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KRISLAI
Visko Galima iš Jo Laukti.
Labai Bloga.
Leninas 1918 Metais.
Liepos 23 Diena.
Prieš 150 Metų.

Rašo R. Mizara

“Naujienų” redaktorius rašo, 
kad išmestasis iš Ispanijos So
cialistų Partijos Araquistainas 
“iškėlė spaudoje komunistų šu
nybes Ispanijos respublikoj...”

Kas gi tos do “šunybės”? Ogi 
komunistai tūkstančiais žuvo 
begindami Ispanijos respubliką!

Jeigu tai yra šunybės (pa
našiai sako ir fašistai), tai kas 
tuomet galima pasakyti apie 
trockistą Araquistaina ir patį 
“Naujienų” redaktorių? Prie 
.kokių sutvėrimų juodu galima 
priskaityti ? * * *

Tenka pasakyti, kad paskuti
niuoju metu “Naujienų” redak
torius neriasi iš kailio bekolio- 
damas komunistus. Ką jis tuo 
mano pasiekti? Abejoju, ar jis 
pats žino.

Bloga, redaktoriau, labai blo
ga!
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Iš visų Sovietuose gamintų 
filmų, kurios man teko matyti 
(o aš mačiau beveik kiekvienų 
rodytą Amerikoj) įdomiausia 
ir gražiausia—“Leninas 1918 
Metais.“ Giliausį įspūdį, kaip 
ir visuomet, i mane daro Ni- 
kolajus čerkasovas, vaizduo
jąs Gorkį. Tai iš tikrųjų ju- 
domųjų paveikslų genijus. Kur 
tik jis vaidins—stebins žiūrėto
ją. * * *

Aišku, puikiai vaidina ir 
Ščukinas Lenino rolėj, o taipgi 
Gelovanis — Stalino. Pagaliau, 
nepaprastai gražiai vaidina visi 
aktoriai.

Nėra abejojimo, ši filmą ne
bus rodoma visuose miestuose. 
Jei taip būtų, tai patarčiau 
.kiekvienam skaitytojui ją pa
matyti.
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* * *
Francijos socialistai 

nutarė su komunis-
Nęrs 

formaliai 
tais bendradarbiavimą nutrauk
ti, tačiau jie tuomi pačios ben
dradarbiavimo idėjos neuž
gniaužė.

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
retas yra socialistų mitingas, 
kuriame nebūtų iškeltas bendro 
fronto klausimas. Milžiniška 
partijos narių dalis reikalaute- 
r'eikalauja veikti bendrai su ko
munistais. Daugelis vadovau
jančių partijos žmonių daro 
panašiai.

Na, ir tos idėjos, aišku, de
šiniesiems užgniaužti nepavyks. 
Jie galėtų mėtyti narius lau
kan, bet tuomet pačiai parti
jai gali prisieiti atsidurti Ame
rikos Socialistų Partijos padė
tyj : pasiliktų jos tik šipuliai.

* * *
Dąr kartą galima priminti 

Brooklyno ir apylinkės lietu
viams: liepos 23 d. mes važiuo
sime traukiniu į Hopatcong po- 
ežerį ir ten turėsime “Laisvės” 
naudai pikniką, kurį rengia 
newjersiečiai.

Kas tik norite gražiai pasi-. 
važinėti, įsigykit iš anksto ti- 
kietus, kad žinotum, kiek vago
nų turime užsakyti. Kelione į 
abu galus — tik $1.

* ♦ *
Šiandien sukanka lygiai 150 

metų, kai prasidėjo Didžioji 
Francūzų Revoliucija, kai puo
lė Bastiliją (skaitykit editoria
ls).

Rudenį sukaks 22 metai, kai 
prasidėjo Didžioji Lapkričio 
Revoliucija.

Francūzų revoliucija sukrėtė 
feodalizmo pamatus, atidarė 
naują gadynę buržuazijai vieš
patauti.

Rusų revoliucija sukrėtė ka
pitalizmo pamatus ir atidaro 
naują gadynę naujai visuome
nei — socialistinei. jo

London. — Anglija šau
kia į karo oro laivyno tar
nybą dar 32,000 jaunų vyrų.

Danzig. — Naziai arešta
vo vieną fotografą Brazili
jos pilietį.

ORAS
Darosi giedriau.

Chicago, Ill. — Bedarant 
smagenų operaciją,, per 40 
minučių ' nekvėpavo viena 
14 metų mergaitė; bet Ji 
vis tiek atgaivinta.
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DARBO FEDERACIJA IR CIO KOVOJA 
UŽ UNIJINES ALGAS WPA DARBUOSE 

 a-----------------
Washington. — Suvažia

vimas dviejų šimtų Ameri
kos Darbo Federacijos uni
jų vadų nusprendė kovot 
už tai, kad valdžia sugrą
žintų vidutines unijines al
gas pašalpiniams WPA dar
bininkams. Šią kovą stip
riai remia CIO unijos.

Federacinis suvažiavimas 
išrinko delegatus, kad jie 
nueitų pas prezidentą Roo- 
seveltą, v i c e-p r e z i d entą 
Garnerį ir pas senatorių ir 
kongresmanų vadus — pa- 
veikt juos darbuotis už su
grąžinimą vidutinių algų 
WPA darbininkams.

(Bet žymėtina, jog Ame
rikos Darbo Federacijos 
galva Wm. Green užvakar 
pareiškė, kad dabartinis 
WPA pašalpinių darbininkų 
streikas įvykęs be jo užgy- 
rimo. Green sakė, jog tai 
esąs paties kongreso daly
kas pataisyt Woodrumo įs
tatymą, kuris skriaudžia 
bedarbius ir faktinai naiki
na WPA viešuosius darbus. 
Green neišreiškė pasitikėji
mo, kad WPA darbininkai 
savo streikais galėtų ar tu
rėtų laimėti.)

Pagal WPA administra
toriaus, pulkininko Har- 
ringtono patvarkymą, jau 
išmesta iš WPA darbų tūk
stančiai darbininkų, kurie 
streikavo daugiau kaip pen
kias dienas, reikalaudami 
sugrąžint senąsias uniji- 
niai-vidutines algas.

Chicago, Ill. — Skaičiuo
jama, jog viso bus trumpu 
laiku išmesta 650,000 pašal
pinių darbininkų iš WPA 
darbų Jungtinėse Valstijo
se, pagal Woodrumo įstaty
mą.

Unijinių WPA darbinin
kų vadai pareiškia, kad jei
gu valdžia mėgins taip pa
daryt, tai visoj šalyj įvyks 
audringi WPA darbininkų 
ir jų rėmėjų streikai.

Piktadariai Bomba Nužudę 
Vyrą su Žmonos Žinia

Carmi, Illinois. — Teisme 
prisipažino kaltu I. Scott’ 
as, kad jis dinamitine bom
ba nužudė Karlą Austiną 
troke. Sykiu su Scottu yra 
teisiamas Ted Simmons. Pa
starasis pagamino bombą ir 
davė ją Scottui, kad “su
sprogdintų seną troką,” 
kuris jau, girdi, ,nieko ne
vertas. Už tai Simmons ža
dėjo Scottui 50 dolerių at
lyginimo.

Troke tuo laiku sėdėjo jo 
vežikas E. Austin, kuris ir 
tapo sudraskytas. Bet Scot- 
tas sako, “nežinojau, kad j 
troke tada buvo žmogus.” I

Yra parodymų, kad Sim
mons turėjo sąmokslą su 
Austiniene nužudyt jos vy
rą. Jinai pykosi su Austi- 
nu. O jis buvo apsidraudęs 
10 tūkstančių dolerių, ir ap- 
drauda buvo užrašyta jo 
žmonai Austinienei.

SSRS Mini Liaudiškos 
Mongolijos Sukaktį

Maskva. — Sovietų Są
junga iškilmingai minėjo 
18-kos metų sukaktį nuo įsi
kūrimo Išlaukinės Mongoli
jos Liaudiškos Respublikos.

Išlaukinė Mongolija poli
tiniai yra buržuaziniai-de- 
mokratinis kraštas, bet 
prieš-imperialistinis ir de
mokratiniai pažangus. Tas 
kraštas, kaip jis dabar va
dovaujamas, gali laipsniš
kai išsivystyti į darbinin
kišką respubliką.

Išlaukinė Liaudiškoji 
Mongolija turi bendro ap
sigynimo sutartį su Sovie
tais. Jie griežtai gina ją 
nuo Japonijos imperialistų.

Anglijos Užsienių Mi
nisteris Halifax Lėk- 

siąs j Maskvą /
London. — Politiškai są

moningi žmonės Londone 
kalbasi, ? kad svarbiausias 
dabar dalykas, tai padaryt 
bendro apsigynimo sutartį 
tarp Anglijos-Francijos ir 
Sovietų. Suprantama, jog 
kitaip sunku būtų Anglijai 
ir Franci jai atsilaikyt prieš 
fašistinį frontą Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos.

Jeigu Sovietai dar nepri
ims Anglijos pasiūlymų dėl 
tarpsavinės apsigynimo su
tarties, tai pats Anglų už
sieninis ministeris lordas 
Halifax žada lėkt į Maskvą, 
pertikrint Sovietus.

(Reikia pastebėt, kad So
vietai nori bendro apsigy
nimo sutarties, bet Anglijos 
ir Franci jos valdovai vis 

‘ stengiasi pasilikt sau “sky
lę,” pro kurią galėtų pa
sprukt nuo karinių parei
gų, ypač tokiame atsitiki
me, jei Hitleris užpultų 
Lenkiją ar Baltijos kraš
tus.)

JAPONAI BLOFINA,JBET 
NEDRĮSTA VĖL atA- 

KUOT MONGOLŲ

Hailar, Manchukuo, liep. 
13. —Japonų karininkai pa
sakoja, būk jie “laimėję” 
oro ir sausumos mūšius 
prieš Sovietų ir Išlaukinės 
Mongolijos karo jėgas per 
paskutines 6 savaites palei 
Chalka upę. Japonai giria
si, būk tuo laiku jie nukir
tę žemyn “400 sovietinių or
laivių.” Jie sako, kad vienu 

I kartu 400 sovietinių tankų 
I kontr-atakavę japonus, bet, 
girdi, japonai vis tiek “lai
mėję.”

(Šiuos japonų blofus 
“Laisvė” spausdina tik pa
rodyt, kad jinai nieko ne
slepia. Bet patys ameriko
nų korespondentai prie Ja
ponijos armijos rašo, jog Mongolijos gynėjų.)

Žinios iš Lietuvos 
l \

Žemaičių Plentas
Kaunas. —Liepos 9 d. iš

kilmingai atidarytas naujas 
Žemaičių Plentas. Jį apva
žiavo p. Smetona ir, kiti vy
riausybes nariai.

Biznierių Suvažiavimas
Palanga. —Čia įvyko Lie

tuvos verslininkų-biznierių 
suvažiavimas. Daly vavo 
keli tūkstančiai verslininkų.

Kooperatininkai
Alytuje įvyko šventė ke-

NEGRAI NEIMA PALOCIAUS, KURĮ JIEM 
SIŪLĖ TURTUOLE PONIŠKOJ KOLONIJOJ

Newport, Rhode Island. 
—Turtuolė Angela C. Kauf- 
manienė įsižeidė, kad negrų 
dvasiškis Father Divine, ar
ba “Dieviškas Tėvas,” at
metė jos “malonę.” Jinai 
siūlė savo palocių, vertą 
$175,000, perleist tam dva
siškiui, kad jis ten įsitaisy
tų naują “dangų” saviem 
tautiečiam.

Father Divine šaltai tele
grama atsakė į tą pasiūly
mą; sako, “pažiūrėsime.”

Kaufmanienė pirmiau no
rėjo paverst savo palocių į 
naktinį kliubą su svaiginan
čiais gėrimais. Dėl to suju
do kiti turčiai kaimynai, 
daugelis aukštosios klasės 
išdykėliai. Jie nenorėjo, 
kad tarp jų palocių atsida
rytų alkoholio biznis; todėl 
jie paveikė miesto valdinin
kus, kad neduotų Kaufma- 
nienei leidimo pardavinėt 
alkoholį jos planuojamame

USA Turi Galingiausią 
Mažą Orlaivio Mo

torą Pasaulyje
Washington. — Oficieriai 

Amerikos orlaivyno korpu
so ištyrė naujai pastatytą 
nedidelį motorą kariniams 
orlaiviams, ir atrado, jog 
tai galingiausias mažas mo
toras pasaulyje. Jį išrado 
Pratt and Whitney kompa
nijos inžinieriai.

Tas nedičkis motoras tu
ri 18 cilinderių ir gali grei
tai varyt mažą karinį lėk
tuvą 3,000 valandų be susto
jimo su tiek kuro, kiek toks 
lėktuvas gali neštis. Jis tu
ri “kelis sykius po 400 ark
lių pajėgų.” 

tai yra tik japonų pasaka.)
Nors japonai dar ir taip 

giriasi, bet jų komandieriai 
sako, kad jie nebandys to
liau skverbtis į Liaudiškąją 
Išlaukinės Mongolijos Res
publiką. (O tai reiškia, kad 
jie jau gana gavo į kailį 
nuo Sovietų ir Išlaukinės

liolikos tūkstančių Lietuvos 
kooperatininkų.

ANGLĮ! VALDŽIA ATSISAKO PAAIŠ
KINT, KADA JI GINTU LENKIJĄ 

---------------------------------------------------------------E ________

Stato Naują Gelžkelį
Kaunas. — Darbo Talka 

smarkiai stato Šventosios 
geležinkelį ir Raudonės til-

Lietuviai Geri šauliai
Luzerne, Šveicarija.—Čia 

įvykusiose pasaulinėse šau
dymo lenktynėse, šaudyto
jų iš Lietuvos “tymas” lai
mėjo antrą vietą.

naktiniame kliube.
Tada Kaufmanienė sugal

vojo atkeršyt pasipūtėliam 
kaimynam; o geriausias 
kerštas, jos manymu, tai 
užleist savo palocių religi
niams negrams kaip “dan
gų.” Jie čia sugužėję gie
dotų, šūkautų: “Father Di
vine yra mūsų dievas!” ir 
taip “puldytų” gyvenamąją 
vietą išdidžių baltųjų ponų, 
—taip Kaufmanienė roka- 
vo.

Bef jos planas iškriko.
Ne tik Father Divine, bet streikierius, pikietuojančius 
vietiniai negrų dvasiškiai Ellisono kasyklą Stanfille; 
paniekino tos ponios suma- vieną streikierį 
nymą. Pastarieji sako, jog 
Kaufmanienės planas būtų 
provokacija prieš negrus 
Newporte.

Dėl tokio 
Kaufmanienei 
nervai suiro,
lovoj kaip ligonė.

nepasisekimo 
dabar net 

ir jinai guli

Daugiau Kaip 3 Biliūnai 
Dolerių Kariniams 
Anglijos Reikalams
London. — Anglijos karo 

ministerija reikalauja, kad 
seimas paskirtų dar $370,- 
000,000 kariniams reika
lams per metus, ypač lė- 
špms, J<urios reikalingos 
įvedimui verstinai tarnybai 
armijoj. Tai būtų jau 3 bi- 
lionai ir 320 milionų 
rių karinių Anglijos 
dų per vienus metus.

dole- 
išlai-

MILŽINIŠKAS PIETŲ PO
LIAUS PLOTAS PRIJUN

GIAMAS PRIE USA

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas siunčia ko
misiją į Pietų Poliaus mil
žinišką sritį, oficialiai pri
jungt ją prie Amerikos. Ta 
amžinos žiemos sritis yra 
turtinga žibalu-aliejum ir 
anglies sluoksniais. Ją atra
do ir ištyrė Amerikos ad
mirolas Byrd.

Mergina Nušovė Mylėtini 
“Kaip Kokį Šunį”

Dover, Delaware. — Val
džios prokuroras teisme 
kaltina Isabel. Donovanaitę, 
18 metų, kad jinai miške 
automobilyje “nušovė kaip 
kokį šunį” savo vaikiną V. 
Webbą, 19 metų.

Isabella tvirtina, kad jis 
pats nusišovęs. Vaikino 
motina liudija, kad Isabel
la sykį pirmiau užpuolė žir
klėmis nudurt tą vaikiną.

Vaikinas buvo pašalpinis 
CCC darbininkas. Jo mer
gina reikalavo, kad jis tuo- 
jaus ją vestų; bet jis saky
davo, palauk; kai gausiu 
kokį tikrą darbą, tada su
situoksime.

Kentucky Milicija Nušo
vė Mainierį; Sužeidė Ke

lis Kitus Streikierius
Harlan, Kentucky. — Gu

bernatoriaus Chandlerio at
siųsta milicija su tankais ir 
kulkasvaidžiais užpuolė

nušovė ir 
šešis sužeidė. Milicininkai 
stengėsi praleist darban 
skebus. Sužeistas ir vienas 
milicininkas.

Mainieriai gynėsi, net šau
tuvais, bet milicija paėmė 
viršų.

Gubernatorius, tačiau, rei- 
I kalauja patraukt teisman 
Wm. Turnblazerį, ir kitus 
vadus CIO Jungtinės Mai- 
nierių Unijos apskrities. Jis 
kaltina tik streikierius už 
šį kruviną susikirtimą.

Jaunas Žmogžudis Prašosi 
Teismo JĮ Nunuodyt

Phoenix, Arizona. — Čia 
teisiamas Robertas Bur
gunder, kad apiplėšė ir nu
žudė du automobilių parda
vinėtojus. Tėvas ir motina 
to žmogžudžio, 22 metų am
žiaus vyruko, paršo teismą 
nesmerkt jų sūnų mirt. Bet 
pats sūnus sako, kad neno
rįs daugiau gyventi, ir pra
šo numarint jį nuodingomis 
dujomis. Taip Arizonos 
valstijoj yra nuodijami nu- 
smerkti žmogžudžiai.

teismas dovanotų 
šiam žmogžudžiui, 
tektų visą amžių

gyvybę 
tai jam 
kalėti; o to jis bijąs labiau, 
negu greitos mirties.

z Robertas Burgunder, ta
čiau, tvirtina, kad “ne jis,” 
o jo sėbras nušovęs du au
tom o b ilių pardavinėtojus. 
Sėbras pabėgęs. Bet Ro
bertas atsisako išduot 
vardą.

Ruoškimės pne va
sarinių parengimų 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau-' 
dies dienraščiui.

London. — Kai kurie de- v 
mokratiniai Anglijos seimo 
atstovai ir darbiečiai statė 
klausimus ministeriui pir
mininkui N. Chamberlai- 
nui: Ar Anglios valdžia ma
tys reikalą veiksmais prie
šintis Hitleriui, jeigu jis ga
bens kanuoles ir nazių. ka
riuomenę į Danzigo kraštą, 
ir taip apčiuopiamai reng- 
sis prijungt Danzigą prie 
Vokietijos? Jie reikalavo, 
kad Anglų valdžia atsaky
tų, kada ir kokiose apysto- 
vose Anglija eitų gint Dan
zigą ir Lenkiją nuo Hitle
rio. .

Premjeras Chamberlain 
atsakė, kad jis negalįs eit į 
“tokias smulkmenas;” sako, 
užtenka to, ką jis bendrai 
pasakė apie Danzigo ir Len
kijos gynimą praeitą pir
madienį.

Keli darbiečiai reikalavo, 
kad valdžia parodytų, ko
kius naujus pasiūlymus ji
nai duoda Sovietam dėlei 
bendro apsigynimo sutar
ties. Ministeris pirminin
kas Chamberlain atsakė, 
kad dabartiniu laiku “nepa-"~ 
tartina būtų” atidengti to
kius jo valdžios pasiūlymus.
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Šniukšto Leach’o “Liudiji
mai” prieš H. Bridges’?
San Francisco, Calif. — 

Tebeina tardymai Harrio 
Bridgeso, CIO unijų vado 
vakariniame Amerikos pa
kraštyje. šių unijų priešai 
stengiasi, kad Bridges būtų 
deportuotas atgal į Austra
liją, kaipo įtariamas “ko
munistas,” neturintis Ame
rikos pilietybės.

Dabar prieš Bridgesą 
“liudijo” šnipas J. L. Leach. 
Jis pasakojo, kad andai 
pats buvęs komunistų orga
nizatorium • Los Angeles 
mieste; tai, girdi, aš tada 
pasidarbavau, kad Bridges 
“buvo išrinktas į valstijinį 
komunistų centro komitetą 
Californijoj.” Pasak Leach-’ 
o, tuomet Bridges vadinosi 
‘Rossi.’ Leach prisiekė, būk 
Bridges “tikrai buvęs Ko
munistų Partijos nariu” 
1936 m. - . ;

Tas šnipas Leach pirmiau 
važiavo į Washingtoną liu
dyt kongresinei Dieso ko
misijai, tyrinėjančiai vadi
namus “prieš-amerikinius 
judėjimus.” Washingtone 
Leach susiriesdamas provo- 
k a t oriškai melavo prieš 
“raudonuosius” ir pasirodė 
fašistų • įrankis prieš orga
nizuotus darbininkus.

Clodul, Mare, Rumunija. 
—Prekinis traukinys kirto 
į kitą, medinį traukinį, pil
ną kareivių. Mažių mažiau
siai tapo užmušta 22 asme
nys. Bet pagal kai kuriuos 
pranešimus nelaimėje žuvę 
iki 100 žmonių.
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Bastilija
Liepos 14-tą dieną sukanka lygiai 150 

metų nuo Bastilijos paėmimo. Bastilijos 
paėmimas buvo faktinai pradžia Didžio
sios Prancūzų Revoliucijos, kuri prasi
dėjo 1789 metais Ir tęsėsi per kelis de- 
sėtkus metų. Leninas sakė, jog Prancū
zų Revoliucijos buvo tokia didelė įtaka į 
pasaulio gyvenimą, “kad visas devynio
liktasis šimtmetis, tas šimtmetis, kuris 
žmonijai davė kultūrą ir civilizacijų, pra
ėjo po įtaka Prancūzų Revoliucijos.”

Didžioji Prancūzų Revoliucija atvedė 
prie to, kad tūlą laiką tarpe Francijos ir 
Rusijos rubežium buvo Nemunas, kad 
1812 metais Napoleono galingoji armija 
tiltais peržengė Nemuną į Lietuvą ir nu- 
maršavo besikaudama su rusais net į 
Maskvą.

Kas Gi Buvo Bastilija?
Bastilija tai buvo Francijos tvirtuma, 

Paryžiuje, ant vieno jo kalnų. Dar ketu
rioliktame šimtmetyj Francijos karalių 
valdžia pastatė viduryj Paryžiaus iš sto
rų mūro sienų tvirtumą. Bastilijos sie- 
nos buvo iki 14-kos pėdų storio; stačios, 
aukštos, su bokštais. Sienose įtaisytos 
specialės šaudyklės ir virš sienų stovėjo 
daug kanuolių. Bastiliją būdavo j o apgy
nimui Paryžiaus nuo svetimų priešų, nuo 
užpuolimų. Aplinkui jos sienas buvo iš
kasta gilus griovys, kuris turėjo 25 pė
das pločio ir pripildytas vandens. Bastili
ja buvo galinga ir nepaimama.

Metai bėgo, keitėsi gyvenimas, viešpa
taujanti karaliaus valdžia, dvarponija 
ir kunigija vis daugiau spaudė Franci
jos darbo žmones ir naujai besivystan
čią pirklių—buržuazijos klasę. Kas tik 
buvo pažangaus, progresyvio, tas susi
laukė persekiojimo. Karaliaus, dvarpo
nių ir kunigijos valdžia trukdė progresą. 
Bet gyvenimas vertė darbo liaudį ko
voti. Skleidėsi Volterio, Joan Russo, Mo- 
rellio, Mabli, Prudono, De B ruso ir kitų 
naujas mokslas. Karališka valdžia gau
dė priešus senos tvarkos ir metė už Bas
tilijos storų sienų. Kas ten jau pateko, 
tai neturėjo vilties pamatyti pasaulį, nes 
be karaliaus leidimo nei vieną kalinį ne
paleisdavo iš tvirtumos. Bastilija virto 

•karaliaus ir jo senos baudžiavinės tvar
kos saugotoja. Už Bastilijos sienų mirė 
geriausi Francijos sūnūs ir dukros! Bas
tilija buvo centras kančių. Bastilija bai
si!

Bet ji liaudies kovų negalėjo sulaikyti. 
Darbo žmonės, buržuazija, kuri tais lai
kais siūlė progresyvę sistemą, palyginus 
jos tvarką su sena feodalų tvarka, ruo
šėsi mirtinoms kovoms. Karalius ir jo 
patarėjai buvo priversti sušaukti Fran
cijos liaudies atstovų suvažiavimą. Ten 
kilo kovos. Paryžiaus liaudis stojo at
stovų pusėn ir liepos 14 dieną, 1789 me
tais šturmu paėmė Bastiliją, paleido po
litinius kalinius, į kelias dienas su žeme 
sulygino tą absoliučios monarchijos ka
lėjimą.

Liepsna Plečiasi
Bastilijos paėmimas, tai buvo pradžia 

Didžiosios Prancūzų Revoliucijos. Pa
vergtos liaudies sukilimas sparčiai plė
tėsi visoj Franci j o j. Visuose miestuose 
sukilo darbininkai, amatninkai, pirkliai. 

. Dvarus ir valstiečių ūkius apėmė bau
džiauninkų sukilimų gaisras. Pleškėjo 
ponų palociai. Karališka giminė ir dvar
poniai, grafai ir baronai skubinosi į už-

sienius. Buržuazija, pasiremdama revo
liucijos masėmis, paėmė į savo rankas 
galią. Buržuazinė revoliucija laimėjo.

Karalius Liudvikas šešioliktasis susiri- 
■ šo su kitų šalių karaliais. Rusijos ka

ralienė Katrė Antroji įsakė savo atsto
vui Francijoj išduoti Francijos karaliui 
ir jo giminei pasportus įvažiavimui į 
Rusiją. Bet liaudis sučiupo bėgantį ka
ralių, karalienę ir jų artimus. Atidengė 
jų suokalbius prieš Franci ją ir nukirto 
karaliui ir karalienei galvą.

Tartum visa Europa pasiuto. Prūsija, 
įvairios vokiečių kungaikštystės, Austri
ja, Hollandija, Sardinija, Anglija, Bel
gija, Ispanija ir kitos šalys pradėjo puo
limą nt Francijos. Prasidėjo revoliuci
niai karai. Po karaliaus nužudymo prie 
valdžios atsistojo revoliucionieriai—ja- 
kobiniečiai, atstovaują smulkią buržua
ziją, demokratiją, amatninkus, darbinin
kus ir valstiečius. Jų priešakyje buvo 
gabūs vadai: Maratas, Robespierre, He
bert ir kiti.

Francijos revoliucinė liaudis stojo ap
gynimui savo tėvynės ir užkariavimų. 
Nepaisant, kad viduj pasireiškė nemažai 
išdavikų, Francijos armija atrėmė vieną 
po kito užpuolikus, sumušė juos ir įžen
gė į kitas šalis. . Kitų šalių valstiečiai 
(baudžiauninkai) išgirdę, kad Francijoj 
revoliucija, kad ten naikinama baudžia
va, jie kėlė maištus, sukilimus ir laukė 
francūzų ateinant. Todėl kur tik Fran
cijos armija įžengė, ten ji buvo perga
linga, nes jai padėjo baudžiauninkai.

Anglija ir jos talkininkai puolė ne 
vien iš lauko pusės Francijos demokra
tinę revoliuciją, bet susirišo su stam
biąja, turtingąja Francijos buržuazija, 
karaliaus giminėmis ir kunigija. Suo
kalbininkams pavyko nužudyti liaudies 
draugą Maratą, o Francijos stambiai 
buržuazijai nuversti Robespierre valdžią 
ir jam nukirsti galvą. Su tuo prasidėjo 
stambios buržuazijos viešpatavimas, ku
ri siekė įvairiais būdais sutrempti de
mokratinius francūzų liaudies siekius, 
prasidėjo užpuolimai ant kitų šalių tiks
lu jas pavergti. Francijos stambioji 
buržuazija iš pradžios padėjo direkto
rium, paskui konsulu generolą Bonapar
tą Napoleoną, o vėliaus ir imperatorium 
paskelbė. Napoleonas vertė kitų šalių 
karalius ir į jų sostus sodino savo gi
mines ir generolus. Prasidėjo kitų kraš
tų pavergimo karai, kurie atvedė Napo
leoną prie karo su Rusija 1812 metais, 
kur bilvo užduotas jam mirtinas smūgis. 
Napoleono pralaimėjimą Rusijoj sekė su
kilimų banga jo pavergtų kraštų—Ispa
nijos, Italijos, Austrijos, Vokietijos ir ki
tų. Kovos baigėsi 1815 metais Belgijoj, 
prie Waterloo, kur galutinai buvo su
mušta Napoleono armija.

Revoliucijos Vaisiai
Nors Francijos demokratinė revoliu

cija buvo nugalėta, nors ten įsigalėjo 
stambi buržuazija, kuri, siekdama pa
vergimų kitų kraštų per ilgus metus 
purtė Europą karais, o galop ir pati pra
laimėjo, nors vėl buvo Bourbonų karalių 
dinastija grąžinta ant sosto, bet Franci
joj jau negalėjo grįžti karaliaus neribota 
galia, baudžiava ir pirmesnis nežmoniš
kas dirbančiųjų išnaudojimas. Leninas, 
analizuodamas Didžiosios Francūzų Re
voliucijos įvykius, rašė:

“Kiekvienas sąmoningai imąs istoriją, 
pasakys, kad nors Francijos Revoliuciją 
sumušė, bet vis vien ji pergalėjo, todėl, 
kad ji visam pasauliui suteikė tokius pa
matus buržuazinės demokratijos, buržu
azinės laisvės, kurie buvo jau nesunai
kinami.”

Francijos Revoliucija sukratė seną 
pasaulį taip, kad jis jau negalėjo atsi
peikėti. Valstiečių sukilimai pleškėjo, 
kaip gaisras, feodalizmo tvarka degė, 
kaip senas laužas. Francijos revoliuci
jos obalsiai virto obalsiais visos pažan
giosios žmonijos. Organizavosi naujos 
organizacijos, plėtėsi sukilimai Vokieti
joj, Italijoj, Rusijoj ir toje pat Francijoj 
1830, 1840 ir 1871 metais naujos revo
liucijos iškilo, kurios galų gale nušlavė 
karalių dinastijas.

Didžiosios Francūzų Revoliucijos 150 
metų sukaktį mini visa pažangioji žmo
nija. Ypatingai Francijoj ruošiasi iškil
mingai paminėti 150 metų Bastilijos pa
ėmimo sukaktį. Ruošiasi visi. Francijos 
liaudis ruošiasi, kad paminėti tas gar
bingas savo tradicijas, kurios ne vien

Andai New Yorke buvo paskelbta, jog reikalinga 
miestui 58 šoferiai; prie darbo biuro, todėl, susi

rinko apie 6,000 aplikantų, norinčių gauti 
tas vietas.

Turistus Galima Išdeportuoti, Jeigu Į 
Paskirtą Laiką Jie Neišvažiuoja

T

Kova už Laisvę, Kova 
už Lietuvą

Immigracijos įstatymas ap
rūpina įleidimą svetimtaučių, 
kurie nori aplankyti Jungt. 
Valstijas “biznio ar pasilinks
minimo” reikalais. Jiems pa
vėlinta atvykti į šitą šalį ant 
paskirto laiko ir juos neliečia 
kvotų reikalavimai. Įstatymas 
nenustato, kiek turistu ar sve- 7 V
čių bus įleista. Bet kuomet 
svečias neišvažiuos iš Jungt. 
Valst. jo laikui išsibaigus, jis 
tapsta ateivis, kuris randasi 
šioje šalyje nelegaliai, ir jį ga
lima išdeportuoti, kuomet tik 
bus susektas.

Šiuom metu sulauksime 
daug svečių iš užsienio, nes 
Pasauline Paroda New Yorke, 
ir Auksinių Vartų Tarptau- 
tiška Paroda San Francisco 
mieste juos pritrauks. Svarbu 
yra, kad šitie svečiai ir jų 
Amerikoje gyvenantieji drau
gai suprastų įstatymą, kuris 
liečia laikinus įleidimus į 
Jungt. Valst. Per daug žmo
nių tiki, kad turistas gali čio- 
nais pasilikti nuolatai, ypatin
gai jeigu jis čia randa darbą; 
ir užsidirba ant užlaikymo. 
Toli nuo teisybes. Immigraci
jos įstatymas aiškiai draudžia 
laikiną (temporary) svečią 
pamainyti jo laikiną stovį į

ištiestoms rankoms laukia tu
ristų ypatingai iš Amerikos. 
Jie maloniai priimti ir pavė
linti keliauti per svetimas ša
lis be mažai suvaržymų. Sulig 
immigracijos statistikų 1937 
metams, daugiau kaip 390,000 
Amerikos piliečių aplankė Eu
ropos šalis 1936 m. praleisda
mi $594,000,000 užsienyje. 
Daug mažiaus svečių atvyks
ta į Jungt. Valst. Tarpe liepos 
1 d., 1934 m. ir lapkričio 24 
d., 1938 m., 217,824 svečiai į- 
leisti per New Yorką — mūsų 
svarbiausias įvažiavimo uos
tas. Nuo 50 iki 60 tūkstančių 
svečių atvyksta į šią šalį į me
tus.

Nesenai buvo padaryti skun
dai, kad daug ateivių peržen
gia immigracijos įstatymą 
gaudami svečių vizas ir pasi
likdami čion nuolatai. Atsaky
damas į tą skundą, Immigra
cijos ir Natūralizacijos Komi- 
sionierius nurodė, kad nedau
giau kaip 4,226 iš 217,824 
svečių įleista per Ellis Island 
tarpe liepos 1 d., 1934' m., ir 
lapkričio 24 d., 1938 m. pasi
liko čion nelegaliai. Jis taipgi 
pranešė, kad galimas daiktas, 
kad nors kiek iš šitų 4,226 ap-

Betono ir plieno linijos yra 
neįveikiamos, kada jas gina 
laisvi krašto žmonės. Bet kai 
trūksta laisves, vienybes ir 
ryžtingumo, nebeatlaiko ir jos. 
Todėl kiekviena gynimosi li
nija turi būti grindžiama 
laisve, ir tik ant šitokio pa
mato tiesiamos betono ir plie
no linijos gali garantuoti kraš
to nepriklausomybę, laiduoti 
tautos egzistenciją. Mažiems 
kraštams, neskaitlingoms tau
toms trūksta savo sienų apsau
gai betono ir plieno, šitas trū
kumas turi būti atsvertas vie
nybe, laisve, ryžtinga ir nuo
seklia užsienio politika, kuri 
patikrintų mūsų sienų taiką ir 
ramybę, o kritiškomis valan
domis neabejotiną paramą.

Todėl kova už laisves yra 
kova už Lietuvos nepriklauso
mybę, už Lietuvos gynėjų su
telkimą, už vienybę visų, kam 
brangus mūsų krašto savaran
kiškumas, kas ryžtasi kovai 
už lietuvių tautos ateitį, už 
mūsų žemės neliečiamybę.

Šitos kovos ir siekimų aky- 
vaizdoje iškyla svarbus šios 
dienos uždavinys — tai poli
tinių kalinių išlaisvinimas, ko
va už jų amnestiją, šios die-
nos šviesoj politkalinių amnes
tija įgyja svarbios politines 
reikšmės, tampa svarbiu poli
tiniu aktu, kuris eilėj kitų 
klausimų, vedančių prie mūsų 
krašto atsparumo sustiprini
mo, užima vieną iš pirmųjų 
vietų. Jo išsprendimas turi rū
pėti ne yien humanistams, bet 
visiems tiems,' kurie nori ko
voti, bet ne kapituliuoti prieš 
gręsiančius mūsų šaliai pavo
jus. Į amnestiją negalima 
žiūrėti, kaip į siaurą humaniz
mo pasireiškimo aktą, kuris 
atneš laisvę keliems 'šimtams 
kalinamųjų. Amnestija, atver
dama vartus šitiems keliems 
šimtams pasirįžėlių, bus sti
prus akstinas lietuvių tautos 
vienybei, pagrįstai plačios 
laisves pamatais,, bus visų Lie
tuvos gynėjų pirmas realus so
lidarumo pasireiškimas. Polit
kalinių amnestijos reikalas 
yra ne kurios nors partijos, 
ne kalinamųjų giminių ir ar
timųjų reikalas, bet viso mū-

reikalas.
Taip klausimą stato ir pla

tūs Lietuvos gyventojų bei A- 
merikos lietuvių sluoksniai. 
Visur, kur tik įvyko susirin
kimai, Žemaitijoj ir Suvalki
joj, šiaurės Lietuvoj, apskri
ties centruose ir užkampiuose, 
visur Lietuvos piliečiai reika
lavo amnestijos.

Deja, ne taip stato klausimą 
naujoji vyriausybė. Iš spaudos 
ir atskirų ministerių pareiški
mų matyt, kad naujoji vy
riausybė, nuorėdama atsikra
tyti to “įkiraus” klausimo, 
bet visuomenės verčiama ren
giasi išleisti kalinius-ligonius. 
Į skaitlingus visuomenės rei
kalavimus kaikurie vyriausy
bės nariai nurodo esą tarp
tautinės sąlygos nepalankios 
visuotinai amnestijai. Atvirai 
kalbant, šitie nepriklausomos
Lietuvos vyriausybės nariai bi
josi visuotina amnestija suer
zinti hitlerišką Vokietiją. Bet 
kiekviena valanda, kiekviena 
diena rodo,, kad beslenkančią 
rudąją bangą iš Vakarų bus 
galima užtvenkti ne nuolaido
mis arba vergišku nusižemini
mu, o rįžtingai stojus petys į 
petį visiems už savo šalį ir jos 
liaudį. Todėl sprendžiant 
klausimą apie amnestiją hau-
joji vyriausybė turi išeiti tik iš 
Lietuvos, mūsų tautos, laisvės 
ir nepriklausomybės reikalo. 
O mūsų tautos laisvė ir vie
ningumas, mūsų šalies nepri
klausomybė reikalauja, kad 
rįžtingiausi ir drąsiausi sūnūs 
būtų išlaisvinti iš niūrių kalė
jimų požemių.

( •Darbininkų ir Valstiečių Jaunimas”)

Cechai Boikotavo Gatveka- 
rius prieš Nazių Sauvalių'
Bruenn mieste, buvusioj 

Čechoslovakijoj, cechai gy
ventojai per tris dienas 
boikotavo gatvekarius, ne
važiavo jais, protestuodami, 
kad naziai atėmė iš cechų 
savivaldybę. G a t v e k a rių 
įplaukos dėl to per tas tris 
dienas nupuolė daugiau

sų krašto, visos mūsų tautos kaip 75 procentais.

Francijoj padarė galą' žiauriajai bau
džiavai, bet ir kitose šalyse priartino jos 
galą. Ruošiasi ir valdžia, kad paminė
jus pergalingas tradicijas Francijos re
voliucinės armijos prie Valmy ir Wat- 
tignies, kur buvo skaudžiai supliektos 
interventų jėgos. Mes mūsų dienraštyj 
“Laisvėj” per virš mėnesį laiko spaus
dinome bruožus iš Francijos revoliuci

immigrant© stovį. Tokia per
maina galima tik, kuomet sve
čias apleidžia Jungt. Valst. ir 
kreipiasi prie Amerikos kon
sulo užsienyj dėl reguliariškos 
immigracijos vizos, ir jam pa
siseka išgauti tokią vizą, kad 
jis galėtų vėl grįžti į Jungt. 
Valstijas ir būti įleistu nuola
tinių! apsigyvenimui. Kuomet 
svečias šioje šalyje randa dar
bą, tas permaino tą stovį, pa
gal kurio buvo įleistas, ir jį 
galima išdeportuoti.

Svetimi svečiai įleisti neil- 
giaus vieniems metams. Jie tu
ri patenkinti immigracijos vir
šininkus, kad jie atvyksta biz
nio arba pasilinksminimo rei
kalais, ir kad jie turi užtekti
nai pinigų savo norams. Nėra 
paskirta, kiek pinigų kiekvie
nas privalo turėti. Bet papras
tai jis privalo turėti daugiau 
pinigų jeigu jis nepažįstamas 
šioje šalyje, mažiau jeigu tu
ri giminių arba artimų drau
gų, su kuriais jis apsistos bū
damas Jungt. Valst. Legalis 
užsieninis pasportas yra sve
čiui svarbiausias dokumentas. 
Privalo turėti sugrįžimo lai
vakortę.

Kuomet svečias priverstas 
I pasilikti Jungt. Valst. ilges
niam laikui negu pažymėta 
ant jo vizos, jis gali prašyti 
pailginimą jo laiko. Turi iš
pildyti aplikaciją form 639, ir 
pasiųsti ją immigracijos virši
ninkui tame uoste, į kurį at
vyko, nemažiaus 15 dienų ir 
ne ilgiaus 30 dienų prieš pa
skirta dieną jo atvažiavimo.

Nedaug Svečių Atvykta į 
j Jungt. Valstijas

Daugumas Europos šalių su

leido Jungt. Valstijas be for- 
mališko pranešimo immigraci
jos tarnystei.

FLIS

Cechoslovaky Ex-Pre- 
zidento Brolis Abe
joja apie Naziy Karą
New York. — Iš Europos 

atplaukė Vojta Benes, bro
lis buvusio Čechoslovakijos 
prezidento. Į laikraščių re
porterių klausimus, ar bus 
karas dėl Danzigo, Benes 
atsakė, kad toks karas ly
giai galės įvykti ar neįvyk
ti. Jis, tačiaus, pareiškė, 
jog Danzigo klausimas, ga
lų gale, bus išspręstas per 
prievartą, o ta prievarta 
galės būt karinė arba dva
sinė (kaip kad nazių grą- 
sinimai ir blofai).

Vojta Benes mano, kad 
Anglija parems Lenkiją, 
jeigu Hitleris karu užpuls 
Danzigą. Bet jis patyręs, 
kad Vokietijos žmones ab- 
elnai nenori karo.

V. Benes su žmona pabė
go iš Čechoslovakijos nuo 
persekiojimų iš nazių pusės. 
Jis duos prelekcijas eilėje 
Amerikos miestų. V. Benes 
tikisi, kad, galų gale, vėl 
bus atsteigta Čechoslovaki- 
ja kaip nepriklausoma ša
lis.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Aš atvykau į Jungtines 
Valstijas kaipo svečias spa
lių mėnesį, 1923 metais ir 
pasilikau čionai gyventi. Ką 
aš turėčiau daryti, idant 
gavus pilietines popieras?
Atsakymas

Visi žmonės, kurie . nele-

gališkai pribuvo į Jungtines 
Valstijas po birželio 3 d.,. 
1921, negali gauti pilietinių
popierų. Jie pirma turi ap
leisti šią šalį ir paskui vėl 
legališkai įvažiuoti, jeigu 
nori tapti piliečiais.

Bet šiuo tarpu į Kongre
są yra įneštas bilius, vadi
namas Bill H. R. 3215, ku-

jos po antrašte “Aušra Vakaruose” ir 
manome, kad nors šiek tiek praskleidė
me uždangą į Francūzų Didžiąją Revo
liuciją.

Francūzų Didžioji Revoliucija buvo 
pradžia feodalizmo pabaigos. Na, o Di
džioji Spalių Revoliucija Rusijoj—pra
džia kapitalizino viešpatavimo pabaigos. 
Kas to nežino, tas nieko nežino.

ris reikalauja, kad visi žmo
nės, kurie pribuvo Ameri
kon prieš liepos 1, 1924, bū
tų paskelbti legališkais šios 
šalies gyventojais ir galėtų 
gauti pilietines popieras. 
Atstovų Butas šį bilių jau 
priėmė, bet Senatas dar nė 
nesvarstė.
Ateivių Gynimo Komitetas
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Gamtinės Chiny Rykštės Plaka Japonus Baisūs SkaičiaiDanzigo Istorija
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- a** >Japonai tikėjosi užka
riaut visą Chiniją jos pa
čios kaštais. Japonai manė 
sau: Užvaldydami didoką 
Chinijos plotą, imsime sau 
iš jo grūdus ir kitus ūkio 
produktus, išnaudosime ten 
chinų kasyklas ir kitus 
gamtinio turto šaltinius, ir 
taip galėsime užimt visą ša-

Japonam todėl atrodė, 
jog karas prieš Chiniją to
liau vis pigiau jiem atsiei
siąs. Bet Chinijoj jie susi
dūrė su gamtos rykštėmis, 
tokiomis kaip skėriai-šaran- 
čiai, cholera, pot viniai, mi
lionai milionų bjaurių uodų- 
moskitų. Tos gamtinės plė- 
gos daug japonams lėšuoja, 
labai vargina juos ir ardo

BARANČIAI
Šią vasarą skėriai-šaran- 

Čiai apgulė didžiulius laukų 
ir daržų plotus vietose, ku
rias japonai yra užėmę. Jei
gu bus leista tiem vabz
džiam nuėst javus ir daržo
ves, tai ką ės patys japo
nai? Reikia tad pradėt ka
rą ir su šarančiais, ne chinų 
naudai, bet pačių japonų. O 
nukąriaut tokias armijas 
šarančių nelengvas darbas. 
Tai dabar ir matomi štai 
kokie reginiai chinų lau
kuose :

Japonų kareiviai, apsivil
kę guminiais drabužiais, už
sidėję ant veidų kaukes- 
maskas apsaugai nuo nuo
dingų dujų bei gesų, ata
kuoja sąrančius laukuose 
kariškais pabūklais: iš tam 
tikrų prietaisų leidžia nuo
dingas dujas ir iš liepsnos
vaidžių purkščia degantį 
gazoliną ant šarančių. Daž
nai vienu pradėjimu japo
nai turi apipilt gazolinu iš
tisas ketvirtaines mylias 
ploto ir padegt gazoliną, 
kad sunaikint šarančių 
knibždynus. Bet ir po to 
kartais žemėje lieka šaran
čių perų. Todėl japonai tu
ri tokias vietas užleist dar 
nuodingomis arseniko dujo
mis. O nuo šių dujų nuken
čia ir žmonės, ne tik chinai, 
bet ir patys japonai. Jos pa
vojingos pačiai žmogaus 
gyvybei.

Na, viename plote jau iš- 
terioti šarančiai, bet kiek 
palaukus, žiūrėk, atlekia 
debesys naujų šarančių, ir 
viską nuėdą laukuose, dar
žuose, pievose ištisoj apy-

uodai apgula japonų karei
vius bemiegančius naktimis, 
nežiūrint įvairių apsaugų 
nuo uodų; savo “snapais” 
tie uodai ir pro drabužių 
siūles pasiekia kūną. Tai 
daugelis japonų kareivių 
pabudę jau ir vaikščioja su 
ištinusiais sąnariais ir pa
putusią oda.

Japonai del to įvairiose 
fronto vietose buvo privers
ti visai panaikint būrius sa
vo raitarijos (kavalerijos). 
Nes uodai ten būtų užpjo
vę jų arklius. Bilionai uodų 
apipuldavo arklius ir iš
čiulpdavo bei užnuodydavo 
jų kraują; taip šie nelai
mingi gyvuliai ir stipdavo.

Bet chinų jaučiai, kar
vės ir kiti gyvuliai daugiau 
apsipratę su “saviškiais” 
uodais, užsigrūdinę prieš 
juos; todėl chinų gyvuliams 
uodai nėra taip pavojingi.

Japonų komandieriai pa
dalino savo kareiviams mui
lą užtaisytą tam tikrais 
chemikalais, kaip labai ne
malonu uodams. Tuo muilu 
išsitepa japonų kariai, ale 
vis tiek daugelis uodų ata
kuoja japonus, nepaisydami 
šio muilo.

Daugiausia pavojingų uo
dų prisiveisia pavasariais ir 
laike vasarinių lietų, taipgi 
po upių ištvinimu. Tada 
vietomis atsiranda tokia 
daugybė uodų-moskitų, kad 
jie “tiesiog dangų dengia.” 
Tuomet blogiausia būna su
žeistiems, ligoniams be j 
priežiūros, seniems pavar-' 
geliams ir kūdikiams.

CHOLERA
Cholera nuo senų 

buvo ir tebėra skaudi chi- 
nam rykštė; bet dabar jinai 
sykiu plaka įsiveržėlius ja
ponus. Vien tik nuo japonų 
karo pradžios iki šiol chole
ra išskynė milionus žmonių, 
neaplenkdama ir pačių ja
ponų.

Ypač karas praplatino šią 
maro ligą. Nes karas bai
siai suskurdino gyventojus 
ir užteršė lavonų puvėsiais 
įvairius užkampius ir van-

laikų
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Septtynių pasažierių limozina, gaminta Sovietų Sąjungoj ir išstatyta Sovietų 
Pavilijone Pasaulio Parodoj New Yorke. Tai pirmas Sovietų automobilis atke

liavęs i Ameriką.

Didžiausias Pasaulyje Vanden-
Elektros I Jarbas Sovietuose

VOLGOS UPĖS PERBU- i nuotolyj viena nuo kitos laukinių pievų-stepių, su- 
bus pastatyta keliolika už- ( šnarės laukai auksinių kvie- 

Didžiosios Sovietų upės'tvankų; jos savo ruožtu palčių. Čia sužaliuos sodai, iš- 
Volgos apygardose dabar 
verda dideli statybos dar
bai, rašo “Lietuvos Žinios,” 
liaudininkų dienraštis: Ga
lingi ekskavatoriai — gari
niai kastuvai — ryja žemę. 
1938 metais čia prasidėjo 
statyba Kuibyševo vanden- 

I elektros galingų stočių. Bet 
tai tik pradžia didžio Vol
gos perbūdavojimo plano. ’ lionų kilowattu. 
O jau ir taip dirba desėt-1, ektros g;
kai tūkstančių darbininkų' lowattais-valandomis,

DAVOJIMAS

ir specialistų. Toliau jų 
skaičius dar labai padidės.

“Nuo seniausių laikų upe 
Volga buvo prekybos kelias, 
jungęs Rusijos šiaurę su 

šalimis. Be to, pa
lankai jau 
savo kviečių

rašo kauniškės “Lie-

volgės
garsūs
liais,”
tuvos Žinios:

“Laimingi metai atneš
davo neretai ir gausų der
lių, tačiau atsitikdavo ir at-
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denis. Prie choleros plitimo ™ksciai. Sausra panašiai 
prisidėjo faktas, jog chinai ^alp. mar? lr chol®ro® fpi‘ 

krantu ^emiJ0S> įvairiais laikotar-

UODAI
X

gamtinė japonams 
Chinijoj tai piktieji 

Nuo šių 
chinai,

Kita 
rykštė 
uodai-moskitai. 
vabzdžių kenčia ir 
bet juo labiau japonai.

Daugelis chinų nuo bo
čių-prabočių laikų yra apsi
pratę su tais uodais, užsi- 
.grūdinę-užsiartavoję prieš 
jų įgylimus, sakytum, gam
tiniai įskiepyti atsilaikyt 
prieš ligų perus, kuriais už
krečia šie vabzdžiai. Bet ja
ponams tų uodu gyliai pa
prastai ątneša ligą, o daž
nai ir mirtį.

Šimtais ir tūkstančiais

Tautų Lyga pirm poros 
metų paskelbė tokias bai
sias skaitlines (kaip paduo
da “Lietuvos Ūkininkas”):

1933 metais pasaulyje ba
du mirė 2,300,000 žmonių, o 
1934 m. 2,400,000 žmonių. 
Be to, 1934 m., nepakęsda- 
mi skurdo ir vargo, nusižu
dė 1,200,000 žmonių.

Bet tais pačiais metais 
buvo sudeginta arba pa
skandinta, kaipo “pertek- 
liai”, milionas vagonų kvie
čių, 26 milionai kilogramų

Danzigas buvo įkurtas 
kaip miestas jau daugiau 
kaip tūkstantis metų atgal. 
Tada jis buvo židinys slavų 
kašubų tautos ir lotyniškai 
vadinosi Gedania.

Tais laikais Danzigo sri
tyje nebuvo vokiečių, ir net 
Berlyno apylinkės buvo gy
venamos slaviškų tautų- 
tautelių.

(žymėtina, jog angliškoji 
Stokes enciklopedija, išleis
ta 1914 metais, pirm pasau
linio karo, rodo, jog iki 17 
šimtmečio pabaigos buvo ryžių, 25 milionai kilogra- 
lietuviškai kalbama nuo mų mėsos, 267 tūkstančiai 
Lietuvos rubežiaus iki pat 
Berlyno, ir tik paskui tapo 
įvesta vokiečių kalba kaip 
valdiškai-bendra.)

Danzigo pirmieji valdo
vai buvo pagonys kašubai, 
ir juos katalikiškai apkrikš
tijo lenkai 997 metais.

Toliaus lenkų-mozūrų ku
nigaikštis Konradas atsi
kvietė vokiečius kryžiokus 
“sutvarkyt” Prūsijos gy
ventojus, lietuvius ir slavus. 
Kryžiokai gi, bekrikštyda- 
mi pagonis Prūsų gyvento
jus, ir užvaldė tą kraštą. 
1309 m. kryžiokai vokiečiai 
užėmė Danzigą su lenkiškos 
upės Vislos žiotimis. Jie ir 
išstūmė slavus kašubus iš 
Danzigo ir kitų miestų į 
kaimus.

1450 metais Danzigo kraš
to gyventojai sukilo prieš 
vokiečius kryžiokus; sukilė
liam padėjo sūnus lietuvio 
Lenkijos karaliaus Jogailos, 
Kazimieras. Sukilimas pa
vyko, ir Kazimieras paėmė 
Danziga savo globon. Tada , x
jis suteikė Danzigui konsti-Į vo. 
tuciją kaip laisvam miestui. 
Ta konstitucija lotyniškai 
vadinasi “Privilegiųm Casi- 
meranum.”

Ilgainiui Danzigas, kaipo 
svarbus prekybos centras, 
praturtėjo ir išsiplėtojo. 
Lenkijos - Lietuvos valdžia 
nekliudė jo laisvių. Be kit
ko, Danzigas kalė ir savus 
pinigus, tik su Lenkijos- 
Lietuvos karalių pavidalais.

16-tojo amžiaus viduryje 
dauguma Danzigo gyvento- 

; jų metė katalikystę ir pri- 
! ėmė protestonų tikybą. Bet 
Lenkų karaliai nekliudė 
danzigiečių religijos, nors 
patys buvo uolūs katalikai.

Taip Danzigas buvo lais
vas miestas, globoje Lenki
jos-Lietuvos karalių per 
332 metus, iki pirmojo Len- 

| kijos padalinimo 1772 mė
liais. Tada Danzigas pateko 
• Prūsijos vokiečių valdžion. 
Prūsų karalius pasižadėjo 
gerbt Danzigo laisves, bet 
jis jau 1793 metais panaiki
no Danzigo konstituciją 
kaip nepriklausomo miesto. 
Tik 1797 metais Danzigas 
atgavo savivaldybę kaip 
laisvas miestas, po to, kai 
Napoleonas sumušė Prūsi
jos valdovus vokiečius. Ta-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

vagonų kavos ir 258 tūks
tančiai kilogramų cukraus. 
(Kilogramas yra 2 svarai ir 
penktadalis.)

“Kainų Palaikymas”
Įsisiūbavus pasauliniam 

nedarbui, tais metais smar
kiai krito žemyn kainos į- 
vairių maisto produktų. To
dėl pelnagrobiai daugme- 
niškai naikino valgio daik
tus, idant dirbtinai palaikyt 
jų kainas aukščiau.

Vien Jungtinėse Valsti
jose tais pačiais metais bu
vo papjauta “milionas kar
vių ir perdirbta į maistą 
kiaulėms,” nes nebuvo kur 
parduot pieno, ir sudeginta 
du milionai tonų kukurūzų 
(kornų); o Los Angeles 
mieste kasdien “pylė po du 
šimtus tūkstančių kvortų 
pieno į jūrą, nes stigo pir
kėjų.” Tuo tarpu Jungtinė
se Valstijose buvo bent 16 
milionų alkstančių bedar-

sulėtins augs nauji miestai ir kolek
tyviai ūkiai. Laukams drė
kinti bus kasmet suvarto
jama milžiniškas kiekis Vol
gos vandens.

Tam Volgos perbūdavoji- 
mo planui įvykdyt, teks pa
dirbėt dešimt, o gal ir pen
kiolika metų.

šį Kuibyševo vanden- 
elektros mazgą galima lai
kyti didžiausia tos rūšies 
statyba pasaulyj. Stoties 
teikiamoji pajėga bus pus
ketvirto miliono kilowattu.

Kanadoje, prie Šv. Lau
ryno upės statoma didžiu
lė vanden-elektros stotis 
‘Bokarna,’ be ji, panašiai 
kaip ir statomoji Šiaur. 
Amerikoje, ant Columbia 
upės, ‘Grand Kuli’ vanden- 
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ka palyginus ją su (sovieti
ne) Kuibyševo stotim.

Gautoji iš Kuibyševo cen-i 
tralinės vanden - elektros Į 
stoties pajėga pralenks vi
sų Italijos elektros stočių 
energiją ir bus lygi visų 
Franci jos elektros stočių 
gamybai.

Kokiu būdu bus suvarto
jama tokia elektrinės ener
gijos galybė? Elektros lai
dais ji srovens į Maskvą, 
Gorkį, į Ufą, Uralą., į Ka-' 
zanę, Saratovą ir į visus ki
tus svarbiausius šalies rajo
nus, vartojančius tolimųjų 
stočių elektrą.

Kuibyševo elektros ener
gija leis atsisakyt miestams 
ir įmonėms nuo didesnės 
dalies jų suvartojamų ak
meninių anglių ir žibalo; ji
nai varys fabrikų mecha
nizmus, padės reikalams va- 
žiotės ir žemės ūkio. Šioji 
elektrinė jėga leis suelek- 
trint ir didelį Sovietų gele
žinkelių tinklą. Be to, nerei
kia užmiršti, kad pusė šios 
stoties elektros gamybos 
bus suvartota varyti me-1945 metais.

srovę. Prie užtvankų bus 
pastayti šliuzai (lokes). 
Jie praleis laivus. Numaty
ta pastatyt svarbiausius 
vanden-elektros centrus 
K u i b y š e ve, Kamyšinske, 
Rybinske ir Ugličske.

“Bendra tų vanden-elek
tros stočių jėga bus 10 mi-

Metinė el- 
amyba, skaitant ki- 

, bus 
50 milionų; tai lygu 25 mi- 
lionams tonų anglies;

“V olgos vanden-elektros 
stočių jėga laidais (vielo
mis). pasieks tolimiausius 
tos srities kampelius, ir ap- 

seniai' ūns pustrečio miliono ket- 
der_' virtainių kilometrų. (Kilo

metras yra virš dviejų treč
dalių amerikoniškos my-' elektros stotis, toli pasilie- 
lios.)

Ačiū visai eilei užtvankų, 
Volgos vandens paviršius 
taip pakils, jog upe galės 
plaukioti didžiuliai jūros 
laivai iki pat Kremliaus sie
nų, Maskvoj. '

šeksnčs ir Vytergos upių 
pertvarkymas leis tiem pa
tiem laivam pasiekti Balti
jos ir Baltąją Jūras. Pie
tuose visa eile kanalų su
jungs Volgą su Juodąja 
Jūra.

Pasibaigs žmogaus pri
klausymas nuo gamtos už
mačių. Dargi sausrų laikais 
laivai galės be rūpesčių 
plaukioti giliomis upių ir 
kanalų vagomis...

Volgos vanden - elektros 
stočių jėga privers dirbt iš
tisą sistemą galingų elektri
nių siurblių, drėkinančių 
prietaisų ir vandenį teikian
čių vamzdžių. Ypatingais 
drėkinamaisiais kanalais 
bus galima Volgos vande
niu kasmet jdrėkint 4 milio
nus sausros paliestų hekta
rų žemės.

kartotinai ardė
tvenkinius didžiųjų savo 
upių, idant skandint japo
nus bei užkirst jiem kelią. 
Bet Chinijoj ir šiaip būna 
milžiniškų, pragaištingų po- 
tvinių. O likusios po potvi- 
nių balos, pelkės, dumblynai 

čiamųjų ligų, tame skaičiui 
je ir choleros.

/

Bet žymėtina, jog japonai
taip pat greičiau krinta nuo siem laikam pašalinti tas 
choleros negu chinai. Mat, negeroves, kilusias dėl saus- 
Chinijoj jau nuo amžių kar- išspręst važiotės klau- 
tojasi choleros antplūdžiai simą ir pagilint upės vagą, 
ir chinų organizmas yra ge
riau prisitaikęs atremt bei 
nugalėt choleros perus.

Taigi ir gamtinės chinų 
rykštės' tarnauja kaip ąavo- 
tiški chinų “partizanai” 
prieš japonus ir trukdo Ja
ponijos pasinešimą praryt galėtų patiekt milžinišką 
visą Chiniją. ' kiekį elektros energijos.

—N. M. “400 iki 600 kilometrų Vietoj saulės išdegintų

piais, sėdavo mirtį ir skur
dą pavolgės kaimuose.

“Negaudami iš niekur pa
galbos (carinėje Ru 
kaimiečiai neturėjo

i kovoti su sausmečiais ir ba
du.

Sovietai nutarė šią Me

oje), 
jėgų

mi sausros paliečiamose sri- 
| tyse drėkinimo (laistymo) 
į tinklą. Tačiau, norint vi-

Sovietai paruošė Volgos u- 
pės perbūdavojimo planą.

“Pagal šį planą, Volgoje 
ir į ją įplaukiančiose kito
se, šalutinėse upėse turi būt 
pastatyta visa eilė vanden- 
elektros jėgos mazgų, kurie

Mažojoj Holąndijoj ir tai

i kų suvirinta į muilą, kad 
nenukristų paršienos kaina.

“Kai 1937 metais bankru
tavo Austrijos Kredito ban
kas, tarptautinė bankų or
ganizacija atsiuntė savo di- 

! rektorių į Vieną (Austri
joj) patikrint tą reikalą, ir 
direktoriui buvo mokama 
po 522 dolerius per dieną.” 
Tuo tarpu vidutinis darbi
ninko uždarbis buvo’apie 20 
dolerių per mėnesį, ir tūks
tančiai bedarbiu kentė 
skaudų alkį.

KLAUSIMAI
“Lietuvos Ūkininkas” nė

ra nei socialistinis nei ko
munistinis laikraštis, bet ir 
jis stato sekamus klausi
mus:

“Kas kaltininkai dėl da
bartinės negerovės? Kas . 
skandina valstybes į vargo, 
kentėjimo ir dorovinio išsi
gimimo jūrą? Kas yra žmo
nių vienybės trukdytojai? 
Ar pateisinamas elgesys da
bartinių krikščioniškų vals
tybių kapitalistų, kurių ma
ža saujelė su keletu tūks
tančių mažesnių tūzų valdo 
bankus ir pramonę? Bet 

i kai jiems užsimenama apie 
socialines reformas (page
rinimus), jie nutyli...”

London, liep. 12. — Ang
lija siunčia daugį savo or
laivių į Lenkiją, parodyt,

chanizmus, kuriais bus drė-
kinami-laistomi laukai.”

Sovietai numato paleist kad Anglija pasirengus 
Kuibyševo stotį į darbą veikt išvien su Lenkais 

prieš grūmojančius nazius.
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Lietuvių Kovotojų Balsas iš 
Franci jos Lagerio

Laiškas Lietuvių Komitetui Gelbėjimui 
Ispanijos Demokratijos ,

lai,” bet Lietuvos Respubli
kos prokurorai!

Ką gi tie privilegijuoti 
“tautininkai” Lietuvoj su
kūrė nauja kultūrinėj, me
no, mokslo, literatūros sri
tyse ?'

Praėjusiais metais premi
juoti už geriausius veikalus 
rašytojai (Boruta, Cvirka, 
Salomėja Nėris) yra iš tų 
“tautiškos” spaudos nuolat 
taip koliojamų “internacio- 
nalių idėjų” skleidėjų tar
po. Kodėl gi niekuo nepasi
reiškia penkličiais per tiek 
metų penėti “tautininkų” 
lageriu užklydusieji ir ten 
išaugintieji?

Camp de Gurs, 
Birž. 27, 1939

Brangūs Draugai!
Pinigus (370 frankų), 

apie kuriuos rašo K-to Iždi
ninkė drg. H. Kaunaitė, jos 
laiške iš š. m. birželio 9 d. 
gavome, už ką nuo visos 
grupės širdingas dėkui. An
ksčiau prisiųstą čekį taip 
pat jau esame iškeitę.

Pas mus, tuo tarpu, ispa
niškai sakant vis dar “sin 
novedad on los frentes” — 
nieko naujo visuose fron
tuose.

Nesenai skaitėme laik
raščiuose, kad Hitleris svei
kindamas (birželio 6 d. Taip toli įsivažiavus ir!
Lustgartene) savo karino- • stačius ateitį ant sušaudy-j 
menės “Condor” legijoną, tų savo tautos brolių lietu-' 
sugrįžusį iš Ispanijos, pa- vių, savo ideologinių priešui 
reiškė, kad vokiečių karių lavonų, dabar 
kova Ispanijoj buvusi kova nuo visa ko atsisakyti, sun- 
už Vokietiją. Taip, mes to ku ir nenorima savo noru 
neneigiam, mes tik pabrė-Į sustoti ir pamatyti, kas ap- 
žiam, kad mūsų t. y. lietu
vių kova Ispanijos frontuo
se buvo kova už Lietuvą, ko
va su priešu, užgrobusiu 
Klaipėdos kraštą ir dabar 
tiesiančiu nagus į visą Pa- 
baltiją. Nepripuolamas da-istes. 
lykas, kad Klaipėdos kraš- Neabejojame, kad jie pa
tas Lietuvai buvo išplėštas vyzd, mus, Ispanijos kovoto- 
tik tuomet, kai itališkai-vo-! jus lietuvius, norėtų matyti 
kiški legionai 
“nesikišimo” politikos suli- tom,” 
kvidavo herojišką Ispanijos jais,” 
Respubliką. Berods, Lietu-, elementu
voj kai kas nenori suprasti siais kur dėtis ir ką veikti 
sąryšio tarp šių faktų ir ir dėlto Ispanijon nusibas- 
vargų, ar besupras. ičiusiais. Išgamos ir niekšai 

Skaitėme, pavyzdžiui, kad niekuomet nenorės pripa- 
ir tuos Lietuvos Karinome- žinti idealistinį pasiaukoji- 
nės Vado gen. Raštikio pa- mą ir pasiryžimą, jie visa- 
reikštus pageidavimus A. me nori matyti žemus, ego- 
Smetonos varduvių proga; istinius tikslus.
vistik Kariuomenės Vadas 
lig šiol į tai negavo viešo, 
teigiamo atsakymo. Vis dar 
teberašoma apie t. v. “sei
mo” sabotavimą naujosios 
vyriausybės darbų ir ken
čiama toj tragikomiškoj pa- teligentijos tarpe, mums! 
dėtyj, kad visas tas “sei-j vistik neleidžiama grįžti sa-‘ 
mas,” išskiriant tik du at
stovu, yra opozicijoj vyriau
sybei. Taigi, kur čia toji 
“reali vienybė,” kurios visai 
teisingai, jau pakartotinai, 
reikalauja gen.
kis?

Pagaliau tie, 
pastaruosius 12 
kalbom, prievarta spausdi- 
namon Lietuvos laikraš
čiuos, užpildydavo ištisus 
puslapius, šiandien jau tyli, 
arba kalba visai ką kitą. Latviai neperseniai atšven- 
Kai Lietuva atsidūrė tokioj! te savo tradicinę Joninių 
pavojingoj situacijoj, tai jie j Šventę, o prieš porą dienų 
jau neužsiima “gairių” jos labai vykusią tautinę šven-

Be tę suruošė portugalai. Nors 
kad ir kukliose, primityviškose 

anie geri sauvalės laikai mūsų gyvenimo sąlygose, 
dar grįš. Negi jų dvasinei jie pridirbo iš spalvuoto po- 
impotencijai suprasti, kadipierio daug lampionų, karo 
tai, kas supuvę, degeneruo- laivų, lėktuvų ir kitokių da
ta, išsigimę, jau nesiduoda lykėlių, iškabinėjo juos ant 
galvanizuojama, atnaujina-.ištiestų virvių ir uždegė vi

duj žvakigalius. Sutemus 
tai darė gražų, įvairiomis 
spalvomis mirgantį reginį. 
Iš barakų grindų padarė 
sceną, kurioj artistai (o 
tarp portugalų yra jų kele
tas gabių, t profesionalų) 
dainavo, griežė smuiku, gi
tara, mandolina, šoko ir ro
dė visokius komiškus špo
sus. Pasirodžius scenoj ket
vertai mergičkų, nors ir la
bai kritiškai į tai žiūrėjusi 
vien tik vyriška publika pri
pažino, kad jos “beveik tik-

jau sunku

linkui dedas, prie ko eina
ma. Ignorancija dabar jau 
tęsias iš inercijos, o tautos 
apgaudinėjimas, akių dūmi
mas, iš įpratimo ir baimės 
sankcijų už padarytas šuny-

ros” — taip gabiai buvo 
vaidinama.

Prancūzai (lagerio vado
vybė) buvo pasikvietę tuos 
artistus pas save, atskiram 
vakarui. Apskritai, dabar 
prancūzai pradėjo labai do
mėtis pačių lagerio gyvento
jų iniciatyva daromais dar
želiais, įvairiais pagražini
mais, iš molio lipdomom fi
gūrom, gan gerai nusiseku
siais biustais.

Baigdami, tepridursime, 
kad nesenai surašinėjo mo
kančius dirbti kai kuriuos 
ž. ūkio darbus, tai mes, ke
letas, užsirašėm miško kirs
ti, bet dabar nieko apie tai 
daugiau jau negirdėti. At
rodo, kad Prancūzijoj tie 
medžiai, tas miškas, dar ne
užaugo, ką mes turime kir
sti, jei mus vis dar čion lai
ko.

Siunčiam geriausius lin
kėjimus nuo visos mūsų 
grupės.

Salud 1
A. Bulota,
P. Stulpinas,
J. Povilonis.

San Francisco, Calif.

Torrington, Conn.

palaikomi “svieto perėjūnais,” “valka- 
“nuotikių jieškoto- 

ar kokiu “pavojingu 
esant, neturėju

Tik tuo mes galime išaiš
kinti tą aplinkybę, kad ne-

St. Rašti-

kurie per 
metų savo

ateičiai smaigstymu. 
abejo, jie dar tikisi,

Vasaros laike žmonės važi
nėja į piknikus, tai į Water- 
į būrį, tai į Hartfordą, tai kur 
kitur. Ale dar neteko kitų 

i miestų draugams atvykti Tor- 
i ringtonan į tokį parengimą, 
nes praeityj mūsų piknikai 
įvykdavo ant farmos, be pro
gramos, be sporto, be prakal
bų ir be šokių.

Dabar jaunutis Echo Cho
ras rengia Torringtone pirmą 
didelį pikniką. Piknikas įvyks 
šį sekmadienį, liepos lp, gra

užiame D. O. H. Parke, Tor- 
: ringtone.

Programoj dalyvaus visi 
Connecticut valstijos chorai: 
Echo Choras iš Torringtono, 
Laisvės Choras iš Hartfordo, 
Vilijos Choras iš Waterburio, 
Daina Choras iš New Have- 
no, People’s Players iš New 
Britaino, ir Jaunuolių Choras

žiūrint visų simpatijų, ku- iš Bridgeporto. Kalbės majo- 
rias mes turime visų Lietu- ras Patten iš Torringtono, Mr. 
vos valstiečių, darbininkų, I Telesca, Torringtono miesto 

I ir pagaliau pažangiosios in-i klerkas, ir Yale Universiteto 
mums į Pr°fesorius iš New Haveno, 

i kuris atstovaus Labor’s Non- 
vo tėvynėn, ir kad vis dar p alJ?san League, 
neamnestuojama poht. kali-Lčiai galės linksmintis prie 
niai ir polit. emigrantai._Ki-j <<0Utd00r bowling,” “horse- 
tokio paaiškinimo tam nėra, shoes”, ir “baseball.” Torring- 
Pavyzd., Estijon vėl išvyko tonas su Waterburiu trauks 
2, taigi jau 16 estų laisvai 
sugrįžo tėvynėn. Kodėl gi 
ten nugalima ir juridinės ir 
finansinės kliūtys?

Šiaip jau mūsų gyveni
mas esti kiek paįvairinamas 
retkarčiais įvykstančiomis 

! tautinių grupių šventėmis.

O. H. Parką: 
iš Waterbu- 

tiesiog į Tor- 
Paimkit de-

M Z U ' |

ma. Jei vistik Lietuvoj, 
kaip nekuris gal pasakys, 
nemaža nuveikta, pastatyta, 
sukurta per pastarąjį de
šimtmetį, tai jau tik' ne tau- 
tininkiško “elito.” Jei jie ką 
darė, na tai ir naudojos iš 
to darymo. Juk “Maisto” ir 
visos eilės šimtatūkstanti
nių išeikvojimų bylose, pa
garsėjusiose net ir užsie
niuos, pirmoj eilėj figūruo
ja tie “tautininkų” šulai. O 
tas bylas, juk, iškėlė ne ko
ki “priešvalstybiniai gaiva-

virvę. Lai Waterburio vyrai 
pasižymi: Torringtonas mažas 
miestelis, ale vyrai labai drū
ti. Jei norite išlaimėti virvės 
traukimą, pasijieškokite di
džiausius ir drūčiausius vyrus 
Waterburyj.

Gera Hartfordo orkestrą 
grieš amerikoniškus ir lietuviš
kus šokius. Bus visokių val
gių, Visokių užkandžių. Ir ko
misija nepamiršo alaus ir ki
tokių gėrimų.

Kelrodis j D.
Atvažiuojant 

rio: Važiuokit 
ringtono centrą,
šinį kelią, tai East Main gatvė. 
Pavažiuokit apie mylią ir pusę 
iki davažiuosit ženklą “Air
port.” Paimkite dešinį kelią. 
Ten rasite garšinipius, kurie 
pažymės D. O. II. Parką.

Atvažiuojant iš Hartfordo: 
Kelias mylias prieš davažiavi- 
mą Torringtono, pasižymėkite 
ženklą “Airport.” Paimkite 
dešinį kelią. Ten rasite garsi
nimus, kurie pažymės D. O. H. 
Parką.

Piknikas įvyks, jei ir būtų 
lietaus. Tai malonėkite at
vykti į Echo Choro pikniką 
šį sektnadienį, liepos 1 6, 
linksmai praleisti laiką Tor
ringtone ir tuo pačiu sykiu pa
remti jaunutį Echo Chorą.

MMMHl

Jungtinių Valstijų Konstituci
ja ir Teismai

Su liepos 10 d. prasidėjo 
tyrinėjimo teismas prieš dar
bininkų^ vadą Harry Bridges 
ant Aniuolo salos (Angels Is
land). Ši sala randasi kelios 
mylios atstu nuo San Francis
co. Apsupta vandenų, kaip ir 
Ellis sala New Yorke, tik 
daug mažesne.

Pacifico pakraštyj per šią 
salą visi ateiviai yra įleidžia
mi ir per ją išdeportuojami iš 
šios šalies. Harry Bridges ty
rinėjimo teismas eina prie už
darytų durų, į teismą, įleidžia
mi tik nuo abiejų pusių advo
katai, trys laikraščių kores
pondentai ir telegrafo opera
torius ir telegramų išnešioto
jai. Darbininkai šiuo momen
tu yra labai susidomėję Harry 
Bridges likimu. Jis čia yra 
visų darbininkų labai mylimas 
ir neapsakomai didžiai gerbia
mas. Todėl kas gyvas organi
zuotai ir kuo kas gali pavie
niai, visi savo petį kuopia į 
daiktą, kad savo jėga atida
ryti teismo duris viešai, kad 
visas pasaulis girdėtų teismo 
tartą žodį, o ne vien laivų sa
vininkų kompanijos interesai.

Vietinė kapitalistų spauda 
labai plačiai rašo, labai ūka
nota ir nudėvėta tema, kad su
klaidinti savo skaitytojus. Ji 
sako, būk Harry Bridges nėra 
kaltinamas, kaipo unijų vado
vas ir CIO direktorius Pacific 
pakraštyje. Kapitalistų lūpo
mis kalbant, Harry Bridges 
norįs varu pakeisti šią san
tvarką. Jis kaltinamas prigu
lėjime Komunistų Partijai.

Jau praeityje Jungtinių

Valstijų aukščiaušias f eismas 
ir kiti teismai patvarkė, kad 
būti komunistu nepakanka de
portavimui iš šios šalies, jei
gu jis ar ji yra atvažiavę le- 
gališkai į šią šalį.

Harry Bridges legališkai at
važiavo į šią šalį iš Australi
jos, berods 1924 metais ir tris 
kartus bandė patapti šios ša
lies piliečiu, bet nė vieną kar
tą nepavyko. Berods šioje 
valstijoje gyvena jau 10-ti 
metai.

1776 metų Deklaracija sa
vo paragrafuose aiškiai pažy
mi visiem šios šalies gyvento
jam laisvę, nepriklausomybę, 
turint lygią teisę šią san
tvarką taisyti, pakeisti, arba 
naują įsisteigti. Mes darbinin
kai šios šalies sutvėrėjai ir rė
dytojai šitų teisių turime pri
silaikyti, turime jas gerbti, 
turime už jas kovoti dabar ir 
ateityje.

Kapitalistų nuodai, žemiau
sios rūšies nuodai yra varto
jami prieš organizuotų darbi
ninkų vadus ir prieš visą pa
žangų elementą. Laivų savi
ninkai gerai žino ir supranta, 
kad išdeportavus Harry Bri
dges, jo vie,ta nebus tuščia, jo 
vietą užims kiti. Kaip kova 
ėjo, taip ir eis už gyvasties 
ir žmoniškų teisių palaikymą. 
Jie trokšta ir labai trokšta 
savo tikslą gyveniman įvyk- 
dinti, kad tas ir daugiausia 
kainuotų, kad tik sudemorali- 
zuoti unijizmą, ypatingai CIO, 
palaužtų organizuotų darbi
ninkų vienybę, kuri dabar 
viešpatauja nuo Pacifiko iki 
Atlantiko, visu jūros pakraš
čiu.

Trumpoj ateityj pamatysi
me, jei tik darbininkai ben
drai tars savo žodį, o to pilnai 
pasitikima, tai galime būti ti-

So. Boston, Mass.
Kubiliūno Radio Programa

... ■■■ ■- 1 -T.-j.Tr.fi

30 iš ryto. Programą pildys 
dainininkė Izabelė YarfnolaVi- 
čiūtė, Ignas Kubiliūnas ir 
Frank Petraitis Rithm Kings 
Orkestrą.

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

Nedėlioj, liepos 16, iš stoties 
WCOP, 1120 k., prasidės 8:- 

kri, kad laivų savininkų tiks
las neišdegs. Pacific.

pF »-$->

<|> Wilkes-Barre-Scranton, Pa.
I
<l>

<t>
<l> Visus šių miestų apylinkių lietuvius širdingai kviečiam j
<t>

<j> Dienraščio Laisves <l>
<l><|>

<|> PIKNIKĄ
<j> kurį rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 12 Apskr. I

<l>
<|>
<|>

Įvyks Liepos 16 July <l>

<j> Piknikas Prasidės'11 Valandą Ryto
<l>
<l>

<j> Puiki Muzika Šokiams
<j> Bus Gerų Valgių ir Gėrimų <j>
<l> <I> K <l>
<l> PROGRAMA:
į ENSEMBLE AIDBALSIAI, IŠ BROOKLYNO <l>
<♦> dainuos gražiausias dainas, vadovaujant B. šalinaitei <l><♦><|> V. VALUKAS SU SŪNUMIS IŠ SCRANTONO

<j> <♦> Sudainuos Gražių Dainelių

<|><♦> šis Puikus Piknikas Bus
<j>

<|><t> VALLEY VIEW PARK
<j>
<l><^>

<l> INKERMAN, PA. <^>
<lj» e—a e

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS
RENGIA JAUNUTIS TORRINGTONO ECHO CHORAS

Sekmadienį, Liepos 16 July, 1939
Pradžia 12 Valandą Dieną

GRAŽIAME D. O. H. PARKE-:-TORRINGEORD, CONN.

1 \ A

K E*:/*. ’ 
augi,!- , ,

- Laisves Choras iš Harfordo dainuos šiame piknike.
• _________________________I__________ ____ ___ ____ _____________ X— ___ _______ _____________________________________________-

Programe dalyvaus visi Conn, valstijos chorai: Echo Choras iš Torringtono; Laisvės Choras iš Hart
fordo; Vilijos Choras iš Waterburio; Daina Choras iš New Haveno; People’s Players iš New Britaino 

ir Jaunuolių Choras iš Bridgeporto.

Gera Orkestrą Grieš Amerikoniškus ir Lietuviškus Šokius
Gerbiamieji! Pirmą -sykį Torringtone yra rengiamas tdks piknikas, todėl kviečiame visų kolonijų 

draugus dalyvauti, išgirsti visus Conn, valstijos chorus ir tuo pačiu sykiu linksmai praleisti laiką 
Torringtone. ĮŽANGA 25 CENTAI. Kviečia KOMISIJA.

■K ■■■■
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Detroit’s Firstas that may be, there
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in a previous beauty con-
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Friday rehearsals have been can
celled because our instructor had to 
work—so now—on the 16th—Sunday 
—we’ll have a rehearsal to prepare

Branch 227—Cleveland 
Br. 212—Oakland Cal. 
Branch 211—Chicago

constitution of 
is concerned it

come, 
issues

that
our-

plenty 
cash...

does not do justice to 
mien.

$2.41 
$7.60 
$2.30.

us for the Vilnis Picnic where wo 
are going to sing on the 23rd of 
July.

from 9 
weather 

stands

a Lithuanian-Am- 
years, residing in 

received the honor at

as “Miss Typical

With the 1940 elections

of 
plus working in the di

aiding Lithuanians to gain 
jobs” in

Picnic, Sat., July 15 at 
Grove. Dancing 
this sweltering 
the - refreshment

for
Phoolosopher” and 

now 
to

PenktacL, Liepos 14, 1939 LAISVI Penktas puslapis
nu
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ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 
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FRIDAY

Man 
about 
Town

1933 - JlJkY 15 - 1939
Are you one of the great majority 

who need cash? No doubt! But here 
is one method which the industrious 
can use: The L. D. S. is offering 
a number of cash prizes for those 
getting members during the Mem
bership Drive. Since the drive lasts 
until June, 1940, you have 
of spare time to make spare

- Muchas gracias to all our 
who sent cards from their vacation
lands. We are spending this summer 
in study and work but we have the 
opportunity of vicarious enjoyment 
by reading, “Having swell time, wish 
you were here,” from England, Ca
nada, New England and the 
west. Thanks again...

> One of the boys mentioned 
we should have a picture of 
selves at the head of this column 
instead of the wizened figure which, 
so they say, 
our scholarly

Well, true
also quite a number of writers 
whom we would very much like to 
meet over a glass of “ice cream 
soda.” For example, is the “Phool- 
osopher” of the Vilnis English Sec
tion in real the contented humorist 
we think he is? And is the “Third 
Little Fishie” the little tyke we 
guess her to be ? And so on...

Congrats to Birute Fulton 
developing the 
“Third Little Fishie.” We’re 
aching for similar humorists 
brighten up this page. Do we hear 
a cry from Massachusetts, Con
necticut, Penn., New Jersey or 
Maryland ? ...

And since we are already discus
sing the V. E. S. we take this op
portunity to reprimand “Straws in 
the Wind.” Neither “Butch the Pu
ritan” nor “In the Race” have been 
written by the Nat’l Youth Commit
tee secretary. The old boy has been 
impartial in the drive race between 
Massachusetts and Chicago. The Bay 
State lads have been anxious to get 
going. Thus the reason for their 
friendly "belligerency.”

Our own disastrous efforts at 
batting a softball last week remind 
us of an anecdote told by John 
Orman. Seems that in his town the 
boys weren’t so anxious to play 
softball. But finally, after much 
hard work and effort, he succeeded 
in forming a team and several 
games were played. When the team

Johnnie 
of the 
dropped

became especially good
found that he was one
poorest 
aside.

players and so

We mention this so we may 
make a "graceful exit” should we 
decide to become waterboy or side
line cheering squad!

—Walter Kubilius.

How to Behave 
At Rehearsals, 
Meets and Offices

out after

desire to 
tidy.
especially
hasn’t the

tables or

IX YEARS AGO tomorrow
Roosevelt Field, N. Y., in the ea 

set out on a flight which made histor
Captain Stephen Darius and Lieti 

Lith-American veterans of the World 
Monoplane “Lituanica” attempted a non-s 
York to Kaunas, Lithuania, but their herd 
disaster a short 400 miles from their goal.

On July 15, 1933, at 5:24 a. m. the Lith 
began their flight and only on July 17 did the 1 
startling news that the Lithuanian heroes had crash 
at Kuhdamm, Germany. The plane had proved strong enough to 
cross the ocean and part of Europe but disaster struck the 
“Lituanica” but a few hours’ flight from its goal.

The flight of the “Lituanica,” in/all its tragedy and sorrow, 
is a fitting testimonial to the heroism of Lithuanian-Americans 
who have risked their lives for the increase of scientific 
knowledge. On this sixth anniversary of the deaths of Darius 
and Girėnas we commemorate all those Lithuanians who have 
given their lives for the betterment of humanity—whether it 
be through the pursuit of science or the defense of democracy 
in Spain, they have also done their part to make the earth richer.

one monoplane rose from 
hours of the morning and 
jgr the Lithuanian people.

Stanley Girėnas, 
in their Bellanca 
flight from New 
effort ended in

LD.S. Starts
Photo Contest

Conversation 
Piece

Canada Condemns 
Regimentation

lian aviators 
rid hear the 

in a forest

Moonlite Picnic 
For Saturday

Youth Branches 
Give to Aid 
Span. Democracy

BROOKLYN, N. Y.—The clicking 
of cameras is well on the way 
among the L. D. S. branches and 
several are already collecting their 
snapshots in order to place them as 
entries in the LDS Photo Contest.

More than $25.00 in prizes are at 
stake, according to a report from 
the LDS National Youth Committee. 
The contest will last all summer 
and coming winter so all members 
will have the chance to take some 
good snaps. The contest is being held 
especially for the “Tenth Anniver
sary LDS Pictorial Review” which 
will be issued in 1940 for the LDS 
Convention and Youth Conference.

The pictures can be any and all 
LDS subject matter, from the begin
ning of the organization to the 
present. Winning pictures will be 
published in the Pictorial Review.

All entries should be sent to the 
LDS Photo Contest, 419 Lorimer 
Street, Brooklyn, N. Y.

“Joe,” he says to me, “why 
doesn’t the Laisve Youth Sec
tion carry news of my home 
town? Why is it other cities 
have articles appearing every 
week, and we’re left out in 
the cold? It’s sabotage, that’s 
what it is!”

“Yeah, I know,” says I to 
him, “but—”

“But nothing,” says he, 
“you cram in all that stuff 
about health conditions, book 
reviews, big cartoons that 
take up most of the space! 
Articles about Brooklyn are 
always in. Even Detroit ma
nages to get space. What do 
you think we are? Orphans?”

“But, pal,” I repeat plead- 
any articles

OTTAWA, Ont. — Regimentation 
of Canadian youth was condemned 
the other day by Labor Minister 
Norman Rogers in announcing that 
thij Government had rejected the 
Canadian Corps Association proposal 
for sending jobless youths to so- 
called “training camps.”

Tribute to the strong campaign 
developed against the scheme was 
given indirectly when Mr. Rogers 
referred to the opposition of labor 
and youth organizations.

The corps Association scheme, he 
said, “Involved a degree of regi
mentation and type of institutional 
life not in keeping with Canadian 
conditions. The Canadian people 
have not yet shown their willingness 
to submit to ‘^employment for all’ at 
the price of regimentation.” The 
cost of the scheme—estimated at 
$50,000,000—would be in addition 
prohibitive, he said.

To the tune of rattling trolley 
cars, rumbling trucks, and the per
meating odor of food (mostly 
cabbage soup), rising from that 
grand food emporium below the edi
torial offices of the LYS, yours truly 
sits, dreamily envisioning a social 
order which once and for all, will 
ease the labor of man. However 
since that order is still to 
concentration on immediate 
must follow.

"Miss Typical 
New York” A

ingiy, “were 
sent in to the 

“Gee,” he 
scratching his 
fully, “I 
that!”

says to me, 
head thought- 

didin’t think of

just 
around the corner noticeable acti
vity is prevalent amongst many fra
ternal organizations.

It is most heartening to hear of 
the stand many Lithuanian organi
zations are taking in regards to 
support of and aid to progressive 
candidates. In a not too distint 
New England city a coalition of 
most Lithuanian organizations, in
cluding the Catholic church, Citi
zens clubs, etc., have set up a per
manent “Lithuanian American Po
litical Club” whose principle aims 
and aspirations are to elect Lithu
anian candidates to the City Coun
cil. It is interesting to note that 
many of the possible candidates are 
youth and are progressive in the 
sense that they will support the 
New Deal policies of President 
Roosevelt, 
rection of 
“political 
nistration.

DETROIT, Mich. — A reminder 
to those who have heard and a 
notice to those who have not, the 
Aido Chorus is giving their first 
Moonlite 
Beechnut 
to 1. If 
continues,
will be doing double duty.

The aftermath — we girls are 
kind of red, tanned and freckled 
after the 4th of July outing to 
Terzes. Where was Mildred Janonis? 
I hope she didn’t have to play nurse 
during the holiday. Swimming, sun
bathing, baseball, sleeping in the 
barn, and, of course, picnicing, were 
all included in the program for the 
day.

Shooting firecrackers can also be 
added to the list of activities. Ed 
Drutchas took some stunning shots 
with the L.D.S. camera. We have 
a treat in store when the pictures 
will be shown.

In response to an appeal issued 
by the “Lithuanian Committee to 
Aid Spanish Democracy,” three 
youth branches of the LDS have 
answered with financial contribu
tions. We of the comm, are happy 
indeed to acknowledge the receipt 
of said money, and hope it xwill sot 
an example for other branches to 
follow.

Insofar as other Lithuanian orga
nizations are concerned, they too 
are slowly coming thru financially. 
We do at the same time want to 
impress certain sections of the 
country (especially Chicago) where 
only the LDS Redwings came thru, 
that some action should • be taken 
along the lino of involving more 
Lithuanian organizations and indivi
duals in this work. •Following are 
the'recent donations:** ■’ *

NEW YORK CITY. — Lithuanian 
beauty received official recognition 
this Tuesday when Miss Anna Cvir
ka was selected 
New York.”

Miss Cvirka 
erican girl of 
Woodside, and
the World’s Fair Tuesday evening. 
She had also won the title of “Miss 
Queens” 
test.

NEW
to the Danish Pavilion at the New 
York World’s Fail* Suddenly saw a 
large display of beautifully hand- 
wrought silver and exclaimed:

“Look at that silver! Now I 
know why Hitler wants Denmark.”

She didn’t know that there are 
no silver mines in Denmark and 
that most of the silver is imported 
Irom Germany.

SAVE OUR SCHOOLS FROM “ECONOMY”!...by Cropper

BROOKLYN, N. Y. — Do you 
enjoy cool breezes? Do you find the 
moonlight beneficial to your health ? j 
Do you think waltzes and music 
make life a little more enjoyable?

If you do all these things and 
say “yes”, we’ll tell you that we 
have the answer to all your prayers 
—the Moonlight Sail of the Metro
politan LDS Council.

Place:—Pier Ono, North River.
Date.—August 5th, Saturday eve

ning at 7 p. m.
Cost:—Passports $1.00 each.
Advice:—Get your tickets in ad

vance!

PARIS, .July 10, (ICN)— Deanna 
Durbin, youthful screen actress and 
songstress, has wired promotors of 
the International Conference to Aid 
Spanish Refugees her support, 
“hoping that this effort will be
nefit the refugees,” it was an
nounced here this week.

Inasmuch as the 
the “Political Club” 
seems rather progressive, allowing 
all political parties to present their 
views at the affairs and meetings 
of the “Club” and will support 
progressive candidates In those 
areas where no Lithuanian candi
date is possible.

Youth are playing a very, import
ant role in American life today and 
can be a decisive factor in the 
1940 elections. Tremendous pres
sure can be brought to bear on all 
political candidates to really in
fluence progressive legislation for 
the youth. With crime on the in
crease due to the lack of em
ployment, schools, recreation cen
ters, ballfields, etc., could be estab
lished and lessen the possibility of 
youth venturing into the field of~ 
criminality.

Conn. Picnic 
To Enter 
"Big Time”

1. Smoke and throw ashes on the 
floor. We will sweep them 
you leave.

2. Spit on the floor—we 
keep spittoons clean and

3. Talk loud or whistle, 
when we are busy. If this 
desired effect, snore.

4. Put your feet on the
on desk; it will greatly assist those 
who are writing.

5. Profane language is at all times 
expected, especially when ladies are 
present.

6. Call early and often. We tend 
to our own business at night.

7. Should you desire to borrow 
money, do not fail to ask for it, 
as we do not use it in our business, 
but loan it in any amounts.

8. If you see anything in the room 
that you would like 
iouvėnir, just take 
asking. That’s what 
for.

9. If we are in a
vernation with someone, don’t wait 
until we are through, but join in, 
we are very fond of talking to a 
crowd.

10. Leave door open on cold days; 
close it when it’s hot.

11. Stop and talk to all the em
ployees. We are paying them to en
tertain you.

12. Use our phone for your own 
pleasure, our business can

to have as a 
it without 

we bought it

business con-

wait.

No Dogs Allowed
NEW YORK.—There are 

cats or baby carriages at 
York World’; 
cjude pets, 
mitted free but they must be 
actus.’*

no dogs, 
the New 

s Fair. Regulations 
Babes in arms are

ex- 
ad.- 
“in

III

school

In New York City alone, because of the failure of the Republican-controlled special legislative session to 
restore the $10,000,000 cut in education, 20,000 children are to be deprived of kindergarten and night 
schools are to be closed. Recreation centers, vocational schools, adtilt-čitizenship arid education classes are 
scheduled for the axe. This is a preview of the 1040 GOP “economy” ambitions.

TORRINGTON, Conn. — Our city 
has held picnics before—picnics that 
local Lithuanian organizations held 
at neighboring farms, picnics that 
were fashioned after family gather
ings and included no chorus prog
ram, no sports, no dancing.

However, progress has inevitably 
included eVen Torrington in its 
march. This Sunday, July 16, for 
the first time in the history of our 
Lithuanians, a mass picnic will be 
held by the Echo Chorus at the 
D. O. H. Park in Torringford, ęonn.

The program will include all the 
Connecticut choruses: the Echo 
chorus of Torrington, Laisve’s cho
rus of Hartford, Daina chorus of 
New Haven, People’s Players of 
New Britain, Vilijos chorus of Wat
erbury, and the Jaunuoliu chorus of 
Bridgeport

Mr. Patten, mayor of Torrington, 
Mr. Telesca, Torrington’s city clerk, 
and a Yale Professor, New Haven 
representative of Labor’s Non-par
tisan League, will be the principle 
speakers.

Throughout the day, guests will be 
able to enjoy outdoor bowling, and 
horseshoes. A snappy Hartford or
chestra will appease both Jitterbugs 
and polka-lovers until late at night.

The park gates open at 12 noon; 
the program will begin at 5:30 p. m. 
A $5.00 cash prize will be raffled 
off at the picnic.

The Echo Chorus urges all of its 
friends and supporters to help make 
its first pipnic a success. This rs 
the first opportunity we have had 
to welcome guests from other cities, 
and we are diligently striving to 
make this picnic one of the best 
that have been held in Connecticut.

Route to the D. O. H. Park, Tor
ringford:’ Waterbury — Proceed to 

-the center of Torrington, then take 
the right to East Main St. Continue 
along East Main St. for about a 
mile and a half until the sign, 
“Airport,” is reached. From there 
take the road to.the left, proceeding 
directly to the D. O. H. park.

To those entering Torrington from 
Hartford: A few miles before reach
ing Torrington, alorig ,Route 4, look 
for the sign “Airport.” Take the 
road to the right at this sign. The 
placards along the road will indicate 
D. O. H. Park.

See you all Sunday in Torringford.
—The Echo.

Hollywood actors don’t always 
pull their punches in fight scenes. 
It’s true, however, according to Di
rector James Hogan, that players 
are instructed to “go in there—be
fore the camera—fighting,” and to 
make a sock look like the real 
thing, without actually causing an 
eye to swell or a nose to ibleed.

When a real blow lands it’s ge
nerally because of some misunder
standing; either the recipient 
stepped the wrong way or else guy 
with the hard right was poor on his 
timing.

The fisticuffs between John How
ard and Eduardo 
dog Drummond’s 
to Hogan, wound 
because the actor
to receive the blow ducked and got 
it square on the mouth before the 
other lad even had time to pull the 
punch. Says Hogan:

“Just as Howard’s fist started to
ward the unfortunate actor in a 
short vicioUs-looking jab, Ciannelli’s 
foot slipped and he fell forward just 
in time to take the full blow right 
on his mouth. He went down like a 
felled ox, but refused to quit work 
after being revived. His injured 
mouth gave much realism to 
next scenes.”

Ciannelli in “Bull- 
Bride,” according 
up in a real kayo 
who was supposed

the

World’s Fair Picnics
NEW YORK.—Free picnic grounds 

have been provided for visitors to 
the New York World’s Fair and fa
mily groups daily lunch in the open 
air on benches and tables especially 
set out for them.

TIPS

A typical example of this is the 
case of E. Pranskunas of Worces
ter, who together with his two 
friends stole an automobile to “pull 
a job.” While speeding along the 
highway they smashed into another 
automobile carrying three pass
engers (all Lithuanian). In the en
suing crash, two in the stolen car, 
including Pranskunas were killed, 
and one injured, while in the other 
car a mother and her son were 
killed and the driver is now dying. 
The surviving member of the stolen 
car will no doubt be charged with 
murder, electrocuted, and three 
cases of unemployment will thus be 
be solved.

Joe SacaL

British Boycott 
Fascist Countries

LONDON. — Nearly half the po
pulation of Great Britain goes out 
of its way to buy British goods in 
preference to foreign goods, accor
ding to the results of the latest poll 
by the British Institute of Public 
Opinion.

Of those who make inquiries into 
the origin of goods, over half boy
cott commodities from Germany, 
Italy or Japan. Of this group 79.7 
percent boycott German goods, 69.1 
percent boycott Japanese goods and 
.23.5 percent boycott Italian goods.

on Newspaper 
Reporting

16. GRASS ROOTS
WITH this installment, we will suspend our tips on news writing for the 

time being.
We want to give our correspondents time to digest the few simple 

rules that we have outlined and to put them into practice.
One thing we want to urge, and that is an increase of stories from 

neighborhoods or local unions for the L. Y. Section. More and more the 
test for progressives as to whether good work is being done in the neigh
borhoods should be whether accounts from that neighborhood appear in 
the liberal newspapers.

There are community housing needs—transportation—grade crossings 
elimination—new school houses—which can be reflected in the columns of 
the L. Y. S.

A people’s paper; has to be an organizer. It has to dig into the grass 
roots and reflects the problems and life of local communities.

The more people’s correspondents that we have, conversant with these
neighborhood problems and activities; the more will the local forces of 
democracy be welded together through the expression of these subjects 
in the people’s paper.

Every 
forward 
way, to 
what is

;hat way

people’s correspondent should constantly be on the alert to bring 
some new local leader and present his history in an attractive 
deal with the difficulties confronting certain communities and 
being done about them. He will make a great contribution in 
to stirring more and more people to do things
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Massachusetts Lietuvių Komunistų Pik 
nikas-Koncertas Puikiausioje Vietoje

Liepos-July 16 d. Lietuvių 
Komunistui Pirmas Distriktas 
turės savo metinį pikniką-kon- 
certą, Olympia Parke, Shrews
bury, Mass. (Worrc ester, 
Mass.). Lietuviai komunistai 
šiame distrikte visuomet ir vi
sose masinėse organizacijose 
energingai darbuojasi per išti
sus metus ne tik kad organi- 
zacijų-kliubų parengimai bū
na pasekmingi, bet ir nariais 
organizacijas auklėja. Todėl 
mes dabar drįstam atsikreip
ti į lietuvių organizuotą vi
suomenę, prašydami para
mos. Atsilankykit į mūsų me
tinę iškilmę, kuri įvyks vie
nam iš lietuvių gražiausių par
kų Massachusetts valstijoj, O- 
lympia Parke, kur galima ir 
maudytis ir linksmintis įvai
riais būdais.

Taipgi programos pasiklau
sysite, kuri bus žavinti: Vy
rų Choras iš So. Bostono, va
dovybėj M. K. Bolio.

žymiausia dainininkė Nau
jojoj Anglijoj Adelė Mickevi
čiūtė iš Providence, R. L

Ignas Kubiliūnas, žymiau
sias komikas.

Ir Harmonijos Grupė, susi
dėti anti iš šių solisčių : R. Mer- 
keliūtė, M. Zavis, J. Reinar- 
dienė ir M. Buzak, vadovybėj 
II. Žukauskaitės.

Prakalbą sakys ugninga ir 
nacionaliai garsi kalbėtoja 
Anna Burlak, Komunistų Pir
mo Distrikto sekretorė. Olym
pia Orkestrą linksmins visus- 
jaunus ir senus—su lietuviška 
ir angliška muzika.

Vardan lietuvių vienybės ir 
solidarumo, kaip miestų dar
bininkai ir profesionalai, taip 
ir farmeriai iš visos Naujosios 
Anglijos, kviečiami suvažiuo
ti j pikniką.

Liet. Komunistų
Pirmo Distrikto Sekr.

J. Grybas.

WILKES BARRE, PA Pittston, Pa

draugę ir augintinę ir du pus
broliu.
brolio Petro.

Stanislovai, ilsėkis amžinai, 
mes liekame vargti.

Tavo Draugas.

ti po 130 valandų, kad už- 
Atsigulė šalia savo dirbti pilną pėdę ir už tą pa

čią užmokestį, ką pirma už
dirbdavo trumpesnes valandas 
dirbdami. Prie to, išdirbęs 
darbininkas prie WPA darbų 
18 mėnesių turės imti “vekei- 
šiną” 30 dienų. Tiems darbi
ninkams “vekeišinas” prasidės 
su rugpjūčio 31 diena, po 30 
dienų “vekeišino,” jei vietos 
nebus prie WPA projektų, tie 
darbininkai vėl turės laukti 
iki jiems pasitaikys kita pro
ga gauti darbas.

Šiandien vietiniai laikraščiai 
praneša, kad CIO, AF of I, 
ir Workers Alliance vadai 
bendrame susirinkime pareiš
kė, kad už šią padėtį yra at- 
sakomingi ir kalti 
nai, senatoriai ir 
krūseideriai prieš 

Dabar paprasti 
tie, kurie dar

Cleveland© Kronika

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 pakvietimas 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)

Liepos 5 dieną įvyko Lietu
vių Literatūros Draugijos 12 
kuopos susirinkimas# Narių at
silankė apie aštuoni. Kuopoje 
yra užsimokėjusių 22 nariai.

Susirinkime išrinko keturis 
Laisvės” pikni- 

liepos 16 d. 
LLD 12-tas

matėme, kad

darbininkus į 
ką, kuris įvyks 
Pikniką rengia 
Apskritis.

Iš garsinimų
piknikas rengiamas tikrai ne
paprastas. Ten bus visko, val
gių, gėrimų, dainų, prakalbų. 
Čia visi kalba, kad tokio pik
niko šioje apylinkėje dar nie
kados nebuvo. Piknikas įvyks 
Valley View parke, Inker- 
man, Pa., pittstoniečiams visai 
netoli.

Philadelphia, Pa

Kongreso 
Pikni- 
vietoj, 
parke, 
jaunas

Antanas Klimas
10 dieną, Fern wood 
tapo palaidotas An-

Mirė
Liepos 

Kapuose, 
tanas Klimas, pragyvenęs vos 
44 metus amžiaus. Velionis 
buvo kilęs iš Vilkaviškio ap
skričio, Gižų apielinkės. Pa
liko dideliame sielos sukrėti
me jauną moterį ir vieną bro
lį Philadelphijoj, o tris bro
lius ir seną motinėlę Lietuvoj. 
Amerikoj išgyvenęs arti 30 
metų.

Antanas prigulėjo prie Li
teratūros Draugijos 105 kuo
pos, LDS 107 kuopos, regis 
prie poros pašalpinių kliubų 
ir buvo “Laisvės” skaitytojas. 
Gražiam būreliui palydovų bei 
palydovių atlydėjus karstą 
prie paskutinės stoties ir pa
dėjus ant duobės, Senas Vin
cas pasakė atatinkamą pra- 
kalbėlę.

Velionis nors ir nebuvo 
tvirtas sveikatoj, bet veik ne
sirgęs išsiskyrė iš gyvųjų tar
po—širdis sustojo veikusi ir 
gyvybė užgeso.

Antanas buvo restaurantų 
darbininkas, santaikoj sugyve
no su kaimynais, draugais ir 
su savo mylima žmona.

Laidotuvėmis rūpinosi lai
dotuvių direktorius 
Kavaliauskas,
savo pareigas, varde 
pakvietė visus palydovus ant 
pietų į kliubą, prie kurio An
tanas prigulėjo.

Lai ilsisi Antanas šaltajam 
kape, o ištvermingai perneša 
sielvartą velionio našlė. . .

---o---
Liepos 30 d. irgi bus nepa

prastas piknikas, kurį rengia 
Amerikos Lietuvių
Wilkes-Barre Skyrius, 
kas įvyks toj pačioj 
būtent, Valley View 
Prakalbą sakys garsus
kalbėtojas, Keistutis Michelso- 
nas iš Brooklyn, N. Y. Taipgi 
nepaliksime ir Juozo Rama
nausko, kurį minersvilliečiai 
vadina pamokslininku. Mes 
pittstoniečiai norime išgirsti jo 
“pamokslą.”

Šiame piknike irgi bus viso
kių valgių ir gėrimų. Visus 
kviečiame dalyvauti. Atsilan
kę paremsite Lietuvos žmones 
ir Klaipėdos pabėgėlius.

—o—
Liepos 4 d. pasimirė Stasys 

Radišauskas. Likos palaidotas 
liepos 8 d. ant West Wyo
ming laisvų kapų. Paskutinį 
patarnavimą atiduoti susirin
ko gana skaitlingas būrys žmo
nių. Girdėjau, kad į kapus 
lydėjo apie 90 mašinų.

Drg. Radišauskas buvo 
laisvas žmogus ir kiek metų 
buvo LLD 12 kuopos nariu. 
Bet paskutiniais keliais metais 
buvo iš tos kuopos pasitrau
kęs, tik priklausė prie Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
78 kuopos . Buvo geras rėmė
jas laisvamanybės ir per pa
skutinius keliolika metų buvo 
“Laisvės” skaitytojas.

Paliko dideliam nuliūdime

Juozas 
kuris atlikęs 

našlės,

Serga Draugas Šmitas
Teko sužinoti, kad rimtai 

susirgęs nenuilstantis veikė
jas draugas Šmitas. Draugas

Workers Alliance
Workers Alliance organiza

cija viena iš pažangiųjų dar-' 
bininkiškų organizacijų, kuri 
be nuolaidos kovoja už be
darbių pašalpos gavimą ir 
prie WPA projekto darbų, 
kur būdavo labai tankiai per
sekiojami pažangesni darbi
ninkai iš užveizdų pusės. La
biausia tie darbininkai turėjo 
nemažai nukentėti, kurie ban
dė organizuoti unijas prie 
projektų darbų. Tankiausia 
užveizdos nužiūrimas darbi
ninkas netekdavo darbo.

Workers Alliance yra tūks
tančiams darbininkų pagelbė
jus išsikovoti geresnes sąlygas, 
atgauti darbą WPA ir pašal
pas stotyse, kur gana daug 
darbininkų turėdavo laukti po 
keletą savaičių, bet negalėda
vo gauti pašalpos, iki organi
zuoti bedarbiai nueidavo rei
kalauti.

Todėl šiandien Workers Al
liance yra žinoma per 
plačią Ameriką, 
nai darbininkų ir 
lų, nes ši broliška 
ja kovoja už jų 
darbių reikalus 
religijos, tautos,

Todėl darbininkam ir pro
fesionalam bedarbiam ir dir
bantiem yra svarbu be skir
tumo religijos, tautos, ar rasės 
priklausyti prie Workers Alli
ance ir būdavot tą brolišką 
ir pažangią organizaciją.

Noriu priminti tiems lietu
viams darbininkams, priklau
santiems prie Workers Alli
ance, kad jie visi gerai pasi
darbuotų suorganizuoti didelę 

Į kuopą ant St. Clair ir 79th 
St., centre.

čia yra gera ir didelė dir
va. Yra daug bedarbių šiame 
centre, bet yra daug ir dirban
čių, kurie galėtų be išimties 
būti nariais Workers Alliance.

—o—
Darbininkai Planuoja WPA 

Protesto Streiką
Cleveland e didžiųjų darbi

ninku organizacijų vadai su
bruzdo, pradėjo veikti ben
drai reikale WPA projektų

WPA darbų, ir tie, kurie jau 
seniai po kelis mėnesius be 
darbo, neteko visai WPA dar
bų, turėtų glaustis aplink savo 
unijų ir organizacijų vadus ir 
bendrai su savo vadais veikti 
ir drūtinti tas organizacijas. 
Jei visos unijos be skirtumo 
jų vardų vieningai veiktų, tai 
aišku, kad išrinkti žmonės į 
aukštas valdiškas vietas turė
tų kreipti atydos į papras
čiausius darbininkus. Bet 
šiandien daugelis valdininkų 
nesupranta, ar nenori žinoti 
paprastų žmonių, bedarbių, 
gyvenimo.

I kos finansų negalėjo ilgiau 
tęsti, turėjo apleisti svetainę.

Bet dabar visiems aišku, 
kad bedarbių ir dar kiek dir
bančių darbininkų reikalai nė 
kiek nepagerėja, priešingai, 
dar blogyn eina ir iš tų sun
kumo sąlygų nėra kitos išei
ties. Todėl bandykime visi 
bendrai organizuoti Workers 
Alliance kuopą šiame centre.

muštas, tai vokiečiai Prū
sų valdovai vėl pavergė sau 
Danzigą. Taip jis ir buvo 
tiktai paprastu Vokietijos 
miestu per 120 metų, iki 
Versalės taikos sutartis, 
po pasaulinio karo, vėl at- 
steigė Danzigą kaip laisvą 
miestą su kai kuriomis po
litinėm pirmenybėmis Len
kijai jame.

—o---

DANZIGO ISTORIJA

kongresma- 
jų sekėjai 
New Deal, 

darbininkai, 
dirba prie

Keli mėnesiai atgal grupė : 
darbininkų bandė organizuoti 
kuopą šiame centre. Buvo lai
komi du ar trys susirinkimai 
svetainėj. Susirinkimai buvo 
visai maži, taip, kad dėl sto-

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

da vyriausia Danzigo glo
bėja pasidarė Franci j a.

Bet kai 1814 metais Na
poleonas buvo galutinai su- time su nazių orlaiviais.

Berlin, liep. 12. — Hitle
rininkai pataria Anglijai 
perdaug nesigirt savo kari
niu oro laivynu, kol jis ne
išbando savo spėkų susikir-

visa 
milio- 

profesiona- 
organizaci- 
ir visų be-

be skirtumo 
ar rasės.

Pagal kongreso ir senato 
naują patvarkymą, WPA pro
jektų darbininkai turės dirb-

BARGENAI
Nhudokitės nuo karščio pa- 
siliuosavimo malonumu ma
žom išlaidom labiausia mo
derniškuose rezortuose Co
ney Islande. Tai didžiau
sios vertės vieta mieste. 
Ateikite anksti ir bū
kite visą dieną.

r* — Įžanga Darbo Dienomis
Duodama rūmai A ir abrūsai; 
surf maudynė; stogas vyram ir 

moterim; puikios gimnastikos, rankines 
bolės; smarkūs Jašai ir ’garo kambariai. 
Įžanga šešt. ir Sekm. 35c

Atsineškite šį skelbimą

NEW STAUCH BATHS 
Boardwalk prie Stillwell Ave.

CONEY ISLAND

Šmitas, dalyvaudamas “Lais
vės” piknike, Brooklyne bei 
pasaulinėj parodoj, nužengęs 
nuo šaligatvio ir nikstelėjęs 
koją net iš klubo, bet manęs, 
kad tik menkniekis ir praeis. 
Tačiaus už poros dienų koja 
taip sutinus, kad negali nei 
pats apsiversti lovoj, o dak
taras negali nuimti nuotrauką 
iki bus prašalintas sutinimas.

Linkėtina draugui Smitui 
greito pasveikimo, kad ir vėl 
galėtų darbuotis, kaip iki šiol, 
kad darbavosi. S. V.

•0
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50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

PASAULINĘ PARODA

Valilionis ir Marcinkevičius

ADELE MICKEVIČIŪTE 
iš Providence, R. I.

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame- 

Rei-

*/2PRICE
SALE
PATTERN-RETIRING FROM ACTIVE 

į WB0GEBS BBOS 
AMER,U'S FINEST SUVERPIATE

I ur 11 ......... ■ ' • ............ *****50 PIECE SERVICE FOR EIGHT
Open Stock Price $58.69

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

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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.
STOKES 
kamp. Broadway

Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

AND

Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

Įvyks Sekmadienį

July
Piknikas Prasidės 10 vai. ryto

Programa 3 vai. po pietų

ĮŽANGA 15 CENTŲ
<J. RAINARDIEN® 

Harmonijos Grupės narė

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

arti Corona entrance j ferus.

JONAS
512 Marion St., 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLine.

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

Rengia Lietuvių Komunistų Pirmas Distriktas

So. Bostono Vyrų Choras,
vadovybėj M. K. Bolio

Ig. Kubiliūnas, 
komikas,, iš So. x Bostono

Adele Mickevičiūtė, 
solistė, iš Providence, R. L

Harmonijos Grupė, 
vadovybėj H. Žukauskaitės

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

Koncertas ir Piknikas
SU »Xi.

IG. KUBILIŪNAS 
Iš So. Bostono, Mass.

OLYMPIA PARK
WORCESTER (SHREWSBURY), MASS.Kita krautuvė randasi 

PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 
206 WEST FRONT STREET 

Atsineškite šį skelbimą, ir gaukite 
nuolaidą.

M. ZAVIS 
Harmonijos Grupės narė

Puiki Vieta Vakacijom
Ant Aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS
Burdas $12 į savaitę; Vaikam $6.00.

ši vieta yra, garsiuose Catskill kalnuo
se, Up State New York, kuri yra 
sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 
geriausias ir sveikiausias klimatas.

Prie Įžangos Bilieto Bus Duo
damos Dovanos: $5; $3 ir $2

Box 240 R. F. D. 2 Cauterskill Road
CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4

Prakalbą sakys ANNA BURLAK, žymi kalbėtoja ir organizatorė iš Bostono,
Gerbiama Lietuvių Visuomene: Kviečiame visus ir visas pasinaudot šia puikia proga tik 

už 15c. Išgirskite mūsų geriausius dainininkus-solistus, chorą ir Harmonijos Grupę iš South 
Bostono, kuri susideda iš sekamų solisčių: R. Merkeliūtė, Julia Rainardienė, M. Zavis ir 
Zubok, vadovybėj H. Žukauskaitės. Kviečia RENGĖJAI.

Siu/*!
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Penktad.,' Liepos 14, 1939 LAISVI Septintas puslapis
r

Dar Mass. Valstijos Lietuvių Komunistų 
Pikniko Reikale, Įvykstančio Worcesteryj

Draugės ir draugai, įsitėmy- 
kit, 16 d. liepos (July) visų 
kolonijų partijos nariai būkit 
piknike pasirengę prie darbo, 
ir stengkitės būti 10:30 iš ry
to vietoj. Mūsų pareiga tą 
vieną dieną ant metų aptar
nauti Partijos simpatikus ir 
rėmėjus. Turim susirūpinti, 
kad mūsų Partijai nebūtų 
skriaudos, žmonės turi būti 
pilnai patenkinti.

Reikės darbininkų prie su
statymo automobilių, prie pa
davimo gėrimų ir valgių, prie 
vartų ir prie kitų darbų.

Dabar kaslink atvestų dova
nų iš kolonijų dėl išleidimo 
ant laimėjimų. Drg. Grybas 
minėjo, kad kolonijų draugai 
atvežę dovanas atiduotų pik
niko komisijai dėl išleidimo. 
Pikniko rengimo komisija šį 
darbą pakeičia taip, kad kiek
viena kolonija atsivežusi sa
vo dovaną piknike pati turi iš
leisti ir pelną perduoti pikni
ko komisijai.

Mes pikniko rengirpo komi
sija prašom draugo Komunis
to atkreipti draugišką atydą į

šį pranešimą ir'pilnai įvertin
ti darbu.

Už Pikniko Komisiją,
J. M. Lukas.

PRANEŠIMAI^ 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 ateinanti penktadieni, 
liepos 21 d., 8 v. v. Neužmirškite 
įsitėmyti. (162-163)

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. II. 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)

Pittsfield, Mass.
Istoriniu atžvilgiu, Massa

chusetts valstija tai lopšys A- 
merikos laisvės. Bet pastaruo
ju laiku virto viena iš atža- 
gareiviškiausių valstijų. Nese
nai įstatymdaviai vienbalsiai 
perleido įstatymą ir guberna
torius Saltonstall pasirašė, 
sulyg kurio visos mažosios 
partijos, kad uždėti savo 
kandidatus ant balsavimo 
blankų, turi gauti 3% para
šų iš skaičiaus paduotų balsų 
išrinktiesiems kandidatams. 
Tai reiškia, jeigu bile kuri ki
ta partija, apart republikonų 
ir demokratų, nori uždėt savo 
kandidatus ant baloto, turi 
gauti 43,000 parašų dėl gu
bernatoriaus kandidato! Tai 
reiškia, kad visoms mažosioms 
partijoms, išskyrus Townsend 
Plan, nebus galima savo kan
didatų uždėt ant balsavimo 
blankų, nes visas partijėles 
sudėjus į krūvą pereitais rin
kimais negavo tiek balsų, kiek 
yra reikalaujama parašų.

Iki šiol mūsų miestuko atei
vių draugijos, kaip rusų, len
kų ir ukrainų, nedėldieniais 
rengdavo vasaros laiku pikni
kus ant Kowcuk farmos. Bet 
dabar tos apielinkės valdinin
kai išleido patvarkymą: Jeigu 
pikniko rengėjai nori gauti 
leidimą muzikai dėl šokių, tai 
nevalia alaus pardavinėti. O 
jeigu nori leidimo dėl alaus, 
tai neduoda leidimo muzikai! 
Še tau, Jurguti, ir devintinės! 
Ir galvelės tų mūsų apielinkės 
valdininkų, kurie garsiai kal
ba apie demokratiją ir žmo
nijos teises.

Berkshire Woolen Co. vieti
nė didžiausia audinycia pasi
rašė kontraktą su CIO unija 
su sekančiomis išlygomis: 
Darbo savaitė turi būt 40 va
landų, o jeigu kuris darbinin
kas dirba daugiau, negu 42 
valandas, tai turi mokėt laiką 
ir pusę. Taipgi ir už nekurias 
Šventes. Visi nesusi pratitnai 
turi būt išrišti arbitracijos ke
liu. Darbininkai turi teisę iš
rinkti savo atstovus iš savo 
dirbtuvės arba unijos atstovus. 
Streikai ir lokautai nepripa
žinta teisėtais.

Šis kontraktas pasilieka ga
lioj iki birželio 30, 1940 m. 
Bet apie mokestį nieko nemi
nima. Darbai šioj dirbtuvėj 
kol kas eina gerai. Dirba pil
ną laiką.

Biržų Proletaras.

CLEVELAND, OHIO
Gerbiamieji! 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 veikėjams- 
veikėjoms 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 prlbūkit 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. Worcesterio ir 
apylinkes lietuviai prašomi dalyvau
ti. — Rengėjai. , (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)

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

kuopos bendrai ruošia pikniką, liepos

Marseille, Franci j a. — Su
degė 7 žmonės auto-buse, 
kuomet užsidegė jame veža
mos fotografinės filmos.

16 d. Pradžia 10 vai. ryto, R. U. D. ! 
Shore. Bus žingeidi programa. Tro- | 
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 Avė., sukitės po 
dešinei ant Josiphans kampo, važiuo
kite apie dvi mailes ir sukitės ant 
Bay Ave. Nuo čia sekite iškabas. — 
Kom. (162-163)

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

LD 5 kp., “Laisves” skaitytojus ir 
rėmėjus dalyvauti susirinkime, penk
tadienį, 14 dieeną liepos, kuriam'e 
bus svarstoma “Laisvės” trau-

kiniu 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)

CHRONIŠKOS

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

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

(162-163)

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)

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai I’atryę Barberini

Tek: 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 

SODĖS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.LIETUVIU ATLETU KLIUBAS
Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

į Atlankykite
į LIETUVIŲ ATLETŲ 
ji KLIUBĄ 
K 168 Marcy Avė.
Il Brooklyn, N.Y.
KI Tel.
Ml x"-----\ Ev« 4-8041
Si i \VALGIAI IR

® GĖRIMAI

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S
' FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubų

KUube SaU“ 
site tikros 
liet uviskos 
degti/ies. 
valgiu ir Sc‘ 

rimų

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite j 

Lietuvių Centrą

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
JURGIS KARPUS I telefonas

Kliubo Gaspadorius | EVergreen 4-9672

LIGOS

GYDOMOS

BARRY P. SHAUNS
(Shali nskas)

FUNERAL HOME

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MEŠLAŽARNfiS 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-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI

Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

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

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.

D’ORAZIO KRAUTUVĖSE
REFRIGERATOR BARGAINS 

(Šaldytuvai Nužemintam Kainom) 

0$9.5O už jūsų seną šaldytuvą (ice 
box), nepaisant kaip senas ar ma
žas jis būtų, nežiūrint, kad ir už

langinė dėžė.

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

showroom (parodos kambarį).

Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 j mėnesį. Pamąstykit! 

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

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

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

SKELBKITĖS “LAISVĖJE
Mateušas Simonavičius

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Namų Rakandų Krautuvė
A. WEITZNER

VERTEIVIS

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

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaitės Specialai
Veltiniai divonai geriausios rūšies

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su šitie) kuponu jūs galėsite gaut šį spccialį pasiūlymą 

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

F L U S H I N G 
Russian & Turkish Baths, Inc* 
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

Open Day and Night
f >

Managed by

RHEA 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 GENTS’ DAYS

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

Wed, Thurs, Fri., Sat. and 
Sun. ail day and night

10-------- -------------------------------------------------------------------------

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

a------------------------------- ------------------------------------------s
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DAUNORO Cold & Grippe Powders ne
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą is 

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui «u 
moterimis. Nedė- 

* liomis a t d a ra s 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eieveiterio stoties

Brooklyn, N. Y.
Tek Evergreen 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolle.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainai.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Pasėdėja Parašiute 
Penkias Valandas

PAGAVA pabėgusius 
iš KALĖJIMO

CHINUOS PAGARBA 
LaGUARDIJAI

Unija Gavo Sutartis 
su IRT ir BMT

Po pusketvirtos valandos 
laisvėj, dėl kurios jie rizikin
gai pabėgo iš Raymond St. 
kalėjimo, A. Trougon, 25 me
tų, ir A. Compel, 32 m., tapo 
policijos pagauti. Jiedu bu
vo pabėgę perlipant 20 pėdų 
sieną. Įkalinti dėl plėšimų ir 
muštynių.

Chinijos respublikos genera- 
lis konsulas pereitą trečiadie
nį įteikė New Yorko majorui 
LaGuardijai vieną iš aukš
čiausių pagarbos ženklų 
paramą Chinijai jos kovose 
nepriklausomybę.

u z
u z

savo gyveni-

viskas gerai 
kaip padarė

nesiekia

jų me- 
ir pasi-

bet i

Taip vadinamoj “aukštojoj 
draugijoj’’ gerai žinomi ponai 
Joseph Cornelius Rathborne’s 
antradienį nuėjo pasivažinėt 
mechanišku parašiutu Pasau
lio Parodoj, manydami už 
dviejų minutų nusileist ir tuo- 
mi užbaigt smagų popietį. 
Bet tas leidimasis jiems užė
mė 5 valandas, kur, kaip sa
ko Mrs. Rathborne, turėjo lai
ko apgalvot visą 
mą.

Tiesa, iš karto 
ėjosi ir nepajuto,
arti pusę kelio aukštyn (bokš
tas turi 250 pėdų aukščio). 
Tik, štai, sėdynė pakrypo ir 
sustojo. Suvažiavo policija ir 
gaisrininkai su savo aparatais, 
bet jokios kopėčios 
110 pėdų aukštumos, 
šaus nuleidžia greta 
chanikus, nusileidžia
kalba su jais reporteriai, 
jų negali gelbėt. Apačioj iš
tiesti didžiuliai saugumo tink
lai, kadangi niekas nežino, 
kada jie gali kaisti žemėn.

Po visų pastangų, pagaliau 
nutarta vielinę vadelę, kuria 
eina parašiutas, atjungti. Ant 
diržo nuleistas jaunas aukš
tumose kabant galįs dirbt me
chanikas, William Gertis, įri
šo virves parašiuto kilposna, 
atjungė vielas ir pamažu jie 
tapo nuleisti lig kopėčių. Ta
čiau sugalvota, kad 5-kias va
landas išbuvę tokiame įtem
pime nervų jie gal negalėsią 
būt nuvesti kopėčiomis, tad 
pamažu nuleido žemyn toj 
pačioj parašiuto sėdynėj.

Nemokamo spektaklio žiū
rėdami apie 10,000 žmonių iš
laukė iki 4:30 ryto, kol juos 
nuleido. Daugelis samdėsi 
vežimėlius sėdynėms, mokėda
mi po $3.25 į valandą.

Parašiutų koncesija vėl pra
dėjo veikti sekamą rytą ir 
smagūs įdomumų jieškotojai 
naudojosi jaisj kaip naudojosi. 
Parodos viršininkai
kad nesą pavojaus tam beat- 
sikartoti.
įrodyt, ir patys Rathborne’s 
sugrįžo sekamą dieną užbaigti 
pirmiau nevykusį pasivažinėji
mą.

tikrina,

Gal norėdami tą

Paukščiai “Parskrido”
Iš Floridos

Draugai Paukščiai ir Beniu- 
liai, išbuvę savaitę svečiuose 
pas Paukštienės sūnų, o Be- 
niulienės brolį K. Bieliauską 
Floridoj,' trečiadiepio naktį 
saugiai sugrįžo namo.

Sako, dabar Miami pajūryj 
labai daug lietaus, 
garai pakraščiuose 
daiktus aptraukia 
druskos marškiniais,
no tenykščių gyventojų auto
mobilio nematyt blizgančio: 
visi nublukę, surūdiję.

Karščio ten dabar esą tik 
biskį daugiau negu čia. Bet 
saulės spinduliai esą labai aš
trūs, statkritūs; šešėlio veik 
nesą—colis-kitas. K.

O jūros 
esančius 

baltais 
Nei vie-

Dodd Sunkiai Serga

Parodos Žinios Šaknaite Serga

Transporto Darbininkų Uni
ja pereitą trečiadienį pasirašė 
naujas sutartis su IRT ir BMT 
kompanijomis. Paliečia 13,- 
000 IRT ir 8,500 BMT sub- 
vių, busų, aukštųjų linijų ir 
gatvekarių darbininkų. Galios 
iki birželio 30-tos, 1941 m.

Derybose uniją atstovavo 
Quill, Hogan, Santo, MacMa-

savaitė Pasaulio Parodoj Darbščioji lietuvių muzikė 
Bronė L. Šalinaitė-Sukackienė, 
Liet. Meno Sąjungos C. Sekre
torė, šiuo tarpu nesveikuoju. 
Prie daugio įtemptų darbų iš
semtoms jėgoms atbudavot, , 
sako gydytojai, būtinai reika- i 
lingas visuotinas poilsis, ilgo
kam laikui padėt į šalį visus 
darbus ir studijas.

Linkime d. šalinaitei tokios 
ištvermės įkyriame sveikatos 
atbudavojimo procese, kokią 
ji parodė meno kūrybos dar
buose, kurie dabar laukia jos 
sugrįžtant.

PARDAVIMAI

E

R

gerą išvaizdą, tačiau 
tokiomis ypatybėmis 
gauna net mažiau do- 
programą.

ši 
buvo pilna įvairiausių nuotikių 
ir bruzdėjimo. Plačiai pagar
sėjo vienos poros iškabėjimu 
parašiutų sėdynėj 5 valandas. 
Kiek anksčiau, per 3 dienas 
pagrečiui, sugedo po vieną iš 
elektros pristatymo su vadų ir 
tūlas vietas dalinai, o kitas 
visai aptemdino.

Didžiausiu darbo srityje ne
susipratimu šiuo tarpu buvo 
Billy Rose koncesija, kurios 
aktoriai subruzdo skųstis dar
bo sąlygomis ir mažomis al
gomis. Jie sako, kad vanduo, 
kuriame jiems tenka visokius 
triksus išdarinėt, yra tirštas 
nuo brudo. Be to, jie gauna 
tik $25 iki $30 į savaitę už 
28 programas, o ten visgi turi 
būti jau gerai pažengę mene 
ir turėt 
ir su 
žmonės 
lerio už

Tarp koncesijonierių vėl da
rosi didelis bruzdėjimas-rei- 
kalavimai numažint įžangą 
nuo 75 iki 50 centu. Dabar 
koncesijas lanko daugiausia 
tik pasiturintieji, bet tokių ne
daug, iš jų negali koncesijos 
verstis ir turėt pelno. Gi jau
nimas, kurie daugiausia domi
si įvairiais pasilinksminimais, 
jų neišgali, dėlto, nesą gana 
lankytojų. Sakoma, Parodos 
viršininkai jau svarstė įžan
gos mažinimo klausima, bet 
apie pavienių įžangos numaži
nimą kol kas negirdėt, tik or
ganizuotoms grupėms ne ma
žiau 500 sykiu nuleista iki 50c. 
Iš pradžios buvo 60c.

Viso lankytojų iki liepos 
12-tos Parodoj buvo 12,796,- 
166. Daugiausia lankėsi ati
darymo dieną — 605,504, ma
žiausia gegužės 22-rą — 91,- 
206. Vidutiniai imant (aver
age) iki šipl buvo po 177,724 
per dieną. Trečiadienį lankėsi 
188,830.

Parsiduoda restauracija su 
pilnom gėrimų (degtinė, vy
nai ir alaus) laisnėm. Puiki 
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 j sausesni klimatą. Ši 
vieta yra artimoje Brooklyno 
apylinkėje, apie 10 minučių 
mašina važiuojama nuo Pa
saulinės Parodos. Vieta apgy
venta įvairiom tautom, keturi 
metai kaip tas pats savininkas

mu. Kreipkitės j “Laisvės” 
ofisą, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. . (161-167)

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Mrs. Paula Marx, Vokietijos 
pabėgėlė, rasta pasikorus sa
vo apartmente, 471 Audubon 
Ave., N. Y. Pirmiau buvo ras
ta apsinuodijus gasu, bet at
gaivino.

(Liquors

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

NEWARK, N. J
Kviečiame visus LDS 8 kp., ALDLD 5 kp., “Lais

ves” skaitytojus ir. rėmėjus dalyvauti susirinkime, 
penktadienį, liepos 14 d., kuriame bus svarstoma “Lais* 
ves ’ traukiniu ekskursija į Lake Hopatcong, liepos 23 
d., reikes išrinkti darbininkus dirbti piknike. Susirin
kimas įvyks šv. Jurgio Svet., 180 New York Avė., 8 
vai. vak. Todėl prašome visus skaitlingai dalyvauti.

KOM.

William E. Dodd, buvęs J.
Vokietijai, 

Mt. Sinai ligoninėj su 
komplikacijomis ir 
uždegimu. Antradie- 
padaryta operacija ir

* V. ambasadorius
randasi
gerklės 
plaučių 
nj jam
perleido sūnaus ir žento duo
to kraujo, nuo ko, sakoma 
“sustiprėjęs.”

Dodd pasižymėjo anti - fa
šistiniu nusistatymu ir veikla 
po sugrįžimo iš Vokietijos, 
dėlto, kaip praneša spauda, 
naziai džiaugiasi dėl jo ligos.

.................................• • —....................... ... -

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.
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BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

TURIME SUKELTI PINIGŲ

$14.50
$16.50Siūtai ar Over.kautai vertės $22.50, dabar. .

Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar..

SKELBKITĖS “LAISVĖJE"

Bus

M

T

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

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

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

f

y

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

. Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Nupigintas Išpardavimas
Vyrų Siūtų, Lengvų ir Žieminių Paltų

Drabužiai pasiūti iš geriausią vilnonią audimą, vėliausią 
modeliu, vadovaujančią siuvėją, tokios Rainos, 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...

35c

60c

t"10 c

IMA.

h on, taipgi advokatas Sacher.
Gauta uždaros šapos sąly

gos, 4 legalės šventės su al
ga, už 2 savaites ligos mokėt 
po pusę algos, taipgi pasilieka; 
senojo kontrakto 'laimėjimai, 
kuriais buvo dviejų savaičių 
vakacija su alga, minimum al
gų skalės, sutrumpintos valan
dos ir seniau dirbančių teisės. 
Pakėlimams algų bendrai iš
mokės IRT $600,000 ir BMT 
$450,000 pirmais ir $500,000 
antrais metais.

REIKALAVIMAI
Reikalinga žarnų atrinkėjų (cas

ing selectors). Atsišaukite tiktai pa
tyrusios.
Sayer & Company, 356 W. lltįh St., 

New York City, N. Y.
(163-165)

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

S

E

E 
E

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokią gėrimą, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

‘LAISVĖS’ EKSKURSIJA
TRAUKINIU

w NAUJAS DALYKAS!
Traukiniu Ekskursija i laukus, Į puikius miškus

Ant Kranto Hopatcong Ežero
NEW JERSEY

Tuojau įsigykite ekskursijos tikietlis. Kelione traukiniu 
tik $1.00 į abi pusi. Traukinis Brooklyniečius ir Jersey 
Čiliečius paims nuo Liberty St. stoties. Jis stos Ba-

Newark’e.( yonnėj, Elizabethport’e ir 

Ta Šauni Ekskursija

Liepos JmIy
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 antrą traukinį.

Gros Gera Orkestrą Šokiams
Prie pat ežero yra graži platforma 

šokiam, tad bus vėsu ir 
malonu pasišokti.

MAUDYNĖS ir LAIVAIS 
PASIVAŽINĖJIMAS
Tas ežeras yra labai didelis.

Mūsų piknikas bus

NOLAN’S POINT PARK

Puikios maudynės, gražus pasiva
žinėjimas laiveliais.

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

Maudynes samdytis siūtą ir persirengimui 
kambarį ................................................

Kurie turės savo siūtus ir nenorės persiren
gimui kambario, ale tik maudynes įžanga

Penktad., Liepos 14, 1939
........  1 , 'i-.graags

Dabar Eina Išpardavimas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y. .

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

XAVERAS STRUMSklSRombuc

(STAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM.
SAVAS PAS 5AV/ĄJ

CALIFORNIA 
FORT

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.
East 22nd St., Bayonne, N. J., traukinys, išeis 9:15 A. M.
Elizabethport, N. J., traukinys išeis 9:20 A. M.
Elizabeth, N. J.; traukinys išeis 9:25 A. M.
Newark, N. J. (Broad St.) traukinys išeis 9:00 A. M.
(Newarkiefiiai persikeis ant ekskursinio traukinio Elizabethe.) 
Grjžtant atgal, traukinys apleis parką 8 vai. vakaro.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

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




