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Ruoškime išvažia
vimus - piknikus 
“Laisvės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Yra žmonių, kurie nepa-
prastai karščiuojasi dėl Sovie
tų Sąjungos-Vokietijos nepuo
limo sutarties. Užagituoti bur
žuazinės spaudos, tūli net ir 
geri žmonės susiklaidino ir 
mano, būk pasirašymas šitos 
sutarties reiškiąs padavimą 
fašizmui rankos.

Bet tie žmonės pamiršta, 
kad ši nepuolimo sutartis yra 
niekas daugiau, kaip tik pa- 
naujinimas tos nepuolimo su
tarties, kurią Sovietų Sąjunga 
padarė su demokratine Vo
kietijos valdžia!

O jei netikit man, tai pa
skaitykit tas sutartis. Šios die
nos “Laisvėje” telpa 1926 m, 
sutartis,—paskaitykit.

—o—
Jeigu Hitleris turėjo nusi

lenkti prieš demokratinės Vo
kietijos padarytą sutartį su 
Sovietais, jeigu jis turėjo nu
silenkti prieš galingąją Sovie
tų Sąjungą, tai reiškia, kad 
Sovietai ne ranką fašizmui 
padavė, bet virvę pasikarti.

Pasirašymas šios sutarties 
reiškia, kad Sovietų Sąjunga 
įsmeigė peilį J Berlyno-Romos- 
T^xio ašies nugarą ir šiandien 
toji ašis jau suskilo-

Japonija nuo ašies atsimetė, 
Ispanija atsimetė, Italija sto
vi kol kas nei šiaip nei taip: 
Vengrija, sako, taipgi atsime- 
tusi. O kada tarptautinis fa
šizmas suskaldytas, tuomet 
lengviau bus apsidirbti su 
vieno kurio krašto fašizmu.

Imkit dalvkus šalčiau, drau
gai ! Atsiminkit, kad per visą 
savo gyvavimo istoriją Sovie
tų Sąjjnga vedė taikos politi
ką, teisinga nolitiką,—noliti- 
ką, geibstančia viso nasaulio 
žmonėms, kurie mvli taika.

Komunizmas niekad savo 
rankos fašizmui nenadavė ir 
nepaduos. Komunizmas ap- 
kas fašizmą, kaip koki suge
dusi nugalabinta žvėri.

Toii spauda ir tie žmonės, 
ka kalba, būk komunizmas 
padavęs fašizmui draugiška 
ranka, daro tatai tiksliai So
vietu Saiu n ^a ir komunistini 
judėjimą diskredituoti.

Parodykit man. kur ir ka
da, sakvsim, tokios “Naujie
nos” arba tokia “Dirva” ar
ba kitas kuris anti-sovietinis 
laikraštis pasakė gerą žodį už 
Sovietų Sd5ungą!

—o—
Paryžiaus laikraščio “Pa- 

ris-Soir” redaktorius, n. Jules 
Sauerwein nraneša New Yor- 
ko “Times’ui” (laidoj iš rugp. 
26 d.), kad daugelis Euronos 
politiku, šalčiau pagalvoję, 
suranda, jog su pasirašymu 
šios sutarties Vokietiios na- 
ziai užsidavė sau smūgi; jie 
pasidarė silpnesni, jie atsidū
rė blogesnėj padėtyj.

•Tai teisinga; Ta žinojo So
vietu vyriausvbė, kai taja su
tartį darė. Dar už dienos ki
tos arba savaitės kitos kiek
vienas, kuris tik norės, pama
tys, jog tai tiesa .

Mes sakėme ir sakome, 
kad šis Sovietų Sąjungos 
žingsnis yra žingsnis prie tai
kos, panašiai, kaip preziden
to Roosevelto kreipimasis į 
tūlas Europos šalių valdžias 
yra žingsnis prie taikos.

—o—
Juokingiausiai pasirodė Cle- 

velando “Dirva.” Išniekinęs 
Sovietų Sąjungą, kam ji pa
darė’ nepuolimo sutartį su Vo
kietija, tasai laikraštis tuojau 
džiaugiasi, kad to pasėkoje 
Lietuva gali Vilnių atgauti.

Ar reikia

metų. Nei viena jo pranašys
tė niekad neišsipildė. Bus 

ablavukiškesniopanašiai ir dabar!

ROOSEVELT VĖL ATSIŠAUKĖ Į HITLE
RĮ TAIKYTIS SU LENKIJA; NAZIAI 

JAU MAŽIAU REIKALAUJA

JAPONIJA ATMETA VOKIETIJA IR 
ITALIJA, KAD VOKIETIJA PADARĖ 
NEPUOLIMO SUTARTĮ SU SOVIETAIS

Washington. — Lenkijos 
prezidentas Ign. Moscickis 
priėmė prezidento Roose
velto paraginimą eiti į de
rybas su Vokietija ir taikiai 
spręst kivirčus tarp Lenki
jos ir Vokietijos.

Rooseveltas, gavęs tokį 
prez. Moscickio atsakymą, 
telegrafavo Hitleriui:

“Visas pasaulis meldžia
si, kad Vokietija taip pat 
priimtų paraginimą taiky
tis.”

Bet Hitleris turi šiuo tar
pu neužpult Lenkijos, jeigu 
jis nori, kad Lenkų valdžia 
eitų j taikos derybas su Vo
kietija, — pareiškė Lenki
jos ambasadorius Amerikai, 
grafas Potocki. Kitaip, tai 
karas būtų neišvengiamas, 
sako Potockis.

Šiuos žodžius berašant, 
Mussolinis dar dvejoja, ar 
priimt Roosevelto atsišau
kimą dėlei taikos derybų 
tarp Vokietijos ir Lenkijos.

Lenkijos prezidentas Mos
cickis (žmogus, beje, lietu
viškos kilmės), atsakyda
mas į prezidento Roosevel
to paraginimą, brangina tą 
paraginimą kaip “svarbiau
sią ir kilnų.” Kartu prez. 
Moscickis pastebi, jog karas 
ne nuo Lenkijos priklauso. 
Jis sako, kad Lenkija nie-

Užgrobia Prancūzu Laikraš
čius, Rašančius Tiesą 

Apie Politiką
Paryžius. — Valdžia už

grobė dvi laidas pažangaus 
dienraščio “Ce Soir” ir vie
ną laida komunistu dienraš
čio “L’Humanitė.” Tai to
dėl, kad šie laikraščiai už- 
gyrė nepuolimo sutartį tarp 
Vokietijos ir Sovietų; an
tra, todėl, kad jie parodė, 
jog Anglų ir Prancūzų va
dovai net ir dabar (slanta) 
spiria Lenkiją nusileist Hit
leriui.

Policija darė kratas ko
munistų centruose Paryžiu
je.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
neperšilta.

Roma. — Italiia pašaukė 
į armiją puse miliono rezer
vistu (atsarginiu); tai Mu- 
ssolinis turės jau 1,800,000 
armijos.

“galvojimo” būdo ?!
“Naujienos” taipgi jaučia

si dabar turinčios didžiausios 
progos dar daugiau pašmeiž- 
ti Sovietus. Na, ir jos duoda. 
Bet tegu “Naujienų” redakto
rius atsimena: jam bus labai 
nesmagu, kai savu laiku bus 
priminta tas, ką jis dabar ra
šo. Tegu jis nepamiršta, kiek 
daug jis nesąmonių prirašė 
prieš Sovietus per tuos virš 20 

ko nereikalauja iš kitų šalių 
(o Vokietija reikalauja 
daug iš Lenkijos).

“Taigi Lenkija sutinka 
(su prez. Roosevelto pasiū
lymu) nedaryt jokio tie
sioginio ar netiesioginio ka
ro žingsnio, jeigu antroji 
šalis (Vokietija) nedarys 
tokio žingsnio,” sako prez. 
Moscickis.

Vokiet. Nepuolimo Su
tartis su Sovietais

Padeda Chini jai
Tokio. — “Daugelis japo

nų sako, kad Sovietų nepuo
limo sutartis su Vokietija 
blogai atsilieps į Japonijos 
karą prieš Chiniją,” kaip 
rašo žymiausias Japonijos 
laikraštis “Nichi-Nichi”: 
“Sutartis tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos skleidžia 
nusiminimą tarp (Japoni
jos) žmonių.

“Vadinasi, Japonija atsi
tikime (naujo karo) visiš
kai praranda savo talkinin
kus ir pritarėjus” (pasėko
je nepuolimo sutarties tarp 
Sovietų ir Vokietijos).

Valdišką Japonijos mintį 
i š r e i k š d amas, dienraštis 
“Nichi-Nichi,” be to, sako:

“Nepuolimo sutartis tarp 
Sovietų Sąjungos ir Vokie
tijos visiškai panaikina po
litinę vertę pirmesnės su
tarties ‘prieš Komunistų In
ternacionalą/ kuri buvo pa
daryta tarp Vokietijos, Ja
ponijos ir Italijos.

“Dabartinė gi sutartis tarp 
Vokietijos ir Sovietų ati
dengė prieštaravimus tarp 
Japonijos, iš vienos pusės, 
ir Vokietijos ir Italijos, iš 
antros pusės,” kaip rašo tas 
Japonijos didysis laikraš
tis.

Berlin. — Vokietija šau
kia namo savo keleivinius 
ir prekinius laivus iš sveti
mų prieplaukų ir visų to
lesnių jūrų.

t

Jugoslavija Sugrąžina De
mokratines Laisves

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia davė kroatų tautai 
daugiau teisių ir priėmė ke
lis kroatus į ministerių ka
binetą. Sykiu valdžia su
grąžino žmonėm laisvę 
spaudos ir susirįnkimų.

Naujasis Jugoslavijos sei
mas bus renkamas laisves
nėmis sąlygomis.

Danzigo naziai grobia 
lenkų nuosavybę - tenai.

Įvyko keli nauji susikirti
mai tarp Lenkijos ir Vokie
tijos pasieninių kareivių 
įvairiose vietose.

Gauja Šturmavo Policiją 
Ginusią Kom. Mitingą

San Antonio, Texas. — 
Penkių tūkstančių govėda 
bombardavo akmenimis ir 
plytomis Miesto Svetainę, 
kur komunistai sušaukė su
sirinkimą; gauja atakavo 
ir policiją ir ugniagesius, 
kurie gynė tą susirinkimą. 
Fašistiniai padaužos akme
nimis sunkiai sužeidė poli
cijos viršininką A. Ashwor
th ą ir du kitus policininkus 
ir vieną laikraštinį fotogra
fą.

Kai policija uždarė susi
rinkimą ir išlydėjo žmones 
iš jo, tada fašistukai įsiver
žė į Miesto Svetainę, išbel- 
dė visus langus, išdaužė 
“fornišius” ir išlaužė duris.

Demokratinis miesto ma
joras M. Maverick buvo lei
dęs komunistam laikyt ten 
susirinkimą, nepaisydamas 
protestų iš fašistų pusės.

1926 m. Vokietijos Nepuolimo 
Sutartis su Sovietų Sąjunga 
Pamątas^Naujai Sutarčiai
Sovietų Sąjunga 1926 metais padare pirmąją be- 

pusiškumo-nepuolimo sutartį su Vokietija penkiem me
tam; paskui 1933 m. gegužėje ta sutartis tarp Vokietijos 
ir Sovietų šalies buvo panaujinta taip, kad jinai bus ga
lioje neribotą laiką tol, kol Sovietai ar Vokietija atšauks 
šią sutartį.

Tai pagrindais tos senosios sutarties tarp Sovieti- 
jos ir Vokietijos tapo dabar padaryta ir nauja nepuolimo 
sutartis tarp tų dviejų šalių. Jog yra taip, o ne kitaip, 
matome iš įžahgos į naująją sutartį, kur skaitome:

“Vokietijos valdžia ir Sovietų Sąjunga, norėdamos 
sustiprint taikos stovį tarp Vokietijos ir Socialistinių So
vietų Respublikų Sąjungos ir dvasioje nustatymų neu
tralumo (bepusiškumo) sutarties pasirašytos 1926 m. 
balandyje tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos, nutarė tą, 
kas čia seka.” (0 seka tekstas dabartinės nepuolimo su
tarties tarp Vokietijos ir Sovietų respublikos. Tas naujo
sios sutarties tekstas buvo ištisai išspausdintas “Lais
vėje” praeitą penktadienį.)

Žemiau paduodame žodis žodin 1926 m. sutartį 
tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. Iš teksto tos seno
sios sutarties matysite, jog dabartinėje sutartyje nėra 
nieko naujo.

TEKSTAS 1926 M. SUTARTIES
Skyrius I

• “Pagrindas tarpsaviniams santikiams tarp Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos yra Rapallo sutartis. Vokieti
jos valdžia ir Sovietų Sąjungos valdžia palaikys draugiš
kus susisiekimus, idant susitart visais politiniais ir eko
nominiais klausimais, paliečiančiais šias abidvi šalis.

Skyrius II
“Jeigu, nežiūrint taikaus elgimosi iŠ savo įūsės, 

viena ar antra iš čia susitariančių šalių bus užpulta ko
kios trečios valstybės arba trečių valstybių grupės, tai 
antra iš dviejų čia susitariančių šalių laikysis bepusiš- 
kai (neutraliai) per visą susikirtimo laiką.

Skyrius III
“Jei, ryšy su tokiu susikirtimu, kaip kad minimas 

Skyriuje Il-me, arba kai viena iš čia susitariančių šalių 
liktų įtraukta į ginkluotą susikirtimą, bus sudaryta kitų 
valstybių sąjunga tikslu ekonominiai ar finansiniai boi- 
kotuot vieną iš čia susitariančių šalių, tai antroji iš šių 
dviejų susitariančių šalių neprisidės prie tokios sąjungos.

Skyrius IV
“Ši sutartis turės būt užtvirtinta, ir užtvirtinimo 

dokumentais bus apsikeista Berlyne. Ši sutartis įeina į 
galią, kaip tik bus apsikeista jos užtvirtinimo dokumen
tais, ir jinai galios penkis metus. Tinkamu laiku, pirm 
išsibaigiant sutarties laikui, abidvi čia susitariančios ša
lys dar susitars tarp savęs kas liečia kitus būdus, kuriais 
jodvi palaikys bendrus politinius ryšius viena su antra.

“Berlynas, 1926 m., Balandžio 24 d.”

Vokiečių Sutartis su Sovie
tais Silpnina Hitlerį

Basle, Šveicarija. — New 
Yorko Times koresponden
tas Sauerwein iš čia rašo, 
kad Vokietijos nepuolimo 
sutartis ne sustiprino Hitle
rį, bet nusilpnino jį tarp
tautinėje politikoje.

Vienas tos sutarties vai
sius, tai kad Japonija atsi
metė nuo karinės sąjungos 
su Vokietija (“prieš Ko- 
minterną”). Antras tos su
tarties vaisius tai Ispanijos 
valdžios pareiškimas, kad 
jinai laikysis “bepusiškai,” 
jeigu kils karas. Trečia jau 
matoma pasėka nepuolimo 
sutarties tarp Vokietijos ir 
Sovietų, tai kad Jugoslavi
ja ir Vengrija “gali visiš
kai išstot” prieš nazių poli
tiką.

Japonai Chinijoj jau mu
ša vokiečius, o ne anglus, 
kaip kad iki šiol.

Tokio. — Japonijos val
džia įsakė savo ambasado
riui Berlyne, generolui Hi
roshi Oshimai oficialiai už- 
protestuot prieš Vokietiją, 
kad jinai padarė nepuolimo 
sutartį su Sovietų Sąjunga. 
Japonija žada pasitraukt iš 
buvusio iki šiol fronto 
“prieš Komunistų Interna
cionalą.” — Tai buvo Japo-

Anglija, Francija ir 
Lenkija Atmetė Sovietą 

Karinę Pageltą
MaskVa, rugp. 27. — De

rybose su Anglijos ir Fran- 
cijos kariniais pasiunti
niais dėl tų dviejų šalių 
bendro apsigynimo sutar
ties su Sovietais, maršalas 
Klementij Vorošilovas, So
vietų apsigynimo komisa
ras, statė šitokį reikalavi
mą: Jeigu Anglija ir Fran
cija nori, kad Sovietai gin
tų Lenkiją nuo Vokietijos, 
tai turės būt leista Sovietų 
armijai maršuot per Lenki
ją karui su naziais.

Nutraukė Derybas su 
Sovietais

Anglijos ir Franci jos ka
riniai atstovai atmetė rei
kalavimą perleist Raudoną
ją Armiją per Lenkiją į ka
ro frontą su naziais; jie 
nutraukė derybas apie An
glijos-Franci jos karišką
bendradarbiavimą prieš 
Hitlerį ir išvažiavo sau na
mo.

Vorošilovo Pareiškimas
Dėl to Kl. Vorošilovas, 

Sovietų apsigynimo komisa
ras štai ką pareiškė spau
dai:

“Sovietų Sąjungos rube- 
žius niekur nesueina su už
puoliko (Vokietijos) rube- 
žium; tai Sovietai tegalėtų 
duot pagelbos Franci j ai, 
Anglijai ir Lenkijai tik to
kiame atsitikime, jeigu So
vietų kriuomenei būtų leis
ta pereit per Lenkijos že
mę.

“Juk ir Anglijos ir Ame
rikos kariuomenė nebūtų 
galėjus bendradarbiaut su 
Francuos armija (pasauli
niame kare), jeigu tai ka
riuomenei nebūtų leista 
įžengt į Francijos žemę.

“O Lenkijos valdžia atvi
rai pareiškė, kad jai nerei
kia Sovietų karinės pagel
bos ir jinai nepriims tokios 
pagelbos,” kaip pabrėžė 
maršalas Vorošilovas.

(Ko Lenkija iš Sovietų 
norėjo, tai tik orlaivių ir ki
tų karo pabūklų.)

Berlin. —Akivaizdoj grę
siančio karo, Hitleris at
šaukė nazių partijos suva
žiavimą, kuris būtų turėjęs 
įvykt ateinantį šeštadienį. 

nijos - Vokietijos - Italijos 
frontas prieš Sovietus, sy
kiu ir prieš buržuaziniai- 
demokratines šalis.

Japonijos valdžia, susi
jaudinus dėl nepuolimo su
tarties tarp Vokietijos ir 
Sovietų, dabar svarsto per- 
tvarkyt savo užsieninę po
litiką skirtingais pagrin
dais. Nes JapomĮ valdovai 
jau visai nepasitiki Vokieti
ja ir Italija.

Šiuo tarpu gi Japonija 
laukia atsakymo į savo pro
testą Vokietijai prieš pa
darymą nepuolimo sutar
ties su Sovietais. '
Japonija Krypsta į Angli

jos Pusę
Vokietijai padarius tą su

tartį su Sovietų Sąjunga, 
tuoj aus Japonų valdžia pra
dėjo keist savo politiką lin
kui Anglijos; ir jau beveik 
sustabdytas visoks judėji
mas prieš Anglus Japonijoj 
ir tose Chinijos dalyse, ku
rias Japonija yra užėmus.

Sušaukta Vyriausiojo 
Sovieto Speciali Se
sija Šį Pirmadieni

Maskva. — Šį pirmadie
nį susirenka į specialę sesi
ją Vyriausias Sovietas, ar
ba seimas. Jis tvirtins ne
puolimo sutartį tarp Sovie
tų Sąjungos ir Vokietijos.

Sovietų spauda ir žmonės 
sveikina šią sutartį ne tik
tai kaip didelį žingsnį dė
lei taikos tarp Sovietų ir 
Vokietijos > jie taipgi svei
kina ją kaipo taikos stip
rintoją visame pasaulyje.

........ ................r —

Anglija Siunčia Atsakymą į 
Hitlerio Reikalavimus

London, rugp. 27. — An
glų ambasadorius Vokieti
jai N. Hendersonas išlėkė 
atgal į Berlyną s'u Anglijos 
atsakymu į Hitlerio reika
lavimus. O Hendersonas, 
kaip pranešama, buvo atve
žęs į Londoną šitokius “ma- 
žių-mažiausius” - Hitlerio 
reikalavimus:

Nazių Reikalavimai
Lenkija turi pripažint 

Vokietijai Danzigą ir duot 
naziams žemės “juostą ke
liui” skersai Lenkų Korido
riaus, tarp didžiosios Vo
kietijos ir Rytų Prūsijos, o 
Anglija turi tuojau panai
kint savo bendro apsigyni
mo sutartį su Lenkija.

Sakoma, kad Anglija ne
sutinka su šiais Hitlerio 
reikalavimais, jeigu Lenki
ja su jais nesutinka. Bet 
Anglija taip mandagiai at
sako Hitleriui, kad “palikt 
atdaras duris” toliau vesti 
derybas su Vokietija. ‘
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'‘Pravda’ Apie Sovietų-Vokietijos 
Nepuolimo Sutartį

Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto organas “Pravda” se
kamai nušvietė editoriale tik pasirašytą 
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos nepuoli- 
mo-nekariavimo sutartį:

“Tarpe Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 
pasirašyta nepuolimo sutartis yra dide
lės reikšmės dokumentas, kuris atspindi 
Sovietų Sąjungos taikos politiką.,

“Sovietų Sąjungos užsienio politika 
griežtai yra paremta ant kieto nusista
tymo ir apgynimo pasaulinės taikos. To
je Sovietų taikos politikoje ir yra turi
nys remti ir stiprinti draugingus ir biz- 
niškus reikalus su visomis valstybėmis, 
kurios laikosi tokio nusistatymo.

“Draugas Stalinas, raportuodamas Ko
munistų Partijos Aštuonioliktam Suva
žiavimui, charakterizuodamas Sovietų 
užsienio politiką sakė:

“ ‘Mes stojame už taiką ir sustiprinimą 
bizniškų reikalų su visomis šalimis. Tai 
mūsų pozicija; ir mes laikysimės šios po
zicijos, pakol tos šalys laikysis tokio nu
sistatymo linkui Sovietų Sąjungos, taip 
ilgai, kol jos nebandys tiesioginiai ar ne
tiesioginiai pasikėsinti ant mūsų šalies 
reikalų.’

“Taigi, pasirašyta nepuolimo sutartis 
tarpe Sovietų Sąjungos ir Vokietijos pil
niausiai atitinka šiai Sovietų užsienio 
politikai, kurią apibudino draugas Stali
nas.

“Santikiai tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos pirmiausiai buvo atsteigti ir 
sureguliuoti per Rapallo sutartį, o vė
liau per neutralumo sutartį, pasirašytą 
balandžio 24 dieną, 1926 metais. Neutra
lumo arba nekariavimo sutartis pasira
šyta 1926 metais sakė: ‘atsitikime, jeigu 
viena iš pasirašiusių šalių būtų užpulta 
trecios valstybės arba kelių valstybių, 
neatsižvelgiant į taikingą poziciją, tai 
antra iš valstybių pasirašiusių šią sutar
tį bus neųtrališka laike tokio susikirti
mo.’

“Toliau 1926 metų Vokietijos-Sovietų 
sutartis sakė: ‘Atsitikime nužymėto su
sikirtimo skyriuje antrame, tai yra virš 
privesto paragrafo, arba jeigu bent ku
ri iš pasirašiusių šią sutartį pusė būtų 
įtraukta į ginkluotą susikirtimą su vie
na arba ištisa grupe kitų valstybių, kada 
būtų siekiama sudaryti ekonominis arba 
finansinis boikotas prieš vieną iš vals
tybių pasirašiusių šią sutartį, tai antra 
neprisidės prie tos koalicijos.’

“Taigi, dabar pasirašytos Sovietų Są- 
jungos-Vokietijos nepuolimo sutarties 
turinys yra paremtas ant 1926 metų su
tarties turinio, bet tuo pat kartu turi 
ir kaip kuriuos naujus paragrafus, tu
rinčius tikslą sutvirtinti taikius santi- 
kius tarpe abiejų šalių.

“Tie skyriai sutartyj nusako, kad abi 
pasirašiusios pusės susilaikys nuo bent 
kokių agresyvių žygių viena prieš kitą 
kaip tiesioginiai, taip ir aplinkiniais ke
liais, tai yra jungiantis su kitomis šali
mis.

“Antras skyrius nusako, kad jeigu vie

na iš darančių sutartį šalių būtų kariš
kais veiksmais užpulta kokios nors tre
čios valstybės, tai antroji šalis pasiliks 
neųtrališka.

“Neabejojančiai skyrius ketvirtas yra 
labai svarbus. Šis skyrius reikalauja iš 
pasirašiusių šalių nedalyvauti jokiame 
susigrupavime kitų šalių, kaip tiesiogi
niai, taip ir aplinkiniais keliais, prieš an
trą šios sutarties pasirašytoją.

“Penkto skyriaus reikšmė yra tame, 
kad suteikia galimybę ginčus ir nesusi
pratimus išspręsti taikos keliu, jeigu to
kie ginčai kiltų tarpe pasirašiusių šią su
tartį. .

“Sutartis pasirašyta ant dešimts me
tų, kaip nurodo skyrius šeštas. Tas ro
do, kad abi pasirašiusios pusės siekia 
sutvirtint taiką savo tarpe ant ilgo laiko.

“Kiekvieno atskiro skyriaus turinys, 
kaip ir visa sutartis turi savyje reikš
mę, kad išvengti susikirtimų, kad su
tvirtinti taikius ir bizniškus reikalus tar
pe abiejų šalių.

“Čia negali būti abejonės, kad tik pa
sirašyta nepuolimo sutartis panaikina 
taip įtemptus santikius tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos ir tuo kartu su
teikia pagrindą plėsti tuos santikius 
daug plačiau, kaip šios dvi valstybės, 
kurios pasirašė sutartį.

“Nepuolimo sutartis pasirašyta laiku, 
kada tarptautinė situacija yra labai 
įtempta ir pavojinga. Nepuolimo sutar
tis, tas taikos žygis tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos,, visai neabejojančiai 
turės pagelbėt išsklaidyti taip įtemptą 
tarptautinę atmosferą, sumažins karo 
pavojų.

“Pasirašymas nepuolimo sutarties tar
pe Sovietų Sąjungos ir Vokietijos yra 
neabejotinai faktas didžiausios tarptau
tinės reikšmės ir ta sutartis pasitarnaus 
kaipo įrankis taikai ne vien geriems 
kaimyniškiems santikiams tarpe Vokie
tijos ir Sovietų, bet taip pat ir bendrai 
pasaulinei taikai.

“Tai bus galas prieštaravimui tarpe 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. Politi
niai ir ideologiniai tvarkymosi skirtumai 
negali kliudyti įsteigti gerus kaimyniš
kus santikius tarpe abiejų kraštų.

“Draugiškumas tarpe Sovietų Sąjun
gos liaudies ir Vokietijos liaudies, kuris 
buvo suardytas pasekmėje Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos priešų, nuo dabar turi 
sudaryti sąlygas, kuriose jis galėtų plės
tis ir augti.”

Tai taip “Pravda” apibudino Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos nepuolimo sutar
tį. Ir kas nori matyti jos didelę taikos 
reikalams reikšmę, tas jau mato. So
vietų Sąjungos sutartis galų gale paro
dė, kad pasaulį galima išgelbėti iš bai
sios katastrofos, naujo baisaus karo, ku
riame dešimtys, o gal ir šimtai milionų, 
ne vien karių, bet civilių žmonių, mote
rų ir vaikų, būtų sunaikinta pagelba 
baisiausių ginklų!

Ši sutartis, tai nėra kokis pataikavi
mas Vokietijos naziams, jiems nusileidi
mas, tai yra susitarimas, kaipo lygios su 
lygia ir pasižadėjimas visus nesusipra
timus rišti taikos keliu.

Ši sutartis uždavė mirtiną srriūgį An
glijos ir Franci jos kreivai politikai, ku
rie darė vieną po kitam Vokietijos fašis
tams nusileidimą, atidavė vieną po kitai 
šalį, dirbo tam, kad tik įvėlus Sovietų 
Sąjungą karan prieš Vokietiją, Italiją 
ir Japoniją.

Ši sutartis galų gale privertė Anglijos 
ir Francijos veidmainingus politikierius 
arba laikytis savo žodžio—ginti Lenkiją, 
arba tuč-tuojaus nusimaskuoti viso svie
to akyse ir ją išduoti, taip, kaip jie iš
davė Čechoslovakiją, Austriją, Klaipėdą 
ir kitas šalis.

Ši sutartis nei kiek nėra kenkianti 
Lenkijai ir Rumunijai, nes nei Lenkija, 
nei Rumunija su Sovietų Sąjunga netu
rėjo ir nenorėjo turėti bendro apsigyni
mo sutartį.' Priešingai, jos abi turi ka
ro užpuolimo sutartį prieš Sovietų Są
jungą. Jos atsisakė dėtis į bendro ap
sigynimo frontą, jos net atsisakė įsileis
ti Sovietų armiją jų pačių apgynimui, 
jeigu jos bus užpultos.

Kokįs Skirtumas Yra 
Tarp Įvairių Sutarčių?

Dabar spaudoj dažnai mi
nima sutartys. Jos nėra vie
nodos. Mes nekalbėsime 
apie prekybos arba kitokias 
sutartis, bet apie sutartis 
karo reikale.

Yra kelių rūšių sutartys: 
Užpuolimo-agresijų sutar
tys yra suokalbiai prieš ki
tas valstybes. Tokią užpuo
limo-agresijų sutartį turi 
Italijos ir Vokietijos fašis
tai savo tarpe. Pagal tą 
sutartį jie išvien laikosi. 
Kada Italija puola kitą 
valstybę, kaip buvo su Ethi- 
j opi j a, Albanija, tai tada 
Vokietijos valdonai visaip 
rėmė Italiją. Kada Vokie
tijos fašistai puolė Austri
ją, Čechoslovakiją, Klaipė
dą, o dabar Lenkiją, tai 
juos besąlyginiai remia Ita
lijos fašistai ir net pagatavi 
eiti į pagelba karan. To
kios sutartys yra plėšikiš
kos. Kartais ir abi suokal- 
bininkės tuo pat kartu puo
la kitą šalį, kaip Italija ir 
Vokietija puolė Ispaniją.

Nepuolimo Sutartis turi 
kitą reikšmę, tai sutartis, 
kada dvi ar daugiau valsty
bių pasirašo, kad jos viena 
antrą nepuls, viena prieš 
antrą nepradės karą, kad 
visus jų tarpe kilusius ne
susipratimus sieks išrišti 
taikos keliu. Dažnai į to
kią sutartį įtraukia para
grafus, kad jeigu viena iš 
pasirašiusių šalių bus už
pulta kokios kitos, tai antra 
nekenks pasirašiusiai -ir 
tam panašiai. Nepuolimo 
sutartys kartais turi prie
dus, kad jeigu bent kuri iš 
pasirašiusių šalių užpuls 
trečią kokią valstybę, tai ki
ta turi teisę panaikyti ne
puolimo sutartį ir elgtis, 
kaip jai geriau patinka. Ne
puolimo sutartis nereiškia, 
kad tos dvi šalys ką nors 
kitą puls. Sovietų Sąjunga 
turi nepuolimo sutartį su 
Lenkija, tuo pat kartu ir su 
Vokietija. Lenkija turi su 
Sovietais nepuolimo sutartį, 
bet tuo pat kartu turi su 
Rumunija ir Jugoslavija 
agresyvę sutartį, nukreiptą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Apsigynimo sutartis, šios 
rūšies sutartys skiriasi nuo 
pirmesnių. Keli metai atgal

Sovietų Sąjunga ir Franci- 
ja pasirašė bendros pagel- 
bos, bendro apsigynimo su
tartį. Bet Francija turėjo 
tokią pat sutartį ir su Če
choslovakiją ir kada ji iš
davė Čechoslovakiją, o sh 
Vokietija pasirašė nepuoli
mo sutartį, tai tada jos ir 
Sovietų sutartis užšalo. 
Francija turi tokią sutartį 
su Anglija ir kol kas jos 
abi išvien veikia.

Sovietų Sąjunga turi ben
dro apsigynimo sutartį su 
Mongolijos Liaudies Respu
blika. Pagal tą sutartį, jei
gu kas užpultų Mongoliją, 
tai Sovietai ateitų jai į pa
gelba. Taip ir buvo, kada 
šiemet gegužės mėnesį Ja
ponija pradėjo pulti Mongo
liją, tai Sovietai atėjo jai 
į pagelbą ir atmušė užpuo
likus. Bet jeigu kas pultų 
Sovietų Sąjungą, tai tada 
Mongolija ateitų jai į pa- 
gelbą.

Dar yra daug ir kitokių 
sutarčių. Sakysime, Sovie
tų Sąjunga ir Turkija gre
ta nepuolimo sutarties dar 
turi draugiškumo sutartį. 
Pagal draugiškumo sutartį 
nei viena, nei kita nepri
verstos karo atsitikime 
teikti pagelbą, bet jos pagal 
draugiškumą, gal ir ateiti į 
pagelbą. Tokio turinio su
tartį Sovietai turi su Chi- 
nija ir jai padeda jos kovoj 
prieš Japonijos įsiveržėlius.

Dar yra ir globojimo su
tartys, kada silpnesnė vals
tybė paprašo stipresnės 
globos. Bet vyriausi skir
tumai yra, tai tarpe užpuo
limo, nepuolimo ir apsigy
nimo sutarčių. Kas jų turi
nį sumaišys, tas niekad ti
kro dalykų stovio nesupras.

Sovietų priešai tiksliai 
nepuolimo sutartį su Vokie
tija bandė ir dar bando 
perstatyti, kaip agresijos, 
kaip užpuolimo sutartį. Ži
noma, jie tuo save persista- 
to didžiausiais ignorantais, 
bukapročiais, faktų kraipy- 
tojais ir Sovietų šmeižikais. 
Ar Sutartys Prieštarauja

Viena Antrai?
Žinoma, tas priguli nuo 

to, kokios sutartys yra. 
Sakysime negalima užpuoli-

mo sutartį suderinti su ap
sigynimo sutartimi, bet ga
lima suderinti su nepuoli
mo sutartimi. Italijos fašis
tų valdžia turi su Vokieti
jos fašistais užpuolimo su
tartį prieš kitas šalis. Bet 
tuo pat kartu Italija dar 
1933 metais pasirašė su So
vietų Sąjunga nepuolimo 
sutartį, o Vokietija dabar 
pasirašė. Reiškia, ir Itali
ja, ir Vokietija pasirašy
damos su Sovietais nepuoli
mo sutartį atsisako nuo ka
ro prieš Sovietus. Ant kiek 
jos laikosi ir laikysis, tai 
jau kitas klausimas. Bet ne
gali būti suderinta nepuoli
mo ir bendro apsigynimo 
sutartis, nes jeigu jos sa
vo tarpe turi bendro apsi
gynimo, tai aišku, kad jos 
viena antrą nepuls ir tokios 
nepuolimo sutarties joms 
nereikia, sakysime, Sovie
tams ir Mongolijai, arba ki
toj pusėj Franci j ai ir An
glijai.

Kaip matome, tai nepuo
limo sutartis yra viduryje. 
Lenkija turi su Sovietais

nepuolimo sutartį, bet tuo 
pat kartu ji turi su Rumu
nija ir Jugoslavija agresy
vę (užpuolimo) sutartį, ku
ri nukreipta prieš Sovietus. 
Vokietija pasirašė nepuoli
mo, sutartį su Sovietais, bet 
tuo pat -kartu ji turi su 
Italija agresyvio užpuolimo 
sutartį, kuri, pagal dabar
tinę SSSR ir Vokietijos ne
puolimo sutartį negali būti 
nukreipta prieš Sovietus, 
nes tada Sovietai turi tei
sę likviduoti su Vokietija > 
nepuolimo sutartį. A

Sovietai pasirašė su Vo
kietija nepuolimo sutartį, 
bet tas nei kiek jiems ne- 
pastoja kelio, nesuriša ran
kas pasirašyti su kitomis 
šalimis bendro apsigynimo 
sutartį, kad ir su Lenkija, 
Francija ir Anglija. Ir Vo
kietija prieš tai negalėtų 
kelti protestą, nes tai nebū
tų laužymas nepuolimo su
tarties, bet tik dar vienas 
apsidraudimas nuo karo 
agresorių, dar vienas žings
nis prie sutvirtinimo tai
kos. V. S.

Parama Dienraščiui .*

KARAS DeL DANZIGO 
BŪSIĄS SIAURESNIS

Maskva, rugp. 24. — Pa- 
[ sak amerikinės žinių agen

tūros United Press, tai So-

vietų piliečiai išsireiškia, 
kad jeigu ir įvyks karas 
tarp Vokietijos ir Lenkijos 
dėl Danzigo, tai karas bus 
siauresnis, negu be tos su
tarties.

London, rugp. 22. — Pra
nešama, kad Anglijos val
džia (gal) sušauksianti sa
vo seimą šį ketvirtadienį 
svarstyt karo ar taikos 
klausimą.

Liepos 24 dieną Sovietų Sąjunga švente karo laivyno 
dieną. Čia matome,, priešakyj su oficierium, plaukian
čius, pilname karo pasiruošime, Sovietų jūreivius. Jie 
nuplaukė be apsistojimo virš 1,300 pėdų. Tas parodo 
didelį Sovietų jūreivių išsilavinimą, kad reikalui esant 
jie gali tyliai išlipti ant priešo krašto.

Laikai sunkūs, nedarbas 
didėja ir gyvenimo našta 
sunkėja tūkstančiams dien
raščio “Laisvės” skaitytojų. 
Sunku yra verstis ir dien
raščiui. Tą puikiai supran
ta skaitlingos masės Ame
rikos lietuvių pažangiosios 
visuomenės ir tiesia savo 
dienraščiui pagelbos ranką.

Kasdien matome dienraš
tyje vardus asmenų, kurie 
atlanko įstaigą ir paaukoja 
dienraščio palaikymui. Kiti 
dienraščio patriotai atsiun
čia gražių dovanėlių mokė
dami prenumeratas. Dėka 
draugų rūpestingumui ir 
gausiai paramai, dienraštis 
“Laisvė” net ir šiais sun
kiais laikais laikosi stip
riai !

Gauname daug kompli
mentų už sumanymą ir gra
žų išleidimą New Yorko 
Miesto ir Pasaulinės Paro
dos Paveikslų Albumo. Ku
rie užsisakė po vieną kny
gą, prašo prisiųsti po keletą 
daugiau, nes jų kaimynai 
pamatę Albumą prašo gau
ti ir jiems po knygą. Tik 
nemalonu priminti, kad mū
sų literatūros platintojai, 
daugelyje miestų dar neuž
sisako Albumo. Draugučiai, 
pasiskubinkite!

Štai eilė vardų draugų, 
kurie vėlesniu laiku parėmė 
savo dienraštį finansiniai:

Po $5.00 nuo dd. Kiršlių, 
25 m. vedybų pares, per d. 
J. Kalvelį iš B ridge water, 
Mass.; V. Kavaliauskas, 
Tacoma, Wash, ir P. Nor
kus, Pittsburgh, Pa.; A. 
Wildges, Flushing, N. Y. 
$3.00; A. M. Metelionis, De
troit, Mich., $2.50. Po $2.00: 
Juozas Goba, E. Hartford, 
Conn.; J. Lastauskas, Cam
den, N. J. ir Albinas Gra- 
nickas, Worcester, Mass. 
A. Metelionis, Detroit, Mi
chigan, $1.95.

Po $1.50: Joe Petroles, 
Titonia, Idaho; A. Pagiega- 
la, Johnson City, N. Y.; S. 
Petchulis, Marlin, Pa.; N.

TUOJAU ĮSIGYKITE 
ALBUMĄ

Dienraštis “Laisvė" išleido New 
Yorko Miesto ir Pasaulinės Paro
dos paveikslų Albumą. Kaina 25c.

Spalvuotos spaudos viršui, dau
gybė gražiausių paveikslų ir daug 
naudingų informacijų apie New 
Yorką ir iš Pasaulinės Parodos.

J. Kudurauskas, Worcester, 
Mass, ir L. Raudu ve, Pitts
ton, Pa.

Po $1.00: J. Gružauskas, 
Phila, Pa.; J. Vaičekauskas 
ir B. Vaičekauskas, Jr., 
Binghamton, N. Y.; Petras 
Urbonas, Ashland, Pa.; .Jo
nas Vitkūnas, Nanticoke, 
Pa.; S. Masionienč-Mason, 
New Haven, Conn.; Albinas 
Zabotka, New York City, 
N. Y.; V. Saudargas, In
kerman, Pa.; Paulina Jasi- 
lionięnė,* Binghamton, N. 
Y.; drg. Balčauskas, Nia
gara Falls, N. Y.; V. Ka
minskienė, Binghamton, N. 
Y.; Elena Vežienč, Bing
hamton, N. Y.; J. Surdo- 
kas, Wilkes-Barre, Pa.; d. 
Bekešiene, Rochester, N. 
Y.; Magdelena Risiavich, C. 
Brooklyn, N. Y.; Vladas 
Mikalopas, Lowell, Mass.; 
Jurgis Žilinskas, Suffield, 
Conn.; V. Vitkus, Brooklyn, 
N. Y. ir Chas Strauss, Tho
mas, W. Va.

Po 50c: V. Baltušis, Ros- 
lindale, Mass.; K. Viltrakis, 
New York City, N. Y.; J. 
Jasiūnas, Brooklyn, N. Y.; Į 
J. Sholūnas, Somersville, 
Conn.; Antanas čiuberkis, 
New York City, N. Y.; P. 
Janiūnas, Bayonne, N. J.; 
F. Albert, Lowell, Mass.; J. 
Lekas, So. Boston, Mass.; 
P. Nakas, Verdun, Canada; 
J. Kučinskas, Lowell, Mass, 
ir Joe Calvin, Kokomo, In
diana.

Dėkojame už puikią pa
ramą visiems, kurių vardai 
aukščiau skamba ir esame 
tikri, kad daugelis “Lais
vės” patriotų, paseks juos.

P. Buknys;.

HOLĄ N DU A ŠAUDY
SIANTI NAZIŲ IR LEN- >

KŲ LĖKTUVUS

Holandijos valdžia įsake 
šaudyt lėktuvus Vokietijos 
ir Lenkijos, kai kiltų karas 
tarp Lenkų ir nazių ir jei 
vienų ar kitų lėktuvai tada 
mėgintų skrist virš Holan
dijos.

New Yorko miesto val
dyba nusprendė panaikint 
visas gatvekarių linijas į 
šiaurius (uptown) nuo 42- 
roš gatvės. Jų vietas užims 
auto-busai.
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Kaip Amerika Atrodo 
Ne Amerikiečiui

Amerikoniški Patogumai
Neseniai man teko sker

sai pervažiuoti visą Michi- 
gano šteitą. Iš Detroito bu
vau nuvažiavęs net į Lu- 
dingtoną. Buvau lietuviškoj 
farmerių kolonijoj tarp 
Baldwino ir Peacocko, te
ko pamatyti visokių Ameri
kos kelių. Amerikos keliai 
yra pavyzdiniai. Europoj 
cementuotų kelių labai ma
ža. Kai 1935 metais vokie
čiai pastatė pirmą cementi
nį kelią, pavadintą 'auto
strada, Vokietijoj buvo ne
paprastos iškilmės. Pats 
Hitleris su savo palydovais 
važiavo to kelio atidaryt. 
Atidarymo iškilmės buvo 
transliuojamos per visos 
Vokietijos radio stotis. Aš 
tada klausiausi radijo ir 
stebėjaus vokiečių išradi
mu, maniau, kad Vokietija 
viena turės tokį kelią. At
važiavęs Amerikon turėjau 
įsitikinti, kad vokiečių pa
sididžiavimas c e m entiniu 
keliu buvo tik hitleriškos 
reklamos darbas. Amerikoj 
visi didieji keliai yra ce
mentiniai, su puikiais til
tais ir dar puikesniais įspė
jimo ženklais, kurie naktį 
šviečia. Vokišką autostra
dą aš esu matęs. Ji nieko 
negeresnė už paprastą 
Amerikos kelią.

Michigano šteite keliau
tojų patogumui valdžia turi 
pakelėse pastačiusi daug 
puikių, ąžuolinių stalų. Tie 
stalai stovi pavėsyj, tarp 
medžių. Prie jų iš abiejų 
pusių pritvirtinti suolai. 
Kiekvienas keleivis, karą 
pasistatęs, čia gali pasilsėt, 
pavalgyt ir toliau keliaut. 
Niekur kitur tokių patogu
mų *aš nebuvau matęs. Va
žiuojant keliu jau iš tolo 
padėtas parašas, kad žino
tum už kiek pėdų rasi sta
lą*

Nemažiau įdomūs yra 
Amerikoje valstybiniai par
kai “state park,” kur kiek
vienas, kas tik nori, gali at
važiuoti ten ir vasaroti. Ten 
yra įrengti stalai ir net pe
čiukai valgiui išsivirti. At
važiuoja žmonės su šeimy
nomis, su savo pažįstamais 
ir piknikauja nė cento ne
mokėdami. Ne amerikiečiui 
net keista atrodo, kad val
džia dėl gyventojų labo 
stalus, suolus, pečius miš
kuose stato ir dar samdo 
žmones tiems parkams pri
žiūrėti. Kitur taip nėra.

Amerikoj paštas labai pi
gus. Už užsieninį laišką rei
kia mokėt tik penki centai. 
Lietuvoj už tokį pat laišką 
reikia atiduot 60 centų, 
Švedijoj—30 oerų, Francijoj 

;—1 frankas 75 santimai. 
Pagal pinigų kursą skai
čiuojant Lietuvoj už laišką 
reikia dvigubai daugiau 
mokėt negu Amerikoj. O 
jeigu skaičiuotume pagal 
uždarbį, lietuviui darbinin
kui pašto ženklas būtų de
šimt kartų brangesnis. Visi 
amerikiečiai laiškus gauna 
kasdien. Farmeriams laiš
kanešys pastą atveža ir įde
da į pakelėje įtaisytą dėžu
tę. Pašto pigumas ir grei
tas jo pristatymas labai pa
tarnauja krašto kultūrai. 
Būtų labai gerai, jei Lietu
va galėtų pasekt Amerikos 
pavyzdį.

Amerikos

(gimnazijose) nereikia mo
kėt užz mokslą. Mokytojus, 
mokyklas išlaiko valdžia. 
Europoje, bent tose valsty
bėse, kuriose esu buvęs, to 
nėra. Ten dykai moko tik 
pradžios mokyklose (public 
school), o už mokslą gim
nazijose valdžia ima pini
gus. Užtat Amerikoje dau
giau mokytų žmonių, o 
mokslas, piliečių apsišvieti
mas nė vienos valstybės dar 
nėra pražudęs. Amerika už 
tai pagyrimo verta.

Pontiaco mieste, Michiga
no šteite, už karo pastaty
mą gatvėj reikia mokėt 
penkis centus. Kiekvienoj 
vietoj, kur tik galima par
king stovi automatai. Ten 
įmeti penkis centus ir iš- 
šoksta po stiklu laikrodžio 
skalė su rodykle. Už penkis 
centus gatvėj galima stovėt 
vieną valandą. Tad toji ro
dyklė palengva, pagal laik
rodį slenka ir rodo, kiek 
dar galima gatvėj stovėti. 
Dar ne visi Amerikos mies
tai šita gudrybe naudojasi. 
Kitam mieste man taip pat 
teko panašius automatus 
matyti, bet jie ne tokie pa
togūs. Įmetus penkis cen
tus jie žiba vieną valandą, 
bet jeigu žmogus, palikęs 
karą, norėtų žinot, kiek dar 
minučių jis gali būt, jis tu
rėtų ieškot savo laikrodžio. 
Pontiac’e laiką rodo pats 
automatas, nuo 60 minučių 
jo rodyklė slenka artyn prie 
nulio.

Amerikos valdiškos įstai
gos lengvai prieinamos. Jei
gu ko reikia, gali nueit, pa
klaust, jeigu turi telefoną, 
gali paskambint, visada at
sakys. Kitur jeigu ko rei
kia, turi kreiptis raštu, pa
rašyt prašymą ir tą prašy
mą apmokėt žyminiu mo
kesčiu. Valdiški žmonės už 
dyką ten nekalba su pilie
čiu, o Amerikoj kalba. Ir 
tai jau didelis patogumas, 
kurio amerikiečiams galima 
pavydėti.

J. Jurginis

Alkanas Bedarbis Areštuo
tas, Kad Laikė Savo Vai

kus Kaip Kalinius
Chattanooga, Tennessee. 

—“Už nežmoniškumą” ta
po suimtas bedarbis, Jess 
Cline, 43 metų amžiaus. Jis 
paskutiniu laiku buvo pri
rakinęs prie lovos du savo 
vaikus, 5 ir 6 metų am
žiaus; o dvi jo mergaitės, 8 
ir 9 metų amžiaus, buvo 
laikomos “klazete.”

Kada sužinoję apie tai 
kaimynai pranešė policijai, 
ir policininkai atėjo ištirt 
dalyką, tai vaikų motina 
sakė: “Mes kitaip negalėjo
me suvaldyti vaikų; jie per
daug šėlo gatvėse, kad net 
pati policija skundėsi prieš 
juos. O kiti du mūsų vaikai, 
10 ir 12 metų amžiaus, vėl 
kažin kur sau išėjo.”

Kaip vaikai, taip tėvai 
sunykę, išalkę. Kai tėvas 
buvo paleistas iš WPA pa- 
šalpinio darbo, jie visi pus
badžiai gyveno. (Alkis ir 
skurdas, suprantama, taip 
suardė tėvam nervus, kad 
jie laikė kaip kalinius ke
turis likusius vaikus.) 

Vadinama “Žmoniškumo
Draugija” dabar atėmė iš 

high schoolėse tėvų tuos keturis vaikus.

Susirinkimas New Yorke prieš Japonijos imperialistus, už Chinijos liaudies kovas.

Nuslopintas Čilės Fašis
tų Sukilimas prieš 
Liaudiškąją Valdžią

Santiago, Chile. — Deši
nieji, fašistiniai politikie
riai buvo pradėję sukilimą 
prieš liaudies fronto vald
žią, kurios priekyje yra Či
lės prezidentas Pedro A. 
Cerda. Be kitko, jiem pa
vyko sukelt prieš valdžią 
dalį artilerijos pulko Tac- 
noje.

Sukilimas tapo greitai 
numalšintas. Bet užkirst 
kelią naujiem dešiniųjų su
kilėlių bandymam prieš val
džią, tai prezidentas Cerda 
kreipėsi j senatą, prašyda
mas leist įvest, karinės ap
gulos stovį visoje šalyje. 
Manoma, kad senatas su
tiks su tuom.

Tapo areštuota bent 20 
sukilimo vadų, daugiausia 
armijos oficierių ir dešinių
jų laikraštininkų. Tarp 
areštuotų buvo ir genero
las Arriosto Herrera, ką tik 
atstatytas iš veiklios tarny
bos, ii r (jarloš Jbanež, bu
vęs Čilės -y pi?ezi^entas. Bet 
Ibancįz .1

ŠiajipčarMjį.^a ištikima 
liaudįeš frbnįp 'valdžiai. .Ad
mirolas . T<ųlSciewsky,' vy
riausias komandierius Čilės 
karinio laivyno; pareiškė, 
kad laivynas yra. i.rLbus iš
tikimas dabar tfei ■; valdžiai.

(Čile y ra l’iid iries A meri- 
kos
per 4 miĮio^sįįgį^b^ųįfe 
292,580•.diętviTtaiilių "mylia 
plotąjį e- 

i .v. w •

Ar USA Turi Daryt Su 
tartis, Panašias į So- 
vietij-Berlyno Sutartį?
New York. — Vienas ka

pitalistinis New Yorko laik
raštis pastatė klausimą E. 
Browderiui, generaliam se
kretoriui Amerikos Komu
nistų Partijos: Kaip Parti
ja žiūrėtų į tai, jeigu Jungt. 
Valstijos darytų nepuolimo 
sutartis su kitomis šalimis, 
panašias, kaip kad Sovie
tai padarė su Vokietija?

E. Browder atsakė štai 
kaip:

“Komunistų Partija ne
siūlo, kad klausimai visame 
pasaulyje būtų sprendžiami 
pagal vieną lygų kurpalį.

“Prezidentas Rooseveltas 
išreiškė mintį ir jausmą 

nių Jungtinėse Valstijose, 
kada jis pasiuntė atsišauki
mus (Hitleriui, Italijos ka
raliui ir Lenkijai), raginda
mas, kad dabartiniai kivir
čai būtų taikiai išspręsti.

“Jeigu bus pasielgta taip, 
kaip prezidentas ragina, tai 
vaisiai to, visais svarbiais 
atžvilgiais, turės būt pana
šūs į dabartinį susitarimą 
tarp Sovietų ir Vokietijos; 
ir šis susitarimas labai ga
lėtų tarnaut kaipo pavyz
dys, kaip turėtų kiekviena 
šalis spręst savo klausimus 
su kaimynais-valstybėmis.

“komunistai remia prezi
dento Roosevelto pasiūly
mus. Tie pasiūlymai geriau
siai šiuo laiku išreiškia tei
giamą taikos politiką Jung
tinių Valstijų; ir mes, ko
munistai, tik apgailestauja
me, jo susibūrę krūvon to- 
riai-atžagareiviai paskuti-

Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — Nemažas skai

čius lietuvių jaunuolių jūrei
vystes amato mokosi didžių
jų valstybių jūrininkų institu- 

• tuose bei akademijose. Kai 
kurie jų teorinį kursą jau yra 
išėję ib'dabar atlieka prakti
ką ąntųlaiyų.. šioniig dienomis 
iš Triesto uosto italų laivu 
“Arabia”’ išplaukia į Persiją 
5 valdžios stipendininkai: 
Bronius Stačinskas, Vladas 
Juknevičius, Mykolas Slapšys, 
Antanas Jovaiša ir Edvardas 
Kriščiūnas. Jie jūrininkystės 
mokslus studijuoja1 Neapolio 
jūros institute. Garlaivis “A- 
rabia” iš Persijos plauks į 
Pietų ir šiaurės Amerikos 
uostus. Praktiką ant jo atlie
ką mūsų jūrininkai kelionėje 
išbus du mėnesius. Garlaivis 
“Arabia” 70,025 tonų pri
klauso bendrovei “Lloyd Tri- 
estina.” Povilas Mažeika jū
rininkystės mokslus studija
vęs Neapolio jūrų akademijo
je (denio vadovybę), prakti
ką atlieka ant anglų prekinio- 
keleivinio garlaivio “Baltra- 
fic,” nuolat kursuojančio tarp 
Klaipėdos ir Kuilio uostų. 
Mažeika plaukiojimo 
ką baigs ligi Naujų 
Garlaivis “Baltrafic” 
so bendrovei 
Corporation.’
klojimo kursą ant italų pre- 
kinio-keleivinio garlaivio “At
lantic” Stasys Runča grįžta į 
Lietuvą. Jis plaukiojo apie 
metus laiko Pietų ir Šiaurės 
Amerikos vandenyse. Ruošėsi 
denio vadovybei. Ant francū- 
zų garlaivio “Andre Lebon” į 
Tolimuosius Rytus yra išplau
kęs Vyt. Anžejauskas ir Juo
zas Vardauskas. Į Lietuvą

milžiniškos daugumos žmo- jie grįš rugsėjo mėn. pradžio-

BENDRAS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

PIKNIKAS
RENGIA 50 DRAUGIJŲ IR KLIUBŲ

VOSE PAVILION PARK
MAYNARD, MASS

GROS L. BUINIO ORKESTRĄ

t

$150.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS TIKIETŲ
GALĖSIT LAIMĖT NUO $5.00 IKI $50.00

prakti- 
Metų.

priklau- 
‘United Baltic
Atlikęs plau-

nėję USA kongreso sesijo
je taip labai apkapojo pre
zidento galią, kas liečia už
sieninius reikalus.”

Anglija Pasirašė Apsigyni
mo Sutartį su Lenkais

London. — Anglijos val
džia pasirašė tarpsavinio 
apsigynimo sutartį su Len
kija'. Tarp sutarties sąlygų 
yra tokia, kad kilus karui, 
wiena šalis nedarys paliau- 
bų-pertaikos be antros ša
lies sutikimo. Sutartis pasi- i 1
rašyta petikiem metam.

Lietuva Laimėjo Sklandy
tu vų-Lėktuvų Varžybas
Kaunas, rugp. 22. — Nuo 

rugpjūčio 16 dienos čia ėjo 
varžybos modelinių sklan- 
dytuvų-lėktuvų Lietuvos ir 
kitų Baltijos kraštų. Lietu
va laimėjo varžybas.

garlaivis
PO

je. “Andre Lebon 
13,000 tonų plaukioja 
Francūzijos vėliava.

Kaunas. — Rugpjūčio 1 d. 
grįžo į Lenkiją apie savaitę 
Lietuvoje viešėję 30 lenkų 
rašytojų ekskursija. Atvyksta 
į Liętuvą Lenkijos telegramų 
agentūros direktorius ir keli 

Nedėldieny prieš Labor Day

Rugsėjo-September

KALBĖS ŽURNALISTAS IŠ LIETUVOS J. JURGINIS IR STUDENTAS 
K. MICHELSONAS IŠ BROOKLYNO.

Visi lietuviai kviečiami šiam e puikiame parengime dalyvauti.

kiti agentūros redaktoriai. Be 
to, Kaune vieši apie 50 Len
kijos kooperatyvų sąjungos 
“Spolem” narių. Kaune lau
kiama atvykstant Vilniaus lie
tuvių mokytojų ekskursijos.

Kaunas. — Viešųjų Valsty
binių Bibliotekų surinktais 
duomenimis 1938 metais per 
paskutini ketvirtį abonentai 
ėmė knygas į namus 148,394 i 
kartus, o jau per 1939 metų 
pirmąjį ketvirtį 190,143 k ar-i 
tus. Reiškia, padaugėjo 41,-j 
749. Pažymėtina dar ir tai,' 
kad daugiau knygų pradėjo I 
skaityti ūkininkai, darbiniu-' 
kai ir amatininkai. Per pa-j 
skutinį ketvirtį ūkininkų-kny- j 
gų skaitytojų skaičius padidė
jo iš 9,401 į 16,793, darbinin
kų iš 3,586 į 6,629, amati
ninkų iš 2,602 į 4,196. Taip i 
pat padidėjo ir skaityklų lan
kytojų skaičius. 1938 metų 
paskutinį ketvirtį jas aplankė 
168,219 asmenų, o 1939 metų 
pirmąjį ketvirtį 195,897 as
menys. Skaityklos lankytojų 
didžiausį skaičių pagal verslą 
(išskyrus moksleivius) sudaro 
darbininkai, ūkininkai ir 
amatininkai.

Glen Morgas, W. Va

lokalo virši- 
kad, girdi, 

c. nuo 
Tuo

pa si ra- 
UMW

Raleigh Coal and Coke 
kompanija atsisakė' pasirašy
ti kontraktą su U. M. W. of 
A. unija, kai'senas kontrak
tas pasibaigė kovo 31 d. Kom
panija norėjo, kad darbinin
kai eitų dirbt be jokio pasi
rašymo, vadinasi, skebaut. Ji 
norėjo ir kitą skymą iškirst: 
sušaukė unijos 
ninkus pasitart, 
reikia nusimušti po 6 
tono iškastos anglies, 
met, esą, kompanija 
šysianti kontraktą, su 
of A unija.

Unijos lokalo No. 6005 vir
šininkai davė žinią distrikto 
prezidentui Van A. Bitner, 
kuris pribuvo ir sušaukė loka
lo'viršininkus. Jam viskas bu
vo paaiškinta. Van A. Bitner 
įsakė laikytis unijos taisyklių, 
nepasiduot kompanijai. Tai 
buvo pradžioj birželio mėn.

Tuo pačiu sykiu kompanijos 
du superintendentai buvo nu
bėgę į Charleston, W. Va.,
matyt distrikto prezidentą 7iaj su anmauda nasakoin. 
Bitnerį, kad susitaikyt. Bitne- bnk ]pnkai „riešorlaivinė- 
ris jiems pasakė: “Pasirašykit . kan„ol5mis Gdvnioi 
tokį kontraktą, koki pasirase v , . . TT , . ...i ., , , , smide i vmnn Vokietnnskitos kompanijos,#be algų nu-;
mušimo. Tada žmonės grįš į “keleivei’ n- vieną naziu 
darbą.” Bet jiedu apie tokio “snorto” lėkhnm.. skren- 
kontrakto pasirašymą nei gir- dant iiem Baltijos Jūros 
dėt nenori. ! pakraščiu.

Po to kompanija susisiekė 
su gubernatorium Holtu, kad 
nemokėt nedarbo apdraudos 

i darbininkams (unemployment 
į compensation).

Nežinia, kas iš to visko iš- 
' eis. Mes negaunam nieko, bet
registruojamės kas savaitę.

Tie patys kompanijos paka
likai susisiekė su kitom an
glies kompanijom, kad jos 
Raleigh Co. darbininkams ne
duotų darbo. Daug darbinin
kų, kai nueina pas kitas kom
panijas darbo jieškoti, nesisa- 
ko, kad dirbo pas Raleigh 
Co., bet bosai turi darbininkų 
“social security” numerius ir 
tuojau pagauna, pasakydami, 
kad, girdi, jie negalį priimti 
jokio darbininko iš Raleigh 
kompanijos, kol eina kova.

šita kompanija mano, kad 
unijai nusibos penėt apie 6 
šimtus žmonių ir darbininkai 
turėsią eiti dirbti numažinto
mis algomis. Bet ji apsiriks. 
Tiesa, atsirado apie 10 ske- 
bu, bet kompanijai reikia 
bent 60 skebų, jei nori ope
ruoti nors vieną kasyklą. Bet 
daugiau skebų nebegauna. 
Tai taip dalykai ir velkasi; 
niekas nežino, kain bus toliau. * ,

Nuo čia anie 11 mylių at
stume Nickel Kompanijai pa
vyko panašiu būdu atidaryt 
dvi kasyklas: jau antras mė
nuo dirba su skebais. Tai kal
tė pačių tos kompanijos dar
bininku. Pirmiausia kompa
nija prisikalbino kelis, kad 
suorganizuot nors 50 skebų. 
Skebu organizatoriams pavy
ko suorganizuot anie 66. Gu
bernatorius aprūpino nolici- 
iantais. kurie saugo dirban
čiųjų kaili. Dvi kasyklas ati
darė birželio 13 d. Kurie iš
ėjo skebauti, tie dirba, o ku
rio atsisakė, tuos išmetinėjo iš 
k^mnanišku lūšnų. Buvo žmo
nelių labai išvariusiu, bet 
juos nedarbas ir išmėtymas iš 
lūšnų pastūmė dar i didesnį 
vargą. Mat. darbo niekur ne
dali gauti. Pinigu pašalpomis 
žmonės -gauna tik tiek, kad 
vos galėtu gyvybes palaikvti.

Kain toliau viskas užsibaigs, 
Pranešiu per “Laisve” ir “Tie
są.” Mainierys.

HITLERININKAI
KA. BŪK LENKAI ŠAU

DĖ i ju lėktuvus 
Berlin, fup'p. 24. — Na-
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Jersey City, N. J.
Tūkstantis Žmonių Piknike
20 d. rugpjūčio įvyko ben

dras tarptautinis piknikas 
Jersey City ir Bayonnės 
ukrainų, rusų 1WO ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
dviejų kuopų, prie kurio pri
sidėjo ir šv. Jurgio Draugija 
iš Jersey City.

Į pikniką atsilankė tūks
tantis žmonių, dailaus jauni
mo. Biznis visą dieną buvo 
geras, kadangi tikietai buvo 
kiekvienos kuopos parduoda
mi iš kalno ir parduoti iš kal
no tikietai likosi kuopom pel
nas, tai ėjo lenktynės. LDS 
133 kuopa, jeigu nebus pir
mutinė pardavime tikietų iš 
kalno, tai bus antra. Garbė 
LDS 133 kuopos draugam ir 
draugėm, kad taip smarkiai 
dirbo. Pikniko pelnas pro- 
porcijonaliai nuo skaičiaus 
kuopos narių, atsilankiusių 
piknike; ir čia reikia primin
ti, kad šį sykį lietuvių buvo 
daug iš Jersey City.

Šis piknikas jau antras iš 
eilės šią vasarą ir antras bu
vo daug sėkmingesnis. Bravo 
vietos lietuviams, kad supran
ta, įvertina tarptautinių pa
rengimų reikšmę.

Parama
Šiomis -dienomis pasiųsta 

iš mūsų kolonijos paramos 
dviem įstaigom. Lietuvos 
draugų paramai $6.75 ir dien
raščio-“Vilnies” paramai $6.- 
20. Dalis aukų ^surinkta LDS 
133 kuopos susirinkime ir da
lis tarptautiniam parengime. 
Nors tai nėra daug, bet ge
riau i¥egu nieko. Visgi pra
lenkėme savo kaimynus iš 
Bayonnės ir Newarko. ALD- 
LD 16-ta kuopa aukojo $5 ir 
paskyrė abiem įstaigom per 
pusę.

—o— 
Svečiai

Iš Lietuvos atvykusius sve
čius su verslininkų grupe, ku
rių du dalyvavo piknike 20 
rugpjūčio, apipylė įvairiais 
klausimais. Diskusijos kartais 
buvo gyvos, svarbios Intere
singos. Tačiaus svarbesniais 
klausimais svečiam trūksta 
kalbos, žodžių, jie ko tai bi
josi, ir vienas išsireiškė, kad, 
girdi, kalbi ir nežinai, kad ki
tas tavo kalbą gali paduoti į 
laikraštį, čia tai jau savo rū
šies baimė. Amerikos žmonės 
kritikos per spaudą nebijo. 
Amerikos spauda plačiai ra
šo ir kritikuoja net ir šalies 
prezidentą, čia gi iš Lietuvos 
atvykę svečiai bijosi, kad jų 
kas išsireikštų žodžių nepa- 
duotų į spaudą. Baimė nėra 
geras dalykas.

—o—
Išvyko Lietuvon

19 d. rugpjūčio Švedijos lai
vu išvyko į Lietuvą porai mė
nesių M. Baltulioniūtė. Prieš 
išvyksiant į Lietuvą savaitę 
gyveno Jersey City. Prie gar
laivio susirinko artimiausi jos 
draugai ir draugės palinkėti 
laimingos kelionės; įteikta 
bukietas. Išvyko tiesiai į 
Dzūkiją ir jos apylinkę.

—o—
Užbaigėm Vasaros Pramogas

Vasarinius parengimus su 
20 d, rugpjūčio užbaigėm. 
Užbaigėm geram ūpe, su pa
sisekimu. Dabar'turime ruoš
tis prie žieminio sezono. LDS 
133 kuopa turi surasti būdus, 
kaip ir kokiu būdu turėti bent 
porą gerų parengimų žiemos 
metu. Padaryti ife anksto ge
ri planai visuomet suteikia 
geras pasekmes.

Hobokenle
Hobokenas, tai mūsų kai

mynas. Tenai * gyvena pora 
desėtkų lietuvių šeimynų. Ta
čiaus tie lietuviai yra nepri
klausomi, taip, kaip buvo ne
priklausoma Klaipėda. Jie 
nerangūs, į parengimus nie
kur nesilanko; maža dalis pri
klauso prie Jersey City LDS

133 kuopos, bet ir tie paren
gimams tingūs. Labai retai 
juos gali kur matyti. Tačiaus 
su jais suėjus, įsikalbėjus, su
žinai, kad jie naminių poki- 
lių čampijonai, o tas niekam 
nedaro jokios garbės, štai 
argumentas. Nuėjęs į namus, 
parsinešęs alučio, mažiau pra
leisi. Tačiau iš namų į smu
klę ir tuomet būna užbaigtu- 
vės, daugiau praleidimo ne
gu bent kokiam parengime. 
Pasitaisykit, arba kitą kartą 
bus daugiau. K. Biuras.

publįką paimsim, ten ją ir 
pristatysim. Kad visiems bū
tų aišku, tai kelionė busu iš 
“Laisvės” pikniko užsibaigs 
prie Lietuvių Svetainės.

Kp. Koresp. A. Vitkus.

Sužeista 29 Žmonės, Gaisro 
lužinui Trenkus į Bušą

NAUJIENA NEWARKUI!
r k'

ItiiMlIflMšM

Manchester, Conn.
Rugpjūčio 10 d. numirė Jo

nas Gudžiūnas, sulaukęs 54 
metų amžiaus. Amerikoj iš
gyveno 33 metus. Visą laiką 
dirbo New Britaine fabrike 
molderiu. Sirgo 2 metus džio
va Cedar Crest Sanitorijoj, 
Newington, Conn. Ten ir mi
re, palikdamas liūdėsyj 2 bro
lius Amerikoj, Joną ir Justiną 
Gudžiūnus, ir vieną seserį, 
Stasę Mikulienę; taipgi tris 
brolius Lietuvoj : H. Jeronimą, 
Juozą ir Praną. Paliko daug 
giminių ir pažįstamų. Visi mi
rusiojo liūdi. Mirusiojo kūnas 
palaidotas šv. Brigitos kapi
nėse, No. Manchester, Conn. 
Daug giminių ir pažįstamų 
dalyvavo laidotuvėse.

Velionis paėjo iš Šiaulėnų 
parapijos, Abrieskų kaimo. 
Tebūva velioniui lengva šios 
šalies žemele!

Aleks. P. Krikščiūnas.

Ar Anglija Kariautu 
Prieš Hitlerį ar Ne?
London. — Anglijos val

džia išsiuntinėjo paragini
mus atsarginiam (rezervis
tam) šaukdama juos į ar
miją. Anglų karo laivai tel
kiasi Skagerrake, į šiau
rius nuo Danijos.

Ketvirtadienį sušauktas 
Anglijos seimo nepaprastas 
posėdis. Valdžia reikalauja, 
kad seimas duotų jai nepa
prastą galią rengtis į karą.

Anglija siunčia daugiau 
karo laivų ir jūrininkų į 
Gibraltarą ir Maltos salą 
(Anglijos tvirtovę Vidurže
mio Jūroj). Ispanijos fašis
tai telkia karines savo jė
gas prieš ’Anglų tvirtumą 
Gibraltarą, prie vandens 
“vartų” v tarp Atlanto Van
denyno ir Viduržemio Jū
ros.

Daugybė Žmonių Žuvo Pori
niuose Šiaurinėj Chinijoj
Tientsin. — Potviniai Hai 

ir kitų upių užliejo dide
lius plotus Tientsine ir ki
tur Šiaurinėje Chinijoje. 
Miestai ir kaimai kai kur 
apsemti vandeniu po 10 iki 
15 pėdų.

Didelis skaičius žmonių 
prigėrė ir apie 3,000,000 li
ko be pastogės ir maisto. 
Skleidžiasi limpamos ligos.

Tenaitiniai amerikonų ir 
anglų valdininkai nori iš
kraustyt savo tautiečių mo
teris ir vaikus iš užlietų 
vietų; bet negauna reika
lingų tam valčių.

Vien Tientsine esama 
apie 100 amerikiečių mote
rų ir vaikų. Kariniai Ame
rikos laivai siūlo jiem mais
to ir čiepų nuo įvairių ligų.

New York. — Miesto ma
joras La Guardia tarpinin
kauja kaip taikytojas pieno 
kompanijų su streikuojan
čiais prieš pieniniais farme- 
riais.

Puerto Rico nacionalės gvardijos kareiviai 
išsirikiavę karo pratimams.

Baltimore, Md mą pertaisyti, C. Kuchauskas 
nusitarė iškelti didelį balių '3 
d. rugsėjo. Kiek aš supratau, 
į tas iškilmes bus užkviesti 
gubernatorius, miesto majo
ras ir kitos aukštos 
Taipgi bus užkviesti 
ir kitataučiai.

Kadangi “Laisves“
pripuola tą dieną, todėl C. 
Kuchauskas užprašė pikniko 
dalyvius, iš pikniko sugrįžu
sius, užvažiuoti pas jį, nežiū
rint kaip vėlai sugrįšime, nes 
ant rytojaus bus 
b or
pikniko komisija 
pikniko sugrįžus, 
stabdyti prie C. 
namo, 637 Washington Blvd.

Bet, žinoma, jeigu nekurie 
pikniko dalyviai jausis pavar
gę ir nenorės išlipti ir užeiti 
pas Kuchauską, busai visvien 
turės sustoti pas Lietuvių Sve
tainę, kaip ir visada; iš kur 
— - ■ * ■ - - -- — ■ ■. I 1 • -■
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figūros, 
lietuviai

piknikas

Philadelphia, Pa. — Ug
niagesių inžinas, visu smar
kumu pleškėdamas, drožė į 
auto-busą ant Roosevelto 
Boulevardo. Tapo sužeista 
29 asmenys, tarp jų ir gais
rininkų kapitonas J.J. Hob
son. Sunkiai sužeistam bu- 
so vairuotojui davė pagelbą 
daktaras R. C. Sharadin, 
vienas iš buso keleivių.

Šiuom busu kai kurie grį
žo iš New Yorko Pasaulinės 
Parodos; kiti važiavo į Wa- 
shingtoną.

O visai nebuvo gaisro, į 
kurį tas ugniagesių inžinas 
pleškėjo; tik kažin kas nak
tį po dvyliktos vai. davė 
melagingą ženklą per gais
rinę dėžutę, būk ten kilęs 
gaisras. Tai buvo jau ket
virtas melagingas gaisro 
signalas tą naktį Philadel- 
phijoj.

Ugniagesių valdyba j ieš
ko sauvališkų piktadarių, 
kurie davinėjo tokius ženk
lus.

GERBIAMIEJI! LANKYKITE

Geo. Kaminsko ir Sūnų 
drabužiu krautuvę, nes dabar 
pats laikas. Jau gavome rude
niui 2,000 naują vilnoniu ir ne- 
vilnonią blankietą. Jie yra viso
kią kainą 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). Vardais 
kortinų ir vilnonių audimų didžiausias pasirinkimas.

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

Prašome jsitėmyt vardą ir antrašą:

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

SKELBK1TES “LAISVĖJE
Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie WINEkZ'

Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

AND

Day. Todėl
šventė, La- 

“Laisvės“ 
nutarė, iš 
busus su- 

Kuchiuisko

LENKIJA ŠALTAI ATSI
LIEPĖ Į ROOSEVELTO 

PARAGINIMĄ

Varšava, rugp. 25. — 
Lenkų valdžia labai šaltai 
priėmė prezidento Roose
velto atsišaukimą, kad Len
kija per derybas su Vokie
tija taikiai spręstų klausi
mą kas liečia Danzigą ir 
Lenkijos Koridorių-Pomor- 
žę. -- r;. . v')

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS 
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai
Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyt. Si įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance į fėrus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9116

ir busų samdymo 
nesmagumų. Nes 
komisija sučekiuo- 
bilietų parduota,

LLD 25 kp. susirinkimas 
įvyko rugpjūčio 14 d., Lietu
vių Svetainėj. Pirmininkavo 
d. J. Stanys. Protokolas pri
imtas kaip skaitytas. Į Ko
munistų Partijos 20-ties metų 
apvaikščiojimo komisiją ' iš
rinktas d. P. Paserpskis. 
Draugas knygius, J. Balsys, 
raportavo, kad, kuopos susi
rinkime buvo nutarta par
traukti 25 kopijas Pasaulinės 
Parodos albumo, “bet aš 
parsitraukiau 50 kopijų, ir 
dar neužteksiu. . .” jis sakė.

“Laisvės“ pikniko komisija 
raportavo, kad pasamdė 3 
busus, bet numato, jog bus 
permažai. Todėl, draugės ir 
draugai, prieteliai ir rėmėjai, 
malonėkite įsigyti buso bilie
tus išanksto.Atsiminkimė 
praeitus ir užpereitus metus, 
kuomet buvo pasivėluota įsi
gyti buso bilietai laiku, pasi- 
darėt sau 
komisijai 
kada busų 
ja, kiek
tiek busų pasisamdė; bet ka
da iš pereitų laikų patirta, 
jog daugumas ateina tą pa
tį rytą, kada jau reikia sėsti 
į busus, ir tada tik tikieto 
prašo parduoti, tokiu būdu 
daugumai prisieina atsakyti, 
nes nėra daugiau vietos. To
dėl prašome visų nuoširdžiai 
įsigyti buso bilietus iš anksto.

Toliau- buvo skaityta laiš
kas iš Philadelphijos nuo 
draugų, buvo prašyta darbi
ninkų į “Laisvės” pikniką. 
Gražus būrelis draugų apsiė
mė “Laisvės“ piknike dirbti.

Taipgi nutarta paaukoti 
Meno Sąjungai $2.50. Nutar
ta išleisti d. Janionienės au
ką ant laimėjimo laike LLD 
pikniko. Surinkti pinigai bus 
pasiųsta Ispanijos kovoto
jams. Taipgi nutarta pasvei
kinti Moterų Suvažiavimą su 
$2.50 auka.

—o—
Kur Sustosime Sugrįžę iš 

“Laisvės” Pikniko?
Taip, draugės ir draugai, 

pažįstami, prieteliai ir rėmė
jai, sugrįžę iš “Laisvės” pik
niko, visi ir visos subruzdėsi
me pas mūsų gerą prietelių, 
darbininkų klasės rėmėją, ir 
visiems baltimoriečiams gerai 
žinomą, Chas. B. Kuchauską, 
637 Washington Blvd., Balti
more j.

Kaip visiems yra žinoma, 
Chas. B. Kuchauskas yra lai
dotuvių direktorius (grabo- 
rius). Jis nusipirko didelį ir 
labai gražų namą, labai gra
žioj vietoj, ant visiems žino
mos gatvės, 637 Washington 
Blvd.

C. Kuchauskas visą namą 
panaujino, puikiai išdabino ir 
jau į trumpą laiką bus .už
baigtas. Todėl, užbaigus na-

PHILADELPHIJOS PIKNIKAS
Naudai Dienraščio “Laisvės,” Įvyks Sekmadienį

Ant rytojaus
LABOR DAY 

ŠVENTĖ
Rugsėjo 3 Sept $175.00

Pinigais Prie 
Įžangos Bilieto

Puiki Dailės Programa ir Svarbi Prakalba

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 Dovanų 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
te, tai bus gražaus laiko poilsiui.

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

ji.
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Springfield, Ill.
Rugpjūčio 20 d. pasibaigė 

valstijos fėrai, kurie tęsėsi 
net per 9 dienas. C) žmonių 
per juos perėjo virš milionas. 
Taip sako parodos rengėjai. 
Kas metai vis didesni esti fė
rai, kaip lankytojais, taip ir 
visokiais verteivomis ir visko 
privežimais. Tiesą pasakius, 
yra ir ko pažiūrėti, turint 
kasdienini įžangos pasą per 
visą laiką ir dar veltui gautą. 
O maža kas ir randasi, kad 

i paso neturėtų. Demokratų 
valdžia ir mūsų gubernato
rius, ponas Henry Horner, 
pagirtini už pasų davimą, nes 
tas daugiau pritraukia publi
kos į parodą. Republikonų 
skūpuoliai būdavo tikri plėši
kai. Ot, tik sau patys geri 
buvo, o ne biednesniems. Da
bartinė demokratų valdžia 
kožnai bei vienai draugijai 
vieną kartą į metus leidžia 
pikniką laikyti State Fair 
Ground trobesyje. Tas irgi 
pagirtinas darbas, kas mato ir 
supranta skirtumą tarp bu
vusių valdžių praeityje ir da
bar. Privežta galybės gražių 
gyvulių, karvių, bulių, tely
čių, avių, ožkų, kiaulių, ar
klių, sparnuočių paukščių, vi-

> sokios rūšies, tik klega, čiul- 
t ba, gieda visokiais balsais,

net ausis užtrenkia savo me
lodijomis. Žuvų visokių—di
delių, ilgų, plačių ir mažų. 
Čerapokų visokių matyt skir
tingos veislės: tai juodas bei 
raibas: varlių, žalių ir gelsvų 
bei kitokių. Gyvačių visokių 
—net ir šlykštu žiūrint. Ogi 
žvėrelių visokiais vardais ir 
visi vieni nuo kitų skirtingi, 
surankioti iš plačios Amerikos 
ir iš kitur. O svietelio pilni 
trobesiai, tik eina, kruta, žiū
ri; it jūra banguoja. Kiek 
čia grožybės moterų darbo 
rankomis sutverta — siuvinių, 
mezginių, gražiausių, tik 
marguliuoja; lovų, stalų ir ki- 

I » tokių užtiesalų; krepšių, žie
biu ir kitokių margumynų.

Mašinų naujausių išradimų 
tik kruta, bilda, su elektros 
gyvybe rodo ką gali padirbt, 
padaryt ir kaip vigadą turėt. 
Ak, daug vargdienių negali 
tos lengvatos tinkamos sau 
įgyti. Ūkininkų bei miesto 
gyventojų, bedarbis ar mažai 
uždirbantis tuo negali pasi
naudoti. ši sistema mat yra 
turčių rankose, o ne visuome
nės.

Muzėjaus bei kultūros sky
rius parodo, kokios ligos už
puola gyvulius ir kaip vei
siasi visoki parazitai, tai odo- 

y je, nosyse ar akių vokuose.
> Parodo naminę katę, kaip 

vištukus ir net didelį paukštį 
ar vištą pasigauna ir sunai
kina . Per metus viščiukų bei 
paukščių milionus sunaikina. 
Pasako, kad kačių nereikėtų 
mylėt arba auklėt. Tai esą 
niekam vertas sutvėrimas. O 
kačių mylėtojai sako, kad ka
tes peles ar žiurkes gaudo. 
Ant lygios vietos, tiesa, gera 
katė pagauna tuos sutvėri
mus, o su slastukais gali vi
sas peles bei žiurkes išgau- 
dyt ir katei neprieinamose 
vietose. Paukščiai daro daug 
naudos naikindami visokį gy
vį, brudą, nuo medžių girio
se, soduose ir daržuose.

Modelis parodo valstijos li- 
f gonbučius, pataisos namus 

bei kalėjimus ar kareivių su
žeistų ir pasenusių užlaiky
mo vietas. Taip gražiai pa
dirbti/ maži trobesiai, kiek 
katras turi aukštų. Kožnas 
savo vietoj stovi. Jeigu esi 
matęs tas vietas, tai tau ir 
perstato it būtum toj pačioj 
vietoj ir regi viską gyvai.

Los Angeles miestas Cali- 
fornijoj su savo gražiais na
mais, sodais ir laukų planta
cijomis irgi gražiai atvaizdi
na ant palų ir laiko savo sky- 

• rių kas metai mūsų mieste 
per parodą, išstato visokius 
vaisius.

C . Vertelgos, iš toli ir arti,

garsina ‘kožnas savo tavorą 
ar išdirbystę. Fordas rodė 
krutamus paveikslus už dyką 
—visą savo išdirbystę, fabri
kus, gumos plantacijas ir aiš
kino, kiek medžiagos pagami
na ir kiek darbo žmonių dir
ba Fordo pramonėj.

Parodė New Yorko Pasau
linę Parodą ir Fordo 7 akrų 
vietą, kur randasi pasaulinėj 
parodoj. Parodė daug įdo
mių vietų, bet Sovietų Pavi
ljono nerodė.

Svietelio pilnas miestas bu
vo, net nekuriomis gatvėmis 
vargu ir praeit buvo galima.

Pašaliniai žmonės, nepertoli 
nuo fėrų gyvenanti, buvo di
deliame sukrutime ir darė 
centą-kitą bei dolerį biznio 
iš karų parkinimo ar lovų su 
kambariu randavimo. Malo
nu buvo doleris kitas su
griebt, ypač tiems, kas ne
dirba, o gyvent turi.

—o—
Daug darbo žmonių atlei

džia iš WPA darbų; kas dir
bo tuos darbus ir gavo atleist, 
aimanuoja, kas bus ir kaip 
reikės gyvent. Pašalinių dar
bų nėra ir negalima gaut. 
Pašalpos irgi nenori duoti. 
Toki keikia savo likimą ir 
valdininkus, kad ir demokra
tus; girdi, grįšiu ir vėl prie 

i republikonų ateinančiais rin
kimais (1940 m.). Aš paste
biu, kad buvusi Ilooverio val
džia buvo daug prastesnė. Ar 
jau pamiršote Ilooverio val
džia? A. Čekanauskas, t

Francijos Premjeras 
Daladier Žada “Visu

Partijų” Valdžią
P a r y ž i us. — Francijos 

premjeras Daladier rengia
si perbudavot ministerių 
kabinetą taip, kad “beveik 
visų” partijų atstovai būtų 
tame kabinete. Tai būsian
ti “tautines vienybes val
džia.”

Nėra nurodymų, ar Da
ladier žada kviest ir komu
nistus į tą valdžią.

Roma. — Pranešama, jog 
Mussolinis susiraukęs, kad 
prezid. Rooseveltas atsišau
kė į Italijos karalių, o ne į 
Mussolinį dėl taikos.

L fC E N S ES 
NOTICE is hereby «iven that License No. 
EB 1041 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 357 
Pulaski St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS BENINATI 
357 Pulaski St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-10157 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2307 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

BETTINA MACRI JULIAN 
2307 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4819 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Ejection 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to he consumed off the premises.

HENRY KAEHLER 
487—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 3193 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2313 Tilden Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KLAUS DROGE
2313 Tilden Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5263 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1845 Coney Island Ave-, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises

MICHAEL HUDYMA
1815 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4683 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
539 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE GROSSHOLTZ
539 Central Ave. \ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
218-220 Winthrop St.', Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL GIBNEY 
218-220 Winthrop St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3078 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128—9th > St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GIOVANI VIOLA
128—-9th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4997 has been issued to the undersigned 
to- sell beer., at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7617—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK TREGDE
7617—13th Ave. Brooklyn, N. Y.

Wilkes-Barre, Pa. ir atimta iš jųj,ų pinigai. To
kiais darbais 
siima jauni žmdnės.

Sužinojęs.

augiausia už- Lietuviy Restaurantas 
BAR ir GRILL

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

progos darbas 
asmenys, pri- 

to bedarbių 
sudaro daug

Visko po Biskj iš Mūšy Miesto
šiame Luzerne apskrityj be

darbių skaičius dar vis auga, 
ažuot mažėti. Pagal praneši
mą iš pašalpos stoties, su 
rugpjūčio 12 dieną buvo už- 
rekorduota 1,172 nauji pa
šai pgaviai. šiame apskrityj 
pirmiau buvo ant pašalpos ga
linčių dirbt bedarbių, kuriems 
nėra jokios 
gaut, 17,269 
skaitant prie 
šeimynas, kas
didesnį skaičių—62,269 ypa- 
tas, ir šių- žmonių gyvybės pa
laikymas valstijai atsieina 
$147,213.30 per savaitę.

Aukštesnėj dalyj Wilkes- 
Barrės, Parsons ir Miners 
Mills, buvo vedama smarki 
kova bedarbių tėvų prieš mo
kyklų direktorius. Iš Parsons 
ir Miners Mills mokiniai, lan
kanti aukštesnę mokyklą, tu
rėjo mokėt už transportaciją 
pasiekt mokyklas centre mies
to. Bet dabar tų miestelių gy
ventojai, daugiausia bedar
biai, gerai susiorganizavę, 
grasina pikietu ir streiku pri
versti valdžią 
transportaciją,
klos prasidės. Šioje jų kovo
je ėmė dalyvumą ir kitų tau
tybių kunigai, tik jau ne lie
tuviai ir lenkai, šiems nerūpi, 
kaip bedarbių šeimyna tūri 
gyventi; jiems tik rūpi, kad 
tik daugiau iš jųjų pinigų iš
gauti.

Šioje apylinkėje daug buvo 
visokių apiplėšimų krautuvių 
ir kitokių įstaigų, taipgi pa
daryta keletas užpuolimų ant 
praeivių gatvėse dienos laiku

duot vaikams 
kada moky-

SALE
MTTEIM-I£n»IMG HQM ACTJVg

WBOSEBSUm
riHtr inviirun

50 PIECE SERVICE FOR EIGHT 
. $2925

Open Stock Price $58.69

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

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to. „

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Avės.
Tel.: Stagg 2-2178 

EKSPERTAI taisyme

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

Amerikiečiai ir Anglijos 
piliečiai daugmeniškai bėga 
namo iš Vokietijos, Danzi- 
go ir Lenkijos, bijodami 
karo.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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.

ILiquor#

Gaminam valgius ir 
t u r im c Amerikos 
išdirbiino ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

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 KASMOCIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam

PUIKUS PAIKAS PIKNIKAM LAIKYTI

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
J|L 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

NOTARY 
PUBLIC

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone
EVergreen 8-1090

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
O (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.

Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus

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

Open Day and Night 
r»

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

v»rca»“s STEAMBOAT INN Gr“‘'^™isi6
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

FRANK DOMIKA1TIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name 

4*
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.

S
 Chroniškos Ligos Gydomos 

KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE
MORRHOID AI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MĖŠ
LAS ARNES NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės į Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 
stovį be jokios jum prievolės. Daromi Kraujo ir 
Šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgalią. ‘IŠTYRIMAS DOVANAI

T (Praktikuojąs jau
UIk. JLa 1O 27 Metus)

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

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS GENTS’ DAYS

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

Wed., Thurs., Frl., Sat. and 
Sun. all day and night

'f MPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y«
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

i 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 skaniausiu 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake^ 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj Ir kaina*.

VARPAS BAKERY 3642 Stagg Street Brooklyn. N. Y.

SKELBKITES “LAISVĖJE”
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Balsavimus

SOVIETAI SULAUŽĖ BERLYNO-ROMOS-TOKIO 
AŠJ, SAKO CLARENCE HATHAWAY

Tarp Lietuvių Klasiškas Koncertas

Penktadienio vakare įvyko 
Brooklyno komunistų susirin
kimas. Erdvi Livingston sve
tainė prisikimšo kupinai ir 
šimtai negalėdami įtilpti grįžo 
namo. Dalyvavo virš 2,000 
žmonių. 

k ; t
Susirinkimas buvo pakilu

siame ūpe. “Daily Workerio” 
redaktoriui Hathaway atėjus 
ant platformos kalbėti, visa 
publika sustojo ir entuziastin
gai jį sveikino.

Hathaway kalba buvo apie 
dabartinę pasaulinę padėtį. 
Daugiausia laiko jis pašven
tė aiškinimui Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos nepuolimo 
sutarties ir jos pasėkų. Labai 
storai jis pažymėjo, kad toji 
sutartis dabar jau sulaužė 
Berlyno-Komos-Tokio ašį. Tai 
didelis taikai laimėjimas. Tai 
smūgis fašistiniam agreso
riam .

“Daily Worker’’ redakto
rius nurodinėjo, kad ponas 
Chamberlainas su Daladieriu 
visokiais būdais pataikauda
mi* agresoriams bandė tą ašį 
palaužti. Tokia politika pri
vedė prie to, kad fašistiniai 
agresoriai dar labiau įsipenė
jo ir didesnius apetitus gavo. 
Jie prarijo Mandžuriia, Ethi
opia, Ispanija, 'Austrija, če- 
choslovakiją, Klaipėda ir da
bar nori suryti Lenkiją. An- 
tikominterno ašis sutvirtėio. 
Bet atėjo laikas, kuomet So
vietai vienu pasimojimu su
laužė tą ašj ir svkiu uždavė 
Chamberlaino politikai smūgi.

Hathaway toliau aiškino, 
kad minimas sutarties nasira- 
švmas nėra jokia Sovietu po
litikos atmaina. Jisai citavo 
žymiųjų Sovietu, vadu pareiš
kimus. visada pasisakančius 
už taikos ir nepuolimo sutar
tis vienokio! ar kitokioj for
moj. Tai tokia Sovietu poli
tika nuo nat 1917 metu. Tai 
T enino politika, kurta dabar 
Stalinas ir kiti Soviet’! vadai 
gvveniman v^kdo. Sovietai 
yra padarę tokias sutartis su 
įh~- —

visa eile kitų valstybių. Jie 
buvo padarę sutartį su Vokie
tija 1926 m., atnaujinę 1931 
ir dabar vėl panaujino.

Amerikos komunistai, už- 
girdami sutartį, kaipo gerą 
taikos įrankį, taipgi nepamai
no savo politikos. Jie ir to
liau ves griežtą kovą prieš 
fašistus ir visus reakcininkus, 
budavos bendrą demokratinį 
frontą.

Susirinkimas užgyrė Hatha
way išdėstytą poziciją.

ReP.
............. ——■■■■ ■■ *

“Daily Workerj” Dabar
Visi Gaudo

Pirmą dieną po paskelbimo 
Sovietų-Vokiečių sutarties an
gliškas darbininkų dienraštis 
“Daily Worker” buvo gaudo
mas, kaip kokia didžiausia re
tenybė ir jo greit pritrūko ant 
visų standų. Paskiau jo lei
dėjai pranešė, kad buvo 
spausdinta 15,000 ekstra ko
pijų ir prižadėjo, kad jie 
spausdins kur kas daugiau ki
tomis dienomis.

Tačiau penktadienį ir vėl jis 
dingo nuo standų anksti, iš
pirko. To pasekmėj matėsi 
prie namų ir ant gatvių kam
pų grupės žmonių skaitant 
viena laikraštį. Tai buvo 
“Daily Workeris.” Ir taip yra 
dėlto, kad žmonės žino, jog 
rimtuose klausimuose teisingą 
atsakyma ras tik “D. W.”, ne 
kapitalistiniuose didlapiuose.

J. Jurginis Sugrįžo 
Brooldynan

J. Jurginis, iš Lietuvos at
vykęs žurnalistas, sugrįžo 
Brooklynan iš Michigan vals
tijos, kur jis ilgokai svečia
vosi pas savo dėdę Detroite, 
taipgi aplankė eilę tos apy
linkės lietuvių kolonijų. įskai
tant Chicagą. Pirm išvyksiant 
Europon dar žadėjo lankytis 
Naujosios Anglijos tūlose ko
lonijose. Rep.

t: ~.... —b

J. šniras, turėjęs biznį 
Brooklyne, išvyko Detroitan 
apsigyventi ir ten jau turi už
eigą.

—o—
Newarkieciu M. Dobinių 

šeima atsikėlė gyventi Brook
lyne, nes didesnė pusė šeimos, 
tėvas ir sūnus, jau gerokas 
laikas dirba Brooklyne, ten 
gyventi pasidarė pertoli. Ka
dangi visą šeima yra veikli, 
tad jų persikėlimas čion 
brooklyniečiams yra laimėji
mu, o newarkieciai draugai 
turės patys daugiau padirbė
ti arba naujų spėkų gauti.

—o—

Bušai į Philadelphia
Bušai j 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.

C. 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 bučemėje, 339 Berri- 

man St., pas P. Bieliauską, W. Baltrušaitį, M. Misevičie
nę, A. Bieliauskienę, A. Butkąuską 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.

---------------------------------------------—---- ---------------------------------------------E)

Pas maspethietę Pakulienę 
lankėsi jos sesutė ir švoge- 
ris Balčiūnai su sūnumi iš 
Montreal, Canada.

—o—
Ridgewoodieciu P. ir O. 

Višniauskų dukrelę Elenutę 
patiko nelaimė, pajūryje kris
dama ant smėlio sunkiai su
sižeidė ranką. Linkim laimin
gai pasveikti!

—o—
Brooklyniečiuose svečiavosi 

baltimoriečiai V. ir E. Krikš
čiūnai, atvykę pamatyti Pa
saulio Parodą.

—°“ \
“Pasišventę vaikai,” sako 

svečias, atvykęs Pas. Parodos 
pamatyt ir pataikęs atsilankyt 
“Laisvės” salėn laike Aido 
Choro pamokų. Tikra tiesa. 
Kada kiti ramiai sėdėdami 
prakaitą braukia, choriečiai 
lavinasi, kad galėtų suteikt 
organizacijoms programas. 
Jie taip pat ruošiasi persta- 
tyt operetę “Baudžiavos Nuo
takos.” sykiu su Liet. Liau
dies Teatru.

—o—
Brooklyniečiuose svečiuoja

si A. Vasiliauskas, aviacijos 
inžinierius, gimęs ir augės A- 
merikoj, mokinęsis Europoj.

—o—
Moterų Seimo pirmosios 

kregždės — delegatės — Sa- 
kalienė. S. Willis ir A^ Joni
kienė jau esančios kelyje i rv- 
tus. kain praneša chicagiečiai. 
Vėliau laukiama didesnio bū
rio viešnių-delegačių, viso 
apie 20.

Su šimtais viešnių ir svečiu 
susieiti geriausia proga bus 
motėm šeiminiame bankiete. 
kuris ivvks rugsėio 9. Central 
Palace salėse, 16-18‘Manhat
tan Avė.

—o—
Lietuviu jaunuoliu grunė 

išėjo laimėtniais tautini” kos
tiumu kontesto Pasaulio Paro
doj rugpjūčio 23-čią .

—o—
Suerižo i§ kelionės no J. V. 

didmiesčius dr. J. Kaškelis ir 
Alb. Briedis. Lietuvos versli
ninku prunes vadai. Mana 
grįžt Lietuvon rugsėio mėn.

—o—
Moterų Seimo laiku, pra

dedant rugsėio 6-ta. Brooklv- 
no Muzėiuie bus išstatyta pa
rodai įvairūs motoru ranku 
darbai — audiniai, siuviniai, 
mezginiai ir kt.. taipgi kul
tūros darbai — knvgos ir kit
kas. Dirbiniai susiusią iš įvai
riu Amerikos vietų. Kviečia 
visus-visas pamatyt juos. Įžan
ga nemokama.

—o—
Pereita savaite iš Lietuvos 

atvyko n-les M. Tumaitė ir 
M. Alševičiūtė. Pamatvs Pas. 
Paroda ir susipažins s’i Ame
rikos lietuviais. ž. R.

PasivaŽinėiimas kitu lėšo- ♦ 
uždarė A. ir

T aPuma už grotu no $5.000 
Lankiomis.* Jie nasiimdave 
r votim a mašina ir važinėdavo 
I*oi būdavo gaso, paskui pa- 
likdavę bile kur.

Moterų ruošiamas koncer
tas, kuris įvyks rugsėjo mė
nesio devintą, keturiose po 
pietų, Brooklyn© Muzėjuje, 
bus tikra naujanybė, nes pir
mu kart tokis koncertas bus 
duodama nemokamai. Kon
certą ruošia Moterų Seimo 
Sušaukimui Komitetas, pager
bimui suvažiavusių iš įvairių 
šalies kampų atstovių.

Programa koncerto bus 
įvairi: Sietyno Choras iš New- 
arko, Šalinaitės vadovybėj, vi
są vasarą ruošiasi pasirodyti 
su nauja Paul Whitmano kan
tata “Aš girdžiu Ameriką 
Dainuojant.” Apart paties 
choro, kantatos pildyme da
lyvaus Birūta Ramoškaitė iš 
Hartford, Conn., kuri jau ke
lis kart dainavo Hartfordo 
Philarmonikos suruoštuose 
koncertuose. Bus ir daugiau 
žymių artistų.

Kviečia Rengėjos.

Baldwin? Išteisino
Brooklyno distrikto proku- 

ro padėjėją Alexander R. 
Baldwin “džiūrė” išteisino 
nuosprendžiu “nekaltas.” Jis 
buvo kaltinamas priėmus $800 
kyšių už apsaugą Isadore Juf- 
fes kailių rakete.

Sulyg “džiūrės” nuospren
džio, Baldwin turįs būt su
grąžintas darban su pilna al
ga už laiką, kuriuo jis buvo 
suspenduotas iš darbo dėl 
kaltinimų.

Byla tęsėsi 6 savaites., ši 
jau antra tokia byla, pasibai
gusi išteisinimu kaltinamojo. 
Seniau buvo 4 įkaitintas ap
skričio teisėjas George W. 
Martin, kaltintas paėmimu 
$1,000 kyšiu iš aborciju rake- 
to. Jis irgi buvo išteisintas. 
Bylas buvo užvedęs, kaltini
mus iškėlęs John Harlan A- 
men, kuris yra specialiai pa
skirtas tyrinėti ir naikinti kri- 
minalybes, taipgi suktybes 
Brooklyno teisdarybėj.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą penktadieni lankėsi 

“Laisvėj” čikagietė Stepaniia 
Dausienė su dukrele . Ji 
Brooklyne svečiavosi pas sa
vo gimines Laukus ir čerka. 
Brooklyne išbuvo porą savai
čių.

G. Casanova, 18 mėnesiu, 
paliktas 11 metu mergaitės 
globoj, nukrito nuo gaisrinių 
laiptu, 1701 Madison Ave., 
N. Y., ir užsimušė.
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi. ;

NERIZIKUOKIT! Išmokit
tas ligas pažinti ir nuo jų ap

sisaugoti.
AIŠKIOS lr teisingos žinios apie 

sifili, gonorėją Ir kitas lyties l|gas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ilgas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bal- 
SlflS llgRS.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
-—$ 1.25c.)

ĮDEKITE | konvertą popierini do
leri ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS

z 46 Ten Eyck St., 
BROOKLYN, N. Y.

Si knyga yra Ir “Laisvės” knygyne. 
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Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba pravedė darbininkų 
balsavimus pasirinkimui uni
jos E. Bliss Co. šapoje, 43rd 
St. ir 2nd Avė., Brooklyne. 
Nubalsavo prisidėt prie Radio 
and Machine Workers Uni
jos Lokalo 475-to, CIO. Už 
uniją pasisakė 386, prieš pri
klausymą bent kokiai unijai 
balsavo 73.

Firma turi tris šapas ki
tuose miestuose. 

—i---------

Reikalinga Nakvynių
Tik pora savaičių liko iki 

Lietuvių Moterų Seimo. Kol 
kas dar neturime pakanka
mai nakvynių Seimo atsto
vėms.

Jei kas galite priimti apsi
nakvoti vieną ar daugiau at
stovių, prašom pranešti Sei
mo Komiteto narėms arba 
Nakvynių Parūpinimo Komisi
jai, A. Depsienei arba O. Vi- 
sockienei. Taipgi galima pa- 
skarpbinti “Laisves” ofisui, 
STAGG 2-3878, ir prašyti d. 
Kavaliauskaitės užrašyt jūsų 
pranešimą.

K i e k v i e nas miestas *>• 
miestelis turi ka nors su
rengti “T^aifsvės” naudai.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, šiluma, garadžius, ir visos pri
vilegijos naudotis bendrais kamba
riais šeimoje. Pageidauju, kad atsi
kreiptų 2 vyrai arba pora, kad ir 
su vaikučiu, 130-06 Lefferts Blvd., 
Ozone Park. Busas priveža prie pat 
durų. Atsikreipkite vakarais nuo 6 
vai., o šeštadienį ir sekmadienį bile 
kada rasite namie. 4200-202)
“ 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, beveragęs and grocer's sundries 
of every class, and for machinery for 
preparing displaying'and or vending 
same. (192-209)

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 

f"' 1 •' J. qi

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
į----------------------------------------- a----g.

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 Barberini

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

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
naujus 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 Marlon St., kamp. Broadway 
Ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way Ir Chauncey stočių BMTLine,

1 BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore 5-6191

S

I

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

2 
E

S 
5

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

iini Www tnr

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

LietuviŲ Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ 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.

Telefoną* EVergreen 7-1661

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvu 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..

Siūtai ar O verkautai vertės $22.50, dabar..

$14.50
$16.50
$18.50Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar..

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuve

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673




