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Smarkiai klydo tas, kas sake>> 
kad So. Bostono “Darbininko” 
redaktorius nuklydo nuo Kris
taus. Juk Kristus gailėjosi pa
klydusios avelės ir paskui labai 
džiaugėsi ją suradęs. Taip lie
pos 14 d. savo editoriale “D.“ 
redaktorius neapsakomai džiau
giasi kokiu ten Morris Gordinu.

Gordinas buvęs “karštas” ko- 
-munistas, o dabar ėmęs ir atsi
vertęs prie krikščionybės. Sako 
“D.”: “Pirmiau jis aklai tikėją^ 
i komunizmą.”

Ne šiais laikais, žinoma, bet 
jis aklai komunizmui tikėjo 
tarpe 1912 ir 1918 metų, kuo
met dar ant šios ašarų pakal
nės visai nebuvo jokios Komu
nistų Partijos ir niekas komu
nistais nesivadino. Tos istorinės 
tiesos, matyt, nežino nei aklai 
tikintis “D.” redaktorius.

* * *
Bet tegul gi taip ir buvo. Te

gul Gordinas ir “aklai tikėjo.” 
Kaip tik tame jo nelaimė ir bu
vo. Komunistai ir komunizmas 
jokio “aklo tikėjimo” nepripa
žįsta. Jie griežtai atmeta visokį 
socialinį aklumą. Jie sako: 
“žmogau, suprask, pažink ir tik 
tada būk komunistu.”

Kas aklai tiki, tas aklai ir 
baigia savo kelionę. Taip atsiti
ko ir su Morris Gordinu. Gi jo 
pagelba “Darb.” redaktoriaus 
pastangos išniekint komunizmą 
yra visai vaikiškos 
džios.

ir bergž-

Lietuvos 
budavoti 

To

❖ * *
Labai gerai, kad 

vyriausybė pradėjo 
Lietuvai Šventosios uostą,
darbo imtis reikėjo senai. Tau
tininkų vyriausybė viską suki
šo į Klaipėdos uostą ir beveik 
visai nubankrutavo pačią Lie- 

r tuvą./
Darbo ir pinigų reikės daug 

įdėti,, bet šventosios uostas il
gainiui apsimokės. Jį pasistaty
dama, Lietuva išsikals sau du
ris į jūras ir langą į saulę. 

* * *
. Permainymas rudinės neper- 

maino žmonių. Tą puikiai įrodė 
lietuviški trockistai, išmainę 
sklokos rudinę ant socialistinės. 
Jie provokatoriais buvo ir pa
siliko.

. Ir ve faktas. Dabar visos 
juodosios spėkos supuolė nu- 
kryžiavoti Harry Bridges, šau
kdami: “Jis komunistas, duoki
te mums jį čia.” Taip ir Straz
das, su Stilsonu šaukia: “Ko- 

• munistų žmogus užsigina komu- 
t nizmo” (“N. G.,” liepos 13 d.).

Bet Harry Bridges nebuvo ir 
nėra komunistas. Juk jis pats 
tai geriausia žino. Jis nepri
klauso prie Komunistų Partijos. 
Jis niekur neišėjo ir nekalbėjo 
už komunizmą.

Viskas, kas Bridges yra, tai 
sąžiniškas, nuoširdus, pažangus 
darbo unijų vadas. 

♦ ♦ ♦
Liepos 16-17 šeši metai tam 

atgal, Vokietijoje žuvo Darius 
ir Girėnas.

Jie nepasiekė tikslo, nepasie
kė Kauno. Buvo manoma ir 
pamatuotai, kad Vokietijos fa
šistai jų orlaivį nušovė. Sme- 

. tonos vyriausybė viską gražiai 
užglostė.

Dariaus ir Girėno žygis buvo 
drąsus. Jų vardai visados skam
bės greta su kitais didvyriais. 
Lietuvių 
džiuosis.

tauta jais visada di-

♦ * ♦
mes nepritarėme skri- 

Mes smarkiai
Tiesa, 

dimo ruošimui, 
kritikavome tuos, kurie iš to tų 
dviejų vyrų žygio bandė sau 
biznio pasidaryti. Jie ir išleido 
lakūnus tinkamai neparuošę. 
Tai visa mes atžymėjome.

Bet prieš Darių ir Girėną, 
kaip lakūnus, kaip drąsius vy
rus, kaipo pasiryžėlius lietuvius, 
žuvusius tam drąsiame žygyje.

KRISLAI
Aklai tikėjo, aklai ir nuėjo.
Už Šventosios Uostą.
Provokatoriai.
Jie žuvo.

Rašo A. B.
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Milionas Streikuos 
Prieš WPA Darbų 

Naikintojus
a

York. — AmerikosNew
Darbininkų S u sivienijimas 
(Alliance), turintis milioną 
larių (bedarbių), skelbia 
visuotiną vienos dienos 
streiką liepos 20 d. prieš 
kongreso priimtą Woodru- 
mo bilių, nes šis bilius ka
poja WPA darb. algas 
ir faktinai naikina WPA 
Viešus darbus. Prieš tą bi- 
Įių kovoja didžiausios uniji
nių darbininkų organizaci
jos, Amerikos Darbo Fede
racija ir CIO.
( Pagal Woodrumo bilių, 
Vien New Yorko mieste va- 
fkar buvo paleista 12,500 pa
šaipiųjų darbininkų iš WPA 
darbų.

Trūksta Nazią Meno Kūri
mą, Sako Hitleris

Munich, Vokietija.— Hit
leris čia atidarė Vokietijos 
“meno-dailės parodą.” Savo 
kalboj jis didžiavosi, jog 
šioj parodoj išstatyta vo
kiečių meno kūriniai ir iš 
Klaipėdos ir Čechoslovaki- 
jos; bet skundėsi, kad visa 
Vokietija kol kas nepaga
mino “tinkamų” paveikslų 
ir stovylų atvaizduot “na
zių gadynę.”

ANGLIJOS FAŠISTAI
ŠAUKIA PAVEST NA- 

ZIAMS RYTU EUROPA

Areštavo Amerikos Hitle
rininkų Vadą Fr. Kuhną

Webster, Mass. — Girtas 
automobiliu važiavo ir už 
tai liko areštuotas Fritz 
Kuhn, Amerikos nazių vo
kiečių Bundo galva. Kada 
policija sustabdė Kuhną, 
jis pasileido keikt ir plūst 
policiją.

Su Kuhnu važiavo sykiu 
“grafas” Anastas A. Von- 
siatskis, vadas amerikinių 
rusų caristų - fašistų. Kuhn 
paleistas po $54 parankos 
iki teismo.

Pasak Nazių, tai Anglija 
“Kurstanti Karą”

Berlin. — Nazių spauda 
kaltina Angliją kaip “karo 
kurstytoją” Europoj. Hit
lerininkai perspėja Angli
ją, kad jinai' nesikištų j 
Danzigą, ir tvirtina, kad 
“nė vienas anglas nenorėtų 
kariaut dėl Danzigo.” Sa
ko, “Danzigas yra mūsų ir 
mums.” Be to, girdi, ir An
glų ministeris 7 pirmininkas 
Chamberlainas galėtų 
prast karinę Vokietijos 
lybę...

London.— Masiniame an
glų fašistų susirinkime jų 
vadas Sir Oswald Mosley 
šaukė Angliją nesikišt į Ry
tų Europą; jis ragino pa
vest Hitlerio “globai” Ryti
nę Europą (Lenkiją ir Bal
tijos kraštus).

Mosley taip pat reikala
vo, kad Angina atiduotų 
naziam kolonijas, kurias 
Vokietija valdė pirm pasau
linio karo. Mosley rėkavo, 
kad “milionas anglų neturi 
mirt žydiškame kare,” tai 
yra, kare už Lenkijos ir ki
tų silpnesnių šalių gynimą/

Mosley visaip niekino ir 
plūdo Anglijos valdžią, o 
anglus darbiečius vadino 
“žydais.”

Šis anglų fašistų mitin
gas buvo suruoštas visai į 
panašus, _ 
nazių partijos suvažiavimai 
Nuremberge. Mitinge daly
vavo apie 10,000 asmenų.

su-

Chinai Laimėjo Mūšį prieš 
Japonus ties Kantonu

Hong Kong. — Praneša
ma, jog chinai sumušė japo
nus tarp Kantono ir Fa- 
yungshingo ir atmetė juos

METEORAS KANADOJ

Dresden, Ontąrio, Cana- 
nada.
krito stambus meteoras iš 
dausų. Viena jo skeveldra 
sveria 100 svarų. Žmonės 
matė krintant keturias žė
ruojančias meteoro skevel
dras.

men, Untą
— Sprogdamas nu-

apsiginkluotų panašia drąsa,
mes nulenkiame galvas ir trok- panašiu nesulaužomu pasiryži- 
štame, kad kiekvienas lietuvis mu siekti tikslo.

Ruoškimės prie va
sarinių parengimu 
“Laisvės” paramul 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

LENKIJA KARIAUTU UŽ DANZIGĄ NET 
VIENA PATI, BE TALKININKŲ

Varšava. — “Jeigu vokie
čiai užimtų Danzigą, tai 
Lenkija eitų karan prieš 
Vokietiją,” pareiškė marša
las Edj. Smigly-Rydz, vy
riausias karo j jėgų vadas 
Lenkijoj. Kalbėdamas su 
New Yorko Times reporte
riu, Smigly-Rydz sakė: 
“Jei Vokietija ’spirsis pri
jungt sau Danzigą, tai Len
kija kovos net pati vieną, 
kad ir be talkininkų. Visa 
tauta su tuom sutinka.”

(Žymėtina, kad ir Lenki
jos Ukrainai ir žydai jau 
ne‘ kartą išreiškė pasiryži
mą gint Lenkiją ir jos tei
ses nuo Hitlerio.)

Vyriausias, karinis Lenkų 
komandierius Smigly-Rydz

Kompanija Nieko Neža 
da Šeimynom 19-kos 

Užmušti) MainieriŲ
Providence, ^Kentucky. — 

Savininkai Duvin anglies 
kasyklos paskęlbė, būk jie 
“bankrutuoją,” todėl nega
lėsią duot jokio atlyginimo 
šeimynoms d e v y n i o 1 ikos 
mąinierių, kurie buvo už
mušti per eksploziją toj 
kasykloj.

Kompanija nieko nemo
kėjo už savo darbininkus į 
valstijinį apdraudos fondą; 
taigi žuvusių angliakasių 
ųašlės ir našlaičiai negaus 
jokios apdraudos. O jeigu 
kasyklos savininkai būtų 
mokėję į tą fondą, tai šei- 

kaip“" Vokietijos kiekvieno užmušto

Juodoji Hitlerio Policija 
Nepraleidžia Lenką Val

dininką j Danzigą

-mainierio gautų po $4,000 
atlyginimo.

Susidarė piliečių komite
tas rinkti aukas tų mainie- 
rių šeimynoms.

9 mainieriai dar neišimti 
iš požemio; nežinia, ar jie 
gyv ar mirę.

Varšava. — Vis dąugiau 
atvyksta juodosios Hitlerio 
policijos į Danzigą. Tie po
licininkai įvažiuoja neva 
kaipo “turistai,” apsirengę 
paprastais civiliais drabu
žiais; o paskui persirengia 
ir jau tarnauja kaip Danzi
go nazių policija.

Kai kuriose dalyse Dan
zigo prieplaukos ši hitleri
nė policija nieko neįleidžia, 
kas neturi leidimo Vokieti
jos slaptosios policijos. Tuo 
būdu neįleidžia ir Lenkijos ViasT su” Naziais ’Perleist 
muitinių valdininkų..

BENDRAS TURKIJOS 
KARINIS VEIKIMAS SU 

FRANCIJA

Istanbul, Turkija. — ' At
vyko Franci jos laivyno, 
armijos ir oro laivyno vir
šininkai tartis apie glau
dų karinį bendradarbiavi
mą tarp Turkijos ir Fran
ci jos atsitikime karo iš 
Mussolinio - Hitlerio pusės.

Anglų Valdžia Slaptai Ta-

Danzigą Vokietijai

SEPTYNI NUSKENDO 
SU AUTOMOBILIU

Evereux, Franci ja.— Nu
skendo automobilis su sep
tyniais žmonėmis, nusiritęs 
į Seine upę. Automobilį 
vairavo b a tsiuvis. Žuvo 
pats vairuotojas, jo žmona, 
trys jųdviejų vaikai ir du 
draugai.

Berlin, liepos 17. — An
glijos valdžia slaptai derisi 
su Hitleriu pervest Vokie
tijai “laisvąjį” miestą Dan
cigą, be Lenkijos žinios, 
kaip praneša amerikonų ži
nių agentūra'United Press.

ORAS

Apsiniaukę, šilčiau.

nepa- 
prieš 
esan-

tikisi, kad Vengrija 
dėtų Vokietijai kare 
Lenkiją; o Rumunija 
ti Lenkijos sąjungininkė. 
Su Sovietais Lenkija turi 
nekariavimo - nepuolimo 
sutartį. Lenkija, todėl, ti
kisi gaut “prekybos ke
liais,” kaip sakė Smigly- 
Rydz, reikalingų karo me
džiagų iš Sovietų Sąjungos.

“Danzigas (kaipo nepri
klausomas miestas) yra 
reikalingas pačiai Lenkijos 
gyvybei,” pabrėžė jisai: 
“Kas kontroliuoja Danzigą, 
tas kontroliuoja ekonominį 
mūsų gyvenimą. Mūsų pre
kyba plaukia pro Danzigą 
ir Gdynią. Kas kontroliuo
ja Danzigą, tas kontroliuo
ja ir Gdynią.”

Kentucky Milicija ir 
Streiklaužiai Nužu
dė Jau 5 Mainierius
Harlan, Kentucky. — Mi

rė ligoninėje angliakasis 
Daniai Noe, kurį, peršovė 
milicininkai kelios dienos 
atgal. Tai jau antras mili
cijos nužudytas mainierys. 
Pirmas, Dock Caldwell bu
vo nušautas pačioj streiko 
pikietininkų eilėje.

Areštuota ir be paran
kos laikoma 233 streikie- 
riai, kad jie gynėsi nuo 
puolančių milicininkų 
streiklaužių.

Skebai gale praeitos
vaitės nužudė dar tris strei
kuojančius angliakasius ties 
Stanfill ir Verda. Dėl to 
areštuota daugiau mainie- 
rių.

uz- 
ir

sa-

Klysta Nariai, Manydami 
Nukariaut Lenkiją per 3 
Mėnesius, Sako Generolas

Varšava. — Generolas 
Vladislovas Sikorskis rašo 
dienraštyje “Kurjer War- 
szawski” kad Hitleris pla
nuoja “trumpu vietiniu ka
ru” sumuŠt Lenkiją ir už
imt Dancigą ir, supranta
ma, PomorzęJ Bet gen. Si
korskis, geras karinis žino
vas, sakfy jog naziai apsi
riks, tikėdamiesi supliekt 
Lenkiją qper tris mėne
sius.”

Lenkija turi stiprių karo 
jėgų ir galingų talkininkų, 
kaip nurodo gen. Sikirskis.

DAUGIAU DARBŲ

Albatiy, N. Y. — Dabar 
New Yorko valstijoj dirba 
13 procentų daugiau darbi
ninkų negu pernai šiuo lai
ku.

Raleigh, North Carolina. 
—Minėdamas 72 metus sa
vo amžiaus, R. L. Horton 
pėsčias nuėjo 18 mylių.

Rėkia Japonai, Gavę 
Į Kailį nuo Sovietų 

Oro Laivyno
Nuo Užsidegusio Rūbo Ki
lo Didelis Miško Gaisras
Oran, Algeria. —h Užside

gė platus apsiaustas (ploš- 
čius) vieno arabo. Ugniai 
užgesint, arabas kūliu rito
si nuo kalno, ir užgesino. 
Bet dėl to. užsidegė žolė, o 
nuo žolės ir miškas.

Miškui gesint pašaukta 
visi gaisrininkai ir kariuo
menė; bet miškas vis 
tebepleška.

dar

CIO NUTARĖ STREI- 
KUOT PRIEŠ 4 SKER

DYKLŲ KOMPANIJAS

Chicago, Ill. — Skerdyklų 
Dar bininkų Organizavimo 
Komitetas nutarė šaukt į 
streiką darbininkus keturių 
didžiųjų skerdyklų kompa
nijų, jeigu savininkai vis 
atsisakys eiti į derybas dėl 
sutarties su CIO unija.

Streikas, be kitko, apim
tų septynioliką skerdyklų 
Armour kompanijos.

Skerdyklų darbininkų 
CIO komitetas kreipiasi į 
prezidentą Rooseveltą tar- 
pininkaut “ginče” tarp dar
bininkų ir kompanijų.

ARABAI NUžUDe DU 
ŽYDUS

Jeruzalė. — Trys gink
luoti arabai nužudė du žy
dus pabėgėlius iš Austrijos. 
Vienas jųdviejų buvo dak
taras J. Rothfeld. Arabai 
užpuolė juos, kai šie žydai 
apžiūrinėjo laukus arti Ti
berias.

LAIVO EKSPLOZIJOJ 
ŽUVO TRYS

Ceylon. — Įplaukiant lai
vui “Narkundai” į Colom
bo uostą, įvyko laive stnar- 
ki eksplozija. Du asmenys 
jame tapo užmušti ir 23 su
žeisti.

Hsinking, Manchukuo. — 
Sovietų orlaiviai bombar
davo Fularkį, svarbų japo
nų prekybos ir geležinkelių 
centrą, ,tarp Charbino ir 
Hailaro, ir karinį japonų 
centrą, geležinkelių mazgą 
Halunaršhaną, Manchukuo 
krašte. (Tuomi Sovietai at- 
siliepė į japonų daromus 
nuolatinius užpuolimus 
prieš išlaukinės Mongolijos 
Liaudišką Respubliką.)

Fularki yra apie 400 įny- 
lių nuo sienos tarp Sovietų 
Sibiro ir japonų valdomo 
Manchukuo. Halu narshan 
stovi už 125 mylių nuo Iš
laukinės Mongolijos rūbe-, 
žiaus.

Amerikos žinių agentū
ra Associated Press rašo, 
jog tais oro žygiais Sovie
tai įrodė, kaip giliai Man
chukuo krašte jie gali baust
japonus už jappflj 
puolimus / “ ‘ 
Mongolijos) 
Tuom Sovi 
kad jų oriai 
japonam pirtį “iš dviejų šo
nų,” Manchukuo krašte, sa
ko Associated Press.

Anot japonų, tai Sovietų 
lakūnai aštuoniomis . bom
bomis sunaikinę du namus 
ir sužeidę 7 asmenis Fular
ki.

Japonija užprotestavo So
vietam ir Išlaukinei Mongo
lijai. Japonai grūmoja bom- 
b a r d u o t Blagovieščenską, 
sovietinio Sibiro miestą už 
500 mylių į šiaurių rytus 
nuo Fularki. Jie taip pat 
grąsina pradėt atvirą karą 
prieš Sovietus, jeigu Sovie
tai “nesiliaus darę tokius 
žygius” prieš Manchukuo.

(Pats jau tonas šių Ja
ponijos protestų rado, kad 
japonai ant savo kailio pa
tyrė šaunumą Sovietų kari
nės spėkos.)

Phila. Unijistai Remia 
WPA Streikierius

*

"i

)

Puerto Rico., — Jau 80 
tūkstančių Puerto Rico gy
ventojų pasirašė prašymą, 
kad Rooseveltas kandida
tuotų trečiai prezidento 
tarnybai.

Philadelphia, Pa. — Sta
tybos Darbininkų Unijos 
centras pasižadėjo remti 
WPA pašalpinius darbinin
kus, streikuojančius prieš 
algų kapojimą pagal Wood- 
rumo įstatymą.

Hanover, Vokietija.—Už 
neatėjimą < į darbą naziai 
pasiuntė du vyruku kalėj i- 
man visam mėnesiui.

Praga. — Nazių vyriau
sybė suspendavo trims die
noms du cechų laikraščius 
todėl, kad jie ragino cechus 
kalbėt čechiškai.

Vogtas Automobilis Sudau
žė Kitą Automobili; žuvo 2 

žmonės

New York, liep. 17.—Nu
gabenta į ligoninę ir areš
tuota: C. Cohen, nušuvus 
sūnų.—Ji ir pati persišovė, tis.

Darien, Conn. — Pleškė
damas vogtu automobiliu, 
S. E. Cummings kirto į ki
tą automobilį. SusidūHme 
tapo užmuštas pats Cum
mings, o antrame automo
bilyje žuvo Mrs. Irene Lee 
ir pavojingai liko sužeista 
jos duktė ir vienas giminai-

‘ M-
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kapitalistų,, kurie daro iš karinių reik
menų milžiniškus pelnus. Net ir stam
baus kapitalo leidžiamas New Yorko 
“Times” sako:’

“Jau laikas mums pasitraukti iš tos 
rolės, kuri mus padaro kriminalystės 
dalimi.”

Taip, jau laikas ir labai laikas “mums” 
iš ten pasitraukti. Todėl neutralybės 
įstatymas turi būti kuoveikiausiai kon
grese pakeistas.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year -.............$5.50
Brooklyn, N. Y„ per year ........— $6.00
Foreign countries, per year ....... $6.50
Canada and Brazil, per year -— $5.50 
United States, six months ........... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ....... $3.25
Foreign countries, six months ..... $4.00

**- . Canada and Brazil, six months .... $3.00
Entered as second class matter March 11, 1924, at 

' the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the
Act of March 3, 1879.

Ją Demonstracijos
Japonijos valdovai suorganizavo japo

nų minias protestams prieš Didžiąją 
Britaniją, kam, girdi, pastaroji remia 
Chiniją, teikdama jai medžiaginės pas
pirties.

Nežinome, kiek Anglija paremia Chi
niją. Bet mes vieną žinome: Japonija 
negalėtų vesti karo prieš Chiniją nei vie- 

' no mėnesio, jei ji negautų paramos isį 
kitų kraštų, ypačiai iš Amerikos. Japo
nija gauna daug karo reikmenų ir iš 
pačios Britanijos.

Kadangi Japonijos imperialistai ši
taip elgiasi, tai ar gi jau ne laikas de
mokratiniams kraštams sykį ant visados 
uždėti ant Japonijos embargo? Tuomet 
duotųsi pamatyti, kaip ilgai ji smar- 
kautų!

Deja, vargiai begu demokratiniai 
kraštai iš to visko ką nors pasimokins.

Kaip Amerika Padeda Japonijai
' Naikinti Chiniją?

Jau treti metai, kai' Japonijos užpuo
likai’, naikina Chinų žemę. Jie naikina 
taip žiauriai, taip niekšiškai; naikina 
turtus, naikina žmones,—milionus jų. 
Bet turbūt ne visiems Jungtinių Vals
tijų piliečiams ateina į galvą mintis, jog 

. tame barbariškame Japonijos imperia
listų darbe įeiname ir mes, t. y., mūsų 
kraštas. “Kokiu būdu?” tūli paklaus. Su 

" medžiaga, netiesioginiu būdu.
Japonija perka iš Jungtinių Valstijų 

karo reikmenims medžiagą, be kurios ji 
negalėtų karo tęsti. Pereitais metais Ja
ponija pirko iš Jungtinių Valstijų savo 
būtinų karinių reikmenų sekančiai:

Senos geležies ir plieno 90.39 nuoš. 
, Aliejaus 65.57 nuoš.

Vario 90.89 nuoš.
Švino 45.52 nuoš.
Automobilių ir jų dalių 64.67 nuoš. 
Orlaivių ir jų dalių 76.92 nuoš.
Matot!
Jei Amerika būtų nepardavusi Japo

nijai šitų reikmenų, tai ji vargiai kur 
* kitur jų tiek būtų galėjusi pirktis ir, 

aišku, nebūtų galėjusi vesti karo prieš 
taikius Chinijos žmones. Kitais * žo
džiais, per tuodu metus laiko Jungtinės 
Valstijos padėjo Japonijos imperialis
tams naikinti Chinijos žmones, padėjo 
jiems plėšti ir vergti chinus, kurie nie
ko blogo Amerikai nėra padarę, kurie 
visuomet norėjo ir tebenori sugyventi su 
Amerikos žmonėmis taikiai.-Be to, rem
damos Japoniją jos kare prieš Chiniją, 
Jungtinės Valstijos tolydžio kerta savo 
prekybai pagrindus Chinijoj!

Štai kodėl pažangūs Amerikos žmo
nės reikalauja uždėti embargo ant išve
žamų į Japoniją iš Amerikos prekių. 
Štai kodėl Amerikos žmonės turi reika
lauti, kad Jungtinių Valstijų kongresas 
pakeistų t. v. neutralybės įstatymą, kaip 
reikalauja prezidentas Rooseveltas. Jei 
tai būtų padaryta, tuomet prez. Roose- 

r veltas turėtų teisę uždėti ant visų pre
kių, naudojamų karui prieš Chiniją, 
embargo, na, ir Japonijos imperialistai 
turėtų tuomet iš Chinijos trauktis.

Beje, viršpaminėtos skaitlinės aiškiai 
parodo, ką gina tie kongresmanai ir se
natoriai, kurie stoja prieš pakeitimą ne
utralybės įstatymo: jie gina interesus tų

75,000 Paleidžiami iš Darbą 
Tik Vienam New Yorke

Bjaurus Woodrumo bilius, kurį priė- 
ėme Jungt. Valstijų kongresas, ir kuris 
dabar jau galioja, nepaprastai skaudžiai 
atsilieps į visos šalies gyventojus. Bet 
skaudžiausiai ir, turbūt, pirmiausiai, 
pajus jo sunkumą New Yorko miesto gy
ventojai.

Vakar jau prasidėjo paleidinėjimas 
iš darbų tų darbininkų, kurie yra išdir
bę prie WPA 18-ką mėnesių. Per šešias 
savaites tokių darbininkų bus paleista 
po 12,500 kas savaitė. Ši savaitė yra to 
baisaus tūkstančiams darbininkų laiko
tarpio pradžia. Ateis į darbą WPA dar
bininkas ir jis, be jokio ankstyvesnio 
įspėjimo, gaus rūžavą kortelę, kuri reiš
kia paleidimą jo iš darbo.

Woodrumo bilius, tiesa, sako, kad tų 
darbininkų paleidimas būsiąs tik vienam 
mėnesiui. Po mėnesio, girdi, jie galį vėl 
kreiptis pašalpos ir tuo pačiu sykiu bus 
kandidatai į WPA darbus. Bet tai yra 
tik pasaka. Pats WPA administratorius 
New Yorke, pulkininkas Somervell, sa
ko:

“Šis paleidimas tai nėra verstina va- 
kacija (furlough), bet tai yra paleidi
mas iš darbo. Supraskit tatai aiškiai: 
Tai reiškia, jog paleidžiamieji yra at
skiriami nuo mūsų algų visiškai.”

Gal vienas kuris vėliau paleistasis 
darbininkas ir bus atgal kaip nors pri
imtas, bet tokių bus labai mažytis skai
čius. Dauguma paleistųjų ir vėl atsidurs 
bedarbių eilėsųa ir vėl bus “palikti dievo 
malonei,” kol gaus kelis dolerius pašal
pos (jei ir tos dar gaus).

Taigi reakcininkų sugalvotas ir pri
imtas įstatymas užgula ant Amerikos 
žmonių visu sunkumu.

Bet argi Amerikos žmonės gali tylėti, 
matydami tokius žiaurius reakcininkų 
prieš juos pasimojimus. Ne, jie negali 
tylėti. Jie turi daryti viską, kad tatai 
būtų pataisyta. O pataisyti dar galima.

Prieš tokį brutališką reakcininkų žygį 
yra ruošiamas organizuotas protestas. 
Darbininkų Susivienijimas (Workers 
Alliance), kuriam priklauso daugybė 
WPA darbininkų, todėl, šaukia vienos 
dienos darbo sulaikymą: ketvirtadienį, 
liepos mėn. ^20 d., visi WPA darbininkai 
šaukiami - nedirbti ir tuo užprotestuoti 
prieš reakcininkų pasimojimus!

Teisingai Pasakyta
Mūsų korespondentas Kaune,' Tadas 

Blinda, jau rašė, kad Lietuvos visuome
nė jau pradeda nusivilti gen. Černiaus 
vyriausybe, kuriai, kai tik pastaroji su
siorganizavo, žmonės reiškė tiek daug 
entuziazmo. T. Blinda rašė, jog vyriau
sybė turi patenkinti visuomenės troški
mus, o jei ne, tai ji turės pasitraukti.

Kaip tik panašiai rašo ir “L. Žinios” 
(iš birž. 21 d.). Liaudininkų laikraštis 
sako:

“Plačiosios visuomenės nusistatymų iš
kilimas ir pasireiškimas buvo toks-dide
lis ir ‘spontaniškas,’ kad naujoji vyriau
sybė tartum buvo užklupta iš netyčių, 
nepsiruošusi to jai reiškiamo palanku
mo priimti bei tinkamai išnaudoti. Su
sidarė didelis paradoksas: visuomenė 
vyriausybei pritaria milžiniškai, pasiry
žusi jai visu kuo padėti, atsiduoti visiš- 
kon jos dispozicijon, o vyriausybė tar
tum nesusiorientuoja, nepajėgia sunau
doti to visuomenės entuziazmo, kųyio ki
tos vyriausybės didelėmis. pastangomis 
neįstengdavo bei neįstengia sukelti. Ta
me glūdi, žinoma, didelė dabartinės mū
sų vyriausybės stiprybė, bet tame taipgi 
glūdi ir nepasisekimo diegų: jeigu •da
bartinė vyriausybė nepajėgs visuomenės 
ūpo pakilimo, visuomenės jai pafeikšto 
entuziazmo, plačiojo pasitikėjimo sūnau- - 
doti, nukreipti kūrybingąja kryptimi,

LKP. Centro Koniite- 
to Rezoliucija Eina

muoju Klausimu
\ —.. ..

Žemiau talpiname s nesenai 
gautą dokumentą — Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro Ko
miteto rezoliuciją einamuoju 
klausimu. Centro Komiteto po
sėdis įvyko balandžio men. 8
d., š. m.—“L.” Red.

1. Klaipėdos krašto pagro
bimas ir tiesiogiai gręsiąs pa
vojus Lietuvos nepriklausomy
bės gyvavimui sukėlė tautos 
masėse sąjūdį dėl visų krašto 
jėgų suvienijimo gynimuisi 
nuo gręsiamos vokiečių oku
pacijos. šis sąjūdis rado iš
raišką bepradedančiame kur
tis patriotiniame fronte ir 
naujosios vyriausybės sudary
me. Tačiau dėl tautininkų 
partijos kliudymo vystytis 
vienybės sąjūdžiui, iš vienos 
pusės, ir dėl seniau buvusių 
opozicinių srovių vadovybių 
nerįžtingumo toliau plėsti są
jūdį, iš kitos pusės, patrioti
nis frontas oficialiai tapo lik
viduotas, o naujojoj vyriausy-

džios oficialiai yra likviduo
tas, Komunistų Partija šaukia 
visur kurti jo skyrius, šioj 
kovoj už patriotinio fronto 
įkūrimą ir išplėtimą, Komu
nistų Partija nusistačiusi ben
dradarbiauti su visomis visuo
menės partijomis ir grupėmis, 
stovinčiomis už Lietuvos ne
priklausomybės gynimą.

5. Komunistų Partija tebe
veda griežčiausią kovą prieš 
voldemarininkus, kurie tebėra 
svarbiausieji Lietuvos vidaus 
priešai; dėl jų izojiavimo nuo 
visuomenės judėjimo ir jų 
pragaištingo veikimo sužlug
dymo", o tuos, kurie prileido 
voldemarininkus prie vykstan
čio judėjimo, griežtai smer
kia, nes negali būti stipraus 
judėjimo, kada jį graužia pa- 
ąislėpę viduj hitlerinės Vokie
tijos agentai. Komunistų Par-, 
tija šaukia budėti plačiausius 
tautos sluoksnius ir prieš bet

Sekmingesniam gynimuisi pa
ruošti mes turim vest kovą, 
kad į šaulių sąjungą būtų pri
imami visi Lietuvos nepriklau
somybės gynimo šalininkai, 
kad kariuomenės vadovavi
mas šaulių sąjungai neslopin
tų, o užtikrintų sąlygas pla
čiai pasireikšti pačių šaulių 
iniciatyvai. Mes turim kovoti 
prieš tautininkų vadovybės 
pastangas pakeist patriotinį 
frontą šaulių sąjunga, kuri dėl 
savo kariškio pobūdžio negali 
atlikti tų uždavinių, kurie 
stovi prieš patriotinį frontą. 
Kartu mes stovim už tai, kad 
ir tie gyventojų sluoksniai, ku
rie dėl tų ar kitų priežasčių 
neįstos į šaulių sąjungą, būtų 
apmokomi ginklo vartojimo, 
paruošia sąlygas, kad reikia
mam momente galima būtų 
apginkluoti visus galinčius ne
šioti ginklus.

Ginklų fondui aukos iš eko
nomiškai silpnesnių sluoksnių 
turi būti renkamos tik įtiki
nimo būdu. Ginklų fondui su
rinktos aukos turi būti panau
dotos nė biudžeto subalansa
vimui, o tiesioginiai ginklų 
pajėgoms sustiprinti.

7. Nepriklausomybės gyni
mo tikslais Komunistų Partija 
skaito reikalinga vest kovą už

kelbėme 29, 83 ir 90 kuopų 
aukas. Dabar esame gavę 
nuo sekamų kuopų aukų 
knygos išleidimui:

7-ta kuopa, Springfield, 
Ill., prisiuntė per drg. A. 
Stibrį $3; 17-ta kuopa, She
nandoah, Pa., prisiuntė per 
drg. S. Kuzmicką $2; 59-ta 
kuopa, Akron, Ohio, pri
siuntė per drg. P. Švelnį 
$2; 145 kuopa, iš tolimo Los 
Angeles miesto, prisiuntė 
per drg. M. Pūkį $5. Drg. 
Pūkis rašo, kad iš kuopos 
iždo paaukavo $2, o kuo
pos nariai patys dar sudėjo 
$3. Tai graži parama. Prie 
to, kuopa užsisakė nemažai 
literatūros if padarė planus 
dideliam veikimui.
-■146 kuopą, Chicago, Ill., 
prisiuntė auką per drg. A. 
Grigą $1 ir * 165 kuopa, 
Linden, N. J., prisiuntė pu
sėtinai daug duoklių ir kar
tu auką $2 per drg. G. Kar- 
dauską.

Taigi, kaip matome, visa 
eilė kuopų gražiai atsiliepia 
į centro prašymus. Mes pa-

bėj vyraujanti įtaka faktinai 
pasiliko tautininkų partijai.

2. Komunistų Partija skai
to, kad tik išsivystęs vieningas 
tautos frontas ir juo tiesiogiai 
besiremiančioj! vyriausybė ga
li sėkmingai organizuoti visos 
tautos pasipriešinimą gręsian
čiam išlaukTniam priešui. Bet 
šiuo ypatingu Lietuvai mo
mentu Koįrjihistų Partija pa
reiškia, kad ji rems tuos vy
riausybės žingsnius, kurie yra 
nukreipti nepriklausomybei 
ginti. Kartu ji tiesiai ir griež
tai kritikuos bei kels aikštėn 
bet kurį pasireiškusį nenuo
seklumą ir kapituliantiškumą 
nepriklausomybės gynimo sri
tyje.

3»- Užsienio. j>olitikoš srityje 
mes tebesilaikomi; mi sausio 
mėn. CK plenumo rezoliuci
jos: “Turėdama omenyj sun
kią Lietuvos tarptautinę padė
tį, mūsų partija nėra nusista
čius prieš bet kurį laviravimą 
užsienio politikoj, padedantį 
išlošt laiką ir sustiprinti toli
mesnį Lietuvos atsparumą, bet 
mūsų partija griežtai pasisa
ko prieš tas nuolaidas, kurios 
pažeidžia Lietuvos suverenite
tą ir sudaro pavojų jo visai 
nustoti. Mūsų partija turi, 
užtat, vystyti kovą už savisto-z 
vią Lietuvos užsienio politiką, 
kuri išnaudotų kapitalistinių 
šalių, ypatingai Vokietijos ir 
Lenkijos prieštaravimus tarp
tautinėms Lietuvos pozicijoms 
sustiprinti, remtųsi kolektyvi
nio saugumo principais ir 
orientuotųsi į paskutiniu lai
ku sustiprėjusį tautų judėjimą 
prieš miunchenišką kapitulia
ciją ir ypatingai į Sovietų 
Sąjungą, iki šiol žymiai pa
dėjusią Lietuvai, išlaikyti sa
vo nepriklausomybę.”

4. Skaitydama, kad tik įsi
traukus į judėjimą plačiau- 
siems tautos ^sluoksniams (Ke
letas žodžių' neįskaitoma. — 
“L.” Red.) okupacijos, Ko
munistų Partija remia patrio
tinio fronto jsąjudį ir kovoja 
už teisę dalyvaut jame vi
siems LietuVai ištikimiems 
sluoksniams ’ be • politinių ir 
tautinių skirtumų, už jo de
mokratinį vidujinį susitvarky
mą, tinkamiausiai galintį už
tikrinti plačiųjų masių aktin- 
gumo pasireiškimą ir pasirįži- 
mo kovai ugdymą. Nežiūrint 
to, kad patriotinis frontas vai-1

kurią kitą provokaciją, turin
čią tikslą sutrukdyti besiku
riančią tautos vienybę ir 
'sprogdinti Lietuvą iš vidaus. 
Kaip lygiai Komunistų Partija 
šaukia visuomenę budėti dėl 
gręsiančio pavojaus iš reakci
nės buržuazijos sluoksnių ir 
ypatingai iš tam tikrų tauti
ninkų vadovybės sluoksnių, 
kurie dėl savo grupinių inte
resų gali,. čechoslovakijos iš
davikišku pavyzdžiu, šauktis 
Hitlerio “globos.“

6. Nepriklausomybės gyni- 
nYo jėgų stiprinimo tikslais 
mes kviečiame mūsų partijos 
narius ir šalininkus stot į šau
lių sąjungą, remti ginklų fon
dą ir aplamai stiprinti visas 
ginkluotas kraštb> pąjęgas.

ALDLD REIKALAI

suteikimą liaudžiai teisių or
ganizuoti ir mobilizuoti savo 
jėgas, už amnestiją politi
niams kaliniams — Lietuvos 
nepriklausomybės gynėjams, 
už steigiamojo seimo išrinki
mą demokratiniais pagrin
dais. Ekonominėj srityj rei
kia kovoti, kad liaudies pa
dėtis būtų apčiuopiamai page
rinta ir kad sąryšyj su Klai
pėdos krašto užgrobimu susi
dariusių ekonominių sunkumų 
našta nebūtų uždėta ant dar
bininkų ir darbo žmonių pe
čių.

Tik neatidėliotinas viršmi- 
nėtų būtiniausių klausimų tei
singas išsprendimas gali užti
krinti sėkmingą Lietuvos ne
priklausomybės gynimą.

Literatūros Draugijos šių 
metų knyga bus svarbi, nes 
ji aiškins lietuvių "tautinio 
atbudimo laikus. Ją parašė 
dr. A. Petriką apie lietu
vius rašytojus, bet tuo pat 
kartu, dėstant jų biografi
jas, būs, nušviesta ir tas lai
kotarpis, kokiame jie gyve
no. Kiekvienas suprasime, 
kaip tai yra labai svarbu 
žinoti. Ypatingai lietuviam, 
kurie taip žiauriai buvome 
persekiojami caro valdžios.

“Laisvės” spaustuvė jau 
baigia statyti mūsų knygą. 
Ji atlieka darbą gerai ir 
gražiai. Jeigu centras turė
tų užtektinai pinigų, jeigu 
mes galėtume aprūpinti 
spaustuvę pupiera ir kito
mis reikmenimis* apmokėti 
už darbą, paskui užmokėti 
kompanijai už knygos su
lankstymą, susiuvimą, ap- 
darymą ;ir paštui už jos 
persiuntimą, tai apie pabai
gą sekamo menesio knyga 
būtų gatava ir kuopos galė
jų gauti. Tai būtų labai 
jąriksti ir tas pagelbėtų gau 
į t i nauj ų. narių1 į o tganiza- 
ciją ir išrinkti dtlokles iš 
tų, kurie visada pasivėluo
ja. Bet centre pinigų stoka. 
Tas trukdo darbą. Todėl

dar kartą prašome narius 
mokėti duokles, o kuopų 
valdybas nelaikyti jas pas 
save. Nepaisant kiek turi
te duoklių, $2 ar $5, siųs
kite į centrą. Atminkite, 
kad mes turime arti 200 
kuopų. Jeigu kiekvienoj 
kuopoj yra tik po $2 sumo
kėtų duoklių ir tai pasidaro 
apie $400. Kuopoj $2 ma
žai reiškia, bet centre $400 
—daug.

Kas Aukavo Knygos 
Išleidimui •

Eilės kuopų draugai ne 
vien moka duokles, bet dar 
dolerį kitą ir iš kuopos iž
do paaukoja, kad padengus 
knygos išleidimo lėšas. Tai 
labai gerai. Pirmiau

nesugebės sukoncentruoti, suorganizuo
ti ir duoti tąm viskam legalės, pozityvios 
linkmes, tai ji, sprendžiant apriori, jau 
tuom bus daug praląimėjusi.

“Jeigu plačiųjų visuomenės sluoksniu 
nuotaikos atšvęs nepasireiškusios ' pozi
tyviais veiksmais arba nebus beri t ‘nu
kanalizuotos’ taip, kad ji jaustųsi bent 
dalimi patenkinta, tai ateis nusivylimas, 
paskui jį nusiminimas, nepasitikėjimas 
ir krize,1 kurios ne tiktai nęsinpįrėtiĮ šu-

sitikime, kad ir daugiau 
kuopų ir narių prisidės su 
aukomis ir laiku sumokės 
duokles, taip, kad mes ga
lėsime anksti išleisti knygą.
Kas Norite Kietais Viršais 

Knygos?
Kai kurie mūsų draugai 

nori, kad jiems knygos bū
tų gražiai, kietai apdarytos. 
Bet centras negali knygas 
išleisti, kietai apdaryti ir 
leisti žurnalą “Šviesą” už 
nario duoklę. Todėl perei
tais metais įvykęs Literatū
ros Draugijos delegatų su
važiavimas nutarė, kad jei
gu kurie nariai nori gauti 
kietais viršais apdarytas 
knygas, tai jie dar turi su
mokėti po 25 centus už kie
tus viršus.

ALDLD 106 kuopos visi 
draugai užsisakė kietais 
viršais knygas ir jau pri
siuntė pinigus. Keletas ir iš 
kitų kuopų užsisakė. Jeigu, 
kurie nariai nori gauti kie
tais viršais šių metų kny
gą, tai turi sumokėti už vir
šus nevėliau 30 dienos rug
pjūčio (Augusto) po 25 cen
tus. Nes tik kada knyga 
yra lankstoma, susiuvama, 
tai tada jai galima duoti 
kieti viršai už tą kainą. Vė
liau daug brangiau atsiei
na. D. M. Šolomskas.

ALDLD CK. Sekr.

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai-

pas- sves” bendrovėm

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiamieji: Aš rengiuo
si patapti Amerikos pilie- 
čiū> bet nežinau, ar galėsiu 
pereiti kvotimus. ,Gal jūs 
patartumėte, kokius klausi
mus stato, tai būtų galima 
iš anksto prisiruošti atsaky
ti? Būčiau didžiai dėkingas.

Skaitytojas.

siUukti, bet ir valstybei tai būtų nenau
dinga.” ■' ,

Taigi gen, Černiaus .vyriausybė turi 
veikti. Jinai neprivalo pataikauti grupe

lei tautininkų, kurių partija beveik pra
žudė Lietuvos nepriklausomybę. Ji turi 
vykinti gyvenimąn Lietuvos plačiųjų 
žmonių masių pageidavimus. Priešingai, 
bus nenaudą ne tik pačiai vyriausybei, o 
ir visam kraštui, visai Lietuvos ateičiai.

Atsakymas
Gaila, bet šiame atsitiki

me patarnauti jums negalė
sime. Priežastis tame, kad 
nei mes, nei kas kitas iš 
anksto nežino, kokius klau
simus teisėjas jums pasta
tys. Priklausys nuo paties 
teisėjo. Vieni teisėjai labai 
mažai teklausinėja, o kiti 
plačiau teiraujasi.

Mes galime jums pagelbė
ti tiktai sekamu patarimu: 
Įsigykite brošiūrą “How to 
Become a Citizen of the 
United States” (“Kaip Tapt 
Jungtinių Valstijų Pilie
čiu”) ir atsargiai pasistųdi- 
juokite. Brošiūrą galite 
gauti “Laisvės” administra
cijoje. Kaina brošiūros tik
tai 25 centai. s
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Bill Holland Whe< TWICE 4 WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W $ 

OF CLUB ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

a jk

Bill Holland, New Rochelle, N. Y., midget auto racer, has been racing 
everything on wheels, since he was in a “toddy” cart. Holland will race all 
season at Castle Hill Speedway on Tuesday and Friday nlohts: and at the 
Coney Island Velodrome on Wednesday

Their Loyalties
are you looking 
that for? Did I 
going to get

By Len Zinberg
ELL, what, 
at me like 

know . she was
slugged?”

“Didn’t you?”
“Kate was a nice kid and I liked 

her, although I couldn’t 
why you, a college grad, 
on a factory girl.”

"I’m funny that way.” 
"Well, it’s just one

make out 
was sweet

of those 
things. I’m sorry the special cop 
roughed her up. I mean... it’s too 
bad. After all, he was only doing his 
duty. Will you stop staring at me? 
I told you I’m sorry she got 
slugged.”

“Sure you’re sorry. Are you sorry 
you told the dick to rough up the 
pickets?”

"That’s a damn lie!”
“Well, maybe I did get a little 

excited. All right, I did tell him. 
But I didn’t think he’d slug a girl, 
not Kate. By God, I can’t unders
tand it. My own 
relation, and you 
on me.”

"That’s right;
strike.”

“Here I go and make a job for 
you 
you 
the 
with
haven’t you any sense of loyalty?” 

“Sure—I was loyal.”
“Loyal? Not to me! Oh, I get it 

—you mean you were loyal to your 
fellow workers and all that kind of 
stuff.”

“I’m 
would,

“I’d

nephew, my own 
go out on strike

I went out on

in the place, and you know 
would be advanced, and what 
hell do you do, but go out 

the rest of them! My God,

glad you get it. I knew 
after a while.” 
like to know where you 

such ideas. These damn colleges 
doing nothing but turning out
dicals. Young men certainly have, 
queer ideas when they graduate, 
now-a-days.”

“It’s a shame, isn’t it, that college

you

get 
are 
ra-

Council’s Gamės 
Begin Saturday

Tories Discard Legislative Procedure in 
Congress; Use Tricks to Knife New Deal

makes you think?”
“Think? Why—will.you 

ing at me! You’d think 
murderer or something. 
I’d like to bat you one.’

“Why don’t you? 
would; it would be 
need.”

“Never mind that.
the boys.”

"Sure you were. The dick was 
fair with Kate, too. He hit her in 
the back of the head; she never 
even saw him. Did you ever see 
blood on blond hair?”

NEW YORK. — First games 
the NY-NJ Metropolitan Council 
softball tourney will be played this 
Saturday, July 
participating in 
ney.

The Brooklyn 
the “Cavalcades
Sandbanks field at 2 p. m. Newark 
“Lodestars” will meet the “Van
guards” at a Jersey field to be 
announced by the managers of 
teams.

Nazis Can’t Win 
Unless Appeased

stop look- 
I was a 
By God,

youI wish 
just what I

I was fair to

We are the dead and the living.
We are those, two and a half years ago, who left this land 

of our birth to volunteer for service in defense of the Spanish 
Republic.

We did not fight for the wreaths of glory. We did not seek 
the fulfillment of our personal vengeance against the atrocities 
of Hitler and Mussolini. We came to the defense of a fellow 
democracy because we knew in our hearts that the death 
of Spanish democracy would mean a step for fascism in 
attempt to dominate the world.

We knew then, as we know now, that it was a question 
waiting until “they” came over here, or stopping them now.

We, the veterans of the Abraham Lincoln Brigade, went 
through many battles, saw our comrades killed, suffered ex
posure, shell shock, and suffered the pangs of starvation and 

I pain. Bombs, shells, grenades, bullets, have pierced our flesh.
Our legs were torn off by artillery sharpnel, our arms blown 

off by explosive bullets, exploding grenades blinded us, bombs 
killed us and shrapnel bits are imbedded throughout our bodies. 
Our bones are smashed and our minds have broken under the 
incessant bombing, bombing and bombing.

Now we are back home.
We are back in America, a free democratic America whose 

people with the aid of the French, German and Polish Lafayette,
: Steuben and Kosciusko and thousands of volunteers for liberty to replace, especially in Germany 

where mass production makes it far 
easier to build a plane than to train 
a pilot.

Swift wars such as. the German 
staff talks about will never be 
achieved.

Airplanes and tanks will have to 
be subordinated to infantry; wars 
are won only when infantrymen 
reach and hold the enemy position.

Germany will never overrun Po
land in anything like the forty-eight 
hours talked of. The farther highly 
mobile mechanized units get from 
their bases, the more easily can they 
be knocked off.

Armored units can’t work deeply 
into 
bad.

Thoughts on the next war, 
pressed today in an interview by 
Major George Fielding Eliot, 
author of “Bombs Bursting in 
Air.”

Airplane losses in the first thirty 
days will exceed 60 per cent, with 
nearly equal loss in personnel. The 
personnel losses will be the harder

WASHINGTON, D. C. — Hooli
ganism, filibustering and committee 
room sell-outs have replaced orderly 
legislative procedure at this session 
of Congress. With these methods, 
the tories are putting the social 
gislation of the New Deal on 
chopping block.

Every important reform of 
Roosevelt Administration from 
Work Relief set-up to the Wagner 
Act faces destruction. But some
thing equally important is at stake: 
The Democratic process itself.

By their methods the tories are 
encouraging and fostering a disres
pect for democracy which is exactly 
what fascist movements thrive on. 
They are doing more than that. 
They are perverting the real purpose 
of Congresj—to reflect the desires 
and needs of the people. They are 
attempting to reduce to a matter of 
minor importance that all important 
factor: The impact of the popular 
will on Congress.

This was what the conferees on 
the relief bill did. After the House 
passed the Woodrum bill, there was 
tremendous resentment throughout 
the country. The Senate was flooded 
with protests. The Senate respond
ed. It revised the Woodrum bill 
drastically. The action on the part 
of the Senate was an expression of 
democracy.

But then the conferees, practically 
all tories holding the same point of 
view despite the differences in the 
Senate and House bills got to work. 
By clever manipulation in a smoke- 
filled conference room practically 
the original Woodrum bill was pass
ed—the Senate and public opinion 
notwithstanding.

of what is really going on in Con
gress. To the extent that the people 
can keep informed and alert re
garding their government, they will 
be able to stamp out the anti-Demo- 
cratic methods of the tories in Con
gress.

Man 
about 
Town

Dear Pop,
Here it is two o’clock in the 

morning and I haven’t been able to 
sleep on account of the things that 
have taken place in the past few 
weeks. I didn’t realize how much 
home mean’t until I 
N. Y. C. the price 
have gone up due to 

1 so I am now rolling 
that Bull Durham mixture.

Day after day all I Go's worry. 
As you know, I am going to school 
now plus doing a little work on the 
LYS. The trouble with 
is that when I’m there, 
the Youth Section, and 
doing some work for 
Section I think of school.

Yesterday I asked a man who 
came from Brooklyn on how to get 
to Queens by subway and he 
shrugged his shoulders and said he 
didn’t know, so I asked others and 
they also didn’t know. Now I am 
sure that people from out of town 
know more about New. York than 
the New Yorkers themselves. It 

Appeals to prejudice and hysteria: j seems that the only part of New 
Every reactionary measure is wrap
ped around in the American flag. 
The Hobbs concentration camp bill 
was put across in the name of Am
erican womanhood. New York City
baiting, redbaiting and Negrobaiting, 
because the Arts Projects have en- 
couiHgčil Negro actors and writers, 
were used to put over the Woodrum 
bill in the House.

Rowdyism: Once these appeals to 
prejudice are made, the next step 
is to prevent serious discussions.

Shouts and . jeers . greet liberal 
speeches. Neutrality, relief, and anti
alien legislation were handled in this 
way.

Gag-rule. Not one single minute 
was permitted the liberal congress
men who opposed the conference re
port on relief in the House. Exactly 
13 minutes was permitted the op
ponents of the resolution continuing 
the life of the Dies Committee.

Filibustering: This is perhaps the 
favorite anti-democratic device of 
the tories. Not a vote on the floor 
of the senate, but filibustering by 
reactionary democrats and Republi
cans, was used to end the Presid
ent’s power to devalue the dollar. 
Similarly the majority of Congress 
and of the nation favor a strong 
anti-lynching law, but the filibuster 
has prevented, stopped its enactment 
for more than two years.

Pigeon-holing in committee: 
present reposing in Committee 
geon holes where they cannot 
budged are the Wagner Housing 
Act amendments at the House Bank
ing and Currency committee and the 
Starnes-WPA bill at the House Ap
propriations Committees.

The Seniority system on commit
tees: Helping those who mere 
in the' House longest to dominate 
the most important positions is in 
part responsible for the success of 
many of these reactionary devices. 
Strategic posts are usually in the 
hands of old-line reactionaries. New 
Dealers elected in the last few years 
are not,in most cases in important 
committee positions.

Examples of anti-Democratic pro
cedure during this session of Con
gress could be multiplied. What is 
significant is that measures which 
are reactionary and fascist in char
acter have been put across by me
thods which are reactionary and 
fascist in character.

The idea always is to avoid debate 
and voting on1 clear-cut issues, to 
nullify the effect of popular pressure 
on Congress.

What the reactionaries count on 
when they put over a fast one is 
ignorance on the part of the people

left. Here in 
on cigarettes 
the sales tax 

my own from

gave this country a new birth of freedom.
You ask—how do we live? Yes. It is painful, torturous. We 

have died. Many of us. But many still live. Sometimes we go 
hungry. Our clothes are worn. We are tired and need help.

You can give us a new lease on life. You can rebuild our 
bodies, our sightless eyes and torn flesh. You people of America 
cannot fail us now for we are a part of you.

The returned veterans of the Abraham Lincoln Brigade need 
your financial help. The Lithuanian iCommittee to Aid Spanish 
Democracy urges your immediate aid and support for the 
Lithuanian veterans who have done their part hi th; Juggle for 
democracy. Money is needed immediately. . I

Help them.
Write to:

Lithuanian Comm, to Aid Span. Democ.
427 Lorimer Street.

Brooklyn, N. Y.

Poland, anyway; roads are too

the school 
I think of 
when I’m 

the Youth

i York these people know is the 
specific “boroughs” they come from.

The other day I went up to the 
LDS office and s&owed one of the 
the girls that big 
i brought back 
“stoic” it fnotn' 
her a whiskey . eotMtj TM, 
soda) plus telllhg he^ i' 
sentimentai story 
back.

Everywhere I turn I seem to get 
myself in a jam. The day before 
yesterday a girl walks up to me 
and says that I told someone that 
a certain group’of girls were dopes 
and what was the idea! It .really 
is tragic how these fabricated 
stories go around.

A couple of weeks ago I was 
going thru Times Sq. when a fem
inine voice hollered out “Joe!” Well 
at that time I was in a hurry, the 
same as the other people in N. Y. 
are and besides, who did I know at 
Times Sq. ? Anyway out of curiosity’s 
sake I stopped and so did a number 
of other men, I guess there must 
have been more Joes around besides 
myself. I ajmost dropped dead 
when I found out the girl was 
calling me and did I feel ashamed! 
I’ll bet everyone thought she was 
my wife and that she had just 
caught up with me. Anyway, it was 
a girl I met at a “Workers Alliance” 
affair after which we went down 
the “Village.” She really is a dumb 
girl because when I told her I 
was going up to the “vets” office 
to pick up my “fan mail” she really 
believed me.

In speaking of dumbness on my 
part, 
meet 
while 
hours I quit. Fę>ur days later I met 
these girls and they insist “they” 
waited for me and, why didn’t I 
show up? Seems like I’ll never 
learn to understand women.

Since the time a brunch of the 
girls went down to the “Village” 
we men have organized a club In 
retaliation. We call ourselves the 
Polo Club and so far one meeting 
has been held. Certain events have 
prevented other “getogethers” be
cause of certain individuals, namely 
the “Professors” who have organized 
a better club.

Last Saturday, in order to im
prove my physique, I played soft- 
ball and I must say I played lousy. 
However I wasn’t as bad as another 
guy who is taller than me. After 
the softball game I went to a social 
given by the Maspeth LDS branch. 
We had plenty of beer and hot dogs 
and for those who wanted to dance 
there was plenty of room. Upstairs 
was a card game but nobody told 
me. Everybody had a good time at 
the affair. However, the thing I 
really appreciated was the Turkish 
Bath. It really was very inexpensive 
for I know uptown it costs a buck 
and here it was only fifty cents. 
Well, Pop, I’m getting sleepy now 
so I’ll have to quit. I know “they” 
told me to get married instead of 
going 
make 
I can

OVERHEARD IN A 
RESTAURANT

“For the last time, I’m telling 
you I’m sorry as hell about Kate. 
Listen, you know I’ve always been 
a liberal sort of fellow. Damn it, I 
know what it is to sweat. Look, 
let’s forget all this. I’ll take you 
back. Maybe I was working you 
kind of hard, but I wanted you to 
learn the business. You’re my 
nephew, and blood is thicker than...”

“You haven’t any blood in your 
veins, only business principles.”

“Was that supposed to be clever? 
Why do you stare at me?”

“Make it anything you want it to 
be. I don’t care how you take it.”

“Why should we fight? You’re my 
sister’s kid;, I used to play with 
you when you were a baby. I’ll take 
you back. I’ll even give you a raise. 
After all, you’re my nephew.”

“I’m trying to forget
“Damn you! I don’t 

take this from you.”
“Why do you?”
“You’re pretty sure 

aren't you?”
“Yes, I am.”
‘Look, there was a strike and it’s 

over. You don’t have to take it as 
a* personal! irisulf and get mąd about

^/‘■lĄ.hjavp Jo'! I&et mad al^aut it— 
damn n^ad.’”* • • ■/ ; i
•!*Well, all' I can say' is; you’re 

young -and yęu’ll. lęąpn.”^
t 1‘Yeah, prp'tty fast.”

j‘I told you ,tb ątop jopking at me. 
YouVeibeen^oipg nothing but stare 
at rpe sfyicė- youjCaWie here. What 
dicI you com0}įere; for, anyway?”

“To see ^u.”
“Don’t ’be so damn smart. Some

body ought to drum a little res
pect into you.”

“I’m very respectful. I just came 
to tell my uncle I was married last 
week.”

“Married? Why, you little 
a-guri! Put it there.”

“I don’t want to shake
with you. Something might happen 
to me if I touched you.”

“What’s the matter with you? 
Well, by God, think of you married! 
It seems like only yesterday you 
was just a kid. Wait till your aunt 
hears about this. When did you say 
you were married?”

“Last week.” v
“Trying to keep it a secret, hey? and can be correctly pronounced 

Aren’t you going to invite us over?
We want to see what the little 
woman looks likee. Think of you be
ing married.”

“Well, don’t stand there and stare 
at me. Tell me all about her. What’s 
her name? Do we know her? I bet 
she’s pretty.”

“Beautiful, not pretty.”
“Let’s forget all this trouble we’ve 

been having. I’ll give you 
present. Your aunt’s always

“You’ve already given me 
present.”

“Stop talking in riddles, 
mean your job, I'll take you back. 
I said I would. Listen, when can 
we see you two love-birds?”

“Anytime between nine and five. 
Her name is Kate and the address 
is the morgue.

Flashes from
World’s Fair

, ' . ■/ • • •

ANCIENT NEWSPAPER

a 
in 
at

NEW YORK. — If you buy 
paper from the ragged urchin 
George Jessel’s Old 
the World’s Fair you 
Admiral Dewey has 
nila. The paper is
souvenir edition combining the fea
tures and stories of the New 
newspapers of 1898.

New York 
will learn that 
captured Ma- 
a composite

it.” 
know why I

of yourself,
RESPONSE TO MUSIC

York

NEW YORK. — Psychologists 
the New York World’s Fair have 
discovered that quicksteps and 
marches played over the Fair’s 
loudspeaker system during the hours 
when the greatest number of pers
ons are arriving at or leaving 
Fair speed up traffic.

ILLUMINATED MAP

at

the

“Progress” of Youth 
InNaziland

In trying to 
the youth fascism has 

to use sports and athlet
eritering wedge to seduce 
element. Nazism in Ger- 
often .boasted that it has 
a .“superior” type . of 

athletic, clear-

r u n e x 
S i f x .
F u n e m
S i f m .
O. K.!—M

(Answer

?

?

n x .
next week.)

Fan mail for papoose

IlNEW YORK. — Pork Chops, 
year-old Idian lad in the World’s 
Fair Wild West and Rodeo, gets 
more fan mail than any chorus 
girl in the Amusement Zone. The 
letters nearly all ask him for 
autographed photo.

CHICAGO, Ill 
win over 
attempted 
ics as an 
the youth 
many has 
produced
youth, wholesome, 
eyed Aryan boys and girls.

But the facts are somewhat dif
ferent. .
7 issue of the “New World, 
of the’ Catholic 
cago, says:

“The German 
points out that 
creased fourfold in the last four 
years. Der Deutsche Weg, another 
German paper, says that front 1936 
io 1937, youth condemned for sex
ual ' crimes increased from 1,463 to 
2,374. In the first three months o’ 
the year 1938, 109 girls were con
demned for child murder. Twenty- education is bearing fruit already.”

An editorial in the July 
.......... ,” organ 

Archdiocese of Chi- MUSIC AT THE FAIR

an

Reich Year Book... 
sex crimes have in-

NEW YORK. — Twenty-five bat
teries of loudspeakers planted in 
towers and building all over the 
1216 acres of the New York 
World’s Fair supply music for the 
visitor to the World of Tomorrow.

eight youths of fourteen years of 
age were sentenced for criminal 
homicide in- 1937... The Nazi pagan

At 
pi- 
be

V.e

Youth Next bulbs used in the

In “Guild” Drive
girls and they insist “they’

son-o- REDGROED NED FLOED
hands

only by a true Dane.
of

BUFFALO AT FAIR

EXTRA! EXTRA!
If you

for 
be

are under the supervision of 
Coffeld of Ponca City, Okla-

a fine 
said....” 
a fine

Met- 
your 

the 
LDS

more 
huge

long distance call is de
in the Telephone exhibit

$
. .1

the ANG
left New York for

I made an appointment to 
two girls at Union Square a 
back, after waiting four

Special boat ride to be held Augusi 
5! Entire boat chartered by 
ropolitan LDS Council! Buy 
“passports” in advance for 
MOONLIGHT CRUISE of the
up the Hudson River oh 'a cool Sa
turday eve! “Passports” are only 
SI! Get them now!

Joseph Wershba, 
and Lillian Ro-

is

to Spain, but who am I to 
one woman miserable when 
make so many happy?
Your loveing son, SacaL

Representing 173 members in six 
of the largest colleges and uni- 

• versities in New York City, three 
associate delegates to 
Convention have 
San Francisco.

The three, 
George Whitman 
sovsky, will press at the Conven
tion for national organization of 
students in journalism schools and 
on undergraduate newspapers. On 
the way to the West Coast and 
back they will gather material 
a book on American youth to 
published by Modern Age Books.

The representative assembly
the New York Guild voted to sup
port the proposal for national or
ganization of associate members at 
a meeting July 6.

The specific proposals which the 
associate delegates will bring to 
the Convention, are: The formation 
of a national committee to begin 
organization in leading locals where 
there are Journalism schools, col
leges, or universities; formulation of 
a program for classes, conferences, 
and educational activities, and estab
lishment of a uniform system for 
employment and a national person
nel bureau, which will inform both 
associate and unemployed members 
of the Guild of opportunities for em
ployment.

NEW YORK. — There are 
than 3,500 
illuminated map upon which the 
routing of 
monstrated
at the New York World’s Fair. The 
bulbs normally glow dimly with a 
six-volt current but when they trace 
the route of a long distance call 
they brighten up as the voltage is 
increased to twelve.

NEW YORK. — If a Danish ci
tizen anywhere in the world loses 
his passport, all he has to do is go 
to the nearest Danish Consul and 
say “Redgroed Ned Floed,” Eiler 
Jorgensen, manager of the rest
aurant in the Danish Pavilion at the 

j New York World’s Fair reveals. The 
. words identify a Danish desert

NEW YORK. — One of the few 
herds of buffalo in existence takes 
part in the World’s Fair West and 
Rodeo. The buffalo were sent to the 
Exposition by special permission of 
the United States Government 
which protects the vanishing species. 
They 
Omar 
homa.

Largest Cash Register
NEW YORK.—The largest cash 

register in the world—a machine 
40 feet 6 inches , high-records the 
attendance at the New York World’s 
Fair in figures six feet tall.

out! Folks everywhere!Look out! Look
The old stink of finks stinks in the air.
In factory and shop these strikebreakers bloom
Perhaps they’ll soon invade the kindergarten room!
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LAISVĖ

EASTON, PA.

Ketvirtas puslapis

(Tąsa)

Bet drebėk, galingasis carizme su sa
vo niekšų gauja! Ne visi ir to laiko liau
dies sūnai mainė vyrą ar žmoną į dva
rininko sugulovės algą. Ne visi valstie
čiai buvo degtine paperkami. Atsirado 
tokių, kurie stojo kovon. Stojo kovoti 
kitaip, negu dvaro bernas Motiejus. Jie 
nereikalavo atsiperkamųjų sumų. Jie 
ėmė kelti liaudį carizmui nuversti.

Ir štai tie kovotojai tais pat metais, 
kai Leninas sukuria galingąją bolševikų 
partiją, t. y. 1903 nrftie kovotojai Lie

ji tuvos kaimų gelmėj sukuria Vadaktėlių 
b a ž n y t k i emy socialdemokratų kuopą. 
Kuopelės priešakyje atsistoja Jurgis 

' Čiūrą. Ne iš už jūrų marių revoliuci
onieriai atsibaladojo. Jie išaugo tuose 
pačiuose kaimuose ir dvaruose. Čiūrą ki
lęs iš tos pat apylinkės, iš Čiūrų kaimo, 
Naujamiesčio valsčiaus, Panevėžio ap
skričio. Čiūrą iš kovos nepasitraukė ligi 
savo mirties, net sunkiausiais laikais— 
skelbė bedievybę, kovojo prieš kunigiją. 
Naujos revoliucijos jam neteko sulaukti: 
mirė vokiečių okupacijos metu.

Ilgai šiems kovotojams neteko laukti 
liaudies sąjūdžių. Iškyla rusų-japonų 
karas; ateina garsioji 1905 m. revoliuci
jos epocha. Tos revoliucijos pirmose ei
lėse kovėsi proletariatas; ne paskutinėj 
vietoj stovėjo ir Panevėžio apylinkės 
dyarų darbininkai. Dar 1903 m. Stasys 

. Lukšys su kitais Naujamiesčio pušyne 
sušaukia masinį susirinkimą. Į mitingą 
valstiečiai suvažiavo net arkliais. Susi
rinko 400 žmonių. Atsirado kalbėtojų 
net iš inteligentų. Be kitų, kalbėjo,ir ki
lęs iš tos pačios apylinkės Tamošius Gri
gas. Antras mitingas turėjo įvykti 1904 
m. lapkričio 2 d. Naujamiesčio žydų ka- 

; puošė/:.he^.nęžinįą kas jį išdavė rusų 
I ..^trAzhikamsa -Visais laikaįs visuose sąju- 
I . džiuosg; ątįifasdavo niekšų, parduodan- 
/ čių' savo draugus, kovotojus. Taigi, iš- 

daviko išduotas mitingas nebeįvyko: už
puolę “stražnikai” jį išvaikė.

kluoto susidūrimo metu žuvo keturi re
voliucionieriai pačioje turgavietėje. Dau
gybė buVo sužeista, tarp jų ir socialde
mokratas Petras Milinis. Kovėsi dvarų 
darbininkai.

Buržuazija netrukus tapo kontrevo- 
liucinė (kartu ir Lietuvos) ir susijungė 
su carizmu. Jos įtakoj dalis Rusijos so
cialdemokratų tapo likvidatoriais—kai
riaisiais ir dešiniaisiais. Dešinieji lik
vidatoriai skelbė, kad reikia likviduoti 
nelegalią partiją, slaptą revoliucinį vei
kimą ir apsiriboti 1905-6 m. sąjūdžių iš
kovotomis politinėmis laisvėmis, legale 
spauda, ligonių kasomis, “dūmos”-seimo 
posėdžiais, savivaldybėmis ir t.t. Lietu
vos socialdemokratų vadai beveik ištisai 
tapo likvidatoriais, kaip Janulaitis, Bieli
nis, Kairys ir kt., susispietę apie žurna
liuką “Visuomenė.” Kiti, “kairieji” lik
vidatoriai reikalavo atmesti parlamenta
rinę kovą, atšaukti iš “dūmos” socialde
mokratų frakciją, nes ji bukinanti revo
liucinę kovą.

Atšalo kiek ir masės, ypač kada jų 
kovos vadai tapo likvidatoriais, o aktin
gieji, kurie galėtų jas dar žadinti kovai, 
sėdėjo kalėjimuose arba Sibire, kaip pav. 
Kapsukas.

Šiek tiek pakriko ir Vadaktėlių bei 
Naujamiesčio kovotojai. Stasys Lukšys 
tam pakrikimui ne visiškai pasidavė— 
apylinkės liaudies tarpe bent laikraščius 
platino.

1905 m. revoliucija Stasį Lukšį randa 
jau persikėlusį iš Leonardavo dvaro į 
Naujamiestį. Čia jaunas Stasys susipa
žįsta su žymiu to miestelio revoliucionie
rium Petru Miliniu. Milinis dirbdavo 
dvaruose: turėjo plačių pažinčių. Ne ma
žesnių pažinčių turėjo ir Stasys Lukšys, 
ėmęs verstis siuvėjo amatu; jis pažinojo 
plačios apylinkės valstiečius. Taigi, ne
trukus jiedu sukuria Naujamiesčio so
cialdemokratų kuopą, į kurią įeina Sta
sys Lukšys, Petras Milinis, Zigmas Ju- 
telis (30 ha. žemės savininkas) iš Vos- 
konįų k. Kuopelės nariai, o labiausiai 
Stasys Lukšys imasi karštai platinti to 
meto revoliucinę spaudą: “Žariją,” 
“Naująją Gadynę,” Skardą,” “žiežirbą?’

Penktųjų metų kovos banga buvo ga
linga, ji savin traukė tūkstančius ir mi
lijonus kovotojų. Vadaktėlių ir Nauja
miesčio liaudis, susipažinus su liet, re- 
vpliuęinės spaudos platintojais, su aša
romis prašyte - prašydavos įrašyti juos į 
s. d. partiją. Lietuviškosios buržuazijos 
atstovai, ligtol nedrįsę galvoti apie Lie
tuvos neprjkląusomybę ąrba net protes
tavę prieš nepriklausomybes obąlsį (J. 
Tumas Vaišgantas), 1905 metų laikais 
pradrįsta šiek tiek—pamatę masių są
jūdžius, pamatę, kad Lietuvos socialde
mokratų partija iškėlė Lietuvos nepri
klausomybės obalsį—ėmė ir jie rangytis. 
Tas pats kunigas J. Tumas-Vaižgantas 
su dvarininku Zavądskiu imasi organi
zuoti tautinį sukilimą apie Vadaktėlius 
ir Naujamiestį. Į šį darbą jie aktingai 
įtraukė ir knygnešį Kazį Ūdrą. Į sukili
mo bandymus ir keletą susidūrimų su 
pare valdžia stojo ir socialdemokratai, su 
kitais ir Stasys Lukšys. Bet lietuviškoji 
buržuazija iš esmės bijojosi atviro masi
nio sukilimo, nes to sukilimo priešaky 
stovėjo darbininkijos piasės su socįalįž- 

|mo idėjom.
Penktųjų metų kovos banga po trupu

tį slūgo. 1906 m. liepos 26 d. įvyko Nąų- 
jamiesty bene paskutinis toje apylinkė
je susidūrimas su rusų dragūnais. Gin

Prieš pat karą apie 1914 m. Nauja
miesty pritrūkęs darbo, persikelia gy
venti į Panevėžį, apsigyvena Elektros 
(Aptiekarskos) g. 7 Nr. Susipažįsta su 
Pranu Aitmanu, batsiuviu, o netrukus su 
darbininkais Vladu Matekaičiu ir Kaziu 
Šlyberiu. Šįp keturi vyrai netrukus, už 
trejeto* metų, buvo tie, kurie tebetęsda- 
mi 1905 m. revoliucijos obalsius—-dar 
kartą sukrėtė ir, pagaliau, nuvertė dva
rininkų ir kapitalistų viešpatavimą pa
nevėžiečiuose. Vokiečių okupacijai tebe
slegiant užkariautųjų šalių liaudis, šie 
keturi vyrai imasi steigti Panevėžyj vėl 
socialdemokratų organizaciją. Pirmas 
pasitarimas įvyksta Lukšio bute. Ap
svarstę padėtį šie vyrai randa, kad nau
jai revoliucinei bangai sukelti prieš oku
pantus—turi būti propaganda. Nutaria 
įsteigti rev. liaudies knygyną. Nutari- 
ipą šie keturi vyrai netrukus įvykdo: už 
kelių dienų iš' Prano Aitmano atgabe
nami pas Lukšį prieškarinės liet, darbi
ninkų draugijos “Aidas” knygyno liku
čiai, viso virš 20 knygų. Negalėdami su 
tiek knygų išvystyti platesnės propagan
dos, šie‘vyrai padaro rinkliavą, surenka 
per trumpą laiką apie 200 knygų, taigi, 
pas St. Lukšį įsikuria knygynas. Tos 
knygos padarė didžiulį darbą. Susirin
kę pasiskaityti knygų, darbininkai va
karais praj.eda daryti pasitarimus. Pa
sitarimų metu būjdavp statoma sargybą, 
dažniausiai iki posėdžiams pasįbaigsiąnt 
saugodavo Lukšienė. Vokiečįaį okupan
tai, besidžiaugdami savo ąripijos žy
giais nuo Verduno ligi Ęygps, nė nenu
jautė, kad čia pat jų pašonėj ąųga nauja 
jėgą, kuri netrukus sutriųškįps įr cariz
mą ir kaizerizmą. Ta jėga augo ir Ru
sijoj, ir Lietuvoj, ir Vokietijoj, ir Vidu
rio Europoj.

Tuo pat metu, ’kai šię kctųri vyrai 
ruošėsi revoliucineį k.ovąi? kai jįe drįso 
svajoji sugriausią nuo kojų ligi gąlyos 
apsiginklavusį vokiečių įrųperializųją— 
liętuviškpji buržuaziją, kuri pasiskplbe 
tėvynės vaduotoja—tąja keliąklųpšęiąvo 
Vilniuje prieš okųpąntų “pbęrb,e£elsbąbe- 
rius,” o jos pakąlikai Pąnevėžyj, įtupiu 
gąl ne vienas dabąr sėdi įstaigose ir tąu-7 
tininjkų partijoj—pkupanjtų valdžia} įs
kundė Lukšį. Šis kelis kartus buvo kre
čiamas, knygyną vokiečių žandarai su- 
kppfiskavo, o Lukšiui teįco pasėdėti ka
lėjime už ląikymą knygyno be leidimo. 
Bet kaizerio žandarai netikėjo revoliu
cine liaudie^ jėga, kaip netiki visi apakę
despotai, iki jiems nukertamos galvos.

(Bus daugiau)

Nyksta Mūsų Miestelio

Atrodo, kad mūsą miestely
je tarpe lietuvių gyventojų 
užėjo ligų ir mirimų epidemi
ja. Tik bėgyje dviejų mėne
sių atsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
net penki lietuviai. Visi jie, 
išskyrus^ vieną (M. Linčienę), 
buvo pačiame gyvenimo žydė
jime, apie arba viršaus 50 
metų amžiaus. Keletas savai
čių atgal palaidojome dd. J. 
Mikolaitį ir J. žąsiną, bet štai 
pereitą savaitę išgirstame ži
nią, kad netikėtai numirė 13. 
Mikplaitięnė, tik penkias sa
vaites atgal mirusio d. Miko- 
laičio žmona.

Mikolaitienė buvo išvykus 
New Yorkan pas sūnų pasisve
čiuoti. Bevaikščiojant gatve ji 
staiga tapo suparalyžiuota, 
kalba jai buvo atimta ir nu
vežta ligoninėn dar kiek pasi
kankinus numirė. Ji buvo 51 
metų amžiaus, labai sveika ir 
daug jaunesnė atrodė. Sako
ma, turėjo augštą kraujo slė
gimą. Bet, aišku, vyro mirtis 
taipogi pereitais metais tra
giška sūnaus mirtis, nuvarė ją 
be laiko kapam

Ji parvežta Eastonan, tapo 
palaidota liepos 10 d. su baž
nytinėmis apeigomis ant kata
likiškų kapų. Paliko didelia
me ^nuliūdime sūnų William, 
dukterį Mary Kummer, vieną 
dukterį Lietuvoje ir anūkų. 
Mes reiškiame jos šeimynai gi
lią užuojautą.

Mirė Kasparas Jasinskas
šiuos žodžius berašant, atė

jo žinia, kad Easton ligonbuty- 
je numirė Kasparas Jasinskas, 
senas Eastono gyventojas. Jis 
sirgo ligonbutyje nuo vasario 
mėnesio. Buvo suvirs 50 metų 
amžiaus. Jokių artimų giminių 
čia neturėjo. Smulkiau apie jį 
bus pranešta “Laisvėje” vė
liau.

Mirė Mrs. Jolan Kuzma
Mrs. Jolan (Magor) Kuz

ma, nors ungarų tautos, buvo 
plačiai pažįstama lietuvių. Ji 
buvo žmona Joę Kuzmos, ku
ris per tūlą laiką buvo “Busi
ness Agent” kailiasiuvių uni
jos. Jos mirtis tai tikrai skau
di, nes numirė sulaukus vos 27 
metų amžiaus, palikdama 2 
metų sūnelį. Ir kas stebėtina, 
tai kad būdama tokia jauna 
mirė nuo vėžio ligos, o tas re
tenybė, nes daugiausia vėžys 
pasireiškia pusamžiuose arba 
senesniuose žmonėse. Sakoma, 
kad būdama 14 metų am
žiaus ji buvo labai sumušta 
automobiliąus nelaimėje, iš ko 
tas nelabasis vėžys ir išsivys
tė. Ji tapo palaidota labai iš
kilmingai Northampton Me
morial kapinėse 28 d. birželio.

Pastaba: Vis daugiau ir 
daugiau žmonių serga vėžio 
liga. LDS Centras yra išleidęs 
labai naudingą brošiūrą tuo 
klausimu, parašytą dr. Kaš- 
kiaučiaus. Eastone ją parduo
da dz. Kaulius, įsigykite visi, 
kąd apsisaugojus nuo to bai- 
sąus pavojaus.

Pįkąikaę pas Močiutę Bloor
Liepos 2 d. ant Mother 

Ęįoor fanuos, netoli Quacker- 
towp, Pa., buvo surengtas 
Kopi. Partijos piknikas ant 
sekcijos skalės. Pikniko pro
grama buvo laĮjąi turininga. 
Ęųvo perstatyta veįkaliukas 
ąpt sęepos po atviru dangum 
iš ! pasijrąšymp šios šalięs Ne- 
priįdąąsųmybės Deklaracijos, 
taipogi monologas “Vyskupas 
iš Nazių Vokietįjbs.” Aktoriai 
lošė apsirengę tinkamais kos- 
tiiįrpais ir stebėtinai gerai, 
kaip profesionalai. Ypatingai 
didelį įpūdį darė pęrskaįtymas 
“Jjeęląration of Jpdepen- 
dęnpe,” su kuria net ir ameri- 
bopaį nėra pilnai apsipažinę. 
Geras garsiakalbis išnešiojo 
įspūdingus žodžius po visą 
parką, o publika susėdus po 
medžiais ątydžiai klausėsi.

Labai atatinkamas prakal-

bas pasakė Elizabeth Gurley 
Flynn, Sam Adams, Tom Gall 
ir kiti. Pirmininkavo Močiutė 
Bloor. Vakare buvo išleisti lai
mėjimai. Eilę vyriškų drabu
žių laimėjo A. Reich, (watch
maker) Northampton ir 6th 
St., Easton; eilę moteriškų

drabužių žmogus iš Bethle
hem, Pa. (pavardės nepasižy
mėjau) ; ir minkštą krėslą— 
Herman, iš Riegelsville, Pa.

Piknikas buvo gražus ir 
draugiškas. Finansiniai netaip 
pasekmingas, nes dabartinis 
valdžios patvarkymas, uždrau-

‘LAISVES’ EKSKURSIJA
Traukiniu Ekskursija į laukus, į puikįu^ miškus

Ant Kranto Hopatcong Ežero
NEW JERSEY

Tuojau įsigykit ekskursijos tikietus. Kelione trau
kiniu tik $1.00 į abi pusi. Į parką įžangos nėra.

ir

Ta šauni Ekskursija Bus

Liepos 23 July
Būtinai iš anksto rėikia įsigysi bilietus, nes reiks 
iš anksto žinoti, kiek bus ekskursantų, reikia žino
ti priruošimui traukinio.

Gros Gera Orkestrą Šokiams
Prie pat ežero yra graži platforma 

šokiam, tad bus vėsu ir 
malonu pasišokti.

MAUDYNES ir LAIVAIS

PASIVAŽINĖJIMAS

Tas ežeras yra labai didelis.
Mūsą piknikas bus

NOLAN’S POINT PARK

Maudynes su savo siūtais, samdytis tik per
sirengimui kambarį ............................... 35c

Maudynes samdytis siūtą ir persirengimui 
kambarį ........................................ 60c,

Kurie turės savo siūtus ir nenorės persiren
gimui kambario, ale tik maudynes įžanga 10c

Važiuosime Central Railroad of New Jersey
Traukinis išeis žemiau nurodytu laiku:

Liberty St., N. Y., 8:45 A. M. (Day Light Saving Time).
Brooklyniečiams geriausia privažiuot Jamaica Line 

traukiniu, išlipt ant Broad St. stoties, Downtown, ir nuo 
stoties iki Liberty St. Ferry prie Hudson upės.

Jersey City Terminal, traukinys išeis 9:00 A. M.
East 22nd St., Bayonne, N. J., traukinys išeis 9:15 A. M.
Elizabethport, N. J., traukinys išeis 9:20 A. M.
Elizabeth, N. J., traukinys išeis 9:25 A. M.
Newark, N. J. (Broad St.) traukinys išeis 9:00 A. M.
(Newarkiečiai persikeis ant ekskursinio traukinio Elizabethe.) 
Grįžtant atgal, traukinys apleis parką 8 vai. vakaro.

KADA BŪSITE NEW YORKE

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

Lietuvių Centrą

dimas Pennsylvanijoj parda
vinėjimą alaus sekmadieniais, 
pakenkia piknikams.

Kviečiu Daugiau Korespon
dentų Talkon!

Prašau visų draugų kores
pondentų vasaros karščiams 
užėjus nenustoti rašinėjus 
mūsų laikraštin. įvykių yra į- 

; vairių įvairiausių. Skaitytojai 
myli žinias iš savo kolonijos, 
o vienas ar du korespondentai 
nepajėgia visas žinias sugau
dyti. Neduokite plunksnai ru- 
dyt, draugai! Lai per vasa
rą “Laisvės” korespondencijų 
skyrius bent iš Eastono neser
ga bado liga.

Eugenija.

Pittsburgh, Pa. — Du 
tūkstančiai pašalpinių WP 
A darbininkų padarė de
monstraciją prie senojo 
pašto rūmo; protestavo, 
kad jiem skaldomos algos 
pagal WPA naująjį įstaty
mą.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų įdarau 
lūs 4 r krajavus 
n a u jus p^veiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padarė naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą... 
garsų per apie šimtą metų... už 
pusę kainos. Setas susideda iš 8 ka- 
valkų kiekvieno: peilių, šakučių, gar
dumynam ir sriubai lėkščių ir sriu
bai šaukštų ir šaltiem valgiam šaku
čių; sviestui peilis, 16 arbatinių ir 
cukrui šaukštukų.

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 nietų 

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

tarpe Graham ir Manhattan Avės. 
Tel.: Stagg 2-2178 

EKSPERTAI TAISYMU

Kita krautuvę randasi 
PLAĮNFIELI), N. J. po antrašu: 

206 WEST FRONT STRAKT 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

f

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

KHubo Gaspadorlus | EVergyęęp 4-9672
■ .......... i , _____
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New Yorko Gatvešla-
viams Vasarvietė

Važiuojant šiauriniu šonu 
Ilgosios Salos (Long Island), 
netoli Huntingtono, keleivis 
patėmija didžiulius geležinius 
vartus, už kurių yra nutiestas 
puikus cementinis kelias su 
abiem šonais nusodintais vie
nodo didumo klevais. Dar 
kiek pavažiavus, matosi di
džiulis šviesių akmenų, su 
daugybe kaminų, kurie suda
ro lig ir senovės kunigaikščių 
pilies vaizdą, namas. Aplin
kui didįjį namą matosi vien 
tik medžiai, gi kiek toliau — 
mažesni namai. Prie didžiųjų 
geležinių vartų yra mažesnis 
namelis. Tie mažesni namai 
buvo skirti tarnams; didžiojo 
namo ir dvaro prižiūrėtojams 
ir jo tvarkytojams. Dvaras už
ima 441 akras žemės. Toji 
vieta vadinos šaltojo šaltinio 
Prieplauka (Cold Spring Har
bor).

Didžiulį namą budavojo 
1914 metais vienas New Yor
ko bankierius, Otto Kahn. Vi
sas tų prašmatnybių įrengimas 
jam atsiėjo keturi su puse mi
lijonai dolerių. Tai buvo vie
na iš puikiųjų Amerikos plu- 
tokratijos rezidencijų, kur 
luksusingai puotavo daugelis 
Amerikos ir Europos įžymių 
žmonių: buvęs karo metu 
Francijos premjeras Clemen
ceau; buvęs didelis mergišius, 
dabartinis Windsoro Kuni
gaikštis, ir jiems panašūs.

Daug kartų teko pravažiuo
ti pro tą didžiulį dvarą, bet 
niekuomet, vasarą nei žiemą 
neteko matyti ten po to dva
ro gražiuosius kalnelius kūdi
kių bėginėjant, moterų nei vy
rų vaikštinėjant. Manydavo- 
si, kad už tų didžiulių geleži
nių vartų ir gerai prižiūri
mų tvorų jokio gyvo žmogaus
nėra; visuomet atrodydavo ty
la, ramumas.

Kaip viską laikai pakeičia, 
taip pakeitė ir didžiulio dvaro 
tylumą. Praeitą sekmadienį, 
liepos devintą, į didžiulį dva
rą, kuriame seniau gyveno vy
ras su žmona ir jų du sūnūs, 
o juos aptarnavo dvidešimts 
penki tarnai; namas, kuriame 
randasi 87 didžiuliai kamba
riai su visokiais patogumais, 
suvažiavo 3,000 mašinų ir 82 
specialiai pasamdyti autobu
sai, atvežant virš 20,000 New 
Yorko gatvešlavių su jų žmo
nomis ir vaikais. Juokaudami, 
dainuodami ir visaip besilinks
mindami jie puikiai praleido 
sekmadenį.

Didysis dvaras perėjo į mies
to gatvešlavių poilsiui vietą: 
mat, keli metai atgal, Otto 
Kahn mirė. Jo likusi našlė su 
sūnais, ar tai neišgalėdami ar 
tai nepaisydami jo, nes vien 
tik taksų valdžiai už jį teko 
mokėti $559,700 metams, par
davė jį už šimtą tūkstančių 
dolerių ($100,000).

Susirinkusieji gatvešlaviai, 
matyt, pilnai buvo pasitenki
nę savo būsima ir jau esama 
poilsio vieta ir ją deramai 
įvertino. Nors atidarant jų 
poilsio vietą ir dalyvavo virš 
dvidešimties tūkstančių suau
gusių ir vaikų, bet kaip kores
pondentai pažymi, nei viena 
gėlelė nebuvo nuskinta, nei 
medelis nulaužtas; kambariuo
se tvarka taip pat palaikyta 
juo geriausia.

Kad jie linksmi piknikavo, 
gMima spręsti iš jų sudoroto 
maisto:»18,000 bonkų alaus, 
16,000 įvairių sendvičių, 800 
pajų, 200 svarų virtos jautie
nos, 3,000 svarų keptos mė
sos, 6,000 “karštų šiuniukų”, 
40 galionų sriubos, du tūk
stančius bonkų pieno, 10,- 
000 bonkų sodės, 600 kvortų 
Huoso pieno, 30,000 kavalkė- 
lių šaltakošes ir 6,000 pyra
gaičių. Maistą pristatė Horn 
& Hardart kompanija. Toji 
pat kompanija pasirįžus įtai
syt savo restauraną naujiems

į susirinkimus ir prisidėt bent 
kiek prie veikimo negali, “per 
seni.”

Man atrodo, kad blogiau ir 
būt negali, jei draugai, susi
pratę, taip mano ir daro. Da-

dvaro gyventojams.
Pirmiausiai bus priimami 

poilsiui sergantieji ir daugiau 
reikalaujanti tyro oro gatve- 
šlaviai ir jų šeimos. Ateityje 
planuojama pabudavoti 400 
nedidelių namukų dėl vasa
rotojų. Gražioji vieta tikrai 
sulaukė naudingo tikslo: vie
toje keturių žmonių ir jų tar
nų, dabar tūkstančiai ras sau 
poilsio vietą vasaros metu.

K. Petrikienė.

Philadelphia, Pa.
Turėtume, Draugai, Sukrust

Kam patiks ar nepatiks, bet 
man atrodo, kad draugai phi- 
ladelphiečiai yra dideli apsi
leidėliai. Pastaruoju laiku jau 
bent keli organizacijų iš eilės 
susirinkimai neįvyko tik todėl, 
kad nariai nekreipė į juos aty- 
dos ir neatsilankė. Nejaugi 
mūsų draugams atrodo, kad 
mūsų visose organiz. darbas 
apsistojo ir nereikia nieko da
ryti ? Man atrodo, kad darbi
ninkų klasė da toli gražu ne
laimėjo pergalės ir mūsų dar
bas darbininkų judėjime ne
pasibaigė.

Aš žinau, draugai, labai ge
rai, kad mes pergyvenam kiti 
gana sunkias gyvenimo ap
linkybes ir mum sunku prisi
dėti daug prie veikimo. Ta
čiau visgi galima kiek nors
prisidėt. Kiekvienas gali atsi
lankyt į susirinkimus ir pri- 
duot kitiems draugams energi
jos, kurie da gali veikt šiek 
bei tiek.

Dabar mes turim priešais 
save didelį darbą atlikti, ku
rį patys nusitarėm, tai su
rengti “Laisvės” naudai pikni
ką. Laikas dėl tokio didelio
darbo jau nėra per ilgas. Bet 
tuom pačiu tarpu draugai taip 
apsileidę, kad nepajėgia atsi
lankyt į susirinkimus.

Teisybė, yra draugų, kurių 
gyvenimo aplinkybės jiem ne
leidžia veikti. Aš tą sprendžiu 
pagal save.' Bet visgi galima 
kiek nors.

Bet yra draugų, kurie gali 
daug veikti, o jie neveikia 
nieko, net į susirinkimus nepa
jėgia ateiti.

Mano manymu, tokie drau
gai prasižengia ne tik prieš 
save, bet abelnai prieš visą 
darbininkų judėjimą. Daleis- 
kim, mes turim draugų, kurie 
turi laiko prie kiekvienos pro
gos palošt kortomis, prie baro 
prastovėt, prikalbėt visokių 
nesąmonių apie kitų žmonių 
privatiškus reikalus. Bet ateit

bar prisieina “Laisvės” pikni
ko tikietukus praplatint ir jūs 
žinot, kiek bėdos būna, kol tu 
įsiūlai kam nors, kad paimtų 
platint.

Tokis mūsų draugų (žinoma 
ne visų) apsileidimas man pri
mena vieną dalyką, tai būtent 
tą, kad jie užmiršta visai, kad 
jie yra laisvi ir kaip tik atsi
skiria su šiuo svietu, tai žiū
rėk kunigas ir derasi už jo la
voną. Nors ir nesmagu, kuo
met prisieina tokių išsitarimų 
padaryti prieš laisvus, susipra
tusius klasiniai žmones, bet 
išeini iš kantrybės ir turi pa
sakyt. Draugai turėtų sukrust 
prie didesnio veikimo ir neap
sileist taip, nepasiduot tokiam 
dideliam apsnūdimui, ypatin
gai dabar, kada klasių kova 
taip interesingai verda visame 
pasaulyje.

Taigi, sukruskim visi po bis- 
kį prie darbo ir bandykim pa
judinti ar prisidėt prie paju
dinimo žemės kamuolio!

A. Beker.

NOTICE is hereby given that license No. 
EB 2388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
271-273 Jay Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH BRICCA 
The Park Tavern

271-273 Jay St. Brooklyn, N. Y.

gfcgr* Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

Kliube, 408 Court St. Visi nariai 
būkite laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Atsiveskite ir naujų 
narių.

P. Poškus, Sekr. 
(165-166)

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MfiŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR POS- 
LfiS 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-Splnduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI

Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

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

............................................ - -.......-—

Estate of

BARRY P. SHALINS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

REFRIGERATOR BARGAINS-
(šaldytuvai Nužcmintom Kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldytuvą (ice 
box), nepaisant kaip senas ar ma
žas jis būtų, nežiūrint, kad ir už

langine dėžė.
BIRUTĖ GAIŽAUSKAITE, kuri 
jums patarnaus, suteiks visas in
formacijas jūsų patogumui. Jei jūs 
gyvenate per toli, tai mūsų repre- 
zentatorius atvažiuos pas jus su 
automobiliu ir atsiveš jus į mūsų 

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 į mėnesį. Pamąstykitl 

Juk tai pigiau, negu kad ice-box’is kainuoja per mėnesį.
Naudokitės Proga! Tai Yra Ribotam Laikui

Tuojau Šaukite EV. 7-6111 
4-6562

Charles D’Orazio & Son
139 Meeker A Ve. 1 664 Grand Street
Brooklyn, N. Y. į Brooklyn, N. Y.

SKELBK1TES "LAISVĖJE”

Mateušas Simonavičius
Mitingas

Svarbus kom. frak. susirin
kimas įvyks 19 d. liepos, 735 
Fairmont. Ave., 8 vai. vak. Vi
si draugai būkit laiku, nes tu
rim daug dalykų aptarti. At
siminkit, kad jau mes vieną 
susirinkimą apleidom.

Komitetas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp., Moterų Skyriaus 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, lie
pos 20 d., pas Buzienę, 528 Electric 
St. Pradžia 7:30 v. v. Visos nares 
dalyvaukite susirinkime, nes bus 
daug svarbių dalykų aptarti.—Šekr.

(166-167)

NEWARK,, N. J.
Sietyno Choro narių susirinkimas 

įvyks antradienį, 18 d., Šv. Jurgio 
Svetainėj, 180 New »York Avė., 8 
vai. vakare. Prašome visų narių da
lyvauti šiame susirinkime.

P. Casper, Sckr.
(165-166)

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, liepos 19 d., 8 v. v., LDP

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
a------------------- —a

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODU
• • •

Lietuvių Įstaiga prie w i n E-r
■ Pasaulinių Fėrų
Fair view Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai,

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus 

r •

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

arti Corona entrance | ferus.

Fairview Restaurant 
110-62 Corona Ave. 

CORONA, L. I., N. Y. 
Telephone; Ilavemeyer 9-9115 
i • • ' > ■: i. • ' . •

'mu Hi i 'u' -----

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Namų Rakandų Krautuve
A. WEITZNER

VERTEIVIS

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

venamajam, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaitės Specialai
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut Šį speciali pasiūlymą

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night’

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

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

Telefonas EVergraen 7-1661

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Broolfa

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

Vincas J. Daunora
—-—      APT lĘKORlŲg,

L ___

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

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

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greita! pristatau 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori ir Irainaa.
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Majoras Ragino Neimt 
Algų Kapojimo

i Majoras savo pareiškime 
mokytojams patarė “atsisa
kyt nuo liuosnorio algų kapo
jimo,” o tėvų kova prieš siau- 
rinimą švietimo užgyrė. Jis 
sako, kad mokytojams nerei
kia iš savo algų grąžint su
mas, kad “palaikyt dykaujan
čius ir politikierius su riebio
mis algomis.”

Tėvams jis patarė nenusi- 
mint, pabrėždamas, kad “Vi
suomenės nusistatymas privers 
įstatymdavystę palaikyt valsti
jos garbę ir išpildyt savo mo
rales ir legales pareigas.”

Iš Kriaučių Pikniko
Lietuvių Amalgameitų pik

nikas pereitą šeštadienį, Dex
ter Parke, gana puikiai pavy
ko. Diena pasitaikė graži ir 

’ ne perkaršta, publikos turėjo 
geroką skaičių : kriaučių ir ne 
kraučių, suaugusių ir jaunimo.

Iš karto, įeinant parkan, at
rodė’ lyg tuštuma ir pikniko 
pirmininką J. Kairį aprėkiau : 
“Kur jūsų publika?” “Ten, 
toliau,” parodė jis ranka.

Ten, toliau, matėsi tik salė 
ir jauni šokėjai. Tik nuėjus 
salėn pamačiau tikrovę. Mat, 
visa didžiuma parko yra ana
pus salės. Parke mirgėjo vė
liavos ir vėliavukės, iškabos ir 
iškabėlės. Tai kiekvienos at
skirtos šapos požymiai. O ties 
jomis ilgi stalai apsėsti pikni- 
kautojais: Ant stalų namie 
taisyti agurkai, dešros, pyra
gai dilgina skonį, o gale stalo 
bačkutė alaus. Kai kur ir bu
teliukas kitas matosi. (Jūsų 
Rep. irgi neliko alkanas, teko 
paviešėt Kupčinskienės, Ad. 
Rudaitienės ir Šerienės gamin
tais skanėstais prie Atkočaičio 
kriaučių stalo. Gi šapos čer- 
manas M. Riskevičius apžiū
rinėjo, kad svečiai nekęstų 
troškulio.)

IŠ kriaučiškų stalų, atžymė
tų iškabomis, buvo Šimaičio, 
Matulio-Vaiginio, Mičiulo, At-

Juškevi- 
Karvelio- 
specialio

kočaičio-Goldbergo, 
čiaus, Kaspersko, 
Draugelio, taipgi 
Amalg. Komiteto. Veikiausia, 
kad buvo daugiau, nes daug 
nepažymėtų stalų buvo apsėsti 
linksmautojais.

Kriaučių piknikai savingi 
tuomi, kad juose dalyvauja ne 
tik darbininkai, bet ir kon- 
traktoriai su savo šeimomis. Ir 
kada kriaučių susidėtų iš ank
sto vaišių išteklius baigiasi, 
dažniausia prasideda kontrak- 
toriaus eilė.

Tarpe piknikaujančių ir 
dainuojančių kriaučių, matėsi 
grupės diskusantų, rišančių į- 
vairias problemas, taipgi kele
tą kriaučių ir nekriaučių par
davinėjo “Laisvės” traukinio 
ir LDS jaunuolių laivo ekskur
sijų. bilietus. Daugelis skirstėsi 
su pažadu pasimatyt “Lais
vės” ekskursijoj prie • Hopat
cong Ežero šį sekmadienį, lie
pos 23-čią.

Nubaudė už Susikirtimą 
Žaismėse

Iškilusiame nesusipratime 
baseball žaismėse, susiginčijo 
Giants lošėjai. Magarkurth 
smogė Billy Jurges, o šis atsi
mokėjo tuo patim. Už tai Nac. 
Lygos prezidentas Ford Frick 
nubaudė Magerkurth ir Jur
ges po $150 užsimokėt ir abu 
suspendavo liktis be algos per 
10 dienų. Kiti nesusipratimo 
dalyviai, Danning ir Terry nu
bausti po $50.

I I .1 I »■ ^1 Ml I I. I

B. Destaffana, 56 m., tapo 
mirtinai sutrėkštas atgal stu
miamo troko prie 2 Park Ave., 
New Yorke.

Laisvės” Ekskursija 
Traukiniu

Prašome tuojau įsigyti ekskursijos bilietus. Tik $1 į abi 
pusi. Vaikam iki 5 metų veltui. Nuo 5 m. iki 12 metų 50c. Į 
parką nėra jokios įžangos—veltui! Ekskursija bus šį sekma
dienį, 23 d. liepos (July 23rd). Brooklyne bilietus galima gau
ti “Laisvės” ofise ir pas platintojus.

Ekskursija išvyks 8:45 ryto, nuo Liberty St. Ferry, New 
Yorke. Ten bus Vytautas Zablackas ir Walter Kubilius, kurie 
nurodys traukinį ir pas juos bus galima gauti ekskursijos bi
lietų, kurie dar neturės. Tačiau rengėjai prašo, kad bilietus 
įsigytumėte iš anksto.

Newark, N. J. bilietus galima gauti šv. Jurgio Draugijos 
salėje, 180 New York Avė., pas H. Doril, 84 Ann St., pas Mik
šį, 189 Ferry St., ir pas kitus platintojus.

Elizabeth, N. J. tikietai gaunami Kliube, 408 Court St., 
pas A. Stripeiką, D. Krūtį ir P. Poškų.

Tuojau įsigykite bilietus mes iš anksto turime žinot, kiek 
bilietų yra parduotų. Vienas traukinis jau baigiamas pildyti, 
turime žinoti ar užsakyti antrą traukinį.

Ekskursija bus ant kranto didžiojo ežero: Lake Hopat
cong. Tas ežeras yra labai platus. Ta vieta, kur bus “Laisvės” 
piknikas, vadinasi Nolan’s Point Park. Puikus pasimaudymas, 
gražus laiveliais pasivažinėjimas. O miškas kai rūtos keras, 
žaliuoja, ošia, tiekia tokį malonumą, kad įėjęs nebenori išeiti. 
Po medžiais yra daug stalų kompanijom pasismaginti.

Prašome visų bilietų platintojų pranešti “Laisvės” ofisui 
nevėliau ketvirtadienio vakaro, kiek esate išplatinę bilietų.

Brooklyno Draugijoms
Visoms draugijoms, kliu- 

bams bei nacionalių organiza
cijų kuopoms svarbu pasiųst 
savo delegatus nepapraston 
konferencijon antradienį (už 
savaitės), liepos 25 d., 8 vai. 
vakaro, Plaza Hall, 350 Flat
bush Ave. Ext., Brooklyne. 
Svarstys šalies kongrese ir N. 
Y. valstijos seimelyje esančius 
prieš ateivius ir žmonių tei
sėms varžyt taikomus bilius, 
kurie bile dieną gali tapt įsta
tymais ir priežastimi bei prie
mone persekiot ateiviams.

Draugijų, kurių delegatai 
neišrinkti, valdybos prašomos 
atsiust atstovus. Konferencijoj 
bus aiškinama daug svarbių 
dalykų, kurie ypatingai atei
vių organizacijų nariams svar
bu žinoti.

Konf. šaukia Skubios Nacio- 
nalės Konferencijos Brookly
no Skyrius. Tarpe kitų žymių 
žmonių, konferencijai kalbėt 
pakviestas ir majoras LaGuar
dia.

Kliubiečiai Linksminosi
Am. Piliečių Kliubo 

ir jų artimi draugai 
(rodos 5-kiais) ir eile 

pereitą sekmadienį

Liet, 
nariai 
busais 
mašinų
buvo nuvykę į Fort Salongą 
(Maspetho vaikų kempę) pik- 
nikaut. Vieta dideliam pažmo- 
niui ten mažoka, tačiau gerai 
nusiteikę kliubiečiai smagiai 
pasižmonėjo iki gerokam va
karui.

Kliubo masinė iškilmė — 
32-ras metinis piknikas — į- 
vyks šeštadienį, šio mėnesio 
29-tą, Klaščiaus Clinton 
ke, Maspethe.

Par-

K. D.

Amterio radio programos 
klausyt liepos 22-rą bus sureng
ta 138-nios “pares.”

Mokytojai Skelbia 
“Stapičiy”

Dešimtis tūkstančių AF of L 
mokytojų ir švietimo srities 
darbininkų WPA projektuose 
New Yorke skelbs pusės die
nos “stapičių” šį trečiadienį, 
kad tuomi atkreipt visuome
nės atydą į Woodrumo biliaus 
žalą švietimo reikalamš 
darbuotojams. Jie sako, 
pusdienis parodys 
jams padėtį, kokia 
rugpjūčio 31-mos, 
000 mokytojų bus
darbo ir tie projektai panai
kinti sulyg Woodrum biliaus 
“ekonomijos.”

ir 
tas 

gyvento • 
bus po 

kada 10.- 
atleisti iš

Parodos Žinios
Užėjus vėsesniam orui, 

skaičius Parodos lankytojų vėl 
pašoko aukštyn. Pereitą sek
madienį mokėtom įžangom 
lankytojų dalyvavo 163,487, 
nemokamom (darbininkai ir 
kt.) 28,045. Viso nuo pradžios 
jau buvo 13,666,282 lankyto
jai.

Sekmadienį Parodoj buvo 
dvynų diena, tad suvažiavo 
100 setų. Kontestas vesta pa
silinksminimų zonoj. Fifield 
šeima iš Putnam, Conn., pa
skaityta dvynukų čampionė— 
jie turėjo pusšešto seto dvynų 
ir du pavienius, viso 13 vaikų. 
Naujadalybininkai ? Taip, jau
niausieji pavadinti Franklin ir 
Eleanor. Patenkinta sprendi
mu publika audringai plojo 
teisėjams.

Edna ir Eileen Reeke, 19 
metų, gavo gražiausių dvynu
kių seserų dovaną. Du indijo- 
nų šeimos jaunuoliai nusinešė 
brolio ir sesers dvynų gražuo
lių dovaną. Taipgi buvo įvai
rios kitos dvynų lenktynės ir 
kontestai su dovanomis laimė
tojams.

Pigiau “Parking”

Šis buvo pirmas sekmadienis 
nuo nupiginimo Parodos auto 
pastatytuvėse kainų nuo 50 iki 
25c. Auto skaičius veik pa- 
dvigubėjęs.

Laivu Ekskursijos Vaikams
Antradienį atidaryta laivu 

ekskursijų sezonas vaikams, 
pačiam majorui LaGuardijai 
prižiūrint pirmų dviejų laivų- 
pervažų Queens ir Murray 
Hill išplaukimą. Pirmasis 
plaukia Hudson upe iki Tar
rytown ir grįžta prie Battery 
Parko, o antrasis plaukia iki 
Owl’s Head Parko, Brookly- 
ne, kur vaikai išsodinami pik-’ 
hikaut. Sekamą savaitę palei
sią dar vieną laivą.

Išvažiavimai duodami bied- 
nuomenės vaikams veltui. Šal
tas pienas ir užkandis taipgi 
duodama veltui vaikams, bet 
vaikus palydinčios motinos tu
ri ktsinešti savo užkandį arba 
pirktis ant vietos.

LIET. STYGŲ ORKESTROS 
NARIŲ ŽINIAI

Lietuvių Stygų Orkestros 
svarbios pamokos įvyks ketvir
tadienio vakare, liepos 20, 8 
vai., Liet. Amerikos Piliečių 
Kliiibe, 280 Union Avė., Broo
klyne. Visi stygininkai prašo
mi būti.

G. Klimas.

Atidarė Dariaus-Girėno 
Skyrių Pavilijone

ma, rodoma ant galo troko. 
Filmą aiškins problemas, ku
rios stovi prieš Manhattan 
balsuotojus. Komunistai ir ki
ti darbo žmonės mano gerai 
pasidarbuoti šiuose tarybinin- 
kų rinkiniuose ir žymiai pa
dauginti Amterio balsus.

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Liepos 16-tą, Lietiivos Pavi
lijone Pasaulio Parodoj sekci
ja pašvęsta atžymėt žuvusiems 
lakūnams Dariui ir Girėnui. 
Atidarymo iškilmės įvyko 3 
vai. po pietų, trimitais paskel
biant momentą tylos lakūnų 
pagarbai, dalyvaujant genera- 
liam konsului p. J. Budriui, 
organizacijų garbės sargybai 
ir būriui šiaip publikos.

Savo kalboj p. Budrys pažy
mėjo, kad nors netekimas 
Klaipėdos buvo Lietuvai skau
džiu nuostoliu, tačiau tauta 
nenuleido rankų, ji stiprinasi 
tolimesniam
šalies gyvenimui 
lygose ir kad jau 
tyt naujas uostas.

*
Lietuvos pavilijone 

galima pirktis įvairūs 
kooperatyvo dirbiniai
tarų bei kitų atmintinių 
naudotinių dalykėlių. Kainos, 
kaip ir visur Parodoj, nemen
kos. Sakoma, pigiau negalį 
parduot dėl didelių muitų ir 
specialių Parodoj parduoda
miems daiktams nustatytų mo
kesčių.

PARDAVIMAI
Parsiduoda valgomų daiktų ir na

mų reikmenų krautuve su namu. 
Yra laisniai ir ant alaus pardavinė
jimui bonkom. Vieta puikiai įruošta. 
Yra ir sodės< fontanas. Vasarom ga
lima gerai padaryti biznio iš gėrimų 
ir saldainių. Bendrai čia yra proga 
daryti gerą pragyvenimą. 313 Park 
Ave., Linden, N. J.

(166-168)

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.

nepriklausomos 
esamose są- 
pradėta sta-

dabar 
audinių 
ir gin- 

ir

Parsiduoda restauracija su 
pilnom gėrimų (degtinė, vy
nai ir alaus) laisnėm. Puiki 
salė (Hali) tinkama baliam, 
vestuvėm ir visokiom parėm. 
Salėje kliubai laiko mitingus 
po 2 kartu į mėnesį. Randą 
veik visą apmoka draugijos, 
kurios laiko susirinkimus. Ly- 
są galima pasidaryti ant tiek 

j laiko kiek tik norėsite. Par
duosime pigiai, nes savininkas 
dėl nesveikatos šeimoje turi 
greit apleisti šią apylinkę ir 
vykti į sausesni klimatą. Ši 
vieta yra artimoje Brooklyno 
apylinkėje, apie 10 minučių 
mašina važiuojama nuo Pa
saulinės Parodos. Vieta apgy
venta įvairiom tautom, keturi 
metai kaip tas pats savininkas 
daro biznį su pilnu pasiseki
mu. Kreipkitės į “Laisvės” 
ofisą, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. . (161-167)

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

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyru Siūty, Lengvu ir Žieminiu Palty

Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas 
bus brangesni šį rudenį.

Štai kai kurios mūsų kainos!
ar

ir audimai

Siūtai

Siūtai

Siūtai

ar

ar

Overkautai vertės $20.00, dabar...

Overkautai vertės $22.50, dabar..

Overkautai vertės $24.50, dabar..

$14.50
$16.50
$18.50

Kolionės ir Keiksmai 
Ant Gatves

Liepos 12, einant W. 34th 
St., N. Y., prie Macy’s de- 
nartmehtinės krautuvės matė
si stovinti viduramžė moteris, 
šūkaujanti į praeivius: “Social 
Justice, kunigo Coughlin laik
raštis!” Det praeiviai nekreipė 
atydos.

Kiek toliau jauna mergina 
pardavinėjo priešfašistinę lite
ratūrą. Ji turėjo neblogas pa
sekmes ir su tuomi fašistinio 
“Father” CoughĮįno laikraščio 
pardavėją išvarę iš kantrybės. 
Suvargus moteriškė, matyt, 
darbininkė, užžavėta fašizmo, 
staiga puolė prie merginos 
koliodama, keikdama, rankas 
iškėlusi ją mušti. Praeiviai 
pradėjo’ ant moteriškės rėkti, 
kaip ant vilko, tada ji atsi
traukė ir numaršavo tolyn.

Policija visada atsargiai da
boja tas gatves—-42nd ir 34th 
tarpe Broadway ir 6th Avė. 
Coughlino pasekėjai visados 
bando išprovokuoti muštynes. 
Tai matote, ant ko nusigyve
no coughliniškio tipo kunigija 
ir jos pritarėjai, ižmogžudžių 
Hitlerio ir Mussolinio pasekė
jai.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL 

rtlfne

(Liquors

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Kaimietis.

Komunistų Radio
Dalis komunistų rinkiminės 

programos, kurioj aiškins, dėl- 
ko New Yorko darbo žmonės 
turėtų išrinkti Israel Amter j 
Miesto Tarybų, bus perduo
dama radio bangomis iš sto
ties WINS kitą šeštadienį, lie
pos 22-rą, 9 :30 vakaro.

Viena iš naujovių Amterio 
kampanijoj bus kalbamoji fil-

LIETUVIŲ ATLETU
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

į Atlankykite
į LIETUVIŲ ATLETŲ
ll KLIUBĄ

I 168 Marcy Ave.
II Brooklyn, N.Y.
■I . Tel
HI --- X. Ev. 4-8041
Ml į \ VALGIAI IR
■ I ft I GĖRIMAI

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

(Kampas Roebling St.) Įį. -g|
Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886 M

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

Krautuvėj. ft

Manhattan Liquor Store £

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GĖRIMŲ

Dabar Eina Išpardavimas I

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES “LAISVĖJE
—-—L; -

;)/ VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY M ĮSU N AS

'J ' Savininkas
JL Muzika ir Floor Show kiekvieną 

y penktadienį ir šeštadienį
/ Degtinės, Konjakai, Vynai,

Alus ir Valgiai
PARAMOUNT CABARET

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

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 
užtikrintas ir už prieinamą kainą/

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai, Vakaro

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




