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Susimildami, Draugai! 
“Streikas prieš Valdžią.” 
Per žiaunai. . ,
Svečiai iš Lietuvos, y 
Ar Pagaliau Bus? y/

Rašo A. B.

Jau gerokas laikas kolo-
No. 168 Telefonas STagg 2-3878. Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Liepos (July) 20, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXInijų draugai gavo blankas 

rinkimui aukų dėl parėmi-
mo Lietuvos draugų. Ar 
darote ką nors? Ar renka
te aukas? Ar jau visos 
blankos išdalintos tarpe 
draugų ?

Kol kas blankos su au
komis sugrįžo tik iš mažos 
saujelės kolonijų. Kur ki
tos? Kodėl jų draugai ne
pasirūpina tuo greitu rei
kalu?

sjt

Danzig. — Vokietija at
siuntė du tūkstančius smar- 

Gryna nesąmonė dabarti- kiaušių savo smogikų į 
nį WPA darbininkų streiką ( Danzigą. Tai dalis tų. nazių 

' ' smogikų, kurie veikė Čecho- 
slovakijoj pirma, negu Hit
leris užėmė tą kraštą.

Aišku, jog šie smogikai 
dabar atvyko į Danzigą pri- 
ruošt jį prijungimui prie 
Vokietijos. — Diena pir
miau 40 didelių karinių, 
ginkluotų trokų atvažiavo 
iš Rytų Prūsijos į Danzigą.

Paskutiniu laiku iš Rytų 
Prūsijos atvyko į Danzigą 
būriai nazių policijos. Da
bar apie 60 tų prūsiškų po
licininkų areštuota Danzi
ge; bet neskelbiama, kodėl.
Naziai Grąsina Užimt ir 

Lenkų Koridorių
Po pasitarimų su Hitle

riu, sugrįžo į Danzigą vie
tinis nazių galva Albertas 
Foerster ir tvirtina, kad 
“pagerėjo proga” pervest 
Danzigą Vokietijai. Danzi- 
go nazių laikraščiai rašo, 
kad būsianti atimta iš Len-

vadinti streiku “prieš val
džią.” Niekur streikieriai 
nereikalauja nei valdžios 
nuvertimo, nei prasišalini- 
mo. Jie tik protestuoja 
prieš darbo valandų prail
ginimą arba prieš atleidinė
jimą iš darbo.

sį! ;ĮC *

Valdžia samdo per 
milionu darbininkų. Tai ne
jaugi dabar tie darbinin
kai turi nusilenkti ir tylėti 
prieš visus patvarkymus 
tos valdžios, kuri toli gražu 
nėra darbininkiška valdžia, 
ir to Kongreso, kurį kon
troliuoja reakcionieriai?

Amerikonas darbininkas 
sunkiai kovojo už teisę 
streikuoti ir jis tos teisės 
neatiduos geruoju. Jo ne
išgąsdins nei tas blofas, 
būk šis WPA darbininkų 
streikas esąs streikas prieš 
valdžią. 

* * *
Roosevelto ir jo ministe- 

rių nusiteikimas prieš, šiuos 
darbininkus yra peiktinas 
ir smerktinas. Kai kur tie 
vyrai elgiasi gana gerai, 
gana demokratiškai, bet 
šiame atsitikime jie visai 
išklydo iš teisybės kelio. 

* * *
Kauno spaudoje skaitome 

apie kovą prieš žmonių 
plūdimą iš kaimo į Kauną. 
Miesto valdžia taip patvar
kius, kad Kaune neišgyve
nęs tris metus žmogus ne
galįs gauti darbo. Neigi 
toks vargšas gaus bedar
biams skiriamą pašalpą.

Tai visgi per žiaurus el
gęsis su žmonėmis, kurie 
sužavėti miesto apleido sa
vo kaimus.

Kodėl gi lietuvis lietuvį 
turėtų taip smaugti, taip 
plikai skusti? 

* * *
Liepos 20 dieną Ne\ta 

Yorkan pribus Lietuvos 
Verslininkų Sąjungos eks-' 
kursija. Viso ekskursantų 
esą dvidešimt šeši. Tai ga
na graži grupė.

E k s k ursantai ypatingai 
norėsią ir bandysią susipa
žinti su Amerikos lietu
viais. Tikslas geras. * * *

Jeigu Lietuvos verslinin
kai čion atvyksta ausis ne- 
užsikišę, tai jie visur iš
girs: Mes, Amerikos lietu
viai, trokštame matyti Lie
tuvoje atsteigtą demokrati
ją. Mes reikalaujame am
nestijos Lietuvos politi
niams kaliniams. Mes pra-jgaus seimo ir rudeninė se- 
dedame nusivilti Lietuvos/ sija. Dar visko gali būti, 
nauja ja vyriausybe, ku 
daug žadėjo, o kol kas daiį no asabos civilių metrika- žuvę tik du Japonų laivo 
nieko neištesėjo.

du

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

2,000 Smarkiausių
Hitlerio Smogikų

Atvyko į Danzigą

Hitleriečiai Danzige Suėmė 
20 Socialistų

Danzig,'liepos 19. — Vie
tinė nazių policija suėmė 20 
socialistų. Įtaria juos kaip 
“veikusius išvien su Len
kija ir Sovietais.” Naziai 
pasakoja, būk šie socialistai 
“marksistai rengęsi su- 
sprogdint tiltus.”
_ Suimtieji bus teisiami 
kaip “krašto išdavikai.”

Skuduras Motore Pražudė 
Garsųjį Meksikos Lakūną
Washington. — Nežinia 

kasdr kodėl įkišo skudurą į 
motorą didžio Meksikoš lėk
tuvo; tai todėl vos pakilęs 
nukrito tas lėktuvas birž. 7 
d., ir tapo užmuštas jo la
kūnas Francisco Sarabia, 
Meksikos oro didvyris. Taip 
raportuoja Amerikos val
diška orlaivinė komisija.

Varšava. — Lenkų vy
riausybė užginčija gandus, 
kad jinai vedanti derybas 
su Vokietija apie Danzigą.

Lietuvos seimas tik ruJ 
deninėje sesijoje galėsiąs 
svarstyti civilės metrikaci-1 
jos įstatymą. Ši sesija ne
suspėjo, nes, pasak teisin
gumo ministerio pono Ta
mošaičio, įstatymo projek
tas vaikštinėjo nuo Aino- 
šiaus pas Kaipošių ir suvė
lavo patekti seiman.
' Bet jis neužtikrina, jog jį

cijų įvedimą sabotažuoja. J žmonės.

kijos ir Pomorze (Lenkų 
Koridorius į jūrą). Sako, 
Hitleris andai “labai ma
žai” tereikalavo iš Lenkijos 
tame koridoriuje — tiktai 
keliolikos mylių pločio ruo
žo skersai Pomorzės, kad 
tuom ruožu naziai galėtų 
pravest savo vieškelį ir ge
ležinkelį tarp didžiosios Vo
kietijos ir Rytų Prūsijos. 
Bet kad Lenkija atmetė to
kį Hitlerio reikalavimą, tai 
Lenkija neteksianti visos 
Pomorzės - koridoriaus, sa
ko hitlerininkai.
Danzigas Esąs Priruoštas 

Prieš Lenkiją
Jie tvirtina, kad Lenkija 

negalėtų staiga šturmu už
imt Danzigą, kai jo naziai 
paskelbtų, jog Danzigas jau 
prijungtas prie Vokietijos. 
Pasak hitlerininkų, tą'i Dan
zigas jau dabar gana ap
ginkluotas atmušt užpuoli
mą iš Lenkijos pusės.

a/-. ........ , ;

Prez. Rooseveltas Sten
giasi Sukurt 500,000 

Privačią Darbų
Washington. — Preziden

to Roosevelto valdžia rei
kalauja, kad šalies kongre
sas nutartų paskolint $2,- 
760,000,000 įvairiems priva- 
čiams darbams. Jungtinių 
Valstijų iždo ministeris 
Morgenthau ragina senatą 
tuoj užgirt šį reikalavimą, 
ir sako, jog su šitokia pas
kola tai pusė miliono be
darbių gautų užsiėmimo 
privačiuose darbuose.

Minis teris Morgenthau 
tvirtina, jog tokie darbai 
patys savaimi po kiek laiko 
atsimokėtų, valdžia dėl to 
neturėtų jokių nuostolių, ir 
visai nereikėtų kelti taksų.

“Penkta” Nazių Eilė ir Jos 
/ Talkininkai Francijoj 

prieš Respubliką
Paryžius.— Franci jos ko

munistų dienraštis “L’Hu- 
manite” atidengė, jog Vo
kietijos naziai palaiko savo 
“penktąją (fašistų) eilę” 
Francijoj tikslu nuverst 
Francūzų respubliką.

Šis laikraštis taip pat 
skelbia, kad tūli žymūs 

l Franci jos kapitalistai ir ka- 
\rininkai veikia su naziais.

San Francisco, Calf. — 
Amerikos žibalo laivas “As
sociated” išgelbėjo 209 ke
leivius ir įgulos narius nuo 
degančio Japonijos laivo 
“Bokuyo Maru,

Matyt, labai aukštos Kau- Pacifiko Vandenyno.
” viduryje

Tai

ROOSEVELTAS KOVOJA IŠGELBĖT 
DARBO VALANDU-ALGŲ ĮSTATYMU 

NUO KONGRESO ATŽAGAREIVIU
Washington. — Atgalei- 

vis “demokratas” kongres- 
manas Gr. A. Barden įne
šė kongresui, kad “pataisy
tų” darbo algų-va landų 
įstatymą. Pagal tą įnešimą, 
jeigu kongresas jį priimtų, 
tai bent du milionai darbi
ninkų būtų palikti valiai 
samdytojų; tada bosai galė
tų verst savo darbininkus 
dirbt neribotas valandas ir 
mokėt darbininkam tik tiek, 
kiek samdytojam patinka. 
O dabartinis darbo algų-va- 
landų įstatymas nusako bū
tinas darbininkam algas ir 
apriboja darbo valandas.

Prezidentas Rooseveltas, 
besikalbėdamas su laikraš

SMARKIAI SUSIGINČIJO LENKU ATSTO
VAI SU ANGLU VALDOVAIS DĖL PINI

GINES PASKOLOS, ŽADAMOS LENKIJAI

London. — Anglija su
tiktų duot Lenkijai 25 mi- 
lionus dolerių paskolos gry
nais pinigais, apart kokio 
šimto milionų dolerių kre- 
dito-bargo. — Už tą kredi
tą Lenkija turėtų pirkt 
bargan iš Anglijos amunici
ją, ginklus ir kitus karo 
reikmenis. Dalį bargo-kre- 
dito Lenkija galėtų atmo- 
kėt Anglijai kviečiais ir ki
tais Lenkijos produktais.

Kas liečia grynai pinigi
nę Anglijos paskolą Lenki
jai, tai Lenkų valdžia rei
kalauja aukso; o Anglija 
siūlo 25 milionus dolerių 
tiesiogįnės paskolos tiktai 
popieriniais Anglų pinigais, 
svarais sterlingu. „

Anglų valdžia; sako, kad 
ir už grynus Lenkijai sko
linamus pijnigus Lenkija tu
rėtų pirkt sau karinius ir 
techniškus reikmenis iš An
glijos. Bet Lenkų vyriausy
bei nepatinka toks suvar
žymas. Tad Lenkijos am
basadorius Ed. Račynski ir 
pulkininkas Adam Koc už- 
reiškė lordui Halifaxui,' už
sieniniam Anglijos ministe- 
riui, jog Lenkija nori lais
vos paskolos, kad už tuos 
pinigus galėtų pirkt kari
nius reikmenis, įrankius ir 
mašinas iš ten, kur gaus 
juos pigiau ir greičiau, pa
vyzdžiui, iš Jungtinių Val
stijų.

'Lenkų ambasadorius Ra- 
šynski ir pulk. Koc karštai 
susiginčijo su Anglų užsie
niniu ministeriu Halifaxu 
ir ekonominiu Anglijos pa
tarėju Fr., Leith-Rossu, kas 
liečia Lenkijos reikalavi
mus ir Anglijos pasiūlymus 
dėk tos 25 milionų dolerių 
paskolos. Jų ginčas buvo 
toks smarkus, kad “pablo
ginęs ryšius” tarp Lenkijos 

čių atstovais, aštriai pa
smerkė Bardeno sumany
mą, siekiantį “išromyt” tą 
įstatymą naudai samdytojų. 
Prezidentas pasižadėjo dėt 
visas pastangas, kad kon
gresas atmestų tokį įneši
mą.

Bardeno sumanymą su- 
darkyt darbo algų - valau 
dų įstatymą remia republi- 
konai kongreso nariai kar
tu su atžagareiviais demo
kratais, Naujosios Dalybos 
priešais. O jie pasimojo “iš
romyt” šį įstatymą paga1 
reikalavimus ypač štai ku
rių kompanijų: skerdyklų, 
miškų - medžio, cukraus, 
pieno, medvilnės - vatos ir 
valgių “kenavimo.” 

ir Anglijęs,—kaip praneša 
londoniškiai korespondentai 
Amerikos laikraščiams.

Išplėšta apie $20,000 Iš 
Dvieju N. J. Įstaigą

Raritan, N. J. — Keturi 
ginkluoti plėšikai įsibriovė 
į Raritan State Banką; 
grūmodami revolveriais, su
varė du banko tarnautojus 
ir šešis kostumerius į dide
lį plieninį “seifą,” liepė vi
siems užsiimt rankomis 
akis; pasigrobė 12 iki 14 
tūkstąnčių dolerių, užtren
kė “seifo” duris ir pabėgo 
vogtame automobilyje.

Plėšiamam seife viduj bu
vo dar kitas seifukas su 
$50,000; bet šis vidujinis 
seifukas buvo užrakintas 
laikrodiniu mechanizmu, ir 
plėšikams būtų reikėję 
laukt 15 minučių, iki gali
ma būtų jį atidaryt. Jie ne
laukė.

Banke apsidirbusius plė
šikus vijosi policijos auto
mobilis; bet tuo tarpu va
žiavo traukinys skersai ke
lio; taip policijos automobi
lis ir buvo sutrukdytas, kad 
plėšikai gavo laiko pas
prukti.

Harrison, N. J. — Ketu
ri ginkluoti piktadariai iš
plėšė $5,818 iš Chein and 
Co. raštinės, kur tie pinigai 
buvo ką tik parvežti dar
bininkam ' algas apmokėt. 
Tuo tarpti raštinėje buvo 
tik vienas manadžeris.

' ——-- l--
New York, liepos 19. — 

Pasaulinės Parodos valdy
ba nutarė paleist iki 1,200 
tarnautojų. “Taupys lėšas.”

ORAS
Šį ketvirtadienį bus apsi

niaukę ir šilčiau.

Japonijos Valdžia
Bijo "Tikro” Karo 
Su Sovietų Sąjunga

Tokio, liepos 19 d. — Ja
ponijos premjeras Hiranu- 
ma ir penki svarbiausi jo 
ministerial per naktį tarėsi, 
kaip Japonija toliau turė
tų elgtis su liaudiška Išlau
kine Mongolija ir Sovietais.

Japonijos valdžia bijo, 
kad neįvyktų “tikras” ka
ras su Sovietų Sąjunga, 
kaip praneša amerikonų 
žinių agentūra United 
Press. Japonai supranta, 
jog tada susmuktų visas 
jų žygis prieš Chiniją.
Imperatoriaus Brolis Per
kalbinėsiąs Armiją Neuž- 

puldinėt Mongolų
Sakoma, kad Japonijos 

imperatorius Hirohito ren
giasi pasiųst savo brolį 
Chichibu perkalbėt japonų 
Kwantungo armijos ko- 
mandierius, kad jie neiš
provokuotų karo su Sovie
tais. .

Milžiniškas, Įspūdin
giausias Kūno Kultū
ros Paradas Maskvoj
Maskva. — 40 tūkstančių 

jaunų vyrų ir merginų mar- 
šavo čia dienoje Kūno Kul
tūros. Stalinas ir kiti So
vietų vadai penkias valan
das stebėjo šį įspūdingą pa
radą atletų - gimnastų iš 
įvairių tautų, iš kurių su
sidaro Sovietų Sąjunga.

Skirtingų sovietinių tau
tų atletai maršuodami per
statė gyvais vaizdais, kaip 
jų tauta kovojo už laisvę. 
Bendrosios kūno - kultūri
ninkų eilės .paveikslavo ir 
vaizdavo, kaip Sovietai at
lieka visokius didžius dar
bus.

Parade, traukusiame pro 
Lenino Mauzolejų, nfarša- 
vO specialiais būriais kirgi
zai, armėnai, Ukrainai ir 
kitų sovietinių tautų jau
nuoliai sportininkai.

Anglų Kapitalistai 
Tikisi, kad Nebūsią 
Karo dėl Danzigo

London. — Pakilo viltis 
tarp Anglijos kapitalistų, 
kad nebūsią karo dėl Dan
zigo. Todėl pagerėjo biznis 
įvairių pramonės Šerų, bet 
staiga nusmuko kaina kvie
čių. O kviečiai yra vienas 
būtiniausių reikmenų karui.

Berlin. — Hitlerio valdi
ninkai kalba, kad Danzig?.' 
būsiąs prijungtas Vokieti
jai be karo.

Nazių laikraščiai duoda 
suprast, kad Anglijos val
džia stengiasi “sutaikyt” 
Lenkiją su Vokietija Dan
zigo klausimu.

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

(Kwantungo armija šei- 
m i n i n k a u j a Manchukuo 
krašte. Tai ši armija per 
porą paskutinių mėnesių 
darė užpuolimus ant rube- 
žių Liaudiškos Išlaukinės 
Mongolijos. O mongolai iš
vien su Sovietų raudonar
miečiais ir lakūnais skau
džiai sumušė užpuolikus 
ant žemės ir ore.)
Sovietų Oro žygiai Pergąs

dino Japonus
Japonų valdovus dabar 

ypač nugąsdino keturi so
vietinių lėktuvų žygiai, kur 
jie bombardavo japonų- 
Manchukuo geležinkelių 
stotis ir karinius centrus, 
už 125 iki 400 mylių nuo 
Išlaukinės Mongolijos ir 
Sovietų rubežių.

Japonų Kwantungo armi
jos vadai grūmojo savo or
laiviais bombarduot sovieti
nio Sibiro miestus Chaba- 
rovską ir Blagovieščenską, 
karines Sovietų stovyklas. 
Taip jie ketino atkeršyt už 
sovietinius oro žygius Man
chukuo krašte. — Sovieti
niai lėktuvai todėl pleškino 
karinius japonų punktus 
Manchukuo krašte, kad Ja
ponijos lėktuvai pirmiau 
bombardavo Išlaukinės 
Mongolijos miestą Tamską 
su orlaivių stovykla.

Bet Japonija bijo, kad 
jeigu Kwantungo armijos 
orlaiviai pradės bombar
duot Sovietų Sibiro mies
tus, tai iš to galės išsivys- 
tyt generalis karas su So
vietais. O toks karas, be 
kitko, “sukietintų” ir An
gliją prieš Japoniją Chini- 
joj.
Japonai Bijo, kad Karas su 
Sovietais Suardytų “Azijos .

Munichą”
Japonai tikisi, kad Angli

ja, pradėjusi derybas su Ja
ponija, dabar yra linkusi 
padaryt Japonijai nuolaidų 
prieš Chiniją; tai būtų 
“Azijos Munichas.” Bet jei
gu užsikuria karas tarp Ja- ‘ 
ponijos ir Sovietų, tada An
glijai nebūtų išrokavimų 
nusileist Japonijai Chinijoj.

Tokiais sumetimais, jau 
Japonijos karo ministeris 
griežtai įsakęs Kwantungo- 
Manchukuo armijai vengt 
(provokatoriškų) v e i ksmų 
prieš Išlaukinę Mongoliją 
ar Sovietus.

Vietinė Manchukuo vy
riausybė reikalavo, kad pa
ti Japonijos valdžia pasiųs
tų protestą Maskvai dėl to, 
kad Sovietų orlaiviai ap
daužė karinius japonų 
punktus Manchukuo krašte. 
Bet keli Japonijos ministe
rial jau nesutinka net pro- 
testuot; sako, neverta dau
giau “erzint” Sovietus šiuo 
tarpu.
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Embargo Turi Būti Panaikintas
Keli metai atgal Jungtinės Valstijos 

nutarė, kad jos uždės embargo, tai yra, 
draudimą ant ginklų ir jų neleis į tas 
šalis, kurios yra kare. Tas nusistatymas 
labai pasitarnavo fašistams agresoriams. 
Pirmiausia Italijai, pavergime Ethiopi- 
jos, o paskui Italijai ir Vokietijai, pa
vergime Ispanijos liaudies. Dabartiniu 
laiku embargo tarnauja Japonijos impe
rialistams prieš Chinijos liaudį.

Kada fašistai puolė Ispaniją, tai Ita
lija ir Vokietija pirko Amerikoj ginklus, 
amuniciją, karui reikmenis, lėktuvus ir 
tą viską vežė į Ispaniją generolui Fran
kui. Amerikos ginklų gamintojai parda
vė Italijai ir Vokietijai ginklus, nes jos 
oficialiai nesiskaitė esančiomis kare su 
Ispanija. Bet tuo pat kartu Ispanija ne-' 
galėjo gauti sau reikmenų, nes prieš ją 
veikė embargo įstatymas.

Paimkime dabar Japonijos ir Chinijos 
karą. Juk čia ir vaikas mato, kad Ja
ponija užpuolė Chiniją, pavergė jos di
delį plotą, karas jau treti metai pleška. 
Vienok, Japonija oficialiai Chinijai ka
ro nepaskelbė ir neskelbia, nes ji iš 
Jungt. Valstijų perkasi 57 nuošimčius 
karo reikmenų. Jeigu ji paskelbtų karą, 
tai tada Amerikos valdžia įsikištų ir 
Wall stryto kapitalistus priverstų susi
laikyti nuo ginklų pardavimo. Japonijai 
yra patogiau taip vesti karą, kaip dabar.

Japonija turi daug prekybos laivų ir 
stiprų karo laivyną. Ji kasdien iš Ame
rikos veža laivais sau plieną, seną me
talą, medvilnę, paraką,. gatavus ginklus 
ir tą naudoja prieš Chinijos žmones. 
Nors karas pleška, bet kada jo oficialiai 
Japonija nepaskelbus, tai embargo įsta
tymas yra negyva raidė prieš Japoniją.

Tuo kartu Chinija negali Amerikoj 
pirktis ginklų ir karo reikmenų, nes Ja
ponija yra paskelbus Chinijai blokadą. 
Ji gaudo Chinijos laivus.

Juk tai aišku kiekvienam, kad embar
go tarnauja Japonijai prieš Chinų liaudį. 
Jeigu jis būtų panaikintas, tai kitų šalių 
laivai galėtų nuvežti reikmenų Chinijai, 
nes Japonija neišdrįstų daryti kitų šalių 
laivuose kratų.

Kur Gi Tie Darbai?
9 I Nesenai republikonų partijos vadai, 

didžiuliai turčiai, susivieniję į Naciona- 
lę Darbdavių Asociaciją, pareiškė:

“Amerikiečiai nori darbų privatinėj 
industrijoj, o ne pašalpos darbų. Sulai
kykime valdžios pinigų eikvojimą ir duo
kim progos biznio žmonėms užbaigti ne- 

' darbą.”
Hooveriečiai ir kiti reakcionieriai kon

grese dėjo visas pastangas, kad panai
kinti WPA fondus. Amerikos liaudies, 
CIO unijų, Workers Alliance lokalų, 
Amerikos Darbo Federacijos eilinių na
rių ir Naujos Dalybos šalininkų kongre
se protestai ir reikalavimai privertė 
pertaisyti Woodrumo bilių. To pasekmė
je reakcininkams nepavyko panaikinti 
viešus—WPA darbus. To pasekmėje nors 
prie nukapotų algų apie 2,000,000 WPA 
darbininkų turi darbus.

Vienok, reakcininkams, kurie stojo už 
panaikinimą WPA darbų, už sumažini-

mą tiems darbams fondų, pavyko dali
nai savo tikslą atsiekti. WPA darbams 
pinigų suma buvo sumažinta ir to pa
sekmėje 650,000 WPA darbininkų atleis
ta iš darbo.

Tai kur tie darbai, kuriuos ponai siū
lė privatinėse biznio įstaigose? Duokite 
juos, ponai iš Wall stryto! Amerikos 
darbo žmonės nori darbų! 650,000 buvu
sių WPA darbininkų nori darbų, nes jie, 
jų žmonos ir vaikai nori pavalgyti, ap
sirengti, žmoniškai gyventi!

Bet tų darbų nėra, kuriuos siūlė reak
cininkai, Naujos Dalybos priešai. Jie 
siūlė tam, kad po ta priedanga sumaži
nus turčiams taksus, kurie yra valdžios 
renkami ir WPA darbams naudojami. 
Jie veidmainiškai apgaudinėdami Ame
rikos žmones šaukė prieš WPA darbus, 
kad tuo būdu padidinus kapitalistų pel
nu! . • į

Jiems pavyko išmesti 650,000 WPA 
darbininkų. O kas būtų atsitikę, jeigu 
jiems būtų pavykę visai panaikinti WPA 
darbus? Miliūnai darbininkų būt atsidū
rę gatvėj. Štai kodėl Amerikos darbo 
liaudis turi nuolatos būti sargyboj, rei
kalauti iš Naujos Dalybos šalininkų kon
grese ir senate, kad visus reakcininkų, 
Hooverio šalininkų, bilius atmestų, kad 
daugiau priimtų Naujos Dalybos šali
ninkų bilių, kad WPA darbus plėstų, o 
ne siaurintų.

Fašistinė Drąsa
Webster,’ Mass., miestelyj policininkas 

pastebėjo, kad automobilio vairuotuojas 
yra netvarkoj. Jis sulaikė automobilių. 
Diktas, kreivais dantimis vyras tuojaus 
pradėjo ginčytis su policininku. Polici
ninkas pagrūmojo jį areštuoti ir reika
lavo nutilti.

—Aš netylėsiu!—suriko nutukėlis. — 
Ir jeigu tu žinotum, kas aš esu, tai ne
sakytum man, ką reikia daryti!

Policininkas areštavo juos. Pasirodė, 
kad automobiliaus vairuotojas buvo 
Fritz Kuhn, vokiečių fašjstų ąmerj^inis 
Hitleris. Jis ir jo partneris Anastas A. 
Vonsiacky abu buvo girti.

Čia mes nekreiptum daug atydos į 
kelių panašius įvykius, juk yra apie 30 
milionų automobilių ir nemažai ant ke
lių pasitaiko girtų vairuotojų. Bet svar
ba yra tame, kas areštuoti. Fritz Kuhn 
yra vienas iš vokiečių nazių vadų. Jis 
jau daug kartų pirmiau buvo areštuotas 
ir už jį yra nemažai kaucijos užstatyta.

Įdomu, kad su juomi ;buvo Anastas A. 
Vonsiacky, rusų fašistų vadas,’ kuris 
Putnam, Conn., leido rųsų kalboj mėne
sinį laikraštuką “Fašist.” Grafas Von- 
siaęky skelbiasi didžiausias rusų patriot 
tas, bolševikų priešas. Tai jis su trockis- 
tais planavo teroro keliu nuversti Sovie
tų Sąjungos valdžią. Vonsiacky buvo 
Kolčako ir kitų baltųjų armijose kokiu 
tai viršininku. Kada Sovietų Sąjungos 
Raudonoji Armija supliekė baltagvardie
čius, išvijo, tai jis atvyko į Ameriką ir 
apsivedė su pagyvenusia poniute Marion 
B. Stephens, kuri jau tais laikais turėjo 
per $50,000,000. Vonsiacky įgavęs į savo 
rankas tokius turtus, užsiima bjauria 
propaganda prieš Sovietus ir net ginklų 
sandėlį, kaip jis vadina “arsenalą,” tu
ri. Ir nepaisant, kiek jis šaukia, kad yra 
rusų patriotas, tikrumoj jis yrą niekas 
kitas, kaip hitlerininkų agentas ir jų 
ženklą nešioja ant kairiosios rankovės.

Sako, Kaunan Atvykstąs 
Voldemaras

Kaupo laikraštis “Laikas” praneša, 
kad “netrukus iš Prancūzijos atvyksta į 
Kauną prof. Voldemaras. Jis atvyksta 
Lietuvon sutvarkyti savo asmeniškus 
reikalus, pirmiausia savo didžiąją biblio
teką.”

Mums, tačiau, neatrodo, kad Voldema
ras vyktų iš Frapcųzijos Lietuvon savo 
knygynui sutvarkyti. Mums rodosi, jis 
turįs galvoj *‘sutvarkyti” kitus’ dalykus. 
Jis pilnas visokių skymų, kaip geriau 
Hitleriui pasitarnauti. Nereikia pamirš
ti, kad jojo pasekėjų Lietuvoj yra ir jie 
nesiliaujančiai skymuoja, kaip pravesti 
Lietuvai pavojingas savo užmačias.
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Laisvoji Sakykla
Šeimyniški Nesutikmiai, Ne

gražūs Apsikąlbejimai Su
laiko Pirmynžangą

Turbūt nėra svarbesnių gy
venime priežasčių, kurios taip 
žymiai sulaikytų žmonijos 
pirmynžangą, kaip kad šei
myniški blogi santykiai ir ap
šmeižiančios bereikalingos 
kalbos draugų bei draugių 
vienas prieš kitą. Labai daug 
darbininkų judėjimas yra per
leidęs per savo eiles naujų 
rekrutų, iš kurių buvo tikrai 
tikimasi gerų veikėjų. Bet 
kaip greit jie ar jos pradėjo 
šeimynišką gyvenimą, taip 
greit darbininkų judėjimo ei
lės ir vėl neteko didžiumos tų 
rekrutų.

O to viso priežastis ir yra 
svarbiausiai ta, kad suėję du 
žmonės į porą visai skirtingų 
idėjų, skirtingų nusistatymų 
vienas kitam. Tokios poros, 
su skirtingais nusistatymais 
suėję gyvent, neilgai draugiš
kai gyvena. Gyvena, kol pra
eina karštoji meilė, kol pra
sideda didesnės gyvenimo bė
dos. Prasidėjus didesnėms gy
venimo bėdoms, pasirodo ir tie 
pažvalgų skirtumai ir jei ne
nori viens kitam pasiduot, jie 
tęsiasi per metų metus.

Toks šeimyniškas gyvenimas 
nėra niekas daugiau, kaip tik 
kančios ir nepasisekimai. Mes 
negalim tikėtis, kad tokios po
ros išauklėtų kitą jauną kartą 
darbininkiškoj dvasioj. Va
dinasi, mes ne tik negalim ti
kėtis nuo daugelio tokių po
rų jaunuolių j darbininkų ju
dėjimą, bet mes prarandam ir 
tuos žmones. iŠ darbininkų ju
dėjimo eilių, kurie pirmiau 
jau buvo jose.

Yra, teisybė, daug tokių, 
kurie gana tvirtai susipažinę 
su darbininkų judėjimo idėjo
mis ir Jbando laikytis, .nepa^ 
■sidūdt •b&nt kokiems silpnu
mams. Jie veda neatlaidžią 
kovą ne tik su išlaukiniu dar
bininkų priešu, bet ir su savo 
gyvenimo naminiu priešu. Ta
čiau toki draugai ir draugės 
neilgai tam gali tesėt, greit 
pavargsta ir mes jų nematom, 
nes savitarpiniai ginčai be at- 
vąngos yra baisi, neišlaikoma 
sunkenybė.

Rezultatas iš tokio žmopių 
gyvenimo būna tas, kad mes 
šiandien matom buvusių pro
gresyvių žmonių’ vaikus, pri
klausančius priešingai srovei, 
einančius bažnyčion prisiėjus 
mažiausiam gyvenimo reika
lui, ką aš skaitau paneigimu 
darbininkų judėjimo ir sulai
kymu pirmynžangos.

Na, kaip ten nebūtų su pir
mesne priežasčia, dar ją ga
lima bįjtų šiek tiek pateisint, 
nes ji yra šiek tiek idėjinė. 
Bet paimkim kitą priežastį, 
kuri yra įsivyravus tarpe mū
sų progresyvių žmonių ir kuri 
tikrenybėj dar blėdingesnė ir 
už pirmąją. Mes turim žmo
nių, kurie priklauso prie dar
bininkų judėjimo, tik kaipo 
žmonės, bet anaiptol prie jo
kio darbo neprisideda, o tik

kitus kritikuoja, jeigu (<ą nors 
tie kiti veikia. ^Tei ta kriti
ka, žinoma, liūtų konstrųkty- 
vė, naudinga ir pamokinantį, 
tai būtų pusė bėdos. Juk mes 
žinom gerai, kad visi tų klai
dų padaro, tat ir reikia jas 
taisyt ir kritikuot.

Paleiskim, prie mūsų judėji
mo priklauso pusėtinas skai
čius tokių žmonių, kurie už
siima dirbimu pletkų ir šmeiž
tų prieš savo idėjos draugus, 
kurie daugiau ar mažiau yra 
aktyvūs. Jie išgalvoja visai 
nebūtų dalykų, bjaurių šmeiž
tų, ir savęs pateisinimui, kad 
jie yra gerais žmonėmis, drįs
ta net darhinįnkų judėjimo 
priešams apšmeižt ne tik savo 
idėjos draugus, bet ir savo gy
venimą, meškiškai pasitarnau
dami darbininkiškoms organi
zacijoms ir savo šeimynos ne
va vadinamiems draugams.

Toki bjaurių šmeižtų klau
simai buvo rišami praeityj 
mūsų organizacijose, kaip 
juos prašalint. Toki klausi
mai rišami ir rišami per die
nų dienas šeimynose, kaip nuo 
tos pletkinės epidemijos atsi
kratyti. Bet rezultatų vis nė
ra. Rodos, kiek daug daugiau 
galima būtų sunaudot energi
jos dėl darbininkų judėjimo, 
jeigu surastum vaistus, kaip 
iš žmonių tuos blogus įpročius 
galima būtų prašalint! Kiek 
daug žmonės galėtų nužengt 
pirmyn, jei rūpintųsi tik tais 
reikalais, kurie jiem priklau
so, p ne privačiais kitų !
, Rašantis šį straipsnelį nuga
lėjo pirmą kliūtį ir prašalino, 
bet su antra kliųtimi vargu 
bus kas galima padaryt. Tur
būt ji bus nugalima tik atsi
skyrus su ja visai.

A. Ęękęr.

ŠYPSENOS
Per Daug...

Jiedu sėdėjo ant suolo. Ji 
dainavo grąžiąs dainas. Ta
da klausia jis;

—Ar tu galėtum būti ma
no'mažyte žmęnele?

—Tąip, taip, sutinku!— 
atsako ji labai nudžiugus.

Tada įsivyrąuja ilga ty
la, kurią ji nutraukia.

—Kodėl tu nutilai?
—Aš galvoju, kad jau ir 

tąip aš per daug išsikalbė
jau.

—o—
Apgaudinėjimas

Plikis su savo\žmona Ju
lijona per ilgai užsibuvo 
šlapiose vaišėse. Ir dar taip 
užsibuvo, kad vos vos grįžo 
negriųvę pakelėj.

Kambaryj Plikis užsima
no pasižiūrėt į veidrodį. Jis 
išsitraukia iš kišenės veid
roduką. Žmona pastebi.

—Aa a! Ką tu ten turi? 
Tai jau kokios nors bjau
rybės foto. .Dąok, o ne tai
- 1 J,... !..!1>

Sovietu Sąjungos liaudies laivyno komisaras Kuzneco
vas, stebi Juodosios Jūros Sovietų laivyno jūreivių prątjrny?.

gąusi!—rėkia žmona.
Plikis atiduoda. Žmona, 

pasižiūri ir paspiktinus jam 
prikiša: /

—Ir dar su tokia sena 
kąrve tu mane drįsti apgau
dinėti !

Svarbus Klausimas

atskiroj nuošalioj vietoj. 
Staiga ji pastebėjo, kad 
kažkoks jaunas vyras ją 
nufotografavo.

—Ką tamsta darai!—-su
šunka ji išsigandusi ir pri
duria,—ir ar tai sau priva
čiai ar laikraščiui?

Jauna mergina maudėsi (Surankiota)

APSIŽIŪREKITĘ SU APGA
MAIS, SU INTAPAIS.

TONSILIAI.
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Gerb. daktąre, malonėkit 
pranešt man per “Laisvę,” ar 
yrą verta mąn rūpintis dėl 
navatno ąpsireiškįmo mano 
nosies odos, šalia nosies tu
riu apgamą arba intapą 
(“mole”), kuris buvo tik ma
ža žymė, kol buvau vaikas. 
Bet nuo 15 metų amžiaus ėmė 
povaliai augti. Dabar aš esu 
39 metų, ir tas apgamas už
augęs, kaip žirnis, ir turi daug 
raudonų gysliukių, o ant no
sies man pradėjo atsirasti ma
žos gysliukės — venos ir išsi
šakojo į kelias vietas ir stovi.

• Aš esu girdėjus, kad aukš
čiau lūpos bile kokis apgamas 
reiškią vėžį. Ar taip ? Man 
kiti pataria dėt visokių tepa
lų dėl prašalinimo, bet aš ne
norių įerzinti.

Svaiginamų gėrimų veik ne
vartoju, aprič saldaus vyno— 
kartais, ir taip man kad būtų 
viskas pusėtinai saldžiai į val
gį-

Ir da antras klausimas. Ma
no dukrelės tonsilius išėmė 
aną vasarą. Per žiemą vėl pil
nai užaugo ir kartais įsivie- 
trina ir labaį jai nesmagu. Ar 
juos turėsime išnaujo pjaut, 
ar gal jie išnyks ir patys? Ji 
bus 15 metų šį mėnesį. Ar 
gali būt,- kad jai negana gi
liai išpjovė šaknis?

ATSAKYMAS
Ar Jums verta susirūpint tuo 

intapu ? Verta. Da ir kaip. 
Gali būt, kad tas apgamas 
tebėra niekur nieko, nekaltas. 
Bet gali būt ir kitaip. Dažno
kai pasitaiko, kad tokie inta
pai, ilgus metus ramiai sau 
ištūnoję, ima ir supyksta. Pa
virsta vėžiais. Ir labai piktais, 
labai pavojingais vėžiais — 
juodaisiais vėžiais (“melano- 

jcarcinoma”). Tada jau blogi 
popieriai.

Nebūtinai, kad tau kiekvie
nas aukščiau lūpos apgamas 
reikštų vėžį. Ar lūpa ar ne 
lupa, bile kurioj vietoj inta
pas £ąli iškirsti labąi nekokią 
štuką, ypač jei jį erzintum, 
m^igytum, tepalais brauky
tum. Gerai, kad Jūs, Drau-

ge, bent susiprato! neteplioti 
ir neerzinti. Ramiai sau tūno- 
dami, intapai netaip greit pa
virsta vėžiais.

Kaip ten nebuvę, be gero 
akmeninio ištyrimo nieko tikro 
čia nenusakysi. Jūs, Drauge, 
tuojau nueikite pas gydytoją 
patikrinti. Nelaukite. Jeigu, 
dieve gink, būtų vėžys, tai 
kiekviena užvilkta diena didi
na pavojų. O jei pasirodytų 
nieko tokio, tai ant krūtinės 
Jums bus lengviau, rūpestis 
nebekankins. Pasiskaitykite L. 
D. S. knygelę: “Saugokitės 
Vėžio!”

Apie Jūsų mergaitės tonsi
lius. Jei tonsiliai ir vėl atau
go, tai reiškia, kad buvo užsi
likę neišimta jų dalelės. Pat 
sąvąime nebūtų tai taip jau 
bloga, jei tonsiliai būtų svei
ki, neapkrėsti. Bet, kai Jūs 
sakote, l^ad jie mergaitei ir 
vėl užsirožija, patinsta, tai 
reikia kas daryti. Nebūtinai, 
kaęl Ir vėl juos pjaustyti. La
bai dažnai galima tonsiliai iš
gydyti be operacijos. Reikia 
tik prašalinti pamatinė tonsiįi- 
to priežastis. Reikia, kad ton- 
silių audiniai, kaip ir visi kiti 
kūno organai, būtų gamtiškai 
tyitti ir atsparūs prieš bakte
rijas. O čia daugiausia nu
sveria vis tas pats gamtinis 
maistas, su visa gausa vitami
nų ir mineralų. Ypač svarbu 
vitaminai A ir D. Žiūrėkite, 
kad mergaitė pieno bent po 
kvortą ištvonytų, grietinės, 
sviestuko, sūrio, kiaušinių, 
šviežios mėsos, jūros žuvų, 
juodos duonos, kruopų, žalių 
daržovių, vaisių. Ant saulės 
tegul visa gražiai nusipleški- 
na, kad jai'oda būtų ruda, 
kaip indijono.

Dėl viso ko, gerai jai bus 
ir vitaminų preparatai, kad 
greičiau jos organizmui atpil- 
džius vitaminų stoką. Tegul 
ima žuvų aliejaus arba jo 
koncentrato kapsulių. Gerkliu- 
kę iš vidaus, tonsilius vertėtų 
lengvai kas diena tepterti io
do ir glicerinos mišiniu. Jei
gu, nežiūrint šitokių priemo
nių, tonsiliai vis neatsileidžia, 
tai galima jie prašalinu dija- 
termijos keliu (“electro-coa- 
gulation of tonsils by Diather
my”).

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerb. Redakcija: Mano 
plausimai yra tokie:

L Į<iek kainuoja vienas 
svaras duonos Maskvoje arba 
Leningrade ?

2. Kiek kainuoja svaras 
druskos ?

3. Kiek kainuoja svaras 
sviesto ?

Vien tik Maskvoje arba Le-, 
nįngrad.e. Mat, tuose miestuo
se aš esu buvęs 1906, 1907 ir 
1908 metais. Tai norėčiau ži
noti apie dabartines kainas 
tuose miestuose. Aš vis matau 
'■Laisvės” atsakinėja ą klausi
mus, tai gal atsakysite ir į 
mano kjausįipus.

Draugiškai,
J. S. Raynis.

ATSAKYMAS
Prisipažinsime, kad mes tų 

kainų nežinome. Mat, kaip 
Leningradas, taip Maskva yra

pusėtinai toli nuo Amerikos. 
Antra, daiktų kainos ir ten 
ant vietos veikiausia nestovi— 
tai pakyla, tai nupuola. Be to, 
ne visose Sovietų žemės srity
se kainos yra vienodos. Be
rods net į astuonias sritis kraš
tas išdalintas ir kiekvienoje 
srityje kainos kitokios. Vei
kiausia kainose yra pusėtinai 
didelis skirtumas tarpe Lenin
grado ir Maskvos.

Gal kas gali nusistebėti: 
kaip, nežinote, kiek svaras 
druskos kaštuoja Maskvoje 
arba Leningrade ? ! Tąs tiesą. 
Bet mes prisipažinsime, kad 
mes nežinome, kiek šiandien 
kainuoja svaras druskos arba 
sviesto Philadelphijoj arba 
Chicago j. O šitie du miestai 
juk daug arčiau, negu Mask
va arba Leningradas.

Ir Amerikoje kainos kaita
liojasi pagal miestas ir srįtis. 
Taip yra kiekvienoje šalyje.
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Meksikos Prezidentas Cardenas tarpe jaunimo, kuris prezidentą, 
myli ir gerbia, kaipo pažangų žmogų ir tautos vadą.

Merkine-Dzūky Sostine
Dainavos krašto būdin

giausia gamta, tai senoji 
Merkinė ir jos apylinkės. 
Čia yra ir tokių prie Nemu
no kampelių, kurie turi di
delio panašumo į Nidos ko
pas. Senovėje Merkinė bu
vo didelis miestas. Mūro 
stulpai, kurie ir dabar stovi 
iš šiaurės ir šiaurės rytų, 
buvo miesto vartai. Gaila, 
kad tie stulpai prieš tris 
metus buvo neprityrusio 
asmens pažeisti ir dabar jie 
nustoja savo būdingumo. 
Tais laikais miestas turėjo 
7 bažnyčias. Merkinė buvo 
sunaikinta prieš 500 metų. 
Kur dabar yra valsčiaus sa
vivaldybės namai, 17 šimt
metyje stovėjo nedidelis už
važiuojamas namelis. 1648 
m. gegužės 20 d. į Merki
nės didžiules girias buvo 
atvažiavęs Vladislovas IV 
tetervinų medžioti, kuris, 
sugrįžęs iš medžioklės, ap
sinakvojo tame namelyje, 
kuriame tą pačią naktį mi
rė.

Laike švedų karų name
lyje du kartus nakvojo 
Petras Didysis. Vėliau tas 
namelis buvo nugriautas ir 
pastatytas dabartinis dvie
jų aukštų mūro namas; čia 
dabar randasi savivaldybė.

Merkinėje nuo anų laikų 
yra užsilikusi Vytauto lai
kais statyta bažnyčia, kuri 
gana originali ir viduje 
puošni. Iš šiaurės pusės ky
šo sienoje dvi būdingos 
akmeninės kulkos, kurias 
vietos gyventojai vadina 
švedų kulkomis. Prie baž
nyčios yra didelis bažnyti
nis archyvas. Merkinėje 
buvo stipriai įsigyvenęs jė
zuitų ordenas. Čia jėzuitai 
turėjo savo bažnyčias, dide
lius rūmus ir geriausius že
mės plotus Merkinės apy
linkėje. 1777 m. jėzuitai iš 
Merkinės buvo išvaryti ir 
jų turtus perėmė Vilniaus 
švietimo komisija; turtai 
vėliau buvo perleisti domi
ninkonams. Čionai dominin
konai pradžioje gerai tvar
kėsi. Turėjo 2-jų klasių mo
kyklą, kurioje dirbo vie
nuoliai mokytojai. Mokyk
la 1822 m. sudegė su visu 
judomu ir nejudomu turtu. 
Vėliau visus domininkonų 
turtus nusavino rusai. Do
mininkonų rūmų liko tik 
mažai saugomi griuvėsiai.

Miesto viduryje stovėjo 
graži rotušė, kurioje posė
džiavo miesto taryba. Į po
sėdžius skambindavo spe
cialiu varpu, kuris ir dabar 
yra užsilikęs Merkinėje. 
Vėliau rusų valdžia rotušę

Smėlį imant ir duobes ka
sant, išverčiama žmonių 
kaulų ir kitokių senovės 
palaikų. O už Nemuno, kai
riame krante, yra kopos, 
kurios iš žvilgančio smėlio 
vėjo su pučiamos kelių met
rų aukščio. Čia kopos nuo
lat savo stovį keičia. Po vė
juotų dienų randama įvai
rių senoviškų pinigų, gink
lų ir šiaip vertingų dalykų. 
Sakoma, kad čionai buvę 
senovėje didelės kautynės ir 
daug žmonių žuvę.

Atgavus Lietuvos nepri
klausomybę Merkinė vėl 
virto Dainavos krašto kul
tūros centru. Čia nušautojo 
kunigo J. Bakšio rūpesčiu 
buvo įsteigta vidurinė mo
kykla, kuri veikė iki 1929 
m. birželio mėn. 30 d. Tuo 
metu vidurinė mokykla kul
tūriniu ir tautiniu požiūriu 
vaidino visame administra
ciniame pasieny didelį vaid
menį. Mokyklos įsteigėjas 
ir uolus visuomenės veikė
jas kun. dr. J. Bakšys toje 
pačioje vietoje, kur 
Vladislovas IV, buvo 
šų peršautas ir mirė, 
kykla išleido per 120
turijentų” iš jų dabar keli 
d.v a s i n i n kai, karininkai, 
pradinių mokyklų mokyto
jai ir kitų profesijų darbi-

Didžioji “Laisvės” Ekskursija 
j Puikiausius Hopatcong 

Ežero Pakraščius

mirė 
prie- 
Mo- 

“abi-

sugriovė ir jos vietoje 1888 
m. pastatė dabartinę cerk
vę, kurią Merkinės savival
dybė norėjo nugriauti, bet 
jos nutarimai liko bergždi.

Prie Stangės upelio ir 
pašonėje Merkio ir Nemuno 
yra gražus piliakalnis, ku
ris turi labai didingą ir 
reikšmingą praeitį. Nuo jo
viršūnės matyti pasakiški ninkai. Dabar merkiniečiai 
vaizdai. Čia pat Vingiuoja labai pasigenda vidurinės 
senasis Lietuvos tėvas Ne- mokyklos. Čia ji labai rei- 
munas, o į jį srauniai per 
žalias lankas, kaip žaltys 
išsiraitęs Merkys, kur ties 
piliakalnio šonu įteka į Ne
muną. Nė vienas Dzūkijos 
piliakalnis tiek daug pada
vimų neturi kaip Merkinės. 
Apie jį daug kalba Vincas 
Krėvė savo raštuose, Dai
navos šalies senų žmonių 
padavimuose. Šis piliakal
nis daug matė priešininkų: 
kryžiuočių, gudų, lenkų. 
Daugelis kraujo ties juo 
pralieta, kurį srovėmis ne
šė sraunus Stangės-upelis į 
Nemuną.

Amžiams slenkant ir 
srauniau Stangės upeliui jo 
pašonėje čiurlenant, pamaži 
ta mūsų tautos brangenybė 
pradėjo irti ir dalis nuslin
ko upelio pakrantėn, pa
keisdama upelio vagą. Kai 
kada drįsdavo jį ir žmogaus 
ranka pažeisti. Didžiojo 
karo metu šio piliakalnio 
viršūnėje buvo išrausti gi
lūs apkasai, iš kurių daug 
kartų šaudė rusai į vokie
čius.

1921 m. tuomet veikusios 
vidurinės mokyklos moky
tojai su mokiniais ryžosi 
rūpintis piliakalnio sutvar
kymu ir jo saugojimu: oku
pantų apkasus sulygino, 
Stangės upelio nugriautus 
krantus apsodino medeliais, 
o tuomet veikusioji Lietu
vai Pagražinti Draugijos 
skyriaus vadovybė piliakal
nį nusavino ir jį aplinkui 
aptvėrė ir prižiūrėjo, kuris 
dabar gana gausiai lanko
mas įvairių ekskursijų. Šia
me piliakalnyje randama 
senoviškų plytų, akmeninių 
sviedinių, anglių, dzindrų 
dideliais gabalais, akmens 
kirvukų ir, šlaitui griūvant, 
prieš karą buvo rastas sau
lės laikrodis, bet kur jis da
bar yra, žinių neturima.

Prie Merkinės yra dar ir 
kitu senovės palaikų, kurie 
liudija apie Dainavos kraš
to kultūrinę praeitį. Tuoj 
už Merkinės yra mažas kal
niukas. Seniau jis buvo di
desnis : miestelėnai, dau
giausia žydai, bekasdami 
smėlį, labai jį sunaikino.

kalinga. Dzūkų jaunimas 
veržiasi į mokslą, daug jų 
tarpe yra gabių, bet netu
rėdami aukštesnės mokyk
los negali pasiekti to, ko jų 
talentai trokšta. Alytus 
merkiniečiams už 35 kilo
metrų, prie geriausių norų 
daugumai nėra galimumo 
patekti . į Alytaus . Gimna- 
ziją. '

Pažymėtina, kad 
nes miestelis gana 
tvarkomas. Gatvės
šaligatviai nutiesti, trobe
sių daug mūrinių ir, be to, 
vienintelis apskrityje mies
telis turįs vandentiekį. To
dėl per 21 nepriklausomy
bės gyvavimo metus žvmią 
pažangą yra padaręs. Kiek
vienais metais, ypač šiemet, 
Merkinę lanko gausios eks
kursijos.

• Jonas Miškinis.

Hopatcong ežeras randasi 
30 mylių nuo Newark© j 
šiaurvakarius. Tai labai dide
lis ir gražus, čystas, kaip 
krikštolas, judantis vanduo. Į 
šį ežerą subėga ir iš jo išteka 
apie tuzinas upių įvairaus di
dumo.

Ežero didumas — 40 mylių 
aplink. Motorinis laivelis ap- 
veža į valandą laiko už 40c. 
Labai įdomu pavažinėt pa
kraščiais ir pamatyt daug 
gražių gamtos vaizdų. Pa
kraščiais turčių vilos-vasarna- 
miai. O tas jau parodo, kad 
vietos labai gražios.

Kas būsite šioje ekskursi
joje, o turėtų būti visi New 
Jersey ir New Yorko lietuviai, 
tikrai turėsite gražius, sma
gius laikus ir norėsit dar ir 
dar ten važiuoti, kad tik būtų 
ekskursijos rengiama.

Aš prisimenu, kaip Palan
gos Juzės Draugija rengdavo 
ekskursijas traukiniais apie 
20-25 metai atgal ir žmonės 
labai mylėjo. Dabar gi gali
ma vėl išbandyt senus laikus. 
Tikri būkite, kad nepaprastai 
daugiau įsilinksminsim, negu 
piknikuose.

O prie to, juk vasarą ge
rai ir pasimaudyt tokiam 
krikštoliniam vandenėlyj.

Šitas parengimas bus nepa
prastas ir įdomus, nes pirmą

syk
nuo

Ilar- 
200,

bus traukiniu važiuojama 
25 metų atgal.
Kas Kiek Turi Duot 

Važiuotojų:
Newarkas, Hillside ir 

risonas 400, Elizabeth
New Yorkas 300, Jersey City 
100, Bayonne, 100, Linden 50, 
Paterson 100, Cliffside 50. 
Tokiu būdu turėsim per 1,200 
žmonių ir ne tik gražiai pasi- 
linksminsim, bet ir “Laisvę” 
paremsim. Todėl visų draugų 
šventa pareiga dalyvauti, da- 
lyvaut organizuotai, gražiau
siam Nolan Point Parke.

Iki pasimatymo sekmadie
ny.), liepos 23 dieną.

Jamison.

Shenandoah, Pa.
Birželio 11 diena buvo lai

kyta Schuylkill pavieto Komu
nistų Partijos konferencija. 
Dalyvavo apie 50 žmonių. 
Smagu buvo matyti, kad visi 
dalyviai buvo jauni, čia'gimę. 
Pasirodo, kad ir jaunimas jau 
žino, kuri partija yra darbo 
žmonių partija ir turi teisingą 
liniją.

Konferenciją atidarė pavie
to organizatorius Green. Po to 
jis trumpai apkalbėjo šių die
nų klausimus ir konferencijos 
tikslą, ragindamas visus sykiu 
veikti ir stengtis gauti narių į 
partiją. Jis davė pavyzdį iš 
Mahanoy City partijos, kuri į

kelias savaites gavo net 18 
naujų narių. Tas parodo, jog 
nėra sunku gauti naujų narių, 
ale tik reikia biskutį padirbė
ti, o pasekmės visuomet bus 
geros.

Po to draugas Green pra
nešė liūdną žinią apie draugo 
Jurgio Kavaliausko mirtį. Ve
lionis buvo partijos narys, pri
gulėjo prie LDS 34 kuopos ir 
šiaip buvo pažangus žmogus, 
rėmė visą darbininkų veikimą.

Nelaimė įvyko birž. 28 d. 
bedirbant anglies kasykloj. 
Angliai pasileidus, liko už
griūtas ir kol atkasė, tai drau
gas jau buvo užtroškęs.

Jurgis buvo da vidutinio 
amžiaus ir gal būtų ilgai gy
venęs, jei ne tos baisios mainų 
nelaimės. Todėl pirmininkas 
Green liepė visiems vienai mi
nutei atsistot dėl paminėjimo 
draugo mirties.

Velionis buvo palaidotas 
laisvai ant Shenandoahrio 
Laisvės Kapinių.

Buvo 
gavimo 
partijos 
linkėse. 
gė su

dalyviai buvo patenkinti.
Draugai, kurie norite susi

pažinti su Komunistų Partijos 
istorija, ateikit ant LDS kam
barių Shenandoahryje. Ten 
kiekvieną antradienį, 7 vai. 
vakare, yra duodamos pamo
kos apie komunizmą. Ateikit 
ir savo draugus atsiveskit.

A. Kuzmickas.

Nazių Kariuomenė Geležies 
Fabrikuose Čechijoj

plieno fabrikuose 
mieste, taip pat 

ginklų fabrikuose

Merki- 
gražiai 
grįstos,

Huntington, L L, N. Y
Pereitą sekmadienį teko už

sukt Huntingtone pas draugus 
Gaškauskus ir pas senuką d. 
Rugienių.

Draugė Gaškauskienė nese
nai labai skundėsi silpna svei
kata ir jau net prie mirties 
rengėsi. Bet dabar ji, atrodo 
geriau negu kada nors pir
miau. tt

Tačiau draugo Rugieniaus 
sveikata labai silpna.< Nors 
jis ne visuomet guli, sėdinėja, 
bet vos gali per stubą pereit, 
vos alsuoja, iš visų pusių skaus
mų spaudžiamas. “Ot, rodos 
ims bile dieną ir pasmaugs,” 
skundžiasi jis. “Per vasarą 
gal dar ir išsįlaikysiu, bet už
ėjus šaltam rudeniui gal teks 
atsigult pas mamytę” (pas 
savo mirusią moterį).

Jau daug metų, kaip drg. 
Rugienius sirginėja. Bet jo 
moters mirtis pirm pereitų Ve
lykų žymiai pakirto jau ir 
taip silpną sveikatą. Ir dabar 
jis vyriausiai kalba apie mirtį, 
apie tai, kas jam suteiks pas
kutinį patarnavimą ir . . . kad 
tik “Laisvė” nepaliautų jį lan
kius iki galo.

Gražios reputacijos žmogu
mi yra drg. Rugienius. To
dėl mes visi jo pažįstami lin
kime jam sustiprėjimo ir dar 
gražaus pagyvenimo. K.

perstatytas planas dėl 
narių ir praplatinimo 
veikimo kasyklų apy- 
Konferencija užsibai- 

geru pasisekimu, visi

Praga. — Naziai pristatė 
karinės savo policijos Poldi 
Hutte 
Kladno 
Skoda 
Pilsene.

Naziai paleido iš darbo 
eilę cechų inžinierių ir dar
bininkų. Į jų vietas susta
tė ištikimus hitlerininkus.

Kai kurie buvusios Če- 
choslovakijos fabrikai visai 
perkraustyti į Vokietiją, 
ir ten dirba jau tik naziai 
vokiečiai.

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

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

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

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

Pasaulinė Paroda Jūsų Namuose

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

Pa veikslų Albumų
Tai bus didelė ir graži knyga 9 colių pločio ir 12 colių ilgio. Arba ta knyga 

bus tokio dydžio, kaip šis skelbimas.

ALBUMO KAINA TIK 25c

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

Albumas Jau Baigiamas Spausdinti

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

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

'’LAISVE
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y

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

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



Ketvirtas puslapis LAISVE Ketvirtad., Liepos 20, 1939
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Cleveland, Ohio

(Tąsa)
Ir štai šie pilki didvyriai, išėję kautis 

su galingu Rusijos carizmu, išėję kovoti 
prieš plieninį vokiečių militarizmą—lai
mėjo! Jie laimėjo—nes jų siekiai buvo 
visos pavergtosios žmonijos dalies sie
kiai. Jie laimėjo, nes tai buvo metai, kai 
Europos ir Azijos liaudis, kaip galinga 
audra, atakavo savo tironų bastilijas!

IV
Kad ne pigiai pasiduos lietuviškoji 

buržuazija—darbininkai gerai žinojo. 
Panevėžio darbininkai tuojau ėmė tverti 
darbininkų sargybą. Atsirado milicija. 
Netrukus ir buržuazija sudarė savo sar
gybą, kuriai vadovavo Lukenskas. Bet 
baltieji neilgai išsilaikė: metę viską išbė
giojo patys. Darbininkai išsirinko savo 
tarybą. Tarybon įėjo: Petras Žekas, 
Bistrickas, Pr. Aitmanas, Motekaitis ir 
Lukšys. Lukšys, kaip invalidas, tapo pa
skirtas kliubo vedėju. Kiek apsitvarkius 
ir įsistiprinus darbininkams, buvo su
šauktas didžiulis masinis susirinkimas 
Montvilo salėje. Šis susirinkimas- išrin
ko teismą ir jo narius. Teisėju tapo 
Daugavetas, o tarp teismo narių, ėjusių 
ir tardytojų pareigas—buvo ir St. Luk
šys. Darb. valdžia po šio susirinkimo 
išsilaikė dar visą 1919 m. sausį ir vasarį. 
Nė vienas iš senųjų kraugerių dvarinin
kų nebuvo nei sušaudytas, nei niekšiš
kai ištremtas—kaip kadaise Motiejus. 
Kai kuriuose dvaruose senieji dvarinin
kai net buvo palikti ūkvedžiais. Taigi, 
buvo atėjusios dienos, kai tų dvarininkų, 
kurie išsiųsdavo Motiejus į Sibirą, ku
rie nutraukydavo savo bernams kojas— 
tų dvarininkų bernai tapo teisėjais.

Bet gal ir todėl, kad tie išsilaisvinę 
bernai peršvelniai elgėsi su buvusiais en
gėjais, gal todėl ne vienas ir galvą pa
dėjo.

V
Pigiai buržuazija nenusileido. Rusijos 

proletariatas, vadovaujamas Komunistų 
Partijos, grūmėsi dešimtyje frontų prieš 
užpuolikus.

Tuo tarpu Berlyne, kur viešpatavo so
cialdemokratai, visose gatvėse ir laikraš
čiuose mirgėjo plakatai, kviečią rašytis 
savanoriais “geležinėm divizijon”—žy
giui į rytus prieš bolševizmą. Suomių 
vandenyse pasirodė vokiečių laivai. Pa
taitėj išlipo žudikas generolas Golcas. Ir 
štai vokiečių baltagvardiečių paremta

suomių buržuazija su generolu Maner- 
heimu priešaky išskerdė 80,000 suomių 
darbininkų ir valstiečių. Suomių sovietų 
respublika žuvo, žuvo nuo amerikoniškų 
šautuvų suomių ir vokiečių baltųjų ran
kose.

1919 metai buvo audrų ir visuotino so
lidarumo metai!

Viso pasaulio buržuazija ėjo ranka 
rankon: siuntė į rytus ginklus. Viso pa
saulio darbininkija ėjo ranka rankon— 
tik į rytus ji neturėjo ko pasiųsti. Dar
bininkijos dalį nuo rytų dar traukė so
cialdemokratija.

Anglų, francūzų, amerikiečių karo lai
vai susigrūdo į Archangelską. Tie patys 
kartu su japonais brio vėsi per Sibirą. 
Su jų parama admirolas Kolčakas per
ėjo Sibirą. Generolas Denikinas per Uk
rainą briovėsi į Maskvą, paimdamas Tū
lą, Orią. Didysis revoliucijos židinys— 
Maskva—bebuvo už 120 kilometrų. Ru
sijos proletariatas kovėsi visur: ir prie 
Archangelsko, ir Pabaltėj “ligi Krymo, 
kovėsi Sibire, kovėsi pauralyje. Rusiją 
degino ir niovė tarptautinis buržuazijos 
solidarumas.

Bet tarptautinis darbininkijos solida
rumas ją gynė. Vakarų proletariatas ne
tik gynė Rusijos proletariatą—vakarų 
proletariatas kovėsi už savo laisvę. Vo
kiečių kareiviai naikinti bolševizmo ne
beėjo—teko generolams apleisti užimtą
ją Ukrainą. Anglų kareivių transportas 
pakeliui į Archangelską sustreikavo 
Folkstone, amerikiečiai kareiviai sudėję 
ginklus pareiškė nebekariausią...

Judeničas, nors buvo santarvininkų 
viskuo aprūpintas, tapo atmuštas nuo 
Petrogrado priemiesčių. Juodoje Jūroje 
francūzų laivynas sukilo: vietoje ka
riauti prieš darbininkus, jūreiviai nu
vertė savo karininkų valdžią ir paėmė 
savo žinion kelis karo laivus.

Dar daugiau. Proletariatas sukėlė re
voliuciją Bavarijoj (Pietų ’Vokietijoj), 
įkūrė Sovietų respubliką. Įsikūrė veng
rų Sovietų respublika.

Per Lietuvą į rytus taip pat briovėsi 
vokiečių ir rusų baltieji. Bet Lietuvoj 
ir Latvijoj įsikūrė darbininkų Sovietų 
valdžia. Įsikūrė Lietuvos - Baltarusijos 
Sovietų Respublika.

Taip kovėsi du solidarumai, du pasau
liai—žūt ar būt!

(Bus daugiau)

Clevelande ir Apielinkėse
Šiemet iš pradžios pavasario 

Clevelando apielinkėse farme- 
riai dėl sauso ir šalto oro bu
vo nusiminę ir manė, kad šie
no visai neturės. Bet vėliau 
sušilo ir dažnai nesmarkiai pa
lijo, tai šieno užaugo labai 
gražaus. Šienapjūčio dienos

jei važiuoti, tai reikia važiuoti 
ten, kur naudinga patiem ir 
darbininkiškom organizacijom 
simpatija. Jei visi darbininkai 
būtų su tokiom kilniom min
tim, tai darbininkiškos organi
zacijos sparčiau augtų, susi
pratimas ir apšvieta darbinin
kuose greičiau kiltų 'ir darbi
ninkai daug greičiau nuo savo 
pečių nutrenktų kapitalistinę 
naštą ir jų gyvenimas pagerė
tų. '

kėj darbavosi ir rėmė darbi
ninkiškas organizacijas. Jie 
persikėlė į vidurmiestį ir ten 
atidarė užeigą ant Lexington 
Ave. Linkiu dd. Liesnikaus-' 
kam naujoj vietoj gerų pasek
mių ir nepavargti darbuotis 
lietuvių darbininkiškose orga
nizacijose. A. M. B.

“Gaukite “Laisvėn Naujų 
Skaitytoj.

Munich, Vokietija. — Al
bertas Foerster, galva Dan- 
zigo nazių, praleido beveik 
ištisą dieną pas Hitlerį, 
Berghofe, Bavarijoj. Jiedu 
tarėsi, kada ir kaip prijung
ti Danzigą prie Vokietijos. 
Foerster sako, kad Hitleris 
“neatlaidžiai pasiryžęs” at
griebt Danzigą Vokietijai.

Waterbury, Conn.
Liepos 9 d., 1939, įvyko vi

sų srovių piknikas, rengtas 
naudai klaipėdiečių pabėgė
lių ir Lietuvos ginklų fondui. 
Piknikas, kaip tokioj karštoj 
dienoj, galima sakyt, pilnai 
pavyko. Sušelpimui klaipėdie
čių ir ginklų fondui liko gra
žaus pelno. Pikniko rengimo 
komisija paviršutiniai apskait- 
liavus spėja, kad pelno liks 
virš šimto dolerių. Gražus dar
bas ir didelė nauda klaipėdie
čiams, trr

Pikniko nuotaika buvo labai 
getą, viskas buvo tvarkoj. Ga- 
spadinėms turiu suteikt di- 
džiausį kreditą, nes jos per 
dieną tokiam karštam ore tu
rėjo dirbti prie karšto pečiaus, 
turėjo gamint valgius atsilan
kiusiems svečiams.

Dainų ir prakalbų progra
ma irgi buvo gera, abu chorai 
sudainavo po keletą dainelių 
vykusiai. Kunigas J. Kripas 
pasakė, nors ir trumpą, 
bet labai gerą prakalbėlę. 
Jis ragino pradėtą darbą dirb
ti ir ant toliaus. R. Mizara kal
bėjo ilgiaus, apibrėžė darbuo
tę kiek plačiau, ypatiškų jaus
mų neužgavo nei vienam.

Todėl dėkavojam visiems 
darbininkams, kurie dirbo pik
nike, programos pildytojams 
ir publikai, kuri atsilankė.

Turiu tarti žodi kitą apie 
įvykusius netikslumus. Lietu
vių Legijonas irgi rengė pikni
ką tą pačią dieną, tik skirtin

goj vietoj. Tik nėra žinoma su 
kokiu išrokavimu, ar norėda
mi pakenkti virš minėtam pik
nikui, ar koks kitas nesusipra
timas buvo. Jiems buvo paste
bėta, kad tą pačią dieną, tik 
kitoj vietoj yra rengiamas 
klaipėdiečių pabėgėlių naudai 
piknikas, bet jie visai nekreipė 
domės j tai. Dabar vietos pu-, 
blika gali spręsti, kam jie pa
darė nenaudą: o gi patys sau 
ir piknikų lankytojus paskirs
tė į dvi vietas.

P. Bokas.

Duryea, Pa.
Liepos 8 d. čionai valdžios 

agentai sugavo pinigų dirbė
jus du broliu Pete ir John Mo- 
lans. Jų namuose radę 13 fal- 
šyvų penkinių. Dabar jie lai
komi kalėjime be kaucijos iki 
teismo.

WPA darbai mūsų apylin
kėje buvo uždaryti nuo bir
želio 30 d. Dabar, liepos 11 d., 
kai kurie projektai pradėjo 
dirbti, bet jau naujomis išlygo
mis. Tiesa, darbininkai gavo 
pakelti, bet ne mokestį, kaip 
republikonai žadėjo prieš rin
kimus, ale darbo valandas. 
Dabar visi turės dirbti po 130 
valandų į mėnesį. Pirmiau pa
prasti darbininkai dirbdavo 
po 120 valandų per mėnesį, o 
amatninkai daug mažiau. Da
bar bus visi'lygūs.

J. K.

Scranton, Pa.
šiųomi pranešame Scranto- 

no bedarbiams ir WPA darbi
ninkams, kad ir vėl bus laiko
mi susirinkimai penktadie
niais, kaip ir pirmiau. Susirin
kimai įvyks toj pačioje italų 
svetainėje, po num. 1252 Pro
vidence Road.

Kaip jau žinoma, dėl sto
kos finansų keletas susirinki
mų buvo laikyta stuboje. Bet 
daug Workers Alliance narių 
nenori ateit į stubą.

Šituo judėjimu reikia vi
siems susirūpinti, nes tai be 
galo bloga padėtis. Tokios pa
dėtis dar nebuvo, kaip Scran- 
tono miestaš gyvuoja. Visus 
WPA darbus sustabdė, taip 
pat sustojo taisę ir valstijos 
kelius. Taipgi visos anglies 
kasyklos stovi uždarytos.

Čia paduodu tik dviejų die
nų registraciją, būtent, liepos 
6 ir 7. Per tas dvi dienas už
siregistravo septyni tūkstan
čiai bedarbių.

Ot tas ir duoda gerą progą 
sudrūtinti Workers Alliance 
lokalus visoje Scrantoho apy
linkėje.

Jokia kita organizacija ne
kovoja taip už bedarbius ir 
tuos, kurie dar šiek tiek dirba, 
kaip Workers Alliance. Todėl 
visi būkite ateinančio penkta
dienio, liepos 21 d., susirinki
me. Susirinkimas prasidės 
7:30 vai. vakare.

Apie susirinkimą praneškite 
ir savo kaimynams ir pakal
binkite juos ateiti. Visus ra-

buvo giedrios, tai visą šieną 
beveik nesulytą suvežė į pa
talpas. žiemkenčiai kviečiai ir 
rugiai gerai užderėjo. Vasa
rojus, avižos, kornai ir kiti 
javai, pusėtinai gražūs. Daržo
vės taipgi gerai išrodo. Tiktai 
dabartiniu laiku jau tris sa
vaites nėra lietaus, sausra dar
žovėm pakenkia ir gali išdžio
vinti.

Clevelando apielinkėse ne
mažai yra ir lietuvių farmerių. 
Lietuviai irgi džiaugiasi, kad 
šiemet viskas geriau dera ir 
gal nereikės tiek daug rūpin
tis su trūkumu pašaro. Katrie 
lietuviai turi karvių ir iš pieno 
darosi pragyvenimą, tie dejuo
ja, kad šiemet pienas daug pi
gesnis ir sunkiai iš pieno gali
ma pasidaryti pragyvenimą. 
Sako, jei gamta mus apdova
nojo pašaru, tai stambios pie
no korporacijos mažai moka 
už pieną. Prieš jas mes smul
kieji farmeriai turime organi
zuotis ir reikalauti, kad val
džia farmeriam nustatytų už 
pieną kainą, tuomet pieno kor- 
peracijos gal negalėti) mūsų 
taip skriausti.

Lietuviai farmeriai apsigy
venę daugiausia šiose apielin
kėse : Middlefield, Huntsburg, 
Shandon, Thompson ir Man
tua. Jie yra veik visi apsišvie
tę ir susipratę farmų darbo 
žmonės. Jie turi įsteigę LLD 
ir LDS kuopas. Jie jose dar
buojasi ir remia visą darbinin
kų judėjimą prieš išnaudoto
jus.

Tūli lietuviai farmeriai hors 
cla ir nepriklauso prie darbi
ninkiškų organizacijų kuopų, 
bet jom simpatizuoja ir jų 
darbą remia. Vėliau, manau, 
visi priklausys ir bus geri dar
bininkų darbuotojai ir rėmėjai 
savo klasės visų reikalų.

Žmonės Sako, “Dirva” Ne 
Darbininkam Skaityti

Clevelando ir apielinkių 
katriem lietuviam tenka ma
tyti vietinę “Dirvą” ir perskai
tyti Karpienės aprašymus apie 
praeitų metų jos lankymąsi 
Lietuvoj, pasako, kad iš jos 
aprašymų nieko gero ir nau
dingo negalima pasimokinti. 
Ji savo tokiam ilgam rašte be
veik visai nieko nepasako, 
kiek paprasti darbininkai už
dirba ir kokios jų gyvenimo 
sąlygos. Ji jau virš metai lai
ko rašo vien tik apie sportą 
ir lietuvos generolų, valdinin
kų ir kitokių ponų ir ponių gy
venimą ir jų geraširdinguftią.

Anais metais ir pats Karpus 
važinėjo po Lietuvą ir į savo 
“Dirvą” nieko pamokinančio 
neparašė, vien tik pagyrė Lie
tuvoj fašistuojančius valdinin
kus ponus ir ponias, ir kada 
ir kur su jais gėrė lietuvišką 
krupniką ir užkandžiavo. Sa
ko, kodėl Karpius ir Karpie- 
nė nenori rašyti į savo “Dir
vą” apie Lietuvos miestiečių ir 
valstiečių darbininkų gyveni
mą ? i.

LLD Trijų Kuopų Piknikas
Liepos ii6 d. įvyko Cleve

lando LLD trijų kuopų ben
dras piknikas Viktorija Grove 
Bark. Publikos atsilankė ne
mažai. Visiem pikniko daly
viam buvo gražus pažih'ęnys, 
pasilinksminimas ir tyru oru 
pakvėpavimas. Tūli dalyviai 
išsireiškė, kad vasaros laiku 
mieste po dušnias gatvės atsi
bosta. Sako, nors nedėldiėniais 
reikia išvažiuoti į laukus. O

♦

Persikėlė j Kitą Vietą

Draugai Liesnikauskai, dar
bininkiškų organizacijų nariai 
ir darbininkiškų laikraščių 
skaitytojai, Corlette užlaikė 
užeigą ir nemažai toj apielin-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies* 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS .
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODfiS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

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 arbatini^ 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 rjbuotu. skaičium.

Duodame sąlygas išmokėjimui.

ginkite rašytis į Workers Al
liance, kuris yra išsiplatinęs 
po visą Ameriką.

Bedarbis.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų 

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

tarpe Graham ir Manhattan Avės.
Te!.: Sta£g 2-2173 

EKSPERTAI TAISYME

Kita krautuvė randasi 
PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

(Kampas Roebling St.)

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

Sptcial

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GftRIMŲ

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

nemažiau 3 dėžių kiekvienam.
•

LITHUANIAN-AMERICAN
Import & Export Corporation

157 Chamber Street
New York City 

REctor 2-2786

‘LAISVES’ EKSKURSIJA
Traukiniu Ekskursija į laukus, į puikius miškus

Ant Kranto Hopatcong Ežero
NEW JERSEY

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

Ta šauni Ekskursija Bus

Liepos 23 July
Būtinai iš anksto reikia įsigyti 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.

Mūsų piknikas bus

> NOLAN’S POINT PARK
i

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

Maudynės samdytis siūtą ir persirengimui 
kambarį ...».........  60c

Kurie turės savo siūtus ir nenorės persiren
gimui kambario, ale tik maudynės 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 eiti apie 4 blokus iki Liberty St. Ferry prie 
Hudson upės.

Jersey City Terminal, traukinys išeis 9:00 A. M.
East^2nd 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.
(Ne war kiečiai persikeis ant ekskursinio traukinio Elizabethe.) 
GrĮžtaųt atgal, traukinys apleis parką 8 vai. vakaro.

I
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DETROITO ŽINIOS
Demonstracija Už Sugrąžini
mą Senųjų Uždarbių WPA 

Darbininkams Buvo 
Pasekminga

Liepos 12 cl. įvyko Detroitu 
milžiniška demonstracija dar
bininku, dirbančių prie pašel- 
pinių darbų. Demonstracijoj 
dalyvavo apie 45,000 darbi
ninkų.

WPA darbininkai paskelbė 
vienos dienos streiką prieš 
bandymą įvykdinti reakcionie
riaus Woodrumo sumanytą ir 
kongreso priimtą įstatymą, ku- 
riomi remiantis", pašai pinių 
darbininkų uždarbiai yra nu
mušti nuo 60c į valandą iki 
46c. O lavinti darbininkai, ku
rie gaudavo $1.25 į valandą, 
pagal naujai išleistą įstatymą, 
gaus 65c į vai.

ši demonstracija buvo su
šaukta pastangomis organi
zuotų darbininkų, kaip tai, 
WPA, CIO unijos, AFL WPA 
unijos ir tt.

Šioj demonstracijoj • svar
biausiais kalbėtojais buvo 
George Edwards, nacijonalis 
direktorius WPA Welfare De
partment© (UAW-CIO), R. J. 
Thomas, prezidentas UAW- 
CIO, Michigan valstijos sena
torius Charles C. Diggs, Nat 
Wald, organizatorius Wayne 
County Workers Alliance ir 
F. Hartung, prezidentas ofiso 
ir profesionalų darbininkų lo- 
kalo no. 26. Visi kalbėtojai 
pasmerkė Washington© reak
cionierius už kėsinimąsi ant 
pašalpinių darbininkų ir taip 
menkų uždarbių ir reikalavo 
grąžinti senuosius uždarbius.

Liepos 23 d. ant Capitol 
Park įvyks spaudos piknikas. 
Kiek teko girdėti iš rengimo 
komiteto, tai mažai yra apsiė
musių dirbti piknike. Taigi, 
draugai ir draugės, kurie nors 
ir nesate apsiėmę iš organi
zacijų, nepatingėkite, kurie 
jaučiaties, kad galit atlikti bi
le kokį darbą, pribūkit kiek 
anksčiau, bent prieš 12 vai. 
dieną.

B-kas.

Pittsburgh, Pa.
Labai Svarbus Susirinkimas
Lietuvių Komunistų Biuras 

šaukia visuotiną susirinkimą 
liepos 23 dieną, 2 vai. po pie
tų, ‘po num. 1320 Medley St., 
Pittsburghe. Nariai ir simpati- 
kai malonėsite visi dalyvauti.

Momentas dabar be galo 
svarbus. Mums reikia pasi
ruošti smarkiam veikimui. At
minkite, draugai, kad jau ne
betoli rudenio rinkimai. Mes 
neturime taip sau spakainiai 
laiką leisti. Turėsime susieiti 
ir pasitarti, ką veiksime, ką 
darysime.

Todėl visi ir visos kviečiami 
dalyvauti šiame svarbiame su
sirinkime.

Komitetas.

Didelis Išvažiavimas

JLietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 160 kuopa ruošia išva
žiavimą liepos 30 d. ant J.

■ Markevičiaus farmos, Library, 
Pa. Prasidės 11 vai. ryto ir tę
sis iki vėlumui nakties.

Važiuojant į pikniką, reikia 
imt gatvekarį ant Wood' St. 
ir 5th Avė. ir važiuot iki Li
brary. Ten reikia išlipti ant 
Simon stoties ir tuojau po de
šinei bus matytis pikniko vie
ta.

Gi važiuojant automobiliais, 
reikia važiuot keliu 88 iki Li
brary. Davažiavus Piney Fork 
Road, reikia sukti į tą kelią ir 
tuojau į dešinę matytis piknb 
ko vieta.

Kviečiami visi lietuviai ir 
lietuvaitės dalyvauti.

Rengimo Komisija.

Simla, Indija, liep. 17. — 
Anglų policija nušovė 4 in
dėnus kaip sukilėlius.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4846 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7324 — 6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM REESE
7324—6th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB906 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
the 6220—-5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

MICHAEL CONNOLLY
6220—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NO VICE is hereby given that License No. 
EB10 47 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8425—-5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAFAP DELICATESSEN CORP.
8425 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4550 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7114 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FERDINAND LOHMANN 
Nordic Food Store

7111—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4637 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8006 --5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO LANTI
8006—5th Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB9543 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6806—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM DREYER
6806—5th Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1083I has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8613 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DORA GINSBERG 
8613—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10228 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6015 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS ERFHUN
6015 - 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4263 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
7826 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS and ESTHER SCHWARTZ 
D. B. A. Colonial Dairy

7826—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5397 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the' Alcoholic Beverage Control Law at 
409 - 86th Street, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK ROSE and JOHN HEINSOHN 
409—86th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8817 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7909 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JANE SMITH
7909—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8793 has been issued to the undersigned 
to se.ll beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7203 - 5th Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SYLVIA ENDE 
D-b-a Endc’s Dairy

7203—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8862 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6925 — 6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FREDRICK LEHNERT
6925 — 6th Ave., Brooklyn, N .Y.

------------------------------------------------ -

NOTICE is hereby given that License No. 
GB9873 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7517 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUISEPPE PALIS!
7517 -5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5196 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
3104 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHANIEL COHEN
3104 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
• • •

Lietuvių Įstaiga prie 
Pasaulinių Fėrų AND

&&

Fairview Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

| Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Ii Degtinės, Vynai ir Alus
■I Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra 
91 skersai gatvę nuo Marine budinko,
■ | arti Corona entrance į ferus.

■ I z*" X Fairview Restaurant
■ Į j 110-62 Corona Ave.

■ V CORONA, L. I., N. Y.
JMB ./LiJPWMln[Tim.ii 11, Telephone: Havemeyer 9-9115

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

JOTX

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 skaniausiu 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen* 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls,

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristatau 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas,

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

Jungtinės Valstijos Turi 58 
Proc. Pasaulio Aukso

Geneva, šveic. — Tautų 
Lygos statistika rodo, kad 
Jungtinės Valstijos turi at
sargoje 58 procentus viso 
gatavo aukso pasaulyje; 
Francija turi 12 ir pusę 
proc., Anglija beveik 11 
procentų, Holandija pus
ketvirto proc., Šveicarija 
pustrečio, Belgija du.

(Jau dveji metai atgal 
Sovietai oficialiai paskelbė, 
kad jie per metus pasiga
mina po daugiau kaip 500 
milionų dolerių aukso, ne
skaitant jau gatavo aukso 
Sovietų Valstybės ižde.)

PRANEŠIMAI E KITUR
WORCESTER, MASS.

šeštadienj, liepos 22 d., Olympia 
Parke įvyks šauni „pare, kurią ren
gia LLD Moterų kuopa. Kviečiame 
visus dalyvauti, nes už 25c gausite 
pasimaudyti saulės spinduliuose, j 
vandenyje, skanių užkandžių ir pasi
šokti prie smagios muzikos. — Kom.

(168-169)

HUDSON, MASS.
Piknikas Sušelpimui Klaipėdos Pa

bėgėlių įvyks sekmadienį, 23 d. lie
pos. Portugalų Parke, River St. Ren
gia A. L. Kongreso Skyrius. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės sve
čius dalyvauti šiame piknike. Šo
kiams grieš Petriko Radio Orkestrą 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Svetainė erdvi. Yra ežeras pasimau
dyti. Turėsime skanių valgių ir gė
rimų. — Kviečia Komisija.

(167-169)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus “Laisvės” Pikniko Susirin

kimas; Lietuvos Klausimu ir 
Tarptautiniu Klausimu.

Ateinantį penktadienį, 21 d. lie
pos-July, Liaudies name, šaukiama 
visų darbininkiškų organizacijų,

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

Iš senų padarau 
lūs j r krajavus 
n a u jus jpaveiks- 
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. 
Tol.: Glenmore 5-6191

H--------------------------------------------------0

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
a--------------------------------------- e

LAISVE .

“Laisvės” skaitytojų, dalininkų ir 
simpatikų platus susirinkimas. Čia 
bus svarbių raportų ir reikalų įvai
riais klausimais. Nepasilikit nei vie
nas namieje, būkit ant šio susirin
kimo. Būkite ir medžio mechanikų,

CHRONIŠKOS

LIGOS

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

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spin,duliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

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

J)

Nainy Rakandų Krautuvė
A. WEITZNER

VERTEIVIS

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

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaitės Specialai
Veltiniai divonai geriausios rūšies *

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį speciali pasiūlymą

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090 

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

Vąpor Room, 
Room, Large

Open Day and Night
• r # 

Managed by 

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

VARPO KEPTUVU
RHEA

Special Rates per Week

i?
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

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

pasitarsim apie “Laisvės” pikniko 
stalų perbudavojimą. Turėsime ytin 
svarbių reikalų atlikti. Susirinkimas 
įvyks 8 vai. vak., 735 Fairmount 
Ave. — Veik Kom. Valdyba.

(167-169)

Estate of

BARRY P. SHALINS 
(Slialinskas) ’ 

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.

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

Sun. all day and night

Penktas p uslapis
..... ................. ..s

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS 
(Šaldytuvai Nužemintam Kainom)

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

langinė dėže.
BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, 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 j mūsų 

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

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
x 4-6562

Charles D’Orazio & Son
139 Meeker Ave.
Brooklyn, N. Y.

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

SKELBK1TES “LAISVĖJE

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta’Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
f 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 x Brooklyn, N. Y.

Telefoną* EVergreen 7-1661



Šeštas puslapis LaIsVe Ketvirtad., Liepos 20, 1939

NewYorko*zMzfe?ini(ff
MOTERIMS

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas jvyks šj ketvirtadienį,' 
liepos 20-tą, 8 vai. vakaro, 419 Lo
rimer St. Kviečiame if ne nares. — 
Valdyba. (167-168)

IGNAS SUTKUS
WPA Mokytojų Veikla 
Prieš Woodrum Aktą
Dešimtis tūkstančių New 

Yorko WPA mokytojų trečia
dienį paskelbė “stapičių” pro
testui prieš atleidinėjimą iš 
pašalpinių darbų po 2,000 as
menų per dieną. Mokytojai 
priklauso AP' of L unijoj.

Unija dalykus patvarkė 
taip, kad vaikai, kurie pro
jektuose gauna užkandį, taip
gi suaugusių klasės nenukentė
tų dėl protesto demonstracijų.

IŠ LLD PIRMOS KUOPOS 
SUSIRINKIMO

LaGUARDIĄ APLANKĖ
GLASGOW MAJORAS

Kelrodis “Laisvės” 
Ekskursijon

Jack Dempsey jau pakilęs 
iš po operacijos.

Kombinaciniai Parodos 
Bilietai Išbandymui

Kombinaciniai Pas. Parodos 
bilietai būsią naudojami tik 
šeštadenį ir sekmadienį, išban- ( 
dymui. Ar jie pasiliks toliau, 
priklausysią nuo pasekmių 
bandomomis dienomis. ,

Bilieto kaina $1 suaugu
siam ir 5()c vaikui. Už juos 
gaus įėjimą Parodon, “ham
burger” ar “šuniuko” užkandį 
ir kavą ar kitą tokį gėrimą, 
taipgi įėjimą į 5 koncesijas. 
To viso vertė aprokuojama 
$2.25.

Norintiem visus tuos šaluti
nius vaidmenis (shows) ma
tyt, įvairenybių mėgėjams, 
ypač norintiems skrist iš vie
tos vieton, taipgi turintiems 
laiko visą Parodą matyt, tas 
pagelbės. Tačiau norintiem lė
tai, pasinaudotinai tėmyt pa
rodos eksponatus tie kombi
naciniai bilietai nieko nenupi
gina, nes per dieną ir ekstra 
nemokamus bildingus ir sky
rius net vidutiniai pamatyt ne
galima, tam reikėtų bent sa
vaitės laiko, šalutiniams įvai
rumams nelieka laiko.

Pradės Jamaica Namą 
Projektą

Pirmadienį pradės naikini
mą 75 būdingų, kurie turės 
užleist vietą naujų namų pro
jektui Jamaica, L. I. Numa
toma, kad tik nugriovimas 
duos darbo dviem šimtam vy
rų per ištisą mėnesį.

Daug iš tų namų buvo jau 
taip sugedę, kad nieks nebe
gyveno, langai užkalti, ta
čiau kituose dar gyveno 63 
šeimos. Likusioms pastogę 
gaut rūpinasi N. Y. Miesto 
Butų Autoritetas, kurio te
nykštė raštinė randasi 107-02 
159th St. 

' I
Vieton tų laužų, statys mo

derniškus, trijų ir keturių 
aukštų apartmentus. Jie už
ims penktadalį tos žemės. Ke
turi penktadaliai likusios že
mės bus paversta vaikams žai- 
slavietėmis ir daržams gyven
tojams, taipgi bus patalpos 
socialei, švietimosi ir pasilink
sminimo veiklai. Jom naudosis 
kaip projekto, taip apylinkių 
gyventojai.

Apie poros blokų dydžio 
žaislavietė bus prie Liaudies 
Mokyklos 48-tos. Kita didelė 
žaislavietė, Liberty Park, yra 
prie 172nd, 173rd Sts. ir Li
berty Avė.

Projektas lėšuos apie pus
trečio miliono. Duos butus 448 
šeimom arba 1,792 gyvento
jams. Randasi į pietus nuo 
South Rd. iki 109th Avė. tarp 
159th ir 158th Sts. ir apylin
kėj. Vieta daugiausia- apgy 
venta negrais.

Įvykęs pereitą ketvirtadienį 
susirinkimas buvo labai gyvas 
ir padarė daug naudingų tari
mu. c

Antro Apskričio bilietų kny
gelių 1-ma *kuopa pardavė už 
$15. Iš tarptautinio pikniko, 
įvykusio Klaščiaus darže, kuo
pa gavo pelno $8. Lietuvių 
Moterų Seimui aukavo $2 ir 
išrinko delegates.

D. M. šolomskas, Centro se
kretorius, raportavo, kad nau
ja knyga apie Lietuvos rašy
tojus tuoj bus gatava. Kurie 
nariai nori knygos su drūtais 
apdarais, tie turės dar primo
kėti po 25c.

Sekančiame susirinkime bus 
nominuojama Centro Komite
tas. Nominacijos blankus ran
dasi pJs sekretorių, todėl na
riai dalyvaukite visi.

Susirinkimas priėmė 4 rezo
liucijas: 1) Reikalabti paliuo- 
suoti Lietuvos priešfašistinius 
kalinius; 2) Paliuosuoti 17 
amerikiečių, Frank Ryan ir 
83 vokiečius-aųstrus iš Ispa
nijos Franco koncentracijos 
stovyklų; 3) Už palaikymą 
WPA viešųjų darbų; 4) Prieš 
budavojimą Amerikoj koncen
tracijos stovyklų-.

Pirmos Kp. Koresp.

Kongresmanas Pavėla
vo, ir Paskubino

Brooklyn© komunistų kandi
datas į Miesto Tarybos narius 
Peter V. Cacchione savo re- 
guliarėj kolumnoj trečiadienio 
“Daily Workeryje” nurodo, 
kad kongresmanas Pfeifer iš 
3-čio Kongresinio distrikto ga
na stipriai suriko spaudoj 
prieš miesto administraciją, 
dėl smarvės iš Newton Creek, 
bet su tuo riksmu jis pavėlavo 
ir paskubino. Kaip tai gali
ma? sakysite.

Dalykai dėjosi taip. Jis pa
vėlavo dėlto, kad Greenpoin- 
tės Piliečių Taryba, dirbdama 
sutartyje su majoru LaGuar
dia, kai ką jau atliko dėl tos 
smarvės prašalinimo. Jų ir 
sveikatos komisionieriaus veik
la teismo keliais priversta' žu
vų ir riebalų fabrikai apvalyt 
savo kiemus. Jie paskubino ir 
išmatoms naikint stoties staty
bą nuo originalio plano ją* 
baigt 1941 metais iki baigimo 
dar šį mėnesį. Jie parėmė su
manymą išvalyt upelį ir to pa
sekmėj Brooklyno prezidentas 
Ingersoll paskelbė varžytines 
valymo kontraktui išduot.

Paskubino ponas Pfeifer 
dėlto, kad suriko pirma, neap
lankęs Greenpointės, visai ne
žinodamas, nepažindamas sa
vo atstovaujamų žmonių gyve
nimo sąlygų nei ten reikalin
gų permainų neigi įvykusių jų 
bei vykdomų permainų.

Cacchione sako, kad jis ne
mano, jog atstovas būtinai jau 
turėtų gyventi pačiame atsto
vaujamo distrikto viduryje, ta
čiau jis turi nors aplamai ži
noti gyventoj.ų reikalus ir apie 
juos atsiliepti laiku, o ne poli
tiškais sumetimais pradėti 
triukšmauti tada, kada darbą 
jau atliko kiti.

Pas majorą LaGuardią atsi
lankė Glasgowo, Škotijoj, ma
joras Patrick J. Dollan. La
Guardia jį oficialiai sutiko 
vasarinėj Miesto Salėj Pasau
lio Parodoj. Jam pasiūlyta 
naudotis majoro raštine visu 
jo čionai buvimo laiku, taipgi 
apžiūrėt visus miesto valdžios 
skyrius.

Dollan, oficialiai žinomąs 
kaipo Lord Provost, laikomas 
Škotijos LaGuardia. Jis pir
mas iš Anglijos salų viršinin
kų pakėlė balsą prieš Municho 
pardavystę.

Ruduo Vedęs Pavasarį 
Turėjo Slapstytis

Turįs 60 metų amžiaus ir 
stubą, Carmelo Locapira, 152 
Thompson St., N. Y., vedė sa
vo dženitoriaus mergaitę, 16- 
kos metų. Viskas buvo many
ta atlikt patylom, bet kur čia 
nuo kaimynų paslėpsi. Jis 
manė tik pats vienas žinąs sal
džią paslaptį. Pereitą sekma
dienį nuotaką pasiuntęs su tė
vais bažnyčion pirmą, pats nu
ėjo paskui. Bet ten jį sutiko 
minia kaimynų ir būtų savo 
nutakos nei altoriaus nepa
siekęs, jei ne policija, kuri jį 
apsaugojo, po ceremonijų pra
leido namo ir į miegkambarius1 
viršutiniam aukšte.

.Naujavedžio vargai su tuo 
nesibaigė. Policijai apleidus, 
būrys vėl susirinko po langu 
dainuoti ne labai malonias 
“serenadas.“ Triukšmas didė
jo ir suerzinta-s Locapira pir
madienį pasišaukė policiją. 
Kaž kas akmeniu išmušė lan
gą, kiti ujo. Tai taip italais 
apgyventa Greenwich Village 
sekcija sutiko senyvo našlio 
vedybas su mokyklos mergai
te:' Abejotina, ar galės išsi
laikyti taip prasidėjęs roman
sas ?

Gatvėj Rado Sužeistą Moterį
Betty Shade, 39 m., Long 

Island City, rasta’ ant 46th 
Avė. be sąmonės. Nuvežus 
Bellevue ligoninėj, surasta 
kenčiant nuo trūkusio galvos 
kaušo ir girtumo pasekmių. 
Manoma, kad ji išmesta ar iš
šokus iš einančios mašinos.

I

Detektyvai laukė atsipeikė
siant, kad iškvosti.

Apie tuo pat laiku policijai 
pranešta, kad prie Strickland 
ir Mill Avės., Brooklyn, jauna 
mergina iššoko iš einančio au
to. Nuvežta Kings County li
goninėn. Ji sakė važiavus su 
Daniel Johnson, 1179 E. 94th 
St. Iš mašinos šokus gelbėtis 
nuo jo sauvalės. Jis pats pa
šaukė policiją Ir buvo sulaiky
tas be kaucijos iki kvotimui.

Lankėsi “Laisvėje”
Antradienį, lankėsi “L.” į- 

staigoj Albinas Granickas, iš 
Worcester, Mass. Apžiūrėjo 
“L.“ įstaigą, mašinas ir apleis
damas paaukojo $2. Pirm ne
gu išvyks namon, aplankys 
Pasaulinę Parodą.

L.

Ch. Lotz sulaikytas Pas. 
Parodoj su rankom stumiamu 
tropyčių, kuriame rado vogtos 
degtinės ir net 386 visokius 
daiktelius ir mažniekius, su
vogtas Parodoj.

Paiken, turtingas Anglijos 
brangių dailiadarbįų pirklys, 
teisme sakė nemokąs u ž 
apartmentą, N. Y., rendos dėl
to, kad skersai jo apartmen
tą gyvenąs Culbertson, žymu
sis bridge lošio ekspertas, ten 
vaikščiojąs nuogas. Visgi teis 
mas liepė rendą mokėt.

Mrs. E. Swetman, iš Jack 
son Height, prigėrė Mahopac 
Ežere išvirtus iš laivelio. Mo: 
kinys vairuotojas Ager, šokęs 
ją gelbėt, ir-gi prigėrė. Ji ten 
atostogavo.

Kafeterijų darb. lokalas 302 
atnaujino sutartį su EXchange 
Buffet Corp. Devyniem šimtam 
darb. gauta pakėlimas algų 
$18,000 per metus.

PARDAVIMAI
Parsiduoda valgomų daiktų ir na

mą reikmenų krautuvė 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)

Važiuosime Central Rail
road of New Jersey traukiniu. 
Stotis New Yorke randasi prie 
Liberty ir West Sts. Iš čia im
sim pervažą (Ferry) skersai 
Hudson 
traukinį 
Nolan’s 
patcong

Iš New Yorko ir Brooklyno 
galima važiuot BMT, 
Independent linijomis, 
tuos traukinius, 
New Yorke bile 
stočių : Cortland, 
Chambers Sts. Iš 
čiausia eit, anos 
minėtom gatvėm
kur didesni numeriai iki priei
si! West St., o ten jau matosi 
stotis.

Upę, o už upės rasim 
ir juo važiuosim iki 

Point Parko prie Ho- 
Ežero.

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

tl ir 
Imkit 

kurie stoja 
kurioj iš į šių 

Fulton ' ar 
Cortland ar- 
toliau. Eikit 
ton pusėn,

Nepavėluokit

Išvažiuos nuo Liberty St., 
N. T., 8:45 ryto dienos švie
sos taupinimo ląįku, liepos 
23-čią. Pavėlavusių nelauks.

Sudegė šv. širdies parapiji
nė mokykla prie Adelphi St., 
už pusės bloko nuo Navy 
Yard. Pavojingai nukentėjo 
gaisragesys Halloran.

Viešbučiai Numažino
Kambarių Kainas

Yorke 80 vieš-
tame skaičiuje ir

New 
bučių, 
tūli iš pačių didžiųjų: New 
Yorker, Paramount, Pennsyl
vania, paskelbė numažinimą 
kainų, kad patraukt daugiau 
Parodos lankytojų iš kitų 
miestų. Nupiginimas galiosiąs 
per visą Parodos sezoną.

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL 

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIU ATLETU
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą irį Atlankykiteį LIETUVIŲ ATLETŲii KLIUBĄ

ll 168 Marcy Ave.
Il Brooklyn, N.Y.■ I -rt***T Tej
■ I \ Ev. 4-8041
■ I / \VALGIAI IR
H I ft I GĖRIMAI

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite Lietuvių 

Amerikos Piliečių Kliubą
Atlankykite
NEW YORK 

WORLD’S 
FAIR

Kliube gaW 
.\ e tikros

Ue t uviskos 
degtinį 
valgiu k gė

rimų

ore ami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro- 
susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į

Lietuvių Centrą *
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

JURGIS KARPUS
Kliubo Gaspadorius

TELEFONAS 
EVergreen 4-9672

LWO/) ry-Q.

IŠTAIGA tarnaujanti 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI
su DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM 
SAVAS PA5 5/į.V/^

CALI 
fort

Naujoje Gražioje Vietoje 
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST. 
rj Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
E3 perkėlė savo taverną į naują vietą

U Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

1(7^2-."°) alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

Rj REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvy ir Žieminių 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 ar

Overkautai vertės $20.00, dabar.. .

Overkautai vertės $22.50, dabar.. $16.50
$18.50Overkautai vertės $24.50, dabar..

Dabar Eina Išpardavimas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

Siūtai ar

SKELBKITCS "LAISVĖJE”

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

JJp Savininkas
JI Muzika ir Floor Show kiekvieną

5 ' penktadienį ir šeštadienį
' Degtines, Konjakai, Vynai,

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

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, pater^yįĮnas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kalną.

FRANK DOMKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name 
•ž* 4* 4*

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 
4* ♦ 4*

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




