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Ruoškimės prie va 
sarinių p a r e n g imu 
“Laisvės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Ir “Amerikos” redaktorius 
džiaugiasi, kad Amerikos lietu
vių spauda apsivalo ir kultū
roj a. Bet ten pat ponas Lauč-, 
ka sako:

“Komunistų įtaka visur braš
ka, tad suprantama, kodėl Mas
kva taip lengvai leidžia komu
nistinei spaudai keisti savo to
ną, gerintis katalikams, ne
šmeižti tikybiniai nusiteikusių 
darbininkų.”

Čia jau nukalbėta visai ne
kultūriškai, nes neteisingai.

Kultūringumas turi būti 
remtas teisingumu, arba jis 
ra joks kultūringumas.

pa
il tl-

Netiesa, kad “komunistų įta
ka visur braška.” Tam netiki 
nei pats “Amerikos” redakto
rius.

Netiesa taipgi, kad Maskva 
groja, o visur komunistinė 
spauda tik šoka pagal tą muzi
ką. Tą irgi puikiai žino kata
likiško savaitraščio dvasinis va
dovas.

mes no r j 
Gerintis 
nereikia 

komu n is-

Kaipo 
tautos 
vienos 
nariai, 

turi be

Netiesa ir tas, būk 
gerintis katalikams, 
mums nereikia, kaip 
katalikams gerintis 
tams.

Problema visai kita, 
žmonės, kaipo vienos 
vaikai, kaipo pagaliau 
didžiulės darbo šeimos 
katalikai ir komunistai
galo daug bendrų reikalų, sto
vi prieš be galo didelius ben
drus pavojus.

Todėl mes sakome, mes turi
me, be pataikavimo ir saldlie- 
žuviavimo vieni kitiems surasti 
bendrą kalbą, sudaryti bendrą 
veiklą, idant apginti tuos ben
druosius reikalus, idant apsi
ginti nuo tų bendrųjų pavojų.

šitaip komunistai klausimą 
stato. O “Amerikos” redakto
rius tą mūsų aiškią poziciją 
bando aukštyn kojomis apversti! 
ir nekultūriškai, nes neteisin
gai, šneka apie “Maskvą” iv 
kitokius prasimanymus.

Kiekvienas Amerikos lietuvis 
apsidžiaugė, pasiskaitęs spaudo
je, kad Lietuvos krepšininkai 
supliekė krepšininkus visos ei
lės Europos tautų. Lietuviai 
pasirodė puikiais vyrais ir pui
kiais sportininkais.

Taip lietuviams ir reikia gar- 
sintis. Sporte, kultūroje, moks
le, prakilnume dvasioje, pado
riam atsinešime linkui padorių 
kaimynų, mes galime ir turime 
parodyti pavyzdį visiems, su 
kuo tik susiduriame.

Reikia stebėtis—stebėtis iš to, 
, kad Sovietų valdžią visu jiems 

žinomu piktumu pasmerkia 
“N.”>ir “D.” redaktoriai už tai, 
kam ji reikalauja užtikrinimo 
n e p r i k lausomybės Pabaltijos 
kraštams, jų tarpe ir Lietuvai.

Ar tas neaišku, kad tiems vy
rams daug mažiau rūpi Lietu
vos neprikalusomybės išlaiky
mas, kaip savotiška, svetimų 
dievų interesais paremta poli
tika?

Iš jų kalbos galima suprasti, 
kad jie pranašauja, kad Angli
ja ir Franci ja nepasiduosian- 
čios ir neturinčios pasiduoti So
vietų reikalavimams. Bet mes 
juos galime užtikrinti, kad jie 
skaudžiai nusivils.

Anglija ir Francija pasiduos 
—pasispardys dar, bet pasi
duos.

Anglijos, Francijos, Lenkijos 
ir Rumunijos blokas be galin
gos Sovietų Sąjungos nieko ne
reiškia. Tą žino ir mato visi, 
bet to nesupranta mokyti 
“Naujienų” ir “Draugo” redak
toriai. ’’WBBD

Taigi, eks-generolas Moseley

Gen. Franco Skerdžia 
Po 300 Respublikie- 

čių Kasdien
London. — Gauta žinių, 

jog Ispanijos fašistų val
džia paskutinėmis dienomis 
nužudo po 300 buvusių res
publikos gynėjų; vienus su
šaudo pagal karo teismų 
sprendimus; kitus policija 
ir kariškiai budeliai be teis
mo papjauna bei durklais 
nusmeigia kalėjimuose ii* 
koncentracijos stovyklose.

Reikalauja, Kad Roose- 
veltas Nubaustų Fa

šistinį generolą
Washington. — Pažan

gus demokratinis kongres- 
manas John Coffee parašė 
prezidentui Rooseveltui 
laišką, reikalaudamas pa
šaukt prie tvarkos arba pa
baust atsitarnavusį genero
lą Moseley. Šis generolas 
varinėja suokalbius su na- 
ziais ir kitais fašistais nu
verst pačią Amerikos val-

Prezidentas, kaipo vy
kiausias komandierius visų 
Jungtinių Valstijų karo jė
gų, galėtų nubaust šį fašis
tinį generolą be jokio teis
mo.

Nors generolas Moseley 
atvirai išstoja prieš Ameri
kos valdžią, bet jis vis tiek 
ima po $6,000 metinės pen
sijos iš valdžios iždo.

Padvigubėjo Skaičius Mies
tiečių Sovietuose

miestu 
metais buvo 
o dabar tie 
miestai turi 
ir 800 tūks-

Maskva. — Eilė
Sovieti jo j 1926 
tiktai kaimai; 
naujai išaugę 
jau 9 milionus
tančių gyventojų.

Per paskutinius 12 metų 
skaičius gyventojų Sovieti- 
jos miestuose išaugo virš 
dveja tiek didesnis.

ŽYMIAI PAGERĖJO 
KRAUTUVIŲ BIZNIS

New York. — Per pasku
tines dvi savaites Čia ir ki
tuose miestuose Amerikoj 
krautuvių biznis pakilo 6 
iki 12 procentų
negu pernai buvo per tas 
pačias savaites. •

aukščiau,

Amerikon
Jis

Su juo eina

norėjo ir tebenori 
įvesti hitlerišką fašizmą.
turi ir pasekėjų Amerikos plu- 
tokratijos eilėse.
vokiečiai naziai, kunigo Cough- 
lino pasekėjai, Ku Klūks Kla
nas ir kitokie patamsio paukš
čiai.

Moseley norėtų būti ameriko
nišku Hitleriu. Bet vargiai jis 
tą tikslą pasieks. Amerikos 
laisvę mylį žmonės moseleyiš- 
koms gaujoms mokės nušluos
tyti nosį pirma, negu jos savo 
nešvariomis kojomis peržengs 
Baltojo Namo slenkstį.

Italija Telkia Armijų Alba
nijoj Prieš Graikiją

Roma. — Italijos valdžia 
sutelkė dar daugiau savo 
armijos į Albaniją. Fašistų 
laikraštis “Gerarchia” ra
šo, kad Mussolinio kariuo
menė Albanijoj turės už
kirst Graikijai kelią, jeigu 
Graikija stotų į vieną fron
tą su kitomis šalimis prieš 
Vokietiją ir Italiją.

Francijos ambasadorius 
statė klausimą Mussolinio 
valdžiai: kam >reikia Itali
jai tokios didelės armijos 
Albanijoj ?

Lenkija Gintų Lietu
vą Nuo Hitlerio

Varšava. — Jeigu Hitle
ris užpultų Latviją ar Esti
ją, tai Lenkija matytų rei
kalą jas ginti; bet Lenkija 
ypatingai gintų Lietuvą, 
jeigu naziai pasimotų ant 
Lietuvos nepriklausomybes, 
kaip sako Lenkijos valdovai 
ir rašo lenku laikraščiai.

Žuvo 99 Jūrininkai 
Nuskendusiame An

glijos Submarine
London, birž. 4. — Jau 

nėra jokių ženklų, kad bū
tų gyvas bent vienas iš 99 
jūrininkų, kurie liko pas
kendusiam e Anglijos sub
marine ’’Thetis.”

Smarkūs jūros vandens 
judėjimai visai panardino 
jau ir užpakalinę submari
ne dalį, kuri iš pradžios bu
vo išsikišus keliolika colių 
virš vandens.

Iš 104 submarine jūrinin
kų, oficierių ir specialistų 
viso buvo išgelbėta tiktai 
keturi pirma, negu galuti
nai nugrimzdo submarine 
“uodega.”

Naziaai Statosi Orlaivių 
Stovyklų Bolivijoj

Buenos Aires, Argentina. 
— Sužinota, jog Bolivijos 
valdžia leido Vokietijai pa
sistatyt didelę orlaivių sto
vyklą Trinidade, prie Ama
zonės upės. Mainais už tą 
leidimą naziai padės Boli
vijai ginkluotis.

Nazių lėktuvų stovykla 
Bolivijoj bus svarbi Vokie
tijos pozicija atsitikime 
Hitlerio-Mussolinio bei Ja
ponijos karo prieš bet 
rią amerikinę šalį.

ku-

pirmadienį giedra.
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Lietuvos Pavilionas Newyorkiškėj Pasaulio Parodoj; 
jame yra du aukštai.

Mergina Pavogė Svetimą Kūdikį; Sakė Vaikinui, 
Kad Tai “Jo Sūnus;” Tikėjosi, Kad Vaikinas, 

Todėl, Susituoks su Ja; Tapo Areštuota
Philadelphia, Pa. — Gra

ži 18-kos metų mergaitė 
Beatrice Wood pagimdė kū
dikį keli mėnesiai atgal, bet 
jis mirė. Jos vaikinas, ne
vedęs kūdikio tėvas Frede
rick Bauers vis prašė Bea- 
trie parodyt jam jo sūnų, 
ale jinai išsikalbinėjo, nes 
kūdikis jau buvo po žeme.

Beatričė tikėjosi, kad jei
gu jinai galėtų parodyt sa
vo vaikinui kūdikį, jis, galų 
gale, sutiktų apsivesti su 
jąja. Todėl ji. nusprendė pa
vogt svetimą kūdikį ir į- 
teikt jį vaikinui kaip “sa
vą.”

Taip ji ir pavogė kūdikį 
vardu Gerald McCrohan iš 
vežimėlio prie vienos krau
tuvės, į kuria jo motina bu
vo įėjus.

Beatrice parnešė vogtą 
kūdikį ir sako savo mylima
jam, “štai tavo sūnus.” 
Vaikinas labai pamilo ma
žytį berniuką ir nepaleido 
jo iš rankų. Bet neilgai jis 
džiaugėsi kūdikiu, nes grei
tai buvo suimta jo mergina 
Beatrice už vaikučio pavo
gimą.

Beatrice tapo areštuota 
vaistinėje (aptiekoje), kada 
jinai prašė su taisyt tinka
mo kalkių vandens silpnam 
kūdikiui ir nurodyt, kaip jis 
turi būt maitinamas.

Tik ką pirm to, motina 
pavogtojo kūdikio McCro- 
lanienė buvo atsišaukus 
per radio, sakydama: Tas 
mano kūdikis yra silpnos* 
sveikatos, ir kas jį dabar 
turite, meldžiamieji, penėki
te jį pagal šitokią formulą 
(receptą).

Tuo tarpu sekliai (detek
tyvai) jau tėmijo aplinkines 
vaistines. Sekliai suprato,

jog kūdikio vagis, turbūt, 
kreipsis į “drugštorį” ir 
prašys tinkamo 'recepto kū
dikiui penėt. Ir kaip tiktai 
Beatrice paprašė tokio re
cepto, čia jau vaistinėje ir 
buvo areštuota.

Jos vaikinas dabar sten
giasi paliuosuot Beatričę, ir 
žada su ja susituokt, “kaip 
tik praeis ši bėda.”

Niekur Taip Nedaugėja Gy
ventojai, Kaip Sovietijoj
Maskva. — Paskutiniai 

Sovietijos žmonių sąrašai 
parodė, kad dabar jinai tu
ri 23,500,000 daugiau gy
ventojų, negu 12 metų at
gal. Tai 15 procentų ir 9 
dešimtadalių prieauglis.

Jokioj kapitalistinėj šalyj 
per tą laiką nepadaugėjo 
savi gyventojai tokiu dide
liu nuošimčiu kaip Sovietų 
Sąjungoj.

Per tuos 12 metų Jungti
nėse Valstijose gyventojai 
padaugėjo 11 procentų, Ita- 
lijoj 9 proc., Anglijoj 5 
proc. ir Francijoj nepilnai 
3 procentais.

Roosevelto Sūnus Susilaukė 
Negyvo Kūdikio

Boston, Mass. — Žmona 
Johno Roosevelto, kuris yra 
jauniausias prezidento sū
nus, pagimdė pirmąjį kūdi
kį negyvą, mėnesiu 
daugiau pirm laiko.

ar

Vokietija verčia genero
lą Franco leist naziam įsi
rengt orlaivių stovyklą Is
panijos saloj Annobon, į va
karus nuo Afrikos.

Maskva 1926 m. turėjo du 
milionus gyventojų, o da
bar jau keturis.

’K

Jugoslavijos Tauti
ninkai Šturmuoja

Nazius Vokiečius
Jugoslavų Valdovas Žada 

Draugiškumą Hitleriui
Berlin. — Hitleris suren

gė šaunų bankietą atsilan
kiusiam Jugoslavijos valdo
vui, kunigaikščiui Pauliui. 
Kalbėdamas bankiete, Hit
leris prižadėjo “per visus 
amžius nekliudyt” Jugosla
vijos sienos, kuri rubežiuo- 
jasi su Vokietija.

Kunigaikštis Paulius, at
siliepdamas į Hitlerio kal
bą, “užtikrino, kad Jugosla
vija bendradarbiaus su Vo
kietija dvasioje taikos ir 
draugiškumo.”

Lenkai Džiaugiasi 
SSRS Draugiškumui

Varšava. — Lenkijos pre
zidentas Ig. Moscickis pa
siuntė savo automobilį at
vykusiam Sovietų ambasa
doriui N. Šaronovui. Len
kų raiteliai pasitiko Šaro- 
novą ir atlydėjo į preziden
to palocių. Prez. Moscicki 
savo kalboj džiaugėsi So
vietų draugiškumu Lenki
jai.

CIO Vadas Lewis Pra
šo Kubą Priimt Pabė

gėlius nuo Nazių

Konjica, Jugoslavija. — 
Slovėnai tautininkai išdau
žė, išlaužė nazių vokiečių 
krautuves ir jų vadų na
mus Mariboro ir Konjicos 
miestuose, ir apkūlė kai ku
riuos hitlerininkus. Slovė
nai tautininkai sujudę ir 
įnirtę, kad Jugoslavijos val
džia politikoje eina išvien 
su Hitleriu ir šoka per na
zių virvutę.

Garner Kandidatuosiąs 
į USA Prezidentus 

1940 Metai
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vice-prežidentas 
Garner, atžagareiviškas de- 

! mokratas, kandidatuos j ša- 
| lies prezidentus 1940 m. rin
kimuose, kaip sako jo rėmė
jai. Net jeigu Roose veltas 
kandidatuotų trečiai tarny
bai kaipo prezidento, Gar- 
neris vis tiek statys savo 
kandidatūrą į prezidentus 
demokratų partijos suva
žiavime, kuris nominuos 
kandidatus rinkimam.

Atgaleiviai demokratų 
politikieriai iš pietinių val
stijų esą pasiryžę net skal
dyt demokratų partiją ir 
sudaryt antrą, atskirą par
tijos suvažiavimą, jeigu pir
masis bendras suvažiavi
mas neišstatytų Garnerį 
kaip jų kandidatą į prezi
dentus.

Garneris jau kuris laikas 
kaip “už scenos” veikia iš
vien su prezidento Roose- 
velto priešais.

Washington. — Industri
nių CIO darbo unijų pirmi
ninkas John L. Lewis mušė 
telegramą vyriausiam kari
niam Kubos vadui, pulki
ninkui Fulgencijui Batistai, 
prašydamas, kad Kuba pri
imtų politinius pabėgėlius 
iš Vokietijos.

Kubos prezidentas Gru 
šiomis dienomis paliepė Vo
kietijos laivui “St. Louis” rado kaltu Martiną T. Man- 
vežtis atgal 922 žydus, ku- toną, buvusį vyriausią fe- 
rie tuom laivu atplaukė 
j ieškot prieglaudos Kuboje. 
Kai kurie jų dėl to mėgino 
nusižudyt laive.

Parsidavėlis Teisėjas Man
ton Atrastas Kaltu

New York. — Federalis 
prisiekdintųjų teismas at-

Prigėrė Žmogus ir Trys Jo 
Gelbėjami Berniukai

St. Cloud, Minn. — Be
bra i d ž iodami Mississippi 
upėj, trys berniukai netikė
tai įsmuko į gelmę, kur su
kasi smarkus yerpetas. Tė

 

vas dviejų skystančių savo 
sūnų Norris ore metėsi 
įvandenį gelbėt juos ir vie
ną kaimyno vaiką. Bet sū
kurys pagriebė ir gelbėtoją, 
ir jie visi keturi prigėrė. 
Žuvusieji berniukai buvo 
12 iki 17 metų amžiaus.

N. Moore’o žmona, dvie
jų berniukų motina, stovė
dama ant kranto, matė visą 
šią tragediją, bet nieko ne
galėjo pagelbėti.

deralį apskrities teisėją.
Šiame teisme buvo paro

dyta, kad Manton gavo per 
milioną dolerių kyšių iš 
įvairių kompanijų ir šiaip ' 
milionierių. Už tuos kyšius 
jis sprendė turčių bylas 
taip, kaip jis norėjo.

KUOM APSIRENGS 
VOKIETĖS?

Berlin. — Nazių valdžia 
uždraudė po liepos 1 d. par- 
davinėt medvilnės (bovel- 
nos) audeklus moteriškiem 
drabužiam. Sako, visa med
vilnės medžiaga reikalinga 
armijai.

Varšava. — Didelis kari
nis Lenkų orkestras griežė 
Internacionalą, p a s i t ikda- 
mas atvažiuojantį Soyietų 
ambasadorių Nikolajų Ša- 
ronovą.

■■

f'N

•>

JI

u

/



Antras puslapis E AI Š VI Pirmadienis, Birž. 5, 1939

IAISVE
» LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
every day, except Sunday

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK

Tel. Stagg 2-3878

President ----- Jos. Kairys 
Vico - President - - - K. Petrik 
Secretary-Treasurer - J. Gasiunas 
Editor ------ Roy Mizara

Mums atrodo, kad šios nepaprastos 
submarinų nelaimės labai rišasi su šių 
dienų nepaprasta pasauline situacija. 
Demokratinės šalys derasi su Sovietų 
Sąjunga, kad pastojus kelią fašistams 
karo agresoriams. Kaip tik šiuo laiku 
fašistų šnipai daugiau veikia, atlieka sa
botažo ir diversijų, kad sutrukdžius anti
karinių valstybių susitarimą. Submari
nų nelaimės veikiausiai yra surištos su 
fašistų šnipų veikla. Juk nesenai nazių 
šnipai gadino Anglijos ir Jungt. Vals- 

' tijų karo laivus.
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Canada and Brazil, six months .... $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Sveikas, Drauge Mooney!
Virš 20 metų nekaltai iškentėjęs ka

lėjime, Tu, drauge Tomai Mooney, atvy
kai į New Yorką tarti savo žodį svar
biais mūsų krašto klausimais.

Tu rasi New Yorko darbo žmonėse 
tokį šiltą, tokį draugišką priėmimą, ko
kį gali gauti tik mylimiausias darbo 
žmonių draugas ir švietėjas. Kai Tu 
kentėjai San Quentino kalėjime, tai šim
tai tūkstančių newyorkieciu, tame skai
čiuj ir tūkstančiai lietuvių darbininkų, 
kentėjo drauge su Tavim. Kaip Tu pats, 
taip ir tie šimtai tūkstančių žmonių, ta
čiau, niekad nepametė vilties, kad anks
čiau ar vėliau kalėjimo vartai bus ati
daryti ir Tu vėl būsi laisvas ir veiksi 
tam pačiam didžiajam tikslui—išlaisvi
nimui darbininkų klasės, — kaip veikei 
prieš įkalinimą.

Šiandien tie šimtai tūkstančių darbi
ninkų, dėlei kurių reikalų Tu kentėjai, 
susilaukė tos laimingos. dienos, kai Tu 
esi laisvas, kai Tu esi drauge su jais!

Tu pamatysi, drauge Mooney, kokis 
šiandien bus džiaugsmas ir entuziazmas 
Madison Sq. Garden. Džiaugsis newyor- 
kiečiai, džiaugsis visa pažangioji Ame
rikos gyventojų dalis!

Šia proga, priimkite, drauge Tomai 
Mooney, mūsų nuoširdžius sveikinimus 
ir linkėjimus geriausios Tau sveikatos ir 
didžiausios energijos veikti darbo žmo
nių reikalams!

' Nepaprastos Nelaimės
Dar daugelio motinų ašaros nenudžiū- 

.vo dėl žuvusių Jungtinių Valstijų 26 jū
reivių ir oficierių submarine “Squalus.” 
Dar visų atmintyj toji nepaprasta nelai
mė, kurios priežastis neišaiškinta, kaip 
jau kita tokia pat nelaimė atsitiko An
glijos pakraštyj.

Nuskendo naujutėlis Anglijos subma- 
rinas “Thetis.” Jis yra 1,090 tonų įtal
pos, nesenai užbaigtas, įrengtas su nau
jausiais ir geriausiais pritaisymais. 
“Thetis” nusileido Liverpolio užlajoje į 
jūrą ir neiškilo. Už kiek laiko į vandens 
paviršį iškilo iš submarino “bouy” su 
telefonu ir submarines įgula pranešė, 
kad jie negali iškilti. Submarine yra 79 
žmonės, jų tarpe apie 20 submarinų bu- 
davojimo specialistų. Jie gali po van
deniu išgyventi apie dvi paras, tokiam 
feikui turi užtektinai oro. Anglijos val
džia tuojaus ten pasiuntė apie 20 įvai
riausių laivų, kurie imsis greitų prie
monių ištraukti submariną su žmonė
mis arba pirma išgelbėti žmones, o pas
kui ištraukti ir patį laivą. Šiuos žodžius 
rašant, sakoma, keletą jūreivių jau yra 
išgelbėta.

Dabar kyla klausimas: kodėl pasikar
tojo viena po kitos submarinų nelaimės? 
Juk submarinai yra ne naujas dalykas, 
jie išbandyti, išmėginti. Jie dar perei
tame Pasauliniame Kare išbūdavo po 
mėnesį išplaukę į jūras ir tame skaičiu
je ištisas paras po vandeniu. Jie sek- 

,, mingai nusileisdavo šimtus pėdų į jūros 
dugną ir ten ilsėdavosi kiek .nori. So- 

' vietų Sąjungos submarinai yra išbuvę 
po kelias paras jūros dugne ir sėkmingai 
vėl iškilę. Dabartiniai Jungtinių Valsti
jų ir Anglijos nauji submarinai yra ge
riau įrengti.

Japonijos “Laimėjimai”
Japonijos imperialistai nuolatos me

luoja, giriasi savo pergalėmis. Greitai 
bus metai, kai jų 22,000 jėgas Sovietų 
Raudonoji Armija ir orlaivynas ištaškė 
ant Zaoziornaja kalno. Kalnas Sovietų 
rankose, o žuvusiems didvyriams pasta
tyta paminklas ir aukštai plevėsuoja 
raudonoji vėliava. O visi atmename, kad 
ne tik mūšių laiku, bet ir vėliau Japoni
jos samurajai melavo, gyrėsi didelėmis 
“pergalėmis,” skaitliavo Sovietų “sudau
žytus tankus ir lėktuvus,” ko visai ne
buvo. Ir po šiai dienai jie tyli ir ne
pasako Japonijos gyventojams, kad So
vietai juos ten sumušė, išgrūdo laukan. 
Tokia jau samurajų “teisybė.”

Šiomis dienomis Japonijos samurajai 
labai gyrėsi pergalėmis ant Mongolijos 
Liaudies Respublikos. Ir vėl dešimtimis 
skaitliavo “numuštus mongolų lėktuvus 
ir sudaužytus arba suimtus tankus.” Tai 
nauji melai.

Japonai buvo išprovokavę susikirti
mus, bet jie “laimėjo” prieš mongolus 
tiek, kiek pereitais metais prieš raudon
armiečius.

Kodėl dabar Japonijai buvo reikalin
gas tas blofas, tas šauksmas apie jos 
“pergales” prieš Mongoliją? Todėl, kad 
tarpe Francijos ir Anglijos iš vienos pu
sės, ir Sovietų Sąjungos — iš antros 
eina derybos dėl bendro apsigynimo nuo 
fašistų agresorių. Sovietų Sąjunga rei
kalauja, kad Franci ja, Anglija sutiktų 
ginti Pabaltijos ir Juodųjų Jūrų kaimy
niškas valstybes, taip pat ir Tolimuose 
Rytuose išvien veikti prieš karo agreso
rius. Sovietų Sąjunga ir Mongolijos 
Liaudies Respublika jau turi bendro ap
sigynimo sutartį. Japonija ten tiksliai 
išprovokavo susikirtimą ir šaukė apie 
pergalę, kad tuo atgrasinus Angliją ir 
Franciją nuo Sovietų plano. Jos tikslas: 
“Žiūrėkite, jau eina karas tarpe Japoni
jos ir Mongolijos ir jeigu jūs priimsite 
Sovietų pasiūlymą, tai greitai būsite 
įtraukti į karą.” Todėl japonų samurajai 
ir skelbia svietui melus apie savo “per
galę” prieš mongolus.

Naujas Oro Milžinas
Ketvirtadienį New Yorko gyventojai 

stebėjo, kaip virš miesto suko pilkas di
delis keturmotorinis lėktuvas, sukelda
mas didelį ūžesį. Jį lydėjo didelis dvi- 
motorinis bombonešys, kuris prie to mil
žino atrodė, kaip kūdikis prie motinos. 
Tai buvo “DC-4” lėktuvas. Jis atskrido 
į New Yorką iš vakarų, suįdominti Pa
saulinės Parodos svečius.

Šį oro milžiną padirbo Douglas lėktu
vų fabrikai. Sakoma, jo pastatymas ir 
įrengimas atsėjo apie $2,000,000. Bet, ka
da bus tokių pastatyta daugiau, tai se
kami 20 tokių pat lėktuvų jau atsieis 
apie keturis kartu pigiau, būtent po 
$426,000 kiekvienas.

“DC-4” turi keturis Pratt & Whitney 
motorus, kurie kiekvienas išvysto po 1,- 
450 arklių jėgos, arba bendrai apie 6,000 
arklių. Jo greitis su 42 keliauninkais ir 
3,000 svarų kroviniu buvo po 191 mylias 
į valandą. Lėktuvo liemuo turi 98 pė
das ilgio, o nuo vieno sparno galo iki 
kito yra 138 pėdos. Aukštis siekia 24 
pėdas.

Tai geras lėktuvas. Toki įrengimai 
gali daug pasitarnauti visuomenei, kada 
jie naudojami civiliams reikalams. Bet 
bėda, kada toki lėktuvai paverčiami į 
bombonešius, kada jie sėja mirtį! Abel- 
nai, tenka pasakyti, kad orlaivininkystė 
sparčiausiai progresuoja. Juk dar yra 
mūsų atmintyj tie laikai, kada oro su
sisiekimas buvo skaitomas tik svajone.

Lietuviški Parengimai
Amerikiečiai savo judru

mu, linksmumu ir truputį 
n e r ū p estingumu primena 
francūzus. N e u ž kalbintas 
čia nepabūsi. Pavyzdžiui, 
Vokietijoj arba Švedijoj ga
lima pervažiuot visą šalį ir 
niekas ten tavęs neužkal
bins, niekas nieko nepa
klaus. Ten žmonės šnirpščia 
kiekvienas sau. Jeigu ame
rikietis juokiasi, jis liepia 
juoktis ir kaimynui, nors 
jo visai nepažįsta. Įstaigose 
tarnautojai nesėdi paniurę, 
susiraukę. Jie vis randa lai
ko pajuokauti, vieną kitą 
žodį pasakyti. Jie tikrai 
linksmi, smagūs žmonės. 
Tokie yra ir Amerikos lie
tuviai. Jie—draugiški ir de
mokratiški. Kai aš vieną 
šeštadienį ėjau Moterų Vie
nybės suruoštan pasilinks- 
miniman, aš. buvau nepa
prastai atsargus; iš lietu
viško įpratimo maniau, jog 
ten teks varžytis, saugotis, 
kad neišsprūstų koks neat
sargus žodis, kad prieš ku
rią nors ponią nepasirody
čiau nemandagus, kad gra
žiai nusišypsočiau, kad ne
išeičiau per ankstį šokti, 
nes Lietuvoj šokius pradeda 
tik ponai iš aukštųjų1 sfe
rų ... Paprastam berneliui 
su savo mergaite pradėt 
suktis neišpuola, įsižeis tie, 
kurie dideli jaučiasi. Nors 
minėtam Moterų Vienybės 
pasilinksminime d a 1 y v avo 
daug inteligentų ir profe
sionalų, bet kokio nors iš
didumo ar pasipūtimo aš vi
sai nepastebėjau. Visi buvo 
labai gražiai apsirengę, 
mandagūs, linksmi ir per
dėm draugiški. Varžytis ir 
dirbtinai gurklį tampyti vi
sai neteko. Nereikėjo ir 
rankų ponioms bučiuoti, o 
Lietuvoj rankų bučiavimas, 
beždžioniškas 1 a n k s tymą- 
sis vis dar neišeina iš ma
dos.

Aš esu labai dėkingas po
niai Buivydienei, Moterų 
Vienybės pirmininkei, pri
siuntusiai man bilietą į tą 
parengimą. Ten aš pama
čiau dar vieną malonų da
lyką. Aš niekad nemaniau, 
kad Amerikos lietuviai dar 
tebešoktų senoviškus šo
kius: polką, klumpakojį, 
vingerką ir kitus. Žiūriu— 
Amerikoj visi lietuviai juos 
mielai šoka. Lietuvoj mies
tuose šitokiu šokiu orkes
trai nebegriežia, nes jų nie-
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kas nebeina šokti; sako,Į 
kad jie nemoderniški, seno
viški ... O svarbiausia, šo
kėjai mano, kad polką su 
klumpakoju kiekvienas a- 
viganis ar piemenė moka, o 
tango ir fokstrotų jie ne
moka. Taigi, senoviški šo
kiai paliekami prasčiokams, 
kaimo bernams ir mergoms, 
o miestų ponai ir panelės 
rangosi ir tūpčioja arba ko
jas į šalis mėto moderniš
kai, ne taip, kaip papras
tieji. Lietuvoj mėgstama 
visur ir visada savo ponybę 
pabrėžti. Amerikoje to nė
ra. Už tai Amerikos lietu
vius tik pagirti galima. 
Moterų Vienybės suruoš
tam pasilinksminime ponai, 
ponios ir panelės šoko ly
giai tokius pat šokius, ko
kius Newarke, kur man te
ko dalyvauti Sietyno Choro 
sukaktuviniam parengime, 
šoko vaikinai ir merginos 
vieni kitus besivadina drau- c

gaiš ir draugėmis. Vadinas, 
čia žmonės taip griežtai vie
ni nuo kitų nenori skirtis. 
Galimas daiktas, kad čia 
ponios savo tarnaitėms ne
draudžia tokiomis pat suk
niomis puoštis, kokias jos 
vilki. O gal kartu ir į tuos 
parengimus atsilanko? To 
dar aš nežinau.

Baltimore j mačiau lietu
višką pikniką. Ant stalo 
stovi stačia alaus bačka, ap
link stalą sėdi vyrai ir mo
terys, farmeriai ir darbi
ninkai, turtingi ir bepini
giai visi išvien. Jie juokau
ja, kalbasi ir kai kada su
dainuoja, jaunas dienas 
prisiminę. Prie muzikos 
daugiau šiai prakaituoja 
jaunimas, stengdamasis ne
praleisti nešokto nė* vieno 
šokio. Į pikniką žmonės su
važiuoja, kaip į Šidlavos at
laidus, susirinkdami iš visų 
apylinkių. Lietuvoje tokių 
piknikų neesti. Ten jauni
mas rengia gegužines, ku
rios nuo amerikoniškų pik
nikų daug kuo skiriasi. Šo
kti reikia ant plikos pievos, 
nes ten jokių salių nėra, nė
ra ir stalų, ant kurių būtų 
bačkos su alum ir valgiais. 
Ir žmonių ne tiek daug su
sirenka. Gegužinė, galima 
sakyt, yra tik šokių vakarė
lis, surengtas kur nors pa
miškėj ant dirvono. Norint 
nueiti ten pasilinksmint, 
reikia nusipirkti už litą ar
ba už pusę lito bilietą. Ame
rikoniškuose piknikuose vy

rai beveik visi esti vien
iu a r š k i n i a i, gegužinėse, 
nors ir pakankamai šilta es
ti, vyrai šoka nenusirengę. 
Mat, vienmarškiniam vaikš
čioti atrodo dar vis gėda.

Nežinau, ar amerikoniš
kuose piknikuose pasitaiko 
muštynių, nors prie alaus 
bačkų galėtų jų būti. Lietu
viškose gegužinėse susipešt 
gan dažnai susipeša. Vie
nam kitam tenka ir su 
praskeltu pakaušiu namo 
grįžti. Dėl ko susipešama— 
sunku pasakyti. Bet daž
niausiai jas pradeda tie, ku
riems pakinkliai minkšti 
esti. O girtam — įstatymai 
nerašyti; pirma iš linksmu
mo ima kaukt kaip sirena, 
paskum kliaučių pradeda 
jieškot ir suranda. Bet 
muštynių skaičius ir Lietu
voj eina mažyn. Kada nors 
jos visai išnyks. i

Amerikietiški parengimai 
atrodo tikrai linksmi, drau
giški. Ten susitinka drau
gai, giminės, pažįstami, ten 
pasikalbama, p a j u ūkauja
ma. Netenka abejoti, šitie 
visi parengimai yra nema
žai prisidėję ir prie lietu
vybės išlaikymo. Užtat jų 
niekas ir nesmerkia.

J. Jurginis.

ŠYPSENOS
Kova su Triukšmu

Susierzinęs žmogus skambi
na durų skambutį. Buto šei
mininkas atidaro duris.

—Jei Tamsta savo radijo 
lengviau nenustatysi ir taip 
įkyriai leisi, tai aš skųsiuos 
policijai, — taria ateivis.

—Jei Tamstai mano radijas 
nepatinka. Tamsta gali kraus
tytis į kitą gatvės pusę,—at
sako muzikos mėgėjas.

—Taip, taip, aš kaip tik ki
toje pusėje gatvės ir gyvenu, 
—priduria suerzintas ateivis.

Pačiu Laiku
Jaunas gydytojas ramina 

savo mirusio paciento našĮę:
—Nusiramink, Tamsta! To

kiai jaunai ir gražiai dar pui
ki ateitis prieš akis. Tamsta 
vėl greit gali ištekėti ir būti 
laiminga.

—Tikrai nuostabu, pone gy
dytojau, kaip Tamsta įspėjai 
mano mintis. Ir ar aš galiu 
tikėti, kad Tamstos žodžiai 
yra tikras pasiūlymas ?r

—Atsiprašau, ponia, mes 
gydytojai tik prirašom vais
tus, bet patys jų nelabai te- 
norim imti!—paaiškina gydy
tojas.

Giminystės Pasekmės
—Tu, iš tiesų, tarpais būni 

vyriškas, o tarpais elgies, kaip 
moteris! Kodėl taip?

—Tai, tur būt, dėl to, kad 
pusė mano protėvių buvo vy
rai, pusė moterys.

(Surankiota)

Kentukės milicijantai pastoja kelią UMWA unijos pikietininkams: milicijantai, 
užsiųsdinti gubernatoriaus, p a deda Harlano apskrities anglies kasyklų 

magnatams sulaužyt mainierių streiką.

Vėžio Šundaktariai
American Medical Associa

tion žurnalas išleido persergė
jimą prieš apgarsinimus gy
duolių, kurios, sakoma, “išti- 
kro išgydys vėžį.”

Vėžio šundaktariai, kaip ir 
visi kiti apgavikai, nuduoda 
viską žinančiais apie vėžį, bet 
patys nežino, ką jie siūlo, ir 
šiandien nieks nežino, kokia 
medžiaga, vaistai ar kombina
cijos vaistų, gali išgydyti vė
žį. Bet šitie Šarlatanai vėžiu 
sergantiems siūlo visokius iš- 
mislus nuo ėdančių košelių iki 
bakteriškų mišinių.

Kada vėžio kontroliavimo 
draugystė kiek metų atgal siū
lė dovaną žmogui, kuris ti
krai išgydys vėžį, gauta net 
2,555 atsakymai—laiškų, pa
tarimų ir net gyduolių. Vienas 
senas indijonas pranešė, kad 
išgydė šimtus vėžiu sergančių, 
ir jis pasiuntė tik jam žino
mą mišinį. Ir kuomet tas mi
šinys buvo išbandytas, jis ne
turėjo jokios vertes.

Nekurios gyduolės buvo vė
žiui košelės, ir kada pavarto
tos, tai jos nuėdė tiek pat 
gyvo sveiko kūno, kiek vėžio 
užkrėsta dalis. Daugumoje 
atsitikimų vartojimas tų ko
šelių tik pagreitino žmonių 
mirtį. Buvo pusė tuzino iš 
radi u m o padarytų gyduolių. 
Nekurie šundaktariai praneša 
žmonėms, kad balta duona 
žmogų ta liga užkrečia. Kiti 
pataria nevartoti iš alumino 
padarytų virimui daiktų ir 
puodų. Pasiųsta iš “aukso 
gyduolių” ir iš švino gyduolių 
ir šimtai kitų. 
!

Kreipdamasis prie vėžio 
šundaktario, ligonis netik eik
voja bereikalingai pinigus, 
bet sutrumpina dienas, nes 
jeigu kreiptųsi prie tinkamo 
medikališko pagydymo, galė
tų nors ant kiek pailginti sa
vo gyvastį. F. L. I. S.

“Laisvės” Redakcijos Pasta
ba. — Mūsų žiniomis, Lietu
vių Darbininkų Susivienijimas 
išleido apie vėžį knygelę — 
“Saugokitės Vėžio,” kurią pa
rašė dr. Jonas J. Kaškiaučius. 
Knygele įdomi ir suteikianti 
daug svarbių mokslinių žinių 
apie vėžį. Kaina tik 15c. 
Knygelė gaunama ir “Lais
vės” knygų sankrovoj. Tad, 
kurie iš tikrųjų nori sužinoti 
plačiau apie vėžio ligą — tą 
baisią žmonijos nelaimę—pa
tariamo “Saugokitės Vėžio” 
knygelę Įsigyti ir atydžiai 
perskaityti.

Klausiniai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama “Laisvės” Redak
cija: Prašau tamstas su
teikti man paaiškinimą. Aš 
esu pabėgęs iš Amerikos 
kariuomenės jau 27 metai 
ta matgal. Ar aš galiu tap
ti Amerikos piliečiu? Esu 
vedęs ir turiu šeimyną, bet 
aš vartoju ne savo pavardę. 
Jeigu galite duoti man pa
aiškinimą, labai būsiu dė
kingas.

“Laisves” Skaitytojas 
Per Daug Metų.

Atsakymas
Labai gaila, kad mes ne

galime duoti jums ryškų at
sakymą, nes mes patys ne
žinome, kaip į tokį atsiti
kimą žiūri Amerikos val
džia ir ką tokiame reikale 
sako įstatymai. Patariame 
kreiptis į Foreign Lan
guage Information Service, 
222 4th Ave., New York, 
N. Y. Tikimės, jog jie jums 
paaiškins, ar jūs galite gau
ti pilietines popieras ar ne.

Berlin, geg. 31. — Danija 
pasirašė nekariavųno su
tartį su Vokietija.
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Bostono ir Apielinkės Žinios

/ Pirmadienis, Birž. 5, 1939

Nuo Klaipėdos Iki Danzigo ir nuo 
Berlyno Iki Varšavos

(Mūsų specialio korespondento.)
Savanorių p rospekto 

kampe stovi du pažįstami 
bedarbiai.

—Sveiki!
—Sveiki!
—Kas gero?
—Nieko gero: darbo nė

ra ...
Taip, darbo nėra, nepai

sant to, kad prasidėjo gy
vas statybos sezonas. Pri
važiavo daug klaipėdiškių. 
Kainos labai numuštos. Net 
ir specialistams siūlo per 
pus pigiau, negu anksčiau 
mokėjo. Oficialūs duomenys 
apie klaipėdiškius pabėgė
lius yra tokie. Bendras at
vykusių skaičius: 10,231, jų 
tarpe 5,206 vyrai ir 3,025 
moterys. Žydų pabėgėlių 
1,307. Mažamečiu 3,019. Sa- 
vystoviai dirbančių (pirk
lių, biznierių, laisvų profe
sijų žmonių) 333, tarnauto
jų 1,095, kvalifikuotų darbi
ninkų 954, paprastų darbi
ninkų 1,632. Taigi, paėmus 
darbininkus su visomis šei
momis, susidaro nemažas 
skaičius pabėgėlių, kurie 
negauna darbo, o jei ir gau
na, tai blogesnėmis sąlygo
mis, o tuo pačiu pablogina 
ir dirbančiųjų kauniškių pa
dėtį.

Tokie tai Klaipėdos nete
kimo rezultatai Kauno dar
bo rinkai. Manau, kad ir 
visoj Lietuvoj taip pat tas 
nedarbas jaučiamas.

Nusižudymai Klaipėdoje
Ką jaučia pati Klaipėda, 

apie tai daug kalbėti ne
teks. Kai apsvaigimo va
landos praėjo, liko juodo 
paniūrimo naktis. Šiomis 
dienomis nusišovė advoka
tas daktaras Ervin Šrioder. 
Nors ir jaunas būdamas, 
jis spėjo įsigyti gero teisi
ninko vardą ir nemaža sim
patijų tarp klaipėdiškių. 
Hitlerininkams atėjus, jam 
buvo užkirstas kelias kaip 
ne hitlerininkui. Nemokėda
mas kitaip kovoti, jis palei
do sau kulką į-kaktą. Klai
pėdai charakteringas dar 
vienas nusižudymas: kalėji
me pasikorė buvęs miesto 
seimelio v i c e - pirmininkas 
Zurau. Apie ji reikia pasa
kyti kelis žodžius. Kas pa
mena iki hitlerinio pervers
mo Klaipėdą, tam Zurau 
vardas šį tą sako: tai žmo
gus, kuris save vadino “ko
munistų partijos vadu.” Jis 
sudarė Klaipėdoje “darbi

j Harlaną laužyti 
savo kovą laimes.

1,200 ginkluotų Kentuckės milicijos vyrų buvo pasiųsta 
mainierių streiką; bet mainieriai vis vien pikietuoja ir

ninkų partiją,” kuri reiškė 
pretenzijų į komunistų par
tijos titulą. Zurau pamažu 
numetė visas kaires frazes 
į šalį, juo labiau, kad nei 
Vokietijos, nei Lietuvos ko
munistų partijos nenorėjo 
turėti su juo nieko bendra. 
Po hitlerinio perversmo Zu
rau pasidaro aiškus hitleri
ninkas. Praeina net į mies
to seimelio vice-pirmininko 
vietą. O dabar štai—atpil
das už pasitarnavimus vo
kiškai buržuazijai: kilpa 
ant kaklo kalėjime. Jis buvo 
suimtas su labai žeminan
čiu kaltinimu: priešdorovi- 
niai santykiai su mažame
čiais. ..

Kas Sprogo Klaipėdoje?
Francūzų spauda iš Dan

zigo perduoda žinias, kad 
vokiečiai nuo pat pirmų 
Klaipėdos prijungimo dienų 
pradėjo statyti fortifikaci
jas, bet šiomis dienomis esą 
keturių savaičių darbo vai
siai išlėkė į orą: susprog
dinti naujieji fortai ir už
mušti keturi žmonės. Sąry
šy su tuo yra suimtų darbi
ninkų ir inžinierijos karei
vių.

Reikia manyti, kad tai 
spaudos antis. Kad Klaipė
dos pajūryj e sprogimai 
griaudžia, tas tiesa. Bet 
sprogsta ten pakrantės ar
tilerijos šoviniai: vokiečiai 
pirmučiausia pasirūpino tą 
išėjimą iš Nemuno baseino 
apginkluoti stipria artileri
ja. Dabar eina nuolatiniai 
šaudymo pratimai.

Ko Reikalavo Vokiečiai 
Berlyne?

Ekonominė ekspansija, 
ekonominis kaimynų paver
gimas, rodos, aiškiai verčia 
sakyti tai, ko vokiečiai no
ri. Lietuvių delegacijai at
vykus Berlynan derėtis, 
spaudą perbėgo žinios: vo
kiečiai reikalauja, kad 45 
nuoš. visos užsienio preky
bos būtų vedama su vokie
čiais, kad Lietuva nestatytų 
jokių fabrikų, kurie pir
miau Klaipėdoje gamino jai 
prekes, ir kad teiktų Klai
pėdai darbo. Rodos, galima 
tikėti? Bet pasirodė, kad 
ne visai taip. Vokiečiai ga
na lankstūs politikai. Kada 
negalima pasinaudoti kum
ščiu, jie mėgina susiderėti. 
Pasirodė, kad Lietuvos de
legacijai jie taikė didelį pa

lankumą. Kuo gi tai išaiš
kinti? Juk po Klaipėdos 
Hitleris nusikvietęs genero
lą Raštikį kitaip su juo kal
bėjo? Paėmė viena ranka 
už gerklės, antrą ranką, 
kumštį sugniaužęs, prikišo 
prie nosies ir paklausė: “Ar 
aš tau grasinu? Ar tu ma
nęs bijai?” Aišku, koks gali 
būti . atsakymas:—Nebijau, 
tik paleisk.. .

Šitaip sukąri katūrintai 
atrodo vokiečių garsusis už
klausimas mažosioms vals
tybėms ir tų mažųjų valsty
bių atsakymas jiems. Bet 
vis dėlto jau dabar truputį 
kitokia atmosfera. Dabar 
jau kilo Danzigo klausimas. 
Nuo Klaipėdos iki Danzigo 
vis dėlto gana toli...

Raštikis Varšavoj
Po to, kai Lenkijos užsie

nio ministeris pulkininkas 
Beckas pareiškė, jog Lenki
ja neatiduos Danzigo ir ne
sutiks daryti jokio terito
rinio n u s i le i d i m o vokie- 
čiams savo koridoriuje, 
Rydz - Smiglo pakvietimas, 
Raštikiui atsiųstas tokiu 
momentu, įgyja daugiau 
reikšmės, negu šiaip kariuo
menės vado vizitas kariuo
menės vadai. Fotografijos, 
kur sveikinasi abu vadai, 
vadinamos Lietuvoje “dvie
jų Rydz-Smiglų pasimaty
mu.” Raštikio svoris, be 
abejo didėja, lenkai šiuo 
metu neabejoja, kad kiek
vienas Lietuvos gynėjas bus 
natūralūs ir Lenkijos ne
priklausomybės gynimo są
jungininkas prieš bendrą 
priešą.
Ar Bus Hacha Lietuvoj?
Kas darėsi po Becko kal

bos Lietuvoje, pigu su- 
prasti: visi patenkinti 
griežtu ir tvirtu atsakymu 
dėl Danzigo. “Beckas nu
šluostė nosį Hitleriui! Dan- 
zigas—tai ne Klaipėdą pa
imti!” — kalbėjo Kaune: 
“Gali tekti kartu su lenkais 
kirst Hitleriui!”

Bet pastaruoju metu už
sienio politika ne taip karš
tai besvarstoma, kaip vi
daus klausimai. Valstybės 
aparatas virto didelio try
nimos!, didelių rungtynių 
arena.

Neseniai jaunimo buvo 
surengtas Kaune ateitinin
kų salėje Francūzų Didžio
sios Revoliucijos minėjimas.

(Bus daugiau)

Isteriškai šaukia
♦Hearsto leidžiamas laikraš

tis “Daily Record,” už gegu
žės 22 d., savo editoriale iste
riškai šaukia, kad dabar tik 
todėl dvidešimt milionų ne
dirba, kad fabrikantai labai 
aukštai aptaksuoti ir mažai 
gauna pelno iš dirbtuvių. Gir- 
di, jeigu būtų mažesnės tak
sos, tai fabrikantai atidarytų 
dirbtuves, nes matytų tame 
pelną, o darbininkai turėtų 
darbo ir nereikėtų jokių pa
šalpų.

Tiesa, kad daugelis susipra
tusių darbininkų H e a r s t o 
spaudai netiki, bet yra ir to
kių, kurie klaidžioja po 
Hęarsto pelkes ir jo blofais 
minta. Todėl aš tiem ir noriu 
pastebėtu kad jie prisimintų 
Ilooverio laikus, kuomet fa
brikantai nebuvo aptaksuoti 
ir matė dirbtuvėse pelną, bet 
kodėl tuomet milionai darbi
ninkų vaikščiojo be darbo? 
Kodėl ūkininkai, veteranai ir 
kiti darbininkai maršavo į 
Washingtona? Kur tie pini
gai, ką darbininkai karo me
tu buvo uždirbę ir susitaupę 
bankuose? Kodėl visoj šalyj 
sandėliai tušti ir dirbama tik 
dėl šiandien, o nieko dėl ry
tojaus ?

Kapitalistams šeimininkau
jant, Amerikos ekonominis 
ūkis nebuvo pastovus ir ne
bus. Kuo toliau, jis vis da
rosi netvarkesnis, eina prie 
galutino iširimo. Ilooverio 
laikais buvo depresija todėl, 
kad visos šalies pramonės san
dėliai buvo perpildyti, o da
bar depresija tik todėl, kad 
turčių klasė streikuoja prieš 
dabartinę Naująją Dalybą ir 
gamina tik tiek, kiek būtinai 
reikalinga dėl šios dienos, bet 
nieko dėl rytojaus. Daleis- 
kime, jeigu d a b ar tur
čiams ir numuštų taksas, jie 
pradėtų iš sykio paleisti visą 
pramonės mašineriją ir tūlą 
laiką dirbti, sakysime, pilnai. 
Bet tas neilgai tęstųsi, nes 
prie dabartinės tobulos maši
nerijos jie visus esamus san
dėlius užpildytų per kelis mė
nesius ir tuomet įvyktų dar di
desnė depresija, negu kada 
buvo.

Pinigai niekur nesudegė, ką 
karo metu žmonės uždirbo ir 
liko nuo pragyvenimo dėl juo
dos dienos, juos bankai užda
rė arba kitokiu būdu/susi
koncentravo turčių kišeniuo- 
se. Dabartinis turčių aptak- 
savimas tai tik tam, kad ka
tastrofiškai nežlugtų Ameri
kos ūkis, o tęstųsi iki bus per 
naują perorganizuotas ant 
naujų pamatų.

Taigi, Hearstas trokšta pa
matyti, kad mes katastrofiš
kai mirtum badu.

Reikšmingas Protestas
Daugiau kaip šeši tūkstan

čiai įžymių Bostono piliečių 
pasirašė po peticija ir pasiun
tė į Washingtoną reikalauda
mi, kad Amerikos valdžia su
stabdytų pardavinėjimą karo 
reikmenų Japonijai.

Protestuoja bažnyčios, ve
teranų organizacija ir mokslo 
įstaigos.

Po peticija pasirašo tokios 
žymios ypatoš, kaip buvęs 
Harvard Universiteto profeso
rius A. Lawrence Lowell, 
Episkopalų vyskupas Knox 
Sherrill ir prof. G. Nye.

—o—
» Sustreikavo Jūreiviai
Daugiau kaip keturi tūks

tančiai jūreivių, kurie dirbo 
ant Eastern Steamship Lines 
keturiolikos laivų, metė darbą 
gegužės 27 d., reikalaudami 
daugiau algos ir geresnių są
lygų. Jūreiviai priklauso prie 
Seafarers International Union 
of North America ir Ameri
kos Darbo Federacijai.

Laivuose yra prikrauta dau
giau kaip už $24,000,000 ver
tės prekių, .šeštadienio vaka

re daugiau kaip šeši šimtai 
žmonių buvo susirinkę prie 
prieplaukos važiuoti į New 
Yorką, Pasaulinei! Parodon, 
bet visi turėjo grųižti namo, 
arba važiuoti kitais keliais.

Kompanija sako, kad ji 
daugiau kaip per trisdešimt 
metų yra pripažinus uniją ir 
su ja “labai gerai” sugyveno. 
Girdi, ir dabar didelė didžiu
ma nenorėjo streiko, bot uni
jos viršininkai juos privertė. 
Tai žinomas kompanijų me
las.

The International Long
shoremen’s unija ir Amerikos 
Darbo Federacija simpatizuo
ja streikieriams ir pasižadė
jo ne tik neiškrauti prekių 
iš laivų, bet visais būdais pri- 
gelbėti, kad darbininkai lai
mėtų streiką.

—o—
Atidengta Dariaus Aikšte
Gegužės 28 d. So. Bostone 

buvo atidengta Stepono Da
riaus aikštė. Jos vieta prie 
Old Colony Bulvaro ir D St. 
Atidaryme dalyvavo daugiau 
kaip du tūkstančiai žmonių. 
Aikštė pridengta penkiais gė
lių vainikais, nuo organizaci
jų.

Didelė garbė priklauso 
Lietuviško Legijono postui, 
kuris išrūpino iš miesto val
džios minėtą aikštę, ši aikš
tė bus atmintyj dėl mūs iki 
mes gyvi būsime ir pasiliks 
mūsų jaunajai kartai.

Mūsų Draugas Gavo Gerą
I Valdžios Darbą

šiomis dienomis mūsų ge
ras, draugas Dr. James F. Bo
ris gavo valstijos ligoninėj 
chemijos departmente darbą. 
Tai pirmutinis lietuvis šioj 
valstijoj užima tokią svarbią 
vietą.

Dr. Barisas daug metų dir
bo vaistinėse, kaip vaistinin
kas. Vėlesniais laikais baigė 
akių daktaro mokslą. Taipgi 
buvo atidaręs vaistinę Montel
lo, Mass., bet iš priežasties 
depresijos turėjo uždaryti.

Daktaras Barisas yra lėto 
būdo žmogus ir labai draugiš
kas. Jis yra šimtams žmonių 
suteikęs visokeriopos pagelbos 
ir patarimų veltui.

Kuomet tik sutikdavau dr. 
Barisą, jis visuomet suteikda
vo žinių, kurios tikdavo mū
sų spaudai. Jis sakydavo: Į 
“Parašykite ‘Laisvei,’ nes aš . 
be galo užimtas.” Nėra abe- 1 
jonės, kad dabar dr. Barisas, 
turėdamas nuolatinį darbą,

Brooklyn, N. Y.
2 d. liepos (July 2nd) įvyks 

dienraščio “Laisvės” piknikas.

Boston Apylinkė
4 d. liepos (4th of July) 

dienraščio “Laisvės” naudai 
piknikas bus Maynard, Mass. 
$200 skiriama dovanom prie 
įžangos bilieto. Pirma dovana 
$50. Bus šokiai, gros gera or
kestrą.

New York Apylinkė
23 d. liepos (July 23rd), 

didžiojo New Yorko apylinkės 
pažangiųjų organizacijų aps
kričiai rengia traukiniu eks- 
kĮursiją į Nolan’s Point Park, 
N. J. Ta vieta yra prie Hopat
cong ežero. Traukinis eis iš 
Jersey City per Bayonne ir 
Elizabethport. Iš Newark, rei
kės atvažiuot į Elizabethport 
kitu traukiniu ir čia persimai
nyti ant ekskursijinio. Kelionė 
$1.00 jį abi pusi.

turės ir daugiau liuoso laiko 
pasakyti mūsų organizacijoms 
prelekcijų ir parašyti mūsų 
dienraščiui “Laisvei.”

Mes dr. Barisui linkime ge
riausio pasisekimo ir ištver
mės naujam darbe.

—o—
Gegužės 25 d. ALDLD 2 

kp. laikytame savo susirinki
me išrinko darbininkus dėl 
“Laisvės” pikniko, kuris bus 
liep6s 4 d., Maynard, Mass., 
ir nutarė paimti šešis busus 
vežimui publikos į pikniką. 
Platinkite, draugai, pikniko ti- 
kietus, kad užpildžius busus.

Jaunutis. '

Šimtai Lenkijos Naziu Apsi
gavo Bėgdami Vokietijon
Varšava. — Naziai vo

kiečiai Pomorzėje, Lenkijos 
Koridoriuje, tikėjosi, kad 
Hitleris prijungsiąs juos 
prie Vokietijos gegužėje; 
tai šimtai tų nazių ir per
bėgo į Vokietiją, apleisda
mi savo farmas ir daugelis 
prarasdami Lenkijos pilie
tybę.—Dabar jie jaučiasi 
apsigavę.

C h u n gking, Chinija. — 
Chinų valdžia nori nupirkt 
Stewart trokų fabriką Buf
falo, N. Y., Jungtinėse Val
stijose.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

BLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J,

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Fa. j New 
Yorką arba nuo New 

Yorko iki Easton , 
pakeliui užeiti.

Lankydamlcs J svečius 
iš Pennsylvanijos j New 
Yorką arba Iš New 
Yorko j Pennsylvaniją 

užeikite.

Visoki gėrimai, geri val« 
giai ir Cabins nakvynėm, 

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

Vasarinis Išpardavimas 
pas

Henry Narins & Sons
Vyram, Jauniem Vyram ir Vaikam Siūtai, taipgi vien 

tik kelnes parduodam nužemintom kainom, kad 
padaryti vietos mūsų rudeniniam drabužiam.

Vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtai vėliausių madų bei modelių ir visokių 
Dydžių, pritaikyti taip, kad tinka kai prigyja kiekvienam . . .

Pirmiau Apkainuoti Siūtai $24.50, dabar $18.50
$21.50, dabar $16.50

$19.50, dabar $14.50
Mūsų Vaikų Departmente ant visų siūtų, jrokuojant mėlynus (blue 

serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 
nuolaidą 80 nuošimčių. ,

Vasarines Sportiškos Kelnes vertės $2.50
Specialiai apkainuotos taip žemai, kaip $1.65

Dabar laikas užpildyti Jūsų vasarinius reikalingumus, 
ypatingai šiomis žemomis kainomis.

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND ST. Kampas Manhattan Avė.

* Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889

Galite naudotis mūsų 10 Išmokėjimo Pianu, jei jūs to pageidaujate.

Blue Jay Inn 
patalpa 1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

Jis bus Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avenues, Maspeth, 
N. Y. Tas parkas visai arti 
prie Pasaulinės Parodos.

Atdara iki 2-rai vai. ryto. Įžanga veltui.—No Cover Charge.
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Trečias puslapis

partijos respubliką, jau Vo
kietija ir Italija pristatė 
jam kariškos pagelbos, kaip 
dabar pripažįsta Hitlerio 
valdžia.

Naziai Buvo Greiti Generolo 
Franko Talkininkai

Berlin. — Tik po dvieju 
savaičių, kai gen. Franco

ziai leidžia katalikų arki
vyskupui S. Waizui naudo
tis trimis kambariais palo- 
ciąus, kurį jie užgrobė nuo
šio arkivyskupo.

mūsų užeiga 
Kai jūs atvyksit j New 
Yorką, matyti Pasaulinę 
Parodą, tai užeikit pas 

BAR, GRILL
and

RESTAURANT
518 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Gaminam valgius ir turime 
Amerikos išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai



Ketvirtas puslapis
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AUŠRA VAKARUOSE
(Bruožai iš Franci jos Revoliucijos)
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Dar Žodis Dėl Prisirengimo Prie “Laisvės” 
Pikniko Maynard, Mass.

(Tąsa)

Valgant skanius pietus, juokaujant, 
Anž papasakojo, kokiu būdu jam pavyko 
išsisukti iš klioštoriaus ir gauti už ku
nigą vikarą (pagelbininką) švento Eus- 
takijaus bažnyčioj.

—Aš dabar gerai gyvenu,—baigė ku
nigas pasakojimą.—Susipažinau su vie
na Paryžiaus gražuole. Tai turtinga ypa- 
ta,turi pilį Cernoj. Aš tankiai pas ją 
apsilankau ir laikau pamaldas koplyčioj. 
Aš supažindinsiu jus. Ji myli jaunas ir 
smagias merginas. Janina tikrai jai pa
tiks.

Jie išsiskyrė labai gerame ūpe. Jani
na svajojo apie naujas galimybes.♦ * *

Kunigas savo prižadą išpildė. Jis pa
ėmė Janiną į savo meilužės namus. Tai 
buvo turtinga našlė La Gourdienė, pa
garsėjusi visame Paryžiuje savo nepa
stovumu ir prietikiais. Ponia prisirišo 
prie Janinos. Ačiū tam, Janina gavo 
platesnę pažintį su La Gourdienės aukš
tais svečiais. Janina tuojaus pagavo į 
savo tinklą abu senės sūnus, kurie iš pro
to ėjo dėl gražuolės. Ji su jais palaikė 
artimus ryšius. Jau atrodė, kad ji savo 
tikslą pasiekė. Jai tik reikėjo galutinai 
duoti sutikimą vienam ar kitam iš bro
lių ir ji būtų laiminga. Bet tuojaus pa
sklido girdai apie jos praeitį. Tūli iš 
tarnų pradėjo kelti aikštėn Janinos ir jų 
santikius. Senė taip įdūko, kad Janinai 
kito kelio neliko, kaip grįžti pas mamę.

* * *
Bet šį kartą Janina pas motiną buvo 

labai trumpai. Greitai ji gavo darbą lo
šėjų kliube pas markizą De Cesnay, kai
po svečių viliotoja. Čia ji susipažino su 
grafu Diu Barry (Du Barry).

Grafas Diu Barry priklausė prie tų 
žmonių rūšies, kurie nieko nepaiso,, kad 
tik patenkinus savo vampiriškus lyties 
jausmus, savo pageidavimus. Bet jo fi
nansinė ir ekonominė padėtis nedavė 
jam užtektinai turto, kad jis galėtų pa
tenkinti savo norus. Todėl jis pasirinko 
prekybą—gyvojo tavoro, kuris jam už
tikrino ir vieną ir kitą.

Jis jieškojo, medžiojo merginas gra
žuoles, ypatingai dirbtuvėlėse, įkalbėda
vo joms, kad mestų “purviną darbą”, 
piešdavo prieš jų akis gražų ir bagotą 
gyvenimą; taip jis ištraukdavo darbi
ninkes iš vargingo, bet švaraus gyveni
mo, pirmiausiai patsai prisisotindavo jų 
meile, o paskui jas perleisdavo kokiems 
nors turčiams, kunigams, pralotams ar
ba ministeriams už gerą atlyginimą.

Pamatęs Janiną, tuojaus suprato, ko
kis tai brangus kąsnys. Visai mažai dar
bo jam reikėjo, kad įtikinti ją. Ji persi
kėlė gyventi pas grafą Diu Barry ir jis 
plačiai atidarė savo duris dėl svečių. Kas 
tik buvo bagotas, tas buvo pas Janiną. 
Visi “beau—monde” naudojosi jos “mei- 

^le.”
Negalima ir nėra reikalo visus Janinos 

meilužius suskaitliuoti. Mergina, kuri 
gyvenimą daro gatvėj, savo “meilužius” 
neskaito. Grafas Diu Barry neturėjo pa
vydo, bet tuo kartu atydžiai sekė, kad 
Janina perdaug prie kurio neprisirištų, 
nes tas galėjo nutraukti grafo dideles 
įplaukas. Kaip kada tarpe jo ir Janinos 
būdavo aštrių susikirtimų, bet jie abu 
Žinojo, kad vienas bendra^ riša juos— 
pelnas. Ir tik tada jie persiskyrė, kada 
Janina išvažiavo į Versaillę, už mylimą
ją karaliui Liudvikui XV (penkiolik
tam).

* * *
“Elnių Parkas”

\ Kad suprasti tai, kaip galėjo Janina, 
paprasta mergina, atsidurti už mylimą
ją karaliaus, ir kad biskį, būtų tapus ka
raliene, tai reikia pažvelgti į tai, kaip 
gyveno karalius.

Liudvikas Penkioliktasis gimė 1710 
metais. Jis karaliauti pradėjo būdamas 
tik penkių metų vaikas, kada nuo už
krečiamos ligos staigiai mirė jo tėvai. 
Jis išaugo į keistą gyvūną, kuris buvo 

, persigėręs palaido gyvenimo jausmu.
Yra davinių, kad jis su savo dukra 

Adelaida turėjo lytinius reikalus ir ji

gimdėm nuo tėvo vaikus. Jeigu toki buvo 
santikiai tėvo ir jo dukters, tai galima 
spręsti, kokis karaliaus “padorumas.”

1745 metais karalius Liudvikas XV-tas 
atsidūrė įtakoje savo meilužės Madame 
Pompadour ir jis buvo jos įtakoje per 
dvidešimts vieną metą, iki 1764 metų, 
kada meilužė mirė.

Karalius buvo paklusniausias lėlė 
Pompadour rankose. Jis pagal jos norus 
vedė karus ir darė taiką. Faktiškai) 
Franciją valdė ne Liudvikas XV-tas, bet 
jo meilužė—Pompadour.

Per metų metus karalius pradėjo kiek 
atšalti nuo savo meilužės. Pompadour 
buvo gudri. Ji po prievarta nelindo prie j 
karaliaus su savo meile. Priešingai, ban
dė apsupti jį meilužių pulku ir tik pri
žiūrėjo, kad jis perdaug į kurią neįsi
mylėtų. Pompadour sumanymu ir buvo 
įsteigtas prie karaliaus palociaus, “Elnių i 
Parkas.”

Kas gi buvo “Elnių Parkas?” Tai 
keletas namų Versatile j, karaliaus sode, 
visai netoli nuo karaliaus palocių. Pom
padour per savo agentus surinkdavo I 
gražiausias Franci jos merginas, apgy
vendindavo “Elnių Parke” ir laikė, kad 
karts nuo karto mesti jas prieš kara
liaus akis. Merginos gyveno gražiai pa
sirėdę ir aprūpintos. Nuolatos jas lavin
davo, nes veik išimtinai tai buvo papras
tos darbo žmonių dukros, kad jos mokė
tų su karalium apsieiti.

Diena iš dienos gyveno “stirnos,”— 
kaip jas vadino, palociuose ir laukdavo, 
kada kuriai teks eilė būti išdykusio ka
raliaus glėbyje. Kaip kurios tik vieną 
naktį praleisdavo su karalium, kaip ku
rios neturėjo ir tos “laimės.” Bet mar
kizą Pompadour atydžiai sekė, ir jeigu 
tik pastebėdavo, kad viena ar kita “stir
na” perdaug sužavėjo karalių, tai tuo
jaus ją išsiųsdavo arba nunuodydavo.

Bet karaliui “stirnos” ilgam nepatik
davo. Savaitę, kitą ir “stirna” įkirėjo. 
Tada ji gauna laisvę. “Stirną” išleisdavo 
už vyro, bet ne tuščiomis rankomis. Pa
prastai kiekvienai iš jų duodavo paso- 
gos iki 200,000 livrų ir išsiųsdavo į ko
kią tolimą Francijos provinciją. (Tai bū
davo dideli pinigai, nes pulkininkas ar
mijoj į metus gaudavo 4,000 livrų.) Tik 
kaip kurioms buvo leista apsigyventi Pa
ryžiuj ir tai tik pagal specialį leidimą.

Taip Pompadour aprūpindama karalių 
jaunomis, gražiomis meilužėmis, tuo pat 
kartu palaikė jo didelį prisirišimą prie 
savęs ir apsaugodavo savo poziciją ne
leisdama “stirnoms” apsigyventi arti 
karaliaus palocių. Negailestingai ji 
švaistė Francijos pinigus, kad išlaikyti 
karalių savo rankose.* * *

Kada Pompadour mirė, tai įvairios 
grupės turtingųjų siekė parūpinti jam 
naują meilužę, nes visi žinojo: kuri par
tija gaus ją, toji bus tvirčiausia prie 
sosto. Tiesa, laikinai buvo nusiminę ir 
patys zajadliausi palaido gyvenimo šali
ninkai, nes karalius jau buvo sulaukęs 
54 metų. Čia mirė jo žmona ir sosto įpė
dinis. Negalėjo jį pralinksminti nei 
“stirnos” iš “Elnių Parko,” nei kas ki
tas. Mirė Pompadour ir karalius visai 
nosį pakabino.

Bet Lebelis nenustojo vilties. Jis žino
jo, kad senas ištvirkėlis vėl su nauja 
aistra mesis į orgijas. O kaip jis nusi
džiaugė, kada grafas Diu Barry pateš- 
keho jam į petį ir pareiškė:

—Ateikite pas mane pietaut, ir galė
site mane pavadinti niekšu, jeigu aš 
jums neparodysiu gražiausią moterį, tik
rai gardų kąsnį, kuris pilnai patiks ka
raliui !

Grafas Diu Barry pranešė Janinai 
apie tai. Ji neišpasakytai nusidžiaugė. 
Visos jos pirmesnės drąsios mintys dabar 
atrodė tik šešėlis prieš tai, kas ją laukia. 
Grafas Diu Barry aiškino, kad jeigu 
tik ji patiks karaliui Liudvikui, tai ji 
užims makrizos Pompadour vietą, gy
vens karaliaus palociuose, turės daugy
bę tarnų, prie jos kojų gulės milionai 
turto, ministerial, kardinolai, generolai; 
kareiviai atiduos pagarbą.

(Tąsa bus)

Kadangi f drg. J. Jaskevi- 
čius, pikniko komiteto sekre
torius, jau rašė “Laisvėj” apie 
prisirengimą prie pikniko, tai 
čia noriu dadeti dar kelius 
žodžius iš atsibuvusio posė
džio.

Įžangos tikietukų platinto
jam nutarta skirti dovanas— 
skirta sekančiai: 1-ma dova
na $10 tam, kuris parduos 
daugiausiai; 2-ra dovana $5 
ir 3-čia dovana $2.50. Taipgi 
tikietų platintojai už kiekvie
ną pilną parduotą knygutę 
galės pasilikti po 15c, jei no
rės.

Nutarta, kad kolonijos 
rinktų skelbimus nuo biznie
rių dėl garsinimų “Laisvės” 
pikniko specialiam numeryje. 
Kiekvienos kolonijos draugai 
šiuo reikalu pasidarbuokite.

Šį metą Montello ir Nor- 
woodo moterys tvarkys mo
terų stalą piknike, taipgi pa
likta Iludsono, So. Bostono ir 
Worcesterio moterims kičino 
dąrbas. Todėl, šių kolonijų 
draugės, prisirengkite su geru 
skaičium darbininkių, kad ne
reikėtų keliom per visą die-

ną dirbti be pakaitos.
Kiekvienos kolonijos drau

gai privalo išrinkti gerą skai
čių darbininkų prie sekančių 
darbų: prie vartų, pardavimui 
įžangos | tikietų; prie pardavi
mo barčekių; dirbti už barų 
prie alaus; ir prie tvarkymo 
automobilių. ,

Piknike sakys prakalbą
Antanas Bimba, “Laisvės” re
daktorius, ir CIO Naujosios 
Anglijos direktorius M. J. 
Widman. Dainuos Aidbalsiai 
iš Brooklyno, vadovaujant B. 
Šalinaitei; dainuos bendrai 
Massachusetts valstijos cho
rai, vadovaujant L Yarmola- 
vičiūtei, A. Mažeikaitei, B. 
Petruškevičiui; ir Laisvės Vy
rų Choras iš So. Bostono, va
dovaujant M. K. Boliui.

Nutarta traukti krutumus 
paveikslus šio “Laisvės” pik
niko. Todėl, visų kolonijų 
draugės ir draugai, org'ani- 
zuokite busus skaitlingai, 
rengkimęs į šį mūsų “Laisvės” 
pikniką. Pasekmės priklausys 
nuo to, ant kiek mes dirbsime.

J. M. Lukas,
Posėdžio Sekr.

SKAITYTOJU BALSAI
I AR MŪSŲ SPAUDA 

PROGRESUOJA?
Pažvelkime bent kelioliką 

metų atgal, tai pamatysime, 
kad tuom laiku mūsų litera
tūra buvo daug marksistiškes- 
nė, negu dabar yra. Tais 
laikais ALDLD daug leido 
puikių knygų iš Markso teo
rijos. (O kaip yra su 1937 
metų knyga “Kelias į Naują 
Gyvenimą,” ar tai nėra mark
sistinė knyga?—Red.) Iš tų 
knygų ką mes išmokome, tai 
žinome ir dabar Markso mo
kslo dėsnius. Dabar kaip ir 
nesimato nei “Laisvėj,” nei 
ALDLD laidose tokių knygų, 
tartum, kad mes visai Markso 
mokslo kursus galutinai už
baigėme.

Mes tankiai nusidžiaugia
me, kad mes turime gerų li
teratų. Teisybė, mes jų tu
rime, jie mums apysakų ei
bes prirašė, net d. D. M. šo- 
lomskas, ALDLD CK sekreto
rius, gvoltu šaukia, kad apy
sakų neturi kur dėti, niekas 
neperka. (Tai netiesa, d. šo- 
lomskas niekados nerašė, kad 
apysakų niekas neperka; jis 
kaip tik priešingai sako, kad 
jas daugiausiai perka. — 
Red.)

Man rodosi, kad^pas mus ir 
yra tas literatūros trūkumas, 
kad mes nespausdiname Mar
kso teorijos knygų, brošiūrų 
bei straipsnių, kurių revoliu
cinės dvasios 1 asmenys tikis, 
kad juos suteiks komunistinei 
nusiteikusios įstaigos, bet jie 
to belaukdami nusivilia ir pa
silieka nežinėj trunėt.

Aš manau, Kad ir katalikas 
pirkdamas komunistinį laik
raštį neturi mintyj ten rasti 
popiežiaus paveikslą bei arki
vyskupo iškilmių apvaikščioji- 
mo aprašymą, bet perka su 
tikslu, kad radus K. Markso 
teorijos nurodymų plieno dar
bininkui pasiliuosuoti iš algi- 
nės vergijos. Mūsų nekatrie 
draugai mano, kad jie vispms 
sriovėms galės tarnauti, kas 
yra visai negalima atsiekti, 
taip, kaip toj Krilovo pasa
koj, kad -negalėjo vežimą pa
vežti gulbė, lydeka ir vėžys. 
Mes galime visados su kito
mis sriovėmis taikintis dėl 
bendro labo, bet nesusilpnin
ti savo idealo ir literatūros.

Aš neturiu mintyje, kad 
apysakos yra bevertis raštas, 
jos savo vietoj, kaipo istorinė 
medžiaga ir turi daug svar
bios vertės, bet man rodosi, 
pakol dar taip gyvename 
žmogaus žmogum pavergimo

gadynėj, tai mums pirmiausiai 
turi rūpėti pasiliuosavimas iš 
po vergijos, tai tokia turi bū
ti šiuo laiku ir literatūra, ku
ri mums gelbėtų pasiliuosuo
ti iš tos vergijos, kuri šian
dien viešpatauja. O tokia li
teratūra, tai ir yra Markso te
orijos mokslas, katras mums 
rodo kelią į liuosybės ir lais
vės pasaulį. H. Stankus.

Nuo Red. Drg. Stankus tu
ri klaidą. Marksizmas nėra 
tik ten, kur Markso vardas 
minimas, bet jis yra ten, kur 
marksizmo dvasia pravedama, 
ar tai straipsny j, ar knygoj, 
ar apysakoj, ar žinioj. Ir taip 
šiandien yra vedami mūsų 
laikraščiai,, kaip geriausiai jie 
gali tarnauti darbo žmonijai. 
Naudos nėra kartoti tik teo
rijas, reikia jas pritaikyti prie 
paties gyvenimo.

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.

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metal Praktikos 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. T.

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vak. 
NEDfiLIOMIS 

Nuo 10 Iki 12! vai. IŠ ryto
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas E. 28rd Street

.. ..............-.............  . - i - .........................

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Šhalinskas) 

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

O VIENATINIS LIETUVIŠKAS< 
<

West Haven Beers & Ales, Inc
AGENT FOR:

Hensler 
R. & II.
Wehle

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutčse ir 10 uncijų bonkutčso

Beer 98 North 7th Stl’CCt
A,cs Brooklyn, N. Y.Porter

Telephone EV. 7-5471

West Haven Beers & Ales, Inc
Garbingai pristato importuotus 
produktus pasauliniai garsius.

HABERBUSCH & SCHIELE’S
Sphinx Stout and Extra Ales

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

AND

Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra 
skersai gatvę nuo Marine budinko, 

arti Corona entrance į ferus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N: Y.
Telephone: Havemeyer 9-9115
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Hartford, Conn.
Netikėtai Susirgo

Laisvės Choro ir Laisvės 
Stygų Orkestros mokytojui 
draugui Vincui Visockiui su
paralyžiavo dešinę pusę gal
vos. Gydytojui išegzamina- 
vus, surado, kad nepavojin
gai; tik gali tęstis netrumpą 
laiką, pakol ateis gyslų vei
kimas į normališkuma. Da-

bar jis neprimerkia akies ir 
neveikia tos pusės žiauna.

Kai aš buvau jo aplankyti, 
tai jis daugiausia rūpinosi 
menininkais, kaip viskas rei
kės sutvarkyti iki jis pasveik
siąs.

Vardan choro ir orkestros 
narių, linkiu nenuilstančiam 
dailės mokytojui greito ir lai
mingo pasveikimo.

Nemunas.

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGZAMINACIJAI TUOJAUS.

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y
Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M. 

Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.
Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar
Valilionis ir Marcinkevičius

Savininkai

Fairview Restaurant

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus
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Padėka Amerikiečiam
A. Tamosiunas 
Camp de Gurs 
Section Internationale 
Gr. Baltique-Lituanniene 
Bass. Pyr., France.

H. Kavinaitei
Liet. K-to Gelb. Isp. 
mokratijai Iždininkei 
427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

če-^ HARRISON-KEARNY, N. J.

valiutos ir

VBBPO BEPTOVĖTacoma, Wash
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

i/

Cleveland, Ohio

Telefonas Foxcroft 9-6901

CHRONIŠKOS nuo

LIGOS
GYDOMOS

6

Baltimore, Md

(IŠTYRIMAS VELTUI)

U

stovyklą 
dainų, o 
sargybi- 

tvoros ir

Bimba
gana

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

bet organi- 
Garbingiau 
ne kaip iš

ne-
ne- 
tai

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

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai žiedai 
Laikrodėliai

LLD 136 kuopa perkėlė savo susi
rinkimus iš pirmo sekmadienio kiek
vieno mėnesio (2:30 vai. po pietų) 
į pirmą trečiadienį kiekvieno mėne
sio, 7:30 v. v. Todėl sekantis susirin
kimas įvyks trečiadienį, birželio 7 
d., 7:30 v. v., 15-17 Ann St., Har- 
risone. Visi draugai kviečiami da
lyvauti, nes turime daug svarbių rei
kalų apkalbėti. Sekr. K. K. 

(128-130)

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausiai sulyg vėliausios estetikos dekoruojame ma

liavom arba išpopieruojame kambarius.

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

kad jau

KLAUSKITE MUSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Tai vis kaltas ir eilinių uni- 
jistų apsileidimas, kad jie 
lanko unijų susirinkimų ir 
daboja savo viršininkų. Už 
jie turės sunkiai nukentėt.

ALDLD 132 kp. Koresp.

Panelė BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri jums patar
naus, suteiks visas informacijas jūsų patogumui. Jei 

jūs gyvenate per toli, tai mūsų reprezentatorius 
atvažiuos pas jus su automobiliu ir atsiveš jus 

j mūsų showroom (parodos kambarį).

Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 į mėnesį. Pamąstykit! 

Juk tai pigiau, 
NAUDOKITĖS

Tuojau šaukite EV.

"BK O DIRMAVONĖMDO V OOS mv”"
$1.00 
6.50
2.00

Dabar Rasite Dviejose 
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE 

Refrigerator Bargains 
(Šaldytuvai Nužemintam kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldytuvą (ice box), nepaisant 
kaip senas ar mažaš jis būtų, kad ir užlangine dėže.

■

2

Gaukite Šiandien, tiktai 75 centai.

ii

Aplankykite mūsų 
religiniu daiktų departments, specialia 

išpardavimas eina dabar. 
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

II 12 i

i?

17 d. gegužės, 1939 
Brangi Drauge!

Gavome jūsų laišką su 
kiu, sumoje 750 frankų, 
šį jūsų rūpinimąsi ir paramą 
visas mūsų koletyvas tariame 
draugišką ačiū, ši taip gausi 
parama mums dabartiniu lai
ku kaip tik bus labai reikalin
ga, ne taip maistui bei ciga- 
retams, kaip kultūrai ir ap- 
švietai — sąsiuviniams, raša
lui, paišeliams. Nors čekio 
dar neiškeitėme, bet tikimės, 
kad greitu laiku iškeisime. 
Mat, tik kas pora savaičių at
važiuoja iš banko atstovas iš
keitimui svetimos 
čekių, tokiu būdu ir jūsų če
kio iškeitimas šiek tiek su- 
sitrukdo. Paėmę pinigus su 
jais pasielgsime taip, kaip nu
rodyta laiške.

Nuo 22 d. balandžio esa
me perkelti kiton stovyklon. 
Šion stovyklon nugabeno visus 
tarptautinius savanorius. To
kiu būdu ir visi lietuviai suė
jome draugėn, čia gyvenimo 
sąlygos beveik yra tos pačios, 
kaip ir pirmiau buvusiuose 
lageriuose: toks pat maistas, 
tik bent kiek geresni barakai, 
pastatyti iš lentų ir aptraukti 
toliumi ir viduj lentinės grin
dys. Jokių narų bei baldų nė
ra. Kiekviename yra sugrūs
ta nuo 65 iki 70 asmenų, čia 
esame labiau suvaržyti ir per
sekiojami, nes stovykla su
tvarkyta į gardus, Ylot, vadi
namus. Kiekviename Ylot po 
1,500 vyrų. Perėjimas iš vie
no Ylot kitan yra griežtai už
draustas ir saugojamas, apart 
dviejų eilių spygliuotų vielų 
tvoros, dar ir policija pasta
tyta. Visa stovykla yra ap
tverta ketureile tų pačių vielų 
tankia tvora ir iš lauko pusės 
kas šimtas metrų sargybinis.

Mūsų stovykla randasi ne
tolimai plento, kuriuo eina ne
mažas pėsčiųjų ir važiuotų ju
dėjimas, o ypač sekmadieniais 
esant gražiam orui iš netoli
mai esančio miestelio, popie
čiais išėjusieji pasivaikščioti, 
ateidavo ties stovykla, stovi
niuodavo stebėdami 
ir klausydami mūsų 
merginos, nežiūrint 
nių, pribėgdavo prie
Įmesdavo cigaretų ir sveikin
davo pakeldamos kumščius. 
Dabar stovyklos komendanto 
įsakymu pravesta dar viena 
spygliuotų vielų eilė paplente, 
kad niekas prie stovyklos ne
prisiartintų ir taip pat praei
viams neleidžiama stoviniuoti. 
Matyt, bijosi, kad neprineštų 
kolkosvaidžių ar dinamito.

Stovykla yra juodojo molio 
ruože, todėl ir purvo čia ne
trūksta, o be to ir lietaus čia 
yra perteklius, daugiau lyja, 
negu kad būna giedra, ir abel- 
nai čia klimatas yra vėsus ir 
drėgnas, todėl ir purvo beveik 
visuomet kaip tik išbristi. Kas 
blogiausia, tai su vandeniu, 
kuriuo galima naudotis tik ry
tais porą valandų, laike pietų 
pusantros vai. ir pavakariu 
vėl pusantros valandos, o ka
dangi ant pusantro tūkstančio 
asmenų vos du kranai teyra, 
tai ir tinkamai nusiprausti nė
ra galimybės, o su baltinių iš-' 
siskalbimu, tikra bėda.

Suėjus visiems lietuviams 
draugėn mūsų gyvenimas pa
sidarė bent kiek įdomesnis. 
Čia ir laiką naudingiau pralei
džiame. Pradėtieji St. Cyprien 
liet, kalbos kursai čia eina 
daug gyviau ir susidarė 12 
draugų grupė, kurie mokosi 
aritmetiką. Padidėjus intelek-

De-

f

m.

L'AISVl

Iš Medžio

te

daug rezoliuci-
priimtos vien-

šį Pik- 
lytus, 
gana 

spėkas, 
už tai

riau elgtis, kaip gubernatorius 
Martinas su savo tarnais. Bu
vo perskaityta 
jų ir publikos 
balsiai.

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

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

NEW BRITAIN, CONN.
ALDLD 27-tos kuopos Choro Or

ganizavimo Komitetas rengia prakal-' 
bas, kurkalbės Juozas Jurginis, sve-1 
čias tik atvykęs iš Lietuvos. Jurgi
nis yra žymus rašytojas ir jo kal
ba bus tikrai įdomi. Jis kalbės te
moje: “Lietuvos Kultūriniai Atsie- 
kimai.” Prakalbos įvyks birželio 
(June) 7-tą, 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Svetainėj, 354 Park St. Ateiki- 

visi išgirst šį svečią iš Lietuvos.
(130-132)

HUDSON, MASS.

ALDLD 103 kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, birželio 6 d., 8 v. v. Visi 
nariai prašomi dalyvauti, nes turėsi
me daug reikalų apkalbėti kas lie
čia spaudos pikniką. (128-130)
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tualėms jėgoms viena kita pa
skaitėlė, bei referatas tankiau 
paruošiama ir šiaip bendri pa
sikalbėjimai gyviau vyksta.

Pirmajai gegužės išleidome 
1-mą lietuvių sieninį laikraštu
ką, gan gausų straipsneliais, 
keliais piešiniais bei karika
tūromis. 14 d. š. mėn. išėjo 
jo antras numeris. Dabar ant 
21 d. gegužės ruošiamas tre
čia sieninio laikraščio “Už 
Vielų” numeris, kuris bus pa
švęstas Paryžiaus Komunos 
paminėjimui.

x Apart šito, visu smarkumu 
ruošiamės prie lietuvių alma
nacho išleidimo, kuriam jau 
dalis medžiagos yra sutvarky
ta. Jis bus parašytas mašinė
le.

Prieš savaitę laiko-mūsų lie
tuviška šeimyna padidėjo dve
jetą narių, tai iš Paryžiaus at
gabentaisiais draugais. Mat, 
Francijos vyriausybė atėmė 
teisę tarptautiniams vetera
nams gyventi Paryžiuje ir di
delę daugumą iš jų sulaikė ir 
atgabeno lageriu./

O 16 d. š. mėn. tokia pati 
laimė teko ir drg. Ulevičiui, 
jį areštavo Paryžiuje ir prista
tė mūsų lageriu. Jo išėjimas 
iš čia yra lygiai taip pat sun
kus, kaip ir kiekvieno čia 
esančio, nežiūrint, kad jis jau 
ir turėjo vizą įvažiavimui Kū- 
bon.

Tokiu būdu dabar randa- 
mės 27 lietuviai.

Apie mūsų išvažiavimą iš 
lagerių jokių konkrečių žinių 
neturime.

Linkime kuo geriausių pa
sekmių Jūsų Komitetui.

Koncentr. Stovyklos lietuvių 
vardu,—

A. Tamošiūnas.

Draiįgai, dėl prastos sveika
tos esu priverstas eiti į li
goninę. Kiek ten ilgai būsiu, 
aš tikrai nežinau. Yra daug 
darbų ant rankų, kurie neat
likti ar visai nepradėti. Vie
nok kaip greit būsiu tvirtes
nis darbui, vėl dirbsiu, ką aš 
galėsiu. Tuo tarpu aš paduo
du dienotvarkį, kas šiandien 
turėtų būt veikiama:

(1) Visos draugijos ir pa
vieniai lietuviai turėtumėt 
prisidėti prie Friends of. the 
Abraham Lincoln Brigade Ko
miteto, kad sukelti finansų 
dėl tų veteranų, kurie dabar 
yra Franci joj nuvaryti iš Is
panijos. Dabar juos reikia 
sugrąžinti atgal į Suvienytas 
Valstijas.

(2) Draugijų Komitetas tu
rėtų žiūrėti, kas yra veikiama 
dėl “Vilnies” pikniko ir tuo
jau garsinti jį.

(3) Labor Picnic tikietus 
sutvarkyti.

(4) Lietuvių Komunistų
Kuopos piknikas, šie piknikai 
yra labai svarbūs; dėl jų rei
kia visiems kuopiečiams daug 
padirbėti, kad būtų pasekmin
gi. Z

(5) Ateivių gynimas. Mūsų 
draugai turėtų veikti be jokio 
atidėliojimo. Iki šiol mes vis 
ko tai laukėme, tinkamai ne
buvo veikiama.

I. A. Vaupšas.

Praslinkus “Laisvės” Piknikui
Sekmadienį, gegužės 28 

dieną, kaip kolonijų, taip vie
tiniai draugai ir draugės ilgai 
minės, žinoma, daugelis pra
leido linksmai, ramiai laiką 
po dideliais Liberty Park me
džiais. žinoma, tai jau buvo 
svečiai mūsų ir kitų miestų, 
organizacijų kai kurie drau
gai jr draugės, o ypatingai 
šeimininkes moters, tęsė sun
kią antrą darbo dieną.

Drąsiai galima sakyti, jogei 
ir po šiai dienai dar pūslės 

nuo draugių rankų nenugiję. 
Surengimas tokio pikniko rei
kalauja daug darbo, energi
jos. Apie pelną dar pakol kas 
kalbėti sunku.

Vietiniams pribūti į 
niką žymiai pakenkė 
kuris trimis atvėjais 
smarkiai parodė savo 
Nors tas negerai, bet 
niekas neatsako.

Programa irgi tik trečdaliu 
buvo, kas buvo garsinta. Tas 
tai jau negerai. Plačiau apie 
tai bus pasidiskusuota savy- 
tarpyje.

žodis kitas apie išpildytą 
dalį. Chorai Lyros, Baltimo- 
rės ir Philadelphijos, kartu 
po vadovyste R. Merkytės su
dainavo “Internationalą.” Po 
tam atskirai Baltimorės cho
ras, po vadovyste Ch. Gra- 
nofsky tris dainas ir Philadel
phijos, R. Merkytei vadovau
jant, tris dainas.

J. Jurginis ir A. 
kalbėjo, tik, žinoma, 
trumpai ir aiškiai.

Pirmasai kalbėjo vien tik 
Lietuvos klausime. Jo prakal
ba žymiai žingeidavosi susi
rinkusieji. Ir šiaip visą laiką 
užimtas buvo • žingėiduoliais, 
norinčiais sužinoti plačiau 
apie dabartinę Lietuvos padė
ti. Vinco Duktė.

Gegužės 21 dieną Workers 
Alliance sušaukė protesto mi
tingą prieš reakcionierius. Pu
blikos buvo susirinkę daug, 
negalėjo sutilpti į Eagle’s di
džiulę svetainę. Kalbėtojų 
buvo trys. Visi smerkė reakci
onierius už badu marinimą 
bedarbių. Prirodė, kad nuo 
pirmos balandžio, kaip buvo 
sustabdyti vieši darbai ir nu
mušta pašalpa, tai septyni 
darbininkai jau numirė iš ba
do.

Vienas kalbėtojas pasakė, 
kaip jis matė moterį su vaikais 
mirštančią iš bado ir kaip re
akcionieriai daro gėdą prieš 
visas valstijas, marindami dar
bininkus. Bedarbis gauna 
$3.60 ant mėnesio pašalpos ir 
da iš tos ubagiškos pašalpos 
iš kalno atima po 2 centu tak
sų (sale tax), šaukė bedar
bius nemirti badu, 
zŲ,otis ir kovot, 
kovos lauke mirti, 
bado.

Buvo nurodyta, 
mūsų Washington© valstijoj 
reakcionieriai įvedė hitleriz- 
mą-fašizmą be Hitlerio pagel- 
bos. Jau kai kuriose vietose 
negalima platint darbininkiš
ką literatūrą, kaip tai, Com
monwealth Federation orga
nas “New Dealer” Wenalchee 
miestelyj buvo platinamas. 
Platintojas buvo suareštuotas 
ir nubaustas 30 dienų į kalė
jimą ir $50 užsimok.ėt baudos. 
Tai nei Hitleris negali bjau-

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MĖŠLAS ARNĖS' NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LĖS LIGOS. Chroniškos ir stai
gios ligos vyrų ir moterų. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man iš
aiškinti jums jūsų ligą.

Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, 
X-Spindulial

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI 
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

110 East 16th St., N. Y. 
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadienį 9 iki 3.

Industrijos

Pas mus medžio industrijoj 
darbininkai pasidalinę į uni
jas. Vieni priklauso CIO, o ki
ti į AF of Ę. Į CIO uniją pri- 
siskverbė visokių trockistų ir 
užsimanė sugriauti tą karingą 

I uniją, žinoma, jie tą darbą 
dirba susimokinę su darbda
viais. Tie gaivalai sulindę į 
unijų viršininkus, surinkę uni- 
jistų mėnesines mokestis, ne
siuntė |į centrą per kelis mėne
sius, patys išleido ir da pada
rė bjaurų skymą. St. Paul Ta
coma Lumber Company, kur 
yra didžiausias lokalas, išve
dė į streiką su darbdaviais su
simokinę. Jie žinojo, kad vie
nas lokalas streiko nelaimės, 
o kaip jiems pasiseks sulaužy
ti didžiausį lokalą, kuris susi
deda iš apie 16 šimtų darbi
ninkų, tai su mažesniais loka- 
lais jiems bus lengviau apsi
dirbti.

HUDSON, MASS.

ALDLD 103 kuopos pusmetinis 
susirinkimas įvyks birželio (June) 6, 
8 vai. vakare. Visi nariai dalyvauki
te, nes turėsime daug reikalų ap
svarstyt liečiant spaudos pikniko ir 
kitus bėgančius reikalus.

Jaskcvičius, Sekr. (130-131)

PAINTERS & CARPENTERS 
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

negu kad ice-box’is kainuoja per mėnesį.
PROGA! TAI YRA RIBOTAM LAIKUI.

7-6111 
4-6562

CHARLES D’ORAZIO & SON
139 Meeker Ave. 664 Grand Street
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. YU

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

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

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaimui 

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

Įsteigta Nuo 1892 metų
701 Grand St Brooklyn, N. Y.

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

Kita Krautuvė Randasi PLAINFIELD, N. J. po antrašu. 
206 WEST FRONT STREET

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

LIETUVIŲ ATLETŲ 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

***** Tel.
Ev. 4-8041 

VALGIAI IR 
GĖRIMAI B Ir atsargus ir skubus kriaučių darbas t 

1 NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ x/7xrar=o 
K< -pttrves

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York



šeštas puslapis LAISVE Pirmadiėnis, Birž. 5, 1939

Tom Mooney Prakalbos Šį Vakarų, Birž. 5, 
Madison Sq. Gardene; Visi Dalyvaukite!

*—————————— ———--------------—0 m     .______________________ _

IDS 1 Kp. Susirinkimas 
ir Paskaita

Pereito ketvirtadienio vaka
re, “Laisvės” svetainėje, įvyko 
reguliaris LDS 1-mos kuopos 
susirinkimas. Kuopos pirmi
ninkui AN Veličkai sumaniai 
vedant susirinkimą, viskas ėjo 
be. bereikalingu susitrukdymų, 
kas pašaliečiams dare gerą 
įspūdį.

Apart organizacinių rapor
tų ir formalumų, su kuriais 
greitai apsidirbta, žymėtini 
šie nutarimai:

1) LDS vajaus reikale kuo
pa paskyrevkelius savo veik
lius narius naujų narių gavi
mui.

2) Skaitytas laiškas-kvieti- 
mas nuo Lietuvių Liaudies Te
atro valdybos, kviečiantis kuo
pos valdybą ir narius imt da- 
lyvumą vietos lietuvių teatro 
mėgėjų praplėstam susirinki
me, kuris įvyks birželio 13 d., 
“Laisvės” patalpoje. Kuopos 
valdyba žadėjo dalyvaut ir 
ragint savo narius imt daly Vil
mą.

3) Skaitytas šv. Jurgio 
Draugystės užkvietimas daly
vaut jų ruošiamam piknike, 
kuris įvyks birželio 24 d. Su 
užkvietimu prisiųsta 8 kom- 
plimentariai įžangos bilietai. 
Susirinkimas priėmė Šv. Jur
gio Draugystės pakvietimą ir 
žadėjo broliškos paramos atsi
lankymu.

4) Kilus klausimui apie 
Draugijų Sąryšį, didžiumos 
balsais kuopa išsireiškė už jo 
likvidavimą.

z Užsibaigus mitingui, duota 
įdomi paskaita apie žmogaus 
širdį ir jos negalavimų prie
žastis. Skaitė mūsų paslanku
sis daktaras A. Petriką. Jis 
suglaustoj formoj davė moks
linį išaiškinimą apie žmogaus 
Širdies funkcijas, jos negalavi
mų priežatis, ir kas daryt jai 
“streikuojant.” Dr. A. Petri
ką, geresniam aiškumui, rodė 
susirinkusiems žymiai padi
dinta žmogaus širdies atvaiz
dą, aiškindamas jos anatomi
ją ir tikrąją rolę žmogaus or
ganizme. D-ro vaizdžiais aiš
kinimais visi buvo pilnai pa
tenkinti.

Kaip gražu, kad LDS 1-ji 
kuopa ne tik didėja narių 
skaičiumi, bet sykiu mokslina 
žmones sveikatingume!

Proncė.

Didysis New Yorkas, scena 
nesuskaitomų demonstracijų 
ir mitingų už Tom Mooney iš
laisvinimą, šiomis dienomis 
yra scena iškilmingiausių su
tiktuvių.

Jau buvo minėta, kad sto
tyje jį sutiko apie 20-tūkstan- 
tinė minia. Gi ’ penktadienį 
majoro komiteto lydimas jis 
nuvyko į vasarinę Miesto Sa
lę ir .ten buvo majoro La- 
Guardijos oficialiai ir širdin
gai sutiktas. Majoras, sako 
Mooney, buvęs vienu iš pir
miausių, jei ne pirmiausias, 
pasisakiusių už jo išlaisvini
mą.

Tačiau didžiausios ir iškil
mingiausios sutiktuvės šiam 
garsiausiam Amerikos darbi
ninkų kaliniui įvyks pirma
dienio vakarą, birželio 5-tą, 
Madison Square Gardene, 
50th St. ir 8th Avė., N. Y. 
Jas rengia specialis Tom Moo
ney Komitetas, susidaręs iš

daugelio žymių žmonių—uni- 
jistų, profesionalų, kongres- 
manų, senatorių.

Apart Mooney, kalbėtojų- 
sveikint'ojų sąraše yra J. V. 
senatorius Jankes Mead, N. Y. 
Miesto Tarybos pirmininkas 
Newbold Morris ir eilė uni- 
jistų.

Visi, kam galima, dalyvau
kite tose istoriškose ir neuž
mirštinose sutiktuvėse. Lai 
šis mitingas būna atitinkama 
pagarba darbininkų didvy
riui ir atnaujinta demonstra
cija už darbo žmonių ir visų, 
pažangiųjų vienybę, kurios 
dėka Mooney tapo ištrauktas 
iš bastilijos ir kurią dar dau
giau sustiprinus turės išnykti 
darbininkų persekiojimai ir 
katorgos.

Įžanga 40c, 83c, $1.10 ir 
$1.65. Tikietai iš anksto gau
nami Tom Mooney Komitete, 
8 East 41st St., Room 501, 
N. Y. Pradžia 8 vai. vakaro.

Majoras Atmetė Toriu 
Budžetą

Tammaniečių demokratų ir 
republikonų kontroliuojama 
Miesto Taryba nutarė nuka- 
pot miestui paskyras ant $1,- 
585,235. Nukapojimas būtų 
palietęs svarbiausius socialius 
miesto gyventojų reikalus. 
Majoras LaGuardia ir pirma 
prieš tai kovojo, bet kada vis 
vien Taryba nutarė nukapot, 
jis atsisakė pasirašyt tokį bi- 
lių.

Dabar Taryba turės iš nau
jo svarstyt. Kadangi kartą 
atmesto per majorą biliaus 
pravedimui jo šalininkai turi 
gaut 20 balsų iš esamų 26, 
tai numatoma, kad reakcinin
kai pralaimės.

Ch. Lucky, iš Astorijos, pa
sikorė nepagydomųjų namuo
se, 183 — 3rd Ave., Bronx.

Vieši Brooklyne

Šiomis dienomis vieši Brook
lyne Mrs. Charles Savitsky 
(“Laisvės” skaitytojos ir rė
mėjos Šapalienės marti) iš 
Tacoma, Wash. Jinai pirma 
aplankius San Francisco esa
mą parodą, o užbaigia vaka- 
ciją su pamatymu Pasaulio 
Parodos New Yorke. Ta pro
ga aplankė ir “Laisvės” įstai
gą-

YWCA Programa

Birželio 6-tą, 8 vai. vakaro, 
Brooklyno YWCA Int. Institu
to patalpose, 94 Joralemon 
St., bus programa, kurios iš
pildyme dalyvaus ir grupė 
lietuvių moterų. R.

Išgelbėjo Nuo Mirties
Bandydama atvėst, Mrs. W. 

Smith, 233 E. 78th St., nuėjo 
paupin prie 77th St., N. Y., ir 
įkrito upėn. Jos vyras šoko 
gelbėt, bet toj vietoj labai pa
vojinga ir atrodė, jog abu pri
gers. Juos abu išgelbėjo trys 
jauni vyrai, geri plaukikai, T. 
Holliday, W. Butler ir J. 
Hope.

Žymūs Rašytojai ir Beneš Carnegie Salėj
Pereitą penktadienį Carne

gie Salėje, New Yorke, [įvyko 
didžiulis Amerikos Rašytojų 
Sąjungos mitingas, kuriame 
kalbėjo daug žymių žmonių. 
Pirmininkavo Amerikos Ra
šytojų Sąjungos prezidentas, 
Ogden Stewart, Hollywoodo 
rašytojas. Sakė kalbas: bu
vęs čechoslovakijos preziden
tas Edvardas Benešąs (jo kal
ba buvo transliuojama trum
pomis oro bangomis į čecho- 
slovakiją), Nobelio laurea
tas, rašytojas Thomas Mann; 
žymusis Prancūzų rašytojas, 
Louis Aragon; Anglijos rašy
tojų atstovė, Sylvia Townsend 
Warner; Filipinų rašytojas,

Frederico Mangahas; negrų 
poetas, Langston Hughes; 
Heywood Broun, kolumnistas; 
rašytojas Vincent Shean.

Visi pasakė labai žingei
džias kalbas. Buvo rinkta au
kos Ispanijos ir Vokietijos 
pabėgėliams bei tremtiniams 
rašytojams. Surinkta virš $1,- 
000.

žodžiu, mitingas darė la
bai malonaus įspūdžio.

Amerikos Rašytojų Sąjun
ga savo sesijas laikė per per
eitas tris dienas: penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį, New 
School of Social Research, 
New Yorke. Rep.

SUSIRINKIMAI
GREAT NECK, N. Y.

LDS 24 kuopos susirinkimas jvyks 
pirmadienj, birželio 5 d., Kasmočių 
Svetainėje, 91 Steamboat Rd., 7:80 
vai. vakaro. Prašome narius laiku 
susirinkti, nes po susirinkimo jvyks 
sveikatos paskaita. Taipgi kviečiame 
ir ne narius dalyvauti išgirsti pas
kaitą. Beje, nariai, kurių duoklės ne
mokėtos, prašome užsimokėti.—Koin.

(129-130)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo senų pažįstamų Vi- 
santinos Timinskaitės ir’1 Onos Sta- 
naitukės. Mes visos sykiu atvažia
vom iš Lietuvos. Prašau jų pačių 
atsišaukti arba kas žinote kur jos 
randasi pranešti man, būsiu labai 
iėkinga. Turiu svarbių reiklų su 
iom. Liudvika Rinkevičiūte, 1030 
Wood Ave., Linden, N. J.

(129-131)

MANTONAS GAUDAVĘS 
DAUG “PASKOLŲ”

IŠVYKO TEISĖS DIRBT 
KONGRESAN

Šiemet Rockaway pajūryje 
leis meškeriot be leidimo, bet 
tik nuo 8 ryto iki 8 vakaro iri 
tik tarp 19th ir 37th Sts. iri 
126th iki 149th Sts.
---------------------------------------- --------------- 1-----------

IŠRANDAVOJltoAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai: $3.00, $3.50 ir $4.00 i savaitę. 
Galite šaukti telefonu: MAin 4-2632, 
arba kreipkitės pas C. Brown:

FURNISHED ROOMS
79-81 Henry St., Brooklyn, N. Y.

Pusė bloko nuo St. George Hotel.
(121-138)

Pasirandavoja 4 kambariai, ant 
antrų lubų. Renda $16.00. Telefonuo- 
kite Stagg 2-1234 arba kreipkitės po 
antrašu: 95-97 North 1st St., Broo
klyn, N. Y. (129-134)
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CHARLES’ 
UP-TODATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Gerai Patyrę Barberlai

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupių ir pavieniu.
Ii senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
812 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park' 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN. N. Y.
Tel.: Glenmore 8-6121
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IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
p| Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
į3 perkėlė savo taverną į naują vietą

JMi Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILI
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

Managed by .

TEITELBAUMRHEA

| ■ Vapor Room, 
\ I Room, Large

yV Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

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

Sun. all day and night

Tolimesniame buvusio teisė
jo Mantono tardyme teisine 
per Jungtinių Valstijų pro
kurorą Cahill buvo parody
ta, jog teisėjas gaudavęs nuo 
$5,0Q0 ir net iki $250,000 
“paskolų.” nuo įvairių finan- 
sierių, su kurių bylomis jam 
teko susidurt.

Pavyzdžiui, jis gavęs $250,- 
000 iš Lord & Thomas firmos, 
kuriai vedė Tobacco Co. bylą, 
šioje tarpininkavęs James J. 
Sullivan. Iš Harry M. Warner 
gavęs $50,000. .Pastarasis tu
rėjo judžių bylą. Iš Thomas 
E. Murray gavęs $22,000 ir 
iš Barron Collier $10,000. Jie 
abu turėjo reikalų IRT sub- 
vės bylose. Ir taip seka visa 
litanija vardų, skirtingų bylų, 
ir desėtkai tūkstančių dolerių 
“paskolų.’

Kaip žinia, tik pora dienų 
pirmiau atviri Liberty Lygos 
šulai (Al. Smith) ir kiti jos 
paląi Alinti ponai liudijo, kad 
Mantonas esąs puikiausio po
būdžio žmogus, žinoma, jis 
tokiu ir buvo kas liečia Liber
ty Lygą ir įvairius finansie- 
rius, nes kitaip jis tų malo
ningų “paskolų” būtų nei ne
matęs. Laimei, naujadalybi- 
nės valdžios šluota begailes- 
tingai pradėjo šluoti suktybes 
iš teisdarybės ir kitų. įstaigų. 
Tai sveikintinas žygis. T—s.

šeštadienį iš New Yorko iš
vyko apie 250 delegatų į 
Washingtona, kur visą šią 
savaitę tęsis Teisės Dirbt Kon
gresas, su delegatais iš visų 
šalies kampų, atstovaujant mi- 
lionus organizuotų Amerikos 
gyventojų.

Kitos delegacijos vyks vė
liau, specialėms sesijoms: kul- 
tūristų, smulkių biznierių, uni- 
jistų ir tt.

Viešėjosi Brooklyne
Pereitą savaitę Brooklyne 

viešėjosi d. J. Gaidis iš May
nard, Mass. Jis buvo užėjęs 
“Laisvėj,” bet daugiausiai lai
ko praleido Pasaulio Parodoj. 
Drg. Gaidis išvyko namon per
eitą šeštadienį. Išvykdamas, 
užsimokėjo už “L.” prenume
ratą.

Kuhn Bus Teisiamas

Svarbi Lekcija Aktoriams
Pirmadienio vakare, 8 vai., 

Liet. Amer. Pil. Kliubo že- 
mutinėj svetainėj įvyks svar
bi lekcija vaidintojams. Lek
ciją duos Aldona šertvietytė, 
baigusi vaidybos kursą. Jo;, 
lekcijos tema: “Kūno lankstu
mas ir grimas scenoje.”

Visi dalyvaukite, nęs Šios 
lekcijos jau greit baigsis.

Sekretorius.

Nazių Bundo šulo Kuhn ad
vokatas Kalenderian reikala
vo Kuhn’o bylą išmest, bet 
teisėjas Collins pareiškė, kad 
jis bus teisiamas, ir teisiamas 
ne kaipo politikierius, bet kal
tinimu suktybėj. Kuhn nebu
vo teisme. Dewey patvarky
mu, jis paleistas, po $5,000 
kaucija ir važinėja su prakal
bom.

Kuhn kaltinamas nusukęs 
$14,458 Bundo pinigų. Dalį 
jų jis esąs panaudojęs parsi
veš! tūlą ponią iš Kaliforni
jos.

PASKUBINS VEDYBAS

Birželio 1-mą New Yorko 
valstijoj įėjo galion naujas pa
tvarkymas vedyboms. Gavu- 
cieji sveikatos liūdymus galės 
apsivest už 24 valandų po iš- 
siėmimo leidimo. Pirmiau rei
kėjo laukt 3 dienas.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grosernė ir Delicates

sen. Labai geras biznis, gyvuoja 10 
metų, didelis sandėlis. Galima pada
ryti $300 į savaitę. Renda už krau
tuvę1 sykiu su 5 kambariais $58.00 j 
mėnesi. Parsiduoda pigiai, už $1500. 
Viskas išmokėta. Kreipkitės: S. Ro
sen, ®į81 Plane St., Newark, N. J. 
Telefone Market 2-7974.

(128-130)
* -__________
Pasiduoda Gasoline stotis ir na

mas gražioj vietoj. Parduosiu už la
bai prieinamą kainą, nes turiu tuoj 
parduoti. Priežastį pardavimo suži
nosite ant vietos. Taigi, kas norėtų 
toki pirkinį, atvažiuokite pasižiūrėti 
arba laiške klauskite daugiau infor
macijų. A. K. Kuchauskas, 866 High
land Ave., Waterbury, Conn.

(128-133)

Parsiduoda didelė ūkė, Princeton, 
N. J. Yra 45 akrų, labai gera žemė. 
Kaina stebėtinai prieinama. Ūkė ne
toli didelio kelio. Galima pasidaryt 
tinkamą gyvenimą. Priežastis parda
vimo—senatvė. Dėl daugiau infor
macijų, prašau kreiptis prie: J. Au
gulis, 29 Stagg St. Brooklyn, N. Y.

(126-131)

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 2-3842

417
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3622

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist , 

Grand Bar & Grill 
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Liquors

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

O P

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S

FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

• t e tikro* 
V.et-viškos

valsui ,r g°

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į 

Lietuvių Centrą

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
JURGIS KARPUS 

Kliubo Gaspadorius
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672

Namo Rakandų Krautuvė

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui 
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673
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