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Paskutiniam katalikų;

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“L a i s ves” paramai. 
Jie yra didelė atirama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

“Garso” numeryj angliška
me skyriuje rašo tūla Ona 
Aksomaitis. Matyt, Onutė 
tebėra jaunuolė. Gerai, kad 

‘ imasi už plunksnos .
Deja, vargšė nušneka la

bai gražią netiesą. Šį savo 
straipsnį ji užvadinus: 
“Lietuva gelbsti farmeriam 
įsigyti turtą; Sovietai juos 
siunčia Sibiran.” Ji žinanti, 
būk Sovietai Sibiran prie 
“verstino darbo” esą išsiun
tę visus penkius milionus 
valstiečių!

Tuo tarpu Lietuvoje vals- ;kos armijos lėktųvas-bom- 
tiečiai tikrai rojiškai gyve- įbininkas, nukrito ir eksplo- 
ną!
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ŽUVO VIENUOLIKA AMERIKOS KARI
NIU LAKŪNU DVIEJOSE ORO 
NELAIMĖSE, LAIKE PRATIMŲ

Langley Field, Virginia.

I nuo žemės, didelis Ameri-

Gen. Franco Slapta 
Sušaudė Daugelį 

Savo Kritikų

—o—
Gal Onutė dar ir kryže-/ 

lį ant kaklo pasikabinus ne
šiojasi. Gerai. Tas reiškia, 
kad ji gera katalikiška mer
gaitė. Bet, jeigu mes ne
klystame, tai Kristus mokė! 
žmones būti teisingais, pa
doriais. /

—o—
Dar vienas geras dalykas) 

su Rooseveltu, tai kad jis 
liaudies priešų nevynioja į 
vatą. Tai kas, kad jie De
mokratų Partijos žmonės, 
kaip ir Rooseveltas? Jie ei
na vienu keliu, Rooseveltas 
kitu. Jie “reakcionieriai” ir 
“toriai.”

Rooseveltui su jais esą 
nepakeliui. Jeigu vienas iš 
tų sutvėrimų būtų Demo
kratų Partijos nominuotas

davo. Sudegė du oficieriai, 
keturi pus-oficieriai ir trys 
eiliniai lakūnai.

Sakoma, jog nelaimė įvy
ko todėl, kad sustojo vie
nas orlaivio motoras.

Šis bombininkas skrido į 
karinius pratimus-manev- 
rus.

San Diego, Calif. — Nu
krito ir eksplodavo Ameri
kos laivyno lėktuvas. Su 
juom sudegė vienas atsar
gos oficierius ir vienas ka
reivis lakūnas. Jiedu darė 
kulkasvaidžių šaudymų 
pratimus ore.

Gibraltar. — Ispanijos fa
šistų karininkai, savaitė at
gal, slapta sušaudė daugelį 
žmonių vien už tai, kad tie 
žmonės kritikavo kai ku
riuos žingsnius generolo 
Franco valdžios. Jie buvo 
sušaudyti Algeciras mieste 
pirm auštant.

Smarkiai bruzda gyven
tojai prieš Franco diktatū
rą pietinėje Ispanijoje.

Sovietai Širdingai Pasi 
tiko Karinius Angly ir 

Prancūzų Atstovus
Londono mieste, Anglijos sostinėj, ant stulpų 
kalta užrašai “To the Trenches” (į apkasus), kurie 

parodo vietas pasislėpimui nuo orlaivių atakų.
Taip ruošiasi sutikti karą.

pri-

New York. — Manoma, 
kad vandenyne žuvo du 
newyorkieciai lakūnai Loeb 
ir Decker, beskrisdami į Ai
riją.

i prezidentus 1940 metais, / n; JX' . • T„ I „ „.. 
tai Rooseveltas su jo kandi-^DHlZldllSl JUgUSldVŲ

Manevrai Apsigynimui
* ' tai 

datura nieko bendro netu
rėtų.
1 — 1 T • J Nuo Italijos ir Naziųkė savo laiške Jauniems^ 
Demokratams, kurie šiuos 
tarpu Pittsburghe laikoj 
konvenciją. t

—o—
Kol tik buvo reikalas flir

tavimo tarpe Vengrijos ir 
Vokietijos, tol viskas ėjo 
gana sklandžiai. Bet dabar 
eina aktualus pasiruošimas 
karui. Hitleris reikalauja 
nuo Horthv apčiuopiamos 
paramos fašistu “ašiai.” 
Vengriios diktatorius svy
ruoja. Hitleris grūmoja.

Panašioj dilemoj atsidū
rė ir Jugoslavija. Ir jos ne
priklausomybė atsidūrė ant 
šakių.

—o—
“Ot,” sako mums 

politiniai oponentai, 
norite, kad visi žmonės bū
tų komunistai, o visas pa
saulis priimtų komunizmą.”

Jie tai skaito mūsų dide
liu prasižengimu.

Bet tai nėra joks prasi
žengimas. To juk trokšta 
kiekvieno judėjimo nuošir
dūs žmonės.

Argi katalikų bažnyčios 
nuoširdūs pasekėjai ne
trokšta, kad visi žmonės 
būtų katalikais ir kad visas 
pasaulis pripažintų tik ka
talikišką tikėjimą? Va gi, 
skaitau laikraščiuose, kad 
katalikų galvos mano, jog 
net Chinijoje pasidarius 
puiki dirva katalikizmui 
plisti ir todėl katalikų baž
nyčios vyriausybė rengiasi 
užplūsti tą šalį didele armi
ja savo misionierių.

Nė kiek ne geriau su 
mūsų broliais socialistais. 
Aš dar nemačiau nei vieno 
nuoširdaus socialisto, kuris

mūsų
“jūs

JAUNIEJI DEMOKRATAI KARI
PRITARIA TREČIAI ROOSEVEL
TARNYBAI KAIPO PREZIDENTO

/ s p a nijos Fašistai 
Urmu Stato Tvirto

ves pries F r and ją

Hendaye, Franc.-Ispani- 
jos pasienis. — Ispanų fa
šistų. valdžia dideliu smar
kumu stato tvirtoves palei 
Franci jos rubežių. Statyba 
visais garais varoma po ko
manda Vokietijos inžinie
rių. Į tvirtovių darbus pa
jungta ir tūkstančiai buvu
sių Ispanijos respublikos 
kareivių, kaipo belaisviai.

Svarbus {statas Naudai 
Ateivių, Slapta Įvažia

vusių į Ameriką

Belgrad, Jugolsavija. — 
Jugoslavų valdžia šaukia 
šimtus tūkstančių atsargi
nių kareivių (rezervistų) į 
didžiausius manevrus tos 
šalies istorijoj. Manevruose 
darys karinius pratimus 
pusė miliono reguliarės ar
mijos ir atsarginių.

Šie Jugoslavijos manev
rai bus daromi provincijoj 
Slovėnijoj, gulinčioj tarp 
Vokietijos, Austrijos ir Ita
lijos prieplaukų miestų Fiu- 
mes ii’ Triesto. Tais mane
vrais Jugoslavija rengsis 
apsigint nuo Vokietijos ir 
Italijos.

Paskutiniu laiku Jugosla
vija atmetė Hitlerio ir Mu- 
ssolinio reikalavimą, kad 
Jugoslavija laikytųsi “pa
lankaus bepusiškumo” Vo
kietijai ir Italijai busima
jame kare. Hitleris ir Mu
ssolinis gi reikalavo štai 
kokio “bepusiškumo:”

“Laisvai praleist Vokieti
jos ir Italijos .armijas per 
Jugoslaviją ir duot naziams 
ir Mussoliniui kontroliuot 
Jugoslavijos g e 1 e žinkelius 
ir pramonę laike karo, taip 
pat leist Vokietijai ir Itali
jai tuo laiku naudot Jugo
slavijos maistą ir medžia
gų šaltinius.

netrokštų matyt visus žmo
nes socialistais.

Labai žymūs socialistų 
vadai yra įsitikinę, jog ir 
kapitalistus jie kada nors 
padarys socialistais!

Tai koks čia nusidėjimas 
komunistams trokšti maty
ti jų idėjas visur skelbiant 
ir prigyjant?

'‘n* T

Maskva. — Atvyko An
glijos ir Francijos kariniai 
pasiuntiniai tartis su Sovie
tų apsigynimo viršininkais, 
kaip tos trys šalys turėtų 
išvien veikti, jeigu Hitleris 
ir Mussolinis pradėtų karą.

Sovietų armijos ir laivy
no atstovai . šiltai pasitiko 
pasiuntinius Anglijos ir 
Francijos. Turkijos atstovy
bės karinis narys sykiu su 
Sovietų karininkais taipgi 
sveikino valdiškus svečius 
iš Anglijos ir Francijos. 
Bet jokios kitos šalies at
stovai nedalyvavo pasitiki
me tų anglų ir francūzų.

Galva šios Anglų karinės 
misijos admirolas R. P. E. 
Erle-Drax ir pirmininkas 
Francūzų karinės misijos 
generolas J. Ed. Doumenc 
tuo jaus atsilankė pas Sovie
tų komisaru pirmininką 
Viačeslavą Molotovą.

Vakare buvo iškeltas ban- 
kietas kariniams Francijos 
ir Anglijos pasiuntiniams 
Spiridonovkos Rūme, buvu
siame palociuje Rusijos 
“cukraus karaliaus” Moro
zovo. Šiame pokilyje svečių 
priėmėjas-šeimininkas buvo 
Sovietų maršalas Kl. Voro- 
šilovas, apsigynimo komisa
ras.

Chinai Bomba Sunaikino 
Japonų Laivų Rūmą

Shanghai, Chinija, rugp. 
13. — Dvejų metų sukakty
je nuo Japonijos karo pra
džios prieš Chin ją, chinai 
numetė didelę bombą nuo 
vieno apartmentinio namo 
stogo žemyn ant rūmo ja- 
ponijkos laivų kompanijos. 
Bomba sunaikino tą rūmą 
ir sužeidė 11 žmonių.

Jaunieji Demokratai savo 
suvažiavime Pittsburghe 
priėmė rezoliucijas, kad 
1940 metų rinkimuose jie 
rems tik ištikimus prezi- 
dendui Rooseveltui kandi
datus.

Italijos ir Nazių Ministerial Taria- 
si Apie Žygius Danzigui Užimti
Salzburg,' Vokietija. — 

Šičia atvyko Italijos užsie
ninis ministeris G. Ciano ir 
tariasi su Vokietijos užsie
niniu ministeriu J. von Rib- 
bentropu svarbiausiai apie 
Danzigą. Manoma, kad Hit
leris neužilgo darys kokį 
žingsnį dėlei Danzigo pri
jungimo prie Vokietijos.

Su Anglijos Pritarimu
Munich, V o kieti j a. — 

Tautų Lygos komisionierius 
Danzigui, prof. K. J. Bruc- 
khardt atvažiavo į Muni- 
chą, “antrąją” Hitlerio sos
tinę. Jis čia atvyko su “ty
liu” Anglijos pritarimu — 
duot žinių Hitleriui, kaip 
dalykai stovi Danzige san- 
tikiuose su Lenkija.

Tuo pačiu laiku sugrįžo 
iš Danzigo į Munichą Al
bertas Foersteris, Danzigo 
nazių galva. Jis bus pata
rėjas užsieniniams ministe-

riams Vokietijos' ir Italijos, 
kokiu būdu prijungt Danzi
gą prie Vokietijos.

Berlin. — Nazių laikraš
čiai vis smarkiau rėkia apie 
tariamus Lenkijos “žiauru
mus,” daromus prieš vokie
čius. Radio kursto karinį 
gyventojų ūpą prieš Lenki
ja.

Naziai stengiasi įtraukt 
Vengriją į karo sutartį 
prieš Lenkiją.

Planai prieš Rumuniją
Neoficialiai pranešama, 

jog Vokietijos ir Italijos už
sieniniai ministerial svars
to ir bendrą abiejų šalių žy
gį prieš Rumuniją. -

Pusiau-valdiškas nazių 
atstovas pareiškė, kad “tuš
čių šnekų nebūsią.” Sako: 
“Bus dalykai ištirti, pada
rytas sprendimas, ir tada 
jau bus veikiama.”

Antradienį Sustreikuos Pie
niniai Farmeriai

Didžiulis Darbo Federacijos 
Paradas New Yorke

Utica, N. Y. — Pieninių 
Farmerių Unija nutarė su- 
streikuot šį antradienį dau
giau kaip šimte apskričių. 
Tai todėl, kad pieną supir- 
kinėjančios kompanijos at
metė tų farmerių reikalavi
mą mokėt nemažiau kaip 
po $2.35 už kiekvieną šim
tą svarų pieno laike rug
pjūčio, rugsėjo ir spalių 
mėnesių. Unijos atstovai 
taipgi nubalsavo tol ne- 
pardavinėt kompanijom 
pieno, kol jos pasirašys 
bendrą sutartį su šia far
merių unija.

New York. — CIO unijos 
čiame mieste žada pinigi
niai remt pieninių farmerių 
streiką.

New York. — šeštadienį 
maršavo apie 120 tūkstan
čių unijistų darbininkų, pri
klausančių Amerikos Dar
bo Federacijai. Paradas 
prasidėjo nuo 15-tos gatvės 
ir traukė Fifth Avenue, iki 
praėjo Centralinį Knygyną, 
tarp 41 ir 42 gatvių. Mar
šavo nuo 10 vai., dieną iki 
9:30 vai. vakare.

Parado priekyje važiavo 
Wm. Green; prezidentas 
Amerikos Darbo .Federaci
jos. Parade dalyvavo ir 
New Yorko majoras La 
Guardia su Lakūnų Unija, 
kaipo buvęs lakūnas. Be- 
maršuojant, 178 “benai”-or- 
kestrai nuolat grieže.

Nuo pagrindų priekyje 
Generalinio Knygyno stebė- dia.

HYDE PARK, N. Y. — 
Prezidentas Rooseveltas sa
vo parašu užgyrė kongreso 
tarimą, kad ateiviai, kurie 
slaptai įvažiavo į Jungtines 
Valstijas tarp 1921 m. bir
želio 3 d. ir 1924 m. liepos 
1 d., gali išsiimt Amerikos 
pilietybės popieras. Taigi 
tas kongreso tarimas jau li
ko nauju įstatymu.

Pagal senąjį ateivybės 
įstatymą, tegalėjo tapt 
Amerikos piliečiais tik tie 
slaptai įvažiavusieji atei
viai, kurie pirm 1921 m. bir
želio 3 d. neteisėtai atvyko 
į Jungtines Valstijas.

Taigi naujasis įstatymas 
duoda dar trejus metus lai
ko naudai ateiviu, nelega
liai atvvkusių į šią šalį. O 
tokiu slantu ateiviu tarn 
1921 ir 1924 m. vasaros juk 
buvo tūkstančiai.

Dabar, jie lieka teisėtais 
Amerikos gyventojais ir ga
li tapt jos piliečiais.

Patarimus apie pilietybę 
tokiem ateiviam galima 
gaut raštinėje Amerikinio 
Komiteto dėlei Sveturgįmių 
Apsaugos, šiuom adresu:

American Committee for 
Protection of Foreign 
Born,

Room 1505, 79 Fifth Ave
nue, New York City.

Madrid. — Fašistų polici
ja čia areštavo pirmininką 
Anglų Prekybos Rūmo C. 
Clavtoną Ray ir kelis kita
taučius, kad jie šnekėjo 
prieš gen. Franco.

jo paradą valstijos leite
nantas gubernatorius Po- 
letti, majoras La Guardia 
ir Darbo Federacijos vadai.

Paradas buvo suoruoštas 
pagerbt New Yorko Valsti
jos Darbo Federacijos su
važiavimą, kuris atsidarys 
šį antradienį, Commodore 
viešbutyje. Suvažiavime, be 
kitų, kalbės senatorius Wa
gner ir majoras La Guar-

Pittsburgh, Pa. — Visi 
delegatai Jaunųjų Demo- : 
kratų Suvažiavimo sustojo 
ir delnų plojimais ir šauks- į 
mais karštai sveikino sena- />' 
toriaus J. Lee’o kalbą, kur Z 
jis reikalavo, kad Roosevel
tas vėl kandidatuotų į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus, trečiai tarnybai.

“Amerikos žmonės, nori, 
kad Rooseveltas būtų iš
rinktas trečiai prezidento 
tarnybai, ir dėl to negali 
būt jokios abejonės,” sakė 
senatorius Lee.

Panašioj dvasioj kalbėjo 
už Roosevelto Naująją Da
lybą ir senatoriai A. Bark
ley, Jackson, J. Guffey ir 
P. V. McNutt, ir juos taip
gi entuziastiškai sveikino 
10 tūkstančių jaunųjų de
mokratų delegatų beveik iš 
visų valstijų.

A. W. Williams, galva 
Nacionalės Jaunimo Admi
nistracijos, sakė, kad Roo
sevelto valdžia daug dau
giau norėjo padaryt naudai 
darbo žmonių, bet negalėjo 
(nes atžagareiviai demo
kratai išvien su republiko- 
nais kongrese, tarnaudami 
Wall Stryto kapitalistams, 
statė 
prieš 
mus).

visokiausias kliūtis 
prezidento sumany-

Anglija Jau Atiduoda 
Japonam 4 Chinus Po

litinius Pabėgėlius
London. — Anglijos val

džia jau sutiko atiduot ja
ponams keturis chinus poli
tinius pabėgėlius, kurie iki 
šiol turėjo prieglaudą An- ‘ 
glų Koncesijoj Tientsine.

Japonai kaltina tuos chi
nus kaip užmušėjus vieno 
chino, kuris tarnavo japo
nam kaipo muitų valdinin
kėlis. Šie keturi chinai bus 
teisiami kariškame japonų 
teisme, ir jiems gręsia gal
vų nukirtimas.

“Antausis Anglijai”
Tokio. — Kad Anglija iš

duoda japonam keturis chi
nus politinius pabėgėlius,*' | 
tatai Japonija skaito “diden* 
liu sau laimėjimu.” Japonų 
laikraščiai džiaugiasi, kad 
Japonija, priversdama An
gliją atiduot tuos chinus ja* 
ponam, “kirto smūgį Angli
jai į patį veidą.”

' Hamilton Fish, republi- 
konas Amerikos kongres- 
manas, dabar vieši Berlyne 
ir būtinai nori pasimatyt ir 
pasikalbėt su Hitleriu.

Meksikos valdžia apgy
vendina 2,000 pabėgėlių iš 
Ispanijos kaip žemdirbius.

ORAS 
Šilta ir dalinai apsini;
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Talka ar Karas?

Bet
pa
ims

Danzigo srity j susidarė naujas pasau
linio karo pavojus. Danzigo miesto sa- 
vivaldyba, kuri yra nazių rankose, buvo 
pradėjus laužyti sutartis su Lenkija ir 
ruošėsi paskelbti, kad Danzigą ir jo te
ritoriją prijungia prie Vokietijos. 
Lenkijos valdžia kiečiau paspaudė, 
grūmojo, kad “Lenkijos kanuolės 
kalbėti,” jeigu naziai ir toliau taip
sis, o lenkų armijos vadas maršalas 
Smigly-Rydz savo kalboj tiesiai karu pa
grūmojo. Tada Danzigo senato galva 
Arthur Greiser nusileido. Žinoma, tai 
buvo padaryta su Hitlerio žinia.

•Bet tuo kartu Hitleris sumobilizavo 
nuo 2,000,000 iki 2,500,000 armiją, pa
traukė ją linkui Lenkijos pasienio, baigia 
nutiesti plentą prie Jablonka perėjimo 
per Karpatų kalnus, ruošiasi prie užpuo
limo ant. Lenkijos iš trijų pusių—pietų, 
vakarų ir šiaurių. Pas Hitlerį buvo nu
skridęs Danzigo nazių vadas Albert 
Foerster tartis. Ir kada Foerster sugrį
žo atgal į Danzigą, tai jis pasakė kalbą, 
kurioj sakė, kad Hitleris prižadėjo pa- 
gelbą, šaukė, kad “Danzigas greitai bus 
laisvas.” Reiškia, naziai ruošiasi prie ka
ro avantiūros.

Ką Lenkai Sako?

Korespondentas John Gunther turėjo 
pasikalbėjimą su Lenkijos užsienio mi- 
nisteriu pulk. Joseph Beck. Beck labai at
sargiai kalbėjo, kiekvieną žodį apmąsty
damas, o jo asmeniškas sekretorius gra
fas Michal Lubiansky greitraščiu nuraši- 
nejo. Beck įrodinėjo, kad Lenkija ne-v 
nori karo, kad ji nori taikiai sugyventi, 
kad naujas pasaulinis karas būtų baisi 
katastrofa Europai.

Kas dėl Danzigo, tai Beck sakė, kad 
jis būtinai reikalingas Lenkijai, kad Len
kija seka kiekvieną nazių pasijudinimą. 
Tada korespondentas pastatė klausimą: 
Ar jūs sutinkate, kad dabar Danzigas 
yra opiausias klausimas Europoj?

—Žinoma,—atsakė Beck.—Dabartinės 
Danzigo problemos yra Europos proble
mos.

Ir toliau Beck nurodė, kad jis kovo 28 
dieną jau davė atsakymą, kaip Danzigo 
klausimas turi būti išrištas. Tada Beck 
sake, kad vokiečiai turi pilną galimybę 

’ vystyti ten savo kultūrą, bet Danzigas 
ekonominiai turi būti surištas su Lenki
ja, nes jis yra jos vartai į jūras.

Geri Santikiai su Sovietais
.JT !

Korespondentas klausė apie Slovakiją, 
bet iš Becko nieko rimto negavo. Kartą 
net pareiškė: “Geriau jūs to paklauskite 
Berlyne.” Tada Gunther užklausė, kokie 
Lenkijos ir Sovietų Sąjungos santikiai. 
Pukininkas Beck atsakė:

“Neturime užmiršti, kad Lenkija ir 
Sovietų Sąjunga yra kaimynai ir todėl 
tarpe Lenkijos ir didžiulės Sovietų ša
lies santikiai turi didžiausios reikšmės. 
Mes rūpinamės, kad tarp mūs santikiai 
vystytųsi geron pusėn. Mes didžiuoja
mės, akyvaizdoj to fakto, kad tarpe Len
kijos ir Sovietų 1920 metais buvo karas, 
o dabar mes gražiai sugyvename ir aš

turėjau garbę pasirašyti su Sovietais ne
puolimo sutartį, kuri yra labai didelės 
reikšmės.”

Užklausus Becko, ką jis mano apie 
Anglijos-Franci jos ir Sovietų derybas, 
jis sakė, kad tai didelės svarbos daly
kas, kad po pavergimo Čechoslovakijos 
ir Klaipėdos turėjo didžiosios valstybės 
ką daryti. Kas dėl Anglijos ir Franci- 
jos.sutarčių su Lenkija, pagal, kurias 
pirmosios pasižadėję Lenkijai pagelbą 
atsitikime karo, tai Beckas labai jas 
įvertino ir reiškė pilną pasitikėjimą, kad 
jos talkininkės nepaliks vieną Lenkiją. 
Tokia, tai yra padėtis abiejose pusėse.

Kas gi Yra Danzigas?

Danzigas yra Baltijos Jūrų prieplau
ka, jis guli ant didžiulės Vislos upės žio
čių, kuri yra vienatinis Lenkijos didelis 
vandens kelias. Po pereito Pasaulinio 
Karo Danzigas paskelbtas nepriklauso
mu miestu. Jis turi savivaldybą. Jo plo
tas užima 754 ketvirtainiškas mylias ir 
turi 425,000 gyventojų. Gyventojai dau
giausiai vokiečiai, nors praeityj miestas 
buvęs lenkų. Lenkijai pavesta tvarkyti 
muitinė, prieplauka bendrai su miesto 
atstovais, ekonominiai reikalai ir t.t. Per 
Danzigą apie 70 procentų visų Lenkijos 
prekybos tavorų preina.

Danzigas, tai nėra vienatinė Lenkijos 
prieplauka. Į vakarus nuo jo yra Len
kijos Koridorius, kuris išvestas per bu
vusią Vokietijos žemę, kuris vadinasi 
Pomorže, o jo gale yra lenkų karinė Gdy
nės prieplauka. Bet jeigu Hitleriui pa
vyktų pasiimti Danzigą, tai jis paskui 
siektų išgrųsti Lenkiją ir iš koridoriaus.

Vokietija ir Lenkija

Lenkija užima 150,800 ketvirtainiškų 
mylių plotą ir turi 34,000,000 gyventojų. 
Lenkijos armija buvo 300,000 ir apie 2,- 
000,000 rezervų, bet dabar turi po gink
lu per 1,000,000. Manoma, kad karo me
tu ji gali pastatyti iki 6,500,000 armiją. 
Ji turi 1,440 karo orlaivių, kuriuos pati 
namie gaminasi. Mūšio ir bombanešiai 
yra pusėtinai greiti ir turi apie 25,000 la
kūnų. Lenkija turi virš 1,000 tankų, ka
ro ginklų ir amunicijos fabrikus ir žalių 
medžiagų.

Vokietija po to, kaip pavergė Austri
ją, Čechoslovakiją ir Klaipėdą užima 
apie 250,000 ketvirtainiškų mylių ir turi 
per 80,000,000 gyventojų. Didėlė dalis 
gyventojų nepasitenkinus nazių režimu 
ir laukia progos sukilimui. Vokietijos 
fašistų armija yra arti 3,000,000 ir,apie 
tiek rezervistų. Nazių Vokietija gali pa
šaukti tarp 10 ir 12 milionų vyrų į ar
miją, bet didžiuma nebuvę armijoj ir ka
rinio žinojimo neturi. Todėl naziai su
prasdami tą ir silpnumą savo žaliadaik- 
čių srityj, ekonominiame ir politiniame 
gyvenime, ruošiasi greitais, skaudžiais 
smūgiais nugalėti savo priešą. Jų armi
ja moderniškai apginkluota, turi daug 
kanuolių, kulkasvaidžių, gerus susisieki
mo kelius, virš 4,000 tankų ir apie 5,000 
ar 6,000 karo lėktuvų.

Vokietijos naziai apsupa Lenkiją iš 
trijų pusių ir todėl mano su ja greitai 
apsidirbti, pirm, negu jai ateis pagelba iš 
Francijos ir Anglijos. Bet ir Lenkija tu
ri progų. Jos karo štabas dirba tam, kad 
pat pradžioj karo supliekus nazius Ry
tų Prūsijoj, užėmus ją ir tokiu būdu pa
naikinus pavojų šiaurių pusėj. Ir jeigu 
Lenkija gautų pagelbą iš Sovietų Sąjun
gos, tai tada karo reikalai pasikeistų jos 
naudai.

Ant jūrų Vokietija už Lenkiją daug 
galingesnė, bet žinant Francijc^ ir An
glijos laivynus, tai ten Lenkijai pavo
jaus nėra. Ir abelnai, Lenkija yra stip
ri, galinga, gali ne tik priešintis, bet su 
kitų šalių pagelba ir l^arą laimėti. Bet 
klausimas, kas darosi už kulisų? Čecho- 
slovakija irgi buvo galinga, o naziai ją 
paėmė be šūvio, nes Anglijos ir Franci
jos valdžios išdavė. Išdavė ir pačios Če
choslovakijos valdonai savo kraštą.

Jau Anglijoj girdisi balsai, kad Lenki
ja galėtų atiduoti Danzigą, nes ji turi 
Gdynę. Matyti, kad tūli gaivalai dirba 
nazių naudai. Mums atrodo, kad Danzi
go klausimas vienaip ar kitaip greitai 
išsiriš. Jeigu jis bus atiduotas naziams, 
tai, atrodo, kad Lenkija eis prie pakriki
mo.

Armour & Co. darbininkai po streiko laimėjimo sudegina plakatus, kuriuos 
nešiojo streikuodami.

Paroda Lageryje
Didžiosios Prancūzų Revo

liucijos 150 metų sukakties 
proga, mūsų lageryje buvo 
atidaryta kelios rankdarbių 
parodos. Jose išstatyta visų 
čia esančių grupių ekspona
tai.

Islote “E” bene bus 
turtingiausia. Italai pasižymė
jo skulptūroje ir miniatūriškoj 
architektūroj. Pristatyta gra
žių pastatų su stilingom ko
lonom. Čechai pastate ištisus 
fabrikus su gclžkeliais, van
dentiekiais ir kitomis smulk
menomis; įvairių konstrukcijų 
gelžbetoniniai tiltai.

Rumunų skyriuje: pastaty
tas naftos šaltinio bokštas ir 
rodo sėmimo darbus. Paskui 
aukso kasyklos; stovi elektros 
stotis, aplink šią stotį keli fa
brikai. Viename įtaisyta lent
pjūve ii’ malūnas, kitame ma- 
šinų pagelba skaldo didelius 
akmenis ir iš jų išrankioja 
auksą. įdomiausia tai, kad 
šitą visą darbą gali matyti 
pats savo akimis, nes palei
dus iš “elektros stoties” sro
vę, visos mašinos pradeda 
veikt. Stebėtinas tas miniatū- 
rinis darbas, kame telpa tik 
puses kvadratinio metro plote 
ir gali sekti kiekvieno fabri
ko darbą. Prie visų šių pa
statytų namų, tiltų, fabrikų, 
siurblių, kasyklų ir kt. yra 
padaryti braižiniai. Kas rodo, 
kad visi darbai atlikti gerai 
nusimanančių žmonių : inži
nierių, technikų, architektų, 
skulptorių ir kt.

Bulgarai, jugoslavai, grai
kai ir armėnai pasižymi ir 
liaudies mene. Išausta ir iš
siuvinėta įvairių kilimų, gra
žių tautiškų rūbų, išpaišyta 
daugybė savo krašto vaizdų.

Daug išleista ir leidžiama 
biuletinų su piešiniais ir foto
grafijomis; be to, yra leidžia
ma technikos žurnalai su brai
žiniais ir įvairiomis formulė
mis, kas rodo, kad žmonės 
galvoja, rašo, mokinasi ir 
dirba.

įsi of ės “G” parodoje da
lyvauja lenkų, lietuvių, latvių, 
portugalų ir “ain nacionali- 
dad” (be tautybės) grupių 
eksponatai.

Lietuvių skyriuje, tarp ki
tų smulkių dalykų, yra pa
dirbtos miniatūrinės naminės 
staklės,’ naminės rankinės gir
nos, mintuvai ir almanachas. 
Staklėse užmesta ir jau galas 
išausta marginių francūzų vė
liavos spalvomis. Be to, pla- 
katas-ųasveikinimas D. F. R. 
sukakties proga francūzų tau
tai, su V. Kudirkos ir J. Že
maitės atvaizdais ir žuvusiųjų 
Ispanijoj lietuvių pavardėmis.

Pas portugalus ant gelžke- 
lio bėgių pastatytas garvežis. 
Garvežis, kaip garvežis, su 
tenderiu ir anglim stovi prie 
vandens bokšto ir -pilasi sau 
vandens. Toliau stovi karo

laivas su “didžiulėm” patran
kom ir torpedom.

Kiek anksčiau atidaryta is
panų lakūnų paroda, kur pa
rodyta įvairių aeroplanų mo
deliai su .visais braižiniais: 
bombanešiai, naikintuvai, 
žvalgybiniai ir keleiviniai lėk
tuvai.

Visų šių pagodų miniatūri- 
niai eksponatai padaryti iš. . . 
konservu dėžučių, šakaliu ir 
skudurų; visi statybos darbai 
atlikti iš čia pat pasigamin
tų plytelių. Skulptūros daly
kai nulipdyti .iš mišinio mo
lio ir duonos; medžio darbai 
atlikti su sulūžusiais lenkti
niais peiliukais (nes dideli ir 
geri peiliai skaitomi ginklu,

jie atimti iš mūs). Jokių 
įrankių neturime.

Tas rodo, su kokia kantry
be ir pasišventimu tokiose 
blogose sąlygose yra tas vis
kas pasiekiama, kad mūsų tar
pe yra įvairių specialistų, me
nininkų ir kvalifikuotų darbi
ninkų, kurie nori savu darbu 
parodyti, ką mokam, ką ga
lim.

Mūsų lagerio darbais susi
domėjo laisvėje esantieji drau
gai ir organizacijos; sumanė 
atidaryti parodą Pau ir pro
jektuoja perkelti net į Pary
žių. Kaip Ispanijoj mokėjom 
ginklą vartoti, taip dabar no
rim dirbti ir savo darbu pri
sidėti prie produktingo darbo 
laisvėje, o ne merdėti šiuose 
lageriuose. A. S.

(Iš “Už Vielų“)

GINKIME SAVO KRAŠTU!
Prieš Fašistinę Agresiją ir 
Jos Talkininkus! Ginkime 

Savo Krašto Nepri
klausomybę

Rugpjūčio 1 d. — tarp
tautinę kovos prieš imperia
listinius karus dięjną —šiais 
metais mes minim prasidė
jusio ir vis besiplečiančio 
antrojo imperialistinio ka
ro sąlygose. Už šitą karo 
užsiliepsnojimą visa atsa
komybė tenka buržuazinėm 
“demokratinėm” šalim, ku
rios, iškėlusios apgaulingą 
“taikos bet kuria kaina” šū
kį, leido agresingosioms fa
šistinėms valstybėms pa
grobti eilę valstybių, tebe- 
plėšti Chiniją ir ruoštis 
naujiems užgrobimams. Ta
čiau, iš kitos pusės, šitų 
skaudžių pamokų išdavoje, 
sustiprėjo įvairių kraštų 
visuomenės judėjimas prieš 
agresiją, kuris privertė sa
vo vyriausybes tartis su So
vietų Sąjunga antiagresijos 
frontui sudaryti. Nors tas 
frontas dar nesudarytas, 
bet jau pats derybų faktas 
privertė kiek aprimti fašis
tinius agresorius. Tuo tar
pu buržuazinių kraštų re
akcingi sluoksniai deda pa
skutines pastangas, kad su
trukdyti antiagresijos fron
to susidarymą, mėgindami 
už tai kaltę suversti Sovie
tų Sąjungai. Bet progresy
vioji visuomenė šiandien 
dar labiau stiprina kovą 
prieš tolimesnį savų kraštų 
buržuazij os kapituliavimą 
fašistinių agresorių atžvil
giu ir reikalauja iš savo 
vyriausybių nedelsiant su
daryti nuoseklų, nežinantį 
jokių svyravimų, antiagre
sijos frontą, kurį siūlo So
vietų Sąjunga — šitas vie
nintelis taikingosios žmoni-

jos ramstis kovoje prieš ag
resiją.

Ir kokiu šlykščių savo 
kraštų inteiesų išdavimu 
dvokia Pabaltės, tame skai
čiuj ir Lietuvos buržuazijos 
staugimas prieš Sovietų Są
jungos siūlomas garantijas 
šitoms mažoms valstybėms 
apginti nuo fašistinių agre
sorių! Nors kiekvienam aiš
ku, kad Sovietų Sąjungai, 
tiek iš jos ginamo tautų 
laisvės principo, tiek iš sa
vo šalies saugumo interesų, 
gyvybiniai rūpi apginti ši
tų kraštų neitralitetą ir jų 
nepriklausomybę nuo besi
kėsinančių į tai agresorių, 
tačiau buržuazija, nuo re
akcionierių iki vadinamų 
demokratų, apgaulingai no
ri įtikinti savo kraštų liau
dį, kad Sovietų Sąjunga čia 
turinti imperialistinių tiks
lų. Bet šitais šmeižtais jai 
neapgauti Pabaltės ' tautų, 
kurios iš savo patyrimo ži
no, kad Sovietų Sąjunga 
stovėjo ir tebestovi šitų 
kraštų nepriklausomybės iš
laikymo sargyboje.

Lietuvos liaudis taipgi ži
no, kad joks lindimas po 
šluota nepasaugos mūsų 
Lietuvos nuo fašistinio už
puoliko, kaip jokios nuolai
dos neapsaugojo Klaipėdos 
krašto nuo hitlerinės oku
pacijos. Štai dėl ko Lietu
vos liaudis turi reikalauti 
iš savo vyriausybės paremti 
siūlomas garantijas Pabal
tės kraštams ir pasirūpinti 
gauti tokių garantijų pačiai 
Lietuvai.

Garantijų jėga bus stip
resnė, jei mes patys būsim 
pasiryžę gintis nuo agreso
rių. Lietuvos buržuazija, 
dėl savo siaurų klasinių su
metimų, neužtikrina Lietu-

vos nepriklausomybės apgy
nimo. Tiktai pati liaudis, 
įsitraukusi į visą apgyni
mo darbą, gali apginti sa
vo kraštą. Todėl mes šau
kiam Lietuvos liaudį vienin
gai pasmerkti vyriausybės 
grąžinimą tautininkų parti
jos monopoliją, prie kurios 
liaudis neturėjo jokio balso. 
Mes šaukiam kovoti už lais
ves visiems nepriklausomy
bės gynėjams dalyvauti ir 
dirbti šalies apgynimo dar- • 
be. Protestuokim prieš nau
jus liaudies suvaržymus ir 
naujus reakcinius žings
nius, prieš areštus, reika
laukim įvykdyti visos Lie
tuvos reikalaujamą politi
nių kalinių amnestiją, pa
gerinti ekonominę liaudies 
padėtį, ant kurios pečių už
dėtas visas ekonominių sun
kumų svoris, pagaliau, rei
kalaukim, kad dabar val
džios skelbia mas vadina
mas neitralitetas nebūtu v 
derinamas su hitlerinės Vo
kietijos interesais, kuri 
kasdien grąsina mūsų kraš
tui.

Šalin fašistinius agreso- > 
rius!

Tegyvuoja antiagresijos 
frontas!

Tegyvuoja Sovietų Sąjun
ga — taikos ir mažųjų tau
tų nepriklausomybės gynė
ja!

Tegyvuoja Lietuvos ne
priklausomybė !

Liet. Komun. Partijos 
Centro Komitetas.

1939 m. liepos 10 d. LKP 
CK spaustuvė “Spartakas.”

Amerikonas Rengiasi Aukš
čiausiai Skrist Francijon

' *

Washington. — Žymus 
amerikonas Howard Hugh
es rengiasi skrist iš Jungti
nių Valstijų į Paryžių taip 
aukštai, kaip dar niekas 
per vandenyną neskrido. Jis 
kreipėsi į orlaivininkystės 
valdybą, prašydamas leidi
mo tokiam skridimui.

Hughes turi vadinamą 
“Strato” orlaivį, tinkamą 
labai aukštam lėkimui. Tai 
keturių motorų orlaivis Bo
eing num. 307.

Pernai vasarą Hughes 
aplėkė apie žemės rutulį per „ 
91 valandą ir 14 minučių. »

Senat. Pepper Reikalauja • 
Roosevelto vėl Kandidatuot 

į Prezidentus

Pittsburgh, Pa. — Pa
žangus demokratinis sena
torius Pepper, kalbėdamas 
suvažiavime jaunųjų demo
kratų, reikalavo, kad Roo
se vėl tas 1940 metais turi 
vėl būt nominuotas į Jung
tinių Valstijų prezidentus.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas •

Gal jūs žinote ir galite 
atsakyti, kuris Amerikos 
universitetas yra turtin
giausias, tai yra, kuris turi 
didesnį “endowmentą?” Ma
no sūnus sako, kad tai yra 
Yale universitetas.

Skaitytojas.
Atsakymas

Berods bus Harvard Uni
versitetas, kuris randasi 
Cambridge, Mass. Harvard 
Universiteto endowmentas 
siekia virš 141 milioną do
lerių. Tuo tarpu Yale Uni
versiteto endowmentas tėra^ 
apie 104 milionai dolerių.
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Trečias puslapis LAISVE

Kaip Sovietai Minėjo 
Laivyno Dieną

Sovietų Sąjunga turi 111 
jūrų ir prieina prie Atlan
to, Šiaurių ir Ramiojo Van
denynų. Jos vandens sienos 
ilgos. Jų apsaugai ji turi j 
Baltijos, Juodųjų, Šiaurių 
Jūrų laivynus ir Ramiojo 
Vandenyno laivyną. Prie to 
Kaspijos Jūros, Amūro, 
Dniepro ir dar kaip kurių 
upių ir ežerų flotiles. Čia 
mes paduosime, kaip laivy
nai išvien su liaudimi ap
vaikščiojo savo dieną.

Baltijos Jūrų Laivynas
Baltijos Jūrų laivynas 

apvaikščiojo Kronštadte ir 
Leningrade. Apie šį laivyną 
karo komisaras Kuznecov 
sako: “Raudonosios Vėlia
vos Baltijos Laivynas yra 
apsaugojimui mūs šiau.r- 
vakarų rubežių... Baltijos 
laivynas buvo pradėtas at
bilda vot i po X partijos su
važiavimo ir IX Sovietų su
važiavimo. Mes pirmiausiai 
ėmėmės už jo. Mes jau daug 
atsiekėme budavojime šio 
laivyno. Baltijos laivynas 
kas metai pasipildo ir pasi
pildys naujais karo laivais. 
Paskutiniame jo plaukioji
me dalyvavo virš 50 laivų, 
o tai, žinoma, toli ne vis
kas/’

Liepos 24 jau 8 valandą 
ryto buvo didelis judėsis 
tarpe Kronštadto, laivyno 
bazės, ir Leningrado. Ko
mandierius Tribuc, jo pa- 
gelbininkas Nesvicki ir kiti 
vadai pribuvo. Pirmiausia 
jie pasveikino šarvuočius 
“Maratą” ir “Oktiabrskaja 
Revoliucija.” Toliau“ Prav
da” rašo:

“Katerai plaukia arti mo- 
kinimosi laivų. Vėl kanuo- 
lių salva. Dūmai apsupo le- 
gendarišką kruzerį “Auro
rą.” Su kiekviena minute 
prieš akis vis nauji ir nauji 
karo laivai įvairiausių rū
šių. Ilgoje eilėje stovi sar
gybos greiti laivai, stipriai 
ginkluoti. Jų pareiga ap
saugoti jūroj šarvuočius. 
Čia pat daugybė minų šlavi-’ 
kų. Jų tarpe daug naujų.

Tarp Kronštadto ir Pe- 
tergofo išsieiliavo submari- 
nai. Jie turi viską, ką gali 
duoti šių dienų karo techni
ka. Submarinai — tai gro
žybė Baltijos laivyno, per 
dešimts metų jų kiekis daug 
kartų paaugo. Visi jie iš- 
budavoti Sovietų fabrikuose 
ir Sovietų žmonių — techni
kų. Submarinai yra baisus 
ginklas jūrų mūšyj...”

Drg. Kuznecov pareiškė,1 
kad šiuo metu Sovietų Są
junga turi daugiau subma- 
rinų, negu bent kuri kita 
pasaulio valstybė. Jis sakė, 
kad SSSR turi žymiai dau
giau submarinų, negu Vo
kietijos ir Japonijos į daik
tą sudėjus submarinus.

“Ore iškilo raketa. Ir tuo-

l.įplaukė įvairiausių rūšių 
naujutėliai submarinai. Pa
radas karo laivų tęsėsi išti
sas keturias valandas.”

Šis paradas baigėsi prati
mais, bandymais “priešo” 
išlipti ant krašto, šaudy
mais torpedų, dūmų uždan
gų statymais ir tt.

Juodųjų Jūrų Laivynas
“Juodųjų Jūrų laivynas 

prasidėjo atsisteigti vėliau, 
—sako d. Kuznecov, — pa
vyzdžiui kruzeris “Červona- 
ja Ukraina” ir mininkai 
buvo gatavi 1926 ir 1927 
metais. O dabar ir ten mes 
turime daug karo laivų, kad 
senesnius išskiriame dėl 
mokinimosi, o juos pakeičia
me naujais.” Drg. N. Kruž-| 
kov, dienoje laivyno šventės, 
“Pravdoj” tarpe kitko rašo:

“Pilna Sevastopolio užla
ja karo laivų. Išdidus šar
vuotis “Paryžskaja Komu
na.” Greta su juomi galingi 
kruzeriai “Krasnyj Kav- 
kaz,” “Profintern,” “Ko- 
mintern,” “červona Ukrai
na,” kiek toliau “Taškent,” 
naiki ntojai “Dzeržinski,” 
“Nezamožnik” ir kiti. Visi 
šie laivai nuo seniau jau ži
nomi. Bet štai nauji greiti 
naikintojų lyderiai, išdidūs, 
nauji naikintojai ir mi
ninkai.. Visas pulkas naujų 
mininkų! Nauji įvairių rū
šių submarinai, debesys ma
žyčių torpedinių katerų, ku
rie yra taip pat baisus gin
klas. Mūsų Juodųjų Jūrų 
laivynas galinga spėka, tin
kama gintis ir pulti priešą, 
kad ji sunaikinus. Prie to, 
ši spėka nuolatos auga, au
ga karo laivu skaičius, gerė
ja jų apginklavimas, daugi
nasi ju spėka.”

Juodųjų Jūrų laivynas 
savo dieną šventė Sevasto- 
polyj, Odesoj, Kere, Rosto
ve and Dono ir kitur. Šim
tai tūkstančių žmonių susi
rinko. Karo laivų buvo pra
timai, parodos.

Tolimųjų Rytų Laivynas
Neramus Sovietų kaimy

nas Tolimuose Rytuose — 
Japonija, Sovietai ten grei
tai budavoja galingą laivy
ną. Drg. Kuznecov pareiš
kė:

“Ramiojo Vandenyno lai
vynas yra aiškus įrodymas 
augimo mūsų Karo Laivyno 
jėgų. Pirmas naujas karo 
laivas Tolimuose Rytuose 
atsirado 5 ar 6 metai atgal.

Tai, buvo submarinas. O 
šiandien karo laivų skai
čius Ramiajame Vandeny
ne jau 'pralenkė 100. Aš dar 
neįskaitau mažus karo lai
vus, kaip tai torpedinius ka
tėms !

“Taip, draugai, mes Toli
muose Rytuose turime virš 
šimto karo laivų! Ramiojo 
Vandenyno laivynas, aki
vaizdoje neramaus kaimy
no, turi būti ypatingai bu
drus ir nuolatos pasirengęs 
apginti mūsų tėvynę.”

Tolimuose Rytuose laivy
no šventė buvo iškilminga. 
Vien Vladivostoke susirinko 
per 70,000 žmonių. Čia ke
lios ištraukos iš dd. Sincovo 
ir Kulkovo a p r a š y m o 
“Pravdoj.”

“Aštuntą valandą ryto 
jau buvo pilnas pajūris 
žmonių... Pro Egeršald iš
sikišimą pasirodė laivas su 
komandierium drg. Juma- 
šev ir kitais partijos ir val
džios atstovais... Rake
ta... Prasidėjo pratimai. 
Sudrebėjo žemė. Vienas po 
kitam Amūro užlajoj iškilo 
galingi vandens stulpai. Tai 
mūsų minos padegtos elek
tros vielomis sprogo. Žiūrė
tojai sulaikė kvapą. Tas pa
rodo, ką gali padaryti mūsų 
minos priešo laivams, jeigu 
jie drįstų plaukti į mūsų 
pakraščius... Po to mušė
si ’ submarinai su torpedi
niais katerais... Buvo su
ruošta bandymai priešo iš
sodinti savo jėgas ant kraš
to. Tas darbas pridengtas 
dūmų uždangomis... Orlai
viai, katerai ir sausžemio 
artilerija privertė “priešą” 
bėgti. Neišlipti ant Sovietų 
žemės!

“Paskui buvo laivyno pa
radas. .. Ilgoje eilėje vienas 
paskui kitą plaukė karo lai
vai. Pirmose eilėse submari
nai. .. Priešakyj maži, o to
liau vis didesni ir didesni, 
tiesiai povandeniniai kruze
riai. Paskui juos sekė kiti 
karo laivai, o paradą už
baigė greiti torpediniai ka
terai ... Tai Sovietų van
dens spėka!”

Drg. D. Sevielov, komisa
ras Tolimų Rytų, rašo: “Į 
kiekvieną karo provokaciją, 
į kiekvieną užpuolimą Ra
miojo Vandenyno laivynas 
pasirengęs atsakyti tris 
kartus galingesniu smūgiu, 
visa jėga savo karo techni
kos ir sunaikins priešą jo 
paties vandenyse.”

O Tolimųjų Rytų Sovietų 
laivyno komandierius drg. 
J. Jumašev baigia savo 
straipsnį taip: “Ant tūks
tančio vandens mylių tęsias

Vaizdas iš Los Angeles, kur eina prieplaukų darbininkų streikas

Sovietų rubežiai Tolimuose 
Rytuose ir išilgai juos stovi 
ištikimi mūsų sargai. Jie 
karštai myli savo gimtinę. 
Tie žmonės, kurie yra ger
biami visos šalies, bile- va
landą pagal partijos ir val
džios pakvietimą išstos tė
vynės apgynimui ir sunai
kins bent kokį priešą.”

Amūro Flotilė
Tarpe Sovietų Sąjungos 

ir Mandžurijos rubežium 
yra galingoji Amūro upė. 
Sovietai ten turi didelę ka
ro laivų flotilę, kurios cen
tras 1 Chabarovskas, kuri 
Amūro upe išplaukia į Ra
mųjį Vandenyną. Dar 10 
metų atgal, 1929 metais, 
Japonijos imperialistai pa- 
gelba rusų baltagvardiečių 
ir pardavingų Mandžurijos 
generolų bandė pulti Sovie
tus. Tada Raudonoji Armi
ja ir Amūro flotilė davė

Šiaurių Jūrų laivyno prasi
dėjo 1933 m., kada atva
žiavo draugai Stalinas, Vo- 
rošilovas ir Kirovas. Nuo to 
laiko laivynas padarė milži
nišką progresą. Dabar jis 
sudaro galingą jėgą ir pa
vojų visiems tiems, kas iš
drįstų paliest nepaliečiamy- 
bę mūsų rubežių.” Paradas 
baigės jūrų pratimais ir at
vaizdavimais mūšio.
Kaspijos ir Kitos Flotilės

Sovietų Sąjunga turi Kas
pijos Jūroj, Dniepro upės ir 
kai kurių ežerų flotiles. 
Kaspijos flotilė atidarė ka- 
nuolių salva paradą ties- Ba
ku miestų. Dniepro upės 
flotilė turėjo paradą ties 
Kijevu, Dnieprogezu ir ki
tur. Karnos upės flotilė su
ruošė “mūšį” ties Perm 
miestu. Azovo Jūroj, ties 
Rostovu ant Dono manevra
vo mažesni karo laivai. So-

kestra ir kiloki pamarginimai. 
Bus duodamos 3 gražios do
vanos dėl atsilankiusių.

3 d. rugsėjo įvyksta “Lais
ves” didžiulis piknikas Miko- 
laičio parke, kur susirinks 
tūkstančiai lietuvių ir praleis 
linksmai laiką. Patartina iš 
kalno Įsigyti pikniko tikietus 
philadelphiečiams ir apielin- 
kės lietuviams. Tikimės, kad 
į tą pikniką suplauks draugų 
iš kitų miestų ir miestelių, 
kur bus gera proga sueit daug 
pažįstamų. Stalų komisija 
ruošiasi pribūdavo! daug sta
lų ant parko, kad jų niekam 
netruktų.

17 d. rugpjūčio Įvyksta la
bai svarbus Veik. Org. Komi
teto susirinkimas, Liaudies 
Name, 8 vai. vakare, kur bus 
išduoti labai svarbūs raportai 
iš praplėsto Kom. Part. Liet. 
Frake. plenumo, Įvykusio 
Brooklyne, ir prisirengta ga
lutinai prie “Laisvės” pikniko. 
Visi kviečiami kuoskaitlin- 
giausiai dalyvauti. A. Beker.

Pirmadienis, Rugp. 14, 1939

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padarė naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą..» 
garsą per apie šimtą metu • • • 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 i

701 GRAND STWU( 
Brooklyn, N.v'ft'3 

tarpe Graham;ir ManhittkM 
Te!.: SUgg Z-VLU | 

EKSPERTAI TAISYME

jaus horizonte pasirodė vos 
matomi taškai. Sekunda ir 
jau aišku—tai torpediniai 
katerai. Jų daug. Jie grei
tai plaukia pulkais išlaiky
dami reikalingą atstą... 
Jie įplaukė į Nevos upę. 
Plati ir graži Neva. Bet 
šiandien joje ankšta iš prie
žasties daugybės karo lai
vų... Jos kraštai pilni žmo
nių, kurie susirinko pama
tyti savo galingus laivus. 
Tūkstančių akys nukreiptos 
į kruzerį “Kirov,” jo galin
gos kanuolės saliutuoja ko- 
mandierių... Tarpe galin
gų karo laivų į Nevos upę

Albumas Jau Gatavas
New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas jau gatavas. Didelio formato kny
ga, 9X^2, 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 Pasaulines Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vienų 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 kopijų.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

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

jiems pamoką. Amūro flo
tilė mūšiuose ties Figdinu 
ir Lachasusu sunaikino chi- 
nų karo laivus. Dabar kaip 
rašo drg. F. Dubenko: “Mil
žiniška jėga Amūro karo 
laivų išaugo kelis kartus 
lyginant su 1929 metais. 
Kanuolių zalpo jėga paaugo 
net penkis kartus ir pusę. 
Iš sunkių kukasvaidžių kul
kų kiekis pasiekė 840 pro
centų. Įvairių karo laivų 
kiekis paaugo nuo 200 iki 
2,000 procentų.”

“Ties Chabarovsku jau 
ryte išsieiliavo karo laivai, 
—rašo F. Vinogradov, — 
Laivai Amūro flotilės.. Stovi 
monitorai su galingomis ka- 
nuolėmis, šarvuoti katerai 
ir minų šlavikai.” Jie su
ruošė neva mūšį savo tarpe. 
Griovė baisios kanuolės. 
Virš 50,000-žmonių gėrėjosi 
JU jėga.

šiaurių Jūrų Laivynas
“Šiaurių Jūrų laivynas,— 

sako drg. Kuznecov, —auga 
dar greičiau, kaip Ramiojo 
Vandenyno. Jis tiesiai prieš 
akis virsta į galingą karo 
laivyną.”

Šiaurių laivynas minėjo 
šventę Murmanske, Archan
gelske ir kitur. Paradą ati
darė komandierius drg. 
Drozd ant naikintojo “Kari 
Liebknecht.” Dg. B. Zolotov 
rašo: “Kilskoj užlajoj buvo 
gražus vaizdas. Gražūs ka
ro laivai įvairių rūšių, išbū
davo ti Sovietų fabrikuose, 
džiugino visus savo galinga 
jėga, grože ir apsiginklavi
mu. Tie karo laivai budriai 
saugoja Sovietų Sąjungą ir 
visada pasirengę kovai.”

Šiaurių laivyno koman
dierius drg. Drozd tarpe 
kitko sakė: “Budavojimas

vietų Sąjunga pirmu kartu 
parodė, kad jis jau stipri 
ant vandens.

Karo laivyno komisaras 
drg. Kuznecov tarpe kitko 
savo kalboje sakė:

“Draugai, kalbant apie 
laivyną, negalima nutylėti 
apie ypatingai galingą mū
sų jūrini orlaivyną, kuris 
turi jūrinius ir sausžemio 
puikius lėktuvus, ir apie mū
sų galingą kraštų apsaugą, 
betono ir plieno tvirtumas, 
galingas kraštų kanuolės, 
kas bendrai su karo laivais 
išsprendžia šalies saugu
mą.

“Kaip matote, mes ant 
jūrų jau sudarome nemažą 
jėgą, ir jeigu dabar stojome 
su didele energija prie bū
davo j imo galingo jūrų lai
vyno, tai kalba yra apie tai, 
kad sutverus tokį laivyną, 
kuris atatiks galingai ir di
delei Sovietų Sąjungai, kai
po didelei jūrų valstybei.”

D. M. š.

Philadelphia. Pa.
Svarbūs Įvykiai

Liet. Literatūros Draugijos 
10 kuopos susirinkimas buvo 
svarbus, padaryta gerų tari
mų dėl organizacijos labo. 
Išrinkta pora delegačių į 
moterų seimą. Nutarta įsteigti 
mokyklą, kaip gaut pilietybės 
popieras. Išnešta rezoliucija, 
reikalaujant Lietuvos prezi
dento Smetonos paliuosuot 
politinius kalinius ir daug 
draugų užsimokėjo narines 
duokles.

20 d. rengiamasi prie gra
žaus pikniko, rengiamo rusų, 
ukrainų ir lietuvių bendrai 
namo naudai. Patartina ir lie
tuviams skaitlingai dalyvauti 
tame piknike, nes bus gera or-

šis piknikas bus sekmadienį prieš Labor Day

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

Šis Didysis Philadelphijos Piknikas Bus

MIKOLAICIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Kaina $1.75 į abi pusi (round trip)

Iš Brooklyn, N. Y., 10 busų važiuos j šj pikniką.

Jau dabar laikas užsisakyti busuose vietas.

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaida.

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

Philadelphijos Piknikas
Naudai Dienraščio "laisvės”

$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.- •

Bus graži dailės programa, kurią pildys:

Aidb Choras iš Brooklyn, N. Y.
Lyros Choras iš Baltimore, Md.

Bangos Choras iš Elizabeth, N. J. 
Lyros Choras iš Philadelphia, Pa.

Prakalbą sakys R. Mizara
Diernaščio “Laisvės” Redaktorius

Piknikas prasidės 10 vai. ryte ir tęsis iki vėlai nak
čia. Kaip kitais metais, taip ir šiemet bus daug 

svečių iš kitų miestų.



Ketvirtas puslapis

• •

Važinėjant Lietuvos 
Autobusais SEATTLE, WASH.

Lietuvoj keliai ne tokie, 
kaip Amerikoj; čia asfalti
nis kelias tik viso labo nuo 
Garliavos iki Kauno, tai 
yra, berods astuoni kilomet
rai; taipgi pačiame Kaune 
yra kelios gatvės asfaltuo
tos, tai ir viskas. Lenkai 
nuo Vilniaus atvedė iki Vie
vio asfaltuota kelia ir čia 
paliko lietuviams įsivesti, 
bet “ačiū Dievui” jau Lie
tuvos teritorijoj kelias žvy- 
rinis yra ir tokiu pasiliks.

Tačiau, kad ir žvyruoti 
keliai, vienok jie dažnai tai
somi ir prižiūrimi, kaip 
plentai, taip pat ir svarbes
nieji vieškeliai. Ir ypatingai 
įteikia dar atsižvelgti į tai, 

xiad čia keliai daugiausiai 
taisomi primityviškai — 
moterys, vyrai ir net jaunos 
merginos dirba ant kelių su 

; pikiais, kūjais, kastuvais ir 
kitokiais įrankiais; jie pa
čiame karštyje dirba veik 
nuogi — ypatingai vyrai 
dirba vien tik su kelinaitė- 
mis, kojas apsivynioję kaž 
kokiais lopiniais.

Kada akmenai esti su-, 
skaldyti ir sulyginti ant ke
lio, tuomet pervažiuoja tam

asmuo, tai yra šoferis, ati
tvertas tam tikra tvora ir 
jis nieko bendro neturi su 
keleiviais. Net ant to užtva
ro yra ir parašas, kad kelei
viai nesikalbėtų su šoferiu. 
O viduje, autobuse, nesvar
bu kiek ten bus daug kelei
vių, yra net keli kondukto
riai, daugiausiai tai mūsų 
lietuvaitės kauniškės panos, 
apmautos vyriškomis keli
nėmis, ir pardavinėja kelei
viams bilietus. Daugiausia 
vienas arba viena pardavi
nėja, o kitas tikrina, kad 
neįvyktų kokis nors “falšy- 

1 vas gišeftas.” Tie konduk- 
1 toriai arba konduktorės 
tuos piliečius autobuse vari
nėja iš priešakio į užpakalį, 
iš užpakalio į priešakį ir vis 
ragina pirkti, daugiau bilie
tuku. V

Ant ilgesnio kelio važiuo
jant taip pat nuolatos vie
nas ar du konduktoriai sėdi 
autobuse, o bevažiuojant 
dar ant kelio paprastai kur 
nors randama kokis inspek
torius. Vadinasi, kiekvie
nam žingsnyj nepasitikėji
mas vieno kitu. Įlipęs in
spektorius kelyje peržiūri

tikras sunkus volas, tą ke- keleivių bilietus, patikrina, 
lią sulygindamas, ir tuomet Bilietai parduodama pačia- 
darbininkai pila eilę žvyro, me autobuse arba stotyse, 
aplieja vandeniu ir kelias kurių jau yra nemažai. Bet 
skaitosi baigtas. Tai šis va- perkant bilietą čia daroma
dinasi plentas. Vieškelis tik 
nužvyruojama ir baigta. 
Žvyravimo darbą atlieka 
kaimiečiai privalomai pagal 
žem^ą?kiekį, Todėl '•atsižvel- ( 
giaJūLj” tokį sunkų mūsų 
brolių darbą,'reikia vadinti 
kelius jau gerais.

Susisiekimas Lietuvoj au
tobusais būtų neblogas, jei
gu jis būtų pigesnis ir vasa
rą būtų mažiau dulkių. Sau
sesnėje vasaros dienoje, per
važiavus autobusui arba au-, 
tomobiliui taip vadinamu 
plentu arba vieškeliu, per, 
keletą minučių ant kelio, už
pakalyj vežimo, pasilieka 
debesys dulkių. Autobusai, 
k£d ir didžiausiame karšty
je, nuolatos esti sandariai 
uždaryti, kad neprieitų per 
langus dulkių ir neužtroš- 
kintų mūsų ponų (Tsakau po
nų todėl, kad Lietuvos auto
busais 90% važinėja tik po
nai: valdininkai, pramoni
ninkai, ir šiaip turtingesni 
žmonės. Pavyzdžiui: mūsų 
kaimo Viesmūnų didesnė 
pusė gyventojų nėra savo 
gyvenime bandę važiuoti 
autobusu).

Taipgi palyginant darbi-! 
ninku uždarbį, arba imant, 
domėn ūkininkų parduoda- ; 
mus pigius produktus, tai 
autobusais važinėjimas yra 
dar be galo ir brangus. Pa
vyzdžiui, čia mokama maž-i 
daug už 10 kilometrų vienas 
litas, važiuojant autobusu 
ant ilgo kelio. Na, o Kaune 
tai tikrai skandališkai 
brangu! Norint pervažiuoti 
per visą Kauno miestelį au
tobusais, reikia sumokėti ne 
mažiau, kaip litas. Čia pa
važiavus kelis skersgatvius 
reikia pirkt naujas bilietas; 
kad pakol pervažiuoji per 
Visą Kauną, tai susirenka 
pusė kišeniaus bilietukų. 
Kad ir trumpiausiai va
žiuojant, reikia mokėti ne 
mažiau, kaip 20 centų.
* Biskį juokinga ir keista, 
tai tas: Kaune važiuojant 
autobusu paprastai vienas

Tiek daug formališkumų. 
Pirma: turi lygiai valandą j 
anksčiau prieš išvažiavimą i 
nusipirkti bilietą, arba jei-! 

įgu turi anksčiau nusipirkęs, j 
tai turi duot užregistruoti! 
jį. Ant bilieto surašoma vi
sa litanija: į kur važiuoja,j 
kokiu laiku, kokia autobuse, 
vieta (o tas čia labai svar
bu—visi gvoltu spiriasi va-' 
žinoti priešakinėse sėdynė
se), autobuso numeris ir tt.

Autobusai, palyginant su i 
bendru Lietuvos kaimiečių 
gyvenimu, yra ne blogi ir 
neprastai atrodo, kaip iš 
lauko pusės, taip ir viduje. 
Motorus parsigabena dau
giausia iš Amerikos, arba 
Švedijos, o viršų, sėdynes ir 
kitką pasidaro Lietuvoje, | 
Autobusais važiuojama ga-| 
na greitai, gal net greičiau 
kaip kur negu Amerikoje, i

Važiuojančiųjų autobu
sais keleivių yra gana daug, 
tik kaip jau minėjau, va
žiuoja daugiausiai ponai, 
bet ne kaimiečiai. Kaip ku
riais ruožais važiuoja net po 
du autobusu į dieną ir taip 
nesutalpinu keleivių, ir tuo-; 
met iššaukiama papildoma! 
mašina (autobusas).

Važiuojant autobusu 
labai daug galima pamatyti 
moteris važiuojant autobuse 
basas, vaikų taipgi važiuoja 
daug basų; vyrai irgi va
žiuoja kaimiečiai kaip kada 
basi. Autobusai yra dau
giausiai perimti valdžios 
rankose ir jiems susisiekimo 
ruožai nustatyta kelių tari
fo. Šoferiai ir konduktoriai 
dirba už algą; nuosavų au
tobusų berods neturi.

Bevažinėjant daugelį kar
tų teko matyti, kaip įvai
riais reikalais kyla ginčai 
keleivių su konduktoriais.

I Tokių klausimų išrišimui 
dažnai pakviečiama polici- 

I n inkai.
Tai tiek tuom kartu apie 

Lietuvos autobusais važinė- 
Ijimąsi. P. Baranauskas.

Laisvoji Sakykla
/

Aukų ir Fondų Gadyne

Kur tik pažiūri į laikraštį, 
visur renkamos aukos viso
kioms skirtingiems fondams. 
Pirmiausiai buvo renkamos 
aukos dėl Lietuvos ginklų 
fondo. Hitleriui užėmus Klai
pėdą, visi sušuko, reikia rinkt 
aukas dėl Klaipėdos pabėgė
lių. Aukas renkame Lietuvos 
politiniam kaliniam, aukas Is
panijos kovotojam, aukas Chi- 
nijos kovotojam, aukas Harry 
Bridges, jūreivių CIO lyderiui, 
kad apgynus nuo išdeportavi- 
mo. Tai visi žiūri į mus, kad 
mes juos sušelptume savo 
sunkiai uždirbtais centais.

Bet pirmiau, pakol aukau- 
sim taip sunkiai uždirbtus 
centus, rimtai pagalvokime. 
Yra lengva paėmus plunksną 
parašyt, kaip reikalinga pa- 
gelba tokiam ir tokiam fon
dui. Pirmiausiai pastudijuo- 
kim Lietuvos ginklų fondą, ar 

i jis yra reiki ingas šelpt ir kam 
tie ginklai reikalingi? Jeigu 
mes šelpiame Lietuvos ginklų 
fondą, tai mes ginkluojami fa
šistų valdžią, kuri kovoja 

Į prieš vargšus žmonclius ir mes 
ituomi stengiamės palaikyt fa
šistų valdžią ant toliau, o 

islabniname Lietuvos darbo 
žmonclius. Jeigu įvyktų Lie
tuvoj koks perversmas, tai su 
kuo Lietuvos liaudis kovotų, 
.jeigu ne su fašistų valdžia? 
O kai kurie renka aukas dėl 
Lietuvos ginklų fondo!

Antras fondas, tai Klaipė
dos pabėgėliam. Visi sušuko, 
gelbėkim Lietuvoje Klaipėdos 
pabėgėlius, nes jie miršta ha
du, jie pabėgo nuo tirono Hit
lerio.

Bet aš paklausiu jūs, drau
gai ir draugės,.koks yra skir
tumas tarpe fašisto Hitlerio' ir 
fašisto pono Smetonos? Gal 
atsakymą man duosite, kad 
Hitleris galvas kapoja su kir
viu darbininkams. Bet ponas 
Smetona sušaudo darbininkus 
(sušaudė K. Giedrį, Požėlą, i 
Chiornį ir Greifenbergerį). I 
Tai jeigu Klaipėdos pabėgėliai 
bėgo nuo Hitlerio, tai geres
nio nerado nė pas Smetoną, 
nes fašistai visi vienodi.

Man rodos, jeigu reikia sė
dėti Lietuvos kalėjime, tai nė
ra nė kiek sunkiau sėdėt nė 
Hitlerio kalėjime, nes abudu 
toki patys.

Bet ve kur mum reikia nu
kaut ir šelpt, kiek išgalim. 
Mums reikia šelpti tuos, kurie 
kovojo už mūsų reikalus, ku
rie patrotijo savo sveikatą 
ir kuiše šiandien dar randasi 
koncentracijos kempėse. Tai 
yra, mes privalom šelpt Is
panijos kovotojus, Chinijos 
žmones, kurie kovoja prieš 
fašizmą, Lietuvos politinius 
kalinius, kurie pūsta fašistų 
kalėjimuose.

Tai tokius fondus mes tu
rim remt kiek galėdami. Jei
gu mes jiem savo ranką pa- 
duosim, kada jiem reikalinga 
pagelba, tai gal prisieis lai
kas, kad jie mum paduos sa
vo ranka.

Bet mūsų spauda pradėjo 
šaukt, kad tik šelpkim Lietu
vos pabėgėlius. Aš su tuo vi
sai nesutinku. Kaip man at
rodo, tai tiem pabėgėliam nė
ra taip reikalinga pagelba, 
kaip reikalinga mūsų drau
gams, kurie gina mūsų reika
lus.

Daug kartų tenka matyt 
laikraščiuose ir paveikslai Lie
tuvos šaulių. Kas gi tie šau
liai ? Mes žinome, kad šauliai 
yra suorganizuoti, kaipo šnipų 
organizacija, kad tik pakenkt 
ir persekiot Lietuvoje tuos, 
kurie tik nori suorganizuot 
kokią organizaciją. Per šaulių 
šnipinėjimą šiandien pūsta ka
lėjimuose mūsų idėjos draugai 
ir draugės. Mes gerai atme
nant, kad su šaulių pagelba

LAIŠKI
■ ■» <

tapo uždaryta Lietuvos profe
sinės sąjungos. Už ką šian
dien mūsų laikraščiai juos 
gerbia? Pereitą savaitę “Lais
vėj” tilpo paveikslai Lietuvos 
šaulių merginų su fašistų 
ženklu ištiesusios rankas. Ko
dėl tas daroma mūsų pirmei
viškoj spaudoj ? Mes susipra
tę darbininkai turim kovot 
prieš tokias organizacijas, 
kaip Lietuvos šauliai ir “Lais
vės” skaitytojai niekados ne
pritaria fašizmui ir fašistų 
šauliams. Mes pritariam ir 
karštai užjaučiame Lietuvos 
liaudžiai-darbininkam, kurie 
pasišventę kovot prieš fašiz
mą. Ir mūsų yra pareiga 
juos šelpt, jeigu jie kada at
sišaukia į Amerikos darbinin
kus.

Aš giliai užjaučiu Lietuvos 
politiniam kaliniam ir mūsų 
pareiga juos šelpt pagal išga
lę. Bet no Klaipėdos pabėgė
lius, arba Lietuvos ginklų 
fondą. Gal kai kurie draugai 
mane pavadins suklydėliu, bet 
aš noriu išreikšt savo mintis, 
kaip aš jaučiuosi apie dabar
tinius fondus. S. G.

Warrensville, Ohio
Cleveland© Miesto Įstaigoj 

Ohio City Infirmary
čia seneliam ir nelaimės pa

liktiem darbininkam prieglau
da. Gal jaunesnieji ir sveikie
ji darbininkai mano, kad šioj 
prieglaudoj seneliam gyventi 
gera. Bet tikrenybėj yra vi
sai kas kita, šioj prieglaudoj 
seneliai nuo nepakenčiamų gy
venimo aplinkybių žudosi. Se
nelis M. Meknery rugpjūčio 
2 d. britva persipjovė sau 
gerklę ir ant vietos mirė. Jis 
anksčiau išsireiškė kitiem 
Įnamiam, kad tokioj prastoj 
priežiūroj ir taip prastai mai
tinami seneliai, jog neverta 
ilgiau gyventi ir tą kankynę 
kęsti, geriau su prieglaudos 
namais ir su visu pasauliu at-

e-r DIENRAŠČIO LAISVĖS NAUDAI

Naktinis Piknikas prie Mėnulio Šviesos
Rengia Visos Waterburio Darbininkiškos Draugijos

Puse pelno nuo šio pikniko eis dienraščiui “Laisvei.” O kita pusė draugijoms, kurios rengia šį išvažiavimą.

Įvyks Šeštadienį^ Rugp. 26 August 
Lietu viii Darže už Lakewood Ežero, Waterbury, Conn.

Merry Makers 
Orkestrą 

Grieš Šokiam

Įžanga 25c

Pradžia 7:30 vai. vaka
re ir tęsis iki vėlai 

nakčia.

)

Ensemble Aidbalsiai, iš Brooklyn, N. Y., dalyvaus progra
moje, vadovybėj B. Šalinaitės.

Programa:

Vilijos Choras 
vad. K. Strižausko

Ensemble Aidbalsiai
vad. B. Šalinaitės

Trumpa Prakalba
P. Buknys, “L.” Adm.

Gerbiamieji! Kaip matote, šis po mėnulio šviesa išvažiavimas bus gražus ir įspūdingas. Dainuos 
’ ENSEMBLE AIDBALSIAI iš Brooklyn, N. Y. Tai grupė puikiai išsilavinusių dainininkų, kuriam 

vadovauja kompozitorė panelė Šalinaitė. Taip gi dainuos mūsų vietinis VILIJOS CHORAS ir bus ki
tokių įvairumų programoje. Apart puikios programos šiame piknike bus daug svečių iš Brooklyno ir 
Bostono apielinkės. Būdavo ir kitais metais, o šiemet tai dar daugiau bus. Todėl visos Connecticut 
valstijos kolonijos privalo skaitlingai dalyvauti.

Čia taipgi bus vietinis kalbėtojas, kuris aiškins įvyksiantį miesto referendumą. Balsavimas’ bus 3 
d. spalio, 1939. tai bus išsprendimas ar norime, kad miestą valdytų čarteriuotas manageris, ar nori
me, kad būtų po senovei.
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I sisveikinti ir užbaigti vargą ir 
gyvybę.

Ne vienas, ne du, ir ne trys 
taip išsireiškia. Ir pora desėt- 
kų įnamių vienokiu ar kitokiu 
būdu pasidarė sau galą dėl 
nepakenčiamų aplinkybių. 
Šiemet nuo pradžios metų jau 
du nusižudė. Tai ko susilaukia 
ant senatvės nemaža dalis šios 
šalies piliečių ! žudosi namuo
se, žudosi ant gatvių, žudo
si ir prieglaudų namuose.

Kodėl taip yra, kad darbi
ninkai žudosi? Todėl, kad bū
dami jauni ir sveiki mažai 
mąsto ir svarsto apie ateitį ir 
mažai įvertina darbininkiš
kas organizacijas ir reikalin
gumą prie jų prigulėti. Ir 
rinkimuose balsuoja už reak
cionierius. Tai susilaukę se
natvės ir turi gyventi sunkio
se aplinkybėse, ar nepaken- 
čiant tokio gyvenimo, užbai
gia savo dienas saužudyste.

Darbininkam ir darbinin
kėm, kolei dar jauni ir pilni 
energijos, būtina priedermė 
prigulėti prie darbininkiškų 
organizacijų, jose darbuotis ir 
auginti darbininkų judėjimą. 
Kuomet vyksta rinkimai, rei
kia balsuoti už darbininkų 
kandidatus į visas valdiškas 
vietas. Prie darbininkiško 
gaspadoriavimo visų darbinin
kų gyvenimo sąlygos bus ge
resnės. Jei katriem seneliam 
ar nelaimės patiktiem darbi
ninkam ir prisieis prieglaudos 
namuose gyventi, tai jiem gy
venti bus geriau todėl, kad 
bus geriau prižiūrimi, geriau 

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Ferų

Fairview Restaurant & Bar
B VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
■I Savininkai

ll Geri Steikai ir Kitoki Valgiai
■I Degtines, Vynai ir Alus
H
■ | Vieta mašinom pastatyt, ftl įstaiga

I ^*****^^*X^ .Yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
| f (linko, arti Corona entrance j fčrus.
I k, \ 110-62 Corona Ave.

■ dr j CORONA, L. L, N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115

SKELBKITES “LAISVĖJE”

maitinami ir aprūpinami visais 
reikmenimis. To visko šioj 
turtingoj šalyj pilnai yra. 
Tiktai prie kapitalistinės sis
temos godūs raketieriai visą 
darbininkų klasę išnaudoja ir 
tūkstančiais be laiko nuvaro 
į kapus. Prieš išnaudotojus 
darbininkam reikia organizuo
tis ir kovoti, kad visas šalies 
turtas pereitų į darbininkų 
rankas. Tuomet nei jauniem 
sveikiem nereikės be darbo 
vaikščioti, nei vargti, nei ba
dauti. Darbininkai patys mo
kės daug geriau gaspadoriau- 
ti ir apsirūpinti visais gyveni
mui reikmenimis. A. M. B.

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus

“F STEAMBOAT INN Jg-
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.
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Iš New Jersey Bayonne, N. J.
Bendra Lietuvių Ekskursija 

Laivu

Pastaraisiais keliais metais 
čia įėjo madon rengti ekskur
sijas laivu. Tokių ekskursijų 
įvykdavo po dvi kas vasarą ir 
būdavo pasekmingos.

Tų ekskursijų rengėjais 
būdavo lietuvių parapijos ar
ba, teisingiau pasakius, tų 
parapijų klebonai. Prie eks
kursijų prisidėdavo šios para
pijos: Harrison, Newark,
Elizabeth, Bayonne, Jersey 
City, New York ir Brooklyn.
Kadangi laivas pradeda eks

kursiją iš Elizabetho, tai pil
nas biznio gaspadorius būna 
Elizabetho parapijos klebo
nas.

Kokį mėnesį laiko prieš eks
kursiją klebonas užkaman- 
duoja parapijonkas, kad jos 
sukolektuotų “provintų,” t. 
y., valgių ir gėrimų, kas yra 
reikalinga dėl ekskursijos. 
Suprantama, tos pasileidžia 
per krautuves, aludes ir ki
tokias biznio įstaigas, prašy-: 
damos ką nors paaukoti dėl 
ekskursijos. Ir reikia pasa
kyti, kad parapijonkos savo

kiniui, Newarko draugijų ko
mitetas nutarė už tą patį $1.- 
25 t i kietą savo ekskursantus 
nuvežti busu iš Newarko į 
Elizabethą iki laivui ir vaka
re atgal į Newarka. Todėl 
va/iuotojai-ekskursantai y r a 
prašomi susirinkti prie Šv. 
Jurgio Draugijos svetainės, 
8:30 ryte. Kurie važiuosite 
savo karu, tiem bus prireng
ta saugi vieta su mažu primo- 
kėjimu palikimui karo arti 
laivo stoties.

Buvo biskį nesusipratimų 
tarpe Šv. Jurgio ir Šv. Ro
žančiaus draugijų. Įsimaišius 
Palangos Juzės komisijai, ne
susipratimai likviduota ir 
draugiškai susitarta kuosmar- 
kiausiai veikti, kad ekskursija 
atneštų pageidaujamų vaisių. 
Kad draugiškai susitarta, tai 
liudija tas faktas, kad po su
sirinkimo Šv. Rožančiaus drau
gijos pirm, suraikė skanų sū
rį ir vaišino susirinkimo daly
vius, o vyrai užsifundino 
alaus ir beužkandžiaudami 
išsireiškė mintis, kad atėjo 
laikas, kad visos draugijos 
turi dirbti bendrai ir kad tai 
galima, tai liudija ir šis mūsų

$30.49 Kasoje, o Kur Kiti?
Dar Vaičekauskui klebo

naujant, jau buvo skelbiama, 
kad bažnyčia jokių skolų jau 
nebeturi, kad viskas išmokė
ta iki penui. Kiek vėliau, per
sikeltus klebonams, į vietą 
Vaičekausko p a rs i k r a u s č i u s 
kun. Petraičiui, rodos irgi vis
kas ėjo gerai. Apart kolektų, 
buvo rengiama įvairūs paren
gimai ir visi buvo pasekmingi.

Bet šiuom tarpu, mirus ku
nigui Petraičiui ir užėmus 
velionius vietą kun. S. Sto
niui, rasta nekokie dalykai. 
Nes gautame nuo S. Stonio 
laiške nusiskundžiama, kad 
parapija turi daug skolų, įvai
rios bilos nemokėtos, vien ,tik 
apdraudos bila siekia $142, 
kurią reikia tuojau užmokė
ti, o kasojo tik $30.49. To
kiu būdu kun. S. Stonis šau
kiasi nuo visuomenes aukų.

Nieko nesakau prieš aukas. 
Kiekvienam prisieina šauktis 
visuomenės pagelbos. Bet 
man, ir aš manau kiekvienam 
parapijonui, būtų žingeidi! ži
noti, kodėl tik $30.49 kasoje? 
O kur kiti pinigai?

Neprigulmingas.

darbininkų priešas,” kaip 
kad Garner į pavadino J. L. 
Lewis, pirmininkas CIO 
unijų centro.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
BALTIMORE, MD.

Baltimorčs Lietuvių Komunistų 
Kuopos susirinkimas įvyks 3-čią ket
virtadienį šio menesio, tai yra, 17 
d. rugpjūčio, Lietuvių Svetainėj, 853 
Hollins St., 8:30 vakare. Tad na
riai ir nares malonėkite visi susi
rinkti laiku, nes turėsime daug svar
bių reikalų apkalbėti. V. J.

WORCESTER, MASS.
Amerikos Lietuvių Kongreso vie

tinio skyriaus mėnesinis susirinki
mas atsibus August 15, kaip 7:30 
vai. vakaro, 29 Endicott St. Drau
gijų atstovai dalyvaukite visi, turi
me svarbių dalykų apsvarstyt.

Organizatorius. (189-190)

GREAT NECK,, N. Y.
Pirmadienį, rugpjūčio . 14, įvyks 

LLD 72 ir TDA 48 kudpų susirin
kimas bendrai, 7:30 vai. vakare, 
Kasmočių svetainėj, 91 Steamboat 
Rd. Šis susirinkimas yra labai svar
bus. Turime padaryti įvairių tarimų 
ir nominuoti centro viršininkus se
kantiems metams. Taipgi Visi nariai 
pasimokėkile metines duokles. Visi 
dalyvaukite. F.B.L. ir F.K.

tikslą atsiekdavo.
Kuomet valgiai ir dalis ne

rimų sunešta veltui, tai Eliza
betho klebonas atiduoda kitų i 
parapijų klebonam pilną už-j 
mokestį už ekskursijos tikie- 
tus proporcionaliai, kiek ku
rios parapijos buvo ekskur-1 
santų, o patą pasitenkina biz-1 

• niu ir savo parapijonų Įžan
gos tikietais ant laivo. Taip 
dalykus sutvarkius, visos pa
rapijos uždirba pinigų, o dau-! 
giausia, suprantama, uždirba 
ekskursijos rengimo gaspado
rius.

Prisižiūrint arčiau, atrodo, 
kad ekskursija laivu organi
zacijom duoda šiuo laikotar
piu daugiausia naudos. Pik
nikai, baliai, įvairūs lošimai 
jau neduoda pageidaujamų i 
pasekmių ir pradeda jau eiti' 
iš mados. Bet ekskursija pa-' 
vienėm lokalėm organizaci-! 
jom neįmanoma, nes reikalai!-; 
jama daug darbo, pinigų pra-i 
džiai ir yra didelės rizikos. 
Pagalinus, kaip sakoma, kad 
nebandysi, tai nežinosi. Tokį 
bandymą dabar daro Lietuvių 
Laisvės Svetainės įstaiga Eli- 
zabethe, rengdama laivu eks
kursiją į Rockaway Beach 
maudynes šio mėnesio 19 d. 
Laivas išplauks iš Elizabetho 
nuo E. Jersey St., 9:30 vai. 
ryte, o sugrįš atgal į tą pačią Į 
vieta 10:30 vai. vakare. Ke-j *■
lionė į ten ir atagl $1.25 ypa- 
tai. Jaunamečiams 75c.

Laisvės Svetainės rengėjai 
suprato, kad surengti ekskur
siją ir padaryti ją pelninga Į 
yra daug sunkesnis darbas, j 
negu tas padaryti parapijai, ' 
nes ji negali užsiimti aukų 
rinkimu, kaip daro parapija. 
Užtai ji į tą darbą įtraukė 
lokalines draugijas, taip pat 
įtraukė tris pašei pines drau
gijas, gyvuojančias Newarko, 
kaip tai, Palangos Juzės, šv. 
Jurgio ir šv. Rožančiaus.

Newarko draugijos daly- i 
vaudamos ekskursijoj gaus| 
tam tikrą dalį pelno. Užtai i 
Newarko aukščiau paminėtų 
draugijų nariai ir šiaip visuo-1 
menė raginama ir kviečiama, 
skaitlingai dalyvauti. Tikietų I 
ekskursijos galima gauti pas 
aukščiau paminėtų draugijų
narius ir šv. Jurgio Draugi-1 
jos svetainėj, ypatingai šio 
mėnesio 16 ir 17 dienose, nes' 
ten tų draugijų bus susirin
kimai. Elizabethe parankiau
siai tikietus gauti Liet. Lais
vės Svetainėj ir pas draugi
jų komitetus.

Newarko draugijos ekskur
sijos klausimu visos trys su
sitarė dirbti bendrai. Nežiū
rint, ar draugija yra dides
nė ar mažesnė. Kiek pelno 
bus, padalinta bus po lygią I 
dalį visom trim.

Ačiū bendram draugijų vei-1

darbas. Vienas iš Komisijos. Rooseveltas Ragina Užkirst

SCRANTON, PA.
LDS susirinkimas įvyks 15 rugp., 

8:30 vai. vakare, pas drg. F. M. 
Indriulj, 129 West Market St. Visi 
pribūkite j susirinkimą, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

J. Norkus. (189-190)

tautą ir kalbą, privalome būti šiame 
parengime, turime rūpintis palaiky
mu lietuvių kalbos mokyklą dėl vai
kų. Todėl Žiburėlio Draugijėlės Ko-1 
mitetas kviečia visus atsilankyti į šį 
pikniką. — Komitetas. (187-189) I

I DIABETIKAMS
j “D-X” tablctčlės, turtingos mai

stingais mineralais, labai šarmiš- 
kos. Naikina rūkščių perviršį, 
“Stabdo cukraus kuopimąsi Dia- 
belėjc” (cukraligėje); daro nerei
kalinga vartot insuliną, kuris yra 
negamtinis. Tai naujas moksliškas 
išradimas. Kaina: $1.00 už 100 
tabletėlių po 10 gramų.

STANLEY DIET SERVICE
I 

20 metų patyrimų sveikatoj

57] Milton Avenue
AMSTERDAM, N. Y.

Lawrence, Mass.
Tautiškos Parapijos pikni

kas įvyko gražiam pušyne, 
'Tautiškos Parapijos Parke. 
(Kada? — Red.) Parkas bu
vo pilnutėlis žmonių, kurie 
linksminosi ir gėrėjosi gerai 
surengtu pikniku. Pažįstamų 
žmonių bvuo matyti iš Lo- 
wellio, Haverhillio ir iš Bos
tono. Buvo daug biznierių ir 
La wren co veikėjų.

Jaunas čia gimęs Jonas 
Stundza, kuris lanko teisių 
mokykla Bostono, gražiai ve
dė visą pikniko programą. 
Lietuviu Saldžiausios širdies 
Jėzaus (Tautiškos Parapijos) 
Choras, vadovaujant vargo
nininkui Mykolui Pauliukai- 
čiui, puikiai sudainavo kele
tą dainų. Matyti, kad var
gonininkas Pauliukaitis daug 
triūso deda į choro pamokas. 
Vakare buvo graži kailių pa
roda, kurią vedė vietinis 
Lawrenco kailininkas.
Įžangos dovanas laimėjo se

kanti: Pirmą dovaną, tikinto 
numeris 1284, Antanas Matu
levičius, 249 High St., Law
rence. Dovana buvo Pony
Moire kailinis kolitas, dova
notas George Doykos Ko.,
vietinės kailių krautuvės. An
trą dovaną — $50 pinigais — 
laimėjo tikintas 1377, Josnph 
Arcidiacomo, 68 Brook St., 
Lawrence. Trečią dovaną lai
mėjo tikintas 3147, gražų 
laikrodį $15 vertės, dovanotą 
Scott Jewelers iš Lawrence, 
Blanch Kasanavich, 93 Wil
low St. Ketvirtą dovaną — 
Dinner Setą, 53 dalių, dova
notą Aiderman Burke, laimė
jo tikintas 2806, James Yuz- 
kus, 7 Wells St., Lawrence. 
Penktą dovaną — pinigais — 
laimėjo tikietas 2310, Red 
Mickey, 9 Hofford St., Law
rence. šeštą dovaną, $5 pini
gais, laimėjo tikietas 3149, 
Anna Kasanovich, 93 Willow 
St. Septintą dovaną, $5 pini
gais, laimėjo tikietas 2149, 
Frank Stravinskas, 16 Biish 
St., Lawrence.

Reporteris.

Kelią Garneriui

Washington, rugp. 11. — | 
Amerikos politikai supran
ta, jog prezidento Roosevel- 
to laiškas suvažiavimui jau-' 
nu jų demokratų Pittsbur- 
ghe tai buvo raginimas 
stengtis, kad 1940 metų rin-1 
kiniam nebūtų nominuotas 
į prezidentus Garneris, da-> 
bartinis šalies vice-prezi- 
dentas, “snapsą maukiantis i

lTČeTsTš i
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL 
NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB10327 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Decatur Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kingtf, to be consumed off the 
premises.

MOLIUS HOFFMAN 
73 Decatur St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby niven that License No. 
GB 110.39 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
732 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PATRICK QUIGLEY 
(Pat’s Food Stores) 

732 Franklin Ave., Brooklyn, N .Y.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 14 d. rugp. (Aug.), ! 
7:30 vai. ryte, 29 Endicott St. Ma- ' 
lonėkite dalyvauti visi seni nariai ir , 
atsiveskite naujų narių į susirinki- j 
mą prirašymui į draugiją. Yra daug j 
svarbių reikalų aptarimui, tad susi- į 
rinkite laiku ir skaitlingai. — A.W. j 

(188-189)

MONTELLO, MASS.
Žiburėlio Draugijėles komitetas i 

rengia milžinišką pikniką su šokiais, 
šeštadienį, 12 d. rugp. (Aug.), šokiai 
prasidės 8-tą vai. vakaro. Sekmadie
nį, 13 d. rugp. (Aug.) piknkias pra
sidės 12 vai. dieną.

Pelnas nuo šio pikniko skiriamas 
palaikymui Žiburėlio Draugijėlės. 
Kurie tik norime palaikyti lietuvių

1

Estate of

BARRY P. SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

e
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Telefonas: Humboldt 2-7961

Dr.J.J.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue

NEWARK, N. J.
o

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4.301 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5603 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS GREEN STEIN
5603 Ave. L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4960 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2925 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS BLOCK 
d-b-a Block Bros.

2925 Ave. P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11000 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. /

I SI DOR SKIFF
155 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
321 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN KING •> 
(King’s Delicatessen)

324 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 903 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
842 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEN. MARGOLIES & SOL. KRAMER 
842 Franklin Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given (hat License No. 
RL 7972 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Be
verage Control Law at 1 Ridgewood Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANTON MATZKEW1TZ 
JOSEPH STANCIKUS

1 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
*■&'

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas

Vyrų Siūty, Lengvų ir Žieminių Paltu
Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas ir audimai 
bus brangesni šj rudenį.

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ EIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI Mftš- 
LAŽARNfcS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės į Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 

(stovį be jokios jum prievolės. Daromi Kraujo ir 
šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgalių. IŠTYRIMAS DOVANAI
(Praktikuojąs jau 

27 Metus)

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

DR. i. ZINS

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

Siūtai ar Overkautai vertes $22.50, dabar..

Siūtai ar Overkautai vertes $24.50, dabar..

$14.50
$16.50
$18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
\

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

Office Phone
EVergreen 8-1090

NOTARY 
PUBLIC

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

į VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

Telephone
STagg 2-5043

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

RHEA

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thors., Fri„ Sat. and 

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. ¥• 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
SKELBKITES “LAISVE.JĖ’*"
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Mateušas Simonavičius
I

Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

East New York, N. Y

426 South 5th Street
Blokas nuo Mewes eleveiterlo stoties

IGNAS SUTKUSRado Pamest? Kūdiki
Išvyksta Atostogų

Amerikos Moterų

KAMPAS HOOPER ST492 GRAND ST.

Butkauską, Yorko darbo

B

Pagrobė $940 Algų

43$
i

a

Bušai į Philadelphia

t

Sekr.

Gavo Algų Pakėlimąpas

Namu Rakandų Krautuvė

Divonai-Uždangai-Linolijos

(liquors

t
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l Irti IrtiIrtiIrti Irti irti

firmomis, kurių darbi- 
bendras skaičius siekia

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. N e de
ltomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Wards kepėjai dabar links
mai trauks nuo karštų pečių į 
vėsius laukus,'nes 1,100 gavo 
atostogas su alga dėka unijai.

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tot Triangle 5-3622

įteikta 
Komisijai 

Tarybą.

Detektyvas Sala, tyrinėjęs 
kovingo unijisto Panto dingi
mą, sakoma, surinkęs , stebi
nančių davinių, kurie neužil
go būsią paskelbti.

kalbėtojai 
visomis pa

sui aiky t

GREAT NECK, N. Y.
Literatūros Draugijos 72 kn.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tol. Evergreen 8-7179

Brooklyn, N. Y.
Tek Evergreen 4-9508

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

apskričio pikniko 
svarbiausia, kad 

busą iš

F. B. L. ir 
(188-189)

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

Telefonas
EVergreen 7-6673

Rugpjūčio 3-čią, LDS 13 kp. i 
turėjo mėnesinį susirinkimą, j

veikiate ? 
namie 
su vi-

Lankėsi “Laisvėje”

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

Lincolno Brigados 
Delegacija paliko 

, pasmerki antį 
respublikie-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del 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 į

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tei.: Gicnmore 5-6191

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Gaminam valgius ir 
turim e Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen R-977O

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių: paršam 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

C. Brooklyn, nuo Geo. Stankus, 67 Hudson Ave.
2 busai išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galima gauti pas Geo. Stankų, K. Bundonį7 ir 
J. Jušką, 187 Hudson Ave.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Brook lyno policija rado 
'apie 1 ()-ties dienų kūdikį, 6 
svarų berniuką, pamestą prie
angyje namų, 311 — (Hst St. 
Paduotas kūdikių prieglau
dom

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas ant far- 

mos, būtų gerai, kad mokėtų karves 
melžti. Turiu 50 akrų sodą, tai da
bar didžiausias darbas obuolius rink
ti. Rūmas ir valgis, darbas pastovus 
geram vyrui. — Joe Shabas, 3881 
Green Lake Rd., Walled Lake, Mich.

(187-189)

paimtas. V. Paukštys.
(190-1)

ai i 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

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai N užeini n tom 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 

i showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą, už taip žemai kai $8.50 į mėnesį. Pamąstyk! t! 

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.

PARDAVIMAI
Parsiduoda lotas Bayside, Long 

Island, 40x80 pėdų. Kokia 120 pūdų 
nuo kampo. Vertas $700, parsiduoda 
už $200. Aplinkui statomi nauji 
namai. Labai gera vieta pabudavot 
namuką. Tik 1!4> mylios nuo Bayside 
Beach. Rašykite A. M., 427 Lorimer 
St.., Brooklyn, N. Y. (187-189)

šeštas puslapis LAISVĖ

Buchalteris Būsiąs 
Neužilgo Pagautas

LDS Trečio Apskričio 
Piknikas

Vienas žymus policijos vir- 
Nors narių, kaip ir paprastai, j šininkas pareiškęs, kad arti- 
čia mažai atsilanko, bet kad mu laiku būsią "svarbių atsie
it mažas būrys, jei tik yra 
gerų norų, tai gali daug ką 
nuveikti, taip ir šį kaitą pa
daryta keletas gerų tarimų.

Pasirašant, išpildyta blan
ką prašant J. V. prezidento 
vetuoti bilius, kurie yra ža
lingi visuomenei. Parsitraukt 
100 atviručių, kurias platina 
Ateiviu Gynimo Komitetas. 
Lietuvių Meno Sąjungai paau
kota $2, 
Seimui $3, 
LDS 3-čio 
tikietai, o 
sudaryt nors vieną 
East New Yorko į “Laisvės” 
pikniką Philadelphijoj. Bu
sas išeis 8 vai. ryto, rugsėjo ■ 
(Sept.) 3-čią, nuo Stalionio ir! 
Mikalausko užeigos — Logan 
Inn, Atlantic Ave. ir Logan 
St. Tikietus galima gauti 
Jakščių bučernėj, 339 Beri 
man St., Brooklyn, pas P 
Bieliauską, W. Baltrušaitį, M 
Misevičienę, 
A. Bieliauskienę ir M. Klimą. 
Beje, pirmesniame kuopos su
sirinkime buvo’ atsilankęs d. 
J. Ormanas, kuris daug svar
bių dalykų paaiškino apie da
bartini LDS vajų. Vajininkais 
užsiregistravo draugai S. Bru- 
sokas, A. Butkauskas, M. Mi
sevičienė ir J. žemaitis. Rep.

kimų Louis (Lepkės) Buchal- 
j terio jieškojime. Keliom mi- 
nutom vėliau, trys iš vyriau- 

i siu policijos viršininkų, Seery, 
I Costuma ir Ryan, išsiskubinę 
kur tai su slapta misija, ma- 

j noma, kad Federalin Bildin- 
gan, svarbiems pasitarimams.

Rengkimės Taikos 
Paradui

Trys vyrai sulaikė Max 
Reinman, Antoinette Coat Co. 
knygvedj, kompanijos bildin- 
ge, 347 W. 39th St., N. Y., 
atėmė nuo jo paketą su $940 
algų pinigų ir paspruko.

Susidūrus dviem mašinom 
prie Pas. Parodos, mirtinai 
sužeista Beatrice Augenti, iš 
Palisades, N. J. Abiejose ma
šinose kiti 7 keleiviai irgi su
žeisti, bet draiveriai išliko 
sveiki.

Šiemet didysis Taikos Para
das šaukiamas šeštadienį, rug
pjūčio 26-tą. Didžiojo New 

unijos ir eilė 
masinių organizacijų jau tu
rėjo savo konferencijas bei 
pasitarimus ir pasidarė planus 
maršavimui, taipgi informavi
mui savo apylinkės gyventojų 
apie tą paradą ir jo reikšmę.

Lietuviai taip pat susidomė
ję tuo klausimu. Williams- 
burge veikiančių organizaci- 

i jų atstovų būrelis irgi turėjo 
[ pasitarimą tuo klausimu per- 
! eitą pirmadienį. Nusitarta, 
kad lietuviai taip pat sudarys 
savo būrį parade, neš savo vė
liavas, iškabas, tačiau susirin
kimo vieta nutarta turėt New 
Yorke, nes šaukiant pirma 
suvažiuot Williamsburgan, 
kitų apylinkių lietuviams su
sidaro dvejopi iškaščiai ir di
delė sugaištis. Be to, dauge
lis nori nuvažiuot anksčiau ir 
pamatyt kitus paraduojant.

Valandą ir susirinkimo vie
tą pranešime vėlesnėse laido
se. Dabar prašome visus pa
silaikyti rugpjūčio 26-tą liue
są taikos paradui.

Sekmadienį, rugpjūčio (Au
gusto) 27 d., įvyks Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Tre
čio Apskričio piknikas, Cran
ford, N. J. šis pažmonis bus 
nepaprastas, skirtingas nuo 
visų mūsų buvusių. Prašome, 
kad visi minėtą sekmadienį 
pasilaikytumėte liuosu daly
vauti pas mus piknike.

Programa

Programą pildys net keturi 
geriausi chorai: Aido iš 
Brooklyn©; Bangos iš Eliza- 
betho; Sietyno iš Newark© ir 
Pirmyn iš Great Necko. Kal
bą sakys R. Mizara, LDS Cen
tro pirmininkas.

Sportas-žaismės: virvės 
traukimas, kurią vyrai ir mo
terys trauks atskirai; čevery- 
kų atrinkimas; maiše bėgi
mas; trijų kojų šokimas ir ei
lė kitų žaismių.

Dovanos

Prie įžangos tikieto bus dvi 
dovanos: $3 ir $2. Visi teiki
tės įsigyti tikietus dabar, kad 
užsitikrinus progą giliuko iš
bandymui. Tikietai parsiduo
da pas LDS kuopų narius. 
Darbuotojai rūpinkitės kuo- 
daugiausiai tikietų išplatinti. 
Tas bus jūsų kuopos naudai, 
pinigai už iš kalno parduotus 
tikietus eis j kuopos iždą. Be
je, jeigu piknikas turės nuo
stolių, tai kuopos padengs 
proporcionaliai pagal skai
čiaus iš kalno parduotų tikie
tų.

Dirbkime, kad piknikas nu
sisektų visu šimtu nuošimčių. 
Tą mes lengvai atsieksime, 
jeigu visi gerai ir nuoširdžiai 
padirbėsime. Mes privalome 
ir turime padaryti mūsų šią 
sueigą masine. Ji yra visų, 
tai ir rūpinkimės jos geru vi
si! Atsilankę smagiai ir nau
dingai praleisime laiką, šo
kiams grieš gera orkestrą, 
nrie garsiakalbio, iki vėlumos, 
tad mėgėjai Šukiu turės pui
kią proga gerai koias išmik
linti. Alkio ar troškulio irgi 
nereikės kęsti, valgiu ir gėri
mų bus visiems užtektinai su
lig noro ir pasirinkimo.

Busai

Visu kuopu reikalas pasirū
pinti busus. kur galima, o ne, 
tai susitarti su kaimyniška 
kuopa ir bendrai važiuoti bu- 
sais, nes tas duos geresnes pa
sekmes, negu atskirai. Kaip 
teko patirti, LDS 1-ma kuopa 
rengiasi busus važiavimui. Vi
sais busu reikalais rūpinasi 
d. P. Grabauskas, todėl no
rinti užtikrinti sau važiavimui 
vietą buse, kreipkitės nas ji. 
Ką kitos kuopos
Jūs irgi neturėtumėte 
pasilikti, o dalyvauti 
sais piknike.

J. E. Gužas,

East New York nuo Logan Inn
LOGAN STREET & ATLANTIC AVENUE 

1 busas, išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75
Bilietus galime gauti F. Yakštas bučemėje, 339 Berri- 

man St., pas P. Bieliauską, W. Baltrušaitį, M. Misevičie
nę, A. Bieliauskienę, A. Butkauską ir M. Klimą.

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.

Urmo Parduotuvių ir San
dėlių Darbininkų Unija. CIO, 
pasirašė sutartį su Green
walk Knitwear Co., turinčia 
patalpas Port Authority Bil- 
dinge. Paliečia 38 darbinin
kus . Jie gauna po $2 ir $3 
daugiau algų, vakacijas su al
ga, apmokamas šventes ir tū
la laiką ligos su alga, taipgi 
uždaros šapos sąlygas, ši jau 
ketvirta tos rūšies sutartis su 
tame bildinge turinčiomis pa
talpas 
ninku 
f 00.

Vyras ir moteris sulaikyti 
r o $10,000 ir $5,000 kaucijos, 
kaipo liūdininkai bylai dėl 

i apnuodyto pieno. Nuo jo mi
rė 1 ir susirgo 2 žmonės.

Pereitą šeštadienį aplankė 
“Laisvės” ir LDS įstaigas 
Frances Ruka ir Juozas San
ders, jauni LDS darbuotojai 
iš So. Boston, Mass. Atvyko 
čionai porai dienų, pamatyti 
Pasaulio Parodą ir didįjį 
miestą.

Pas draugus J. Grubius vie
ši Katrina šlamienė iš Hazle
ton, Pa. šlamiai yra Hazle- 
tono žymūs biznieriai, užlaiko 
kelias įstaigas.

Išvyksta savaitei pasilsio 
laisvės gaspadorius P. Buk- 
nys su savo drauge Anastazi
ja, taipgi “Laisvės” namo 
prižiūrėtojas J. Zablackas, 
technikas P. šolomskas ir ko
rektorius J. Barkus. Pereitą 
savaitę atostogavo P. Pakal
niškis ir LDS jaunimo sekre
torius Ormanas. Rodos, abu 
praleido savo atostogas tarp 
raštų ir dienos kitos miesto 
parkuose bei Pas. Parodoj.

Pikietavo Franco 
Konsulata

Keli šimtai unijistų ir kitų 
organizacijų atstovų pikieta
vo Ispanijos konsulatą, New 
Yorke, šaukdami: “Franco 
‘taika’ yra mirties taika,” 
“neduokite J. V. kreditų 
Francui,” ir kitus š ū k i u s 
prieš žudikišką Franco val
džią.

Demonstraciją iššaukė Tai
kos ir Demokratijos Lygos 
vietinis skyrius, kuris gavo 
šimtus laiškų iš įvairiu luomų 
amerikiečių, pasipiktinusių 
masinėmis žudynėmis respu
blikos šalininkų Ispanijoj.

Ispanijos konsulas, kaip ir 
galima tikėtis iš fašistų valdi
ninko. atsisakė matytis su de
legacija, kurią sudarė kuni
gas Amos Horlacher, Ned 
Pope, rabinas Michael Alper, 
Helen Reid Bryan, Am. Tai
kos ir Demokratijos Lygos se
kretorė, Michael Garriga, 
Viešbučiu ir Restauranu Dar
bininkų Unijos internacionalis 
vice prezidentas, ir Carl Gei
ser nuo 
Draugų, 
pareiškimą, 
Franco žudymą 
čių.

Demonstracijos 
atsišaukė į mases 
jėgomis darbuotis 
žudymą liaudies Ispanijoj.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK IR RICH

MOND HILL. N. Y.
Trečiadieni, 16 d. rugpjūčio. 8 vai. 

vakare, Buzelio patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė., Įvyks 
ALDLD 185 kn. mėnesinis susirinki
mas. Kurie tik galite, pasistengki- 
te atsilankyti, nes turime svarbių 
dalykų. Reikės ruoštis j “Laisvės” 
pikniką 1 Philadelphia, nes busas 
jau

Liet.
bendrai su T.D.A. 48 kp. susirinki
mas Įvyks pirmadienį, 14 d. ruem. 
(Aug.), 7:30 vai. vakare, Kasmočių 
Salėj, 91 Steamboat Rd. Šis susirin
kimas yra labai svarbus, turime at
likti nominacijas Centro Komiteto, 
reikia būtinai užsimokėti duokles į 
draugiją ir yra daug, dalykų aptari
mui. Tad prašome visų narių daly
vauti susirinkime.
F. K.

Prašo Biliono Dolerių 
Apvienyt Važiuotei

Budžeto iš $1,100,869,333.- 
13 pareikalavimas 
Miesto Planavimo 
per Transportacijos
Ta suma turėtų būti gauta ne 
vienu sykiu, ne ūmai, bet per 
eilę metų, tęsiantis net “už 
1945 metų.” Planuojama pra
tęst 7th Avė. subvę iki 145th 
St. ir pratęst, pataisyt tūlas 
kitas 'divizijas sąryšyje su ap- 
vienijimu linijų.

s s
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL 

Wnc

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną j 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.

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

Telefonai EVergreen 7-1661

Dabar Rasite Dviejose ‘W
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

664 Grand Street 
Brooklyn, N

1 .įfollt. I»X4< jiiAfc 'frl* » > I

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.




