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Vis Tiek Agresija. 
Toliau nuo Ašies. 
Atsakomybė 
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Metams

Kas ta “netiesioginė agre-

Ruoškimes prie va- • 
sarinių p a r e n g imu 
“L a i s ves” paramai. 
Jie yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

sija,“ dėl kurios negali susi-
taikyti Anglija, Francija ir 
Sovietų Sąjunga?
- Už pavyzdį gali gražiai pa

tarnauti pati čechoslovaki ja.
Benešui pasitraukus, valdžios 
vairas pateko pardavikui Ha- 
achai. Tas ėmė ir “legališkai” 
kraštą atidavė Hitleriui.

Panašių pardavikų randasi 
visose mažose šalyse. Tai Hit
lerio agentai. Jie gali šiuo 
keliu atiduoti Finliandiją, Es
tiją, .Latviją arba Lietuvą 
Hitleriui.

— o—
Sovietai tai vadina netiesio

gine Hitlerio agresija ir rei
kalauja, kad ir Anglija ir 
Francija prieš ją taip lygiai 
kovotų, kaip ir prieš tiesio
ginę agresiją.

Sovietų pozicija teisinga ir 
remtina. Ji nėra pavojinga 
Pabalti jos kraštų nepriklauso
mybei. Ji nukreipta prieš Hit
lerio agentus.

—o—
Lenkija gauna iš Anglijos 

40 milionų dolerių paskolos. 
Tai graži suma. Ji būsianti iš
leista Lenkijos apsiginklavi
mui.

O tas parodo, kad Lenkija 
labai toli pasitraukė nuo Ber- 
]yno-Romos-Tokyo ašies. Bet 
pora metų tam atgal tikrai 
atrodė, kad Lenkija pateks 
agresorių įtakon.

. ši Lenkijos orientacija yra 
gerojon pusėn, taikos pusėn. 
Pabaltijos kraštai irgi pana
šiai turėtų susiorientuoti. 
Žmonės to nori, bet vyriausy
bės tam griežtai priešingos.

“Laisvė” turi štabą nepa
prastai gerų ir nuoširdžių ko
respondentų. Tų draugų par
eigos ir atsakomybės labai di
delės. Jie yra nepavaduoja
mas ryšys tarpe skaitytojų ir 
redakcijos štabo.

—o—
Tačiau, kaip visi kiti griešni 

žmonės, taip mūsų korespon
dentai nėra ir negali būti ne
klystančiais popiežiais. Ima 
kai kada į korespondencijas ir 
įsiskverbia koks nors nesusi
pratimas. Paliesti žmonės la
bai užpyksta. Atpyksta jie 
dviem šimtais procentų už tos 
šlovės nuplėšimą.

Dažniausia korespondentą 
jie visai pamiršta. Kaltina 
dienraštį.

—o—
štai kodėl draugai kores

pondentai turi būti taip at
sargūs. štai kodėl jie nepri
valo įsižeisti, jeigu redakcija 
kai kada pavartoja “cenzū
rą.”

Tiesa, gaila tų “auksinių žo
džių,” kuriuos redakcija iš
braukia, bet ką tu žmogus pa
darysi, kad tie žodžiai nežiba 
taip, kaip auksas. 

—o—
Lietuvos laisvamanių “Lais

voji Mintis” skundžiasi:
“Ir kokių tik kliuvinių, mū

sų kelyje nepasitaiko, kokių 
*Žemų priemonių griebiamasi 
kovoje su laisvamanybe! Ar
domi susirinkimai, riksmais ir 
skundais ardomos paskaitos, 
prelegentai persekiojami, ko- 
liojami, apmėtomi akmenimis, 
grąsinami lazdomis ir plytga
liais, laisvos kapinės gyvuliš
kai priteršiamos, išardomos 
jų tvoros, nulaužomi mede
liai, naikinamos gėlės, išnieki
nami mirusiųjų kapai...”

Toks tamsiųjų gaujų vanda
lizmas nedaro jokios garbės 
Lietuvos katalikų bažnyčios 
hierarchijai.

—o—
Tik priminti bereikia ir be

lieka visiems geros valios lie
tuvininkams :
* Šį vakarą Lietuvių Darbi-
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SOCIALISTU JAUNUOLIU INTERNACIONA 
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viai Užmušė Darbus
Milionam Bedarbių

“Garnerio Demokratai” Išvien su Republikonais Atmetė 
Roosevelto Reikalavimą Skolint Pinigų Namam Statyt

Washington. — Kongres- 
manai 191 balsu prieš 170 
atsisakė net svarstyt prezi
dento Roosevelto reikalavi
mą skirt 800 milionų dole
rių naujiem namam statyt 
miestuose, nugriaunant se
nus, nesveikus lūšnynus. 
Prieš Roosevelto sumany
mą balsavo 137 republiko- 
nai ir 54 “Garnerio demo
kratai” kongresmanai.

Kiek pirmiau užmušdami

Vanduo Užplūdo Naziy 
Požemines Tvirtumas 
Palei Francijos Sieną
Metz, Francija. — Per di

džias liūtis Rhein upė pla
čiai išėjo iš krantų ir užlie
jo tris mylias požeminių 

(Vokietijos tvirtumų, vadi* 
namų “Vakarine Siena” ar
ba Limes. Potvinis išvijo 
nazių kariuomenę ne tik iš 
tų tvirtumų, bet iš visos 
pirmosios linijos.

Slaptoji Hitlerio policija 
suėmė 30 inžinierių ir kon- 
traktorių, stačiusių tvirtu
mas, kurios dabar priplūdo 
vandens. Jos randasi už 
dviejų - trijų šimtų jardų 
nuo Rhein upės, prieš Fran
cijos karinius centus Stras- 
bourgą ir Lauterbourgą.

Areštuotieji inžinieriai ir 
k o n t r a k toriai kaltinami, 
kad jie vartojo prastą su- 
klastuotą cementą, kuris iš
tižo nuo vandens taip, jog 
įgriuvo apsemtieji fortai.

Tai jau antrą kartą per 
paskutinius šešis mėnesius 
šie fortai tapo užlieti.

Mussolinis Naikina Katali
kų Pašalpines Draugijas
Roma. — Fašistų valdžia 

išleido patvarkymą, kad vi
sos katalikų pašalpines 
draugijos turi būt perimtos 
į fašistų rankas. O tokių 
draugijų iki šiol buvo apie 
3,000. Jos teikdavo apdrau- 
dą atsitikimuose ligos, mir
ties ir senatvės.

ORAS

Abelnai giedra.

ninku Susivienijimo Brookly- 
no ir apylinkės jaunimas tu
ri vakarinę (moon light) eks
kursiją laivu ant Hudson 
upės. Tai bus naudingas ir 
gražus pasivažinėjimas, užsi
tarnaująs visų, mūsų nuošir
džios paramos.

Tegul važiuoja ir linksmi
nasi ne tik jaunuoliai, bet ir 
gerai suaugę vyrai ir moterys, 
ir tėveliai su motutėmis! 

prezidento paskolų sumany
mą vertingiems privačiams 
darbams, o dabar atmesda
mi paskolas namų statybai, | 
tie gaivalai panaikino dar
bus, kuriuose būtų gavę 
užsiėmimą keli milionai be
darbių.

Jie nukirto ir $119,000,- 
000 nuo Roosevelto reika
laujamos pinigų sumos sko
lint farmoms ant jų der
liaus. į
Į Į  ■■ ■■ ' ■ . ■■■ ■,. |

Japonų Generolai Ruo
šia Karo Sąjungą su 

Naziais ir Italija
-................. - f

Roma. — Japonijos am
basadoriai Italijai ir Vo
kietijai, T. Shira tori ir gen. 
H. Oshima su savo kari
niai specialistais suvažiavo 
į Vilią d’Este, prie Como 
ežero, apdirbt planus, pa
gal kuriuos Japonija turė
tų padaryt karinę sąjungą 
su Vokietija ir Italija.

Tokio. — Aukštieji Japo
nijos karininkai reikalauja, 
kad Japonija sudarytų 
glaudžią karinę sąjungą su 
Vokietija ir Italija prieš 
d e m o k r a t i n ius kraštus 
(ypač prieš Sovietų Sąjun
gą). Šį klausimą svarsto 
Japonijos ministerial.

New Yorko Times kores
pondentas rašo, kad Japoni
jos militaristai, reikalauda
mi karinės sąjungos su Vo
kietija ir Italija, stengiasi 
tuomi atbaidyt Angliją nuo 
tarpsavinio apsigynimo su
tarties su Sovietais.

Lordai Reikalauja Panai
kint Sutartį su Japonija

London. —“Aukštajame” 
Anglijos seimo rūme, lor
dai Samuel, Snell ir Davies 
reikalavo, kad Anglų val
džia pasektų Amerikos pa
vyzdžiu ir panaikintų pre
kybos ir draugiškumo su
tartį su Japonija.

Darbietis lordas Samuel 
aštriai smerkė valdžią, kad 
jinai jau davė Japonijai to
kių nusileidimų, kurie reiš
kia, jog Anglija remia Ja
ponijos karą prieš Chiniją.

Užsieninis ministeris lor
das Halifax, atsakydamas į 
kritiką, prašė “nesikarš- 
čiuot” ir sakė, kad Anglų 
valdžia norėtų tarpininkaut 
sutaikymui Japonijos su 
Chinija.

Maskva, rugpj. 4. — So
vietai siunčia daugiau ar
mijos saugot Sibiro sieną 
nuo Japonijos.

t ------------
Lille, Francija. — Komu

nistų Jaunuolių Internacio
nalas kreipėsi į šeštąjį kon
gresą Socialistų Jaunuolių 
Internacionalo; šaukė socia
listus jaunuolius į bendrą 
veikimą su komunistiniais 
jaunuoliais. Bet Socialistų 
Jaunuolių I n te rnacionalas 
atmetė atsišaukimą. Jų kon- 

| gresas “paaiškino,” kad, 
girdi, dabar “nepatogus” 
laikas vesti derybas tarp 
tų dviejų Internacionalų.
Didžiausias Ardymo žygis

Dešinieji socialistų jau
nuolių vadai pervarė tari
mą išbraukt iš savo Inter
nacionalo Apvienytą Ispani- 

I jos Socialistų Jaunimo Są
jungą, turinčią 600 tūkstan
čių narių.

Socialistų jaunuolių kon
gresas priėmė rezoliuciją 
prieš tuos, kurie persekioja 
ir neigia žydus, ir pasmer
kė vienos tautos neapykan
tą prieš kitą. Bet šis kon
gresas pasiuntė savo užuo
jautą ir sveikinimą Julia- 
nui Besteiro’ui, kuris be ko-

""■■—■.■r...... Į -■-r=

Garas Nešė Žmogų 20 
Pėdų ir Paskandino

Cedar Rapids, Iowa. — 
Baisiu smarkumu pratrūko 
garas iš lokomotyvo (.gar
vežio) ir taip “spyrė” į pa
sitaikiusį H. E. Youngą, 60 
metų, kad oru nunešė tą 
žmogų 20 pėdų tolyn, sta
čiai į upę. Joje žmogus ir 
prigėrė.

Čilės Unijistai Automobiliu 
Važiuoja 7,500 Mylių Į 

New York?
Mexico City. — čia jau 

atvažiavo automobiliu iš 
Čilės trys darbo unijų na
riai: J. Hidalgo, L. Pizarro 
ir Gr. Vazquez. Iš Meksikos 
sostinės jie keliaus į New 
Yorką. Visa kelionė iš Či
lės, Pietų Amerikos respub
likos, į New Yorką bus 7 
tūkstančiai ir 500 mylių.

Šie unijistai atvežė nuo 
Čilės darbininkų sveikini
mus Meksikos Darbo Kon
federacijai. Čilės ambasado
rius M. Bianchi ruošia ban- 
kietą pagerbt tuos tris savo 
tautiečius keliauninkus.

Tariasi Anglijos, Franci jos 
ir Sovietų Karininkai

Maskva, rugp. 4. — So
vietų apsigynimo komisaras 
Kl. Vorošilov.ir kiti aukš
tieji karininkai tariasi su 
Anglijos ir Franci jos at
siųstais kariniais atstovais, 
kaip tos trys šalys turėtų 
išvien gintis nuo Hitlerio ir 
Mussolinio.

Peiping. — Japonai pra
dėjo agitacija “išmušt 
Jungtinių Valstijų piliečius 
iš Chinijos.”

vos atidavė generolui Fran- 
co‘ui Madridą, Ispanijos so
stinę.

Pasidavimo Politika
Dauguma atstovų kon

grese socialistinių jaunuo
lių stojo už “taikos palai
kymą, nežiūrint kiek tatai 
kaštuotų,” vadinasi, kad ir 
su naujais nusileidimais fa
šistams diktatoriams. Šią 
pasidavimo politiką smerkė 
delegatai iš Latvijos, Belgi
jos, Austrijos ir Bulgarijos.

Kongresas Socialistų Jau
nuolių Internacionalo išrin
ko savo organizacijos pre
zidentu švedą jaunuolį Ph. 
Nillsoną ir užsidarė.

Caristų-Fašisty .Vadas 
Vonsiatskis Gyrėsi 

Žmogžudystėmis
New York. — Amerikonų 

Taryba prieš Nazių Propa
gandą ragina šalies darbo 
ministerę Fr. Perkins ištirt 
rusą nazį - caristą “grafą” 
Anastasą Vonsiatskį kaip 
žmogžudį. Tarybos pirmi
ninkas yra Wm. E. Dodd, 
buvęs Amerikos ambasado
rius Vokietijai.

Ši Taryba pasiuntė mi- 
nisterei įvairius dokumen
tus, kad Vonsiatskis, pirm 
atvykimo į Ameriką, buvo 
nužudęs kelis žmones žiau
riais kankinimais. Yra liu
dijimų, kad jis, rusiškai kal
bėdamas, girdavosi tomis 
žudynėmis kaip “didvyriš
kais” žygiais.

Imdamas Amerikos pilie
tybės p o p i e r a s, tačiaus, 
Vonsiatskis užslėpė savo 
padarytas žmogžudystes.

Vonsiatskis yra vedęs 
amerikonę milionierę ir gy- 
vena dvare Thompson, 
Conn. Ten jis atvirai muš- 
truoja vyrus ir jaunuolius 
karui prieš Sovietus (ir 
prieš Amerikos demokrati
ją). Jo dvare prikrauta 
įvairių ginklų. Vonsiatskis 
yra labai artimas sėbras 
Fritzo Kuhno, kuris yra 
galva Amerikos nazių vo
kiečių Bundo.

Nusižudė Pabėgėlė nuo Na
zių; Sykiu Nužudė ir Du 

Savo Kūdikius

Chicago, rugpj. 4. — Ade
lė Langerienė, pabėgėlė iš 
Čechoslovakijos, pas lėmė 
du savo kūdikius ir nušoko 
su jais žemyn pro langą iš 
viešbučio 13-to aukšto. Visi 
trys mirtinai sutiško ant 
šaligatvio.

Adelės vyras Kari turėjo 
audimų fabriką Čechoslova- 
kijoj, vertą pusantro milio- 
no dolerių. Naziai užgrobė 
fabriką.

Kari taipgi ketina nusi- 
žudyt, “rytoj.”

Laikraštininkai Re
mia 3-čią Roosevel

to Prezidentystę
Sako, kad Rooseveltas Kaipo Prezidentas Yra Reikalin

gas Demokratijai ir Gynimui Darbo Unijų Teisių

San Francisco, Calif. — 
šeštasis metinis suvažiavi
mas Amerikos Laikrašti
ninkų Gildijos beveik vien
balsiai (108 balsais prieš 8) 
nutarė, kad prezidentas 
Rooseveltas turi kandida- 
tuot trečiai tarnybai. Sako, 
jog palaikyt Naująją Daly
bą tai būtinas reikalas, jei
gu norime, kad būtų “ap
saugota demokratija ir uni
jų teisės.”

Chiny Mušami, Japonai 
Nuodija Vandeni ir

Ardo Tvenkinius
Chungking, Chinija. — 

Chinai atėmė iš japonų 
miestą Makialingą, karo 
fronte Hupeh provincijoj.

Chinai partizanai Shansi 
provincijoj išvijo japonus iš 
visos eilės miestų. Bet pirm 
pasitraukiant iš tų miestų, 
japonai užnuodijo ligų bak
terijomis šulinius, šaltinius 
ir kitus geriamus vandenis. 
Traukdamiesi japonai taip 
pat ardo upių-kanalų tven
kinius, skandindami gyven
tojus ir jų ūkius bei namus.

Chinų partizanų kova už
frontėje vis labiau varo ja
ponus į desperaciją.

Francijos Komunistai Šau
kia Socialistų Interna

cionalą į Bendrą Frontą

Paryžius.—Francijos Ko
munistų Partijos vadai pa
siuntė atsišaukimą pirmi
ninkui Darbininkų ir Socia
listų Internacionalo J. W. 
Albardai — sušaukt šio In
ternacionalo atstovus į pa
sitarimą su Komunistų In
ternacionalo atstovais dėlei 
apvienyto veikimo prieš fa
šizmą, reakciją ir karo pa
vojų.

Francijos Komunistų 
Partijos atsišaukimas pa
brėžia, jog įvairių šalių pa
žangieji darbininkai trokš
ta bendro abiejų Interna
cionalų veikimo.
Ir Chamberlain Neva Grą- 

sina Japonijai
London, rugpj. 4.— Japo

nija taip “nesukalbama,” 
kad Anglija “tam tikrose 
aplinkybėse” gal turės siųst 
savo karo laivyną į Chini
jos ir Japonijos vandenis, 
kaip pareiškė Anglijos 
premjeras Chamberlainas.

Gordon, Nebraska.— Ne
žinia kas nužudė gražuolę 
indijonę 19 metų mergaitę 
Nellę Y el 1 o w th.u nder ir 
bjauriai sužalojo jos kūną.

Tai Laikraštininkų Gildi
jos prezidentas Heywood 
Broun ir vice-prezidentas 
M. Watson įnešė sumanymą 
“draftuot Rooseveltą tre
čiai prezidentystei.”

Watson raportavo, jog 
(kapitalistinių) 1 a i k raščių 
leidėjai deda visas pastan
gas, idant panaikint WPA 
rašytojų - artistų darbų 
projektus, kuriuos nori pa
laikyt prez. Rooseveltas ir 
jo žmona, narė Laikrašti
ninkų Gildijos.

Amerikos Laikraštininkų 
Gildija šiame savo suvažia
vime pasmerkė fašistinį 
radio kunigą Coughliną, 
kaipo darbo unijų priešą, 
streiklaužį ir kurstytoją 
tautinės neapykantos prieš 
žydus.

Suvažiavimas priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią pa- 
liuosuot politinį kalinį W. 
K. Billingsą, Tomo Money’o 
draugą.

Mooney atsiuntė sveikini
mo laišką Laikraštininkų 
Gildijai. Jis pats negalėjo 
dalyvaut jos suvažiavime/ 
nes sunkiai serga. Mooney 
ja.u du kartu buvo įleista 
svetimo kraujo.

Gildija turi 18,755 narius. 
Tame skaičiuje yra 13,727 
redakciniai rašytojai ir re
porteriai ir 5,028 tarnauto
jai laikraščių administraci
jų.

Tik Mussolinio Pakalikai 
Valdys Ispaniją

Burgos, Ispanija, rugp. 4. 
—Generolas Franco paskel
bė, jog fašistai falangistai 
bus vienintelė teisėta parti
ja Ispanijoj. O jie stoja už 
artimiausią vienybę su 
Mussoliniu.

Vigilantes Fašistai Pašo
vė 7 Unijistus '

Green Mountain, Colora
do. — Fašistai viligantės 
pašovė septynis unijistus 
Amerikos Darbo Federaci
jos ir CIO unijų, kada tie 
unijistai automobiliais va
žiavo padėt streikieriams 
pikietuot federalį darbų 
projektą, kur statoma di
džiulis tvenkinys ir kasa
ma tunelis.

P r o j e k to kontraktOrių 
superintendentas a t s i sake 
eit į derybas su darbinin
kais; todėl ir paskelbta 
streikas. Streikieriam va
dovauja A. Darbo Federaci
ja. Bet su jais išvien kovo
ja CIO darbininkai.

Republikono g u b ernato- 
riaus Carro atsiųsta milici
ja padarė ablavą prieš 
streikierius ir “nuginklavo” 
juos.
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Broliai Katalikai, Ką Jūs į Tai 
Pasakysite?

Vėliausiame “Catholic America” žur
nalo numery j yra parašyta redakcijos 
straipsnis apie kunigą Coughliną ir ka
talikybę. Tasai žurnalas, kalbėdamas ka
talikų vardu, be kitko, tokį pareiškimą 
padaro:

“.. .puolimas ant kunigo Coughlino ti
krumoj patapo puolimu ant katalikybes” 
(the attack on Father Coughlin has be
come, in reality, an attack on Catholi
cism.”

Kitais žodžiais, žurnalas “Catholic 
America” atvirai gina kunigą Coughliną 
ir jo pasekėjų riaušiškus išstojimus, at
liekamus New Yorko miesto gatvėse.

Ar gi tai, ką “Catholic America” rašo, 
yra tiesa? Argi kunigas Coughlinas, ku
ris betarpiškai lieja fašistinę smalą, an- 
ti-semitizmo nuodus, yra katalikizmas? 
Argi jis atstovauja katalikų visuomenę?

Mes sakome, jog tai ne. Mes sakome, 
kad “Catholic America” žurnalo redak
toriai turėtų greit atsiprašyti Ameri
kos katalikų visuomenės už josios pa
žeminimą ir apšmeižimą. Mūsų ši nuo
monė, faktinai, nėra mūsų vienų nuomo
nė, bet tai nuomonė visos pažangiosios 
Amerikos visuomenės; tai, beje, nuomo
nė visos eilės aukštų katalikų dvasiškių, 
žymių katalikų gyvenime žmonių.

Visai nesenai Chicagos kardinolas 
Mundelein šitaip pareiškė apie kunigą 
Coughliną:

“Kunigas Coughlinas nėra autorizuo- 
, tas kalbėti už bažnyčią, neigi jis atsto

vauja bažnyčios doktrinas bei jausmus” 
(žiur. New Yorko “Times” iš gruodžio 
12 d., 1938.)

Arba paimkim žymųjį katalikų kuni
gą John A. Ryan. Štai ką jis pasakė apie 
kun. Coughliną:

“Kunigo Coughlino spėliojimas... vei
kiausiai yra paimtas iš naziškų šaltinių. 
Kunigas Coughlinas trokšta arba bent 
sutinka plėsti anti-semitizmą Jungtinėse 
Valstijose. Jis bandė pateisinti žydų 
persekiojimą Hitlerio valdomoj Vokie
tijoj. Iš visų atžvilgių katalikai turėtų 
susilaikyti nuo skleidimo anti-semitizmo 
Jungtinėse Valstijose tiek žodžiu, tiek 
savo veikla, tiek savo tylėjimu” (žiūr. 
“Current History” žurnalą už vasario 
mėnesį, 1939.)

Paimkime kitą žymųjį katalikų kuni
gą, kun. H. James R. Cox, iš Pittsbur- 
gho. Kągi jis -sako apie kun. Coughlino 
darbus ir politiką? Pasiskaitykit:

“Jeigu kunigas Coughlinas yrą teisin
gus, tuomet yra teisingas ir Ku Klux 
Klanas, ir, jeigu Ku Klux Klanas yra 
teisingas apie žydus, tuomet jis, Ku 
Klux Klanas, taipgi teisingas ir apie ka
talikus ir apie negrus... Kaipo katali
kų kunigas, aš protestuoju prieš tokį že
minimą šventų ordinų. Aš protestuoju 
prieš Deroito kunigą, leidžiantį nuodin
gą nazių propagandą, skleidžiantį Hitle
rio herezijas!” (Birž. 5, 1939.)

Šitaip apie kunigą Coughliną kalba 
žymieji katalikų dvasiškiai. Ir tai, ką jie 
sako—tikra tiesa. Tai, ką jie sako, yra 
žinoma platiesiems Amerikos žmonių 
sluogsniartis!

Jeigu taip, tai kuriais sumetimais, ku
riais išrokavimais “Catholic America” 
redaktorifii išstojo ginti kunigą Coughli
ną? Kuriais sumetimais gina tuos kuli-

ganėlius, kurie kelia riaušes New Yor
ke, puldami žydus ir kitaip mąstančius 
žmones?!

Kunigas Coughlinas neatstovauja Am
erikos katalikų masių. Jis neatstovauja 
katalikybės. Jis yra, sužinus ar ne, Hit
lerio agentas, fašistas. Jis skleidžia fa
šistinius nuodus Amerikos žmonėse.

Kunigas Coughlinas puola prez. Roo
se veltą, puola Naująją Dalybą. Jis eina 
išvien su reakcininkais, kovojančiais 
prieš Rooseveltą ir demokratiją Ameri-

Esame tikri, kad lietuvių katalikų 
masės, stovinčios su prezidentu Roose- 
veltu, stovinčios už demokratiją, pa
smerks “Catholic America” žurnalo re
dakcijos nusistatymą, podraug jie pa
smerks ir patį kun. Coughliną ir visi 
kaip mūras stovės už demokratiją, už 
brolišką visų tautų ir visų rasių, visų 
tikybų sugyvenimą.

Samdytojams Pasitarnavimas
“Vilnyj” (rugpj. 2d.) skaitome:
“Chicagos Darbo Federacija išleido 

pareiškimą, kuriame daro didžiausius 
puolimus ant PWOC (CIO) unijos. Po
draug su Pekingauzių unija, stakjarduo
se veikia Meat Cutters and Butcher; 
Workmen, kuri yra dalis ADF. Nors 
CIO seka didžiuma darbininkų, bet reak
cininkai iš ADF deda desperatiškas pa
stangas pakenkti darbininkams besiren
giantiems kovon už nacionalį kontraktą.

“Iš visko atrodo, lyg būtų ir sąmokslas 
su stakjardų magnatais. Ir tai būtų ne
nuostabu, jei tai teisybė. ADF biurokra
tija juk labai dažnai, pasitarnauja darb
daviams.

“Vakar rytą ADF unijos trokas su gar
siakalbiu važinėjo stakjardų apielinkėje 
ir šaukė: “Stakjarduose nebus streiko! 
Darbininkai nepasiduokite CIO unijai 
suvedžioti!” Ar tai bereikia didesnio sa
botažo, kokį dabar atlieka ADF biuro
kratai? Tai gėda ir pamanyti, kad vadi
nami darbininkų užtarėjai taip viešai pa
sitarnautų darbdaviams.

“Aukščiau minėtame ADF pareiškime 
smarkiai užsipuolama ir ant vyskupo 
Sheil, kuris aną savaitę kalbėjo stakjar
dų masiniame mitinge. Tie biurokratai 
sakosi nustebę, kaip bažnyčios galva drį
susi įsimaišyti į šį konfliktą.”

Beveik kiekvienoj pramonėj, kur tik 
CIO pradeda rimtą darbą darbinin
kams organizuoti, atsistoja ADF agentai 
ir jie tąjį organizacinį darbą ardo. Tuo
mi jie pasitarnauja samdytojams. Tuomi 
jie ardo darbininkų solidarumą. Tuomi 
jie kenkia ne tik darbininkų judėjimui, o 
ir pažangiesiems Amerikos žmonėms, vi
sai demokratinei santvarkai.

Kodėl ADF nariai savo viršininkų ne
suvaldo?

Na, ir Ką Gi Jie Tuo Pasieks?

Pereitą trečiadienį tapo suareštuotas ir 
įkalintas vyriausis “Daily Workerio” re
daktorius Clarence A. Hathaway. Jis 
įkalintas einant senu įstatymu, leidžian
čiu asmenį įkalinti už neapmokėjimą sa
vo skolų.

Ar C. A. Hathaway įkalintas už neap
mokėjimą savo asmeninių skolų? Ne! 
Dalykas yra tokis: kadaise Minneapolio 
miesto darbininkų streike buvo nužudy
tas tūlas Walter Liggett (gr. mėn., 1935 
m.). Jo nužudymas ir šiuo metu dar nė
ra išaiškintas. Tuomet “Daily Worke- 
ryj” tilpo keletas straipsnių apie patį 
streiką, jo pralaimėjimą, jo lyderius ir 
politinę reikšmę. Tais klausimais, aišku, 

'rašė ne tik vienas “D. W.”—rašė daug 
Minneapolio miesto spauda ir kitų mies
tų spauda ir žymėjo tuos pačius faktus.

Bet štai Mrs. Liggett užveda prieš 
“Daily Workerį” bylą (prieš kitus laik
raščius nesakė nei žodžio) ir reikalauja 
$50,000. Teisme (Kings County Su
preme Court, Brooklyne, geg. 23 d., 1939 
m.) buvo nurodyta, jog tai, kas buvo ra
šyta “D. W.”, rašė ir visa eilė kitų laik
raščių, nes tai buvo dalykas, tampriai su
sijęs su politika, su 1936 metų rinkimais. 
Bet teisėjas Brennan pabrėžė džūrei taip, 
kad ji žiūrėtų tik “D. W.”, o visiškai ne
kreiptų dėmesio, kad tie patys faktai til
po kituose laikraščiuose. Na, ir buvo 
priteista, kad C. A. Hathaway, kaipo

Sovietų Sąjungos Žemės 
Ūkio Paroda

Rugpjūčio 1 d. Puškino 
kaime, netoli nuo Maskvos, 
atidaroma Sovietų žemės 
ūkio paroda. Joje bus sten
giamasi kuo plačiausiai pa
rodyti socialistinio ūkio 
pasiekimus, jos organizaci
jos ir organizatorių laimė
tus rezultatus.

Parodoje gyvais pavyz
džiais bus parodytas prieš
revoliucinis Rusijos kaimas 
ir šių dienų sovietiškasis, 
kolektyvizuotas kaimas. Pa
roda pademonstruos ge
riausius grūdų, mėsos, pie
no, riebalų, vilnų, kailių 
sovchozus-fabrikus. Pavil
jonų stenduose bus plačiai 
pavaizduota ne tiktai duo
menys, bet ir pirmaujančių 
ūkių darbo metodai. Paro
da parodys žemės ūkio re- 
kordistų atsiekimus, re
kordinius grūdų, gyvulinin
kystės, paukšti ninkystės 
derlius ir tt.

Svarbiausias parodos už
davinys — išpopuliarinti 
pirmaujančių ūkių laimėji
mus, jų gerai pavykusius 
bandymus. Visa Sovietų vi
suomenė su didžiausiu dė
mesiu ir kruopštumu ruo
šėsi šiai parodai. Dešimtys 
tūkstančių kolchozų pareiš
kė norą būti šios parodos 
eksponentais. Bendras pa
rodos eksponatų skaičius 
prašoka 150,000. Iš to skai
čiaus smulkiausiai ir pla
čiausiai bus parodyta 2000 
eksponatų. Tai geriu ge
riausi ūkiai, brigados, se- 
lekcioniefiai, trak toristai, 
kombaineriai ir tt. ir tt.

Norėdami pakliūti į šią 
parodą, jau, seniai rungty
niauja tarp savęs kolcho
zai, brigados, stengdamie
si pasiekti efektyvių laimė
jimų. Šią parodą, tikimasi, 
aplankys net keliolika mili
jonų žmonių. IŠ visų sovietų 
respublikų, kraštų ir sričių 
į parodą organizuotai žada 
suvažiuoti apie 500,000 kol- 
chozninkų. Parodos dieno
mis Maskva pavirs tokiu 
intern acionaliniu miestu, 
kur bus galima matyt eg
zotiškiausių sovietų tautų 
atstovus, v a i k štinėjaučius 
pasirėdžiusius savo tautiš
kais drabužiais ir tt.

Tikslu pagerinti trans
portą tarp parodos teritori
jos ir miesto centro, įveda
mos naujos tramvajų, au
tobusų ir troleibusų linijos. 
Parodos lankytojų patarna
vimams jau baigiama pa
ruošti 1200 gerai išprusintų 
ekskursijoms vadovų. Di
džiulėje parodos teritorijo
je, užimančioje apie 136 ha, 
pastatyta 200 objektų, tame 
skaičiuje 50 sritinių ir zo
ninių paviljonų.

Sritiniai paviljonai paro
dys atskirų žemės ūkio sri
čių atsiekimus, o zoninius

paviljonus praėjęs žiūrovas 
jausis tartum perkeliavęs 
visą heaprėpiamą S. S. S. R. 
kraštą, su jo turtais, spe
cifika ir tt.

Be sritinių ir zoninių pa
viljonų, pastatytas Centra- 
linis paviljonas. Šis paviljo
nas atvaizduos politiškąją 
ir ūkiškąją Sovietų galią. 
Tame paviljone bus keletą 
salių. Vienoje salėje bus pa
rodyta, kaip SSSR pirmoji 
istorijos būvyje įsivedė pla
ningą žemės ūkį, priešingą 
kapitalistinių šalių ūkiui.

Suminėsime keletą įdo
mesnių parodos paviljonų. 
P a v i Ijonas “Grūda s” — 
svarbiausias sritinis pavil
jonas visoje parodoje. Čia 
bus parodyta, kaip rutulio-^ 
josi ir stiprėjo grūdų ga
myba SSSR-e, kaip kolcho
zai ir sovchozai išsprendė 
grūdų problemą, kaip tie 
kolchozai kasmet kovoja už 
7—8 milijardų pūdų grūdų 
derlių, pagaliau, kaip pir
maujantieji kombaineriai, 
traktoristai ir žemės ūkio 
mašinų technikai, bandyto
jai — racionalizatoriai, iš
radėjai, mokslininkai ir or
ganizatoriai kovoje už grū
dą pasiekė retų laimėjimų.

Šis paviljonas bus tikri 
grūdų rūmai.

“Gyvulininkystės” pavil
jone bus parodyta visų so
cialistinės gyvulininkystės 
sričių atsiekimai. Šiame pa
viljone keletą skyrių: stam
biųjų raguočių, arklių, 
kiaulių, avių skyriai, dirbti
no žemės ūkio gyvulių ap
vaisinimo salė ir tt.

“Mechanizacijos” paviljo
ne bus parodyta naujausios 
konstrukcijos žemės ūkio 
mašinos, traktoriai su dy
zeliais ir gazovgeneratori- 
niais varikliais, nauji uni
versaliniai traktoriai, auto
mašinos ir varikliai. Nepai
sant didelės paviljono tal
pos, jame negalėjo tilpti vi
si eksponatai. Mašinoms 
agregatuose su traktoriais 
paskirta speciali mechani
zacijos aikštė. Toje aikštė
je bus parodoma: traktori- 
nis agregatas ČTZ su pen
ki a k o r p u siniais plūgais, 
įvairiausi kombainai, ku
liamosios su lokomobiliais, 
didžiulės grūdų valomosios 
mašinos, linarnės ir tt. 
Anot Sovietų spaudos, nie
kur kitur pasauly tokių ma
šinų nėra ir daugelis iš Va
karų atvykusių žiūrovų jas 
pamatys pirmąkart. Pato
giai sėdinčio žiūrovo akyse 
ant specialaus convejerio 
praeis visos šios mašinos.

Iš kitų paviljonų tenka 
paminėti Hidroelektros sto
tį, kuri bus čia pastatyta, 
kaip pavyzdinė kolchozų 
elektros energijos stotis. 
Šioji hidroelektrostotis au-

vyriausis ir atsakomingas “D. W.” re
daktorius, sumokėtų Mrs. Liggett $2,- 
500. Kadangi Hathaway tų pinigų ne
sumokėjo, tai dabar jį suėmė nors pats 
dalykas yra apeliuotas į aukštesnį teis
mą.

Hathaway gali išlaikyti kalėjime 6 
mėnesius, jei jis nebus išimtas po bėla 
($5,000). Jis pats pareiškė, jog nepai
sąs, kaip su juo bus,—jam "svarbu, kad 
tik nenukentėtų Komunistų Partija ir 
“Daily Workeris.” Bet New Yorko dar
bininkai, žinodami padėtį, renka pasko
las ir mano per kelias dienas sudėsią rei
kiamą sumą pinigų, kad įkalintasis vei
kėjas galėtų stoti darban, o ne sėdėtų ka

tomatizuota. Parodos metu 
jos pagamintoji elektros 
energija varys čia pat iš
statytas žemės ūkio maši-
nas.

Paviljonas Agromiškome- 
lioracija pažindins kaip 
geriau išauginti, laukus 
apsaugančios, miškų sienos, 
kaip nugalėti smėlingus že
mės plotus ir juos padaryti 
derlingais, našiais.

Be šių paviljonų didelio 
dėmesio verti: “Gydomųjų 
augalų”' paviljonas, “Alyvų 
kultūrų” paviljonas, “Cuk
riniai runkeliai,” “Vatos” 
pa., “Daržovių ir bulvių,” 
“Sodininkystės” pav., “Vyn
uogių ir vyno gaminimo,” 
“Linų, kanapių ir kit. kul
tūrų” paviljonai, “Bitinin
kystė,” “Šilko gamyba,” 
“Žuvininkystė, “Medžioklė 
ir žvėrių veisimas SSSR,” 
“Šunų ūkis,” “Veterinari
ja,” “Durpės,” “Jaunų na
tūralistų” pav., “Spaudos” 
paviljonas.

Iš zoninių paviljonų su
minėsime šiuos: “Maskvos, 
Riazanės ir Tūlos sritys,” 
“Voronežo, Kursko ir Tam- 
bovo sritys, “Centralinių 
sričių” paviljonas, “Pavol- 
gė” pav., “Šiaurės Kauka
zo ir Krymo” pav., “Sibi
ro,” “Tolimųjų Rytų”, “So
vietų arktikos,” “Baškiri
jos,” “Totorių,” “Ukrai-. 
nos,” “Baltgudijos,” “Gru
zijos” ir daugelio kitų na
cionalinių respublikų bei 
sričių paviljonų.

Veik visi parodos pavil
jonai statyti skirtinguose, 
nacionaliniuose stiliuose, vi
si jie papuošti geriausių 
dailininkų, skulptorių, de
koratorių darbais. ;

Be abejo, kad šioji Sovie
tų žemės ūkio paroda su

ŠYPSENOS
Ministerijoje

D i r e k t orius pasišaukęs 
pasiuntinį:

—Nueikite į paštą ir pa
siųskite, mano žmonos var
du, sekančio turinio tele
gramą: “Skubiai atsiųskite 
mano kabinetan vieną stik
linę arbatos. Taškas. Para
šas.” 4

—Ar supratai? 4
—Supratau, tai supratau, 

bet...
—Na, na... Prašau be 

jokio atsikalbinėjimo ir biu
rokratiškumo.

t —o—
Fotografija

Mękiniai nusifotografavo 
kartu su mokytoju.

—Vaikai, po daugelio me
tų jums bus labai malonu 
pasižiūrėti į šitą fotografi
ją. Tuomet jūs sakysit: štai 
Petriukas, kuris dabar ka
rininkas, štai Vytukas, ku
ris dabar inžinierius, o čia 
mūsų...

—Tai mūsų mokytojas, 
kuris jau seniai numirė, —* 
pasigirdo vieno mokinitf 
balsas.

—o—
Ką Skaitai?

—Pasakyk, ką tu skaitai 
ir aš pasakysiu, kas tu esi.

—Hm... Aš skaitau Še
kspyrą, Ciceroną, Dantę...

—Dabar aš žinau, kad tu 
didelis melagis.

(Surankiotos)

trauks daug lankytojų ir iš 
Vak. Europos kraštų ir jo
je tikrai bus galima pama
tyti daug kas nauja, įdomu 
ir vertinga. k

(Iš “L. Ž.”)

Ispanijos respublikos gynėjų vaikučiai pietinėj Franci- 
joj globojami gerų žmonių; paveiksle matosi tik mažy

tis vaizdelis, rodantis vaikučius bevalgant.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerbiamoji Redakcija:
Šituos klausimus galite at

sakyti, kad jūsų loska, per 
laikrašti:

1. Ar prezidentas Roose- 
veltas panaikino bausmę dėl 
tų, kurie pabėgo nuo karo 
tarnavimo per karą, kaip 
“slackers or draft dodgers”? 
Jisai (už kurį aš klausiu) bu
vo Amerikos pilietis 5 metus 
prieš karą ir pabėgo nuo slūž- 
bos.

2. Ar jisai dar yra Ameri

kos piliečiu, ar ne? Jisai po- 
pieras pametė ar kas pavogė.

3. Jisai dabar eina po kita 
pavarde. Ką jis turėtų dary
ti, kad galėtų gauti popieras?

4. Jeigu ateivius taksuos at
einantį metą, kokią pavardę 
turėtų vartoti — ar tikrą, ar 
ne? Jis popierų neturi paro
dyti, o daugiausia bijo jų j ieš
koti.

Ačiū iš kalno už atsakymą 
ir kad loska neatidėliokit. Jr 
atsakyt galite savaip patvar
kyti ir įdėti į “Laisvę.” Vai> 
tokit mano inicialus “J. J.

lėjime.
Reikia žinoti, kad šie visi prieš Hath

away ir “D. W.” “triksai” yra daromi 
trockistų, trokštančių pakenkti komunis
tiniam judėjimui. Liggett advokatas, 
Morris Forkosch, pav., yra advokatas 
trockisto Max Eastmano, trockistų bro
lių Dunnų (Minneapolis, Minn.) ir kitų. 
Kai jiems nepavyksta suardyti darbinin
kiška įstaiga ar organizacija, trockistai 
griebiasi kitokių priemonių savo tikslams 
pasiekti.

Bet mes labai abejojame, ar jiems pa
vyks kas nors laimėti šiuo atveju! Atro
do, kad, šitokiomis metodomis veikdami, 
jie tik greičiau patys sprandą nusisuks.

M.” i j
Lauksiu atsakymo. Tuom 

tarpu lieku,
Jūsų Skaitytojas,

J. J. M.
ATSAKYMAS J

Tai visa eilė gana keblių 
klausimų. Geriausia padarysi
te, jeigu atsikreipsite į Fo
reign Language Information 
Service, 222—4th Ave., New 
York, N. Y. Tikime, kad ši 
įstaiga neatsisakys paaiškinti, , 
kaip ištikrųjų dalykai stovi 
visais šiais klausimais. Galite 
jai rašyti lietuviškai, arba an- | 
gliškai.
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Arėjui
Neliūsk arėjau, ne, 
kad vargas juodasis 
keroja vartuose, 
o dažnus rūpesčiai 
kankina net sapne.

Kad šalta lūšnoje, 
kad nėra vasaros, 
kad bėrio riestojo 
tuštėja ėdžiose 
pernykštis pašaras.

Neliūsk, nusiramink, 
dar tau tikrai atski ls 
lapota vasara, 
ir bėris riestasis 
turės vėl pašaro.

Tad vargo nepabok, 
būk užsigrūdinęs, 
kaip plienas, ar akmuo 
ir vargui sprandą laužk,— 
tą vargą nukovok.

Vladas šėtra. 
1929, Lietuva.

Platelių ežeras — gražiausioji Žemaitijos vasarviete. Šiemet Platelių miesto savivaldybė 
paskelbė Platelius vasarviete, nupirko gražų gabalą žemes prie didžiausiojo ir gražiau
siojo ežero ir ruošiasi vasarotojams statyti vasarnamį su daug kambarių ir patogumais. 
Plateliai turi 10 ežerų, kurių pats didžiausias turi keletą salų (vieną karalienės Bonos su

kokia buvę rašytojui čia gyvenant. Įgudę ir 
gerai įsispecializavę Sovietų muziejų aiškinto- 
jai-vadovai į kiekvieną lankytojo klausimą at
sako gerai paruoštais, datuotais ir tiksliais at
sakymais.

Be Tolstojaus muziejaus-sodybos, Krapotki- 
no gatvėje yra antrasis didžiajam rašytojui 
skirtas muziejus, šiame muziejuje, be daugy
bės tikrai įdomių, įvairius L. Tolstojaus darbo 
ir gyvenimo etapus žyminčių eksponatų, nuo
latos vyksta L. Tolstojaus kūrybos charakterį 
vaizduojančios parodos. Taip pernai mums be
silankant Maskvoje, šiame muziejuje buvo su
ruošta 'tikrai įdomi “Karo ir Taikos” epopėjos 
paroda, kurioje turtingais ir gausiais ekspo
natais, dokumentais buvo parodytas šiame 
romane aprašytas 1812 metų Napoleono žygis 
į Maskvą ii1 rusų armijos pergalė. Smolenskas, 
Borodino, Maskvos gaisras, pagaliau Kutuzovo, 
Rajevskio ir kitų žymių karvedžių veikla, ra
dusi atbalsį L. Tolstojaus kūriny, muziejaus 
kambariuose reljefiškai iškyla žiūrovo akyse. 
Dabartiniu metu šiame muziejuje atsidarė pa
roda, pavadinta “Tolstojus Realistas.” ši, pa- 
sakytumėm, ne statiškoji, bet dinamiškoji

WORCESTER, MASS.

Sėda Ne į Savo Važį.
Mus traukia, masina tik tokie grožės kūri

niai, kuriuose mes randame bent dalelytę mū
sų visų pergyvenimų, kuriuose lyg padedama 
mums rišti mūsų gyvenimo klausimus, kuriuo
se bent kiek surandame savo “aš.” Scenoje mes 
norime matyti pilną, tikrą gyvenimą, kad ir 
tolimą, bet vis dėl to jo tikrą atbalsį, turintį 
ryšių su mūsų pergyvenamuoju momentu.

Bėgamojo gyvenimo tikrovė prieš mūs akis. 
Ji kupina jau kitokių rūpesčių, naujų vargų, 
naujų painių klausimų. Dabartinis mūsų pro
tas, mūsų jausmai trokšta, j ieško naujo peno. 
Senovės folkloras, romantika, net ir klasiki
niai scenos veikalai, jau ne visiškai gali mus 
patenkinti, arba, kitaip sakant, jie negali da
bar mūsuose turėt užtenkamai aktualės vertės.

Pusė bėdos, kuomet bandome scenoje persta
tyti mūsų, lietuvių, senesnių laikų gyvenimą, 
anų laikų žmonių troškimus, kovas ir tt. Su 
mūsų praeičia mus daug kas sija. Bet, kuo
met mes savo scenon bandome įnešti nusenu
sius kitų tautų gyvenimo atbalsius, tai jau, 
mano supratimu, reikia gerai apsižiūrėti. Pra
šau nesuprasti mane siauručiu patriotiško me
no garbintojum. Menas, taip kaip ir mokslas, 
nesutalpinamas siauruose patriotiškumo rė
muose. Didis Vokietijos filosofas-poetas Goetė 
yra pasakęs, jog: “Nėra jokio patriotiško me
no ir jokio patriotiško mokslo. Šios dvi aukš
čiausios gerybės priklauso visa mpasauliui.” 
Tai neginčijama tiesa. Ir kam nėra žinoma, 
kad tie veikalai, kuriais didžiuojasi atskiros 
tautos, yra tiek pat tautiški, kiek ir tarptau- 
tiški. Jei kas gero ir gražaus pas vieną tautą, 
tai tuomi gėrisi ir naudojasi kitos tautos,— 
dalykas liekasi tarptautiniu bei pasauliniu.

Tačiaus, ne viskas, kas vienai tautai yra 
geru ir naudingu dalyku, gali būt tuom pačiu 
ir kitai ar kitoms tautoms. Tame yra išimčių. 
Apie tai čia ir noriu pakalbėti.

Anądien LMS Centro Sekretorė d. B. ša- 
linaitė prašė manęs, kad aš perskaityčiau A. 
N. Ostrovskio komediją “Neturtas—ne Yda” 
(’’Biednost ne Porok”) ir pasisakyčiau, ką 
apie jį (kūrinį) manau. Mat, grupė dramos 
mėgėjų panorėjo tą komediją suvaidinti, tai 
jie prašo, kad joje esamoms dainoms d. ša- 
linaitė “pritaikytų muziką.”

Kūrinį perskaičiau. Jame vaizduojama pra
džios 19-to šimt. Rusijos pirklių ir fabrikan
tų luomo gyvenimo kaikurios juokingosios pu
sės. Autoriaus piešiami tipai ir aplinkuma— 
grynai rusiško pobūdžio, nors pati tema lie
tuviams nėra naujanybė. Ten vaizduojama, 
kaip senas pinigingas fabrikantas (Koršuno
vas) pinigų pagelba nori įsigyti sau jauną ir 
graikščią pirklio dukterį už žmoną. Tarp kita 
ko, parodoma, kokių tuom laiku santykių būta 
tarp pirklių ir fabrikantų Rusijoje.

Pavyzdžiui, turtingas pirklys Griša Ruzliu- 
liajevas, dainuoja:

“Tra, ta, ta—traška, 
Dainuok apie Maskvą! 
Maskva nori vesti 
Kolomnos miestužį.
Tula juokias, dainuoja, 
Joms kraičiu nevažiuoja. 
Po keturis grikiai, 
Po dešimtį kruopos, 
Štai prosos po grivną, 
Miežiai po tris altynas; 
O avižos atpigtų, 
Kad vežimas nebrangių!”

pilies griuvėsiais ir gražiu senu parku) ir pusiasalių, ir didelius sausus spygliuočių miš
kus, taigi vieta tinka ir pasilsėti, ir sveikatai pataisyti ir nenuobodžiai laiką praleisti.

Rašyto j y Muziejai Sovietų Sąjungoje
PETRAS CVIRKA

Nereikią nė kalbėti, kad kiekvienas literatū
ros amato žmogus, net kiekvienas tikras groži
nio žodžio mylėtojas, susipažinęs su vieno ar 
kito žymesnio autoriaus kūriniu, tą autorių pa
milęs, savaime ieškos ir įdomių, smalsių to au
toriaus asmenybę nušviečiančių žinių. Ypač 
bus jam įdomu susipažinti su autoriaus darbo 
laboratorija, su jo praeitimi, su jo buvusiais 
pažįstamais, pagaliau su jo laikmečiu, kurį jis 
vienu ar kitu būdu nušvietė savo darbuose. 
Tuo tikslu geriausiai gali pasitarnauti atitin
kami muziejai, kur dažniausiai į vieną vietą 
surenkami visi daiktai, visi brangūs, istorijos 
liudijimais virtę, žymiojo žmogaus asmenį ir 
jo laikmetį fiksuoją dokumentai. Neretai to
kios vietos, miestai ai- apylinkės, kur yra užsi
likę kokio nors žymiojo žmogaus pėdsakas, sa
votiškai traukia būrius tikrų to žmogaus ger
bėjų. Kas iš tikrų literatūros mėgėjų nesijau
dins artindamasis prie Veimaro, kur gyventa 
ir kurta didžiojo Gėtės, kur dar ir šiandien 
tebestovi jo namas, kambariai, saugomi jo ran
kraščiai. knygos. Kas iš tikrų poezijos drau
gų, susilaukęs progos neišsuks bent, šimtą ki
lometrų iš kelio ir nepatrauks Ravenon, die
viškojo Dantės amžino poilsio miestan?...

Šias eilutes rašančiam teko laimė stovėti ne 
tik žan-žako Ruso, Volterio, Mykolo Angelo 
karstų papėdėse, bet ir matyti keletos žymių 
plunksnos žmonių atminčiai skirtų muziejų 
Vakaruose, šiaip ar taip, daugelis tokių, kaip 
Hugo, Balzako muziejų nė iš tolo savo sutvar
kymu, įruošimu ir gausia dokumentacija ne
gali lygintis su tais rašytojų muziejais, ku
riuos mums teko matyti Sovietų Sąjungoj.

štai, istorinio muziejaus rūmuose įruoštas 
Pu.škino muziejus — retas tos rūšies pavyzdys. 
Praeidamas dešimtis ir dešimtis Puškinui, jo

nęs visas šviesias ir tragiškas poeto dienas, 
visą devynioliktąjį šimtmeti, visą žiaurųjį Ni- 
kalojaus I-jo valdymo laikotarpį. Niekur gal 
kitur nerasi taip sistematingai, taip apgalvotai 
surinktą medžiagą, dokumentus, kurie su tokiu 
pilnumu, ryškumu pavaizduotų didįjį meninin
ką. čia ir Puškino biografiniai šaltiniai, čia ir 
jo tuometinė aplinka, čia ir poeto kūrinių kil
mė: ir Puškinas licėjistas, Puškinas dekabristų 
draugas, Puškinas ištrėmime. . . Visa tai taip 
turtinga dokumentais, rečiausiais eksponatais, 
visa taip nuoseklu, jog prieš žiūrovo akis, skai
čiusio tik Puškino raštus, iškyla ir monumen
tali Puškino-žmogaus figūra.

Tačiau Puškino gyvenimo laikmečiu nepasi
tenkinta muziejuje, o nueita toliau. Ir toliau 
atžymėtas tas didysis Puškino, rusų literatūros 
tėvo, veiksnys tautos gyvenime, mene, naujųjų 
kartų auklėjime. Ir nėra tokių visuomeninių 
ar meno sričių, kur Puškinas nebūtų turėjęs 
savo įtakos. Visos tos sritys taip pat plačiai 
ir turtingai pavaizduotos, tai — Puškinas mu
zikoje, Puškinas iliustracijoje, Puškinas teatre.

Tik išėjęs iš Puškino muziejaus gali suprasti 
kokią teigiamą auklėjamą reikšmę jis teikia 
žiūrovui, kokią meilę, dėmesį jis skatina litera
tūrai.

Nemažiau įdomiais, tegul ir ne tokiais erd
viais, tačiau turtingais eksponatais ir medžia
ga, galima laikyti dvejus, L. Tolstojui skirtus 
muziejus. (Visi tie muziejai, apie .kuriuos mes 
čia kalbame, išskyrus Čechovo, yra Maskvoje.)

Vienas L. Tolstojaus muziejų, vadinamas 
muziejumi-sodyba įdomus tuo, kad jame veik 
nuolat žiemos metu gyveno rašytojo šeima, o 
taip pat ir L. Tolstojus čia apsistodavo ilges
niam laikui, atvažiavęs iš Jasnos Polianos. Mu
ziejų je-sodyboje visi daiktai, net paruoštas val
gomojo kambario stalas palikti tokia tvarka, 4

muziejaus tvarka, savaip kaitaliojanti ir per
tvarkanti turimus eksponatus, medžiagą—dar 
labiau padeda išryškinti to ar kito žymiojo kū
rėjo asmenį ii- darbus.

Neseniai Maskvoj atidarytas M. Gorkio mu
ziejus,—erdvus ir šviesus kaip pati Gorkio as
menybė. Lygiai tokia tvarka, kaip ir kituose 
Sovietų muziejuose, čia galima matyti viską, 
ką tik buvo galima surinkti apie Gorkį, jo dar
bą, jo epochą. Praslenka pro žiūrovo akis tam
sus Gorkio išgyventas laikotarpis, kalėjimo, iš
trėmimo, jaunystės klajojimų, tiesos ieškojimų 
dienos... Regi Gorkį rašytoją, kovotoją, hu
manistą. Ir pagaliau, lyg šviesiu spinduliu 
nušvinta visi muziejaus daiktai, visi jo vyriška 
ranka sukurtieji darbai, kai pamatai, jog visa 
tai, dėl ko Gorkis visą gyvenimą gyveno, plu
šo, kovojo, dėl ko jisai paskyrė visus savo kū
rinius,—jau įvykę, šioji realizuotoji Gorkio 
viltis daro paskutiniuosius jo muziejaus kam
barius giedriais ir maloniais.

Didžiojo rusų novelisto, neturinčio sau kon
kurento, šiame žanre, pasaulinėje literatūroje, 
Antano Čechovo Kryme praleistas dienas, jo 
ilgesį, ironišką šypseną pamatysi mažame Jal
tos namely, kuris šiandien ta'ip pat paverstas 
muziejumi. Jaltos kalnų papėdėje, totorių kai
mo pakrašty spokso nedidukas, baltas namas. 
Aplink jį šnara didžiuliai, anuomet dar paties 
Čechovo sodinti, kiparatai. čia rašytojas susir
gęs džiova, gyveno, dirbo, ilgėjosi šiaurės, il
gėjosi kito, geresnio, prasmingesnio gyveni
mo. Anuomet, vasaros sezono metu Jaltoje 
knibždėte knibždėjo “činauninkų,” biurokratų, 
aristokratijos viršūnių atstovai, atvažiavę čia 
palėbauti, padykinėti. Ir, galimas daiktas, be 

‘artimų literatūros draugų, mažai kas tuomet 
sielojosi kasdien nykstančio Čechovo likimu, 
šiandien Krymas ir Jalta ne be tas, ne be tie 
žmonės susirenka kas vasarą: nauji, moką ver
tinti poilsį, branginti kultūros darbą, jos pa
minklus. Jauni tie žmonės, ir Čechovas, jeigu 
jis galėtų dabar juos gyvo žmogaus jausmais 
stebėti iš savo muziejaus sienų ir paveikslų 
rėmų, gal jis tikrai giedria šypsena nusišypso
tų.

Niekas .geriau taip neatgaivins atsiminimų, 
nepaskatins žiūrovui minčių, kaip minėtieji di
džiųjų žmonių, menininkų tiesos ieškotojų mu
ziejai.

Vytautas Sukackas Gavo Sti
pendiją (Scholarship) Tęsi

mui Mokslo Physiologijos 
Srityje

Vytautas Sukackas
Vytautas gerai žinomas sa

vo veikimu worcesterieciam ir 
to miesto apylinkėm, nes savo 
mokslo metais Worcesteryje 
labai daug pasitarnavo orga
nizacijom kaipo smuikininkas. 
Taipgi lankydamas vietinį 
Clark Universitetą daug veikė 
Studentų Unijoj priešfašisti- 
niu, prieškariniu ir abelnai 
pažangiais klausimais.

ši Vytauto stipendija yra 
9-ta iš eilės už gerą pasižy
mėjimą moksle. Apart Wor
cesteryje gautų stipendijų, ' 
1938 metais gavo iš Roches
ter, N. Y., Universiteto ir 1939 
iš Cornell Universiteto. Atei
nančių, 1940 m. terminui jis 
gavo pasiūlymą iš University 
of Maryland (Baltimore). 
Taipgi Cornell Universitetas 
jam suteikė padidintą stipen
diją 1940 metams už pavyz
dingą mokinimosi ir pasitar- 
navimą muzikoj universiteto 
labui.

Linkėtin šiam jaunam 
energingam lietuviui pasek
mingai siektis savo užsibrėžto 
tikslo moksle.

Draugas.

Gardner, Mass.
Lietuvių Moterų Kliubo su

sirinkimas įvyks antrą tre
čiadienį, rugp. 9, 1939, 7 vai. 
vakare, naujam Lietuvių Pi
liečių Kliube, Main St.

Rugp. 6-tą Moterų Kliubas 
rengia išvažiavimą į Nantas- 
ket Beach. Jeigu pasitaikytų 
lietus lyt, tai važiuos 13-tą. 
Norintieji važiuoti, susižinoki
te su Mary šlekiene.

literatūrinei veiklai skirtų kambarių, žiūrovas 
pasijunta tartum per trejetą valandų pergyve-

Anų laikų Rusijos pirklių luomo atstovas, 
Ruzliuliajevas, kaip matome, dainuoja-dėsto 
apie Maskvos apsivienijimą bei susitarimą su 
kaimynišku miestu Kolomna, iš ko Tula (Tū
los gubernė ar miestas) iš to apsivienijimo 
tyčiojasi ir nepristato savo produktus (“joms 
kraičiu nevažiuoja”). Taip gi kalba apie grū
dų kainas, ir kad avižos atpigtų, jeigu “veži
mas (transportas) nebrangių.”

Sakoma, jog teatras — mokykla. Bet iš su- 
vaidinimo “Neturtas—ne Yda,” vargiai ko ga
lėtume pasimokyti. Ir kam gi imtis tokio 
benaudžio darbo? Kam gi pageidauti, kad to 
muziejun einančio veikalo dainoms būtų duo
ta muzika? Nejaugi tie pageidautojai mano, 
kad muzika yra koks ten lopas bile skylių už- 
kamšymui? Keista. . .

Baigdamas, noriu priminti, kad tas pats A. 
N. Ostrovskis yra pasakęs: “Ne v’ svoi sani ne 
sadis!”. Tas įspėjimas tinka ir tiems, kurie 
nori jo komediją “pataisyti. . .”

P. Balsys.

LAIMĖS IR GROŽIO ŠALYJ

Sovietų žemes atletes, gražuolės, žygiuojančios per Raudonąją Aikštę Jaunimo 
dienos demonstracijoj Maskvoj.

Lyros Choras rengiasi va
žiuoti į Bostoną rugp. 20, dai
nuot per radio stotį W0RL 
ant lietuviškos programos. 
Choras energiškai darbuojas.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
nupirko savo namą ant Main 
St. Dabar bus užtektinai vie
tos dėl visokių parengimų.

Koresp.

ANGLIJA ‘PERSERGeJA* 
JAPONIJĄ

Tokio. — Anglijos amba
sadorius Craigie užprotes
tavo Japonijai, kad japonai 
vis daro niekinančias ir 
grūmojančias demonstraci
jas prieš Anglijos ambasa
dą Jis “persergėjo”, kad 
Anglija “nepakęs” tokių de
monstracijų.



NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10948 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
671 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LIPOWAY’S FOOD STORES, Inc. 
671 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10949 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
437 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM KOCH
437 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

<

šiuo m antrašu:

Brooklyn, N. Y.

šeštadienis, Rugpjl 5, 1939
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N.

Nashua, N. H

šis piknikas bus sekmadienį prieš Labor Day

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

Seattle, Wash
Šis Didysis Philadelphijos Piknikas Bus

MIKOLAICIO PARKE
EDDINGTON, PA

pelnas eis
Kaina $1.75 į abi pusi (round trip)

žmonių susirinko pusėtinas
darbininkai turelis, kaip valuk šiokios die-

Albumas Jau Gatavas

KAINA 25c už EGZEMPLIORIŲ

427 Lorimer St.
PUIKUS

ra-

Bušai į Philadelphia

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE

LIWUVI1M

Oficialis 
vardas

Smetoną ir 
iš Detroito 
$30 Klaipė-

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 
kaina po 2oc už. egzempliorių, nuo 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

Restauracija;

Kanjakai,

PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslu Albumas jau gatavas. Didelio formanto kny
ga, 9X12, iš 56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, 

blizgančiai baltos ir aukštos rūšies popieros.

mėnesius, puolė
Tai turė-

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

Iš Brooklyn, N. Y., 10 busu važiuos į šį pikniką.

Jau dabar laikas užsisakyti busuose vietas.

Reakcija Išjudino Detroito 
Darbininkus

Section 75 of
Control Law at 

Borough of
be consumed off the

GEFFKEN
Brooklyn, N. Y.

Kiti renka parašus, 
paliuosuoti Lietuvos 
kaliniai, 
nuo viso

Lietuvių 
gamins 

Lietuviš- 
visko, kas 
priimniau-

gelbėti Hitlerį ir Mussolinį, 
tik ir vieta už tvoros.

D. L. K. Sk. Delegatas.
—o—

General Motors Co. Pastangos
Sudužo

Busai j Philadelphijos organizacijų rengiamą dienraščio 
“Laisvės” naudai pikniką rugsėjo 3 d. (Sept. 3rd), 

Eddington, Pa. 
i

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

Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

FEIN
Brooklyn,

$175.00 PINIGAIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO
Rengėjai skiria pinigines dovanas prie įžangos ’bilieto.
Pirma dovana $50. 5-kios dovanos po $10 ir 15 po $5.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

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

ateinantiem rinki- 
atitaisyti klaidą,

Philadelphijos Piknikas
Naudai Dienraščio “Laisvės”

is hereby given that License No.

under Section 76 of
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

SPATZ

Brooklyn, N. Y.

STEAMBOAT INN

at

the

75 of 
Cont) oi Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

BERNSTEIN &

Food
1914

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4760 has been issued to the undersigned

Law 
Brooklyn,

Alcoholic Beverage 
Irving Avenue, 

Kings, to

BERTHA 
Ave.

Beverage Control 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on

MORRIS ZACK
9th St. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

Section 
Beverage Control 

Borough of
at

Ketvirtas guslapifl

Detroito Žinios
Detroito darbininkai, gavę 

keletą skaudžių smūgių nuo 
reakcionierių, smarkiai mobi- 
lizuojasi 
mam, kad 
kurią jie padarė pereituose 
rinkimuose. Labor Non-Part
isan League jau sutvėrė kele
tą Ward kliubų. CIO unijos 
finansiniai ir moraliai remia 
Lygos veikimą. Lietuvių Ne- 
Partinis Kliubas padėjo su
tverti senatoriaus Stanley No
vak Kliubą, kuris kovos už 
darbo žmonių reikalus.

Šis kliubas yra tarptautinis. 
Todėl visos tautos — lietuviai, 
lenkai, rusai, amerikonai ir 
kitos tautos — rengia milži
nišką pikniką rugpjūčio 13 d., 
Capitol Parke, ant Telegraph 
kelio, su didele programa. 
Dainuos keletas chorų, šoks 
kelios šokikės, kalbės keletas 
gerų kalbėtojų. Kelios skirtin
gos tautos turės būdas ir ga
mins skanius valgius ir gėri
mus.

-

Binghamton, N.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 6 kuopa rengia gražų 
ir didelį pasilįnkspiinimą-pik- 
niką 27 d. rugpjūčio, Mr. ir 
Mrs. G. M. Kokąlų darže. 
Mes, komisija, rengiamės iš 
visų spėkų priimti viešnias ir 
svečius, kaip vietinius, taip ir 
iš toliau. Prašome atsilanky
ti skaitlingai, kaip suaugusius, 
taip ir jaunuolius.

Piknike bus gera muzika 
šokiams. Ogi valgių bus gar
džių pagaminta, taipgi ir iš
sigert galėsite. Iš tikrųjų bus 
smagus pažmonėsis. Dalyvau
kime visi, ypač LDS nariai ir 
narės. Kviečiame visus tą die
ną įsitėmyti gerai.

P. S.—Prašome kitų orga
nizacijų tą dieną nieko ne
rengti. Komitetas.

prisidėdavo su aukomis prie 
darbininkų reikalų. Tai išrodė, 
kad šįmet jau daug ko trūks
ta tarpe mūsų.

Visiems Seattlės ir Tacomos 
komitetams ir kurie dirbo pik
nike, tariu širdingai ačiū už 
vienybę ir draugiškumą.

M. Baltrušaitis.

Aido Choras su 
Ne-Partiniu Kliubu 
lįetuviškus valgius, 
koj būdoj gausite 
tik yra lietuviams 
šia.

Šio pikniko visas 
įsteigimui Detroite Senato- 
riaus Stanley Novak Biuro, 
per kurį bus patarnaujama 
bedarbiams, WPA atleistiems 
iš darbo darbininkams, civilių 
teisių gynimui, seneliams pen
sijos gavimui, ir kitais visais 
darbo žmonių reikalais. Ti- 
kietus galite gauti pas Aido 
Choro narius ir Lietuvių Ne- 
Partinio Kliubo narius. Taigi 
visi Detroito lietuviai daly
vaukite šiame piknike. Jūs pa
sigrožėsite ir kartu paremsite 
kovą prieš reakciją.

—o—
Patys Mūša, Patys Rėkia
Nekurie socialistai su sklo- 

kininkais, pagal įsakymą po
no Grigaičio, pradėjo griauti 
Lietuvių Kongreso skyrių De
troite, ir rėkia, kad komunis
tai griauna D. L. K. skyrių. 
Vadinasi, p. Grigaitis įsakė 
savo agentam: Nepakanka 
išeiti iš LK skyriaus patiem, 
bet reikia išsivesti keletą su 
savim, taipgi kelti skandalą 
kitose organizacijose ir gat
vėse, kad komunistai griauną 
Detroito Lietuvių Kongreso 
skyrių.

Grigaičio agentė, ponia Ke- 
mešienė, sušilus darbavosi, 
Jcol suagitavo SLA kuopą, ku
rią ji atstovavo Detroito LK 
skyriuje, kad ištraukti delega
tus. Rėkia: Komunistai
griauna Liet. Kongresą! Ko
munistai persekioja ir sabota- 
žuoja socialistus ir katalikus, 
remia fašistus. Bėkime nuo jų, 
kol dar dūšia randasi kūne! 
Komunistai remia 
žydus, paaukavo 
LK skyriaus iždo 
dos pabėgėliams.

Išgirdęs tokį skardų ir ai
manuojantį moterišką balsą, 
Detroito Lietuvių Kliubas bai
siai išsigando ir ištraukė sa
vo atstovus. Pačiuose Kon
greso susirinkimuose Grigai
čio agentai tyli, kaip musmi
rę prariję, nes jie žino, kad 
susipratę darbininkai (draugi
jų atstovai) atmuš jų bjaurų 
darbą ir privers praryti jų pa

lčių purvinus melus.
Tiesa, kad Detroito LK sky

rius paaukavo Klaipėdos pa
bėgėliams $30. Susipratę dar
bininkai kovojo prieš fašizmą, 
todėl turėjo ir bėgti nuo fa
šistų. Mūsų Lietuvių Kongre
so ir yra tikslas kova už de
mokratiją ir prieš fašizmą. 
Mūsų pažangiosios organiza- 

. cijos ir jų nariai kovojam ir 
i kovosim už demokratiją ir 
prieš fašizmą. O tokiem Gri
gaičio agentam, kurių tikslas

G. M. Co. su parama Gree- 
no ir jo šaikos užsispyrė su
daužyti CIO AWU. Pirmiau
siai atsisakė atnaujinti kon
traktą Briggs Co. su “tool and 
dies'’ dirbėjais, taipgi pradė
jo atleidinėti pirmaeilius uni- 
jistus. Darbininkų solidariška 
kova privertė Briggs Co. iš
pildyti darbininkų reikalavi
mą. Tuomet besotė G. M. Co., 
kuri padarė 111 milijonų do
lerių gryno pelno per pasku
tinius šešis
Ternstedt dirbtuvę.
jo padaryti kompanijos mu
šeikos, policija ir Greenas su 
savo šaika. Bet AFL agen
tas, kuris turėjo išprovokuoti 
mūšį, atsivedė būrį AFL na
rių prie pikieto linijos ir pa
sakė: “Aš turiu persilaužti 
per šitą pikieto liniją į dirb
tuvę, tai įsakymas iš aukšto. 
Bet mes tokios besti jiškos 
bjaurybės nedasileisim.” Ir 
apsisukę nuėjo, iš kur atėjo. 
Paskui juos nuėjo mušeikos ir 
policija.

Nepasisekus čionai, puolė 
Cadillac dirbtuvę, 
telegramomis ir po

Liepos 22 buvo piknikas, 
parengtas Seattle ir Tacoma 
ALDLD kuopų, prie Lake Ge
neva. Oras pasitaikė gražus 
ir buvo karšta diena, tai žmo
nės turėjo gerus laikus. Ku
rie norėjo, galėjo maudytis 
ežere; kurie šokt—galėjo pa
sišokt; o kurie norėjo įsigert 
alaus, buvo užtektinai, nes bu
vo šeštadienis, tai buvo valią

Laiškais, alų pardavinėt. Pas mus ne- 
stubas dėlioj negalima alų pardavi- 

agentai kompanijos ir A F L net. 
kvietė darbininkus eiti į dar
bą, bet tik keli 
sugrįžo į darbą, kurie dabar 
yra stipriai pikietuojami. Da
bar G. M. Co. ir AFL (reikia 
suprasti, ne eiliniai AFL na
riai), Greeno šaika, deda vi
sas pastangas Chevrolet dirb
tuvėj sulaužyti pikieto liniją, 
įsibriauti į dirbtuvę, kur kele
tas skebų dirba, šiandien, t. 
y., rugpjūčio 1 d., streikieriai 
sužinojo, kad AFL agentai 
atvežė automobiliais suvirš 80 
AFL narių. Suvažiavo keli 
tūkstančiai policijos ir rengė
si persilaužti per pikieto lini
ją. Kaip žaibas sunešė 10,000 
streikierių, išvartė taxi . cabs, 
atmušė užpuolikus ir vėl sau 
ramiai pikietuoja. Bravo, De
troito, Hamtramcko darbinin
kai ir biznieriai, kurie remia 
streikąI

Bet kova dar nėra laimėta. 
Pikietas turi didėti ir nė ant 
minutės negali pasitraukti. Nes 
išnaudotojai renka didesnį 
skaičių draugijos išmatų ir 
amunicijos ir bile valandą at
naujins puolimą. Todėl sau
gokime laimėjimus, o kova 
bus mūsų laimėta. Nes visi 
Detroito organizuoti darbinin
kai su mumis. AFL eiliniai 
nariai su mumis, vežėjai ir ne
kurie didesni biznieriai su mu
mis. Todėl laimėjimas mūsų 
pusėj. šermukšnis.

—o—
H. Ford as Šuoliais Smunka

Tik keli metai atgal H. Ford 
vadinosi Motor King. Metai 
atgal liko tik kunigaikštis, da
bar Fordas yra ketvirtas ga
myboj automobilių. Nekurie 
arčiau stovinti prie Fordo sa
ko, kad Fordas visai susmu
ko automobilių gamyboj. Iš
rodo, kad visai arti prie tei
sybės, nes dabar Fordo pro
dukcija nedirba, laikraščiuose 
garsiąa traktorių dirbimą, ir 
demagogiškai rėkia, kad be
darbę panaikins jo traktorių 
dirbipias, jeigu visi pirks jo 
traktorius. Fordo darbininkai, 
nekurie jau 10 metų išvyti iš 
Fordo ir dar vis bijo, kąd 
Fordas nesupyktų ant jų už 
stojimą į uniją. šeškupis.

RAGINA ĘANADĄ BOI- 
I^OTŲOT JAPONIJĄ

Ottąyvfy Canada. — Bu
vęs Kanados ministeris W. 
D. Herridge, vadas' Naujo
sios Demokratijos Partijos, 
reikalauja, kad valdžia ' su
stabdytų bet kokią prekybą 
su Japonija.

Šio Miestelio Nuotikiai
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 42 kp. ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 128 kp. 
šiemet bendrai rengia pikni
kus. Jau turėjo surengusios 
tris piknikus, bet visi nelabai 
nusisekė. Mat, birželio 4-tos 
dienos ir birželio 25-tos die
nos piknikus sulijo, o liepos 
2-rą dieną įvyko ir parapijos 
piknikas. Taigi, publikos ne
daug teatsilankė. Bet visgi iš 
trijų piknikų liko kuopoms ke
li doleriai.
Reikia pabarti ir savus drau

gus, kurie į savo organizacijų 
parengimus nesilanko, tai ar
gi galima tikėtis iš pašalinių, 
kad jie 
remtų ? 
draugų

nos, tai buvo užtektinai.
Turėjom svečių ir iš kitų 

miestų ir valstijų. Draugai 
Ulskiai iš Oregon City, drau
gė L. Jeselskienė iš Oregon 
City ir kita jauna mergina, 
kuri gyvena pas Ulskius, nese
nai atvažiavus iš4 Lietuvos. 
Taipgi buvo A. Valaitis su 
savo žmona ir maža mergele 
iš Los Angeles.

Draugas Kavaliūnas su sa
vo žmona ir kitais draugais 
iš New Westminster, Canada. 
Broliai Grybai iš Aberdeen, 
Wash. Draugas A. Burt su 
savo drauge iš Raymond, 
Wash.

Ačiū visiem draugam, ku
rie parėmė mus, o mes steng
simės atsimokėt, kaip jie pa
rengs.

Dabar keli žodžiai apie 
pikniko įvykius.

Pirmeivių piknikas vis yra 
skirtingas nuo kitų 
Vieni pardavinėja 
ant išlaimėjimo, kiti 
kas ant blankų dėl 
tų Partijos. Kožnas 
si, kad tik padarius 
tus dėl apšvietos, dėl pagel- 
bos Ispanijos kovotojams.

Dėl išlaimėjimo draugė E. 
Baltrušaitienė paaukavo ran
kų darbo mezginį, ant kurio 
surinkta $7. Aukos paskirtos 
Ispanijos kovotojams. Pinigai 
perduoti Ispanijos šelpimo 
Komitetui. Kiek ant blankų 
surinkta, neteko sužinot. Bet 
tą paskelbs draugas V. Kava
liauskas, kuris darbavosi tam 
reikalui, 
kad būtų 
politiniai

Taipgi 
ko keletas dolerių 
kuopų mitingų gal 
kauta kiek ir dėl 
kaip tai, mūsų dienraščiams, 
“Laisvei” ir “Vilniai,” kurie 
tarnauja dėl mūs, kurie gina 
mūsų reikalus.

Kitas piknikas vėl įvyks 19 
d. rugpjūčio, toj pačioj vietoj, 
priė Bake Geneva, Seattle ir 
Tacoma ALDLD. kuopų. Tai 
bus paskutinis šį metą. Pra
šome, kad ir vėl draugai ne
pamirštų atsiląnkyt.

Gamta atėmė iš mūs kelis 
gerus aukautojus, kaip tai, 
draugą Joną ValecHį, 
pernai dalyvavo mūsų pikni
ke ir paaukavo $15 dėl Ispa
nijos kovotojų, šiandien jau 
jo nėra, jis ilsisi amžinai. 
Taipgi pęsimato nė mūsų tei
sėjo Kazio Kriaučiūno, kuris

piknikų. 
tikietukus 
renka au- 
Komunis- 
darbuoja- 
kelis cen-

pikniko li- 
pelno. Po 
bus paau- 

spaųdos,

mūsų parengimus pa- 
Labai prastas toks 

elgęsis. 
—o—

Šiemet “Laisvės” pikniko ti- 
kietai gerai platinosi. Šie 
draugai gerai pasidarbavo: 
P. ir F. Buslavičiai pardavė 
2 serijas, M. ir J. Virbickai 
2 serijas, V. Kasetra 2 seri
jas, F. Žukauskas 2 serijas, 
M. Butuma 4 serijas, V. Vil
kausimas 4 serijas, J. Egeris 4 
serijas. Taigi, Nashua’joj par
duota 20 serijų, už $60.

Į liepos 4-tos dienos “Lais
vės” pikniką Maynardan va
žiuoti J. Egeris ir kiti drau
gai suorganizavo pilną busą 
žmonių. Taipgi daugelis au
tomobiliais važiavo. Ir tai 
buvo pasidarbuota be jokio 
pasigyrimo per laikraščius.

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE
EB2712 has been issued to the undersigned 
lo sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
558 Powell Street, 
County of Kings, to 
premises.

ANNY
558 Powell St. or 
353 Newport St.

kuris

NOTICE is hereby given that License No. 
EB901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BOROS BROS.
407 Oakland St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB684 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
9311 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SAM 
9311 Church Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
E|J759 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 — So. 9th St., 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

252 So.

NOTICE 
GB109G0 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
472 Ridge Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GAETANO VOLPE
472 Ridgewood Ave.
A-K-A 173 Hemlock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10900 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage 
1914 Avenue M, 
County of Kings, 
premises.

HERMAN
BECKIE MELTZER 

(Taystcc Food Stores)
Avenue M Brooklyn, N. Y.

to sell beer at retail under 
the 
234 
County of 
premises.

234 Irving

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB5265 has been issued to the undersigned 
to sell .beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
1106 Cortelyou Rd., 
County of Kings, to 
premises.

FRANK 
1106 Cortelyou Rd.

Section 75 of 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LAURO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5357 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tiie Alcoholic Beverage Control Law at 
1094 Hancock St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, .to be consumed off the 
premises.

1094 Hancock

NOTICE is
GB5280 has been 
to sell beer : 
the Alcoholic 
111 Nassau 
County of 
premises.

e:;
111 Nassau Ave.

NOTICE is hereby given that License 
GB4574 has been issued to the 
to sell bear at retail under 
the Alcoholic Beverage 
185 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

LOUIS
185 Norman Ave.

retail under Section 
Beverage Control 
St., Borough of 

to be consumed off

ARTHUR KUNTZ
St. Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

nt retail under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

Avenue. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off (he 

.•oa» 
EDWARD GELB

Brooklyn, N. Y.

No. 
undersigned 

Section 75 of 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

VOGEL
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais j 
10-12 ryte

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

1%

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4620 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
th« Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to~ be consumed ofi the 
premises. " r

EVA LEON
1596 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8900 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Ave-, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELI RIFKIN
1301 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

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.

GERIAUSIA DUONA
XSCHOLES BAKING

532 Grand St, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISORIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Jdūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuve* 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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.
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Paterson, N. J
Automobilių Susidūrime Sun
kiai Sužeidė d. J. Strimilą ir 

J. ir M. Keršulius.
Drg. J. Strimilas važiavo 

pas senus savo frontus apsi
lankyti, taipgi sn jais sykiu 
važiavo ir jų draugai Keršu- 
liai. Jiems važiuojant skersai 
didelį kelią, kita mašina at- 
pleškėjo perkūnišku greitu
mu ir trenkė į d. J. Strimilo 
mašinos šono užpakalinį te
kinį, ir sekinėjo to antro žmo
gaus neatsargaus važiavimo, 
jo mašina subyrėjo į kaval- 
kus, taipgi ir J. Strimilo ma
šiną gerokai aplamdė. J. Stri- 
milai, krintant iš mašinos, per
skėlė galvą ir nugarą nubroz- 
davojo, o J. Keršuliui stiklai 
visiškai iškirto vieną akį, ku
rią daktarai ligonbutyje turė
jo išimti laukan, taipgi M. 
Keršulienei sulaužė šonkau
lius ir vieną petį. Drg. Strimi- 
lienė, su jais važiavus, visiš
kai išliko sveika.

Antros mašinos draiveris 
išliko sveikas, bet jo pasažy- 
ras tapo taipgi sunkiai 
lotas.

Drg. Strimilai yra 
“Laisvės” skaitytojai ir
LD seni nariai ir darbininkiš
ko judėjimo geri rėmėjai.

Gaila geru draugu, ištiktu 
skaudžios nelaimės.

Mūsų giliausia 
kaip d d. Strimilam, 
Keršu liam.

suza-

seni
ALD-

užuojauta
taip ir

J. Bimba.

Cleveland. Ohio
Aplankykit Sergančią Draugę

Serga draugė Raulinaitie- 
nė. Ji dabar yra Mount Sinai 
ligoninėj. Drg. Raulinaitienei 
reikėjo daryti operaciją.

Draugai ir draugės, visi pa
žįstami, atlankykite sergančią 
draugę.

Drg. Raulinaitiene yra 
daug pasidarbavusi su kitomis 
draugėmis, kuomet būdavo 
labai didelis reikalas. Be abe
jonės, pasveikus ji ir vėl pa
dės mums veikti. Todėl prie 
pirmos progos aplankykite ją.

Naziai Didžiuojasi Oro Ma
nevrais prieš Franciją

Muenster, Vokietija. — 
Naziai suruošė didelius ma
nevrus savo karinio orlai- 
vyno prieš Francijos-Belgi- 
jos pasienius. Sako, kad 
nazių orlaivių veikimas įro
dęs, kad jie ten “galėtų su- 
mušt priešus.” Vokietijos 
kariniai lėktuvai galį pa
kilt į mūšius per porą mi
nučių po to, kai pamato 
priešo lėktuvus.

i-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kuopos susirinkimas 
vyks antradienį, 8 vai. vakare, pas
draugus Gluoksnius, 1256 Diamond 
Avė. Visi nariai dalyvaukite susirin
kime. nes turime daug naujų daly
kų aptarimui.

Valdyba.
(182-183)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Literatūros Draugijos 281 

kuopos narių svarbus susirinkimas į-

vyks rugp. 8, 774 Bank St., vakare, j į šio miesto L. D. L. D. kuopas, 
Būtinai draugės ir draugai visi da
lyvaukite. Bus nominuojami į 
mąjį Komitetą nariai 1940 m. 
renkamos moterys delegatės 
tuvių moterų seimą, kuris 
rugs. 7, 8 ir 9 dienomis, Brooklyn, 
N. Y. Draugai pasimokėkit ir duok
les. Būkim nariais pilnoj to žodžio 
prasmėje.

Pildo- 
ir bus 
j lie- 
jvyks

Kuopos Valdyba.
(182-184)

PHILADELPHIA, PA.

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- 

į draugiją.rių
Valdyba.

(179-182)

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)

BINGHAMTON, N. Y. 
Piknikas

Lietuvių Darbininkų Susišclpimo 
Draugija rengia pikniką nedėlioję, 
6 dieną rugpjūčio (August), Jono 
Piešto farmoje, New Ireland Road.

Užkviečiame visus.
Rengėjai.

(181-182)

PHILADELPHIA, PA. 
Labai Svarbūs Pranešimai 
dieną Augusto įvyksta7

svarbus L. L. D. 10 kuopos susirin
kimas, 8 vai. vak., Liaudies Name. 
Visi kuopos draugai privalo atsilan
kyti į susirinkimą, užsimokėt už
vilktas duokles ir apkalbėt apie lau
kiamą dienraščio “Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks už mėnesio laiko. Kvie
čia komitetas atsilankyti visus drau
gus.

Philadelphiečiai atsišaukia ne tik

labai

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

□

{3

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.

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

(Kampas Roebling St.) |J'į|

Tcl. EVergrecn 7-1645 License No. L. 886

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

bet ir į apylinkės, kad tos visos 
kuopos savo artimiausiuos susirinki
muos išrinktų kuodaugiausia drau
gų su gerais patyrimais, kad galėtų 
padėt dirbti laike dienraščio “Lais
ves” naudai rengiamo pikniko, kuris 
įvyks 3 d. September, Mykolaičio 
parke. Ir, kad praneštų darbininkų 
surašą sekamu antrašu: J. Smithas, 
5809 N. Fairhili St., Fhila., Pa.

Prašo Rengimo Komitetas.
181-183)

PITTSBURGH, PA.
Solio lietuvių draugijų piknikas 

įvyks nedėlioję, 6 d. rugį).-Aug., Lie
tuvių Ūkėjc—County Club, Willock, 
Pa. Jis bus ant 51 kelio, už mylios 
ir pusės už Bill Greens. Širdingai 
kviečiame visus lietuvius dalyvauti 
šiame piknike.

Open Stock Price $58.69

Komisija.
(179-182)

•zPRICE 
SALE
PATTERN-RETIRING FROM ACTIVR 

WBOGERS BROS 
XMU,CAJ FINEST SILVERPLATI

TT.TT.,.1............ j......... .
Thhh........... .......................50 PIECE SERVICE FOR EIGHT

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 

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

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų 

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

CHRONIŠKOS

LIGOS
GYDOMOS

kraujo, ODOS, 
GOS. BENDRAS 
SKILVIO, MĖŠLAŽARNĖS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES LIGOS. Chroniškos ii’ 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

IR NERVŲ LI- 
SILPNUMAS,

Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

J

S-

VIENATINIS LIETUVIŠKASTelefonas: Humboldt 2-7904

DR. J. J. KASKIAUC1US KABARETAS

B

PARAMOUNT CABARET

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

Degtinės, Konjakai, Vynai, 
Alus ir Valgiai

NOTARY
PUBLIC

Office Phone 
EVergrecn 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

SKELBKITES “LAISVĖJE

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

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

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Vyry Siūty, Lengvo ir Žieminių Palty
Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas 
bus brangesni šį rudenį.

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

*

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį

473 Grand St. Brooklyn, N
Prie R. K. O. Republic Teatro

Telephone
STagg 2-5043

t

♦

: •‘■' Ji

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

RHEA

Open Day and Night 
r ,

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

LAD1ES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVĖ
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Nupigintas Išpardavimas

Siūtai ar O verkautai vertes $22.50, dabar..

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai. 
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

ir audimai

$14.50
$16.50
$18.50

dTAUNUOIzIAI AUGA SVEIKI IFb 
STIPRUS VALGYDAMI

©C
OI!

Siūtai ar O verkautai vertes $24.50, dabar..

Dabar Eina Išpardavimas Pas

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

Brooklyn, N. Y.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senVi- 
I Čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 

' Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen* 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rollt^

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato, į 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį Ir knfnaA, j

1 ? * J
VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Ragina Apsaugot nuo 

Difterijos Mateušas Simonavičius

Paskutinis Prašymas Trūksta $2,590 Veteranam
Parvežti Parodos Žinios

Pasivažinėjimas - ekskursija 
laivu Islander įvyks jau šį va
karą, rugpjūčio 5-tą. Tai bus 
puiki proga apie 5-kiom va
landom laiko pabėgt iš sutros 
mieste į atviros Hudson Upės 
vėsumas ir ten sykiu su drau
gais smagiai pasišokti, pasi
vaišinti, pasidžiaugti žvaigž
dėta padange. Bilieto kaina 
tik $1.

Apart smagumo, atsiminki
te, jaunimo darbui reikia ir 
paramos.

Laivas išplauks lygiai 7:30, 
nuo Battery Place, New Yor
ke (downtown).

Mūsų paskutines prašymas: 
turintieji neparduotų 
atneškite anksčiau juos 
vusiems asmenims prie 
Dar neturintieii bilietų
pribūkite anksčiau. Ir visi pri
būkite laiku, ues mes norime 
visus jus matyt ant laivo, o 
ne grįžtant atgal mums jau 
nuplaukus nuo kranto.

Kelrodį kaip geriausia pa
siekt prieplauką rasite ekskur
sijos skelbime šiame puslapy
je. Beje, galite atvažiuoti ir 
automobiliais, nes yra didelė 
vietą juos palikti iki sugrįš lai
vas.

LDS Jaunimo Taryba.

Jaunuolė Išgelbėjo 
Skęstantį Vaiką

Sveikatos komisionie- ' 
rius Dr. Rice, pranešdamas,1 
kad užpereitą savaitę Brook-'

Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

bilietų 
pri da
lai vo. 
taipgi

Puikusis Pasaulio Parodos
Albumas Jau Gatavas

dienomis pabaigtas
Pasaulio Parodos 

kurį išleido dien-

va-

Šiomis 
spausdint 
Albumas, 
rastis “Laisvė.”

Pereito ketvirtadienio 
karą jis pirmu kartu pasirodė 
susirinkimuose. Kiekvienas, 
pas ką tik radosi liuosas kvo- 
teris, skubino įsigyt ta vertin
gą, gražų albumą. Daugelis 
perkasi po kelis, kad pasiųst 
savo giminėms į Lietuvą ir į 
kitus miestus.

Patartina visoms organiza
cijoms įsigyt pundą platini
mui.

Paskyrė Žymą Detektyvą 
Tirt Panto Žuvimą

Tyrinėjimų komisionierius 
Harlands paskyrė žymų de
tektyvą J. Roland Sala tirt, 
dėlko ir kaip dingo jaunas, 
kovingas unijistas Pete Pan
to, eilinių laivakrovių myli- 

' mas vadas ir bosų bei rake- 
tieriškų unijos viršininkų ne
pakenčiamas priešas.

. Harlands paėmęs dalyką 
tyrimui prašomas tūkstančių 
italų laivakrovių per jų advo
katą Potter. Panto dingo be 

I žinios liepos 14-tą.

Lincolno Brigados Draugai 
skelbia, kad jau surinkta ir pa
dėta J. V. Valstybės Depart- 
mente $1,000 parvežimui 17-kos 
amerikiečiu veteranu iš 
belaisvės. Bet dar 
$2,000 ir kol tie nebus 
jų išvadavimo darbas
būti pradėtas. Tik tada Fran- 
cijos viršininkai leis jiems per
eiti rubežių ir pradėt prisiren
gimą keliaut namo.

Franco 
trūksta 
sukelti, 
negalės

Lankėsi “Laisvėje”
Petras Butkevičius iš Wor

cester, Mass., visą šią savaitę 
praleido New Yorke. Jis ap
lankė Pasaulinę Parodą ir ap
žiūrėjo savo dienraščio įstai
gą ir paaukojo $5 minėjimui 
“Laisvės” 20 m. jubiliejaus.

Draugas Butkevičius skaito 
“Laisvę” nuo pat jos įsikūri
mo ir per visą laiką be per
traukos yra išbuvęs jos rėmė
ju. Jis sako, be “Laisvės” nie
kad nenorėtų liktis. Jis su pa
garba atsiliepia apie tuos sa
vo kolonijos veikėjus, kurie 
su pasišventimu darbuojasi 
“Laisvei.” O jis juos visus pa
žįsta, kadangi Wprcesteryje 
gyvena jau nuo .1907 metų.

Kalbant apie abelną wor- 
cesteriečių lietuvių judėjimą, 
drg. Butkevičius mano, kad 
tūli perdaug pradeda pasiduot 
senatvei, daugelį svarbių da
lykų praleidžia nekreipę aty- 
dos, o dabar, jis sako, ne lai
kas pasitraukt, kada gręsia 
fašizmo pavojus. Moterys, jo 
manymu, šiuo tarpu darbuo
jasi daugiausia,

Drg. Butkevičius dar žadė
jo aplankyt Lincolno Brigados 
Draugus ir “Daily Worker”. 
Jis sako, buržuazinių įstaigų, 
kad ir mažiau aplankysiu, bet 
savos turi būt pinjioį vietoj.j ,
Jisai žadėjo dalyvaut ir jauni
mo ekskursijoj laivu šį šešta
dienį.

Penktadienį lankėsi “Laisvės” 
ir LDS įstaigose Betty Kra
sauskaitė ir Emily Galgauskai- 
tė iš Norwood, Mass. Jaunos 
viešnios paaukojo po $1 “Lais
vės” reikalams, taipgi įsigijo 
bilietus LDS Jaunimo ekskur
sijai laivu rugpjūčio 5-tą. Kra
sauskaitė priklauso LDS kuopoj 
savo mieste. Ji, beje, yra gra
žinimo įstaigos savininkė.

Majoro LaGuardijos pasiū
lymas nupigini biednuomenei 
įžangą Pasaulio Parodon iki 
50 centų visoms dienoms, o 
ne tik šeštadieniams ir sek
madieniams, tapo atidėtas to
liau per Parodos viršininkus 
po visos dienos posėdžių per
eitą ketvirtadieni.

Majoro planas, sakoma, 
reikalaująs specialių lengvatų 

(bedarbiams, WPA ir šiaip 
mažų įplaukų darbininkams. 
Jisai sako:

“Mūsų tikslas numažint j- 
žangos kainą yra tam, kad 
nei vienam Jungtinėse Valsti
jose. ypatingai nei vienam pa
čiame New Yorke nebūtu at-

proga

1 larry Clark, (i motų, 95 
Dikeman St., įkrito į kanalą 
nuo prieplaukos. Gelme toj 
vietoj yra 15 pėdų. Išgirdus 
šauksmą, Lucy Bertucci, 13 
metų mergaitė, nėrė vandenin 
paskui berniuką 
plaukė 20 pėdų 
augusieji padėjo 
kranto. Pribuvus A
gelbai, vaikas atgaivinta.

Lucy yra viena iš devynių 
vaikų našlės motinos šeimy
noj. Ji prižiūri 5 jaunesnius 
broliukus ir sesutes, šis esąs

ir su juo iš- 
Su- 
ant 
pa-

iškelt 
greitajai

imta viso gyvenimo 
matyt Parodą.”

Penktadienį Parodoj
Michigan diena, tačiau

mo rekordas. Pastaraisiais ke
liais metais ji esanti išgelbė
jus jau kelis vaikus.

Viešbučių ir Restauranų Uni
jos vice-prezidentas Garriga sa
ko, kad unija mesis darban su- 
organizuot chinų restauranų 

' darbininkus, kurie uždirbą nuo 
i $5 iki $80 per mėnesį.

Ę

LDS JAUNIMO KUOPŲ TARYBA
Rengia

Naktinę Ekskursiją Laivu
S. S. ISLANDER

Šeštadienį, Rugpjūčio 5 d
Laivas išplauks nuo North River Prieplaukos No.

(Ties Battery Place gatve, New Yorko Mieste)

LYGIAI 7:30 VALANDĄ VAKARO

Kviečiame Brooklyno, Great Necko ir New Jersey lietuvius daly- 
vaut šioj nepaprastoj pramogoj. Laivas plauks Hudson upe ir niekur 
nesustojęs sugrįš prie tos pačios prieklaukos pirm 1-mos vai. ryto. 
Tai ne tik pasivažinėjimas laivu, bet ir vakarėlis—gera orkestrą su
teiks muziką norintiems pasišokt, o alkaniems ir ištroškusiems bus 
visokių valgių ir gėrimų. KOMITETAS.

Pasportai (tikictai) parsiduoda už VIENĄ DOLERĮ

Kaip pasiekt prieplauką. 1.4 Brooklyno: Imkite BMT Jamaica liniją 
iki Broad St. stoties. Išlipus, eikit vieną bloką iki Broadway, sukite 
po kairei ir eikite Brodve iki Battery Place. Sukite po dešinei ir ten 
už vieno bloko, prie upės, bus prieplauka No. 1 Arba imkite Broad
way local 4th Ave. liniją iki Whitahall stoties ir ten klauskite Bat
tery Place. Iš New Jersey: Imkite Liberty Street Ferry iš Jersey 
Qty j New Yorką. Sukite po dešinei ir eikite West Street’u iki Bat
tery Place. Arba imkite Hudson Tubes iki Cortlandt St., eikite vie
ną bloką iki Broadway, sukite po dešinei ir sekite Broadway iki 
Battery Place. Žiūrint i upę, prieplauka (labai didelis namas) ran
dasi tuoj dešinėj nuo žuvinyčios (Aquarium).

dikiai, ragina tėvus nerizikuot,1 
įčiepyt mažiukus nuo tos li-| 
gos. Taip pat perspėja neuž-{ 
leist “šalčių” iki pajuntama,; 
kad jau turima plaučių užde
gimas ir tankiai būna pervėlu 
gelbėtis.

Viso mirė per savaitę 407. 
Gimė 780.

Washington Square, N, A 
planuojamas pertaisyt. Tam i 
leis $500,000.

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

Kiekvieną sukatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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i vyk o 
Michi- 

igan gubernatorius Dickinson 
! atsisakęs dalyvaut savo valsti
jos dienos iškilmėse. Jisai esąs 
pirmas atsisakęs iš iki šiol už- 
k vi ėst u gu b e rn atori ų.

Dickinson, reakcinių pažval- 
gų senis, nesenai čia lankęsis 
gubernatorių konferencijoj, 
buvo labai nepatenkintas vie
tos liberališkais valdininkais, 
tačiau savo ataką jis pradėjo 
kitu keliu, būtent, N. Yorkas 
esąs labai pavojingas jaunų 
moterų dorai.

Kažin, ar tas pagundų pil
nas New Yorkas galėtų su
drumst ir 80 metų senuko 
“cnatą”, kad jis bijojo čia at
vykt Į

Auksinė Proga Paremi 
Komunistu Darbą

Komu- 
jaunutė, 

jos 
rei- 
tar-

plačiai, at

ir 7 di^no- 
bns rinklia-

Buvo laikai, kada 
nistų Partija buvo 
nepopuliari, kada apie 
veiklą darbininku gerovei 
kėdavo kalbėti patylomis, 
si apie koki prasikaltima.

Tie laikai praėio. šiandien 
nartiin yra pri n až i n ta greta 
visu kitu pnrtiin. Komunistu 
kandidatai išstatomi ant balo
to Jie iau įsileidžiami val
džios istaio’osna ir aukštai 
p-erbiami. kaino navvzdingi 
darbuotojai. Komunistu dar
bai dabar dirbami 
virai.

RuFniūčio d. 5 
mis no .visa miestą
va Komunistu Partijos kandi
dato Peter V. Cacnhione kam
pan i i ai paremti. Ji,c- kandida
tuoja i Miesto Tarvbos narius 
Oouncilmaniis). Pereitais ta- 
rvbininku rinkimais jis gavo 
virš 41.000 balsu ir tik 350 
balsu betrūko iki išrinkimo. 
Bronklvniečiai darbimiasi, kad 
jis šiemet būtu išrinktas. Jūs 
p-alite nadėt ji išrinkti. Paim
kite dėžute narinkt atiku. Ku
riomis bus leidžiama literatū
ra. Su jomis galima rinkt vi
sur. nes miesto valdžios vra iš
duota leidimas, 
negalima 
natvs.

Dėžutes 
vės” salei
Kuopos narius.

Lietuviams Komunistams
Liet. Kom. 5-tos kuopos la

bai svarbus susirinkimas įvyks 
šį pirmadienį, rugpjūčio 7-tą, 
8 vai. vakaro, “Laisvės” salėj. 
Visi nariai būkite.

Valdyba.

kuriem
rinkt, paaukokite

raunamos “T.ais- 
ras Lietuvių Kom.

Majoras Maršuosiąs Fede
racijos Parade

Rugpjūčio 12-tą čionai įvyks 
Amerikos Darbo Federacijos 
Hew Yorko valstijos konvenci
ja, kurios proga bus didžiulis 
unijistų paradas. Majoras La
Guardia esąs kviečiamas vado- 
vaut paradui. Manoma.

Sveikina iš Atostogų
Antanas ir Aldona 

jaunavedžiai, sveikina 
čius iš Pocono Kalnų, 
du atostogauja.

—o—
Lilija Kavaliauskaitė svei

kina iš Montreal, Canada. 
Mes iš ten šiandien laukiame 
daugiau žinių, Lilija.

Sinkai, 
1 a isvie

kui* į i e-

pavienių 
p;’ darau 
krajavus 
paveiks- 
su amc- 

Rei-

S
I
5
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IGNAS SUTKUS
492 GRAND ST.

■

3
KAMPAS HOOPER ST

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai. Kiekvienas kambarys turi 3 
langus, visada šiltas vanduo. Kam
bariuose yra pečiai, galima pasiga
minti valgyti. Kreipkitės 235 So. 91 b 
St., kampas Havemeyer St., Brook
lyn, N. Y.

(182-184)

REIKALINGAS senyvas žmogus dir
bti ant farmos aplink namus. Darbas 
vasarą ir žiemą. Dėl platesnių infor
macijų kreipkitės F. Bokaitis, R.R. 2, 
Collinsville, Ill.

(182-183)

C. BROOKLYN
LDS 46 kp. mėnesinis mitingas 

bus trečiadienį, rugpjūčio-Aug. 9 d., 
7:30 vai. vak., 76 Hudson Avc. (pas 
drg. P. Burncikį). Visi nariai būkite 
laiku. Valdyba.

(183-185)

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)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tol.: STagg 2-3842

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių- grupių ir 

Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais.
kalui esant ir 

fi p a d i d inu tokio 
' dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway512

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

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barbenai

Lietuviu Restaurantas
BAR ir GRILL

Mine

IfiquorG

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.

LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite 1
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

Tel.
Ev. 4-8041 

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

PASAULINĘ PARODA

S
s
I
s
5
S
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Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

3
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Lietuvių Kuro Kompanija
> (DEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JOSŲ 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. T.

Telefonas EVergreen 7-1661

D’ORAZIO KRAUTUVĖSE
REFRIGERATOR BARGAINS

(Šaldytuvai Nužemintom Kainom)
$9,50 už jūsų seną šaldytuvą (ice 
box), nepaisant kaip senas ar ma
žas jis būtų, nežiūrint, kad ir už

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 išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 į 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.

Namų Rakandų Krautuvė
AND

Fairview Restaurant & Bar
Pasaulinių Forų

Telephone: Havemeyer 9-9115<Bh

Vieta mašinom pastatyt, ši įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bn- 
dlnko, arti Corona entrance i forus.

110-62 Corona Ave.

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

CORONA, L. L, N. Y.

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673




