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Ką J0 į Tai Pasakysit?
Jis Veidmainys.
Intelektualai į SSSR.
Jau Atvažiuoja.

Rašo R. Mizara.

Maskva yra girdėjusi,

i

kad tasai senas Londono iš
davikas Chamberlainas ža
da Danzigą išmainyti ant 
Lietuvos. Jis tariasi su 
Hitleriu ir mano, kad Len
kija sutiks atiduoti Vokie
tijai Danzigą ir Koridorių, 
o už tai grąžon gauti Lie
tuvą.

Kad tokį siūlymą Cham
berlainas gali daryti, visai 
natūralu. Kas gi jam, jei 
dar viena Europos tauta 
nustos savo nepriklausomy
bės.

* # *

Jūs man galit sakyti, ką 
tik norit, bet aš, skaityda
mas Chamberlaino kalbas, 
sakytas parlamentui, neti
kiu nei vienu jo žodžiu! Jos 
yra veidmainingos. Jos sa
komos tik žmonėms akis ap
mulkinti. Savo širdy Cham
berlainas nori ne nazišką 
Vokietiją sumušti, bet ją 
sustiprinti.

Atsižiūrint į tai, ar sąži
ningas žmogus gali kaltinti 
Sovietų Sąjungą, kam ji 
pastūmė šalin pardavikišką 
Chamberlaino politiką?

Na, ir jeigu Chamberlai- 
nui, Hitleriui ir Beckui pa
vyks Lietuvą atiduoti Len
kijai. Ką tuomet sakys lie
tuviški Chamberlaino gar
bintojai? Ką sakys “Nau
jienos,” kurios Chamberlai- 
ną į padanges kelia kaipo 
demokratą? ,

♦ * * i
Atsiminkit šiuos J.. Sta

lino žodžius, sakytus 18-ta- 
jam SSSR Komunistų Par
tijos kongrese:

“Mes remiame tautas, 
kurios yra agresijų auko
mis ir kovojame už jųjų ne
priklausomybę.”

Nereikia nei aiškinti, kad 
Sovietai rems kiekvieną 
tautą, kurią agresoriai už
puls ir kuri bandys save 
gintis. Tos tautos, kuri ne- 
sigins, kuri vergiškai pasi
duos agresoriui, aišku, nie
kas ginti negali, tad nega
lės ir Sovietai.

* * *
Šiemet į Sovietų Sąjungą 

važiuoja daug intelektualų. 
Štai rašytojas Petras Cvir
ka dabar vieši Sovietų Są
jungoj. Važiuoja į Sovietų 
Sąjungą ir žymusis Lietu
vos klasikas, prof. Vincas 
Mickevičius-Krėvė. O rašy
toja Stasė Vaineikienė, ne
galėdama pataisyti savo 
sveikatos Lietuvoj, išvyko į 
Sovietų Sąjungą.

Tai džiuginąs reiškinys! 
Juo daugiau intelektualų 
ir šiaip žmonių pamatys So
vietų Sąjungą, juo greičiau 
užsimegs stipresni ir drau
giškesni santykiai tarpe 
abiejų kraštų.

♦ * *
Jau pradėjo atvykdinėti 

delegatės į Amerikos Lie
tuvių Moterų Seimą, kuris 
Tasidės gale kitos savaitės.
trodo, kad šis seimas bus 
delis ir įdomus.
Jei dar yra lietuvių ko
pijų, kurios neišrinko sa- 
v atstovių arba delegačių, 
ti turi kuoveikiausiai jas 
i

'iuvus pastoliui prie bil- 
dii\, Long Island City, du 
da>iinkai nukrito 15 pėdų 
ir įlaužė kojų riešelius.
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Anglija Nebesitrauksianti Prieš Hitlerį; “ANTROJO MUNICHO” AUKA GALI BUT Hitleris Pastatė Anglijai, Francijai ir Len- 
Seimas Užgyrė Chamberlaino Politiką NE LENKIJOS, BET LIETUVOS NEPR1- kijai Naujus ir Didesnius Reikalavimus
Londonas. — Premjeras 

Chamberlain raportavo 
parlamentui savo kabineto 
žygius dėl susidariusio kri- 
zio. Jis sakė, kad kabinetas 
yra griežtai nusistatęs ne
benusileisti Vokietijai ir 
kad parėmimui to nusista
tymo jau esą padaryta vi
sa eilė militarinio pasiruo
šimo žygių.

P a r 1 a mentas diskusavo 
Chamberlaino pareiškimą. 
Už opoziciją kalbėjo dar- 
bietis Greenwood ir pareiš
kė, kad Darbo Partija re
mia dabartinę kabineto po
litiką ir pritaria nusistaty
mui nenusileisti Hitleriui.

Už liberalus kalbėjo Sin
clair, pareikšdamas tą patį 
pritarimą. Kalbėjo ir Ko
munistų Partijos atstovas 
drg. Gallacher. Jis irgi pa
reiškė, kad nereikia daryti 
Hitleriui jokių nusileidimų. 
Be to, jis pasiūlė, kad An
glijos parlamentas tuojau

Neišleis Naziij Vado
Washington. — Dies ko

mitetas įsakė visų uostų 
viršininkams neduoti leidi
mo vokiečių nazių “fiure
riui” Fritz Kuhn išvažiuoti 
iš Amerikos. Mat, eina gan
dai, kad Kuhn yra pasiruo
šęs lėkti pas Hitlerį del pa
sitarimo.

HITLERIS TARSIS, JEIGU BUS IŠ ANK
STO IŠPILDYTI JO REIKALAVIMAI

Gb---------------------------
Londonas. — Pagaliau 

Anglijos valdžia gavo nuo 
Hitlerio atsakymą dėl de
rybų Danzigo reikalu. Nors 
pats atsakymas tebėra ne
paskelbtas, laikomas slap
tybėje, tačiau jau tiek žino
ma, kad Hitleris sutinkąs 
eiti į derybas, bet jis turi 
gauti iš anksto užtikrinimą, 
kad jo pastatyti reikalavi
mai Lenkijai bus priimti ir 
išpildyti.

Hitleris vėl grūmojąs ka
ru, jeigu Lenkija nenusileis
tų. Jis pakartojus reikalavi
mą, kad Anglija turinti 
liautis rėmus Lenkiją šitam 
krizyje, idant jis su ja 
(Lenkija) galėtų apsidirbti. 
Iš savo pusės, Anglijos val
džia tebesilaikanti savo po
litikos visais būdais palai
kyti lenkus, jeigu ant jų 
būtų padarytas užpuolimas.

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus XII įšventino du afri
kiečiu negru į vyskupus. 
Tai skaitoma dideliu ir 
svarbiu įvykiu katalikų 
bažnyčioj. Tuomi popiežius

pasiųstų į Sovietų Sąjungą 
taikos komisiją ir dėtų pa
stangas gauti Sovietų Są
jungą į susitarimą.

Parlamentas užgyrė 
Chamberlaino kabineto da
bartinę politiką.

Atleis Vokiečius, o 
Samdys Amerikonus
C. I. O. jūrininkų unija 

privertė Panama Transport 
kompaniją atleisti nuo sa
vo laivų vokiečius ir samdy
ti amerikonus darbininkus. 
Kadangi vokiečiai dirbdavo 
už mažesnes algas, tai kom
panija savo darbininkus su- 
sirekrutuodavo Vokietijoje.

Chiniečiai Nuveikė/

Japonus
Chungking. — Rytinėje 

dalyje Shansi provincijos 
chiniečiai skaudžiai suplie
kė japonus ir išgrūdo iš tos 
teritorijos. Du skaitlingi 
japonų armijos būriai tebe
si traukia prieš pergalin
gus chiniečius. Vienas bū
rys susideda iš 3,000 ka
reivių.

Mūšiuose krito apie 1,000 
japonų.

Mirė Drg. Ab. Markoff
New York. — Antradienį 

po pietų Pennsylvanijos sto
tyje staiga širdies liga mirė 
drg. Abraham Markoff, 
Darbininkų Mokyklos di
rektorius, žymus ir nenuils
tantis Komunistų Partijos 
veikėjas. Jo pasirįžimu ir 
pastangomis ir tapo išauk
lėta šita didelė darbininkiš
kos apšvietos įstaiga.

Markoff mirė sulaukęs 
52 metų. Dirbo beveik iki 
paskutinės dienos. Gydyto
jai įsakė tuojau pailsėti, 
nes jo sveikata eina pras
tyn. Ir drg. Markoff važia
vo į Atlantic City pailsėti. 
Bet mirtis nutraukė gyvy
bės siūlą.

Komunistų Partija ir 
darbininkų judėjimas nete
ko ištikimo ir energingo 
kovotojo.

parodąs pasmerkimą fašis
tų skleidžiamos rasinės pir
menybės filosofijos. ;

KLAUSOMYBE, JEI SUOKALBIS ĮVYKS
Labai baisios ir pavojin

gos žinios ateina iš Euro
pos. Amerikos laikraščiai ir 
radio kalbėtojai išsireiškia 
baimę, kad Anglija, Vo
kietija ir Lenkija gali su
sitarti Lietuvos nepriklau
somybės kaštais. Taip spė
jama ir Maskvoje, pasak 
New York “Timeso” kores
pondento Gedye.

Manoma, kad Anglija ga
li pasiūlyti Lenkijai atiduo
ti Hitleriui Danzigą ir Ko
ridorių, bet už tai jai bus

. j"    — ■ ------------------

Žinios iš Lietuvos
Didelis Gaisras

Kaunas. — Rugpjūčio 16 
d. kilo didelis gaisras Kęs
tučio gatvėje po num. 51. 
Sudegė r ■ Intriligatoriaus 
lentpjūvė.

Sudegė Gargždų Miestelis
Kaunas. — Rugpiučio 16 

naktį sudegė Gargždų mies
telis, kuris randasi pačiame 
Lietuvos-Klaipėdos krašto 
pasienyje ant Minijos kran
to. Miestelis turi 3 tūkstan
čius gyventojų. Gaisrą ge
sinti pribuvo Klaipėdos ir 
Kretingos u g niagesiai. 
Spėjama, kad sudegė apie 
du šimtai trobesių. Labai 
daug žmonių tapo be pas
togių.

Sunkvežimio Katastrofa
Panevėžys. —- Rugpiūčio 

16 d. apie 1 vai. naktį Ute
nos apskr., važiuojant Pa
nevėžio darbo rūmų eks
kursijai, susidedančiai iš 
40 asmenų, atsitiko vežusio 
keleivius sunkvežimio ka
tastrofa.

Sunkiai sužeistų nėra, ta
čiau lengvai sužeistų daug, 
kurių tarpe ir Panevėžio 
darbo rūmų kultūrklubo

N. Y. Valstijos Senato 
Specialė Sesija

Albany, N. Y. — Guber
natorius Lehman šaukia 
valstijos senato specialį su
sirinkimą, kuriam jis pasiū
lys išmesti iš vietos Brook- 
lyno teisėją Martin. Mat, 
Martin tapo sugautas viso
kiose suktybėse, bet geruo
ju nerezignuoja iš tos vie
tos.

Chicago, Ill. — Tarpe 
37th St. ir South Parkway 
oficialiai pradėtas darbas 
prie didžiulio federalės val
džios projekto. Bus pasta
tyta daug apartmentinių 
namų.

atiduota visa Lietuva. Va
dinasi, “antrojo Municho” 
auka gali būti ne Lenkija, 
bet Lietuva.

Tokios žinios negali būti 
be jokio pamato. Juk jau 
senai kalbama, kad Angli
jos valdžia- nepaiso mažy
tės Lietuvos likimo ir jeigu 
jai pavyktų užganėdinti 
Hitlerį paaukojimu Lietu- 
tuvos n e p r i k 1 ausomybės, 
tai, aišku, jinai tokį žygį 
tuojau padarytų.

ved. Tervydis. Dvi moteriš
kės sunkvežimiui virstant 
buvo nublokštos į šalį, ta
čiau laimingai, nė viena pa- 
vojihgiau nesusižeidė, kitų 
suplėšyti drabužiai, kuriuos 
iš dalies sunkvežimis virs
damas užgulė ir kol visi iš 
apačios buvo ištraukti, pra
ėjo kuris laikas.

•Iš Utenos buvo pristaty
tas kitas sunkvežimis, kuris 
8 vai. ryto ekskursantus 
parvežė namo.

Rooseveltas Vėl Apkal
tino Jungtinių Vals

tijų Kongresą
Washington. — Spaudos 

r e p o r teriams prezidentas 
Rooseveltas labai aštriai 
pasmerkė Jungtinių Valsti
jų Kongreso daugumą, ku
ri atmetė jo pasiūlymą pa
keisti taip vadinamą “ne- 
itralumo” įstatymą. Roose
veltas sako, kad šis Kon
greso elgęsis padrąsino fa
šistinius agresorius ir pri
sidėjo prie sudarymo da
bartinės kritiškos padėties 
visam pasaulyje.

Kratė Vokiečių Laivą, Su
laikė 19 Nazių Agentų

New York, N. Y. — Vo- 
kiečių laivas Bremen bandė 
greitai apleisti Ameriką, 
bet nepavyko. Federalės 
valdžios agentai padarė lai
ve kratą ir sulaikė devynio
lika nazių agentų. Kaltini
mai prieš juos dar nepa
skelbti.

Berlynas. — Pats Hitleris 
pradėjęs mažiau valgyti, 
idant sutaupius maisto dėl 
karo. Taip bent džiaugiasi 
fašistinė spauda, kuri ragi
na vokiečius suveržti dir
žus ir ruoštis prie karo.

Londonas. — Sakoma, 
kad Hitleris savo notoje 
Anglijai iškelia dar naujų 
reikalavimų prieš Lenkiją. 
Jis nebepasitenkina atida
vimu Vokietijai Danzigo ir 
Koridoriaus, bet reikalauja

Tarptautinei Prekybai 
Kenkia Baimė Karo
I

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Komercijos 
Departmentas raportuoja, 
kad naujo karo baimė labai 
skaudžiai atsiliepė į tarp
tautinę prekybą. Prekyba 
visur labai sumažėjo ir tas 
padidina viešpataujantį 
ekonominį krizį.

Sovietai Sustiprino Sa
vo Vakarinį Frontą
Maskva.— Užsienio spau

doj buvo paskelbta, būk So
vietų valdžia ištraukus nuo 
savo vakarinio rubežiaus 
200,000 kareivių ir pasiun
tus juos į Tolimuosius Ry
tus. Dabar Sovietinė žinių; 
agentūra “Tass” griežtai 
užginčija šiuos gandus. Sa
ko, “kaip tik priešingai, iš 
priežasties dabartinės padė
ties Rytų Europoje ir gali
mybės netikėtų įvykių, So
vietinė militarinė komanda 
dar sudrūtino savo spėkas 
vakariniam parubežyje.”

Tarp kitko, sakoma, So
vietai bijos, kad Anglija, 
Vokietija ir Lenkija susi
tars ir pasmaugs Lietuvos 
nepriklausomybę. O Sovie
tų Sąjunga visuomet buvo 
ir tebėra labai susirūpinus 
išlaikymu Lietuvos nepri
klausomybės.

Manchester, N. H. — 
Skaudžioje automobilio ne^ 
laimėje tapo kritiškai su
žeisti du sūnūs Jungtinių 
Valstijų prokuroro Murphy. 
Jaunuoliai kovoja su mir- 
čia, o tėvas sėdi prie jų li
goninėj. Net aštuoni gydy
tojai bando jaunuolius iš-, 
gelbėti.

. Cragsmoor, N. Y. — čio
nai prie episkopalų bažny
čios rasta lavonai' George 
Newkirk, 48 metų amžiaus 
ir jo pusseserės Alma Rei
mers, 34 metų. Spėjama, 
kad Newkirk pirma nušovė 
pusseserę, o paskui pats nu
sišovė.

Buffalo, N. Y. — Dėl 
siaučiamo vaikų paraly
žiaus čionai valdžia uždarė 
visas maudynes.

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

pridėti dar ir visą Sileziją. 
Vadinasi, Vokietija turi 
gauti visą Lenkijos trečdalį. 
Tiktai tada Vokietija bū
sianti patenkinta užbaigi
mu ginčų su Lenkija.

Ne veltui kelios dienos 
atgal Vokietijos nazių spau
da garsiai kalbėjo apie tre
čią ir paskutinį Lenkijos iš
dalinimą. Lenkija neturinti 
teisės gyvuoti kaip nepri
klausoma valstybė.

Extra!
London. — Vokietijos fa

šistai įteikė Lenkijai ulti
matumą reikalaudami, kad 
Lenkija atiduotų Danzigą 
ir išpildytų kitus Hitlerio 
reikalavimus į 24 valandas 
laiko.

Taip pat Vokietijos fašis
tai įteikė tokį pat ultimatu
mą Anglijai reikalaujant, 
kad ji nesikištų į Vokietijos 
ir Lenkijos ginčą.

Iš šios žinios atrodo, kad 
Europoj gali kilt karas, ku
ris liepsnos greitumu išsi
plės.

Žinių Žinelės
Manila. — Philipp inų 

seimas nutarė sumažinti 
prezidento tarnybos termi
ną nuo šešių iki keturių 
metų ir leisti tam pačiam 
žmogui kandidatuoti neri
botai. Tas padaryta dabąr- 
tinio prezidento Quezon Pa
siūlymu.

New York. — American 
Bible Society praneša, kad 
pereitais metais Jungtinėse 
Valstijose ir kitose šalyse 
tapo paskleista net 6,970,- 
757 Biblijos kopijų.

Washingtonas. — Roose
veltas patvarkė, kad Vokie
tijos ir kitų karo krizio pa
liestų kraštų laivai, aplei
džiant Ameriką, bus iškra
tomi, kad jie negabentų ka
ro reikmenų.

Maskva. — Jau išvyko 
Sovietų Raudonosios Armi
jos ensamblis — daininin
kų grupė. Ji vyksta Ameri
kon dalyvauti Pasaulinėje 
Parodoje.

Brooklynas. — Darbinin
kai laiku pastebėjo gaisrą 
ant statomo karinio laivo 
“Helena.” Gaisro priežastis 
neišaiškinta.

ORAS

Šiandien abelnai giedra.
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Smūgis Japonijai
Sovietų Sąjungos-Vokietijos nepuoli

mo sutartis didžiausią smūgį uždavė Ja
ponijai. Tuojau jos karo kabinetas su
smuko, tuojau spauda pradėjo atakuoti 
Vokietiją, o japonų kareiviai pradėjo 
mušti ir persekiot vokiečius Chinijoj.

Net ir New Yorko “Daily News” tu
rėjo pripažinti, kad “pasirašymas Sovie
tų Sąjungos-Vokieti jos nepuolimo sutar
ties uždavė Japonijai baisų smūgį.” Be 
to, laikraštis pripažįsta, jog tuo pačiu 
sykiu Amerikos interesai Tolimuose Ry
tuose pasitaisė.

Mes gi pasakysime: padarymas šios ne
puolimo sutarties uždavė smūgį ne tik 
Japonijai, o ir visam fašizmui. Svar
biausia: tatai suskaldė Berlyno-Tokio- 
Romos ašį. Kai toji ašis suskilo, bus 
daug lengviau su atskiromis fašistinė
mis šalimis apsidirbti. Iš to visko išeis 
pergalėtoja demokratija,—žinoma, de
mokratija ne to tipo, kokį atstovauja 
Chamberlainas ir Daladieras.

Kurie to dar nemato, greit pamatys.

komunistų ir ‘vieningo darbo vyriausy
bės’ pozicijos Lietuvos nepriklausomybės 
gynimo srityje.”

Iš tikrųjų, tai ne tik įdomus, bet jau
dinąs kiekvieną tikrąjį Lietuvos patrijo- 
tą dalykas. Naujoji vyriausybė, kuri va
dinasi “vieningo' darbo vyriausybė,” pa
skelbė, jog jai nebūsią sūnų ir posūnių, 
o visi piliečiai būsią lygūs. Gyvenimas, 
tačiau, parodo ką kitą. Ji areštuoja ir 
kalina darbininkus, kurie išeina streikan, 
o samdytojams nesako nei žodelio. Ji 
kalina ilgiems metams žmones, šaukian
čius ginti Lietuvos nepriklausomybę, bet 
tuo pačiu sykiu glosto valstybės parda- 
vikus.

Ką generolo Černiaus vyriausybė ma
no pasiekti šitaip Lietuvą valdydama, 
šitaip su piliečiais elgdamosi?

Ji sukels prieš save žmones, ji pasi
statys save toj aukštumoj, kur stovėjo 
tautininkų vyriausybė; ji nuves kraštą į 
dar baisesnę padėtį.

LAISVI

Londonp žmones, susirinkę ties Chamberlaino raštine, Downing gatvėj, stebi, 
ar neišgirs kokių nors geresnių žinių apie Europos padėtį.

Daro Viską, Kad Tik Užtylėti
Niekas negali užginčyti to fakto, kad 

Sovietų Sąjungos apsigynimo komisaro 
Vorošilovo pasikalbėjimas su spaudos 
korespondentais yra svarbus dokumen
tas. Svarbus, nes jis parodo, jog toji ša
lis darė viską sudarymui taikos bloko, 
bet Chamberlainas, *Daladieras ir Beckas 
prie to neprisileido.

Deja, tik keletas buržuazinių laikraš
čių apie tą pasikalbėjimą prisiminė. Kiti 
tiksliai jį užtylėjo. Panašiai padarė ir 
lietuviška anti-sovietinė spauda.

Užuot paminėti tikruosius faktus, kaip 
jie yra, toji spauda nuolat rašo, būk So
vietai išdavę Lenkiją!

Tai daugiau negu šlykšti tokia tų laik
raščių taktika!

Daladieras Darbuojasi
Tuojau, kai tik Sovietų Sąjungos-Vo- 

kietijos nepuolimo sutartis buvo sudary
ta, Franci jos Komunistų Partijos Centro 
Komitetas sušaukė plačią konferenciją 
naujai pasireiškusiems dalykams apsvar
styti. Konferencija pareiškė, kad ši su
tartis yra geras žygis fašizmo jėgoms 
skaldyti. Be to, konferencija pareiškė, 
kad komunistai stovi su visa Francijos 
liaudimi prieš Vokietijos Hitlerį.

Jei tik Hitleris pradės karą, tai Fran
cijos komunistai stos kovon ir ragins tą 
patį daryti visus to krašto žmones. Ki
tais žodžiais, Francijos komunistai be 
jokio dvejojimo stoja už šalies nuo fa
šistinių agresorių gynimą, kaip stovėjo. 
Jie pasirodė gerais savo krašto mylėto
jais, gerais kovotojais.

Kaip gi jiems už tai atsimoka Dala- 
diero valdžia? Ogi ji užleido.ant komu
nistų raštinių padaužas, kurie daužo gal
vas komunistams, ardo raštines. Dala
dieras organizuoja Francijos nazių go- 
vėdas komunistams mušti.

Ką gi tai parodo? Tatai parodo, jog 
Daladierui nerūpi kova su fašizmu. Jam 
rūpi kova su komunistais,—šu tais, ku
rie numaskuoja jį kaipo Hitlerio talki
ninką, kaipo Municho išdavystės dalyvį, 
kaipo Čecįoslovakijos pardaviką.

Bet p. Daladier turi žinoti, kad šito
kiu būdu Francijos Komunistų Partijos 
jis nesunaikins. Jis pats greičiau galą 
gaus.

Kiek Hitleris Sulaužė 
Sutarčių?

Vokietijos fašistams kiek-

Sanai ir Posūniai
Lietuvos Komunistų Partijos CK or

gane “Tiesoj” (iš liepos 10 d.) skaitome: , 
“‘Lietuvos Žiniose’ iš birželio 7 d. 

skaitome, jog Utenos gyventojas Jofe 
‘už komunistinės literatūros platinimą ir 
priklausymą slaptai komunistų bolševikų 
partijai’ nubaustas 4 metams sunkiųjų 
darb. kalėjimo.

“Ten pat skaitom, jog Akmenės valse. 
Klykolių bažnytkaimio gyventojas Do
mas Bakanas už tai, kad sakęs, jog gerai 
būtų, kad ‘svetimi Lietuvą užimtų,” nu
baustas 4 mėnesiais kalėjimo.

“Jofe turėjęs komunistų atsišaukimus, 
šaukiančius remti visas nepriklausomy
bės gynimo priemones ir griežtai kovoti 
prieš agresorius, o Bakanas, kaip matyti 
voldemarininkas ar stačiai bekaukis pa
prastas Hitlerio agentas.

“4 metai ir 4 mėnesiai... kiek čia yra 
skirtumo, tiek, matyt, yra skirtumo tarp

Aukos Lietuvos Komunistams
Lietuvos Komunistų Partija yra slap

ta, nelegali partija. Jai veikti nepapras
tai sunku. Jos laikraščiai spausdinami 
nelegalėse spaustuvėse. Tas visas dar
bas surištas su didėlėmis išlaidomis. At
spausdintus laikraščius reikia išvežioti į 
kitus Lietuvos miestus ir kaimus, paštu 
jų siųsti negalima. Kiekviena kelionė 
traukiniu ar autobusu taip pat brangiai 
kaštuoja. Visas tas išlaidas turi padeng
ti patys partijos nariai ir jiems prijau
čiantieji.

Lietuvos Komunistų Partijos laikraš
tyje “Tiesa” No. 10 yra paskelbtas au
kotojų sąrašas. Ten paskelbta: “Partijos 
reikalams aukojo: Srg.—20 litų, V. G. 
—500 litų, H—200 litų, Kan.—350 ir tt.” 
Kaip matome, aukos yra stambios. Mes, 
amerikiečiai, turime nepamiršti, kad Lie
tuvoje litą uždirbti yra daug sunkiau 
negu Amerikoje dolerį. Tos aukos mus 
turi paskatinti daugiau paremti Lietuvos 
draugus negu iki šiol rėmėme. Kas išga
li, tam reikalui turi nepasigailėti vieno 
ar kito dolerio. Dešimtukas ar kvoderis 
taip pat yra auka, bet išgalinčiam duoti 
daugiau—ji yra permenka. Dabar aukos 
renkamos ant blankų, tad pasinaudokime 
proga ir atlikime savo pareigą. Parem- 
ki/he Lietuvos komunistus; nes jiem pa- 
gelba 'reikalinga.

Harry Bridges Byla 
Eina Prie Pabaigos
San Francisco, Calif. — 

Vėl buvo pašauktas Harry 
Bridges liudyti dėl jam da
romų užmetimų, būk jis 
esąs Komunistų Partijos 
narys ir už tai reakcionie- 
Hai nori jį išdeportuoti kai

po ateivį. Bridges vėl pa
kartojo, jog jis niekados ne
priklausė ir dabar neprL 
klauso prie Komunistų Par
tijos. Jis parodė, kad laivų 
savininkų papirkti liudinin
kai ir kriminalistai kreivai 
prieš jį liudijo.

Numatoma, kad šita byla 
prieš Bridges bus pabaigta 
ateinančią savaitę.

. Maskva. — Čionai į žem
dirbystės parodą pribuvo 
Lietuvos agrikultūros mi- 
nisteris Krikščiūnas. Jį sto
tyje pasitiko Sovietų Sąjun
gos' agrikultūros komisaras 
Vasin.

Varšava. — Lenkija mo
bilizuoja jau iki pusantro 
miliono armijos.

viena sutartis yra tik papras
tas popieros kavalkas. Šian
dien jie pasirašo sutartį, ry
toj jie ją sulaužys, jeigu tik 
susidarys jiems patogios sąly
gos. Jie patys išdirbo “Prieš 
Kominterną Paktą,” tai yra, 
suokalbį prieš Sovietų Sąjun
gą. Jie prie tos sutarties pri
traukė Italiją, Japoniją, Ven
griją ir dabartinę Ispaniją. 
Vienok, kada pamatė, kad 
Sovietų Sąjunga galinga, kad 
vargiai jie galės ką atsiekti, 
tai nusispjovė ant tos sutar
ties su kitų šalių fašistais ir 
pasirašė nepuolimo Sutartį su 
Sovietų Sąjunga. Jeigu jie 
tiek “laikosi” sutarčių su fa
šistų valstybėmis, tai aišku, 
kad jie dar mažiau laikosi su
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buržuazinėmis demokratinė
mis, o ypatingai kariniai silp
nesnėmis šalimis.

Kas liečia Sovietų Sąjungą, 
kurios fašistai buvo ir yra 
mirtini priešai, tai jie bile va
landą nutrauks tą sutartį, jei
gu tik susidarys jiems tinka
mos sąlygos. Jeigu jie pasira
šė nepuolimo sutartį su Sovie
tais, tai ne todėl, kad, jiems 
patinka Sovietai, bet todėl, 
kad._ten yra spėka. Ir nepuo
limo sutartį su Sovietais jie 
tik tiek gerbs, ant kiek bus 
Sovietų Sąjunga galinga. Tą 
Sovietai žino ir jie iliuzijų dėl 
nepuolimo sutarties pastovu
mo nedaro.

Anglija Ginklavo Hitlerį

Vokietijoj naziai įsigalėjo 
1933 metais. Jie tuojaus pra
dėjo ginkluotis, ruoštis karui. 
Jiems ant kelio buvo Versail
les Sutartis, kuri laikė aprie- 
žus Vokietijos apsiginklavimo 
jėgas, uždraudus budavoti 
karo lėktuvus, tankus, gamin
tis dideles kanuoles, didelius 
karo laivus ir tt.

Anglijos imperialistai Hit
leriui padėjo apsiginkluoti, 
nes tada Anglija prisibijojo 
Francijos. Anglija statė Vo
kietijai karo lėktuvus, gami
no kitus ginklus, ruošė, kad 
padarius Hitlerį taip stiprų, 
kaip Francija, kad paskui ji 
galėtų iš Francijos išsiderėti 
sau nusileidimų.

Laužo Sutartis

Kaip tik Vokietijos fašis
tai pasijuto gerai apsiginkla
vę, tai jie-pradėjo laužyti vie
ną po kitai Versailles Sutar
ties punktus, kad dar daugiau 
apsiginklavus.

(1) Kovo 16, 1935 metais 
Vokietijos fašistai sulaužė 
Versailles Sutartį apsiginkla
vimo klausime, paskelbdami, 
kad jie tiek ginkluosis, kiek 
norės. Įvedė verstiną armijoj 
tarnavimą.

(2) Kovo 7, 1936, Vokieti
ja sulaužė punktus, kurie jai

draudė įvesti armiją į Rheine 
upės zoną, tai yra, prieš 
Franciją. Francija buvo pasi
rengus karui prieš Vokietijos 
fašistus, kad priversti juos 
laikytis tos sutarties, bet An
glija sudraudė Franciją.

(3) Lapkričio 14, 1936,
Vokietijos fašistai panaikino 
Versailles Sutarties punktus, 
kurie draudė ginkluoti Helli- 
golando salas, Kiel Kanalą ir 
upes.

(4) Sausio 30, 1936, Vo
kietijos fašistai paskelbė, kad 
jie nemokės pereito karo lai
mėtojams jokių skolų ir nuo
šimčių, kad jie nesiskaitys su 
Versailles Sutarties jokiais 
punktais, nes ji buvo plėšikiš
ka,

(5) Vasario pradžioj, Vo
kietijos fašistai paskelbė, kad 
visi priedai išlaikymui Versai
lles Sutarties yra “nemorališ- 
ki” ir su jais nesiskaitys.

(6) 1925 metais, Vokietija, 
Anglija, Francija ir Italija

| buvo pasirašę Locarno Sutar
tį, pagal kurią pasižadėjo vie
na prieš kitą nekariaut, visas 
sutartis gerbti. Hitleris gegu
lės 21, 1935 metais, patvirti
no tą sutartį ir pareiškė 
“griežtai laikysiuos šios sutar
ties.” Bet kada Sovietai ir 
Francija pasirašė bendro ap
sigynimo sutartį, fai Hitleris 
paskelbė, kad Locarno Sutar
tis, tik popieros kavalkas.

(7) Gegužes 2, 1935, Vo
kietijos fašistai paskelbė, kad 
jie laužo jiems draudimą sta
tytį tvirtumas Rheine upės 
pakraščiu ir pradėjo būdavot 
tvirtumas.

(8) Gruodžio 1, 1925, bu
vo pasirašyta tarpe Vokietijos 
ir čechoslovakijos sutartis, 
pagal kurią Vokietija ir če- 
choslovakija pasižadėjo visus 
ginčus taikos keliu rišti. Bet 
Vokietijos fašistai paskelbė 
ją negyvuojančia.

(9) Sausio 29, 1928 metais, 
Vokietija ir Lietuva pasirašė, 
kad visus nesusipratimus išriš 
taikos keliu. Hitleris, kada įsi
galėjo Vokietijoj, paskelbė, 
kad jis laikysis šios sutarties 
su Lietuva. Bet kovo mėnesį, 
1939 metais, atėmė nuo Lietu
vos Klaipėdą.

(10) Vokietija buvo pasira-

šiuši Kelloggo Paktą, pagal 
kurį pasižadėjo niekad ginklo 
nevartoti prieš kaimyną, vi
sus reikalus spręsti taikos ke
liu. Vokietijos fašistai nieka
dos tos sutarties nesilaikė.

(11) Liepos 11, 1936 me
tais, Vokietijos fašistai pasira
šė su Austrija sutartį, kurioj 
užtikrino Austrijos nepriklau-
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somybę. Bet kovo mįn., 1938 
metais, jie jau pavergė Aus
triją.

(12) Rugsėjo menes', 1938, 
Hitleris pasirašė su Anglija ir 
Francija Munich sutartį, ku
rioj jis pasižadėjo, kad jeigu 
gaus nuo čechoslovakijos su
dėtus, “tai daūgiau Europoj 
jokių teritorijų nereikalaus.” 
liet 6 mėnesiai vėliau, ^ovo 
mėnesį, 1939, Vokietija jau 
pasiėmė visą Čechoslovakvją.

(13) Sausio 26, 1934 m., 
Vokietija pasirašė sutartį \su 
Lenkija, kad jos viena prieš 
kitą per 10 metų nekariau^. 
Bet nesenai Hitleris pasakė 
prakalbą ir ten pareiškė, kad 
daugiau tarp Vokietijos ir 
Lenkijos jau nėra nepuolimo 
sutarties ir jis pradėjo ruoštis 
karui prieš Lenkiją.

(14) Sausio 18, 1935, Vo
kietijos fašistai pasirašė su 
Anglija karo laivyno klausi
me sutartį. Bet nesenai Hitle
ris pasakė kalbą ir paskelbė, 
kad jis daugiau tos sutarties 
su Anglija nesilaiko.

Daug yra ir kitų sutarčių, 
kurias Vokietijos fašistai su
laužė. Jie ilgai melavo Ispa
nijos reikalais, sakė, kad ne
siunčia ten armijos, o tuo 
kartu Hitleris ir Mussolinis 
vedė pasiutusį karą prieš Is
panijos liaudį. V. S.

Įdomus Laiškeliai
Drauge B. Sarapienė iš 

Norwood, Mass., rašo dien
raščiui :

“Teofilius Sarapas, per 
ilgus metus skaitė “Lais
vę.” Sunkiai sirgdamas 
ligoninėje, vistiek intere
savosi tais dalykais, ku
riais privalo interesuotis 
kožnas progresyvis žmo
gus šiomis dienomis. Sa
rapas troško žmonijai ge
ro. Jis “Laisvę” skaitė, 
rėmė ir brangino. Keliom 
dienom prieš savo mirtį 
jis man išsireiškė norą 
palikti $100.00 kaipo do
vaną “Laisvei” ir $50.00 
“Vilniai.” Tai šis jo elgę
sis dar kartą stipriai pa
brėžia Teofiliaus Sarapo 
prakilnius darbus ir jaus
mus žmonijos labui.”
Draugė Sarapienė kartu 

su šiuom laiškeliu prisiuntė 
“Laisvei” velionio Sarapo 
paliktą dovaną $100.00. La
bai įvertiname velionio Sa
rapo dovaną ir jo atliktus 
p r a k i 1 n i us darbus labui 
žmonijos. Tuom pat kartu 
gerbiame ir draugę Sara- 
pienę už taip teisingą pil
dymą savo gyvenimo 'drau
go ir prieteliaus valios. Jos 
greitas atidavimas dienraš
čiui šios stambios dovanos 
aiškiai parodo mums, jog ir 
draugė Sarapienė brangina 
ir remia tas pačias idėjas, 
kurias brangino velionis Sa
rapas. Dėkojame už dovaną

ir reiškiame drg. Sarapie- 
nei ir visai jų šeimai gilios 
užuojautos dėl mirties Teo
filiaus Sarapo.

Draugas J. S tupu ras iš 
Portland, Oregon, rašo:

“G e r b i a m a ‘Laisvės’ 
Adm.! Čionais randate 
money-order $21.27. Tai 
yra pelnas nuo įvykusio 
/Laisvės’ naudai pikniko, 
kurį surengė Portland ir 
Oregon City, Ore., lietu
viai ‘Laisvės’ ir ‘Vilnies’ 
paramai. Tiek pat gavo ir 
‘Vilnis’.”
Aukščiau minėtos koloni

jos yra 3,162 mailių nuo 
“Laisvės.” Bet “Laisvės” 
reikalai pas juos yra “ant 
stalo” kiekviename susirin
kime. Tai puikus mokėji
mas suprasti ir branginti 
apšvietą. Taip privalo da
ryti kiekviena kolonija, di
delė ar maža, arti ar toli, 
ką nors privalo surengti 
“Laisvės” naudai.

Draugas J. Ramanaus
kas, iš Minersville, Pa., pri
siuntė $75.00 kaipo pelną 
nuo pikniko “Laisvės” nau
dai. Sulyg jų kolonijos, pa
rama labai puiki.

Daugiau materialūs para
mos gavome nuo šių drau
gų : L. Tilvikas, Easton, 
Pa., $10.00. ALDLD 161 kp., 
Seattle, Wash., $5.00.

Po $2.00: J. A. Jerome, S.
(Tąsa ant 5-to pusi.)

z

Klausimai ir Atsakymai

Anglija Bijo Submarine
Londonas.— Anglijos lai

vyno galvos labai bijo vo
kiečių submarinų atakų ant 
laivų. Valdžios įsakymu, 
laikinai uždrausta Anglijos 
tvoriniams laivams plaukti 
į Baltiko ir Viduržemio jū
ras. Gi tie laivai, kurie ten 
randasi, turi tuojau apleisti 
ir grįžti namo, arba persi
kelti į kitus vandenynus.

Klausimas
1 Gerbiama Redakcija: Aš 
noriu žinoti, kaip ilgai tę
sis lietuvių moterų rankų 
darbo paroda, kuri bus 
Brooklyne muziejuje laike 
Moterų Seimo? Ar ji tęsis 
tik per Seimo sesijas, ar 
ilgiau ? O viena drauge 
tvirtino, jog rankdarbių pa
roda eisianti per visą mė
nesį. Paaiškinkite. Iš anks
to ačiū. Delegatė.

Atsakymas
Iš karto buvo manyta ir 

kalbėta, kad rankdarbių

paroda tęsis visą mėnesį. 
Bet dabar, kiek mums ži
noma, tas planas tapo pa
keistas ir rankdarbių paro
da tęsis apie vieną savai- 

I tę. Ęaip žinoma, Moterų 
Seimas įvyks rugsėjo 7, 8 
ir 9 dienomis. Gi rankdar
biu paroda prasidės rugsėjo 
6 d.

TUOJAU ĮSIGYKITE 
ALBUMĄ „

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

Spalvuotos spaudos viršai, dau
gybė gražiausių paveikslų ir daug 
naudingų informacijų apie New 
Yorką ir iš Pasaulinės Parodos.
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etuvos Atstatymo 
Bendrovė Teisme

forklozuoti “prieš kelis me
tus”). “Gal jieškovas tebema
no, kad tas turtas tebėra 
korp-jOs ?

» Adv. K. R. Jurgėla.

(Bus daugiau)

SOVIETU SĄJUNGOS NEPUOLIMO SU
TARTYS SU KITOMIS VALSTYBĖMIS

po vieną naują skaitytoją savo 
dienraščiui; arba, kad galėtu
me paaukot kokį dolerį, pagal 
savo išgalėjimą.

Varde ALDLD 161 kuopos 
tariu ačiū visiems, kurie parė
mė mūs pikniką! Komitetams, 
kurie dirbo piknike, tariu šir
dingą ačiū.

M. Baltrušaitis. ,

fašistinė Vokietija turėjo 
nepuolimo sutartį priimti ir 
pasirašyti.

Seattle, Wash
WILKES BARRE, PA.

Lietuviškų MAISTO Konservuotų

DAINOS SEKAMI CHORAI

Paskutiniai Pranešimai

(203-204)

parašus 
eina par- 
ir vieno 

tas didele

už tą patį laiką 
buvo daug didesnės.

Šiame mieste, užk 
mą parking mete* 
įplaukos sumažėjo 
už pirmus 6-šis mė 
do tik $22,156.50,

eitą metą 
įplaukos

by- 
buvo
rugp. 

jieško- 
Drake,

Maisto konservuoti Ilams ir Picnic-Uams, 
krapuose rauginti Agurkai. 
(Mažiausias užsakymas—3 dėžės.)

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

LITHUANIAN-AMERICAN
Import & Export Corporation

157 Chamber Street
New York City REctor 2-2786

apskrityj visų lietuvių 
darbuotis, kad laike 

rinkimų į visokias

p vadina-
šį metą

Raportas 
jus paro- ’ me progresyvius žmones vald- 
)metr per- vietėse. Plikis.

(Tąsa)
Toliau J. Dumčius nuro

dė, kad A. S. Trečiokas de
dasi esąs šios korp-jos iždi
ninkas ir direktorius, savo 
atsakyme užginčija savo 
diskvalifikaciją pareigoms 
ir dargi pareiškia vedąs 
derybas dėl 100,000 dol. ver
tės turto pardavimo už. 28,- 
000 dol.; ir kad A. Mika
lauskas dedasi tebesąs korp- 
jos pirmininkas, nepaisant 
Delaware įstatymų draudi
mo.

Toliau, kad 1918 m. sau
sio 22 d. New Yorko Vals
tybės Sekretorius leido B- 
vei daryti biznį New Yorko 
valstybėje, B-vė siųsdavo 
raportus ligi 1925 m. imti
nai; kad ji nemokėjo taksų 
už 1926 m., vėl mokėjo už 
1927 ir 1928 m., po to liovė
si mokėjusi ar raportus 
siuntusi; kad 1937 m. kovo 
4 d. N. Y. Valstybės Taksų 
Komisija rekordavo teisme 
sprendimą už taksus prieš

bė reikalauja dargi licenci
jos taksų, kurie nėra sumo
kėti. Kad ilgą laiką akci
ninkai buvo laikomi tamso
je dėl savo B-vės turto, da
bartinio turto, kas buvo ir 
yra daroma su jų turtu ir 
kas manoma ateity daryti, 
—tuo tarpu kai direktoriai, 
įstatymais diskvalifikuoti 
pareigas eiti, laiko defolto 
taksų mokėjime ir raportų 
siuntinėjime, — patys save 
išrinko į pareigas ir direk- 
toriatą, pasiremdami skait
lingais įgaliojimais (pro- 
zies) ir savo akcijomis; ir 
kad jokių metinių akcinin
kų susirinkimui nebuvo lai
koma, nei mėginama su
kviesti, per kelis metus. 
Kad nesiuntinėjimas rapor
tų ir taksų Del. valstybei,

jo teisingumo betkurių 
Dumčiaus pareiškimų dėl 
atsakovų klaidingo elgesio 
ir pareigų uzurpavimo.

Toliau Dumčius nurodė 
bylos pobūdį, priminė, kad 
B-vė N. Y. valstybei ir De
laware valstybei yra sko
linga apie 12,000 dol., kad 
atsakovai neužginčijo vedą 
derybas dėl stambaus turto 
pardavimo už 28,000 dol. ir 
kad, tarp kitko, atsakovai 
nesenai tikrai pardavė tas 
akcijas ir pinigai dabar yra 
atsakovo A. S. Trečioko 
rankose; kad atsakovai ne
užginčijo nedavę apyskaitų 
akcininkams, ir kad dar 
1924 m. N. Y. valstybės 
Vyr. Prokuroro ranka bu
vo ištiesta, pasiremiant 
Martin Act’u, ir užsmaugė 
prigaulingus akcijų parda
vimo planus iš B-vės ir 
dviejų atsakovų pusės; kad 
dabar ilgoji ekviteto teismo 
ranka turi pasiekti B-vę ir 
pavienius atsakovus šioje 
byloje dėl atsiskaitymo ir 
leisti juos iškvost.

Paskutinis veiksmas šioje 
dramoje buvo A. S. Strimaičio 
pareiškimas, teismui patiektas 
tik rugp. 9 d. rytą, kai teisė
jas .gavo visą reikalą spręsti. 
Viską kartoti čia būti] peril- 
ga. Jis prasideda “Jeigu ne 
faktas, kad jieškovas padarė 
labai griežtų ir plačių kalti
nimu] . . ., šis afideivitas nebū
tų buvęs patiektas. . . Jieško
vas sprendžia, kad kadangi jo 
juokingi teigimai dėl tam 
tikrų reikalų nebuvo specifiš
kai užginčyti, tai jis tuojau 
šoka prie išvados, kad esama 
“blogo elgesio” ir uzurpacijos 
iš atsakovų pusės. Jūsų pareiš
kėjas yra visiškai susipažinęs 
su įvairiomis atsakovės korp- 
jos tranzakcijomis. . .ir dar 
1924 m. sausio 14 d. jūsų pa
reiškėjas buvo tinkamai kvo
čiamas Abraham Rosenthal’o,

Rugpjūčio 19 d. įvyko Seat- 
tlės ir Tacomos ALDLD k p. 
bendras piknikas prie Lake Ge
neva.

Oras pasitaikė gražus, diena 
buvo saulėta ir šilta — žmonės 
praleido laiką prie gražaus eže
ro besimaudydami.

Buvo šeštadienis, tai žmonii] 
buvo neperdaug, nes nekurie 
dirbo.

Pas mus, Washingtono vals
tijoj, nevalia alt] pardavinėti^ 
o tik iš alaus galima padaryt 
šiek tiek pelno.

Svečių šitam piknike turėjom 
tik iš Los Angeles draugus' J. 
A. Richardą su savo drauge ir 
sūneliu, kurie svečiavosi pas 
draugus Washington valstijoj.

Draugas W. Murphy iš Ore
gon City prisiuntė laišką ir 
$2 pikniko komitetui. Jis rašo: 
“Aš negaliu jūs piknike daly
vauti iš priežasties, kad turiu 
tą dieną dirbti. Tai prisiunčiu 
jums, draugai, savo šėrą, kurį 
priskaitykite prie jūsų įeigų.”

Mes, varde ALDLD 161 kuo
pos, Seattle ir Tacomos kuopos 
tariame širdingai ačiū draugui 
W. Murphy už auką, kad at- 
jaučiate darbininkų judėjimą!

Draugas W. Murphy yra ge
rai žinomas^ darbininkų judėji
me per daugelį metų Oregon 
City, Ore.

Nors žmonių buvo neperdau- 
giausiai, betėvis liko keletas do
lerių pelno. Po mitingų ir vėl 
bus paaukauta dėl apšvietos.

Dabar jau piknikai pasibaigė 
ir jau vasara baigiasi. Turim 
rengtis prie žiemos sezono.

Ateinantį mėnesį mūsų dien
raščio “Laisvės” .sukanka 20 
metų jubilėjus, kaip eina dien
raščiu. — Padėkim, draugai ir 
draugės, apvaikščioti tą' taip 
linksmai sulauktą 20 metų su
kaktį dienraščio, kuris. gina 
mūsų reikalus!

Linkime mes, kad “Laisvė” 
dar pragyventi] 20 metų, ir 
kad toliau būt mūs kelrodžiu! 
Per tą mėnesį mes turim pasi
švęsti, kad galėtume gaut nors

šis Tas iš Mūsų Miesto
Mūsų apylinkėje bedarbių 

skaičius dauginasi nuolatiniai. 
Ne tik iš mainierių ir WPA 
darbininkų tarpo, bet dabar, 
perkėlus WPA raštinę į Scran
ton ir čia neteko darbo 22 dar
bininkai bei darbininkės.

Įdavus į Courthouse peticiją 
Pre-emption Komunistų Parti
jos dėl būsiančių rinkimų, vie
tos spaudoje buvo didelio nusi
stebėjimo, kad taip daug buvo, 
kaip jie sako, atsakomingų pL 
liečiu vardų. Rado 
vieno policisto, kuris 
eigas šiame mieste, 
mokytojaus. Jiems
naujanybė. O ne vienas iš mū
sų lietuvių kurie save stato pro
gresyvių eilėse, atsisakė pasira
šyti.. Tai blogai. . .

Maskva. — Šita Sovietų 
ir Vokietijos nepuolimo su
tartis nėra nei pirmutinė, 
nei paskutinė. Kaip tik įsi
steigė Sovietų valdžia, jos 
politika buvo taikos politi
ka ir jinai jieškojo nepuoli
mo sutarties su kiekviena 
valstybe.

Taikos troškimais besi
vaduodama, jinai pasirašė 
nepuolimo sutartį su Turki
ja 1925 metais. Paskui tuo
jau pasirašė nepuolimo su
tartį su Pabalti jos kraštais 
—Lietuva, Latvija, Estija 
ir Finliandija. ,1926 metais 
buvo pasirašyta nepuolimo

sutartis su Afganistanu, 
taipgi ir su to laiko Vokieti
ja. Vėliau buvo padarytu ne
puolimo sutartis su Lenki
ja, Chinija ir Francija. O 
1935 metais Sovietų Sąjun
ga pasirašė tarpsavinio ap
sigynimo sutartį su Čecho- 
slovakija ir Francija. Bet 
kaip žinoma, Francija ir 
Anglija išdavė Čechoslova- 
kiją.

Sovietų Sąjunga jau se
niai siūlė Japonijai nepuoli
mo sutartį, bet pastaroji iki 
pat šiai dienai atsisako to
kią sutartį pasirašyti. Gi 
krizio ir baimės prispirta

Sugrįžo prie Automobilistų 
CIO Unijos

Bristol, Conn. — Čionai 
apturėjo gana gražų laimė
jimą C I O automobilistų 
unija. Organizuoti darbi- 
ninkai Gene r ai Motors . 
Bearings dirbtuvės nubal- * 
savo mesti šalin Homer 
Martino grupę ir sugrįžti 
prie United Automobile 
Workers Unijos.

Burlington, V t. — Ver- 
monto Valstijos Darbo Fe
deracija savo konvencijoj

R o o s e ve 1 to kandidatūrą 
trečiam terminui.

Šiame 
pareiga 
būsiančių 
valdvietes būtų išrinkti demo
kratinio nusistatymo ir Naujos 
Dalybos palaikytojai žmonės. 
Tik tuomet bus galima darbi
ninkams kiek lengviau atsi
kvėpti ir vesti kovą už savo 
būvio pagerinimą, kada turėsi-
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PHILADELPHIJOS PIKNIKAS
Naudai Dienraščio “Laisves,” Įvyks Sekmadienį

Ant rytojaus
LABOR DAY 

ŠVENTE
Rugsėjo 3 Sept $175.00

Pinigais Prie 
Įžangos Bilieto

Puiki Dailės Programa ir Svarbi Prakalba

. valstybės naudai | N. Y. Vastybės Vyr. Prokuro
ro Padėjėjo. . . Ir 1924 m. ko
vo 7 d. jūsų pareiškėjas pasi
rašė stipuliaciją, sutikdamas, 
kad būtu duotas tinkamas or
deris dėl pardavinėjimo atei
ty atsakovės bendrovės akcijų. 
Jieškovas savo antrame afi- 
deivite, 3 pusi., pasidaro labai 
melodramatiškas ir teigia, 
kad “N. Y. Valstybės Vyr. 
Prokuroro ranka . .. užsmau
gė prigaulingas korp-jos sche
mas.” šis jieškovo pareiški
mas yra tikslus klaidinantis 
pusiau-teisybės pasakymas. . . 
Jūsų pareiškėjas niekad neat
sisakė duoti informacijų jo
kiam akcininkui, ir šis jieško- eiiais metais. ivies pasisKyrem 
vas niekad nelankė korp-jos, v’ dienas 26 ir 27 dienas, 
raštinės New Yorko mieste, bet užbaigėm viską viena die-

sprendimas už taksus, 100,- 
000 dol. vertės turto parda
vimo už 28,000 dol. derybos, 
atsakovų buvimas pareigū
nų ir direktorių pareigose 
ir mėginimas veikti, nepai
sant Del. įstatymų draudi
mo, — rodo didelį “miscon
duct,” šiurpulingą pusės 
miliono dolerių turto aikvo- 
jimą ir akcininkų pasitikė
jimo išdavimą bei jų turto 
nuskriaudimą.

Į tą pareiškimą atsiliepė 
- atsakovų advokatas: jis nie

ko teigiamo ar tikro nepa
sakė, tik pasipriešino vi
siems klausimams^ puolė 
ieškovą kam jis besakąs tik 
pusiau-teisybę, k. a. B-vės 
namai New Yorke buvo 
pernai forklozuoti ir juos 
forklozavo advokatas, ku
ris, kaipo notaras, paliudi
jo Dumčiaus priesaiką 
(tartum notaras turi žino
ti pareiškimo turinį!). Į tai 
atsiliepė ieškovas nauju 
rugp. 7 d. pareiškimu. Dum
čius nurodė, kad atsakovai 

s nepristatė pasipriešinimo 
\ pareiškimų, nors iš jų ad- 
\ vokato pareiškimo matyti, 
.kad jie buvo prieinami ir 
galėjo pasirašyti; kad An
seli ieškovo pastangas vadi- 
la “žvejojimo ekspedicija” 
r ką visuomet teigia prie
igoj i pusė, kada tik nori
ai nuslėpti bylai vesti rei
tingus svarbius faktus; 
kl teismas turi priimti do- 

. ijh, kad Anseli neužginči-

niekad raštu neprašė jokių 
duomenų ir todėl jo pretenzi
jos, kad betkokių duomenų 
atsakyta duoti, yra paprastas 
mėginimas pateisinti šią ab
surdišką (preposterous) 
lą...mano advokatas 
instruktuotas 1939 m. 
4 d. padaryti siūlymą 
vo advokatui, Wm. J.
susitikti su Likvidacijos Komi
sijos nariais, nei vienas kurių 
nėra atsakovas, svarstyti jieš- 
kovo pretenzijas, be prietaro 
betkuriai šaliai, šis raštiškas 
pasiūlymas buvo žodiškai at
mestas 1939 m. rugp. 7 d. 
jieškovo advokato, Wm. J. 
Drake, <Esq. Mano advokato 
1939 m. rugp. 4 d. laiško 
nuorašas čia jungiamas. Yra 
labai aišku, kad jieškovas nė
ra interesuotas gauti betkokių 
informacijų, bet tikriau verčia 
likviduojamą korp-ją bereika
lingai leisti pinigus ginant šio 
pobūdžio bylą.” • (Toliau pri
mena, kad B-vės namai buvo

“Laisves” Piknikas 
Phila. Apylinkėje

Tiek visuomenei galime 
pranešti, kad nuvykę į Miko- 
laičio parką 26 d. rugpjūčio 
apie 20 draugų subudavojom 
ir perbudavojom drūčiai apie 
125 stalus, sutvarkėm visą 
parką daug geriau, negu per
eitais metais. Mes pasiskyrėm

na. Tai buvo didelis darbas 
nuo pat ryto iki sutemo. Drau
gės Šapranauskienė ir Mic
kienė pagamino mums valgių, 
o mūsų apie 18 draugų, senes
nių ir jaunų, užbaigėm di- 
džiausį rūpesties darbą. Tai 
buvo didelis pasišventimas vi
sų tų draugų. Dabar, drau
gės ir draugai, - atsiminkit, 
kad ateinantį ketvirtadienį, 
31 d. rugp., šaukiam vela pa
skutinį visų organizacijų, 
“Laisves” skaitytojų ir visų 
rėmėjų susirinkimą, kuris į- 
vyks 8 vai. vak. Būtinai ko 
daugiausiai atsilankykit ant 
jo, nes tai bus didelis prisiren
gimas.

Iš kolonijų draugai ir drau
gės būkit prisirengę pagelbė
ti. Momentas pasaulyj yra 
begalo svarbus, o ant šio pik
niko bus nušviesta visa padė
tis.

Visi įsitėmykite kelrodį 
skelbime.

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 BIMBĄ / 
Dienraščio “Laisves” 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 MIKOLAICIO 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 vatsarą, 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.

PHILADELPHIJOS BUSAI IŠEIS:
Bušai išeis iš sekamų vietų: Republik’onų Kliubo, 1011 Fairmount Ave., nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet. 

143 Pierce St., 10 vai. ryto iki 12 valandai dieną.

KELRODIS: Iš Philadelphijos važiuokite Frankford eleveiteriu iki Bridge paskutiniai stočiai, iš čia imkite karą 
No. 66 ir važiuokite iki City Line,—iki galui, iš čia visą publiką veš busais į parką, busai o ne trokai!

Su automobiliais irgi važiuokit Frankford Ave, iki gatvekarių galui ir tuojau už tiltuko sukit po .kairei į kelią 
Knights Rd. 2nd ir temykit iškabas. Iš Roosevelt Blvd, važiuokite iki Roosevelt kapinių apie 14 mylių nuo Trentono 
iki skersinio .kelio No. 132, sukit nuo Phila. po dešinei, o nuo New Yorko po kairei. Tėmykit iškabas.

DIRECTIONS: From Philadelphia take Frankford elevator to Bridge, last stop. From here take Car No. 66 and 
ride to end of City Line, from here the people will be taken by Bus to the Park. A bus and not a truck!

AUTOMOBILES: Ride Frahkford Ave. to end of trolley line and after passing a small bridge turn left to 
• Knights Rd 2 and look for signs. From Roosevelt Blvd, ride to Rooseevlt Cemetery, about 14 miles frm Trenton, 

to crossroad No. 132, turn right from Phila. and left from New York. Look for signs.
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V. PAUKŠTYS T??,7?7?WW<\V?AV

Darbininkas—Mašina
Darbininkas, bedirbdamas metų-metus 

prie ištobulintos mašinerijos ir skubos 
sistemos, virsta mašinos dalimis. Tik 
skirtumas tame—mašina bejausmė, o 
darbininkas turi jausmus, nors ir atbu
kusius. Prie tų atbukusių jausmų prisi
deda dar ir savotiškas jausmas—laukimo
jausmas.

Pirmadienį ateini į dirbtuvę. Netru
kus švilpynė duoda ženklą pradėti dar- 

\ bą. Pasigirsta mašinų ūžimas, kaukimas, 
'traškėjimas. Ir tu susijungi su mašina, 
'rsti jos dalimi. Taip praslenka trys 

! valandos, bet pradėjus ketvirtą, jau pra
dedi laukti dvyliktos valandos. /

Laikrodis rodo dvyliktą. Švilpynė švil
pia. Mašina sustoja. Tylu, ramu. Bet 

- neilgam. Už pusvalandžio vėl švilpynė, 
vėl mašinų ūžimas, trenksmas. Ir vėl 
per tris valandas esi mašinos dalimis ir 
pradėjus ketvirtą, pradedi laukti vaka
rinio švilpuko.

Ir taip slenka diena po dienai, savaitė 
po savaitei. Tik tiek būna pasikeitimo, 
kad sulaukęs penktadienio, apart dieni
nių švilpynių laukimo, pradedi laukti 
šeštadienio, nes tą dieną dirbi tik ketu
rias valandas.

Sulaukęs rudens, pradedi laukti Kalė
dų'ir Naujų Metų, nes už tas dienas ap
moka.
U Ateina pavasaris. Tuomet jau labiau 
pradedi laukti atostogų, nes vieną savai
tę gauni apmokamų, o kitą gali gauti 
nemokamų. Atostogos prasideda su 1 d. 
liepos. Ir tik gavęs atostogas, atsitrau
kęs toliau nuo dirbtuvės, pasijunti esąs 
žmogus, o ne mašinos dalis.

Kelionė į Pietus
Gavęs atostogas nesėdėjau namie. Su 

savo drauge ir Beniuliais sumanėme pa
žiūrėti, kaip garsioji Florida atrodo va
sarą. Daugelis gązdino, kad bus labai 
karšta, kad pabos kelionė ir taip toliau. 
Bet į tai nekreipėme domės.

Liepos 1 d., anksti ryte, leidomės ke
lionėn. Jokios ypatingos permainos ne
matėme iki Virginia valstijos. Bet įva
žiavę į Richmond miestą, jau pastebė
jome pietų dvasią—nejaukią dvasią. Va
žiuodami per Richmond miestą gėrėjo
mės, kad gražus, švarus miestas. Bet 
štai pervažiuojame tiltą ir įvažiuojame 
juodžių kolonijon. Čia jau sugadino visą 
gerąjį ūpą. Gyvenamieji namai pana
šūs į pašiūres, aplūžę, apskurę. O jų gy- 

Į ventojai irgi neatsilikę nuo namų iš- 
, vaizdos.

Važiuojame ne No. 1 keliu, bet iš Pe- 
j tersburgo imame No. 301. Pasiekiame 
I ' North Carolina valstiją. Čia jau kaip 
i kur matosi pietų augmenai, kaip kur 

skirtingi medžiai, tabako, vatos ir kuku
rūzų ūkės. So. Carolina jau pasižymi ir 
palmomis, kurių yra miestuose priso
dinta. Bet jos, tartum at jausdamos 
juodveidžiams, “nelinksmos,” nuskurę, 
vos pusgyvės. Pervažiavus kokį nors di
desnį miestą, visur farmos, kuriose di
džiumoje dirba juodžiai — vyrai, mote
rys ir vaikai. Dirba, matyt, nuo šviesos 

| iki tamsai, nes ir vėlokai važiuojant ma
tosi dirbant. Vėliau teiravausi, kiek mo
ka farmų darbininkams, tai sužinojau, 
kad moka nuo 75 centų iki $1.00 į dieną.

Važiuojant per Georgia valstiją dar 
prastesnis įspūdis. Ten juodžių padėtis 
labai prasta. Pakelėse pažiūros aplūžę, 
be durų, be langų, viduje vietoje rakan
dų kokios nors dėžės, ant kurių sėdi tų 
pašiūru gyventojai. Vaikai apdriskę, ba
si. Prastesnis vaizdas, negu Lietuvos 
kaimo biednuomenės. O juk jie gyvena 

O Amerikoj!
. Šioj valstijoj pakelėmis yra šaltiniai, 
kur sustojus galima atsigerti. Važiuo
damas randi iškabas. “Už pusės mylios 
geriamas vanduo.” Bet čia juodžiai ne
gali gerti. Jie gali gerti tik ten, kur pa- 

£ sakyta: “Geriamas vanduo dėl juodųjų.” 
Net ir gazolino juodveidis negali nusi
pirkti baltųjų stotyse, privalo j ieškoti, 
kur pasakyta: “Dėl juodųjų žmonių.” 

| Tas pats ir su valgyklomis.

Nejaukus Vaizdas
OX * ^ 4 d, r. v r

Georgia valstijoj sustojome nakvoti. 
Vieta girioje, naujai įrengta, keletas taip 
vadinamų “kabinų” (namukų), krautu
vėlė ir sykiu valgyklėlė. Vakarieniauja
me. Lietus pila, kaip iš viedro. Atėjo 
juodveidžių mergaitė ir bernaitis, basi, 
nudriskę, maišais apsigaubę. Įėjo į kie
mą ir stovi žiūrėdami į krautuvėlę. Mes 
stebimės, kodėl jie tokiame lietuje stovi. 
Už kelių minu tų išėjo iš krautuvės žmo
gus, paklausė, ko jiems reikia, įėjęs pa
ėmė kelis dalykėlius, išnešė ir padavė 
jiems, pasiimdamas iš jų pinigus. Tik 
tuomet supratome, kad juodžiams neva
lia užeiti į baltųjų krautuvę. Bevaka- 
rieniaujant matėme penkias tokias sce
nas. ' ’ ■• .i v . V _ /

Georgia valstija jau visai kvepia pie
tine valstija. Miestuose palmos ir kiti 
šiltų kraštų medžiai. Yra ir girių—šil
tų kraštų pušų, iš kurių leidžia smalą ir 
daro terpetiną ir kitus produktus. Todėl 
visų didesnių pušų šonai pratašyti ir 
apačioj blėtiniai viedreliai pakabinti, į 
kuriuos smala varva. Tas pats ir pra
džioje Floridos valstijos.

Florida ,
Važiuojant Georgia valstija pamatėme 

bromą. Arčiau privažiavus ir parašą, 
kad jau Floridos valstija. Bet pasiekti 
Miami, reikia veik visą valstiją perva
žiuoti. Čia jau farmų matosi mažiau, o 
vietomis visai nėra, laukai brūzgynais 
užaugę. Yra sodų—augina apelsinus, le
momis ir kitokius pietinius vaisius. 
Miestai ir miesteliai labai gražūs, ypa- ’ 
tingai gražių vietų yra važiuojant palei 
Indian 'River. Gražiausias miestas bene 
bus Šv. Augustino. Jis yra ir seniausias 
miestas Floridoj. Jį labai puošia aukš
tos palmos ir kitoki tropiški medžiai. 
Jame ir nakvojome.

Bet gražu, pakol dairaisi, o kaip tik 
susiduri su darbininkų padėčia, su jų už
darbiais ir gyvenimu, visai ką kitą'pa
matai. Darbininkų padėtis daug pras
tesnė, negu šiauriuose.

Miami*

Pirmadienį, ketvirtą valandą po pie
tų pasiekėme Miami ir apsistojome pas 
Karolį Bieliauską. Jis gyvena taip vadi
namam Miami priemiesty. Sekcija švari. 
Didžiumoje tik vienos šeimynos nameliai 
ir prie kiekvieno namelio pasodintos dvi 
palmos, neskaitant šiaip įvairių žydin
čių. medelių.

Šiek tiek apsitvarkius, pradedu tei
rautis apie abelną gyvenimą—darbinin- 

' kų gyvenimą. Gaunu atsakymą, kad da
bar ne tik darbininkai, bet ir mažesnie
ji biznierėliai vargsta ir laukia rudens— 
turistų. Kuomet turistai pradeda va
žiuoti, tuomet gyvenimas .pageri—dau
giau uždirba, bet tuo pačiu laiku visas 
pragyvenimas irgi pakyla. Jeigu darbi
ninkas vasaros metu gauna kambarius 
už $15, tai sulaukus rudens turi dvigu
bai ir daugiau mokėti.

Mieste jokių didesnių dirbtuvių nėra 
ir jeigu kas bando atidaryti, tai miesto 
valdonai, kurie sykiu ir viešbučių savi
ninkai, neleidžia atidaryti, kad miestą 
“neužterštų” ir turistų neišvytų. Nes 
turistai suvažiavę milionus dolerių pa
lieka. * Y.tf-

Iš Miami miesto į maudynes apie 6 
mylios. Atlantikas atskirtas užlaja. 
Maudynių sritis labai puiki, didžiausi 
viešbučiai. Čia jeigu kas nori ką nors 
budavoti, tai gali pradėti tik gegužės 
mėnesį, kuomet jau turistai išvažinėja ir 
užbaigti iki rugsėjo mėnesio, iki turistai 
pradeda rinktis. Nuo rugsėjo iki gegu
žės mėnesio—šventa, turistų šventė ir 
nevalia nieko daryti.

Kadangi K. Bieliauskas dirbo viešbu
čiuose, tai klausiu, kokios kainos už kam
barius. Gaunu atsakymą, kad žiemos lai
ku maudynių srityje pigiausias kamba

rys viešbutyje $18 už parą, žinoma, sy
kiu ir valgis. Bet yra kambarių, už ku
riuos ima po $35 į parą. Dabar didžiuma 

' viešbučių uždaryta.
(Bus daugiau)

Cleveland© Kronika
“Lyros” Piknikas

Ateinantį sekmadienį, rug’s. 
3 d., pagarsėjusiam Mačiutos 
darže, prie Green Rd., mūsų 
linksmintojas Lyros Choras 
ruošia šaunų pikniką. Lyrie- 
čiai apsirūpinę su gera mu
zika (6 kavalkų), su visokiais 
žaislais ir laimėjimo progo
mis . Valgiai ir gėrimai bus 
pirmos klasės.

Šis lyriečių parengimas be
ne bus paskutinis tokis šia
me sezone. Tai bus lyg ir už- 
baigtuvės besibaigiančios va
sarėlės.

Paremkime Lyros Chorą 
savo atsilankymu į šį pikni
ką, kad jis būtų drūtesnis ir 
žiemos 'metu galėtų, geriau 
mus palinksminti.

Įžanga maža—20c.
—o—

Išleistuves
Mūsų geras draugas J. 

Maurutis greitu laiku apleis 
netik Clevelandą, bet ir šią 
šalį. Jis vyksta Lietuvon ap
sigyvenimui.

Tąja proga jam ruošiamas 
išleistuvių ban kietas, kuris 
įvyks rugs. 4 d., 920 E. 79th 
Street.

Sueikime atsisveikinti su 
mūsų draugu. Casper.

Pasveikinimai Kom. Partijai 
x Komunistų Partijos 20-ties 
metų sukakties proga dauge
lis mūsų draugų ją sveikina. 
Ir sveikina ne tuščiomis — su 
finansine parama.

Štai tų mūsų širdingų drau
gų aukos:

Dr. J. N. Simons $2; po 
dolerį: Romand, J. Mačiuta; 
po 50c: Joe Raulinaitis, Al
dona Vilkelis; po 25c: J. Gor
kis, W. Karinus, Marg. Valen
tą, J. A. Vaupšas, M. Že
brauskienė, M. Januškevičie
nė, St. Kazelionis, F. Bauža, 
D. Petrauskas, P. Dulskjs, R. 
Kliauga, J. Stripeika, J. Są
mojis, Ą, Rolin, B. Galinaus- 
kaitė; J. Januškaitis 20c. Vi
so—$8.95.

Šios aukos surinktos vardo 
Lietuvių Komunistų kuopos 
per d. M. Valentą.

—o—
Atžymėjimui 20-ties metų 

Komunistų Partijos gyvavimo 
ir veiklos, Clevelande ruošia
mas didelis masinis mitingas. 
Jis įvyks rugsėjo 21 d., 8 vai. 
vakare, Public Auditorium 
didžiulėj svetainėj.

Minėtam apvaikščiojimo mi
tinge kalbės žymūs kalbėto
jai: Kom. Partijos generalis 
sekretorius drg. Earl Browder 
ir kiti. Taipgi bus duota gra
ži muzikalė programa.

Įžangos tikietai platinami 
iš anksto. Įsigykite, nes prie 
durų bus brangesni.

Clevelando ir apylinkės lie
tuviai nepraleiskite nedalyva
vę tame istoriniame mitinge.

Drauge.

Wilkes-Barre, Pa.
/

Pranešimas Wyoming Klonio 
Lietuviams

Per Labor Day rugsėjo 4, 
Shns Souci parke įvyksta se
niausia Amerikoj Wyoming 
Klonio Lietuvių Diena.

Šią Lietuvių Dieną rengia 
Wyoming Klonio Dainos Drau- 

, giįa, susidedanti iš šešių di
džiųjų apylinkės chorų.

Daugelis nori išgirsti ir pa
matyti tą didelį Dainos Draugi
jos chorą, susidedantį iš trijų 

_šimtų žmonių. Tad tą dieną čia 
suvažiuos iš visur tūkstančiai 
žmonių.

Tą dieną Dainos Draugijos 
choras išpildys gražių dainų 
programą. čia bus dainuoja
mos tos pačios dainos, kurios 
bus dainuojamos New Yorke 
Pasaulinėj Parodoj Lietuvių 
Dienoj.

Kurie negalėsit nuvykti į 
Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Pieną, tas pačias dainas girdė-

sit čia.
Dainų programa prasidės 4 

valandą po pietų, Sans Souci 
parko šokių pavilione.

Kurie • norit išgirst/ gražių 
dainų, tą dieną nepamirškit at
važiuoti į Sans Souci parką.

Rengėjai.

DETROITO ŽINIOS
I------------

Rinkimų Kampanijos. Tarp- 
tautiškas Labor Day Piknikas

Rugsėjo (Sept.) 3 d., Camp 
Liberty, 12 Mile Road, neto
li Halstead Rd., įvyks tarp- 
tautiškas piknikas.

Artinanties šio rudens rin
kimams, žmonės yra susido
mėję, ar reakcionieriai Detro
ite ir ant toliaus viešpataus.

Šiame piknike šis klausimas 
bus plačiai diskusuojamas. 
Ant programos bus garsūs 
kalbėtojai, kaip tai: Mother 
Bloor, kuri yra pagarsėjus 
tarp organizuotų darbininkų, 
išgyvepus viršaus 8’0 metų, 
bet dalyvauja darbininkų pa
rengimuose ir kalba, aiškina 
darbininkams, kaip apsiginti 

.nuo išnaudotojų, kokiomis 
priemonėmis kovoti už page
rinimą darbininkų gyvenimo 
sąlygų.

Tai verta kiekvienam dar
bininkui dalyvauti ir išgirsti 
kalbant tokius pagarsėjusius 
kalbėtojus. Taipgi kalbės 
Michigan valstijos senatorius 
Stanley Novak, William Allan 
(progresyvis kandidatas į 
Detroito miesto tarybą) ir ki
ti kalbėtojai.

Šiam piknike kiekviena 
tauta, taipgi ir lietuvių, ga
mins savotiškus valgius. Tai 
bus galima išbandyti, kuri 
tauta pagamina gardžiausius 
valgius.

Įžanga tik 15c.
—o—

Rugsėjo 3 d., taipgi įvyks 
svarbus piknikas Beechnut 
Grove darže. Rengia ALDLD 
52 ir LDS 21 kuopos.

Šis piknikas bus paskutinis 
šių orgahizacijų šiame vasaros 
sezone. Visi Detroito ir apy
linkės lietuviai yra kviečiami 
dalyvauti, praleisti linksmai 
laiką. Bus gera muzika del 
šokių. Taipgi bus įvairių žais
lų, kaip tai, base ball lošimas 
ir tam panašiai. O jau gar
džių užkandžių bus iki va
liai. ,

---- O-----
Bus Milžiniškas Labor Day 

Paradas Detroite
Rugsėjo 4 d. įvyks didžiau

sias Labor Day paradas De
troito istorijoj. Rengia U. A. 
W., CIO, unijos. Maršavimas

prasidės 2 vai. po pietų, nuo 
Vernor Highway ir Wood
ward Ave. ir maršuos iki 
Cadillac Sq.

Kalbės U. A. W., CIO, kal

bėtojai: Adolph Gerūer, Mi
chigan CIO prežide^tas, ir 
R. J. Thomas, U. A. W., CIO, 
prezidentas. Bus ir kiti kal
bėtojai. B—-kas.

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

Lietuviams Lankantiems
PASAULINĘ PARODĄ

Lietuvių Įstaiga prie 
Pasaulinių Ferų

Fairview Restaurant & Bar
jį VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
II . Savininkai

11 Geri Steikai ir Kitoki Valgiai
■I Degtines, Vynai ir Alus
Ii
^■1 Vieta mašinom pastatyt. Si Įstaiga

I ^Z****^*X. yra skersal gatvę nuo Marino bu- 
I Al dinko, arti Corona entrance 1 fėrus.

■ I £ \ 110-62 Corona Ave.

■ I w J CORONA, L. L, N. Y.
___JIHLJLLLJ9MIKLLjDSifei» Telephone: Ilavemeyer 9-9116

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.

Furimo 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.

BENDRAS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

PIKNIKAS
RENGIA 50 DRAUGIJŲ IR KLIUBŲ

s Nedeldieny prieš Labor Day

Rugsėjo-September O
VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

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

GROS L. BUINIO ORKESTRĄ.
Kalbės žurnalistas iš Lietuvos j. Jurginis ir studentas

K. MICHELSONAS IŠ BROOKLYNO. /
Visi lietuviai kviečiami šiame puikiame parengime dalyvauti. /



Ketvirta/., Rugpj. 31, 1939
.............. .

Pradžia 7:30 v. v. Visos nares atei
kite, nes bus svarbių reikalų kas 
liečia Moterų Seimą. — A. M.

(203-205)
Waterbury, Conn

Ekstra 1
Grupės waterburiečių iš 

Connecticut rengiasi vykti j 
Philadelphijos lietuviu rengia
mą pikniką “Laisvės” naudai, 
sekmadienį, rugs. 3, Edding
ton, Pa.

Reporteris.

Norwood, Mass.
J Massachusetts Lietuvių Kon
greso Metinį Pikniką Smar

kiai Rengiasi
Mass, lietuviu bendras pik

nikas atsibus sekmadienį, rug- 
sėjo-Sept. 3 d., Maynard, 
Mass. Į jį Norwoodas rengia
si važiuoti milžinišku busu ir 
desėtkais automobilių. Tam 
darbuojasi Bendro Fronto ko
misija.

J pikniką nuvažiavimas ir 
atgal kainuos tik 75c ypatai; 
tuojaus užsiregistruokit pas 
dd. L. Trakimavičių ir J. Gry
bą.

Lietuviškų trockistų “Nau
joj Gadynėj” yra varoma 
bjauri propaganda prieš tą 
Maynarde bendrą pikniką; ir 
ta propaganda vedama socia
listų vardu. Ten sakoma, kad 
pikniko perkėlimas iš pirma
dienio į sekmadienį esąs ko
munistų darbas; socialistai 
tam buvę priešingi. Tai bjau
ri melagystė. Perkėlimui pik
niko įnešimą davė socialistas 
drg. St. Michelsonas ir pri
imtas vienbalsiai. Apkalbant 
buvo skirtingų išsireiškimų, 
bet balsuojant sutikta vien
balsiai pikniką iškelti paran
kesnei dienai.

Aš pasitikiu, kad piknikas 
Maynarde pavyks puikiai, nes 
jį rengia virš 50 organizacijų 
iš įvairių kolonijų. Piknike 
bus išdalinta pinigais $150. 
Pirmas pryzas $50. Penki'po 
$10 ir 10 po $5.

Puiki Buinio orkestrą grieš 
per dieną ir vakare. Kalbėto
jais bus “Lietuvos žinių” ko- 
respondentas-žurnalistas p. J. 
Jurginis ir studentas Keistutis 
Michelsonas iš Brooklyn, N. 
Y. Taipgi bus įvairaus leng
vo sporto jaunimui ir suaugu
siems.

Tad visi j bendrą Massa
chusetts lietuvių pikniką rug- 

»sėjo 3 d., Maynard, Mass.
Žvalgas.

Philadelphia, Pa.
* Paskutiniai Pranešimai

Jau dienraščio “Laisvės” 
didysis pažmonys visai arti. 
Rengimo komisija prisirengus, 
kad viskas būtų O. K., kad vi
si atsilankę svečiai būtų pa
tenkinti. Paskutinis susirinki
mas prie prisirengimo įvyks
ta rugp. 31, Liaudies Name, 
kaip 8 vai. vakare. Kviečia 
rengimo komisija visus drau
gus ir drauges, bei gerus 
simpatikus dalyvauti jame 
kuoskaitlingiausiai, kad su
teikti daugiau informacijų 
komisijai ir padėti dirbti.

Bušai į pikniką išeis nuo 
143 Peorce St., South Side, 
nuo d. Tureikienės stubos ir 

w nuo Rep. Kliubo, 1011 Fair
mount Ave., 10 vai. ryto iki 

* 1 vai. po pietų.
Gauta daug užsakymų iš 

kolonijų — Eastono, Cheste- 
rio, Baltimorės, Camdeno, 
Gibbsto.wno ir kitur, kad būtų 
pakankamai stalų dėl atvy
kusių svečių. Vadinasi, visi 
rengiasi atvykti į pikniką pa- 
baliavoti ir pasimatyti su 
draugais iš kitų kolonijų.

Komisija deda pastangas, 
kad pikniko programa ir vis
kas, ką tik svečiai pageidaus,, 
būtų pakankamai pristorota. 
Bus garsiakalbis vartojamas 
laike programos, kad visi gir
dėtų gerai viską.

Iki pasimatymo,
Reng. Komisija.

J y

Cambridge, Mass
Nemanykite, kad Cambridge’ 

iečiai taip miega ir pamiršta 
visus dalykus. Jie Klapedos pa
bėgėliu nepamiršo.

Bowdoinham, Me.; A. Ste
ponavičius, Freehold, N. J.; 
J. ž i 1 i n s k a s, S u f f ield, 
Conn.; J. Shukys, Phila. 
Pa. ir C. Shlamas, W. Haz
leton, Pa.

Šiuom kartu matome kc-
Liepos 9 turėjome , vestuves 

Afemijos Grigaliūnytės su An
tanu žvingėlu. Svečių buvo 
gražus būrelis. Besilinksmi
nant visiems, draugas S. Ray- 
nard pakilo ir sako: “O ką, 
Klaipėdos pabėgėlius pamir
šim ?” Drg. J. Kairaitis ir 
draugė M. Stašienė vienas grie
bė kepurę, kitas už paišiuko 
ir prasidėjo rinkliava. Po do
lerį aukojo: Dr. J. Kapočius, S. 
Raynard, 1. Matulis, F. Stašys, 
VI. Baltušis, Ang. Grigaliūnie
nė, P. Grigaliūnas; M. & W. 
family $3; po 50c: J. Be- 
liauskas, Pov. Gaška, J. Kairai
tis; po 25c.: D. Kelleher, V. 
Stašys, K. Stašys, R. Stašys. 
Viso surinkta $12.50 ir pasiųs
ta per “Laisvės” Redakciją.

Roman Stašys.

C h in g k in g, Chinija.— 
Šiaurini am ir pietiniam 
frontuose Chinijos armija 
uždavė kel etą skaudžių 
smūgių Japonijos armijai. 
Vienam mūšyje japonai ne
tekę 1,000 kareivių.

Elizabeth, N. J.
Važiuojam į Philadelphijos 

“Laisvės” Pikniką
Bangos Choras pasamdė 

busą į Philadelphijos “L.” 
pikniką, 3 dieną rugsėjo-Sep- 
tember.

Busas išeis 10 vai. ryto nuo 
LDP Kliubo, 408 Court St.

Kelionė busu ten ir atgal— 
$1.50. Visais buso reikalais 
kreipkitės pas Edna Pociunai- 
tę ir Betty Bieliauskaitę bei 
pas bile Bangos Choro narį.

D. Krūtis.
(202-205)

ĮBČMŪS LAIŠKELIAI

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Barre, Mass.; Aug. Juš- 
kauskas, Duryea, Pa.; J. 
Petrelio, Phila., Pa., ir L. 
Bagdonas, Pittsfield, Mass.

Po $1.00: N. Balchunas, 
Worcester, Mass.; Juozas 
Morkūnas, Detroit, Mich.; 
Elena Savukiene, Portage, 
Pa.;. G. TaraškaJ Sudbury, 
Ont., Canada; F. Kontenis 
(112 Union St.,% Batavia, N. 
Y.); Felix Bloznelis, Cats
kill, N. Y.; R. Stankevich, 
Seaside, Oregon; V. žilaitis, 
Norwood, Mass.; K. Karpa- 
vičiene, Brooklyn, N. Y.; 
L. Chepelis, Phila., Pa.; 
Frank Balch, Easthamton, 
Mass, ir P. Smalstis, Det
roit, Mich.

Po 50c: Chas. Walentine,

Tel.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODES IR ALAUS
91-93 Warwick St., Netvark, N. J.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Konęertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ii 
tt. Puikus stelčius su naujausiais 
Įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

lėtą stambių aukų ir gražus 
skaičius smulkesnių. Širdin
gai dėkojame visiems au
kotojams ir tikimės juos 
paseks kiti dienraščio rė
mėjai ir patriotai.

P. Buknys.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PATERSON, N. J.

LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienio rytą, 3 d. rugsėjo, 10 
vai. Visi nariai būkite laiku ir naujų 
narių atsiveskite prirašyti. — J. 
Matačiunas. (204-205)

NASHUA, N. Y.
ALDLD 42 kp. ir LDS 128 kp. 

susirinkimas įvyks šeštadienį, rug
sėjo 2 d., 4-tą vai. po pietų. O’Don
nell Hall, 20 High St. — Sckr. J. E.

(204-205) •

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. Motorų skyriaus su

sirinkimas įvyks 1 d. rugsėjo, pas 
drg. A. Žemaitienę, 14 Hazel St.

Tinkama Dieta
Tai fundamentas sveikatai. 
Gyvenkite Stanley’o Būdu 
ir jūs džiaugsitės puikiau
sia sveikata; harmoningu, 
šviesiu ir linksmu gyveni

mu! Gyvenimas jums 
bus sakius.

GEO. STANLEY
Vienas iš pasaulio pirmaeilių 
Gyveninio Dailės eksponatų.

(lašėkite atsikreipkite asmeniškai 
dėl smulkesnių patarimų

57^2 Milton Avenue 
Amsterdam, N. Y.

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 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

Kita krautuvė randasi 
PLAINFIELD, N. J. po antrašur 

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite ši skelbimą ir gaukite 

•" nuolaidą.

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 31 d. rugpjūčio 
(Aug.). Bus Lieudies Name, 735 
Fairmount Ave. Prasidės 8 vai. va
kare. Visų narių yra būtinai parei
ga dalyvauti. Taipgi kviečiame į šį 
susirinkimą visus “Laisves” skaity
tojus ir pritarėjus dalyvauti susirin
kime. — Valdyba. (202-204)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštyndms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Gaminam valgius ir 
m t u r im e Amerikos

m) 'U'N išdirbimo ir iinpor- 
tuotų degtinių, vi- 

11 šokių vynų ir gero 
lliqnor# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

J] VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
er STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

I

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

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

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
Woodhaven, n. y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

t:

NOTARY 
PUBLIC

I

Telephone
STagg 2-5043

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0Č1Ų
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus

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

: ' o ► i it

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą 

priežasties slogos—šalčio 
Gauki to šiandien, tiktai 75 centai.

• V 
IS

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name 
.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs,, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro
❖ ’i’ ❖

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
' 660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

________

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

Sun. all day and night

................ ———————

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Sthgg 2-5938 Brooklyn, N. Y-

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

I

Tsyy.'.’-.V'.r

Chroniškos Ligos Gydomos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MfiŠ- 
LAŽARNfiS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LĖS 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

- I šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygl-
. Sąlygos jums pagal išgalių. IŠTYRIMAS DOVANAI

DR. L. ZINS
nimai.

(Praktikuojąs jau
27 Metus)

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

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 skaniausią 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, dheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen^ 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Roll*

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato^ 
Ant jūsų pareikalavimo, nuteiksime informacijas apie svorj ir kaina*,

VARPAS BAKERY 36-42 Stase Street Broaklyn, N. Y.

SKELBKITES “LAISVĖJE
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šeštas puslapis LAISVE Ketvirtad., Rugpj./ll, 19391

NewYorko^M^ZInioi
Dr. J. Šliupas Atvažiavo

Kaip jau buvo rašyta, pe
reitą antradienį atvažiavo dr. 
Jonas šliupas su savo žmona 
ir sūneliu. Daktaras pareiškė, 
kad jis nemano toliau kur va
žiuoti; pagyvens Brooklyne, 
pamatys Pasaulio Parodą, su
sieis su eile savo senovės 
draugų ir pažįstamų, pasisve
čiuos ir tuomet grįš atgal Lie
tuvon.

Mat, senas amžius jau ne
leidžia jam atlikti tuos žy
gius, kuriuos atlikdavo seniau, 
kai gyveno Ameiūkoj.

Dr. šliupas apsistojo pas 
savo dukterį, d-rę Aldoną 
Šliupaitę. čia jis ir prabus sa
vo atostogas.
' Dr. šliupas apsilankė “Lai
svėj” trečiadienio popietį. Jį 
palydėjo jo duktė, d-rė Aldo
na šliupaitė.

Iš pasikalbėjimo su gerbia
mu svečiu tilps sekamose lai
dose.

iš LDS 3 Apskričio 
Pikniko

Sekmadienį, rugpjūčio 27 
d., P. Vaičionio Parke, Cran
ford, N. J., buvo smagus ir 
skaitlingas Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo Trečio Ap
skričio piknikas. Diena pasi
taikė vidutiniai šilta ir iš ryto 
panaši į lietų, tad svečiai vė
lokai pradėjo rinktis, tačiau į' 
vakarą gražus skaičius prisi
rinko. Vieni atvyko busais, ki
ti automobiliais.

Lankėsi “Laisvėje”

Mirtingumas Sumažėjęs
Iš sveikatos komisionieriaus 

Dr. Rice raštinės pranešama, 
kad pereita savaitė brookly- 
niečiams buvo saugiausia mir
tingumo atžvilgiu, mirė tik 
379, mažiausis skaičius iš vi
sų savaičių šiais metais. Ta
čiau nuo plaučių uždegimo 
mirtys padaugėjo.

Mažiau susirgo difterija, 
skarlatina, kokliušu; 8 susirgo 
tifusu.

Gimė per savaitę 868.

Apsivedė

PROGRAMA

A. Skairius, apskričio pir
mininkas, prievakaryje per 
garsiakalbį pranešė, kad pro-^ 
gramą atidaro. Dainavo Aido, 
Bangos ir Pirmyn chorai, o 
Sietyno ne, nes B. šalinaitė, 
choro mokytoja svarbiais rei
kalais buvo išvykus kitur; kal
bėjo R. Mizara, LDS Centro 
prezidentas. Visi chorai su
dainavo po kelias dainas la
bai sklandžiai, vykusiai, už 
ką publika nesigailėjo aplo
dismentų ; kalba irgi buvo vy
kus. Kalbėjo apie šių dienų į- 
vykius Europoje ir LDS reika
lais.

Antra dalis programos susi
dėjo iš žaismių. Va/iovavo J. 
Ormanas ir V. Zablackas. Vir
vės trauktynę laimėjo jaunuo
liai prieš suaugusius.

DOVANOS

Dvi piniginės dovanos duo
ta prie įžangos tikieto. Pirmą 
—$3—laimėjo Ona Vertelie- 
nė, antrą—$2—Al Minch.

AČIŪ

Jonas Kriaučiūnas, gerai 
žinomas kirpėjas ir muzikan
tas, turįs savo įstaigą ant 
Grand St., apsivedė su Made
line Zeltuskey. šliūbą ėmė ci
vilį, pas teisėją. Vedybos įvy
ko rugpjūčio 26-tą, Stamford, 
Conn. Svočia buvo Anna Jay, 
svotu — Karolis Meškelevi- 
čius.

Laimingo šeimyninio gyve
nimo naujavedžiams!

Rep.

Reiškiu gilų ačių už pasi
darbavimą piknike varde mū
sų apskričio komiteto: M. Ba
naitienei, A. Kentrienei,’ J. 
Kentrui, Ig. Arlauskui, A. 
Balčiūnui, K. Levanui, K. Si
monui, A. Kruzaitienei, V. K. 
Sheraliui, Alf. Maželiui, Geo. 
Klimui ir A. Skairiui. Taipgi 
širdingai ačiuoju visiem pro
gramos dalyviams ir svečiams 
už skaitlingą atsilankymą!

Vienas Valdybos.

Antradienį aplankė “Lais
vės” įstaigą Stasys ir Elena 
Zaleckai iš West Lynn, Mass. 
Atvykę pereitą šeštadienį, ke
tina grįžt atgal šį šeštadienį. 
Lankosi Pasaulio Parodoj, 
taipgi didmiesčio įdomiausiose 
vietose. Tarp visų įdomybių, 
sako E. Zaleckienė, jiem bu
vo labai įdomu pamatyt ir 
“Laisvę”. Mat, “Laisvę” ji 
skaito be pertraukos per. 28 
metus, nuo pat atvykimo iš 
Lietuvos. Pradžioje, sako, 
“Laisvė” buvo daug silpnes
nė, jos įstaiga menka, o da
bar yra miela pamatyti išau
gusią daugiau, negu buvo ga
lima tikėtis. S. E. Zaleckai pa
tys yra su spaudos darbais 
susirišę, turi kalendorių biz
nį, kurį paliko vyriausios duk
ters priežiūroj.

Viešnia suteikė gerų žinių 
Moterų Seimo reikalais. Jų 
moterų kliubas, kuriame gra
žioje sutartyje darbuojasi vi
sokių pažiūrų moterys, siun
čia dvi delegates, puikias dar
buotojas: Marijoną Ginkuvie- 
nę ir Teklę Buzienę.

Taipgi lankėsi V. Williams 
iš So. Boštono. Svečias užsi
mokėjo prenumeratą ir paau
kojo 50 centų “Laisvės” rei
kalams.

Antradienį iš Chicagos pri
buvo ir lankėsi “Laisvėj” S. 
Willis, M. Sakalienė, A. Joni
kienė, J. M. Kaminskas. Mo
terys atvyko Moterų Seimo 
reikalais, tad jie visi pasiliks 
iki po Seimui, kuris įvyks 7, 
8 ir 9 dienomis rugsėjo, Broo
klyn© Muziejuje. Svečiai ža
dėjo dalyvauti šeiminiame 
bankiete, kuris įvyks Seimo 
baigtuvių vakarą, rugsėjo 9- 
tą.

Pereitą sekmadienį aplankė 
“Laisvę” Jonas Ynamaitis iš 
Naugatuck, Conn.

Žinios apie Lietuvių 
Stygų Orkestrą

Proga Išgirst Koncer
tą Nemokamai

Brooklyno moterys ruošiasi 
pasirodyti Seimo atstovių ir 
svetimtaučių tarpe su tikrai 
geru koncertu. Jos rūpinasi, 
kad koncertų mylėtojai sve
timtaučiai, kurie yra pripratę 
kožną šeštadienio popietį 
klausytis Brooklyno Muzieju
je klasiškų koncertų, nebūt 
suvilti jų ruošiamu. Tai bus 
pirmutinis tokis pasirodymas 
svetimtaučių tarpe. Apart 
Newarko Sietyno Choro ir Ra
moškaitės, programos pildyme 
tikimasi ir daugiau aukštai iš
vystytų talentų, todėl kožnas 
mylintis muziką laikys malo
numu pasinaudoti šia proga. 
Įžanga nemokama. Bus šešta
dienį, rugsėjo 9 d. Prasidės 
keturiose po pietų, Brooklyno 
Muziejuje, Eastern Parkway.

Central-Brooklyniečiams
Visi, kurie norite važiuot į 

Philadelphijos “Laisvei” ren
giamą pikniką ateinančią ne- 
dėlią, rugsėjo 3-čią dieną, pa- 
siskubinkit nusipirkti buso ti-> 
kietus, nes paskui galim ju 
trūkti. Du busai išeis nuo G. 
Stankaus krautuvės, 67 Hud
son Ave., 8 valandą ryte.

Tikietus galit gaut pas G. 
Stankų ir pas J. Jušką, 187 
Sands Street.
ford, Me., rašoma:

“Smagu man čionai vėsiam 
klimate, čia ramu ir. tyla, 
nesigirdi “Laisvės” presų dun
dėjimo. Scenerijos tokios, ko
kių N. Y. nematyt, tačiau 
man smagiau Pasaulio Paro
doj. Mano atostogos baigiasi 
ir neužilgo būsit!' namie.

Olga Wagnis.”

Mūs Walteris Kubilius rašo 
aplankęs Hartford, Spring
field, Worcester!, sekamos 
stotvs gal būsiančios Bostone 
ir Montello.

REIK ATGAVIMA T

Bušai į Philadelphia
Bušai j Philadelphijos organizacijų rengiamą dienraščio 

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

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

• .

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

East New York nuo Logan Inn
LOGAN STREET & ATLANTIC AVENUE

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

man St., Ras 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- i 
viškai įruoštus, tai bus malonus ir linksmas pasivažinėji-

* mas. - ,
Po pikniko ant rytojaus bus Labor Day šventė, tai 

bus progos pasilsėti iŠ po kelionės.
n------------------------------------------------------------------------------------- ta

i Lietuvių Stygų Orkestros 
pamokos įvyksta ketvirtadie
nių vakarais, Liet; Am. Pilie
čių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Visi stygininkai 
būkite 8 valandą vakare.
Brooklyno ir Apylinkės Biz
nierių Aukos Stygų Orkestros 

Palaikymui
Frank A. Urbon, vaistinin

kas, 61-02 Grand Ave., auko
jo $3; Jonas Vaiginis, 147 
Thames St. — $2; S. A. Mil- 
chius, 69-21 Grand Ave. — 
$1; A. B. Arlauskas, 58-13 
Fresh Pond Rd.—$1; S. Rut- 
kūnas, 282 Union Ave. —$1.

Vėlesnėse žiniose apie Liet. 
Stygų Orkestrą bus daugiau 
biznierių vardų.

G. Klimas.
_______________ /

Sveikina iš Atostogų
“Siunčiame gerų dienų vi

sam “Laisvės” štabui, šian
dien po pietų einam vėžių 
gaudyt tame prūde, kurį čio
nai-matot (atvirutėj). Jei vis
kas .jgerai nusiseks, tai par- 
vešim kokį tuziną ir tamstom.

Antanas Kasmočius 
ir Šeima.”

Tai ne tik smagus, bet ir 
apetitą sukeliantis sveikini
mas.

Kasmočius seniau buvo “L.” 
artimiausis kaimynas, turėjo 
užeigą priešais “L.” namą, 
pabar jis turi puikią įstaigą 
—sodą, salę, užeigą — 91 
Steamboat Rd., Great .Necke, 
ir naujus kaimynus, tačiau 
savo buvusių kaimynų irgi 
neužmiršo.

Beje, tuos vėželius jis gau
do Manchester, N. Y. 

* * *
Kitame sveikinime iš Rum-

Reikalinga senyva arba pusam- 
žiaus moteris vištų farmoie prie lie
tuviu šeimynos, kad apsiimtų pa
gelbėti mano sirguliuojančiai mote
riai prie gaspadinystės. Valgis ir 
gulėjimas ant vietos. Darbas žiemų 
’Ji vasara- Iš pradžių bus be mokes
čio. Kuri moteris neturi kur gyven
ti. meldžiam atsišaukti pas Carl 
Wieduttes, Erwinna, Pa. Galite ir 
laiškais atsišaukt. (204-106)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau satfo sesers Magdės, po 

vyru Butanavičienė, taipgi jos duk- 
tės Marės Butanavičiūtės ii’ sūnaus 
Vinco Butanavičiaus. Iš Lietuvos j 
J. V. pribuvo daugiau per 30 m. at
gal ir visą laiką gyveno Trenton, 
N. J. Jei kas žinote kur jie randasi, 
malonėkite pranešti man, už ką bū
siu labai dėkingas. A. Pajaujis, 329 
E. Center St., Shenandoah, Pa.

(204-210)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja trys kambariai, ga

ru šildomi ir su visais kitais mo
derniškais įtaisymais. Rcnda priei-' 
narna. Taipogi važinėjimas patogus. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreiptis pas M. Dobins, 194 Reid 
Ave., Apt. A-l, Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Penktadienį, 1 d. rugsėjo įvyks 

prakalbos Piliečių Kliube, 280 Union 
Avė., 7:30 v. v. Kalbės Thompson ir 
Grikštas. Kviečia visus dalyvauti, 
1WW Komitetas. (204-205)

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)
RJ-——————————   m

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
0 ——  E

I CHARLES’!
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patryę Barberial

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familiju, .vcs" 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
k lūs ir krajavus 
| naujus paveiks- 
M sudarau su ame- 
■ rikoniškais. Rei- 
■ikalui esant ir 
■p a d i d inu tokio 
|P dydžio, kokio pa- 
Jf geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
‘ įvairiom spalvom.

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

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

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

(Kampas Roebling St.)

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

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo!

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e 

didžiausias pasirinkimas visokių RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Special
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IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.
5 
s
5 gr'| REPUBLIC BAR & GRILL

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes eleveiterlo stoties

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.

Telefonas EVergraen 7-1661

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyrų Siūty, Lengvų 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 Overkautai vertės $22.50, dabar..

Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar..

$14.50
$16.50
$18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

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

Brooklyn, N. Y.

4

Namų Rakandų Krautuve

A. W EIT Z N E R
VERT EI V I S

Divonai-Uždangai-Linolijos
■ Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui 
z Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomajam Kambariui 

4

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




