
KRISLAI
toj Pasimatysime! 
įtradienį Maynarde.
važiavimas Curiche.
ti Rašytojas Patampa 
Trockistu...

Rašo R. M i žara

Rytoj yra toji diena, ku-
' visi keliai veda į Brook- 
lą, į “Laisvės” pikniką.
Kviečiame kiekvieną mū- 
draugą ir prietelių atsi- 
kyti į savo dienraščio 
inę šventę.

,uo mūsų dienraščio pik
tai bus didesni ir pasek- 
įgesni, juo stipresnis bus 
ts dienraštis. O iš to di- 
iausia nauda bus tik skai
to jams!

Beje, antradienį, liepos 4 
didelis “Laisvės” naudai

mikas įvyksta Maynard, 
ass.
Pen, aišku, kaip kas me- 
i, bus didelė mūsų gerųjų 
ugų ir prietelių minia.

Liepos mėn. 5-8 dd. Cu- 
he, Šveicarijoj, įvyks 
rptautinės Darbo linijų 
deracijos kongresas. Vie- 
s svarbiausių klausimų, 
rį šis kongresas svarstys, 

organizuotų pasaulio 
-bininkų apvienijimas. 
mglijos darbo unijos pa- 
ė, kad į šią tarptautinę 
anizaciją būtų priimtos 
Sovietų Sąjungos darbo 
jos, su apie 24,000,000 

avo narių; Francijos dar
bo unijos pritaria. Kol kas 
tam priešinasi Švedijos ir 
kitų mažesnių kraštų dar
bo unijų vadovybės. Gali
mas daiktas, kad ir Ameri
kos Darbo Federacijos va
dai balsuos prieš vienybę.

Bet visgi yra vilties, kad 
vienybė bus pasiekta!

Jei šiandien pasaulio dar
bininkai būtų apvienyti; jei 
jie būtų organizuoti į vieną 
didžiulę organizaciją, tai 
milžiniški darbai būtų gali
ma nuveikti. Deja, kol kas 
taip nėra. Štai, Amerikoj, 
negalima prieiti prie apvie
nijimo visų darbininkų ir 
tiek. Stovėdama ADF prie
šaky, biurokratija vienybės 
nenori ir prieš ją kovoja. 
Aišku, anksčiau ar vėliau 
vienybė ir čia užviešpataus.

I" Kadaise Amerikos litera
tūros padangėj smarkiai 
pakilo John Dos Passos 
vardas. Jis, kaip ir Sinclair 
Lewis, buvo skaitomas pir
maeiliu Amerikos rašytoju, 
kuriam rūpi objektyviai gy
venimą atvaizduoti.

I
 Bet štai John Dos Passos, 
kažin kuriais tai sumeti
mais, pasvyra į trockizmą. 
Savo žygiui pateisinti, jis 
parašo “novelę” “Adventu
res of a-Young Man” (Jau
ty# Vyro Avantūros), per 
:urią išniekina komunistus 
r Sovietų Sąjungą.

Na, ir ką gi rašytojas 
)os Passos tuo pasiekė? 
)gi save nusižemino. Be
eik kiekvienas bešališkas 
ritikas tą jo knygą skaito 
lenkos vertės sektantišku 
*aktatu!
Kadaise panašiai buvo 
įtiktas Sinclair Lewiso 
Phe Prodigal Parents.”

Trockizmas sunaikino ne 
•ną gerą žmogų. Jis ma- 
, naikina ir rašytoją Dos 
'sos. Kol dar nepervėlu, 

ašy to j as turėtų su troc- 
tu atsisveikinti.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 
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ANGLIJA ŽADA TUOJ KARIAUT, JEI
NAZIAI DAR UŽPULS KOKI KRAŠTĄ

SOVIETAI NUŽIŪRI, 
FRANCIJA NUŠILK

Bet Angly Valdžia Kartu 
Pataikauja Naziam

London. — Anglų užsie
ninis ministeris lordas Ha
lifax pareiškė, kad jeigu 
mobilizuotos Hitlerio armi
jos užpuls dar “kokį kraš
tą” Europoj, tai Anglija 
tuoj “visomis jėgomis” iš
stosianti prieš Vokietiją.

Labiausia naziai dabar 
grasina Danzigui ir Lenki
jai. Bet Anglų užsieninis 
ministeris Halifax kaip ty
čia visai užtylėjo Danzigą. 
Tatai duoda Hitleriui prie
žastį manyt, kad Anglija ir 
Francija tikrumoj negins 
Danzigo, “laisvo v miesto,” 
nuo Vokietijos.

(Jeigu Vokietija su savo 
armija tiesioginiai užpultų 
Danzigą, tai Anglų ir Pran
cūzų valdovam sunkiau bū
tų laužyt savo prižadą — 
gint Danzigą, “jeigu Lenki
ja pati gins jį.” Bet jei Dan
zigo naziai nubalsuoja pri
sidėt prie Vokietijos ir Hit
leris. nesiunčia savo armi-

Ruošiasi Deportuot žuliką 
šmelką “Krivitskį” iš 
Amerikos

Washington, birž. 30. — 
Amerikos vyriausybė ren
giasi išplukdyt iš šios ša
lies Šmelką Ginsbergą. Jis 
buvo įleistas tik keturiem 
mėnesiam, bet jau prabuvo 
savo laiką ir dabar kur tai 
slapstosi, neturėdamas tei
sės ilgiau pasilikt Jungtinė
se Valstijose.

Šmelką Ginsbergas yra 
žulikas, kuris pasivadino 
buvusiu “sovietiniu genero
lu W. G. Krivitskiu.” Jis 
per fašistinę Amerikos 
spaudą pripliaupė žiopliau- 
sių melų apie Sovietus, o re
akcinės amerikonų gazietos 
apsilaižydamos juos spaus
dino. Chicagos “Naujie
nos,” puikiai žinodamos, 
kad Šmelką yra apsimetėlis 
šuleris, vis tiek drukuoja to 
pašlemėko kvailiojimus 
prieš Sovietus ir komunis
tus.

Sovietai Teisingi ir Gudrūs, 
Rašo Suimto Ten šnipo 
žmona.

Miami, Florida. — Rutha 
M. Rubensienė atrašė iš 
Sovietų Sąjungos laišką sa
vo devynių metų dukteriai, 

ad jos patėvis Rubens- 
Robinson” dar ilgai bus

Sovietų kalėjime. Jis įlin
do į Sovietų šalį su falšy- 
vais pasportais, norėdamas 
šnipinėt naziams; bet So
vietai jį sučiupo.

Mergaitės motina Ruben
sienė rašo savo dukteriai,
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jos į Danzigo kraštą, tai 
daugelis Anglijos ir Franci
jos politikų abejoja, ar jiem 
būtų kaip dėl to pradėt ka
rą prieš Vokietiją, nors 
Lenkija to ir reikalautų.)

Užsieninis Anglijos mi
nisteris Halifax, iš vienos 
pusės, kaip ir grūmojo Vo
kietijai, bet iš antros pusės 
susiriesdamas bažijosi, kad 
“Anglija nori susitart” su 
Hitleriu, kas liečia medžia
gų šaltinius Vokietijai, ko
lonijų klausimą ir “vietą 
jai pasaulyje.”

Japonai Reikalauja, 
Kad Anglija Veiktų 

Su Jais prieš Chinus
Tientsin, Chinija, birž. 30. 

—Ateinančią savaitę prasi
dės Anglijos derybos su Ja
ponija. Anglų valdžia tiki
si išsiderėt, kad Japonija 
nuimtų blokadą nuo Anglų 
koncesijos Tientsine ir ne
kliudytų Anglijos laivų chi- 
niškuose vandenyse ir prie
plaukose.

Bet tuo tarpu Japonija 
dar labiau varžo Anglijos 
laivus tenai ir grasina net 
užgrėbt karinius Anglų lai
vus Foochowe.

Japonija, kaip praneša
ma, statys Anglijai tokius 
reikalavimus:

Išduot keturis chinus iš 
Anglų koncesijos Tientsine. 
Tie chinai kaltinami kaip 
nužudytoj ai japonų muiti
nės viršininko, chino, tar
navusio Japonijai.

Kitas Japonijos reikala
vimas, tai pervest Japonijai 
$6,750,000 sidabro, kuris 
priklauso Chinijos valdžiai 
ir tebėra jos vardu laiko
mas Anglų koncesijoj Tien
tsine.

Japonija, pagaliaus, rei
kalauja, kad Anglija abel- 
nai paremtų Japoniją prieš 
Chiniją.

S U Š A U K T A VOKIETI JOS 
KARO IR ŪKIO TARYBOS
Brussels, Belgija. — Čia 

gauta žinių, jog Hitleris su
šaukė Vokietijos karo tary
bą Berchtesgadene.

Berlyne posėdžiauja ben
droji Vokietijos karo ir 
ūkio-ekonomijos taryba.

Hitlerio gvardija entuzi
astiškai kalba, kad Lenkija 
būsianti “į trupinius sudau
žyta.” 

kad Sovietuose žmonės yra 
“labai teisingi ir labai gu
drūs.” Todėl jie greitai pa- 
g r i e bė Rubensą-“ Robinso
ną” už pakarpos, ir teisin
gai jį baudžia.

Pavienio Numerio Kaina 3c.

Išlaisvint Lietuvos
Politinius Kalinius!

—\---------
Lietuvos Draugų Komitetas, kuris vardan ameri

kiečių suteikė daug moralės ir materialės paramos Lie
tuvos politiniąms kaliniams, dar kartą atsišaukia į jus, 
broliai ir sesutės amerikiečiai, ištiesti jiems savo pagal
bos ranką. Tegul naujoji Lietuvos vyriausybė išgirsta, 
kad mes visi :pritariame generalei amnestijai, atidary
mui durų ir išlaisvinimui visų Lietuvos anti-fašistų poli
tinių kalinių. ‘

Mes nusprendėme rinkti amerikiečių lietuvių, at
eivių ir čiagimių, parašus už amnestiją Lietuvos politi
niams kaliniams. Tam tikslui išleidžiame peticijas, ku
rias už dienos/kitos gausite visose kolonijose.

Pasidarbuokite greitai. Patys rašykitės ant tų 
peticijų ir rinkite parašus nuo kitų lietuvių. Lai pasira
šo ne tik tėvai ir motinos, bet taipgi jų sūnūs ir dukte
rys, tai yra, ištisos šeimos.

Lai amerikiečių stiprus balsas primena dabartinei 
Lietuvos vyriausybei, jog mes sekame jos darbus, mes 
girdėjome jos gražius prižadus dėl Lietuvos liaudies ir 
dėl apvienijimo visų lietuvių gynimui ir išlaikymui Lie
tuvos nepriklausomybės. Lai ji žino, kad Amerikos lie
tuviai, be skirtumo pažiūrų ir įsitikinimų, reikalauja 
atidarymo Lietuvos kalėjimų durų ir išlaisvinimo Lie
tuvos sūnų ir dukterų, kuriuos ten sugrūdo žiauri tauti
ninkų diktatūra tik už tai, kad jie jos darbams ir politi
kai nepritarė.

Lietuvos Draugų Komiteto Valdyba: 
Vytautas Zablackas, pirmininkas 
J. Weiss, sekretorius,
S. Sasna, iždininkė.

Vokietija Mobilizuoja 
Dar 600,000 Armijos, 

iki 2,600,000
P a r y ž i us. — Francijos 

valdžios agentai Vokietijoj 
sužinojo,- kad Hitleris pa
šaukė į armiją dar 600 tūk
stančius atsarginių karei
vių. O jau ir taip buvo su
mobilizuota du milionai Vo
kiečių kariuomenės.

Vokietija siunčia vis dau
giau ir daugiau savo karei
vių ir oficierių į Danzigo 
kraštą. Hitlerininkai beveik 
kas valandą pristato bent 
po vieną karinį lėktuvą- 
bombininką į Danzigą, be
siruošiant prijungti tą “ne
priklausomą” miestą prie 
Vokietijos. Danzigo nazių 
dienraštis “Vorposten” ra
šo, kad jie “grįš namo į Vo
kietiją,” kada Hitleris jiem 
pasakys; ir tvirtina, kad 
Anglija ir Francija “ne
gins” Danzigo nuo Vokieti
jos.

HITLERIS BŪSIĄS DAN- 
ZIGE ŠĮ MĖNESĮ

Berlin, birž. 30. — Nazių 
valdininkai sako, kad Hit
leris apie liepos mėnesio 
p*a b a i g ą atsilankysiąs į 
Danzigą, ir tas “laisvas” 
miestas būsiąs prijungtas 
prie Vokietijos be visuotino 
europinio karo...

ORAS
Dalinai apsiniaukę.

Lenkų Minios Prisiekia 
Gint Lenkijos Tei

sę j Jūrą
Gdynia, Lenkija. — Die

noje Lenkijos laivyno iškil
mių šičia, 100 tūkst. len
kų, daugelis jų iš Danzigo, 
priėmė šitokią prisieką:

“Mes prisiekiame gint 
amžinąją Lenkijos teisę 
Baltijos Jūroje ir saugot 
mūsų šalies ateitį kaipo jū
rinės valstybės; palaikyt 
nenugalimą sargybą prie 
Vislos upės žiočių, nuolat di 
dint mūsų pasiekimus ant 
jūrų ir ant sausumos, ir 
gint ir saugot mūsų brolius 
anapus sienos, kaipo sudė
tinę dalį mūsų tautos. Taip 
Dieve mum padėk.”

Tokią prisieką priima mi
lionai lenkų ir kituose mies
tuose. Ją ir maršuodami 
giedą.

NAZIAI SUBŪRĖ ARMIJAS 
PRIEŠ FRANCIJA

Metz, Francija. — Naziai 
sutelkė daug pulkų savo 
motorizuotos armijos į 
Francijos pasienį. Vokieti
jos rubežiaus sargyba treja 
tiek sustiprinta. Per porą 
paskutinių dienų atsiųsta 
dar 30,000 nazių kariuome
nės į tvirtoves palei Fran
cijos sieną.

Berne, Šveicarija. — Die
ną ir naktį Italija trauki
niais siunčia savo kariuo
menę į Austrijos-Vokietijos 
pasienį. — Matyt, rengiasi 
į karo talką Hitleriui.

------------------------------------------------------------------------------- (TJ

Į Danzigą Naziai Jau 
Įšmugeliavo Didelių 

Savo Kanuoliu
London. — Anglų kores

pondentai iš Danzigo pra
neša, kad paskutiniu laiku 
įšmugeliuota į Danzigą 
bent 16 didelių kanuolių iš 
Rytų Prūsijos. Kanuolės 
slaptai pergabentos nedi
deliais, bet stipriais laivais.

Danzigo naziai iš anksto 
pastatė tom kanuolėm ce
mentinius fundamentus su 
apsaugomis Bishofsberge. 
Ten' jos ir sustatytos, stra
teginėje vietoje prieš Len
kiją.

Iš Vokietijos slaptai at
vyko į Danzigą dar keli 
šimtai Hitlerio kareivių, 
persirengę civiliais drabu
žiais.
Įsteigtas Nazių Kareivių 
Korpusas Danzige

Varsa va. — Lenkija su
žinojo, kad naziai Danzige, 
“nepriklausomame” mieste, 
jau įkūrė savo “liuosnorių” 
kariuomenės korpusą.

Lenkai Žūtbūtiniai Gins 
Savo Teisę į Jūrą

Gdynia^ Lenkija. — Len
kų Laivyno dienoje prezi
dentas Ig. Moscickis, čia 
kalbėdamas, pareiškė, jog 
išeitis Lenkijai į jūrą yra 
taip reikalinga, kaip “sau
le ir oras.” Lenkų vyriau
sybei yra lygiai brangus 
kiekvienas/ margas savo 
krašto žemės, bet ypatin
gai priėjimas prie Baltijos 
Jūros, sakė prezidentas. 
Todėl Lenkija mirtinai gin
sis nuo Hitlerio pasimojimų 
atkirst ją nuo jūros.

Trys ketvirtadaliai visos 
Lenkų užsieninės prekybos 
eina per dabartinius Lenki
jos “vartus” į tą jūrą.

Nance, Francija. — Nu
teistas 20 metų kalėt, o pas
kui ištremt Charles Vintz, 
kaip nazių šnipas prieš 
Francijos tvirtumas.

Tai Todėl.
Sutartį sl

Maskva; — A 
novas, vienas 
Sovietijos vadų, ra^o “I* 
vdoje,” kad Anglija ir 
Francija, .matyt, nenori 
bendro apsigynimo sutar- * 
ties su Sovietais, o tik veid
mainiauja ir laukia progos 
padaryt “bargeną” su Vo- . 
kietija ir kitomis fašistinė
mis šalimis.

(Ždanovas yra pirminin
kas Sovietų Sąjungos už
sieninių reikalų komisijos 
ir centro sekretorius Sovie
tų Komunistų Partijos.)

Sovietai reikalauja, kad 
bendroj su jais apsigyni
mo sutarty Anglija ir Fran^ 
ei ja taip pat prižadėtų gint 
Latviją, Estiją ir Finiją 
(Suomiją). Bet Anglų ir 
Francūzų valdovai išsisuki
nėja, būk pačios Latvijai h 
Estija ir Finija esančios 
“priešingos,” kad jas kas iš 
šalies gintų.

Bet tai tik veidmainiavi
mas iš Anglijos ir franci
jos valdžių pusės. ’

ždanovas primena, kad 
Anglija ir Lenkija prižadė
jo gint Lietuvą ir Holandi- 
ją, nors dar iki šiol nežino
ma^ ar jos atsiklausė Lietu- f 
vos ir Holandijos* ar šios \ 
dvi šalys sutinka, kad jas 
gintų Anglija ir Lenkija ar 
ne.

Bet Anglų ir Francūzų 
valdovai atkakliai tvirtina, 
būk Latvija, Estija ir Fi
nija “nesutinkančios,” kad 
Anglija-Francija ir Sovie
tai užtikrintų nepriklauso
mybę ir čielybę tų trijų ma
žų Baltijos šalių.

Tuo tarpu Anglijos ir 
Francijos valdovai reika
lauja, kad Sovietai išvien su 
jomis prižadėtų gint ir 
Šveicariją, nors visai nėra 
žinios, ar Šveicarija sutin
ka su tokiu jos gynimų ar 
ne, kaip kad primena Žda
novas.

Atsakymam į Anglijos i 
Francijos pasiūlymus Sc 
vietai praleido tiktai 1 
dienų, bet Anglų ir Fra 
cūzų politikieriai tyčia su 
eikvojo net 59 dienas, vis 
atidėliodami susitarimą su 
Sovietais, kaip parodo Žda- 
nov. O jie labai greitai su
sitarė su Lenkija ir Turki- , 
ja todėl, kad norėjo susi- j 
tart. Su Sovietais gi jie ti- į 
krumoj nenori susitart^ to
dėl tik išsisukinėja, prieka- ( 
biauja prieš Sovietus ir 
laukia “naujo Municho,” 
naudai fašistinių kraštų. J >

(Po dienos kitos bus iš
spausdintas “Laisvėj” vi
sas tas Ždanovo straipsnis.)

- — ,   _ X

‘ Foochow, Chinija. — Ja 
ponų lėktuvai bombomis čii . 
sunaikino amerikiečių misi
jos mokyklą. į
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Genijai Pardavimui

Vokietijos nązių valdžia surinko 125 
genijų piešinius ir pasiuntė juos į Cu- 
richą, Šveicarijoj, parduoti. Piešiniai iš
rinkti iš Berlyno, Municho, Frankfūrto, 
Colognes ir Esseno muziejų. Tai vis dau
giausiai pasauliui žinomų genijų kūri
niai: Rembrandto, Van Gogh, Picasso, 
ir tt.

Nazių valdžia, gabendama užsienin 
parduoti šituos kūrinius, skelbia, būk jie 
buvę pagaminti “žydų arba jiems arti
mų” artistų. Tikrumoj, žinoma, yra kas 
kita:, Hitleriui reikalingi pinigai ruoštis 
prie karo ,tai jis ir parduoda gražiausius ‘ 

• žmoriijos kūrinius. O kad pateisinti tokį 
savo žygį prieš Vokietijos liaudį, tai 'jis 
skelbia, būk kūriniai esą “žydų gaminti,” 
todėl’ “arijams” yra ne košer!

Tai savos rūšies vandalizmas!

Ar Prasidės?

Per; ištisą šią savaitę iš Paryžiaus ir 
Londono gandai plaukė, kad Hįtleris da- 
rysiąs Dancige perversmą šeštadienį ar 
sekmadienį. Kaip jis tatai padarysiąs, 
niekas tikrai nepasakė. Spėjimų buvo, 
būk “perversmas” būsiąs atliktas tykiai, 
“pačių Dancigo gyventojų” iniciatyva ir 
jėgomis. Vienas žinoma: būriai Rytų 
Prūsijos nacių slapta buvo gabenami į 
Dancigą, kur jie buvo apginkluoti, pa
ruošti.

Šiuos žodžius rašant dar nežinia, kaip 
ten iš tikrųjų bus. Gal tai yra tik gan
dai, gal tai tik Hitlerio manevrai. Būtų 
gerai, jei taip būtų. Atrodo, tačiau, kad 
gali išeiti kitaip: vienu ypu karo gaisras 

. gali užsiliepsnoti ir prasiplėšti per visą 
pasaulį. Agresoriai, mat, jau senai prie 

^to ruošiasi, na, o demokratinės šalys ne
gali susitarti ir agresorius suvaldyti!

Prieš Dvidešimts Metų

Dvidešimts metų atgal, vasarą, 1919 
■ metais, pasauliniai imperialistai . išvien 

' su rusų caristais ir ponais puolė Sovietų 
■ Rusiją. 1919 metais Sovietų Rusija per

gyveno sunkiausius laikus; ji turėjo at
laikyti kelių milionų priešo armiją. Iš 
rytų pusės puolė čechoslovakai ir Kol- 
čako gaujos. Iš pietų pusės generolas De- 
likinas, atamanas Dutovas. Šiaurėj bu- 
o generolo Millerio ir talkininkų fron

tas. Iš vakarų pusės prieš Sovietus ka
riavo Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, 
Lenkija, kurias rėmė Franci j a, Anglija, 

f» Rumunija, Amerika, Italija ir kitos šalys.
Gegužės ir birželio mėnesiais iš Esti- 

i jos prieš Sovietų Rusiją, prieš Petrogra- 
I dą, pradėjo puolimus generolas Judeni- 

’■ čiųs. Petrograde buvo Zinovjevas ir 
*.**'Trockis. Jie žadėjo miestą apginti, bet 

jau tada, tie išdavikai, vietoj ginti mies
tą, pradėjo iš jo kraustyti fabrikus ir 

j| įsakė nuskandinti eilę laivų.
■į Kai tik tą sužinojo Leninas, jis griež

tai uždraudė Petrogradą palikti, įsakė 
ant žūt-būt jį apginti. Komunistų Parti- 

/ jos Centro Komitetas Lenino patarimu 
4 pasiuntė į Petrogradą draugą Juozą Sta

liną.
Pabaigoje gegužės draugas Stalinas 

atvažiavo į Petrogradą. Jis rado didelį 
nepasiruošimą. Zinovjevas aiškino, kad

šeštadienis, Liepos 1,

Petrogrado negalima apginti. Ir ištikro, 
mieste veikė skaitlingos šaikos kontr-re- 
voliucionierių ir ruošė sukilimą, kaip tiki 
generolo Judeničio armija prisiartins^ 
Raudonoj Armijoj, kuri gynė Petrogra-į 
dą, taip pat buvo Trockio išdavikų. Vief- 
nas iš jų vėliau kelis karo laivus perdavė 
estonams. -

Bet Stalinas nenusiminė. Jis geležinė

LAib VE)
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Kaip Amerika Atrodo 
ne Amerikiečiui 

i' ■ ------------------------------------------------------------c '
Apie Tai] Kaip žmonės kaštuoja 12 litų. Gal už tat 

Gyvena Lietuvoj valgis labai pigus?

mis šukomis pradėjo išvalyti Raudono
sios Armijos komandą. Pačiame Petro
grade su pagelba partiečių padarė gene
rates kratas. Jie atėmė virš 7,000 šautu
vų, 600 revolverių, daug rankinių gra
natų, kulkosvaidžių ir amunicijos nuo 
buržuazijos organizacijų. Jie surado virš 
120 milionų aukso rublių paslėpta. Kada 
Petrogradas buvo apvalytas nuo kontr- 
revoliucijos, suimti suokalbininkai, tai-' 
Raudonoji Armija atgavo kovingumą, 
sulaikė baltųjų gaujas ir greitai jas at
mušė į Estiją.

Mėginimas

Apie Suakmenėjusius Žmones

Plaukius, tris ar ketu 
savaites nesiskutęs barz 
užeina į skutyklą. Jį si 
jas ima skusti, bet da 
labai sunkiai vyksta, r. 
barzdą beveik grezte g 
ti. Plaukius, kankina1 
neiškenčia:

—Prašau man stiklą v 
dens.

1 —Ar Tamstą troški 
kamuoja?

—Ne, aš tik noriu pa 
ginti, ar gerklė ,dar ne 
kiurdinta.

“Vilnis” rašo:
“Apie ‘N-nas’ reikia pasakyti, kad jos 

suakmenėję savo anti-bolševikiškoje dog
moje. Nors ant jų galvos tašyk kuolą, jos _ 
visviena sakys, kad Šmelka Ginsbergas 
teisingas. Tas laikraštis nepripažįsta 
protavimo laisvės.

“Štai, į Sovietų Sąjungą nuvažiuoja 
Liudas Gira, Lietuvos Rašytojų Draugi
jos pirmininkas. Pirmiau buvo nuvykęs 
Cvirka. Pabuvojo Sovietų Sąjungoje ir 
lietuvis teisininkas Pakarklis. Nei vienas 
jų nėra bolševikas. Gal tik vienas iš jų 
yra radikalas.

“Bet kada liberalų ‘Lietuvos žiniose’ 
tilpo straipsniai apie jų kelionės įspū
džius—perdėm palankius Sovietų Sąjun
gai—‘Naujienos’, kurios smokavoja kiek
vieną brudą, nei žodžio nepadavė iš jų 
raštų ir įspūdžių.

“Taip elgtis gali tik didžiausi fanati
kai, kuriems mirusi jų dogma atstoja 
gyvą gyvenimą.

“Bet juk bešališki žmonės visūoijnet 
patikės tam, ką sako toksai Gira, Cvirka, 
ar Pakarklis, kurie savo akimis mate tą 
šalį ir jos žmones, negu nebūto ‘generolo 
Krivickio’ ir pono Grigaičio šmeižalams.”

“Generolo-Krivickio”-Šmelkos Ginsber- 
gio draugai taip į melus įsimaknos, kad 
ateis laikas, kuomet jiems niekas neti
kės, kai jie ir tiesą apie ką nors parašys!

Pasižiūrėkime ir į.valgį. Už 
tokius pietus, kokius čia 
Amerikoje gauni už 50 cen
tų, Lietuvoj reikia mokėt 
1 litas 20 centų. Tad Ame
rikos darbininkas pavalgo 
perpus pigiau, negu Lietu
vos, nors Lietuvoj maistas 
atrodo labai pigus.

O kad Lietuvoje darbi
ninko šeimyna gyventų še
šiuose kambariuose — dar 
nei man, nei kam kitam ne
teko girdėti. Darbininko 
šeimynai pakanka vieno 
kambario ir virtuvės ko
kiuose nors Šančiuose ar 
Aleksote. Ir už tokį iš 1 
kambario ir virtuvės butą 
Kaune reikia mokėti 30-40 
litų į mėnesį.

O vienas mano pažįsta
mas iš Baltimorės mane 
rimtai klausė, kodėl Lietu
voj darbininkai neturi sa
vo automobilių. Už automo-

bilį lietuvis darbininkas tu
rėtų atiduoti 10-ties metų 
savo uždarbį, jeigu jam ne
reiktų mokėt už valgį, už 
drabužius, butą ir t.t. Bet 
kadangi jis nevalgęs ir be 
pastogės 10 metų gyventi 
negali, tad ir automobilis jo 
negali vežti.

Kai kurie Amerikos lie
tuviai gana išdidūs ir mano, 
kad jie gerai gyvena todėl, 
kad jie labai darbštūs, su
manūs ir taupūs, kad Lie
tuvos darbininkai blogai 
gyvena todėl, kad prasige
ria. Tai, žinoma, didžiau
sia neteisybė. Jeigu Ame
rikoje už 4 dolerius galima 
būtų nupirkti tik tiek, kiek 
Lietuvoj už 4 litus, tai aš 
nė kiek neabejoju, kad 
Amerikos darbininkai tada 
daug blogiau gyventų, negu 
Lietuvos, nes už 10 alaus 
stiklų reiktų atiduoti visą 
dienos uždarbį. Kalbant 
apie tai, kaip kur žmonės 
gyvena, reikia nepamiršti, 
kad Amerika vis dar tebė
ra Amerika, o Lietuvoj 
Amerikos nebuvo ir nėra.

J. Jurginis.

Mokykloje
Mokytojas: — Įsivaizd 

sau, kad tavo tėvas duoda 
tinai 50 litų, bet paskiau 
jos atsiima 20 litų, tai 
tuomet lieka?

Mokinys: —Nesusiprati; 
pone mokytojau.

ALDLD REIKALAI
__________________4*

su nominuotų kandidatų 
vardais reikia grąžinti į 
centrą nevėliau rugpjūčio 
(August) 20 dienos.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Protingas
Petrukas: Mama, ar tu 

nori saldainių?
—Motina : Ne, sūneli, 

nebenoriu.
Petrukas: —O dabar, 

myte, tu užduok man tok 
klausimą.

Iš Tunelio Išvažiavu
Jis:—Jei būčiau žinoję 

kad tunelis yra toks ilgas, tai 
būčiau tave bučiavęs.

Ji—O! Argi ne tu mane 
bučiavai!

Pasipiktino
Jaunikaitis (lietui lyjant) .* 

—Atsiprašau, panele, ar ne
galėčiau pasiūlyti jums savo 
skėtį ? •

—Ne, dėkui, jūs besarma
ti! Bet ar negalėtum pasiū
lyti automobilio ?. . .

Surankiota.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Arijai ir Neari jai

Negrų rasės sūnus, Joe Louis, nugalė
jo stiprųjį italų tautos sūnų, Tony Ga- 
lento. Louis jau septintu kartu apgynė 
sunkiasvorio boksininko čampiono var
dą. Jis paklojo visą eilę žymių boksiniu- 
kų.

Svarbu čia pažymėti tas: Mussolinis 
nesenai pradėjo kovą prieš žydus ir ki
tas tautas, skelbdamas, būk italai yra 

v “parinktiniausia tauta”; esą, tai “tikroji 
arijų tauta.” Bet, štai, “nearijus” ėmė ir 
nukirto “arijų,” kur kas už save, didesnį' 
ir sunkesnį!

Andai tas pats Louisas nukirto vokie
čių , “arijų,” Schmellingą!

Kaip Hitleris su Mussoliniu dėlto ne
pasidaro galo, sunku net pamislyti!

Knyga Statoma — Mokėki
te Duokles

Šių metų Literatūros 
Draugijos knyga bus didelė 
ir labai naudinga. Dakta
ras Petriką paruošė net 
septynių lietuvių žymių ra
šytojų biografijas. Knygos 
bus vardas: “Lietuvių Tau
tinio Atbudimo Pionieriai.” 
“Laisvės” spaustuvė jau 
daugiau, kaip pusę knygos 
atspausdino. Darbas eina 
pusėtinai sparčiai, tik kol 
kas narių duoklės gauna
mos labai silpnai ir tas ga
li sutrukdyti jos išleidimą. 
Knyga bus didelė su pa
veikslais. ^Ją spausdiname 
ant geros ir gražios popie- 
ros. Todėl, dar kartą pra
šome visus narius mokėti jų 
duokles, o valdybas nelaiky
ti pinigus pas save, bet siųs
ti į centrą. s

Kas Aukavo Knygai
Knygos išleidimui jau ga

vome biskį ir aukų. ALDLD 
83 kuopa, Muskegan, per
sekretorių drg. P. B. Kau
pą prisiuntė $1. ALDLD 29 
kuopa, Rockford, per sekre-

Nazių Nauji Vieškeliai ir 
Tvirtovės Slovakijoj

Žilina, Slovakija. — Vo
kiečiai smarkiai stato tvir
toves palei Slovakijos rube- 
žių su Lenkija. Nazių ko- 
mandieriai nusprendė pra
ves! du karinius vieškelius 
per du sekančius mėnesius. 
Tie vieškeliai eis nuo Slova
kijos sostinės Bratislavos į 
šiaurę iki Lenkijos sienos.

Neva “savivaldiškos” Slo
vakijos vidaus reikalų mi-
nisteris B. Tuką viešai pa
reiškė, kad Hitleris “yra 
slovakų ir vokiečių bendras 
vadas.”

Vestuvių Dalyviui, Chi
cago, Ill. — Jūsų korespon
dencijos negalėsime sunau
doti. Savo rašte 'liečiate
opius šeimyniškus nesusi
pratimus. Nenorime būti tų 
n e s u s i p ratimų šalininku; 
Atleisite. /

Klausimai ir Atsakymai

Penktasis Amerikos Jaunimo 
Kongresas

Liepos 1 d. New Yorke susirinks 
Penktasis Amerikos Jaunimo Kongre
sas. Kongresą sudaro įvairios amerikinės 
jaunimo organizacijos. Tai savos rūšies 
jaunimo organizacijų federacija. Po-/ 
draug kongresas priklauso Pasaulio Jau
nimo Kongresui. Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Jaunimo Skyrius taipgi 
priklauso Jaunimo Kongresui ir Jonas 
Ormanas yra to Kongreso Veik. Komi
teto narys.

Kongresas turi sau pasibrėžęs šiame 
suvažiavime svarstyti visą eilę dalykų, 
gyvai liečiančių šio krašto jaunimą, — 
22 milionus tarpe 16-kos h*’Skėrių metų 
amžiaus jaunuolių. Daugybė to1-jaunimo 

nedirba; daugybe neturi lėšų moksluš ei-

—Na, kaip patinka mūsų 
šalis? — klausia beveik 
kiekvienas, su kuo tik man 
tenka kalbėti. Jeigu atsa
kai “patinką, kur čia nepa
tiks,” tai bendrakalbis nu
sišypso ir daugiau nieko 
nebeklausia. Jis esti paten
kintas. Bet jeigu pasakai 
“nepatinka” — jis tuoj pa
stato piestu akis ir su di
deliu nusistebėjimu-klausia, 
“kodėl nepatinka.” O iš tie
sų čia patikimas arba nepa
tikimas neturi 'reikšmės. 
Reiktų klausti: kaip žmo- 
nės-darbininkai Europoj ar 
Amerikoj geriau gyvena? 
Tada Amerika man gali pa
tikti arba nepatikti — tai 
daugiau skonio reikalas, dėl 
kurio niekad neverta gin
čytis, bet tiesa, kaip kur 
žmonės gyvena, visada turi 
pasilikti tą patį.

Iš Europos šalių, neturint 
galvoje Sovietų Sąjungos, 
geriausiai darbininkai gy
vena Skandinavijoj. Tačiau 
jeigu lyginti švedų darbi
ninko ir Amerikos darbi
ninko gyvenimą, amerikie
čiai gyvena daug geriau. 
Čia, Amerikoj, darbą turin
čių darbininkų šeimynos 
gyvena penkiuose arba še
šiuose kambariuose. Švedi
joj tai didelė retenybė. Ten 
darbininkai gyvena geruose 
naujuose namuose, bet daug 
šeimynų turi tik 2 ar 3 
kambarius. Švedijoj daug 
brangesni butai. •' Vien už 
butą švedai turi išteisti 30 
procentų savo uždarbio. 
Tad švedams tenka gyventi 
daug labiau susikimšus, 
nors jie uždirba gerai, gy
vena švariai ir tvarkingai.

Bet žinau, jūs, skaityto
jai, tuojau mane suniekin
site, sakysite: “Ką čia kal
bi apie Švediją, kalbėk apie 
Lietuvą, sakyk, kaip ten 
darbininkai gyvena.” Gerai, 
galiu pasakyt ir apie Lietu
vą. Galiu palygint Lietuvos 
ir Amerikos darbininkų gy
venimą.

Amerikos darbininko vi
dutinis uždarbis, nei labai 
geras, nei labai blogas, da
bar yra keturi doleriai į 
dieną. Gi Lietuvos darbi
ninko dabartinis vidutinis 
uždarbis — keturi litai į 
dieną. Tad palyginkite pa
tys, ką darbininkas gali už 
dienos uždarbį nusipirkti 
ten ir čia ir tuojau galėsite 
palyginti, kaip kur kas gali 
gyventi. Amerikietis už die
nos uždarbį, už 4 dol., gali 
nusipirkti gerus batus, gi 
Lietuvos darbininkas už ba
tus turėtų dirbti mažiausiai 
penkias dienas, nes viduti-, 
niai batai Lietuvoj kaštuoja 
20 litų. Amerikietis už vi
dutinį siūtą (kostiumą) tu
ri dirbt vieną savaitę, o lie
tuvis — du mėnesiu. Ame
rikietis už dienos uždarbį— 
4 dol. — gali nusipirkti ne
blogus trejus viršutinius 
marškinius, o lietuvis už 
vienus tokius marškinius 
turi dirbti tris dienas, nes 
tokie marškiniai Lietuvoje

torių drg. K. Liaudanskį 
prisiuntė $2. ALDLD 90 
kuopa, Youngstown, per se
kretorių drg. F. J. Madison 
prisiuntė $2. Jeigu visos 
kuopos ir apskričiai nors 
kiek paaukotų, tai centre 
būtų lengva padengti tas iš
laidas, kurios susidarys 
spausdinant taip naudingą 
ir didelę knygą. Mes pasi
tikime, kad kuopos ir ap
skričiai tą padarys.

Nominacijos Prasideda
Su liepos 1 diena praside

da nominacijos kandidatų į 
ALDLD Centro Komitetą ir 
alternatus. Kuopų valdybų 
pareiga sušaukti skaitlin- 
gesnius susirinkimus ir no
minuoti ' drauges ir drau
gus. Taisyklės yra surašy
tos ant nominacijų blankų, 
tai čia nekartosiu. Blanka

Klausimas
Malonėkite man per “Lai

svę” duot atsakymą ant šio 
mano klausimo. Aš noriu 
išsiųst savo sesutei davier- 
nastį. Bet gi kur man da
bar kreiptis, kad kas galė
tų padaryt daviernasti? 
Nes aš rašiau į New Yor- 
ką pas Lietuvos Konsulą. 
Tai aš gavau atsakymą 
greitai. Man iš New Yorko 
Konsulas liepė kreiptis į 
Lietuvos Konsulą Kanadoj,! 
kuris randasi Toronte, 110 
St. George Street.

Tai aš tuojaus kreipiausi 
į Torontą pas tą vadinamą 
Lietuvių Konsulą. O ant 
kiek aš žinau, tai su juom 
lietuviškai negalima susi
kalbėti, ate a^ jam vistiek 
parašiau lietuviškai. Nu, ir

dabar jau laukiu trecia ,sa-į 
vaite ir jokios žinios aš išl/ 
jo negaunu. Tai kur man 
dabar kreiptis su tokiais 
dalykais? Tariu iš kalno 
ačiū. •

“Laisves” Skaitytoja. į
Atsakymas ’ /;•

Gaila, kad ir mes nebežj* 
no me, kur jūs galeturt? 
kreiptis ir gauti aiatinl 
mą patarnavimą. Be g. 
peiktina, kad Lietuvoj ys 
tybės atstovas šitaip ne 
rūpina savo pareigomis.

Gal dar sykį prie jo 
rėtumėte kreiptis ię gri 
tai reikalauti patarnavi 
Arba gal dar geriau b 
jeigu parašytumėte į 
ronto pas vieną kurį s 
pažįstamų (jei turite), a
draugų ir paprašytun

ti, daugybė gyvena neišpasakytam skur
de, ‘kuris veda prie kitos blogybės—va
gysčių ir žulikysčių.

Jaunimas kongresaus per keturias die
nas. (Jis turės savo dieną, beje, Pasaulio.

Parodoj.
Mes linkime Penktąjam Amerikos Jau

nimo Kongresui pasekmingiausiai ap
tarti visus pasibrėžtus klausimus, o nu
tarimus—įvykinti gyVeniman.

idant nueitų ir asmehi 
pasiteirautų apie jūsų 
kalą pas tą konsulą. 
dies Balso” draugai g 
lėtų jums tame page
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IL U T IE R AT ID ID A ir
Savam Draugui

Menu aš praeities dienas, 
Praleistus tuos meiliai laikus, 

/žvaigždes, mėnulį ir pievas, 
liaunų dienu linksmus draugus.

jDabar: tarp sienų aklinu
Tu sėdi nusmerktas priešų
Už tai, kad kelią skynei tu 
Vergam, buvai tu jų vadu.

Pavasaris išauš gražus:
Sugydysim žaizdas sielos, 
Ir niekas mūs nesulaikys:
Mes eisime keliu kovos!

L Vinco Duktė.

“Ūkanos”
Pai•ašė Mikas Rasoda. Išleido ALDLD

Tai apysaka, kurią skaitai lengvai ir ku
rios turinys didžiai užinteresuoja skaityto
ją. Pradėjęs knygą skaityti nenori iš rankų 
paleisti, kol visos neperskaitai. Nors toji 
apysaka, matomai, ant greitųjų parašyta, 
bet paliečia kai kurias gyvenimo fazes ga
na aštriai ir skaudų skonį palieka skaity
tojo omenyje. Kai kurie puslapiai gal ir ga
na skaudžiai žnypterėja į blauzdą profesio
nalams. Nesiimsiu teikti pasargas gerb. 
knygos “Ūkanos” autoriui, kad aš nepilnai su
tinku su atvaizdintais apysakoje tipais, bet 

•gal jis (autorius) ir susitiko gyvenime su 
panašiais tipais.

Bet kaip ten nebūtų, knyga “ūkanos” 
skaitosi lengvai, žingeidžiai ir velytina, kad 
lietuvių tautos nariai ją atydžiai perskaity
tų.

Nelemtas sutvarkymas valstybių, kur pa
remtas žmogaus žmogum išnaudojimas pa
gimdo tokius tipus profesionalų. Nedora 
jprofpsionąlui sulopytomis sėdynėmis vaikš
čiot gatve. Todėl tankiai idealas būna nu
mestas ant mėšlyno ir profesija patampa 
kasdieninis biznis (kupčystė). Svajonės 
jaunystės dienų, siekiant profesijos (aka
deminio mokslo laipsnio), tankiai išgaruoja, 
susidūrus su tikruoju gyvenimu. Todėl re
tas iš profesionalų atsilaiko nuo pagundos 
greito pralobimo. Ir tokis profesionalas, ku
ris atsilaiko, būna tankiai paniekintas-už- 
mirštas, o kupčius profesionalas—pakeltas į 
aukštybes ir pamirštos jo nuodėmės.

Tai jau tokia žmonių psychologija.
Dr. A. L. Graičūnas.

Filmą apie Steponą 
Raziną

Sovietų kino režisieniai baigia didelę isto
rinę filmą apie išgarsėjusį Dono kazoką Ste
poną Raziną, kurio XVII šimtmetyje buvo su
kėlęs Pavolgio valstiečius prie caro valdžią ir 
bajorus dvarininkus. Rusų liaudis yra sukūru
si daug legendų ir dainų apie Steponą Raziną. 
Liaudžiai Razinas pavergtųjų vaduotojas, 
“svieto lygintojas,” kovojęs dėl žemės ir lais
vės, norėjęs “krestelėti Maskvą” ir “Maskvos 

• carus bei bajorus į ožio ragą suriesti.”
Stačiatikių bažnyčia prakeikė “plėšiką ir 

maištininką Stenką Raziną,” drįsusį pakelti 
ranką “prieš Viešpaties Dievo palaimintą 
krikščionišką. santvarką.” Ligi pat 1917 m. 
revoliucijos kasmet pirmąjį gavėnios sekma
dienį visose Rusijos cerkvėse šventikai iškil
mingai kartodavo šitą prakeikimą.

^Savaime suprantama, kad audringas, legen
dų romantika papuoštas Razino gyvenimas ir 
žuvimas po caro budelio kirviu yra puikiausia 
medžiaga filmų scenarijams kurti.

Prieš keletą metų Vokietijoje ir Amerikoje 
buvo pagamintos filmos apie Steponą Raziną. 
Viena jų “Volga, Volga” turėjo didelį pasise
kimą, nors ir buvo gana banališka.

Sovietų kino režisieriai nutarė būdingais 
/aizdais parodyti rusų valstiečių kovą dėl išsi- 
aisvinimo. Steponas Razinas esąs tik paverg
tųjų mąsių valios ir troškimų reiškėjas. Scena- 
ijaus centre masės, kolektyvas. Ano laikotar- 
io žinovų padedami, režisieriai duosią filmai 
Įtinkamų koloritų, gyvai atstatysią praeitį 
J parodysiu sukilėlių valstiečių, kazokų ir ba- 
>rų dvarininkų tipus.
Filmos tikslas — meniškai atvaizduoti ekra- 

ie didžiojo rtisų valstiečių sukilimo būdingus 
momentus.

Filmoje dalvauja geriausieji Sovietų artis- 
a Kai kurios scenos filmuojamos istorinių 
■vykių vietoje.

dčdeh Bankhead, žymi kino ir scenos aktore, kalbasi su savo
Bankheadu, iš Alabamos; dešinėj tai senatoriaus Pepperio žmona. Tallulah Bank- 
head nuvyko i Washingtona kovoti prieš W oodrumo bilių, už aktorių teises.

A. B adjŲtis.

Močios Ašaros
Vėtrinių lūšnoj šį vakarą liūdniau negu 

per visą gyvenimą, šitas pats vargas dvi
gubu vargu slėgė. Ašaros aštriau draskė 
močios veidą. Skambesnis vėjas paliai są
sparas daužėsi. Ir visi pakampiai liūdesį 
dainavo. O tą liūdesji išdainavo tėvo mirtis.

Kaip širdis liūdesiu neverks, kad sustin
go toji ranka, kuri lengvai sunkų kūjį svai
dė. Lengvai akmenis skaldė, o dar lengviau 
dirvas kryžiavo. Ir tik juodu prakaitu juodą 
duoną pirko.

Kaip širdis liūdesiu neverks, jei sermėgiai 
jį pažinojo kaip didelį maištininką prieš ca-‘ 
ra. Kai caras varė sermėgius kasti apka
sus didžiajam kraujo tvanui, jis, iškėlęs lo
petą, drąsiai rėždavo: “Mes milijonai, mes 
masė ir kas mums caras! Mes del jo gei
dulių žemę krauju nelaistysim. Mes guldom 
galvas tik dėl visų žmonių brolybės! O ca
ras budelis ir rusui 
Kam mums karo?! 
brolybės!”

Prieš kunigus jis
čion eidavo tik paagituot, 
sermėgiai susiburia šventoriuj. O tada tik 
revoliucija ir revoliucija. . . Štai matom kaip 
klebonija žydi. Tik gėlės ir gėlės. Bet vis 
tam kunigui mažai. Nori žemę ir dangų 
valdyti!

—žinom iš pasakų, kad Kristus alkanas 
ir basas vaikščiojo. O kunigo pilvą ir pla
tus sutonas nepaslepia. Jam dievas, kaip

Kai duodi, tai zvanija. O

vienos valstybės caras jūsų sopulius neatjau
čia.

Mums sūnum perskaudu. Mes nuo šian
dien skelbiam kovą! Rikiuotei! einam iš
pirkti nukryžiuotus sermėgius. Mes savu 
krauju užrašysim sau laisvę. Laisvė save ir 
žagrę valdyti!

Ne vienas sermėgio sūnus atplėštas nuo 
vagų. Ne kartą keliais, vieškeliais ir plen
tais retežiai žvangėjo. Ne kartą močios ties 
lūšnų sąsparom slobo dėl savo sūnų. Taip pat 
ne kartą susiliejo šunų staugimai su lenciū
gų bildesiu prie kojų. Ne kartą!

Močios neraudokit, kad pūdymuose įbes
tos žagrės verkia be artojų, kad tik vėjas 
žagrėm aria. Ir kam slopti, kad svirnų pa
kraigėse dalgės laukia piovėjų. Po viesulin
gų žiemos pūgų visuomet pavasaris 
liuoja. žemė žieduose paskęsta. Toks 
saris galingesnis ir už vėtrą.

Mužikai jau kartą ponus nusviedė, 
karta ir nusvies.

Štangos lūš, ne sermėgis, mūrai grius, ne 
sermėgis. Mes juodai dirbam, juodai vargs
tam. Ir su juoda jėga žengiam rytdienos 
laisvei.

Mūsų vardas—proletarai. Mūsų laukui 
nėr rubežiaus.
Lietuva.

suza- 
p ava-

Dar

ir lietuviui ir Prancūzui. 
Mes teieškom laisvės ir

irgi netylėdavo. Bažny-
Tik laukia, kada

Gorkį Gražiai Paminėjo

pirkliui prekė, 
ne, tai no . . .

—o— 
kantiškos žodžiais. Verkė irLūšna verkė 

užverkė tėvo gyvenimą. O močia sielvarto 
ašarom prašė grabui lentos. Ir kol išprašė 
viedrais ašaras išliejo. Ašarom grabą pripy
lė.

Liūdesio maršu šuva nulojo tėvą į kapi
nes. Už kaimą nulydėjo. Už tėvo dūšią, šuva 
dievui staugė. Juodi alkani liūdėjo.

Visi vargai močiai 
močia nešė. Močia su 
rim. Su dideliu vargu.

Kas juodai duonai
ašaras užars. Kas? Niekas negirdi.
Vien vargas šliaužiojo. Sopuliai šir-

Birželio mėnesį sukako trys metai, kaip 
Sovietų Sąjunga, o kartu ir visas pasaulis, 
neteko garsaus rašytojo Maksimo Gorkio. 
Jo mirtį priartino bjaurūs trockistai. 
fašistų agentai nutraukė taip brangią 
n i jai. gyvybę.

Sovietų Sąjungoj ši liūdna sukaktis 
plačiai paminėta. Spauda daug rašė
Gorkio vargingą kelią, jo geležinį pasirį- 
žimą, kuris atvedė jį prie didžiausio kultū- 

genijaus. Maksimo Gorkio veikalai bu- 
yra ir bus mėgiamai skaitomi. Jo raš- 
išversti į viso pasaulio bent kiek dides- 

kalbas. “Motina,” “Gordėjev,” 
ir daugelis

Tie 
žmo-

buvo 
apie

griuvo. Visas audras 
dviem mažom dukte-

vagas griaus! Kas

išdžius lūšnos sąsparos permirkytos 
Kada šuva džiaugsmingai

badą ir 
Nemato, 
dį ėda.

Kada
močios ašarom, 
sustaugs. Kada paskutinį syk bus nuneštas 
kryžius ant Golgotos kalno? Oi, kada!

Lūšną vėtros neaplenkia. Vėtros baigia 
tuščią kluoną plėšti. Pro .kiaurą stogą vis vėt- 
ringesnę gaidą traukia. Vėjiškesni vėjai 
kryžiavojas. Ir kaip močiai sudrausti tas vė
tras ir tuos vėjus.

Kai nėra duonos jau ne penkios dienos. 
Iš gyslų kraujas džiūsta. Pilve duobė. Visu 
kūnu šiurpulingas badas teka. Iš alkio svai
gu. Kasdien badas ir badas.

Tas juodas šuva išdvėsė, kuris staugė ne
šant tėvo grabą. Išdvėsė iš bado. Ir jis ilgai 
staugė. O alkanas šuva labai smutniai stau
gia. Močia ir to šunio verkė.

Močios! Močios! Jūsų ašarom liūnai pra- 
kiūro. žemė pramirko. Bet nei dievas, nei

Nevykęs Istorinis 
Pataisymas

J s LMS t
šiomis dienom s 

tinėtas LMS valdyb 
atsišaukimas į visus 
ir broliškas organizac

“Šviesos” No. 2 šių ♦metų d. St. Jasilionis 
rašo “Lietuvių Teatro Jubiliejus,” kaipo da- 
pildymą pakelto klausimo paminėti sukak- to laiško matysite, kas 
tuves 50 metų nuo pasirodymo pirmo vai-1 ma LMS centro pastogė, 
dinimo Amerikos lietuvių scenoj. Labai bū
tų vietoje žurnale duoti tinkamą straipsnį 
kaipo istorinį iš praeities ateities istorikam, 
nes žurnale telpanti raštai, teoretiniai, turi 
labiau užtikrinančia svarba.

Deja, d. St. Jasilioniui nepavyko sukurt 
tinkamai tas straipsnis, nes daug vietų ap
silenkė su istoriniais nuotikiais, ir nesupran
tama, iš kur jis ėmė tą klaidingą medžia
gą?

Ant pakelto d. R. Mizaros klausimo, kad 
kas praneštų, kaip senai J. V. A. buvo su
vaidintas pirmas 
las, 
čią 
bet 
k a,

scenos < veika
li et užtikrinan-

Tą atsiekiau,

Jis betgi vai- 
vardą padavė netikrą, sa- 

buvęs ‘Ant Prūsų Rubežiaus,

kur drg. St. Jasilionis žino,

kokis organizacijos ištekli
Prašome mūsų vienetų 

brol škų kuopų valdybų pr 
rūpint, kad minėtas LMS 
dybos atsišaukimas neli» 
šauksmu girioj!

—o—
šią savaitę prisiuntė LJ 

centrai! metines duokles . 
vienetai:

Choras Pirmyn, GreaPNec 
už 1939 m.

Aido Choras, Brooklyn, 
Y., už 1939 m.

Bangos Choras, Elizabet 
N. J., už 1938-39 m.

Dailės Ratelis, Montell 
Mass., kaip praneša jo seki 
torius d. Stasys Baronas, y 
nutaręs užsimokėt savo i. 
vilktas duokles. Lauksime!

Kiti vienetai, kurie dar i 
užsimokėjote, prašomi nevil 
nant tai padaryti, jeigu ne 
te, kad organizacija tinkar 
veiktų.

—o---

kitų

bet
Ke-

roj 
vo, 
tai 
nes
venimas Klimo Samgino 
visados bus mielai skaitomi.

Gorkis buvo ne vien gabus rašytojas, 
jis permatė ir abelną pasaulinę padėtį,
lios minutės prieš jo mirtį, kada trockistai 
artino jam mirties minutę, jis sakė: “Karas 
bus. Reikia ruoštis. Reikia būti pasiren
gus!” Ir Gorkis visada tikėjo, kad, jeigu 
karas bus, jeigu Sovietų Sąjunga bus užpul
ta, tai neabejojančiai Raudonoji Armija su
daužys priešus.

Gorkis jautė ir trockistų bjaurų darbą vi
duje darbo žmonių šalies. Jis 25 dienos 
prieš jo mirtį parašė “Pravdos” redakcijai 
laišką, kurį adresavo drg. L. Z. Mieklisui, 
dabartiniam Raudonosios Armijos politiniam 
komisarui,, kuriame tarpe kitko rašė: “Nu- 
maskavimas fašistinių karo organizatorių

Chungking, Chinija. — 
Chinų Liaudies Susivieniji
mas Užsieniniais Reikalais 
mušė prezidentui Roosevel- 
tui ir Anglijos sęiinui tele
gramas, kur ragina Roose- 
veltą ir Angliju veikt išvien * . •

lietuviškos 
aš žinojau iš atminties, 
datą turėjau sujieškoti. 
veikalo užvardinimo nesuradau po ran- 
tik žinojau, kad nuotikiai imti iš emi

gracijos lietuvių į Ameriką; ir man rodėsi, 
kad kur nors aš skaičiau ar girdėjau, kad 
perstatomam veikale kas nors buvo minėta 
apie “prūsą rubežių” Aš taip ir paminėjau sa
vo rašte, tilpusiam “Laisvės” bal. 15-tos dienos 
laidoj, bet kad veikalo nebuvau skaitęs ir 
nežinojau užtikrinančiai, tai ir pažymėjau, 
kad pilnai negaliu užtikrinti. Bet pati svar
ba buvo, tai sužinoti pilnai datą. Tą at
siekiau ir pranešiau. Vėliau drg. J. Baltru
šaitis prisiuntė man “Teatras žmonijos Gy
venime,” iš kur sužinojau ir apie tikrąjį už- 
vardinimą perstatyto veikalo, bet jau man 
aiškint apie tai nebuvo reikalo, nes data 
buvo paduota teisinga.

Dabar d. Jasilionis rašo: “Daviniai apie 
pirmąjį vaidinimą, įvykusį gruodžio 31 d., 
1889 metais, Plymouth, Pa., yra vienur ir 
kitur įrekorduoti. Yra dar ir žmonių, kurie 
pirmąjį vaidmenį žiūrėjo. Vienas iš tų, 
tai d. J. Ramanauskas, kuris savo prisimi
nimuose jau rašė ‘Laisvėj.’ 
dinto veikalo 
kydamas, jog 
ir tt. ”

Nežinau iš
kad aš žiūrėjau į tą vaidinimą ir kokiu bū
du aš galėjau žiūrėti. Juk Shenandoah’rį, 
kur aš tuo laiku gyvenau, skyrė nuo Ply- 
mouth’o 60 ar daugiau mylių. O aš dar tik 
antras mėnuo buvau pribuvęs į šią šalį. Tai
gi tas sakinys, būk aš žiūrėjau ir nemačiau, 
ką aktoriai lošė, daro mane labai dideliu 
vėpla; ir jeigu būtų taip buvęt tai aš pats 
sau abejoju, ar būčiau galėjęs parašyt at
siminimą nuo to laiko.

Abelnai imant, tam rašte yra daug klai
dingų dalykų, kurie su tikrove nesutinka; 
būtinai reikėtų taisyti. Bet aš tuom kartu 
paliksiu nekliudęs; jeigu tversis kokia nors 
jubilėjinio paminėjimo istorija, tuomet ta
tai būtinai reikės pataisyti. Ypatingai kas 
link kunigo Al. Burbos, kaipo patrioto, pri
kėlime Amerikos lietuvių iš tautiško apsnū
dimo. Tik jam vienam priklauso tų laikų 
atidarymas tautiško kelio į šviesią/ ateitį 
auklėtis kultūriniai; jis tam darbui buvo pil
nai atsidavęs, ką užtvirtina ir J. šliupas. 
Už tai ir mums pridera pagerbti kun,/ Al. 
Burbą, už tokį prakilnų darbą, kuris vos 
dar tik buvo išbuvęs 4 mėnesius šioj šalyj, 
bet jau tarp lietuvių atsižymėjo!

J. Ramanauskas.

yra labai svarbus darbas dabartiniu laiku 
ir man netenka apie tai jums rašyti.”
. Vienam iš savo dokumentų Gorkis rašė: 
“Jeigu kils karas prieš tą klasę, kurios jėgo
mis aš gyvenu ir dirbu, tai aš taipgi eisiu 
eiliniu kariu į jos armiją. Eisiu ne todėl, 
kad žinau, jog ji neišvengiamai bus per
galinga,—o todėl, kad didelis ir teisingas 
Sovietų Sąjungos reikalas yra kartu ir ma
no reikalas, mano darbas.”

Lietuvių kalboj mes• turime Gorkio vei
kalą “Motina,” taipgi yra kelios brošiūros. 
Reikia, kad lietuviai plačiau susipažintų su 
Gorkio kūryba. D. M. š.

prieš japonus, kurie dabar 
blokaduoja Anglų ir Pran
cūzų koncesijas Tientsine. 
Chinai primena, kad jeigu 
japonam pavyks Tientsine, 
tai Japonija šluos laukan 
Amerikos ir Anglijos reika-

lus iš Tolimųjų Rytų abel 
nai.

LDS 86 kp. ir ALDLD J 
kuopa, Detroit, Mich., s a 
lėšomis išvertė lietuvių kab 
4-rių veiksmų dramą “N< 
gių šeima.” Veikalas vaizd 
ja įvykius pereito Pasauli 
Karo Ukrainoj. Kūrinio 
torius yra pagarsėjęs ukr. 
rašytojas M. Irčan.

Savo laiku detroitiečiai 
lė LMS centrui minėtą v< 
lą išleidimui, bet centre n 
vo išteklių.

Detroitiečiai išvertimo 
pasidengė patys. Dabar 
kės atspausdinti.

Mano supratimu, tenyl 
mūsų veikėjai turėtų pa< 
talką to veikalo išleidi 
gauti keletą jaunuolių, 1 
po vieną veiksmą nust 
liuotų, o paskui jau ne 
sunku mimeografu atspai 
ti reikalingą kiekį egzen 
rių. Manau, jeį bus no 
rasis ir būdai.

Choras Pirmyn (Great
N. Y.) užsisakė 
“Minstrel 
anksti šį

Choras 
ja!

iš < 
show,” kurį 

rudenį perstat 
Pirmyn prop

---o---
Įsigykite Lietuvių Meiiv 

jungos naujai išleistą 'daii 
muzikos katalogą, kuriame 
sužymėta šimtai įvairiausių 
dainų, daugelis operečių ir 
įvairių muzikos šmotų. Reika
laudami, siųskite 5c vertės 
štampų persiuntimui. Su už
sakymu ir kitais reikalais 
kreipkitės: B. Šalinaitė, Sekr., 
46 Ten Eyck St., Brooklyn,

—O—
Neperseniai Brooklyne, N. 

Y., svečiavosi iš Montreal’o 
gerb. Janina ir Aleksas Naru- 
ševičiai. Jie yra Montrealo 
(Canada) Jaunimo Choro dar
buotojai. LMS centro se 
tore d. B. šalinaitė sveči 
aprodinėjo New Yorko 
kurias įžymesnes vietas.

Svečiai 
nantji rudenį 
atsiųs savo 
Brooklyne, N. 
Dainų Dieną,
duodamos dovanos 
siems pereitam 
tams. Jaunimo

miestelis turi ką nors su laimėjęs 2-rą 
rengti “Laisvės” naudai

atstovą

kurio,

K i e k v i e nas miestas Cho;
pryzą

\ i \) > .. f ; \
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b
j r St r.,

. N. Y.
.lieji Draugai!

jau būsite gavę drg. 
.ošiūno laišką apie tai, 

J Jūsų pasiųstas čekis 
c>() f. f r. sumai yra gautas. 
)ar kartą reiškiame mūsų 

iėką už Jūsų teikiamą 
ams pagalbą. Tiktai nėri

nė čion pažymėti, kad susi
tarė sunkumų čion, lagery- 
e, tą čekį realizuoti. Bū- 
3nt: banko agentas į čion 
atvyksta labai retai, ir lig 
dol čekių jis nekeitė. Drg. 
'amošiūnas parašė laišką 
ankan į Marseillę, bet ne
gavo iš ten aiškaus atsaky- 
no. Vistik, manome, kad 
ekis pavyks čion iškeisti 
r neteks Jums atgal į 
vmeriką grąžinti. Bene pa- 
ogiau būtų siųsti pinigus 
er kurį banką Paryžiuje ir 
s juos jau frankais, nuro- 
yta pavarde, į čia (į lage- 
•) persiųstų. Arba, jei ga
ma tiesiog pašto perlaida; 
;ums ją išmokėtų lagerio 
ištas.
“Laisvėje” iš 25 V š. m. 
iglų kalboj vedamam sky- 
uje skaitėme Jūsų prane- 
mą apie 20 dolerių siųstų 
*g. Talaliui. Manome, kad 
n buvo suklysta, — tai 
s bene tie 20 dol., kurie 
austa čekiu drg. Tamo- 
no vardu.
3e to, ten rašoma, kad iš- 
sta 10 dolerių drg. Ba
skui. Šis draugas, anks- 
u buvo Paryžiuj, o dabar 

randasi čia lageryje ir 
o tų pinigų nėra gavęs. 
)abar bendrai, mūsų vi- 
grupės nutarimu, jei 
gautos iš Komitetų pa

los, jos eina mūsų kolek- 
3 kason. Čia, mes pats 
atsižvelgdami į reikalą 

kirstysim tą pašalpą, 
>, kad nė vienas draugų 
jaustų kuo nors nu
austas. Mat, kartais vie- 
kitas draugų gali būti

■ artimųjų (giminių) ar 
» draugų grynai asme- 
ii sušelptas ir jis, žirio- 
mūsų gyvenimo sąly- 

- yra jau ne tiek rei- 
.alihgas tų keletos ar ke

liolikos frankų iš kolektyvo 
kasos, kaip tas draugas, ku
ris tokios asmeniškos para
mos negavo ir negauna. O 
pastarieji, kaip tik, dėl kuk
lumo ar kitų kurių priežas
čių pašalpos reikalu į nie
ką nesikreipia, nors jie pa
gal savo nuopelnų ir pasi- 

> žymėjimo kovų laukuose 
taip pat to yra nemažiau 
užsitarnavę. Tepridursime, 
kad mūsų — lietuvių grupė 
(kaip ir visos Baltikų gr. 
tautos) gyvena organizuo
tai ir labai tvarkingai bei 
draugiškai.

Kas dėl susirašinėjimo 
mūšų grupės reikalais, da
bar tai pavesta mūsų gru
pės valdybai, jau ir lig šiol 
tvarkiusiai visus kolektyvo 
reikahįs, ir susidedančiai iš 
3-jų asmenų: Povilo Stulpi
no, Andriaus Bulotos ir 
Juozo Povilonio. Žinoma, 
tai neliečia draugų asme

LAISVE 
..........   ................. —L. -  -—u-,   ■ , ' 

'unijoj Kovojusius Lietuvius, KAIP PASIEKT “LAISVES” PIKNIKĄ
Jabar Yra Koncentracijos 

Stovykloj Francijoj

Iš Naujosios Anglijos
Įvažiuojant New Y o r k a n 

Hutchinson Rive r Parkway 
keliu ir paskiau Eastern Blvd. 
Pervažiuokite Wh i t e s t o n e

niško susirašinėjimo ar in
formacinių straipsnių rašo
mų spaudai; tai yra asme
niškas kiekvieno iš mūsų 
reikalas.

Apie mūsų gyvenimą šia
me lageryje Jūs, berods, jau 
esate informuoti drg. Ta
mošiūno ir Talalid. Mūsų 
mokykla, kaip veikė, taip ir 
veikia toliau. Dabar jau yra 
grupė ir geometrijai moky
tis. Pagerėjus orams ir 
sportui kiek laiko pašven- 
čiame. Knygų mokslui pri
siunčia geri žmonės, mūsų 
būklę atjaučią ir suprantą, 
iš Lietuvos. Taip pat gau
name ir kai kurias naują
sias pažangiųjų Lietuvos 
rašytojų knygas. Taip kad 
pamažu jau susidaro m nors 
nedidelį, bet tvarkingai 
draugų vedamą knygynėlį. 
Išvažiavus 13 estų, mūsų 
barake atsirado daugiau 
vietos, įsteigėme “Kultūros i 
kampelį,” kurį dabar jau 
puošia Maksimo Gorkio, A. 
Venclovos, J. Janonio padi
dintos paveikslų (mūsų me
nininkų!) kopijos.

Kartais gaunam spaudos 
iš ten, iš kur mes jos nė ne
sitikim gauti. Pagal antra
šų padėtų po reportažais 
“L. Žiniose,” arba draugų 
laiškais “Laisvėje,” geros 
širdies žmonės pasiunčia 
kokį žurnalą, ar pundą vi
sokių pavadinimų ir pakrai
pų laikraščių. Neretai gau
name atvirukų ar net laiš
kų su simpatijas reiškian
čiais žodžiais. Stengiamės 
būti mandagūs ir į tokius 
laiškelius atsakyti su padė
ka, nors mūsų siauras biu
džetas nuo to kiek ir nu- 
'kenčia.

Tuo tarpu nesimato per- 
sepktyvų greitai iš lagerio 
išeiti. Ne vienas prašęs pa
so grįžimui Lietuvon jokio 
pozityvaus atsakymo nėra 
gavęs. Net nė legaliai, su 
užsienio pasais iš Lietuvos 
išvykusieji (tie pasai dabar 
jau pasibaigę, nepratęsti, 
arba Ispanijoj kovų metu 
žuvę), net nė toki draugai 
nėra gavę paso (arba jiems 
nepratęsia paso) grįžimui 
tėvynėn. O kiti? Kiti, jei jie 
yra ką “sugriešiję” ir “pa- 
kūtos” atlikimu nepasirūpi
nę, voldemariškai - smeto
nišką Lietuvą apleidę, tai 
jie gali gauti ir tokį atsa
kymą: “jūs Lietuva nemyli 
ir nenori, kad jūs į ją grįž- 
tumėt.” Taip pasakė vienas 
oficialus Paryžiaus ponas, 
konsularinio skyriaus tar
nautojas, draugui Ulevičiui. 
O pagaliau gali kilti ir toks 
'klausimas: kokiam lageryje 
būtų geriausia, francūziš- 
kam, ar ten — smetoniš
kam? Nesakome net “lietu
viškam,” nes buvusių caro 
valdininkų ir spėjusių nusi
penėti plikbajorių per 12 
metų bandytoji sukurti 
tvarka, nieko bendro neturi 
su tikruoju lietuviškumu.

Be abejo, mums visiems 
rūpi mūsų tėviškės likimas, 
nes hitleriškas batas, jei ne 
šiandien, tai ryt, gręsia pa
minti Lietuvą. O kas ją 
tuomet tikrai gins? Neabe
jojame Lietuvos liaudies pa- 
sirįžimu, o taip pat ir ka
riuomenės su jos vadu nu
sistatymu priešintis hitle

Bridge. Važiuokit tuo keliu 
apie 10 minučių i k i Central 
Parkway i r pasukit į kairę. 
Važiuokit iki World’s F a i r 
Blvd. Pasukit dešinėn ant 
Queens Blvd, ir važiuokit apie 
3 minutes iki Grand Ave. Pa
sukit kairėn ir važiuokit apie 
2 mylias (miles) iki Rust St. 
Ji randasi prie pat gelžkelio 
bėgių, einančių aukštai sker
sai Grand Ave. Pasukit Rust 
gatve po dešinei ir už 4 blo
kų rasite Klaščiaus salę ir 
parką.

Norintieji pirma užvažiuot 
“Laisvėn,” važiuokite toliau 
ta pačia Grand Ave. ir pasu
kit Grand Strytu iki Lorimer 
St. Pasukit po kairei. Už 2 
blokų yra “Laisvė.”

Iš New Jersey
Įvažiuokite New Y o r k a n 

Holland Tuneliu. Važiuokit 
Canal St/iki Lafayette St. Pa
sukit kairėn iki Schiff Park
way ir važiuokit per Williams- 
burgo Tiltą. Apsukę kairėn 
aplink pleciaus du šonus, im
kit Grand St. ir juomi važiuo
kit iki Rust St., kurį rasit vos 
tik pravažiavę pro apačią 
gelžkelio bėgių. Sukit kairėn.

“Laisvės” (Įstaiga randasi 
vos už kelių blokų nuo Wil- 
liamsburgo Plaza, tad iš čia

riškai agresijai. Tačiau, 
kol viršūnėse yra asmenų 
esančių kandidatais į lietu
viškus Hachas ir Syrovi’us, 
kurie dar tik vakar ir už
vakar mokėsi hitleriškai 
sveikintis ir mussolinišką 
kepuraitę nešioti, tol mūsų 
tėvynei gręsia labai didelis 
pavojus. O vis tik, visi iš 
mūsų tarpo norintieji grįž
ti Lietuvon neprašo, nenori 
nieko kito, kaip tik lygių su 
kitais piliečiais teisių ir ga
lėjimo pavojaus valandai iš
mušus ginti savąją tėviškę, 
kuriai gręsia tas pats prie
šas, su kuriuo mes Ispani
joj virš dviejų metų kovo
jom. Tai toks mūsų nusis
tatymas grįžimo Lietuvon 
reikalu.

Tiek šį k,artą apie mūsų 
gyvenimą ir kitus reikalus.'

Siunčiame draugiškus lin-l 
kėjimus nuo visos mūsų 
grupės.

Andre Bulota, 
P. Stulpinas, 
J. Pavilonis

P. S. Žemiau telpa lietu
vių sąrašas.
Camp de Gurs Lietuvių 

Grupė
1. Bielapetravičius, Leonas
2. Bulota, Andrius
3. Grunov, Gustavas
4. Katinas, Balys
5. Kynas, Albinas
6. Kavaliauskas, Vladas
7. Kazlauskas, Pranas
8. Paraščfakas, Povilas
9. Povilonis, Juozas
10. Petraitis, Vincas
11. Pelėda, Juozas
12. Piličiauskas, Bolius
13. Simurio (Simukonis), 

Jonas
14. Stulpinas, Povilas
15. Slapšys, Antanas
16. Šimkevičius, Jonas
17. Šaduikis, Povilas
18. Talalis, Stasys
19. Tamošiūnas, Antanas
20. Merlinas, Pierre
21. Vaitkevičius, Adolfas
22. Volkas, Benito (Bence- 

lis)
23. Zavedskas, Jonas
24. Zilbergas, Abromas
25. Lapinskas, Ernestas
26. Gorgelis, Ruvinas
27. Ulevičius, Pranas.

Iš šio skaičiaus: 12 atvy
kę Ispanijon tiesiog iš Ar
gentinos, 3—iš Brazilijos, 7 
—iš Lietuvos,1—iš Prancū
zijos, 1—iš Italijos, 1—iš 
Luksemburgo, 1—iš Palesti
nos ir 1—iš Austrijos. Bent 
20—darbininkai, 2—studen
tai, 1—med. gydytojas, liku
sieji—kitokių profesijų.

Be šių 27 dar yra 4 lietu
viai Ispanijos kovot.: 2 Pa

važiuojant labai pakeliui už
sukti, tik du bloku iš kelio.

Važiuojant iš Pasaulinės
Parodos ir iš visur reikia

ryžiu j e, ir 2 provincijoj
(abu gydytojai).

Vokietijos Orlaiviai Skraido 
per Lenkę Sieną

Varšava. — Paskutinėmis 
savaitėmis Vokietijos orlai
viai daug sykių perskrido
per Lenkijos sieną.

Berlin. — Nazių valdinin
kai pripažįsta, kad lenkai 
kanuolėmis šovė į Vokieti
jos karinį lėktuvą pirmadie
nį. (Tas lėktuvas skraidė 
virš Lenkijos tvirtovių ne- 
pertoli nuo Danzigo.) Bet 
naziai užginčija, kad lenkų 
artilerija nušovė jį žemyn į 
jūrą.

Clinton Parko, Betts Ave.
Gatvekariais

Arčiausia priveža Grand 
St. ir Flushing Ave. ir Flush
ing gatvekariai. Jais važiuo- 
•j ant irgi išlipt prie Rust St. 
Nuolat važinėj antie j i gatveka
riais žino, kur juos gaut. Va
žiuojant subvėmis juos gali 
gaut netoli sekamų stočių: 
Grand karą prie Marcy Ave. 
ant BMT Jamaica linijos ir 
prie Grand St., ant BMT 
Canarsie linijos. Flushing 
Avenue k a r ą gausite 
prie Park Row, New Yorke; 
prie Sands St., Brooklyne; 
taipgi prie Broadway ant Ja
maica linijos ir prie Wyckoff 
ant Canarsie linijos, ir prie 
Flushing ant Independent li
nijos Brooklyne.

“Laisves” piknikas Įvyks jau 
ŠĮ sekmadieni, liepos 2-rą, 
Klaščiaus Clinton Parke, Betts 
ir Maspeth Avės., Maspeth, 
N. Y. (Brooklyno priemies
tis).

Pittston, Pa.
Aš niekad nemaniau, kad 

kas nors būtų priešingas, kuo
met žmogus ar žmona skaito 
laikraščius, gyvendamas ant 
šalpos. Pas mane ateina viso 
keturi laikraščiai kas dieną: 
“Laisvė,” “Scranton Times,” 
“Scranton Tribune” ir “Daily 
Worker.’ “Tėvynė” ateina tik 
kartą į savaitę.

Mano kaiminka įskundė ma
ne, kam aš tiek daug laikraš
čių skaitau būdamas ant šal- 

klaustis kelio į Maspeth, o at- pos (relief). Pašaukė mahe į 
važiavę į Maspeth klaust “Relief” ofisą pasiteisinti.

Masiniai Važiuoja j “Laisves”
Piknikų

Stamford-New Canaan, Conn.
Draugai iš Stamfordo 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, nės 
jis rūpinasi apie suruošimą autobuso.

Newark, N. J.
Ncwarkieciai 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.

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

niką, 2 d. liepos. Kelionė į abi puses 90c. Autobusas išeis 
nuo Hamilton ir No. 4th St., Harrisone, 12 vai. dieną. 
Kurie nori kartu važiuoti, prašome užsiregistruoti pas 
P. Marsoną, 22 Davis St., Harrisone, P. Ramoška, 293 
Bergen Ave., Kearny ir K. Kuzmickas, 304 John St., 
Harrisone. Prašome nesivėluoti, nes laiko mažai.

Cliffside, N. J.
Cliffsidiečiai atvyksta “Laisvės” piknikan autobuse, 

kurie išvažiuos nuo Charles Grėen Svetainės, 267 Walker 
Street, 12:30 vai. dieną. Kelionė į abi pusi 85c. Kas nori 
važiuoti, prašome užsiregistruoti po viršminėtu antrašu.

Great Neck, N. Y.

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta masinom 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. 
v ANtr

Telephone: Havemeyer 0-0116

Pirmyn Choras nusamdė du busus važiuoti į “Laisvės” 
pikniką,*, 2 d. liepos. Kelionė į abi pusi 50c. Bušai išva
žiuos nuo Ka^močių Svet., 1 vai. po pietų. Kurie norite 
važiuoti, prašome užsiregistruoti pas Laužaitienę arba 
Klaston. 1

Klausia mane, kam aš tiek 
daug skaitau ? Atsakiau: ne
žinau. Bet, sakau, aš be skai
tymo ir be rūkymo negaliu 
apsieiti, jeigu man Pennsylva- 
nijos valstija neduoda nieko 
dirbti.

Mergina (jauna) pažiūrėjo 
į mane, išsitraukė cigaretą ir 
siūlo vieną man. Aš priėmiau 
su padėkavone ir sakau: Tai 
tamsta ir šį darbą dirbi, bū
dama ant “relief”, ir tamsta 
rūkai. Ji atsakė: Boso dabar 
nėra namie, tai jis nemato. 
Aš užklausiau tą merginą, iš 
kur tas “orderis” parėjo, kad 
žmogus būdamas ant šalpos 
negali nei laikraščių skaityti, 
nei tabako rūkyti ? Mergina 
susimaišė ir net pabalo ant 
veido, tačiau susigriebus sa
ko : Tavo susiedai sakė mum, 
kad tu nedavalgai, o skaitai, 
na, ir ka tu ten sužinosi!

Aš pridėjau taip, kad Ame
rika, kaip ir Sovietų Rusija, 
nori, kad jų gyventojai būtų 
kuogeriausiai apsiskaitę ir 
kad žinotų kuodaugiausiai 
apie visą ką pasaulyj. Tokiu 
būdu aš nepaliausiu skaitęs 
nei laikraščių bei knygų. Tai 
mano maistas!

Išeidamas klausiu merginos, 
ar man valia toliau skaityt, 
tai ji patarė, kada skaitau, 
tai durys reik uždaryti, nes 
jos vaikai nori tų “gazietų.” 

—o—
Sujdarbais tai jau visai blo

gai šioj apielinkėj. Angliaka- 
syklos dirba tik tuomet, 
kada jų loska. WPA darbi
ninkai jau beveik visi paleisti 
iš darbo. Bizniai (kas dar 
juos turi) nusmuko ir nežinia, 
kas gi. čia toliau bus.

Bet dar bus, 16 d. liepos, 
“Laisvės” parėmimui piknikas 
ant Valley View parko, In
kerman. Tai aš kviečiu visus 
savo draugus (visokių tautų), 
kad ten susieitume. Kviečiu ir 
mano skundikus. Visa pakutį 
cigaretų užfundysiu.

Kunigo Gimine.
h-------------------- —------------------------------------------------------□

Svarbi Naujiena Visiems
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 iv 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 1921-2$ 
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.

PASAULINĘ PARODĄ
• • •

Lietuvių Įstaiga prie wine./'
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar ;

Jau Patys Naziai Lei& 
Čechijai (statymus y- - f ImY

Praga. — Vokietijos val
džia padarė patvarkymą, 
kad nazis “globėjas” Cecili
jos - Moravijos gali naikint 
cechų įstatymus, jeigu jie 
nenaudingi hitlerininkam: 
jis taip pat gali leist ten sa
vus įstatymus, visai neatsi
klausdamas vietinės cechų 
vyriausybės. ? .

Čechijos neva “preziden- 
tas” Em. Hacha paskyrė į 

septynis hitleriškus fašistus 
į komitetą “cechų tautos 
vienybės.”

Kuba Ištremia 52 Žydus 
Atgal į Vokietiją ' ~ j

Havana. — Kubos val
džia deportuoja atgal į Vo
kietiją 52 žydus, kuritKis 
Vokietijos laivas geg. 15 d. 
buvo atgabenęs į Kūbą. Jie 
bus išsiųsti atgal kitu Vo
kietijos laivu.

Naujas Francijos-Anglijos 
Pasiūlymas Sovietam

Paryžius. — Franci jos if 
Anglijos valdžios pasiuntė 
naują bendrą pasiūlymą So
vietam dėlei tarpsavinio ap
sigynimo sutarties tarp tų 
trijų šalių. Šiuom pasiūly
mu Anglija ir Francija pa
taiso tulus punktus savo 
plano kas liečia gynimą 
Latvijos, Estijos ir Finljos 
nuo Hitlerio.

Paryžius. — Išsiskirstant 
Francijos seimui, valdžia 
padalino seimo atstovams 
maskas apsaugai nuo, !kaH- 
nių gesų per vasarą.

AND
QUOfZ

\
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AUŠRA VAKARUOSE Scranton, Pa.
(Bruožai iš Franci jos Revoliucijos)
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(Tąsa)

—Atkeršyti Fra nei jai! Atkeršyti, kad 
būtų pavyzdis kitų šalių vergams, kad 
jie neišdrįstų sukilti prieš Dievo pasta
tytus karalius ir jų tvarką!

* * *
Pietų Francijoj, prie Viduržemio Jū

ros, kur taip graži saulė, kur tokia ma
loni gamta, taip mėlynas dangus, tiek 
daug vynuogių laukų ir gražiai skam
bančios merginų dainos, staigiai, tartum 
perkūnas sugriovė:

—Bum!... Bum!... Bum!
—Bum!... Bum!... Bum!
Griovė ir griovė.
Lietaus nebuvo. Debesio nesimatė. Bet 

štai nuo žemės pradėjo kilti debesys 
dūmų. Pasigirdo verksmas, šauksmas ir 
dejavimas. Tai degė gražusis Marseilles 
miestas. Dejavo aplinkui, tartum visi 
susirgo!

<—Bum!... Bum!... Bum! — griovė 
ir griovė. Tai Anglijos penki karo lai
vai bombardavo miestą.

pegė ir Toulon prieplauka. Liepsnojo 
kaimelis Ciotat. Gaisras apėmė žvejų 
miestelį LaClotat. Naikino juos Anglijos 
karo laivų ugnis.

Ir štai prie šios nelaimės dar prisidė
jo nauja. Iš Sardinijos atplaukė gin
kluota jėga. Laivų ugnis pasiuntė tris 
salvas į kraštą. Valtimis prie krašto 
priplaukė svetimos šalies kariai, išlipo 
su kanuolėmis, arkliais, iškėlė savo vė
liavas ir paėmė Marseilles pakraštį. 
Nauji “svečiai” plėšė, grobė, kas tik pa
kliuvo. Moteris ir merginas žagino. Vy
rus kapojo kardais ir šaudė.

Dejavo Marseille, Toulon, La Ciotat ir 
kiti miestai ir miesteliai. Kas tai šaukė 
prie ginklo, kovon, bet priešo šūvis ar 
kardo smūgis šaukiantįjį paguldė.

Ir štai Marseilles mieste pakilo iš 
iūvesių kruvina galva žmogus. Tai 
vo karinis inžinierius, specialistas, jį 

vdino Ruze dc- Lillem, — (Rouget De 
Isle) jis susvyravo, nubraukė nuo kak- 
s prakaitą ir kraują, kaž kaip pradžioj 

/liai, negarsiai uždainavo. Ruze de- 
L»illem dainavo vis garsiau ir garsiau.

—Pakvaišo!—tarė kareivis.
—Greitai visi iš proto išeisime, — at

sakė komandierius. — Juk ir geležiniai 
nervai negali atlaikyti! Franci ja žūva! 
Oh, Franci j a, Francija!

Bet inžinierius dainavo. Kaž iš kur 
prie jo prisidėjo vienas... du... trys 
kareiviai... Dar du civiliai... Dar pen
kios moterys... Susidarė grupė, iškėlė 
ginklus, iškėlė vėliavą ir griausmingu 
balsu, nuoširdžiu, plaukiančiu iš pat šir
dies šauksmu prie išsigelbėjimo visi, vi
si uždainavo:
“Prie ginklo ei, tėvynės sūnūs! 
Laikas savo būvį mums apgint! 
Štai matot tironus — siaubūnus, 
Jie šalį nor kraujais plukdyt! 
Ar girdit, kaip kareiviai staugia, 
Tarnai tie budelių bjaurių!
Negaili jūs pačių, dukterų,
Jums matant bjauriu’ jas ir smaugia! 

Liaudie! Išvien, krūvon!
Už ginklo!
Marš sykiu!
Kovon, kovon!
Mes jų klastas, 
Nuplausim jų krauju!”

Daina stiprėjo, galingojo. Rinkosi 
kariai iš po griuvėsių, rinkosi vyrai, 
moterys ir jaunuoliai. Ginklavosi kuo 
kas galėjo, jungėsi, vėliavomis siūbavo 
ir dainavo! Dainavo, kad išgelbėti save, 
savo gyvastį, miestą, namus, vynuogių 
Jaukus ir tėvynę! Inžinierius Ruze dė
miem pirmas iškėlė kardą ir sušuko:
•—Marš sykiu! Kovon, kovon!
į—Tra-ta-ta! — silpnai sutratėjo būb- 

nai. Marseilles miesto minia puolė ant 
Driežų. Prasidėjo kova, taip žiauri,

'irta ir greita, kokių mažai buvo. Prie
is neišlaikė. Kuris taip neseniai išdi- 
Žiai išlipo iš jūros, vėl bėgo"prie laivų. 
*aliko kanuoles, ginklus ir laukus nu
lotus užmuštaisiais.

—Mes jų klastas, 
Nuplausime jų krauju!p 

ainavo ininia. -

—Už ginklo! Už ginklo!
—Liaudie, išvien! Kovon, kovon!
Skambėjo nauji šauksmai Marseilles 

mieste. Jungėsi nauji kovotojų pulkai. 
Jie stojo apginti savo kraštą. Jie gar
siai, garsiai dainavo tą naują liaudies 
himną, kuris vėliau nuo Marseilles mies
to gavo savo vardą “Marselietė,” kuris 
ir šiandien yra Francijos liaudies him
nas. Himnas stiprėjo, galingėjo, augo, 
ir tartum revoliucijos liepsna plėtėsi po 
visą Francija.

* * *
Greitai “Marselietės” gaida skambėjo 

visoj Francijoj. Ji virto liaudies šauks
mu kovon už savo teises, ji virto apvie- 
nytoja revoliucijos jėgų, ji'virto revo
liucijos vėliava! Paryžius davė 30,000 
vyrų savo šalies apgynimui. Jie mar- 
šavo drąsiai, pasišventusiai ir garsiai 
“Marselietę” dainavo:

“Ko reikia užsienio vergų miniai
Ir jos vadams, pilniems klastų!
Jau čerška pančiai geležiniai— 
Kam nor uždėt juos ant sprandų?
O, gėda būt francūzais, gėda, 
Kad duotumės vėl surakinti 
Ar gi.ne laikas ištraukyti 
Tuos tironus, ką ant mūs sėda?

—Marš sykiu! Kovon, kovon! —, šau
kė vadas, diktas galingas Maratas.

Saulė kepino, prakaitas ritosi per ka
rių veidus. Pakelyj visi sugriuvo pasil
sėti. Gėrė vyną, vandenį, valgė sausą 
duonos plutą. O jų vadas — Maratas nu
sibraukė nuo kaktos prakaito ir purvo 
sluogsnį ir tarė:’

—Broliai, laisvi Francijos piliečiai! 
Mes žengiame kovon! Mus laukia gerai 
prirengta ir išlavinta svetimų karalių 
armija, kurią į Francija atvedė jos va
dai, kunigaikščiai ir francūzai išdavi
kai, kurie išsigandę revoliucijos ten pa
bėgo. Jie nori mus retežiais surakinti! 
Jie su panieka žiūri į mus! Jie šaukia, 
kad mums ne valia savo šalyj reikalus 
taip tvarkyti, kaip mes, mūsų tėvai, mo
tinos, broliai ir seserys trokštame! '

O kas gi mes? Mes Francijos liaudis! 
Mes žmonės! Mes užgimėme lygiais su 
kitais žmonėmis. Mums teises atėmė iš
naudotojai — vyskupai, grafai, baronai, 
ponai ir jų karalius, kad jiems laimin
gai gyventųsi. Jie mus padarė savo ver
gais ir nori, kad mes tokiais amžinai 
pasiliktume. Jie mūsų gyvenimą padarė 
lygiu darbo gyvulių gyvenimui! Jie pa
vertė mūsų gražią Franciją į pragarą! 
Jie pasisavino mūsų teises, moteris ir 
seseris! Ar galima taip toliau gyventi?

—Niekados! Geriau numirti kovoj, 
negu vergauti! — atsakė kariai.

—Francija gaisras, — tęsė Maratas. 
—Francija dega, ją degina iš visų pu
sių svetimų karalių armijos. Jie min
džioja mūsų laukus, žudo motinas, bro
lius, seseris, tėvus, žagina mūsų seseris! 
Francūzai, ar norime mes gyventi, ar 
norime išgelbėti savo liaudį, savo tėvy- 
nę?

—Taip! — Taip! — tūkstančiai atsake 
karių.

—Tai pirmyn, broliai! Marš sykiu! 
Kovon, kovon! — baigė vadas.* * *

“Marselietė” skambėjo po visą šalį 
nuo rytų iki vakarų, nuo pietų iki šiau
rių. Tūkstančiais Francijos sūnų ir du
krų ėmėsi už ginklo ir veržėsi kovon.

Priešų armijos supo iš visų pusių. De
gė miestai, miesteliai ir kaimai. Priešo 
raiti kariai lakstė, kaip kokios raganos 
ir kardais kapojo civilius žmones. Per
skelta galva parvirto jaunas daržinin
kas. I . ,

—ODieve mano, — sušuko jo moti
na ir puolė gelbėti sūnų. Sūnus gulėjo, 
sunkiai dejavo, kraujas maišėsi su balto
mis pieskomis. Motina pakėlė jo galvą, 
padėjo ant savo keliui nusitraukė nuo 
galvos baltą, kaip gulbės plunksnos, ske
petaitę ir ašaromis vilgydama aprišo sū
nelį.

Tuo kartų pro namo kampą išjojo 
raitas prūsų kareivis. ’ •

(Bus daugiau)

TRUPUTIS ŽINIŲ Iš ŠIOS 
APYLINKĖS

Jau senai “Laisvėje” besi
malė šios apylinkės žinios. Vi
sų pirma priminsiu apie orą. 
Oras gražus, dienomis būna ir 
karščių, siekia iki 90 laipsnių, 
bet kaip tik saulė nusileidžia, 
tai oras taip greit atvėsta, jog 
gult eidamas jau turi užsiklo
ti šiltu blanketu.

Jau birželio 25 d. šioj apy
linkėj tik pirmą kartą palijo 
per visą pavasarį. Saulė bai
gia viską deginti. Jei dar ko
kią savaitę nebuš geroko lie
taus, tai, tiems biedniems far- 
meriams bus blogai. Tuojau 
bus ir šienapjūtė, o žolė tėra 
iki zuikio liemens. Jau ir baž
nyčiose pradėjo maldauti Die
vo, idant jis duotų lietaus. Bet 
jo kaip nėra, taip nėra.

Kas dėl darbų, tai anglies 
kasyklos šioje apylinkėje stovi 
visos uždarytos. Mat, per tū
lą laiką čia kiek geriau padir
bo, kaip minkštosios anglies 
kasyklos buvo sustojusios. Bet 
kaip greitai minkštosios pra
dėjo dirbti, taip greitai kieto
sios užsidarė.

Čia yra vienas fabrikas, ku
ris išdirba langams “leisus” 
(firankes). Gal niekur kitur 
kito tokio fabriko nesiranda, 
kaip su išdirbyste, taip su mo- 
kostimi. Darbininkai nepri
klauso prie jokios unijos. Gir
di, mums jokios unijos nerei
kia! Taip darbininkai saky
davo. Bet laikas bėgo, keitė
si ir teisinės darbininkų padė
tis. Kompanija pradėjo po 
biskį algas kapoti ir tiek nu
kapojo, jog darbininkai pra
dėjo bruzdėti. Jau dabaiį jau
kiasi prie organizatorių, kad 
jie tvertų uniją ir šauktų 
streiką. Ateitis parodys, kaip 
bus toliau.

—o—
WPA Darbai ir Workers 

Alliance
Čia nuo kovo mėnesio pra

dėjo atleisdinėti darbininkus 
nuo WPA darbų. Kas savaitė 
atleidžia po 500 darbininkų. 
Sakoma, kad iki liepos 1 d. 
turi atleisti visus WPA ir 
PWA darbininkus.

Šioje apylinkėje Darbinin
kų Susivienijimas (Workers 
Alliance) turi aštuonis loka
lus. Tik visa bėda, kad mū
sų biednuomenė dar neįverti
na tos geros organizacijos. 
Kaikurie norėtų įsirašyti, bet 
sako, kad perdaug mokėti rei
kia. Mat, įstojimą pakėlė iki 
50 centų, o mėnesinių duoklių 
reikia mokėti po 25 centus. 
Tik jau kaip visai į didelę bė
dą papuola, ateina ir įsirašo.

Pirmiau čia įstojimas į 
Workers Alliance buvo tik 5 
centai, o mėnesinės mokesties 
tik 10 centų, tai tada turėjo
me daugiau narių ir gyvumo 
buvo daugiau.

Birželio 29 d., 2 vai. po pie
tų, Workers Alliance rengia 
masinį mitingą, bus gorų kal
bėtojų. Kam laikas pavėlina, 
visi atsilankykite. Susirinki
mas įvyks palei Mitchellio pa
minklą, Scrantone.

Taip pat yra šaukiamas ma
sinis mitinga toje‘pačioje vie
toje liepos 7 d., 2 vai. po pie
tų. ,

šiuose mitinguose bus duo
dami pranešimai iš Harrisbur- 
go ir Washingtono. Išgirsite 
daug naujo.

—o----
IŠ Moterų Apšvietos 

Kliubo Veikimo
Birželio 15 d. buvo sušauk

tas moterų pasikalbėjimas. 
Narių dalyvavo devynios. Bu
vo skaitytas laiškas iš centro 
nuo sekretorės Petrikienės. 
Laiške kalbama apie šaukia
mą moterų suvažiavimą, kuris 
atsibus Brooklyn, N. Y., rugsė
jo 7 ir 8 dienomis. Laiškas 
vienbalsiai priimtas ir išrink
ta komisija tą darbą varyti 
pirmyn, daugiau gauti moterų 
ir merginų į kliūbą.

Moterys nutarė rengti pik-

■■=====...
niką liepos 9 d. dėl sukėlimo 
finansų, idant žūt-būt pasiųs
ti į suvažiavimą delegates.

Tai čia, broliai, kaip ma
tyt, mūsų seselės, skaisčios 
aušrelės, griebiasi už naudin
go darbo. Mes gi, jau žila
galviai broleliai, turime joms 
padėti tą pikniką padaryti ti
krai dideliu ir pasekmingu.

(T^sa ant 7-to pusi.)

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1085 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2576-80 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER E. UMLA 
2576-80 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 678 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE EVANSKY
263 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE! is hereby given that License No. 
EB 761 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2821 Brighton and 8th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM WEITZ'
(National Kosher Delicatessen and Rest.) 

2821 Brighton and 8th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4677 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2905 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING TAGER 
(Quality Food Grocers)

2905 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4750 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
996 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY CARL KARKHECK 
d-b-a The Newkirk Delicatessen

9!)6’Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz 
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

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

Nuo 10 iki 12 vai. Iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame- 

Rei-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvSro, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 14 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control . Law at 
2817” Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB C. FRITZ
2817 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5101 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2952 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. *»,J

==?=:^==Sfie=.
NOTICE is hereby given that License . 
RL 7825 has been issued to the undersign 
to sell beer, wine and liquor at retail u 
der Section 182 A of the Alcoholic Beverag 
Control Law at 769 Gates Ave., Borough o 
Brooklyn, County of Kings, to be consume* 
on, the premises.

WALTER GOLDSTEIN 
Parkside Tavern

759 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

LEON SPITZER
2952 Avenue S, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 777 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY CUTLER
60 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 689 has been issued to the undersigned 
to sell beei- at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEO GORELICK
119 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 40S4. has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
678 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW W. PFEUFER
678 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1350 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DOMINIC VACCARO
1350 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4842 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3324 Tilden AVe., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID Z1NDMAN
3324 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 896 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
2701 Tilden Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM C. BRANDAU
2701 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN WEINSTOCK
1009 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 8 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4402 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 'consumed off the 
premises.

SAMUEL WEINER
4402 Church, Ave., BrooklynptjN. Y._ • »
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5309 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2809 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELI KLEINBERG
2809 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4958 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2732 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY FRIEDFELD
2732 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5366 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
992 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHANNES A. WISCHMANN 
Block Island Food Stores

992 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE, is hereby given that License No. 
GB 5004 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2501—E. 19th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARCHIE ALWEISS 
2501—E. 19th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8843 has' been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67- Webster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GENNARO.-PALOM BA
67 Webster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5275' has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2307 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK T. SKELLY
2307 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1644 Sheepshead Bay Rd., Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN DURKIN
1644 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5099 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section ’76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2219 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN DETTER
2219 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

0

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N- Y- 

Tel. Evergreen 8-7179

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4461 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS R. HASE
341 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4315 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1321 Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE BURRAFATO
J821 Avenue Z, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5258 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PAGANELLI
212 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 42(19 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Fostei' Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL SUSSMAN
216 Foster Ave., Brooklyn, N ,Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8789 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2605 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
l>remises.

JULIUS LIPSCHITZ
2605 Bedford Ave., . Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4436 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-15—3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the m i m/sq

’ OSCAR CARL JOHNSON
4613-15—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8702 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN KILSTEIN
80 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
78—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCIS HOBBS 
D-b-a Manhattan Quality Store

78—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4256 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
51 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERMINO SCUTARI
51 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4303 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectton 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
182—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MULLER
182—7th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hei'eby given that License No. 
GB 8867 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
801 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN DERECH1NSKY
801 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8849 has be?n issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE SONDEJ
169 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1017 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3501 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN J. MORRIS 
(Park Rest.)

3501 Avenue S., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1186 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2601 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAULINE ROSS 
(Ross Delicatessen Lunch)

2601 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 949 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
508 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABE FORMAN
D-b-a Abe Forman’s Wholesale Provisions 

508 Brighton Beach Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic1 Beverage Control Law at 
312 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on, the 
premises. __

ABRAHAM LEROWSKY
312 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 756 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3175 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

K. and J. DINER and REST. INC. 
3175 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2788 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM J. MAHER 
Maher’s Bar and Grill

282 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2776 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
422 Brighton Beach Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOPHIE BECKER
422 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
449 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY ALTSCHULER
449 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 41024 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
284 Scholes St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES VIGUNAS 
Bar and Grill

281 Scholes St., * Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereto' given that License No. 
EB 719 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
878 Hegeman Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed. on the 
premises.

PAUL MILLER
878 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4357 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3401 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM TOFSKY
8401 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 257 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverare Con
trol Law at 92 Metropolitan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings.

CHESTER BRODNICKI
92 Metropolitan Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1132 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law it 
418 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN and ADOLPH COHEN 
d-b-a C. and C. Delicatessen

413 Broadway. Brooklyn, N Y..

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1000 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1137 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LINCOLN KOSHER DEL. INC.
1187 Washington Ave.. Brooklyn, N. Y«
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Kietosios Anglies 
Lauke

Senos, Didelės Kompanijos, Neprigulmingos Kompanijos, 
Kontraktoriai ir Darbininkai Mainieriai

Kietųjų anglių laukas iki 
1930 m. buvo valdomas ir 
operuojamas, taip sakant, se
nųjų didelių kompanijų, kom
panijų turinčių nuo kelių iki 
20 “breikerių” ar daugiau. 
Tik kur-ne-kur radosi maža 
kompanija, operuojanti vieną 
ar du “breikerius,” besivadin
dama “neprigulminga.” šios 
didžiosios kompanijos sugy
vendavo puikioj santaikoj. 
Sutartinai jos nustatydavo an
glies kainą rinkai; sutartinai 
darydavo kontraktus su uni
ja. Prie to, jos sutartinai sta
tydavo kandidatus j visas di
džiąsias valstijos valdvietes, p 
labiausia — i pavietų ir mies
tų-miestelių valdvietes. Jųjų 
dominavimas visais kampais 
buvo matomas ir aiškus.

Šitaip susikoncentravusios, 
jos, aišku, turėjo didžius pa
sisekimus.

Bet vieno šios galingos an
glių ryklės nesistengė apeiti, 
tai darbininkų organizavimosi. 
Pačiame aukščiausiame jų bu- 
jojimo laipsnyje čia darbinin
kai pastatė savo unijinį judė
jimą ant drūčiausių pamatų. 
Tai buvo 1920 metais, kada 
čia darbininkai pradėjo de
monstruoti savo jėgą. Kas ne
atsimena generalių skundų ko
mitetų tuomlaikinės akcijos? 
Kas neprisimena čia didžios 
streikų bangos, kuri suteikė 
mainieriams geresnes darbo 
sąlygas, žmoniškas algas, ku
ri pakėlė ne tik pačių mainie- 
rių būklę, bet sykiu visų apy
linkių gyventojų, biznierių ir 
profesijonalų ?

Suprantama, darbininkų iš- 
sikovojimas geresnės buities 
nereiškė pražūtį kompanijoms. 
Atbulai: kompanijos po seno
vei krovė milijonus, tarpo dar 
per desėtką metų. Tiktai 
1930 metai, su ekonominiu 
krizių, kirto smūgį šiom kom
panijom ir tiesiai^į širdį.
Išdygo Naujos Neprigulmin

gos Kompanijos
Užėjus visiems gerai žino

mam nedarbui visoj šalyj, ne
atsilaikė nei šios išdidžios, se
nos komp. “Suslekavus” jų 
bizniui, prisiėjo uždaryti dau
gelis mainų. Kad nereikėtų 
mokėti taksų, likosi nugriau
ti “breikeriai” su visais tro
besiais, o šaftai užmūryti.

Išrodė, kad ši industrija su 
visa savo kruvina istorija bus 
palaidota ant visados po kieta 
uola. Tačiau šių kompanijų 
galvos veikė ir jieškojo išei
ties, kad industrija neliktų 
amžinai palaidota, šios galvos 
pradėjo jieškoti žmonių su pi
nigais, kad jie imtų pavienes 
mainas ir tuomi pradėtų at- 
steigti anglies rinką. O jeigu 
naujiems kompanieriams ne
pasisektų, tai šiems tūzams 
nebuvo kas pralaimėti. Prie 
šio tikslo šie mandruoliai tu

Naujos Kompanijos—Konku
rentės Senosioms

Kaip dabar pasirodo, tai iš 
to didžiųjų komp. skymo iš- 
sirituliavo gyvatės antyje. Tie
sa, šios naujos kompanijos, 
kurių jau yra virš 40 kietųjų 
anglių • lauke, operuoja 
jiems buvusias uždarytas ka
syklas ir labai žymiai numu
šė darbininkams algas. Bet. 
mažai pelno iš to, kad ope
ruoja. O kad darbininkams 
mažiau moka, tai visai nėra 
naudos. Prie to, šie nauji 
operatoriai visai nesiskaito su 
savo močiutėmis anglies kai
nos nustatyme rinkoje. Jie 
sau parduoda už pigiau ir vel
ka angljį į miestus visokia pri
einama transportacija. Taigi 
mokytos galvos apsigavo: 
norėjo geriau, bet pasidarė 
blogiau.

Eina Žūtbūtinė Kova
Ne visos kompanijos dalyva

vo organizavime šių naujų 
(vadinamų neprigulm i n g ų ) 
kompanijų. Tūlos jų visai ne
steigė; tūlos tik dalį savo mai
nų tepavedė joms. Bet dabar, 
kada tos kompanijos mato, 
kad jų mainos tik dalinai te
dirba arba nekurie “breike
riai” stovi uždaryti, o šios 
naujos kompanijos operuoja 
net pilną laiką, tai šioms gali 
širdis trūkti. Tas “monkey” 
gešeftas visas paliečia labai 
drūčiai, nes šie iškasa vieną 
trečdalį visos iškasamos an
glies. Kaip tos komp., kurios 
nesteigė neprigulmingų, taip 
tos, kurios steigė, nori šiom 
Užnerti virvę ir pasmaugti. 
Ypač tos steigėjos nori jų nu
sikratyti, nes juk anos atliko 
savo misiją: atidarė mainas, 
išdirbo rinką ir nukapojo al
gas. Dabar joms jau reikėtų 
mirti. Bet jos laikosi.

Na, tai dirbama, kad išleis
ti įstatymus, kurie jas išnuo
dytų. Gubernatoriaus durys 
neužsidaro per tuos didžiuo
sius operatorius, reikalaujan
čius įstatymo, štai ir buvo iš
keptas Kane bilius prieš “ne- 
prigulmingus.” Bet protestai 
iš mainierių ir visų apylinkių 
gyventojų privertė bilių su
smukti.

Kad čia nepaaisekė, tai tos 
komp. pareiškė, kad jos nu- 
muš po $4 nuo tono ir tuomi 
mažiukus muš iš biznio. Per
sigando mažiukai “neprigul- 
mingi” ir dabar net atsiklau
pę verkia pasigailėjimo ir 
reiškia norą Kane bilių jiems 
duoti. Bet gubernatorius sa
ko, kad dabar duosiąs jiems 
geresnę dožą tų “nuodų,” už 
tai, kam jie neėmę, kada buvo 
duodama.

rėjo ir kitą labai svarbų sky- 
mą, tai darbininkų algų nu- 
mušimą.

štai ir atsiranda entuziastų, 
norinčių tapti kompanais, mi
lijonieriais. O tai buvusieji 
kontraktoriai, kontraktoriavę 
jų pačių mainose pirmiau, ir 
buvusieji mainų bosai.

Kada šie kontraktoriai tvė
rė naujas kompanijas, tai 
daugelis mainierių manė, kad 
tai kompanijų skymas. Ma
nyta, kad komp. tyčia naudo
ja jų vardus, o pačios finan
suoja ir operuoja. Bet apsi
rikta, kaip dabar paaiški. 
Šios naujos kompanijos, kaip 
matyti dabar, susitvėrė savais 
finansiniais šaltiniais, apsi- 
kontraktavo teismuose, ne
kurtos pasistatė naujus “brei
kerius” ir varo anglies kasi
mą.

Tai va, koks gimimas ir li
kimas naujų kompanijų, “ne- 
prigu 1 m ingų ” op eratorių.

Kontraktoriai
Birželio 1Q d. Kunigo Gimi

nė aiškino Kane bilių 1221,1 
kuris turėjo pereiti Pennsylva
nia valstijos legislatūroje prieš 
“independents,” neprigulmin- 
gas kompanijas. Tai netikslus 
sumaišymas kontraktorių su 
tais “independents.”

Mainų kontraktoriais yra 
tie, kurie gauna koncesijas 
nuo aukštų komp. užveizdų 
dalyje kasyklų su tam tikru 
skaitlium darbininkų dėl tų 
darbininkų išnaudojimo ir po- 
tam kyšių davimo tiems už- 
veizdoms. Jie tarnauja ir tam, 
kad unijos galią silpninti. Bet 
jokiu būdu negalima maišyti 
siuos su “independent” kon
traktoriais, kurie operuoja vi
są atitinkamą mainą ar dau
giau. šie vadinasi kompanijo
mis. Prie .to, ir šie “indepen
dents” juk turi dideles virti
nes anų kontraktorių. Kane 
bilius nieko nei žodžiu nekal
bėjo prieš šiuos kontraktorius. 
Jie yra dalimi metodų mainų 
operavimo pas komp., tai ir 
viskas. O metodų niekas ne
liečia, jeigu sekama mainų 
įstatymai.

Kontraktoriai yra didelė 
pabaisa mainieriam. Bet, de
ja, jie ir pasilieka su mumis. 
O gal jie mums yra reikalin
gi, kad mes juos pakenčiame? 
Pagalvokime, kokiais sumeti
mais jie mums reikalingi?

Darbininką Pozicija
Dabar, kada eina žūtbūtinė 

kova tarpe didžiųjų kompani
jų ir jų išperų, — kurion pu
sėn mes turim stoti ? Kane 
bilius, jeigu būtų praėjęs, bū
tų nusakęs mažom (išperom) 
kompanijom dirbti vos tris 
mėnesius per metus, o dide
lės, kaip Glen Alden komp., 
kur gubernatorius James tu
ri $180,000 Šerų, būtų dirbu
sios visą laiką, su visais savo 
“breikeriais.” Jeigu tas bilius 
būtų praėjęs, tai neprigulmin
gos (independents) būtų tu
rėjusios užsidaryti arba, jei 
ne, tai darbininkai būtų tu
rėję jieškoti “relief,” nes ne
būtų galėję pragyventi. Mes 
protestavome ir bilius nepraė
jo. Taigi, ar vykusiai padarė
me ?

Daleiskime, jeigu būtų tos 
kompanijos užsidariusios, ko 
labai ir nori didelės komp. 
ir tos perėtojos jų,—tai ar 
ištikrųjų tos senos kompani
jos būtų operavusios tuos at
imtus “breikerius” ? Gal visai 
nebūtų operavusios, nes juk 
anas norima išmesti vien tik 
dėlto, kad anos-gadina kainą 
rinkoje. Baronų, kaip visados, 
tikslas buvo palaikyti aukštą 
anglies kainą, taip ir pasilik
tų. O aukšta kaina tegali būti 
tada, kada trumpa anglies.

Mano supratimu, rodosi bū
tų rizikinga susidėti ar veikti 
už senąsias kompanijas. Pa
laikydami naujas, mes nerizi- 

kuosim ir nieko nepralaimė-

Sovietų ambasadorius Konstantinas Umanskis valdo 
elektrikinj lokomotyvą, kur j jis kėravojo nuo 

New Yorko j Washingtoną.

Paveikslas parodo vieną Amerikos valstybės iždinę, kur stovi šalies auksas ir 
sidabras—tai West Point, N. Y., giriose; paveikslas trauktas iš orlaivio.

sim. Matyt, derybos visais 
kampais tarpe abiejų grupių 
dabar eina. Labai galimas 
daiktas, kad bus susitarta 
dirbti lygų laiką taip, k a d 
senosios komp. operuos visus 
“breikerius,” kas tik palies 
naujas komp. tiek, kiek anie 
“breikeriai” iškas anglies. Ta
da bus daug demokratiškiau 
ir visi darbininkai-gausim ly
gų darbo laiką.

O svajonę apie senų kom
panijų “gerumą,” apie drūtus 
skundų generalius komitetus, 
padėkim šalin. Kad užgesin
ti tas svajones, imkim ir per- 
skaitykim nors ir paskučiau
siai perrašytą kontraktą, tai 
užteks. Požeminis.

Pasaulinė Paroda Jūsų Namuose
Dienraštis “Laisvė” išleis New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto

Paveikslų Albumų
Tai bus didele ir graži knyga 9 colių pločio ir 12 colių ilgio. Arba ta knyga 

bus tokio dydžio, kaip šis skelbimas.

ALBUMO KAINA TIK 25c

Jame bus daug informacijinių 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.

Albumas Bus Gatavas Viduryje Liepos Menesio

ra-

Ė

LAISVE’
Brooklyn, N. Y.427 Lorimer St.

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

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:

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

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YOR
KE AUKŲ PAKVITAVI

MAS No. 10

Aukos Klaipėdos Tremtiniams
A. C. W. of America, local

No. 218, Baltimore (per A. 
Zablaską), $10.00.

S. L. A. 142 kuopa, New 
Haven, Conn, (per Juzę Dič- 
kienę), $5.00.

Lietuvių Literatūros Draugi
ja, Harrison, N. J., iš atskirų 
asmenų surinko (gauta per S. 
Sasną, Brooklyn, N. Y.) $6.68.

Moterų Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubas, Lawrence, 
Mass, (per Rose M. Jurnes- 
ky), $25.00.

$44.00, viso $100.00. Kxa da
lis—$75.00 — aukojama lApsi-

| gynimo Fondui. '
Jurgio Kropo, So. Boston, 

Mass., gimtadienio minėjimo 
j likutis (per S. Mockų) $5.00.

Aukos Apsigynimo Fondui
Long Island Birutės Mergi

nų Kliubas (per Fr. Mockie
nę) $25.00 (auka skiriama 

i Kunigaikštienės Birutės Ulonų 
1 Pulkui).

Jonė Žukauskaitė $4.00.
Amsterdam, N. Y., lietuvių 

kolonija (per Joną Bablins- 
Įką) $75.00 (prašoma žiūrėti 
pastabą aukščiau).

Viso $263.68.
1939-VI-24 d.
New York.

AMERIKA SULAIKYTŲ
NAZ1US NUO KARO

Jersey City, N. J., lietuvių 
organizacijų bendro parengi
mo pelnas — $26.00; Šv. Jur
gio Draugija — $10.00; L. 1). 
S. 133 kuopa — $10.00; Lie
tuvių Piliečių Kliubas—$5.00; 
atskiri asmenys suaukojo — 
$32.00 (aukos gauta per Kaz. 
Baranauską), viso $83.00.

Amsterdam, N. Y., lietuvių 
kolonija (per Joną Bablins- 
ką) $25.00. Pastaba: Ši au
ka yra dalis sekamu būdu su
rinktos sumos: Kun. Kleb. 
Juozas židanavičius — atli- 
kusieji iš 1916 metų Lietuvių 
Dienos—$45.00 ; Mykolas Ker- 
belis — surinktieji 1938 me
tais Ginklų, Fondui — $11.00: 
V .V. S-gos Skyrius aukojo—

Paryžius. — Francijos 
užsienio reikalų ministeris 
G. Bonnet pareiškė, kad jei
gu Jungtinės Valstijos iš 
anksto pasisakytų, kad jos 
rems Angliją ir Franciją, 
tai Hitleris ir Mussolinis 
nedrįstų pradėt karo.

New York. — Lietuvos 
Pavilione Pasaulinėje New 
Yorko Parodoje pardavinė- • 
jama dirbiniai gintaro, me
džio, keramikos, taip pat Ii-, 
nines staltiesės, servetėlės, 
rankšluosčiai, vilnonės me
džiagos moteriškiem drabu
žiam, knygos ir atvirutės, 
žmonės mielai tuos daiktus 
perka.

□



IS VE Septintas

Visi draugai ir drauges esate kvie
čiami dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti.
— Kom. (151-153)

piltos Žinios iš Lietuvos
Še dienis, Liepos 1, 1939

stoja, eikit į 2nd gatvę ir pasisukit 
po kairei ir eikit iki vartų. 

(152-153)

Kaunas.—Birželio 7 d. prie 
Merkinės užsidegė vieno 
valaus savininko miškelis, 
nis bematant persimetė į Bin
gelių valdžios mišką, kurio li
gi vakaro išdegė apie 300 ha.

Ug-

voje buvęs miško 
Nuostoliai siekia apie 
lt.

00,001)

Kaunas. —- l’>irž dio (> d. 
staiga trijose vielosi? padegtas 
sudegė Užvenčio miestelis. Su-

baigus, mūsų publika visus ly
giai apdovanojo entuziastin
gomis ovacijomis ir gėlėmis, o 
dėl tariamo latvių žaidikų su
mušimo, tai minimieji latvių 
žaidikai, kurių čia pat Kaune 
buvo paklausta, ar juos kas 
yra užgavęs, kategoriškai pa
neigė. Dėl sporto santykių su 

! latviais nutraukimo ar nenu- 
I traukimo direkt. Augustaus- 
■ kas pareiškė, kad tai tegu pa
nieka ateičiai, kada pirmieji jį- 
spūdžiai bus atslūgę.

WYOMING, PA.
ALDLD 12 kp. susirinkimas įvyks 

5 d. liepos, 201—3rd St., 7:30 v. v. 
Draugai susirinkite, nes reikės dar
bininkus išrinkti dirbti piknike, ku- 

įvyks 16 d. liepos. Pikniką ruo- 
ALDLD 12 Apskritys. — Kom. 

(152-153)

ris 
šia

BALTIMORE, MD.
Komunistų Partija rengia 

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-

gražų

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 klases partiją.— 
K. P. ‘ (151-153)

Estate of

pe 2 žydų smagogi 
ma, kad padegimas 
pročio darbas.

Kaunas.—Birželio 7 
ne pasirašyta Lietuvos 
kijos prekybos sutartis 
skaitymo susitarimas, 
riems metams.

Kau-

\ lene

Kaunas. — į laiviniu kyščių 
bendrovių skyrius Kaune nuo 
šio pavasario pradžios kreipė
si daug Lietuvos piliečių, no
rinčių išvažiuoti į Mandžiuką. 
Prašymų jau buvo paduota 
apie 100, bet dėl didelių ke
lionės sunkumų kol kas tega
lėjo išvykti tik keli asmens.

Kaunas. —
Kaišiodaryse 
cijos šventėje
žmonių. Norinčiu skraidyti už
sirašė per 150 žmonių.

8 d. 
avia- 
5,000

Kaunas.— Geologiniams ty
rimams Lietuvoje' daryti ligi 
šiol veikė žemės turtams tirti 
komisija. Jos rūpesčiu ištirta 
kreida, tiriami kalkiniai akme
nys, gipsas, smėlis ir kt. 
tybinės medžiagos. Nuo
komisija palaipsniui persiorga
nizuoja į atskirą geologinį in
stitutą.

sta

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)

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Klime

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Klaipėda, V-25. — Vokie
čių laikraščių pranešimu, 
Klaipėdos krašte žadama su
vokietinti apie 80 lietuviškų 
kaimų pavadinimų .

Francija ir Anglija Išvien 
Prieš Japoniją.

Singapore, birž. 27.—An
glija ir Francija nujaučia, 
kad japonai užpuls visas 
Anglų ir Francūzų koloni
jas - koncesijas Azijoj. To
dėl Anglijos ir Franci jos 
valdžia nusprendė veikt iš
vien. Jodvi primosią 406,- 
000 armijos karui dėlei ap
sigynimo nuo Japonijos.

EASTON, PA.
Tarptautinis Piknikas

Sekmadieny, liepos 2 d. yra ren
giamas gražus ir iškilmingas tarp
tautinis piknikas “Močiutes” Bloor 
ūkėj, netoli Quakertown, Pa. Pro
grama susidės iš lošimo, muzikos, 
dainų ir žaismių. Kalbėtojais bus 
Elizabeth Gurley Flynn, Ted Gall, 
Mother Bloor ir kiti. Prasidės ly
giai 2 vai. po pietų. Nuvažiavimas 
nesunkus, išvažiavus iš Bethlehem, 
Pa., paimkite Limeport kelią ir se
kite iškabas “April Farms.”

Kviečiami visi dalyvauti ir pasi
linksminti. Rengia Lehigh Valley j 
Darbininkiškos Spaudos Komitetas. 
— Rengėjai. (152-153)

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

SCRANTON, PA

MONTELLO, MASS.
Liet. Darb. Susivienijimo kp. su 

S tough tono LDS kp. bendrai rengia 
pikniką, kuris įvyks 1, 2, 3 ir 4 <jd. 
Liet. Taut. Namo Parke, šeštadienį, 
šokiai prasidės 8 vai. vakaro. Sek
madienį, piknikas prasidės 12 vai. 
dieną, pirmadienį, šokiai prasidės 8 
vai. vakaro, antradienį, piknikas pra
sidės 12 vai. dieną. Susivienijimo 
nariai būtinai turi dalyvauti savo 
piknike. Taigi kviečiame montellie- 
čius ir iš apylinkės svečius dalyvauti.

A. Sauka, A. Baronas, Kom. 
f (152-154)

CHARLES’
• UP-TO-DATE 

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Sulclkiain garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Namų. Rakandų Krautuve

Kaunas. — Seimas b 
9 d. posėdyje valstybės 
džeto pertvarkytą projektą Music 
pripažino svarstytinu ir per
davė tai pačiai biudžeto komi
sijai, kuri pirmą* kartą svars
tė šių metų biudžetą.

(Tąsu nuo 5-to pusi.)

Piknikas įvyks mūsų nuosa
vam darže. Tiek turiu jau 
pranešt, kad moterys jau turi 
gerus muzikantus, tai galėsim 
iki valios prisišokti. 

—o—
Baigė Muzikos Mokyklą

Šiuo laiku baigė Scranton o 
May wood College šios lietu
vaites: panele Biruta Indruliū- 
tė, panele Mardosaitė ir pa
nelė Sherant iš Mt. Carmel, 
Pa. Gavo laipsnį “Bachelor of 

Indruliūtū ir Sherant.
Tai reiškia, kad ir scrantonic- 
čiai turėsime muzikos žvaigž
des.

Biruta Indruliūtė yra pro- 
gresyvi.škai išauklėta. Jos tė
veliai užlaiko kriaučių šapą. 
Bet šiais krizio laikais sunkiai 
turi verstis. Tačiau jie dėjo 
visas pastangas, kad jų gabi 

p asi e kt ų a u k štesn i o 
Dabar jų troškimai 

Dabar džiaugiasi 
ir visi 
Džiau-

/PHILADELPHIA, PA.
Artradicnj, 4 d. liepos įvyksta vi

sų rautų didelis piknikas. Kalbės 
Clarence Hathaway, “Daily Worker’’ 
redaktorius ir Močiutė Bloor. Bus 
didele programa, žaislai, įvairių tau
tų skanaus valgio ir įvairių gėrimų. 
Liet. organizacijos irgi dalyvauja. 
Šį pikniką rengia Komunistų Parti
jos 3 Distriktas su visų tautų orga
nizacijoms. Central Park, 6401-6501 
N. 2nd St. Pradžia 9 vai. ryto. Va
žiuokite gatvekariais No. 47 iki su-

A. W EIT Z N t: R
VERTEIVIS

I )ivonai-l Jždangai-Linolijos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, gy

venamajam, ir valgomąjam kambariam.

Latviai Nutraukė su Lietuva 
Sporto Ryšius

Kaunas. — Latvijos sporto 
vadovybė prisiuntė Kūno Kul
tūros Rūmams raštą, kad ji su 
Lietuva nutraukianti visu s 
sporto saitus ir atšaukianti su 
Lietuva visas sutartas sporto 
rungtynes. Nutraukimas mo
tyvuojamas tokiais argumen
tais: esą mūsų publika savo 
šauksmais trukdžiusi latviams 
žaisti ir esą per pirmenybes 
buvę veiksmu įžeisti du latvių 
krepšininkai. Atsakydamas i 
tai, Kūno Kultūros Rūmų di
rektorius Augustauskas spau
dai pareiškė, kad latvių kalti
nimai yra niekuo nepagrįsti, 
nes publikai reikšti savo jaus
mus niekur nėra draudžiama, 
be to, rungtynes su latviais

ir

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

Biru ta

Biruta, jos tėveliai 
draugai ir priedeliai, 
giuos'i ir aš.

Scrantono Bedarbis

KRAUJO, ODOS, IR NERVU LI- 
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MfiŠLAŽARNftS 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)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 149 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, liepos 6 d., 4634 Mil
nor St. Pradžia 8 v. v. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. (153-154)

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

d. liepos, 7:30 v. v., 15-17 Ann St.

Francija Susirūpinus Naziu 
Pavojum Danzigui

vyriausybė susirūpinus, kad 
Vokietija siunčia savo ka
riuomenę ir ginklus į “ne
priklausomąjį” miestą Dan- 
žigą. Prancūzai sužinojo, 
jog Vokietija ir savo “sma
gumo” laivais gabena ka
rius į Danzigą; tik jie per
rengti paprastais drabu
žiais. Nužiūrima, kad na- 
ziai tais laivais šmugeliuo- 
ja ir ginklus į Danzigą.

Atstovas Franci jos užsie-
nių reikalų ministerijos sa
ke, kad, “turbūt,” Vokieti- 
Ja tuo jaus dar “nemėgins” 
užimt Danzigą. Tas valdi
ninkas pabrėžė, kad Fran
cija ir Anglija “tikrai gins” 
Danzigą nuo Vokietijos, jei
gu pati Lenkija gins jį.

Šios Savaitės Specialai
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98
Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite galit šį speciali pasiūlymą 

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

EG

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

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

j

^NAUJOJE VIETOJE^

GERIAUSIA DUONA

>zo32 Grand St, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUplNĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsą 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuvei) 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus. •
Tel. Evergreen 7-853Š Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Ė

Open Day and Night 
r > 

Managed by 

TEITELBAUMRHEA

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

nuo
žiedai

ir

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

Stalui šaukštai, peiliai 
sieniniai laikrodžiai

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai 

Laikrodėliai

T"" 111 1
DIRMAVONftMUUvnAIUa sužiedotuvem

W ir VEDYBOM

h

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

tarpo Graham ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2178

Kita Krautuvė Randasi PLAIN FIELD, N. J. po antrašo.
206 WEST FRONT STREET

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

11 12 1

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

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

Lietuvnj Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

Telefonai EVergreen 7-1661

$1.00
.... 6.50
2.00

Aplankykite mūsų 
'religijų daiktų departmentą, specialia 

išpardavimas eina dabar. 
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

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

Į g Vapor Room, 
\ I Room, Large
Al Artesian Water, Restaurant, Barber

7—Saw 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 lip. in. for gents

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

Sun. all day and night

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

k Vincas J. Daunora
k\\—;---------------- -------------- APTIEKQRIUS. —................ ...........

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

^SriKAMPASU NORTH. GATve&’^EL’ 7,

A

□

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rpgių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausią 
kčksų-pyragų; Pineapple Cake< Apple Cake, Cheese Qake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stonexu 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Broo
r ,

r



Aštuntas puslapis LAISVĖ Šeštadienis, Liepos 1, )

PASIBAIGĖ MOKSLO 
SEZONAS

Pusseptinto šimto tūkstančiu 
vaikučių vakar baigė mokslo 
sezoną ir pradeda vakacijas. 
Tačiaus aprokuojama, kad tik 
83 tūkstančiai pasieks vieną 
ar kitą kempę bent savaitei ar 
dviem. Kitai daliai pagelbės 
gintis nuo miesto slogučio 154- ] 
rios ža.slavietės, didžiumoj 
įsteigtos per WPA. O didelė 
didžiuma vaikučių, ypač gar
siojoj East Sidėj, praleis ato
stogas žaisdami atvirose gat
vėse ir apleistose laužynėse, 
vydamiesi trokus, kad gaut 
šmotelį ledo įkaičiui malšinti.

| “LAISVES” PIKNIKE PASIMATYSIM SU 
SVEČIAIS Iš Už ŠIMTŲ MYLIU

JOE LOUIS NUGALĖJO 
TONY GALENTO

Kailių industrijos darbinin
kai sako, kad dabar tei
siamasis unijos biznio agen
tas Schneider buvo sufrėmuo- 
tas pasėkoj pereitų metų strei
ko. Kaltina Dewey ir teisėją 
Bohan.

ra ra ra ra ra ra ra ra na ra m ra ra m m ra ra ra m m m m

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Pranešimas Liet. Kom 
5 Kuopos Nariams

mūsų partijos 
įvyks liepos 4

Parke, 1740 
Brooklyne. Ten 

dovana prie

Tūlas laikas atgal, kai ku
rie draugai yra paėmę plati
nimui tikietų 
pikniko, kuris 
d., Belvedere 
Cropsey Avė., 
bus duodama
įžangos tikieto — naujas Ply
mouth karas, arba $500 cash. 
Tų tikietukų galai reikalinga 
priduot prieš pikniką, arba 
pikniko dienoj, idant galima 
būtų dalyvaut dovanos pasky
rime. Todėl tie draugai, ku
rie jau pardavėte, tai grąžin
kite tikietų galus ir pinigus 
“Laisvės” ofisan, su pažymė
jimu, kad perduotų kuopos 
f in. sekr. O jeigu kuris drau
gas dar nepardavėte, tai va
žiuodami “Laisvės” piknikąn 
(2 d. liepos) pasiimkite kny
gutę ir pasistengkite piknike 
parduoti ir pinigus su tikietų 
galais grąžinkite bile kuriam 
kuopos sekretoriui pačiame 
piknike arba atneškite ne vė
liau 6 vai. pirmadienio (liepos 
3 d.) vakare į “Laisvės” ofi
są. Jeigu kam nepavyks par
duoti, tai grąžinkite tikietus 
čielus,—kitaip jūs būsite atsa- 
komingi už visą knygutę, ku
rioje randasi $2.00 vertės ti
kietų. Kp. Fin. Sekr.

Jau visi skaitėme praneši
muose, kad svečiai pribus de- 
sėtkais, o iš kai kurių kolonijų 
šimtais. Tokios gausos svečių 
laukiama iš Newarko, Eliza- 
^Neew Canaan, Harrison- 
Kearny, Cliffside ir kitur, kur 
organizuojasi važiuot busais.

Tačiau nemanykite, kad tos 
kolonijos, iš kur biskį toloka 
važiuot busais, būtų mus už- 
miršusios. Rochesteriečiai, ku
riem virš 300 mylių, atvažiuo
ja mašinomis 
dd. Bekešiai 
su dukrele 
ir daugiau, 
desėtkų kitų kolonijų, bet 
esant už šimtų mylių neleng
va jų vardus pasigaut, jei 
brooklyniečiai gavę iš jų laiš
kus mums nepraneša, 
nok 
vės’ 
dienų švenčių proga jie nori 
padaryt du žygius—būt “L.” 
piknike ir aplankyt Pasaulio 
Parodą. Gerai sumanyta.

Programoj dalyvaus keturi

. Tikrai atvyksta 
ir R. Barauskas 
Lilija. Rengiasi 
Bus svečiu ir iš 

kolonijų,

Vie- 
juos sutiksime “Lais- 

p i k n ik e . Kelių

Mrs. Schrein Kalta
Mrs. Lillian Schrein pripa

žinta kalta falsifikavime ir va
gystėje. Jei visais punktais 
skirtų aukščiausią baudą, ją 
galėtų nuteist 30-tim metų 
kalėjimo. Ji paleista po $5,- 
000 kaucijos iki paskirs bau
dą, liepos 7-tą.

Tarnaudama sekretore pas 
teatrininką Martin Beck, ji po 
truputį išeikvojus $60,000 ir 
falsifikavus čekius ir sąskai
tas. Teisme ji aiškinosi, kad 
ji, jos vyrui žinant, turėjus 
meiliškus ryšius su Becku 
biznyje ji turėjus teises, 
buvus pripratinta, leista 
niškai gyvent. Beck yra 
o ji 38 metų.

ir 
jo 

po- 
71,

Valentine Neįeisiąs 
Nuogalių Parodoj

Nereikalingi Woodrumo
Komandos

in-Kalbėdamas policijos 
spektorių ir kapitonų mitinge, 
policijos komisionierius Valen
tine pareiškė, kad “visam 
miestui tėra tik vienas mora
lumo kodeksas, o Pasaulio Pa
roda įeina miesto ribosna.” 
Tas taikoma norintiems 
traukti parodon daugiau 
kytojų parodant daugiau 
gurno, negu mieste.

pri- 
lan-
nuo-

Pakelia Pieno Kainas
Dvi didžiosios pieno prista

tymo kompanijos paskelbė, 
kad su liepos 1-ma pakelia po 
centą ant kvortos į namus 
pristatomam pienui, reikėsią 
mokėt po 13c. Kitos stam
biosios kompanijos irgi žadan
čios kelt kainas.

Willis Morgan, Workers Al
liance prezidentas, sako, kad 
Workers Alliance programoj 
narių mitingui, liepos 7-tą, 
Stuyvesant High School, N. 
Y., yra ir šaliai ištikimybės 
priesaika. Tai daroma tikslu 
atsakyt visiems, kurie primeta 
“neištikimybę.”

Workers Alliance nariai sa
ko, kad jiems nereikalinga po
no Woodrumo ar kito tokio 
patarimai ar komanda dėl iš
tikimybės šaliai, nes Workers 
Alliance veikla per eilę metų 
susidėjo iš gynimo šalies kons
titucijos ir joj nusakytų žmo
nėms teisių.

Atidarydamas Hotel New 
Yorker langą, M. Blake, iš 
New Britain, iškrito pro langą 
nuo 9-to ant 5-to aukšto 
kono stogfo ir užsimušė.

b ai-

Lankėsi “Laisvėje” Joninės ir Petrinės
su-
29-

Antanas Šteponauskas 
grįžo iš Lietuvos birželio 
tą. Išbuvo Lietuvoj 10 mėne
sių. Paeina nuo Vilkaviškio. 
Užėjo skubotai, tad 
papasakot įspūdžių, 
gos leis, ketino vėl 
plačiau papasakot.

negalėjo 
Jei sąly- 
užeit ir 

P. š.

Keturių metų Ruby Stevens 
parodė ištvermę. Ji paklydo 
nuo tėvų, Harlame, bet iš jos 
nieko negalėjo išklaust. Ma
nyta, kad nebylė; vėliau išsi
aiškino, kad ji taip darė tėvų 
išmokinta nekalbėt su sveti
mais.

Pereitą šeštadienį buvo Jo
ninės, taigi, Jonas Vaiginis tu
rėjo pas save Jonų ir šiaip 
savo draugų parę, o ketvirta
dienį—Petrinės, tad tą dieną 
Petras Kapickas turėjo savo 
draugams ir prieteliams su 
ruoštą parę.

Buvo ir daugiau suruošta 
joninių ir petrinių, bet šis ko
respondentas negalėjo apie vi
sas sužinoti. K.

Jack Dęmpsey, buvęs sunkia
svoris čampionds, pasidavė 

Į operacijai. /

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

Prie iš anksto pirktų įžan
gos bilietų skiriama 4 dova
nos: $10,‘$7, $5 ir $3. Tad 
patartina visiems įsigyt iš 
anksto. Visų bilietų kaina 40 
centų.

“Laisvės” piknikas įvyks jau 
šį sekmadienį, liepos 2-rą d., 
Klaščiaus Clinton Parke, Betts 
ir Maspeth Avės., Maspeth, N. 
Y. (Brooklyn© priemiestis).

Joe Louis sėkmingai apgynė 
sunkiasvorio kumštininko pa
saulinį čampionatą, .kurį jis atė
mė iš James J. Braddock pora 
metų atgal. Nugalėjo Tony Ga- 
lento 4-me raunde.

Už p. Galento (two-ton To
ny) buvo sukelta didelė agi
tacija. Kas ja vadavosi, ga
lėjo manyt Louiso čampioha- 
tui atėjus galą, bet geri spor
to žinovai iki paskutiniam 
momentui sprendė Louisą lai
mėsiant. Louis buvo gerokai 
užgautas pirmame ir prisvai- 
gintas trečiame raunde. Bet 
4-tame jis Galento supliekė 
iki bejėgybės.

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramžė moteriškė 

prie namų prižiūrėjimo, gyventi prie 
senyvos 
guolis, 
dienom, 
L. I.

moteriškes. $10.00, valgis, ir 
Kreipkitės tarp 11 ir 3 vai. 
7133 Cooper Ave., Glendale,

(149-151)

Reikalingas darbininkas dėl pri
žiūrėjimo vištų pas lietuvius. Geis
tina, kad būtų pusamžis arba ir se
nesnis žmogus. Nuolatinis darbas, 
valgis ir gulėjimas. Mokestis pra
džiai 10 dolerių į mėnesį, bet geram 
darbininkui bus mokama daug 
aukščiau. — Carl Wieduttes, Er- 
winna, Pa. (152-154)

PAJIEŠKOJIMAI
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)

LIUTERIEČIAI BŪRIU 
ATVYKS PIKNIKAN

Juozas šapalas telefonu 
pranešė, kad didelis būrys Dr. 
Martino Lutherio Draugijos 
narių, su šeimynomis bei drau
gais susitarė dalyvaut “Lais
vės” piknike.

Brooklyniečiai į Floridą
Šiandien (šeštadienyj) po 

pietų automobilium išvyksta į 
Miami, Fla., draugai Vincas ir 
Anastazija Paukščiai ir Be- 
niuliai (Paukštienės duktė ir 
žentas). Jų kelionės tikslas— 
aplankyt ten gyvenantį Paukš
tienės sūnų K. Bieliauską ir 
susipažint su jo jauna mote
rim. Kelionėj ir Floridoj jie 
praleis dvi savaites.

Laimingos kelionės ir sma
gaus paviešėjimo! K.

Paulina šermukšnienė 
birželio 18 d., savo namuose, 
378 Hooper St., Brooklyne. 
Palaidota birželio 22 d., šv. 
Jono kapinėse.

George Schorr mirė birželio 
20 d., šv. Katrinos ligoninėj. 
Buvo pašarvotas Aromiskio 
koplyčioj. Palaidotas birželio 
23 d., šv. Trejybės kapinėse.

Anna (Wells) Vilevičienė, 
28 m. amž., 471 — 7th Avė., 
Brooklyne, mirė birželio 21 d., 
Kings County ligoninėj. Palai
dota Kalvarijos kapinėse.

Katrina Kriaučiūnienė mi
rė birželio 24 d., savo namuo
se, 1246 Hancock St., Brook
lyne. Palaidota birželio 27 d., 
Šv. Jono kapinėse.

Laidojimo reikalais rūpino
si direktorius S. Aromiskis,

mirė

ATSIŠAUKITE!
Sekmadieni, birželio 24 d., Union, 

N. J., ALDLD 2-ro Apskričio pikni
ke, aš padaviau mergaitei palaikyti 
mano baltą skūrinį ridikulj (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.

BARGENAI
Naudokitės nuo karščio pa- 
siliuosa vimo malonumu ma
žom išlaidom labiausia mo
derniškuose rezortuose Co
ney Islande. Tai didžiau
sios vertės vieta mieste. 
Ateikite anksti ir bū- 
kite visą dieną.

[■* Įžanga Darbo 
Duodama rūmai 
surf maudynė 

moterim; puikios l’ 
bolės; smarkūs lašai

Įžanga šešt. ir Sekm. 35c
Atsineškite šį skelbimą

NEW STAUCH BATHS
Boardwalk prie Stillwell Ave. 

CONEY ISLAND

Dienomis 
ir abrūsai; 

stogus vyram ir 
gimnastikos^ rankinės 
-i ir garo kambariai.

Patiko Sovietų Pavilijonas
Lietuvis inžinierius A. P. 

Gabrėnas, aplankęs Pasaulio 
Parodą, rašo “Laisvės” red. 
Mizarai sekamai t

Įspūdinga paroda. Rusų yra 
puikiausias pavilijonas. Aiš
kiai parodo, • kad prie socia
lizmo produkcija puikiau 
joja nei prie kapitalizmo.
P. Gabrėnas.”

JAUNIMO DRAMOJ 
ATVAIZDUOS

bu-

Amerikos Jaunimo Kongre- 
san, New Yorke, suvažiavo 
apie 3,000 delegatų iš visos 
šalies įvairiausių organizacijų, 

vakarą, 
Jaunimo

Šio pirmadienio 
Manhattan Center, 
Kongreso delegatai masiniai 
perstatys veikalą “Dvidešimt 
Vienas Milionas.” Veikale vy
riausia žvaigždė yra Mrs. Roo
sevelt, prezidento žmona, ku
ri savo atyda jaunimui ir rė
mimu jo darbų įvertinama 
kaipo šalies jaunimo motina- 
globėja.

Paskyrė Pinigų Pašalpai
Miesto budžeto taryba per

eito ketvirtadienio vakarą at
laikė specialę sesiją ir nutarė 
skirt $35,891,000 bedarbiams 
šelpt per sekamus 4 mėnesius.

Taryba atmetė Lyonso rei
kalavimą iš administracijos 
algoms skiriamų pinigų per
ves! j nuošimtį Surplesso rei
kalaujamam raganų gaudy
mui šalpos įstaigoj.

Staten Island “džiūrė” 
cino Mrs. Osborn, WPA 
gę, kaltinamą nušovus 
cistą Cassidy savo miegkam- 
baryj. Ji sakė, kad Cassidy, 
turįs žmoną ir dukterį, buvo 
netyčia pašautas jai ginantis 
nuo jo užmačių.

ištei- 
slau- 
poli-

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

(Kampas Roebling St.) i------*

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

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

Krautuvėj. 4
Manhattan Liquor Store £

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ Rūšių gėrimų

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S

FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

nESTAURKNT

‘“‘"““i

KUube 8aU“ 
i t e Ū^ros 

\iet uviškos 
degtinės,

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

Lietuvių Centrą

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

Kliubo GaspadoriUH
TELEFONAS

EVergreen 4-9672

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

tnt w vw tm ww w w w toi iai

Vasarinis Išpardavimas*
pas

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

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

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

Pirmiau Apkainuoti Siūtai

Mūsų Vaikų Departmente ant visų

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

siūtų, jrokuojant mėlynus (blue 
serge), mokyklos baigimo ceremonijom, sutelkiame

nuolaidų 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.

SKELBKITĖS "LAISVĖJE

L J) VIENATINIS LIETUVIŠKAS
t KABARETAS

STANLEY MISUNAS
Savininkas

luzika ir Floor Show kiekvieną 
) Kx'.) penktadienį ir šeštadienį

W // / Degtinės, Konjakai, Vynai,
\ \ 1/ Alus ir Valgiai
)/U PARAMOUNT CABARET

j/ 473 Grand St. Brooklyn, N. Y.
) J Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone <
STagg 2-5043 

4

MATTHEW P. BALLAS
• (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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