
KRISLAI
Knygos Knygynams.
Araquistainas Išmestas iš

Soc. Partijos.
“Naujienos” Jį Bučiuoja.
Atvyks Masėmis.
Ir Taip Pasitaiko.

Rašo R. Mizara

“Dabar Bostono miesto 
knygynas yra papildomas 
naujesnėmis lietuvių kalboj 
knygomis ir vėliausia lite
ratūra,” rašo dr. D. Pilka 
pereito pirmadienio “Lais
vėj e.”

Tai gražus darbas, kuris 
. reikėtų pasekti ir kituos 

miestuos. Ypatingai did- 
miesčiuos knygynai privalo 
būti aprūpinti lietuviškomis 
knygomis, nes ten užeina 
nemažai žmonių, norinčių 
pasiskaityti.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Ispanijos Social. Parti
jos Veik. Komitetas nu
tarė išmesti iš partijos eilių 
trockistą ir išdaviką, Louis 
Araquistainą, kadaise bu
vusį 'ambasadorių Franci
joj-

Kai Largo Caballero pa
sitraukė iš Ispanijos vy- 

■ riausybės, tai Araquistai- 
nas, būdamas trockistinių 
oalinkimų, visą laiką dirbo 
ne respublikai, bet josios 
priešams.

Dabar tas pats žmogus 
šmeižia Sovietų Sąjungą, 
šmeižia Ispanijos komunis
tus, šmeižia dr. Negriną ir 
del Vayo, respublikos va
dus, bet gina trockistus, gi
na fašistų agentus!

Puikiai Ispanijos socialis
tai pasielgė išmesdami tąjį 
begėdį iš organizuotų soci
alistų eilių.

Mesdama iš savo tarpo 
trockistą Araąuistainą, Is
panijos Socialistų Partijos 
vadovybė parodė pasauliui, 
jog jai su trockistais ir 
šmeižikais nepakeliui.

Deja, “Naujienos” tąjį iš
matą apsilaižydamos bu
čiuoja ! ’

Pereitą sekmadienį teko 
dalyvauti dviejuose Conn, 
valstijos lietuvių piknikuo
se: New Havene ir Water
bury. Visur teko kalbėtis su 
mūsų gerais prieteliais. 
Vieną dalyką jie nesvyruo
dami pareiškė:

—Liepos mėnesio 2 d. at- 
vyksime į Brooklyną mūsų 
dienraščio “Laisvės” pikni- 
kan!

Organizuojami tam tiks
lui autobusai.

Birželio 13 d., Dordogno 
/ * Departmente (gubernijoj), 

Francijoj, tūla jauna mote
riškė atsistojo prie kelio ir, 
pamačiusi atvykstant mo- 

<7- torcikeliu vaikiną, prašė ją 
pavėžėti. Jis sutiko.

Vaikino būta turinčio po- 
J budį greit lėkti. Na, jis ir 
i paleido visu greitumu. Kai 
\ policmanas pasivijo ir juo- 
/ dviejų dokumentus patikri- 

į į no, pasirodė, kad toji jauna 
J moteriškė yra Vokietijos 

nazių šnipas, tik nesenai su
grįžusi iš Vokietijos!

Ot, kur kraštui pasitarna
vo greitas važiavimas!

Francijos parlamento na
rys Florimond Bonte pasiū
lė parlamentui rezoliuciją, 

\ reiškiančią simpatiją ir pa
drąsinimą Cechų tautai, 
(Krąsiai kovojančiai prieš

L' B
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LENKAI NUŠOVĘ ŽEMYN NAZI U OR
LAIVĮ, SKRAIDŽIUSĮ VIRŠ LENKU 

TVIRTOVIŲ DANZ1G0 SRITYJE
Varšava. — Skraidė ka

rinis Vokietijos lėktuvas 
virš Lenkijos tvirtovių He- 
la pusiausalyje, už 30 mylių 
į šiaurių vakarus nuo Dan- 
zigo. Kelios lenkų kanuolės 
iš pradžios vienu sykiu šo
vė oran; taip jos persergė
jo, kad nazių orlaivis lėktų 
sau šalin. Bet jisai vis dar 
skraidė apie Lenkijos tvir
tumas. Tada kelios lenkų 
kanuolės vienu kartu šovė 
į nazių lėktuvą, ir jis tapo

Dublino Majoru Išrinkta
Našlė, Kurios Vyrą 
Anglai Nužudė

Dublin, Airija. — Majoru 
Airijos sostinės Dublino ta
po išrinkta Mrs. Tom Clar
ke. Anglijos valdžia andai 
nužudė jos vyrą, tautinį 
airių vadą, už tai, kad jis 
1916 metais pasirašė atsi
šaukimą prieš Angliją.

Dar “Negalima” Esą Įvest 
Seniam Pensijų Francijoj
Paryžius. — Dabartiniu 

laiku negalima esą įvest se
natvės pensijų darbininkam 
Francijoj, kaip premjeras 
Daladier sakė seime. Anot 
jo, reikią taupyt šalies iždą 
apsigynimui nuo Hitlerio ir 
Mussolinio.

Vardan tautos suvieniji
mo, Daladier žadėjo “daryt 
žingsnių” paleist iš kalėji
mų darbininkus, kurie bau
džiami už dalyvavimą strei
kuose.

Nazių Smogikai Plaukia iš 
Rytų Prūsijos į Danzigą
Varšava. — Danzigo na- 

ziai per kelias paskutines 
dienas parsitraukė tūkstan
tį jaunų vokiečių smogikų 
iš Rytų Prūsijos. Šie smo
gikai sudarys branduolį na
zių organizuojamos “sava
norių armijos” Danzige. 
Jau atvyko ,iš Vokietijos 
oficieriai lavint šią Danzi
go armiją.

Atsispirt prieš nazius, 
privažiavo ir daug jaunų 
lenkų į Danzigą.

Iš Rytinės Prūsijos hitle
rininkai prišmugeliavo gin
klų naziams į Danzigą.

vergiją^ kurią ant jos uždė
jo Hitleris, drąsinamas Mu
ssolinio, Daladiero ir Cham- 
berlaino.

Bonte yra komunistas ir 
jis tai padarė visų parla
mento narių komunistų 
vardu.

Jei toji rezoliucija bus 
priimta, tai didelę moralę 
pergalę bus laimėję Cechai, 
o Hitlerio banditams — mo
ralia smūgis!
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nukirstas žemyn į jūros už
lają.

Ten “pasitaikęs” Vokieti
jos karinis laivas išgriebė 
savo lakūną iš vandens.

Prancūzų Planai Pirkt Karo 
Reikmenis iš Amerikos

New York. — Francijos 
generolas And. Gavard ir 
keturi kiti oficieriai specia
listai išdirbo planus, kokių 
karo reikmenų Franci jai 
reikėtų pirkt iš Amerikos. 
Tie planai bus perstatyti 
Francijos valdžiai.

Anglų Valdžia Džiaugia-! 
si, Kad Japonai Sutin

ka Derėtis su Ja
London. — Pranešama, 

kad Japonija greitai pradės 
derybas su Anglija, kas lie
čia Tientsiną. Japonai, ga
lų gale, sutiksią nuimt savo 
blokadą nuo Anglų konce
sijos - kolonijos Tientsine.

Anglijos valdžia tuomi 
džiaugiasi ir tikisi, kad ja
ponai reikalaus tik atiduot 
jiem keturis chinus iš Ang
lų koncesijos, ir beveik nie
ko daugiaus.

Japonai sako, kad tie ke
turi chinai nužudę vieną 
Tientsino muitinės valdinin
ką, kuris buvo chinas, bet 
tarnavo Japonijai. Japonai 
pasakoja, būk tie keturi 
chinai “prisipažinę kaip 
žmogžudžiai.” Bet Anglų 
vyriausybė iki šiol netikėjo 
japonų “parodymam” prieš 
tuos chinus, todėl neišdavė 
jų iš Anglų koncesijos į ja
ponų rankas.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas N. Chamberlainas 
jau ne kartą išreiškė troš
kimą susitaikyt su Japoni
ja. Seime jis neatsakinėjo 
į darbiečių ir kitų atstovų 
klausimus: Kodėl Anglijos 
valdžia nieko neveikia prieš 
japonus, nors japonai taip 
žiauriai blokaduoja, niekina 
ir įžeidinėja Anglijos pilie
čius ir veja Anglų laivus iš 
Chinijos prieplaukų?

Senatorių Ginčai Apie WPA 
Darbus

Washington. — Senato
riai karštai diskusuoja, ar 
šluot iš WPA darbų bedar
bius, kurie turėjo WPA už
siėmimo per pusantrų metų. 
Woodrumo bilius, priimtas 
kongreso atstovų rūmo, rei
kalauja tokius bedarbius pa
šalint iš WPA.

Senatoriai dauguma bal
sų nutarė palikt WPA dar
bam tuos $125,000,000, ku
riuos Woodrumo bilius siū
lo atskelt nuo WPA pinigų.

Gerai Aplaužyti Ra
gai Jersey Hitleriukui 

Fr. Hague’ui
Pershing Field, Jersey 

City. — Pernai Fr. Hague, 
hitleriukas majoras Jersey 
City, gaudė, deportavo ir 
kalino CIO kalbėtojus, uni
jų organizatorius ir kriuši- 
no darbininkų susirinkimus. 
Bet dabar skirtinga istori
ja. Kad Jungtinių Valstijų 
Vyriausias Teismas padarė 
sprendimą prieš tą Jersey 
hitleriuką, kaipo šalies kon
stitucijos mindžioto ją, tai 
jis daugiau jau negali lau
žyt darbininkų pilietinių 
teisių. Todėl dabar jis su 
savo policija jau nedrįso už
pult didžio mitingo, kurį su
šaukė CIO unijos. Mitinge

Išlaukinės Mongolijos Sovietiniai Orlaiviai 
Vėl Supliekė Japonijos Lėktuvus

Maskva. — 120 Japonijos- 
Manchukuo lėktuvų užpuo
lė , Išlaukinės Mongolijos 
Liaudišką Respubliką ties 
Tamtsak Bulaku, už 75 my
lių nuo Manchukuo sienos; 
apdaužė namus ir užmušė 5 
žmones Bain-Tumene. Bet 
pakilę' Mongolijos sovieti
niai orlaiviai nukirto že
myn septynis didelius japo- 
nu-mandžūru lėktuvus ir 
nuvijo kitus atgal į Man
chukuo.

Mongolai tose oro kauty
nėse prarado šešis sovieti
nius lėktuvus, kaip praneša 
oficialė Sovietų Tass žinia.
Japonų Pagyrai-Melai.

Tokio. — Japonai giria
si, būk birželio 27 d. susi
kirtime su Išlaukinės Mon
golijos sovietiniais orlai
viais jie nušovę žemyn

Japonai Varo Anglijos 
Ir Kitų Šalip Laivus 
Dar iš Dviejų Uostų
Hong Kong. — Japonai/ 

užėmė svarbiausias pozici
jas apie Chinijos prieplau
kų miestus Foochową ir 
Wenchową ir uždarė tas 
prieplaukas kitų šalių lai
vam. Foochow yra už 380 
mylių į pietus nuo Shangha- 
jaus, o Wenchow už 230 my
lių nuo jo.

Japonija perspėjo Angli
ją, Ameriką ir Franci ją, 
kad jų laivai turi apleist 
tas prieplaukas ir kad jei
gu kiti Anglų, Francūzų ar 
USA laivai plauks į Foo- 
chową ar Wenchową, tai 
japonai “neatsakys” už tai, 
kas tiem laivam atsitiks.

Anglija ir Francija jau 
atmetė šį Japonijos perspė
jimą ir pareiškė, kad An
glų ir Francūzų laivai turi 
pilną teisę naudotis tomis 
prieplaukomis.

dalyvavo 8 tūkstančiai žmo
nių ir ugningai sveikino 
CIO kaip kovotoją už pilie
čių laisvę.

Tiesa, Hague’o gengste- 
riai paleido kelis kiaušinius, 
taikydami juos Johnui Bro- 
phy’ui ir kitiem kalbėto
jam; bet 400 CIO unijistų, 
kaipo m i t i ngo sargyba, 
greitai “išjojo” tuos pa
daužas laukan.

Brophy, CIO organizato
rius; J. R. Longo, buvęs 
hitleriuko Hague’o kalinys, 
ir kiti kalbėtojai tinkamai 
išvanojo kailį tam bjaury
bei Hague’ui, kaip fašizmo 
gizeliui Amerikoj.

“120” tų orlaivių ties Bor 
ežeru.

Pasak japonų karininkų, 
tai jų lakūnai, girdi, nukir
tę žemyn net “250” sovie
tinių Mongolijos lėktuvų 
per kelias dienas, o iš savo 
pusės praradę tiktai “11” 
lėktuvų. (Bet tai toks žio
plas japonų pagyras, kad 
juom netiki ir tie Ameri
kos laikraščiai, kurie laiko 
Japonijos pusę.)

MASKVA. — Paskutiniu 
laiku įvykusiuose susikirti
muose ore tarp Japonijos 
lėktuvų ir sovietinių Mon
golijos orlaivių buvo nušau
ta žemyn 91 japonų lėktu
vas; o mongolai tuose oro 
mūšiuose prarado 32 savo 
sovietinius orlaivius, kaip 
rodo pranešimas Tass’o, so
vietinės žinių agentūros.

ĮDarbiečiai Anglų Seime 
Reikalauja Tuojau Su

sitart su Sovietais
London. — Darbiečiai at

stovai Anglijos seime vėl 
pareikalavo, kad 'valdžia 
“kuo greičiausiai padarytų 
bendro apsigynimo sutartį 
su Sovietais prieš gręsian
čius užpuolimus Europoj.”

Pranešama, jog Anglijos 
valdžia daro naujus pasiū
lymus Sovietam dėlei apsi
gynimo sutarties tarp An
glijos - Francijos ir Sovietų. 
“Naujieji” Anglijos pasiū
lymai kalba ir apie gynimą 
Latvijos, Estijos ir Finijos 
(Suomijos) nuo Hitlerio. 
(Bet ir su šiais pasiūlymais 
Anglų valdovai stengiasi iš
sisukt nuo Sovietų reikala
vimo — užtikrint tu o jauti
nę ir nedvejojančių pagelbą 
Latvijai, Estijai ir Finijai, 
kaip tik naziai pasimotų ant 
šių trijų mažų šalių čiely- 
bės ar nepriklausomybės.)

Metai XXIX, Dienraščio XXI

ATGALEIVIAI SENATORIAI TARIMAIS 
APIE PINIGUS, SIDABRĄ TARNAUJA 

FAŠISTAM, GEMBLER1AM
Washington. — Atžagar

eiviai demokratų senatoriai, 
vadovaujami Garnerio-Gla- 
sso-Hooverio šaikos, susi-

Lenkai Prirengia Kelią 
Apsigynimui nuo Nazių
Danzig. — Lenkija užda

rė pasienio kelią tarp Zo- 
ppoto, Danzigo ir Gdynios, 
Lenkų prieplaukos, nuo 2 
vai. ryto iki pietų. Lenkai 
stato karines skerspaines 
tankams šiame kelyje ir pa- 
lei jį-

Francijos Premjeras 
Mato Greitą Fašistų 
Karo Pavojų Europoj
Paryžius. — Uždaryda

mas seimą, Francijos mi
nisteris pirmininkas Dala
dier sakė, jog dabar karas 
Europoj gręsia labiau, negu 
bet kada per paskutinius 20 
metų. Jis priminė, jog Vo
kietija ir Italija turi jau 
tris milionus gatavai sumo
bilizuotos armijos, kad jos 
nuolat daro karinius mane
vrus, telkia .savo kariuome
nę į strategines vietas ir 
dieną naktį visu smarkumu 
dirba ginklus ir amuniciją.

Francijos premjeras Da
ladier nurodė,- jog apart mi- 
li^n^ priruoštos reguliarės 
armijos, fašistai turi dar 
milionus jaunų vyrų pusiau- 
karinėse organizacijose Vo
kietijoj, Italijoj ir Ispanijoj. 
Todėl svarbiausias dabar 
Francijai reikalas yra tin
kamai pasiruošt atmušt 
gręsiantį smūgį iš Vokieti
jos ir Italijos pusės. O da
lis tokio pasiruošimo taipgi 
yra apvalyt šalį nuo fašis
tų šnipų ir Hitlerio-Musso- 
linio agentų, kaip sakė Da
ladier. Nes šie gaivalai, be 
kitko, gudriai varo savo 
propagandą, stengiasi pa- 
kirst Francijos vienybę su 
Anglija ir ardyt francūzų 
tautos vienybę, kuri taip 
reikalinga šalies apsigyni
mui.

E v 'T T? A A 1 I\n
Hitlerio Įsakymas Ameri
kos Vokiečiams

Detroit, Mich. — Vokieti
jos" nazių valdžia atsiuntė 
įsakymą, kad visi tie Ame
rikoj gyvenantieji vokiečiai, 
kurie gimė 1920 m., turi at
likti verstino darbo pareiga 
ir kariuomenės tarnybą Vo
kietijoj.

ORAS
Šį ketvirtadienį būsią lie

taus po pietų ar vakare.

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

metė į krūvą su fašistuo- 
jančiais republikonais ir nu
tarė atimt iš prezidento 
Roosevelto teisę nustatyt ar 
mažint popierinio dolerio 
vertę.

Prezidentaš Rooseveltas 
neturėjo tikslo mažint dole
rio vertę abelnai, bet jis no
rėjo praplatint Jungtinių 
Valstijų prekybą su Pieti
nės Amerikos šalimis. Tų 
šalių pinigai yra daug pi
gesni lyginant su dabarti
niu USA doleriu. Tai gal 
Rooseveltas ir būtų keliais 
centais nupiginęs popierinį 
dolerį, idant Pietų Ameri
kos kraštai gale tušavo pi
nigais daugiau pirkt dirbi
nių iš Jungtinių Valstijų. 
Prez. Rooseveltas norėjo 
pagelbėt šios šąlies dirbi
niams prieš Vokietijos ir 
Italijos • fašistų brukamus 
ten dirbinius.

Bet gauja atgaleivių de
mokratų senatorių išvien su 
republikonais nutarė atimt 
iš prezidento teisę pigint 
dolerį ir tuo būdu jie duoda 
didesnę progą Vokietijai ir 
Italijai “dumpint” savo ta
voms prieš šios šalies pro
duktus Pietinėje Ameriko
je.

Sykiu tie reakciniai de
mokratai ir republikonai 
senatoriai, išstodami prieš 
valdžios teisę tvarkyt do
lerio vertę, duoda Wall 
Stryto spekuliantams, pa
gal savo užmačią, gemble- 
riaut doleriais “nuo New 
Yorko iki pat Shanghai 
jaus,” kaip pripažįsta net 
New Yorko republikonų 
laikraštis “Sun.”

Amerikos valdžia iki šiol 
mokėdavo apie 65 centus už 
unciją sidabro1 perkamo iš 
užsienių. Dabar republiko
nai ir reakciniai demokra
tai senatoriai nusprendė, 
kad valdžia neturi pirkt si
dabro iš svetur, bet kad ji 
turi pirkt naminį sidabrą, 
gaminamą keliose vidurva- 
karinėse valstijose, ir mo
kėt už jo unciją po apie 78 
centus.

Šis “sidabro šaikos” tari
mas senate tai vėl pasimo- 
jimas apiplėšt šalies iždą 
naudai kelių amerikinių si
dabro fabrikantų ir pelnui 
tokių gemblerių, kaip fašis
tinis kunigas Coughlin. — 
Šis dvasiškis fašistas turi 
savo sandėliuose apie mili- 
oną dolerių vertės sidabro; 
jis laikė sidabrą tol, kai at
eis proga apkirst valdžią 
savo sidabru.

Tokius senato tarimus 
dar turės svarstyt ir 
spręst kongreso atstovų rū
mas.

Tokio. — Japonija jau 
sutiko derėtis su Anglija 
dėlei nuėmimo japonų blo
kados nuo Anglų koncesijos 
Tientsine.
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Švaka Logika!
Brooklyno . fašistų laikraštis bando 

kritikuoti “Laisvę,” kam ši išspausdino 
ištrauką iš Lietuvos Komunistų Partijos 
CK organo “Tiesos,” kur pasakyta, kad 
“Šaulių Sąjunga reikalinga neatidėlio
tinų ir didelių reformų.” Kaip žinia, toj 
ištraukoj buvo nurodyta, jog nelabai se
niai tautininkų režimas Lietuvoj buvo 
padaręs Šaulių Sąjungą beveik “pagelbi- 
ne žvalgybos organizacija.” “Tiesa” to
liau nurodė, kad į Šaulių Sąjungą turi 
būti leista įeiti visiems Lietuvos pilie
čiams. Kitais žodžiais, praplėsti josios 
papėdę, pamatą.

Na, ir kas čia, rodosi, tokio? Bet fa
šistų “Vienybė” dėl šitų pastabų kelia di
delį triukšmą. Tasai triukšmas švakais 
argumentais paremtas, nes geresnių 
“Vienybė” neturi.

Kad tautininkų valdžia buvo naudoju
si Šaulių Sąjungą savo režimo paturėji
mui, tai yra faktas, kurio niekas negali 
užginčyti. Todėl visiškai natūralu, jei jie 
išnaudojo Šaulių Sąjungą kovai prieš 
tuos, kurie nesutiko su tautininkų reži
mu, — kovai prieš katalikus, liaudinin
kus, social-demokratus ir komunistus.

Kai tautininkų valdžia (kun. Mirono) 
žlugo, tuojau buvo sumanyta įkurti Lie
tuvoj patriotinį frontą, šis obalsis buvo 
sutiktas nepaprastu entuziazmu visų 
Lietuvos žmonių, apart tautininkų. Pa
starieji, tačiau, nesnaudė. Jie visaip ma- 
nievravo. Paskui jiems pavyko naująjai 
vyriausybei įkalbėti, kad, girdi, patrio
tinis frontas organizuoti neverta; reikia, 
esą, palikti Šaulių Sąjungą, kuri turėtų 
užimti patriotinio fronto vietą.

Ot, šia prasme “Tiesa” ir rašė, kad, 
norint Š. Sąjungą padaryti tokia organi
zacija, kuri galėtų užimti vietą patrioti
nio fronto, tai ji reikalinga greitų ir di
delių reformų.

Kas čia nepatriotiško? Tik tas, jog 
tokios reformos nepatiks tautininkams. 
O kadangi fašistų “Vienybė” yra tauti
ninkų ramstis Amerikoj, tai ji ir skanda- 
lina dėl mažiausio dalykėlio, kuris nu
kreiptas prieš tautininkus, atnešusius 
Lietuvai didžiausią nelaimę.

Permainos “Darbo” Redakcijoj
Montevideo mieste, Uruguajuj, išeidi- 

nėja lietuvių kalba laikraštis “Darbas,” 
kurio atsakominguoju redaktorium iki 
šiol buvo Juozas Čiurkinas. Gautąjam 
“Darbo” num. iš birž. 5 d., surandame 
sekamą laikraščio redakcinės komisijos 
ir Bendrovės Valdybos pranešimą:

“Mėnuo atgal ‘Darbo’ Redakcinė Ko
misija gavo raštišką, atsakomingojo re
daktoriaus Juozo Čiurkino, pareiškimą 
prašantį jį paliuosuoti nuo einamųjų pa
reigų.

“Redkomisija apgailestavo šio draugo 
pasitraukimą, dėlto, kad jis per eilę me
tų savo sąžiningu darbu, bei pasišven
timu yra įsigijęs didžios vertės ir aukš
tos pagarbos tiek tarp savųjų, tiek vi
suomenėje. Pilnai atitiko šiai misijai ir 
visuomet noriai ir tinkamai ją atliko.

“Tačiau aplink laikraštį randantiems 
platiems kadrams aktyvistų ir kandida
tų šiai vietai užimti netruksiant, nesi
rado nei mažiausios kliūties neišpildyti 
šo draugo prašymo.

“Redkomisija notą tuoj perdavė ‘Dar
bo’ Bendrovės Valdybai, kuri bendrame 
posėdy su Redkomisija nutarė drg. J.

Čiurkiną patenkinti, į jo vietą paskiriant 
Joną Mikoliūną.

“Formalus pasikeitimas užtruko iki 
šiol dėl perregistracijos dalykų švietimo 
Ministerijoj. Dabar viskas pilnoj tvar
koj ir naujuoju ats. redaktorių šalies 
įstatymuos pradeda figūruoti minėtas, 
daug ką žadantis, draugas.

“Redaktoriaus pasikeitimas neturi jo
kio sąryšio su laikraščio turiniu, nei bus 
pakeitimų laikraščio kryptyje. Redaguo
jamieji organai lieka tie patys.

“Taip pat baigus savo paskyrimo laiką 
laikraščio administratoriui Juozui Don- 
kui, jo vieton paskirtas Antanas Berna- 
dišius.

“Pasitraukiantiems draugams už jų 
sąžinįngą ilgą triūsą laikraščio naudai, 
pripažįstame aukštos garbės užsitarna- 
vimą ir išreiškiame viešą padėką.

“Gi naujajam ats. redaktoriui ir gene
raliniam administratoriui linkime ištver
mės šiose didžiose pareigose.”

Ne kartą buvom uruguajiečių infor
muoti, kad leist laikraštis jiem yra labai 
sunku, todėl ne dyvai, kad draugai greit 
pavargsta ir traukiasi iš atsakomingų 
darbų. Mes, tačiau, pasitikime, kad 
“Darbas” dėlto ne tik nesustos ėjęs, bet, 
atpenč, jis vis didės ir gerės.

Moliero Komedija Sovietų
Kolektyve!

“Daily W o r k e rio” korespondentas 
(Victor Saunders) rašo, kaip jam neti
kėtai teko matyti vaidinant žymaus 
francūzų dramaturgo Moliero veikalas- 
komedija, “Jurgis Dandin arba Prigau
tasis Vyras.” Tatai V. Saunders matė 
apie šešias vai. traukiniu pavažiavęs nuo 
Maskvos į pietus, Lovci miesčiukyj, ko
lektyve.

Šito kolektyvo dalyviai, — aišku, mė
gėjai, — jau seniai pasižymėjo įvairių 
veikalų perstatymu. Čia pat buvo vai
dinta Ostrovskio, Gogolio ir šių laikų 
dramaturgų veikalai. Pagaliau jie su
manė susimokinti Molierą!

Kolektyvas turi puikią skaitykią-kny- 
gyną, turi gražią salę, kino, turi savo 
laboratoriją ir puikią mokyklą.

Aišku, šis kolektyvas nėra išimtis. Pa
našių jam šiandien Sovietų Sąjungoj yra 
daug. Tai liudijimas, kokiais sparčiais 
žingsniais dar tik vakar užguitas vals
tietis, šiandien, gyvendamas kolektyve, 
kopia aukštyn kultūroj.

Berods, “Komunistų Manifeste” Karo
lis Marksas kalbėjo apie “idiotišką kai
mo gyvenimą.” Jis tokiu buvo ir veik 
pasiliko kapitalistiniame pasaulyj. Bet 
socialistiniam krašte — kas kita. Ne tik 
miestas, bet ir kaimas daro milžiniškus 
žingsnius pirmyn tiek ūkiškame gyveni
me, tiek kultūriškame.

Lenkijos Valstiečių Vadas 
Vincas Witos

Šiuo metu reakcinė lenkų spauda pra
dėjo atakuoti buvusį šalies ministerių 
pirmininką ir Lenkijos valstiečių vadą 
Vincą Witos. Savu laiku Witos buvo iš
bėgęs į užsienį ir gyveno Pragoj, nes po
nų valdžia buvo pasimojus jį įkalint. Da
bar, kai Witos sugrįžo savo gimtinėn ir 
masės žmonių jį pasitiko milžinišku en
tuziazmu, tai ant jo galvos pradėta pilti 
visokios politinės srutos.

Kai p. Witos dar* gyveno Pragoj, tai 
pas jį ateidinėdavo Hitlerio pasiuntiniai 
ir jam siūlydavo daug pinigų “ir gar
bės,” jei tik jis sutiks su Hitleriu koope
ruoti prieš Lenkiją. Paskui Witos gavo 
Hitlerio paties pasirašytą laišką, kuria
me buvo sekami punktai:

1. Kai hitlerinė Vokietija nuvers da
bartinį Lenkijos režimą, tai Witos pa
taps naujos Lenkijos valdžios ministerių 
pirmininku.

2. Grąžon Hitleris prašo tik to, kad 
Lenkija susilpnintų savo ryšius su Va
karinėmis Valstybėmis (aišku, Franci j a 
ir Anglija), ir kad suteiktų liberalesnių 
teisių vokiečių tautinei mažumai Lenki
joj.

3. Sugrįžti Lenkijon Witosui padėsian
ti Vokietijos valdžia, aprūpindama jį 
savo pasportu.

Šitokius siūlymus Vokietijos diktato
rius siūlė Lenkijos valstiečių vadui, esan
čiam trėmime. Ką gi šis darė? P-nas 

Witos^su tuo laišku nuėjo į Lenkijos kon-

Lietuvių Pavilionas 
Kitų Akimis

Aną dieną va karinis 
“New York Post” plačiai 
aprašė Lietuvos Pavilioną 
Pasaulinėj Parodoj. Pavi- 
lione nemažai vietos užima 
Vytauto statula, kuri yra 
pagaminta jauno skulpto
riaus V. Kašubos. Laikraš
čio reporteris Henry Beck
ett gan nuosekliai paima ir 
aprašo lietuvius iš istorinio 
taško.

Jis rašo, kad Lietuva 
penkioliktame šimtmetyje 
buvo gan stipri Europoj 
valstybė. Lietuviai, lenkai 
su pagelba rusų pulkų, 1410 
metais, prie Žalgirio (Tan- 
nenburgo) sumušė vokie
čius kryžiuočius ir tuo jie 
ant ilgo suvaldė tų amžių 
razbaininkus, kurie puolė 
kitas šalis, lygiai, kaip da
bar hitlerininkai. Kuni
gaikštis Vytautas buvo vie
nas iš vyriausių vadų toj 
kovoj.

Lietuvių pavilione yra 
apščiai išstatyta parodai 
knygų. O reikia atminti, 
kad lietuvių spauda tarpe 
1863 ir 1905 metų buvo per
sekiojama, kad lietuviams 
spauda buvo uždrausta, kad 
net maldaknyges tekdavo 
spausdinti užsienyj ir slap
ta gabenti į Lietuvą, kad 
mūsų močiutės verpdamos 
slapta mus mokė ant lietu
viško elementoriaus.

Lietuvių kalba yra viena 
iš senųjų, paeinanti iš san
skritų kalbos, tai kalba, 
kuri neturi jokių iškraipy
mų. Lietuva labai daug nu
kentėjo pereito Pasaulinio 
Karo laiku. Ji ir dabar yra 
tokiame Europos kampelyj, 
kur gali įvykti didžiausi 
mūšiai naujame kare prieš 
fašistus agresorius.

Nors Lietuvos Pavilionas K
ir nedidelis, bet jis Pasau
linėj Parodoj yra geroj 
vietoj, prieš Lagoon of Na
tions, netoli vienų vartų. 
Atrodo, kad jis turės lan
kytojų nemažiau, kaip kiti 
mažesni pavilionai. Tiesa, 
jis neparodo pilną mūsų 
šalies gyvenimą ir atsieki-
mą, viena todėl, kad jo er
dve to neleidžia padaryti, 
antra todėl, kad per ilgus

laikus Lietuvoj viešpatavo 
Smetonos tautininkų parti
ja, kuri daug kultūros dar
bų sutrukdė.

D. M. š.

Žmogaus Sveikata
I

New Yorko valstijos svei
katos komisijonierius sako, 
kad “žmogus, prižiūrėdamas1 
savo sveikatą, gali ilgiau gy
venti.“

Jis mums primena, kad se
nas graikų priežodis sako: 
“Valgykim, gerkim ir links
minkimės, nes rytoj turim 
mirti.“ šiandien pritaikytas 
prie šių laikų, turėtų sakyti: 
“Valgyk ir gerk tik tinkamus 
valgius ir gėrimus, vidutiniš
kai, bet vengk mirties ilgiau- Į 
šiai, kiek galima.’’ i

“žmogui, dar neturinčiam 
40 metų, mirtis atrodo negali
mu daiktu, arba labai toli. 
Apie tai jis visai nei nemisli- 

'na. Gyvasties apdraudos agen
tų prašymai, kad jis prisireng
tų prie mirties, nes nei vienas 
nežino, kas rytoj atsitiks, ant 
jo jokio įspūdžio nedaro. Bet 
žmogus, sulaukęs 40 metų, 
jau visai kitaip mano. Į gy
venimą kitaip žiūri. Jam me
tai pradeda su neišpasakytu 
greitumu bėgti. Jam gyvastis 
brangi, ir jis gerai žino, kad 
jau metai visai pertrumpi.

“Daug žmonių galėtų pri
dėti nuo vienų iki dešimties 
metų prie gyvenimo, eidami 
nors sykį į metus pas atsakan
tį gydytoją, kuris padarytų 
pilną fizinį išegzaminavimą. 
Tas išegzaminavimas, arba 
peržiūrėjimas, nepriduos il
gesnio gyvenimo, bet gydytojo 
patarimai tą padarys.

“žmogus dažniausia miršta 
iš priežasties kokios ligos ar
ba nelaimingo atsitikimo, šir
dies, kepenų, džiovos ar vėžio 
ligos užmuša didelius skaičius 
žmonių kasmet. Ir kaip tik tos 
ligos prasideda menkais 
simptomais, kurie retai patė- 
mijami. Kada jie atrandami 
pačioje pradžioje, galima len
gvai išgydyti. Bet juos aplei
dus kelis metus, dar gal gali
ma išgelbėti, bet ilgam laikui 
nepaisant — sugrįžimo jau
nebėra.

“Mes žinome, kad fizinis 
išegzaminavimas kasmet nuo 
nelaimingų atsitikimų nesu
laikys. Vienok yra atrasta, 
kad dauguma nelaimingų at
sitikimų, ypač tarpe žmonių,

kurie dirba prie mašinerijų 
arba pavojinguose darbuose, 
buvo iš priežasties menko ma
tymo ir girdėjimo, galvos ap
svaigimo arba apalpimo, nuo
vargių ir kitų padėčių, kurios 
nebūtų įsigalėjusios, jei laiku 
būtų buvę pataisomos. Yra 
spėjama, kad tokiu būdu pusė 
mirčių, kurios atsitinka, būtų 
buvę galima išvengti arba su
laikyti.

“Dar yra ir kita pusė pa
veikslo : dauguma žmonių rū
pinasi, manydami, kad kas 
nors su jais negerai. Bet pas 
gydytoją neina, bijodami, kad 
jis nepasakytų to, ko jie ne
nori girdėti. Vienok fizinis iš
egzaminavimas greičiausiai 
parodytų faktą, kad daugiau

1 ,,,
nieko netrūksta, kaip permai
nos valgyme ar darbe, arba 
poilsio ar ko kito, kas lengvai 
prieinama.

“Dabar, su sezonų permai
na, kaip tik geras laikas 
kreiptis prie savo gydytojo.

“Dabar žodis apie gydytoją.. 
Padaryk sutartį su geriausiu 
gydytoju, kokį pažįsti. Bran
giausias patarnavimas, kokį 
gydytojas gali padaryti, yra 
tada, kada jis tave užlaiko 
sveiku.“

F. L. I. S.

Essen, Vokietija. — Na- 
zių propagandos ministeris 
savo kalboj čia išvadino 
Angliją pusgalve - “idiote.”

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerbiama “Laisvės“ Redak
cija: Prašau atsakyti į šiuos 
klausimus:

1. Pastebėta žydų laikraš
tyj “Forwards,” kad Sovietų 
valdžia padarius sutartį su 
Hitleriu biznio daryti ant 
$300,000,000. Ar tiesa?

2. Kur randasi buvusieji Is
panijos lojalistų lyderiai: ar 
jie randasi gyvi, ar žuvo ci
viliam kare ?

3. Kodėl taip “Laisvės“ re
daktoriams gaila žydelių, kad 
daugelį ašarų nereikalingai iš
lieja?

4. Ar tikras vardas ir pavar
dė Viačeslavo Molotovo, už
sienio reikalų liaudies komisa
ro ? i

5. Kas galėjo atsitikti? 
“L a i s v ė“, p r i rašius šimtus 
tūkstančių špaltų, smerkdama 
fašistų valdžias kaip Lietuvos, 
taip Lenkijos, dabar tuos pra
keiktus fašistus gerbia ir agi
tuoja už apgynimą ir aukų rin
kimą ginklų fondui.

6. Kiek lietuviškų laikraščių 
išeina-išleidžiama Amerikoje ?

Prašau į visus klausimus at
sakyti, už ką būsiu labai dė
kingas. Iš kalno tariu širdin
gai ačiū. J. Matačiūnas.

ATSAKYMAS

1. Taip, spauda rašo apie 
kokias ten naujas prekybos 
derybas tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos. Bet kiek 
mums žinoma, jokių oficialių 
derybų nėra ir jokios naujos 
sutarties nėra padaryta.

Reikia atminti, kad tarpe 
Sovietų Sąjungos ir visų kitų 
kraštų, net fašistinių, preky
bos ryšiai nebuvo ir nėra nu
traukti. Neigi demokratinės 
šalys yra nutraukusios tuos

ryšius. Sovietai siūlo demo
kratinėms šalims suvienytomis 
spėkomis pažeboti karo agre
sorius, bet, kaip žinote, tos ki
tos šalys kol kas su jų pasiū
lymais nesutinka.

2. Nežinome, apie kokius ly
derius jūs kalbate. Jeigu turi
te mintyje tik tuos, kurie su
darė liaudiečių valdžią, tai jie 
dabar randasi užsienyje 
(Francijoj, Meksikoj ir kitur). 
Bet jeigu kalbate apie visus, 
kurie vadovavo karui, tai. jų 
buvo šimtai ir daugelis jų, 
ypač komunistų, žuvo kare.

3. Šis klausimas yra labr 
negražus, stačiai piktas kla 
simas. Jo visai nesitikėjome 
d. Matačiūno. Juk negraž 
žydus vadinti “žydeliais.”- ta 
žmonių įžeidimas ir panieki
nimas. Argi mes, lietuviai, 
neįsižeistumėm, jeigu kas im
tų ir pravardžiuotų mus “lie
tuvio kais“ arba kitokiais pa
niekinimais? Įsižeistumėm, 
supyktumėm ir su tokiais žmo
nėmis nieko bendro neturėtu
mėm.

“Laisve“ nelieja nereikalin
gai ašarų už nieką. Kaip visus 
persekiojamus ir terorizuoja
mus žmones “Laisvė” nuošir
džiai gina ir užtaria, taip žy
dus, prieš kuriuos kruvinieji 
fašistai turi atkreipę savo 
pikčiausią ugnį. Tie patys su
tvėrimai, kurie čia Amerikoje 
skelbia anti-semitizmą, dantį 
griežia ir „ "ieš visus ateivius, 
kurių eilėse randasi ir lietu
viai. Ir jeigu Amerikoje. įsi
galės kruvinasis fašizmas, tai 
jis terorizuos ne tik žydus, 
bet ir ateivius abelnai. Labai 
gaila, kad tūli žmonės to ne
mato ir nesupranta.

4. Molotovo tikra pavardė 
yra Skrabin.

5. Klausimas taip suformu
luotas, jog atrodo, kad “Lais-

Anglijos majoras-gen. Simmons Shanghajaus mieste, Anglų koncesijoj, 
peržiūri Britanijos karius.

sulatą Pragoj ir visą dalyką iškėlė aikš
tėn. Paskui jis nusitarė grįžti Lenkijon, 
nepaisant pasėkų.

Vadinasi, p. Witos pasielgė labai gerai 
ir diplomatiškai. Jis sugavo Hitlerį klas- 
tuojant prieš Lenkiją. Jis parodė, jog 
Hitleris daro tą patį ir su kitais kraš
tais: bando papirkdinėti valdininkus ir 
atskirus veikėjus, daugiau įtakos turin

čius; bando daryti viską kaimyniniems 
kraštams sudemoralizuoti ir juos sunai
kinti.

Lenkijos valstiečių vadas pasitarnavo 
savo gimtinei, savo kraštui,z bet Lenki
jos reakcinė spauda, atakuodama jį, va
dindama “Hitlerio agentu,” tik drums
čia ramybę, tik gelbsti fašistams, — sa
viems ir Vokietijos.

v

ve“ gina fašistus ir jų. fondui 
aukas renka. Bet tai netiesa. 
“Laisvė“ kaip buvo, taip pasi
lieka nepermaldaujamas prie
šas visų fašistų.

Reikia atskirti Lietuvą nuo 
fašistų. “Laisvė” kovoja prieš 
fašistus, bet ji gynė ir gins 
Lietuvą ir jos nepriklausomy
bę. Mes fašistus skaitome 
Lietuvos priešais. Jie patys 
tai puikiai įrodė, viešpatau
dami Lietuvoje per dvyliką 
metų. Jiems viešpataujant iš
sižadėta Vilniaus, jiems vieš
pataujant - netekta Klaipėdos^.^

6. Brook lyne išeina “Laisf- 
vė,” “Tiesa,“ “Tėvynė,” “Vicl- 
nybė,” “Naujoji Gadynė“ ilr 
“Amerika;” ir trimėnesinils 
žurnalas “šviesa.” A

Chicagoje išeina “Vilnis, 
“Naujienos,” “Draugas“ iA 
“Sandara,” ir žurnalas “Vy-A 
tis.“ 1

So. Bostone — “Keleivis“ ir Vjį 
“Darbininkas.”

Clevelande — “Lietuvių ži-

HM

nios“ ir “Dirva.” 
Wilkes-Barre - 
Mahanoy City—'“Saulė? 
Worcesteryj — 

Lietuvis.”
Tiek jų mums tėra žinome 

Jeigu dar kur išeina koks nor 
vietinis lapelis, kuris 
save laikraščiu, mums 
ma.
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Pašto “Demokratizacijos” 
Šimtmetis

/ Rašo J. Baltrušaitis
Šį pavasarį suėjo šimtas 

metų, kaip įsteigtas pigusis 
laiškų siuntimas.

Tas įsteigimas turi dide
lę visuomenės judėjimo is
toriją. Tai įvyko Anglijoj. 
Vieno peno rata laiškui. Pe- 
nas-mažas: du ameriki
niai centai. Bet kiek kovos 
už jį buvo! Tiesa, kitose ša
lyse pigi laiško pašto rata 
įėjo beveik visai be sąjū
džio. Bet tai tik dėl to, kad 
baisiai didelis sąjūdis pir
ma buvo Anglijoje ir jis lai
mėjo’ tą didį pigumą. Tas 
parodo, kaip tarptautišku- 
mas veikia. Vienoj šalyje 
'sunkiai, nejaukiai įvykintas 
tautinis darbas įvyksta ki
tose šalyse visai 
lengvai, jaukiai, be 
visuomenės sudrebinimo. 
Tai sakoma, idėjos greitai 
platinasi. Nacionalistai, dė-
mėkitės! Kurie sakote: ne-1 laiškų, paskatinančių prie 
norime svetimų idėjų, už- • to darbo. Žmonės pradėjo 
sieninių “izmų” — dėmėki-| rašinėti peticijas į valdžią, 
tės 1 Jūsų tas posakis yra j į parlamentą. Pradėjo tver- 
svetimųjų demagogų! tis visokios draugijos įvyk-

Su pašto patarnavimo dymui tos reformos. Tuo 
pigumo idėja surištas isto- kartu prabilo vyriausias 
rinis asmuo Rowland Hill. ’ pašto viršininkas, lordas 
Jisai tą idėją jautė esant Lichfield, kad, girdi, tas su
pas milionus neturtingų manymas toks laukinis, 
žmonių. Jis pats buvo ne- toks svajotiškas, kokio aš 
turtingas. Ir jisai pradėjo iki šiol nebuvau nė girdėjęs, 
neatlaidžią pašto reformos nė skaitęs.
agitaciją. Jis buvo išjuo- Matomai minėtos draugi- 
kiamas, tuščiu svajotoju va-1 jos parėmė Hill’ą ir pini- 
dinamas. Valdininkai, poli-'gaiš. Gale metų jisai galė- 
tikieriai jo skelbimą vadino j0 išleisti antrą leidinį tos 
“laukine teorija.” Tačiau savo brošiūros. Ją išsiunti- 
vienas, kitas tų vadovų1 nėjo dar plačiau. Nusiuntė 
pradėjo tatai vadinti prak-1 įr parlamentui — lordų ir 
tišku dalyku. Neturtingi' atstovų namams. Lapkui ty- 
žmonės, kurių vaikai išsi- j e parlamentas paskyrė ko- 
skirstę po visą šalį darbų misiją ištyrimui, ar galima 
bejieškodami, norėtų susi- ( pašto siuntinių ratas suma- 
rašinėti, bet šilingą ar dau-. žinti.
giau mokėti už laišką bai-| Toj brošiūroje Hill rašė 
šiai sunku: uždarbiai toki,be sentimentų, rašė šaltu 
maži, beveik vos galima nuo ' protu ir šalies biznio išro- 
bado atsiginti. Bet in šitie, Ravimu. Tarp ko kito, jisai 
neturtingi žmonės Hill’o' pripažino, kad iš pradžios 
idėjoms nepritarė. Koks paštas gal ir neužsimokės 
politikierius pareiškia, kad pats savo įplaukomis, bet, 
paštas pigia kaina negalės esą, už tai padidės kitų de- 
pasilaikyti; valdžia turės iš partamentų įplaukos, nes 
kitų fondų jį palaikyti; ta- šalyje visas biznis dikčiai 
da mokesčiai pakils, o per pakils ir duos naujų mokes- 
tai prekės krautuvėse pa- čių valdžiai.
brangs ir t.t. Toks aiškini- ■ Gegužės mėnesyj 1839 m. 
mas išrodė teisingas, nors, nuvyko pas ministerių pir- 
ištikrųjų, netoli matantis. mininką, lordą Melbourną,

Hill buvo mokytojas. Jis (deputacija, kurioje buvo 150 
buvo ir išradėjas. Jaunas |parlamento narių ir kitų, ir 
būdamas “išrado” amžino. prašė priimti tą reformos 
judėjimo mašiną. Jis buvo , planą. Tarpe kalbėtojų bu- 
linksmo būdo ir beveik Vo Daniel O’Connell, kuris 
juokdarys. Kai jo mažą iškalbingai aiškino: 
dirbtuvę atlankė draugai, “Pamanykite, mano lorde,

Amerikos karo laivas “Pillsbury” Chinijos vandenyse, Swatow miesto prieplau
koj, kurią Japonai užgrobė; jie reikalavo kitų kraštų laivus ištrauktų bet 

Amerika atsisakė tai padaryti.

jisai parodė amžino judėji
mo mašiną ir sako: “Šia, tai 
yra mašina.” “Ar ji eina?” 
paklausė svečias. “Ne, ji 
neina; bet aš stosiu prieš 
visą pasaulį parodydamas, 
dėl ko ji neina!”

Tarpe tikrų vnedidelių jo 
išradimų buvo pagerinimas 
stenografijos. Jo išradimai 
mechanikoje, garo mašinų 
pagerinime; mieravimas ka
rietų greitumo, “svetimas 
laiškų,“sortavimas laiškų 
karietoje” (coach) ir t.t. 
prisidėjo nemažai prie “re- 
v o 1 iucionizavimo visuome
nės,” sako vienas istorikas.

Rowland Hill tikra kova 
už pašto reformą pradėjo 
1835 m. ir per penkerius 
metus jo nenuilstantis dar
bas atnešė vaisius. 1837 m.
jisai išleido knygelę “Post
office Reform.” Privatiškai 
ją išplatino. Susilaukė daug 

kad laiškas į Airiją ir at
sakymas į jį lėšuotų tūks
tančiams ir tūkstančiams 
mano biednų ir maloningų 
tautiečių daug daugiau, ne
gu penktą dalį jų savaitinio 
uždarbio. Jie yra per bied- 
ni atrasti kitus kelius, ir 
jeigu jūs uždarysite jiems 
paštą, ką jūs dabar ir da
rote, jūs uždarysite karštas 
širdis ir malonius jausmus 
nuo šeimynų, giminių ir 
draugų.”

“Kiti keliai” laiškams bu
vo tai privatiški ir bizniški. 
Žmonių vežėjai (karietos— 
“karetkos”) darydavo kon
kurenciją su valdžios paštu: 
veždavo laiškus. Tai buvo 
tas, ka šiandien vadintume 
“šmugeliu.” Vienoje karie
toje valdininkai, padarę 
krata, atrado maiša su 1110 
laišku. Bausmes tokiems 
karietų savininkams uždė
davo; bet tas šmugelio ne
sustabdydavo. Šie biznie
riai pigiau, negu valdžia, 
pristatydavo laiškus ir jie 
gerą biznį darydavo.

Minis terių pirmininkas 
Melbourne deputacijai davė 
vilties, prielankiai atsaky
damas. Po trijų savaičių 
Rowland Hill gavo valdžios 
pranešimą, kad “penny pos
tage is to be granted” — 
peno paštaženklię bus įves
tas. Liepos mėnesį valdžios 
iždinin. (chancellor of the 
exchequer) į savo budžetą 
įdėjo ir vieno peno pašto 
ženklo reikalą. Tuojaus bi- 
lius buvo įneštas į parla
mentą ir be didelių pasi
priešinimų vieno peno su
manymas tapo pašto nauju 
įstatymu.

Praktiškas prisirengimas 
ėjo nuosekliai ir sausio 10 
d. 1840 m. visuomenė gavo 
vieno peno paštaženklį.

■•i: * *

Ateinančiais metais Lon
done bus Filatelistų tarp
tautinė paroda ir suvažia
vimas. Jungtinių Valstijų 
Pašto Departmental jau 
rengiasi tame dalyvauti.

Reikia paminėti, kad re
formatorius Rowland Hill 
buvo laimingas po to, kai jo 
sumanymą priėmė. Jis jau 
nebuvo biednas. Jis gavo ir 
titulą “Sir” (Seras). Kuo
met kitos šalys priėmė tą 
“pigų” pašto sumanymą, tai 
jo garbė dar padidėjo; di
džiavosi tuomi ir tie anglai 
patriotai, kurie pirma Hill’ą 
vadino laukiniu ir pusgal
viu! Jo paminklai yra kelio
se vietose. V Jo biustas yra 
katedroje Westminster Ab
bey, kuri vieta reiškia au
giu panteoną. — tą, kas 
Amerikoj vadinama Hall of 
Fame, Washingtono mieste.

Hamtramck, Mich.
Fašistų Muštynės

Hamtramckas yra Detroito 
priemiestis ir apie 90% yra 
lenkų tautos apgyventas, apie 
80% tikinčių žmonių. Bet ga
lima pažymėti, kad veikimas 
už gyvenimo pagerinimą yra 
gana vieningas ir kovoja prieš 
reakciją bendrai su visų sro
viu žmonėmis.

Birželio 16 d. čion įvyko 
masinės prakalbos, rengė 
Hamtramck o People’s Lyga ir 
Workers Alliance (bedarbių 
organizacija) bendrai.

Tikslas buvo išaiškinti pi
liečiam, kodėl Hamtramcko 
miesto taryba nori uždėti dau
giau taksų ant savasčių, pu
sę miliono dolerių ($500,000) 
ir padėti 15 daugiau policistų 
ir 15 ugniagesių, o bedarbius 
atleidžia iš viešu darbu ir ne
duoda jokios pašalpos atleis
tiem. Piliečiai permato, kad 
jau dabar yra per daug poli
cijos Hamtramcke.

Prakalbas surengė darbinin
kų svetainėj, užkvietė visą 
miesto tarybą i prakalbas ir 
majorą Mr. Walter Kanar, 
kad atsakytų į piliečių klausi
mus. Į prakalbas atsilankė 
skaitlingos masės žmonių ir 
tik trys pažangesni miesto 
valdybos nariai, komisionieriai 
V. S. Sidlowski, G. Banish ir 
klarka Matulevicz.

Dar nepradėjus prakalbų, 
jau apie 40 jaunų mušeikų 
švaistėsi ir rėkavo prie svetai
nės durų ir šaukė, kad nie
kas neįeitų į svetainę. Bet 
žmonės ant to nekreipė do
mės. Prasidėjus prakalboms, 
dar daugiau kėlė lermą ir 
trukdė klausytojam prakalbas. 
Buvo pašaukta policija, bet iš
laukus virš valandą laiko, tik 
du policistai pasirodė, bet 
triukšmadariu nestabdė. Vė
liaus kalbėtojas pašaukė juos 
prie “steidžiaus” ir prašė, 
kad jie ką turį prieš šias pra
kalbas, pasakytu. Bet nė vie
nas bedrįso nieko sakyti, tik 
rėkė, kad dabartinis majoras 
Mr. Kanar yra geras ir nie
kas neturi teisės prieš tai kal
bėti. Buvo aišku, kad mušei
kos su įvairiais įnagiais buvo 
suorganizuoti p. Kanar.

Pradėjo Muštynes

Prakalbų klausytojam taip 
įgrįso tas triukšmadariu ler- 
mas, kad netekę kantrybės, 
sustojo žmonės ir triukšmada
riai prasišalino iš svetainės. 
Bet mušeikos jautėsi, kad jie 
neatliko savo bjauraus tikslo, 
tad šturmu susigrūdo j svetai
ne ir puolė tiesiai ant stei
džiaus ant prakalbų pirm. d. 
Pnie wskio.

Kolei žmonės sudarė pagel
bės būrį, keletas liko smar
kiai primuštu ir ligonbutin 
nuvežti gynėjai ir kalbėtojai. 
Nors ir mušeikos liko gerai 
“apdovanoti kumščiais,” bet 
prakalbų klausytojai nebuvo 
prisirengę su įnagiais, todėl 
mušeikos negavo taip skau- 
d aus smūgio.

Kada pasibaigė muštvnės, 
tada tik atvyko šeši policis- 
tai ne vežimu, bet su papras
tu automobiliu ir nė vieno mu
šeikos neareštavo, tik sužeis
tus nuvežė į ligoninę.

Prakalbu pirm. d. Pniews
kis liko daugiausia sudaužy
tas. kad net šešis stičius dėjo 
ant veido ir galvos.

Protesto Prakalbos

Keletas dienų vėliau, birže
lio 23 d., toj pat svetainėj 
Hamtramcko piliečiai (taksų 
mokėtojai) surengė protesto 
prakalbas. Į protesto prakal
bas suėjo dar daugiau žmonių 
ir kalbėjo visi pažangieji mie
sto tarybos nariai ir senato
rius 'Stanley Nowak, Chas. 
Diggs, Automobilių Unijos at
stovai ir Civil Rights Feder, 
pirm. kun. Bollens. Visi kalbė
tojai piktinosi tokiu Hamtfam- 
cko maj. pasielgimu ir konsil- 
manai pasakė,, kad prieš anos 

dienos prakalbas gavo pasar
gos telefoną, kad neitų į pra
kalbas, nes ten bus muštynės. 
Tas aiškiai rodė, kad Ham
tramcko reakcionieriai jau iš 
anksto žinojo, kad ten įvyks 
muštynės, nes turėjo iš anksto 
mušeikų gaują.

Į protesto prakalbas buvo 
atvežtas ir draugas Pniewskis 
iš ligoninės. Jis pasakė, kad 
sumušimas jį nė maž nenu- 
gązdino, bet dar daugiau jis 
kovos prieš reakciją ir už 
žmonių reikalus. Drg. Pniews- 
kį publiką pasitiko su dideliu 
entuziazmu ir apdovanojo gė
lių bukietu.

Nuo prakalbų pasiųsta pro
testo rezoliucija į Washingto- 
ną senatoriui Dr. Tenarowicz 
ir Mr. F. Murphy, kad nema
žintų WPA darbų lėšų ir pro
testas prieš kitus bilius, Wood
rum biliu ir tt.

Prakalbos baigėsi be jokių 
periškadų ir p. Kanar gavo 
didelę noqį nuo Hamtramcko 
piliečių ir bedarbių. Dabar 
miesto budžetas paliktas tas 
pats, kaip seniau buvo, nepa- 
keliant taksų ant savasčių ir 
tt. Daug galima atsiekti per 
žmonių susitarimą ir vienybę.

Pranešimų Kalendorius

Liepos 2, 3 ir 4 dd. įvyks 
Komunistų Partijos tarptauti
nis piknikas ant Camp Liber
ty. Bus gerų kalbėtojų ir an
tradienį bus specialiai lietuvių 
gaminamas maistas ir gėrimai. 
Pradžia nuo 10 vai. ryte kas 
dieną. Įžanga 15c. Parkas 
randasi ant 12-mylios ir Hal- 
sted Rd.

Liepos 2 d. Lietuvių Moterų 
Draugiško Kliubo piknikas 
Poviliuko farmoj ant 16 my
lios. Bus gero maisto ir gė
rimų. Pradžia nuo 12 vai. po 
pietų, šokiai nuo 3 vai.

Liepos 2 d. LDS abiejų kuo
pų susirinkimai nuo 10 vai. 
ryte. Dabar eina vajus LDS 
naujų narių gavimui, ir gali
ma įstoti be įstojimo mokes- 
ties, naudokitės proga.

Liepos 3 d. Civil Rights Fe
deracijos susirinkimas 51 
Sproat St., 8 vai. vakare.

Tik 4 savaitės liko iki spau
dos pikniko, kuris įvyks ant 
Capitol Park, liepos 23 d. 
Klauskite tikietų pas org. na
rius.

Darbai Mažėja
Per praėjusią savaitę liko 

atleista iš darbų tūkstančiai 
žmonių. Bet ne po ilgam praė
dęs dirbti naujos mados au
tomobilius 1940 metams. Dau- 
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gelis darbininkų apie pradžią' 
rugpjūčio mėnesio pradės 
grįžti į darbą. O dabar, jei
gu bus ką valgyti, galima 
švęsti vakacijas ant žolės po 
medžiais.

Skaudžiai nusis k u n d ž i a 
WPA darbininkai netekę dar
bų, nė pašalpos. Tai skaudžiai 
reakcionieriai kankina darbi
ninkus. Manau, kad darbinin
kai mokės atsilyginti tiem po
nam laike rinkimų-balsavimų.
Netikėk prižadam, bet atiduok 
baisa už savo klasės žmones, 
tad žinosi, su kuo\turi reikalą.

Alvinas.

NAZIŲ LAIVYNO OFI- 
CIERIAI DANZIGE

Danzig. — Vienas Vokie
tijos laivyno admirolas, še
ši oficieriai ir desčtkai jū
rininkų su orkestru čia da
lyvavo atidengime pamink
lo Danzigo jūrininkams, ku
rie žuvo pasauliniame kare, 
kaip nariai Vokietijos lai
vyno.

Danzigo n a z i ų vadas 
Langfuhr savo kalboj iš
reiškė viltį, jog “kada se
kantį kartą jūs čia atsilan
kysite, tai jau nebus rube- 
žiaus tarp Danzigo ir Vo
kietijos” (vadinasi, jis bū
siąs prijungtas Vokietijai.)
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Cleveland, Ohio
Piknikas per Tris Dienas!

Suvienytų Clevelando Dar
bininkų Piknikas tęsis per tris 
dienas — liepos 2, 3, 4, prie 
Hillside- Grove, Seven Hills 
Village. Važiuojant mašina 
Broadview iki Hillside Rd. 
imkite W 25th Broadview gat- 
vekarį iki Brookpark Rd. Bu- 
sas už dyką nuo Brookpark 
Rd. į šį didelį ir įdomų pikni
ką. Įžangos tik 10c. Vaikučiai 
už dyką.

Ten visko bus, ko tik jūsų 
širdis trokšta. Prie geros or- 
kestros bus šokiai kasdien. 
Bus gerų valgių ir visokių 
skanių gėrimų. Daugelis vi
sokių baikų. Kontestai su 
praizais kiekvieną dieną.

Dabar tik paklausykite:
Nedėlioj — liepos 2, boksi

ninkų 8 štarkios poros 
1 (bouts). Art Green, pasižy
mėjęs negras, punęiuosis su 
Gus Molner, kietai kumščiuo
jantis, lengva-sunkus kumšti
ninkas. Paul Minnich, auksi
nis kumštininkas, su Arnold 
Pokie; ir 6 kiti šaunūs ir juo
kingi faitai-kumštininkavimai.

Ten tų baikų, juokų bus 
tiek ir tiek įvalias. Taip pat 
bus ir sporto programa.

Panedėlyj — liepos 3-čią: 
“Campfire Singing, “Moonlite 
Dancing.”

Antradienyje—“4th of Ju
ly”, šioj prakilnioj šventėj, 
bus kūdikių sveikatos kontes- 
tas, ir “Immigrants All-Ame
ricans All” chorai.

Yra pardavinėjama šio pik
niko tikietai su laimėjimais,— 
nusipirkite iš anksto, ateikite 
ir laimėsite $150 “in cash” 
dovanas.

Tai visi lietuviai atvažiuoki
te ir pasilinksminkite šiame 
Didžiuliame Darbininkų Pik
nike per šias geros valios, gar
bingas. Nepriklausomybės De
mokratiškas šventes.

M. Valentą.

I

Detroito Žinios
Svarbios Paskaitos su 

Dainom)
Penktadienį, birželio 30 d., 

8 vai. vakare, Lietuvių Svetai
nėj, 25-tos ir W. Vernor High
way, įvyks žingeidžios paskai
tos apie Lietuvą. Skaitys žur
nalistas Juozas Jurginis, ku
ris yra neseniai atvykęs iš 
Lietuvos ir dabar lankos Ame
rikoj po lietuvių kolonijas. Tai 
bus proga Detroito lietuviams 
išgirsti gyvu žodžiu apie Lie
tuvoj įvykius paskutiniame 
laikotarpyje.

Todėl nepraleiskite šios pro
gos, jeigu norit sužinoti tei
singai apie mūsų brolių lietu
vių padėtį, gyvenančių Lietu
voj. Dalyvaukit penktadienio ' 
vakare Lietuvių svetainėje.

Taipgi Detroito Aido Cho
ras išpildys programą su nau
jausiom lietuviškom dainom, 
po vadovyste Walterio Gugo. 
Rengia LLD 52 kuopa. Įžanga 
visiems veltui.

Kviečia Rengimo Kom.

Pranešimų Kalendorius
Liepos 2-3-4 dienomis įvyks 

Komunistų Partijos tarptau- 
tiškas piknikas ant Camp Li- i 
berty. Bus gera programa, 1 
taipgi bus žymių kalbėtojų.' 
Lietuviai yra kviečiami daly

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 {.namus

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

Šypsenos
Visa Įtikinamas Dalykas
Teisėjas: — Kaip Tamsta 

gali įrodyti, kad važiavai 
motociklu ne per greitai?

Kaltinamasis: — Pone 
teisėjau, su manim kartu 
važiavo mano žmona ir mu
du važiavom pas uošvę.

Priežastis
—Ką, jūs jau išsiskyrėt?
—Taip, dėl tarnaitės.
—Na, na, žiūrėk koks 

pasileidėlis.
—V i s a i ne pasileidėlis: 

tikroji priežastis buvo ta, 
kad tarnaitė mano žmoną 
kvaila avim pavadino.

—Bet nesuprantu, ką čia 
bendra turi su skyrimusi?

—Matot, aš tarnaitei 
įrašiau į rekomendacinę 
knygutę: “Teisinga ir sąži
ninga.”

Baisus Sapnas
—Aš sapnavau baisų sap

ną,—p a s a k o ja Snaudžius 
savo bičiuliui Miegiui,—pa
manyk, man prisisapnavo,, 
kad mano uošvė susižeidė 
per automobilio nelaimę ir 
nebegalėjo pas mus lanky
tis. Ar tai ne šiurpulinga?

—Na, tai ką, — guodžia 
jį Miegius,— juk tai buvo 
tik sapnas.

—Tai ir yra šiurpu, kad 
tik sapno būta,—priduria 
Snaudžius.

(Surankiota)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
V. č., Haverhill, Mass.— 

Atleisite, kad jūsų korespon
dencijos negalėsime sunaudo
ti. Priežastis tame, kad „ jos 
nepajėgiame įskaityti. Daugy
bės žodžių visai nesupranta
me. Gi pilnai nesuprasdami 
rašto, bijome taisyti, nes ga
lime jūsų mintis iškraipyti.

vauti, o bus gardžių lietuviš
kų valgių. Įžangos tikietas 15 
centų.

Nedėlioj, liepos 9 d., fivyks 
išvažiavimas laivu ant Put-in- 
Bay. šis išvažiavimas yra ren
giamas visų Detroito progre
syvių organizacijų. Todėl ge
ra proga ims sueiti į pažintį 
su Detroito ir apylinkės lietu
viais.

Įžanga į abi puses $1. Jau
nuoliams nuo 5 iki 15 metų 
50c į abi puses.

Laivas išeis nuo Pirmo Stry- 
to Detroite, 10:00 vai. ryte.

B—kas.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODfcS IR ALAUS
91-98 Warwick St., Newark, N. J.
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AUŠRA VAKARUOSE
(Bruožai iš Franci jos Revoliucijos)

®------------------------------------------Valstiečio Sūnus ——------------------------------------0
(VI—1—39) 1 (25)

(Tąsa)

—Piliečiai ir teisėjai! Kelios dienos 
atgal jūs išnešėte savo sprendimą bu
vusiai karalienei Marei Antoinette!, žmo
nai paskutinio tirono Franci jo j. Dabar 
turėsite duoti sprendimą buvusiai mei
lužei pirmesnio despoto. Jūs matote 
prieš save Paryžiaus Messaliną, šių lai
kų Laisą, kuri pagarsėjo ištvirkusiu gy
venimu. Jūs matote prieš save moterį, 
kuri vardan ištvirkusio gyvenimo buvo 
sugulovė despoto, kuri išvien su juo nai
kino šalies turtą ir žemino Franci jos 
vardą..

Bet ne jos ištvirkęs ir palaidas prosti
tutės gyvenimas turi atkreipti jūsų aty- 
dą, nors liaudis dar ir dabar jos viešpa
tavimo laikus prisimena ir lieja ašaras. 
Šioji Messalina, nusmukus nuo karališ
kos aukštybės, kur ji buvo iškilus ačiū 
paleistuvystei, revoliucijos gadynėj susi
dėjo su Franci jos respublikos priešais, ji 
suokalbiavo prieš mūsų liaudies laisvę, 
prieš liaudies valią! štai kas turi at
kreipti jūsų atydą!

Teismo eigoje jūs jau girdėjote fak
tus, kurie neginčijamai įrodė jos aktyvų 
veikimą ir susirišimą su Francijos prie
šais. Manau, kad niekados jums nebuvo 
svarbesnis klausimas išspręsti, kaip šis, 
nes jis iki tam tikro laipsnio atskleidė 
Anglijos ir kitų karalysčių suokalbį 
prieš Franci ją.

Žemai nupuolusi ypata, kuri žinoma,
kaipo grafienė Diu Barry, yra viena iš 
suokalbininkių prieš mūsų laisvę, gero
vę ir teisybę! Štai, jūs matote tą liau
dies priešą!

Reikia pasakyti, kad Diu Barry ir po 
revoliucijos galėjo laimingai ir turtingai 
gyventi, naudotis tais turtais, kuriuos 
ji gavo palaidai ir ištvirkusiai gyvenda
ma, gyventi mūsų laisvoje Francijoje. 
Mūsų respublika buvo pasirengus už
miršti jos senas skriaudas, kaip ir ka
raliaus despoto. Bet ji nenorėjo taip gy
venti. Jos akyse Francijos liaudies lais
vė — buvo prasikaltimas. Jai norėjosi 
vergijos ir matyti francūzus vergais, ji 
norėjo, kad Francijos liaudis ir vėl sto
vėtų ant kelių prieš karalių despotą, po
nus ir kitus pavergėjus! Kas tik yra 
gero, švaraus, laisvo, švento ir gražaus, 
teisingo ir didelio, tai šiai ypatai buvo 
baisu! Ji norėjo, kad Francijos liaudis 
tą viską netektų, kad vėl grąžinti seną 
despotų viešpatavimą ir tam tikslui susi
dėjo su liaudies priešais, su Francijos 
respublikos priešais!

Diu Barry žinojo, ką ji darė, kam 
tarnauja, prieš ką eina. Ji visokiais bū
dais apgavinėjo mūsų pasienio sargus, 
pro juos praeidavo ir nuvykus į Lon
doną suokalbiavo su Francijos priešais. 
Todėl, gerbiamieji teisėjai, lai bus jūsų 

į sprendimas teisingas, vaduojantis Fran- 
Iei jos liaudies gerove, laisve, brolybe ir 
? teisingumu!—

Po Diumos kalbos teisėjai apleido bu- 
. tą. Jie tarėsi trumpai ir atnešė sprendi
mą, kad Diu Barry bėgyje 24 valandų 

, turi būti nubausta mirčia. Jos šalies iš- 
įdavikiški darbai pilniausiai įrodyti.

Diu Barry aklai buvo atsidavus Fran- 
įcijos karalių sostui, nors ji kilo iš bied- 
Įnųjų. Iš karto teisme ji gynėsi, teisinosi, 
kad nieko su suokalbininkais neturėjo. 
Bet vėliau, kada pamatė, kad taip išsi
sukti negali, tai nusiminė, kaip ir visi 
išdavikai tokiuose atsitikimuose, ir iš
davė suokalbininkus, Francijos Revoliu
cijos priešus. Franci joj jie buvo sugau
dyti, bet daug jų gyveno užsienyje, po 
svetimų karalių kareivių globa. Vienok 
teismas negalėjo jai dovanoti. Ji turėjo 
mirti. Kada ją vedė iš teismo, tai ji puo
lė ant kelių ir pradėjo šaukti:

—Už ką norite mane užmušti? Juk 
aš liaudies duktė!

—Bloga “liaudies” duktė, bloga,—ta
rė teisėjas. * * *

Paryžiaus gatvės buvo pilnos žmonių, 
kuriomis vežė Diu Barry prie giliotinos. 
Francijos liaudis buvo rūsti linkui jos, 
ne dėl jos palaido gyvenimo, bet už tai, 
kad ji susidėjo su respublikos ir Fran- 

ei jos priešais.
—Mirtis išdavikei!
—Mirtis Anglijos šnipei!
Šaukė minia. Bet Diu Barry vargiai 

tą girdėjo. Ji taip nupuolė dvasioj, įpuo
lė į nusiminimą, kad pati negalėjo užeiti 
ant ešafoto. Jai pagelbėjo. Kada ji pa
matė giljotiną, suprato, kad mirtis neiš
vengiama, tai puolė ant grindų šaukda
ma : . 1 '

—Gelbėkite!... Gelbėkite! v
Trenkė giliotinos kirvio smūgis. Nu

sirito galva, kurią viešpataujanti klasė 
garbino, kaip kokią viršgamtišką, kaip 
kokią dievaitės grožybę. ,

Taip baigė gyvenimą Janina, kurią iš 
drabužių siuvimo krautuvės išviliojo gy
vojo tavoro agentė, teikdama jai dova
nas, siūlydama laimingą, smagų ir gra
žų gyvenimą.

Supuvęs dorinis Francijos karaliaus 
šeimos gyvenimas, išgverus viešpatau
jančios klasės aplinkuma, iškėlė ją į ka
raliaus sugulovę. Revoliucijos perkūnai 
buvo baisūs ne vien karaliams, bet ir jai, 
kuri savo asmens gerovę statė aukščiau 
už liaudies gerovę;* * *

Su Daina už Laisvę
Skaitytojas žino, kas atsitiko Ispani

joj, kada tos šalies liaudis nuvertė kara
liaus valdžią ir 1936 metais išrinko liau
dies valdžią. Ant Ispanijos užpuolė Ita
lijos, Vokietijos ir Portugalijos fašistai. 
Degino miestus, žudė moteris, senelius ir 
vaikus! Vokiečių nazių karo laivai bom
bardavo Almeriją. Vokiečių ir Italų ka
ro laivai ir orlaiviai skandino Ispanijos 
laivus ir laivus kitų šalių, kurios bandė 
šį-tą atvežti Ispanijai. Veik tris metus 
fašistai žudė Ispanijos žmones, vien tik 
todėl, kad jie išdrįso išsirinkti savo val
džią! O demokratinis pasaulis ne tik ne
užstojo už Ispaniją, bet faktiškai padėjo 
užpuolikams. Anglija ir Francija tiesiai 
rėmė fašistų intervenciją.

Dar buvo aiškesnis atsitikimas, kada 
1917 metais Rusijos liaudis nuvertė ca
rizmą, o tų pat metų rudenį nugalėjo 
buržuazijos ir dvarponių valdžią ir įkū
rė Sovietus, panaikino stambią privati
nę nuosavybę, pradėjo budavoti socialis
tinę tvarką. Tiesiai pasiuto kapitalisti
nis pasaulis! Ant Sovietų užpuolė Vo
kietija, Austrija, Bulgarija, Turkija. Gi 
šioms pralaimėjus karą, Japonija, Fran
cija, Anglija, Italija, Graikija, Čekai ir 
nedėkingos buržuazinės valdžios Lenki
jos, Estijos, Finijos, Latvijos ir Lietu
vos, kurios tik dėka rusų revoliucijai at
gavo savo tautinę laisvę. Per keturis.me
tus iš visų pusių imperialistai ir rusai 
kontr-revoliucionięriai puolė Sovietus! 
Degino miestus, tūkstančiais šaudė dar
bininkus, valstiečius ir jų moteris! Ir' 
visa tai atsitiko tik todėl, kad Rusijos 
liaudis nenorėjo toliau vilkti caro, ponų 
ir kapitalistų jungą, kad ji pati panorėjo 
savaip tvarkyti reikalus. Ir tik tada ga
vo tam teisę, kada Raudonoji Armija 
nugalėjo visus kontr-revoliucionierius, 
išvijo juos, suvarė į jūras, o socialistinės 
tėvynės sargybon pastatė galingą, neį
veikiamą Raudonąją Armiją, Raudoną
jį Jūrų Laivyną ir Stipriausi Orlaivyną, 
kada išvystė galingą apsigynimo indus
triją, kada pasidarė jėga, su kuria pri
versti priešai skaitytis. Ir tai atsitiko 
mūsų gadynėj, civilizuotame pasaulyje.

. * * --r

Dabar persistatykime sau pasaulio 
padėtį, kokia ji buvo 150 metij atgal, ka
da pasaulyj viešpatavo, nesuvaržoma ka
ralių ir Romos popiežiaus galia. Kada 
kiekvienas karalius skelbėsi, kad jo val
džia yra Dievo pastatyta, kad viską Jis 
daro “iš Dievo malonės.” Karaliai buvo 
susirišę vienas su kitu giminystės ry
šiais. Rusijos, Prūsijos, Vokietijos, Aus
trijos, Anglijos, Ispanijos, Vengrijos, 
Saksonijos ir kiti giminiavosi. Karaliai 
ir visoki kunigaikščiai vesdavo tik kitų 
karalių ir kunigaikščių' seseris, prince- 
sas, grafienes ir baronesas. Kunigijos 
vadai - kardinolai, pralotai, džiakonai ir 
kiti taip pat kilę iš stambių viešpatau
jančios klasės giminių. Armijoj genero
lais ir oficieriais buvo ne kas kiti, kaip 

stambūs feodalai ir grafai, princai ir 
baronai. Baudžiauninkai, valstiečiai, 
darbininkai, smulki buržuazija—nepri- 
leidžiama prie valdžios vietų ir kitų at- 
sakomingų įstaigų. Armijoj jie sudarė 
tik paprastus karius!

Ąbelnai viešpatavo feodalizmo—baž
nyčios priespaudos gadynė. Kunigaikš
čiai, grafai, baronai, kardinolai, pralo
tai, kunigai, vyskupai ir kiti valdė di
džiausius žemes plotus. Jie turėjo pilis, 
dvarus ir savo ginkluotas jėgas. Tai ma
žesni karaliukai, kurie ir karaliui armi
ją sudarydavo. Todėl, kiekvienoj dides
nėj karalystėj dar buvo šimtai ir tūks
tančiai atskirų karaliukų ir valdonų.

Viešpataujančią klasę sudarė kara

Cleveland© Kronika
Del Aukų Rinkimo Lietuvos 
Draugams Švietimo Darbui
Dabar yra tokia padėtis, 

kad Lietuvos draugams reika
linga finansinė parama, idant 
sėkmingai tęsti švietimo dar
bą dėl išlaikymo savo tautos 
nepriklausomybės.
1 Tik keletas dienų atgal mes 
matėm “Laisvėj” ir “Vilnyje” 
atsišaukimą Lietuvių Komu
nistų Centro Biuro sekreto
riaus draugo A. Bimbos pa
remti finansiniai Lietuvos Ko
munistų Partijos draugus da
bar tuo svarbiu momentu.

Tame pačiam atsišaukime 
draugas A. Bimba ragina 
grąžinti aukų rinkimo blankas 
ir surinktas aukas Komunistų 
Centro Biurui, iš čia bus au
kos siunčiamos Lietuvos drau
gams. Kiek Centro Biuras rin

kimui blankų prisiuntė į 
Clevelandą, man neteko ma
tyti tų blankų. Nesimatė, kad 
kuris nors iš mūsų draugų bū
tų rinkęs aukas šiam svarbiam 
tikslui. Jei C. B. dar nesiuntė 
viršminėtų blankų į mūsų ko
loniją, būtų gerai, kad pri- 
siųstumėt. Mūsų žmonės taip 
pat prisidės paremdami savo 
centais Lietuvos draugus.

Labai Ačiū Draugams

Būnant man ligoninėj, drau
gai sudėjo kiek pinigų, nupir
ko dovaną ir 80 centų “cash” 
pridavė. Vardai tų draugų, 
kurie aukavo: Dr. L N. Siman, 
J. Bagužis, J. Mažeika, J. 
Stripeika, M. Valentą, V. Kar
mų z a, J. Vasiliauskas. Dova
ną ir pinigus pridavė d. M. 
Valentą. Po kiek kuris iš tų

Pasaulinė Paroda Jūsų Namuose

Dienraštis “Laisvė” išleis New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto

ALBUMO KAINA TIK 25c

LAISVE

Kurie užsisakysite tik po vieną knygą už 25c, mokestį 
galite prisiusi Jungt. Valst. pašto ženkleliais—stamps

Knyga yra gražiais trijų spalvų viršais, paruošta namų knygynui. Gilus šaltinis infor 
macijų apie stebuklingai naujus išradimus bei įrengimus Pasaulinėje Parodoje.

Platintojams, kurie ims ne mažiau 25 knygų, duodama po 15c. Kurie kartu su užsa
kymais prisius ir mokestį, nerokuosime persiuntimo kaštų. Tad naudokitės proga, 

pirkite “cash” ir tuojau siųskite užsakymus. Siųsdami užsakymus adresuokite:

Albumas Bus Gatavas Viduryje Liepos Menesio

Jame bus daug inlormacijinių raštų apie New Yorko miestą ir apie Pasaulinę 
Parodą. Todėl ta knyga bus kelrodis tiems, kurie lankys Parodą ir bus 
Pasaulinė Paroda namuose tiems, kurie neturės progos Parodos, atlankyti.

12 colių ilgio. Arba ta knyg 

skelbimas.

liaus giminė, grafai, baronai, vyskupai, 
pralotai, kunigai, ponai ir visokį kiti— 
tituluoti žmonės. O virš jų visų stovėjo 
despotiška neribota karališka galia. Gi 
visa išnaudojimo sistema laikėsi ant 
baudžiauninkų, valstiečių, amatninkų ir 
užgemstančios buržuazijos pečių. Darbo 
žmonės buvo darbo gyvulių padėtyj. 
Jokių teisių neturėjo, niekam negalėjo 
pasiskųsti. Žinoma, valdančioji klasė 
Dievo prisakymais ir ginklais stengėsi 
išlaikyti tą tvarką, nes jai labai ji pati
ko. Bet žemesnieji sluoksniai — buržu
azija, darbininkai, valstiečiai, baudžiau
ninkai negalėjo ją pakęsti, jie kovojo 
prieš ją.

(Bus daugiau)

WILKES BARRE, PA
Dienraščio “Laisvės” Metinis 
Piknikas Jau Čia Pat. Ar 
Visos Kolonijos Esat Pilnai 

Pasirengusios šiai 
Metinei Iškilmei?

draugų savo centų pridėjo, 
man nepridavė surašo, o tik 
abelną sumą.

Taigi, dar sykį ačiuoju 
tiems draugams. Taip pat šir
dingai ačiū visiems drau
gams, kurie tik atlankėt ma
ne būnant ligoninėj.

J. A. V.

Nuo Red. Pasiteiravę, paty
rėme, kad aukų rinkimo blan
kų pasiųsta lietuvių komunis
tų kuopos ir Literatūros Drau
gijos kuopos sekretoriams. 
Komunistų kuopai blankos pa
siųstos jau senokai.

Labai negerai, kad tų blan
kų jie tuojau nepaskleidė tar
pe draugų. Tuojau turėtų pa
daryti. Iš tiesų reikalas labai 
svarbus. Juk draugus nereikė
tų raginti keliais atvejais prie 

’tokio prakilnaus darbo. Lai 
tuojau šiuomi reikalu susirūpi
na visi komunistai ir simpati- 
kai.

Čia reikia atkreipt atydą į 
automobilistus, kad turėtu
mėt juos pilniausioj tvarkoj, 
kaip didelius, taip ir mažus, 
ir pilnus piknikantų, kaip iš 
toli, taip ir iš arti. \

i čia bus labai didelis pa- 
žmonys, nes čia suvažiuos iš 
plačios apylinkės lietuvių ir 
lietuvaičių, su kuriais mum ne- 
visada galima sueiti. Čia mes 
turėsim progą su jais smagiai 
dieną praleisti. Taipgi pats 
piknikas nebus nuobodus nes 
turėsim programą ir visokių 
juokų, kai kuriems teks ir do
vanas laimėt. e

Bus gera muzika šokiams, 
taipgi mūsų apskričio valdy
bos darbščios draugės bus pil
nai prisirengusios pasitikti 
svečius su visokiais valgiais, o 
vyrai su kitomis reikmenimis.

Piknikas prasidės 11 vai. 
iš ryto ir trauksis ligi vėlybo 
vakaro.

Valley View parkas labai 
lengva rast, nes iš visur arti, 
iš Scrantono netoliausia, iš 
Wilkes-Barre daug arčiau, o iš i 
Pittstono visai arti. Ir keliai! 
visur geri. ||

Todėl liepos 16-tą dieną laiw 
visi keliai veda j Valley View! 
parką, Inkerman, Pa. J. T. V. Y - <



Ketvirtad., Birž. 29, 1939 LAISVE Penktas puslapis
—------------------------------------------------------------------------- ■- ................ -..... ...... ........ ................................ .......-=====——— —.........................-..  .. ...... ........==a

Du Dideli Laisvės Piknikai
K

Brooklyn, N. Y., July 2nd
Šį sekmadienį 2 (L liepos dienraščio 

“Laisves” piknikas bus

KLAŠČIAUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth
Netoli nuo Pasaulinės Parodos. Važiuojant iš Parodos j “Laisvės” 
pikniką, reikia klaustis kelio j Maspeth. O atvažiavę j Maspeth, 

klauskitės Clinton Park, Betts Ave.

t
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j Dvi Orkestrus Gros Šokiams j 
i Piknikas prasidės 10 vai. ryto, muzika nuo 2-ros vai. po pietų, Į 
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Pinigines Dovanos Prie įžangos

Šią ja dovanų proga pasinaudos lik lie, kurie iš ank
sto pirks įžangos bilietus. Įžanga 40 centų

Keturi Chorai Dalyvaus Programoje
Sietyno Choras iš Newark, N. .1., vadovaujamas B. Šalinaitės. Ban
gos Choras iš Elizabeth, N. J., vadovaujamas A. Klimaitės. Pirmyn 
Choras iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas G. Kazakevičiaus ir Aido

Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas A. Žilinskaitės.
Bus daug svečių iš kitų miestų. Tai puiki proga įsigyt naujų pažinčių

Jei ir lytų, piknikas vis liek įvyks, nes Klašciaus Parke 
yra puiki sale, kur telpa apie 2,500 žmonių

Maynard, Mass., July 4
Šį antradienį 4 d. liepos, dienraščio 

“Laisves” piknikas bus

VOSE PAVILION PARK
Piknikas prasidės 10 valandą ryto; muzika šokiams 
nuo 2 vai. po piety. Programas 3 vai. po piety.

-------- , I--------

$200 Bus Išdalinta Dovanomis
Pirma Dovana $50

Tos stambios piniginės dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto.
Būkite šiame piknike ir pasinaudokite dovanų proga.

Massachusetts Lietuvių Choras iš 200 Balsų 
Šis choras dainuos Amerikos Himnų, vad. I. Jermalavičiutei. Lietu
vos Himnų, vad. Mažeikaitei, Gardnerio Choro mokytojai. “Jeigu 
Karas Kiltų Rytoj,” vad. B. Petruškevičiaus, Lowell’io Choro moky
tojaus. Taipgi dainuos Laisvės Vyrų Choras, iš So. Bostono, vado

vaujant M. K. Boliui.

Ensemble “Aidbalsiai,” iš Brooklyn, N. Y.
Tikrai šio pikniko programoj dalyvauja Ensemblis “Aidbalsiai” iš Brooklyn©, vad. B. 

šalinaitės, susidedantis iš 10-ties asmenų. Tai grupe puikiai išsilavinusių dainininkų

Prakalbas sakys A. BIMBA, “Laisves” redaktorius 
M. J. WIDMAN, Naujos Anglijos CIO Direktorius

-----------» e-----------

Bert Orris Orkestrą iš Brockton
Gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius

Šis “Laisves’’7 piknikas bus filmuojamas ir rodomas 
kituose miestuose.

Šie du piknikai yra labai svarbus dalykas dienraščiui “Laisvei.” Jų pasisekimas moraliai ir materialiai 
reikš tai, kad pažangioji Amerikos lietuvių visuomene brangina apšvietę, remia savo spaudą. Todėl visus 
apšvietę branginančius žmones kviečiame dalyvauti šiuose piknikuose ir prašome darbuotis, kad kuo plates
nes mases žmoniy dalyvautų šiose didėlėse mūšy spaudos iškilmėse “Laisves” Administracija
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WORCESTER, MASS

J. M. L.
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Lawrence, Mass Garsinkite savo biznį dien

PASAULINĘ PARODĄ

Valilionis ir Marcinkevičiusm r^l-

Saviai n kai

bet

o

Lawrence, Mass

raportą

dar pirmas toks

šia-
B(■}

Svarbi Naujiena Visiems

piknikan važiuokite

Ka-
Au-

pra- 
kre-

dar bus išmokėta 
dolerių, prie įžan- 

kaipo dovanos.

Čia, g-erbiami platintojai į- 
žangos tikietukų (į “Laisvės” 
pikniką, pasistengkit 'laiku su
grąžinti d. Jančiui, kad jam

pasek- 
darbe, 

darbais

ja- 
bet.

bus 
vie-
va-

Si knyga yra ir “Laisvės” knygyne.

ir pas 
Olympia 

reikalinga 
esant, ga- 
laiku pri-

$24.50, dabar $18.50
$21.50, dabar $16,50
$19.50, dabar $14.50 

siūtų, jrokuojant mėlynus (blue .
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visi žrnom, “Laisvės” 
piknikas įvyksta 4 d. 
Maynard’e. Tai daug

voja visais būdais, kad šį 
skaudulį iš visuomenės praša
linus ant visados!

nuvažiavę Cam-
Ten draugai šį

nereikėtų jūsų jieškoti ir kad 
tikietai būtų sudėti dėl trau
kimo.

Iki pasimatymo “Laisvės” 
piknike.

‘Laisves’’ Piknikas, Jurginio 
Prakalbos, ir iš LLD 11 Kp.

Susirinkimo

Vasarinis Išpardavimas
pas

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

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

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

Pirmiau Apkainuoti Siūtai

šeštas puslapis

Bostono ir Apielinkės Žinios

lei-
ap-

Jie Tą Įgijo per Kovą

Birželio 18 d. Bostono ne- 
dėlinis 
Sovietų Sąjungos 
žemlapį. 
są šalį ir 
ga arba 
šaltiniai.
eitais metais Sovietai pirko 
mašinų iš Amerikos už $65,- 
000,000. Sako, kad rusai pen
kis sykius daugiau perka kny
gas, negu Čia Amerikos žmo-

ka-
ar-

likusius van-

Velionis Balčiūnas

Apie 30 metų tam atgal, 
apleido Nedzingę-Trakus pasi
turinčio ūkininko neaugalotas 
sūnus vardu Jonas Balčiūnas. 
Kaip visi, taip ir Jonas atvy
ko j šią šalį laimės jieškoti. 
Jonas iš amato buvo siuvėjas. 
Kaip tokiam, nesunku buvo 
gauti darbą ir kvėpuoti lais
va atmosfera.

Kiek susitvarkęs čionai, Jo
nas pradėjo svajoti apie šei
myninį gyvenimą; žinoma, su
sirado sau ir draugę, kuri da
vė Jonui prižadą, kad ji da
linsis su juo gyvenimo links
mybėmis ir “kartybėmis.”

Pradedant gyventi, iš sykio 
Jonui gerai sekėsi; amatą mo
kant, centų nestokavo, prie 
tam, Jonas buvo gana taupus. 
Laikui bėgant, sugyveno du 
sūnus ir dvi dukteris, kuriuos 
pramoksimo nevisai siaurai.

Vėliaus jis pradėjo ir 
mais mainikauti, kurie 
nemažai davė pelno, kad 
ną namą pirkdamas įnešė 
20 tūkstančių. Berods šis 
mas buvo Jono paskutinis,
namas, kuris jį nubankrūtavo. 
Tas 
Tas 
ant 
kai

na- 
irgi 
vie- 
net 
na- 
Tai

tis, tai ji pareiškė, kad ji ir 
dabar dalyvaus ir veiks tarpe 
lietuvių. Tai linksma girdėti.
Vėlinu jaunavedžiam geriau

sio pasisekimo šeimyniniam 
gyvenime. S. Penkauskas.

čiūtė su italų kilmės vaikinu. 
Iš profesijos jos vyras yra mu
zikantas, grajina simfonijos 
orkestroj Bostone. Draugė 
Markevičiūtė gabi pianistė, 
tai ir vyrą gavo gabų muzi
kantą. { 1

Markevičiūtė darbuojasi tar- i
pe lietuvių. Teko su ja kalbė- raštyje “Laisvėje

namas išardė jo šeimyną, 
namas užnėrė virvę jam 
kaklo, nuo kurios tragiš- 
Jonas žuvo!

Namą praradus, pirmiausia 
jį apleido jo gyvenimo “drau
gė,” o vėliaus ir visi vaikai, 
kuriuos jis taip mylėjo ir no
rėjo palaikyti prie savęs. Vis
ką praradęs, o labiausia savo 
gyvenimo draugę, jis pradėjo 
krimstis ir neapsakomai rūpin
tis savo likimu, ir ne sykį yra 
sakęs savo draugam:

“Tai kas, kad aš praradau 
namus, bet aš gerai uždirbu 
ir pinigų turiu užtektinai dėl 
pragyvenimo. Kam reikėjo 
mano žmonai apleisti mane? 
Ko jai čia būtų stoka?”

Taip besirūpindamas, Jonas 
gavo plaučių sunkumą (du- 
suIįĮ) ir porą metų gana blo
gai jautėsi, o kelis mėnesius 
visai blogai. Jis buvo išvež
tas į valdžios ligoninę, bet 
ten, kaip nuo tokios ligos, jo 
“negydė” ir jis gavo suprasti, 
kad jam gyventi nėra vilties. 
Tad pabuvęs tūlą laiką, iš li
goninės pabėgo ir sugrįžo at
gal į So. Bostoną, kur pirmiau 
gyveno. Aišku, kad Jonas 
sugrįžo iš ligoninės ne tuo 
tikslu, kad pataisyti savo svei
katą, bet kad žūti tragiškai. 
Ir birželio 14 d. skiepe Jonas 
buvo atrastas virves kilpoj ne
gyvas.

Balčiūnas buvo pažangus 
žmogus. Jis prigulėjo prie ei
lės pirmeiviškų draugijų bei 
apšvietos organizacijų, bet 
sirgdamas apleido jas visas, 
tik pasiliko prie vienos LDS 
62 kuopos, kup m rūpinosi jo 
palaidojimu. Prie karsto su
dėta gyvų gėlių vainikų nuo 
LDS 62 kp., Amerikos Lietu
sių Piliečių Kliubo, A C W A 
149 lokalo ir švogerio J. Gali- 
gausko. Birželio 18 d. Jonas 
buvo palaidotas po aržuolu 
vokiečių kapinėse, West Rox
bury. Ant kapo įspūdingą 
kalbą pasakė “Išminties” 
dejas Sidney. Laidotuves 
tarnavo graborius Petras 
kunevičius ir sūnus.

Niekas ašarų ant Jono 
po neišlies, tik retkarčiais 
žuolas nubers
dens lašus nuo savo lapų. Jis 
tik vienas Joną saugos iki gy
vieji pamirš. . .

nės. Sovietai kas metai at
spausdina apie 240,000,000 
kopijų knygų. Taipgi nusako, 
kiek pabudavos gelžkelių 
1942 metų.

Man geriausia patinka, 
oroženklis rodo: “čia tai 
vusio caro palociai. Jie
versti į poilsio namus; juose 
suvažiuoja darbininkai atosto
gauti—pasilsėti, ši vieta yra 
viena iš gražiausių Rusijoj.”

Tai pirmą sykį šis laikraštis 
taip prielankiai atsiliepė apie 
Sovietų Sąjungą. Jis žymi, 
kad Sovietai daugiau turi ka
ro spėkų, negu visa Europa 
sudėjus į daiktą. Girdi, 
ponai užkabino Sovietus, 
greit nagus nudegė.

—o—
Svarbu, Bet. . .

Vienas draugas prašo
nęs, kad parašyčiau “Laisvėj” 
jo nuotikį. Jis buvo vienoj 
geležies liejykloj ir matė, kaip 
darbininkai prakaite maudėsi. 
Girdi, aš negaliu arčiau pri
eiti prie ugnies už šešių pė
dų, o jie vaikšto tiesiog ug
nyj. Vėliaus aš mačiau, kaip 
tos dirbtuvės savininkas balia- 
vojo ir pinigus mėtė be jokios 
atodairos.”

Tas tiesa, kad pamisimus 
apie tokius dalykus, darosi 
baisu; bet “Laisvės” skaity
tojams tas senai yra žinoma; 
o labiau yra žinoma, kad da
bartinė sistema tik ant to ir 
rymo, kad vieni prakaite 
maudosi ir pusbadžiai gyve
na, o kiti tik dėl to gali lė
bauti ir mėtyti bereikalingai 
pinigus.

Bet dar didesnis šiurpas nu
krečia, kuomet pamislini apie 
streikus ir karus, kur kraujas 
liejasi upeliais ir laukai nu
kloti stipriausių jaunuolių la
vonais bei sužeisti vaitoja, 
keikdami savo gimdytojus. Jų 
žūsta milionais tik tam, kad 
kiti galėtų lėbauti. Komunis
tai tokius vadina ne žmonė
mis, bet parazitais. Jie ko-

Kur tik eini, visur žmonės 
kalba apie “Laisvės” pikni
ką Maynarde. Draugai plati
na pikniko tikietus ir skelbi
mus. Moterys ruošiasi pasi
rodyti piknike šiemet geriau, 
negu kitais metais.

Buvom 
bridge’iun.
metą patys paims busus ir va
žiuos į pikniką. Nežinia, kaip 
bus su brightoniečiais ? Jeigu 
jie neturi paėmę buso, tai ga
li kreiptis į So. Bostono busų 
kompaniją, o ši parūpins ir 
jiems busą. T u o reikalu 
kreipkitės pas: J. Petruškevi
čius, 324 W. 3rd St., So. Bo
ston.

Nemanykit, draugai, k a d 
jau visi lietuviai žino apie 
mūsų pikniką. Paskutinėmis 
dienomis mes kur tik einame, 
visur kalbėkime apie “Lais
vės” pikniką, o tik tokiu būdu 
visi apie j|į žinos, o labiau
sia patys būkime prisirengę.

Atėjus liepos 4-tai, draugai, 
nesakykite, kad piknike 
žmonių ir be jūs, bet nei 
nas nepasilikte namie, 
žiuokite piknikan! 

----O---
Klaidos Atitaisymas

Aprašydamas Minkų kon-^ 
certą ir jų išleistą albumą, ten 
pasakiau, kad albumą ir įve
damąjį straipsnį parašė Sid
ney. Bet dabar paaiškėjo, kad 
visa medžiaga buvo Minkų ir 
Sidney buvo apmokamas už jo 
redagavimą. Ir “Laisvės” ne- 
minėjimas nėra kaltė Sidnio, 
bet pačių radijušų.

—o—
Nauja Organizacija

Šiomis dienomis Bostono lie
tuviai suorganizavo naują 
draugiją, vardu: Verslo Drau
gija.

Jos tikslas šelpti “biednus,” 
ir kad biznieriai geriau pažin
tų vienas kitą. Jaunutis.

Kaip 
naudai 
liepos, 
worcesteriečių važiuos į šį di
džiulį pasilinksminimo pokilį. 
Dauguma važiuos mašinomis. 
O tie, kurie negali mašinomis 
važiuoti ir neturi jų, tai galės 
nuvažiuoti busu. Busas išeis 
nuo Lietuvių Svetainės, 29 En
dicott St., 12 vai. dieną. Ke
lionės kaina į abi pusi ypatai 
bus 75 centai.

Registruokitės pas draugus 
Kižius, 29 Endicott St., 
draugus šiupėnus 
Parke. Registracija 
todėl, kad, reikalui 
lėtume kita busa 
statyti. ■

J. Jurginio Prakalbos Įvyko
Nors buvo dėtos geros pa

stangos gerai išgarsinti, 
publikos buvo mažai.

Kurie atsilankė į šias 
kalbas, priklauso puikus
ditas, ir daug žinių pasisėmė 
iš J. Jurginio, kaipo Lietuvos 
laikraščių atstovo ir rašytojo 
prakalbos. Man rodosi, kada 
mus atlanko tokie žymūs sve
čiai, kaip kad J. Jurginis, 
worcesterieciai galėtų gražiai 
pasitikti. Mes tankiai kalbam 
apie Lietuvą ir jos kultūrą ir 
kaip tą visą išlaikius tenai. O 
kada mus atlanko Lietuvos 
kultūros nešėjas, rašytojas ir 
laikraštininkas, tai kur tas 
susidomėjimas Lietuva dings
ta?

Buvo renkamos aukos pa
dengimui išlaidų. Po 25 cen
tus aukojo B. Mizara, P. Sa
dauskas, P. Jielskis, P. Jasi- 
liunas, M. Sukackienė, B. ža- 
limienė, J. M. Lukas, F. 
lanta, P. Butkeviče, L. 
sejienė, M. Mazurkienė,
Masaitienė, A. Pilkauskas, A. 
Petravičia, A. šipuliauckienė, 
J. Dovidonis, P. Palevičius, J. 
Daugiela ir Ig. šiupėnas. A. 
Granickas aukojo 50 centų. 
Viso su smulkiom aukom su
rinkta $7.26. Už aukas visiem 
ačiū.

“Globe” išspausdino 
industrinį 

žemlapis apima vi- 
nusako, kur kas au- 
kur randasi gamtos 
Atžymėta, kad per-

Į “Laisvės” Pikniką Maynar- 
dan iš Lawrence Važiuoja

Šimtas Automobilių

Visi rengiasi važiuoti į lie
pos ketvirtos šventės iškilmę. 
Vieni jau tepa savo mašinas, 
kiti mazgoja, dar kiti naujai 
maliavoja. Vyrai siūtus prosi- 
na, o moterys dreses naujas 
perkasi. Kiekvienas nori pui
kiai nuvažiuoti ir gražiai pa
sirodyti.

Tas labai, gerai. Mes turi
me gražiai apsirengti, idant 
puikiai atrodytume, nes, mat, 
bus imami krutami paveikslai, 
kurie paskui bus rodomi visoj 
Amerikoj, kur tik gyvena lie
tuvių. Tai 
atsitikimas.

Prie to, 
du šimtai 
gos tikietų,
Bus taipgi gera proga pama
tyti ir pasiklausyti Brooklyno j jys 
Aidbalsių dainuojant, ' ”:i
riems vadovauja draugė 
naitė, kuri yra pabaigus 
zikos konservatoriją.

Tai matote, viskas bus 
me piknike.

Kurie neturi mašinų nuva
žiuoti į pikniką, tai ateikite į 
L. Ū. Kliubo kambarius 9 vai. 
ryte. Taipgi automobilistai 
suvažiuokite prie kliubo.

Pikniko gaspadoriams rei
kia darbininkų. Literatūros 
Draugijos kuopa išrinko S. 
Penkauską Lawrence’o darbi
ninkų kapitonu. Draugės ir 
draugai, kurie esate apsiėmę 
dirbti piknike, nuvažiuokite 
laiku ir nusivežkite priejuos
tes, katrie galite. Tai bus 
jums smagiau, kai turėsit sa
vo, nereikės laukti, idant ten 
gavus.

Visi 
anksti, nelaukite vėlumos.

S. Penkatukas.

Waterbury, Conn.
Visy Srioviy Piknikas Naudai 
Klaipėdos Pabėgėlių ir Lietu

vos Ginklų Fondui
Liepos 9 d. visos Waterbu- 

rio lietuvių draugijos rengia 
labdaringą pikniką nukentė
jusioms nuo Hitlerio užgrobi
mo mažosios Lietuvos ir Lie
tuvos ginklų fondui, kad iš
laikius didžiosios Lietuvos 
čielybę su jos nepriklausomy
be nuo hitlerinio fašizmo. 
Piknikas atsibus Lietuvių dar
že, už Lakewood ežero, Wa
terbury, Conn. Piknikas bus 
su gražia dainų ir prakalbų 
programa. Dainuos du chorai, 
Vilijos Choras po vadovyste 
K. Strižausko ir' Chamber of 
Commerce Choras po vado
vyste panelės B. Riasimavičiū- 
tės. Kalbės T. Matas, kuni
gas J. Kripas iš Hartfordo, 
adv. F. Bagočius iš Bostono ir 
R. Mizara iš Brooklyno; gra-

i Merrymakers Orkestrą. 
Pikniko pradžia 12 vai. dieną.

Dainii ir prakalbų programa 
prasidės 5 :30 vai.

Gerbiami Waterburio ir vi
sos Connecticut 
tuviai, visi urmu 
darybės piknike, 
visos Amerikos 
kad Waterburio 
tik moka surengt 
piknikus, bet kad piknike da
lyvauja masės žmonių. Atsi
minkime, kad bėgdami lietu
viai nuo užpludusių hitleri
ninkų, paliko visą savo turtą. 
Kai žmonės nustoja turto, tai 
kas jų tada laukia? Ogi skur
das, badas, ligos ir mirtis. Ar
gi mes Amerikos lietuviai lei
sime klaipėdiečiam mirti ba
du ? O mirtis tai baisiausias 
paskutinis akto galas. Water
burio ir apylinkės lietuvių yra 
būtinas atsilankymas geram 
tikslui rengiaman piknikan. 
Aš būsiu. Bemokslis.

valstijos lie- 
būkime lab- 
Parodykime 

lietuviams, 
lietuviai ne 

vieningus

25 d. birželio įvyko LT,D 11 
kuopos susirinkimas, čia likos 
išrinktas kuopos naujas finan
sų sekretorius d. V. Jančius. 
Buvęs sek. J. Norvaiša pri
siuntė susirinkimui laišką, ku
riame rezignavo iš sek. vietos.

Linkiu drg. Jančiui 
mingai darbuotis sek. 
kuris ir taip visokiais 
kuopai padeda.

Drg. Bakšys davė 
iš “Laisvės” naudai įvykusio 
bankieto. Sakė, “Laisvei” liko 
$22.0'1, kurie yra jau pasiųsti. 
Likos išrinkti nuo mūsų kuo
pos į Worcesterio Lietuvių, Po
litinį Sąryšį 3 atstovai: V. 
Jančius, P. Plokštis ir B. Mi
zara. Taipgi šis susirinkimas 
nutarė sugrąžinti blanką Ispa
nijos Gelbėjimo Komitetui su 
surinktom aukom $6.65.

Mokslus Baigė
Olga Večkiūtė užbaigė Sa

lem Teachers College su laips
niu B. of S. in Ed. Jos gar
bei buvo surengta bankietas 
birželio 17-tą. žmonių prisi
rinko apypilnė svetainė pager
bimui pirmos Lawrence lietu
vaitės toj profesijoj. Publi
koj. matėsi, apart vietinių, 
draugai Zurbai su giminėmis 
iš Norwood, Mass. Dauguma 
laukė dr. Mikolaičio ir dr. Os
kar, bet dėl žinomų priežas
čių toj profesijoj negalėjo at
silankyt.

Tame bankiete nuo publi
kos suteikta dovana — bran
gus laikrodėlis ir 20 dolerių 
pinigais. Už tai Olga ir jos 
tėvai yra labai dėkingi visiem 
atsilankiusiem, ir kurie tik 
prisidėjo kokiais darbais prie 
surengimo, o ypač draugam 
Balotam ir Kuodžiam, kaipo 
sumanytojam.

Olga Večkiūtė yra tėvų, 
kurie yra daug dirbę dailės 
srity j. Todėl ir jų duktė at
liekamu laiku nuo mokyklos 
siekė aukščiau už savo tėvus 
dailėj-muzikoj. Per kelis me
tus studijavo muzikoj ir har
monijoj. O kuomet pasiekė tą 
žinojimą, tai mokino Lyros, o 
vėliau Liaudies Chorus. Bai
giant mokyklą, muzikos mo
kytojas ją paskyrė lydėt pia
nu visų studentų chorą laike 
“graduation.” '

—o—
Medikų mokslą baigė P. 

Miškinis ir J. W. Džiovalas. 
Taipgi J. Urbonas užbaigė 
Tafts kolegiją su laipsniu B. 
of S.

Laimingo pasisekimo lietu
vių jaunajai gentkartei.

Reporteris.
—o— 

Apsivedė
Apsivedė Anelia Markevi- 
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Saugokitės Lyties Ligų!

DIDĖJA susirūpinimas ly
ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo ją ap

sisaugoti.
AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 

sifili, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

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

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

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

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

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

AND

'auor&

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave. 

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

Mūsų Vaikų Department*) ant visų i‘~' 
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 

nuolaidą 80 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. Kampas Manhattan Avė. 
Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889

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

Iki šiol daug kas norėjo pasiskaityti svečio Juozo 
Jurginio rašinių. “Laisvė,” norėdama savo skaitytojams ir 
pažįstamiems pasitarnauti, iš Kauno parsitraukė kelias 
dešimts J. Jurginio parašytos knygos kopijų. Knyga va
dinasi “Nansenas,” joje yra daug įdomių ir naudingų ži
nių iš istorijos, Geografijos ir politikos. Nansenas buvo 
žymus norvegų mokslininkas, ledynų tyrinėtojas ir vė
liau politikas, gelbėjęs karo belaisvius, pabėgėlius ir or
ganizavęs pagelbą Sovietų Sąjungai, kai ten 1921-22 
metais buvo badas. Iš knygos paaiškės, kaip įvairių ša
lių kapitalistai ir visoki juodašimčiai tą Nanseno orga
nizuotą pagelbą trukdė.

' Nepraleiskite progos. Tą knygą įsigykite. Ji 320 
pusi, didumo, gražiai atspausdinta ir kaštuoja 80 centų. 
Gaunama ‘Laisvės’ ofise, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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PJTTSBURGHO IR APIEUNKES ŽINIOS
Ketvirtadienį, birželio 22 d., 

pačiame miesto centre buvo 
pikietuojama senatoriaus Da
vis raštinė, kuri randasi 
Farmers Bank Building, ant 
Fifth Ave. Pi kietą suorgani
zavo Workers Alliance. Iška
bų buvo su visokiais šūkiais, 
“Prieš Woodrum Bilių,” už 
“Casey-Murray Bilių” ir tt. 
Gatvėje sakė prakalbas.

Minios žmonių susirinko, 
klausėsi kalbėtojų ir jiems 
pritarė rankų plojimu.

Kai pi kietai nuėjo į sena
toriaus Davis raštinę, tai jo 
raštininkas pabėgo iš raštinės.

Paskui pikietas nuėjo ant 
kitos gatvės pikietuoti Re pu
blikom! Partijos centra. Rado 
republikonų šulą Carman, ku
ris visaip išsisukinėjo, kad jis 
nieko negalįs padaryti. Bet 
paskui sutiko susisiekti su ki
tais savo komiteto nariais ir 
praneš Workers Alliance apie 
viską.

—o—
Čionai Darbininkų Susivieni

jimas (Workers Alliance) lai
ko “Open Forum” kiekvieno 
penktadienio vakare, 8 vai., 
West Parke, ant Band Stand. 
Būna visokių kalbėtojų, iš 
miesto administracijos ir iš 
Workers Alliance. Visi kal
ba, kad darbininkai turi vie
nytis.

Pereitą savaitę kalbėjo vals
tijos legislatures narys iš 
Harrisburgo, L. Tronza. Jis 
prirodinėjo, kaip republikonų 
pasekėjai aklai dirba pagal 
reakcionierių iš pirmiau sugal
votus planus. Jie nori viską 
panaikinti, kas tik darbinin
kams buvo iškovota per da
bartinę demokratų valdžią. 
Ragino nenuleisti rankų. 

—o—
Pereitą savaitę prie Work

ers Alliance prisidėjo didelė 
su 300 narių Independent Ci
tizen’s Lyga iš Manchesterio 
dalies. Pirmiau ji buvo po 
Socialistų Partijos vadovybe. 
Dabar veiks išvien ir gaus 
čarterį nuo Workers Alliance.

Pittsburgho Workers Alli
ance turi šešius didelius sky
rius su apie 3,000 narių. Bet 
iš lietuvių bedarbių tik maža 
dalis tepriklauso. Bet ant pa
šalpos lietuvių yra labai daug. 
Jie tegauna po keturius su 
viršum dolerius savaitėje ir 
sau ramiai namie sėdi, nesi
rūpina, kas juos laukia.

—o—
Pennsylvaniijos gubernato

rius pasirašė bilių, kad už 
gavimą pašalpos bedarbiai tu
rės eiti į gatvę ir dirbti už 
dyką, kada tik pareikalaus-. O 
kas neturi pilietinių popierų, 
negalės gauti leidimo automo
bilių vairuoti. Tas turės re
gistruotis policijoje ir gauti 
pasportą ir nešiotis jį su sa
vim kišeniuje. Kas neturės to
kios registracijos kortos, tas 
bus areštuojamas.

—o—
Pereitą sekmadienį, l vai. 

po pietų, buvo laikomas 
Workers Alliance susirinki
mas jų pačių name ant Stan- 
vick St. Pribuvo 45 delegatai 
iš įvairių miesto dalių. Kon
ferencijoje svarbiausias nuta
rimas, tai verbuoti naujus na
rius į Workers Alliance. Vajus 
tęsis per 60 dienų. Bus varo
ma agitacija visokiais būdais.

North Sides Workers Alli
ance komitetas laiko susirin
kimus kas antradienp’, LDS 

/ 160 kuopos name, ant Med- 
dley St. Tarpe bedarbių taip
gi smarkiai darbuojasi pora 
lietuvių, būtent, V. Slaviskis ir 
J. Basis.

Lietuviai bedarbiai turėtų 
ateiti ir įstoti į Workers Alli
ance. Mokestis labai maža, 
tik 25 centai į mėnesį. 

—o—
Praeitą savaitę pasimirė 

Petro Rodzaus moteris. Buvo 
slovakų tautos. Buvo ant ope- 

\ racijos, neišlaikė. Petras yra 
brolis Norkienės. Velionė pa-

liko vyrą ir tris sūnus.
—n—

Lietuvių Darbininku Susi
vienijimo 160 kuopa rengiasi 
prie gražaus pikniko, kuris 
įvyks liepos 30 d., Markevičių 
sode, Library, Pa. Gatvekaris 
priveža prie pat sodo ir gali
ma nuvažiuoti kas puse va
landos už 25 centus iš Pitts
burgho.

—o—
Birželio 22 d. laikė susirin

kimą Komunistų Partijos lie
tuvių biuras. Svarstė daug da
lykų, paliečiančių dabartinę 
veiklą, kaip tai: padėti pa
siųsti delegačių į moterų su
važiavimą, padėt sukelt pini
gų dėl rinkimų kampanijos, 
rinkti aukas dėl agitacijos ir 
Klaipėdos pabėglių, šaukti pil
ną lietuvių narių susirinkimą 
liepos 23 d.

—o—
Kaip pirmiau buvo praneš

ta, čia tebestreikuoja Allis 
Chalmer Electric kompanijos 
darbininkai. Pikietuoja kas
dien, bet jokių susirėmimų 
nėra. D. P. Lekavičius.

Anglijos Darbininkai Nenori
Matyt Chamberlaino

Cardiff, Wales, Anglija. 
—Čia atvykusiam kalbėt 
Anglijos ministeriui pirmi
ninkui Chamberlainui buvo 
įteiktas nemalonus laiškas 
nuo pulkininko T Robsono, 
vietinio darbininkų unijų 
tarybos vado. Laiškas sAko, 
kad Chamberlain atsilanky
mas šičia nepageidaujamas. 
Nes Chamberlainas “išdavė 
Ethiopiją, Ispaniją ir Če- 
choslovakiją, o dabar drą
sina Japoniją prieš Chini- 
ją... Darbo Unijų Tary
ba pareiškia, kad Chamber
lainas neatstovauja Angli
jos darbininkų.”

Nenusileist Diktatoriam! 
Šaukia Franc. Generolas 
Verdun, Franci ja. — Gal

va Franci jos armijos, laivy
no ir orlaivyno, generolas 
M. G. Gamelin čia pasauli
nio karo lauke dabar smer
kė tuos, kurie vis pataria 
daryt nusileidimų Hitleriui 
ir Mussoliniui. Gen. Game
lin šaukė: “Neturi būt dau
giau jokių nusileidimų” dik
tatoriams!

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 5 

d. liepos, 7:30 v. v., 15-17 Ann St. 
Visi draugai ir drauges esate kvie
čiami dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti.
— Kom. (151-153)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. ekstra susirinki

mas įvyks 30 d. birželio. Susirinki
mas šaukiamas dėl geresnio prisi
rengimo prie dienraščio “Laisvės” 
pikniko. Todėl visi nariai dalyvau
kite, nes šio pikniko pasekmės pri
klausys nuo mūsų. — J. Jaskevičius, 
Sckr. (151-152)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 3 d. pirmadienio vakare, L. 
Tautiškame Name, pradžia 7:30 v. 
vakaro. Nariai malonėkite visi atsi
lankyti. —■ Valdyba. (151-153)

BALTIMORE, MD.
Komunistų Partija rengia gražų 

metinį pikniką, 4 d. liepos, pradžia 
10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai vakaro. 
Bus Liberty Park, Eastern and Mof
fett Avės. Bus gerų kalbėtojų, kurie 
aiškins kas link 1940 m. prezidento 
rinkimus ir kitais klausimais. Turi
me visokių žaislų. Įžanga 35c asme
niui. Grieš gera orkestrą šokiams. 
Lietuviai, dalyvaukime masiniai šia
me K. P. piknike, pasirodykime ki
tom tautom, kad ir mes stojame 
kartu paremti savo klasės partiją.— 
K. P. (151-153)

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. ir Moterų Apšvietos 

Kliubo piknikas įvyks 2 d. liepos, 
Marlyn Parke. Piknikas prasidės nuo 
ryto ir tęsis iki vėlai naktį. Užkvie- 
čiame pibliką skaitlingai dalyvauti.
— Kom. (150-152)

/

WILKES-BARRE, PA.
LLD 12 Apskričio Valdybos Narių 

Žiniai! Liepos 2 d„ Apskričio Valdy
bos susirinkimas įvyks pas drg. O. 
Žiūricnę, Inkermane. Šis susirinki
mas bus gana svarbus, nes čia rei
kės sutvarkyti visi dalykai dienraš
čio "Laisvės” pikniko, kuris įvyks 
liepos 16 d. Susirinkimas prasidės 
9 v. ryto, turime anksti baigt, nes 
nuo 12 vai. dieną bus kitokių svarbių 
darbų. Visi nariai dalyvaukite lai
ku. (150-152)

Busas išeis 12 vai. dieną nuo 29 En
dicott St., Lietuvių Svetainės. —
J. M. L. (150-152)

DETROIT, MICH.
Liepos 2, 3 ir 4 dd. įvyks didelis 

piknikas. Ruošia Michigan Apskričio 
Komunistų Partija. Įžanga 15c. Bus 
Camp Liberty, arti Halsted Rd., lie
pos 2 d., kalbės Wm. Patterson, vie
nas iš redaktorių nuo dienraščio 
“Record” o liepos 4 d., kalbės Mo-

čiutė Bloor, jos prakalbos tema bus: 
“Kaip Gali Žmonės Laimėti 1940 
Metais?” Bus ir visokių žaislų, gė
rimų, valgių ir tt. Grieš Gloster 
Current’s Orkestrą. Kviečiame lietu
vius dalyvauti šiame pikniko.

(150-152)

Mateušas Siinonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. rengia paskaitas 

birželio 30 d. Lietuvių Svetainėj, 
Vernor Highway ir 25-tos gatvės, 
didžiojoj svetainėj. Durys bus atda
ros 7:30 v. v., paskaitos prasidės 8 
vai. vakaro. Įžanga veltui.

Vakaro kalbėtoju bus žymus žur
nalistas iš Lietuvos, Juozas Jurginis. 
Jis nesenai atvykęs iš Lietuvos ir 
pasakys daug įdomių dalykų. Todėl 
kviečiame visus dalyvauti, išgirsti 
svečią. — Kom. (150-152)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. svarbus susirinki

mas įvyks penktadienį, birželio 30 
d., 7:30 v. v. Jurginėj Svet., 180 
New York Avė. Draugai, visi būkite 
susirinkime, nes turime nominuoti 
kandidatus į Centro Valdybą, taipgi 
nepamirškite ir duokles užsimokėti 
už šiuos metus. — Sekretorius.

(150-152)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 2 liepos, 10-tą v. 
ryto po num. 1415 S. 2nd St. Visi 
nariai prašomi dalyvauti ir naujų 
narių atsivesti. Taipgi jau laikas 
mokėt duokles. — Valdyba.
(150-152)

WORCESTER, MASS.
Kas norėsit važiuoti į “Laisves” 

pikniką 4 dieną liepos, Maynard, 
Mass., su busu, užsiregistruoti ga
lit šiose vietose: pas draugus Ki- 
žius, 29 Endieott St. ir pas dd. Šiu- 
pienius. Olympia Parke. Kelionė 
busu į abi pusi 75 centai ypatai.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

B-------------------------------------------------- □

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

S

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Gaminam valgius ir 
įįį $ t u r im c Amerikos 

išdirbimo ir iinpor- 
tuotų degtinių, vi- 

. 11 šokių vynų ir gero
alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Estate o f

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes •eleveiterlo stoties

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

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvnj Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos j'ūsų 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

Namij Rakandų Krautuve
A. WEITZNER

VERTEIVIS

Divonai- Uždangai-Linolijos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, gy- 

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaitės Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98
Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį special) pasiūlymą

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, • Fresh

Vapor Room,
Room, Large

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

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

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

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

Sun. all day and night

a

DOVANOS DTRMAVONftM. 
SUŽIEDOTUVRM 
IR VEDYBOM

4

Rožančiai ir Kryželiai nuo ........................................ $1.00
Dainiantiniai Žiedai ” ........................................ 6.50

VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

ROBERT LIPTON
Įsteigta Nuo 1892 metų

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
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

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

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metal Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vale

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

X

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MfišLAžARNfiS 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-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th Si, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

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

0

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijos apie svorj Ir kalnas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N.
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Pereitą pirmadienį New 
Vorke įvyko švietimo Tarybų 
prezidentų susirinkimas, su
šauktas New Yorko Švietimo 
Tarybos. Jame dalyvavo 18 
prezidentų iš visos valstijos. 
Jie priėmė rezoliuciją, kuria 
reikalaujama valstijos seime
lio sugrąžint švietimo reika
lams nukapotus 10 milionų 
dolerių. Juos nukapojo repu- 
blikonų kontroliuojama perei
ta seimelio sesija.

Konferencija Ispanijos 
Veteranams Gelbėti

Lincolno Brigados Draugai 
prašo primint organizacijoms, 
kad tebelaikomiems Francijoj 
ir Franco kalėjimuose ameri
kiečiams veteranams gelbėt 
šaukiamoji konferencija įvyks 
jau šį vakarą, 
birželio 29-tą, 
43rd St. (tarp 
Avės.), N. Y. 
vakaro.

ketvirtadienį, 
Hotel Center, 

6th ir 7th 
Pradžia 8:30

Francijoj dar tebelaikomi 
80 Amerikos sveturgimių ve
teranų. Išgaut teises jiems su
grįžt ir finansuot jų sugrįži
mą yra begaliniai dideli dar
bai, reikalingi visų demokrati
jos draugų pagelbos. Nežiū
rint sunkenybių, jie turi būti 
pargabenti, nes palikimas juos 
ilgiau kankintis koncentracijo
se būtu nuostoliu demokrati
niam judėjimui ir juoda dėmė 
ant mūs, jeigu apleistume ko
votojus, paliktume juos ver
giškam likimui.

Visoms organizacijoms svar
bu turėti konferencijoj dele
gatus ar atstovus.

Šį Ketvirtadienį
Birželio 29, 7 vai. vakaro, iš 

stoties WCNW (1500 kc.) bus 
girdima radio programa. Joj 
dalyvaus dir. J. Ginkus, 
“anaunseris” Vyt. Ubarevi- 
čius, A. Kairys, muz. dir. Rič. 
Kurdinaitis, A. Jezavito vad. 
orkestrą, V. Bekeris. L R D 
programos būna pirmadie
niais, 8:15 vai. vakaro, ir ket
virtadieniais, 7 vai. vakaro.

Vyt.

PARĖMĖ ISPANIJOS 
PABĖGĖLIUS

M. Maželienė atvežė didelį 
pundą gerų drabužių Ispani
jos pabėgėliams.

Daugelis klausia, karas se
nai pasibaigė, kažin ar berei
kalingi ispanams drabužiai? 
Atsakymas yra toks—reikalin
gesni, negu bent kada pir
miau. Dėlko?

Iš Ispanijos pabėgo bei ta
po išbrukta miniomis karui 
baigiantis apie 400 tūkstančių 
kariškių ir civilių. Dar tik 
labai maža dalis jų turėjo 
progą kur nors išvažiuoti. Tai
gi, koncentracijose tebelaiko
ma maždaug arti tiek gyven
tojų, kiek gyvena Newarke, 
kur yra šimtai drabužių krau
tuvių ir kasdien parduoda 
tūkstančius drabužių. Gi kon
centracijose suvaryti žmonės 
neturi iš ko austi nei siūti, nė
ra nei už ką pirkti, o tie dra-. 
bužiai, su kuriais atbėgo, per 
mėnesius ištisai dėvimi jau su
drisko.

Visi, kas turite nuliekamų 
bent kokių drabužių — vyriš
kų, moteriškų, vaikams ir 
naujagimiams kūdikiams — 
atneškite “Laisvės” raštinėn.

Moterų Komisija.

Masiniai Važiuoja į “Laisvės” 
Pikniką

Newark, N. J.
Newarkieciai busais važiuoja į “Laisvės” pikniką 2 d. 

liepos-July, Brooklyn, N. Y. Bušai išeis nuo Jurginės Sa
lės, 180 New York Avė., 12:30 vai. dieną. Kaina 75c į 
abi pusi. Prašome užsisakyti vietas iš anksto. Kreipkitės 
pas Mikšį, 189 Ferry St., Henry Doril, 84 Ann St., K. 
Žukauskienę, 566 S. Clinton St., E. Orange, ir J. Jami
son, 128 Roosevelt Ave., Livingston, N. J.

Elizabeth, N. J.
Bangos choras nusamdė didelį busą važiuoti į “Lais

vės” pikniką 2 d. liepos. Kelionė į abi pusi $1.00. Busas 
išvažiuos nuo LDP Kliubo, 408 Court St., 11:30 vai. ryto. 
Kurie nori važiuoti sykiu, malonėkite užsiregistruoti pas 
Joe Kiršlį arba C. Andriūną.

Paterson, N. J.
Draugai patersoniečiai organizuoja auto-busą į “L.” 

pikniką liepos 2 d. Auto-busas išeis 10 vai. ryto, nuo Ba- 
kanausko Svetainės. Pasažieriai yra prašomi pribūti pa
skirtu laiku. Norintieji važiuoti prašomi užsiregistruoti 
pas komisiją: J. Bimbą, W. Prapiestienę ir pas kitus 
LLD narius. Kelionė į abi pusi $1.15.

Stamford-New Canaan, Conn.
Draugai iš S tam fordo ir New Canaan ruošia didelį au

tobusą važiavimui į “Laisvės” pikniką. Nors jie nepra
neša informacijų apie važiavimą, bet manome, kad galite 
kreiptis pas A. Petrikonį, 41 Taff Avė., Stamforde, nes 
jis rūpinasi apie suruošimą autobuso.
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Nalivaika,
Skyriaus Koresp.

delegatystės, 
kito meto tarny- 
yra už ką jį iš-

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

nemažiau 8 dėžių kiekvienam.

, -z-

PA.JIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbo. Esu patyręs šo

feris ir mechanikas, lietuvis. * Kam 
reikalinga tokio darbininko, prašau 
rašyti sekamu antrašu: K. G., 427 
Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

(150-151)

JONAS
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

“Laisvės” piknikas įvyks jau 
šį sekmadienį, liepos 2-rą, 
Klaščiaus Clinton Parke, Betts 
ir Maspeth Avės., Maspeth, 
N. Y. (Brooklyno priemies-1

V-L MON°',O(/;

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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

(Kampas Roebling St.)

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

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkčle savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija 
I

Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 
alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

PfRISHABlE H«P WOES

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas boa 
užtikrintas ir už prieinamų kainų.

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramžė moteriškė 

prie namų prižiūrėjimo, gyveni i prie 
senyvos moteriškės. $10.00, valgis, ir 
guolis. Kreipkitės larp 11 ir 3 vai. 
dienom, 7133 Cooper Ave., Glendale, 
L. I. (149-151)

"Special
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Lietuvių Kriaučių 
Žinios

Penktadienio vakare, birže
lio 23-čią, Kliubo svetainėje 
įvyko dirbtuvių pirmininkų ir 
komisijų narių susirinkimas, 
kuriame buvo išduoti praneši
mai apie dirbtuvių stovius.

Atkočaičio dirbtuvės pirmi
ninkas pranešė, jog turėjo ne
prastą pavasarinį siuvimo se
zoną. Mokėjo unijai duokles. 
Dabar šapa dar yra tuščia, 
kada pradės dirbti—žinios nė
ra.

Augūno dirbtuvė dirba die
ną, dvi ne, ir tt. Tikimasi at
eityj dirbinėt daugiau.

Karvelio — dirbinėja, lau
kia daugiau darbo. Skundų 
nėra.

Kaspercko šapa buvo sustab
dyta ant kelių dienų. Dirba 
geresnės rūšies rudeninius ir 
žieminius vyriškus užsivalka- 
lus. Algų dar nemoka, nes nė
ra pabaigta galutinai siuvimo 
rūbu kaina. »- I

Mičiulio šapa irgi buvo su
stabdyta, unija neleido jai 
dirbti geresnės rūšies ser
mėgas, išsiuvinėjant rankomis 
skyles. Darbas labai pagerin
tas. Algų dar negauna, nes 
Frydmanas nemoka už pasiu
vimą, kuomet nėra pabaigtas 
rėžis (lot).

Mičiulio šapai pradėjus dirb
ti, kas nors, gal būt tyčia, pa
leido gandus, kad tenai yra 
slaptai numušta algų 5%. 
Dirbtuvės pirmininkas Palio
nis susirinkime tą griežtai už- 
ginčino, pareiškiant, kad pas 
juos nieko panašaus nėra; 
slaptų derybų niekas nevedė!

Šimaičio šapa sustojo dirbus 
prieš Verbą ir lig šiam laikui 
nieko neveikė. Dabar jau ga
vo biskį darbo.

Šimėno šapa gavo kelis šim
tus Frydmano sermėgų, Lig 
šiam laikui dirbo mažai.

Matui io-Vaiginio pirminin
kas sakė, jog praeitą sezoną 
turėjo daug visokių nesmagu
mų, liečiant darbo prižiūrėji
mą ir kitus galus. Dabar jau 
turi darbo pakankamai, bet 
dar labiau gerinamas.

Juškevičiaus šapa dabar jau 
pilnai turi darbo, bet ir čia 
siuvimas labai prižiūrimas. Al
gų dar nemoka. a

Manelio nei geras, nei prašy
tas buvo sezonas, bet geresnis 
už šalpos darbą. Manelis no

gėjęs savotiškai pakapoti dar
bininkų uždarbio, tai buvo 
priverstas užsidėti $2,5 kauci
jos pas skyriaus valdybą.

Zalevskio-Riaubos kriaučiai 
sezono veik neturėjo. Dabar 
jau turi kelis desėtkus visokių 
žiponų.

Diržio šapoje irgi jau at
vežta darbo.

Šalaviejaus kriaučiai pradės 
dirbti, galima sakyti, apie ko
kį vidurį liepos. 1

Pasibaigus pirmininkų ir ko
misijų raportams, delegatui 
Michelsonui veik neliko ką 
pridėti apie lietuviškas šapas. 
Tiesa, jis pranešė, kad Fryd
manas kirpsiąs apie 30,000 
sermėgų, išsiuvinėjant ranko
mis skyles ir 16,000 mašino
mis skyles. Tokiu būdu, Juš
kevičiaus, Mičiulio ir Kasperc
ko kriaučiams reikės pagel
bos. Ir, va, dėlei šios priežas
ties Šimėno siuvėjai jau gavo 
darbo, bet kaip tik greit pra-

susirinkime kilo va kokis klau
simas :

“Ar tas yra tiesa, kad mū
sų delegatas, nuėjęs pas Fryd- 
maną, darė slaptus nusileidi
mus dėlei Mičiulio šapos ir 
kad unija neturi pasitikėjimo 
mūsų delegatu?”

Čia vėl buvo užginčyta, kad 
niekas tokių slaptų nusileidi
mų nedarė. Ir susirinkimas 
pripažino delegatui teisę eiti į 
firmas ir prižiūrėti, kad dar
bas neišeitų iš lietuviško dis- 
trikto kur nors kitur.

Baigiant rašinį, reikia pasa
kyti, kad tie slapti nusileidi
mai ir unijos delegatu nepasi
tikėjimai buvo tiksliai pa
skleisti, kad apmurzinus esan
tį delegatą Michelsoną. Mat, 
birželio 30-tą įvyksta delega
to perrinkimai. Tad daugelis 
kriaučių supranta, jog yra su
sidariusi tam tikra grupė žmo
nių, pritariant kaikuriems kon- 
traktoriams, perrinkime dele
gato pervaryti jiems artimesnį 
žmogų, kas reikštų, Michelso- 
no išmetimą iš 
nepabaigus 
bos. O ar 
mesti ?

Kriaučių Unijos 54-to Sky
riaus ekstra ir mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 30-tą, 7:30 vai. vaka
re, Amalgameitų salėj, 11-27 
Arion PL, Brooklyn, N. Y. 
Visi skyriaus nariai malonėkit 
dalyvauti, nes bus rinkimai 
delegato, vice-pirmininko ir 
sekretoriaus.

Sekr< C. Nečiunskas.
(151-152)

“Gaukite “Laisvei Naujų 
Skaitviotu

Programoj dalyvaus keturi 
chorai: newarkieciu Sietynas,j 
vadovaujamas kompozitorės j 
B. L. šalinaitės; elizabethiečių j 
Banga, vadovybėj Aid. Kli-I 
maitės; brooklyniečių Aidas, 
vadovybėj Aid. Žilinskaitės, ir 
greatneckiečių Pirmyn, vado
vybėj Geo. Kazakevičiaus, šo
kiams gros dvi orkestros.

ATSIŠAUKITE!
Sekmadienį, birželio 24 d., Union, 

N. J., ALDLD 2-ro' Apskričio pikni
ke, aš padaviau mergaitei palaikyti 
mano baltą skūrinį ridikui; (pocket
book) keliom minutėm. Sugrįžus ne
radau nei mergaitės nei ridikulio. 
Prašau tos mergaitės (pavardės ne
žinau) arba kas rado tą ridikui; su
grąžinti man, už ką būsiu labai dė
kinga. Marion Grozan, 23 Heinrich 
St., Cranford, N. J.

grupių ir pavienių
Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 

i sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

STOKES

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
Fagg 2-5043

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

XAVERAS STRUM5KĮS

J5TAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PAS SAV/^

LITHUANIAN-AMERICAN 
Import & Export Corporation 

157 Chamber Street 
New York City 
REctor 2-2786

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS

Harrison-Kearny, N. J.
LLD 136 kp. turi nusamdžius busą važiuoti į “L.” pik-1

niką, 2 d. liepos. Kelionė į abi puses 90c. Autobusas išei.*, dės darbas mažėti pas Kas- 
nuo Hamilton ir No. 4th St., Harrisone, 12 vai. dieną, pereką ir Juškevičių,— šimė- 
Kurie nori kartu važiuoti, prašome užsiregistruoti p?3 nui darbas nebus siunčiamas. 
P. Marsoną, 22 Davis St., Harrisone, P. Ramoška, 2931 Delegatas, baigdamas savo 
Bergen Ave., Kearny ir K. Kuzmickas, 304 John St., kalbą, dėkavojo dirbtuvių pir-

— “ • — ’ ” v ’ mininkams, komisijų ir Pild.
t Tarybos nariams už visų metų 
su juom gerą kooperavimą, 
sakydamas, kad kas buvo vei- 

kurfe išvažiuos nuo "Charles Green Svetainės, 267 Walker, kiamą liečiant darbą ir kitus 
Street, 12:30 va A dieną. Kelionė į abi pusi 85c. Kas nori patvarkymus, tai viskas buvo 
važiuoti, prašomA užsiregistruoti po viršminėtu antrašu, atlikta su jūsų visų žinia. Tad

Harrisone. Prašome nesivėluoti, nes laiko mažai.
Cliffside, N. J.

Cliffsidiečiai atvyksta “Laisvės” piknikan autobuse
Didžiausia ir žemiausiom kainom 

krautuve Williamsburgh’e

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Iki CMvtN OMIIUMCW

RŪŠIŲ GfiRlMŲ

(Šaldytuvai Nužemintom 
Kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldy
tuvą (ice box), nepaisant 
kaip senas ar mažas jis 

būtų, nežiūrint, kad ir 
užlanginė dėžė.

BIRUT® GAIŽAUSKAITE, ku
ri Jums patarnaus, suteiks vi
sas informacijas jūsų patogu
mui. Jei jūs gyvenate per toli, 
tai mūsų reprezentatorius at
važiuos pas jus su automobiliu 
ir atsiveš jus | mūsų showroom 

(parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvų už taip žemai kai $8.50 J mėnesj. Pamuš tyki t! 

Juk tai pigiau, negu kad ice-hox’is kainuoja per mėnesį 

NAUDOKITĖS PROGA! TAI YRA RIBOTAM LAIKUI.

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

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

SKELBKITrS "LAISVEjė” >’




