
KRISLAI
400 Balsas.
Blogai su Sveikata.
Nelaimes, Nelaimes. 
Kada tik Jis Išsižioja. 
Didžiulis Kapas.

Rašo A. B.

Laiku ir vietoj pasirodė], 
keturi šimtai mokslininkų, 
rašytojų, kunigų, profeso-
rių ir artistų. Jie prašo ir 

. ragina Ameriką kooperuoti 
su Sovietų Sąjunga dėl pa
laikymo demokratijos ir 
taikos pasaulyje.

Žinoma, tame surašė ne- 
figuruoja katalikų bažny
čios aukštosios galvos, nei 
pasauliečiai. 0 tai negerai. 
Bloga, kad jie į Sovietų že
mę tebežiūri kaipo j žemę 
“velnio vaikų.”♦ ♦ *

Tas tiesa, sako tie keturi 
šimtai šviesių vyrų, kad So
vietų Sąjungoj ekonominė 
tvarka skiriasi nuo mūsų 
tvarkos. Bet yra daug ben
drų reikalų. Demokratijos 
ir taikos išlaikymas — štai 
tas pats didžiausias reika-/ 
las. V* * *

Ir vėl nutilo balsas Tom 
Mooney. Sveikata nebelei
džia važinėti ir prakalbas 
sakyti. Jam sveikatą suėdė 
ilgų metų kalėjimas. O jis 
kalėjime sėdėjo visai nekal
tai.

Vėliname tam didžiam 
darbo žmonių vadui ir prie- 
teliui greitai pasveikti. ♦ >:« *

Rugpjūčio 14 dienos rytas 
buvo labai liūdnas. Brazili
joje amerikiečių orlaivis 
nukrito ir užmušė tryliką 

.žmonių, h/evadoje trauki- 
y nys nuvirto nuo bėgių ir 

užmušė 22 žmones. Ken
tucky valstijoje bomba eks- 
pliodavo ir užmušė 6 Na- 
cionalės Gvardijos narius. 
Brooklyne iškeltasis trau
kinys drožė į būdą ir sužei
dė keletą desėtkų pasažie- 
rių.

* ♦ *
Kada tik kunigas Cough- 

linas išsižioja, tai išsižioja 
iki ausų. Jis pereitą sekma
dienį kalbėjo ir pasmerkė 
S u v i e n ytą Automobilistų 
Uniją. Gyrė Amerikos Dar
bo Federacijos ir Hbmer 
Martino pastangas tą uni
ją sugriauti.

Automobilistai katalikai 
turėtų pakelti balsą prieš 
tą piktą kleboną. Jis yra jų 
nelaimė ir priešas.♦ * *

Pagaliau tapo iškeltas 
viršun submarinas “Squ- 
alus.” Jis bus pritrauktas 
prie kranto ir atidarytas. 
Tai baisus, didelis kapas. 
Ten ilsis dvidešimt šeši la
vonai.

Lavonus išims. Nelaimin
gų pažįstami ir giminės 
graudžiai paverks. Visa 

* Amerika prieš juos dar 
kartą žemai nulenks galvą. 
Ir taip bus pabaigta tos 
liūdnos tragedijos istorija.

KLAUSIMAS: AR ANGLI
JA GINS DANZIGĄ NUO 

NAZIŲ AR NE?
London, rugpj. 16. — Vie

ną dieną “London Times” 
rašė, kad Lenkija turi pri
pažint Danzigą Vokietijai; 
o ant rytojaus “L. Times” 
jau neva persergėjo Vokie
tiją, kad, girdi, Anglija gin
sianti Danzigą nuo Hitlerio.

(“London Times” išreiš
kia svyruojančią mintį An- 

> glijos valdžios.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 
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Rooseveltas Ragina 
Darbo Federaciją 
Vienytis su C. L O.

Naziai Greit Reika
lauja Danzigo; Ang

lija Dviveidžiauja
New York. — Suvažiavi

me New Yorko Valstijos 
Darbo Federacijos, Wm. 
hreenas, pirmininkas Ame
rikos Darbo Federacijos, 
bjauriai šturmavo CIO in
dustrines unijas. Bet prezi- 
dents Rooseveltas atsiuntė 
karštą raginimą, kad Fe
deracijos unijos susitaikytų 
su CIO ir apsivienytų su in
dustrinėmis unijomis.

Roosevelto laiškas šiam 
suvažiavimui, be kitko, sa
ko:

“Darbininkų vadai turi 
susitaikyti; o jeigu ne, tai 
įsigalės reakcija, kuri kirs 
smūgius visiem darbinin
kam. .. Pati unijiniai orga
nizuotų darbininkų įtaka 
šalyje reikalauja, kad būtų 
padaryta santaika” (tarp 
Darbo Federacijos ir CIO).

New Yorko miesto majo
ras La Guardia užreiškė, 
jog kiekvienas valdininkas 
turi pripažint darbininkų 
teises.

Jungtinių Valstijų sena
torius Wagneris smerkė 
tuos atgaleivius senatorius 
ir kongresmanus, kurie at
metė prezidento Roosevelto 
reikalavimą paskirt 800 mi- 
lionų dolerių iš šalies iždo 
kaipo paskolas naujų namų 
statybai miestuose. Senato
rius Wagneris ragino nenu
siminti, o telkti visas demo
kratiniai pažangias jėgas 
prieš atgaleivius. Jis tvir
tino, kad pažanga tuomet 
laimėtų.

N. Y. valstijos Darbo Fe
deracijos pirmininkas G. 
Meany pranešė suvažiavi
mui, jog gubernatorius 
Lehman davė žodį nepasira- 
šyt jokio šios valstijos sei
melio tarimo, kuris būtų 
priešingas darbininkų rei
kalams.

LENKIJA REIKALAUJA 
APSAUGOT LIETUVĄ 

NUO HITLERIO

Paryžius, rugpj. 16. — 
Lenkija reikalauja, kad An
glija ir Franci j a užtikrintų 
nepriklausomybę ir čielybę 
Lietuvos, Latvijos, Estoni- 
jos ir Finijos nuo Hitlerio, 
kaip praneša United Press.

(Šiuo žvilgsniu Lenkija 
remia Sovietus, kurie rei
kalauja nedvejotino užtik
rinimo toms mažoms Balti
jos šalims.)

JAPONAI BLOKADUO- 
SIA ANGLUS IR PRAN

CŪZUS SHANGHAJUJ

Shanghai, Chinija. iWnj. 
16. — Japonai grąsina blo- 
kaduot ir Anglu - Prancū
zų kolonijas Shanghaiui. 
Japonai tuomi ypač nori iš- 
vyt tautinius chinus iš tų 
kolonijų.

USA Ambasada Gražiai Pasi
tiko Išlaisvintus Ameri

kiečius Kovotojus
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis.— Vienas Ame
rikos ambasados narys pa
sitiko San Sebastiane, Ispa
nijoj, dvidešimt amerikie
čių, kuriuos generolas Fran
co ką tik paleido iš kalėji
mų. Amerikos ambasada 
davė jiem naujus drabužius 
ir užfundino cigaretų.

Devyniolika šių ameri
kiečių buvo liuosnoriai ko
votojai už Ispanijos respub
liką, kareiviai Tarptautinės 
Brigados, iki pakliuvo į fa
šistų nelaisvę. Dvidešimta
sis a m e r i k i e t is, Harold 
Dahl, buvo pasisamdęs res
publikos valdžiai kaipo la
kūnas. Jis buvo suimtas, 
kada fašistai pašovė jo lėk
tuvą, ir jis nukrito fašistų 
pusėj.

Dabar visi šie išlaisvinti 
amerikiečiai važiuoja į 
Franciją, o iš ten greitu 
laiku i š p lauksią namo į 
Ameriką.

ĮKAITINO ŽMOGŽUDE 
ŽAGINTOJĄ, ŽM0GVAG1 

VYLIOGI GODDARDĄ
West Palm Beach, Flori

da. — Prisiekdintųjų teis
mas įkaitino piktadarį Her
bertą W. Goddardą, kaip 
žmogžudį, žagintoją ir 
žmogvagį. , .

Jis Floridoj prisiviliojo 
dvi gražias jaunas mergi
nas, žadėdamas padaryt jas 
judamųjų paveikslų aktorė
mis Hollywoode.

Praeitą savaitę jis auto
mobiliu išsivežė tas mergi
nas į miško pelkes ir užpuo
lė žagint vieną jųdviejų, 
Fr. Ruthą Dunnaitę; o kad 
jinai nesidavė ir šaukėsi 
pagelbos, jis ją ten ir užmu
šė.

Užmuštosios gi draugei 
Dženei Boltonaitei jisai sa
kė: “Jei tu darai, kaip tik 
aš noriu, tai nieko blogo 
tau neatsitiks.”

Dabar Boltonaitė liudija 
teismui prieš tą nenaudėlį. 
Kita liudytoja prieš jį yra 
Bethė Collaraitė, kurią jis 
atsiviliojo iš Calif orni jos. 
Jo įkalbėta, Collaraitė pa
siskolino ten automobilį; 
tuom automobiliu jis su ja 
ir atvažiavo į Floridą.

Areštuotas, jis ir pats 
prisipažino kaltas.

Ž m o g žudys, žagintojas, 
žmogvagis Goddard yra ve
dęs, bet palikęs savo žmo
ną su dviem kūdikiais.

ORAS
Ketvirtadienį dalinai ap

siniaukę ir netaip karštai- 
dušna.

Prezid. Rooseveltas, Kuris Šaukia Amerikos Darbo Fe
deraciją Apsivienyt su CIO Unijoms.

Valdžia Įsakė Plieno 
Bosams Panaikinti 

Kompanijos “Unijas”
Washington. — Valdiška 

komisija Šalies Darbo San- 
tikių Įstatymo paliepė Beth
lehem Plieno korporacijai 
uždaryt kompaniškas neva 
“unijas” visose jos dirbyk- 
lose.

Darbo Santikių Įstatymo 
valdiški vykdytojai ypač 
pasmerkė tą^ plieno korpo
raciją už tai, kad jinai dau
giau kaip 32 tūkstančiais 
dolerių papirko Johnstown, 
Pa., majorą Sieldsą prieš 
streikavusius 1937 metais 
plieno darbininkus.

IŠMESTA SERGANTI SENELĖ IR PARALYŽIUOTAS JOS 
ANŪKAS IŠ SAVO NAMU; DĖL TO SUKILO KAIMYNAI
Mantua, New Jersey. — 

Šerifo samdyti pagelbinin- 
kai išnešė iš namų sergan
čią senelę Agnę Evansienę, 
83 metų amžiaus, ir supa
ralyžiuotą jos anūką, 26 
metų. Taip ligoniai paliegė
liai buvo išmesti iš savų 
namų, kurie nuo seniai pri
klausė tai šeimai. O tai bu
vo kadaise turtinga “tikrų
jų” amerikonų šeima; bet 
paskutiniu laiku nusigyve
no, įsiskolino ir negalėjo 
apsimokėt privalomų mo
kesčių vietinei valdžiai. Tad 
senoji šeimos gūšta ir bu
vo per varžytynes parduota 
tūlam C. Laytonui.

Gaisrininkai ir Kaimynai 
Sukilo prieš Mėty tojus

Kada atėjo šerifas su pa
dėjėjais mest laukan sene
lę, jos anūką' ir dukterį, 
kaimynai pašaukė liuosno- 
rius ugniagesius, o šie tuo- 
jaus nustatė vandens žar
nas ant šerifo ir jo pagel- 
bininkų. Bet valstijos poli
cija Juos sulaikė ir nuvarė 
šalin.

Kai bemėtant šeimą••»iš 
namų, pasirodė jų pirkėjas, 
naujasis savininkas Lay to
nas, kaimynai ėmė akmeni-

darbininkai yra pradėtoj ai 
kruvino susikirtimo, bet iš

mis bombarduot jį, kad jis naudotojai, sakė profeso-

Repiiblikoiių Vadas, Pa
sikalbėjęs su Nariais, 

Numato Greitą Karą
/ # --------

Oslo, Norvegija. — Čia 
lankosi Hamilton Fish, re- 
publikonų vadas iš New 
Yorko valstijos.

Į Norvegiją jis atvyko iš 
Vokietijos. Būdamas Berly
ne, jis būtinai geidė pasikal
bėt su Hitleriu, bet tos 
“laimės” negavo. Ale H. 
Fish šnekėjosi Berlyne su 
Hitlerio užsienių ministeriu 
von Ribbentropu. Iš jo Fish 
gavo supratimą, kad naziai 
greitu laiku pradėsią karą 
(prieš Lenkiją).

vos paspruko automobilyje.
Senelė tapo nuvežta į li

goninę, o jos paralitikas 
anūkas ir jo motina rado 
prieglaudą pas vieną žmo
nišką kaimyną.

PROFESORIAUS LIUDI
JIMAS TARDYME HAR

RY BRIDGES’O

San F r a n c i s co, Calif., 
rugpj. 16. — Stanford Uni
versiteto filosofijos profe
sorius Champman Brown 
išdėstė tardytojams Harry 
Bridges’o, CIO vado, kad 
Marks o-Engelso mokslas 
nešaukia darbininkus į kru
viną revoliuciją.

Prof. Brown nurodė, jog, 
pagal Marksą ir Engelsą, 
darbininkai reikalauja de
mokratiniais būdais duot 
jiem galimybę gyvent; bet 
kai išnaudotojai pamato, 
kad darbininkai gali laimėt 
būtinus' sau pagerinimus 
demokratiniais būdais, tuo
met kapitalistai griebiasi 
ginkluotos ^jėgos prieš dar
bininkus. O jeigu tuomet 
darbininkai priversti prie
šintis kapitalistams, tai ne

Pasaulio Studentai Nori, 
Kad Rooseveltas Vėl Būtu

Išrinktas Prezidentu
Paryžius. — Čia laikoma 

Trečioji Konferencija Pa
saulinės Studentų Sąjungos. 
Dalyvauja 350 studentų de
legatų iš 35-kių šalių.

Amerikos Studentų Są
jungos vadas Herbert Witt 
pareiškė, jog amerikiečiai 
studentai remia Roosevelto 
politiką ir nori, kad jis bū
tų išrinktas trečiai prezi
dento tarnybai.

Tatai išgirdę, delegatai 
šio tarptautinio studentų 
susirinkimo, tuoj aus ėmė 
skardžiai delnais ploti ir 
šauksmais sveikinti prezi
dentą Rooseveltą, karštai 
užgirdami trečią jo prezi
dentystę.

Konferencijoj dalyvauja 
net 30 studentų iš Chinijos.

JAPONAS SUMUŠĖ AMERI
KONE; AMERIKONAI 

PROTESTUOJA
Tientsin, Chinija, rugpj. 

16. — Japonų sargybinis 
kareivis kelis kartus smogė 
veidan žilagalvei ameriko- 
nei Fr. M. Richardienei, ka
da jinai ėjo į tarptautinę 
Tientsin miesto dalį. Japo
nas užpuolė ją kaip tik ta
da, kai ta amerikone paro
dė praleidimo korteles nuo 
Amerikos ir Japonijos kon
sulų.

A m e r i k iečiai Tientsine 
atsišaukė į Jungtinių Vals
tijų vyriausybę, kad užpro
testuotų prieš šį naują ja
ponų nac.hališkumą.

NAZIAI NUŠOVĖ LENKŲ 
SARGYBOS KAREIVĮ

; Danzig, rugpj. 16. — Na
ziai Danzigo rubežiaus ka
riniai sargai nušovė vieną 
Lenkų sienos sargą-kareivį.

(Naziai pasakoja, būk tas 
Lenkijos • kareivis perėjęs 
per rubežių ir gabenęs Len
kų lapelius, šaukiančius ne
pasiduot Hitleriui.)

(Lenkija reikalavo, kad 
Danzigo naziai paleistų du 
suimtus Lenkijos muitų in
spektorius ir vieną motori
nės valties vairuotoją. At
sakydami į Lenkijos reika
lavimą, naziai nušovė pasie- 
ninį Lenkų kareivį.)

rius Brown.
Per šį tardymą prieš H. 

Bridgesą, amerikiniai kapi
talistai stengiasi deportuot 
jį iš Amerikos į Australiją, 
kaip tariamą “komunistą,” 
kuris nėra Amerikos pilie-

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“L a i s vės” paramai 
Jie yra didelė atrama • 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui

London.— Vokietijos val
džia sako, kad Danzigas 
t4ri būt greitai prijungtas 
prie Vokietijos. Naziai grū
moja demokratinėm šalim 
“pragaiščia,” jeigu jos ban
dytų gint Danzigą, kaip 
“laisvą” miestą tarp Lenki
jos ir Vokietijos.

Mussolinis remia hitleri
ninku grūmojimus. -

Kai kurie Anglijos valdi- 1 
ninkai pareiškė, kad Angli
ja “nesutiksianti” perleist 
Danzigą Vokietijai.

Bet iš United Press pra
nešimų matyt, jog Anglijos 
valdžia spiria Lenkiją da
ryt Hitleriui nuolaidų Dan- 
zige. Anglų valdovai norėtų 
sušaukt konferenciją Fran- 
cijos, Vokietijos, Anglijos, 
Italijos ir Lenkijos spręst 
Danzigo klausimą.

Varsa va. — Lenkų val
džia bijo, kad Anglų valdo- 
vų peršamos deęyį 
Danzigo U 
šią praga 
kad Muničho dėty 
choslovakijai.

Lenkijos politikai pasi
piktinę, kad Tautų Lygos 
komisionierius D a n z igui, 
profesorius Burckhardt, nu
važiavęs pas Hitlerį, tarėsi 
su juom apie Danzigo pri
jungimą prie Vokietijos.

London. — Anglijos val
džia tęsia slaptus pasitari
mus su Hitlerio atstovais 
kas liečia Danzigo perleidi
mą Vokietijai, bet kol kas 
slepia tuos planus nuo žmo
nių.

DAUG KO TRŪKSTA
AMERIKOS ARMIJAI

Plattsburg, N. Y. —Ame
rikos armijos generolas H. 
A. Drum pranešė valdžiai, 

| jog dabartiniai manevrai 
i armijos ir milicijos jau įro- 
į dė, kad trūksta 77 procen- 
tų kareivių, 67 proc. kul- 
kasvaidžių, 83 proc. trokų, 
57 proc. automatiškų šau
tuvų ir 83 proc. kanuolių. 
Tie trūkumai turi būt papil
dyti, jeigu Amerika ndri 
būt tikrai prisirengus apsi
gint nuo priešo - užpuoliko, 
kaip sako tas generolas.

Washington. — 40 tūks
tančių Puerto Rico salos 
gyventojų atsiuntė prašy
mą, kad Rooseveltas kandi
datuotų trečiai prezidento 
tarnybai. Ta sala priklauso 
Jungtinėm Valstijom.

New Yorko miesto majo
ras La Guardia, kalbėda
mas suvažiavime šios vals
tijos Darbo Federacijos, 
karštai ragino Amerikos D. 
F e d e r a d i cją vienytis su 
CIO, ir būti viena darbo 
šeimyna.
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“Daily Workerio” Finansinė 
Kampanija

Komunistų Partijos dienraštis “Daily 
Worker” ir sekmadienių laida “Sunday 
Worker” paskelbė finansinį vajų. Va
jaus metu siekiama sukelti .$100,000, kad 

) užtikrinus visiems ateinantiems metams 
dienraščio ir sekmadienių laidos gyvavi
mą. Pereitais metais vajus buvo už $110,- 
000. Šiemet, kaip matome, ant $10,000 
mažesnis, bet už tat jį reikia pilniau 
pravesti.

Vajaus suma paskirstyta pagal dis- 
triktus. New Yorko distrikte reikės su
kelti $85,000, nes čia yra daugiausiai 
partijos narių, “Daily ir Sunday Wor
ker” skaitytojų ir mūsų judėjimo sim- 
patikų. Vidurvakarinių ir vakarinių val
stijų draugai turi savo dienraščius ir 
ten turi atskirus vajus.

. Kiekviename vajuje daug padeda lie- 
/tuviai darbininkai ir pažangūs biznie
riai. Mes kviečiame ir šiemet nuoširdžiai 

*ii; kardtiihWmti -šį finansinį vajų.
z j .1* * ►*

Hitlerio Agentų Reikalavimai
Pereitais metais, kada Hitleris puolė 

ant Čechoslovakijos, tai ta proga pasi
naudojo Lenkija ir užėmė 400 ketvirtai- 
niškų angliškų mylių cechų plotą su an
glies kasyklomis. 

er-

Lenkai tokiu būdu padėjo Vokietijos 
naziams pulti cechus. Kiek vėliau išsiaiš-s 
kino, kad vokiečiai naziai jau buvo pa
traukę armiją ir rengėsi tą plotą “pa
vogti” nuo Lenkijos. Bet lenkai keliomis 
valandomis pasiskubino ir užėmė.

Dabar kada čech’oslovakija yra po Vo
kietijos nazių batu, tai hitleriški cechų 
gaivalai kelia klausimą, kad Lenkija tu
ri tą plotą grąžinti atgal. Žinoma, jeigu 
Čechoslovakija būtų nepriklausoma, tai 
mes tokiam reikalavimui pritartume. 
Bet dabar, tai reikštų tą plotą atiduoti 
ne Čechoslovakijai, bet fašistinei Vokie
tijai.

Sovietų Technikos Atsiekimai
Sovietų Sąjungos aviacija dar kartą 

parodė pasauliui, kad ji yra pirmoje vie
toje. Šio mėnesio pradžioj Maskvoj buvo 
išbandytas naujas “L-760” lėktuvas, ku
ris yra vienas iš daugelio tos rūšies. Šis 
lėktuvas yra vienas iš tų, kurių buvo 
pradėta būdavoti 16 pirmoj serijoj po 
“Maksim Gorki” lėktuvo nelaimės.

“L-760” yra milžiniškas monoplanas, 
tai yra viensparnis. Nuo sparno vieno 
iki kito galo jis turi 200 pėdų. Patsai 
lėktuvas tuščias sveria 31 toną, o su 
kroviniu 45 tonus. Jis gali vešt 8 žmo
nes įgulos ir 64 keliauninkus, tai yra, 72 
žmones su visais jiems patogumais. Lėk
tuvas turi šešis galingus motorus ir jis 
yra 25 pėdų aukščio.

Ann Sheridan aktorka tariasi su aktor ių unijos prezidentu Ralph Morgan 
streiko reikale.

Žmogžudysčių Skandalas Lietuvoj ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ną tėvą, kuriam turėjo būti 
suteikta med. pagalba. Namas 
visiškai sudegė. Kartu sudegė 
visi rūbai, gr. pin. 1,400 lt., 
įvairūs dokumentai ir kt. Na
mas, vertės virš 300 lt., buvo 
apdraustas 800 lt. sumai.

ALYTUS

Mineralinio Vandens Šaltiniai

Ties Alytumi, Vilniaus pu
sėj, prie pat sugriauto gelžk. 
tilto, trykšta iš Nemuno kran
to keli šaltinėliai , į kuriuos 
niekas nekreipė dėmesio. Šio
mis dienomis keli vasarotojai 
beklaidžiodami panemune iš
troško gerti ir gerdami iš šal
tinėlių pastebėjo, kad juose 
vanduo sūrus, kaip Birštono 
Birutės ir Vytauto šaltiniuose.

SUV. KALVARIJA

Nusižudė

Nusiminė Japonijos Vadai
Japonijos imperialistai suruošė Shang- 

hajuj dviejų metų sukaktį nuo jų už
puolimo ant to miesto. Buvo stengtasi 
puošniai viskas atlikti. Armijos ir lai
vyno vadai išleido proklamacijas. Bet 
štai, naktį, nuo šalimai aukštesnio namo 
kažinkas numetė ant Japonijos prekybos 
laivyno kontoros bombą, kuri veik išim
tinai sunaikino raštinę. Vienuolika japo
nų ir jiems ištikimų chinų sužeista. Su
prantama, kad bombą metė Chinijos 
patriotas.

Tuojaus po to atsitikimo ištuštėjo ka
vinės, užsidarė teatrai ir sulaikyta šo
kiai. Japonijos komandieriai spruko į 
saugesnes vietas, o karo laivyno koman- 
dierius admirolas Koshiro Oikawa grei
tai nusiskubino ant japonų karo laivo, 
kur jis jaučias saugiau.

Chinijos liaudis nesustoja kovoti. Ir ji 
kovos, kol Japonijos imperialistai bus 
išgrūsti laukan.

“Šalin Amerika!”--Šaukia
Japonai

Kaifenge ir Shirhkanchunge, chinų už
imtuose miestuose, japonai lakstė gatvė
mis ir šaukė: “Šalin Amerika!” Tokio 
pat turinio ir plakatai buvo išklijuoti 
ant sienų.

Japonijos imperialistai kėlė skandalą 
prieš Ameriką, norėdami ją galutinai iš
varyti iš Chinijos. Taip jie atsimoka 
Amerikos kapitalistams, kurie pardavi
nėjo ir pardavinėja Japonijai karo reik
menis. Amerikoj Japonija perkasi sau 
57 nuošimčius karo reikmenų. Kaip au
go prekyba karo reikmenimis parodo šie 
faktai. 1933 metais Japonija čia pirko 
už $989,000 orlaivių, o 1938 metais už 
$11,000,000. Taip augo ir kitų tiesioginių 
karo reikmenų pirkimas, jau nekalbant 
apie seną metalą ir kitas medžiagas, ku
rios paverčiamos į ginklus ir amuniciją. 
■Jungtinės Valstijos turėtų uždaryti sa
vo rinkas Japonijos tavorams ir nieko 
Japonijai neparduoti. Tas pagelbėtų ir

Hitleriška Pūslė
: ) , j

Rugpjūčio 27 dieną Vokietijos fašis
tai ruošia milžiniškas apeigas prie Tan- 
nenbergo (Žalgirio), Rytų Prūsijoj, kur 
minės 25-kių metų sukaktį nuo nugalė
jimo Rusijos Antros Armijos, vedamos 
generolo Samsonovox 1914 metais. Hitle
rio šaika ruošiasi sutraukti apie du šim
tus tūkstančių fašistų ir daug mūšio da
lyvių. Visa tai daroma, kad parodyti, 
kaip vokiečiai buvo ir yra pergalingi, 
kad jie nuveikė rusus.

Taip, jie laimėjo tą mūšį, bet tik to
dėl, kad caristinės Rusijos fronto ko
mandieriai neaprūpino armiją reikmeni
mis, kad Rusijos karo ministeris genero
las Suchomlinovas buvo vokiečių šnipas, 
kad Pirmos rusų armijos komandierius 
vokiškas baronas generolas Renenkam- 
fas buvo išdavikas ir neatėjo Samsono- 
vo armijai į pagelbą. Bet vis tiek tas 
mūšis privertė Vokietijos armijos ko
mandą atitraukti 100,000 vokiečių iš 
Francijos ir pasiųsti prieš rusus, to pa
sėkoje didžiausį mūšį ant Mamos vo
kiečiai prakišo, rusai savo gyvastimi ir 
krauju Rytų Prūsuose išgelbėjo Pary
žių ir suteikė progą Francijai ir kitoms 
talkininkų šalims susimobilizuoti ir galų 
gale parblokšti Pasauliniame Kare Vo
kietiją ir jos talkininkus.

Vieno mūšio iš šimtų laimėji
mas ir dabartiniai jo garbinimai yra nie
kas kitas, kaip hitlerinė pūslė, kad pa
kelti vokiečių militaristų ūpą prieš ru
sus. Rusai galėtų daugybę taip pat per
galingų mūšių paminėti, Gunbineną, kur 
ištaškė vokiečių armiją, Ivangorodą, mū
šius ant Nemuno, kur vokiečiais užkim
šo jo vagą, Lucko, Rytų Galicijos opera
ciją ir daugelį kitų. Bet atskiri mūšiai,’ 
jų laimėjimas, nei vienai nei antrai pu
sei nedavė pergalės. Pergalę laimėjo tas, 
kas turėjo daugiau žmonių, daugiau ža
liosios medžiagos.'

Čia tenka priminti, kad šių dienų rusų 
armija ir spėka, tai ne ta, kokia buvo 
caro viešpatavimo laiku. Japonai įveikė 
Rusijos armiją 1904-1905 metais; bet 
jaunutė Raudonoji Armija 1922 metais 
juos supliekė prie Voločajevkos ir išvijo 
iš Sibiro; o 1938 metais perkūniškai iš
taškė ant Zaoziornaja ir Besimenaja 
kalvų. Iš to Hitleris turėtų pasimokyti.

Liepos 14 d. Pilviškių 
licija buvo gavusi žinių, kad 
iš Timintiškės kaimo., Pil
viškių valsčiaus, Feliksas 
Ciupkevičius, kuris tą dieną 
Vilkaviškio apylinkės teisme 
turėjo tris baudžiamąsias by
las: vieną už smurtą (nu
baustas 2 dienom arešto), ki
tos dvi jo iškeltos Ant. že
maičiui, Juozui Vosyliui ir 
Juozui bei Adelei žemaičiams 
už smurtą ir įžeidimą,—gali 
turėti ginklą, nes grasinęs. Jį 
sulaikyti ir iškrėsti buvo nu
siųsti du policininkai: V. Di- 
džiūnaitis ir K. Lietuvninkas. 
Policininkai apie 17 vai. pa
stebėjo Šešupės tiltu nuo Vil
kaviškio atvažiuojantį dvira
čiu Ciupkevičių, kuris polici
ninkus, matyt, irgi pastebėjo, 
nes staiga apsisuko ir norėjo 
važiuoti atgal. Polic. Lietuv
ninkas jį privijo. Ciupkevi
čius, norėdamas iš policijos 
išsisukti, išsitraukė ginklą- 
parabelių ir nukreipė į Lie
tuvninką. Policininkas tuo
met griebė už ginklo, stengėsi 
atimti. Ciupkevičius paleido 
šūvį, šūvis kliudė Lietuvnin-. 
kui kairiosios rankos antrąjį 
pirštą, kurį .vėliau teko am
putuoti. Tuo pat metu Ciup
kevičius, ištraukęs ginklą iš 
Lietuvninko rankų, nukreipė 
jį sau į galvą ir paleido du 
šūviu. Policininkai Ciupkevi
čių, pagaliau, sulaikė ir pas 
jį rado tris ginklus: du pisto
letu parabeliaus sistemos, 9 
col., ir nežinomos sistemos 
ginklą, panašų į mauzerį, 7.6 
col.’

Nusivarius sulaikytąjį nuo- 
vadijon, gautas pranešimas 
telefonu iš Obšrūtų, kad ten 
Ciupkevičius nušovęs kažkokį 
žmogų.

Pasibaigus byloms apyl. 
teisme, Ciupkevičius nuėjęs į 
Mauručio restoraną, kur ra
dęs savo priešininkus bešivai- 
šinančiūs. Jis, išgėręs pus
bonkį degtinės, antrą įsidė
jęs kišenėn, išėjo, nieko ne
sakydamas savo priešinin
kams. Neilgai trukus nuo 
stalo pakilo ir jo priešinin
kai ir ėjo važiuoti namo. Va
žiavo vienoje padvadoje šeši 
žmonės: Juozas Norkęliūnas, 
Antanas žemaitis, Adelė' Ž.e- 
maitienė, Juozas Vosylius, A- 
gota Grinčelaitytė ir Br. Do- 
donis.

Apylinkės žmonės pasa
koja, kad Ciupkevičius su 
Grinčelaityte draugavę apie 
du metu laiko, paskui jų tar- 
pan būk įsikišęs žemaitis. 
Ciupkevičiaus ir .Grinčelaity- 
tės santikiai ėmė gesti: vienas 
kitą skundę už kaž kokį ap- 
krėtimą . . . Kil6 bylos.' Nor- 
keliūnas buvęs aniem' liudy
toju. Taigi, Ciupkevičius py
kęs apt Norkeliūno neva už 
Gribčelaitytę, o ant Grinčelai- 
tytės už tai, kad ji nustojo 
su juo draugavusi ir pana
šiai.

Važiavusieji 9-tam km. nuo 
Vilkaviškio pastebėjo važiuo
jantį dviračiu Ciupkevičių, 
kuris kelis karta atsilikdavo,

po- j atsigrįždavo ir vėl važiavo 
toliau. Pagaliau jis išnyko. 
Privažiavus prie V. Stankevi
čiaus, Pilviškių valsčiaus vir
šaičio, ir Alb. Kriaučiūno so
dybų, arti tilto, iš griovio 
Ciupkevičius į važiavusius pa
leido ugnį, šūviai kliuvo Nor- 
keliūnui ir Grinčelaitytei, su 
kuriais pasiliko žemaičio dar
bininkas Dudonis, pasuko’ ar
klius į kelelį ir, paplakęs ar
klius, nuvažiavo; kiti iššoko 
iš vežimo ir nubėgo pasislėp
ti pas Stankevičių. Norkeliū- 
nas mirė tuojau, praslinkus 
apie 5 min. po šūvių. Jo la
voną Dudonis paliko Spėde- 
rio kieme, o Grinčelaitytę nu
vežė apskričio ligoninėn. 
Grinčelaitytė, neatgavusi są
monės, mirė sekančios dienos 
3 vai. Norkęliūnas nušautas 
dviem šūviais: vienas šūvis 
kliuvo į nugarą, antras perė
jo per dešiniąją ranką ir 
skersai krūtinės ląstą, per abu 
plaučiu, kliudydamas aortą. 
Grinčelaitytė peršauta iš pry- 
šakio per krūtinę, kulka kliu
dė širdį. Pats Ciupkevičius 
save tik lengvai susižalojo, 
kulkos vos pradrėskė kaktos 
odą.

Ciupkevičius 35 m. amž., 
ūkininkas, aukštas, tvirto kū
no sudėjimo, aštraus žvilgs
nio, atrodo normalus. Apylin
kės žmonių pasakojimais, jis 
buvęs stataus būdo, tiesus, 
nemėgęs netiesos ir neapken
tęs apgaulės.

(Iš “L. ž.”)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Aš esu pilietis. Bet mano 
moteris nepilietė. Aš noriu 
gaut dėl jos pilietines po- 
pieras. Bet jinai buvo du 
sykiu areštuota ir bausta 
už girtavimą. Vieną sykį 
sėdėjo kalėjime dešimt die
nų ir pasimokėjo dešimt do
lerių, o kitą sykį tik pasi
mokėjo $23 bausmės. Ar 
dabar ji gali pildyti natū
ralizacijos blanką, ar ne, tai 
aš nežinau. Prašau atsaky
mo. Būsiu dėkingas.

A. K.
( Atsakymas

' Mums atrodo, kad areš
tas už girtuokliavimą nėra 
skaitomas baisiai dideliu 
prasižengimu. Todėl/ atro
do, jūsų moteris galėtų gau
ti pilietines popieras. Bet 
teisėjas gali pamanyti vi
sai kitaip i? popierų neiš
duoti.

Kaip ten nebūtų, paban
dykite, išpildykite blanką. 
Jei neduos, neduos.

Arba pasiteiraukite Na
tūralizacijos Biure, kur 
gausite blanką, ar gali gaut 
pilietines popieras toks 
žmogus, kuris yra baustas 
už girtuokliavimą.

KLAIPĖDA

800 Lietuvių Vaikų Neturi 
Mokyklų

Lietuvių vaikai Klaipėdoje 
ir krašte neteko savo mokyk
lų. Dabar jie turi lankyti vo
kiškas mokyklas, kur yra per
sekiojami.

ŽIEŽMARIAI

Smarki Audra

Liepos' 25 d. buvo smarki 
audra. Karveliškių km. į pil. 
C. Ratkevičiaus Antano gyv. 
namą trenkė perkūnas. Pri
trenkė tėvą, sūnų, dukterį ir 
samdinį. Atsipeikėjus vienam 
šeimos nariui, namas pradėjo 
degti. Vos spėta ištraukti se-

Kalvarijos valse., Kalvių., 
k., ūk. Montvydas, liepos 25 
dieną, išleido savo vienturtį 
sūnų Zigmą, 17 metų am
žiaus, su dvivagiu arti rugie
nų. Vakare, nesulaukęs laiku 
pareinančio sūnaus, rado pa.- 
graibstėm pašertus arklius ir 
už arimo, prie rikių, kraujuo
se paplūdusį sūnų, kuris dar 
stipriai tebelaikė rankoje tėvo 
pistoletą. Zigmas Montvydas 
pats save persišovė, pataikin
damas į dešinį smilkinį, šūvio 
būta mirtino. Velionio tėvas 
turi virš 13 ha. žemės, pasi
turinčiai gyvena. Zigmas buvo 
darbštus darbininkas. Kodėl 
jis nusižudė, neaišku. Savažu- 
džio motina buvo nesenai su
sirgusi psichiniai ir buvo pa
talpinta psichiatrinėn ligoni
nėn.

DARBININKŲ 
SVEIKATA 

----- -ž-    - - - - 
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

530 Summer Ave. Newark, N. J. 
Tel.: Humboldt 2-7964

Nepasitenkina Moteris
Drauge gydytojau, aš esu 

“Laisvės” skaitytoja ir kiek
vieną dieną žiūrau į jūs pata
rimus, kada tiktai būna “Lais
vėj.” Daug matau gerų pata
rimų dėl moterų ir vyrų, bet 
negaliu rasti tokio klausimo, 
kaip mano. '

Aš esu 25 metų moteris, 
sveriu 130 svarų. Vedus jau 
4 metai ir turiu berniuką tri
jų metų. Ir užsilaikau švariai 
ir ^tvarkingai, nerūkau, nege
riu, valgau daržoves ir šiaip 
nesugadintą maistą. Bet, ka
da turiu su savo vyru susine- 
šimų, tai aš jokio pasitenkini
mo neturiu, ir nežinau, kas 
tas yra. Bet mano vyras apie 
tai nieko nežino. Nenoriu 
jam padaryt nesmagumo, tai 
ir nesisakau savo nepatenkin
tų jausmų. Šiaip jaučiuos 
sveika. Prašau duot patarimą, 
už tai labai būsiu dėkinga.

Atsakymas

Ne Jūs viena, Drauge. Tūk
stančiai mūsų gražių, puikių 
moterų gyvena tik pusę gyve
nimo. Lytinį badą kenčia. 
Kad ir turi sušinešimų, bet jie 
netikusiai teikiami, moters 
nepatenkina. Dažnai da la
biau ją’ sunervuoja, sudarko. 
O moterys puikiai gamtos ap
dovanotos, nė kokios ten su- 
vytėlės. Jų vyrai, irgi sma
gūs, tvirti vyrai, sveiki ir nor
malūs. Bet ko tai toms poroms 
trūksta. Trūksta ir skaudžiai 
trūksta meilės meno.

Didelėj daugumoj’mūsų vy
rai neišmano meilės meno, 
technikos. Pasimokinti nela
bai iš ko teturi. Knygų pasi
skaityti negauna. Ir taip lei
džia dieną po dienos, ūkano
se.

Reikia šio to nusimanyti ir 
moteriai meilės dalykuose, 
bet da daugiau reikia vyrui. 
Vyras yra aktingoji dalis, ir

nuo jo sumanumo daug kas 
priklauso. Vyras niekad ne
privalo eiti prie moters sta
čiokiškai, be niekur nieko, be 
atatinkamo jos prirengimo, iš
judinimo.

Meilė nėra vien tik fizinis 
aktas. Dvasinė nuotaika, psi
chinis nusiteikimas visą ką 
padaro. Nereikia gailėtis vie
nas kitam gražių komplimen
tų, malonių, jautrių žodelių, 
užuojautos, dėkingumo, pa
kartotino įtikrinimo pagarbos 
ir meilės. Maloni, jauki, ro
mantiška atmosfera išaugina 
ir ištobulina jausmus, kad ir 
nejautriai moteriai.

Prieš kiekvieną susinešimą 
vyras privalo gerą pusvalandį 
ir ilgiau prirengti moterį, iš
judinti ją. Privalo jai savo 
meilę kartoti ir kartoti. Girti 
ją, girti jos fizinį ir dvasinį 
gražumą. Privalo ją bučiuoti, 
išbučiuoti visą ir visur. My
luoti, glamonėti, kutenti, vis 
lydėdamas jautriais, meiliais 
žodeliais.

Ir tik jau tada, kada mote
riai išjudintas lytinis apetitas, 
tiktai tada galima pradėti ak
tas. Čia irgi reikia meno, 
technikos. Bet, deja, visų prie
šakių čia negi išpasakysi. Lai
kraščio rėmai tam per siauri. 
Ir mišriai publikai, ko gera, 
gali tai atrodyti nedora, por- 
nografiška. ..

T Ai Jums patariu pasimo
kinti iš knygų. Yra ir lietuvių 
kalboje neblogų knygų lyties 
plausimais, sakysim; Dr. Wm. 
J. Robinsono “Patarimai Vy
rams apie lyties dalykus,” 
“Patarimai moterims apie ly
ties dalykus.” Yra labai ge
rų knygų anglų kalboje. Jų 
galima gauti, pasiklausinėjus. 
Ir daug, daug iš jų išmoksite. 
Ir kitokis pasidarys Jums gy
venimas. Pilnesnis, malones
nis, natūralesnis.
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Įspūdžiai iš Organizacijų Atstovų Pasita
rimo ir Pasaulinės Parodos

Liepos 27 d. anksti rytą 
jau nebuvo ramybės miego
ti, galvoje sukosi visokios 
mintys, kaip laimingai pa
siekti New Yorką; tą mil
žiną, kuris vienas iš did- 
žiausių miestų Jungtinėse 
Valstijose. O šiandien jame 
vaizduojama didžiausi ste
buklai: kokiu keliu ateis 
nauja žmonija?! — Kas 
skatina prie to? Rimtai pa
vartojus galvos aparatą, 
gali dasiprotėti tėmijant 
į tuos vaizdus logiškai...

—o—
Rytas buvo niūrus, lyg ir 

lyt rengėsi; o mano draugė, 
sutvarkius tinkamą čemo- 
danuką tinkamais reikme
nimis, skatino anksčiau ap
leisti namus, kad nesusivė
luoti į busą.

Pottsvilę ryte palikau 
8:30 valandą ryto, o New 
Yorką pasiekiau kur pas
kirtoj vietoj reikėjo išlipti 
3:30 v. po pietų. Važiavi
mas buvo smagus, keleivių 
mažai, busas švarus ir ge
rai bėgo, tik diena buvo su
niurus, tai lyja, tai vėl tru
putį prasiblaivo, o ūkės nu
rudusios, saulės kaitros nu
degintos, nedarė didelio 
jaukumo dairantis per lan
gus. Bet mintys, kaip elek
tros bangos lakstė su visu 
smarkumu po dausas, pla- 
nuodamos, kaip laimingai 
pasiekus New Yorką; su
rasti tą garbingą vietą pro
greso, kuri vadinasi “Lais
vės” bendrovės įstaiga!

Tai vėl kitos mintys laks
tė po galvą: kaip daug susi
tiksiu įdėjos draugų? Ko
kius svarbiausius uždavi
nius dienos klausimų teks 
mums apibudyt, pravest gy
venimai!; pastatant į tikrą
ją pažangos vagą, vedančią 
prie idealizmo, t o b u 1 int 
žmoniją...

Nurimstant šioms min
tims, atskrenda naujos lyg 
per etherą nuo Ilgosios Sa
los ( Long Island,) kur Pa
saulinėj Parodoj vaizduoja 
greitu tempu atmaršuojan- 
čią naują žmoniją! Tai he
rojai rytinio šeštadalio pa
saulio; vaizduoja istoriją 
per dvidešimts metų sukur
to naujo pasaulio.

Tas supurtė ' visą žemės 
kamuolį, senąjį pasaulį; jis 
dreba, purtosi ir griūva nuo 
senų pagrindų. Nauja žmo
nija ateina per griuvėsius 
senojo pasaulio.

Jų kelionė sunki, kelias 
erškėčiuotas, žiaurus, dy
gus, bet jie bus laimėtojai! 
Kaip malonu būtų j tuos 
brangius vaizdus tėmyti 
nors keletą dienų, jeigu lai
kas ir finansinis stovis leis
tų, tuomet būčiau laimin
gas! !WI

Šitokioms mintims švais
tantis, jau ir New Yorkas. 
Busas sustojo ties stočia 
tarpe 50 — 51 gatvių pa
leisdamas visus keleivius. 
Išlipus iš buso smarkiai li
jo, todėl skubinausi greitai 
į vidų ir dairausi, ar nėra 
kas iš pažįstamų, atvažia
vusių manęs pasitikti? Bet 
kad sulyg nurodytu laiku, 
kuriuom busas pribus į 
New Yorką, tai pribuvo pu
sę valandos pirmiau, tad aš 
dairausi, bet nenusiminęs, 
ir sau persistatau: lauksiu 
iki paskirtam laikui; nesu
laukiant, po paskirtam lai
kui, priseis taxi samdyti, 

nes požeminiu traukiniu nė
ra išrokavimo važiuoti ne
žinant pilnai kelių. Gali 
kažin kur nuvežti ir bus 
sunku surasti kur noriu va
žiuoti. Štai ir susitinku ant 
laimės drg. P. Balsį, kuris 
pirma manęs pribuvo į sto
tį ir laukė.

Na, dabar, maniau sau, 
aš laimingas! Neėmė daug 
laiko, jau mes “Laisvės” 
spaustuvėj. Radom keletą 
draugų-gių, su kuriais nuo
širdžiai paspaudėm rankas. 
Kiti “Laisvės” štabo drau
gai, jau dieninę pakaitą 
darbo buvo užbaigę ir išsi
skirstę į savo buveines. Po 
t r u p utį pasikalbėjus su 
draugais, kuriuos radom 
dirbant, parašiau atvirukę 
savo draugei, kad aš pasie
kiau laimingai New Yorką 
ir Brooklyną, ir tuomet ėjo
me su draugu Balsiu jieš- 
kot vakarienės. Ačiū d. P. 
Balsiui, jis manę aprūpino 
viskuo: su valgiu ir nak
vyne ir tą vakarą pralei
dom pilnai draugiškai, ža
dėdami ant rytojaus aplan-

Ko Norima Tuomi 
Atsiekti?

Prašome patalpinti Jūsų 
laikraštyje kas seka:

P r i s i u n č iame nuorašą 
rašto, parašyto Lietuvos 
P a s i u n t inybės Paryžiuje 
Konsularinio Skyriaus ve
dėjo Vanago, mūsų lageryje 
esančiam lietuviui Povilui 
Šaduikiui, pasiuntusiam sa
vo, užs. pasą tam skyriui su 
prašymu jį pratęsti.

Iš to laiškelio matosi ko
kių žmonių randas tarp 
atstovaujančių Lietuvą už
sieniuos.

Visų pirma, Povilas Ša- 
duikis, kaip jis pats pareiš
kia, nepriklausė ir nepri
klauso komunistų partijai. 
Antra vertus, tas “slaptas” 
pageidavimas išsižadėti tos 
partijos, kuriai jis nepri
klauso, bus be abejo, kuo 
kitu inspiruotas. Tai' senas 
tautininkų žvalgybos var
tojamas metodas. Pagaliau, 
ar tai suderinama su dabar
tinės Lietuvos vyriausybės, 
o taip pat ir Kariuomenės 
Vado pareiškimai^ dėl įsiti
kinimo ir pažiūrų laisvės? 
Vienokių ar kitokių įsitiki
nimų turėjimas nėra jokiu 
i n k r i m i nuojamu dalyku. 
Tokiu gali būti tik realus, 
konkretus darbas, nukreip
tas prieš dabartinę Lietu
vos vyriausybę ir esamą 

BENDRAS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Bridgeport© šešios Didžiosios Pašalpinės 

Draugijos Naudai Klaipėdos Pabėgėlių

Sekmadienį, Rugpjūčio 20 August, 1939
CANEVARIS GROVE PARK 

MILFORD, CONN.

PRADŽIA 11 VAU. RYTO IR TĘSIS IKI VftLAI NAKTIES Z
Įžanga 25 Centai — : — Choristams Įžanga Veltui

PROGRAME DALYVAUS:
1) Liet. Generalis Konsulas p. Budrys iš New Yorko, sakys prakalbą.
2) Bridgeport© 2 vietiniai chorai: šv. Jurgio Parapijos Choras ir

Jaunimo Choras.
3) Įvairūs Sporto Žaidimai.
4) Geriausia Orkestrą šokiams.

KELRODIS: Važiuojant iš Bridgeporto imkite kelią į New Haven. 
Reikia pravažiuot Devon miestelį po tiesiai bus ženklai į parką.

Nariai priimami nuo 3 iki 60 metų 
amžiaus: vyrai, moterys ir vaikai.

Už mažesnę mokestį negu kur kitur, jūs 
galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą.

kyti Pasaulinę Parodą.
—o—

Penktadienis, liep. 28 d. 
laisva, buvo pasibrėžta ap
lankyti Pas. Parodą, taip 
mes kalbėjomės iš vakaro 
su d. Balsiu. Bet kaip aš 
pripratęs rytais anksti kel
tis, tai ir svečiuos nemie
gojau ilgai, man stovėjo 
galvoj nepasivėluot pasiekt 
pasibrėžtą vietą iš vakaro, 
kad būtų galima daugiau 
pavilionų aplankyti. Todėl 
aš anksti ir atsiskubinau į 
“Laisvę,” kur buvo sutarta 
susitikti. Drg. Balsys, ži
nodamas, kokiu laiku ati
daro Parodos vartus, jis ir 
nesiskubino taip anksti. Juk 
ir atsilsėjimas žmogui bū
tinai reikalingas.

(Bus daugiau)

Klaipeda. — Grobstuose ne
žinomi piktadariai išniekino 
vietos evangelikų kapines. 
Daugiausia sunaikinta lietuviš
kų užrašų kapų paminkluose. 
—Begėdžiuose, Šilutės apskr., 
labai įtartinomis aplinkybėmis 
staiga mirė ūkininkas Mikelis 
Kybrancas, 41 metų amžiaus, 
ir jo motina, 69 metų amžiaus. 
Jie mirė visai tuo pačiu laiku, 
nors gyveno atskiruose butuo
se. Jų skrodimo duomenys 
neskelbiami.

santvarką. O tokių faktų p. 
Vanagas nepatiekia.

Taigi, kokias pareigas 
♦Paryžiuj eina p. Vanagas: 
tautininkų žvalgybos agen
to, ar konsularinio skyriaus 
tarnautojo, kurio pareiga 
patarnauti Lietuvos pilie
čiams užsienyj, trumpai ir 
aiškiai atsakant į jų klausi
mus ir prašymus?

Įspėjam iš anksto, kad 
bandymas pasiremti tauti
ninkų žvalgybos patiektom 
“agentūrinėm žiniom” yra 
neįtikinančiu dalyku, nes 
tos žinios yra tiekiamos iš 
visuomenės padugnių su- 
verbuoto kriminalinio ele
mento: — jų vertę žinom 
ne tik mes, bet tą žino 
kiekvienas rimtesnis Lietu
vos teisininkai; kiekvienas 
advokatas; Ponams Vana
gams jos yra medžiaga 
kombinuoti byloms, raš
tams ir atsakymams, bet 
visiems pažangiems lietu
viams, tai Į yra įrodymu 
menkos ponų Vanagų eru
dicijos ir menko jų ’ nųsi- 
mąnymo teisiniuos jr vals- 
tybiniuos dalykuos.

Pagaliau,' kaip’ suprasti 
tas “slaptas” reikalavimas 
—“gerbti {statymus”? Kas 
n e r e s p e ktuoja įstatymų, 
tam yra taikomos tų įstaty
mų numatytos sankcijos.

Jei jau toks specialus pasi
žadėjimas yra reikalauja
mas, tai kuo remiantis jis 
reikalaujamas?

Mums žinoma, kad tas 
“įstatymų gerbimas” po
nams tautininkas - žvalgy
bininkams yra labai opiu 
klausimu, bet tik tiek, kiek 
tai liečia kitus, ne jų žmo
nes. Kodėl gi jie, pavyz
džiui, nepritaikė Voldema
rui taip vadinamo “plečkai- 
tininkų įstatymo” už pakar- 
totą bandymą nuversti 
“įstatymų nustatytų” tauti
ninkų tvarką ir už jo prieš- 
valstybišką veikimą užsie
nyje (—jo straipsniai hitle
rininkų spaudoj!)?

Taigi dar kartą statome 
klausimą: kuo pasiremda
mas p. Vanagas parašė Ša
duikiui tą laiškelį? Juk

DIENRAŠČIO LAISVES NAUDAI

Naktinis Piknikas prie Mėnulio Šviesos
Rengia Visos Waterburio Darbininkiškos Draugijos

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

Įvyks Šeštadienį, Rugp. 26 August
Lietuvių Darže už Lakewood Ežero, Waterbury, Conn

■<

Merry Makers 
Orkestrą

Grieš Šokiam 

Įžanga 25c

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

nakčia.

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. \

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Panaikino Apdraudos Įstojimą

Dabar per jubiliejinį vają, iki 1 birželio, 1940, jūs galite 
įsirašyti į LDS nemokant apdraudos įstojimo mokesties

Apdrauskite savo sveikatą ir gyvastį. Būkite LDS nariais
Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS 
kuopą savo mieste arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

mes dar nesame ne tauti
ninkų kalėjime, nė jų žval
gybos lageryje. Tai ką jis 
mano atsiekti tokiais reika
lavimais? Kuo remiantis p. 
Vanagas reikalauja iš Ispa
nijos kovotojų lietuvių virš 
minėtos rūšies pasižadėji
mų? Šiuos klausimus mes 
statome ne “slaptai,” o vi
sai viešai!

Camp de Gurs,
5 d. rugpjūčio, 1939.
Ispanijos kovotojų lietuvių 

grupės vardu:
N. Bu lot,
P. Stulpinas, 
J. Povilonis.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Prancūzijoje 

Konsularinis Skyrius 
Service Consulaire

De la Legation de Lithuanie 
en France

Vilijos Choras
vad. K. Strižaua

Ensemble AWb
vad. B. šalinait^s*

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

Trumpa Prakalba
P. Buknys, “L.” Adm.

No. 1552.
O, Rue de Montchanin- 

Paris (17-e)
Tel.: Nagram 45-47 

Paryžius, 1939 m. rugp. 2 d.
(Slaptai)

Ponui P. Šaduikiui 
Camp de Gurs, Hot G, . 
Greupe Lithuanien 
(Basses Py r.).

Atsakydamas į Tamstos 
liepos mėn. 25 dienos laiš
ką, Lietuvos Pasiuntinybės 
Paryžiuje Konsularinis 
Skyrius prašo Tamstą at
siųsti jam savarankiškai 
surašytą pasižadėjimą, kad 
Tamsta išsižadi komunistų 
partijos ir žadi gerbti Lie
tuvos įstatymus. Gavęs tą 
pasižadėjimą, Lietuvos Pa
siuntinybės Paryžiuje Kon
sularinis Skyrius persiųs jį 
tuojau atatinkamoms įstai

goms, kurios spręs Tamstos 
užsienio paso prailginimo 
reikalą.

Pasirašė
A. Vanagas 

Konsularinio Skyriaus 
Vedėjas.

(Nuorašas)
Lietuvos Pasiuntinybės 
Konsularinis Skyrius 
p. Vanagui.

Gavau Tamstos laišką ra
šytą rugpjūčio 2 d., su už
rašu Slaptai. Kadangi aš 
komunistų partijai nepri
klausiau ir nepriklausau, 
tai nežinau ko čia Tamsta 
iš manes nori. Lietuvon no
riu grįžti nes ten turiu sa
vo šeimyną, savo žmoną ir 
sūnų.

Pas. P. šaduikis.
Rugpjūčio 4 d., 1939 m. 
(Nuorašas)
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Montello, Mass.
Naujos Anglijos Moterų Są

ryšio Piknikui Praėjus
Nors Sąryšio Centro Komi

teto buvo jau rašyta apie šį 
pikniką “Laivėj” ir “Keleivy
je,” bet vietinė Montellos ren
gimo komisija matome reika
lą šį tą daugiau paaiškinti. 
Pikniką galime skaityt pavy
kusiu. Nors oras buvo lietin
gas per visą dieną, bet žmo
nių susirinko gan gražus bū
relis, ir kiek buvo girdėtis iš 
atsilankiusių, kad buvo paten
kinti. Mat, rankdarbių paro
da, dainų kontestas, taipgi 
prie įžangos tikietų išduota 15 
dovanų, ogi valgių stalas vi
sokių skanumynų, kaip tai, 
kugelio, įvairiausių mėsų, sū
rių, pyragų, pyragaičių, pieno 
ir įvairių daržovių.

Tas viskas buvo suaukauta 
pačių moterų. Aukavusių var
dai: M. Potsus, M. Benevičie- 
nė, M. Gutauskienė, A. Buivi- 
davičienė, K. Volangevičienė,
J. Gutauskas, O. Šukienė, E. 
Markevičienė, P. Mickevičie
nė, M. žaliukienė, O. Kelly,
K. Tereškienė, II. Tamašaus
kienė, V. Saulėnienė, R. Alu- 
sevičienė, T. Gaveniauskienė, 
\J. Jocienė, Mrs. Kleinauskie- 
nė, M. Misevičienė, N. Duo- 
bienė, Mrs. Kugienė, O. Puke- 
lienė, N. Stasik. Jeigu kurios 
vardas nebūtų paminėtas, 
gražiai atsiprašome.

Nors išlaidų turėjome gan 
daug, bet ir pelno lieka 
$134.79. Kiek kitose kolonijo
se įplaukė už įžangos tikie- 
tus, mes dar nežinome. Vėliau 
sužinosime ir paskelbsime 
“Laisvėje.”

Kurie ir kurios prisidėjo 
prie šio pikniko aukomis ar 
darbu, varde moterų sąryšio 
visiems nuoširdžiai dėkuojam.

Vietinė Rengimo Komisija:
K. Volangevičienė.• K ♦ ' -* ♦ f
Vz Sattlenienė.
K. Čereškienč.

Ralpt Carr, Colorado vals
tijos gubernatorius, kuris 
prieš streikierius pašaukė 

miliciją.

Wilkes Barre, Pa.
LDS 210-tos kuopos jaunuolių 
išvažiavimas, kuris įvyks 27 d. 
rugp. (August) ant Sylvan 

Lake
210-ta jaunuolių kuopa yra 

ką tik naujai susitvėrusi, žino
ma, be finansų. Tad, kad su
kėlus jiems pinigų, yra ren
giamas šis pirmutinis išvažia
vimas paremti juos finansiniai 
ir sustiprini juos moraliniai.

Vardu jaunuolių, LDS Ui
tas Apskritys atsišaukia į vi
sas kuopas, kuopų narius, 
draugus, drauges ir visos pla
čios apylinkės jaunuolius, kad 
dalyvautų šitam jų draugiš
kam išvažiavime, šitas išva
žiavimas yra svarbus dėlto, 
kad tai yra jaunuolių išvažia
vimas. Mes, suaugusieji, turim 
suprasti tą svarbų darbą ir 
pagelbėti jiems išauginti savo 
naujai sutvertą kuopelę.

Wilkes-Barre yra plati apy
linkė ir jeigu mes stengsimės, 
tai jaunuoliai nenuleis rankų 
ir greitu laiku Wilkes-Barre 
turės išauginę savo jaunuolių

Brighton, Mass.

Binghamton, N. Y.
Kad pasveikinti dienraštį 

“Laisvę” ir suteikti jam bent 
kiek medžiaginės paramos, 
vietinė Literatūros Draugijos 
kuopa nutarė suruošti pikni
ką. Pikniko vietą ir dieną pa
skelbsime vėliau.

* * *
Mųsų organizacijos įsiruo- 

šė piknikus rengti tik rude
niop. Iš pavasario mažai te-

I kuopą.
Tad, draugai ir draugės, 

paremkime jaunuolius, daly
vaudami pų išvažiavime. Visi 

I ir visos į Sylvan Lake, kur 
I bus visokių žaislų, gėrimų ir 
I valgių, bus pasišokti, nes yra 
i gera vieta, ir pasimaudyti, ku- 
i rie mylės. Pas iro dyki m jau
nuoliams, kad mes juos re
miam, dalyvaudami jų paren
gimuose.

LDS Apskričio Sekr.
O. Zdanienė.

Mes, Brightono Moterų 
Darbininkių Kliubas, nutarėm 
prisidėti su rankdarbiais prie 
parodos Moterų Sąryšio pik
nike, kuris įvyko 30 liepos, 
Montello, Mass.

Atsikėlėm tą nedėldienį, 30 
liepos, lietus lija, na, šnekam, 
tai gamta supykus ant mote
rų ir piknikas negalės įvykti.. 
Bet išgirdom per Kubiliuno 
radio pusvalandį, kad ar 
snigs ar lis, piknikas įvyks. 
Prisidėjom rankdarbių čielą 
mašiną ir nuvažiavom. Pradė
jo dar daugiau lyti, nešam 
rankdarbius iš vienos vietos į 
kitą, kad nesušlaptų ir sa
kom, kas čia jų atvažiuos žiū
rėti šitokiame ore. Ir kaip 
mes apsirikom šitaip manyda
mos. Kaip pradėjo mašinos 
plaukti iš visų pusių; pri
sipildė publikos pilnas par
kas. Ir aš nenoriu būti prana
šu, bet jei būtų pasitaikęs 
gražus oras, tai šitas piknikas 
būtų buvęs lygus tam didžiu
liam piknikui, kuris įvyksta 
kas metą “Lasvės” naudai, 
Maynard, Mass.

Mes, Brightono Moterų 
Kliubas, išlaimėjome pirmą 
dovaną už rankdarbius. Esam 
linksmos, kad šitokioj mažoj 
kolonijoj randasi ir gabių mo
terų. Aš atvažiavau į šitą ša
lį 30 metų atgal. Kada būda
vo kokie parengimai, tai kits 
kita atkalbinėdavo, kad nei
tų į kitų partijų parengimus. 
Ir kokį skirtumą aš mačiau 
šitame piknike. Suvažiavo 
žmonių visokių partijų ir visi 
gražiai šnekučiuojas, linksmi
nas, nes gražu žiūrėti. Ir man, 
kaipo moterei, tai tikrai buvo 
linksma matyti, kad visą tvar
ką darė moterys: prie garsia
kalbio moteris, prie išlaimėji- 
mo, prie dovanų dalinimo, vi
sur moterys. O jūs, vyručiai, 
organizuokitės, kad neprisei- 
tų gyventi namuose visai be 
gaspadinių.

Aš turiu duoti didelį pagy
rimą Montello moterims už ši
tokį puikų prisirengimą . ap
tarnauti šitokią publiką. Visos 
dovanos dėl išlaimėjimo buvo 
suaukotos ir daugiausiai ran
kų darbas ir visas piknikas 
taip buvo tvarkiai vedamas, 
kad aš niekad nebūčiau tikė
jus, jog vienos moterys šitą 
galės kada padaryti.

E. Bernotienė.

Marijampolė. — Marijam
polėje kasmet vidutiniškai 
pastatoma 100-120 naujų pa
statų. šiemet, atrodo, privati 
statyba pasieks rekordą, nes 
jau dabar arti toks skaičius 
leidimų išduotas, šiais metais 
nemažai gyvenamų namų sta
tomi mūriniai.

Kaunas. — Paskirtas Lietu
vai ir pradėjo eiti savo par
eigas naujas Sovietų Sąjungos 
prekybos atstovas Jofanovas; 
vokiečių pasiuntinybės pirma
sis sekretorius Harenbergas 
perkeliamas į Bukareštą, o jo 
vieton laikinai skiriamas gra
fas Sterenbergas.

Detroito Žinios
Iš ALDLD 52 kp. Veikimo
šeštadienį, rugpjūčio 12 

d., atsibuvo kuopos susirinki
mas.

Narių dalyvavo vidutiniai, 
nors buvo kviečiami atviru
tėm ir buvo pranešta, kad bus 
nominacijos Centro valdybos. 
Ketvirtadalis kuopos narių 
dalyvavo susirinkime. Didžiu
ma narių neįvertina organiza
cijos svarbos. Bet kurie daly
vavo, visi buvo užinteresuoti 
susirinkimo eiga ir didžiuma 
ėmė dalyvumą apkalbėjime 
pakeltų klausimų.

Iš pramogų komisijos ra
portų pasirodė, kad kuopos iš
važiavimas laivu mažai davė 
pelno. Tai komisija yra nu
tarusi surengti da vieną pik
niką baigiantis vasaros sezo
nui. Piknikas įvyks rugsėjo 
3 d., Beechnut Grove darže, 
prie Middle Belt Rd. Prie šio 
pikniko, komisija pranešė, 
smarkiai rengiamasi, tai bus 
geros ir pasekmės.

Iš Civil Rights Federacijos 
konferencijos delegatas drg. 
A. Gotautas išdavė labai žin
geidi] raportą. Mat, Detroi
to miesto administracija yra 
r e a k c i o n ieriaus Reedingo 
tvarkoma, taip, kad piliečiam 
yra pavojinga eiti šaligatviais,

| daugelis žmonių bereikalingai 
tampa policijos užpulti ir su
mušti. Tai Civil Rights Fede
racija deda visas pastangas, 
kad prašalinus policijos ko- 
misionierių Pickard. * Ypač 
juodveidžiai yra brutališkai 
puolami policijos. Apie 30,- 
000 juodveidžių pasirašė po 
peticijomis, kad 'prašalinus 
policijos komisionierių. Mat, 
jie permato, kad reikia kovo
ti sykiu su baltaisiais prieš re
akciją, kad apgynus piliečių 
teises.

Kai kuriais klausimais bu
vo pusėtinai pasiginčyta, kaip 
tai dėl žurnalisto J. Jurginio 
atsibuvusių prakalbų, kur pri
siėjo apmokėti prakalbų ren
gėjams padarytas išlaidas. 
Mat, nekurie draugai šiuom 
klausimu turi klaidingą nuo
monę, jaučia, kad apšvietos 
reikalais surengtos prakalbos 
ar paskaitos, turi duoti pel
no, ar bent lygiom išeiti. Bet 
paprastai taip atsitinka, kad 
paskaitas ar prakalbas suren
gus prisieina padengti išlai
dos iš iždo, ar kokiu kitokiu 
būdu.

Buvo pakeltas vienas svar
bus klausimas; suorganizuoti 
Detroite ALDLD jaunuolių 
kuopą.

Šis klausimas buvo plačiai 
diskusuojamas, bet neprieita 
prie teigiamos išvados, šiuo- 
mi klausimu buvo skirtingų 
nuomonių tarp narių. Atrodo, 
kad suorganizuoti jaunuolių 
kuopą tokiais pamatais, kaip 
suaugusių vargiai pavyks. De
troite jaunuoliai veikia Aido 
chore,' jie tenai veikia taip, 
kaip jiem atrodo tinkamiau
sia. Taipgi LDS yra jaunuolių 
kuopa, bet tenai veikimas yra 
silpnokas, į susirinkimus ma
žai lankosi nariai. Jaunuo
liai mažai interesuojasi orga
nizacijos reikalais.

Sumanymas suorganizuoti 
jaunuolių kuopą prie ALDLD 
kuopos geras, bet reikalinga 
pagaminti tinkamas jaunuo
lių veikimui planas, kad juos 
užinteresuotų, kad jie turėtų 
patraukimą dalyvauti susirin

kimuose. Jeigu ALDLD cen
tro komitetas sugebėtų paga
minti tam reikalui tinkamą 
planą, tai gal kuopos galėtų 
pasinaudot. Tada gal būtų 
verta pradėti organizavimo 
darbas. Kuopos Koresp.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

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

blizgančiai baltos ir aukštos rūšies popieros.

KAINA 25c už EGZEMPLIORIŲ

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

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina ąio 2oc už egzempliorių, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

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

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

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

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

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODA
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų

buvo rengta,, o dabar jau jau
čiamas trūkumas dienų.* Ji: *

Liet. Darb. Susivienijimo 6 i 
kuopos piknikas įvyks rugpjū
čio 27 d. G. Kokalo darže, vi
sai netoli. Čia galės ateiti ir 
visi’tie nariai ir pašaliečiai, 
kure neturi automobilų ir ne-1 
turi progos toliau nuvažiuoti. 
Galima tikėtis, kad piknikas 
bus skaitlingas dalyviais.

* * *
Atsikreipus Liet. Meno Są- Į 

jungai į mūs organizacijas pa
ramos, Literatūros Draugijos 
kuopa pareitame mitinge pa
rinko aukų. Aukojo: S. Jasi- 
lionis, A. Pagiegala ir K. Vai
cekauskienė — po 25c.; L. 
Tvarijonas 20c; J. Uogentas, 
A. Bagdonas — po 15c; P. 
Mačiukas, M. Bekerienė, V. 
Kaminskienė, O Girnienė, L. 
Mainionienė ir II. žukienė— 
po 10c. Viso $1.85.* * *

Nesenai buvo paskelbta 
vietos laikraštyj, kad daug 
ateivių nori patapti šios šalies 
piliečiais. Rugsėjo mėn. egza
minams būsią net 170 apli- 
kantų. Kai kurie jų yra išgy
venę šioje šalyje po kelias 
dešimtis metų, o iki šiol nepa
sirūpinę įsipilietinti. Surašė 
yra ir lietuvių : Jonas žekevi- 
čius, Vincenta Mainionienė, 
Eleonora Kokalienė ir Baltrus 
Žukauskas, garsaus kumšti
ninko Jack Sharkey tėvukas.

J.

JŪS TAIP PAT

■

2, JUMS reikia būt gražiai. Per 
plėtmuotą veidų mažai vyrų temato, 
kas jūs tikrai esate. Gerkite šviežią 
pieną. Pienas turi KALKIŲ, kut'iaš 
skiria dermatologai veidui apvalyt.

I.
pastabą prie i" 
vyras jos klauso, 
žio pieno pirm „ 
gamtinę SAKMIŠKĄ

v e... >

turėtumėt gert 
daugiau PIENO!

TAI MITRI žmona prisega
Šaldytuvo, ir mitrus 

Išgerk stiklą švie- 
guldamas. Gauk 
j REAKCIJA.

QEKMINGI žmonės žino 
sekretą, kaip pilnai iš

laikyt smarkumą ii* sma
gumą. Pamėgink gert švie
žio pieno kasdien per sa
vaitę, o džiaugsies nauju 
gerai-gyvent jausmu. Ver
ta pabandyt.

4. J.UDŽIŲ ŽVAIGŽDĖM reikia gy
vumo. Todėl daugelis, kaip kad June 
Duprez, žvaigždė Alexandro Korda's 
“Four Feathers” judyj, geria pieną 
energijai, BE RIEBI5JIMO.

Atrodyk geriau,
Jauskis geriau,

Gerk ŠVIEŽIĄ Pieną

THE STATE OF NEW YORK

Philadelphijos Piknikas
Naudai Dienraščio “Laisvės”

Šis piknikas bus sekmadienį prieš Labor Day

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

$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:

Aido 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.

Šis Didysis Philadelphijos Piknikas Bus

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Iš Brooklyn, N. Y., 10 busų važiuos j šį pikniką.
Jau dabar laikas užsisakyti busuose vietas.

Kaina $1.75 j abi pusi (round trip)

Fairview Restaurant & Bar
A VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
II Savininkai
Il Geri Steikai ir Kitokį Valgiai
II Degtinės, Vynai ir Alus
HI
■ l Vieta maSinom pastatyt, fii įstaiga

I , .x* *»>. yra skersai gatvę nuo Marino bu-
| f dinko, arti Corona entrance i forus.

■ 1 K, \ 110-62 Corona Ave.

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

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0Č1Ų
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai Ir Alus

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



m Ketvirtaci., Rugpj. 17, 1939 LAISVI Penktas puslapi!

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

. Pereitą savaitę įvyko Jau
nųjų Demokratų konvencija 
Duquesne Garden. Prasidėjo 
ketvirtadienį ir pasibaigė šeš
tadienį. Miesto gatvės buvo iš
puoštos vėliavomis. Delegatų 
buvo labai daug iš visos ša
lies miestų ir valstijų.

Konvencijoje buvo daug 
gerų kalbėtojų. Kalbėjo sena
toriai ir kongresmonai, miestų | 

, * majorai ir šiaip federališkos ' 
valdžios Vyrai. Visi jie nusi
statę už Naują Dalybą ir in-; 
dorsavo prezidentą Roose vėl-, 
tą trečiam terminui. Taipgi i 
priimta daug rezoliucijų prieš 
Garnerio kliką ir prieš reak
cionierius republikonus. Vy
riausia raštinė bus įsteigta 
William Penn viešbutyje, kai
po Jaunų Demokratų Kliubas.

Kas bus laimingas, tai gaus 
apmokamą kelionę į Pasauli
nę Parodą.

Kitas piknikas, tai lietuvių 
biznierių vaizbos buto. Įvyks 
ant Piliečiu farmos. Pelną ski
ria pasiuntimui lietuvių chorų 
į Lietuvių Dieną Pasaulinėje 
Parodoje. Kaip girdėjau, tai 
rengiasi pasiųsti North Sides 
Chorą ir McKees Rocks Cho
rą. Pereitą savaitę tie du cho
rai turėjo praktikas po vado
vyste profesoriaus Žilevičiaus.

D. P. Lekavičius.

drauges būtinai dalyvaukite.
Taipgi kviečiame ir draugus vy

rus dalyvauti šiame susirinkime, nes 
turėsime bendrai nubalsuoti ALDLD 
Centro Komiteto nominacijos blan
kas. — H. T.

THOMPSON, OHIO
Didelis farmerių piknikas įvyks- 

nedėlioj, rugpj. 20, pas Grinius. Pra-, 
džia 11 vai. ryte ir tęsis iki vėlu
mos. Rengia ALDLD 51 ir LDS 224

gatvės, važiuokite iki galui linijos, o 
čia busas nuveš už dyką į pikniko 
vietą. Arba No. 5 gatvekarį Frank
ford Elevatore, iki Margaret St. ir 
paimkit karą No. 59 iki Griffith St. 
čia pasukite po kairei ir šekit iška
bas iki. piknikui. Automobiliu va
žiuokite iki Roosevelt Blvd, ir Ox
ford Circle. Čia paimkite Coslbr 
Road iki Rhawn St., paskui pasukite 
po kairiai ir šekit iškabas iki vietos.

(192-194)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. Moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 17 
d. rugpj., 8 vai. vakare pas Gluoks- 
nienę, 1256 Diamond Avė. Visos na
rės malonėkite atsilankyti į šį susi
rinkimą, nes turime svarbių dalykų 
aptarimui. — Sekr. (190-192)

KAM SIRGTI?

Pereitą sekmadienį įvyko 
piknikas lietuvių radio pusva-' 
landžio po vadovybe Povilo 
Dargio. Parengimas buvo 
Adomo darže, Castle Shanon, i 
Pa. Turėjo ir garsiakalbį. Rin
ko gražiausią merginą iš 14 
gražuolių, žmonės išbalsavo 
Alelunaitę iš Soho dalies, 

w pittsburghietę. Ji bus Pitts- 
, burgho gražuolė iki kitų me

tų rinkimo. Jai įteikė dovaną 
deimantinį žiedą. Taipgi ir ki
tom keliom suteikė dovanas.

Po tam buvo perstatyti iš 
Lietuvos svečiai verslininkai. 
Jie kvietė Amerikos lietuvius 
arčiau susipažinti su Lietuva. 
Paskui keletą dainelių sudai
navo seserys Jurkoniutės.

Piknikas tęsėsi iki vėlumos. 
Matėsi lietuviu atvažiavusiu iš 
gana tolimų miestukų.

Bet piknike atsirado ir ki
šenvagių. Kaip girdėtis, tai 
dviem lietuviam ištraukė pi
nigus, būtent, Antanui Nas
tin septynius dolerius ir An
drijauskui apie $60'. Tai jau 

* ^kelintą sykį taip atsitinka.

Pereitą savaitę Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 160 
kuopon prisirašė du nauji na
riai ir buvo kalbėta apie bu
vusį pikniką, kuris įvyko lie
pos 30 d. Uždarbio atliko apie 
$25. Taipgi yra rengiamas ki
tas piknikas. Įvyks rugsėjo 10 
dieną ant Markevičiaus far- 
mos. Tai bus bendras piknikas 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
87 kuopos ir LDS 160 kp.

Ateinantį sekmadienį įvyks
ta labai svarbūs, dideli išva
žiavimai, piknikai. Pirmas 
piknikas, tai Komunistų Par- 

* tijos distrikto piknikas, kuris 
įvyks Pitcarno kempėje. Bus 
visokių pamarginimų. Kalbės 
Angelo Herndon. Lietuviai, 
dalyvaukite. Bus laimėjimas.

Steubenville, Ohio
Kadangi dabartiniu laiku 

eina šio miestelio valdybos 
rinkimai, tai visi šio miestelio 
lietuviai, nežiūrnt jų pažval- 
gų, susiorganizavo į Lietuvių 
Demokratų Kliubą. Jie nori 
padėti Demokratų Partijai 
rinkimus laimėti.

Nors plieno dirbtuvės dirba 
neblogiausia, bet skubinimo 
sistema ir naujos mašinos vis 
didesnį skaičių darbininkų iš
meta iš darbo.

Darbuose prie miestelio ko
lonizacijos atliekama su uni- 
jistais darbininkais iš Ameri
kos Darbo Federacijos. Bet 
kožnas vadas tik rūpinasi iš 
darbininko duokles atimti, o 
šiaip darbininkus paveda kon- 
traktorių valiai. O kontrakto- 
riai ką nori, tai ir daro su 
darbininkais. Verčia darbi
ninkus dirbti viršlaikį, už ku
rį darbininkams nieko nemo
ka. O skubinti reikia kuo- 
smarkiausia. Dėl to darbinin
kai susižeidžia.

Beje, rugpjūčio 6 d. lietu
vių draugystės buvo bendrai 
surengę pikniką. Piknikas ga
na puikiai pavyko. Buvo gar
sinama, kaipo rugpjūčio 6 lie
tuvių diena. Dalyvavo ir de
mokratų politikieriai. Kaip 
girdėjau, tai nuo pikniko liks 
keletas dolerių pelno.

M. Juozapavičius.

London. — Anglijos val
džia yra linkus išspręst 
Danzigo klausimą per dery
bas (“abelnai” pripažįs
tant Danzigą Hitleriui), 
kaip praneša United Press.

kuopos. Draugas Grinius išrinko 
gražiausią vietą ant savo farmos; 
pastatė didelę šokių platformą ir ba
rą dėl baliavojimo. Kviečiame visus 
atsilankyti į mūsų didyjį pikniką ir 
linksmai laiką praleisti puikiame so
dne ir. tyrame ore. Vic’s LanDerS, 
grieš lietuviškus ir amerikoniškus 
kavalkus šokiams. Bus užkandžių ir 
gėrimų (192-193)

PONTIAC, MICH.
20 d. rugpj. įvyks piknikas Sa

dausko farmoje. Bus skanių valgių 
ir gėrimų, taipgi gera muzika šo
kiams. Įžanga tik 10 centų. Prasidės 
nuo 2 vai. po pietų. (192-194)

BALTIMORE, MD.
Vietos Lietuvių Literatūros Draug. 

25-ta kp. rengia linksmą išvažiavi
mą, sekmadienį, rugpj. 20 d. M. Ku
činsko Beer Garden, Hammond Fer
ry Rd., netoli Potapsco upės tilto. 
Prasidės 10 vai. ryte. Kaip skaniais 
valgiai, šaltais gėrimais, taip šaunia 
muzika, patenkinti jausitės. Todėl 
proga linksmai kiekvienam laiką 
praleisti. — Komitetas. (192-194)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių, Rusų ir Ukrainų Liaudies 

namo piknikas įvyks 20 d. rugpjūčio. 
Felix Clauss Farmoj, Rhawn and 
Coldon Sts. Lietuvio Romonausko 
orkestrą grieš šokiams. Bus užkan
džių ir gėrimų. Kelrodis: Paimkite 
gatvekarį No. 50 Fox Chase ant 5

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

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

___ 1......... ............................. .................. ......

BAYONNE, N. J.
L. A. U. Kliubas rengia paskutinį 

šio sezono pikniką. Įvyks 20 d. rug
pjūčio. Parkas atdaras nuo 10 vai. 
ryto. Bus skanių valgių, gėrimų ir 
visokių žaislų. Įvyks Willick’s Far
moj, Stiles St., Linden, N. J. Bušai 
išeis nuo Kliubo, 329 Broadway, 
Bayonne. Kiti galite važiuoti keliais 
25 ar 27 Highway iki Stiles St. Su
kitės po dešinei. (192-194)

PHILADELPHIA, PA.
“Laisves” Pikniko Reikalai.

Ateinantį ketvirtadienį, 17 d. 
rugpjūčio, įvyks vietinių organizaci
jų, “Laisvės” skaitytojų ii’ mūsų 
simpatikų visuotinas svarbus susi
rinkimas dėlei “Laisvės” pikniko rei
kalų. Kiekvieną metą, draugės ir 
draugai, padėjot surengti sėkmingai 

I pikniką. Dalis draugų ir draugių per 
ištisus metus nedalyvauja svarbiam 
darbininkiškam judėjime, tad jūsų 
pareiga nors pagelbėti prie šio dides
nio parengimo. Mums reikalinga prie 
stalų subudavojimo darbininkų; 
mums reikia daug darbininkų prie 
pikniko. Būtinai ateikit ant šio su
sirinkimo pasitarti, susitarti ir pa
gelbėti pirm pikniko prirengimo. Su
sirinkimas įvyks 735 Fairmount 
Ave., 8 vai. vak. — Veik Kom. Val
dyba. (190-192)

Kaip sako geriausiai pripažinti 
Medicinos, Mokslo ir Mitybos Žino
vai, Sodium yra vienas iš galingiau
sių tirpinančių elementų ir todėl ga
na tikrai galima nurodyt jo reika
lingumą tokiuose atsitikimuose: Su
kietėjime Arterijų kraujagyslių, Su
stingime Sąnarių, Akmenėlių Pūslė
je, Tulžyje ar Inkstuose. Jis taipgi 
sėkmingas Rūkščių Perviršio Naikin
tojas, ir todėl gali būt naudingas 
prieš Acidosį, Rhcuinatizmą, Artliri- 
tį, Nervų Įdegimą. Jis gali puikiai 
veikt kaip vaistas nuo: Smagenų ir 
Nervų Pavargimo, Neuralgijos, Ke
penų ir Panašių Ligų, taipgi nuo 
Apetito Praradimo. Jis prisideda 
prie: Stiprumo, Energijos, Ištver
mingumo. “Sodcom” turi savyje su
kuoptą Gamtinio Maisto Pamatą, su
spaustą tablctėlėsc, parankumui. 
Kaina: 1 bonka $1.10 10 bonkų 
$10.00. Užsakymai priimami iš visur, 
supakuojami ir išsiunčiami tą pačią 
dieną.
Geo. Stanley, žymus Maisto Moksli

ninkas ir Sveikatos Mokytojas 
nuo 1918 m.

STANLEY SCIENTIFIC DIET 
SERVICE

57Cz Milton Ave., Amsterdam, N. Y.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SOUTH BOSTON, MASS.

Kubiliūno Kailio Programa
Nedalioj, August 20, iš WCOP sto

ties 1120 kc. programą pildys daini
ninkė Marijona Mikėnaitė ir Wor- 
cestcrio Aido Choro Merginų Grupė, 
vadovybėj J. Karsokicnės.

(192-194)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus ALDLD 2-ros kuopos mo

terų susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, rugpjūčio (August) 17 d., 7:30 
vakaro, 376 Broadway. Kadangi šis 
susirinkimas jau paskutinis prieš 
moterų Seimą, tai turėsime aptarti 
daug svarbių dalykų. Todėl visos

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE
MORRHOIDAL (KRAUJAVIMAI) IR KITI Mftš- 
LAŽARNfiS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR POS- 
LftS vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės į Dr. Zina 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 išgalią. IŠTYRIMAS DOVANAI
(Praktikuojąs jau

27 Metus)

• Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

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

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(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

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

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.

DR. L. ZINS

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

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukimo duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET ' 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

TURIME SUKELTI PINIGįT

Nupigintas Išpardavimas
Vyrų Siūty, Lengvą ir Žieminių Paltų

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.

Štai kai kurios mūsų kaįnos!
Siūtai ar Overkautai vertes $20.00, dabar.. .

Siūtai ar Overkautai vertes $22.50, dabar..

Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar..

$14.50
$16.50
$18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

110 East 16 St., N. Y. Tarp 4th Avc. ir Irving 1’1.
Valandos 10 A. M. iki 8 P. M. Sekmad. 10 iki 2

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

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

Brooklyn, N. Y.

Q 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

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. *

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
f 

EVergreen 4-6485

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

RHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Open Day and Night
„ r »

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
—I------------------------

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVE'k

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

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

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

VARPAS BAKERY 36-42 Slaffi Street Brooklyn. N. Y.
SKELBKITES “LAISVĖJE”

I
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J. E. Mitchell, buvęs Man
hattan futbolo lošėjas, pa
trauktas teisman ; kaltinamas 
sumušime policisto, kada tas 
jį sulaikė už pergreitą važia
vimą.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Katalikas Teisėjas Išbarė 
Anti-Semitę Coughlino

Pasekėją
Teisėjas Michael Ford teis

me aštriai išbarė Coughlino 
fašistų propagandistę už šū
kavimą prieš žydus. Jis nu
teisė Florence Nash, 42 metu, 
321 Lafayette Ave., 30 dienu 
kalėti, bet baudą susupenda- 
vo, perspėdamas, kad jei dar 
kartą taip prasikals, tikrai 
bus pasiusta kalėjimam

Liudininkai sakė, kad jinai 
pardavinėdama Coughlino 
“Social Justice” šūkavo:

“Amerika amerikonams. Iš- 
vykim bjaurybes žydus ir iš- 
siųskim juos atgal Maskvon.”

Už tai teisėjas ją gerokai 
išbarė teisme, sakydamas:

“Aš manau, kad jūs esate 
viena iš nepakenčiamiausių 
asmenų, koks kada buvo at
vestas mano teismabutin. Jūs 
primenate man viduramžių 
gadynės raganų degintojus. 
Jūs nepriklausote moderniš
kam pasauliui.”

Moteriškei pradėjus ašaro
ti, teisėjas tęsė:

“Aš sprendžiu, kad jūs esa
te Romos katalikė. Aš pats 
esu katalikas ir aš gėdinuosi 
tavęs.

“Mano tėvai, kaip ir jūsų, 
atvyko šion šalin bėgdami 
nuo priespaudos. Jei prie
spaudą galima atsukti prieš 
kitos religijos žmones, tai ji 
gali būt atsukta prieš jūsų ir 
mano religijos žmones.

“Šioj laisvoj šalyje nėra 
vietos asmeniui, kuris prisilai
ko siauro, vergiško, netoleran
tiško nusistatymo, kokį jūs tu
rite.

“Ir tas, kuris jumyse išau
klėjo tokį nusistatymą ir jj 
išnaudoja, nepriklauso šiam 
kraštui.”

Kiekvienam buvo aišku, 
kad šie pastarieji žodžiai tai
kyta Coughlinui, nors jo var
do teisėjas ir neminėjo. Są
žiningi, pažangūs katalikai, 
kaip ir visi kitu religijų ar 
laisvų pažiūru pažangūs žmo
nės yra nusistatę prieš Cough
lino progromščikišką, fašistiš
ką propagandą.

Batsiuvių Uniia Rinks 
Viršininkus

Batsiuviai, nariai United 
Shoe Workers Unijos Lok ai o 
54, New Yorke, ir nariai Lo- 
kalo 129, Brooklyne, šį vaka
rą turės manadžerio, valdy
bos, pild. tarybos ir biznio 
agentu rinkimus. New Yorke 
balsavimai bus 750 Broad
way, o Brooklyne — Amalga- 
meitų salėj, 11-25 Arion 
Place.

Eiliniai nariai yra išstatę 
savo si eitą, taipgi yra išstaty
ta kitas sleitas po vardu “pro
gresyviu,” bet jis neatsako 
batsiuvių unijos reikalavi
mams.

N. Y. Komunistai Tikisi 
Sukelt $250,000

______
New York o Valstijos Ko

munistų Partija su rugpjūčio 
23-čia diena pradeda finansi
nį vajų sukelt šioj valstijoj 
$250,000. Pinigai reikalingi 
štai kokiems tikslams:

“Daily Workeriui” $85,000.
Nacionalei Mokyklai $10,- 

000.
Valstijinei Mokyklai $10,- 

| 000.
Darbui tarp negrų $10,000.
Rinkimų kampanijai $50,- 

000.
Darbui tarp farmerių $10,- 

000.
Aukštajai daliai valstijos 

$30,000.
Industrinei koncentracijai 

$15,000.
Organizacijos veiklai $30,- 

000.
Kings apskričiui kvota šia

me vajuje yra $60,000.

Vis Gražyn ir Gražyn
Mūsų didmiestis, New Yor- 

kas, kasdien vis gražėja. 
Jums, kuriems gal netenka 
pasivaikščioti jo gatvėmis, to 
nepastebite, bet kuris tais 
dalykais dėmisi, negali nepa
stebėti.

štai šeštoši Avenue. Kadai
se per ją driekėsi viršutinis 
traukinys; bildesys, triukšmas 
klabino praeiviu ausis, šian
dien—kitaip. Viršutinio trau
kinio jau nebėra. Baigiamas 
stegti apatinis traukinys. — 
sekančais metais pradės kur
suoti traukiniai apačioj šeš
tosios Avė. Seni namai pa
laipsniui griaunami; jų vieto
je atsistos dangorėžiai, atsi
stos nauii nastatai, sudarą 
gražaus įspūdžio.

Kuriems tenka apsilankyti 
Bronxe—taipgi nepraeisite ne- 
pastebėie tu gražiu permai
nų, kokios ten įvyksta.

Arba paimkim mūsų Brook- 
lyna, netgi ir Williamsburga. 
Ir čia viskas gražėja, nors ne- 
taip jau greitai.

Taigi mūsų miestas, di
džiausias pasaulyj miestas, po 
kiškelio vis dabinasi ir daro 
mums gyvenimą šviesesniu ir 
šviesesniu.

Tik vienas dalykas teršia 
New York a šiuo tarpu — 
coughliniečiai. Ju pogromai 
prieš žydus, j u hitlerinė dva
sia, kurią semiasi tie gaiva
lai iš kun. Coughlino, gadina 
visa demokratinio New Yorko 
atmosferą.

žmonės, kuriems rūpi išlai
kyti demokratija, kuriems rū
pi gerbūvis, turėtu pareikšti 
savo protestus prieš tuos gai
valus. Podraug miesto policija 
turėtų iuos suvaldvti. o ne? 
leisti visko pro pirštus, k ai n 
daugel y j atsitikimų darė iki 
šiol.

Ndrs.

Kaip iš Kitą Miestą Atvykę 
Draugai Gali Lengvai

Pasiekti “Laisvę”
Kai jūs atvažiuojate į New 

Yorką ir norite apsilankyti 
“Laisvėje”, tai visuomet atsi
minkit, kai klausite pas ką 
nors informacijų,, kad “Lais
vės” įstaiga yra Williams- 
burghs. Williamsburghas — 
seniausia Brooklyno miesto 
dalis. Williamsburghas yra 
prie Williamsburgho tilto. 
“Laisvės” įstaiga stovi ant 
kampo Lorimer ir Ten Eyck 
gatvių,—427 Lorimer St.

Jūs, beabejo, norėsite į 
“Laisvę” važiuoti apatiniu 
traukiniu arba, kaip mes įpra
tę vadinti, subve. Nepaisant, 
kaip jūs iš Manhattano va
žiuosite pas mus, jei tik BMT 
kompanijos subve važiuosite, 
tai jūs turėsite išlipti ant Lo
rimer St. stoties. Yra dvi Lo
rimer St. stotys: viena nuo 
mūs po dešinei, o kita —po 
kairei. Išlipęs čia, paklausk 
bile žmogaus ir jis parodys 
jums į tą pusę, kur yra “Lai
svė.” Važiuodami Indepen
dent (miesto) subve, išlipkit 
Metropolitan ir Grand Stoty j.

O jeigu jūs, atvykę iš ki
tur, nežinote, kaip pasiekti 
“Laisvę,” tai pašaukit telefo
nu : Stagg 2-3878. Pasakykit 
tam, su kuriuo kalbėsite, kur 
jūs raudatės, o iš čia bus jums 
nurodyta, kaip “Laisvę” pa
siekti.

Jeigu jūs atvažiuojate savo 
automobilium, tai, pakliuvę į 
Manhattan, klauskite « polic- 
mano, kur yra Williamsburgh 
tiltas. Važiuokit per jį. Kai 
pervažiuosit, ko nors paklau
skit, kur yra 427 Lorimer St. 
Nuo Williamsburg tilto iki 
“Laisvės”, automobilium va
žiuojant, galima atvažiuoti 
per penkias minutes.

Tai patogiausi būdai “Lais
vę” pasiekti, žinoma, yra ir 
kitokių kelių, bet jie, nesusi- 
pažinusiam su New York u 
yra keblesni.

Šiandien Demonstruos 
Prieš Coughlinizmą
Ketvirtadienį, rugpjūčio 17- 

tą, prie City Hall, New. Yor
ke, įvyks didžiulė demonstra
cija, iššaukta protestui prieš 
Coughlino fašistų siautimą. 
Kalbėtojai nurodys, kaip fa
šizmas, prisidengęs “Krikščio
niško Fronto” vardu, kėsinasi 
ant Amerikos demokratijos, iš 
pradžių siekdamas susilpninti 
demokratijos gynėjų spėkas, 
sukurstant krikščionis prieš 
žydus, žydus prieš krikščionis.

Demonstracija įvyks per 
pietus. Aprokuojama, kad da
lyvaus desėtkai tūkstančių de
monstrantų ir tėmytojų.

PUBLIC NOTICES
Notice is hereby given that Modern 

Maid Food Products, of Brooklyn, 
N. Y. has registered its trademark: 
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 displaying and or vending 
same. (192-209)

GREAT NECK, N. Y.
Šį sekmadienį, rupj. 20 d. A. J. 

Kasmpčių svetainėje įvyksta puikus 
bankietas su gražia programa ir šo
kiais, kurį rengia Spaudos Komitetas 
paramai darbininkiškos spaudos. To
dėl mes kviečiame visus kaip Grcat- 
neckiečius, taip pat ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti taip nepaprastai 
puikiame ir svarbiame parengime. 
Prasidės 4 vai. Programa ir valgiai 
6 vai. vakare. (192-194)

Pirmyn Choras yra nusamdęs di- Į 
delį ir puikų busą važiuoti į LDS 
3-čio apskričio pikniką, kuris įvyks 
rugpj*: 27 d., Cranford, N. J. No
rintieji važiuoti sykiu su choristais, 
prašomo užsisakyti vietą ant buso 
pas kom. narius J. Klaston, ir P. 
Bcčj arba ir pas kitus choristus. 
Kelionė j abi pusi tiktai vienas do
leris. — įGreatneckietis.

(192-193)

BROOKLYNO MOTERIMS
Ketvirtadienį, rugpjūčio 17-tą, 8 

vai. vakaro, 419 Lorimer St., bus 
Lietuvių Moterų Apšvictos Kliubo 
labai svarbus susirinkimas, paskuti
nis prieš Seimą. Visos dalyvaukite. 
—Valdyba.

MIRĖ Lankėsi “Laisvėje”

Telephones 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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

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

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

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

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

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

426 South 5th Street

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

•

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

Telefonas EVergraen 7-1661

i Aleksandras Kazlauskas, 
43 m. amžiaus, gyvenęs 174 
Hope St., mirė rugpjūčio 15 
dieną. Kūnas pašarvotas 
grab. Bieliausko koplyčioje, 
660 Grand St., Brooklyne. 
Laidos rugpj. 19 d., šeštadie
nį, 10 vai. ryte, Šv. Jono' ka
pinėse.

Laidotuves aptarnauja Bal- 
las-Bieliausko Laidotuvių Biu
ras.

Morris Gotlieb ir Jack Ja
cobson prisipažino kaltais api
plėšime, už kurį Philip Caru
so buvo nuteistas nuo 10 iki 
20 metų kalėti. Šią savaitę 
teisrtiąs persvarstys Caruso 
bylą, kad jį išteisinus.

Trečiadieni lankėsi Jonas ir 
Ona Tubiai iš Chicagos. Juos 
palydėjo A. Vertelienė iš Lin- 
deno. Svečiai aplankę Pasau
lio Paroda, kurioj geriausia 
patikęs Sovietų pavilijonas, 
taip pat gražiai atsiliepė apie 
Lietuvos pavilijona. Svečiavo
si pas brooklyniečius Dobilus 
ir lindeniečius Vertelius, taip
gi kitus draugus-pažįstamus.

šeštadienį, švedų laivu 
Kungsholm, jiedu išvyksta 
Lietuvon pasisvečiuoti, o gal 
ir apsigyventi.

Pereitą trečiadienį “Laisvė 
je” lankėsi p. Aleks. žemaitis, 
nesenai atvykęs iš Lietuvos 
(su verslininkais). Jis tarnau
ja Utenos banke. Į Lietuvą 
mano grįžti dar šį mėnesį.

Ispanijos Pabėgėliams 
Pagelba

Ispanijos Pabėgėliams Šelp
ti Komitetas rugpjūčio 16-tą 
išsiuntė 11,000 svarų drabu
žių ir maisto produktų Ispani
jos pabėgėliams, esantiems 
Francijos kempėse.

Pagelba dar vis reikalinga, 
ir bus dar reikalingesnė arti
nantis žiemai, kada pusnuo
gius, apdriskusius žmones ims 
kankinti šalčiai. Dėlto visi, 
kas dar gilte paaukoti drabu
žių, nelaikykite juos namie, 
atneškite “Laisvės” salėn 
Moterų Kliubo komisijai.

Sveikina iš Atostogą
Draugai: Kelionę turėjau 

labai sėkmingą. Šiuo tarpu 
esu Norvegijos kalnuose, čia 
gamtiniai, tikrai puiki vieta. 
Visai netikėtai ir mums tenka 
čia būti: mat, ant mūsų laivo 
ekskursantai vyko į šiuos kal
nus, tai negalėjo nei mūsų iš
skirti. šiandien, rugpj. 3 d., 
išvyksime į Švediją. Rygoje 
manom būti rugpj. 7 d. Daug 
labų dienų “Laisvės” štabui ir 
visiems laisviečiams.

Draugiškai, K. Abekienė.
* * *

Sveikiname visą “Laisvės” 
štabą nuo krantų Hudson 
Upės, iš žaliuojančių kalnų.

Mums vakacijos labai pui- 
k os.

Tikimės, kad pas jus, “Lai
svės” pastogėje, irgi viskas se
kasi gerai.

Bukniai.

PRAŠOME NAKVYNIŲ
Moterų Seiman, kuris bus 7, 8 ir 9 

rugsėjo, atvyks daug moterų iš vi
sos Amerikos. Visi galintieji suteikt 
nakvynių, prašomi pranešt A. Visoc- 
kienei, 180 Hooper St., Apt. 35, arba 
O. Depsienei, 256 Union Avė. — Ko
misija. (192-194)

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai. Gražūs, šviesūs kambariai. Ga
lima pasirandavoti vieną ar kelis. 
Atsišaukite bile laiku:

CHARLES STEINEY,
105 Reid Ave., kamp. Lexington Av. 

Brooklyn, N. Y.
(192-194)

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Jagr* Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(šaldytuvai Nužemlntom 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 išdlrbysčlų šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvų už taip žemai kai $3.50 J mėnesi. 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.

Lietuviškų MAISTO Konservuotų
Maisto konservuoti Hams ir Picnic-Hams, 

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

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

LITHUANIAN-AMERICAN 
Import & Ekport Corporation 

157 Chamber Street
New York City REctor 2-2786

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

(Kampas Roebling St.) I a|

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

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIU RUSIU GftRIMU

Namų Rakandų Krautuvė

A. WEITZNER
V E R T E I V I S

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

•

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




