o tas parašus tvir
tinti atsisakė. Girdėt, kad to
kius prašymus siuntė ir Gu
džiūnų ir kiti valsčiai. Bet 
ir jų prašymai susilaukė tokio 
pat likimo.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Redakcijai: Ar tiesa, kad 
nakties laiku oras yra pa
vojingas žmogaus sveika
tai? Taip tvirtindavo žmo
nės Lietuvoje ir dar taip 
tebemano kai kurie seniai 
čionai Amerikoje. Su vienu 
tokiu šei)u žmogum man te-1 
ko ginčytis visai nesenai.

S.
Atsakymas

Tas tiesa, kad apie ųak- 
ties orą ne tik Lietuvoje, 
bet beveik visur būdavo vi
sokių prietarų skleidžiama. 
Dar ir dabar kai kurie žmo
nės guldami visus langus

i užsidarinėja, kad nepagau
tų kokios nors ligos nuo 
nakties oro.

Betgi skirtumas tarpe 
nakties oro ir dienos oro* 
tėra visiškai menkas. Tą 
gerai ištyrė Jungtinių Vals
tijų Oro'Biuras. Skirtumo 
esą tik tiek, kad naktį esti 
mažiau dulkių ore ir šiek 
tiek mažiau drėgnumo. Tai
gi, priešingai seniems prie
tarams, nakties oras turėtų 
būti, dar sveikesnis, negu j 
dienos oras. Žinoma, dieną 
gyvybė gauna saulės gai
vinančių spindulių,.o naktį, 
negauna. Čia jau tai dide
lis skirtumas. j
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LAIŠVŽ Trečias puslapis

Japonų Pasakos Apie 
Jų "Pergales”

Pasaulyj buvo ir yra di
džiausi begėdžiai, melagiai 
ir veidmaniai, tai Japonijos 
imperalistai. Jie ir praei
tyje neskelbdavo karo, pa
la iky d avo diplomatinius, 
draugiškus ryšius su vals
tybėmis, kol prisirengdavo 
ir iš pasalų, kaip tigras, už
puldavo. Taip iš pasalų už
puolė Chiniją 1898 metais; 
Rusiją 1904 metais. Taip 
jie be karo paskelbimo 1914 
metais užpuolė Vokietijos 
koloniją Kiao-Chao. Taip 
jie užpuolė Mandžūriją 1931 
metais, Chiniją 1937 metais 
ir dabar Mongolijos Liau
dies Respubliką. Kiekvienu 
kartu jie puola, bet tuo pat 
kartu tvirtina, kad nori tai
kos, kad tik laikinas inci
dentas. Dabartiniu laiku 
didžiausiomis jėgomis puola 
Mongoliją, o tvirtina, kad 
tai tik taip “pasienio inci
dentai,” kad “jie už kelių 
dienų baigsis,” tuo pat kar
tu traukia ten vis daugiau 
jėgų.

Knygos ir Pasakos apie 
“Pergales”

J a p o n i jos imperialistai 
laikosi generolo Tanachos, 
kuris išdirbo planus paver
gimui Mandžūrijos, Chini- 
jos, užkariavimui visos Azi
jos, sumušimui Amerikos. 
Japonijos imperialistai jau 
iš kalno paruošia knygas, 
kuriose aprašo, kaip bus’ ve
dami mūšiai.

Japonijos imperialistai ne 
vien pasakas gamina apie 
būsiamaš savo pergales, bet 
net taip vadinamą “karišką 
literatūrą.” Jie išleido ke
lias tokias knygas, kuriose 
aprašo, kaip sumuš Jungti
nes Valstijas, kaip Ameri
kos karo laivyną nuskan
dins, kaip sunaikins Ameri
kos orlaivius, kaip užka
riaus Panamos Kanalą ir

Jie kelias knygas paruo
šė, kuriose aiškina, tartum 
įvykusį faktą, kaip jie su
muš Sovietų Sąjungą, kaip 
ją nugalės.

Pasaka Apie Pergales 
, Mongolijoj

Dar 1933 metais Japoni-

jos generolas S. Hirata pa
rašė knygą, “Varera va Mo- 
ei Tata Kavaba.” (Kaip 
Mes Kariausime?) Tas ger- 
klepjovis pranašavo, kad 
tarpe Japonijos ir Sovietų 
Sąjungos bus karas 1936 
metais. Jis ten aprašė, taip, 
būk'jau viskas įvykę, kaip 
japonai sunaikina SSSR ka
ro laivus, orlaivius, paima 
Vladivostoką, Chabarovską, 
Priemarį, visą Sibirą iki 
Uralo Kalnų! Jis pasakoja 
sapnus, kaip japonai su
daužys Sovietų artileriją, 
kaip jie iškapos Budenno 
raudonąją raitariją. Štai 
kaip jis aprašė oro mūšius:

“Štai ant tankių miškų, 
ant ežero Chanka prasidės 
orlaivių mūšiai. Kvapą su
laiko, kada persistatai vaiz
dą, kaip Sovietų orlaiviai 
apsupti liepsnos puls že
myn į ežerą, kaip japonų 
naikintojai rūšies “91” grei
tai nusileis žemyn ir iš 
kulkasvaidžiu naikins So
vietų armiją ant žemės ir 
miškuose.”

Generolas S. Hirata nu
matė karą ir Mongolijoj. 
Jis pranašavo, kad Mongo
lijoj Japonijos raitarija, 
(kurios ji faktiškai nei ne
turi), iškapos Budenno rau
donąją raitariją. Jis prana
šavo, kad ten sunaikins So
vietų tankus šimtais. Ir tas 
samurajus pasakojo apie 
Sovietų orlaivius, kuriuos, 
pagal jo žodžius, japonai 
šimtais šaudys:

“Rusų orlaivių yra daug, 
bet jie savaimi sudaro tik 
žvirblių pulkus. Jų naikin
tojai nedaro nei po 300 ki
lometrų į valandą! Jie ne
galės išsigelbėti nuo mūsų 
“91” orlaivių. Prie to ru
sai, jau iš pat savo prigimi
mo yra nevikrūs, žiopli, to
dėl su jais netenka skaitytis 
oro mūšiuose, kurie reika
lauja greito veikimo.”

Taigi, užteks ištraukų iš 
tos japonų samurajaus kny
gos. Mes čia priminsime tik 
tuos faktus, kad “garsūs” 
japonų naikintojai “91” ga
lėjo daryti tik 29Q kilomet
rų į valandą ir jau 1935 
metais Japonijoj kilo reika

p a sieke Sovietų

uz-

New Yorko jaunieji cechai susitelkė ir sudarė žmo
nių piramidę, simbolizuojančią cechų tautos vie

nybę ir pasirįžimę priešą (Hitlerį) nugalėti ir 
Čechoslovakijai nepriklausomybę grąžinti.

pasitraukė didelėj pasku
boj, o mongolų-sovietų pusė 
neteko apie 100 užmuštais 
ir 200 sužeistais.

Tuo kartu į tris dienas 
oro mūšių japonai neteko 
45 lėktuvus, mongolai-sovie- 
tai 9 lėktuvus.

Ar Bus Didelis Karas?
Bet tuo mūšiai nepasibai

gė. Japonai vis traukia 
daugiau jėgų. Mongolai ir 
Sovietai siunčia savo pa- 
drūtinimus. Ant upių Khal
ka ir Khorstein, prie ežero 
Bor ir kalno Namonhan ei
na kovos. Japonai iš savo 
pusės skelbia, kad, jie, kaip 
“žvirblius” šaudo mongolų- 
sovietų lėktuvus, kurių būk 
nuo mūšių pradžios jau virš 
400 sunaikino. Pagal jų 
pranešimus, tai jie Sovietų 
tankus tartum kumščiais 
daužo. Bet kitaip tikrumo
je dalykai yra. Pasirodo, 
kad nuo gegužės 11 dienos 
japonai puola mongolus ir 
vis ten pat mūšiai eina. Ma
tyti, kad japonams kitaip 
yra, negu jie giriasi.

Šiomis dienomis vienas 
amerikinis reporteris pasie
kė frontų iš japonų pu
sės. Žinoma, jo žinios yra 
japonų cenzūruojamos, bet 
ir štai kas paaiškėjo. Tas 
reporteris sako, kad mon
golų kanuolės labai taikliai 
muša ir japonus permetė 
centre per Khalka upę. Ja-

U................ .uni...... . ..................t , h tu iiw.tiP ■

ponai paskelbė, kad jie nuo 
liepos 4 iki 5 dienos numu
šė net 53 mongolų-sovietų 
lėktuvus, o tasx reporteris 
pranešė, kad jis mūšių li
nijoj matė viso tik 4 lėktu
vus skrajojant. Tuo kartu 
jis pranešė, kad 120 mylių 
už fronto, Mandžūrijoj, tai 
yra japonų pusėj, naktimis 
nedegama miestuose šviesa, 
nes bijo Sovietų lėktuvų 
užpuolimo. Gi liepos 9 jis 
pranešė, kad 40 mongolų- 
sovietų lėktuvų bombarda
vo japonų užfrontėj strate
ginius kelius ir centrus, kad 
mongolų-sovietų 1 ė k t u v ai 
buvo tik 11 mylių nuo Hai- 
lar, japonų gelžkelio centro, 
kuris nuo mūšių lauko yra 
net 120 mylių užfrontėj. Jei 
ten galima skrajoti mongo
lų-sovietų lėktuvais, tai ma
tyti, kad japonai nešaudo 
juos, kaip “žvirblius.”

Mums atrodo, kad padė
tis Mongolijos Liaudies 
Respublikos pasienyj susi
darė labai pavojinga. Japo
nijos samurajai kalba apie 
tai, kad būk už dienos ki
tos, už savaitės viskas baig
sis, nes jie “karo nenori.” 
Bet tai jų sena pasaka. Gi 
Sovietų Sąjunga neleis Ja
ponijos imperialistams pa
vergti Mongoliją. Kiek 
mums atrodo, tai šie mūšiai 
gali privesti prie to, kad 
Sovietų Sąjungos bus pa
kirsta kantrybė ir paleista

Kiek Gimnazijos Išleido Astuonias 
Klases Baigusių Mokinių 

------ :_
Surinktomis iš Kauno gim

nazijų raštinių žiniomis “Auš
ros” bern. gimn. baigė 53 mo
kiniai; 31 humanitarinį skyrių 
ir 22 komercinį skyrių. Egza
minų neišlaikė 3 mokiniai. 
“Aušros” merg. gimn. komer
cinį skyrių baigė 22 mokinės, 
humanitarinio skyriaus dvi 
klases — 47, 3 neprileistos
prie egzaminų ir 2 gavo pa
taisas. Trečiąją Kauno gimn. 
baigė 23 mokiniai, 6 gavo pa
taisas ir 3 mokiniai nebuvo 
prileisti prie egzaminų.

Ketvirtą Kauno valst. gimn. 
baigė 40 mokinių; prie egza
minų neprileistas vienas mo
kinys. Penktojoj ir šeštojoj 
Kauno valst. gimn. šiemet aš
tuntųjų klasių dar nebuvo.

Jėzuitų privat. gimn. baigė 
120 mokinių, 20 neišlaikė eg
zaminų ir 8 mokiniai gavo pa
taisas. “Pavasario” privat. su
augusiems gimn. baigė 10 mo
kinių, 1 neprileistas prie egza
minų ir 4 neišlaikė, šv. Kazi
miero seserų kongregacijos

privat. gimn. baigė 34 moki
nės. šv. Jėzaus širdies kongre
gacijos privat. gimn. ir M. 
Pečkauskaitės privat. gimn. 
aštuntųjų klasių nėra.

Vokiečių privat. gimn. bai
gė 10 mokinių, Lenkų, privat. 
Ad. Mickevičiaus vardo gimn. 
8 mokiniai, prie egzaminų ne
prileisti 7, po rašto darbų prie 
tolimesnių egzaminų neprileis
ti 2 mokiniai ir 8 mokiniai ga
vo pataisas.

žydų prtvat. gimn. dėsto
mąja žydų kalba baigė 7 mo
kiniai, 2 mokiniai neišlaikė ir 
2 gavo pataisas, žydų “Jav- 
nės” bern. privat. gimn. baigė 
8 mokiniai ir 1 gavo pataisas, 
žydų “Javnės” privat. merg. 
gimn. baigė 14 mokinių, 8 ga
vo pataisas ir 1 neišlaikė. Žy
dų privat. gimn. dėstomąja 
lietuvių kalba baigė 6 moki
niai, 4 gavo pataisas. Iš viso 
čia išvardintas Kauno valst. ir 
privat. gimnazijas baigė dau
giau kaip 200 mokinių.

armija prieš japonus daug 
platesniu frontu, kaip’ da
bar kovos eina. Didelio ka
ro bus išvengta gal tik ta
da, jeigu japonai, gavę ke
lias pamokas, panešę nuos
tolius apsiramins ir paliks 
Mongoliją ramybėj.

D. M. š.

Aukštoji Lietuvos Karine 
Mokykla

Kaunas. — Lietuvos Auk
štoji Karo Mokykla išlei
džia naują karininkų laidą. 
Šios mokyklos studentais 
yra parenkami gabesnieji 
oficieriai iš įvairių ginklų 
rūšių, parengimui į aukš
tesnes vietas.

Pasaulinė Paroda Jūsų Namuose

lavimai prašalinti juos iš 
armijos, nes Sovietai turi 
daug greitesnių, kurie daro 
apie 500 kilometrų - į valan
dą. O kada 1938 metais, 
liepos pabaigoje ir rugpjū
čio pradžioj, japonai išpro
vokavo mūšius prie Kasan 
ežero, už kalnus Zaoziorna- 
ja ir Bezimenaja, japo
nų orlaiviai nedrįso ten nei 
pasirodyti. Matyti, kad ge
nerolas Hirata tikrai kva
pą sulaikęs sėdėjo kur nors 
naro j.

Bet dabar japonų spauda 
atsiminė tas pasakas ir 
svietui skelbia, kad jie de
šimtimis naikiną Sovietų- 
Mongolų karo lėktuvus. Ži
noma, tai melai, bet jie 
randa tokiu, kurie jiems ti
ki.
Kaip Gi Tikrumoj Buvo?
Mus

spauda, kuri nepasakoja, 
kaij) japonų, tik apie savo 
pergales, kuri kalba faktais. 
Ji aprašo mūšius, kurie ei
na ant Mongolijos sienos ir 
mes supažindinsime savo 
skaitytojus.

Gegužės 11 dieną japo
nai užpuolė mongolus ties 
Nomon-Kan-Burd-Obo, ne
toli Bor ežero ir nuo to lai
ko eina ten mūšiai tarpe 
japonų iš vienos pusės ir 
mongolų, kuriems gelbėja 
Sovietai, iš kitos pusės. Per 
10 dienų ėjo sausžemio su
sikirtimai tarpe pasienio 
sargų. Iš abiejų pusių bu
vo užmuštų ir sužeistų.

Vėliau japonai pradėjo 
orlaiviais užpuolimus, pa
traukė tankus ir artileriją. 
Gegužės 22 dieną japonai 
atakavo didelėmis jėgomis, 
tankais, orlaiviais, su pa- 
gelba kanuolių, bet mongo
lai su dideliais nuostoliais 
juos atmetė. Gegužės 28-29 
dienomis japonai, gavę pa- 
drūtinimų, vėl puolė mon
golus. Bet ir vėl buvo at
mesti. Japonai neteko virš 
400 užmuštais ir sužeistais; 
mongolai 40 užmuštais ir 70 
sužeistais.

Gegužės 28 dieną japo
nai lakūnai netikėtai
puolė mongolų-sovietų la
kūnus. Mongolai pakilo 
vėluotai. Todėl, mūšyj 
neteko 9 orlaivius, o japo
nai 3. Bet japonų lėktuvai 
vis tiek turėjo paskubo tai 
prasišalinti.

Birželio 22 dieną 120 ja
ponų lėktuvų užpuolė ant 
mongolų. Prieš japonus pa
kilo 95 mongolų-sovietų or
laiviai ir prasidėjo oro mū
šis. Mūšyj japonai neteko 

i 31 lėktuvą, mongolai-sovie- 
tai 12. Birželio 24 dfeną vėl 
60 japonų lėktuvų užpuolė 
Mongoliją. Prieš juos pakilo 
60 mongolų-sovietų lėktuvų. 
Mūšis tęsėsi., virš valandos. 
Japonai neteko 25 lėktuvus, 
mongolai 2.

Birželio 26 dieną vėl bu
vo lėktuvų mūšis. Iš japo
nų pusės dalyvavo 60 lėktu
vų, iš mongolų-sovietų '50. 
Mūšis truko dvi valandas. 
Japonai neteko 25 lėktuvus, 
mongolai 3. Birželio 27 die
ną 30 japonų bombanešių ir 
80 mūšio lėktuvų užpuolė 
mongolų miestelį Tamcak- 
Bulak, 120 kilometrų nuo 
sienos. Prieš juos pakilo 
.mongolų-sovietų lėktuvai ir 
prasidėjo mūšis. Japonai 
neteko 7 lėktuvus, o mon- 
golai-sovietai 6.

Liepos 6 dieną baigėsi il
gas mūšis ant Khalka upės. 
Japonai neteko apie 800 už
muštais ir sužeistais. Jie

pa- 
jie

Dienraštis “Laisvė” išleis New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto

Pa veikslų Albumų
t

Tai bus didele ir graži knyga 9 colių pločio ir 12 colių ilgio. Arba ta knyga 

bus tokio dydžio, kaip šis skelbimas.

•"—= ALBUMO KAINA TIK 25c ■

Jame bus daug informacijinių raštų apie New Yorko miestą ir apie Pasaulinę 
Parodą. Todėl ta knyga bus kelrodis tiems, kurie lankys Parodą ir bus 
Pasaulinė Paroda namuose tiems, kurie neturės progos Parodos atlankyti.

I

Albumas Bus Gatavas Viduryje Liepos Menesio

Platintojams, kurie ims ne mažiau 25 knygų, duodama po 15c. Kurie kartu su užsa
kymais prisius ir mokestį, nerokuosime persiuntimo kaštų. Tad naudokitės proga, 

pirkite “cash” ir tuojau siųskite užsakymus. Siųsdami užsakymus adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Kurie užsisakysite tik po vienų knygų už 25c, mokestį 
galite prisiųst Jungt Valst. pašto ženkleliais—stamps

Knyga yra gražiais trijų spalvų viršais, paruošta namų knygynui. Gilus šaltinis infor
macijų apie stebuklingai naujus išradimus bei įrengimus Pasaulinėje Parodoje.



Ketvirtas puslapisLAISVI

Detroito Žinios
“Special

Wilkes-Barre-Scranton, Pa
Visus siu miestų apylinkių lietuvius širdingai kviečiam i

kurį rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 12 Apskr.

Įvyks Liepos 16 July
Piknikas Prasidės 11 Valandą Ryto

šis Puikus Piknikas Bus
pa-

VALLEY VIEW PARK<♦>

<♦>
INKERMAN, PA

<1>

BROOKLYN x

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

PATTERN-RETIRING FROM ACTIVE 
1847BOGEBS BROS. 
^ERICA'S FINEST SUVERPIATE

ENSEMBLE AIDBALSIAI, IŠ BROOKLYNO 
dainuos gražiausias dainas, vadovaujant B. šalinaitei

V. VALUKAS SU SŪNUMIS IŠ SCRANTONO
Sudainuos Gražių Dainelių

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

• (Kampas Roebling St.)

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

MHIHilHH. T....... .....................................

50 PIECE 
SERVICE FOR EIGHT

• $2925
Open Stock Price $58.69

Ketvirtai!, Liepos 13, 1939
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; Dėl Esamosios Lietu 
voj Padėties

Lietuvos Komunistų Partijos Pareiškimas
Žemiau talpiname šio- 

; mis dienomis gautą iš
Lietuvos LKP Centro Ko
miteto pareiškimą, kuris 
buvo išleistas lapelio for
moje ir platinamas Lie
tuvos piliečiuose. Pareiš
kimas įdomus ir mes pa
tartam mūsų skaitytojam 
jį atydžiai perskaityti.— 
a ” Red.

< Tauta su džiaugsmu su
tiko susidariusią kovo mė
nesį vyriausybę, kuri pa
skelbė įvykdysianti tautos 
"vienybę ir visomis priemo- 
.pėmis stiprinsianti Lietuvos 
.nepriklausomybės gynimą. 
'Mūsų krašto liaudis, ilgus 
metus vilkusi fašistų-tauti- 

■ pinkų režimo jungą, pama
tė laisvės kibirkštėlę, jai 
nušvito šviesesnė ateitis. 
Tačiau šiandien liaudį api
ma vis didesnis nusivyli
mas, kai ji nemato duotųjų 
^pasižadėjimų ir pažadų 
vykdymo.

Mes, komunistai, tuč tuo
jau po vyriausybės susida
rymo pasakėm, kad tik pa
čios tautos tiesioginiai pa
statyta vyriausybė gali už
tikrinti Lietuvos ir jos liau
dies interesus. Tuo tarpu, 
jnors šios vyriausybės atsi- 
yadimas siejasi su 
$ių liaudies masių 
lenkinimo augimu 
.Tautininkų režimu, 
Zvis dėlto susidarė 
saus. Šiandien jau

tas 
vy-

plačiau- 
nepasi- 
fašistų 
bet ji 

iš vir- 
kiekvie-

4iam vis labiau ryškėja 
•faktas, kad sudarant 
yiausybę kai kam buvo rū- 
įpėta ne tikros vienybės 
Siekti, o išgelbėti visiškai 
Susibankrutijusį tautininkų 
Režimą. Tautininkų partija, 
^kuriai savo neapykantą pa
demonstravo visi be išim- 

, lies įvykę apskrities cen
truose susirinkimai, šian
dien vėl kelia galvą. Ir vi-

bę pradeda vertinti taip, 
kaip vertino tautininkų 
skelbtąją “vienybę.” Ir tas 
nusivylimas silpnina kovą 
dėl Lietuvos apgynimo. Nes 
tauta negali patikėti savo 
apgynimo tiems, kurie ją 
laiko vergijoj, tautos ne
mobilizuos jokie asmens, 
kurie į ją žiūrės ne kaip į 
krašto šeimininkę, o kaip į 
savo siaurų užmačių daik
tą. Tauta negali patikėti to 
apgynimo tiems, kurie vidu
jinę politiką (pavyzdžiui, 
patriotinio fronto kūrimas, 
politinių kalinių amnestija) 
tvarko ne taip, kaip Lietu
vos interesai reikalauja, o 
kaip to reikalauja hitlerinė 
Vokietija. Tauta gali iš
tvermingai ir drąsiai ginti 
savo žemę, kada ji jausis 
pati esanti savo krašto šei
mininke.

O momentas, kaip ir se
niau, tebėra įtemptas. Pa
vojus Lietuvos nepriklauso
mybei nepraėjo. Kas sako 
priešingą, kas migdo liau
dies budrumą—tas lygus 
krašto išdavikui. Nors dėl 
Sovietų Sąjungos pozicijos 
garantuoti Lietuvos sienas, 
mūsų tarptautinė padėtis ir 
sustiprėjo, bet agresoriai 
nesudėjo rankų. Lietuva te
bėra agresijos kelyje, ir ji 
gali būti bandomasis jos 
taškas, ji gali tapti -pirmą
ja jos auka.

Piliečiai ir pilietės! Mes 
neapginsim savo šalies, jei 
n e į v y k d ysim tikrosios 
tautos vienybės. Ir niekas 
mums nepadės, jei mes ne- 
siginsime. Tauta negali pri
leisti prie to, kad vyriausy
bė vėl pastatytų Lietuvą 
prieš įvykusį faktą, kaip 
buvo su Klaipėdos kraštu. 
Lietuvos interesuose mes 
turim tebetęsti prasidėjusį

priklausomybes gynimas!
Tegyvuoja laisva Lietu

va!
Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro 
Komitetas. '

1939 m. gegužės 30 d.
LKP CK spaustuvė 
“Spartakas.”

Maskva. — Sugedus au
tomobiliui, tapo užmuštas 
Sovietų ambasadorius Chi- 
nijai, Iv. Luganets-Orelskis 
ties Kutaisu, Kaukaze. Kar- 
t u žuvo a m b a sadoriaus 
žmona ir automobilio vai
ruotojas.

kurių yra skiriama prie įžan
gos tikietų net už $142.50. 
Nepraleiskit progos, reikalau
kit pas bile organizacijos na
rius, kaip tai, LLD 52 kp. ar 
188 kp. narius, taipgi Aido 
Choro ir LDS kuopos. B-kas.

"so šito išdava tokia: vieton i tautos judėjimą kovo-balan-

H PASAULINĘ PARODĄ

Valilionis ir Marcinkevičius<3

Savininkai

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbimo ir impor-

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

AND

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimų ir gaukite 

nuolaidą.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

šokių vynų ir gero 
alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

n»< «

S"

imk.

džius savo užsimojimus prieš 
pašelpinius darbininkus, pa
skelbė, kad WPA darbininkai 
turės dirbti vietoj 100 valan
dų per mėnesį, 130 valandų 
už tą pačią užmokestį, ar gal 
mažiau. WPA darbininkai 
yra pasirengę prieš tai kovo
ti. WPA-CIO unijistai, pašel
pinių darbų darbininkai, nu
tarė surengti protesto demons
traciją 12 d. liepos Detroito 
apielinkej. Panašios demons
tracijos bus rengiamos po vi
są Ameriką, kad neprileidus 
sumažinti pašelpinių darbų 
darbininkų uždarbius.

Detroito miesto majoras 
paskelbė, kad kurie neateis 
liepoš 12 d. į darbą, bus skai
tomi kaipę “nukvitinę” iš sa
vo valios pašelpinius darbus 
ir nebus priimami ant tiesio
ginės pašei pos. Iš Detroito 
majoro Reedingo nieko geres
nio ir negalima laukti. Jis ne 
darbininkam tarnauja, bet fa
brikantam. Jis yra nusistatęs 
prieš darbininkus. B—kas.

—o—
Pranešimų Kalendorius

ALDLD 52 kuopos pusmeti
nis susirinkimas įvyks šešta
dienį, liepos 15 d., 7:30 vai. 
vakare, Draugijų Svetainėj, 
4097 Porter St.

Visi nariai yra kviečiami 
būtinai dalyvauti, nes pusme
tiniame susirinkime yra daug 
svarbių reikalų apkalbėti.

Kurie dar nepasimokėjote 
duoklių už šiuos metus, būti
nai pasimokėkitę šiame susi
rinkime, kad gautumėt kny
gą, kuri tuoj bus prisiųsta na
riams. Taipgi nauji nariai yra 
kviečiami ateiti ir prisirašy
ti. Sekr. J. B.

—d-—
Liepos 18 d., 8 vai. vakare, 

4097 Porter, įvyks Komunistų 
Partijos Westsaides kuopos 
susirinkimas. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. Partij’ietis.

—o—
Spaudos piknikas jau tik už 

savaitės. Spauda, tai vienas iš 
svarbiausių įrankių, su kuriuo 
darbininkai pasekmingai ko
voja prieš išnaudotojus. Dar
bininkai tik per savo spaudą 
sužinom, kas yra veikiama po 
visą Ameriką. Taipgi iš viso 
pasaulio tik darbininkų 
spauda paduoda teisingas ži
nias.

Todėl mes darbininkai pri
valom remti savo darbininkiš
ką spaudą, ypač mūsų vienin
telius dienraščius “Laisvę” ir 
“Vilnį.” O paremti mes gali
me skirtingais būdais: užsi
prenumeruodami vieną ar ki
tą dienraštį. Taipgi bent sy
kį į metus surengiam spaudos 
pikniką, kurio visas pelnas 
skiriamas paramai mūsų dien
raščių ir abelnai darbininkų 
spaudos.

Tai liepos 23 d. ant Capi
tol parko, prie Telegraph Rd., 
kaip tik ir įvyksta piknikas 
paramai mūsų spaudos. Visi 
būtinai dalyvaukim.

Kurie 'dar neturite tikietų, 
tai įsigykit iš anksto. Iš anks
to perkant, jeigu geras “liu- 
I kis” bus, už penktuką įeisit į 

kad įvyk- parką ir gal laimėsit dovaną,

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GARIMŲ

Lietus Pakenkė Piknikui
Liepos 4-tą, Nepriklausomy

bės Dienoj, ant Camp Liberty 
atsibuvo tarptautiškas Komu
nistų Partijos Michigan Dis- 
trikto surengtas piknikas. 
Camp Liberty parkas yra Ko
munistų Partijos nuosavybė, 
apie 80 akrų graži kalnuo
ta su įvairios rūšies medžiais 
erdvinga vieta, labai tinka
ma dėl didelių piknikų.

Šis tarptautiškas piknikas 
buvo labai skaitlingas skirtin
gų tautybių publika. Taipgi 
dalyvavo skaitlinga negrų pu
blika. Negrai permato, kad 
po komunistų vėliava nėra 
diskriminacijos, visi jaučiasi 
lygūs, nėra rasių skirtumo, nė
ra neapykantos, juodi ar bal
ti—visi linksminas sykiu. Ko
munistų Partijos tarptautiš- 
kuose piknikuose yra madoj,/' 
kiekviena tauta prirengia sta
lą ir gamina pagal savo tau
tos įprastus valgius. Pas lie
tuvius įprasta gaminti bulvi
nius blynus. Tai šiame pikni
ke lietuvės moterys dirbo su
šilusios, gamino blynus. O pu
blikos visokių tautybių laukė 
eilėje, kad pasipirkus para
gauti lietuviškos patrovos.

Ant lauko nepatogu su elek
tros pečiukais, darbas neina 
sparčiai, tai prisiėjo ilgai 
laukti eilėj. Bet lietuvių sta
las darė gerą biznį. Apie 4-tą 
vai. po pietų barčekių buvo 
išparduota už apie $30. '

Bet ant nelaimės, kai užėjo 
vėsula su perkūnija ir smar
kom lietum, pikniką prisiėjo 
užbaigti pirm laiko. Kurie ne
turėjom savų automobilių, pri
siėjo tūnoti po medžiais, bet 
kad lietus pylė, kai iš viedro, 
tai medžiai mažai gelbėjo, li
kom gerai išmaudyti, čia, 
mat, jokių patalpų kaip ir 
nėra, kur nuo lietaus pasi
slėpti. Seniaus' buvo graži 
erdvinga svetainė, buvo gra
žių rakandų, stalų dėl valgy
mo, gerų krėslų publikai atsi
sėsti. Bet nevidonai Juodojo 
Legijono sekėjai padegė ir Vis
ką sudegino, padarė darbinin
kam daug nuostolių. ši’uom 
sykiu gamta, lig simpatizuoda
ma Juodam Legijonui, užsiun- 
tė lietų, kuris padarė daug 
nuostolių Partijai.

Buvo prirengta graži pro
grama, taipgi buvo atvykusi 
garsi kalbėtoja Mother Bloor. 
Ji būtų kalbėjusi labai žin
geidžioj temoj: Kaip žmonės 
Amerikoj galės laimėti 1940 
metų rinkimus. Bet- visa ta 

. _______ _ __ darbo1 žingeidi programa, iš priežas-
žmonių pečių. Mes šaukiam ties lietaus, nebuvo galima 

‘ įvykdyti, vadinasi, gamta pa
darė daug ne tik finansinio, 
bet ir dvasinio nuostolio.

I2PRICE
SALE

Puiki Muzika Šokiams 
Bus Gerų Valgių ir Gėrimų

Tai rūšis; kJrios ilgaF 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 
aptraukimo duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Dr. Herman Mendlowitz 
S3 Metai Praktikos 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N, Y. 

Tel. Evergreen 7-1312

džio mėnesiais. Tebevysty- 
kim toliau patriotinio fron
to sąjūdį! Reikalaukim tei
sės dalyvauti visiems išti
kimiems Lietuvai ‘ sluoks
niams ginkluotose krašto 
organizacijose, reikalaukim 
laisvės tautai mobilizuoti 
savo jėgas. Ne suklastuota, 
o pilna amnestija politkali
niams ! Reikalaukim, kad 
susidarę ekonominiai sun
kumai būtų paskirstyti ata
tinkamai valdomam turtui 
ar uždarbiui—ir kad jokiu 
būdu jų visas svoris nebū
tų užkrautas ant

Jautos mobilizavimo savo 
palies apgynimui — besi
kuriančio patriotinio fronto 
uždraudimas, neleidimas at
statyti tautininkų režimo 
uždarytų organizacijų ir 
suteikimas monopolijos vie
nai tautininkų partijai bei 
jos sukurtoms organizaci
joms. Vieton laisvės ištiki
miems Lietuvai piliečiams— 
nepaprasto meto įstatymas, 
faktinai liekąs ginklu tau
tininkų rankose kovai prieš 
visą tautą. Vieton to, kad 
įtraukti visą tautą į nepri
klausomybės stipri nimo 
darbą, jos dalinimas į “sū
nus ir posūnius” ir atatin- 
kantieji tam dalinimui su
varžymai. Vieton amnesti

jos politiniams kaliniams— 
ruošiami nauji suvaržymai 
darbo žmonėm. Susidariu
sių ekonominių sunkumų 
visas svoris užkraunamas 
ant darbo žmonių pečių. 
Nutolstama dargi nuo to, 
kas buvo skambiais žodžiais 
skelbiama vyriausybės de
klaracijoj. Ir šitų faktų 
akivaizdoje aiškėja dar ir 
taį, kad liaudininkai ir kri
kščionys demokratai fakti
nai tampa tik priedanga 
tautininkų vadovaujamam 
'režimui ir jie tautininkų 
’gudriai įkinkyti nešti atsa
komybę už visus vyriausy- 

’ bes darbus.
Pėl viso to tauta prade

da nusivilti, ji vyriausybės 
atstovų šūkius apie vieny-

liquors
II tuotų degtinių, vi-

■V Ctrhlrlll vvnil ir* tTOTA OFISO VALANDOS
Nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Lietuviams Lankantiems

už visą tai vieningai kovoti, 
be politinių ar tautinių 
skirtumų, bet jokiu būdu 
neįsileidžiant į savo tarpą 
voldemarininkų, kaip tau
tos išdavikų ir Hitlerio ag
entų. Mes kviečiam liaudi- 
ninkiškas ir 
mases priversti savo vado
vybes atsisakyti vesti kapi- 
tuliacinę politiką tautinin
kų partijos atžvilgiu. Rei
kalaukim, kad vyriausybe 
vykdytų tą, kas buvo jos 
pažadėta. Ne pažadai šian
dien tautai reikalingi, o re
alūs darbai. Ir tuomet Lie
tuva sėkmingiau galės ko
voti, prieš visokius išlauki
nius ir vidujinius savo prie
šus.

šalin suvaržymai, taikomi 
prieš Lietuvos liaudį!

Tegyvuoja Lietuvos ne-

Darbininkai Pasiruošę Kovai
WPA darbininkai yra pasi

rengę j kovą prieš Washing- 
tono reakcionierius, kurie yra 

katalikiškas pasinešę numažinti ir taip jau 
menką pašelpinių darbininkų 
uždarbį. Mat, Washingtono 
ponams pavyko numažinti 
prezidento Roosevelto skiria
mą sumą pinigų pašelpiniams 
darbams. Dabar,

Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

Siuvu ant užsakymų vyrų ir moterų drabužius. Per
dirbu Fur Coats phgal naujausias madas. Išvalom, 

sutaisom, suprosinam už prieinamas kainas.
Ant pąšaukimo atvažiuojam i namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St. /
DETROIT, MICH. , Telefonas Townsend 5-1578

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

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance j ferus.

JONAS
512 MarloiT St., kamp. Broadway 
Ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way Ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave;

CORONA, L. L, N. Y.
Bbą Telephone: Havemeyer 9-9115
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Penktas puslapis I

WILKES BARRE, PA
Wilkes-Barre ir Plačios Apy

linkės Lietuvių Žiniai
Liepos 16-tą dieną įvyks 

dienraščio “Laisvės” senai 
laukiamas piknikas, kurį ren
gia LLD 12-tas apskritis, šis 
piknikas bus didelis ir nepa
prastas, o nepaprastas tuomi, 
kad jame atžymėsim ir dien
raščio “Laisvės” 20 metų su
kaktuves, kaipo dienraščio.

šis pakvietimąs bus pasku
tinis. Todėl iš plačiosios apy
linkės lietuviška visuomenė 
kviečiama skaitlingai dalyvau
ti. Mes čia suvažiavę sma
giai laiką praleisime ir tuom 
pačiu sykiu paremsim dienraš
tį “Laisvę.”

Piknikas bus Valley View 
Parke, Inkerman, Pa. Pra
džia 11 vai. dieną. Bus ge
rų valgių ir gėrimų, muzika 
šokiams ir kitokių įvairumų.

Rengėjai.
(162-163)

PRANEŠIMAI IS KITUR
ELIZABETH, N. J.

Šiuomi pranešu visiems Bangos 
Choro nariams, kad dėlei tūlų prie
žasčių Bangos Choro praktikos yra 
perkeltos nuo šio penktadienio, lie
pos 14 d. į ateinantį penktadienį, 
liepos 21 d., 8 v. v. Neužmirškite 
įsitėmyti. (162-163)

dešinei ant Josinhans kampo, važiuo
kite apK? dvi mailes ir sukitės ant 
Bay Ave. Nuo čia sekite iškabas. — 
Kom. (162-163)

DETROIT, MICH.
šeštadienį, liepos 15 d., įvyks 

DLD 52 kp. pusmetinis susirinkimas, 
Draugijų Svet., 4097 Porter St. Visi 
nariai yra kviečiami dalyvauti.

(162-163)

AL

NEWARK, N. J.
Kviečiame visus LDS 8 kp., AED 

LD 5 kp., “Laisvės” skaitytojus ir 
rėmėjus dalyvauti susirinkime, ku
riame bus svarstoma “Laisvės” 
traukiniu ekskursija į Lake Hopat-

cong, liepos 23 d., reikės išrinkti 
darbininkus dirbti piknike. Susirin
kimas įvyks Šv. Jurgio Svetainėj, 
180 New York Avė., 8 vai. vakaro. 
Todėl prašome visus skaitlingai da* 
lyvauti, — Kom. (161-163)

ir

Lawrence, Mass

pirmo piknikai! iš 
lietuviai važiuos

Važiuos labai

Komunistų Partijos lietuvių 
distrikto 
Lawrence 
mašinomis,
daug. Tai pagirtinas dalykas. 
Kožnas vienas lietuvis darbi
ninkas, profesionalas bei smul
kus biznierius privalo važiuoti 
ir paremti tą partiją, kuri vi
suomet gina visos plačiosios 
liaudies interesus, o pirmoje 
vietoje darbininkų klases.

Mes taipgi raginame ir kitų 
kolonijų lietuvius važiuoti į ši
tą pikniką, kuris įvyks liepos 
16 d., Worcester, Mass.

Mes esame užtikrinti, kad 
Worcesterio draugai visus gra
žiai ir draugiškai pasitiks, pri
ims ir pavaišins, nes jie gerai 
patyrę suruošime šaunių pik
nikų.

Savo valgių nesivežkite, nes 
piknike gausite visokių val
gių užtenkamai. Tuomi ap
rūpins geros ir darbščios gas- 
padinės.

žinote, kad kiekvienam ko
munistų piknike esate užganė
dinti, būsite pilnai patenkinti 
ir šiame.

Taigi, visi Lawrence lietu
viai, seni ir jauni, šį sekma
dienį, liepos 16 d., traukite 
Worcesterin į lietuvių komu
nistų didįjį pikniką.

Liet. Kom. Pirmo 
Distrikto Iždininkas, 

S. Penkauskas.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 ir 2 kuopos rengia dide

lį pikniką, liepos 15 ir 16 dd. Liet. 
Tautiško Namo Parke. Šokiams per 
dvi dienas grieš gera orkestrą. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. — Rengėjai. (162-163)

TORRINGTON, CONN.
Torringtono Echo Choras rengia 

pirmą didelį pikniką šį sekmadienį, 
16 d. liepos. D. O. H. Parke, Tor- 
ringforde. Programe dalyvaus visi 
Conn valstijos chorai. Prakalbos sa
kys Torringtono mayoras ir miesto 
klerkas. Taipgi kalbės Yale Univer
siteto profesorius apie Labor’s Non- 
Partisan League. Bus visokio spor
to, gera orkestrą griež šokiams. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Kom.

(162-163)

CLEVELAND, OHIO
Gerbiamięji! Ruoškimės prie dide

lio pikniko, kurį rengia 3 Clevelan- 
do ALDLD kuopos. Tame piknike 
sueisite visus savo draugus iš įvai
rių dalių Clevelando, praleisite link
smai laiką šviežiame ore, gražioj 
giraitėj. Piknikas įvyks sekmadienį, 
16 d. liepos, Victoria Grove, ant ke
lio 422, 3 mylios už Chagrin Falls. 
Kelią 422 gausite važiuojant- Kins
man gatve. Įžanga 15c. — Kom.

(162-163)

DĖL “LAISVĖS” PIKNIKO, 
MAYNARD, MASS., APY

SKAITOS SUDARYMO 
...Visiems Apskričių Komitetų Na
riams ir šiaip kolonijų veikčjams- 
veikūjoms Laisvės Pikniko gaspado- 
riai praneša, kad Laisves pikniko, 
4-tos liepos, Maynard, Mass., apy
skaitos sudarymo „susirinkimas įvyks 
15 d. liepos, 1939, 2-rą valandą po 
pietų, Lietuvių Piliečių Kliubo Sve
tainėje, 17 School St., Hudson, Mass. 
Visi ir iš visur pribūkit laiku. Po 
apyskaitos turėsim gražų pasilink
sminimą. — Pikniko pirm. J. Grybas. 

(162-163)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, liepos 16 d., Olympia 

Parke įvyks Lietuvių Komunistų 
Mass, valstijos distrikto metinis pik
nikas. Bus šaunus programas ir kal
bės Anna Burlak. Worcestcrio ir 
apylinkės lietuviai prašomi dalyvau
ti. — Rėmėjai. (162-163)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. rengia pikniką, 16 

d. liepos, Lademan’s Giraitėj. Yra 
nauja platforma šokiams. Bus gera 
orkestrą, galėsite pasišokti pavėsyje. 
Kviečiame vietos ir apylinkės sve
čius dalyvauti. — Kom. (162-163)

1WO 
liepos 
U. D.

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp., Rusų-Ukrainų 

kuopos bendrai ruošia pikniką, 
16 d. Pradžia 10 vai. ryto, R.
Shore. Bus žingeidi programa. Tre
kai išvažiuos 10 vai. ryto nuo Pratt 
ir Spring gatvių ir 11 Dylon St. Au
tobusas išvažiuos nuo Lietuvių Svet., 
Hollins ir Parkin gatvių. Bus gera 
orkestrą šokiams, galėsite maudytis 
ir taipgi turėsime skanių užkandžių. 
Važiuokite Eastern Ave., sukitės po

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, liepos 16 d., Citizens 
Club Svetainėj. Visi nariai prašomi 
dalyvauti laiku, 7 v. v., nes turime 
keletą svarbių dalykų aptarti. 9-tas 
Apskritys rengia pikniką šį mėnesį, 
turime išrinkti komisiją. Reikės ir 
iš Centro Biuro nominacijos blankas 
išpildyt, taipgi yra kitų, svarbių da
lykų aptarti. — Kom. (162-163)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 13 d. liepos, 8 vai. va
karo, pas drg. F. M. Indriulį po nu
meriu 129 W. Market St. Visi na
riai dalyvaukite šiame susirinkime.

(161-162)

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Te!.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODES IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

CHRONIŠKOS Estate of

LIGOS

GYDOMOS

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MfiŠLAŽARNfiS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES LIGOS. Chroniškos ir stai
gios ligos vyrų ir moterų. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man iš
aiškinti jums jūsų ligą.

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spindullai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI

Ant Išmokėjimo, Jei Norima

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

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

J

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.

Namų Rakandų Krautuve
A. WEITZNER

VERTEIVIS

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

venamajam, ir valgomąjam kambariam. (

Šios Savaites Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

t

4

SKELBKITĖS "LAISVĖJE I

Mateušas Simonavičiiis
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga s

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

nuo 1 valandos

Kiekvieną subatą 
karsta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė-

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

,.W

■
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Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

■***' Tel.
Ev. 4-8041 

VALGIAI IR 
gėrimai

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį speciali pasiūlymą

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

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

EVergreen 4-6485
Office Phone 

EVergreen 8-1090

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
*

VARPO KEPTUVEOpen Day and Night ■>

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S
FAIR

Norėdami gauti vi.okias informacijas apie pasaulinę paro 
dą, susieiti savo gimines ir senus pažjetamus, užeikite i

I 1—1._____ • ’ »•

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y« 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi

Amerika Šiltai Priima Bra
zilijos Armijos Galvą

Peekskill, N. Y. — New 
Yorko valstijos milicija čia 
suruošė paradą atsilankiu
siam Brazilijos armijos gal
vai generolui Monteiro. Su 
juom buvo ir šeši kiti aukš
ti Brazilijos karininkai.

Generolas Monteiro, vir
šininkas Brazilijos armijos 
generalio štabo, atsilankė ir 
į Amerikos Karo Akademi
ją West Pointe. Jį pasitiko 
akademijos superintenden
tas gen. Benedict. Pagerbi
mui svečių iš Brazilijos čia 
taipgi buvo surengtas ka
rinis paradas.

Aukštųjų Brazilijos kari
ninkų lankymasis šioje ša
lyje tarnauja stiprinimui 
ryšių tarp Brazilijos ir 
Jungtinių Valstijų ir mąži- 
nimui nazių įtakos Brazili
joje.

NERščIA NAZIAI VEN
GRIJOJE

Budapest, Vengrija. — 
Vokiečiai naziai Vengrijoj 
visur suruošė demonstraci
jas, sveikino Hitlerį, daina
vo nazių Horst Wessel dai
nų ir reikalavo, kad vokie
čių vaikai būtų mokinami 
tik vokiška kalba Vengrijos 
mokyklose.

“Gaukite “Laisvėn Naujų 
Skaitytojų.

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

n V ST KURANS

KUube SaU' 
tikros

degtineS’ 
valgių ir ge

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorlus

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room,, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool> Fresh

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kalnas.

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



Šeštas puslapis LAISVE ' Ketvirtad., Liepos 13, 193$
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NowYorko^Mj^Zlnioi
SUSIRINKIMAI

MASPETH, N. Y.
LLD J 38 kp. susirinkimas jvyks 

ketvirtadieni, 13 d. liepos pas Zabiel- 
skj, 8 vai. vakaro. Visi dalyvaukite.

(161-162)

Anna Cvirka Išrinkta 
“Tipiška Newyorkiete”

P-lė Anna Cvirkaitė, Prano 
Cvirkos duktė, 18 metų jau
nuolė, 45--44—48th St., Wood
side, išrinkta tipiška newyor- 
kiete (“Miss Typical New 
York”) Pasaulio Parodoj per
eito antradienio vakarą. 
Anksčiau p-lė Cvirkaitė buvo 
išrinkta “Miss Queens” pra
džioj parodos įvykusiose at
skirų miesto dalių iškilmėse.

Greta jos dalyvavo kontes- 
te 3 kitų miesto dalių parink
tos “tipiškos” mergaitės. New 
Yorko (Manhattan) kandida
tė nedalyvavus konteste.

Bronx prezidentas Lyons 
buvęs labai nepasitenkinęs, 
kdd išrinkta ne Bronxo atsto
vė. Jis žadėjo eit pas paro
dos prezidentą su protestu.

Jaunuolės Padės Vest 
Žaislavietes

P-lė Helen M. Harris, Naci- 
onalės Jaunimo Administraci
jos vedėja New Yorke, prane
ša, kad jos organizacija pa
skyrė 597 jaunuoles Pasilinks
minimų ir Apylinkių Veiklos 
Divizijai, esančiai švietimo 
Tarybos žinioje, pagelbėt vest 
žaismes 232-se liaudies mo
kyklų žaislavietėse.

Merginos atsargiai parink
tos sulyg jų gabumų. Jos pri
žiūrės vaikučių šalutinį lavini
mą darželiuose ir žaislavietė
se, pradedant paprastom žais
mėm ir baigiant meno ir ama
tų pradiniais darbais.

Tokių žaislaviečių, kur mer
ginos pagelbės, Brooklyne 
randasi 94, New Yorke 53, 
Bronxe 51, Queens 20, Rich
mond (Staten Island) 14-ka.

Majoras Smerkė Torių 
" Skriaudą Mokslui
„Majoras LaGuardia savo 

laiške James Marshallui, N. 
Y. Miesto švietimo Tarybos 
prezidentui, pareiškė, kad 
valstija neturi teisės nukapot 
paskyras miesto švietimo rei
kalams ir reikalavo, kad dėlto 
nebūtų panaikinta nei viena 
klasė, ypač vaikų darželiai.

Tačiau, atsižvelgiant į pa
dėtį, kad paskyros nukapota, 
o Taryba visgi turi daryt sa
vo programą sekamiem moks
lo metam ribose nukapotų pa
skyrų, majoras siūlė, vieton 
naikint klases, geriau atleist 
ant pensijos mokytojus, turin
čius prie to teisę. Jis sako, 
kad, aprokavus, surasta to
kių mokytojų esant 4,318.

Pensijų fonde, sako majo
ras. pinigų yra, į jį sudėjo 
pinigus dalinai patys mokyto
jai ir dalinai miestas.

Vėl Paskyrė Švietimo 
Tarybon

Charles H. Tuttle, buvęs 
J. V. prokuroras, antradienį 
prisaikdintas Aukštesnio švie
timo Tarybos nariu devynių 
metų terminui, kuris jau bus 
jo antras. Pareiga yra neap
mokama.

Aido Choro Veikla

Lietuvių Kriaučių Lokalu 
54 ir Neprigulmingo

-■ Kliuh o Piknikas
» ■

Liepos 15 dieną įvyks Lie
tuvių Kriaučių 54-to Skyriaus 
iri Lietuviu Kriaučių Neprigul- 
mlngo Kliubo metinis piknikas 
visiems gerai žinomame ir 
naujai padailintame Dexter 
Parke, Jamaica Avenue ir 75- 

ž tas St. Visi lietuviai ir lietu
vaitės kviečiami dalyvauti šia
me piknike. Jau nuo senai yra 
žinomay kad kriaučių parengi
mai būna skaitlingi, todėl bus 
galima linksmai laika praleis
ti ir su pažįstamais susieiti.

Kaip teko nugirsti nuo dirb- 
tuvių pirmininku, tai jau yra 

'I gana smarkiai rengiamasi.
Juškevičiaus dirbtuvės nir-. 

mininkas K. Vilkas sako : “Sa
lį vo dirbtuvės darbininkus jau 

turiu suorganizavęs visus ir 
gaspadinės jau ruošia užkan
džius.“ •

Matulio ir Vaiginio pirmi
ninkas V. Belckus sako: “Mes 
žinom, kaip reikia prisirengti 
prie pikniko.“ Dar neteko pa
tirti apie Atkočaičio dirbtuvės 
pirmininką M. Riskevičiu, 

I kaip jis ruošia savo darbinin
kus. bet matyti,/kad rengiasi.

Kaip atrodo, kriaučiai ren
giasi prie savo pikniko. Muzi
kas prof. V. Retikevičius dū
das apžiūrinėja ir sako: “Ma
no padėjėjai yra pasirengę 

Į' griežti lietuviškus ir ameriko
niškus šokius be perstojimo.” 
Taigi, visi dalyvaukite ir links
mai laika praleiskite. Įžanga 
ypatai tik 25c. Kviečia ren
gimo komisija. J. Kairys.

Buvęs J. V. ambasadorius 
Vokietijai William E. Dodd 
randasi Mt. Sinai ligoninėj su 
rimta gerklės liga.

Aido Choras jau pradėjo 
mokintis dainas veikalui “Bau
džiavos Nuotakos,” kuris bus 
suvaidintas spalių (Oct.) 29- 
tą, sekmadienio popietį. Vai
dinimu rūpinasi Liet. Liaudies 
Teatro ir Aido Choro bendra 
komisija. Be to, choras turi 
komisiją suradimui operetės, 
kuri bus vaidinama sausio 15, 
1940, Tai tiek dėl vaidybų.

Kita komisija darbuojasi su
rengime “beach pares.” Taip
gi choras vienbalsiai priėmė 
užkvifetima važiuot į philadel- 
phiečių “Laisvei” rengiamą 
pikniką.

Nors Liet. Meno Sąjungos 
vaius gavimui nauju narių yra 
užsibaigęs, bet aidiečiai dar 
vis ju gauna. Birželio 30-tos 
pamokose priėmė tris jaunus, 
energingus vyrus: J. Mozuri- 
ti. J. Rika ir E. Petrėną. Aido 
Choras netik kad auga nariais, 
bet ir mūsų jaunoji mokytoja 
Aldona Žilinskaitė puikiai jį 
mokina.

Aido Koresp. G. K.

Astuoni tūkstančiai žmonių

AF of L Delegacija Į 
Washingtone

Thomas A. Murray, Bildin
gų ir Statybos Amatų Tarybos 
prezidentas su newyorkiečių 
delegacija iš 125-kių asmenų 
išvyko į Washingtona veikti 
sąryšyje su iškilusiu WPA 
darbininkų streiku tuose ama
tuose dėl nukapojimo algų, 
kaip tą nustato nesenai per
leistas kongrese Woodrumo bi- 
lius.

Gi miesto WPA administra
torius Somervell išvyko Chica- 
gon, kur WPA administrato
riai iš visos šalies suvažiavo 
tartis, kaip tą nukapojimą 
pravesti, kadangi visoje šaly
je prieš jį kilo audra ne tik 
šiaip sau protestų, bet griež
ti streikai.

Laikosi Streike

Bildingų amatų streikieriai 
antradienį tęsė savo streiką 
WPA projektuose, nors jiem 
buvo grasinta išmetimu iš 
darbų už tęsimą streiko—ne
buvimą darbe iki 5 dienų. Sy
kiu vedama stipri kampanija 
už pakaitą Woodrum biliaus, 
kuris buvo priimtas tikslu su
daužyt WPA ir tos srities 
darbininkų organizacijas.

Unijos viršininkas Murray ir 
WPA administratorius Somer
vell. žinoma, nesutinka dėl 
skaičiaus tebesilaikančių strei-, 
ke. Murray aprokuoja, kad 
streikierių skaičius pasiekė 
70,000, o Somervell vadina tą 
skaitlinę “įsivaizdinta,” girdi, 
streikierių esą 6,350, apart 
6,500; kurie gali gaut pašal
pą ir buvę atleisti liepos 1-mą, 
kaip to reikalauja naujas bk 
liūs.

Išvykdamas Washingtonan 
Murray pareiškė, kad streikas 
būsiąs tęsiamas nežiūrint išsi- 
baigimo 5 dienų ir grasinimų 
išmest iš darbo. Jis sako: 
“Mes nebijom pp. Somervell, 
Adie ir Hodson bauginimų, 
nes mes žinom, kad yra galin
gesnių ir už juos.“ (Pastarieji 
du yra valstijos ir miesto lab
darybės komisionieriais. Ju 
departmental prisideda baugi
nimais. kad išmestiems iš dar
bų neduosią pašalpos.)

“Tačiau,” sako Murray, 
“mūsų kova ne prieš WPA ad
ministratorių. Mūsų kova yra 
prieš piktą naują WPA įsta
tymą. kurį darbo žmonių 
draugai darbuojasi pataisyt

Registracija Darbininkų 
Mokyklon

Pranešama, kad Darbininkų 
Mokyklos vasariniam sezonui 
registracija pratęsiama dar lig 
galo savaitės. Terminas bus 
iki rugpjūčio I8-tos. Regis
tracija kambaryje 301, 35 E. 
12th St., N. Y. ‘

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadieni, liepos-July 12 d., 7:30 
v. v. pas drg. P. Burneikj, 76 Hud- 
san Avė. Visi nariai dalyvaukite.— 
Valdyba. (160-161)

Radio Programa
Lietuvių Radio Draugija, 

•vadovaujama p. J. Ginkaus, 
minės lietuvių lakūnų Dariaus- 
Girėno žuvimą su kalbų ir dai- 
nų-muzikos radio programa iš 
stoties WCNW (1500 kc!) 
pirmadienį, liepos 17-tą. Pro
grama bus dviem atvejais: 
5:15 po pietų ir 8:15 vakaro.

Rep.

Ponia Lauer, kurios šmuge
liai privertė teisėją vyrą re- 
zignuot iš tarnybos, išėjo iš 
kalėjimo po atbuvimo 3 mė
nesių kalėjime už įšmugelia- 
vimą iš Paryžiaus $1,833 ver
tės brangumynų be mokėjimo 
muito.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ka nors su
rengti “Laisves“ naudai.

LLD IR TDA NARIAMS
Liet. Literatūros Draugijos 1-mos 

kudpos susirinkimas jvyks ketvir
tadienį, liepos 13-tą, 8 v. vakaro, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lorimer 
St. Nariai ir nafės dalyvaukite. Tu
rėsime aptart daug org. reikalų ir 
pravest naujų ir naudingų tarimų.

Tuo pat laiku ir vietoj prašomi 
susirinkt ir TDA 17-tos' kuopos na
riai. A. Mureika, org. (160-162) 

“PARDAVIMAI
Parsiduoda restauracija su 

pilnom gėrimų (degtinė, vy
nai ir alaus) laisnėm. Puil^i 
salė (Hali) tinkama baliam, 
vestuvėm ir visokiom parėm. 
Salėje kliubai laiko mitingus 
po 2 kartu į mėnesį. Randą 
veik visą apmoka draugijos, 
kurios laiko susirinkimus. Ly- 
są galima pasidaryti ant tiek 
laiko kiek tik norėsite. Par
duosime pigiai, nes savininkas 
dėl nesveikatos šeimoje turi 
greit apleisti šią apylinkę ir 
vykti į sausesni klimatą. Ši 
vieta yra artimoje Brooklyn© 
apylinkėje, apie 10 minučių 
mašina važiuojama nuo Pa- 
aulinės Parodos. 
“Laisvės” ofisą,
St., Brooklyn, N. Y. (161-172)

Kreipkitės į 
i27 Lorimer

LAISVĖS’ EKSKURSIJA 
TRAUKINIU

tfsrf NAUJAS DALYKAS! W
Traukiniu Ekskursija į laukus, į puikius miškus

Ant Kranto Hopatcong Ežero
NEW JERSEY

Tuojau įsigykite ekskursijos tikietus. Kelionė traukiniu 
tik $1.00 į abi pusi. Traukinis Brooklyniečius ir Jęrsey- 
Citiečius paims nuo Liberty St. stoties. Jis stos Ba-' 

yonnėj, Elizabethport’e ir Newark’e.

Ta Šauni Ekskursija Bus

Liepos 23 July
Z

Būtinai iš anksto reikia įsigyti bilietus, nes reikės iš 
anksto žinoti kiek bus ekskursantų, reikia žinoti pri- 
ruošimui traukinio. Turime užsisakę traukinį ant 1,000 
žmonių. Bet jei būtų daugiau pasažierių, tai galėtume 

gauti antrąx traukinį.

Gros Gera Orkestrą Šokiams
Prie pat ežero yra graži platforma 

šokiam^ tad bus vėsu ir 
malonu pasišokti.

Astuoni tūkstančiai žmonių taip, kad būtų sugrąžinta esa- 
aktoriaus Toma- mų tuose amatuose algų ska- 

seTski° šermenyse pirmadienį, lės principas.“

Lietuviškų MAISTO Konservuotų
JĮįįrjįgį^. KUMPIŲ—Hams, Picnic-hams, Krapuose

raugintų AGURKŲ. Užsakymai priimami 
nemažiau 8 dėžių kiekvienam.

MAUDYNES ir LAIVAIS^
PASIVAŽINĖJIMAS

* 1

Tas ežeras yra labai didelis.
Mūsų piknikas bus 

NOLAN’S POINT PARK

LITHUANIAN-AMERICAN 
Import & Export Corporation 

157 Chamber Street 
. New York City 

REctor 2-2786

Puikios maudynės, gražus pasiva
žinėjimas laiveliais.

Maudynes su savo siūtais, samdytis tik per
sirengimui kambarį ........................ 35c

Maudynes samdytis siūtą ir persirengimui 
kambarį .............................................  60c

Kurie turės savo siūtus ir nenorės persiren

L’QUOfl fTo»c
\MONO/>oZ/

XAVERAS STRUMSKIS
ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM. 
5AVA5 PA5 SAvįk

cauforhiA 
i FORT

gimui kambario, ale tik maudynės įžanga 10c

Važiuosime Central Railroad of New Jersey
Traukinis išeis žemiau nurodytu laiku:

Liberty St., N. Y., 8:45 A. M. (Day Light Saving Time). 
Brooklyniečiams geriausia privažiuot' Jamaica Line 

traukiniu, išlipt ant Broad St. stoties, Downtown, ir nuo 
stoties iki Liberty St. bus apie 4-5 blokai.

Jersey City/ Terminai, traukinys išeis 9:00 A. M. k 
East 22nd St., Bayonne, N. J., traukinys išeis 9:15 A. M. 
Elizabethport, N. J., traukinys išęis 9:20 A. M.
Elizabeth, *N. J., traukinys išeis 9:25 A. M.
Newark, N./J. (Broad St.) traukinys išeis 9:00 A. M.

• ■ . ■; i ' ■ • ?. ■ A

(Nevvarkleėiai persikels ant ekskursinio traukinio Ęlizabethe.) 
Grįžtant atgal, traukinys apleis parką 8 vai. vakaro.

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus

M perkėlė savo taverną į naują vietą

JB Puiki Restauracija
EflHM Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

Pgf REPUBLIC BAR & GRILL
4^2 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyrų Siūty, Lengvy ir Žieminių Palty

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

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

štai kai kurios mūsų kainos!
Siūtai ar Overkautai vertės $20.00, dabar.. S14.50

$16.50
Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar.. «$I8.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas ,

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

Brooklyn, N. Y.

Siūtai ar Overkautai vertės $22.50, dabar..

SKELBKITES “LAISVĖJE”

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas 
d|L Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
/ Degtinės, Konjakai, Vynai,

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St Brooklyn, N. Y. 

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAIŠNIUOTAS GRABORIUS

660 Grand Street Brooklyn, N. Y
Puikiai įrengtos "dvi koplyčios duo- 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patalpąvjįmap 
užtikrintas ir už prieinamą kalną?

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name 
•$*

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūt, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro 
4* 4* 4*

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