
KRISLAI
Taikos Laimėjimas.
Smūgis Fašistiniams

Agresoriams.
Turės Nutilti!

Rašo R. Mizara

Šiuos žodžius rašant Mask
voje eina derybos tarp Sovie
tų Sąjungos vyriausybės ir 
Hitlerio pasiuntinio Ribben- 
tropo dėl padarymo nepuoli
mo sutarties tarp Vokietijos 
ir SSSR.

Dar nežinia, koks bus ne
puolimo sutarties turinys. Ro
ma skelbia, būk sutartyj nu
matoma įdėti sekami vyriausi 
punktai:

Abi šalys pažadės nepulti 
kita kitos.

Jei kuri iš pasirašiusiųjų 
šalių būtų užpulta trečiosios 
šalies, tai kita pasirašiusioji 
pasiliks neutralė.

Jei viena kuri iš pasirašiu
siųjų užpultų trečią šalį, tai 
kita pasirašiusioji gali tuomet 
paskelbti sutartį negaliojan
čia.

--- O----
Aiškiau tariant, jei, saky

sim, Sovietų Sąjungą užpultų 
Japonija ar kuri kita šalis, tai 
Vokietija tuomet pasilieka ne
utralė.

O jei Vokietija užpultų ki
tą šalį (Sovietų Sąjunga nie
kad užpuolimo ant kitos ša
lies nepadarys), tuomet So
vietų Sąjunga gali paskelbti 
sutartį negaliojančia ir duoti 
pagalbą užpultąją!.

Gal būt sutartis turės dar ir 
kitokių punktų, bet vienas 
aišku : Sovietų Sąjunga nesi- 
rašys po tokia sutartimi, kuri 
gelbėtų agresoriams.

—o—
Padarymas šios nepuolimo 

sutarties užduos didelį smūgį:
(1) Hitlerio prestyžui na

mie.
(2) Berlyno - Romos - To

kio ašiai.
(3) Japonijos imperialis

tams Chinijoj ir bendrai To
limuose Rytuose.

(4) Taipgi municheriams— 
Anglijos ir Franciios išdavi
kams, kurie visa laika gelbė
jo Hitleriui, kurie ruošė antrą 
Munichą.

Anti-sovietinė spauda 
(įskaitant, žinoma, ir social- 
demokratiškaia dešiniąją 
spaudą) puola Sovietus, kam 
jie padarė komercinę su Vo
kietija sutarti, kam jie daro 
nepuolimo sutartį.

Bet toji pati spauda užgy- 
rė Municho išdavyste: toji 
pati spauda užgyrė Daladie- 
ro ir Chamberlaino sutartis su 
Hitleriu! Laukti, kad toji 
spauda užgirtų Sovietų Sąjun
gą. tai vistiek, kain laukti iš 
vakarų saulės tekėjimo.

—o—
Kad nepuolimo tarp Vokie

tijos ir Sovietu Sąjungos su
tartis yra stiprinimas taikos 
ir smūgis agresoriams, tai pui
kiai paliudija dvi įdomios ži
nios :

Iš Tokio pranešama, kad 
Japonijos imperialistai, išgir
dę apie tokią sutartį, labai 
nusigando.

Iš Chinijos pranešama, kad 
Chinijos žmonės, išgirdę apie 
tokios sutarties sudarymą, la
bai džiaugiasi.

Na, o tarpe tų dviejų jėgų 
šiandien eina žūtbūtinė kova!

—o—
Ilgai Hitleris skelbė, būk 

jam rūpi sunaikinti tarptau
tinis komunizmas, jam rūpi 
sunaikinti Komintemas, j a m 
rūpi pasiimti derlingoji Sovie
tu Ukraina. Tam tikslui buvo 
įsteigta ir “anti-kominterninė 
ašis.”

Šiandien tas pats Hitleris 
siunčia pasiuntinį į Maskvą 
padaryti nepuolimo sutarti su 
ta šalimi, kuri turi Ukrainą, 
su ta šalimi, kurioje yra Ko
munistų Internacionalo cen
tras!

Vadinasi, hitlerizmas tam
pa numaskuotas namieje ir
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ANGLU MU REIKLIU KARO GALIOS
NAZIAI ŽYGIUOSIĄ NET 

“UŽ VARŠAVOS”
Reikalauja, kad Visa Len

kija Pasiduotų Naziam

Berlin. — Naziai reika
lauja, kad Lenkija pripa
žintų Vokietijai ne tik Dan- 
zigą ir Pomoržę-Lenkų Ko
ridorių; jie reikalauja su
grąžint Vokietijai visas tas 
vietas, kurios pirm karo 
priklausė Vokietijai, o ku
rias dabar Lenkija valdo.

Jeigu Lenkija to nepada
rys, tai hitlerininkai grū
moja pasiųst savo armijas 
į “Varšavą ir net toliau.”

London, rugp. 23. — Iš 
čia per radio pranešama, 
jog naziai reikalauja, kad 
visa Lenkija pasiduotų Vo
kietijos globai taip, kaip 
buvo priversta pasiduot Če- 
choslovakija.

Naziai Žada Sugrąžinti 
Lietuvai Vilnių, o 
Skaldyti Lenkiją

London. — Pranešama iš 
Karaliaučiaus, kad naziai 
žada sugrąžint Lietuvai 
Vilnių (suprantama, jeigu 
Lietuva būtų palanki na- 
ziams gręsiančiam e kare.)

Naziai pasinešę skaldyt 
Lenkiją, kaip sako Londono 
“Daily Mail” koresponden
tas iš Karaliaučiaus.

SUSIKIRTO NAZIAI SU 
LENKAIS

Varšava. — Trys Vokie
tijos kareiviai, besivydami 
pabėgėlius iš nazių armijos, 
buvo perbėgę į Lenkijos pu
sę. Įvyko susidūrimas su 
Lenkijos sargais. Vienas 
nazių kareivis tapo pašau
tas; bet visi trys pabėgo 
atgal per sieną į Vokietiją 
ties Kluczno.

pasaulyj. Vadinasi, Vokieti
jos žmonės dabar gauna ryš
kesnį įrankį fašizmui mušti!

—o—
Sovietų Sąjunga niekad ne

siruošė ko nors užpulti. Ji vi
suomet norėjo padaryti ne
puolimo sutartį ir su Vokie
tija, ir su Japonija ir su ki
tais kraštais, nepaisant, ko
kios formos tvarka ir valdžia 
juose būtų. Todėl ši nepuoli
mo sutartis su Vokietija yra 
tik nuosakios Sovietų Sąjun
gos taikos politikos tęsinys.

Tai yra taikos sustiprini
mas. Tai yra pačios Sovietų 
Sąjungos sustiprinimas. Tai 
yra visų taiką ir laisvę my
linčių žmonių kovos prieš 
agresorius sustiprinimas!

Tie žmonės, kurie šiandien 
tiek daug šūkaloja prieš So
vietus, greit turės nutilti ir, 
jei turės sąžinės, gėdinsią, 
kam taip paikai plepėjo!

SSRS Nepuolimo Sutartis su Berlynu Eitų 
Taikos Naudai; Nekenktų Anglijos-Fran
ci jos Apsigynimo Sutarčiai su Sovietais
Maskva, rugp. 23. — At

vyko Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris J. von 
Ribbentropas su 31 savo 
“specialistu” derėtis apie 
nekariavimo-nepuolimo su
tartį tarp Vokietijos ir So
vietų Sąjungos. Sovietai ne
parodė jiem jokio draugiš
kumo.

London, rugp. 23. — Pra
nešama, jog Anglijos ir 
F r a n c i j o s ambasadoriai 
Maskvoj išreiškė Sovietų 
valdžiai nepasitenkinimą, 
kad Sovietai eina į derybas 
dėl nepuolimo sutarties su 
Vokietija.

MASKVA. — Sovietų vy
riausybė pabrėždama sako 
Anglijai ir Franci j ai, kad 
nepuolimo sutartis tarp So
vietų ir Vokietijos jokiu 
būdu nekenktų padaryt 
bendro apsigynimo sutartį 
tarp Anglijos - Francijos ir 
Sovietų.

Žymėtina štai kas. Viso
se jau padarytose nepuoli
mo sutartyse tarp Sovietų 
ir kitų šalių yra įdėtas 
punktas, kad jeigu šalis, pa
sirašiusi nepuolimo sutartį 
su Sovietais, užpuls bet ko
kį kitą kraštą, tai Sovietai 
nesilaikys tos nepuolimo su
tarties ir laisvai veiks kai
po taikos gynėjai.

(Taip aptai, Sovietai pa
darė nepuolimo sutartį su 
Italija jau 1933 metais; bet 
kai Italija išvien su Vokie
tija įsibriovė į Ispaniją ka
rui prieš Ispahų respubli
ką, tai Sovietai ginklais ir 
amunicija ir politiniai rė
mė Ispanijos respubliką 
prieš • užpuolikus. Aišku, 
kad, nežiūrint nepuolimo 
sutarties su Vokietija, So
vietai remtų ir Lenkiją, jei
gu naziai ją užpultų.)

Sovietų vyriausybė krei
pia domę į faktą, kad jeigu 
ir būtų pasirhšyta nepuoli
mo sutartis tarp Sovietų ir 
Vokietijos, tuomi nė kiek 
nebūtų pakeista ligšiolinė 
Sovietų politika, kaip kad 
ją išdėstė Stalinas 18-me 
suvažiavime Sovietų Komu
nistų Partijos. Ten jis, be 
kitko, pareiškė:

“Mes stojame už taiką ir 
stiprinimą biznio ryšių su 
visomis šalimis; mes stoja
me už taikius, artimus ir 
draugiškus santikius su vi
somis kaimyniškomis šali
mis, kurios rubežiuojasi su 
Sovietų Sąjunga, ir mes 
laikysimės tokios pozicijos, 

kol tos šalys nemėgins lau
žyt Sovietų rubežių tiesio
giniai ar ne tiesioginiai.”

Anglija-Francija iki šiol 
nepadarė bendro apsigyni
mo sutarties su Sovietais 
tiktai todėl, kad tikrumoj 
pats Anglijos ministeris 
pirmininkas Chamberlainas 
nenorėjo tokios sutarties. 
Dar ir dabar yra laiko pa
sirašyt Anglijai ir Franci- 
jai apsigynimo sutartį su 
Sovietais, jeigu Anglijos 
valdžia to norėtų. Bet An
glų premjeras vis linkęs pa
tenkinti H itlerį kaštais 
Lenkijos; jis dar tebegalvo
ja apie “antrąjį Munichą,” 
prieš Lenkiją.

Sovietų žmonės supranta, 
jog padarymas nepuolimo 
sutarties tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos tai reikš
tų sulaužymą Berlyno-Ro- 
mos-Japonijos ašies, at
kreiptos prieš Sovietus; to
kia sutartis taipgi reikštų, 
kad naziai jaučia savo silp
numą. Bendrai pasakius, 
Vokietijos nepuolimo sutar
tis su Sovietais ženklintų 
laimėjimą taikai.

Komunistų Partijos Sako, 
kad Berlyno Derybos su 
Sovietais Tarnauja Taikai

London. — Anglijos Ko
munistų Partija išleido pa
reiškimą, kad Sovietų dery
bos su Vokietija dėlei, ne
puolimo sutarties tai reiš
kia taikos laimėtą pergalę 
prieš karinius planus fašiz
mo ir prieš premjero Cham- 
b’erlaino politiką, traukian
čią į fašistų pusę.

PARYŽIUS. — 72 Fran
cijos seimo atstovai komu
nistai sveikina Sovietų de
rybas dėl nepuolimo sutar
ties su Vokietija kaipo 
“milžinišką prisidėjimą prie 
pasaulinės taikos palaiky
mo.”

Japonija Nusiminus dėl Vo- 
kiet. Derybų su Sovietais

Tokio, rugp. 23. — Ja
ponijos valdžia planuoja 
paršaukt savo ambasado
rius iš Vokietijos ir Italijos, 
kad jie “išduotų raportus 
apie Sovietų-Vokietijos de
rybas dėl nepuolimo sutar
ties” tarp tų dviejų šąlių.

Japonijos valdovai nusi
minę, kad tokia Vokietijos 
sutartis su Sovietais sudau
žytų Vokietijos - Japonijos- 
I tali jos sutartį “prieš Ko
munistų Internacionalą.”

KAIP NAZIAI KARIAUTU T 
SU LENKIJA

Lenkai Sutelkę Didelę Ar
miją Suvalkuose

London, rugp. 23. —Per 
telefoną iš Karaliaučiaus 
gauta Londone sekamas 
pranešimas apie Vokietijos 
ir Lenki j oš karinius prisi
rengimus kas liečia Rytinę 
Prūsiją ir artimas jai sri
tis:

Vokietija sutraukė milži
niškas karo jėgas į Rytų 
Prūsiją ir sustatė strategi
nėse vietose prieš Lenkiją.

Aukštieji nazių karinin
kai sako, jog Lenkija sumo
bilizavo didelę pėstininkų 
ir raitelių armiją Suvalkų 
srityje. Jie tvirtina, kad 
Lenkija, kilus karui, girdi, 
siųs savo armiją per Lietu
vą ir iš Lietuvos užpuls 
Rytinę Prūsiją.

Atmušt lenkų užpuolimą 
iš to šono, naziai yra su
traukę gana daug savo ka
riuomenės į Insterbergo 
(Įsručio) apylinkę.

Naziai labiausiai štur
muosią Lenkų Koridorių 
(Pomoržę), veikdami iš Al- 
lensteino.

Vokietija yra sumobiliza
vus didelį daugį karinių 
lėktuvų Rytinėj Prūsijoje.

Nazių karininkai supran
ta, kad jeigu Anglija ir 
Franci ja duos Lenkijai pa- 
gelbos, tai visų pirma žy
giais savo lėktuvų prieš 
Vokietiją. Sako, kad tie 
Anglijos ir Francijos lėk
tuvai bombarduosią ginklų 
ir amunicijos fabrikus, ge
ležinkelius ir kitas svarbias 
įmones užpakalyje Vokie
tijos karo linijų. Pasak na
zių, tai Anglų ir Francūzų 
lėktuvai, išmetę bombas ant 
tų ir kitų Vokietijos pozi
cijų, paskui skrįsią į Len
kiją, pasiimsią ten gazoli
no ir bombų bei kitokios 
amunicijos ir lėksią atgal 
bombarduot ir atakuot na- 
zius fronte ir užfrontėje.

Francija Mobilizuoja 
Pusantro Miliono Ar
mijos prieš Nazius
Paryžius. — Skaičiuoja

ma, kad Francija jau turi 
miliono vyrų armiją, pri
ruoštą karui su Hitleriu. 
Dabar Francijos ministerių 
kabinetas planuoja paimt į 
armiją dar pusę miliono at
sarginių (rezervistų).

Francijos valdininkai pa
kartojo, kad jie ginsią Len
kiją. _______

ORAS beveik toks pat 
kaip vakar.

Šaukia Nepaprastą Seimo Posėdį Karo 
Reikalais; Bet Anglų Valdovai Sako, 

Kad “Nesą Reikalo Kariaut”
London. — Anglijos val

džia pašaukė seimą (parla
mentą) susirinkt šį ketvir
tadienį. Ministeris pirmi
ninkas N. Chamberlain rei
kalaus, kad seimas duotų 
valdžiai nepaprastą kari
nę galią; tatai esą reikalin
ga, kad valdžia laisvai galė
tų daryt tinkamus 
kus prisirengimus 
gius bile laiku.

Anglų ministerių kabine
tas pareiškė, kad .Anglija 
vykdys savo' prižadus gint 
Lenkiją, bet pridūrė, jog 
Anglijos valdžia “nemato 
tokių keblumų tarp Vokie
tijos ir Lenkijos, dėl kurių 
turėtų būt įvelta Europa į 
karą.”

kayiš- 
ir žy-

Farmeriai Gaus Bent 
65c Daugiau už Kož- 
ną 100 Svarų Pieno
New York'. — Streikuo

jančių pieninių farmerių 
atstovai ir pieno kompani
jos priėmė majoro LaGuar- 
dijos pasiūlymą dėlei susi
taikymo.

Pagal LaGuardijos pasiū
lymą, turėtų būt mokama 
farmeriams vidutiniai po 
$2.15 už kiekvieną šimtą 
svarų pieno (tai už 47 kvor
tas). Streikieriai reikalavo 
po $2.35 už šimtą svarų 
pieno. O pagal pirmesnį 
nustatymą, kompanijos te
mokėdavo tiktai $1.50 už 
šimtą svarų pieno.

Majoro LaGuardijos pa
siūlymas dabar leidžiamas 
per visuotiną balsavimą 
Pieninių Farmerių Unijos. 
Jeigu jis bus priimtas, tai 
farmeriai gaus po 65 cen
tus daugiau už šimtą sva
rų pieno negu iki šiol.

Svarbus Laimėjimas
Farmerių Unijos pirmi

ninkas Archie Wright pa
reiškė, kad pieniniai farme
riai laimėjo didelę pergalę 
nors jau ir tuom, kad dar 
pirmą kartą jie privertė 
kompanijas kolektyviai de
rėtis su organizuotais į uni
ją farmeriais.

NUPUOLĖ ANGLIJOS IR 
FRANCIJOS ŠĖRAI

London. — Smarkiai nu
krito serai Londono, Pary
žiaus ir Japonijos biržose, 
akivaizdoje gręsiančio karo 
Europoje.

R u oškime išvažia
vimus - piknikus 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Vada; darbiečių ir libe
ralų (pažangiai-demokrati- 
nių) Anglijos seimo atsto
vų suėjo krūvon ir tariasi, 
kas daryt, idant Anglijos 
valdžia dabar neparduotų 
Lenkiją, kaip kad jinai par
davė čechoslovakiją per 
Municho konferenciją. Šie 
seimo atstovai smerkia mį- 
nisterį pirmininką Cham- 
berlainą, kad jis išsisukinę- 
ja nuo bendro apsigynimo 
sutarties tarp Anglijos- 
Francijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Šaukiamas Anglų seimas, 
be kitko, svarstys ir gin
klų gabenimą Lenkijai ap
sigint nuo nazių.

Lenkija Supranta, Kad 
Sovietai Vis Tiek Rems 

. Ją prieš Nazius
Varšava. — Jeigu Vokie

tija ir padarytų nekariavi
mo-nepuolimo sutartį su So
vietais, abejotina, ar iš to 
būtų naziams bet kokios 
naudos, kaip sako Lenkijos 
politikai.

Jei kiltų karas tarp Vo
kietijos ir Lenkijos, Sovie
tai vis tiek duotų pagelbos 
Lenkijai kaipo užpultai ša
liai, nežiūrint nepuolimo su
tarties tarp Sovietų ir Vo
kietijos.

Sovietai niekada neišduos 
Lenkijos naziams, kaip An
glija ir Francija išdavė Če
choslovakiją Muniche. To
kia yra viešpataujanti nuo
monė Varšavoj, kaip rašo 
N. Y. Times koresponden
tas J. Szapiro.

Tuo tarpu Lenkija yra 
pasirengus kad ir pati vie
na gint Danzigą ir savo ru- 
bežius nuo nazių,—net jei
gu Anglija ir Francija ne
paremtų Lenkijos.

Extra!
ANGLIJA PERSPĖJA 

HITLERĮ

LONDON, rugp. 23. — 
Anglijos valdžia per savo 
ambasadorių Berlyne įteikė 
Hitleriui pareiškimą, kad 
Anglija “yra pasiryžus gin
ti Lenkiją” ir atsakyt jėga 
i jėgą.

Danzigo naziai tikisi, kad 
“jau šią savaitę” Danzigas 
būsiąs prijungtas prie Vo
kietijos.

I
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Dėl SSSR-Vokietijos Nepuolimo 
Sutarties

Kada Vokietijos fašistai pasimojo su
daužyti Lenkiją, kada jiems Anglijos< 
Chamberlainas gelbsti ir ruošia antrą 
išdavystę, tuo laiku Sovietų Sąjunga pa
darė naują žygį pastojimui kelio fašistų 
agresijoms ir pasaulio išgelbėjimui nuo 

’ naujo baisaus karo.
- Tuo momentu iškilo klausimas dery- 

f bų tarpe Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 
dėl nepuolimo sutarties. Šią žinią nusi
tvėrė Sovietų priešai, trockistai, dešinie
ji socialistai, munichiečiai,—visi, kam tik 
paniežėjo liežuvis vienaip ar kitaip pa- 
šmeižti Sovietus. Kapitalistiniai laikraš
čiai vietoj perduoti žinią, kaip yra, pra
dėjo šaukti, būk Sovietų Sąjunga daran
ti militarinę sutartį su Vokietijos fašis
tais, būk ji išduodanti Lenkiją, Franciją 
ir Angliją, žinoma, tas viskas yra me
las, tai išmislas, tai šauksmas, kuris nie
ko bendro neturi su faktais.

Kas Gi Nusileidžia Fašistams?
Kas gi nusileido ir nusileidžia fašis

tams karo agresoriams: Sovietų Sąjun
ga, ar taip vadinama buržuazinė demo
kratija? Ką sako faktai? Paimkim įvy
kius kelių pastarųjų metų.

1931 metais Japonija užėmė Mandžū- 
riją, tuo ji sulaužė Devynių Valstybių 
Sutartį, tai yra sutartį su Anglija, Fran
ci ja, Jungtinėmis Valstijomis ir kitomis, 
kur buvo gvarantuojama, kad Chinijos 
teritorija bus nepaliečiama. Ką darė 
prieš Japonijos grobimą- Anglija, Fran- 
cija ir kitos šalys? Nieko! Jos laukė, 
kad Sovietų Sąjunga įsiveltų į karą su 
Japonija.

Austrijos nepriklausomybę' buvo gva- 
rantavę Francija ir Anglija. Vokietijos 
fašistai Austriją užėmė. Ką darė prieš 
tai Anglijos ir Francijos valdonai? Nie
ko!
. Versalės sutartį turėjo apsaugoti 
Francija, Anglija, Jungtinės Valstijos ir 
kiti talkininkai. Vokietijos fašistai laužė 
vieną punktą po kito. Ką darė “demo
kratijos?” Nieko!

Italijos fašistai užpuolė Ethiopiją. Ką 
darė prieš tai Anglija ir Francija, kurių 
reikalus palietė Italijos fašistai? Nieko! 
Leido Mussoliniui tūkstančiais žudyti 
beginklius žmones ir jų kraštą pavergti.

Čechoslovakijos nepriklausomybę ir 
nepaliečiamybę gvarantavo Francija ir 
Anglija. Hitleris pasimojo ją pasmaugti. 
Sovietų Sąjunga darė viską, kad apginti, 
jeigu reikia, net karo pagelba atremti 
Hitlerį. Ką darė Francija ir Anglija? 
Jos išdavė čechoslovakiją, leido Hitleriui 
ją pavergti.

Klaipėdos Kraštas buvo perduotas Lie
tuvai. Tą padėtį gvarantavo Anglija, 
Francija ir kitos valstybės. Hitleris pa- 
simojo pasigrobti tą kraštą. Ką gi darė 
Francija ir Anglija? Nieko. Jos leido 
Hitleriui Klaipėdą pasiimti.

Italijos ir Vokietijos fašistai užpuolė 
Ispaniją. Veik tris metus Sovietų Są
junga gelbėjo Ispanijos liaudžiai ir tuo 
gelbėjo Europą nuo baisaus naujo karo. 
Ką gi darė Francija ir Anglija? Jos at
virai ėjo prieš Ispanijos liaudį, jos tar
navo fašistams agresoriams.
'Italijos fašistai užpuolė Albaniją. Ką 

darė Anglija ir Francija, kad išgelbėjus 
tą Šalį? Nieko!

Japonijos imperialistai užpuolė Chini- 
ją. Francija, Anglija ir Jungtinės Vals-

tijos užleidžia poziciją po pozicijos Japo
nijos imperialistams. Tik Sovietų Sąjun
ga yra su Chinija, teikia jai visokeriopą 
pagelbą.

Ne taip yra su Sovietų Sąjunga. Jei
gu ji pasirašė sutartį, tai ir laikosi. 
1936 metais pasirašė bendro apsigyni
mo sutartį su Mongolijos Liaudies Res
publika. Kada ant Mongolijos užpuolė 
Japonijos imperialistai, tai Sovietų Są
jungos Raudonoji Armija atėjo Mongo
lijai į pagelbą ir Japonijos užpuolikus 
atrėmė.

Sovietų Sąjunga deda pastangų pa
stoti fašistų agresijoms kelią. Ji reika
lavo iš Francijos ir Anglijos, kad gva- 
rantuotų teritorinę nepriklausomybę Pa- 
baltijos valstybių, bet per pusę metų 
Francijos ir Anglijos- atstovai trukdo 
susikalbėjimą.

Norėjo Karo Prieš Sovietus
Visa Anglijos ir Francijos politika ro

do, kad jos norėjo įvelti Sovietų Sąjun
gą į karą su Vokietija, Italija ir Japoni
ja,. kurios bendram puolimui prieš SSSR 
turėjo suokalbį po priedanga sutarties 
“Prieš Kominterną,” o kada ilgame kare 
pavargs Sovietų Sąjunga ir jos užpuo
likai, tai tada Anglija ir Francija pa
diktuos ir agresoriams, ir Sovietų Są
jungai savo vergiškas sąlygas.

Anglijos ir Francijos imperialistai no
rėjo vieną Sovietų Sąjungą priversti 
kautis prieš fašistus agresorius ginant 
Lenkiją ir Rumuniją. Anglijos, Franci
jos ir Amerikos kapitalistinė spauda at
virai kurstė Vokietijos fašistus prieš So
vietų Sąjungą ir ragino ją paimti Sovie
tų Ukrainą. Ta pati spauda, padrąsini
mui fašistų, skelbė melus apie Sovietų 
Raudonąją Armiją, laivyną ir orlaivyną, 
mažinant apsigynimo jėgas. Bet Sovie
tų Sąjunga sudaužė tas imperialistų pa
stangas.

♦ Sovietų Sąjunga Kovoja už Taiką
Nuo pat Sovietų valdžios įsisteigimo, 

jos užsienio politika buvo'ir yra—taikos 
politika. Ji tam dirbo ir dirba. Sovietai 
nepuolė ir nenori pulti nei mažiausio sa
vo kaimyno. Jie nori sugyventi taikoj. 
Tą politiką labai aiškiai išreiškė J. Sta
linas kovo mėnesį, 1939, Komunistų Par
tijos Aštuonioliktame Suvažiavime, kur 
jis formulavo:

“(1) Mes stovime už taiką ir sutvirti
nimą santikių su visomis šalimis. Stovi
me ir stovėsime šioj pozicijoj, pakol tos 
šalys laikysis tokio nusistatymo linkui 
Sovietų Sąjungos, pakol jos nebandys 
pasikėsinti ant mūsų šalies reikalų.

“(2) Mes stojame už taikius, artimus 
draugingus santikius su visomis kaimy
niškomis šalimis, turinčiomis su SSSR 
bendrus rubežius, stovime ir stovėsime 
toj pozicijoj, kol tos šalys tokio nusista
tymo laikysis linkui Sovietų Sąjungos, 
kol jos nebandys sugriauti arba iškrai
pyti santikius, kurie laiduoja nepaliečia
mybę mūsų valstybės sienų.

“(3) Mes stovime už pagelbą liaudinis, 
tapusioms aukomis karo agresorių ir ko
vojančioms už savo tėvynės nepriklau
somybę.

“(4) Mes nesibijome grūmojimų iš 
agresorių pusės ir pasirengę atsakyti 
dubeltavais smūgiais į karo organizato
rių smūgius, kurie bandytų pasikėsinti 
ant Sovietų sienų.”

Juk tai aiški politika. Ją supras kiek
vienas sąžiniškas žmogus. Jos Sovietų 
Sąjunga ir laikosi. Ji palaiko taikius 
santikius su kiekviena valstybe, nepai
sant, zkokia toj valstybėj vidaus santvar
ka. Ji gelbėjo ir gelbsti toms tautoms, 
kurias užpuola karo agresoriai. Ji ir šį 
kartą savo taikos politiką linkui Lenki
jos leidžia Lenkijai ištraukti iš Sovietų 
pasienio visą armiją ir ją pastatyti prieš 
Vokietijos fašistus. Ji, vesdama derybas 
su Vokietija dėl nepuolimo sutarties, tuo 
pat kartu priverčia Franciją ir Angliją 
atsisakyti nuo Lenkijos pardavystės.

Ką Gi Reiškia Nepuolimo Sutartis?
Nepuolimo sutartis, tai reiškia, kad 

vienh valstybė nepuls kitos. Sovietų Są
junga turi nepuolimo sutartį su Lenki
ja ir su visa eile kitų kaimynų. Ji dar 
1926 metais pasirašė tokią sutartį ir su 
Vokietija, bet kada Hitleris įsigalėjo 
Vokietijoj, tai ją numarino. Francija 
dar 1938 metais pasirašė nepuolimo su
tartį su Vokietija ir niekas prieš tai ne
kėlė skandalo.

SSSR nepuolimo sutartis, kaip su Len
kija, taip ir su Vokietija buvo vyriausiai 
iš trijų punktų: (1) Abi tos šalys pasiža
da viena antros nepulti. (2) Jeigu vie
ną iš jų ka^ kitas užpultų, tai viena iš 
pasirašiusiųjų negelbės užpuolikui. (3) 
Jeigu viena iš pasirašiusių ' nepuolimo 
sutartį užpultu trečią kokią šalį, tai ne
puolimo sutartis pati savaimi pasinai
kina. Ir kada 1938 metais Lenkija ruo
šės' pulti Lietuvą, tai Sovietai perser
gėjo Lenkiją, kad jeigu ji tą padarys/ 
tai nepuolimo sutartis bus likviduota ir 
Sovietai pasiliks sau laisvas rankas prieš 
Lenkiją. Tas į Lenkiją daugiausiai ir 
paveikė.

Dėl naujos Sovietų ir Vokietijos ne
puolimo sutarties dar tik eina derybos. 
Aišku, kad ji bus panaši į pirmesnes,

kad Sovietai statys tam tikrus reikala
vimus. Kelti prieš tai skandalą gali tik 
tie, kurie troško ir viską darė, kad už
degti karą tarpe Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos, kad Anglijos ir Francijos im
perialistai, visos eilės kraštų išdavikai, 
galėtų Sovietų liaudies‘rankomis žarsty
ti žarijas ir traukti sau kaštonus.

Vokietijos fašistų noras pasirašyti to
kią sutartį tai yra atsisakymas nuo Hit
lerio planų pulti ant Sovietų, atsisaky
mas nuo karo agresijų dabartiniu laiku, 
pripažinimas fašistų silpnybės jų šalies 
viduje, kas neleidžia jiems vesti pasek
mingai karo prieš Sovietus, pripažini
mas, kad Sovietai yra galinga valstybė 
ir ant galo, tai laužymas jų pačių suda
ryto suokalbio prieš Sovietus — “Sutar
ties Prieš Kominterną.”

So vietų-Vokieti jos Prekybos 
Sutartis

Tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Vokietijos pasirašyta 
septynių metų prekybos su
tartis. Tame nėra nieko 
naujo. Bet Sovietų priešai, 
tie, kurie prie kiekvienos 
progos ir be jos, myli pa- 
šmeižti Sovietus, pradėjo 
didžiausį skandalą.

Ir Kodėl Sovietų Sąjunga 
neturėtų pasirašyti preky
bos sutartį su Vokietija? 
Ar todėl, kad. Vokietijoj 
viešpatauja fašizmas? Ar 
todėl, kad Vokietijoj yra ki
tokia vidaus tvarka, kaip 
Sovietų Sąjungoj? Nieko 
panašaus.

Sovietų Sąjunga apsupta 
iš visų pusių kapitalistinio 
pasaulio. Pasaulio, kuris 
nėra Sovietams draugingas, 
kuris jiems yra svetimas. 
Su kuo neprekiausi, su kuo 
neturėsi reikalą, kiekvienas 
kaimynas yra kitokios tvar
kos šalininkas ir Sovietų 
tvarkos priešas. Juk Suo
mijos, Estijos, Latvijos, 
Lenkijos, Rumunijos vieš
patavimo sistema kitokia, 
kaip Sovietų. Juk šios šalys 
puolė Sovietus, kada Sovie
tai buvo silpni. Sovietams 
prisieina turėti prekybos ir 
net gan prielankūs reikalai 
su Lietuva, o juk "Lietuvoj 
Smetonos valdžia sušaudė 
geriausius Lietuvos sūnus 
ir dabar laiko virš 500 anti
fašistinių kalinių kalėji
muose. Juk Lietuvoj Ko
munistų Partija nelegališ- 
ka ir smaugiamame Sovietų 
Sąjungoj Komunistų Parti
ja yra vadovas tos šalies 
liaudies. Italija yra fašistų 
valdoma. Japonijos impe
rialistai net nuolatos karo 
prbyokacijom is užsiima 
prieš Sovietus, o vis vien 
kol kas ir su jais prisieina 
vesti prekybą. Net Turki
ja, kuri skaitoma gan drau
gingu Sovietų Sąjungos 
kaimynu, po to, kada 1921 
metais Sovietai jai padėjo 
apsiginti, vis vien turi bur
žuazinę sistemą ir komu
nistus persekioja. Komu
nistų Partija ir Turkijoj 
yra nelegalė. Net Jungtinės 
Valstijos, demokratiškiau
sia buržuazinė šalis kapita
listiniame pasaulyj, su ku
ria dabar gan draugingai 
Sovietai sugyvena, iki Roo- 
sevelto administracijos, ne
pripažino Sovietų valdžią. 
Reiškia, linkui Sovietų bu
vo labai nedraugiškos, o vis 
vien Sovietai vedė prekybą.

Ir su fašistų pavergta 
Vokietija ir iki šiol Sovie
tai vedė prekybą. Reiškia, 
vidaus tvarka negali būti 
Sovietų Sąjungai priežasti
mi nutraukti prekybos arba 
kitokius reikalus su bent

kokia šalimi. Jeigu Sovie
tų Sąjunga laikytųsi tokios 
politikos, tai jai priseitų at
siskirti nuo viso pasaulio ir 
užsidaryti tik savo šalyj. 
Dar pereitais metais Lenki
jos ponai degino Sovietų 
Sąjungos prekybos trauki
nius, kada jie atvažiuoda
vo į Lenkiją, o vis vien pri
siėjo vesti biznis.

Reiškia, tiems, kurie bai
siai “nustebo,” kurie gvol- 
tu šaukia prieš pasirašytą 
Sovietų Sąjungos ir Vokie
tijos prekybos sutartį, ten
ka pasakyti, kad jie tik 
svietą apgaudinėja, tik ig- 
norantais esą.

Sovietų Sąjungos buvo ir 
yra politika už taiką, už 
draugiškus, sklandžius san
tikius su kaimynais, nepai
sant, kokia tų kaimynų, ša
lių vidaus tvarka. Tokios 
politikos Sovietų Sąjungą 
laikosi nuo pat savo gyva
vimo pradžios. Šiemet, Ko
munistų Partijos XVHI-me 
suvažiavime tarpe kitko, 
draugas Stalinas sakė:

“Mes stovime už taiką ir 
sutvirtinimą santikių su vi
somis šalimis. Stovime ir 
stovėsime ant šios pozicijos, 
ant kiek tos šalys laikysis 
tokio atsinešimo linkui So
vietų Sąjungos, ant kiek jos 
nebandys kėsintis ant mūsų 
šalies reikalų.”

Stalinas išdėstė, kad So
vietų Sąjunga rems silp
nesnes šalis, kurias karo 
agresoriai puls, nepaisant 
prekybos sutarčių, kad ji 
niekam negrūmoja ir nieko 
nesibijo.

Tai aiški politika. Ir gy
venime tą mato, kas tik no
ri matyti. Kada Japonijos 
imperialistai užprotestavo 
prieš Sovietus, kad Sovietų 

I išdirbystės ginklus ir orlai- 
Ivius naudoja Chinijos armi
ja savo apsigynimo kare 
prieš Japoniją, tai Sovietai 
tiesiai užreiškė, kad jie ve
da prekybą su Chinija, kaip 
ir Japonija ir parduoda tą 
Chinijai, ko pastaroji reika
lauja.

Prekybos sutartis su fa
šistų pavergta Vokietija ne
reiškia, kad Sovietai užgi- 
ria tą sistemą, arba Vokie
tijos fašistų karo agresijas. 
Nieko panašaus. Sovietai 
buvo ir bus prieš kiekvieną 
agresorių, kuris pasikėsina 
ant kitos šalies. Net ir da
bar, kada Vokietijos fašis
tai grūmoja Lenkijai, So
vietai yra draugingi linkui 
Lenkijos. Ir dėka tai Sovie
tų taikiai politikai Lenkija 
galėjo paimti visą savo ar
miją nuo Sovietų-Lenkijos 
sienos ir pastatyti prieš Vo
kietiją. Tai jau didelė Len-

kijai pagelba. Lenkija tą 
galėjo padaryti tik todėl, 
kad ji tikra, kad Sovietai ją 
nepuls.

So vie tų-Vokietijos preky
bos sutartis yra naudinga 
Sovietams. Vokietija duo
da Sovietams 200,000,000 
markių ($80,000,000) pasko
los, tai yra, kredito ant 
perkamų tavorų. 
pirks iš Sovietų 
žaliadaikčius — 
medžius, geležies
balą ir kitką, o Sovietams 
parduos įvairias mašinas. 
Sovietai Vokietijoj į du me
tus pirks apie $72,000,000 
vertės reikmenų, tai yra,

mažiau, negu Vokietija tei
kia kredito. Vokietija šias 
sąlygas jau seniai siūlė So
vietams, dar kovo mėnesį 
apie tai kalbėjo drg. Molo
tovas.

Žinoma, jeigu Vokietija 
teisingai laikysis prekybos 
sutarties, tai gerės ir poli
tiniai santikiai. “Pravda” 
rašo:

“Po pasirašymo prekybos 
sutarties, tuo pat kartu ge
rėja ir politiniai santikiai 
tarpe Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos. Ir pasikeitime 
minčių pasireiškė noras, 
kad sušvelninti įtemptus 
politinius santikius, kad su
mažinus karo pavojų ir pa
sirašius nepuolimo sutartį.”

Jeigu tatai įvyktų, tai 
dar būtų vienas Sovietų 
Sąjungos diplomatijos lai
mėjimas.
kad Sovietai daug kartų 
siūlė Vokietijai pasirašyti 
nepuolimo sutartį, bet Hit
leris, siekdamas pavergti 
tam tikras Sovietų žemių 
dalis, nepriėmė tuos pasiūly
mus. Tai reikštų, kad jis 
priverstas pripažinti neįvei
kiamą Sovietų jėgą ir nors 
laikinai atsisako nuo savo 
karo avantiūrų. Tai būtų 
smūgis karo suokalbiui 
prieš Sovietų Sąjungą, ku
ris žinomas, kaipo “Susivie
nijimas prieš Kominterną.”

Visiems žinoma

*

Vokietija 
Sąjungos 
kviečius, 
rūda, ži-
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Lietuvos Žinios
" Vilnius... —- Lydos apskrityj 
Pelesos, Piliakalnio, Pavala- 
kės ir Dubinin kaimų jauni
mas liepos 15 d. rengė spor
to šventę ir kartu tragiškai 
žuvusių lietuvių lakūnų Dari
aus ir Girėno minėjimą. Tačiau 
Lydos Storasta Dariaus ir Girė
no minėjimui leidimo nedavė.

Raudonė. — Rugpjūčio 6 d.-, 
dalyvaujant vidaus reikalų 
vice-ministrui Giedraičiui ir 
kitiems žymesniems svečiams 
iš Kauno, Raudonėje buvo su
ruoštos Darbo Talkos pabaig
tuvės.

Kaivarija. — Rugpjūčio 6 
d. Kalvarijoje įvyko šaulių 
šventė, kurion atsilankė švie
timo ministras dr. Bistras, ka
riuomenės vado atstovas gen. 
Tallat-Kelpša, šaulių Sąjun
gos štabo viršininkas pulk. 
Žukas ir kiti. Per iškilmes 
ministras šauliams Įteikė vi
suomenės už 12,000 lt. suau
kotus šautuvus ir kulkasvai- 
džius.

Amerika Ruošias Atsaukt 
Savo Piliečius iš Europos

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė svars
to atšaukimą savo piliečių 
iš Europos, atsižvelgdama 
į karo pavojų tenai. Euro
poj dabar esą per 100 tūks
tančių Amerikos piliečių, 
2,569 jų buvo pastoviai ap
sigyvenę Lenkijoj. .5,787 
Amerikos piliečiai yra Vo
kietijoj, 3,793 buvusioj Če- 
choslovakijoj; 10,522 Angli
joj, 12,964 Francijoj, 23,- 
330 Italijoj ir t.t. Danzige 
esą 28 Amerikos piliečiai.
Sako Amerikos Piliečiams 

Kraustytis iš Lenkijos
Varšava. — Jungtinių 

Valstijų ambasadorius čia 
sakė Amerikos piliečiams 
esantiems Lenkijoj grįžt 

’ I “namo,” kaip galint grei
čiau,. nes “kuriasi rimta 
(karinė) padėtis” Lenkijoj.

Kaunas. —- Rugpjūčio 7 d. 
į Vokietiją dviejų savaičių 
ekskursijos išvyko 11 Lietuvos 
žurnalistų, jų tarpe “Eltos” 
direktorius Kamantauskas, 
Žurnalistų Sąjungos pirminin
kas Gricius, “XX Amžiaus’’ 
redaktorius dr. Dielininkaitis, 
/‘Lietuvos žinių” red. Karde
lis ir kt. Lietuvos žurnalistus 
pakvietė Vokietijos vyriausy
bė.

USA Valdžia Rengiasi Pa- 
maitint 5,000,000 Skurdžių 

Tėvų Vaikų-Mokinių

Tūo laiku buvo 
šiem vaikam 30 

svarų kiaušinių, 
džiovinto
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geriau jie

Skebai Pašovė Keturis 
Pieno Streikierius pieno, 

ir ki-

vaikų 
lankė 

sėkmingiau

Utica, N. Y. — Apie 50 
streikuojančių pieninių far
merių puolė skebinį troką 
prikrautą pieno dėžių, no
rėdami išpilt pieną laukan, 
Camdene, N. Y.. Kiti Dai
rymens League pieno kom
panijos skebai tada ėmė 
šaudyt ir sužeidė keturis 
streikierius p i kietininkus, 
vieną pavojingai.

Vienas kompanijos šau
lys, Gerald Blowers tapo 
areštuotas.

Užpulti farmeriai strei- 
kieriai gynėsi pagaliais ir 
akmenimis. Šiame susikirti
me sužeista dar 15 asmenų, remti farmerius.

Washington. — Praeita
me mokyklų sezone 800 
tūkstančių mokinių kas mė
nuo gavo šiltus pietus iš 
valdiškos Produktų Pervir- 
šiaus Korporacijos. Taip 
buvo šelpiami skurdžių tė
vų vaikai 14-j e tūkstančių 
mokyklų, 
supenėta 
milionų , 
Grindžių,
sviesto, miltų, grūdų 
tų valgio daiktų.

Dėl to pasitaisė 
sveikata;
mokyklas ir 
mokinosi, kaip praneša mo
kyklų viršininkai.

Dabar valdžia planuoja 
jau 5 milionus vargingų tė
vų vaikų taip dapenėti per 
ateinantį mokyklų sezoną.

Produktai, kuriais mini
ma valdiška korporacija 
šelpia vaikus, yra vyriausy
bės supirkti iš farmerių 
kaip perviršiai. Tais supir
kimais valdžia stengiasi pa-
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Pateisinti Melą, Nau- 
1 doja Didesnį Melą

LAISVE! Trečias puslapis

Kul. KI., Chicago 2.00 
Per Oną Garšinskienę, Chi

cago, 111......................2.25

“Kai žmogus skęsta, tai 
ir už britvos griebia,” sako 
sena patarlė. Panašiai da
bar yra ir su “Naujienų” 
Apžvalgos rašytoju, kuris 
matydamas, kad nieko ne
peš, nieko neprigaus su vie
nu melu, bando tą melą pa
teisinti dar didesniu.

Jau rašiau, kad “Naujie
nos” bandė apšmeižti “Tie
sos” Angliško Skyriaus re
dakciją, sakydamos, būk ji 
cenzūruoja jaunimui skir
tą laikraštį, būk ji meluoja, 
būk sėja korupciją jaunimo 
mintyse. Tokie šmeižtai til
po “Naujienose” liepos 31 d.

“Naujienos” sakė, kad 
“Tiesos” redakcija praleido 
dalį Amerikos Jaunimo 
Kongreso “Creed,” kuris 
būk buvęs priimtas Ameri
kos Jaunimo Kongrese. Mū
sų atsakyme buvo nurody
ta, kad “Naujienos” klai
dingai padaro iš dviejų da
lykų vieną. Buvo priimtas 
“Creed” taip, kaip paskelb
tas “Tiesoj” ir buvo pri
imta atskira rezoliucija, 
tarpe kitų, kuri pasisako, 
kad Jaunimo Kongresas 
yra priešingas visokioms 
diktatūroms ar jos būtų ko
munistinės, fašistinės ar 
nazių, ar kokios nors kitos. 
Buvo p r-i i mta visokiais 
klausimais visa eilė rezoliu
cijų.

“Naujienos” gi dar tvir
tino, jog “Tiesoj” tilpusiam 
“Creed” praleista tie žo
džiai, kur pasakyta prieš 
kokias diktatūras Jaunimo 
Kongresas stovi. Mes aiški
nome, kad mes tokį “Creed” 
talpinome, kokis buvo pri
imtas Jaunimo Kongrese, 
neatimdami nei vieno žo
džio ir nepridedami nei vie
no žodžio.

“Jeigu taip,” “Naujienos” 
už rugpj. 9 d. sako, “tai 
reiškia, kad patys Kongre
so lyderiai padarė klastą, 
neįdedami rezoliucijoje pri
imtų žodžių.”

Čia ir yra didesnis me
las už pirmąjį. Kaip mes 
sakėme pirmiau, buvo daug 
rezoliucijų priimta Kongre
se, ir naudojant dr. Grigai
čio logiką, išeina, kad jos 
visos turi būti dalimi tam 
tikro generalio pareiškimo, 
kuris generaliai pasako, už 
ką Jaunimo Kongresas sto
ja, kokios yra jo pažvalgos.

Jei taip, tai nebūtų gali
ma turėti trumpo generalio 
pareiškimo. Tas “Creed” 
nebūtų buvęs devynių trum
pų paragrafų ilgio, bet bū
tų buvęs gana didelė bro
šiūra.

Kaip minėjau, Jaunimo 
Kongresas priėmė visą eilę 
rezoliucijų, padarė visą ei
lę nutarimų. Be to, rezoliu
cijoj, apie kurią čia kalba 
eina, niekas nepasakyta, 
kad ji būtų koks nors patai
symas prie “Creed.” Kadan
gi to nebuvo rezoliucijoj, 
tai kaip gi ji gali būti pa
taisymas prie kokio nors ki
to daikto? Kai “Creed” bu-< 
vo priimtas vienbalsiai, jei 
buvo norima pataisymą pa
daryti, reikėjo pirmiausiai 
nutarti persvarstyti visą 
“Creed.” Tokis įnešimas ga
li pereiti tiktai dviem treč
daliais balsų. Paskui gali
ma pataisymus daryti. Bet 
kaip tiktai tokio dalyko ne
buvo. *

Kaip gi Kongreso valdy
ba galėtų tokias klastas da
ryti, kokias P. Grigaitis už
meta ant jos? Juk Kongre
se dalyvavo per 1,000 dele
gatų nuo įvairiausių orga
nizacijų. Tos organizacijos 
atsimestų nuo Kongreso, 
arba bent didelį protestą 
darytų, jei kur nors būtų 
klastos. Bet nei vienas iš to 
suvirš tūkstančio delegatų 
nekalba apie “klastas,” nes 
jų nebuvo. Jie visi žino, kas 
buvo Kongreso priimta ii 
kas nebuvo priimta. Tiktai 
vienas žmogelis, kuris sėdė
jo tūkstantį mylių nuo Kon
greso svetainės tuo laiku, 
težino, kas dėjos Kongrese!

Grigaitis, kuris nebuvo 
Kongrese, bet sėdėjo tūks
tantį mylių nuo jo, rašo:

“Vadinasi, jaunimo Kon
greso lyderiai suvaidino pu
blikos akyse negražią ko
mediją.” Man, betgi, ir ki
tiems, kurie dalyvavo Kon
grese, atrodo, kad niekas 
kitas nebando vaidinti ne
gražias komedijas, kaip tik 
Pijus Grigaitis.

Toliau Grigaitis sako: 
“Apgailėtinas dalykas, kad 
jaunuolis Ormanas bando 
pasiteisinti, pilotiškai nusi
plaudamas rankas tuo. kad 
ne jisai taip (Kaip?—J. O.) 
padaręs. Bet jeigu jisai ne
būtų norėjęs dalyvauti ta
me manevre (?—J. O.), tai 
kodėl jisai bent nepaskel
bė greta su “Creed” pilno 
teksto tos rezoliucijos...?”

Čia vėl dr. Grigaitis turi 
drąsos per akis meluoti. 
Kongreso aprašyme tuojau 
po “Creed,” tame pačiame 
puslapyje “Tiesos” Angliš
ko Skyriaus, dar ir juodo
mis raidėmis, štai kas para
šyta.

The Congress of Youth went 
on record in a resolution as be
ing opposed “to all forms of 
dictatorship, regardless of whe
ther they be communist, fascist, 
nazi or any other type;’’ but 
accorded “full 'freedom of 
speech and discussion to all 
young people regardless of race, 
creed, religion, or political label, 
whether Republican, Democra
tic, Socialist, Communist, Fas
cist, or any other type” and 
stated that the congress was 
open to all persons regardless 
of race, creed, religion or poli
tical label who were willing to 
abide by the principles of demo
cratic procedure.

Kas čia nedasakyta iš tos 
rezoliucijos? Pakartoju, tas 
paragrafas ne tik ką tilpo 
aprašyme apie Kongreso 
nutarimus,' bet dar buvo 
juodomis raidėmis sustaty
tas ! Be to, 8 d. liepos “Lais
vėj” toji rezoliucija tilpo iš
tisai, išversta lietuvių kal- 
bon, mano rašytam straips- 
nyj. Mes neturime tikslo ką 
nors slėpti nuo jaunimo.

Tokie šmeižtai, neteisin
gi užmetimai, užsipuldinėji
mai, kaip tiktai ir atitolina 
čia gimusį jaunimą nuo lie
tuvių organizacijų nuo lie
tuviško gyvenimo. Jie da- 
eina net iki to laipsnio, 
kad daug jaunuolių net sar- 
matinasi prisipažint esan
čiais lietuviais. Tokia dema
gogija, kokią pradėjo nau
doti kai kurie seni žmonės 
lietuvių tarpe, tiktai ant sa
vęs užsitraukia jaunimo ir 
kitų geros valios teisingų 
žmonių neapykantą.

* J. Ormanas, “Tiesos” 
Angliško Skyriaus 
Redaktorius.

Vyrai, kurie užsispyrė melų pagelba apkaltinti unijų 
vadą Harry Bridges, kad išdeportavus iš šios šalies. 
Bet jiems nekaip vyksta. Kairėj yra Harper Knowles, 
kuris baisiai puola CIO uniją ir dešinėj John Keegan, 

Potrlando policijos viršininkas.

TURIME T£ST PAGELBĄ SUŽEISTIEMS 
LIETUVIAMS VETERANAMS

Lietuvių Komitetas Gelbėt 
Ispanijos Demokratijai dėka- 
voja organizacijoms ir pavie
niams asmenims, kurie auka
vo pagelbai sužeistų lietuvių 
kovotojų, grįžusių iš Ispani
jos, ir tiems lietuviams, kurie 
dabartiniu laiku randasi 
Franci jos koncentracijos sto
vyklose.

Iki šiol įplaukė apie $380 
aukų, surinktų ant blankų, 
vienok visi šie pinigai jau su
naudoti. Daug LDS ir ALDLD 
kuopų dar nesugrąžino blan
kų, taipgi ir nė vienas choras 
to dar nepadaręs. Atsišaukia
me į visas organizacijas tuo- 
jaus sugrąžint blankas.

Mes turim tęst sušelpimą’ 
sužeistų lietuvių, bet to nega
lime padaryt be visų organi
zacijų pagelbos. Jeigu kiek
viena kuopa sugrąžintų blan
kas su nors po vienu dolerių 
aukų, turėtume gana finansų 
aprūpinti veteranus įvairia 
pagelba šešiems mėnesiams. O 
kaip su LDS jaunuolių kuopo
mis? Juk beveik visi vetera
nai yra LDS jaunuoliai, todėl 
jaunimo kuopos irgi turėtų 
juos paremti šimtu nuošimčiu. 
Kol kas tik trys jaunimo kuo
pos teatsiliepė.

Kuo greičiausia sugrąžinkit 
tas blankas nepaisant, kad ir 
mažai surinkta, nes kiekvie
nas centas daug reiškia. Ne
galime užmiršti veteranų ko
vas ir' sunkenybes kovoje 
prieš fašistus, už demokratiją, 
ir mes dabar juos negalime 
užmiršti. Prisiminkite Ispani
ją—paremkite veteranus.

Elena Kaunaitė, 
LKGID Iždininkė.

Liet. Kom. Gelb. Isp. Dem. 
priėmė sekančias aukas per 
birželio mėnesi iki rųgp. 15: 
LDS 48 kp., Baltimore,

Md. .......................... $3.00
Per C. S. Kasparą, Wilkes-

Barre, Pa.................... 4.24
LDS 105 kp., Courtney,

Pa. ............ '........... 3.15
LDS 12 kn., Johnston

City, TU. - - -.......... 2.00
LDS 28 kp., Waterbury,

Conn. ..................... 6.30
LDS 86 kp., Detroit . 3.00
LDS 89 kp., Royalton,./*

Ill...........................’• • 1.50
ALDLD 103 kp., Hudson,

Mass. ..................... 9.45
LDS 138 kp., Cleveland 4.10

LDS 13 kp., Brooklyn 2.00 
ALDLD 185 kp., Brook-

lyn, N. Y.................. 2.00
Per J. E. Gužą, Brooklyn,

N. Y. ..................... 3.35
LDS 41 kp., Grand Rapids,

Mich.' ..................... 2.00
LDS 132 kp., Moline, III. 7.35 
LDS 4 kp., Nanticoke, Pa.2.00 
ALDLD 104’ko., Chicago 5.0.0 
LDS 98 kp., Washington,

Pa. ......................... 2.90
LDS 31 kp., Oakville,

Conn. •  ................ 5.00
LDS 58 kp., San Francis

co, Calif..................  5,00

ALDLD 68 k p., Hartford,
Conn......................... 9.00

J. Petrelio, Phila., Pa. .50 
ALDLD Mot. Skyr., Bing

hamton, N. Y..........10.00
M. Bagdonas, N.Y.C. . . 1.00 
M. Risiavich, Brooklyn .50 
LDS 211 kp., Chicago 2.37 
LDS 50 kp., Brooklyn . . . 5.15 
LDS 46 kp., Brooklyn . . 2.15 
ALDLD 101 kp., Bedford,

Ohio ...................... 5.00
Per Ig. Kubiliuną, So.

Boston, Mass.......... 6.00
Per M. Bender, Herrin, 

111...................... 6.45
LDS 212 kp., Oakland,

Calif. .................... .-7.60
Per J. Miškeliuną, Newark,

N. J............‘.............10.75
LDS 29 kp., Springfield, 

Ill...................... 1.00
LDS 227 kp., Cleveland, 

Ohio .......  2.41
Per J. Rasmor, Č. L. Mot.

PHILADELPHIJOS PIKNIKAS
Naudai Dienraščio “Laisves,” Įvyks Sekmadienį 

l

Rugsėjo 3 Sept, 
t

Puiki Dailės Programa ir Svarbi Prakalba

Ant rytojaus
LABOR DAY

ŠVENTĖ

DAINOS SEKAMI CHORAI: 

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y. 
Lyros Choras iš Baltimore, Md. 
Bangos Choras iš Elizabeth, N. J. 
Lyros Choras iš Philadelphia, Pa.

•

Svarbiais Klausimais Kalbės 

ANTANAS BIMBA
Dienraščio “Laisvės” Redaktorius

Stambios Piniginės Dovanos Ski
riamos prie Įžangos Tikieto:

1 Dovana $50.00
5 Dovanos po $10 ir
15 Dovanu po $5.

Piknikas prasidės 10 vai. ryto 
ir tęsis iki vėlai nakčia.

Rengėjai prašo išanksto įsigyti įžangos bilietus 
ir išbandyti savo laimę.

BUS MIKOLAIČIO PARKE, EDDINGTON, PA.
Čia bus daug svečių iš kitų miestų. Vien tik 

iš Brooklyno atvažiuos 10 busų ir daug suva
žiuos iš /kitų miestų. Tai bus puiki proga pasi
matyti su daug senų pažįstamų ir įsigyti naujų 
pažinčių.

šis piknikas bus paskutinis iš didžiųjų pikni
kų šią vasara, tad susirinkime skaitlingai į pa
skutinį didelį vasarinį parengimą po atviru dan- ,

gum. Kadangi ant rytojaus bus Labor Day šven
tė, tai bus gražaus laiko poilsiui.

šį pikniką rengia Philadelphijos pažangiosios 
lietuvių organizacijos dienraščio “Laisvės” nau
dai. Įvertinkime philadelphiečių didelį darbą 
skaitlingu dalyvavimu piknike ir tuom pat kartu 
paremsime “Laisvę” moraliai ir materialiai.

Per A. Jakštonis, Trenton,
N. J.......................... 3.00

ALDLD 153 kp., San Fran
cisco, Calif.............. 5.00

LDS 48 kp., Baltimore,
Md.................... .' • • • 3.45

Per A. Dambauską, Gi
rardville, Pa............2.50

ALDLD 132 kp., Tacoma,
Wash........................ 4.00

ALDLD 155 kp., Worces
ter, Mass. .............. 5.00

ALDLD 136 kp., Kearny,
. N. J.......................... • 3.00

ALDLD 132 kp., Tacoma,
Wash....................... 4.00

ALDLD 11 kp., Worces
ter, Mass. ........ 6.65

LDS 92 kp., St.'Louis 3.00
LDS 46 k p., Brooklyn 1.40
LDS 35 kp., Los Angeles,

Calif........................... 10.25
Per A. Totorei is, Hart

ford, Conn.'.......... 1.60
LDS 149 kp., Summerlee,

W. Va...................... 5.21
Per “Vilnį”, Chicago 20.90
ALDLD 22 kp., Cleveland,

Ohio ...................... 5.85
LDS 127 kp., Chicago 5.00
Per Lucy Ausejienę, Wor

cester, Mass............ 6.40
Per A. Varaneckienę, De

troit, Mich...... 3.55

Viso ........................... $247.23

Bostono Apylinke.

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Am. Lietuvių Kongreso Bostono Apskritys

Sekmadienį, Rugsėjo 3 September, 1939
VOSE PAVILION PARKE

MAYNARD, MASS.

Atsilankiusiems į pikniką laimingiems bus išdalinta 
$150.00 Dovanomis

KALBAS ŽYMOS KALBĖTOJAI '

Tikietų Pardavėjai gaus tris dovanas: daugiausia tikietų pardavę gaus 
pirmą dovaną—$10.00; antras daugiausia tikietų pardavęs gaus 

$5.00, trečias—$2.50.

ŠOKIAMS GROS:
LONGIN BUINIO “CAVALIERS” ORKESTRĄ

PASTABA VISIEMS: Tikietai atspausdinti pagal pernai padarytų 
kontraktų su parko savininku, kad piknikas jvyks 4 d. rugsėjo. 
Tačiaus, šiais metais permainyta diena ant rugsėjo 3 d. (nedėldienio). 
Todėl, nepadarykite klaidos; piknikas jvyks 3 d. rugsėjo ir visi tikie
tai, ant kurių yra pažymėta “rugsėjo 4 d.” bus geri 3 d. rugsėjo.

•
Laiko iki pikniko liko nedaug, todėl tikietų parda

vėjai turi imtis už darbo ir sparčiai pardavinėti tikietus, 
kad padaryti pikniką pasekmingu, o taipgi trys daugiau
sia pardavę tikietų laimės dovanas.

Kviečia Visus RENGĖJAI.

Vengrija Remsianti Nazius 
Kare prieš Lenkiją

Berlin. — Karo atsitiki
me, Vokietija galės siųst 
savo armijas per Vengrijos 
žemę, prieš Lenkiją ir Ru
muniją. Vengrijos valdžia 
taipgi kitais būdais tada 
bendradarbiautų su Vokie
tija.

Tokia tai dabar padaryta 
“politinė” sutartis tarp Hit
lerio ir Vengrijos.

Į MONTELLO, MASS.
MILŽINIŠKAS METINIS

j PIKNIKAS IR ŠOKIAI
| Rengia L. D. S. 1-mas Apskritys bendrai su L.D.S. Jaunuoliais

1 Šokiai bus rugpjūčio 26 d. Pradžia 8 vai. vakaro
/ Piknikas bus rugpjūčio 27 d. Pradžia 12 vai. dieną
j LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE
| Bus įvairių sporto žaismių. Įvairių miestų merginos ir
I vaikinai dalyvaus sporte. Iš Worcester, Lowell, Lawrence, 

Bridgewater, So. Boston, Stoughton ir Montello.
| Tarp sportininkų lenktynės—bėgimai, šokimai, bolės
| metimai ir virvės traukimas.
i BUS DUODAMA DOVANOS ATSIŽYMĖJUSIEMS.
| Kviečia visus KOMITETAS.

$175.00
Pinigais Prie 

Įžangos Bilieto
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Minersville, Pa.
Didysis “Laisvės” Piknikas
“Laisvės” Jubilėjinis Pikni

kas Marlin Parke, rugpjūčio 13 
d., visapusiai buvo pasekmin
gas.

Už atsidavimą visomis spė- 
ktftnis stengtis šį pikniką 
įvykdyti, padaryti pasekmin
gu, reikia pasakyti ačiū AL- 
DLD 9-to apskričio valdybos 
didžiumai priešakyj su d. St. 
Pečiulių, kuris dėjo visas pa
stangas tam darbui. O taipgi 
moterims gaspadinėms, kurios 
gamino valgius ir daug pane
šė darbo tam prirengimui: 
draugės Al. Pečiulienė, O. 
Šemberienė ir O. Agurkienė. 
Juk tai didžiausias keblumas 
gauti moteris prie to darbo; 
kiekviena nori būt liuosesnė. 
Darbo daug, tai atsisako, ar
ba kada numato rengiant ko
kį parengimą, vengia lankytis 
į organizacijų susirinkimus, 
kad tik gaut pasiliuosuot nuo 
darbo. Taigi, kai toms pa
čioms ant kiekvieno parengi
mo reikia dirbti, tai jau ir 
nedyvas, kad pabosta. Už tai 
joms priklauso tart ačiū už 
tokį atsidavimą visuomenės 
reikalams.

Svečių mes labai daug tu
rėjom iš tolimų vietų. Iš 
Brooklyno: M. Banaitienė, K. 
Šolomskienė, J. Kuodis, D. M. 
Šolomskas, N. Pakalniškis, P. 
Kapickas, P. Grabauskas, 
Alb. Depsiūtė, Lilija Kava- 
liauskaitė-F. Bunkienė. čia 
brooklyniečiai svečiai suminė
ti ir iš LMS, kurie programą | 
pildė.

Iš kitu vietų svečiai: J. Sla-
*■ *■ i

pikas iš Easton, Kuržinskas ir 
kitas draugas iš Philadelphi- 
jos; Mr. & Mrs. Peter Cibuls- 
ki, Nellie Barton iš Nanti
coke, Valukas iš Scranton, 
Surdokas ir Vilkelis iš Wilkes- 
Barre. Bet tai aš čia pasižy
mėjau tik tuos svečius iš to
liau, su kuriais teko susitikti 
ir paimti vardus. Bet kada aš 
buvau darbu užimtas, tai ir 
negalėjau sužinoti ir užsižy- 
mėti į savo dienyną kitų sve
čių pavardžių. Todėl ir nega
liu paminėti.

Bet štai kas reikia prisi
minti: visos mūsų apylinkės 
miestukų senieji draugai da
lyvavo ir pilnas draugiškumas 
klestelėjo. Maloniai susitikta, 
maloniai pasikalbėta! Tas 
viskas reiškia, kad susipratę 
darbininkai pilnai įvertina sa
vo spaudą ir tinkamai pager- 
bėm dienraščio jubilėjų.

Kas link programos, solistai 
ir duetistai savo užduotį atli- 
*ko kuo geriausiai. Garbės 
verti draugai Kuzmickai. Li
lija Kavaliauskaitė savo solo 
3 dainelėmis žavėjo publiką! 
Na, o kaip gi su dd. Grabaus
ku ir Pakalniškiu? Jau aš ne
randu ir tinkamų žodžių 
jiems pagerbti! Publika į tai 
atsakė garsiais aplodismen
tais. O štai dar mūsų miners- 
villietis gerbiamas V.. Bara
nauskas, kurio mes neturėjom 
pažymėję savo programoj. Jis 
sužavėjo savo maloniu balsu 
publiką. Na, o draugė Alb. 
Depsiūtė—ji visiems patarna
vo pianu. Jai tenka ačiū už 
jos patarnavimą veltui ir už 
palinksminimą mūsų suvargu
sių mainierių.

Reikia pasakyti neperde
dant, kad šiam miestuke ir 
Šioj vietoj, gamtos gražiai pa
puoštoj žaliais medžiais, pir
mu kartu skambėjo tokia ma
loni melodija! Ir mus senius 
žavėjo jaunuolių malonūs bal
seliai !

Viską išgyręs, dar turiu lyg 
pastabą padėt, kas, mano iš
vedimu, lyg ir būtų vietoj. 
Draugas šolomskas kalbėjo 
nurodydamas politiniai dau
giau domės kreipti į Lietuvos 
ir visos Europos šiandieninę 
padėtį. Apie mūsų dienraščio 
jubilėjų permažai prisiminė, 
kokią svarbią rolę sulošė 
“Laisvė” per tą 20 metų. Ar 
nebuvo vietoj priminti ?

Labai geras ir draugiškas 
piknikas buvo. Būtų buvęs 
dar skaitlingesnis piknikas 
publika, bet perkūnas barški
nimu nugązdino ir. perėjo 
smarkus lietus nekurtose vie
tose Girardvillėj ir daugelį 
sulaikė nuo važiavimo; aišku, 
žmonės manė, kad visur taip 
lijo ir pikniką išblaškė. Nieko 
panašaus tam laike nebuvo 
pikniko vietoj. Tik truputį 
nustebino, kad saulei skaisčiai 
šviečiant, o perkūnas porą 
kartų gerai sudundėjo, bet 
lietaus nė lašas nepasirodė. 
Tik vėliau, kada buvo po pro
gramai ir jau buvo pavalgę 
svečiai, užėjo smarkaus lie
taus, bet tas piknikui nieko 
nepakenkė, kadangi buvo pa
stogių nuo lietaus pasislėpti.

Dalyvavo su mumis ir ma
žesniųjų verslių, kurie perma
to, kad darbininkų progresy
viam susipratime pagerinimas 
būvio rymo. Tie remia darbi
ninkų parengimus ir jų pro
gresavimą. Bet didesnieji biz
nieriai, kurie mano po truputį 
žengti prie stambesnės bur
žuazijos, parodo ignoravimo 
darbininkams. Tai jų nesusi
pratimas.

.Kaip neimtame, bet šie
metinis “Laisvės” piknikas 
buvo daug pasekmingesnis už 
pernykštį. Pereitą metą prasi
dėjo subatoj iš vakaro ir tę
sėsi nedėlioj per dieną ir iki 
vėlai naktį. Išlaidos taip pat 
buvo mažesnės, palyginant su 
šių metų pikniku. Bet pelno 
dėl “Laisvės” mažiau liko,' 
kaip šiemet. Ir dar kitas da
lykas, kad šiemet tarp pik
niko darbininkų klestėjo pil
nas solidarumas ir kiekvie
nas paskirtą darbą dirbo iš 
širdies be išmetinėjimo vie
nas kitam. Taip ir reikia.

Pelno nuo pikniko, “Lais
vei” liko $78.10. Bet dar ir 
literatūros pardavėm. Bet 
kiek pardavė ir kiek pinigų 
įėjo, tuom kartu man nežino
ma.

Pikniko rengėjai ir visi dar
bininkai linksmi ir pilnai pa
tenkinti, kad savo dienraščiui 
pavyko nors tiek sukelt para
mos. J. Ramanauskas.

Norwood, Mass.
Teofilius Sarapas

Sunkiai sirgdamas ligoninėj, 
Teofilius Sarapas vistiek inte
resavosi tais dalykais, kuriais 
kožnas progresyvis žmogus 
šiomis dienomis privalo inte
resuotis. Juk Teofilius Sara
pas troško žmonijai gerovės.

Per ilgus metus (turbūt 
nuo pat “Laisvės” įsikūrimo) 
be nustojimo jis ją skaitė, rė
mė ir brangiai įvertino kaipo 
dienraštį.

Keliomis dienomis prieš 
mirtį jis ■ man išreiškė savo 
mintį, mirdamas palieka kaip 
dovaną $100 (šimtą dolerių) 
“Laisvei” ir $50.00 (penkias
dešimts dolerių) “Vilniai.”

Tai šis gražus jo elgimasis 
ir parodo dar kartą Teofiliaus 
Sarapo žmoniškus darbus.

B. Sarapienė.
Pvugp. 18, 1939.

Rochester, N. Y.
Rochesteryj susivienijo vi

sos lietuvių draugijos veikt iš
vien gelbėjimui Lietuvos liau
džiai. Jau yra pusėtinai pa
siuntę pinigų Lietuvos Raudo
najam Kryžiui. Ir dabar vėl 
rengia didelį pikniką tam pa
čiam tikslui. Piknikas įvyks 
27 d. rugpjūčio, Sea Breeze 
Parke.

Todėl, Rochesterio ir apy
linkės lietuviai, skaitlingiau
siai dalyvaukite šiame* pikni
ke, nes tai bus paskutinis pik
nikas šią vasarą. Mes, Roches
terio lietuviai ir lietuvaitės, 
turime parodyt kitoms lietu
vių kolonijoms, kad mes, ro- 
chesteriečiai, esame visados

Bayonne, N. J. A. Pieta, V. Deivis, M. Gry
bas, C. Poviliūnas ir M. Lu
pinskis.

LAU Kliubo ekstra susirin
kime apkalbėjus kliubo sve
tainės ir kitus įvairius reika
lus, nepamirštas buvo ir drg. 
A. Arasimavičius. Apkalbėjus 
sunkią jo gyvenimo padėtį, 
nutarta užmokėt A. Arasi- 
mavičiaus “Laisvės” prenume
ratą, nes tai geriausia jo 
draugė. “Laisvė” aplanko jį 
kožną dieną ir paįvairina jo 
nuobodų ligonbūčio gyvenimą.

Tam tikslui aukavo sekan
čiai: LAU Kliubas $2.50; 
kliubiečiai J. Stanelis, J. či- 
pinckas, J. Rutkauskas,. K. 
Česnauskas, po 50c; K. čiur- 
lis, J. Zaleckas, J. Survilas ir 
A. Lukaitis po 25 centus — 
viso $5.50.

Bayonniečiai remia drg. A. 
Arasimavičių nuo pat susirgi
mo. Bet kas darosi su elizabe- 
tiečiais ? Juk drg. A. Arasi
mavičius sveikas būdamas 
gyveno ilgą laiką Elizabethe, 
ir nemažai yra pasidarbavęs, 
bet kaip atrodo, tai elizabe- 
tiečiai jį pamiršo. Aš patar
čiau, kad jūs, draugai, arti
miausiam savo susirinkime už- 
simintumėt apie d. A. Arasi
mavičių. Jį reikalinga aplan
kyt ir medžiaginiai paremti. 
Jo adresas: A. Arasimavich, 
Hudson County General Hos
pital, Secaucus, N. J., Laurel 
Hill.

P. J.

Rugpjūčio 4 d. čionai pasi
mirė Amilija Kireilis po tė
vais Gužauskaite. Paliko 3
sūnus. Dar jauna moteris bu
vo t— apie 40 metų. Mirė po 
operacijos.

Dabar pas mus randasi šie( 
ligoniai: J. Dalinkaučius, G. 
Bėčas ir Mrs. Jakas. Visiem 
ligoniam linkiu greitai pa
sveikti.

Tokioj mažoj lietuvių ko
lonijoj, kaip mūsiškė, tai la
bai per daug ligonių vienu 
sykiu. A. B.

Roma. — Popiežius Pijus 
XII, kalbėdamas pilgri- 
mam, sakė, jog jis deda vi- 
sas pastangas, kad būtų iš
vengta karo.

Jis siūlė tarptautines de
rybas taikyt Lenkiją su Vo
kietija kas liečia Danzigą 
ir Lenkijos Koridorių-Po- 
moržę.

Duryea, Pa.
čia su darbais yra labai 

prastai. Kasyklos beveik vi
sos nedirba, išskyrus No. 9. 
Dirbo 5 prožektai, bet nuo 
pirmos liepos uždarė visus. 
11 d. liepos buvo pradėjęs 
vienas Boro prožektas dirbt 
apie su virš 100 darbininkų, 
bot dabar vėl pradėjo atlei
dinėti. 30 darbininkų atleido 
ir visus išrinko kur su dides
nėmis šeimynomis. O pavie
nius paliko dirbti, nes jie ky
šius duoda bosams. Paleistie
ji pradėjo skųstis, kodėl nei 
vieno pavienio neatleido. Su
sipešė politikieriai miesto ta
ryboj, kur yra jų 10. 5 stojo 
už tai, kad leist dirbt, o 5 
ne. Rugp. 14 d. sustabdė dar
bą visai. Kuo tas užsibaigs, 
nežinia. Jei ilgiau taip užsi* 
tęs, visi gaus ružavus “sli- 
pus” ir turės eit j ieškot pa
šei pos, nes kitų darbų nėra.

J. Kaspariūnas.

Raymond, Wash.
Gerai Pavykęs Piknikas

LDS 36 kuopos piknikas at
sibuvo rugpjūčio 5 d. Nusise
kė labai gerai. Kuopai liko 
kelios dešimtys dolerių pelno. 
Turėjom svečių ir iš kitų 
miestų ir valstijų. Būrys sve
čių buvo iš Oregon valstijos ir 
iš Seattle, ir iš Tacoma, ir iš 
Aberdeen. Mus rengėjus oras 
labai gąsdino. Nuo ryto buvo 
labai miglotas ir labai buvo 
panašus į lietų. Jau buvo pra
dėję ir dulti, ale nuo dešim
tos valandos išsitaisė ir buvo 
giedra, tiktai biskį šaltoka.

36 kuopa labai dėkinga C. 
Norkui, kuris davė dykai ūkį 
piknikui; taip pat labai ačiū 
ir J. Ališkiaučiui, kuris gra- 
jino visą laiką šokiams visai 
veltui. J. Ališkiaučius mums 
visados patarnauja veltui. 
Kuopa labai dėkinga yra jam 
už tai. Taipgi labai ačiū mo
terims, Mrs. J. Tanauskas ir 
Mrs. P. Grybas, kurtos atne
šė kvietkų bukietus ir puošė 
barą.

Ačiū visjems darbininkams, 
kurie dirbo visą dieną. Jais 
yra: A. Burt, M. Tanauskas,

pirmutiniai gelbėjime Lietu
vos liaudies. 1

Pikniko Komisijos
Raštininkas,

G. Švedas.

Metinis Piknikas
t

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo III Apskritys

Sekmadienį, 27 Rugpjūčio-August
P. VAICI0N10 DARŽE—MEADOW GROVE'

CRANFORD, N. J.
Įžanga 35 centai Pradžia 12-tą vai. dieną

DOVANOS
Prie įžangos tikieto bus dvi dovanos: $3 ir $2

PROGRAMA: dainuos Aido Choras iš Brooklyno, va
dovaujamas A. Žilinskaitės; Bangos Choras iš Elizabetho, 
vadovaujamas A. Klimaitės; Sietyno Choras iš Newarko, 
vadovaujamas B. Šalinaitės, ir Pirmyn Choras iš Great 
Necko, vadovybėj George Kazakevičiaus. Kalbą sakys 

R. Mizara, LDS Centro Prezidentas.
Sportas: Virvės trauktynė; čeverykų atrinkimas; maiše bėgimas; 
. trijų kojų šokimas; bulvės nešimas ir kitos žaismės.

Kviečia visus apylinkės lietuvius dalyvauti, pasigerėsime įdomia 
programa, pasimatysime su draugais. Šokiams grieš gera orkestrą 
nuo vidurdienio iki vėlumos prie garsiakalbio. Valgių ir gėrimų tu
rėsime užtektinai dėl visų. KOMITETAS.

KELRODIS: Iš Elizabeth, N. J.: Važiuokite Union Bus 49 iš West 
Jersey-Broad gatvių iki Garwood stoties. North Avenue sukite po 
dešinei j Cedar St., o ten Brookside Hospital, sukit po kairei. Division 
Avenue eikite Meadow Grove—j pikniką.

Iš Brooklyn, N. Y.: Imkite BMT Jamaica Broad St. liniją. Išlipkite 
Broad arba Fulton gatvės stotyje. Eikite j West Liberty Street Fer
ry. Pervažiavę Hudson upę, imkite C. R. R. of New Jersey traukinį 
iki Gorwood, N. J. Dabar eikite elizabethiečiams nurodytu keliu.

AUTOMOBILIAIS: Važiuokite j Elizabeth, N. J. North Broad 
Street-Westfield Ąvenue iki North Ave., Garwood, N. J., j Cedar St., 
kaip aukščiau elizabethiečiams nurodyta.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINE PARODU
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Ferų iuyj^

Fairview Restaurant & Bar
AND

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

Telephone: Havemeyer 9-9115

Vieta mašinom pastatyt, fii Įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marino bu- 
dinko, arti Corona entrance į forus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Stoikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

f NAUJIENA NEWARKUI!

GERBIAMIEJI! LANKYKITE

Geo. Kaminsko ir Sūnų 
drabužių krautuvę, nes dabar 
pats laikas. Jau gavome rude
niui 2,000 naujų vilnonių ir ne- 
vilnonių blankietų. Jie yra viso
kių kainų nuo $1.00 iki $15.00.

Geo. Kaminskas

Taipgi turime visokių kaldrų : vatinių, vilnonių ir plunks
ninių. Padarytos šilko ir nešilko viršais. Didelis pasirin
kimas kortinų ir lovom užtiesalų (bed spreads). Yardais 
kortinų ir vilnonių audimų didžiausias pasirinkimas.

Turimo puikų sandėlį gatavų drabužių vyrams, moterims ir vaikams, 
visokiems reikalams.

Prašome įsitėmyt vardą ir antrašą:

Geo. Kaminskas ir Sūnai
152 FERRY ST. Cor. Adams St. NEWARK, N. J.

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 šį išvažiavimą.

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

Merry Makers 
Orkestrą

Grieš Šokiam

Įžanga 25c

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

nakčia.

Vilijos Choras
vad. K. Strižausko

Trumpa Prakalba
P. Buknys, “L.” Adm.

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

Ensemble Aidbalsiai
vad. B. Šalinaitės

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 kompozitore panelė Šaknaitė. 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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Ketvirtai, Rugpj. 24, 1939 lai&vji .

New Britain, Conn.
J. Mikalauskas Pasitraukė iš 

Gyvųjų Tarpo

ketai vienoj dirbtuvėj prara
dęs akį išvykęs į Brooklyn, 
N. Y. Ten taipgi gyvena mi
rusiojo du broliai, Antanas ir 
Petras, ir vienas gyvena Lie
tuvoj. Juozas.

vidence), 9:30 vai. ryto. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti ir links
mai laiką praleisti. — Kom. Pirm. 
P. Kantakavičius. (197-199)

Mirtis skina lygiai visus, o 
dirstelėjus j lietuvių eiles, ku
rie yra atvykę iš Lietuvos 
prieš keletą desėtkų metų, jų 

• skaičius retėja ir dar taip re
tėja, kad apie visus negalima

Newark N. J.
Antradienį, rugpjūčio 22 d., 

draugė Marė’ Vitkauskienė

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Politinio Sąryšio mėne

sinis susirinkimas įvyks rugpjūčio 
25 d., 7:30 v. v., Piliečių Kliube, 12 
Vernon St. Visi Draugijų atstovai 
malonėkite dalyvauti, turime daug 
svarbių dalykų apkalbėti. Taipgi gali 
dalyvauti ir lietuviai kandidatai į 
valdvietes. — J. J. Green (Žalimas)., 
Sekr. ' (197-198)

ir juos turėsime perbūdavote Tai 
laukia didelis darbas. Visi važiuokit 
iki City line prieš 10 vai. ryte ir 
laukit, jus mašinos paims; o tie, ku
rie turite mašinas, važiuokit per Ci
ty Lino ir paimkit laukiančius.

Pasiimkit po plaktuką ir pjūklą. 
Užkandžių ir gėrimų bus. Juo dau
giau atvažiuokit, tuo lengviau bus 
visiems. Parašykit po atvirutę kas 
važiuos, tai mes žinosime kiek mai
sto pasiimt. Praneškit A. J. Smitui, 
5809 N. Fairhill St., Philadelphia, 
Pa. •— Komisija. (196-200)

spaudoje nei suminėti; tan
kiausiai spaudoje pažymima 
tik apie tokius, kurie dalyva-

pasidavė sunkiai operacijai. 
Ji yra Irvington General Hos
pital, Chancellor Ave. ir Park

vę visuomenės veikime, neski
riant jų įsitikinimų, šiame 
mieste daug veikime dalyva
vęs, mylėjęs politiką, atkak
liai vedęs tautininkų liniją 
Jonas Mikalauskas pasimirė 
17 d. rugpjūčio po neperilgo 
sirgimo.

Mikalauskas plačiau buvo 
žinomas ir dėlto, kad jis darė
si sau gyvenimą iš biznio. 
Kartais jam jo užsiėmimas 
sekėsi, o kartais jis jį puldė, 
o puolimo priežastis buvo to
ji, kad jis griežtai laikėsi tau
tininkų politikos. Savo laiku 
drūčiai yra vedęs kovą prieš 
pažangiuosius ir abelnai dar
bininkų judėjimą, tik vėliau 
šiurkštusis gyvenimas jį pada
rė “kitu žmogumi.” Ir po to 
jis tą patrijotiškumą jau ne
belaikė už gryną pinigą, kaip 
pirmiau darydavo. Tas jo 'pa
sikeitimas prasidėjo nuo vieno 
gana misteriško veikiausiai jo 
paties siekto įvykio. Buvo 
taip: kai tik abelnai visoj ša
lyj prasidėjo nedarbo krizis, 
tai tuo.) pirmiausiai palietė 
dirbančiąja žmonijos klasę ir 

, netrukus — mažąjį biznį, o 
kaip tik tuo laiku J. Mika
lauskas buvo įsirengęs gražią 
valgyklą, kaip žmonės sakė, 
dar ne savais kaštais. Todėl 
neilgai tame biznyje pasilai
kęs, jį gyvenimas išstūmė iš 
jojo. Ne labai senokai, buvo 
pasirodžius spaudoj žinutė, 
kad tam ruožte, kuriuomi 
plaukioja mažesni laivai iš 
Hartfordo į New Yorką J. 
Mikalauskas rastas ant van
dens pludūriuojantis ir išgel
bėtas. Kaip tokiam plotyje 
vandens jis atsidūrė, niekas 
nesiima spręsti, bet žmonės 
kalbėjo, kad jis, vykdamas į 
New Yorką laivu, nušokęs 
nuo denio į vandenį, tikslu 
užbaigti sunkų gyvenimą, tik 
jo laimei, ar nelaimei, kitas 
laivukas ėjęs pro jį, radęs 
pludūriuojantį išgelbėjo nuo 
mirties.

Po tokio keisto įvykio jisai 
paliko visiškai kitokis. Iš kar
to išrodė, kad gailėjosi tuom 
nuotykiu ir lyg sarmatijosi 
žmonių, nes žmonės kartais jo 
įvykį sūdydavo ir persūdyda- 
vo ir gal jo jausmus pažeis
davo, bet vėliau, nors ir tie 
patys buvo sunkūs laikai, ji
sai vėl metėsi į biznį ir taip 
gyveno biznyje iki užbaigė 
savo gyvenimą. Tačiaus, kaip 
aukščiau pasakiau, jau buvo
visai kitoks Mikalauskas. Per 
tuos kelis metus jam politi
ka nerūpėjo ir jis pradėjo at
sinešti prielankiau link darbo 
žmonių judėjimo, su visais 
kalbėdavos švariai ir rodos 
daugiau kaip vieną kartą man 
pačiam yra pareiškęs, kad po
litikos daugiau nebepaisąs. 
Taip ir išrodė, kad jis jos ne- 
bepaisė, nes joje nedalyvavo. 
Be to, jo giminaitis A. Kli
mas jam užrašė dienraštį 
“Laisvę,” kurios pirmiau nei 
į rankas nenorėdavo paimti, 
sakydavo tai “komunistų 
šlamštas.” Pagaliaus nors ir 
bizniškais išrokavimais, bet 
buvo galima gaut nuo jo vie
ną kitą biznio skelbimą į 
darbininkišką laikraštį arba į 
parengimų programų knyge
les.

Tai tokia Mikalausko, trum
pai suglaudus, istorija. Gal 
kas apie jį parašys daugiau. 
Jisai atsiskyrė iš gyvųjų tar
po būdamas penkias dešimts 
penkerių metų amž. Su žmo
na per kelis metus nesutiko, 
tai gyveno sau vienas. Duk
tė jau ištekėjusi. Sūnus neti-

Place.
Lankymo valandos vaka

rais: antrad., ketvirt. ir šešt., 
nuo 7 iki 8. Dienomis: pirm, 
tree.,'penkt., sekm. nuo 2 iki 
4 v. p. p.

Draugė Vitkauskienė yra 
Frank Vitkaus motina, gerai 
žinomo jaunuolio veikėjo. Se
niau priklausė Sietyno Chore 
abudu. Būtų gerai, kad jos 
draugai bei pažįstami ją at
lankytų. T. Stočkienė.

Pittston, Pa.
Rugpjūčio 13 d. įvyko Pitts- 

tono ir Wyomingo komunistų 
piknikas. Diena buvo ne ko
kia,—lijo. Apie 4 vai. buvo 
baisus šturmas. Tūli manė, 
kad jau “pasaulio galas arti- 
nasL” i m

Bet audrai apsimalšinus ir 
lietui apsistojus, prisirinko ne
mažas būrelis visokių tautų 
žmonių. Jiems „ dailiai besi
linksminant, ir vėl lietus už
puolė. Neveizint to, piknikas 
nusisekė. Liks dar ir pelno.

—o—
Liet. Liter. Draugijos 12 kp. 

draugai, pamatę pikniko vie
tą, sako, ir mes čia rengsime 
savąjį pikniką, rugsėjo 3 d., 
10:30 vai. ryte.

Kas* norės alaus išsigerti, tai 
tegul iš anksto nusiperka ti- 
kietukų. Tikietukų kaina 25c. 
Už jį gaus alaus sulyg vertės.

Senas Mainierys.

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

- - — . - - ---------- -———■ ■/■■■ ■ —

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

Liet. Am. Piliečių Kliubas, 376 
Broadway, rengia linksmą išvažiavi
mą laivu “Francis,” sekmadienį, rug
pjūčio 27. Laivas išplauks 9:30 vai. 
ryto iš Kelly’s Landing City Point, 
grįš 5:50 v. v. Bilietas, $1.00 asme
niui. Bus žuvavimas, muzika, šokiai 
ir skanių gėrimų. Kliubiečiai kvie
čia vietinius ir' iš apylinkės lietu
vius dalyvauti. — Rengėjai.

(198-199)

HARTFORD, CONN.
SLA 124 kp. ir 207 kp. rengia iš

važiavimą, sekmadienį, rugpjūčio 27 
d. Lietuvių Sąryšio Parke, Sustoji
mas 24 E. Hartford. Pradžia 12 vai. 
dieną ir tęsis iki vėlai nakties. Bus 
skanių valgių ir gėrimų ir gera mu
zika šokiams. Piknikas įvyks, ne
paisant lietaus. Bušai išeis 1:30 vai. 
po pietų nuo kampo Capitol Ave. ir 
Broad St. Kviečiame visus.

(198-199)

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks 24 ,d. rugpjūčio, 29 Endi
cott St. Prašome dalyvauti, nes tu
rime svarbių dalykų aptarti. Dvi de
legatės nuo mūsų kuopos važiuos į 
moterų seimą. Gaila, kad mūsų vie
na narė nesveikatuoja, tai drg. Dck- 
snienė, 30 Suffield St. Linkime jai 
greitai pasveikti. — A. W.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvės moterys kviečia visus 

Cleveland ir apylinkės žmones atsi
lankyti į “Card Party.” įvyks šeš
tadienį, rugpjūčio 26 d. Lietuvių 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Paren
gimas yra rengiamas padengimui lė
šų delegatėm, kurios atstovaus mūsų 
miestą Moterų Seime, New Yorke. 
Šokiams grieš gera muzika, prie lo
šimo bus duodama dovanos laimėto
jam prie kiekvieno stalo. — Kviečia 
Komisija. (198-199)

SCRANTON, PA.
Lietuvių Politikos Kliubas, Lacka

wanna Co. rengia metinį išvažiavimą 
sekmadienį, rugpjūčio 27 d. Parkas 
tarp Forest City ir Scranton, New
ton Lake Parkas, gražioj vietoj prie 
didelio ežero. Bus geri kalbėtojai. 
Programa prasidės 3 vai. po piet. 
Kumščiuosis gerai žinomas Petro- 
nas taipgi imsis Mike Stirna su sve
timtaučiu, bus ir kitokių sportų. 
Graži vieta pasimaudyti, vaikučiam 
bus pakankamai vietos žaisti. Kurie 
neturite savo automobilių, tuos nu
veš busai. Bušai išeis W. Scranton | 
(Hyde Park) ir No. Scrantone (Pro-

WORCESTER^ MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 27 d., 11 vai. ryto, 29 En
dicott St. Visi nariai dalyvaukite ir 
kitus raginkite, kad ateitų ir užsi
mokėtų narines duokles. Taipgi yra 
svarbių dalykų apkalbėjimui. — J. 
M. L. (197-199)

CAMDEN, N. J.
LDS 118 kp. ir LLD 133 kp. sur 

sirinkimas įvyks sekmadienį, 27 d. 
rugpjūčio, 2 vai. po pietų pas J. La- 
stauską, 686 Central Avė. Abiejų 
kuopų nariai būtinai privalo daly
vauti šiame susirinkime, ALDLD 
nariai atsiteiskite už šiuos metus, 
kad be jokių susitrukdymų iš Cen
tro gautumėm Dr. A. Petrikos žin
geidžią knygą, kuri jau baigiama 
spausdint. Susirinkiman yra kvie
čiami “L.” skaitytojai, pašaliniai 
lietuviai ir kandidatai į mūs drau
gijas. — Sekr. S. V. (197-199)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

25 d. rugpjūčio, 8 v. v. Jurgine j 
Svet., 180 New York Avė. Visi na
riai dalyvaukite, užsimokėkite duok
les, nes baigiam 8-tą mėnesį .šių me
tų, o tik pusė narių sumokėjo duo
kles. — Sekr. (197-199)

WORCESTER, MASS.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 24-tą, 

Olympia Parke įvyks šauni Aido 
Choro parė naudai meno reikalam. 
Bus ir graži programa. Aidiečiai 
kviečia visus dailės mylėtojus daly
vauti. Pradžia 7:30 v. v. (197-198)

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

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

Telephone: EVergreen 8-0770

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.

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Wne/ Gaminam valgius ir 
[ĮB t u r iin e Amerikos

išdirbinio ir impor- 
tuotų degtinių, vi- 

1. W1 1L šokių vynų ir gero 
Liquors alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Estate o f

(Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS
I : II Oi

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika jr Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

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.

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILJONAS

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” Pikniko Stalų 

Budavojiinas
Ateinantį šeštadienį ir sekmadienį, 

26 ir 27 dienomis rugpjūčio pradėsi
me būdavot! stalus. Daug stalų yra 
supuvusių, todėl perkam lumberio

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI 
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus

Oficialis 
vardas STEAMBOAT INN

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

FRANK DOMIKAinS 
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.

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, IIE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MftŠ- 
LAŽARNfiS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŲS- 
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 išgalią. IŠTYRIMAS DOVANAI

DR. L. ZINS (Praktikuojąs jau
27 Metus)

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

NOTARY 
PUBLIC

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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.

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

Open Day and Night
’ >

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 

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. toI
11 p. m. After 11 p. in. for gents

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

Sun. all day and night

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

l Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
■ čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ko* 
i'pama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
| keksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolle.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai geltai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apie svorį Ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 StaRS Streel Brooltlm R. Y.

SKELBKITES "LAISVĖJE” ,
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NwYorko^/^ifc/Zinioi
Šį Sekmadienį Visi 
Važiuokim į N. J.

Dr. Šliupas Atvyksiąs 
Sekamą Savaitę

Didysis Taikos Paradas 
Jau Šį Šeštadienį

Kūdikis Krisdamas 
Sužeidė Praeivę

Gaisragesys Gallagher ras
tas negyvas apartmentinio na
mo prieškambaryje, 36-18 
Ditmars Blvd., Astorijoj. Po
licija sako, kad miręs širdies 
liga, einant į darbą.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Tūli esame jau pasirengę į 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Trečio Apskričio pik
niką, o kiti dar nei nežinome 
apie tai. Todėl jūsų kores
pondentas ima sau už pareigą 
visiems pranešti, kad piknikas 
įvyks ateinantį sekmadienį, 
rugpjūčio 27 d., Cranford, N. 
J. Įdomus parengimas ir la
bai gera programa. Dainų 
programą pildys net keturi 
chorai; sporto-žaismių progra
moje galės dalyvauti visi, ku
rie myli žaismes. Jų bus daug 
ir įvairių: virvės traukimas; 
čeverykų atrinkimas; maiše 
bėgimas ir kitų. Kalbės R. 
Mizara, LDS Centro preziden
tas. Išgirskite jį.

Dalyviai, svečiai turės lai
mės ir giliuką išbandyti. Prie 
įžangos tikieto bus dvi dova- 

~nos: $3 ir $2. Įžanga maža 
—35 centai.

Piknikas 
durdienio ir 
Šokiai irgi
Grieš gera orkestrą prie gar
siakalbio, tad šokių mėgėjai 

’ turės užtikrintą pasitenkini
mą. Valgių ir gėrimų turėsi
me visokių ir užtektinai.

Kaip nuvažiuoti į pikniką? 
Kelrodį rasite kitoje vietoje 
prie mūsų skelbimo. Iš Brook- 
lyno busu važiavimui vietą 
užsisakykite pas P. Grabaus
ką ir “Laisvėj” pas L. Kava* 
liauskaitę. Jau laikas dabar 
užtikrinti buse vieta. Kelionė 
į abi pusi tik $1. Busas išeis 
nuo “Laisvės” namo, kaip 
vai. ryto.

švedų linijos pranešimu, Dr. 
šliupas atvyksiąs Amerikon 
ne rugpjūčio 24-tą, kaip anks
čiau buvo pranešta, bet rug
pjūčio 29-tą, laivu Gripsholm.

Nežinoma moteriškė, 
65 metų, tapo užmušta 
prie Houston St. ir 6th 
New Yorke.

apie 
buso 

Avė.,

Beruošdaipi pusryčius, F.
H. Sh'atesky, 105 Amboy St., 
pasodinę savo 3 metų sūnelį 
ant gaisrinių laiptų, atvėsti. 
Jiems nusigrįžus, vaikas ir 
nunėrė žemyn nuo 3-čio aukš
to. Ne tik pats pavojingai su
sižeidė, bet sužeidė ir praeivę 
Idą Golden. Jai išnarino nu
garkaulį.

ir

Ištikus gaisrui apartmento 
sandėlyje, Bronx, maliorius 
Ed. Leide, brooklynietis, šoko 
gesint, bet užsidegus jo dra
bužiams jis pavojingai apde
gė.

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

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

prasidės nuo vi- 
tęsis iki vėlumos, 
anksti prasidės.

10

išvyko Lietuvon
Dr. Y. Y. Raymond šiomis 

dienomis išvyko trumpam lai
kui Lietuvon. Grįš laiku vest 

zsavo kursus Columbia univer
sitete.

Pilnas informacijas 
šiuos lietuvių kalbos ir 
rijos kursus suteiks 
Clarence A. Manning.

apie 
isto- 

prof.

Petro Vilčinsko
Motina Mirė

Vii-Rugpjūčio 8 d. Petras 
činskas gavo kablegramą iš 
Lietuvos, kur pranešama, jog 
4 d. rugpjūčio mirė jo moti
na Ona Vilčinskienė, 78 metų 
amžiaus, iš Vilkaviškio mies
to.

Petras Vilčinskas yra pla
čiai žinomas Brooklyne ir 
apylinkėje, kaipo veikėjas. 
Jis yra šv. Jurgio Draugijos 
finansų sekretorius ir veikia 
kitose organizacijose.

Tarp Lietuviu
Susituokė central-brookly- 

niečiai Marijona Daugėlaitė 
su Justinu Stankum ir išvyko 
Kanadon medaus mėnesiui.

—o—
Maspethietė A. Zablackie- 

nė dar vis serga, skaudama 
koja neleidžia iš lovos išlip
ti. Tačiau eina geryn. Dak
taras sakęs, kad pavėluos su- 
gyt “L” piknikui, bet tikisi 
pagyt moterų šeiminiam ban- 
kietui, kuris įvyks rugsėjo 9.

—o—
“Tautininkų ‘Vienybės’ pik

nike, Eddingtone,” pasakoja 
vienas dalyvis, “buvo ponai, 
ponios, ponaičiai ir panelės, 
tad gal dėlto darbininkai pa
siliko namie.” Reiškia, ir pik
nike vis ta “parinktinė publi
ka.”

—o—
Rugsėjo 4-tą susiveda mas- 

pethietė A. ■ Kulikauskienė su 
I. Pranckaičiu, brooklyniečiu.

ž. R.

Bušai j Philadelphia
Bušai Į Philadelphijos organizacijų rengiamą dienraščio 

“Laisves” naudai pikniką rugsėjo 3 d. (Sept. 3rd),
/ Eddington, Pa.

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

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

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

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

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

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

•

East New York nuo Logan Inn
LOGAN STREET & ATLANTIC AVENUE

1 busas, išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75
Bilietus galime gauti F. Yakštas buČernėje, 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.

paradas

Rugpjūčio 26-tą, 12 vai. d., 
minios unijistų, taipgi nariai 
įvairiausių organizacijų, sto
jančių už demokratiją ir tai
ką, kaip lygiai ir neorgani
zuoti taikos ir demokratijos 
mylėtojai patrauks į Madison 
Square Parką prie 23rd St. 
ir Madison Ave., N. Y. Iš čia 
prasidės didžiulis
protestui prieš agresorius.

Maršuotojų nešamos iška
bos, jose išrašyti obalsiai, su
pažindins minias newyorkie- 
čių ir didmiestį lankančių 
svečių su faktais iš kur gręsia 
karo pavojus ir kas darytina, 
kad neleidus užsižiebt pasau
liniam karui; kas darytina 
pagelbėt jau užpultai Chini- 
jai; kaip išsaugot mažųjų ša
lių, tame skaičiuje ir Lietu
vos nepriklausomybę; kaip 
užtikrinti saugumą mūsų ša
liai.

Kiekvieno taikos ir demo
kratijos šalininko pareiga būti 
dalininku to didžiojo parado. 
Maršavimas neilgas, apie 20 
trumpų blokų, sveikam žmo
gui lengvai atliekama, bet 
labai svarbi prievolė.

čechoslavai, kurių šalies 
nepriklausomybę hitlerinis fa
šizmas užsmaugė, pasižadėjo 
sumobilizuot apie 10,000 mar
šuotojų.

Lietuviai taipgi sudarys sa
vo būrį, neš savo vėliavas ir 
iškabas. Lietuvai tebegrumo- 
ja nepriklausomybės praradi
mas ir karo pavojus, tad lie
tuviam juo labiau reikėtų da
lyvauti skaitlingai, kad paro
dyti pasauliui, jog mokame 
brangint savo gimtinės nepri
klausomybę ir pasaulinę tai
ka.

Kad išvengt dvigubos kelio
nės karštose subvėse, lietuviai 
irgi šaukiami susirinkt tiesiai 
i Madison So nare Parka. Tė- 
mykite sekamas “L” laidas | 
dėl vėliausiu parado žinių.

Lietuvių Komitetas.

Kaip Patiko Sovietų 
Pavilijonas

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)

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves elevelterio stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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Lankėsi “Laisvėje”
Pirmadienio vakara lankėsi 

draugai J. Yesadavičiai su 
šeimyna iš New Kensington, 
Pa., seni “Laisvės” skaityto
jai ir veikėiai tenykščiuose 
lietuviuose. Drg. Yešadavičia 
yra žymus LDS darbuotoms. 
Atvyko pamatyt Pasaulio Pa
roda ir didmiesti. Svečiai apsi
stojo pas dd. Densus.

Prieš išvykdami atgal, dar 
karta mus aplankė draugai 
Mildred (Savukaitė) ir Kon
radas Fribergai. Išvažiavo 
antradieni. Pakelyje dar su
stos keliose vietose, o galop 
savaitės grįš Chicagon.

Trečiadienio rvte aplankė 
“Laisvės” ištaiga draugai Pra
nas ir Marijona Imbrozai iš 
Pittsburgh©, šią visą savaite 
jie svečiuojasi New Yorke. 
Aplankė Pasaulinę Paroda ir 
svarbesnes įstaigas New Yor
ko mieste. Apžiūrėję “Lais
vės” įstaigą, paaukojo dien
raščiui $1 ir $1 paramai lie
tuvių kovojusių už demokra
tiją Ispanijoje. Taipgi nusi
pirko “Laisvės” išleistą Pa
saulinės Parodos ir New Yor
ko Miesto Paveikslų Albumą.

Karšta, Bet Sveika Savaitė
Pereita savaitė buvo įkyri 

barščiais, bet sveikesnė, jeigu 
tai spręsti sumažėjimu mir
tingumo 47-niais. Nuo visokių 
priežasčių mirė 403. Auto ne
laimėse žuvo 4.

Gimė per savaitę 875; per
eitų metų tą pat savaitę gimė 
788.

.. Tą klausimą stato kiekvie
nas, kuris pats Sovietų Pavi- 
lijoną matė ir juomi susižavė
jo. Jį stato visi, kurie apie 
Sovietų Sąjungą yra skaitę bei 
girdėję, o tokiais yra didžiu
ma. Klausiame ir mes.

To paklausėme ir pas P. A. 
Jatul, vaistininką iš Stough
ton, Mass., kuris, apart savo 
profesijos, seka įvairius nuo- 
tikius ir pažangos atsiekimus 
lietuviuose ir pasauline plot
me. Į tai vaistininkas P. A. 
Jatul atsakė:

“Kaip man patiko USSRI 
pavilijonas! Draugai: Bandau 
išsiauklėti save, kad suprasti 
grožę, įvertint kultūrą, pažint 
liaudies dvasią (psichologiją).

“Bet, pamatęs USSR pavi- 
lijoną tiesiog nustebau. Mil
žiniška pažanga architektūro
je, tapyboje ir žodžiu sakant 
Menas išsiplėtojęs į visas pen
kias šakas: 
mistika, 
Estetiką, 
zinę. '

REIKALAVIMAI
Reikalinga namo prižiūrėtojaus 

pagelbininko (Superintendent’s hel
per), gaus kambarį ir valgį. Alga 
$15.00 į menesį. Darbas per ištisą 
metą. Dėl daugiau informacijų, pra
šome kreiptis, sekančiu antrašu: 102 
E. 114th St., New York City, N. Y. 
(Apt. 3). (196-198)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

2)
4)

ir

1) Proletarišką
Intelektualą, 3)
Moralę ir 5) Fi-

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai
giliai pamislijau: 

garsiųjų pasaulio žmonių (ge
nijų) dvasia surado tinka
miausia dirvą USSR ir pilno
je žodžio prasmėje ji ten 
vuoja.

“Individualo iniciatyvai 
ra ribų; o viskas, išrodo, 
milžino darbas, 
P. A. Jatul.

gy-

nė- 
tai 

pareiškė d.

KARO BAIMĖ VĖL 
SUKRĖTĖ BIRŽĄ

New Yorko biržoj prekyba 
nėrė žemyn nuo 1 iki 5 punk
tų dėl nazių - Danzigo krizio. 
Įvairių šėrų vertybė nupuolė 
$1.500,000,000 sumai bėgiu 
kelių pastarųjų dienų.

RtPUHK'

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

J IGNAS SUTKUS
j Naujoje Gražioje Vietoje
] 492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
“ rj Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 

tj perkele savo taverną į naują vietą

] JB Puiki Restauracija
- Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus
- alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JOS U SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)
• • •

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

•
TRU-EMBER FUEL CO., INC.

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas E V er green 7-1661

grupių ir pavienių
Iš senų pndarau 

.lūs ir krajavus 
L n a u jus paveiks- 
1sudarau su ame-
■ rikoniškais. Rei-
■ kalui esant ir 
K p a d i d inu tokio 
n dydžio, kokio pa- 
r geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
kamp. Broadway

JONAS
Marion St., 

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

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

512
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XAVERAS STRUM5KIS
IŠTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR- MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAinOM.

SAVAS PAS SAVĄ

CALIFOWflA, 
PORT 1

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886 Imt jW|

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvy ir Žieminių Palty

Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, Vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas ir audimai 
bus brangesni šį rudenį, 

štai kai kurios mūsų kainos!
Siūtai ar Overkautai vertės $20.00, dabar.. $14.50
Siūtai ar Overkautai vertės $22.50, dabai*.. ^16-50
Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar.. $18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

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

Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuve

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

Krautuvėj. 4L
Manhattan Liquor Store įsi

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS įVISOKIŲ

Calvert's
"Special'

DUCAVIM OCIilllUCa

RŪŠIŲ GfiRIMŲ

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 Telefoną*
Brooklyn, N. Y. EVergreen 7-6673




