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KRISLAI
Karšti šuniukai ir 

Karalius.
“Darbininko”

Redaktoriams.
Geras Korespondentas.
“Flivver King” ir

“Raistas.”
Rašo R. Mizara.

Pre zidentas Rooseveltas 
pavaišino Anglijos monar
chus “karštais šuniukais” 
(hot dogs) ir alumi. Rodo
si, nieko nepaprasto. Bet 
tūla spauda iš to tyčiojasi. 
Tarytum čia būtų koks tai 
baisus daiktas. Ar karalius 
negali valgyti, kaip žmo
gus?

Prezidentas Rooseveltas, 
beje, padarė dar gražiau: 
jis atvedė savo tarnus pas 
karalių, jam juos pristatė 
ir Anglijos monarchas turė
jo su jais pasispausti ran
komis.

Kitais žodžiais, preziden
tas iš monarcho bent tūlam 
laikui padarė žmogų!* * *

Kai Edvardas buvo An
glijos karaliumi, tai jis už- 
sikvietė buvusį Sovietų Są
jungos užsienio reikalų ko
misarą Litvinova pietų. Jie
du ilgokai kalbėjosi.

Vėliau tūli spaudos ko
respondentai klausė Litvi
no vo, ką jis mano apie ka
ralių Edvardą. Užklaustasis 
atsakė:

—Tai vidutinis anglas, 
kuris skaito vieną dienraštį 
per dieną.

Toksai Litvinovo išsitari
mas nepatiko Anglijos di
džiūnams. * * *

So. Bostono “Darbinin
ko” redaktorius dar vis “te- 
besistrošina” k o m u n izmo. 
Kiekvienam to laikraščio 
numeryj apie komunizmą 
prirašyta daugiau, negu 
apie katalikizmą.

Redaktoriai turėtų apsi
žiūrėti, kad jų skaitytojai 
neimtų vadinti “Darbinin
ką” komunistiniu 
gaunančiu sanvičių 
kvos! * * *

“Darbi ninkas” skelbia, 
būk, girdi, Amerikai grū
mojąs didelis komunizmo 
pavojus. Bet iš kur ir kaip, 
tasai laikraštis nepasako.

Komunistai — uoliausi 
kovotojai prieš fašizmą. 
Komunistai— stiprūs rams
čiai kovoje už demokrati
jos ir demokratinių įstaigų 
palaikymą. Komunistai, ki
tais žodžiais, gali būti pa
vojingi tik tiems, kurie nori 
demokratinę santvarką su
naikinti ir įsteigti fašizmą.

Tą “Darbininko” redakto
riai turėtų žinoti ir kitiems 
pasakyti. * * *

Mūsų korespondentas 
Lietuvoje (Tadas Blinda) 
parašė gerų mums žinių ir 
straipsnių. Ateityj jis dau
giau jų parašys. Lietuvą jis 
puikiai pažįsta ir ką jis sa
ko—faktai.

% Ar ne gera turėti tokį ko
respondentą? !♦ * *

Vienas asmuo rašo iš Lie
tuvos, kad ten yra verčia
mas kitas Upton Sinclairio 
veikalas, “Flivver King
(Automobilių Karalius). 
Smagi bus autoriui žinia.

Upton Sinclair lietuvius 
myli. Gal dėlto, kad jo pir- 

. moji knyga (“Raistas”) 
apie lietuvius padarė jį vi
sam pasaulyj žinomu.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

NAZIAI PROVOKATORIAI NUŽUDĘ 6 
MOTERIS ČECHIJOJ; BET UŽ TAI 

JIE KRUVINAI BAUS CECHUS

Praga. — Paskutinėmis 
dienomis Čechijoj-Moravi- 
j o j tapo “slaptingai” nu
žudytos šešios moterys, vie
na iš jų mergina vardu He
lena Kospert gyva palaido
ta, kita čechoslovakė mergi
na sudeginta.

Iš šešių nugalabintų mo- 
terų-merginų tik viena Vo
kietijos pilietė, kuri tarna
vo kaip šeimininkė Wod- 
nian miestelyj. Visos kitos 
nužudytos moterys buvo če- 
chės bei slovakės.

(Suprantama, kad gengs- 
teriai naziai nužudė tas mo
teris. Hitlerininkai tuom 
kaltina čechus-slovakus, ku
rie kelia maištus prieš na
zių valdžią. Bet koks iš- 
skaitliavimas būtų čecham- 
slovakam žudyt savo tautie-

Hitlerio valdžia, pasinau
dodama tomis (provokato
riškomis) žudynėmis, at
siuntė savo slaptosios poli
cijos galvą Heinrichą Him- 
mlerį į Čechiją-Moraviją. 
Jis yra įpareigotas “apva
lyt” tą nazių užgrobtą kraš
tą nuo maištininkų.

Himmleris jau užtraukia 
baisiąją baudžiamąją eks
pediciją prieš cechus tautie-

Pririštas prie Medžio ir Gy
vas Sudegintas Žmogus

į Klaipėdos kraštą “valy
mo” darbui po to, kai Klai
pėda tapo prijungta prie 
Vokietijos.
siuntimas į buvusia Čecho-

i cj Slovakiją reiškia ir įvedimą 
tenai koncentracijos stovy
klų visiem nazių priešam.

Meksika Iškilmingai 
Priėmė 1,800 Ispa
nijos Respublikiečių
Vera Cruz, Mexico. — 

Franci j os laivas “Sinaia” 
atgabeno 1,800 Ispanijos re
spublikiečių pabėgėlių apsi- 
gyvent Meksikoj. Juos iš
kilmingai, su šaunia demon
stracija pasitiko 10,000 Me
ksikos darbininkų. Demon
stracijoj dalyvavo ir Meksi
kos valdžios nariai.

Atkeleivius sveikindami, 
pasakė kalbas Vine. L. To
ledano, galva Meksikos 
Darbininkų Konfederacijos, 
ir dr. Juan Negrin, buvęs 
ministeris pirmininkas Is
panijos respublikos.

Japonija Išvysianti Vi
sus Kitataučius iš 
Koncesijų Chinijoj

Tokio. — Japonų laikraš
tis “Yomiuri” tvirtina, kad 
Japonija šluos anglus ir 
francūzus ne tik iš jų kon
cesijų Tientsine; sako, kad 
jie ir kiti svetimšaliai taip 
pat bus išvyti iš visų kitų 
europinių ir amerikinių 
koncesijų-kolonijų Chinijoj.

Tas japonų laikraštis, iš
reikšdamas savo valdžios 
nuomonę, rašo, kad Japoni-

Palisades, N. J. — Neži
nia kokie piktadariai vielo
mis pririšo prie • medžio ir 
gyvą sudegino vieną vidu
tinio amžiaus vyra tik už 
200 pėdų nuo madingo Ri
viera naktinio kliubo. Kad 
nebūtų girdėt deginamojo 
riksmų, jie aprišo jo burną 
storu turkišku abrūsu ir už- 

i veržė jam kaklą, žmogus Į ja darys žingsnių prieš At
buvo apapiltas gazolinu ir 
uždegtas. .

Policijo skapitonas J. B. 
Clark mano, kad tas žmo
gus buvo pagrobtas Brook
lyne, įtemptas į automobilį 
ir atvežtas į šią kankinimo 
ir žudynės vietą. Spėjama, 
kad jis galėjo būt liudinin
kas prieš New Yorko rake- 
tierius- gengsterius; tai to
dėl jie taip žiauriai ir nu-

Milwaukee, Wis. — Poli
cijai užpuolus CIO streikie- 
rius Allis-Uhalmer kompa
nijos, įvyko susikirtimas, 
per kurį sužeista 10 polici
ninkų ir 3 kiti asmenys.

Roma. — Italijos fašistų 
laikraštis “Popolo di Ro
ma” baisiai pasipiktino, kad 
R o o s eveltienė nepriklaupė 
prieš Anglijos karalienę 
Washingtone. Sako, “tai di
džiausias šių laikų skanda
las.”7

Beje, kurie turite dolerį, 
nupirkite “Raistą” ir pa
siuskit Lietuvon savo gimi- 

/nėms ar pažįstamiems. Tai 
bus dovana, kurią gavėjas 
visuomet įvertins ir jus at
simins. *

Generolas Franco Kas 9 
Minutes Nužudo po 

y ieną Liaudietį
Hendaye, Franc.-Ispani- 

jos pasienis. — Ispanijos fa
šistų teismai kas devynios 
minutės nusmerkia po vieną 
r e s p u b likietį-liaudietį su
šaudyt, pakart bei pa
smaugt.

Dešimt specialių teismų 
veikia dieną ir naktį, ir kas 
24 valandos nuteisia mirt 
po 400 respublikiečių, kaip 
praneša amerikonų žinių 
agentūra United
Nusmerktieji žudomi tą pa
tį vakarą arba sekantį ry
tą. Fašistų teismai neprii
ma jokių apeliacijų prieš 
mirties bausmę.

Generolo Franco valdžia 
yra įtraukus į savo juoduo
sius sąrašus milioną respu
blikos gynėjų ir jos šalinin
kų. Iš to skaičiaus vien tik 
Madride kasdien areštuoja
ma po apie 200.

Kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose Madrido 
srityje suvaryta 1,600 of L 
cierių buvusios respublikie
čių armijos ir 34,000 buvu
sių respublikos valdininkų.,

Valencijoj per porą pas
kutinių savaičių tapo nu
smelkta ir nužudyta 270 re
spublikiečių.

Naziai, Turbūt, ir Anglų Politikieriai 
Kursto Baltijos Šalis Priešintis Su

tarčiai, Žadančiai Gint Tas Šalis

JAPONAI KARIŠKAI UŽBLOKADAVO 
ANGLIJOS IR FRANCUOS KONGE 

SIJAS TIENTSINE, CHINIJOJ

Tientsin, Chinija, birž. 14. 
—Japonų kariuomene apsu
po čionaitines Anglų ir 
Francūzų kolonijas-konce- 
sijas; apvedė jas spygliuo
tų vielų tvoromis ir karinė-

18,000 Cechų Legionie
rių Lenkijoj Pasirengę 

Kovon Prieš Hitlerį

mis barikadomis.
Japonai nukirto bet ko

kius ryšius tarp Anglų- 
Francūzų biznių tose kon
cesijose ir išlaukinio pasau
lio. Įeit į koncesijas arba 
išeit iš jų japonai teleidžia 
tik keliems aukštiems An
glų ir Francūzų valdinin
kams, bet ir tuos nuodug
niai iškrečia.

Šią blokadą prieš Anglų 
ir Francūzų koncesijas Tie
ntsine japonai įvedė todėl, 
kad koncesijų vyriausybė 
atsisakė išduot japonams 
keturis chinus. Japonai kal
tina tuos chinus už .nužudy
mą vieno muitų vihšininko, 
kuris buvo atsidavęs Japo
nijai chinas. ,

Abiejose japonų užbloka- 
d u o t ose koncesijose yra 
110,000 žmonių, tarp jų 3,- 
000 anglų, 1,200 amerikonų, 
1,000 francūzų ir 2,000 kita
taučių, o kiti—chinai.
Karinės Anglų Francūzų ir 
Amerikonų Jėgos Tientsine

Anglai savo koncesijoj 
Tientsine turi 750 kareivių 
ir oficierių, o Frahcūzai — 
1,500 kareivių ir oficierių, 
dvi batarejas kanuolių ir 
vieną lengvą tanką. Ameri
ka laiko Tientsine 221 savo 
marininką ir 11 oficierių. 
Nors jinai neturi koncesijos 
tame mieste, bet amerikonų . 
biznio reikalai ten platūs.

Anglija grūmojo, kad jei
gu Japonija blokaduos An
glų kocesiją, tai “galės į- 
vykt ginkluotas susikirti
mas.” Anglų valdžia siūlė 
sudaryt trečiųjų teismą, ku
ris spręstų, ar išduot ketu
ris minėtus chinus japo
nam, ar ne. Tas teismas bū
tų susidėjęs iš vieno anglo, 
vieno japono ir vieno bepu- 
siško asmens.

Bet Japonija nepaisė An
glijos grūmojimo ir atmetė 
jos siūlomą teismą.

Praga. — Čechai buvusie
ji kareiviai ir šiaip jauni 
vyrai šimtais slapta perbė
ga į Lenkiją ir įstoja į Če- 
chų Legioną tenai. Cechų 
Legionas Lenkijoj turi jau 
18,000 vyrų. Jų komandie- 
rius yra generolas Levas 
Prchala, pabėgęs nuo Hitle
rio iš buvusios Čechoslova- 
kijos. Legionieriai pasižada 
mirtinai kovot išvien su 
Lenkija prieš Hitlerį, jeigu 
jis pradėtų kokius žygius 
prieš Lenkiją.

Panašus Cechų Legionas 
prieš nazius organizuojasi 
ir Franci j o j.

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos organas 
“Pravda” išgvildeno klausi
mą, kodėl Anglija-Francija 
nenori daryt su Sovietais 
tokios bendro apsigynimo 
sutarties, kuri užtikrintų 
apgynimą nuo nazių ir Lat
vijai, Estijai ir Finijai.

Anglijos politikieriai šne
ka, būk šios trys mažos ša
lys “nenorinčios” tokio už
tikrinimo, būk jos bijančios 
prarast savo nepriklauso- 
mybę, jeigu jas gintų So- 
vietai išvien su Anglija ir 
Francija.

Bet ar Lenkija ir Turkija 
praranda savo nepriklauso
mybę todėl, kad Anglija ir 
Francija prižadėjo jas gin
ti? Ar netenka nepriklaū- 
somybes Rumunija ir Grai
kija, kuriom Anglija užtik
rino i 
klausia “Pravda.”

Tūli Anglijos* ir -Franci- 
jos laikraščiai, įkvėpti savo 
valdžių, rašo, būk Latvijai, 
Estijai ir Finijai “nereika
linga” pašalinė pagelba. Bet 
jeigu čechoslovakija, daug 
galingesnė šalis, negu jos 
visos trys, tapo praryta 
Hitlerio, tai kaip Latvija, 
Estija ir Finija galėtų pa
čios apsigint nuo Vokieti
jos? 

/

Tiesa| Estijos užsieninis 
ministeris Selter ir Finijos 
užsieninis ministeris Erkko 
pareiškė, kad jie nenorį So
vietų, Anglijos ir Franci jos 
apsaugos saviem kraštam. 
Bet visai galimas daiktas, 
kad naziai jau nugąsdino ir 
paveikė Estų ir Finų val
džias; taip pat galima su
prast, kad ir tūli Anglijos 
politikieriai kursto Estijos 
ir Finijos valdovus atmest 
siūlomą tiem kraštam apgy
nimą. Čia įžiūrima mėgini
mai susprogdint bendrą vei-7 
kimą mylinčiųjų taiką ša- pareiškė pulkininkas Har- sį tų šunų šeimininką, džia-

Franci jos.
O paliekant Latviją, Es

tiją ir Finiją be užtikrinto 
apgynimo, matyt, tūli An
glijos politikieriai npri, kad 
Hitleris galėtų panaudot 
šiuos kraštus ir kaip karo 
stovyklą prieš Sovietų Są
jungą. Tuo tarpu gi Balti
jos kraštų žmonės tikrai 
nori apsaugos nuo nazių.

WPA Galva Gina Amerikos 
Bedarbiu Susivienijimą

Baltimorės Fašistukai 
Įrėžė Nazišką Ženklą • 

Žydui Mokiniui

Washington. — Atžagar
eiviai demokratai hv-repu- 
blikonai, vyraujantieji kon
gresinėje komisijoje, spren
džiančioje apie skyrimą pa
šalpų bedarbiams, vėl kalti
no WPA valdiškų darbų ad
ministraciją, būk-jinai “pa-

Washington. —Fašistinių 
laikraščių leidėjas Wm. R. 
Hearst tikisi, kad kongreso 
atstovų rūmas priims jo su
manymą “pataisyt” senat
vės pensijų įstatymą. Tas 
“pataisymas” reikštų, kad 
darbininkai turėtų daugiau 
mokėt ir mažiau gaut. lių: Sovietų, Anglijos ir

rikos Darbininkų (bedar
bių) Susivienijimo.”

Tokius kaltinimus atrėmė 
pulkininkas F., C. Harring
ton, WPA administratorius. 
Jis, atėjęs į komisiją, už- 
reiškė, kad tie kaltinimai 
tai tik šmeižtai, su kurių 
pagelba atgaleiviai politi
kieriai stengiasi panaikint, 
viešuosius darbus ir kaip 
galint žemiau numušt pa
šalpas bedarbiams.

Pulkininkas Harrington 
gynė darbininkų - bedarbių 
teisę organizuotis į Ameri
kos Darbininkų Susivieniji
mą, kaip ir į kitas organi
zacijas. Jis sakė, kad as
meniškai pažįsta šio Susi
vienijimo pirmininką D. 
Lasserį, ir užtikrino, kad 
Lasseris neturėjo ir neturi 
tikslo nuverst Amerikos 
valdžią. O jeigu A. Darbi
ninkų Susivienijime ir būtų 
nemažai komunistų, tai gy
venimo sunkenybės daro 
žmones komunistais, kaip

Baltimore, Md. — Praei
tą penktadienį būrys moki
nių Gwynne Falls Junior 
High Schoolės priėjo prie 
žydo mokinio Melvyno Bri
dge, ir užklausė: “Ar tu žy
das?” Kada jis atsakė, jog 
žydas,\ jie partrenkė jį ant 
žemės ir kruvinai įrėžė jam 
į kaklą raidę H, reiškian
čią “Hebrew” (žydas).

Taip paženklintas moki
nys M. Bridge jau su paly
dovu atėjo antradienį į mo
kyklą; ir fašistukai moki
niai vėl užpuolė mušt Brid
ge ir jo palydovą. Bet at
vykus policija areštavo tik 
žydą mokinį Roseną.

Pasirodo, kad bent desėt- 
kąs iš 40 užpuolikų yra na
riai vadinamo “jaunuolių 
Bundo.” Jie susiorganizavę 
pagal programą Amerikos 
vokiečių hitlerininkų Bun
do.

Dabar mokyklų vyriausy
bė suspendavo 18 naziukų- 
užpuolikų ir kvočia juos.

ŠUNŲ RAUDOS DĖL MI
RUSIO ŠEIMININKO

New York. — Per visą 
dieną kaukė du šunes apar- 
tmęntiniame name po num. 
1474 Brook Ave., iki atėję 
kaimynai rado staiga miru-

rington nitorių J. Quigley.

BADAS FAŠISTŲ VALDO
MOJE ISPANIJOJE

Hendaye. — Visoj* Ispa
nijoj labai trūksta maisto. 
Baskijoj, šiaurinėj Ispani
jos daly j, kiekvienam žmo
gui teleidžiama nusipirkt 
tik pusę puskvortės aliejaus 
ir du svarus bulvių kas 17 
dienų.

London. — Iš Vokietijos 
laivo “St. Louis” Francija 
priėmė 200 žydų pabėgėlių, 
Holandija 194, Belgija 250 
ir Anglija 263.

Syracuse, N. Y. — Pabė
gę iš kalėjimo keli kaliniai 
apkrėtė raupais 25 žmones.

■.........-........................- ■'

Šį ketvirtadienį giedra ir 
šilčiau
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Kaip žinia, Francijoj yra per 450,000 
ispanų pabėgėlių. Jie suvaryti į koncen
tracijos lagerius, kenčia didžiausį skur
dą ir vargą, bet jie negali grįžti į savo 
brangią tėvynę, kad ir labiausiai to no
rėtų, nes ten juos laukia mirtis. Kiek 
jų jau sutiko įleisti Pietų Amerikos ir 
Mexicos valdžios. Bet jų pervežimas 
reikalauja nemažai pinigų.

Mums atrodo, kad greta pagelbos pa
bėgėliams Francijoj, reikia plačiai iš
vystyti masinį protestą prieš budelišką 
fašistų terorą, ruošiant masines demon
stracijas prie Vokietijos ir Italijos kon
sulatų, siunčiant protestus Franci jai ir 
Anglijai ir reikalauti, kad tos šalys iš
stotų prieš fašistų terorą, nes ne kas ki- 

x^tas, kaip Anglija ir Francija pribaigė 
Ispanijos liaudies pasipriešinimus suor- 
ganizuodamos pulkininko Casado ir išda
viko Besteirio sukilimą prieš liaudies 
valdžią.

Lietuvos Pavilijoncj Lauky 
tojų Pastabos

Kaip Apiplėšia Žmones
Žinovai apskaičiuoja, kad per pasta

ruosius 20 metų įvairios gyvybių drau
dimo kompanijos Amerikoje apsuko 
žmones ant $1,400,000,000 (arti pusan
tro biliono dolerių!). Tie žmonės buvo 
apsukti šitaip: suagituoti išlavintų agen
tų, įsirašo į draudimo kompanijas ir, su
mokėję kiek tiek, paskui nutraukia mo
kėjimą. Na, žinoma, sumokėti pinigai ir 
pasilieka draudimo kompanijoms.

Harvardo universiteto profesorius Da
venport sako, jog daugiausiai tokių nu- 
sikriaudžiusių žmonių buvo pramonės 
darbininkai!

Ar stebėtina, kad draudimo kompani
jos taip pralobsta. Neužtenka, kad jos 
ima didelius mokesčius (didesnius, negu 
savišalpos-f raternalėse organizacij ose), 
bet turi ir kitus būdus, kaip žmones ap
tepti.

Darbininkams daug patogiau priklau
syti fraternalėms organizacijoms, — to
kioms, sakysim, kaip lietuvių Susivieni
jimai.

Jau Nužudė 35,000
Kada Ispaniją pavergė generolas 

Franco (su pagelba Hitlerio ir Mussoli- 
nio, Anglijos ir Franci jos išdavikiškų 
valdininkų), tai toji šalis liko paversta 
į kalėjimą, į masinių žudynių kraštą. 
Virš 400,000 geriausių Ispanijos sūnų ir 
dukrų areštuoti. Fašistų budeliški teis
mai veikia dieną ir naktį. Jie jau nutei
sė mirtin virš 46,000 ispanų ir per 35,000 
nužudė! Daugiausiai žudo Madrido gy
ventojus, kurie taip drąsiai, pasišventu
siai išlaikė pustrečių metų fašistų apgu
limą. Dar fašistai turi per 1,200,000 var- 
dQ savo sąraše, kurie bus areštuoti, tei
siami ir žudomi! Fašistų specialės ko
misijos veikia, kurios skirsto Ispanijos 
gyventojus į “ištikimus” ir į “neištiki
mus.” Kas tik nors kiek aktyviau prieši
nosi fašistams, padėjo legališkąi Ispani
jos valdžiai, tas ir yra “neištikimas.” To
se komisijose veikia Mussolinio ir Hitle
rio specialistai. Madride fašistai arešta
vo per 200,000 žmonių, o Barcelonoj per 
130,000. Gegužės pabaigoj vien Madride 
jie žudė kasdien nuo 3,000 iki 4,000 
žmonių! f

Pagerbė Didvyrius

Pereitais metais, pabaigoj liepos ir 
pradžioj rugpjūčio, Japonijos reguliarės 
armijos divizija, skaičiuje nuo 20,000 iki 
30,000 kareivių su įvairiausiais ginklais, 
įsiveržė į Sovietų Sąjungos žemę, užėmė 
dvi strategines kalvas — Zaoziornaja ir 
Bezimennaja prie Hasan ežero. Tas iš
šaukė dvylikos dienų karą. Sovietų Są
jungos Raudonoji Armija ir orlaivynas 
supliekė japonus ir išvijo.

Dabar, susirinkusi Sovietų Sąjungos 
Aukščiausia Taryba, kad pagerbti kritu
sius kovotojus toje kovoje, buvusį Bas
set rajoną pavadino Hasan Rajonu.

Rugpjūčio 6 dieną buvo generalė Rau
donos Armijos ataka prieš japonus. Šie
met ta diena bus apvaikščiota Tolimuose 
Rytuose, kaipo pergalės diena. Bus pa
statytas žuvusiems draugams didelis pa
minklas. Šie Sovietų žygiai į pasiutimą 
varo Japonijos fašistus ir jų neramius 
generolus Mandžūrijoj, bet ką gi pada
rysi, kad Sovietai yra jėga, kad jie mo
ka ne vien išvyti išsiveržėlius, bet jeigu 
reikės, tai mokės ir mušti ’ten, iš- kur 
išsiveržėliai atėjo.

Sąjūdis Vokietijoj
Nors Vokietijos fašistai visaip varžo 

bent kokių žinių prasmukimą iš Vokieti
jos apie opozicijos veikimą prieš nazius, 
bet kaip kada jos vis tik prasiskverbia.

Yra tikrai žinoma, kad Vokietijoj tar
pe darbininkų prasidėjo žymus kenkimo 
darbas. Ypatingai tas pasireiškė karo 
industrijoj, kur gaminami ginklai ir a- 
municija.

Nazių partija imasi griežtų žygių, kad 
padarius galą tam darbo žmonių veiki
mui. Fašistai skiria į tuos fabrikus savo 
komandierius ir šnipus, kurie sieks pa
smaugti opozicinį veikimą. Kada tas pa
sireiškė masiniai, tai tik patvirtina, kad 
fašistų užnugaris nėra stiprus. Šį vo
kiečių darbo, žmonių masinį kliudymą 
karo paruošimui jokiu būdu negalima 
sumaišyti su tais išgamomis, kurie fa
šistų naudai kliudė socializmo statybą 
Sovietų šalyj.

w. v.-:'

iškij minga! atidarytas Če choslovaki jos pavilionas Pasaulio Paro
doj; jis buvo pradėtas statyti, kai Če choslovakija dar buvo nepriklausoma, 

o baigtas cechų patriotų aukomis.

J.

aukso. O
Pavilijonas 

lanko mas 
pavilijonus 

pereina per

New York* birželio 6 d. Lie
tuva, kaip, jau ne kartą buvo 
sakyta, neturi tikslo per Pa
rodą nustebinti pasaulį savo 
medžiaginiais turtais, todėl .ii 
neturi, kaip, pavyzdžiui, Aus
tralijos Pavilijonas, gabalo 

■ aukso rasto 1859 m. vertės tik 
—52,500 dolerių. Kiek ‘tokios 
šimtmečiais kasančios auksą 
šalys gali ištiesti puikių plen
tų, geležinkelių ir kitokių ge
rybių. Visai kitos sąlygos ma
žai Lietuvai, kuri ką padarė 
per 21 metą, , padarė per linų 
pluoštą, pieną, gyvulius ir 
kiaušinius. Kiek kiaulių tenka 
užauginti, kiek darbo reikia 
padėti, kad gautum vertę tik 
ano vieno gabalo 
vienok’ Lietuvos 
proporcijonaliai 
daugiau už kitus 
ir žmonės ne tik
jį, o atsidėję studijuoja, užsi
rašo, daro rimtas pastabas1, o 
žinovai randa jame ir brili- 
jantukus. Kiek tenka skaityti 
tikrų atsitikimų, jog žmones 
gyveno dešimtimis metų ir ne
matė, kokie turtai juos supa, 
atėjo atsitiktinai žinovas ir 
tuoj pastebėjo aplink pėdsa
kus brangaus metalo. Ir Lietu
vos Pavilijone minios sustoja 
ties “Vargo Mokykla,” susi- 
pažysta per užrašus ir suma
nius budrių lietuvaičių aiškini
mus su skaudžia Lietuvos ga
dyne ir tuoj supranta, kaip 
puikiai P. Rimša per savo kū
rinį atvaizdavo tą epochą.

Užaugę laisvių šalyje, lan
kytojai itin atjaučia mažai 
tautai padarytą' skriaudą ir 
pažvelgia aplink skaitmenis, 
kiek ir kokių mokyklų Lietu
va įsteigė per trumpą savysto- 
vaus gyvenimo laikotarpį, pa
žiūrėję į išstatytus vaikučių 
darbelius, susikaupia, dar 
kartą pažvelgia į “Mokyklą,” 
atiduoda pagarbą ir lietuvei 
motinai ir per ją tiek gyvybi
nės jėgos parodžiusiai tautai.

čia nereikia žodžių — už
tenka iš šalies pastebėti tų 
lankytojų veidų išraišką. Po 
tokios įžangos daugelis atsi
dėję vaikšto ir studijuoja 
abiejų aukštų eksponatus. Ne
sigaili laiko ir išeina patenkin
ti. Labai daug sustoja ties vi
trina su lėlėmis, vaizduojan
čiomis kaimo vestuves. Dauge
lis rimčiausių laikraščių spe
cialiai atsiuntė savo fotogra
fus, kad tą vitriną nufotogra
fuoti.

—Lovely, beautiful, kaip 
realiai puikiai tas atvaizduo
ta—nesusilaiko pareikšti savo 
įspūdžius žiūrovai. Už tat pa
vydo apimtas koks-Jai žiūro
vas lenkų kalboje piktai šnib
žda savo žmonai: “Tas lėles 
lietuviai paėmė iš Lenkijos pa
vilijono,.” Gerbiame jo patri- 

i jotinius jausmus, bet ne kul
tūrą; iš kultilringesnių lenkų 
teko, išgirsti d§,ug- komplimen
tų. . ■'

Ties knygomis mažiau su
stojusių,. vieną — nepažįstama 
kalba spausdihtos, kurių tik 
spaudos darbas gali suįdomin
ti. Bet pasitaiko ir čia žinovų. 
Labai didelės, ir senos New 
Yorko leidyklos, savininkas su
stojo ties, atrinktų knygų vi
triną ir nepanorėjo tikėti, jog 
tos knygos būtų išleistos Lie
tuvoje. '

—Gal jūs spausdinate^ "ki
tur, juk tai brangus,, retas dar- 

i bas, tokias knygas perka tik 
kolekcijonieriai žinovai,, argi 
maža šalis gali įrengti ir iš
laikyti tokias spaustuves.

Jis paprašė atidaryti vitri
ną, pavartė vieną kitą knyg’ą 
ir panorėjo keletą įsigyti savo 
kolekcijai. ,

Antrame aukšte žmonės 
stebėte stebisi ***•■ kilimai, kili
mėliai, medžiagomis žmonės 
negali atsidžiaugti. Vitrina su 
gintaru taip pat' žmonių ap-

gulta.
—Kas tai gintaras — ak

muo? metalas? ar kietas, ar 
kietesnis už anglį, klausimai 
taip ir krinta. Bet mūsų pane
lės amerikietės, čia gimusios 
lietuvaitės, Lietuvos nemačiu
sios, gerai pasiruošė ir jau ap
siprato, ir su malonia šypsena 
visiems vienodai — vyrams ir 
moterims, seniems, jauniems ir 
vaikučiams aiškina ir į klausi
mus atsakinėja. Visi žavisi jų 
tautiniais rūbais, karoliais ir 
dar daugiau jų teikiamais iš
samiais paaiškinimais. Tad 
nestebėtina, kad svečių kny
goje randasi ne tik pagyrimai 
Lietuvos Phviiijonui, bet ir pa
nelėms. “Lovely, excellent 
girls, charming hostesses” ir 
kitokių pagyrimų. Lietuvių 
Dienos Komiteto Pirmininkas 
Juozas Laučka atlieka bendrą 
pavilijono priežiūrą, o, be to, 
jis teikia visas informacijas 
prekybos reikalais; jam pa
deda p-lė Stella Jurevičiūtė, 
veikli Komiteto Moterų Sky
riaus sekretorė, panelės Albi
na Ambraziejutė ir Onytė 
Vaivadaitė, Aldona Šertviety- 
tė ir Marytė Rusaite dviem 
pakaitom duoda paaiškinimus. 
Tai prie New Yorko kaitros 
šešių valandų varginantis dar
bas. Bet patartina pasižiūrėti, 
su kokiu gyvumu ir interesu 
jos tą atlieka. Todėl ir lanky
tojų pagyrimai jų pilnai už
tarnauti.

Yra lankytojų kitataučių, 
turinčių^ gana daug, žinių apie 
Lietuvą,’ jų pastabos tą išduo
da. Iš kur tos žinios, jog iki 
Pasaulinio 
Amerikos
liuose nei pačio žodžio “Lie
tuva” nebuvo galima rasti, o 
dabar i^gi vos keliomis eilutė
mis apie ją paaiškinama. Sun
kus ir kruopštus Atstovybės 
ir konsulatų darbas yra mažai 
kam suprantamas. Pasilikda
mi prie temos pastebėsime tik 
ją liečiančią dalį. Per savaitę 
gaunama po kelias dešimtis 
laiškų, prašoma brošiūrų, kny
gų ir šiaip bendrų žinių. Tas 
lengva. Ką. turime siunčiama 
įvairių universitetų, miestų ir 
draugijų bibliotekoms, taip 
pat siunčiama ir . stambesnių 
redakcijų knygynams, pavie
niams profesoriams ir žurna
listams.
patekęs 
gauna 
kas tik

ki-

to- 
in-V ery 

‘Wonder.
Re-
ve-

Karo pabaigos
mokyklų vadovė-

nam išstatytam daiktui rūpes
tingai parinko tinkamiausią 
vietą, kad jis būtų matomas iš 
geriausios pusės.

Pakviestos panelės aiškinto
jos iš jos gavo smulkmeniškus 
nurodymus ir, jei jos dabar 
entuziastiškai pasakoja apie 
kiekvieną lėlę, tai tą įkvėpė 
joms panelė Avietėnaitė. žino
ma, panelės parinktos ir žo
džiai krito į gerą dirvą, bet 
jos galėjo perimti tą įkvėpi
mą tik iš to asmens, kuris pats 
turėjo ir mokėjo perduoti 
tiems tą įkvėpimą.

Svečių knygoje randame 
kių pastabų, kaip 
teresting exhibit,”
fui,” “Nice,” “Excellent,” 
markable, most effective, 
ry revealing”

“The most 
vivid pattern 
life—very 
sight we have ever seen. 
Makes one want to go to Li
thuania.” “A marvelous exhi
bition of culture, progress and 
craft.” “Simple, yet touch
ing,” “A revelation into a 
land of infinite capacities,” 
“Educational as well as 
tremely interesting,” 
believe 
of the 
pected 
prised 
plimentų lotynų, prancūzų ir 
lenkų kalbomis. Birželio 5 d. 
atsilankė ir pažiūrėjo Pavili- 
joną kunigai Norbertas Pa
kalnis, kuris paliko svečių 
knygoje užrašą: “Visų pavili- 
jonų įdomiausias — tai lietu
vių pavilijonas. Skoningai į- 
rengtas. Patraukia visų dėme
sį. Lietuvos kultūros knyga.” 
ir Kun. Juozas Simonaitis, Eli
zabeth, N. J. užrašęs: “Mums, 
Lietuvių išeivijos sūnums, tai 
žavejantis atvaizdavimas da
bartinės Tėvų šalies. Valio.”

J. KLs.

šimtais.
and

Lithuanian
“Fairest

picturesque 
of 

good, 
have

it — Colossal,” 
best Pavilions,” 
little, but was 
agreeably.” Yra

ex- 
Don’t 
“One

sur- 
kom-

Konsulato kartotekon 
asmuo ai? draugija 
automatiškai viską, 
naujai gaunama.

Bet štai vienas asmuo nori 
parašyti ilgesnį straipsnį dar
bą, ar šiaip stambi biznio į- 
staiga interesuojasi specialiais 
klausimais. Kiek knygų reikia 
išvartyti, kiek darbo padėti, 
kad paruošti medžiagą. Daž
nai abejojama ar padėtas dar
bas bus tikrai ir tinkamai iš
naudotas,' ar tos dešimtys tūk
stančių “Introducing Lithua
nia” P. žadeikio ar kitos bro
šiūros, pagaliau, kai kada ir 
brangios knygos pasiekia savo 
tikslą, ar bent tiek, kad ap
simoka už siuntinėjimui su
naudotus pašto ženklus. Bet 
štai Parodoje aiškėja, kad ne
veltui buvo siuntinėta, kad 
daugelis prisimena visas ži
nias. ir tikrai jas išstudijavo ir 
kad tokioje didelėje šalyje, 
kaip J. A. Valstybės, palygi
nus, daug žinoma apie Lietu
vą ir lietuvių tautą.

Lietuvos Skyriaus Generali
nis Komisaras Madeleina 
Avietėnaitė perdavė skyrių 
Generaliniam Konsului ir bir
želio 10 d. išvyksta į Lietuvą.

Jai pridera mūsų visų pri
pažinimas ir didelė padėka už 
Parodos suruošimą, jai ir nuo
pelnai už jos pasisekimą. Ne 
daugelis matė ją darbe,
tie, kurie mate, stebėjosi, ko
kiu kantrumu ji duodavo nu
rodymus ;r , pati dirbo, kiek
vienam paveikslui, kiekvie-Į ti.

bet
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Kongresmanas JOSEPH CA
SEY, iš Massachusetts valsti
jos, stojas už tai, kad būtų 
paskirta $2,250,000,000 vie

šiems darbams finansuoti.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Žinomam, Pittston, Pa. — 

Apie LDS 78 kuopos susirinki
mą buvom gavę anksčiau nuo 
kito korespondento. Atleisite, 
kad jūsų korespondencijos s|Į 
sykį negalėsime sunaudoti. 
Dėkui už rašinėjimą “Lais
vei.”

Rygiečiui. — S t r aipsnclis 
“Kas Pasaulyj Nereikalingas” 
per silpnas spaudai, šaukiate 
į viso pasaulio kareivius, bet 
puikiai žinote, kad jie “Lais
vės” neskaito ir jūsų balso 
neišgirs. Todėl neapsimoka 
dienraštyje vietą užimti.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Pasisą- 
kad aš

Ponai Redaktoriai: 
kyšiu iš pat pradžios, 
jūsų laikraštį pasiskaitau tik 
pripuolamai, nes neprenume
ruoju. Todėl nežinau, ar ban
dysite su msa-nimi rokuotis, nes 
aš girdėjau, kad vietos sutei
kiate tiktai savo aiškiems 
žmonėms ir tik .tokių žmonių 
mintis pagerbiate.

O dabar prie dalyko. Aš 
pastebėjau, kad jūs labai di
džiuojatės Sovietų Sąjungos 
ekonomišku augimu. Bet ar
gi ne faktas, kad ji taip smar
kiai ekonomiškai kyla todėl, 
kad joje po 1917 metų revo
liucijos beveik nieko nebebu
vo likę kas liečia fabrikus? 
Tai kam didžiuotis, ką čia 
bendro turi ta nauja santvar
ka? Tai toks mano klausimas, 
arba kritika jums.

Nedėkite mano visos pavar
des, jeigu dėsite šitą mano 
laišką.

Į šį klausimų mes galime 
taipgi atsakyti kitu klausimu. 
Jeigu santvarka nieko bendro 
neturi su Sovietų žemės eko
nominiu kilimu, tai kodėl to
kio pat kilimo nematome Lie
tuvoje, kuri irgi dvidešimt 
metų tam atgal beveik nieko 
neturėjo kas liečia fabrikus? 
Arba kodėl milžiniškose šaly
se Chinijoj arba Indijoje to 
ekonominio augimo nesimato? 
Ten irgi labai mažai ko tėra. 
Tą patį galima pasakyti ir 
apie visus Pietinės Amerikos 
kraštus. Taigi, jūsų argumen
tai neišlaiko kritikos.

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

dienraščio “Laisvės” piknikas. 
Jis bus Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avenues, Maspeth, 
N. Y. Tas parkas visai arti 
prie Pasaulinės Parodos.

Tik Petras.

• Atsakymas
Netiesa, -kad mes gerbiame 

mintis tiktai tokių žmonių, ku
rie politiniai su mumis sutin
ka. Mes gerbiame mintis visų, 
kurie tik rimtai stato klausi
mus ir rimtai diskusuoja da
lykus. Todėl su mielu noru ir 
jūsų laišką dedame.

Jums atrodo, kad santvar
ka nieko bendro neturi su So
vietų Sąjungos ekonominiu 
augimu. Betgi iš tiesų san
tvarka labai daug bendro tu
ri. Socialistinė santvarka, ko
kia dabar yra Sovietų Sąjun
goje, nuėmė nuo mokslo, iš
radimų ir atidengimų visus su
varžymus. Ji kūrybon įtraukė 
plačiausias žmonių mases. Ji 
ekonominį gyvenimą paliuosa- 
vo nuo parazitiškų savininkų 
ir padarė savastim ir reikalu 
visos visuomenės. Tai visa 
duoda puikiausią progą vi
soms gamybos jėgoms bujo-

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
kursiją į Nolan’s Point Park, 
N. J. Ta vieta yna prie Hopat
cong ežero. Traukinis eis iŠ 
Jersey City per Bayonne ir 
Elizabethport. Iš 
kės atvažiuot į
kitu traukiniu ir Čia 
nyti ant ekskursų inio 
$1.00 |į abi pusi.

Newark, rei F

persimai- 
. Kelionė
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Trečias puslapis ’

Detroito Žinios
Draugiškas Išvažiavimas Pa

rėmimui Ispanijos 
Karo Veteranų

Daug sugrįžo ir dar daug 
turi sugrįžti Ispanijos kovoto
jų, nes daug jų randasi Fran- 
cijoj koncentracijos kempėse; 
daug jų yra sužeistų, invali
dų, kuriems labai reikalinga 
parama ar užlaikymas. Todėl 
visokiais būdais ir priemonėm 
remkime Ispanijos kovotojus 
už demokratija.

Tam tikslui Lietuvių Mote
rų Pažangos Kliubas ir Lietu
vių Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos 2 kuopa ren
gia išvažiavimų Terzų Far- 
moje, 2 mylios už Ida mies
telio. Šiame išvažiavime bus 
laimėta stovyla garsios Ispa
nijos kovotojos už darbo žmo
nių reikalus, LaPassionaria. 
Kitas laimėjimas tai gražus 
laikrodėlis, kurį išleis L. L. E. 
Kultūros Draugijos 2 kuopa. 
Priegtam, bus skanių gėrimų 
ir užkandžių. Puiki maudynė, 
galima bus maudytis, kiek tik 
norėsite.

Taigi, pasilinksminsime, pa
sikalbėsime ir kartu paremsi- 
me tuos, kurie nukentėjo, ko
vodami Ispanijoj už darbinin
kų klasės reikalus.

Kviečia rengimo komitetas.
Išvažiavimas įvyks 18 d. 

birželio, nedėliojo.
Įžanga dykai.

—0—
Tom Mooney Detroite

Arti 16 tūkstančių minia 
entuziastiškai pasitiko Toma 
Mooney, vada, kuris buvo nu
teistas mirtin už darbo žmo
nių reikalus ir po 23 metų ka
lėjimo vėl kalba už darbo 
žmonių reikalus. Kuomet T. 
Mooney buvo nuteistas mirtin 
ir įmestas į mirties kamera, 
užveizda klausia: “Kokia vil
tį turi išlikti gyvas
ant liuosybės ?” “Aš pasiti
kiu darbininkų klasei ir dar
bo unijoms,” atsakė Mooney.

Tomas Mooney neklydo, pa
sitikėdamas darbininkams ir 
jų unijoms. Todėl Mooney 
šiandien su mumis Detroite. 
Greitas, smagus, draugiškas 
ir pilnas gyvumo, nors ir se
no amžiaus žmogus ir iškan
kintas 23 ‘metus kalėjime. Jis 
kalba už darbo žmonių rei
kalus, smerkia fašizmų ir jo 
rėmėjus, persergsti išnaudo
tojus ir griovėjus darbo žmo
nių unijų. Sako, “atėjo lai
kas, kad darbininkai netole
ruos ilgiau žudymo ir pūdymo 
kalėjimuose jų vadų ir pačių

ir išeiti

patamsės apuokai tyli, kaip 
oisteriai. Tiesa, policija gau
do Mooney kiekvienų žings
nį, kad jis jaustųsi, kad jis yra 
kalinys ir randasi po priežiū
ra Californijos kalėjimo, ir 
kad perdaug teisybės neišaiš
kintų, Wallstrycio suokalbio, 
klausytojams.

Tai pirma karta darbinin
kų vadas buvo čia taip entu
ziastiškai darbininkų pasitik
tas. Šeškupis.

—O—
Detroitas ir Visi Aplinkiniai 
Miesteliai Rengiasi prie Ko?

Tiesiog reikia stebėtis, kaip 
kitų kolonijų lietuviai susirū
pinę Detroito reikalais. Nuva
žiuoju į Lansingų į demons
tracijų, prieina lietuvis buče- 
ris ir sako: “Ar atvežei ‘Vil
nies’ tikietų ? Mes rengiamės 
visas Lansingas atvažiuoti į 
‘Vilnies’ piknikų.”

“Surengkite savo,, tai pas 
mus nereikės važiuoti,” atsa
kiau.

“Ot, čia permažai lietuvių 
randasi; antra, Detroite sma
giau.”

Nuvažiuoju į Ann Arbor 
studentų atlankyti. '“Mums, 
kaip mokiniams, tai įžanga tu
ri būt per pusę. Duok kokia 
10 tikietų!”

“štai, trauk vienų serijų ir 
laimėk įžanga už 5c.”

Nuvažiuoju į Elois atlankyt 
bedarbį. “Duok tabako į 
pypkę, nes savo neperku, tau-1 
pau pinigus atvažiuoti į ‘Vil
nies’ piknikų. Tai jau čia mū
sų lietuvių toks nusistatymas.”

Gaunu laiškų iš Grand Ra
pids. “Neprižadėk niekam 
nakvynės, nes mes trys ma
šinos atvažiuosim!”

Detroite nesiranda nė vieno 
lietuvio, kuris neturėtų ‘Vil
nies’ ■ tikieto, visi nešiojasi po 

ir turi pirkti nuo jo
tikietų, ypatingai Aido Choro 
nariai, tai nuo jų nors mirk, 
neatsikratysi.

čysta koronė tai su drauge 
Astrauskiene, kuri nešiojasi 
pilna baksa serijų, ir tu nors 
žemes iškasi, turi imti keletą 
serijų ant pardavimo.

Aido Choras rengiasi va- 
kacijom, betgi nusitarė turė
ti vakacijas tik po “Vilnies” 
pikniko. Sako, “Mes tiems 
Chicagos rėksniams parody
sim šį kartų, kų galime, jei
gu tik jų mažas būrys atva
žiuos.” Pašnabždom kalbasi, 
kad Grand Rapids choras ren
giasi iš pasalų užpulti Aido 
Chorą ir gerai kailį išvanoti.

Bus labai įdomu. Matosi, kad 
šįmet “Vilnies” piknikas bus 
nesvietiškai didelis ir įdomus. 
Kad nors greičiau įvyktų!

Detroito Bulmistras.

Pranešimas
LLD 52 kp. susirinkimas 

įvyks šeštadienį, birželio 17 
d., 7:30 vai. vak.,t 4097 Por
ter St. Visi nariai būtinai da
lyvaukite, nes yra daug svar
bių reikalų apkalbėti. Bus iš
duotas delegatų raportas iš 
LLD 10-to apskričio metinės 
konferencijos.

Kurie dar neužsimokėjote 
duoklių už šiuos metus, būti
nai užsimokėkite šiame susi
rinkime. Gaukit ir naujų na
rių į kuopa. J. B., Sekr.

pamatę ir binghamtoniečiai. 
Šios filmos parodymu rūpinasi 
IWO rusų kuopa.

—o—■
Pereitais metais kovo mėn. 

Amerikos lietuvių sąjūdis dė
lei Lenkijos grūmojimų Lietu
vai iššaukė reikalų įkurti čio* 
nai komitetų Lietuvai gelbėti. 
Komitetas žadėjo veikti, kai 
bus reikalas. Bet jis to reika
lo iki šiol dar nemato, nes 
nieko neveikia, tyli. O kitų 
miestų lietuviai jau daug aukų 
sudėjo. Kas išdrįs mūsiškiam 
komfortui pasakyti: “pabus
kite!”? Trumpata.

Wilkes Barre. Pa.
Šis Tas iš .Konferencijos “How
to Win Jobs and Security in 
the Anthracite,” Kuri Įvyko

Birželio 11-ta Diena, su 
William Z. Foster’iu

serija

Binghamton, N. Y.
TRUMPMENOS

Apielinkės farmeriai skun
džiasi sausra. Džiūsta pievos, 
džiūsta ir pasėlis—javai.

—0—

Lietuvių organizacijos šie
met vėluojasi su piknikais. 
Birželio 11 d. įvyko dar tik 
pirmas piknikas, kurį suren
gė SLA kuopa, Balčikonio 
darže. Svečių jau buvo suva
žiavę nemaža skaitlinė, bet 
užėjęs lietus (tas retas šios 
apielinkės lankytojas) žymią 
dal|į jų išbaidė. Lietus tęsėsi 
neilgai, bet paliko mažą ne- 
priimnumų. . .

—o—
Gegužės 30 d. susituokė 

Stasys žvirblis su Jeanette 
Sastern. Vestuvių pokilis 
įvyko Lietuvių Svetainėje; da
lyvavo daug svečių. Abu jau
navedžiai yra LDS nariai.

—o—

Philadelphia, Pa.
11 *"“■ ' T.

Philadelphiečiai Rengiasi 
Smarkiai Pabaliavot

Mes rengiamės prie šau
naus pikniko 25 d. birželio, 
Mykolaičio parke. Komisija 
deda daug pastangų, kad pik
nikas būtų sėkmingas visais 
atžvilgiais ir kad suvažiavę 
svečiai būtų pilnai patenkinti.

Antras dalykas, Liet. Kom. 
Frakcijos susirinkimas įvyks 
18 d. birželio, pas d. Gri- 
ciūnus, 1415 S. 2nd St., 10 
vai. ryto, kur visi draugai ir 
taip pat simpatikai kviečiami 
atsilankyti ir pasitarti labai 
svarbiais klausimais. Po susi
rinkimėlio visi važiuosim tie
siai į Lyros Choro piknikų, į 
Mykolaičio parkų, kuris irgi 
bus gana gražus, nes choris
tai visuomet suruošia gerus 
piknikus.

Dalyvaukim visuose pami
nėtuose ^suėjimuose.

Konferenciją atidarė J. 
Stenskis. Buvo sudainuota A- 
merikos ir darbininkų himnai. 
Pačioj pradžioj konferencijos 
pribuvo ir drg. Fosteris, kuris 
tarp delegatų padarė didelį 
sujudimų.

Toliau sekė raportai iš 
veikimo arba planai dėl veiki
mo. Pirmas skaityta Sam 
Daręy raportas, kuris buvo la
bai pamokinantis. Paskui da
vė raportą J. Stenskis iš šios 
apylinkės veiklos, iš darbinin
kų ir bedarbių būvio. Bloga 
padėtis angliakasių. Nurodė 
darbus republikonų jiems įsi
galėjus čia ant vietos ir Har- 
risburge. Taipgi prisiminė, 
kaip reikalinga yra vest kova 
už reikalavimą pinigų dėl sta
tymo valdiškų namų darbinin
kams, kurių čia taip labai 
reikalinga. Raportas buvo 

j platus ir daug reiškiantis.
Buvo duotas labai skambus 

raportas iš Scrantono apylin
kės., Buvo nurodyta visas ju
dėjimas aiškiausiai, kas kur 
gero nuveikta ir kokių trūku
mų randasi. Buvo nurodyta 
republikonų darbai toj apylin
kėj, angliakasių ir bedarbių 
būklė, taipgi padėtis moky
tojų, kuriems yra algos nemo
kėta jau trys mėnesiai, ir 
daug kitų dalykų.

Raportą davė IL Spencer 
iš Luzerne apskričio pereitų 
metų balsavimo, kaip dabar

žmonės gailisi išsirinkę James 
gubernatorium ir kitus mažes
nius valdininkus republikonus, 
kurie savo jokių prižadų ne
pildo, o tik visokius apsunki
nimus daro, išrasdami viso
kius bilius prieš darbininkus. 
Jis ragino vest neatlaidžią 
kovų prieš republikonų tokius 
-pasimojimus ant darbininkų.

Buvo duotas KP organiza
toriaus raportas iš Luzerne 
apskričio. Nurodė, koks čia 
yra dirbančių ir bedarbių sto
vis, partijos veikla ir daug 
kitų svarbių dalykų iš šios 
apylinkės. Raportas buvo 
trumpoj formoj, bet daug 
reiškiantis tokiam susirinki
me.

Labai skambus raportas bu
vo duotas iš Mahanoy City 
apylinkės. 13uvo nurodyta, 
kaip partijos nariai darbuoja
si ir kiek jiems pavyko ne
veikt gerų darbų, kaip tai, 
tarp tų bedarbių angliakasių, 
kurie turi savo mainas; tarp 
bedarbių ir daug kitų dalykų, 
kuriuos čia būtų perdaug su- 
minėt.

Išklausius visus raportus, d. 
Fosteris kalbėjo. Apie jojo 
kalbų skaitytojams nereikia 
aiškint, nes dauguma Ameri
kos darbininkų žino, kas yra 
d. Fosteris ir kokių prakalbų 
jis gali pasakyti. Jis palietė 
daug klausimų apie pasauli
nį fašizmų, 1940 metų rinki
mus, unijų klausimų, partijos 
reikalus, šio rudens rinkimus 
į valdvietes ir daug kitų 
svarbių dalykų. Paskui kalbė
jo daug mainierių, nurodyda
mi, kokiam stovyj dabar rei
kia kasyklose dirbt, ir viso
kius kitus blogumus.

Trumpų, bet gerų prakal- 
bėlę pasakė d. D. Rutkaus

kienė apie moteris, kokių ko
vų jos vedė laike šilko dąr- 
bininkų streiko šioje apylinkė
je. Apgailestavo, kad moterų 
darbininkių negana randasi 
Amerikos Komunistų Partijos 
eilėse šioje apylinkėje, ir 
daug kitų svarbių dalykų ji 
prisiminė.

Kalbėjo trumpai- IWO or
ganizatorius, nurodydamas, 
kokių svarbių rolę vaidina ši 
organizacija. Veda kovų prieš 
visokius žalingus bilius. Ši or
ganizacija darbuosis visokio
mis išgalėmis dėl 1940 metų 
balsavimų.

B. Žilinskas trumpai kalbė
jo apie literatūrų, ragino skau 
tyt ir platini Amer. Kom. Par
tijos spauda. Tik taip darant, 
galėsime geriau vest kovų už 
savo būvio pagerinimų. •

Ant pabaigos kalbėjo drg. 
Solway iš Philadelphijos, ra
gindamas būdavot Am. Kom. 
Partijų kietųjų anglių apylin
kėj. Trumpoj savo kalboj pa
sakė daug svarbių dalykų.

Konferencijoj buvo priimta 
pora svarbių rezoliucijų. 
Taipgi buvo pasižadėta gaut 
125 naujus narius į KP iki 
rugsėjo 1 d.

Konferencija baigėsi 5-tų 
vai. vakare, sudainuojant 
“Internacionalų.” Delegatų 
buvo 161. Naujų narių gau
ta į AKP.

šių konferencijų sušaukė 
Executive Committee of the 
Communist Party of the An
thracite. Ten Buvęs.

Chungtiao kalnuose, Chi- 
nijoj, japonai daugmeniškai 
vartoja nuodingas karo du
jas prieš atkakliai kovojan
čius chinus.

darbininkų, kovojančių už di
desnį kąsnį duonos.”

Mooney ragina darbininkus 
remti Naujos Dalybos vykdy
tojus, stiprinti unijas ir suvie- 
nytom spėkom nušluoti reak
cionierius ateinančiuose rinki
muose 1940 metais ir išrinkti 
visus Naujos Dalybos valdi
ninkus. Sako, “Kų jūs turi
te Michigane ir Detroite šian
dien, kuomet leidote raketie- 
riam, gembleriam ir požemi
niam biznio agentam užvaldy
ti valstijų? Jie sudėjo $250,- 
000, išrinko reakcionierių 
Fitzgeraldų gubernatorium, 
tas numirė; dabar jie reika
lauja pinigų atgal, ir jūs ži
not, kur jie gaus, šiandie
ninis gubernatorius Dicken
son sako , tupįs dūdų, per ku
rių susikalba su dangaus vi
sagalinčio. Tiesa, jis turi dū
dą, per kurią kalbasi su For
du, General Motors Co. ir ki
tais išnaudotojais ir griovi
kais darbo žmonių unijų. Jef- 
gu gubernatoriaus Dickensono 
karvę bemelžiant, karvė uode
ga nuvertė nuo sėdynės, tai 
jūs savo balsais ateinančiuose 
rinkimuose 1940 m. lengvai 
nuversite ir išrinksite F. Mur
phy savo gubernatorium.”

Minia arti 16,000 žmonių 
sveikina T. Mooney, pasitiki 
juom ir prižada išpildyti jo 
reikalavimus. Vien tik palšoji 
ir juodoji spauda ir miesto

LDS 6 kuopos piknikas 
įvyks birželio 25 d., Balčiko
nio darže. Kiekvienas narys 
turėtų jaustis prievolę ir pats 
į šjį pikniką atsilankyti ir pa
kviesti savo draugus! Rengi
mo komisija ruošiasi tinkamai 
svečius priimt. Sako, būsią 
įvarių žaislų ir atsižymėjimų.

—o—
Sovietų Sąjungoj gamintas 

judis-filma vardu “Jei karas 
kiltų rytoj” (“If War Comes 
Tomorrow“) bus rodomas Jar
vis Theatre birželio 16 d., 
nuo 11 vai. vakare, tai yra, 
kaip baigsis reguliarės filmos 
rodymas. “Jei karas kiltų ry
toj” buvo rodomas daugelyje 
miestų ir susilaukė daug pa
gyrimo, daug įvertinančių at
siliepimų. Nesigailės šią filmą

Laisvoji Sakykla
KODĖL TAIP?

“Laisvės” numeriuose 133 
ir 134 tilpo Šiaulių politinių 
kalinių laiškas, kuris kalba 
mums, kiek daug tie vargšai 
turi vilties dabartinėje neva 
naujoje Lietuvos valdžioje. 
Man gi atrodo, kad tie žmo
nelės turi perdaug užsitikėji- 
mo savame prieše — buržua
zijoj. Man aišku, kaip diena, 
kad tik nauja demagogija iš 
'.kirtingų lūpų, o tie patys fa
šistiniai tikslai.

Nei Lietuvos liaudis, nei ki
tos panašios šalies liaudis be 
tikros kovos, be griežto, neat
laidaus pasipriešinimo, geruo
ju savo tikslo neišmaldaus. 
Anot drg. Gilmano, ne mum 
sulaukti tų malonių iš velta- 
ėdžių ponų.

Lietuvos krikdemai netoli 
yra pasilikę nuo tautininkų. 
O liaudininkai tai tik buržua
zijos lekajai. Jie prieš reak
ciją ,rimtai neišstos į kovą. 
Jie, kaip ir čechoslovakijos 
Benešai, pabėgs nuo pavo
jaus, o liaudį paliks fašistams 
mėsinėti.

. Tie ženklai jau matomi 
tam, kas pajėgia juos įžiūrėt. 
Štai, ar dar neaišku? Vokie
tija nenori Lietuvoje patrioti

nio fronto ir naujoji valdžia 
neleidžia tam frontui organi
zuotis. Hitlerinė Vokietija 
priešinga Lietuvoje amnesijai 
politiniams kaliniams ir ta 
garsiojo Černiaus valdžia kali
nių neamnestuoja, nes jie 
daugumoje komunistai. Lietu
va turi tam tikrų savo ūkio 
produktų daugį parduoti Vo
kietijai mainais ant Vokieti
jos manufaktūros produktų. 
Na, ir viskas taip eina, kaip 
vakarų kaimynas nori.

, Toliau tas kaimynas pasa
kys, kad jums armijos nerei
kia, nes tai priešinga draugiš
kumui. Na, ir tų turės įvykdy
ti smetoninė valstybė.' Ir taip 
visa galia ' iš Kauno persi- 
kraustys ’į Berlynu. O toliau ir 
visa dvasia su kūnu teks Ber
lynui.

Lietuvos liaudis yra per
daug sudemoralizuota vadų. 
Be tikro vado jai sunku su
prasti savo padėtį. Jai ausys 
užkištos, o akys uždengtos 
fašistiniais voratinkliais. Jeigu 
Lietuvos Komunistų Partija 
nepasiaukaus aiškesnei kovai 
už Lietuvos darbo liaudį, tai 
Lietuva pasijus Berlyno pa
šiūrėje netolimoje ateityje.

V. V. Turauskas.
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Sekmadienį, Birželio 25 June PradlU2 val
Piknikas įvyks, kad ir lytų

GRAŽIAME LIETUVIŲ DARŽE - INDIAN GROVE
WEST HAVEN, CONN.

Prakalbą sakys R. Mizara, dienraščio “Laisvės” Redaktorius, iš Brooklyn©
i

Vilijos Choras iš Waterbury, vadovybėj C. Strauss

PROGRAMA: Dainuos penki chorai: Choras “Daina” iš New Haven, Jaunuolių Choras iš Bridge
port, Laisves Choras iš Hartford, Vilijos Choras iš Waterbury ir “Echo” Choras iš Torrington.

Muzika: “Golden Bells’ Orkestrą iš Bridgeport, Conn, grieš amerikoniškus ir lietuviškus šokius. . 1
Indian Grove yra gražus daržas, puiki didelė nauja svetainė, elektros šviesos

Komisija pasirengus turėti ir kitokio sporto. Kviečiame visus dalyvauti. ĮŽANGA 25c.
KELRODIS: Atvažiavę j New Haven, važiuokite į West Haven. Atvažiavę į West Haven Centrą, pa

imkite 162 kelią; pavažiavę apie pusę mylios, tėmykite ženklą Indian Grove j vakarų pusę.
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AUŠRA VAKARUOSE
(Bruožai iš Franci jos Revoliucijos)
7----------- Valstiečio Sūnus -----------

(VI—1—39)
(Tąsa)

Ypatingai sunkūs buvo mokesčiai baž
nyčiai ir karaliui. Kiekvienas valstietis 
turėjo atiduoti dešimtą dalį savo javų 
ir kitokių vaisių arba užmokėti.

Tas vargas vertė valstiečius sukilti, 
bet jie būdami išblaškyti ir tamsūs ne
galėjo sėkmingai kovoti.

Vienok 1775 metais išsiveržė didelis 
valstiečių sukilimas, kuris buvo žinomas, 
kaipo “karas už miltus.” Prastas užderė- 
jimas, didelis vargas taip išjudino val
stiečius, kad jie tūkstančiais atmaršavo 
į Versaillę ir prašė karaliaus pagelbėti. 
Tuo kartu vėl tūkstančiai išalkusių val
stiečių Paryžiuje puolė duonos kepyk
las ir maisto krautuves. Karalius apga- 
vingai pažadėjo jiems pagalbą. Valstie
čiai išsiskirstė, bet nesulaukdami pagal
bos dar didesniu skaičiumi apgulė Ver
saillę. Karaliaus ministeris Turgot už
leido ant jų armiją. Daug valstiečių už
mušė, du, nubauginimui kitų, pakorė. 
Bet tas labai paveikė į armiją, kurioj 
tuo kartu tarnavo 30,000 baudžiauninkų! 
Kulkos ir kartuvės galutinai įtikino val
stiečius ir baudžiauninkus, kad iš kara
liaus negalima laukti pagalbos.

Nežiūrint, kad ponai ir karaliai nu
slopindavo sukilimus, išžudydavo vadus, 
bet darbo žmonės, apart dainų, kuriose 
jie apdainavo savo vargus, dainavo ir 
dainas, kurios juos šaukė į kovą, 
vienos punktas:

Sukilkit broliai biednieji, 
J galingą kovą ir laimę! 
Pirmyn, broliai, laisvieji, 
Už mūs šeimyną ir žemę!

Karaliaus Galia ir Naujos Idėjos
Francijos karaliaus viešpatavimas bu

vo baisus, kaip ir kitų despotų. Rašyto
jas, kuris’išdrįso rašyti apie žmonių var
gus, tuojaus buvo piestasj Bastiliją, o jo 
darbas sudegintas. Jau tūkstančiai ge
riausių Francijos sūnų ir dukterų nu
kankinta už storų Bastilijos sienų ir 
tūkstančiai laukė mirties.

Karalius, kad pakelti savo įplaukas, 
tai patvarkė, kad kiekvienas žmogus, su
laukęs virš 7 metus amžiaus, turi į me
tus pirkti nemažiau 7-nių svarų druskos. 
Mat, druską gamino karalius. Kas nenu- 
pirkdavo, tai turėjo mokėti bausmę.

Sovietai Reikalauja, kad 
Anglija ir Francija Būtinai 

Gintų Baltijos šalis
Maskva, birž. 13. — An

glija ir Francija turi užtik
rini apgynimą Latvijos, Es
tijos ir Finijos (Suoniijos) 
nuo Hitlerio. Kitaip, Sovie
tai nedarys bendro apsigy
nimo sutarties su Anglija ir 
Francija.

Anglija ir Francija turi 
prižadėt gint Baltijos kraš
tus nuo Vokietijos, vis tiek, 
ar jie patys prašys, kad An- 
glija-Francija išvien su So
vietais duotų jiem užtikri
nimą ar ne, — kaip, rašo 
“Pravda,” Sovietų Komu
nistų Partijos organas.

(Francijos laikraštis “L.’- 
Epoque” rašo, kad gal La
tvija, Estija ir Finija jau 
palindo po Vokietijos skver
nu.)

Lenkija Priima čechoslo- 
vakus Pabėgėlius nuo Nazių

Varšava, birž. 13. — Len
kija davė prieglaudą dr. 
Voltui Benešui, broliui bu
vusio čechoslovakijos pre
zidento, ir šešiems Slovaki
jos lakūnams, kurie su tri
mis dideliais kariniais or
laiviais perskrido iš Slova
kijos į Lenkiją. O jie per
lėkė į Lenkiją todėl, kad’ 
hitlerininkų režimas Slova- 
kijoj pasidarė jau visai ne
pakenčiamas.

Štai

a
(13)

Vien už druską būdavo į metus bent 4,- 
000 išpardavimų, 3,500 areštų, daug nu
plakimu nagaikomis ir ištrėmimų prie 
druskos gaminimo, kurią gamino kali
niai. • . Į

Kaip jau minėjome, karaliaus giminė 
siekė'iki 2,000 žmonių. Visi jie buvo di
deli parazitai, gal bus geriausias pavyz- 
dis, kaip eikvojo liaudies pinigus, kad 
vien karaliaus vaikų prižiūrėtoja į me
tus gaudavo 50,000 frankų! Liudviko 
XVI-to sekretoriui buvo mokama 180,- 
000 frankų algos į metus, bet to neuž
teko. Jam dar pridėjo 40,000 frankų.

. Kaip karalius ir jo giminės, grafai 
ir kiti nepaisė šalies, tai geriausiai at
spindi Liudviko Penkiolikto meilužės 
Ppmpadour pareiškime:

“Apres nous—le deluge!” (Po mūsų 
—nors tvanas!)

Nuolatines orgijos, baliai, skandališki 
teismai, suokalbiai, pasklidę pamfletai ir 
brošiūraitės intriguojančių vienų prieš 
kitus karaliaus giminių ir daugelis kitų 
dalykų vis daugiau didino prapultį tarpe 
karaliaus ir liaudies.

Susidarę sunkios gyvenimo sąlygos 
verte geresnius protus j ieškoti išsigel
bėjimo ir išėjimo. Pasireiškė naujos idė
jos, nauji planai. Šiuos žmones paskelbė 
cnciklopedistais, pradėjo gaudyti, areš
tuoti, mesti už storų Bastilijos sienų. 
Bet tas nesulaikė naujas idėjas, naują 
judėjimą. La Lamerti pradėjo skelbti, 
kad nėra nemirštančios dūšios. Didro 
skelbė materializmo dosnius. Atsirado 
žmonių, kurie, kaip Volteris, Žan Žak- 
Russo paskelbė, kad žmones sugadina 
kvaila tvarka. Morelli ir Mabli .aštriai 
užpuolė viešpataujančią tvarką ir seno
vinį mokslą. Condre ir De Brisso, kurie 
vėliaus buvo, žirondistų vadais, sekdami 
Prudono mokslą, paskelbė, kad “nuosa
vybė, tai vagystė.” Vis plačiau ir plačiau 
skleidėsi idėjos prieš religiją, absoliuti 
monarchizmą, už žmogauš laisvę ir jo 
geresnį gyvenimą.

Tuo gi kartu viešpataujanti klase nu
sirito į pat padugnes dorinio ir protinio 
supuvimo. Jaunoji karaliene Marė An
toinette ūžė su savo meilužiais, daryda
ma baisiausius nuostolius liaudžiai.

(Tąsa bus)

Balsas iš Tolimojo 
Montevideo

(Mūsų Specialaus Koresp.) 
1939-V-5 
Montevideo 

Brangūs Draugai!
Jau senas laikas kai jūs ne

gavote laiško nuo mūsų, todėl 
ir neturėte žinių apie Urugua
jaus lietuvių kairįjį judėjimą. 
Šiuom laišku mėginsiu infor
muoti, kiek tai man pasiseks.

Dabartiniu laiku Montevi- 
dejoj gyvuoja du lietuviški 
kliubai, išlaikomi Liaudies Te
atro dviejų sekcijų. Tai vie
ninteliai kliubai lietuvių kolo
nijoj, nes kitos srovės—socia
listai ir tautininkai —kliubų 
nepajiegia išlaikyti.

Narių skaičium abu kliu
bai negali pasigirti, vos apie 
100 per abu, bet kitos srovės 
nė tiek neturi. Pav., pas tau
tininkus stalčiuje guli 16 
antspaudų, kurios liudija apie 
buvimą tiek pat organizacijų. 
Bet visos tos organizacijos 
kartu neturi daugiau kaip 13 
asmenų. Pas socialistus irgi 
kuone tas pats. Socialistai tu
ri sudarę bendrovę “N. Ban
gą” leisti, prie to dar turėjo 
meninę-kultūrinę draugiją, ku
ri “Bangą” rėmė. Ta draugi
ja prieš metus ėmė po biskutį 
byrėti, o paskutiniu laiku ati
trūko nuo “Bangos” ir jok ne
remia. “Bangą” dabar išlaiko 
trys pasišventę socialistai. Jie 
ją atspausdina ir išplatina, o

LAISVE >

Galite naudotis mūsų 10 Išmokėjimo Planu, jei jūs to pageidaujate.
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Office Phone 
EVergreen 8-1000

Turkish Room, Russian 
Swimming PooL Fresh

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Pa. j New 
Yorkų arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.
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GERA MUZIKA ŠOKIAM
GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

Kampas Manhattan Avė.
Įsteigta 1889

Pranešu visiems mano Detroito ir apylinkės lietuviams, lead per 
18 metų turėjau kriaučių krautuvę po 2238 Caniff Avė., 

Hamtramck, Mich. Dabar persikėliau į naujų 
vietų po virš minėtu antrašu.

Uankydamies j svečius 
iš Pennsylvanijos į New 
Yorkų arba iš New 
Yorko j Pennsylvanijų 

užeikite.

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

KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Pennsylvanijos stoties, Market 
St., Nowarkc per Hillside, priveža prie pat parko vartų. Springfield 
Ave. Gatvekariaizir busai j Irvington Centrą (5 corners). Čia imkite 
"Union Vaux Hall Road” busą ant kampo Clinton Ave. Išlipkite ant 
"Vaux Hall Road” po kairei, pusė bloko iki parko.

- AUTOMOBILIŲ KELIAS: Springfield Ave. iki "Vaux Hall Road” 
po kairei iki parko.

Programoje taipgi dalyvaus Sietyno Choras iš Newark, 
vad. B. šaknaitei; Bangos Choras iš Elizabetho, vacl. 
Aldonai Klimaitei; Pirmyn Choras iš Great Neck, vad. 
Geo. Kazakevičiui. Taipgi bus trumpa prakalba.

pelnas skiriamas 
platintojų darbuo- 
prieš parengimą.

naudingų laimėjimų, kurių 
reikalams. Prašome tikietų 
kuo daugiausia išplatinti

LITHUANIAN-AMERICAN 
Import & Export Corporation 

157 Chamber'Street 
New York City 
REctor 2-2786

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Pakcturlenė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

Bus ir 
apšvietus 
tis, kad 
Kviečiame skaitlingai atsilankyti į šį parengimą.

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui 

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

PIKNIKAS SU PROGRAMA
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys Blue Jay Inn 

patalpa 1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUŠIUS

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

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

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

Lietuviškų MAISTO Konservuotų
KUMPIŲ—Hams,- Picnic-hams, Krapuose 
raugintų AGURKŲ. Užsakymai priimami 

nemažiau 3 dėžių kiekvienam.

Sekmadienį, Birželio 25 June
Prasidės 12 vai. dieną. Įžanga 25c Asmeniui 

OLD CIDER MILL GROVE,
VAUX HALL ROAD, UNION, N. J.

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

LADIES’ DAYS
ftion. and Tuos, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents Sun. all day and night

WRI5HA8U HKP»

Į

RHEA

Special Rates per Week

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

1 W 1 ttts:

ir dabar dar labai sunki. 
“Darbo” išlaikymui panaudo
jamo visą ką, ką tik sugebame, 
ir turinį taikome prie plates
nių. masių ir daug skelbimų 
dedame ir iš kišenių aukoja
me. Mes suprantam gilų rei
kalą turėti savb spaudą po 
to, kai Argentinos spauda su- 
silpo ir negali^patenkinti ne 
tik mūsų, bet ir patys savęs.

Jūs veikiausia mūsų stebė
site kai atidengsiu jums mažai 
žinomą dalyką, būtent: kad 
jūsų “Laisvė” varo mūsų 
“Darbą”. Dalykas taip stovi, 
kad nežiūrint visų mūsų pa
stangų iki šioliai mums trūko 
pinigų ant dapirkimo spaustu
vėlei reikmenų. O tų pinigų iš

niekur nepaim,darni, panaudo
jome už “Laisvę” susikuopusią 
sumą, kuri jau siekia arti 50 
dolerių. Tačiau aš prąšyčiau 
jūs mus už tai nebarti.

Tai matote, draugai lais- 
viečiai, kaip stovi mūsų, veiki
mas. Jei jau šį kartą “Dar
bas” neišsilaikytų, tai būtų į- 
rodymas, kad tikrai laikraš
čiui tarp Montevidejaus lietu
vių vietos rfėra. Tačiau reikia 
laukti, kad taip nebus.

Pas jus išėjo iš spaudos 
“Raistas” ir keletas brošiūrų. 
Mums būtų gera gauti po vie
ną ekz. dėl redakcijos. Bet to
kią didelę paramą iš jūsų jau 
gavus, prašyti nedrąsu.

Ketvirtad., Birž. 15, 1939

$24.50, dabar $18.50
$21.50, dabar $16.50
$19.50, dabar $14.50

Mūsų Vaikų Department© ant visų siūtų, jrokuojant mėlynus (blue 
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 
. nuolaidų 30 nuošimčių.

Vasarinės Sportiškos Kelnės 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.
Brooklyn, N. Y.

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

lllMIlIM

jeigu trūksta finansų, tai savo 
fabrikuose uždirbtas algas-su
deda. fee to, rodos, jie gauna 
paramą iš partijos, nes Urug. 
socialistų partija turi gerus 
ryšius su buržuazija ir todėl 
finansiniai stipri.

Atitrukusioji nuo laikraščio 
draugija dabar randasi be 
spaudos organo ir be jokio lo-^ 
kalio veikimo. Uruguajaus so
cialistus sudaro ne kokia rim
tų žmonių masė, o desėtkas pa- 
sišiaušėlių, kurie daug plepa, o 
nieko nedirba. Pav., turėdami 
bendrą frontą su jais, sudarė
me bendrą draugiją Lietuvos 
antifašistiniams kaliniams šel
pti. Socialistai iš tos draugijos 
išbėgo nepasidarbavę nei mė
nesio. Vėliau tapo sudarytas 
komitetas Isp. remti, bet so
cialistai ir čia panašiai pasiel-. 
gė. Į)abar rinkome" paramą 
lietuviams kovotojams Franci- 
joje—ir čia jie nuo pasidarba
vimo išsisuko.

Dabar eisime prie mūsų lai
kraščio “Darbo.” šis laikraštis 
pirmą etapą ėjęs turėjo susto
ti dėl trūkumo finansų. Bet 
mes dar nenuleidome rankų. 
Tuojaus ėmėmės organizuoti 
Spaudos Bendrovę ir steigti 
spaustuvėlę. Dabar, kaip ma
tote, už poros mėn. švęsime 
du metu antrojo laikraščio 
etapo, jau ėjusio be sustojimo.

> Ekonominė laikraščio padėtis

MAISTAS

' L £

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

Open Day and Night



RŪŠIŲ GĖRIMŲDIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

Stalui šaukštai, peiliai 
sieniniai laikrodžiai

Ketvirtad, Birž. 15, 1939

Great Neck, N. Y,
i
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Lietuviams Lankantiems

Suteikiam garbingas laidotuves

atsi-
/>

Clement Vokietaitisvai.

kaštuoja tik 10c. Kvie- 
(vyrus ir moteris) atsi-

Nuo Forest Hills imti

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Lietuvos. — Rengėjai.
(138-139)

PRANEŠIMAI iŠ KITUR 
CLEVELAND, OHIO

Amerikos Lietuvių Moterų Kliu- 
bas rengia pikniką, birželio 18 d., 10 
vai. ryto, šokiai tęsis iki vėlai nak
ties. Bus valgių pagaminta už pri
einamą kainą ir gero alaus. Įžanga 
15c. Važiuokit Uthinghman gatveka- 
riu, paskui 
nuveš prie 
daeiti. 
iki 
bus

PLYMOUTH, PA.
Sekmadienį, 25 d. birželio, 2 

po pietų, įvyks Lietuvių Kapinių 
Korp. susirinkimas, 40 Ferry St. Vi
si nariai privalo dalyvaut susirinki
me, nes yra daug svarbių dalykų 
aptarti. Toliau bus daugiau parašyta. 
— Org.

EASTON, PA.
Sekmadienį, birželio 18 d., ALDLD 

13 kuopa bendrai su Ukrainų I. W. 
O. kuopa rengia šaunų pikniką 
Thorpe’s Grove, Stewardsville, N. J. 
Piknikas prasidės 11 vai. nuo ryto 
ir trauksis iki vėlumos. Bus įvairių 
valgių ii' gėrimų, šokiams grieš šau
ni 8 muzikantų orkestrą.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y._ 

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

Gatvekans 3 ar 5 arba Frankford 
eleveiteris nuveš iki Bridge St., čia 
imkite gatvekarį 66 iki City Line, 
kur lauks automobilius nuvežti 
pikniko vietą. (139-141)

važiuokite busu, kuris 
pikniko. Reikės biskutį 

Važiuojantiem St. Clair St. 
Chas. Brass fabriko, po kairei 

piknikas. (139-141)

Citizens Fire Company 
Brandonville. Bus gerų val- 

šokiams ir ki- 
Kvicčiamc iš 
lietuvius daly- 

(139-141)

MONTELLO, MASS.
Penktadienį, birželio 16 d., įvyks 

prakalbos. Kalbės Juozas Jurginis, 
žurnalistas, tik ką atvykęs iš Lietu
vos. Temoje: “Lietuvos Kultūriniai 
Atsiekimai.” Bus Liet. Tautiškam 
Name, 8 Vine St. Pradžia 8 v. v. 
Įžanga veltui. Ruošia ALDLD 6 kp. 
Kviečiame vietinius ii' iš apylinkės 
skaitlingai dalyvauti. Išgirskite sve
čią iš

SO. BOSTON, MASS.
Draugiškas Išvažiavimas

Jį rengia LLD 2 kp. Moterų Sky
rius sekmadienį, birželio 18-tą, dd. 
Tamošauskų darže, 91 Gardner St., 
West Roxbury, Mass. Viela graži, 
oras tyras. Bus skanių užkandžių ir 

i gėrimų. Atvyks svečių iš Monlello ir 
j kitų aplinkinių kolonijų. Dalyvaus 
j S. F. Yellen, žymi moterų dar- 
! buotoja, ir kitos veikėjos, tad turė
sime ir draugišką pasikalbėjimą. Nu
važiavimas 
čiame visus 
lankyti.

Kelrodis.
Charles River gatvekarį. Automobi
liais 
jos.

važiuot No. 1 keliu. — Rengė- 
(139-140)

SCRANTON, PA. '•
ALDLD 39 kp. Moterų Skyriaus 

.susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 15 
d. birželio pas Proleikicnę, 401 Elec
tric St. Pradžia 7:30 v. v. Visos na
rės dalyvaukite, naujų narių 
veskite. — Sekr.

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Komunistų kuopos susi

rinkimas įvyks birželio 16 d., 8 v. v., 
Citizen’s Club Svet. Visi nariai pri
valo būti susirinkime, nes reikia už
simokėti už duokles. Prašome tų 
narių, kurių duoklės nemokėtos per 
keletą mėnesių, užsimokėti. — Val
dyba. (138-139)

Aplankykite mūsų 
religini daiktų departmentą, specialia 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

SHAFT, PA.
SLA 199 kp. rengia pikniką, 18 d. 

birželio, Citizens Fire 
Park, 
gių, gėrimų, orkestrą 
ti pasilinksminimai, 
apylinkės ir vietinius 
vaut.

II 12 l
l(>

Sėkmingas Koncertas
Sekmadienį, birželio 4 d., 

'įvyko Pirmyn Choro koncer
tas. Turėjome daug gražios 
publikos ir galima sakyti, kad 
koncertas pavyko labai pui
kiai ir choras turės kaip mo
ralės, taip ir materialės nau
dos. Ir už tai reikia paačiūo- 
ti visiems tiems, kurie daly
vavo šiame koncerte ir taip 
gražiai parėmė chorą.

Apie programą, ant kiek 
teko patirti, tai visi užsiganė
dinę. Bet visgi noriu pažymė
ti apie atskirus programos 
pildytojus. Pirmyn Choras, 
po vadovyste G. Kazakevi
čiaus, sudainavo gražiai, kas 
parodo, kad Choras progre
suoja dainavime. Jaunuolių 
E. ir Aldona K a s p e r 
iš Port W ashing t o n 
smuiko ir piano duetas 
išėjo pagirtinai puikiai. Apie 
Aldoną reikia pasakyti, kad 
mes ją gavome laike choro 
vajaus. Tai yra darbšti-ener- 
ginga, gerai prasilavinusi me
nininkė ir daug žadanti dėlei 
dailės ir meno labo: ji taip
gi dainuoja chore ir merginų 
ensemblyje ir tt. Pirmyn Cho
ro merginų ensemblis darė 
gražų įspūdį su lietuviškais 
apsirengimo kostiumais ir šo
kiais. Dainos išėjo vidutiniš
kai ir jeigu garsiau-energiš- 
kiau būtų dainavę, be abejo
nės, būtų išėję dar gražiau. 
Vistiek merginos vertos pagy
rimo.

jo melstis. Iki šiolei to dar 
nebuvo, kad ant tokių bizniš- 
kų parengimų kas poterius 
kalbėtų. Tikslas šio parengi
mo buvo, kad pakišti koją, 
kad kas sukluptų, žmonių pa
rengime buvo mažai.

Greatneckietis.

Surasti pikniko vietą labai len
gva, nes parkas randasi prie Stew- 
ardsville miestelio, ant Washington, 
N. J. kelio. Davažiavuš Stewards- 
ville reikia pasukti kairėn ir tik už 
14 mylios ir parkas. Bus nurodymai 

/Stowardsville pasiekus. , Bušai 
(Washington, N. J.) eina iš Easto
no kast valandą. Lengva ir pigu nu
važiuoti. O kas myli kartu su bū
riu važiuoti, tai yra nutarta susi-

rinkti kaip 11 vai. ryte prie Easton 
Baking Co. ant 7th St. Ten susi
rinksime ir važiuosime sykiu. Tarpe 
11 ir 12 vai. būkite visi, nes ilgiau 
niekas nelauks.

Parkas yra labai gražus ir randa
si svetainė šokiams, tad kad ir lytų 
piknikas įvyks. Įžanga veltui.

Kviečiame visus iš Eastono ir iš 
apielinkės. — Rengėjai.

(139-141)

Mateušas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Gaukite “Laisvei"' Naujų 
Skaitytojų.

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

(Kampas Roebling St.)
Tel. EVorgrccn 7-1645 License No. L. 886

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, ūžė j imu i su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes cleveiterio stoties

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

DETROIT, MICH.
Lietuvių Moterų Pažangos Kliubas 

ir Laisvamanių 2 kuopa bendrai ruo
šia pikniką. Sekmadienį, 18 d. birže
lio, pas drg. J. Terzą. Čia gamti
niai puiki vieta ir yra ežeras mau
dytis. Bus gėrimų ir užkandžių. 
Taipgi bus išlaimėjimas Ispanijos 
kovotojos La Pasionaria stovylos ir 
geras laikrodėlis. Įžanga veltui. Va
žiuokite į pietus Telegraph Rd. iki 
U. S. 24, privažiavus 320 County Rd., 
sukite į vakarus. Netoli Ida, Mich. 
miestelio, važiuokite į East Ida Rd., 
ir už 2 mylių po dešinei drg. Terzos 
ūkė. (139-141)

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Special

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I 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 EVergreen 7-1661

A. Višniauskas ir Aldona , 
Klimaitė, kaipo profesionalai 
dainininkai-solistai, žavėjo pu
bliką. Aido Choras po va
dovyste A. Žilinskaitės buvo 
paskutinis ant programos ir 
jam priklauso didžiausia pa
garba ne tiktai už jų gražų 
dainavimą, bet ir po to ai- j 
diečiai sudarė puikią ir links- 1 
mą parengimo nuotaiką. Jų 
puikios dainos, šokiai ir abel- 
nas jaunystės gyvumas suža- I 
dino visus it* nejaučiant įtrau-' 
kė į pasilinksminimo ir ūžimo 
sūkurį. Be galo smagu būna 
matyti, kada visi būna links- 
mūs, smagūs. Pirmyn Choro 
jaunimas turėtų paimti tą 
taip reikšmingą pavyzdį nuo 
aidiečių.

Turėjome svečių net iš Con
necticut valstijos. Tai drau
gų Laugalių ir jų kaimynų 
šeimyna . Ji tankiai dalyvauja 
choro parengimuose. Toliau
sias svečias tai Jurgis Taruš- 
ka iš Sudbury, Ontario, K a- | 
nados.
Chorą ir paaukojo $2 
desnio-platesnio choro 
mo meno ir dailės 
Choras dėkingas draugui 
auką ir širdingumą.

Tolesnis choro veikimas, tai 
prisirengimas ' prie “Laisvės” 
pikniko, kuris įvyks liepos 2 
d., Maspethe. Naujos dainos 
jau paskirtos dėl šio pikniko. 
Du busai jau nusamdyti 
choristų ir visų tų, -kurie 
rėš važiuoti į pikniką, 
galima užsisakyti vietą 
buso pas choriečius. 

’ —o—
Birželio 3 d. Lietuvių Kata

likų Federacijos kuopa turėjo 
savo parengimą. Garsino, kad 
duos valgyti ir arbatėlės ger- 
ti. Kalbėjo kunigas Balkonas 
iš Maspetho. šį sykį kalbėjo 
rimčiau ir neplūdo nieko.

Bet pabaigus kalbėti prade-

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. piknikas įvyks sekma

dienį, birželio 25 d. Balčikonio darže. 
Pradžia anksti ryto ir tęsis iki vė
lai naktį. Kurie turi automobilius, 
prašome paimti ir tuos, kurie neturi 
automobilių. Bus visokių žaislų, val
gių, gėrimų ir tt. Kviečiame visus 
dalyvauti.

Pasveikino Pirmyn 
dėl di- 

veiki- 
srityje. 

už

dėl 
no- 
Jau 
ant

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, birželio 18 d., Lyros 

Choras rengia pikniką, Mikolaičio 
Sodne, Eddington, Pa. Bus visokių 
vaišinimų, gero valgio ir tt. Galėsi
te erdvingoj svetainėj pasišokti prie 
geros orkestros. Sodne randasi daug 
stalų po medžių, kur šeimynos gali 
linksmai laiką praleisti pavėsyje. 
Yra pakankamai vietos automobilius 
pastatyt, didelė pieva kur galima vi
sokius sporto žaislus 
25c. Kviečiame visus 
žiuokite Frankford 
Line, sukite po kairei

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Gerai Patyrę Barberial

PASAULINĘ PARODĄ

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave

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

IGNAS SUTKUS

Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

AND
'auom

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus 

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

arti Corona entrance į ferus.

DIRMAVONftM 
jr” B SUŽIEDOTUVftM

IR VEDYBOM
' i

Rožančiai ir Kryželiai nuo 
Daimantiniai 

Laikrodėliai
Žiedai

$1.00
... 6.50
2.00

Įsteigta Nuo 1892 metų
701 Grand St. Brooklyn, N

tarpo 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

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausio* Rūšies 

Nesvaiginančių Garimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODES IR ALAUS
91-98 Warwick St., Newark, N. J.

žaisti. Įžanga 
dalyvauti. Va- 
Ave. iki City 
j Knights Rd.

CHRONIŠKOS

LIGOS
GYDOMOSpadarau 

paveiks- 
krajavus 
su ame-

Traukiu paveikslus familiju, ves- ! 
tuviu, kitokiu grupiu «
II senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

JONAS STOKES
612 Marion St., kam p. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.t Glenmore 6-6191

ir pavieniui, j

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MEŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES 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-Spinduliai 

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkele savo taverną į naują vietą

VARPO KEPTUVĖS I
M

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

s-i.

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.

(IŠTYRIMAS VELTUI)

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. • KAšKIAUC1US
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VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

M
-1

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE.
NEWARK, N._ J.

“k . Vincas J. Daunora
----—  ? P.T I E KO RIU g _ —

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

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St, N. Y
Tarp 4th Avo. ir Irving Place Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

--------------_

'N

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

priežasties slogos-—šalčio

«F i

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 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 Rollftf

Siunčiamo duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristatę - 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksimo informacijas apie svori ir kainai .

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



DR. MAXWELL MILLMAN
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BROOKLYNO MOTERIMS

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT
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Sveikiausia Savaitė 10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO

BLUE

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

LANKĖSI “LAISVĖJE

ILiqutfr#

Punched 1 ie.
va

o M

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

KLYN, N,

Šokiams Grieš Kriaučiūno Orkestrą

gyvą
Pradžia 10 vai. ryto Įžangos nebus

PILIEČIAMS

nuo
139 Meeker Ave.

Kas Laukia Am. Ateivių; 
Kas Dedasi Lietuvoj?

VIEŠAI DISKUSIJOS 
ŠALPOS TAKSUS

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

lietu 
pirko

puikiu 
Geog- 
K a s 

d įstrik-

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

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. ,

PAVASARIS YRĄ JUM 
PRIMINIMAS GRAŽIŲ

Ko “Vienybei” Parūpo 
Mokytojų Algos

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Pasisakoma, kad organize 
cijos pareiga sulaikyt tokį ju
dėjimą, kuris yra priešingas 
jos tradicijoms ir amerikoniz- 
mo idėjoms.

EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS
Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

Ketvirtad., Birž. 15, 1939

Glen- 
I. Privažiuojama 
Hill gatvekariu iki

mėlynų visokių 
žeikite ir pasirinkite 
ikamus.

PJOVĖSI, SKANDINOSI, 
—IŠLIKO GYVAS

Visi kviečiami dalyvauti ir linksmai laiką praleisti 
su mumis tyrame ore.

Cacchione Apie Padėti 
Brooklyne

New Yorko Italai Prieš 
Anti-Semitizmą

Yra didele platforma šokiams
Turėsime visokių pamarginimų, taipgi valgių ir gėrimų

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

Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M, 
Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Telefonas EVergreen 7-0986.

IL Jeigu manote kraustytis, 
dabar laikas. Jei po rugpjū
čio 7-tos d. t>ersikelsit į kitą 
Assembly Distriktą, šiemet ne- 
begalėsit balsuot.

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

Liet. Moterų Apšv. Kliubo susi
rinkimas ir Mot. Seiman delegačių 
rinkimas bus ketv. vakarą, birželio 
15-tą, 8 v.i vakaro, 419 Lorimer St. 
Visos dalyvaukite. — Valdyba.

Gimė per savaitę 814. Metai 
atgal tą pat savaitę gimė 824.

Susirgimai plaučių uždegi
mu padaugėjo, bet po ma
žiau susirgo difterija, skarla
tina, tymais, kokliušu.

Jūs 
į pavasarį 
batuose. L. 
gražiausiam 
Jettick- 
pumps, rįrėlynų oxfords, mėly
nų sandąls 
stilių, 
sau pa

bakerio darbe
nuolatinis dar-

28 Birch St.
(139-142)

473 Grand St. Brooklyi
Prie R. K. O. Republic Teatro

Birželio 9 d. daug lietuvių 
nuėjo ir pamatė gražų lošimą 
ant Broadway Elliot teatre. 
WPA štabas suvaidino veikalą 
“Life and Death of ąn Ame
rican.” Kadangi vaidino pro
fesionališki aktoriai, tai, ži
noma, vaidinimas puikiai išėjo 
ir veikalas publikai patiko.

To viso vakaro viso teatro 
tikietai buvo paimti ir parduo
ti Komunistų Partijos dviejų- 
kuopų. Prie vienos tų kuopų 
priklauso daugelis liėtuvių ir 
todėl jie daug tikietų išpar
davė tarpe lietuvių.

Mes tikimės, kad visi lietu-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui vaikino, tu

ri būti linksmaus būdo. Aš esu lin
ksma mergina ir myliu linksmai gy
venti. Amžiaus 39 m. Gali atsišaukti 
ir farmerys. Duosiu atsakymą kiek
vienam, kuris atsiųs paveikslą, su
grąžinsiu jeigu reikalaus. Prašau at
sišaukti per laišką arba asmeniškai. 
Miss T. B. Samoliukė, 270 Cherry 
St.,‘ New York City, N. Y. (138-140)

Pajieškau duonos kepėjo, turi tu 
rėti gerą patyrimą 
Geram darbininkui, 
bas. John Zarskus 
Lewiston, Me.

darysite išdidų įžengimą 
"i šiuose mėlynuose 
Dabar mes iŠdedame 

parodymui Enna 
inėlynų batų, mėlyni

Liuterio D-jos Piknikas 
Bus Ši Sekmadieni

459 Grand St., Brooklyn 
Manager

AUGUST LESSING
Visokių Bravorų Alus 

Visada Šviežias
Gražiai Įtaisytas Kambarys 

Parėm ir šiaip Grupėm
Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

lietuviams girdėti, 
reakcininkai 

yra nusistatę 
Jie balsuoja už 
norima n e pili e- 
suvaryti J kori

am ži-

o vie- 
Italai, grekai, 
susivienijo tuo 
r mes taip tu-

K. Žukauskienė iš Newar- 
ko, žymioji “L.” vajininkė ir 
darbuotoja tenykštėse organi
zacijose, lankėsi spaudos rei
kalais.

Iš Rumford, Me., atvyko 
Juozas Kilas, žinomojo Ispa
nijos veterano Balio brolis.

Cacchione nurodo, kad iki 
šiol jau trys Geoghano padė
jėjai Grand Jury įkaitinti ir 
Vienas iš jų, ponas William F. 
McGuinnes, jau prisiėmęs 
kaltinimą kyšininkystėj ir suo
kalby j. Kiti du, Francis A. 
Madden ir A. R. Baldwin, 
kaltinami kyšininkystėj.

Be to, sako Cacchione, 
Brooklyne visoki sukčiai vei
kia liuosai. , Nuo laiko, kai 
špecialis prokuroras Amen 
•pradėjo tyrinėti, jau įkaitinta 
40 asmenų,* bet jų nematė 
Geoghanas. Jis nurodo, kad 
Brooklyno Advokatų Sąjungos 
pravestam tarime Geoghaną 
palikt savo eilėse aiškiai ma
tosi Tammanės reakcininkų 
advokatų rankos darbas.

Philip Maida, 34 m., diroąs 
Brooklyno Navy Yarde, an
tradienio vakarą nušokęs nuo 
Manhattan Tilto jį East River. 
Pirm to jis persipjovęs rieše- 
lius, kad užtikrint sau mirtį. 
Jis parašė ir atsisveikinimo 
notas žmonai ir broliui, 
-čiau jį ištraukė iš upės 
ir nuvežė ligoninėn.

Peter V. Cacchione “Daily 
Workerio” savaitinėj kolum- 
noj “Inside Brooklyn,” tel
pančioj kas trečiadienį, pa
šiepia tuos ponus, kurie visa 
gerkle šaukia, kokiu 
vyru esąs prokuroras 
hanas — asmeniškai, 
liečia jo darbą, kaipo 
to prokuroro, sako Cacchione, 
būtų visuomenei sveikiausia, 
kazd jis apleistų rytoj, nes 
darbas jau buvo apleistas vi
su jo Į buvimo ofise laikotar-

Pirmos viešos diskusijos 
metinio biliaus dėl taksų 
šalpos reikalams įvyks Miesto 
Tarybos Finansų Komisijos 
posėdyje birželio 15-tą, 1 vai. 
dieną. Įstatymas palies būsi
mą budžetą, galiosiantį nuo 1 
liepos, šių metų, iki birželio 
30, 1940 m.

Šalpos taksų įstatymui pa
siūlymai yra:

Centas ant pakelio (20) ci- 
garetų, 2% ant parduodamos 
asmeniškos nuosavybės, 
vienas dešimtadalis nuošimčio 
ant visų biznio ir finansų pa
jamų, vienas nuošimtis ant vi
suomenei tiekiamų reikmenų 
(utility) pajamų, 3% ant pa
jamų subvėse darančių biznį 
(Įstaigų, 2% ant‘perkamų as
menišku nuosavybių.

žiausia šiais metais. Viso mi
rimų buvo 406. Keturi užmuš
ta auto nelaimėse; viso šiais 
metais buvo 113 tokiu įnir

šiais klausimais rengiamos 
svarbios prakalbos. Ateivių 
gynimo klausimu kalbės adv. 
Schwab. Jonas Siurba rapor
tuos iš Ateivių Gynimo tarp
tautinės konferencijos, įvyku
sios Washington, D. C. D. M. 
Šolomskas kalbės apie dabar
tinę Lietuvos valdžią.

Labai svarbu nepiliečiams ir 
piliečiams 
kaip Amerikos 
kongresmanai 
prieš ateivius, 
bilius, kuriais 
čius ateivius 
centracijos stovyklas 
na kalėjimą, arba išdeportuo 
ti iš šios šalies.

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį 

Degtinės, Konjakai, Vynai, 
Alus ir Valgai

PARAMOUNT CABARET

Tų reakcininkų pasidarba
vimu WPA jau atima darbus 
iš nepiliečių bedarbių. Kas 
dabar prisieina daryti ? Mes, 
lietuviai, irgi turime visi su
siorganizuoti kovai prieš am
žiną kalėjimą ir deportavimą. 
Privalome stot, kaip ameriko
nai sako, visi už vieną 
nas už visus 
ispanai jau 
klausimu, tad 
rime daryti.

Prakalbos įvyks penktadie
nį, birželio 16 d., 7:30 vai. 
vakaro, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo svetainėj, 280 
Union Avė., Brooklyne. Įžan
ga veltui. Rengia LLD 1 k p.

Komisija.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Juodi, Java Brown
Taipgi Balti
Mundriausi Batai

Vaikščiojimui visur

Sena ir turinti puikių nuo
pelnų lietuviuose Dr. Marti
no Liuterio Draugija ruošia 
savo 33-čią metinį pikniką šį 
sekmadienį, birželio 18-tą, 
Hoffman Parke, 69-26 Cooper 
Ave., kampas 69th PI 
dale, L. 
Richmond 
69th PI.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

OFISO VALANDOS
Nuo 1—8 dieną Ir nuo 7—8 vak 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH ofisas 
'2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metai Praktikos 

522 Bedford Avenue 
art! Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 7-1312

Italijos Sūn-ų organizacija, 
turinti daug kuopų pačiame 
Didžiajame New Yorke ir 200 
kuopų visoj valstijoj, išleido 
pareiškimą, kuriame smerkia 
antisemitizmą.

Organizacija turi savo cen
trą 231 E. 14th St., N. Y.

Dr. Santo Modica, vyriau
sias Italijos Sūnų vadas, pa
skelbė spaudoj rezoliuciją, iš
siuntinėtą visoms kuopoms. 
Joj sakoma, kad demokratijos 
priešai “kelia neapykantos 
dvasią ir nepasitenkinimą tarp, 
italų ir žydų, kas gali virsi 
kasdienine kova, su pavojin 
gomis ekonominėmis ir mora
lėmis pasekmėmis abiem pu
sėm.”

Rengia S. L. A. 340 Kuopa

Sekmadienį, Birželi^ 18 June
Vieta Išvažiavimui yra graži, medžių pavėsyje

Kelrodis: Važiuokite Jericho Turnpike 25 nume
rio keliu, privažiavus Depot Rd., sukite po kairei, kiek 
pavažiavę sukite ;po dešinei į Lenox Rd., netoli 
ančių farmos. Tėmykite kuopos iškabas.

Kviečia RENGĖJAI

Pereita savaitė brooklynie- 
čiam turbūt buvo sveikiausia 
savaite, nes mirė 107 mažiau, 
negu pirmesnę savaitę, ir ma-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
{taisymais. Keturios bblių alleys

KAINOS PRIEINAMOS.
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

AAAAA iki EEE

užsimanė 
aišku vi

nį o ky to
jams, kurie praleido metų me
tus prisirengt darbui, kitą ei
lę metų laukiant vietos. Ma
tomai, “Vienybei” norėtųsi, 
kad i? šalies švietėjai būtų pa
dėti ant $447 per metus, kaip 
gyvena trečdalis šios šalies 
gyventojų. Bet to nenori mo
kytojų ir kitos unijos. To ne
linki mokytojams ir visi pa
žangieji organizuoti ir neor
ganizuoti darbo žmonės.

Mes irgi manome, kad išei
tis ne kapojime - mokytojams 
algų ir mažinime mokyklų, 
bet kėlime švietimo ir visų 
darbo žmonių Įplaukų. Pini
gų tiems tikslams reikia gaut 
naikinant politines gūštas, už
dedant didesnes mokestis ant 
stambių korporacijų pajamų, 
paimant miesto rankosna pel
ningas visuomenei būtiniausias 

Į reikmenis tiekiančias įmones 
(utilities). M. D-ės.

Iš Lawrence, Mass., lankėsi 
Rose Chesnulevičiūtė, jauna 
mergina. Ji viešėjo Brookly
ne pas gimines per porą sa
vaičių ir ta proga matė Pa
saulinę Parodą, o prieš išva
žiuojant aplankė “Laisvę” ir 
LDS raštinę.

Taipgi lankėsi grupė mon- 
trealiečių. Ta proga vienas 
draugas atsinaujino “Laisvę” 
dviem metam.

Piknikui
ma, šokiams gera salė ir grieš 
Peter Rich orkestrą, tad tiki
masi, kad brooklyniečiai ir iš 
apylinkių skaitlingai dalyvaus 
piknike pasilinksminti su 
draugiškais liuteriečiais, kurie 
visuomet lanko kitų broliškų 
ir kultūriškų organizacijų 
mogas.

Įžanga iš anksto 25c, 
duru 35c.

Mėlyni, JuotĮi, Balti 
Brown Kid

Kitoki Stiliai
! Size-ų 1 iki 12 

Plotis

Tautininkų “Vienybės” lai
doj už birželio 13-tą ponas J. 
V-tis prisimygęs apgailestau
ja, būk New Yorke mokyto
jams permokama algos (gau
na iki $2,414 metams). Gir
di, susidaręs '‘specialus komi
tetas iš 75 mokyklų, 35,000 
mokytojų atstovų sutaupyti 84 
milionus dolerių,” žinoma, nu- 
kapojimu mokytojams algų 
arba išmetimu iš darbo moky
tojų ir uždarymu mokyklų.

Pirm visko, tas “Vienybės” 
“komitetas” neatstovauja 35,- 
000 mokytojų. Jis atstovauja 
pats save, Hooverių, Coughli- 
nų, Kuhnų, Hearstų pažiūras 
bei pakalikų saują ir viso 
stambiojo kapitalo norus. O 
jie yra, kad sutaupinti savo 
pelnus visuomenės švietimo, 
šelpimo ir sveikatos lėšomis. 
To nori ir tautininkų “Vieny- 

! be.” Gerai sutariama. Kas 
liečia mokytojų unijas, jos 
milžiniška dauguma balsų sto
ja prieš tok(į “taupymą.”

Štai Kur Galima Buvo 
Taupyt

Kada ėjo svarstymas budže- 
to, majoras LaGuardia ir visi 
naujadalybininkai rėmė pasiū
lymą panaikinti politikierių 
paskirtus teisėjams neva pa
dėjėjų raštininkų darbus, ku
riems miestas turi mokėt al
gas ne su lyg savo išgalės ir to 
darbo vertės, bet kiek 
nustato teisėjai, pasiskyru- 
siejf tuos ‘‘padėjėjus.’ ’ 
Bet reakcininkai majoro pla
ną atmetė. Tose gūštose algos 
yra ne $2,414 per metus, bet 
po $3,500 mažiausia ir iki 
$15,000. Juk tai po daugiau, 
negu gauna miesto depart- 
mentų viršininkai-komisionie- 
riai (jie gauna iki $13,500) 
ir daugiau, negu kongresma
nai (jie gauna $10,000).

Ko tada “vienybė” tylėjo 
arba aimanavo apie “biednų” 
tammaniečių raštininkų dar
bus, o dabar taip 
“taupyt”, gal bus 
siems, o ypatingai

viai, kurie nuėjo šį veikalą 
pamatyti, nesigraudena pra
leidę keletą centų. Be to, jie 
parėmė komunistų kuopas. 
Kuopoms liko po keletą de- 
sėtkų dolerių pelno.

Labai ačiū visiems 
viams, kurie tikietus 
Mes tikimės, kad ir ateityje 
tie mūsų prieteliai neatsisa
kys mūsų kultūrines pastan- 

paremti.
Vienas iš Narių.

Gaminam valgius ir 
turime Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

negu kad icę-box’is kainuoja per mėnesi
PROGA! TAI YRA RIBOTAM LAIKUI.
7-6111
4-6562

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street • Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

(šaldytuvai Nužemlntom 
Kainom)

1Į| į n H $9.50 už jūsų seną šaldy- M tuvą (ice box), nepaisant 
9 kaip senas ar mažas jis 
H būtų, nežiūrint, kad ir 
■ užlanginę dėžė.

H ZLjft 9 BIRUT® OAIŽAUSKAITft, ku-
ri jums patarnaus, suteiks vl- 

Į” sas informacijas jūsų patogu
mui. Jei jūs gyvenate per toli, 
tai mūsų reprezentatorius at- 

’k Jį važiuos pas jus su automobiliu
ir atsiveš jus J mūsų showroom 

i — (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 j mėnesį. Pamąstykit! 

Juk tai pigiau, 
NAUDOKITĖS 

Tuojau šaukite EV.

Mėlyni, N< žibanti
Kiti

Anted co?
Geri

GREENBLAT’S
Čeverykai ištisai šeimai.

Prirenkami per X-Ray.
663 GRAND STREET

BRO

J’-*’."




