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Be Faktų.
Nugarkaulis Braška.
Pikta Ignoracija.
Net Nustebau.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

“Vienybės” r e d a ktorius 
vėl rašo ir vėl pakartoja, 
kad WPA lavintų darbinin
kų streikas esąs grynas ko
munistų padaras.

Aš pradedu manyt, kad 
v * tas vyras visai neseka dar

bininkų judėjimo ir nieko 
apie jį nenusimano. Girdi 
jis, kad kur nors skambi- 

• na, bet nežino, nei kas, nei 
kur.

* * *
Faktas yra, kad šį strei

ką veda vienos iš konser- 
vatiškiausių Amerikos Dar
bo Federacijos unijų, bū
tent, namų statymo darbi
ninkų unijos. Komunistų 
įtaka tose unijose labai ma
ža—jų vadovybėje komu
nistai neturi jokios įtakos.

Bet, ot, “V.” redaktorius 
tuos konservatiškus vadus 
ir tas konservatyviškiausias 
Federacijos unijas padaro 
komunistų padaru! Aišku, 
kad jei jis žinotų faktus, 
tai juk tiksliai visuomenės 
akyse savęs taip nežemintų.

♦ * *
Anglijos torių nugarkau

lis palengva jau braška. 
Jau jie sutiko pasiųsti mi- 
litarinę misiją į Maskvą, 
idant pagreitinus susitari
mą su Sovietų Sąjunga.

O tai, žinoma, nuopelnas 
Anglijos žmonių. Ir dar- 
bieciai ir liberalai vienu 
balsu šaukia: “Susitarkime 
su Sovietais prieš fašisti
nius agresorius!”

* 4 * * *
Amerikos Jaunimo Kon

gresas priėmė du dokumen
tu: taip vadinamą “Creed 
for American Youth” ir re
zoliuciją prieš visokias dik
tatūras. “Tiesos” angliškas 
skyrius ištisai, žodis žodin, 
padavė visą tą “Creed.” 
Šiame dokumente riėra įvar
dytos jokios diktatu ros. 
Diktatūros yra įvardytos 
tiktai specialėje Kongreso 
rezoliucijoje.* * *

Chicagos “N.” mokytas 
redaktorius girdėjo ką nors 
panašaus: Ir štai liepos 31 
dienos laidoje, turi pripyš- 
kinęs dvi ilgas špaltas apie 
tą “Tiesos” anglišką priedą 
ir komunistus. Komunistus 
jis tūkstantį ir pirmą kar
tą sumaišo su juoda žeme.

Girdi, “Tiesos” angliško 
priedo redaktorius suklas- 
tavo tą “Creed.” Jis išme
tęs čielą paragrafą iš jo— 
tą paragrafą, kur įvardina
mos diktatūros. 

* * *
Kas tam senam žmogui 

pasidarė ? Pats nepastudi
javęs Jaunimo Kongreso 

4 Dokumentų, pats nežinoda
mas, kas kur sakoma, taip 
negražiai, taip piktai plūs
ta ir “Tiesos” angliško sky
riaus jauną redaktorių ir 
visą mūsų srovę.

AŠ visai nebežinau, kaip 
tą jo tiradą besuprasti ir 
beišaiškinti. . * * *

Paėmiau So. Bostono 
“Darbininką” rugpj. 1 die
nos ir nustebau: Pusėtinai 
švarus, be jokios piktos tul
žies prieš komunistus ir 
komunizmą.

O gal “Darbininko” re
daktoriai dar pasiprovys ir 

F surimtės. Mes karštai tebe-

No. 180

Šventoji
Šventosios uostas yra 7 

kilometrų atstume nuo Lat
vijos sienos. Iš viso Lietuva 
dabar turi tik 20 kilometrų 
jūros pakraščio. Jūra čia 
gana sekli ir tik 500 jardų 
nuo kranto jos gilumas pa
siekia 5-7 jardų.

Pirmasis uostas ten buvo 
įrengtas, kada visai šiaurei 
graso vokiečių ordenas. Per 
šį uostą Lietuva prekiavo 
su daugeliu valstybių. Ku
nigaikščių Radvilų žemėla
pyje, išleistame 1613 m., 
Šventosios uostas yra pažy
mėtas. 1625 m. švedų kara
lius Gustavas Adolfas, įpra
šytas Rygos pirklių vokie
čių, užvertė Šventosios uos
to žiotis akmenimis.

Praėjus šešiolikai metų, 
anglų pirkliai gavo Jono 
Sobieskio žmonos karalie
nės Marijos privelegiją vėl 
įrengti čia uostą.

1701 m. švedų karalius 
Karolis XII rado reikalin
ga šį uostą blokuoti. Vėliau 
uostas nebuvo prižiūrimas 
ir jo žiotis apnešė smėlis. 
Prieš trečią Lenkijos pada
linimą šventosios uostu bu
vo susirūpinęs Pranciškus 
Pilsudskis, bet savo suma
nymų neįvykdė.

Lietuva nuo 1925 iki 1930 
metų šiek tiek pagilino ir 
pagerino Šventosios prie
plauką. Paskui mažai kas 
ten buvo padaryta iki pas
kutinio laiko.

Lietūkis neseniai įrengė 
gazolino tankus motori
niams žvejų laiveliams. Jie 
ir taisomi vietinėse dirbtu
vėse.

Į Šventąją bus^ pravesta 
geležinkelio šaka ir plen
tas.

)

Lenkai Suėmė 40 Ukrainų 
Kaip Hitlerio Šnipų

Varšava.— Hitlerio agen
tai vėl smarkiai kursto Len
kijos ukrainus reikalaut 
“savivaldybės.” — Lenkijos 
ribose yra bent 5 milionai 
ukrainų.

Lenkijos vyriausybė su
ėmė 40 ukrainų fašistinių 
vadų. Jie dirbo kaip Hitle
rio įrankiai prieš Lenkiją.

Popiežius Nusileido Musso- 
liniui; Susiaurino Katalikiš

ką Veikimą

Vatikanas. — Popiežius 
pasidavė Mussolinio patvar
kymui, kad K a t a 1 i k i š ko 
Veikimo draugija niekur 
Italijoj nesikištų į jokią 
politiką.

Popiežius išleido įsaky
mą, kad ta draugija veiktų 
tiktai dvasiniais reikalais 
po komanda vyskupų ir ku
nigų.

tikime į evoliuciją. Evoliu
cija gal paveiks ir juos. O 
tai būtų laimėjimas progre
sui ir tiesai.
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Į Šventosios Uostą 
Įplaukė Jau Dido
kas Jūrų Laivas

Netekus Klaipėdos, Lietu
va Smarkiai Budavoja 

Prieplauką Šventojoj
Vai sava. — Lietuva pas

kutiniu laiku žymiai pagili
no savo prieplauką Švento
joj, arti Latvijoj rubežiaus. 
Dabar j šventosios uostą 
įplaukė jau didokas, 500 to
nų įtalpos laivas “Rese

Hansebert” iš Holandijos. 
Tai dar pirmas svetimo 
krašto garlaivis įplaukęs į 
Šventąją. Jis čia prisikrovė 
lietuviškų ąžuolų.

(Netekus Klaipėdos, Lie
tuva sukruto būdavot prie
plauką jūriniams laivams 
Šventojoj. Pirmiau Švento
joj buvo tik menkutė, lėkš
ta prieplaukėlė mažom žve
jų valtim.)

Extra!
1,000 POLICIJOS PRIEŠ 
AUTO. STREIKIERIUS 

DETROITE

Kroatų Fašistinis Va
das Šaukiasi Naziy 
Prieš Jugoslaviją

Danzigo Naziai Grąsi- 
na Atidaryt Savo Sie

ną su Rytą Prūsija

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“Laisvės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Kupinec, Jugoslavija. — 
Kroatų tautininkų vadas 
dr. Vladimir Matček sako, 
kad jis šauksis Hitlerio pa- 
gelbos, jeigu serbai, valdan
tieji Jugoslaviją, neduos 
Kroatijai plačios savivaldy
bės, kaip praneša Associ
ated Press, amerikinė ži
nių agentūra. Matček tei
gia, būk kroatam “geriau 
būtų,” jeigu juos valdytų 
Hitleris, o ne serbai.

Jis skundžiasi, kad ser
bai neduodą kroatam jokių 
aukštesnių vietų valdžioj. 
Jugoslavijoj, girdi, yra dau
gybė generolų, bet nė vie
no kroato generolo.

(Jugoslavija turi 15,630,- 
000 gyventojų, tarp jų pen
kis milionus kroatų.)

Cleveland, Ohio, rugp. 2. 
—Policija per 500 jardų ne
prileidžia General Motors 
Fisher Body auto, streikuo
jančių mechanikų pikietuot 
fabriką.

Danzig. — Vietiniai na
ziai per savo laikraščius 
grąsina “visai atidaryt sie
ną tarp Danzigo krašto ir 
Rytų Prūsijos (Vokietijos), 
išvyt visus Lenkijos muiti
nių valdininkus ir laisvai 
vest prekybą su Rytine 
Prūsija.”

Varsa va. — “Jeigu na
ziai mėgins atidaryt rube- 
žių tarp Danzigo ir Rytų 
Prūsijos,” pareiškė vienas 
aukštas Lenkijos valdinin
kas, “tai mes turime įvalias 
galimybių vėl uždaryt tą 
rubežių.”

Jeigu Danzigo naziai per-, 
daug smarkaus, tai Len
kai apkarpys jų dirbinių 
įvežimus į Lenkiją. Lenkai 
jau sustabdę silkių ir mar
garino (dirbtinio sviesto) 
įvežimą iš Danzigo krašto. 
Dėl to danzįgiečiai naziai 
vėl suskato šūkauti: “Grįž
kim atgal prie Vokietijos!”

Detroit, Mich., rugp. 2.— 
Mobil izuojama tūkstantis 
policijos prieš streikuojan
čius mechanikus, pikietuo- 
jančius General Motors au
tomobilių Fisher Body dirb
tuves.

Policininkai vakar, lydė
dami skebus į darbą, ataka
vo streikierius ašarinėmis 
bombomis, revolveriais ir 
buožėmis. St r eikieriai, 
kuom galėdami, gynėsi. Su
sikirtime tapo keli sužeisti 
iš abiejų pusių.

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai norėjo siųst sa
vo unijistus skebaut prieš 
CIO streikierius; bet Fede
racijos unijistai atsisakė.

Jam Geriau Vištininke 
Gyvent negu su Žmona

Scottch Plains, N. J. — 
Bedarbis mechanikas D. 
Van Wyck pasišalino iš na
mų nuo žmonos ir apsigy
veno viename apleistame 
vištininke. Jo žmona krei
pėsi į šeimynišką miesto 
teismą, kad sugrąžintų jos 
vyrą namo, ir teismas įsa
kė jam grįžt pas pačią.

Bet Van Wyck, 47 metų 
amžiaus, sako: “Dar neži
nau, ar aš grįšiu. 20 metų 
jinai perdaug ‘bosavo’ ant 
manęs; ir tik vištininke aš 
suradau poilsį ir ramybę.”

Teismas patvarkė, kad 
Van Wycko žmona ir ište
kėjusi jo duktė kreiptųsi į 
vietos valdybą dėlei pašal
pos tam nusiminusiam be
darbiui.

Didinga Sovietų lauko 
Ūkio Paroda Maskvoj

IŠTVIRKĘS SENIS, MERGAIČIŲ DARKYTOJAS, NUŠOVĖ 
POLICININKĄ, SAKO, “KAIP VIŠTŲ VAGĮ”

Lexington, Kentucky. — 
Policija ir ginkluoti pilie
čiai sučiupo farmerį Ch. 
Alleną, ištvirkėlį ir žmogžu
dį, 70 metų amžiaus.

Alienas iš savo daržinės 
nušovė Cynthiana miestelio 
policijos viršininką G. M. 
Dickey, 77 metų. Mat, po
licijos viršininkas ėjo į dar
žinę, kur Alienas buvo užsi
daręs 15-kos metų mergai
tę E. Castle. O kaimynai jau 
seniai murmėjo, kad Alie
nas, pasiturintis senis far- 
merys, vilioja mergaites 
saldainiais ir dovanėlėmis 
ir darko jas lytiškai.

Suimtas Alienas dabar 
teisinasi: “Aš nebūčiau šo
vęs policijos viršininko; bet 
man pasirodė, kad tai viš
tų vagis; o paskutiniu laiku 
kažin kas pradėjo vogt ma
no vištas.”

Kai senis nušovė polici
jos viršininką, subėgo dau
giau policininkų ir ginkluo

ti piliečiai šturmuot darži
nę. Jis gi atsišaudė ir per 
visą naktį nepasidavė, bet 
kai jis pamatė ateinant 150 
vyrų, mėtančių ašarines 
bombas ir šaudančių, tai 
senas ištvirkėlis Alienas 
vikriai paspruko iš daržinės 
į kalnus ir krūmus, kur ir 
tapo suimtas.

Sučiuptas, jis prašė poli
cijos saugot jį nuo įnirtu
sių kaimynų. Nes sujudę 
kaimynai galėtų jį be teis
mo pakarti. Jis dabar lai
komas Lexington, Ky., ka
lėjime iki teismo.

Daugėja Nelaimės Karima- 
' me Anglų Oriai vyne
London. — Ore susikūlė 

vienas į antrą du kariniai 
Anglijos lėktuvai ir nukri
to į jūrą. Žuvo visi trys jų 
lakūnai. Tai nuo šių metų 
pradžios žuvo jau 175 ka
riniai Anglijos lakūnai oro 
nelaimėse.

Maskva. — Atsidarė So
vietų Sąjungos lauko ūkio 
paroda. Joj dalyvauja visos 
Sovietų tautos su pavyz
džiais savo ūkio produktų: 
čia matoma pavyzdiniai ko
lektyvių farmų gyvuliai, 
gėlės, vaisiai, daržovės, kai
liai, mašinos, traktoriai ir 
kiti naujoviški įrankiai, 
vartojami sovietiniame lau
ko ūkyje.

Paroda užima 240 akrų 
plotą. Joj pastatyta 230 
įvairių rūmų - namų. Kiek
viena sovietinė tauta turi 
savos mados pastatą.

New Yorko Times kores
pondentas Harold Denny 
su pasigrožėjimu atsiliepia 
apie šią parodą, nors jis 
abelnai nepalankus Sovie
tam.

Atidarant parodą, pasa
kė kalbą komisarų pirmi
ninkas V. Molotov. Dalyva
vo Komunistų Internacio
nalo ir Sovietų vadai, mok
slininkai ir kiti žymūs žmo
nės.

Atgaleiviai Kongres- 
manai Kirto Smūgį 

Bedarbiams
Atmetė Prez. Roosevelto 

Sumanymų dėl Paskolų 
Darbam ir Farmeriam

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas, net visai be 
svarstymo, atmetė prezi
dento Roosevelto reikalavi
mą skolint iš valdžios iždo 
pinigus g e 1 e ž i n k e 1 iams, 
vieškelių tiesimui ir kitiems 
vertingiems privačiams 
darbams ir randauninkams 
farmeriams (kad jie galėtų 
įsigyt locnus ūkius).

Atgaleiviai kongresmanai 
jau pirmiau buvo nuskėlę 
šimtus milionų dolerių nuo 
prezidento r e i k a laujamos 
sumos tiem dalykam, ir da
bar balsavo tiktai $1,950,- 
000,000. Bet susibūrę repub- 
likonai ir atžagareiviai de
mokratai 193 balsais prieš 
166 tuoj aus nutarė atmest 
bet kokią valdžios paskolą 
tokiem tikslam. Su republi- 
konais išvien balsavo 47 re
akciniai neva “demokratai” 
prieš visą šį prez. Roosevel
to sumanymą.

O dieną pirmiau senatas 
dauguma balsų buvo nu
kirtęs iki $1,615,000,000 
prezidento reikalaujamą su
mą pinigų “darbinėms” pa
skoloms.

Kada prez. Rooseveltas 
patiekė kongresui tokių pa
skolų sumanymą, jis nuro
dė, kad priėmus tą suma
nymą, tai pusė miliono be
darbių gautų uždarbio pra
plėstuose privačiuose dar
buose; o priskaitant jų šei
mynas, tai šios paskolos pa
tarnautų dviem milionam 
ir 250 tūkstančių žmonių 
tose bedarbiškose šeimyno
se.

TAI SMŪGIS PRAMONEI 
IR BEDARBIAM, SAKO 

ROOSEVELTAS
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pareiškė, 
jog kongreso atstovų rū
mas, atmesdamas preziden
to sumanymą dėlei paskolų, 
tuomi kirto smūgį pramo
nei, bedarbiams ir šalies 
ūkio gaivinimui.

Naujas Šaunus Rekor
das Amerikinės “Le
kiančios tvirtovės”
Floyd Bennett Field, New 

York. — Karinis Amerikos 
lėktuvas “Boeing,” bombi- 
ninkas, vadinamas “lekian
čiąją tvirtove,” atskrido 2,- 
500 mylių iš Burbanko, Ca
lif ornijos, per 9 valandas 14 
minučių ir 30 sekundų.

Tas milžiniškas orlaivis, 
sveriantis 22 tonus, dar ne
šė 10 tonų ir pusę krovinių, 
apart keturių įgulos narių. 
Iš Burbanko jis pakilo su 
2,500 gal. gazolino. Vidu
tiniai skrido po 260 mylių 
per valandą, ir tai dides
niame negu 20 tūkstančių 
pėdų aukštyje. Vengdamas 
ūkanų, debesų ir audrų, šis 
orlaivis porą kartų pakilo 
32 ir 33 tūkstančius pėdų 
aukštin, kur snigo, nors ant 
žemės buvo karštas oras.

Lėkdama virš Ohio vals
tijos, ta “lekiančioj! tvirto
vė” skrido po 276 mylias 
per valandą.

Taip aukštai skrendant, 
oras yra perskystas kvėpa
vimui; todėl karininkai la
kūnai Umstead ir L. F. 
Harman ir., abudu mechani
kai buVo visą laiką užsidė
ję oxygeno (deguonies) 
maskas pagelbėt kvėpavi
mui.

ORAS

Šį ketvirtadienį dalinai 
apsiniaukę ir vidutiniai šil
ta.

Vengrai Vėl Kelias 
Valandas Šaudėsi 

su Rumunais
Bucharest, Rumunija. — 

Eigoje kelių dienų įvyko . 
antras ginkluotas susikirti
mas tarp Vengrijos ir Ru- , 
munijos rubežių sargų, pa
lei Tisza upę. Vengrai sau- 
vališkai plukdė medžių sie
lius (troptus) Tisza upe, toj 
vietoj plaukiančia rubežium 
tarp Rumunijos ir Vengri
jos. Rumunų valdžia seniai 
reikalauja, kad Vengrija 
turi pirmiau susitart su 
Rumunija, ir tik pagal su
tartį galės ten plukdyt me
džius. Bet Vengrija to ne
paiso ir neteisėtai plukdo 
juos.

Kelias valandas besišau- 
dydami su rumunais, veng
rai nušovė vieną 90 metų 
senelę, sėdėjusią prie savo 
namų Teceul Mic miestely
je.

Budapest, V e n g r ija. — 
—Vengrai sako, kad Rumu
nų sienos sargai kulkasvai- 
džiais apšaudė vengrų pluk
domą sielį. Vengrijos pasie
nio kareiviai gi atidarė ug
nį į Rumunijos sienos sar- < 
gus, ties Tesco. Susikirtime 
tapo sužeisti keturi veng
rai.

Anglija Deportuoja Dau
giau Airių Teroristų

London. — Anglų vyriau
sybė nutarė deportuot į Ai
riją dar šešis airius, 
nužiūrimus teroristus.
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Tokis Tokį Gina

Profašistinis kunigas Coughlin per 
radijų teisino Texas valstijos bankierių, 
Jungt. Valstijų vice-prezidentą poną 
John N. Garnerį. Mat, CIO unijų orga
nizatorius John L. Lewis labai teisingai 
įvertino pono Garnerio priešdemokratinį’ 
nusistatymą, jį išvadino blogu seniu ir 
darbininkų kandžiotoji!.

Garneris yra vienas iš didelių turčių 
Texas valstijoj. Jis išnaudoja darbo žmo
nes žiauriausiose sąlygose. Katalikų vy
skupas John Lucey, kalbėdamas katalikų 
suvažiavime, birželio 16 dieną, Cleve- 
lande, yra pareiškęs: “Texas valstijoj 
darbdaviai moka po 3 centus į valandą 
jaunoms merginoms už darbą. Tai yra 
tokios žemos algos, kurios stumia jas į 
baisią padėtį ir nemoralumą.”

Tai gryna tiesa, pasakyta apie turčius 
ir jų tarpe poną Garnerį. Texas valstijos 
jaunos merginos ir vaikinai žino, kaip 
baisiai juos puola Garnerio ir kitų sam
dytojų gaujos, kada darbininkai organi
zuojasi į uniją. Taigi, nestebėtina, kad 
nuolatinis darbininkų, komunistų niekin
tojas ir vienos tautos prieš kitą kursty
tojas kunigas Coughlin teisina poną Gar
nerį. Jie vienas į antrą panašūs, kaip du 
vandens lašai. Jiems demokratinės lais
vės niekas, jie trokšta tik didesnių pelnų.

Karo Galima Neprileisti

Rugpjūčio 1 dieną sukako dvidešimts 
penki metai nuo pradžios pirmo Pasau- 

* linio Karo. Liepos 28 dieną, Austro- 
Vengrija užpuolė Serbiją, o rugpjūčio 1 
dieną Vokietijos imperialistai paskelbė 
karą Rusijai. Tas uždegė ne vien visą 
Europą, bet visą pasaulį. Per keturis 
metus, tris mėnesius ir vienuoliką dienų 
siautė baisiausia karo audra. Ištisos ša
lys buvo sudegintos ir sugriautos. Virš 
10 milionų žuvo žmonių karo lauke, kita 
tiek mirė iš bado ir nuo ligų, apie 20 mi
lionų buvo sužeista, sužalota, kurių kele
tas milionų tapo netinkamais darbui. 
Šimtai bilionų dolerių dolerių vertės vi
suomenės turto sunaikinta, kultūros ir 
progreso centrai išgriauta.

Karas baigėsi Vokietijos ir jos talki
ninkų pralaimėjimu. Karo galą priartino 
Rusijos revoliucija ir revoliucijos kitose 
šalyse. Darbo žmonija, išmaudyta krau
juose, panešus daug vargo ir skurdo, iš
mokus vartoti ginklą, buvo pasirengus 
nublokšti kapitalistinį pasaulį.

Revoliucijos liepsna apėmė Turkiją, 
Bulgariją, Austriją, Vengriją, Vokieti
ją, sukilimų banga užplovė Francijos ir 
Anglijos armijas. Liaudis stojo į kovą. 
Bet neturint savo politinio vado — savo 
klasinės partijos, negalėjo laimėti. Tik 
Rusijos liaudis laimėjo kovas, nes ji tu
rėjo Lenino-Stalino išauklėtą ir išlavintą 
Bolševikų (Komunistų) Partiją.

Nuo pabaigos Pasaulinio Karo nei vie
nų metų nebuvo ramybės, siautė karas 
tai vienur tai kitur. Tik per kelis pasta
ruosius metus karo agresoriai pavergė 
Ethiopiją, Albaniją, Austriją, Čechoslo- 
vakiją, Italijos ir Vokietijos fašistai pa

darė savo kolonija Ispaniją, o treti metai 
eina baisus karas Chinijoj. Lietuva ne
teko Klaipėdos krašto. Lenkijai gruntuo
ja pavojus. Belgijos, Hollandijos, Švei
carijos ir Pabalti jos bei Balkanų valsty
bių nepriklausomybė yra didžiausiame 
pavojuje.

Vokietijos, Italijos ir Japonijos fašis
tams, karo agresoriams, nėra pasaulyj 
rubežių, nėra tarptautinių sutarčių. Jie 
skaitosi tik su jėga. Mongolijos Liaudies 
Respublikos tautinę laisvę atstoja tik 
jos armija su pagalba Sovietų Sąjungos. 
Jeigu ne Sovietai, tai ji būtų sumindžio
ta, kaip buvo sumindžiota Austrija, Al
banija, Čechoslovakija.

Praslinko dvidešimts penkeri metai 
nuo pradžios pirmo Pasaulinio Karo ir 
nepaisant visokių kalbų apie “nusigin
klavimą,” apie “paskutinį karą,” mes 
esame jau įšliaužę į antrą Pasaulinį Ka
rą, kuris grūmoja greitoj ateityj virsti 
į baisią žmonijai katastrofą.

Bet antras Pasaulinis Karas buvo ir 
yra galima sulaikyti, jeigu tik tam būtų 
pas darbo žmones noro, jeigu Anglijos 
ir Francijos darbo liaudis priverstų savo 
valdžias prieštarauti karui. Buvo galima 
išgelbėti Ethiopiją, Albaniją, Austriją, 
Čechoslovakiją, Klaipėdą, jeigu tik būtų 
Anglijos ir Francijos valdžios veikusios 
išvien su Sovietų Sąjunga, jeigu tam bū
tų parodžius nuoširdaus noro Jungtinių 
Valstijų valdžia.

Jau senai eina derybos Maskvoj tar
pe Anglijos ir Francijos iš vienos pu
sės ir Sovietų Sąjungos—iš antros. Jas 
trukdo Anglijos ir Francijos nesąžiniš-, 
kūmas, nenoras rimtai apjungti visas 
taiką mylinčias tautas prieš karo agreso
rius?

Daug kartų pasaulio drąskūnai kėsino
si užpulti ant Sovietų Sąjungos. Daug 
kartų jų pasikėsinimai buvo suardyti di
plomatijos keliu arba ginklais. 1929 me
tais imperialistai čiupinėjo Sovietų ga
lybę chinų pardavingų generolų nagais, 
bet, gavę skaudžią pamoką, ilgam apsi
ramino. Metai laiko atgal Japonijos im
perialistai išbandė savo jėgas prie Za- 
oziornaja, o dabar Mongolijoj. Kiek
vienu kartu jie, gavę skaudų smūgį nuo 
Sovietų Raudonosios Armijos, atsėdo 
atgal.

Paimkime Chiniją. Ten dūksta Japo
nijos imperialistai. O kiekvienam yra 
aišku, kad jeigu vieningai su Sovietų 
Sąjunga išstotų už Chiniją Jungtinės 
Valstijos, Francija ir Anglija, tai ne vien 
Chiniją būtų išgelbėta, bet būtų užduo
tas smūgis ir antram Pasauliniam Karui.

Pirmi Žygiai Prie Rinkimų
Laimėjimo

New Yorko miesto gyventojai 1937 
metais išrinko Miesto Tarybą (City 
Council) nauju demokratiškiausiu būdu 
proporcionalės atstovybės, į kurią įeina 
ir keli kandidatai darbiečiai. Tai buvo 
užduotas smūgis reakcininkų Tammany 
Hall ir jų sėbrų viešpatavimui. Priešde- 
mokratiniai elementai daug kenkė, sa- 
botažavo ir kliudė demokratinių atstovų 
veiklai miesto taryboj. Bet vis vien New 
Yorko gyventojai jaučia, kad jie turi sa
vo pažangių atstovų taryboj, kad miesto 
reikalai geriau tvarkomi.

Pereitais metais, per rinkimus, Komu
nistų Partija tik kelis savo kandidatus 
statė, o kitur rėmė darbiečius ir taip de
mokratinius kandidatus, šiemet Komu
nistų Partija dar daugiau mato reikalo 
apjungti visas demokratines jėgas ne 
vien šio rudens rinkimams, bet padaryti 
tvirtą pradžią ir 1940 metų rinkimams. 
Todėl Komunistų Partija ir vėl rems 
darbiečius ir kitus demokratiniai, už 
Naują Dalybą nusistačiusius kandidatus. 
Savo kandidatų statys tik keletą: I. Am- 
terį— Manhattan miesto dalyj; Petrą 
Cacchione — Brooklyne; I. Begun — 
Bronx, ir Paul Crosbie — Queens. Da
bar jau prasidėjo rinkimas parašų, kad 
padėjus tuos komunistus ant balsavimų. 
Visi ir visos su didžiausia energija mes- 
kimčs į tą taip svarbų darbą.

""Ta utini likai ir Vėl Apgavo 
Tautą,” Kalba Visa Lietuva
(Mūsų Specialio Korespondento)

Šiandieną jau nebėra tos 
nuotaikos, kuri prieš porą 
mėnesių taip staiga apėmė 
visos šalies gyventojus. 
Šiandieną jau nebekalbama 
apie vienybę, šiandieną jau 
nebetikima, kad vilkas ga
lėtų pavirsti avimi. Vilkas 
—tautininkų sąjunga, at
stovaujantį stambaus kapi
talo, stambių dvarininkų ir 
verslininkų reikalus, nega
li pavirsti avimi, negali nu
sileisti darbo žmonių reika
lavimams, negali patenkin
ti jų opiausius reikalus. 
Kapitalistai įkinkė į savo 
vežimą katalikus, iš vienos 
pusės, ir porą liaudininkų iš 
kitos pusės, sustiprino savo 
padėtį ir dabar drįsta dary
ti tai, ko net anksčiau ne
drįso.

Anksčiau tautininkus 
puolė iš visų pusių, o dabar 
katalikai negali pulti, nes 
patys dalyvauja valdžioje, 
liaudininkai taip pat negali 
pulti, nes ir jų ministerial 
sėdi kabinete, komunistai 
negali išeiti į viešumą, nes 
prieš juos nukreiptas visas 
policinis aparatas. Juk ir 
pati “koalicija” buvo suda
ryta taip, kad liaudininkai 
negalėtų kelti radikalių są
žinės laisvės, susirinkimų ir 
spaudos laisvės klausimų. 
Jiem buvo įkalbėta, kad li
beralinės demokratijos lai
kai negrįš: Lietuva esą ga
linti būti jei ne totalitarinė, 
tai bent autoritarinė valsty
bė, su vienu autoritetu, va
dinamuoju “tautos vadu”— 
Smetona. Tą labai rėmė 
Raštikis. O Raštikį iškėlė 
krikščionys demokratai. Jei 
nėra pastangų žmogų popu
liarinu, tai pats jis gali pa
garsėti savu kokiu nors vi
siems matomu žygiu. Tokio 
žygio Raštikis nėra pada
ręs. Kad jis vedė Smetonos 
giminaite, dar nėra tasai 
garbingasis žygis, dėl ku
rio jis galėtų iškilti pats. 
Jį iškėlė katalikai, nes tai 
jų žmogus, bet kėlė gana 
gudriai. Nestatė pirmon 
vieton tą, kad jis katalikas. 
Atsirado net liaudininkų, 
kurie patikėjo, kad Raštikis 
yra jų žmogus!

Šiandieną mes, tiesa, ma
tome tam tikrą tautininkų 
susilpnėjimą, bet nematom 
jokio režimo susilpnėjimo. 
Matyti, katalikams rūpėjo 
išgelbėti režimą, ir jie re
žimą išgelbėjo, patys priei
dami prie valdžios ir pa
remdami ligšiolinį valdymo 
būdą.

Vietoj Amnestijos— 
Bausmes

ninkai pasiėmė sau padėjė
jų iš kitų partijų ir ir daro 
viską taip, kaip nori, žadė
tos amnestijos neduoda. 
Bet kas gi duos? Gen. Sku
čas—vidaus reikalų minis- 
teris pasakė aiškiai, kad 
“komunistai buvo ir toliau 
slopinami, kaip anksčiau,” 
nes jis yra jų priešas, “nors 
ir liberalas”! Teisingumo 
ministeris “d e m o k r atas”, 
pats įlindęs į kabinetą be 
liaudininkų sutikimo, pasi
rodė toks “humaniškas,” 
kad režimą kalėjimuose pa
liko tokį pat, koks buvo 
vieniems fašistams viešpa
taujant. O kadangi į šią 
valdžia buvo dėta labai 
daug vilčių, buvo laukta 
amnestijos, buvo sveikintas 
naujas ministerių kabine
tas, net ir ministerių pa
reiškimo apie amnestiją su
silaukta,—kalėjimuose poli
tiniai kaliniai gyvena di- 
džiausį įtempimą. Šiaulių 
kalėjimo politiniai kaliniai 
nupirko du šautuvus (iš sa
vo paskutinių centų!) ir 
paaukojo juos darbininkų 
šaulių būriui. Zarasų kalė
jimo politinės kalinės nu
pirko kelis šimtus šovinių. 
Aukas ginklų fondui sudė
jo ir kitų kalėjimų polit. 
kaliniai. Ar žinote, kaip už 
tai atsidėkojo ministerial? 
—Bausmėmis! Kauno kalė
jime nubaustas 71 p. kali
nys, Šiaulių k.—apie 100 po
litinių kalinių ir Ukmergės 
kalėjime—visos moterys po
litinės kalinės. Visus nubau
dė už “neteisėtus sveikini
mus”, kuriuos jie siuntė 
vyriausybei.
Darbo žmonių Gyvenimas 

Pasunkėjo
Kaunas pastatytas labai 

gražioj vietoj. Eini—eini 
Žaliakalniu, staiga namai 
prieš tave dingsta, gatvė 
krenta kaž kur žemyn, 
akims atsidaro platus ir 
margas vaizdas į Nemuną. 
Matai, žmogus, sodais ap
augusį slėnį, mėlyną Nemu
no vandenį, puikius baltus 
namus su raudonais čerpių 
stogais — rojus! Stovi ant 
tokio kriaušio darbininkai 
ir kalbasi. Darbo nėra. Sta
tybų labai daug, o bedar
bių pilna. Uždarbius numu
šė. Statybininkai paskelbė 
streiką, policija gaudo strei
ko vadus, laikraščiams apie 
streiką rašyti neduoda, 
(kad kitų nekurstytų!). 
Darbo mokestį pakėlė taip, 
kad nors stauk! Kas uždir
ba 280 litų,—tam atskaito 
32 litus. Jei specialistas 
darbininkas sezono metu
privaro uždarbį iki 500 litų,

“Tautininkai ir vėl apga
vo tautą”—taip kalba šian-

—atskaito bent 100 litų! 
Organizuotis neduoda. Sta

dioną visa Lietuva. Tauti-1 tybininkų sekcijos valdybą

Ispanijos respublikos gynėjų vaikučiai žaidžia pietinėj 
Franci jo j.

Mass, valstijos farmerys liūdnai žiūri j kornus,
sausros nustelbtus, kuri siaučia per

keletą valstijų.

uždarė į koncentracijos sto
vyklą, spaustu vininkams 
sąjungą atidaryti neleido. 
Nei pasiskųsti kam, nei 
protestuoti nėra kaip. Na
mų savininkai tiesiog gyvą 
kailį lupą nuo kūno. Kaip 
juos suvaldyti, kaip nuo jų 
atsiginti? Teismas? Teisė
jai patys namų savininkai; 
advokatai, miesto valdybos 
ir tarybos nariai, ministe
rijų valdininkai — visi yra 
namų savininkai. Varnas 
varnui akies nekirs! Apga
vo, dar kartą apgavo!

Rūsčiu žvilgsniu žiūri 
skriaudžiami žmonės į tą 
Kauną, kuriame tiek gražių 
lizdų sulipdė kitiems savo 
rankomis,, o patys neturi 
pastogės, nei duonos... Ne, 
ne iš tos valdžios jie gali 
laukti savo būvio pagerini
mo! Geruoju iš buržuazijos 
nieko negausi! Statybinin
kų streikas rodo, kad dar
bininkai buržuazinėje vals
tybėje tegali pasitikėti tik 
savo jėgomis.

Kauno kapinėse, nuoša
lioj vietoj yra vienas kapas, 
be kryžiaus, — rausvas, ce
mentinis antkapis su para
šu : “Kranauskas, žuvęs 
1937 m. birželio 17 dieną.” 
Šiais metais, kaip ir pernai, 
birželio mėnesį tą kapą 
gausiai apklojo vainikai su 
raudonais kaspinais: be
maž visų fabrikų darbinin
kai padėjo čia vainikus. į 
Tai sako, kad garsaus Kau-' 
no visuotino streiko, kuris | 
truko tris dienas, ir darbi
ninkų -kraujo, kurį praliejo j 
Čapliko kazokai, Kaunas ( 
neužmiršo ir neužmirš...

ŠYPSENOS
Padavėjai — Filosofai

Pirmas padavėjas: “Kaip 
keista, kad neturtingi žmo
nės duoda daugiau arbat
pinigių, o turtingi mažiau.”

Antras padavėjas: “Kas 
čia ypatingo. . Mat, netur
tingi nenori pasirodyti esą 
neturtingi, o turtingieji ne
nori pasirodyti, kad jie tur
tingi.”

—o—
Komercine Klaida

Pradinėje mokykloje ku
nigas aiškina mokiniams 
Senąjį Įstatymą. Paskui 
paklausia vieną mokinį:

—Pasakyk man, kokią 
klaidą padarė Juozapo bro
liai parduodami jį pirk
liams? '

—Man atrodo, kad jie pa
darė komercinę klaidą, ki
taip sakant, perdaug pigiai 
jį pardavė.

—o—
—N u o ši rdžiai sveikinu. 

Girdėjau^ vedate?
—O, ne.
—Nuoširdžiausiai sveiki

nu !
(Surankiotos)

Tasai milžiniškas streikas, 
kuris Lietuvos darbininkų 
kovos istorijoje neturi sau 
lygaus, davė darbininkams 
labai daug. Jis parodė ko
vos kelią, parodė patiems 
darbininkams, kokią rimtą 
jėgą jie sudaro, o buržua
zijai parodė, kad Kauno 
proletariatas gali priversti 
su savim skaitytis.

Tadas Blinda.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimai

1) Kada atsirado žodis 
Rusija ir ką jis reiškia?

2) Dabar daug kalba apie 
pilietybę. Yra daug žmonių 
kurie legališkai atvažiavę, 
bet nemoka rašyti, tai yra, 
pasirašyti savo vardą ir 
pavardę, ar toki gali tapti 
piliečiais?-Jeigu ne, tai ką 
su jais Amerika darys?

( L. Tureikis.
'Atsakymai

1) Rusija žodis yra labai 
senas. Tikrai kada jis atsi
rado, yra sunku ir pasaky
ti. Rusų istorijoj yra pasa
kėčia, pagal kurią taip da
lykus perstato. Slavų tau
toj buvo trys broliai, kurie 
'jai vadovavo. Vienas vadi
nosi Russ, antras Lee ir tre

čias čeč. Brolio Russ vado
vaujama grupė ir gavo var- 

>dą — rusai, o nuo jų Ru
sija; Leč — lečai — lekai, 
taip seniau vadino lenkus, o. 
Čeč—cechai.

Kiek tame yra tiesos, mes 
nesiimame spręsti, bet Ru
sijos vardas jau senas. Da
bar Rusų Socialistinė Fe
de ra tyvė Sovietų Respubli
ka yra dalis Sovietų Sąjun
gos.

2. Beraščiai ateiviai ne
gali tapti šios šalies pilie
čiais. Jie turi pramokt šiek 
tiek suprasti ir rašyt ang
liškai.

Ir ką gi su jais darys: 
kaip buvo, taip ir pasiliks 
beraščiai ir nepiliečiai, jei
gu nepasistengs išmokt ra
šyt ir tapt piliečiais.
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Japonų Melai ir Jų Išpažintis Clevelando Kronika
G. LINKOV.

(Pabaiga)

Kokis tai sugadinimas aprašymo! Iš 
kur čia šunys? Ir kodėl išgirdę jų bal
sus nusigando japonai, kad net sulaikė 
kvapą? Matyt, kad alchoholis pradėjo 
išgaruoti ir kvapas ataušo! Reiškia, jei
gu šunys čia, tai čia yra ir Sovietų pa
sienio sargai-kovotojai. O Sovietų pa
sienio sargų kovingumą jau nekartą bu
vo japonų samurajai išbandę. Ataušo jų 
dvasia. Ir tas, ką samurajai palaikė už 
didelį rudonarmiečių būrį nakties tam
sumoj, tikrumoj, tai buvo tik 11 didvy
rių pasienio sargų.

Vienuolika drąsių Sovietų patriotų, 
apsipylę krauju, stovėjo ant Sovietų že
mės sienos ir gynė ją nuo galingo ja
ponų užpuolikų būrio, kurio jėgą patys 
japonai nemažina. Tai buvo liepos 29 
dieną. Saujalė raudonų kovotojų, pa
drąsinta kovingo savo vado leitenanto 
Michailino, puolė į ataką ant priešų daug 
kartų skaitlingesnių. Kovotojai šaukė:

—Už draugą Staliną!
—Už laimingą mūsų liaudį!
—Už stalinišką konstituciją!
Ir paklausykite, ką pasakoja patsai 

Hara Siro apie tą mūšį, apie tai, kaip 
vienuolika Sovietų pasienio sargų gynė 
savo brangią tėvynę.

“Nuo kalno viršaus sutauškėjo kulka- 
svaidis ir ritosi į klonį rankinės grana
tos; į viršų kilo žemių stulpai, zvimbė 
metalo kavalkai... Nuo kalno lėkė ke
lią rodančios kulkos, raketos, krito gra
natos ir ugnį pylė kulkasvaidis... Krito 
ir krito rankinės granatos, taip, kad ne
galima buvo pakelti galvą.”

O kas liečia japonus kareivius, tai jie 
būk “tylomis lipo į kalną” ir nešaudė. 
Bet tas Hara Siro melas tuojaus čia pat 
paaiški, nes jis rašo:

“Isamura pamatė, kaip ėjęs priešakyj 
paoficierius Ogato sustojo, kaip ko tai 
laukdamas. Isamura prišliaužė prie jo ir 
Ogato jam sako:—Rankinės granatos... 
Rankinės granatos visos išsibaigė!”

Kaip gi tai suderinti su tuo, kad ja
ponai nešaudydami ir tylomis lipo i kal
ną? Kaip gi galėjo pasibaigti rankinės 
granatos, jeigu jie “tylomis” lipo? Auto
rius užmiršo bent kokią logika. Toliau 
jis aprašydamas bando paduoti japonų 
kareiviu įspūdžius. Štai jie:

“Priešas galingas. Japonų kareiviai 
matė raudonarmiečius diktais, žalios 
spalvos mundierais ir aukštais -batais. 
Jiems atrodė, kad raudonarmiečių visa 
dalis yra vien iš oficierių. Priešas buvo 
galingas ir didelis.”

Iš šio aprašymo matosi, kad japonai 
kareiviai su užvydėjimu žiūrėjo į gra
žiai apsirengusius, apsiavusius raudon
armiečius, kaip kokius oficierius. Ne vel
tui jiems ir atrodė, kad raudoni kovoto
jai galingi. Ir autorius gale knvgos dar 
karta primena: “raudonarmiečiai tam- 
siai-žaliose uniformose, gražiuose aukš
tuose batuose.”

įdomus dalykas. Kada japonų samu
rajai nustūmė nuo Zaoziornaja kalno So
vietų pasienio sargus ir jį užėmė, tai 
komandierius Šato pareiškė: “Rajonas 
yra lengva ginti, o sunku paimti!”

Tai reiškia, kad Sovietų pasienio sar
gams lengva buvo kalnas ginti, o japo
nams sunku paimti, bet, samurajai vis 
vien jį paėmė. Na, jeigu tas kalnas taip 
lengva ginti, tai kodėl japonai save pa
statė tokion gėdon. kad jie kūliais nusi
rito nuo Zaoziornaja kalno, kada pribu
vo Raudonoji Armija? Juk yra faktas, 
kad japonai ten buvo sutraukę galingas 
jėgas ir tvirtai apsidrūtinę, bet vis vien 
neatsilaikė.

Brošiūros autorius priverstas pripa
žinti drąsa Sovietu tankistams: “Sovie
tu tankai kraipėsi į dešinę ir kaire, 
įlėkę į vidų puolančių japonų karei
vių... Tankas peršliaužė nėr apkasą ir 
užpuolė iaponu kareivių eiles... Vienas 
iš kareivių pribėgo prie io su prieštan
kine mina ir padėjo po jo dangčiu. Bet 
mina nesprogo—tankas įvarė ja i minkš
tą smėlį... Priešo tankai nuolatos arti
nosi. Tai buvo lengvi “TB-26” tankai su 
ilgomis kanuolėmis. Jie prisiartinę prie 
Macunobe japonų skyriaus greitai pa
sisuko į kairę ir 'dešinę ir puolė karei

vių centrą. Sovietų pstininkai sekė sa
vo tankus, taip pat visu frontu puolė 
Macunobe būrį. Tankai įsiveržė į pat 
kareivių centrą.”

Kas liečia Sovietų pėstininkus, tai bro
šiūros autorius rašo:

“Nepaisant to, kad kareiviai pasiekė 
veik pat kalno viršūnę, mūšis ėjo pirmą
ja narsa. Priešas buvo 30 metrų atstoj 
ir nerodė noro pasitraukti. Pasukdami 
tai į vieną, tai kitą pusę šautuvų vamz
džius priešo pėstininkai palaikė ugnį... 
Į uolą, už kurios kapitonas Katachara 
pastatė kulkasvaidį, atsimušdinėjo kul
kos ir trupino ją. Staigiai kapitonas 
parkrito. Paoficierius Charajama pa
griebė jį. Atbėgo paoficierius Akamacu. 
—Kapitonas užmuštas,—tarė Charaja
ma nusiminusiu balsu... Paoficierius 
Akamacu supyko. Jo akys paraudonavo 
ir prisipildė’ ašarų.—Dabar pažiūrėsime! 
Atkeršysime raudoniesiems!”

Bet neprisiėjo jam “keršyti,” kaip to
liau autorius rašo:

“Paoficierius Akamacu atsigulė už ak
mens ir iš makšties išsitraukė kardą. 
Raudonarmietis pamatė sužibėjusį kardą 
ir iššovė. Akamacu ir vėl prigulė. 
Paskui kartu su kruvinomis seilėmis iš
spjovė devynis dantis. Prie jo prišliau
žė ir atsigulė kareivis su rankiniu kul- 
kasvaidžiu, bet už kelių sekundų kulka- 
svaidininkas jau buvo negyvas.”

Jau vien iš šio japonų aprašymo mato
me, kad puikiai šaudė raudonarmiečiai 
pėstininkai. Ir šaudė jie ne tik arti, bet 
ir didelėj atstoj, kas japonus labai ste
bino :

“Kaip tik Takauti būrys pradėjo puo
limą, raudonarmiečiai atidengė į jį ug
nį... Maži japonų kareiviai, pasirengę 
atakai, krito, ir buvo nustebę, kad ant 
tokios didelės atstos taip taikliai prie
šai šaudo. Jiems nesuprantama atrodė 
Raudonoji Armija labai apginkluota 
įvairiais mechanizmais.”

Toliau autorius rašo apie Sovietų avi
aciją.

“Staigiai visas dangus sudrebėjo. 
Griausmas artinosi. Pasigirdo bombų 
sprogimai, nuo kurių tartum kalnas per
skilo pusiau, o j orą iškilo akmenai, že
mės ir lavonai. Kareivių užmirė dvasia.”

Kokia “dvasia?” Ar ta pati “didelė ja
poniško Jamados?” Ar tai tokia per
galinga japonų dvasia? Ir toliau auto
rius rašo:

“Nesuspėjo kareiviai atsipeikėti, kaip 
vėl artinosi griausmas. Tai ugnis sun
kios artilerijos... Krinta kareiviai, ku
rie gulėjo ant žemės, tai nesijudina, 
sprogsta rankinės granatos, kyla stulpai 
žemių į padanges—sunku buvo įsivaiz
duoti, kad tai tikruma.”

Taip Sovietai pavaišino japonus ant 
kalno. Ir žinoma, kad sunku buvo ja
ponų kareiviams įsivaizduoti, kad tai ti
kruma po to, kada juos oficieriai įtiki
no, kad rusus galima paimti plikomis 
rankomis. Ir!: toliau' rašo:

“Soviėįtų lėktuvai’ ’prisiartinę prie 
Chankufengo pakeitė savo trikampio 
formą į liniją, tartum milžiniškas aras 
išskėtė savo sparnus ir jais uždengė 
dangų.

—Rusai!—suriko paoficierius Išobe. 
Ženklai ant sparnų, iš tolo atrodę apva
li, su prisiartinimu lėktuvų pasirodė 
raudonos žvaigždės. Lėktuvai nulenkė 
pirmgalius ir atidengė iš kulkasvaidžių 
ugnį. Ant žemės kilo dulkės. Ten ir šian 
girdėjosi sužeistų šauksmai. Japonai ka
reiviai lindo iš apkasų ir atstatė šautuvų 
vamzdžius į dangų. Virš jų skrajojo 
lėktuvai, vis artindamiesi ir didėdami. 
Jų kulkasvaidžių ugnis nesiliovė. Kul
kos, kaip lietus, mušė į žemę... Tuo 
kartu iš šiaurių vėl pasigirdo motorų 
griausmas.”

Kaip matome iš šios peržvalgos, kad 
japonų komandierius Hara Siro norėda
mas parodyti, kaip japonai drąsūs, kaip 
jie laikėsi prieš Sovietų karo techniką, 
atidengė tiesą apie Chankufengo mūšius 
ir tuo parodė, kaip Raudonoji Armija 
ten mušė samurajus ir išgrūdo laukan. 
Bet tai, kaip sako, buvo tik žiedai, uo
gos dar bus ateityj.

Vertė D. M. šolomskas.

“Vilnies” Piknikas; Kalbės 
“Vilnies” Redaktorius L.

Prūseika iš Chicagos
Rugpjūčio 6 dieną įvyksta 

didelis “Vilnies” piknikas, 
2510 Glenridge (prie Green 
Rd.), Euclid, Ohio. Pikniką 
rengia Clevelando Lietuvių 
Draugijų Veikiantis Komite
tas.

“Vilnies” piknike, apart 
įvairių žaidimų seniems ir 
jauniems, bus vienas iš žy
miausių veikėjų, tai drg. L. 
Prūseika. Jis kalbės šiame 
piknike.

Šis piknikas yra rengiamas 
tuo tikslu, kad sušelpti darbi
ninkišką laikraštį “Vilnį.” Va
saros laiku laikraščiui yra 
daug sunkiau finansiniai vers
tis, negu žiemos laiku, žie
mos laiku yra daugiau viso
kių parengimėlių dėl laikraš
čio, suteikiančių finansų, kuo
met vasaros laiku daug nesti 
tokių parengimų laikraščiui ir 
todėl yra sunkiau verstis.

“Vilnis” yra liaudies laik
raštis, kuris paduoda teisingas 
žinias iš viso pasaulio. “Vil
nyje” mes skaitome žinias iš 
kovos lauko, kur tik kas 
įvyksta pasaulyje. Gi kitų pa
žiūrų laikraščiai labai tankiai 
ar visai nuslepia-nerašo arba 
tokias žinias susiaurina, nu
kreipdami prieš visuomenės ir 
abelnai liaudies reikalus. To
dėl “Vilnį,” kaipo darbininkų 
klasės švietėją ir gynėją, visų 
mūsų bendras reikalas parem
ti finansiniai.

Clevelando lietuviai ir visa 
pažangioji lietuviška publika 
prašomi atsilankyti į “Vilnies” 
pikniką. Ohio farmeriai ir 
kitų kolonijų lietuviai turėtų 
visi rugpjūčio 6-tą atvykti į 
pikniką ir paremti savo laik
raštį.

“Vilnies” piknike bus duo
dami laimėjimui geri “prai- 
zai.” Kai kas turės progą 
laimėti dovaną iki $20 vertės. 
Kiti mažesni “praizai.” šo
kiams grieš Naversko orkes
trą. Bilietai su laimėjimais, 
iš anksto perkant, tik 15 cen
tų, prie vartų 20c; vaikam 
veltui įžanga.

—o—
Iš Atsibuvusių Prakalbų

Liepos 27-tą diena Clevelan
do Lietuviu Draugijų Veikian
tis Komitetas surengė prakal
bas J. Jurginiui. Ponas 
Jurginis nesenai atvykęs iš 
Lietuvos. Kalbėtojas daugiau
sia pašventė laiko, aiškinda
mas apie Lietuvoj atsiektus 
mokslo ir kultūros reikalus. 
Apie politiką, kas_ dabar vei
kiama Lietuvoj, kalbėtojas vi
sai neminėjo ir, matomai, ne 
jo reikalas buvo kalbėti apie 
politiką.

Kalbėtojas pasiaiškino, kad 
jo svarbiausias tikslas tai su- 

t pažindinti su Lietuvos žmonių 
reikalais lietuvius amerikie
čius. Pabaigoj savo prakalbos 
kalbėtojas prašė, kad Cleve
lando lietuviai pasirūpintų 
paremti dabar atvykstantį 
Vytauto Didžiojo Universite
to Studentų Chorą, kuris bus 
Clevelande, rugsėjo 18-19 die
nomis. Apie Lietuvoj politi
nius kalinius, taip pat kalbė
tojas ragino amerikiečius, kad 
rinktų parašus po peticija dėl 
prašymo Lietuvos vyriausybės 
paliuosuoti juos.

Abelnai p. Jurginio prakal
ba buvo įdomi ir reikalinga, 
kad visos srovės rengtų jam 
prakalbas ir yra daug dalykų 
išgirsti, ko mes pirmiau ne
žinodavome per daug ilgų 
metų. Ponas J. Jurginis yra 
žurnalistas - rašytojas. Jam 
Lietuva labai gerai žinoma, 
todėl tiems, kurie stato jam 
klausimus apie Lietuvoj žmo
nių reikalus ir kas jau atsiek
ta Lietuvoj, jis gerai paaiški
na, r

Vakarinis Piknikas
Rugpjūčio 19 d. LDS 44

kuopa rengia didelį vakarinį 
pikniką, 2510 Glenridge, prie 
Green Rd. Clevelando drau
gijos ir kitos organizacijos 
prašomos nerengti minimą va
karą, kad nepakenkus sau ir 
LDS 44 kuopos parengimui. 
Visi kuopos narvai pasidarbuo
kite, kad šis piknikas būtų 
pasekmingas.

Kp. Sekr. I. A. V.

Pittsburgh, Pa.
Soho lietuviai rengiasi prie 

didelio išvažiavimo arba pik
niko, kuris įvyks rugpjūčio 6 
d., tai yra, šį sekmadienį, lie
tuvių ūkėje, Country Club, 
Willock, Pa.

Jau bus du metai, kaip čia 
susiorganizavo vietinės pen
kios draugijos dėl bendrų pa
rengimų veikti išvien, kad vie
na kitos “bizniui” nepakenk
tų. Šios draugijos susideda iš 
skirtingų srovių, kaip tai: Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je 40 kuopa, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 145 kuo
pa, Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros 36 kuopa, Lie
tuvių Literatūros Draugijos 33

:___ L-U I ~~

ICHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN, N. Y.
Gerai. Patryę Barberiai

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių^ kitokių grupių ir pavienių 

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

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

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

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Mfne/ Gaminam valgius ir 
Gj\ jį, t u r im e Amerikos 

išdirbimo ir impor- 
tuotų degtinių, vi- 

M šokių vynų ir gero
lUqUOW a’aus-

Savininkas • \

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

■i.................................................................
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

Tel.: MArket 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

SODfiS IR ALAUS
91-98 Warwick St., Newark, N. J.

kuopa ir LMD Kliubas.
Per tuos du metus šios drau

gijos darbuojasi labai sutarti
nai piknikų ir vakarienių pa
rengimuose. Atrodo, kad ne
užilgo čionai bus galima susi
tarti visiems lietuviams ir 
veikti išvien bendrais tautos ir 
politikos reikalais.

K. L.

Žuvo Sovietų Lakūnas 
Michail Aleksiejev

Maskva. — Oro nelaimė
je žuvo garsus sovietinis la
kūnas Michail Aleksiejev, 
kuris užpernai buvo laimė
jęs pasaulinį aukščio-svorio 
rekordą.

Lietuviškų MAISTO Konservuotų
Maisto konservuoti Hams ir Plcnlc-Hams, 

krapuose rauginti Agurkai. 
(Mažiausias užsakymas—3 dėžės.)

Lietuviški (caramel) Saldainiai (supakuo
ta po 50 dvisvarių kartonų dėžėn).

LITHUANIAN-AMERICAN 
Import & Export Corporation 

157 Chamber Street
New York City REctor 2-2786

Albumas Jau Gatavas
New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas jau gatavas. Didelio formato kny
ga, 9X12, iš 56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, 

blizgančiai baltos ir aukštos rūšies popieros.

KAINA 25c už EGZEMPLIORIŲ
• .

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais. \

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 

kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašd:

“LAISVE”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

a

Bušai į Philadelphia
Bušai j Philadelphijos organizacijų rengiamą dienraščio 

“Laisvės” naudai pikniką rugsėjo 3 d. (Sept. 3rd), 
Eddington, Pa. *

Brooklyn, nuo “Laisvės” Salės
6 busai išeis 8:30 vai. ryte, kaina $1.75

Nuo Stanley Misiūno Užeigos, 473 Grand St
1 busas išeis 8:30 vai. ryto,, kaina $1.75 
Bilietus galima gauti Mišiūno įstaigoje.

Maspeth, nuo Zabelskio Salės
1 busas išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galima gauti pas J. Kalvaitį, J. Kaulinį ir pas 
kitus platintojus.

Central Brooklyn, nuo 163 Hudson Ave.
2 busai išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galima gauti pas K. Bundonį, J. Jušką ir kitus 
platintojus.

•
Prašome išanksto įsigyti busų bilietus, kad užsitikrinti 

sau sėdynę. Turime pasamdę geriausius busus, naujo
viškai įruoštus, tai bus)malonus ir linksmas pasivažinėji
mas.

Po pikniko ant rytojaus bus Labor Day šventė, tai 
bus progos pasilsėti iš po kelionės.

j



Ketvirtas puslapis LAISVI Ketvirtai., Rugp. 3/1939

Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — šiuo metu Lie

tuvoje yra 89 vidurinės mo
kyklos : 62 gimnazijos ir 27 
progimnazijos (3-jų klasių vi
durinės mokyklos). Iš jų 65 
yra lietuvių (43 gimnazijos ir 
22 progimnazijos) ir 24 nelie
tuvių (19 gimnazijų ir 5 pro
gimnazijos). šiais mokslo me
tais vidurinėse mokyklose mo
kėsi 21,095 mokiniai: lietuvių 
vidurinėse mokyklose 18,471 
mokinys, arba 87.56% visų 
mokinių; nelietuvių 2,624, ar
ba 12.44% visų mokinių. Tau
tybėmis mokiniai šiaip yra pa
siskirstę: lietuvių 76.67%, lat
vių 0.36%, lenkų 2.08%, žydų 
17.67%, vokiečių 1.6 1%, rusų 
1.42%, kitų 0.16 nuošimčių. 
Vidurinėse mokyklose dabar 
dirba 1,458 mokytojai: lietu
vių mokyklose 1,138, nelietu
vių 320. Vyrų mokytojų yra 
64.9%, moterų 35.1%. Nuo 
rugsėjo 1 d. pradės veikti 
Kretingos valstybinė gimnazi
ja ir Tauragės Naumiesčio 
progimnazija. Be to, Plungės, 
Kel mės ir Kauno šv. Jėzaus* 
Širdies kongregacijos progim-l 
nazijos nuo mokslo metų pra
džios paverčiamos gimnazijo
mis. Ateinančiais mokslo me- ■ 
tais mokinių skaičius sieks; 
apie 25,000.

rusi užtraukti trumpalaikinę 
4.5 proc. metinių palūkanų vi
daus paskolą.

Jurbarkas. — .Nuo 1932 m. 
Urentas laiko brangiųjų kai
lių ūkį Jurbarko apylinkėje, 
ūkyje auginamos sidabrinės 
lapės, audinės, meškėnai ir 
nutrijos. Įvairių brangiųjų 
žvėrių šiuo metu jau turima 
virš 100 ir ateityje manoma 
dar net keleriopai padidinti.

Kaunas. — šių metų Nemu
no reguliavimo darbams vyk
dyti paskirta 300,000 litų. 
Aukščiau Jurbarko norima 
kiek galima greičiau pagilin
ti Nemuno vagą, kad kursuo
jantieji iš Klaipėdos didieji 
garlaiviai galėtų plaukti iki 
Jurbarko, kur bus įrengtas 
prekių perkrovimo punktas.

Šiauliai. — šiomis dienomis 
pradedamas statyti Dariaus ir 
Girėno ir Pagyžių gatvių kam
pe didžiulis viešbutis, kuriame 
bus 100 lovų, atskiros patal
pos ekskursijoms, didelis res
toranas ir valgykla.

Kaunas. — Kelių Valdyba 
yra parengusi Lietuvos plentų 
statybos didįjį ir dešimtmečio 
planą. Pagal didįjį plentų, sta
tybos planą reikėtų pastatyt 
2,600 kilometrų naujų plentų. 
Šiuo metu vykdomasis dešimt
mečio plentų statybos planas, 
sudarąs api 700 km. naujų 
plentų. Apskaičiuojama, kad 
viso didžiojo plentų statybos 
plano įvykdymas kainuos apie 
180,000,000 litų.

nariai vieni, kaipo darbinin
kai, negalės tą viską atlikti 
tinkamai. Todėl mes atsikrei- 
piam į visus simpatikus, pri
tarėjus, pažangius lietuvius 
prisidėti. prie sukėlimo tam 
reikalui finansų.

Dalyvaukit mūsų rengiama
me piknike 5 d. Augusto. Vi-Į 
si į Beechnut Grove.

Partijietis.

Kaunas. — Liepos 5 d. Ne
mune ties Vilkija žvejai suga
vo 120 kg. svorio pustrečio 
metro ilgio brangią žuvį oset- 
nina, kurią pardavė vienam 
Kauno restoranui už 700 Lt. 
Restoranininkas žuvyje rado 
12 kg. juodosios ikros (ca
viar) .

Kaunas.— 1940 m. Helsin
kyje įvyks pasaulinė sporto 
olimpijada. Numatoma, kad 
tais metais per Lietuvą į Suo
miją pravažiuos labai daug 
pasaulinės olimpijados daly
vių.

Parengimų Kalendorius
Rugpjūčio 4 d., 8 vai. va

kare, 3014 Yemans St., bus 
ALDLD 188 kp. susirinkimas. 
Visi nariai privalo dalyvauti

ir užsimokėti savo metines 
duokles.

—o—
Rugpjūčio 6' d., 9 vai. ryte, 

LDS 21 kp. susirinkimas 4097 
Porter svetainėj.

—o—
Rugpjūčio 6 d., 10 vai. ryte, 

LDS 86 kp. susirinkimas Lato- 
žo svetainėj', ant Caniff Avė. 
Dabar gera proga įstoti į LDS 
be įstojimo mokesčio.

Rugpjūčio 13 d. įvyks šau
nus piknikas Capitol Parke. 
Rengia Stanley Novak Kliu- 
bas. Bus gerų kalbėtojų lie
tuvių ir kitataučių. Pelnas eis

dėl rinkimų kampanijos reika
lų. Alvinas.

Susidomėkime Rinkimais
Šį rudenį priseina rinkimai 

Detroito miesto majoro ir 
daug kitų urėdų į miesto ta
rybą. Todėl kiekvienas pilie
tis privalo atydžiai studijuo
ti būsimų kandidatų žygius ir 
jų pažadus pirma balsavimo. 
Trumpu laiku įvyks pora pik
nikų, rugpjūčio 13 d. ir rugs. 
10 d., Capitol Parke. Rengia 
pažangių demokratų rinkimų 
kampanijos komitetas. Bus 
kalbėtojai nuo pažangių de

mokratų ir šiaip gerų kalbė
tojų lietuvių ir kitataučių. To
dėl visi privalome būti minė
tuose piknikuose ir užgirsti jų 
prakalbas. Pikniko pelnas eis 
dėl rinkimų kampanijos rei
kalų.

Streikas Dar Tęsiamas
Apie trys savaitės atgal G. 

M. “tool ir dies makeriai” iš
ėjo į streiką su reikalavimu 
geresnių sąlygų nuo kompani
jos, bet kompanija nesutiko. 
Todėl streikas dar tęsiasi ir 
manau, kad bus laimėtas ne- 
poilgam. Alvinas.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie w i n es

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOCIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliams, banketams, vestuvėms, parems ir 
kitokiems pokiliams.

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Kaunas. — Prijungus Klai
pėdos kraštą prie Vokietijos, 
Klaipėdos krašte likosi dauge
lio Lietuvos piliečių turtas: 
prekybos ir pramonės įmonės, 1 
namai, ūkiai, indėliai bankuo
se, šiaip įvairūs piniginiai rei
kalavimai. To turto likimas 
yra vienas svarbiausiųjų Lie
tuvos vyriausybės rūpesčių. 
Per ekonomines derybas su j 
Vokietija, įvykusias gegužes 
mėnesį Berlyne, buvo susitarta 
Lietuvos piliečių ir juridinių 
asmenų turto padėties Klaipė
dos krašte sutvarkymo klausi
mu. Iš Vokietijos vyriausybės

Švėkšna. — Šv. Elzbietos 
Seserų Kongregacija stato 
Švėkšnoje ligoninę, kurioj bus 
chirurgijos ir vidaus ligų sky
riai su 40 lovų. Švėkšnai li
goninė buvo būtinai reikalin
ga, kadangi iki artimiausios 
apskrities ligoninės yra 64 ki
lometrai.

Kaunas. — Po paskutinių 
dienų liūčių pietinės Lietuvos 
miškuose pradėjo dygti dau
giau grybų. Dabar tuose miš
kuose jau galima rasti ne tik 
voveruškų, bet gražių ūmė
džių ir net baravykų. Ypač 
daug baravykų randama Va- 
rėnos-Onučkio apylinkių miš
kuose.

Kaunas. — Klaipėdą pris
kyrus prie Vokietijos penki 
jūrų laivai, priklausę prie Lie
tuvos prekybos laivyno, iškė
lė vokiečių vėliavą. Tai buvo 
Schwederskio ir “Sandėlio” 
bendrovių laivai. Bet “Sandė
lio” bendrovės laivai “Venta” 
ir “Nida” šiomis dienomis vėl 
iškėlė Lietuvos tautines vėlia
vas, nes bendrovė juos išrašė 
iš Klaipėdos uosto ir prirašė 
prie šventosios uosto. Šiems 
laivams grįžus po mūsų tris
palve, mūsų prekybos laivynas 
vėl padidėjo dviem vienetais. 
Po Lietuvos vėliava dabar 
plaukioja 8 jūrų laivai: Lietu
vos Baltijos Lloydo — “Pane
vėžys,” “Kaunas,” “Marijam
polė,” “Šiauliai,” ‘Kretinga’ ir 
“Utena.” “Sandėlio” bendro
vės —“Nida” ir' “Venta.”

Valilionis ir Marcinkevičius
>»

Savininkai

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

arti Corona entrance į ferus.

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Kanjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

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

pusės buvo pasižadėta leisti
Lietuvos piliečiams pagal jų 
nuožiūrą arba toliau laisvai 
tęsti jų įmonių veikimą Klai
pėdos krašte arba jas parduo
ti ar likviduoti. Taip pat pa
gal šį susitarimą Lietuvos pi
liečių Klaipėdos krašte palik
to turto likvidacijai prižiūrėti 
ir ja rūpintis, įvairiems dėl 
turto likvidacijos arba dėl 
turto valdymo Klaipėdos kraš
te kilusiems nesklandumams 
pašalinti Ministerių Taryba 
sudarė Klaipėdos Reikalams 
Komisiją. Komisija yra mi- 
nisterio pirmininko žinioje.

Kaunas. — Savo laiku buvo 
kilęs konfliktas tarp “Maisto” 
ir vienos Amerikos žydų fir
mos. Konfliktas kilo dėl par
duotų produktų ir žydų firma 
buvo Amerikos teisme iškėlusi 
“Maistui” bylą. Paskutiniu 
laiku per atitinkamas įstaigas 
buvo vedamos derybos ir 
“Maistas” su žydų firma susi-
taikė.

Detroito Žinios
Vakarinis (Moon Light) 

Piknikas
Rengia Komunistų Partijos 

Lietuvių Sekcija, įvyks šešta
dienį, rugpjūčio (August) 5 
d., 1939, Beechnut Grove dar
že, prie Telegraph Rd. Pra
sidės 4 vai. po pietų ir trauk
sis iki vėlybos nakties. Bus 
leidžiama ant išlaimėjimo $15 
vertės geras sieninis laikrodis; 
bus ir daugiau dovanų dėl iš
laimėjimo. Bus gera muzika, 

/jaunimui gera proga praleisti 
linksmai laiką. Bus gardžių 
užkandžių ir išsigerti. Įžan
ga 25c.

Todėl visi lietuviai detroitie- 
čiai ir iš apielinkės yra kvie
čiami dalyvauti šiame piknike 
ir linksmai laiką praleisti ir 
tuomi pačiu sykiu prisidėti 
prie sukėlimo finansų, kurie

Kaunas. — Vyriausybė jau 
išsprendė Ipotekos banko ir 
Cemento fabrikų steigimo 
klausimus. Ipotekos bankas 
bus steigiamas su 3 milionais 
litų akcinio kapitalo, kurio 2 
mil. lt. turės valstybės iždas. 
Vyriausias banko tikslas bus 
kredituoti pramonę ir staty
bą. Cemento fabrikui steigti 
netrukus bus įsteigta su 3 mil. 
litų akcinio kapitalo “Cemento 
Bendrovė,” kurioje su 1.8 mil. 
lt. kapitalo dalyvaus valstybės 
iždas ir ūkinės organizacijos, 
o su 1.2 mil. lt. danų firma 
“Hoygard ir Schultz,” kuri 
statė Šiaulių-Kretingos gele
žinkelį ir atliko Klaipėdos 
uoste kai kuriuos įrengimus. 
Fabrikas bus pradėtas statyti 
dar šiemet. 1941 m. tikimasi 
jau .turėti savo cemento. 
Abiem šiem reikalam — ipo
tekos bankui steigti ir cemen
to fabrikui statyti — susida- 

. ryti lėšų vyriausybė yra nuta-

šiuom laiku Partijai yra rei
kalingi. O artinas miesto vai
dininkų rinkimai, kurie įvyks 
ateinantį rudenį. Todėl viso
kio plauko politikieriai bando 
apsimaskuoti darbininkų rei
kalų gynėjais, kad atėjus rin
kimams pasigauti kuodaugiau- 
siai balsuotojų, kurie patys 
mažai nusimano apie kandi
datų tinkamumą, bet patiki 
tokių gudrių politikierių gra
žioms kalboms ir atiduoda sa
vo balsą darbininkų aršiems 
priešams.

Paskutiniame Detroito mies-

to tarybos posėdy vienas mies
to viršyla, koks ten Benjamin 
J. Tobin, generalis sąskaitų 
vedėjas, agitavo miesto tary
bos narius, kad reikia panai
kinti pašalpinius WPA dar
bus, o tik duoti bedarbiams 
tiesioginę pašelpą. Ir tas po
nas manas, kad ne visiems be
darbiams, kurie yra ant WPA, 
būsianti reikalinga tiesioginė 
pašei pa. Panaikinus pašelpi
mus WPA darbus, miestas su- 
čėdysiąs $5,540,000 į metus.

Mat, keno kaštais tie ponai, 
j kurie pasiskiria sau algas po 
Ikelis tūkstančius dolerių per 
metus iš žmonių sudėtų tak
sais pinigų, proponuoja šu
tau pinti miesto iždą. Tai varg
šų, bedarbių kaštais.

Tai ot, Komunistų Partija 
pasiima sau už užduotį nuro
dyti piliečiams prieš rinkimus,
kurie yra kandidatai tinkami 
atstovauti didžiumos gyvento
jų reikalus, kuriems nėra gal
voj panaikinti pašalpinius dar
bus ir palikti bedarbius bada
vimui ant mizernos tiesioginės 
pašelpos.

Taigi, draugai ir draugės, 
čia yra platus ir nelengvas 
darbas, kad supažindinus di
džiumą balsuotojų, kurie kan
didatai yra tinkami būti iš
rinktais tvarkyti visų gyven
tojų reikalus. Reikia plačios 
agitacijos, tinkamos priešrin
kiminės literatūros. Partijos

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

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

sutaisom, suprosinam už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam j namus

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

Fairview Restaurant
110-^2 Corona Ave. 

CORONA, L. L, N. Y.
Telephone: Ilavemeyer 9-9115

V
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Uždraudė Alkoholį Tik Indė
nam Didmiestyj Bombay
Bombay, Indija, rugp. 1. 

—Įvesta “blaivybės”- prohi- 
bicijos įstatymas didmiesty 
Bombay ir priemiesčiuose, 
bet šis įstatymas uždrau
džia pardavinėt alkoholį 
tiktai vietiniams gyvento
jams - indėnams. O anglam, 
amerikonam ir kitiem sve
timšaliam leidžia pirkt po 
7 butelius degtinės per mė
nesį.

prasidės 12 vai. dieną, bus muzika, 
sporto žaislų ir visokių įvairumų. 
Taipgi bus valgių ir gėrimų. Kaip 
matome, šį pikniką rengia organiza
cija, kuri kovoja už darbininkų kla
sės reikalus, tad skaitlingai turime 
dalyvauti šiame piknike.

Rengimo Komisija.
(180-181)

NASHUA, N. H.
Liet. Literatūros Draugijos 42 kp. 

ir LDS 128 kp. susirinkimas įvyks 5 
d. rugp.-Aug, 4 vai. po pietų, pas 
draugus Buslaičius, 117 Palm St. Vi
si nariai būkite susirinkime ir atsi
veskite naujų naikių.

Sekr. J. Egeris.
(180-181)

d. rugp.-Aug., prasidės 8'vai. va
kare, Lietuvių Svetainėje, ant 3-čių 
lubų, 853 Hollins St.

Gerbiami nariai ir narės! Malo
nėkite dalyvauti šiame susirinkime 
nes dabar eina vajus gavimui naujų 
narių ir turime kitų labai svarbių 
reikalų. Atsiveskite ir naujų narių. 
Visos kuopos gauna daug naujų na
rių, mes negalime atsilikti nuo kitų.

Fin. Sekr. A. žemaitis.
(179-180)

Tautinis indėnų vadas M.
* Gandhi varo vajų, kad 

trejus metus nuo šiol 
xtų uždrausta alkoholį 
ardavinėt gėrimui visoje 
dijoje.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

šį pirmadienį, 7 d. rugp.-Aug., Liet. 
Taut. Name. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi nariai dalyvaukite susi
rinkime, nes bus išduotas raportas 
iš įvykusio pikniko.

Kviečia Valdyba.
(180-181)

PHILADELPHIA. PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. rugp.-Aug., Liaudies Name, 735 
Frankfort Ave., 8 vai. vakare. Kvie
čiame visus narius ir narias dalyvaut 
šiame susirinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Turėsime 
išrinkti delegates į moterų suvažia
vimą.

Komitetas.
(179-180)

9—-------- ------------------------------- - ------ —- -----------—___ ___________

Telefonas: Humboldt 2-7964 
a

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

NEWARK, N. J.

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

KADA BŪSITE NEW YORI

Danzigo Nazis Metė Bombą
• J Lenkijos Valdininką

Danzig. — Pasieniniame 
miestelyje Zeyeryj buvo pa
leista bomba pro langą iš 
vieno (nazių) namo į auto
mobilį Lenkų muitinės val
dininko; bet bomba sprogo 
užpakalyj automobilio ir 

/ nieko nekliudė.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėlioj, rugp. 6 d., 
10 valandą ryte, Lietuvių Kliube, 4th 
ir Upland Sts. Visi nariai malonėki
te būt susirinkime, nes yra. daug 
svarbų dalykų aptart. Taipgi steng- 
kitės visi būti laiku.

Sekr.
(180-181)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SHENANDOAH, PA.

PHILADELPHIA, PAi
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks 6 d. rugp.-Aug., 10 vai. ryte, 
bus 1415 So. 2nd St. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes turime svarbių dalykų aptarimui. 
Yra svarbių laiškų, “Laisvės” pikni
ko reikalas, kuriam reikė nemažai 
darbininkų, bus Centro Komiteto no
minacijos ir reikės užsimokėti duo
kles. Taipgi atsiveskite ir naujų na
rių į draugiją.

Valdyba.
. (179-182)

ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 
šį šeštadienį, 5 d. rugp.-Aug., 7:30 
vai. vakare, LDS kambariuose. Visi 
nariai dalyvaukite susirinkime ir už
simokėkite užvilktas duokles. Taipgi 
bus nominacijos centro viršininkų, 
tad ir tuom atžvilgiu svarbu būti su
sirinkime ir imti dalyvumą balsavi
muose.

Kuopos Komitetas.
(180-181)

HARTFORD, CONN.
Dainų Diena, piknikas, įvyks 6 d. 

rugj.-Aug, Linden Park, Waterbury, 
Conn. Bušai į šį pikniką išeis nuo 
Laisvės Choro salės, 57 Park St., 
Hartford, Conn., 12:45 vai. po pietų. 
Kelionė į abi pusi 85c. Prašome visų 
išanksto įsigyti buso bilietus. Jos 
galime gauti iš Laisvės Choro narių.

Komisija.
(179-182)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, 5 d. rugp.-Aug., 7:30 vai. 
vakare, LDS kambariuose. Visi na
riai privalo dalyvauti šiame susirin
kime ir užsimokėti užvilktas mokes- 

• . tis draugijai. Taipgi bus nominaci
jos centro komiteto ir visi nariai 
privalo dalyvauti balsavimuose.

Kuopos Komitetas.
(180-181)

PITTSBURGH, PA.
Soho lietuvių draugijų piknikas 

įvyks nedėliojo, (į d. rugp.-Aug., Lie
tuvių Ūkėje—County Club, Willock, 
Pa. Jis bus ant 5f kelio, už mylios 
ir pusės už Bill Greens. Širdingai 
kviečiame visus lietuvius dalyvauti 
šiame piknike.

Komisija.
(179-182)

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę 
dą, susieiti savo gimines ir senus paz^itamus, užeikit

280 Union Ave, Brooklyn, N. Y.
TELEFOF 

EVergreen <
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorius

SKELBKITEŠ “LAISVĖJ

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 6 d. rugp.-Aug., 10 vai. ry
te, B^kanausko svetainėje. Prašome 
narių susirinkti minėtu laiku ir geis
tina, kad atsivestumėte naujų apli- 
kantų į Susivienijimą.

J. MataČiunas.
(180-181)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 3 d. rugp.-Aug., 4634 
Milnor St., pradžia 8 vai. vakare. 
Visi nariai ir narės dalyvaukite su
sirinkime, nes yra svarbių dalykų 
aptarimui.

Sekr. P. M.
(179-180)

DETROIT, MICH.
šeštadienį, 5 d. rugp.-Aug., Beech

nut Grove, prie Telegraph Blvd, į- 
vyks vakarinis arba “Moonlight” 
piknikas. Taipgi bus ir laimėjimų. 
Šį pikniką rengia Komunistų Par
tijos Lietuvių Sekcija. Prasidės 4 v. 
po pietų ir tęsis iki vėlybos nakties, 
įžanga 25c.

* J. B.
z (180-181)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. susirinkimas įvyks 3

PRANEŠIMAS CONN.
VALSTIJOS CHORAMS

Visi Conn, valstijos Meno Sąjun
gos chorai būkite Lietuvių Parke, 
Waterbury, Connecticut, sekmadie
nį, rugpjūčio 6, 1-mą vai. po pie
tų, nes turėsime laikyti praktikas 
pirma, negu dalyvausime programo
je. Kadangi visi chorai bendrai lai
kys programą, tai turime tam pri
sirengti, reikia turėti bendras pamo
kas. :

° Wm. Visockis.
(180-181)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 ’kp. moterų susirinkimas 

įvyks penktadienį, rugp.-Aug. 4 d,- 
prasidčs 7:30 vai. vakare, bus pas 
draugę O. Girnienę, 4 Welton Ave. 
Šis susirinkimas yra labai svarbus, 

; nes bus delegačių rinkimas į moterų 
*“ seimą, kuris įvyks Brooklyne. Visų 

srovių moterys, kad ir ne narės šios 
kuopos, ateikite į šį susirinkimą.

Sekr. A. M.
(180-181)

Estate of

BARRY P. SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tei. Virginia 7-4499

Clement Vokietaitis

CLEVELAND, OHIO
Šį sekmadienį,' 6 d. rugp.-Aug., 

įvyks “Vilnies” naudai piknikas. Bus 
Machutos Darže, 2510 Glenridge, 
prie Green Ro^d, Euclid, O. Kalbės 
“Vilnies” redaktorius L. Pruseika iš 
Chičagos. Daug skiriama dovanoms 
pinigais ir daiktais. Bus‘įvairių žais
lų ir šokiams gros gera orkestrą.

(180-181)

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
į > -———— ■■■-- ..........—a

MONTELLO, MASS.
Komunistų Partijos vietinis sky

rius rengia pikniką, kuris įvyks šį 
šeštadienį ir sekmadien. 5 ir 6 dd. 
rugp.-Aug. Bus Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, šeštadienio vakare, 
Aug. 5th, gros gera orkestrą šokiam, 
bus gerų valgių ir gėrimų.

Sekmadienį, Aug. 6-tą. piknikas

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.

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

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME z

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

' 206 WEST FRONT STREET
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MEŠLAŽARNES 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 šlapiko Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Motus

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

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadienį 9 iki 3.
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DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

^ 220 : E D FORC^Awr*^ 
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FRANK DOMIKAIT
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. . Brooklyn “Laisves” .
*$*

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. P 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinki 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žali

TURIME SUKELTI PIF

Nupigintas Išpardavi
Vyry Siūty, Lengvy ir Žieminių Pa 

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

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

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

Siūtai ar Overkautai vertės $22.50, dabar.. e
C 

Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar.. ’

Dabar Eina Išpardavimas:

NARINS SONS
670 Grand St, . cor. Manhab

Brooklyn, N. Y.
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sas Prisipažino Kaltu 
'esilaikyme Algų ir

Valandų {stato
. E. Immerscheim, kam- 
s papuošalų šapos sa- 
s, 343 Classon Avė., 
žino kaltas šešiais kal- 
punktais, laužančiais 

ir Valandų Aktą. Jis 
ivęs darbininkėms nuo 
11 centų per valandą, 
erdėtinę Anitą Ditalią 
kaltinimai nevykdomi.
r Levy, Darbo Depart- 
advokatas, siūlė pen- 
altinimo punktais už- 
mi baudos po $1,500 
avieną punktą, bet nuo 
punktų baudos atleist 

ąlyga, kad ji atlygintų 
ikams 
Jomis

Dirba

nedamokėtas 
susidaro 
apie 100

apie 
dar-

na- 
už 

darbi-

irtinė valdžia ima 
iktus fabrikantus
ii išnaudojimą 
tad ar stebėtina, kad
inkai Algų ir Valandų 
taipgi Darbo Santikių 

šaukia esant “raudo-

ms Reikėtų Rūpintis 
arapi jonu Reikalais
ingtone kongresas jau 
imęs ir dar ruošiasi 
ule naujų bilių prieš 
Kad perspėt visuome- 
dint jos veiklą prieš 

■s, Washingtone, o po 
olikoj kitų žymių 
Jpgi Brooklyne, va- 

dideliam skaičiui 
iečių, įvyko konfe- 
'kuriose dalyvavo vi- 
lūru ir tikybų bei 
profesijų žmonės.
w Nepaprastos Kon- 
lietuviai delegatai 
kelių iš daugelio 

įneštu ateiviams na- 
'liu turini, issiuntinė- 

lietuvišku parapijų 
, laikraščiu redak- 
tūloms kitoms ištai
sydami, kad para- 
zius nrotestuot prieš 
us bilius, kad sena

tį. nenerleistu in. 
i žmonės jau sukėlė 
protestus. Todėl ir 

ziai, turime ta nada- 
•užvelgiant i skirtu- 
ime ar politinėse na- 
Mes visi privalome 
d arba, už duona ir 

ems žmonėms Ame
nt laisvai. Jeigu tie 
būtu priimti, tai bus 
ateiviu pirštu ant- 
imami nepiliečiams 
us deportuoiami iš 
irba pasiunčiami J 
rbo stovyklas, 
karalienės bažny- 
is pereitą sekma- 
s 30 d., perskaitė 
lietuviškai ir an- 
ko mišias ir šliū- 

at pabarė, kad ma
sių parapijonu, o 
ir mažiau susirenka

Priminė, kad šia 
daug nelaimiu; pri- 
ir juoš laukia tos 
ešimtukai buvo su- 
uris. o nėr mišias 
s rinko bažnyčioj, 

konvertukus. kad 
dėta pinigų ir at- 

. Jie savo reika
lai apsirūpino, o 
mu reikalus — 
i jos pavoju ju 
odžiu neprisimi-

Kamietis.

Švietimo Viršininkai 
Nusimušią Algas

Aukščiau apmokami švieti
mo viršininkai ir tarnautojai 
liuosnoriai sutikę nusimušt al
gas nuo 5 iki 10 nuošimčių, 
kaip praneša mokyklų virši
ninkas Dr. Harold G. Camp
bell. Tik amatinės veiklos di
rektorius Loewy, kurio vieta 
bus panaikinta, užvedęs bylą 
atgaut pirmiau turėtą žemes
nę vietą. Jei bylą laimėtų, jis 
prie dabar gautos $8,500 algos 
per metus dar gautų $1,500 
pakėlimą algos už “nužemini
mą” laipsnio.

Apie 30-40 švietėjų, gau
nančių virš $5,000 per metus, 
iš savo algų sudėsią apie $20,- 
000, o Viršininkų Taryba apie 
$15,000 per metus švietimo 
reikalams, kad palaikyt švie
timą iki bus atgauta torių nu
kapotas budžetas. P-s Camp
bell atiduosiąs 15 nuošimčių 
savo $25,000 metinės algos.

Pereitą sekmadienį lankėsi 
“Laisvėje” jos seni darbuoto
jai ir bendradarbiai: J. Burba 
iš So. Bostono, J. Bendora' 
Čius iš Philadelphijos, J. 
Visockis iš Wilkes Barre, 
Maziliauskas iš Bayonne, 

I Beeis iš Great Necko.
Trečiadienį lankėsi Anta

nas Stripeika, žymusis “L.” 
vajininkas ir bedradarbis, 
taipgi Jonas ir Anna War
wick, geri “L.” rėmėjai iš Eli
zabeth, N. J. Drg. Stripeika 
ir šį syk pribuvo lyg bitė ra
tuotas prenumeratomis ir au
komis “Laisvei,” Lietuvos 
Draugams ir įvairiems visuo
menės reikalams. Jie atvyko 
pamatyt Pas. Parodą.

S. Masionienė iš New Ha
ven, Conn., veikli laisvietė, 
atostogauja pas savo draugus 
Far Rockaway. Ta proga lan
kosi Pas. Parodoj ir atlankė 
“Laisvės” įstaigą.

Biruta Paltanavičiūtė-Ful- 
ton, buvus brooklynietė, da
bar gyvenanti Chicagoj, at
vyko porai savaičių atostogų 
pasimatyt su tėvu ir draugais, 
taipgi aplankyt Parodą. Da
lyvaus jaunimo ekskursijoj.

IGNAS SUTKUS
T.
K.

S s
I 
i s
5

s s s E

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

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

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkeie savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.
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Lietuvių Kuto Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

Jones Beach jau turėjęs 2,- 
207,000 lankytojų, 7 nuošim
čiais daugiau negu pereitų 
metų tuo pat laikotarpiu.

Komunistams ir Kitiems 
Draugams

rinki-Jau gavom blankas 
mui piliečių parašų uždėt ant 
baloto Peter V. Cacchione,. 
žymų darb. reikalų gynėją, 
kandidatu Miesto Tarybon. 
Ateikite pagelbėt tame darbe. 
Piliečiai, pasirašykite!

Tam ^reikia ir finansų, šio 
mėnesio 4-tą, 5-tą ir 7-tą bus 
vieša rinkliava Cacchione 
kampanijai. Jai gauta iš mies
to valdžios leidimas, gali rinkt 
bile kur, bile kas. Dėžutės ir 
parašams rinkt blankos gau
namos pas kuopos narius, 
“Laisvės” salėj. .

Liet. Komunistų Kp.

Radio Programa
Lietuvių Radio D-jos, 

dovaujamos p. J. Ginkaus, 
karna radio programa bus 
rugpjūčio 3-čia, 7 vai. vaka
ro, iš stoties WCNW (1500 
klcs.). žadama duot dainų ir 
muzikos.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA du gyvenimo namai 
už labai žemą kainą. Kreipkitės 42- 
44 Meserole St., Brooklyn, N. Y., 
bile kada dienos laiku.

(180-182)

PUBLIC NOTICES
Notice is hereby given that Modern 

Maid Food Products, of Brooklyn, 
N. Y. has registered its trade
mark: MODERN MAID with the 
Secretary of State of New York to 
be used on foods, beverages and 
grocer’s sundries of every class, and 
for machinery for preparing, display
ing and or vending same.

(175-192)

MASPETH, N. Y
LDS 14-tos kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 3 dieną rugpjūčio 
(August), 1939, pas draugus 
Zablackus, 70-42 Link Court, 
8 valandą vakare.

Dalyvaukite visi!
Sekr.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK ir RICH

MOND HILL
LDS 13 kp. susirinkimasva

se- I ketvirtadieni, 3 d. rugp.-Aug., 
Inn, 3294-6 Atlantic Avė. Visi 
būtinai dalyvaukite susirinkime, nes
yra daug svarbių dalykų aptarimui.

Sekr. A. Biel.
(179-180)

jvyks 
Logan 
nariai

Rep.

Išvyko Atostogų
Mrs. šalinienė kompozito

rės B. L. šalinaitės motina, iš
vyko porai savaičių atostogų 
pas savo gimines ir draugus 
Lawrence, Haverhill, Bostone 
ir kitur toj apylinkėj.

Šalinaitė šiuo tarpu jau ke
liasi iš lovos ir po truputį dar
buojasi, bet pasilsis jai dar 
labai reikalingas.

LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ 
168 Marcy Ave. 
Brooklyn, N.Y. 

Tel. 
Ev. 4-8041 

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(šaldytuvai Nužemintam Kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldytuvą (ice 
. box), nepaisant kaip senas ar iria* 

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 į mūsų 

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysėių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausj šaldytuvą už taip Žemai kai $8.50 J mėnesį. Pamąstyk!t! 

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

Tuojau šaukite E V. 7-6111 
4-6562

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

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

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

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store
_ sr.es

nrt CMvtnt

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

(Kampas Roebling St.)

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

Special

JSr’- _

Namų Rakandų Krautuvė

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui 
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

dstein, 55 m., 
t., tapo užmuš- 
iliaus laukiant 
rie Snyder ir

Vairuotpjas 
sulaikytas.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GĖRIMŲ

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673




