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Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“L a i s vės” paramaL 
Jie yra didelė atrąma 
šiam lietuviškos Bau* 
dies dienraščiui.

Albumas “New Yorko Pa
saulio Paroda 1939-1940” jau 
gatavas. Tai didelio formato, N(). 183 LAISVĖS ANTRATdefonl2J: staįgME3878STKEET Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Rllgpj. (August) 7, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI
56 puslapių iliustruota, gra
žiai pagaminta knyga. Joje 
skaitytojas ir stebėtojas susi
pažins su Pasaulio Paroda 
net ir joje nebuvęs. O tie, 
ką mano Parodą atlankyti, 
taipgi būtinai turi šią knygą 
įsigyti, nes tai yra vadas, aiš
kintojas. Turėdamas ją, ste
bėtojas kur kas geriau įvertins 
matytus Parodoje vaizdus.

“Laisvė” bus pirmutinis ir 
turbūt vienintelis Amerikos 
lietuvių laikraštis tokį albumą 
išleidęs.

Kaina tik 25c.

Bet ne tik sau kiekvienas 
skaitytojas turėtų šią knygą 
įsigyti. Jis arba ji turėtų 
“New Yorko Pasaulio Parodą 
1939-1940” pasiųsti ir Lietu
von savo giminėms bei prie- 
teliams. šis nebrangus bet la
bai žingeidus Albumas bus 
nepaprasta dovana, nepapras
tas informacijų šaltinis Lietu
vos žmonėms.

Padarykit tatai tuojau, ne
vilkinant !

Aš pats žadu pasiųsti Lie
tuvon net keletą egzemplio
rių.

“Naujienų” redaktorius už- 
siipanė jieškoti melagių, bet 
nežino kur. Pamiršdamas, 
kad tokiu žmonių yra ant 
kampo 18-tos ir So. Halsted 
St.. Čikagoje, jis pareiškia: 
“Mizara tapo sugautas beme
luojant ir nebegali išsisukti.”

Kur ir kain Mizara “tapo 
sugautas bemeluojant”?

“Nauiienu” red aktorius 
bando įrodvti, būk tame, kad 
Mizara sakė, jog Grigaič’o bi
čiulis Ginsbergas (nesakysiu 
“Šmelka.” nes Grigaitis tatai 
paskaitvs “juodašimtišku an- 
ti-semitizmu”> nėra generolas 
Krivitskis, o tik nanrastas šar- 
latanėlis, pasivadinęs genero
lu.

Bet iuk tatai žino visas pa
saulis, kuris to nori žinoti. Tai 
kokiu čia būdu dabar Grigai
tis sugavo Mizara bemeluo
jant?

O jei “Naujienų” redakto
riui iš tikruiu rūpėtu pamaty
ti melagis, tai ii» turėtų pasi
žiūrėti į veidrodį.

“Naujienose” iš liepos 31 d., 
š. m., P. Grigaitis rašo, būk 
LDS organo “Tiesos” redakci
ja “suklastojo dokumentą” — 
“Creed of American Youth,” 
priimtą pastarajame Ameri
kos Jaunimo Kongrese. Girdi, 
“Tiesa”, talpindama “Creed”, 
išmetusi tąją dokumento da
lį, kuri sako, kur Kongresas 
pasisakė esąs priešingas “vi
sų formų diktatūroms, nežiū
rint ar jos būtų komunistų, 
fašistų, nacių ar bet kurios 
rūšies.”

Atvirai pasakysiu, kad ši
tokį primetimą “Tiesos” re
dakcijai darydamas, P. Gri
gaitis ne tik meluoja, bet ir 
klastuoja.

“Tiesos” redakcija išspaus
dino dokumentą “Creed” išti
sai taip, kaip jis buvo Jauni
mo Kongrese priimtas.

Matyt, “Naujienų” redak
torius laikosi tokios pažiūros: 
meluok, klastuok, šmeišk ki
tus, o kad nuo savęs kitų žmo
nių dėmesį nukreipti, tai 
juos apšauk melagiais.

Ar gi jau ne laikas tokią 
“taktiką” vyti iš Amerikos 
lietuvių spaudos?

Su tokia taktika, gerbiamas 
redaktoriau, ne toli tevažiuo
si.

LAIKRAŠTININKAI 
KOVOJA UŽ NAU

JĄJA DALYBĄ
San Francisco, Calif. — 

Pasibaigė suvažiavimas 
Amerikos L a i k r aštininkų 
Gildijos, perrinkdamas vir
šininkus.—Gildija yra CIO 
unija laikraščių redakcinių 
rašytojų, reporterių ir kt. 
“Laisvės” redakcijos nariai 
taip pat priklauso šiai uni
jai.

Gildijos pirmininku jau 
šeštai tarnybai išrinktas 
vienbalsiai Heywood Broun, 
garsus “koliumnistas” ra
šytojas New Yorko “World- 
Telegramo.” Kasdieniniai jo 
straipsniukai yra spaudina- 
mi ir poroje šimtų kitų 
Amerikos laikraščiu, c

Gildijos vice-pirmininku
išrinktas Milton Kaufman, 
sekretorium-iždininku Vic
tor Pashe.
Tikrai Demokratiniai Pa

žangus Suvažiavimas
Šis laikraštininkų suva

žiavimas atsiuntė gėlių To
mui Mooney, garsiam kovo
tojui - kankiniui už darbi
ninkų reikalus. Mooney da
bar sunkiai serga ir guli St. 
Lukes ligoninėje.

Suvažiavimas p a s i u n tė 
gubernatoriui Olsonui pra
šymą paliuosuot Mooney’o 
draugą W. K. Billingsą iš 
kalėjimo.

L a ikraštininkai suvažia
vimo delegatai vienbalsiai 
išreiškė pritarimą Harriui 
Bridges’ui, CIO unijų vadui 
vakariniame Amerikos pa
kraštyje; užgyrė Bridges’o 
“ištikimą veikimą kovoje 
už demokratiją ir už teises 
darbininkų unijų.”

Kiek pirmiau šie laikraš
tininkai parėmė visus svar
biuosius Naujosios Dalybos 
tikslus ir siekimus, ir atsi
kreipė i Rooseveltą su šir
dingu raginimu, kad jis 
kandidatuotų į Jungtinių 
Valstijų prezidentus trečiai 
tarnybai.

Laikraštininkų G i Idijos 
suvažiavimas nutarė, kad 
visi jos skyriai - lokalai tu
ri darbuotis per “beparty- 
viškas” organizacijas įvai
riose vietose, idant būtų į 
valdžios vi etas išrinkti 
Naujosios Dalybos rėmėjai.

Juozas Kenstavičius, gar
saus Čikagos LKM choro va
das, lankėsi Brooklyne ir 
“Laivėje”. Jis mano, brookly- 
niečiai turėti^ parsikviesti 
LKM chorą dar šiemet ir jis 
čia suvaidintų operetę “Stu
dentas Princas.”

Kiek aš girdėjau, tai savo 
vaidinimu Čikagoje ir Detroi
te tasai Choras tiesiog stebūk- 
lūs padarė, — labai puikiai 
suvaidino.

Deja, abejoju, ar šiemet 
brooklyniečiai galėtų kanklie- 
čius pasikviesti. Ar nebūtų 
geriau, jei kokią nors opere
tę Kanklių Choras suvaidin
tų Brooklyne sekamą vasarą, 
per Antrąją Lietuvių Dieną 
Pasaulio Parodoj ?

New Yorko majoras LaGuardia prisaikdina pirmą negrę moterį, Jane M. Bolin, 
kaipo šeimyniškiems santykiams tvarkyti teisėją; greta josios vyras.

Japonijos Orlaivis 
Bombardavo Jungti
nių Valst. Submarine
Washington. —- Kai Ame

rikos sūbmarinas “S-37” 
plaukė Yangtze upe Chini- 
joj paimt sergantį ameri
kietį jūrininką nuo “Sing- 
ton” laivo ir perkelt tą jū
rininką į ligoninę, tai Ja
ponijos lėktuvas užpuolė 
b o m b a r d u ot submarina. 
Viena lėktuvo bomba nukri
to tik už 100 jardų nuo sub
marine ir smarkiai sukrėtė 
jį-

Taip japonai padarė per
nai rudenį, bet Amerikos 

' valdžia tik užprotestavo ir 
iki pat šiol slėpė tą užpuo
limą.

Užpuolimas ant Ameri
kos submarine buvo pada
rytas tik už keleto mėne
sių po to, kai Japonijos or
laiviai nuskandino ginkluo
tą Amerikos laivą “Panay.” 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė matė, kad jos piliečiai 
būtų sujudę ir reikalavę 
karo veiksmų prieš Japoni
ją. O Amerikos valdžia to 
vengė; todėl ir slėpė japo
nų padarytą užpuolimą ant 
šios šalies submarino.

Šią žinią tik dabar pas
kelbė leitenantas R. R. 
Ransom, to submarino ko- 
mandierius, sugrįžęs iš Chi- 
nijos vandenų į Ameriką. 
Jis sako, kad submarinas 
plaukė viršum vandens su 
aiškiomis šviesomis ir Ame
rikos vėliava. Apie subma
rino plaukimą Yangtze upe 
buvo iš anksto pranešta ja
ponų vyriausybei; bet japo
nai vis tiek jį bombardavo 
iš oro.

Somerset, Pa. — 20 tonų 
akmuo, krisdamas iš vir
šaus kasamo tunelio Laurel 
Hill’e, užmušė keturis dar
bininkus.

ORAS
Šį pirmadienį dalinai ap

siniaukę.

Užsidarė Kongreso Sesija, 
Kirtus Smūgį Bedarbiam

Washington. — šeštadie
nį vakare užsidarė 76-ta 
sesija Jungtinių Valstijų 
kongreso. Rej)ublikonai ir 
dešinieji demokratai kong- 
resmanai ir senatoriai, su
sibūrę prieš Roosevelto pro
gramą šioj sesijoj faktinai 
panaikino didžiuosius WP 
A šalpos darbus, atmetė 
Roosevelto reikalavimą sko
lint iš valdžios iždo $3,- 
800,000,000 naudingiems 
privačiams darbams ir na
mų statybai, ir tuo būdu 
paliko bedarbiais milionus 
darbininkų, kurie būtų ga
vę darbų, jei kongresas bū
tų priėmęs prezidento Roo
sevelto planus.

Valdiška Darbo Komisi
ja Uždraudė Šnipus

Auto. Fabrikuose
Washington.—Šalies Dar

bo Komisija įsakė General 
Motors automobilių korpo
racijai pašalint iš fabrikų 
šnipus ir nekliudyt darbi
ninkam dėtis į tokias uni
jas, kokių darbininkai nori.

Ta valdiška komisija taip 
pat liepė General Motors 
bosam panaikint kompaniš- 
ką, šnipišką unijėlę Delco- 
Remy fabrike Anderson 
mieste, Indianoj.

Bus padvigubintas Pana
mos Kanalo Saugumas

Washington.— Jungtinių 
Valstijų kongresas paskyrė 
227 milionus dolerių padvi
gubint saugumą Panamos 
Kanalo. Už tuos pinigus 
bus įtaisyta antrieji šliuzai 
(locks). Jeigu, karo atsiti
kime, priešas oro bombomis 
sugadintų vienus šliuzus, 
tad galima būtų su pagelba 
antrųjų šliuzų plukdyt ka
ro laivus tuom kanalu iš 
vieno vandenyno į antrą.

Amerikos Valdžia Ty
rinės Užpuolikus 
Colo. Streikieriu

Denver, Colo. — Jungti
nių Valstijų apskrities pro
kuroras T. J. Morrissey pa
reiškė, kad šalies valdžia 
tyrinės kruvinąjį užpuoli
mą, kur fašistukai - vigilan
tes šaudė ramius beginklius 
streikierius. Šie streikieriai 
pikietavo statomąjį didelį 
Green Mountain tvenkinį, 
kuris budavojamas lėšomis 
šalies valdžios. Bet darbas 
yra pavestas privačiai War
ner Statybos kompanijai, o 
jinai be atodairos laužo val
džios patvarkymus kas lie
čia būtinas darbininkam 
algas ir kitas darbo sąly
gas.

Kada keli šimtai darbi
ninkų dėl to sustreikavo, tai 
bosai subūrė šimtus gengs- 
terių - vigilančių, kurie tad 
iš visų pusių ūmai užklupo 
šaudyt streiko pikietinin- 
kus, ir septynis darbininkus 
pašovė, vieną pavojingai. 
Nė vienas darbininkas ne
turėjo jokio šaunamojo gin
klo, kaip patvirtina ir gu
bernatoriaus atsiųsta mili
cija, kuri iškrėtė visus 
streikierius.

Bet milicija surado šim
tus šautuvų pas fašistukus 
užpuolikus vigilantes ir at
ėmė iš jų tuos ginklus.

Milicijos generolas Ri
chardson, tačiau, pareiškė, 
kad milicininkai pasiliks 
streiko vietoje dar kokį 
mėnesį ir “apsaugos tuos, 
kurie norės eit dirbt” 
(streiklaužius).

Brooklyn, N. Y. — Pasi
slėpę atplaukė tavoriniame 
laive “Ayuroca” dešimt vy
rų iš Brazilijos. Bet kai lai
vas buvo valomas nuodin
gais dūmais nuo brudo, tie 
slapukai pradėjo belst, 
šaukdamiesi pagelbos. Jie 
tapo suimti ir bus depor
tuoti atgal į Braziliją.

AMERIKOS SENATORIAI ATMETA 
ŽMONIŲ REIKALAVIMUS TAISYT 

WPA ŠALPOS DARBŲ ĮSTATĄ
Garažo Eksplozijoj žuvo 

Keturi Broliai
Long Island City, N. Y.- 

Užsidegus ir eksplodavus 
išlietam ant grindų gazoli
nui garaže, žuvo keturi 
broliai Melillo ir tapo pavo
jingai sužeisti du kiti as
menys.

CIO Automobilių Unija 
Laimėjo Streiką

Detroit, Mich. — General 
Motors automobilių korpo
racija pasirašė sutartį su 
CIO Jungtine Automobilių 
Darbininkų Unija; tuomi ir 
užsibaigė auto. įrankių dar
bininkų streikas prieš dvy
liką korporacijos fabrikų. 
Streikieriai 5,500 balsų 
prieš 50 užgyrė sutartį.

Pagal šią sutartį, bus pri
dėta algos tūkstančiams 
darbininkų ir keturiasde
šimt dviejose General Mo
tors dirbtuvėse jau pripa
žinta CIO unija kaip vie
nintelė darbininkų atstovė.

CIO unijos vadai sako, 
kad ši sutartis “užmuša” 
Darbo Federacijos ir Ho- 
merio Martino mėginimus 
sukurt atskiras amatines 
unijėles automobilių fabri
kuose prieš CIO.

Sutartyje CIO unija pa
sižada stengtis per derybas 
su General Motors korpora
cija spręst kylančius ginčus 
ir tik tada skelbt streiką, 
jeigu nėra galimybės susi
tart.

Korporacija sutiko mo
kėt dveja tiek už darbo va
landas per sekmadienius ir 
šešis įstatymiškus šventa
dienius ir pusantro sykio 
tiek už darbo valandas šeš
tadieniais.

Korporacija mokės už 2 
valandas darbininkam kiek
vieną dieną, kada jie pa
šaukiami į darbą, bet ne
gauna dirbt.

Korporacija pripažino 
CIO unijai teisę įmušt savo 
unijinį ženklelį į CIO uni- 
jistų pagaminamus įran
kius.

Išlaisvintas “Daily Worker” 
Redaktorius

Brooklyn, N. Y. — Už 
$5,600 užstatą (“belą”) ta
po paliuosuotas “Daily 
Workerio” redaktorius Cla
rence Hathaway. Jis buvo 
įkalintas todėl, kad “Daily 
Worker” nesumokėjo $2,- 
672 baudos tūlai Edithai 
Liggettienei neva už “ap
šmeižimą.” Jinai buvo su
gundyta trockistų traukt 
“Daily Workerio” redakto
rių į teismą dėl to, kad šis 
laikraštis rašė, kad jos vy
ras buvo užmušęs Minnea- 
polyje per sąmokslą kai ku
rių politikierių.

Dabar teismas uždraudė

Washington. — Republi- 
konai ir dešinieji vice-pre- 
zidento Garnerio “demo
kratai” senatoriai, veikda-, 
mi išvien, sudarė daugumą 
balsų ir atmetė milionų dar
bo žmonių reikalavimus, 
šaukiančius taisyt Wood- 
rumo bilių - įstatą, liečiantį 
WPA šalpos darbus bedar
biams.

Buvo ‘ reikalaujama su
grąžint vidutines unijines 
algas WPA darbininkam 
ir nemest iš WPA darbų 
bedarbius, kurie dirbo pus
antrų metų ar ilgiau tuose 
darbuose.

Idant pakeist Woodrumo 
bilių tais punktais, reikėjo 
dviejų trečdalių balsų, pa
gal senatines taisykles. 40 
senatorių prieš 31 balsavo 
už tokius pakeitimus, bet 
nesudarė dviejų trečdalių 
balsų. Tuo būdu ir paėmė 
viršų bedarbių priešai, ne 
iš esmės, o tik mechaniš
kai. Taigi 650 tūkstančių 
WPA pašalpinių darbinin
kų bus bent “laikinai” pa
šalinti iš WPA darbų vien 
todėl, kad jie ten išdirbo po 
18 mėnesių ar daugiau.

Panaujinta Amerikos Pre
kybos Sutartis su Sovietais

Washington. — Amerikos 
valdžia panaujino prekybos 
sutartį su Sovietais vie
niems metams. Prekyba bus 
vedama lengviausi omis 
muitinėmis sąlygomis, 
“draugiškiausiai.”

Sovietai sutinka per 12 
mėnesių pirkt ne mažiau 
kaip $40,000,000 vertės dir
binių iš Amerikos.

Jungtinių Valstijų val
džia nustatė, kad Sovietai 
per metus neįvežtų į Ame
riką daugiau kaip 400 tūks
tančių tonų savo anglies. 
Sovietai sutiko su tuom ap
ribojimu.

Niekur pasaulyje nėra 
tokios švarios ir kaitrios 
anglies, kaip sovietinėje Do
no srityje. Vien Rockefeller 
Centras - Radio City, New * 
Yorke, per metus sunaudo
ja tuzinus tūkstančių tonų 
tos Sovietų anglies. Nes ji
nai duoda daugiausia karš
čio ir mažiausia dūmų.

Įvairios amerikinės plie
no kompanijos vartoja so
vietinę anglį, gamindamos 
aukštosios rūšies plieną. 
Jos norėtų daugiau Sovietų 
anglies.

“D. W.” redaktoriui Hatha
way per 6 mėnesius išva
žiuot iš Brooklyno, o “D. 
W.” yra leidžiamas New 
Yorke. Taigi Hathaway tu
rės siųst savo raštus ir nu
rodymus tam laikraščiui 
per pasiuntinius bei per te
lefoną.
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ir karo reikmenų iš Amerikos. Bet vis 
tiek Chinijos armija stiprėja ir galingą
ja. Jos užnugary j pravedami nauji plen
tai, budavojami karo reikmenis gaminti 
fabrikai. Taip Chinija ruošiasi prie tre
čio ir paskutinio laikotarpio.

Trečias laikotarpis bus pagal drg. Mao 
Tse-Tung, tai tas, kada Chinijos armija 
pereis prie generalio užpuolimo, išvarys 
Japonijos armiją laukan, kad kartą ir 
ant visados išsigelbėjus nuo japonų sa
murajų priespaudos.

Jeigu Jungt. Valstijos greičiau pa
skelbs prieš Japoniją embargo, tai tuo 
daug pagelbės Chinijai, suniažins krau
jo praliejimą, sumažins tos milžiniškos 
tautos vargus ir kančias.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Čechoslovakijos Ginklai
Hitleris, užimdamas Čechoslovakiją, 

labai sutvirtėjo karo srity j. Jam teko 
daug ginklų, amunicijos, tankų, apie 1,- 
600 karo orlaivių. Jam teko galinga 
Čechoslovakijos karo industrija ir tame 
skaičiuje Skoda kanuolių, tankų, kulka- 
svaidžių ir kitų ginklų gaminimo milži
niški fabrikai. Vokietijos naziai paleido 
tuos fabrikus darban dieną ir naktį.

Jau dabar iš Francijos pasienio pra
neša, kad vokiečių armija pratimuose 
apginkluota didelėmis Skodos kanuolė- 
mis. Hitleris jau senai yra pareiškęs: 
“Franci j a—Vokietijos priešas.” Ta pati 
Francija išvien su Anglija Muniche iš
davė Čechoslovakiją ir tuo padėjo na- 
ziams daugiau apsiginkluoti. Tie gin
klai, kurie dėka Anglijos ir Francijos 
valdžių išdavystei pateko Hitleriui, bus 
naudojami prieš francūzus ir anglus. 
Štai prie ko atvedė Chamberlaino ir Da- 
ladiero kreiva ir išdavikiška politika.

Platina “Spaudą
Karpiaus leidžiama “Dirva” neseniai 

savo skaitytojams pranešė linksmą žinią, 
kad to laikraščio redakcijoje Clevelande 
vėl galima gauti nusipirkt Karalienės 
Mikaldos Pranašystės, kuriose labai 
daug esą galima pasisemt žinių. Mes 
patartume tautininkams išleisti naują 
sapnininko laidą, tada visos paslaptys 
bus aiškios kaip ant delno. O kad skai
tytojai Mikaldos Pranašysčių su sapni
ninku daugiau išpirktų, pavadinkite tą 
literatūrą tautine spauda ir viskas bus 
tvarkoj.

Hitlerio Silpnumas
Ant trijų mylių ilgio fronto Hitlerio 

“neįveikiami fortai’’ vakaruose, Reino 
upės pakraštyj, ties Francijos Stras
bourg ir Lauterbourg tvirtumomis, už- 
plauti vandens. Per tris dienas lijo lie
tus. Reino upė išsiveržė iš kraštų ir už- 
plovė nazių požeminius fortus. Tuo kar
tu ten ėjo dideli kariniai pratimai. Van
duo išgrūdo nazių armiją iš pirmos ir 
antros fortų eilės. Fortai buvo nuo 600 
iki 1,000 pėdų atstume nuo upės.

Nazių slaptoji policija areštavo virš 
30 inžinierių ir fortų būdavo tojų kal
tinant, kad jie tiksliai neatliko tinka
mai darbo. Ypatingai naziai siunta to
dėl, kad tas jau antru kartu atsitinka 
bėgyje šešių mėnesių laiko.

Vokietijos naziai išbudavojo galingus 
požeminius fortus išilgai Francijos sie
ną. Jie planuoja ant jų laikyti Franci
jos armiją tuo kartu, kada per Šveica
riją arba Belgiją naziai veršis į Franci- 
ją. Bet šie vandens išsiliejimai parodo,- 
kad nėra neįveikiamos tos nazių tvirtu
mos. Karo laiku francūzai galėtų pra
mušti Reino upės kraštus ir paleisti 
vandenį ant nazių tvirtumų. Francūzai 
iš antros upės pusės turi taip pat galin
gas tvirtumas, bet jos yra toliau nuo 
vagos ir nei karto toki dalykai nepasi
taikė.

LAISVI

Grupe Piety Amerikos respublikų mergaičių, atvykusių j Jungtines Valstijas. 
Jos įteikė prezidentui Rooseveltui Simono Bolivaro (Pietų Amerikos didvyrio 
kovotojo) nedidelę statulų, kaipo ženklą tarpe Jungtinių Valstijų ir Lotynų 

Amerikos solidarybės.

Lietuvos Kooperacija Ir 
Verslininkai

bent šiokį tokį balsą lupa
miems, taigi, palyginus su 
verslininkais, ta pusiau^ko- 
operacinė įmonė yra dau
giau verta. Nežinia, a r 
Krikščiūnas pats yra vers
lininkas, kaip kad Šleževi
čius, bet verslininkų jis ne
palaiko, tai neabejotina.
Du Broliai Ilgovskiai ir Dvi
Seserys Chodokovskos...
Lig šiol nedidelėj saujelėj < 

tautininkų buvo sukoncen- * > 
truota visa ekonominė ir fi
nansinė šalies galia. O tarp 
tautininkų pirmas balsas 
priklausė Smetonai. Na, 
aišku, ir Smetonienei. 
Stambiems rangovams, ka
pitalistams niekados kelias 
nebuvo uždarytas į prezi
dentūrą. Ar savas versli
ninkas, ar žydas verslinin
kas, — vistiek: pinigai nei
kvepia, nei dvokia. Didelio 
Žemaičių plento statyba bu
vo atiduota broliams Ilgovs- 
kiams todėl, kad br. Ilgovs
kiai žinojo, kaip nutiesti 
kelią į...Smetonos rūmus.

Nesiseka Japonams
Kada Japonijos imperialistai su pasi

didžiavimu užpuolė Ghiniją, tai jau tada 
Chinijos Komunistų Partijos vadas, bu
vęs Sovietų Chinijos valdžios pirminin
kas drg. Mao Tse-Tung sakė, kad karas 
turės tris laikotarpius.

Pirmas laikotarpis — chinai trauksis, 
nes Japonijos galinga karo mašina pra
džioj bus stipri. Taip ir buvo. Chinijos 
armija užduodama priešui smūgius trau
kėsi, paliko nemažą savo krašto plotą, 
bet pati išsigelbėjo, geriau susiorgani
zavo, sustiprėjo.

Antras laikotarpis, sakė, bus, tai daug 
maž lygių jėgų, kada tai japonai per
eis, prie • užpuolimo, tai chinai—mušis 
daug maž tose pat vietose. Dabar mes 
turime ir antrą Chinijos-Japonijos karo 
laikotarpį, kada jau veik metai laiko ei
na mūšiai tose pat vietose. Kartais japo
nai pasivaro pirmyn, kartais chinai per
eina į užpuolimą ir japonus grūda at- 

/ gal. Liepos antroje dalyje įvyko net 350 
susikirtimų tarpe chinų ir japonų. Japo
nai puolė chinus Honan provincijoj, iš
karto pasivarė pirmyn, o vėliau chinai 
perėjo į kontr-atakas ir japonus atmetė. 
Japonai neteko 13,694 užmuštų, nemažai 
belaisvių, 56 tankus ir ginkluotus auto
mobilius, chiniečiai nuskandino 17 japo
nų karo laivų. Tai dideli nuostoliai, o 
atsiekimo nėra.

Jau daug kartu japonai bandė tai vie
nur, tai kitur pulti chinus, bet kiek jie 
atsiekdavo, pasivarydavo pirmyn, ant 

• tiek chinai, sutvirtėję, juos atmesdavo 
atgal.

Šis antrasis laikotarpis dar galt tęstis 
gan ilgai, jeigu Japonija vis gaus ginklų

Dar Apie Pensininkus
Neseniai šitoje vietoje mes buvom ra

šę, kad Lietuvos vyriausybė pensijomis 
apdovanojo tokius asmenis, kurie Lietu
vai nieko nenusipelnė ir kurie yra tur
tingiausi žmonės. Kad tai tiesa, liudija 
ir tautininkų “Dirva.” 30 Nr. Karpiene 
rašo: u. w- *• t r—' • —X R S 1

“Prieš kelias dienas poni Babravičie- 
nė telefonu užsikvietė mus pas save pie
tums šiądien į jų naujus namus Pane
munėje, kuriuos jie tik ką baigė staty
dinti ...

“Babravičių namas yra gražus balto 
stucco, raudonų čerpių stogu, ir tikrai 
išrodo kaip Kalifornijos namelis, išsta
tytas sodelyj tarp žalių pievučių ir gė
lynų. Patvoriais prisodinta krūmų ir 
daug vaismedžių, kas sudaro vaizdą kaip 
kokio jauno sodo. Keletas didelių me
džių duoda pavėsį, po kuriais stovi suo
lai pasisėdėjimui ir atilsėjimui. Viduje 
išpuošta labai skoningai, įr be apsiriki
mo gali sakyti, jog tai residencija Lie
tuvos Operos žvaigždės. Viėname kam
pe viešame kambaryje stovi didelis pia
nas, minkštas divonas priešakyj ugnia
kuro ir patiesalais padengta žibančios 
grindys.”

Karpiene ir toliau rašo, kaip puikiai 
Babravičiaus namai atrodo. Mums pa
kanka to, ką pacitavom. Tarp tų nau
jų jų pensininkų, kuriems vyriausybė ne- 
sišykštėdama pinigų paskyrė po kelis 
šimtus litų į mėnesį iki jų mirties yra ir 
minimasis Babravičius. Už Lietuvos dar
bo žmonių pinigus tie dideli ponai ir 
“patrijotai” Panemunės pušyne statosi 
tokius namus kaip Kalifornijoj. Valstie
čiai licituojami už nesumokėtus "mokes
čius, valdžia neturinti pinigų mokyk
loms, neturinti pabėgėliams iš Klaipėdos, 
neturinti bedarbiams, prašo aukų iš ame
rikiečių lietuvių, o turi pakankamai pi
nigų pensijoms tokiems ponams, kaip 
Babravičius, Puida, kunigas Mironas ir 
kiti. Taip elgdamosi Lietuvos vyriausy
bė, tuojau neteks visų simpatijų, kurias 
pradžioj savo susidarymo ji buvo laimė
jusi.

(Mūsų Specialio Korespondento)
Kadaise Lietuvoj susikū

rusios vartotojų bendrovės, 
sudariusios gana platų tink
lą su sandėliais, su parduo
tuvėmis ko ne visuose mies
teliuose, pamažu tautinin
kams valdant buvo pavers
tos žemės ūkio draugijomis, 
visos jos suvestos į vieną 
sąjungą, kuri dar tebesiva- 
dina: “Lietuvos kooperaty
vų sąjunga—Lietūkis.”

Kas tai per kooperacija? 
Valdžia parduodama užsie
nyje žemės ūkio produktus, 
p r i m o k ė j i mus daro per 
Lietūkį. Valdžia kišasi į 
Lietūkio reikalus. Valdžia 
per savo valdininkus — ap
skričių agronomus kišasi ir 
į atskirų žemės ūkio drau
gijų veikimą ir į suvažiavi
mus praveda sau palankius 
atstovus, pakreipia ir viso 
Lietūkio suvažiavimus taip, 
kaip jiems patinka. Kai at
skiros bendrovės neišsilai
ko, Lietūkis perima jas ir 
paverčia savo skyriais su 
tarnautojais. Tautininkai 
pamažu paverčia koopera- 
cines įmones akcinėmis ben
drovėmis. Taip jie pasielgė 
su knygynu ir leidykla 
“Spaudos Fondu,” taip jie 
pasielgė ir su “Parama,” 
kuri turi daug krautuvių 
Kaune ir didelę kepyklą, su
rištą su kariuomenės inten
dantūra.

Iš visų kooperacinių įstai
gų vienas tik Pienocentras 
dar išlaikė savo kooperaci- 
nę prigimtį, nes ten — pa
grindas yra pieno perdirbi
mo bendrovės, kurių atsto
vai, išrinkti be valdžios val
dininkų spaudimo, suvažia
vę drįsta pasakyt tą, ką jie 
mano. Lietūky seniai to nė 
kvapo neliko. Lietūkis eina 
į akcinės bendrovės kelią.

Nepersenai buvo iškilęs 
didelis ginčas dėl linų mo
nopolio. Lietūkis pasisiūlė 
statyti linų apdirbimo fa
briką ir visą linų eksportą 
paimti į savo rankas. Su 
tokiu pat projektu pasisiūlė 
ir verslininkai, tik jie pano
rėjo, kad valdžia kredituotų 
jų fabriko pastatymą ir ati
duotų jiems monopolį. Ki
taip sakant, kad valdžia 
duotų^ jiems pinigų fabrikui 
pastatyti ir visai linų pre
kybai suimti į jų rankas.

Kas Tie Verslininkai?
Verslininkų Lietuvoj yra 

dvi “veislės”: lietuviai vers
lininkai ir žydai verslinin

kai. Tai prekybos ir pramo
nės buržuazija, iš dalies — 
amatininkai, tai: broliai 
Vailokaičiai, Karvelis, Til
mans (vokietis), Vosylius, 
Indrišiūnas, šalia tų milio- 
nierių yra daug smulkesnių 
eksploatatorių, kurie būna 
stambiųjų tūzų panaudoja
mi, kada yra reikalo. Bu
vęs finansų ministras In
drišiūnas, pats verslinin
kas, labai rėmė tą pelna- 
gaudžių kompaniją, kuriai 
priklauso ir Smetonos arti
mieji, ir tautininkų šulai. 
Jie pasidalina geriausias 
parangas statyboms, valdiš
kiems darbams, keliams, til
tams statyti. Jie pasidalina 
įvairias parangas kariuo
menės maitinimo ir aprūpi

te ypač dabar, kai finansų 
ministras yra generolas 
Sutkus, pats didelis versli
ninkas, gerai “pašildęs ran
kas” kariuomenės inten
dantūroj, būdamas kariuo
menės tiekimo viršininku. 
Jis susikrovė milijonus iš 
kyšių. Jo remiami versli
ninkai ir pakėlė triukšmą 
dėl linų. Liaudininkų minis
tras Krikščiūnas prigrasino 
atsistatydinimu, jei bus su
teiktas monopolis verslinin
kams. Nors pats Lietūkis 
moka gerai nulupt valstie
čius, vis dėl to jis duoda

Jie kortuodavo ištisus va
karus su Smetoniene ir Tu- 
beliene. Prakortuodavo po 
kelis tūkstančius litų sese
rims Chodokauskaitėms. 
Na, čia juk “ne kyšis,” jei 
žmogus pralaimi kortose, 
tai čia nieko blogo, o jei 
jis laimi konkursą plento 
statybai, taip pat nieko blo
go nėra... Bet Kaunas tą 
supranta taip, kaip reikia 
suprasti.

Neveltui kauniečiai dai
nuoja dainelę apie du bro
liukus Ilgovskius ir dvi se
sutes Chodokovskas...

Tadas Blinda.
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Daugiau Aukų Lietuvos Draugų Paramai
nimo reikalams. Jie juk vis
ką gali, jų rankose valdžia. 
Indrišiūnas, ministras bū
damas, nusipirko didelius 
plotus žemės Šventosios 
upės uoste. Pasistatė ten 
vila ir laukė. Dabar už tą 
žemę, kuri jam kainavo po 
kelis centus kv. metras, jis 
ima po kelis litus. Vadinasi, 
šimtą kartų padidino kai
ną! Matyt, ministrai jau 
seniai žinojo, ką padarys su 
Klaipėda, ir kuo pavers 
Šventosios uostą...

Kita verslininkų grupė 
yra žydų buržuazija ir 
amatininkai. Tai garsieji 
rangovai broliai Ilgovskiai, 
garsusis Chodas, Soloveiči- 
kai ir tt. Jų tarpe taip 
pat yra linapirklių, kurie 
taip pat nori monopolio li
nų eksportui. Stambiausio
je žydų linų eksporto ben
drovėje juriskonsultu yra 
ne kas kitas, kaip pats eks
ministras Indrišiūnas. Tai 
nieko, kad Indrišiūnas yra 
verslininkų - antisemitų
tautininkų šulas. Žydai mo
ka jam ministerišką algą — 
3,000 litų per mėnesį ir eks- 
ministeris duoda jiems pa
tarimų, kaip daryti su eks
portu. Tai nieko, kad tau
tininkų verslininkai puola 
žydus verslininkus, įrodinė
ja, kad dabar žydai plėšia 
ūkininkus, negali sutvarky
ti linų apdirbimo ir visai 
nusmukdys linų prekybą.

Per liepos mėnesį atėjo dau
giau aukų Lietuvos draugų pa
ramai. Štai jos:

Chicago, Ill. Per M. Savu- 
kaitę prisiųsta dalis aukų, su
rinktų J. Jurginio prakalbose 
—$8?

New Kensington, Pa. Ant 
blankos, kurią prisiuntė d. C. 
Slashinsky, aukavo sekanti 
draugai: A. Sheris $1; C. Sta- 
šinsky, P. Kriščiūnas, po 50c; 
S. Bijevičius, J. Yasodavičius 
po 25c; K. Šukys 20c. Viso 
$2.70.

Bayonne, N. J. K. Mazi
liauskas prisiuntė blanką, ant 
kurios aukavo sekanti drau
gai: L. A. Ukėsų Kliubas $5, 
P. Janiūnas, K. Chesnauskas, 
Joe Ruth, po 50c; A. Laukai
tis, .J. Kirmelas, K. čiurlis, po 
25c.

Bayonne, N. J. — Drg. P. 
Janiūnas pridavė blanką su 
sekančiais vardais: No. 13, 
$1; K. Maziliauskas 50c; 
Friend 50c; po 25c: J. Survi
la, J. IZaleckas V. Domašai- 
tis, P. Artugienė, J. Matušai- 
tis, W. Simon, lg. Bėčis, J.

ir Maskeliūnas, A. Mikionis. Vi-

Visa tai nekliudo visiems
verslininkams tautininkams 
bendrai su žydais pulti 
Lietūkį dėl jo monopolinių 
siekimų ir siūlyti savo pro
jektus linų gamybai “su
tvarkyti.”

Monopolio klausimas iški-

so $4.25.
Easton, Pa. — Tai ALDLD 

13 kuopos blanka, prisiųsta 
per drg. M. Urbą: aukavo: 
Juozas žemaitis, $2; Uncle f 
$1, S. Urba 50c; J. Šlapikas, 
P. Bukauskas po 25c; S. Tar- 
vidaitė 20c; J. Stančius 15c. 
Viso $4.35.

Waterbury Conn. — Su
rinkta per d. Strižauskienę: 
Cvirka 50c; J. Tamošaitis, P. 
Valūnas, A. Masijauskas, V.

Vilkauskas $1 ; John Nahors- 
ki J. Egeris, Carl Crowkows- 
ki, po 50c; K. Dobrovolskį, F. 
Buslavičius, J. Jarmolas, A. 
Janis, Benny Maskiewicz, 
John Gureckis, Anthony P. 
Morris, Ant. Paulukiewicz, 
Joseph Simutis, Wm. Vierenis, 
Fr. Žukauskas, Emile Geb- 
land, Rom. Szwabowicz, K. 
Barauskis. Viso $6.

Ant šios pastarosios, per d. 
F. Žukauską prisiųstos blan
kos iš Nashua, N. H. buvo 
daug aukautojų vardų labai 
sunkiai įskaitomų, todėl, jei
gu įvyko kokia nors klaida, 
malonėsite atleisti.

Ačiū draugams rinkėjams 
už pasidarbavimą, taipgi ačiū 
ir aukautojams.

Laukiame daugiau.
L.K.C.B,

Hitleris Tikrai Paliuosuo- 
siąs” Danzigą

Danzig. — Albertas Foer
ster, Danzigo nazių vadas, 
“užtikrino,” kad -Hitleris 
“paliuosuosiąs” Danzigą ir 
prijungsiąs jį prie Vokieti
jos, nors, girdi, dar nežinia > 
kada.

Danzigo naziai esą gana 
prisirengę atmušt bet kokį 
staigų žygį iš Lenkijos pu
sės, sako Foerster. Savo 
kalboj jis plūdo Angliją 
kaip jūrų ir pasaulio plė
šikę.

r

Kelmelis, L. Speciala, Wm. H.
Pattey, J. Pudimas po 25č; 
T., Wm. Pūkas, F. Killing
beck, J. Ališauskas, A. Alkas 
po 10c; Strengeris, A. Dudie- 
nė po 5c. Viso $3.00.

Nashua, N. H. Ant blankos 
rinko aukas d. F. Žukauskas. 
Aukavo sekanti draugai: V.

ANGLIJOS MINISTERIS
BIJO KARO

London. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris 
lordas Halifax išreiškė bai
mę, kad per kelis sekančius 
mėnesius arba net savaites 
gali užsikurt europinis ka-Ą 
ras.
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Paskutinės Dienos
Ispanijoj

(Iš Dienyno)
22 sausio, šiandien su

kanka lygiai du metai, kaip 
apleidau Buenos Aires. Tai 
smagus prisiminimas, kaip 
tuomet pilnas saldžių svajo
nių, atsitolinau nuo Argen
tinos krantų linkui Ispani
jos. (Keliaujant, niekada 
neužėjo tokia mintis, kad 
praslinkus dvejiems me
tams, dar dalyvausiu tam 
pačiam kare, kurio dar ir 
šiandien galo veik nesima
to. Buvau įsitikinęs, kad po 
dvejų metų jau galėsiu gė
rėtis liaudies laimėjimo vai
siais, arba kur kitur ka
riausiu, jei būsiu dar gyvas 
likęs nuo šio karo...)

Šiandieną Respublikos 
valdžia dar tęsia visuotiną 
mobilizaciją. Išleista dekre
tas sustabdyti visus fabri
kus ir dirbtuves Barcelonoj, 
nes priešas artinasi prie 
miesto. Šios dienos obalsis: 
“Visi Į frontą Barcelonos 
apgynimui!” “Bare čionai 
gręsia pavojus!”

Tikra fronto padėtis ne
žinoma, nes jau antra diena 
neateina joki laikraščiai.

23 sausio. Mūsų demobili
zacijos punkte eina didelis 
neramumas. Čia esame su
koncentruoti dalis demobi
lizuotu international, sava
noriu ir laukiame, kada leis 
mums išvažiuoti, bet dėl 
įvairių trukdymų iš Franci- 
jos valdžios pusės, išvažia
vimas vis neįvyksta.

Fronte padėtis vis blogė
ja. Priešas vis arčiau Bar
celonos. Ko laukiame, kodėl 
neinam į pagelbą Barcelo
nos gynėjams? — girdisi 
mūsų tarpe diskusijos. Iš
kyla iniciatyva, kad leistų 
mus į frontą padėt apgint 
Barcelona. Pagaliaus įvyk
sta viso demobilizacijos 
punkto didžiulis susirinki
mas, kuriame ima balsą, 
apart buvusių komisarų ir 
karininku, taingi visa eilė 
kareiviu ir reikalauja daryt 
žygių, kad būtų leista vėl 
grįžti į frontą ir kaip anks
čiau, kartu su broliais ispa
nais, mušti motorizuotas 
Mussolinio divizijas.

24 sausio. Tuoj pradėjo 
formuotis iš naujo kariškos 
dalys-sekcijos, kuopos, ba
talionai... ir su didžiausiu 

entuziazmu ruošiasi vėl iš
stoti į mūšį. Viskas eina ne
paprastu greitumu, ligi va
karui dalys užbaigia susi
formuoti ir vienuoliktą vai. 
siauruoju traukinuku aplei- 
džiam savo dem. punktą— 
Palafrugell miestuką.

Iki kur važiuosime, kur 
apsistosime, tik dalis' vadų 
težino, gi kiti visi žinome 
tik tiek, kad į frontą ir 
daugiau nieko. Bet tai ir 
nesvarbu, — svarbu, kad į 
frontą, į pagelbą Kataloni- 
jos liaudžiai. Taip pat, gal 
visai mažai iš mūsų teži
nom, kad važiuojam tiktai 
pridengti tvarkingą atsi
traukimą, nes jau išgelbėji
mas Katalonijos neįmano
mas. Priešas jau priėjo prie 
Barcelonos vartų ir Kata
lonijos sostinė tik didžiau
siu siurprizu gali būt ap
ginta nekuriam laikui, nes 
visas frontas suiręs ir ka
žin ar pasiseks kiek nors 
sustabilizuoti nuvykus mū
sų dalims, v

25 sausio. Traukiame 
link fronto. Kelionė trauki
niu labai nesėkminga. Ge
ležinkelis daugelyj vietų iš
ardytas aviacijos, o ir avia
cija nuolat pasirodydama 
trukdo važiuoti pirmyn. 
Ties Granallers išstovėjo
me apie 4 vai. Visą tą lai
ka aplink suko fašistu avia
cija ir bombardavo. Didelis 
nerimas. Nieko nežinome, 
kas dedasi fronte, nė kaip 
toli fašistai. Visur matosi 
palaidų kareivių būriai, pa-' 
simetusiu nuo savo daliu, 
bėga iš fronto. Užklausus 
apie fronto padėtį, atsaky
mai vieni kitiems priešta
rauja. Vieni sako, kad Bar
celona iau apsupta, kiti sa
ko. kad užimta, o treti— 
kad priešas dar gana toli 
nuo miesto ir respublikiečiu 
liniios ten dar gana tvirtos. 
Kaip vienų, tain ir kitų pa
sakojimai nesutinka su to
mis žiniomis, kurios mus 
nasiekia iš patikimesnių 
šaltinių...

Pagaliaus aprimo priešo 
aviacija, kelias tapo sutai
sytas. O gal ir sabotažas 
nugalėtas, kuriuo buvo 
trukdoma mūsų greitas pri

statymas savo laiku į rei
kiama vieta...

Visai vakare pasiekiam 
La Gariga. Iš čia numato
ma padaryti puolimą ir su
duoti smūgį kairiajam fa
šistų armijos flangui, su
pančiam Barcelona.

28 sausio. Dvi paskutines 
dienas praleidome miške, 
lig atskirti nuo pasaulio, 
bile valandai pasirengę į 
mūšį. Tik šiandien sužinojo
me, kad Barcelona jau 26 
d. priešai užėmė. Ir dabar 
jau aišku, kad mums belie- 
ko tik gintis, pridengiant 
tvarkingą atsitraukimą lin
kui Franci jos rubežiaus, 
nes atsilaikyti nebeįmano
ma. Kokiu būdu Barcelona 
buvo užimta, tikrų žinių nė
ra, kalbama, kad atiduota 
veik be mūšio. Vyriausybė 
persikėlė į Geroną.

Priešais mus, už kokios 
10-ties kilometrų girdisi 
smarkus mūšys. Granollers, 
svarbus gelžkelių mazgas, 
uždegtas priešo artilerijos 
ugnim, baisiai liepsnoja iš
tisa diena. Visais keliais 
be pertraukos bėga civiliai 
ir kareivių grupės tolyn 
nuo fronto. Čia vėl įvairūs 
prieštaraujanti “pranašavi
mai” apie fronto padėtį. 
Nieko tikro negalim suži
noti kas randasi priešais 
mus. Ryšių su vyresniais 
štabais nėra. Susisiekimui 
su užpakaliu teturime vie
ną kelią. Iš priešakio ir vie
name šone turime priešą, iš 
kito šono didžiausi kalnai— 
randamės lyg sūrmaišyje, 
tik su vieninteliu išėjimu 
užpakalin, esamu liuosu ke
liu. O sakoma, kad ir prie 
šio jau artinasi priešas, 40 
klm. užpakalyje mūsų. Ti
kėjomės* kad priešais mus 
dar radosi kitos respubli- 
kiečių dalys, pasitraukusios 
į šiaurę nuo Barcelonos ir 
laikiusios frontą ties Gra
nollers. Bet į pavakarę mū
šiui nutilus, spėliojome, kad 
Granollers jau bus užimta. 
Visai vėlai vakare apytik
riai sužinojome, kad iš prie
šais ir dešinėje, apart mū
sų dalies, jokių kitų respub- 
likiečių jėgų nėra. Reiškia 
frontas atviras.

Paaiškėjus tokiai padė
čiai, mūsų dalis nepaprastu 
greitumu išsitiesia j liniją 
ir užima pozicijas priešais 
miestelį La Gariga, maž 
daug 15 kilometrų ilgumo. 
Ryšių dar vis neturime. Su 
priešu kontakto irgi dar 
nepaimam, nei iš priešais 

nei iš dešinės. O kas už tu 
milžiniškų kalnų link jū
ros? Tikimės, kad mūsų di
džiausios jėgos bus ten, at
sitraukusios pajūriu nuo 
Barcelonos, o dešinys flan
gas tuo būdu paliko atviras. 
Ir gal dėlto mes atsidūrėme 
tokioj neaiškioj padėtyj. Vi
są naktį pila tropiškas lie
tus.

29 sausio. Šiandien su 
priešu paimam kontaktą, iš
tolo sekame jo judėjimą. 
Fašistams pasirodė, kad 
mūsų yra labai didelės jė
gos, todėl susilaikė nuo ver
žimosi pirmyn ir koncen
travosi ties mumis naujas 
jėgas. Mes laukėme pasti
prinimo arba įsakymo atsi
traukti. Mūsų pasiuntiniai 
ieškojo ryšių su kitomis da
limis ir vyresniąja vadovy
be, kuri, be abejo, radosi už 
tų didžiulių kalnų. Taip iš
stovėjome visą dieną, po 
truputį apsišaudydami su 
priešu.

Netikėtai iš priešo pusės 
privažiuoja prie mūsų po
zicijos du motocikliai ir vie
nas ambulancas. Matomai, 
jie bus paklydę fašistai. 
Mūsų kareiviai juos užpuo
la. Motociklistai spėja pa
bėgti, bet nuo taiklių kul
kosvaidžių kulkų jie abu 
krinta netoli fašistų pozi
cijų, o ambulancas lieka 
mūsų rankose. Paimam į 
belaisvę keturius i talijomis 
—vienas iš jų lakūnas, du 
karininkai ir šoferis. Vie
nas karininkas bandė bėgti, 
bet vargšas krinta negyvas 
už kelių metrų nuo ambu
lance. Kitus tris nuvarome 
į štabą, kurie apklausinėja
mi daug ką pasako apie fa
šistus mums rūpimų daly
ku.

(Bus daugiau)

Naziai ir Roma Giriasi. 
Būk Jie “Nepažeidžiami”

Berlin. — Vokietijos na
ziai ir Italijos fašistai pa
reiškė, būk Vokietija ir Ita
lija esančios “kariškai ne
pažeidžiamos.”

Jie giriasi, būk tatai pa
rodę dabartiniai jų armijų 
manevrai.

Berlin.— Hitleris planuo
ja atiduot Vengrijai Slova
kiją, dalį buvusios Čecho- 
slovakijos, jei Vengrija pri
žadės bile kare veikt išvien 
su Hitleriu.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Panaikino Apdraudos Įstojimą

Girardville, Pa.
Sušelpimui buvusių Ispani

jos kovotojų ant blankos čio
nai parinko aukų A. Dam
brauskas. Viso surinko $2.50. 
Aukojo sekamai: po 50 centų, 

i Juozas šerys, Juozas Mardo- 
isa, P. Didvalis, J. Karevi
čius ir A. Dambrauskas. Vi
siems aukotojams širdingai 
dek ui.

A. D.

LIETUVOS GENERALI
NIO KONSULATO NEW 
YORKE AUKŲ PAKVI

TAVIMAS No. 15

I. Apsigynimo Reikalams:
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros Pirmas Apskritys, 
Dorchester, Mass., (dviem 
šautuvam) per Juozą Lėkį, 
$42.00.

Waterburio Lietuviškų Or
ganizacijų tarpsrovinio pikni
ko, įvykusio liepos men. 9 d., 
1939 m., pelno pusė $56.77. 
(Dalyvavo šios organizacijos: 
Lietuvių Piliečių Politiškas 
Kliubas, Lietuvių Neprigul- 
mingas Kliubas, Lietuvių 
Vaizbos Butas, Lietuvių Kon
greso Skyrius, Lietuvių Kata
likų Federacija, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj 11 Kuopa, 
Waterburio Lietuvių šviesos 
Draugija.) Prisiųsta per Kas
tantą Ramanauska. «. *-
II. Klaipėdos Tremtiniams:

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros Pirmas Apskritys, 
Dorchester, Mass., per Juozą 
Lėkį, $10.00.

Abromas M o g i I i a uskas, 
Brooklyn, New York, $1.00.

Waterburio Lietuviškų Or
ganizacijų tarpsrovinio pikni
ko. įvykusio liepos men. 9 d., 
1939 m., pelno puse $56.77. 
(Dalyvavo šios organizacijos: 
Lietuvių Piliečių Politiškas
Kliubas, Lietuvių Neprigul-
mingas Kliubas, Lietuvių, 
Vaizbos Butas, Lietuvių Kon
greso Skyrius, Lietuvių Kata
liku. Federacija. Susivieniiimo 
Lietuviu Amerikoje 11 Kuo
pa, Waterburio Lietuviu švie
sos Draugija.) Prisiųsta per 
Kastanta Ramanauską.

Kanados Lietuvių Lietuvos 
Liaudžiai Ginti Komiteto Sky
rius, Sudbury. Ont., Kanada, 
per J. Brazdžių, $7.08.

III. šventosios Uosto 
Statybai:

T. Cirkelis su žmona, Brook
lyn, N. Y., $5.00.

Viso — $178.62.
1 Pastaba: šia suma Ge

neralinis Konsulatas š. m. lie
pos men. 29 d. išsiuntė ati

tinkamoms įstaigoms Lietuvo
je, čekiu Nr. 1312.

2 Pastaba: Aukų pakvita
vime Nr. 13 paskelbta, kad 
Lietuvių Literatūros Draugija, 
Pittsburgh, Pa., aukojo Klai
pėdos tremtiniams $50.00. 
šiuo pataisoma, kad šią au
ką paskyrė Lietuvių Mokslo 
Draugija, Pittsburgh, Pa. 
(per A. žvirblį).

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vadokliškiui, Scranton, Pa. 

—Neapsimoka apie to plūdo 
plepalus laikraštyje užimti 
vietą. Todėl jūsų korespon
dencijos nesunaudosime. At
leisite.

Binghamton, N. Y.
Pokilis (shower) panelei A. 

Palionaitei atsibuvo liepos 27, 
Lietuvių Svetainėj. Dalyvių 
buvo sukviesta gražus būrys, 
kaip tai, giminių, draugų ir 
draugių ir pažįstamų. Nuo
taika buvo gera, valgių buvo 
pridaryta visokios rūšies.

Anna Palionaitė yra ponų 
Palionių duktė, kurie užlaiko 
užeigą 21 Lake Avė. Taipgi 
Anna yra gabi jaunuolė, bai
gė Pratt Institute 1935 me
tais, Brooklyn, N. Y., kaipo 
dietistė, o dabar turi svarbią 
poziciją vyriausios užveizdos

KADA BŪSITE NEW YORKE

Norėdami gauti visokias informacijas apie Pasaulinę Parodą, susieiti 
savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite j Lietuvių Centrą

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

Kllubo Gaspadorlus | EVergreen 4-9672

(manager) Binghamton Cen
tral High School valgyklos.

Apsives 19 d. rugpjūčio, su 
lietuviu vaikinu Ed. Allen- 
Jelenauskiu.

Abu jaunuoliai yra katali
kiškų pažiūrų.

Geriausio pasisekimo jums, 
jaunuoliai.

Mes tame pokilyj turėjome 
“good time,” besikalbėdami, 
šokdami ir dainuodami.

Mudvi su drauge O. Girnie- 
ne gavome nuo gerųjų drau
gių ir draugų pasveikinimų su 
aukomis pirmajam Amerikos 
lietuvių moterų seimui. O bū
sianti jaunavedė Anna gavo 
daug gražių ir naudingų jai 
dovanų, taipgi pinigais.

Dalyvių galėjo būti apie 100 
asmenų. Buvo visokių pažiū
rų ir įsitikinimų žmonių.

Beje, panelė Palionaitė yra 
artima giminaitė draugės K. 
Karosienės, kuri gyvena Oak
land, Cal.

J. K. N a Valinskienė.

Ispanijos Respublikiečiai 
Plačiai Veikia

Burgos, Ispanija . — Ge
nerolo Franco valdžia ofi
cialiai pripažįsta, jog Ispa
nijos liaudiečiai - respubli
kiečiai palaiko slaptą savo 
organizaciją ir plačiai vei
kia prieš fašistų diktatūrą.

Dėl stokos lietaus New Jersės, New Y orko ir Naujosios Anglijos farmeriai 
susirūpinę, kad gali sunaikinti ją javus ir daržoves; paveiksle matome far- 
merius, lyginančius kopūstus: vienas, buvęs dirbtinai laistomas, o kitas už

gautas sausros.

Dabar per jubiliejinį vajų, iki 1 birželio, 1940, jūs galite 
įsirašyti j LDS nemokant apdraudos įstojimo mokesties

Nariai priimami nuo 3 iki 60 metų 
amžiaus: vyrai, moterys ir vaikai.

Už mažesnę mokestį negu kur kitur, jūs 
galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą.

Apdrauskite savo sveikatą ir gyvastį. Būkite LDS nariais
Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS 
kuopą savo mieste arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Lowell, Mass

buvo

vaiki-

Pabaigė Mokslus
Birželio 28 d. net 953 stu

dentai užbaigė mokslus vidu
rinėse mokslainėse (High 
Schools). Lietuvių buvo irgi 
būrelis. IŠ jų daugelis turės 
jieškot užsiėmimo. O darbo ir 
už pinigus negalima gauti. 
WPA darbininkams vargas. 
Kas savaitė po pora šimtų at
stato nuo darbo. Pirmiau dir
bo 45,000, o dabar vienu treč
daliu sumažino. Jie įpuolė į 
didžiausį nusiminimą. Jiems 
grūmoja žiaurus alkis.

Pas mus užėjo didžiausi 
karščiai. Temperatūra 
pakilus iki 92 laipsnių.

— o—
Liepos 16 d. septyni

nai ir trys merginos išvažiavo 
pasivažinėti laiveliu Meri- 
mack upėje. Bevažinėjant 
valtis apsivertė. Vaikinai iš
plaukė, o dvi merginos pri
gėrė. Abidvi merginos buvo 
dar jaunos — viena 17 metų, 
kita 18. 

—o—
Nuo rugpjūčio 1 dienos čio

nai valdžia pradės budavoti 
apartmentinius namus už 
$30,000,000 vertės. Mat, Lo- 
wellyje yra labai daug senų 
namų viduryje miesto, ištisi 
laužynai. Miestas bus pagra
žintas. Betgi randasi ir prie
šų, kurie trukdo šitą valdžios 
gerą darbą. Bet ar kam pa
tinka, ar ne, bus išbudavpti 
moderniški namai.

Čia jau trūksta gyvenimui 
namų. Mat, beveik du treč
daliu stubų atėmė bankas, 
kuris senas nugriovė, o geres
nes pataisė ir pakėlė randas. 
Todėl bankas nenori valdiškų 
namų.

—o—
Sausra Džiovina Viską

Per 24 paras nebuvo lie
taus, saulė ir karščiai svilino 
be jokio pasigailėjimo. Taip 
išdžiovino, kad ūkės tik ru
duoja, pievos išdžiūvusios, 
upeliai be vandens. Galvijai 
neturi kur dėtis be ganyklų ir 
vandens, ūkininkai labai 
sirūpinę.

—o—
darbininkų 
Tai nauja 
O kur jie
turi šeimynas, 

pieno, bet 
Yra 

gali eiti

su-

at
ar
ei a-

2,000 WPA 
leido iš darbo, 
mija bedarbių, 
bar dėsis? Jie
vaikučiam reikia 
kur jį gauti be pinigų ? 
gudragalvių, sako, 
fabrikam O kur tie fabrikai?
Vieni jau seniai nugriauti, ki
tų langai išdaužyti. Čia ir už 
pinigus negalima darbo nusi
pirkti. Reiškia, darbininkai 
turės badu stipti.

Griaustinis.

Pittston, Pa.
Iš Komunistų Veikimo

Susirinkimą laikėme liepos 
23 d., Wyominge. Susirinko 
septyni nariai, du buvo iš 
Pittstono. Apkalbėtas kiaut- 
varlių piknikas. Nutarta pik- 

"vpiką rengti nieko nepaisant.
Tikietai bus pardavinėjami iš 
anksto. Tikieto kaina bus 
vienas doleris. Už tą dolerį 
žmogus gaus ir pavalgyti ir iš
sigerti. Apart kiautvarlių, tu
rėsime “karštų šuniukų.” Vie
ta ta pati, kuri buvo garsina
ma, būtent, tarpe laisvų lietu
vių kapinių ir West Wyo
ming©.

Pašalpos nukapo- 
kaip per pusę, 

gaudavo $7 į sa- 
pridėčkais drapa- 

mėsos. Da- 
pridėčkai ir 
savaitę.
republikonų 

kad jie
kad darbų 

ir nebereikės

—O----

Bedarbius suspaudė didžiau
sios bėdos.

- tos daugiau 
Seniau pora 
vaitę ir dar
nų ir kokį keną 
bar atimta ir tie 
keturi doleriai į

Prieš rinkimus
politikieriai skelbė, 
atidarys darbus, 
bus iki valios 
ant pašalpos badauti. Bet vie
toj atsidaryti, tai darbai už
sidaro. Kelios kasyklos visai

užsidarė, o katros dar dirba, 
tai tik po dvi-tris dienas 
vaitėje. Daug ir bedarbių 
James balsavo. Dabar visi 
vilti.

sa
li ž
su-

Norwood, Mass.
---- 0---- -

Ne tik valdininkai žmones 
baudžia, bet ir gamta. Aplin
kui Wilkes-Barre šiemet lie
taus nebuvo per penkis mė
nesius. Kad ir kai kada pali
jo, bet be galo mažai. Viskas 
išdžiūvo. Medelius žmonės 
laisto, bijo, kad neišdžiūtų.

—o—
Dar kartą pranešu, kad Ko

munistų Partijos draugų iš 
Pittstono ir Wyomingo “clam 
bake” įvyks rugpjūčio 13 d., 
prasidės 10 vai. ryto. Kas ne
turės tikietų nusipirkę iš kal
no, tai negaus alaus. Tikie
tų kaina: 25 centai ir $1. 
Alaus gaus pagal vertę tikie
tų. Tikietus galite gauti pas 
partijiečius Wyominge 
Pittstone.

—o—
Liepos 23 d. įvyko bedarbių 

Workers Alliance susirinki
mas. Susirinko nedaug, bet 
visi buvo karšti, daugumoje 
atleisti iš WPA ir negauną pa
šalpos. O čia darbų irgi ne
gali gauti. Tai žmonės nebe
žino ką daryti. Badas žiūri Į 
akis.

Delegatas iš pavieto (coun
ty) išdavė raportą. Raportas 
priimtas. Iš raporto pasirodė, 
kad pavieto organizatorius 
rengiasi duoti atsakymą gu
bernatoriui James. Liepos 20 
d. gubernatorius kalbėjo per 
radio ir sakė taupysiąs vals
tijos iždą “bedarbių kaštais.” 
Atsakymas bus duotas liepos 
28 d. per radio, 7:15 vai. va
kare. Tik nežinau, iš kurios 
stoties. Senas Mainierys.

Padėkos Žodis
Draugo Teofiliaus Sarapo 

šermenys buvo nepaprastai di
delės. Gėlių buvo be galo 
daug, o į kapines lydėjo virš 
53 automobilių. *

Dėkavojam tiems draugams, 
kurie sėdėjo prie karsto per

gs dvi naktis. Dėkavojam šir
dingai ir tiems draugams, ku-
rie lydėjo į kapus, atiduodant 
paskutinį patarnavimą drau
gui Teofiliui Sarapui.

Ypatingai d ė k a v o j a m 
draugam Kručam (su kuriais 
išgyvenom virš 15 metų), už 

gražią ir stiprią užuojautą.
Mrs. Sarapas, 

Alfred Sarapas, 
Isabelle Kugel.

,ių

ir BRIDGEWATER, MASS
VeDraugų Kiršlių 25 Metų 

dybinio Gyvenimo 
Pagerbimas

Draugai surengė taip vadi
namas sidabrines vestuves 8 
d. liepos, Bfidgewaterio Pilie
čių Kliubo svetainėj. Susirin
ko geras skaitlius svečių. Ka
dangi drg. Kirslis yra senas 
gyventojas šioj apylinkėj, tai 
turi daug draugų.- Taipgi drg. 
Kirslis yra senas veikėjas dar
bininkų judėjimo ir visuomet 
išlaiko teisingą liniją. Per 
trisdešimts metų buvo skilimų 
ir svyravimų, bet drg. Kirslis 
laikėsi nustatytos komunistiš
kos linijos. Jis yra daug au
kavęs ir rinkęs aukas dėl 
bininkų reikalu.

Kadangi Kirslis rūpinasi 
bininku reikalais, tai ir
šio parengimo sukeltų pinigų 
gera dalis skirta dėl darbinin
kų reikalų. Skirta šiem tiks
lam: $10 Ispanijos kovoto
jam, $5 “Laisvei,” $5 “Vil
niai,” $5 Bridgewaterio jau
nuolių chorui ir $5 Lietuvos 
politiniams kaliniams. Dar 
iš ALDLD $10 dėl Ispanijos

dar-

dai
nuo

Tacoma, Wash
ALDLD 132 kuopa ir ALD- 

LD 161 kuopa, Seattle, Wash., 
bendrai surengę pik- 

dieną liepos, ant Lake 
Piknikas j

Keletas dolerių liko 
Pelną pasidalinom per

neblogai i kovotojų ir $5 nuo LDS.
i;iL —0—

niką 22 
Geneva, 
pavyko, 
pelno,
pusę abi kuopos.

Liepos 29 d. kuopa laikė su
sirinkimą ir svarstė, kam rei
kalingiausia paaukoti pikniko 
pelną. Didžiuma nutarė se
kančiai: dienraščiui “Laisvei” 
$5, “Vilniai” $,5 ir ant vietos 
Red Frontui $3 ir 65c Lietu
vos Komunistų Partijai, nes 
buvo ant blankos surinkta 
$2.35, tai pasidarė dėl Lietu
vos KP $3.

Paskiau buvo apkalbėta se
kantis piknikas, bendrai ren
giamas su draugais , seattlie- 
čiais, 19 d. rugp., toj pačioj 
vietoj, Lake Geneva. Jeigu 
pavyktų, tai ir vėl turėtume 
progą sušelpt savo spaudą ir 
kitus svarbius reikalus.

Dabar mes vardan ĄLDLD 
kuopų širdingai tariam ačiū 
vietinei publikai ir visiem apy
linkės draugėm ir draugam, 
kaip tai, oregoniečiam drau
gam Ulskiam, raymondiečiam, 
aberdiniečiam ir apylinkės 
ūkininkam už atsilankymą ir 
paramą mums. Ir mes tikimės, 
kad draugai vėl atsilankys į 
mūsų rengiamą pikniką. Taip
gi širdingai ačiū ir drau
gam kanadiečiam, Kavaliū
nam ir kitiem už atsilankymą 
ir parėmimą mūs.

V. Kavaliauskas.

Mūsų Miesto Ligoniai 
Šiuo Laiku

Iš seniai vis dar serga vei
kėjas G. Krinčius. Taipgi tu
rėjo operaciją Vaitkienė. Bet 
jau sugrįžo į namus.

Lauksim abiejų pasveiks- 
tant. Kaimynas.

Elizabeth, N. J

Detroit, Mich., rugpj. 4.— 
Pranešama, kad jau daro
ma sutartis tarp streikuo
jančių CIO auto, mechani
kų, įrankių dirbėjų, ir Ge
neral Motors korporacijos.

Republikonas Taftas Kan
didatuotų į Prezidentus 
Washington. — Republi

konas senatorius R. A. Taf
tas “sutinka” kandidatuot į 
prezidentus. Jis yra sūnus 
velionio W. H. Tafto, buvu
sio prezidento.

Elizabethiečiai ir apielinkės 
lietuviai, jau daug kartų ma
tėte mūsų spaudoj, “Laisvėj” 
ir Ųietuvių Darbininkų Susi
vienijimo organe “Tiesoj,” 
kad LDS vajus jau prasidėjo 
su pirma diena liepos. Šis va
jus yra jubilėjinis vajus. Šio 
vajaus obalsis yra: 10 metų 
10,000 narių LDS turi turėti 
su sekančiu seimu, kuris įvyks 
1940 m.

LDS laike vajaus panaikino 
įstojimą ant paprastos ap
draudos. Į LDS dabar gali 
įstoti nuo 16 metų amž. iki 
60 metų amžiaus. LDS ligoje 
pašelpos turi tris skyrius, tai 
yra, $6, $9 ir $12 savaitei. 
Taipgi ir apdraudos keturis 
skyrius, tai yra, $150, $300, 
$600 ir $1,000. Taipgi turi 
tris skyrius ir ant 20 metų 
apdraudos (end o w m e n t ) , 
$300, $500 ir $1,000. Mėne
sinė mokestis sulyg amžiaus ir 
visiem prieinama.

Dabar yra gera proga pri
sirašyti prie LDS apsidrausti 
save ir savo šeimyną nelai
mei ištikus, nes nežinai, kada 
nelaimė tave gali patikti.

LDS turi ir vaikų skyrių. 
Vaikus galima įrašyti nuo 2 
metų amžiaus iki 15 metų am
žiaus. Vaikų taipgi yra du 
skyriai. Paprastos apdraudos 
skyrius $100 ir $150; ant 20 
metų apdraudos (endowment) 
$300 ir $500. ’ Po 20 metų 
LDS išmoka pilną sumą.

LDS kuopos randasi visose 
didesnėse lietuvių kolonijose.

LDS 33 kuopa randasi Eliza
beth, N. J. Susirinkimus lai
ko kas antrą trečiadienį kiek
vieno mėnesio. Sekantis susi
rinkimas įvyks ateinantį tre
čiadienį, rugpjūčio 9, 1939 m., 
L. D. P. Kliube, 408 Court 
St., Elizabeth, N. J. Prasidės 
8 vai. vakare.

Draugai ir drauges, ateiki
te ir prisirašykite prie LDS. 
Nelaukite, pakol nelaime iš
tiks,

NOTICE is hereby given tb.it ^cnse^No. 
GB5357 has been issued to the. 75 of
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Cont f n1Ooklyn, 
1094 Hancock St., Borough of B oo y . 
County of Kings, to be consumed off the 
,Ue,niSCS- ARTHUR KUNTZ y
1094 Hancock St. Binokly. .

NOTICE is hereby given that 1
GB5280 has been issued to the u • • 
to sell beer at retail under Sc Hou 
the. Alcoholic BeVerage Cont Brooklyn 
111 Nassau Avenue, Borough of B > M . 
County of Kings, to be consumed oil the 
premises.

EDWARD ,, N Y
I 11 Nassau

NOTICE
GB4574 I

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4620 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EVA -LEON
1596 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8900 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
lhe Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELI RIFKIN
1301 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thVt License No. 
GB 10948 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
671 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LI POWAY’S FOOD STORES, Inc. 
671 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10949 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
437 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM KOCH
437 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

nes tuomet jau pervelu. 
LDS 33 Kp. Seki*.

V. K. Sheralis.

Naziai Daro Manevrus 
Tikrai Karine Plotme

issued t<> the 
■tail under Si

\ Beverage 
185 Norman Avenue, 
County of Kings, to

185 Norman Ave.

License No. 
undersigned 
•tion 75 of 

Control Law al 
Borough of Brooklyn, 
be consumed of* lhe

VOGEL „ v
Brooklyn, N. *•

Gaukite “Laisvei’ Naujų 
Skaitytom.

Open Stock Price $58.69

t toff

BEER, WINES & LIQUORS
WHOLESALE & RETAIL

that License No. 
ie undcrsii 
Section 7( 

Con t i'o I Law
Borough of Bi'ool 

be consumed on

SPATZ

Brooklyn, N.

: at I 
klyn, I 

the '

Metz, Franci ja. — Šimtai 
tūkstančių Hitlerio armijos 
manevruoja prieš Franci jos 
pasienį. Daro pratimus su 
didžio siomis kanuolėmis. 
Naziai vartoja ir daugį di
džiulių Skodos kanuolių, 
kurios priklausė Čechoslo- 
vakijai pirma negu naziai 
užėmė tą kraštą.

Priešorlaivinės nazių ka- 
nuolės netoli Franci jos ru- 
bežiaus yra sustatytos ant 
konkryto - cemento pagrin
dų. Šie pagrindai išmūryti 
iš anksto, pirm pradedant 
manevrus. Manevruose vis
kas taip priruošta, kaip tik
ram karui.

Vokietija jau turi du mi- 
lionus vyrų mobilizuotoj sa
vo armijoj.

NOTICE is hereby given 
EB2712 has been issued 
lo sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
558 Powell Street, 
County of Kipgs, to 
premises.

ANNY
558 Powell St. or 
353 Newport St.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BOROS BROS.
407 Oakland St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB759 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 — So. 91 h St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

252 So.

NOTICE 
GB 10960 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
472 Ridge Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

GAETANO VOLPE 
472 Ridgewood Ave.
A-K-A 173 Hemlock St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given
GB10900 has been issueci to the undersigned 
to sell beer at 
the Alcoholic 
1914 Avenue M, 
County of Kings, 
premises.

HERMAN
BECK IE 

(Taystee 
Avenue M

hereby given that 
to the 

at retail under 
: Beverage Control 

9th St., Borough 
to be consumed

MORRIS ZACK
9th St. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the. undersigned 

at retail under Section 75 of 
Control Law at 

Brooklyn, 
(he

Avenue,

Y. 

that License No. 

retail under Section 75 of 
Beverage Conti ol Law at 

'Borough of Brooklyn, 
to be consumed ol f the

BERNSTEIN & 
MELTZER 

Food Stores) 
Brooklyn, N. Y. 

that License No. 

75 of 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LAURO
Brooklyn, N. Y.

1914

NOTICE is hereby given 
GB5265 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
1106 Cortelyou Rd-,, 
County of Kings, to 
premises.

FRANK 
1106 Cortelyou Rd.

Philadelphijos Piknikas
Naudai Dienraščio “Laisvės”

šis piknikas bus sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September% PRICE SALE
PATTERN-RETIRING FROM ACTIVI 

į 1847ROGERS BROS 
AMERICAS FINEST SILVER PLATI

50 PIECE SERVICE FOR EIGHT
&

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padare 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 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Avės.
Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIIJ
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiiiam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Oficialis 
vardas

Konjakai, Šampanai,. Degtinės, Vynai ir Alus

STEAMBOAT INN
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

&

□

Ant rytojaus bus šventa, tai bus geras poilsis po pikniko

$175.00 PINIGAIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO
Rengėjai skiria pinigines dovanas prie įžangos bilieto.
Pirma dovana $50. 5-kios dovanos po $10 ir 15 po $5.

šis Didysis Philadelphijos Piknikas Bus

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA

Iš Brooklyn, N. Y., 10 busų važiuos į šį pikniką.

Jau dabar laikas užsisakyti busuose vietas.

Kaina $1.75 j abi pusi (round trip)

Albumas Jau Gatavas
New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas jau gatavas. Didelio formato kny
ga, 9X^2, iš 56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, 

blizgančiai baltos ir aukštos rūšies popieros.

KAINA 25c už EGZEMPLIORIŲ

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių- in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite 
stamps.
mais.

prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky-

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

427 Lorimer St.

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

šiuom antrašu :

Brooklyn, N. Y.

0

Bušai į Philadelphia
Busai į Philadelphijos organizacijų rengiamą dienraščio 

“Laisvės” naudai pikniką rugsėjo 3 d. (Sept. 3rd), 
Eddington, Pa.

Brooklyn, nuo “Laisvės’' Salės
6 busai išeis 8:30 vai. ryte, kaina $1.75

Nuo Stanley Misiūno Užeigos, 473 Grand St
1 busas išeis 8:30 vai. ryto,, kaina $1.75
Bilietus galima gauti Misiūno įstaigoje.

Maspeth, nuo Zabelskio Salės
1 busas išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galima gauti pas J. Kalvaitį, J. Kaulinį ir pas 
kitus platintojus..

Central Brooklyn, nuo 163 Hudson Ave.
2 busai išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galima gauti pas K. Bundonį, J. Jušką ir kitus 
platintojus.

Prašome išanksto įsigyti busų bilietus, kad užsitikrinti 
sau sėdynę. Turime pasamdę geriausius busus, naujo
viškai įruoštus, tai bus malonus ir linksmas pasivažinėji
mas.

Po pikniko ant rytojaus bus Labor Day šventė, tai 
bus progos pasilsėti iš po kelionės. /

m
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Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.JJ.Kaškiaučius

Open Day and Night

Special Rates per Week

VARPO KEPTUVE

NOTARY 
PUBLIC

Office Phone 
EVergreen 8-1090

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chestnut Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

Sun. all day and night

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

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kuopos susirinkimas 

vyks antradienį, 8 vai. vakare, pas' 
draugus Gluoksnius, 1256 Diamond 
Avė. Visi nariai dalyvaukite susirin-! 
kime, nes turime daug naujų daly-l 
kų aptarimui.

Valdyba. I
(182-183) |

Pirmadienis, Rugpj. 7, 1939 LAISVI

Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — Šiomis dienomis

k u-

Pittsburgho

4

Estate of

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

CHRONIŠKOS

TURIME SUKELTI PINIGŲLIGOS

GYDOMOS

o
Siūtai ar

Overkautai vertes $22.50, dabar..Siūtai ar

$18.50(IŠTYRIMAS VELTUI)
O verkautai vertes $24.50, dabar..Siūtai ar

De
die-

Pildo- 
ir bus 
į lic- 
jvyks

ir 
iš-

tro- 
tur 

Štai 
vai.

verslininkų 
kuris įvyks

J. S. Rainys.
(183-184)

Kuopos Valdyba.
(182-184)

važiavo 
Rimša, 
ne ir su 
susitarė
bronzos jo kūrinio 
Mokykla.” 
zos “Lietuvos 
bus
Jungtines Valstybes. Skulptū
ra bus pastatyta 
universiteto salėje.

voje žada atsilankyti keli 
mūs Amerikos žurnalistai, 
rie dabar keliauja po Lenki
ją.

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MĖŠLAŽARNfiS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR FCS- 
LftS 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-Spindullai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

PRANEŠIMAI Iš KITUR 
PHILADELPHIA, PA.

LDS 5 kp. susirinkimas įvyks an
tradienį, 8 d. rugp.-Aug., Liaudės 
Name, 735 Fairmount Avė., pradžia 
7:30 vai. vakare. Prašome skaitlingai 
susirinkti, nes šiame susirinkime tu
rėsime viešnę iš Lietuvos, kuri at
vyko pas savo puseserę J. Policnę. 
Aš ją pakviečiau dalyvauti mūsų 
susirinkime. Jinai pasižadėjo būti ir 
pakalbėti apie jaunimą Lietuvoje. 
Kviečiame ir nenarius LDS, pašalie
čius dalyvauti susirinkime ir išgirsti 
viešnę kalbėtoją.

o ve- 
paruošiami 

su tuo, į 
apie 100 
Anksčiau

PHILADELPHIA, PA.
Labai Svarbūs Pranešimai 
dieną Augusto įvyksta labai

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Literatūros Draugijos 28 

kuopos narių svarbus susirinkimas į- 
vyks rugp. 8, 774 Bank St., vakare. 
Būtinai draugės ir draugai visi da
lyvaukite. Bus nominuojami į 
mąjį Komitetą nariai 1940 m. 
renkamos moterys delegatės 
tuvių moterų seimą, kuris
rugs. 'V, 8 ir 9 dienomis, Brooklyn, 
N. Y. Draugai pasimokčkit ir duok
les. Būkim nariais pilnoj to žodžio 
prasmėje.

7
svarbus L. L. D. 10 kuopos susirin
kimas, 8 vai. vak.,' Liaudies Name. 
Visi kuopos draugai privalo atsilan
kyti į susirinkimą, užsimoket už
vilktas duokles ir apkalbėt apie lau
kiamą dienraščio “Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks už mėnesio laiko. Kvie
čia komitetas atsilankyti visus drau
gus.

Philadelphiečiai atsišaukia ne tik

skulptorius Petras 
Jis apsigyveno Berly- 

viena didesne firma 
dėl atliedinimo iš 

“Lietuvos
Atliedinus iš bron- 

Mokyklą” ji 
gabenama į Amerikos

ruošiasi viščiu-
Tam reikalui 

fabri- 
dideli pastatai,

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Kaunas.—Šiuo metu “Mais
to” bendrovė 
kų eksportui.
prie Tauragės “Maisto 
ko pastatyti
kuriuose bus penimi iš ūkinin
kų supirkti viščiukai, 
liau pjaunami ir 
eksportui. Ryšium 
fabriką priimama

i naujų darbininkų.
; per savaitę paruošdavo eks
portui apie 500-600 centn. 
bekono, o šiuo metu per sa
vaitę paruošiama apie 2,000 
centn. 'vien -.Tauragės fabrike.

Kaunas. — Po 
didžiojo kongreso, 
liepos 9 d. Palangoje, versli
ninkų atstovai: “Verslo” ir 
“Amatininko” r e d a k t o rius 
Alb. Briedis, amatų mokyklos 
mokytojas J. Valentukonis, 
Kauno verslininkų skyriaus 
pirmininkas Dr. J. Kaškelis 
vyksta į Ameriką, kur aplan
kys tenykščius lietuvius pre
kybininkus, pramonininkus 
amatininkus. Amerikoje jie 
bus du mėnesius laiko.

Kėdainiai. — Nuo siu metu 
pradžios Kėdainių mieste iš
duota 78 statybos leidimai. 
Pagal juos vykdomos šios 
naujos statybos: 6 gyvenamie
ji 2-jų aukštų mūro namai, 8 
gyven. vieno aukšto mūro na
mai, 14 mūro ūkio trobesių, 
24 mediniai gyvenamieji na
mai- ir 25 ūkio trobesiai. Kai 
kuriose vietose auga ištisai 
nauji miesto kvartalai, šiuo 
metu sustatyta aktų ir bus nu
griauta 44 lūšnos.

Kaunas. — šių metų pirmąjį 
ketvirtį ligonių kasose buvo 
iš viso apdrausta darbininkų 
ir tarnautojų, įskaitant gele
žinkelių tarnautojus ir laisvai 
samdomus eigulius — 74,069 
asmenys.

Penktas puslapi!

Kaunas. — Derybose tarp 
Lietuvos ir Vokietijos dėl lais
vos zonos Klaipėdos uoste lie
pos 4 d. Berlyne pasirašytas 
susitarimas dėl lietuvių darbi
ninkų darbo ir buvimo laisva
jame Klaipėdos uoste, dėl as
mens liudijimų, pinigų klausi
mo, muitinių nuostato ir tt. 
Dėl kai kurių juridinių klausi
mų muitinės reikalais derybos 
bus netrukus pradėtos.

Kaunas. — Sveikatos 
partmentas paskutinėmis 
nomis suteikė medicinos gydy
tojų praktikos teises 23 jau
niems gydytojams, jų tarpe 3 
moterims, o dantų gydytojų 
diplomus gavo 9 asmenys, vie
nos moterys. Medicinos kan
didatų laipsnius gavo net 60 
asmenų, jų tarpe ir 12 mote
rų, kurie dabar baigė medici
nos fakultetą.

Šventoji. — Kylant Švento
sios reikšmei ir į ją lankantis 
vis daugiau žmonių, didėjant 
ir vietinių gyventojų skaičiui, 
Telšių vyskupijos kurija, kaip 
tenka patirti, šventojoje yra 
numačiusi įsteigti parapiją. 
Iki šiol, kaip žinia, yra tik 
Pašvenčio kaime bažnytėlė 
be nuolat gyvenančio kunigo. 
Tačiau šiuo metu sekmadie
niais jau reguliariai atvyksta 
į ją kunigas iš Palangos. Be 
nuolatinių gyventojų, šiuo 
metu yra apie 300 uosto dar
bininkų su šeimomis katalikų.

Kražiai.— Kražiai, kaip la
bai senas istorinis miestas, ir 
savo pastatais buvo virtęs ti
kru lūšnų miesteliu. Dabar 
čia įsigalėjus lietuviams pre
kybininkams, miestas sparčiai 
perstatomas; dygsta gražūs 
mūriniai namai. Pirmą tokį 
mūrinį namą prieš penkerius 
metus pastatė iš sugriautų 
buvusių kunigaikščio dvaro 
rūmų plytų. Tuos rūmus buvo 
sugriovę rusai, atidavę dvari
ninkams ir privatiems asme
nims. Vėliau šiems namams 
irstant, plytas nupirko Bivai- 
nis, kuris 200 metų mūrinės 
statybos pertraukos pastatė 
mūrinius namus, o po jo se
kė ir kiti. Dabar jau beveik 
visas miestelio centras yra pa
statytas iš mūrinių namų, šie
met taip pat statomi 4 mū
riniai namai, kurių savininkai 
yra lietuviai.

Kaunas. — Lenkijos Rašy
tojų Profesinė Sąjunga kvie
čia Lietuvos Rašytojų Draugi
ją suruošti ekskursiją į Len
kiją. Numatoma, kad mūsų 
rašytojai vyks į Lenkiją rug
pjūčio mėnesio pabaigoj 
rugsėjo pradžioje, šiomis 
nomis laukiama Lietuvoje 
kų rašytojų PEN kliubo 
kursija, kurioje įsirašė 

4*20 žymiausių Lenkijos
dienų rašytojų. Be to, Lietu-

e ar 
die- 
len- 
eks- 
apie 

šių

Kaunas. — Anksčiau vertės 
atžvilgiu apie 70-80 procentų 
viso Lietuvos išvežimo eidavo 
per Klaipėdą. Dabar išveži
mas daugiausiai eina per Kre
tingos muitinę, būtent, apie 60 
proc. viso dabartinio mūsų iš
vežimo. Po Kretingos muiti
nės antroje vietoje yra Joniš
kio muitinė su 12 proc., to
liau: Virbalio muitinė su 9.1 
proc. Įvežime pirmąją vietą 
vertes atžvilgiu užima Kauno 
muitinė su 41.17 proc. (seniau 
taip pat Klaipeda). Toliau 
seka: Kretingos muitine su 
34.67 proc., Virbalio muitinė 
su 13.75 proc. ir kt.

ja Lietuvos ir Vokietijos vals
tybės iždai: Lietuvos — su 
60,000 markių, Vokietijos — 
su 40,000 markių. Liepos 19 
d. įvyko pirmas tos bendro
vės akcininkų posėdis, kuria
me buvo priimtas Berlyne su
tartas bendrovės statutas ir iš
rinkta taryba. Iš lietuvių pu
ses išrinkti Ernestas Galva
nauskas, bendrovės tarybos 
pirmininku, ir nariais inž. J. 
Augustaitis ir buvęs guberna
torius Gailius; bendrovės di
rektorium išrinktas VI. Stat
kus. Iš vokiečių pusės ben
drovės tarybon išrinktas Min
ke, o antra atstovą vokiečiai 
dar deleguos.—Liepos 21 d. į 
Klaipėdą atvyko iš Vokieti
jos gilumos 100 studentų ir 
studenčių, kurie išskirstyti at
skiruose ūkiuose padėti lauki
ninkams rugius pjauti ir kitus 
lauko darbus dirbti.— Liepos 
23 d. Rambyno kalne bus na
cionalsocialistų karių sąjungos 
sąskridis i r demonstracija, 
kurioje dalyvaus apie 5,000 
asmenų bei keli žymūs nacių 
veikėjai. Vokiečiai dabar 
Rambyną jau pradėjo vadin
ti “Rombinus, senoji prūsų 
karžygių pilis” ir stengiasi iš- 
dildinti Rambyno lietuvišką
ją praeitį. — Vokiečiai paga
liau leido susirinkti lietuvių 
evangelikų krikščioniškos lab
daringos draugijos “Sandora” 
nariams. “Sandora” jau vei
kia Klaipėdos krašte per 40 
metų, dar nuo Vilhelmo II-jo 
laikų, ir išlaiko prieglaudas, 
vaikų darželius, našlaičių na
mus ir kt. — Klaipėdos po
licija išleido įspėjimą preky
bininkams ir ūkininkams, kad 
liautųsi kelti kainas produk
tams ir prekėms, nes už tai 
ateityje be labai aukštų baudų 
bus baudžiama 
net nubaustų jų
skelbimu spaudoje, 
pėdos krašto labai 
kytojų iškeliama į 
Vokietijos vietas,
tie, kurie moka ir 
kalbą, o jų vietoje 
vokiečiai iš reicho 
seni partijos veikėjai.

—o—
Kretinga. — Nuo rugsėjo 

1 d. Kretingoje atidaroma

perkelta iš Klaipėdos Vytau
to Did. gimnazija, šioje gim
nazijoje pirmoji svetima kal
ba bus vokiečių, o antroji— 
anglų. Klaipėdos lietuviams 
ligi šiol dar neleista atidary
ti netik gimnazijos, bet taip 
pat nė vienos pradžios moky
klos.

į šio miesto L. D. L. D. kuopas, 
bet ir į apylinkės, kad tos visos 
kuopos savo artimiausiuos susirinki
muos išrinktų kuodaugiausia drau
gų su gerais patyrimais, kad galėtų 
padėt dirbti laike dienraščio “Lais
vės” naudai rengiamo pikniko, kuris 
įvyks 3 d. September, Mykolaičio 
parke. Ir, kad praneštų darbininkų 
surašą sekamu antrašu: J. Smithas, 
5809 N. Fairhill St., l’hila., I’a.

Prašo Rengimo Komitetas.
181-183)

Ukmergė. — -Perkūnija ir 
audros Ukmergės apskr. ūki
ninkams šiemet yra padariu
sios labai daug skaudžių nuo
stolių. Perkūno užmuštų žmo
nių ir gyvulių ir sudegintų 
besiu skaičiumi apskritis, 
būt, stovi pirmoje vietoje, 
vėl, liepos 17 d., apie 15
Kaukiškių km., Musninkų 
valse, perkūnas uždegė Anta
no Bareikos gyvenamąjį na
mą, iš kurio užsidegė klėtis ir 
abu trobesiai galutinai sude
gė. Tuo pat laiku perkūnas 
užmušė minėto Bareikos žmo
ną Stefaniją, 4t> metų am
žiaus ir smarkiai pritrenkė du 
to paties kaimo gyventojus— 
Vaclovą Giliūna, 32, ir Mo- 
dėstą Bareiką, 9 metų amž.

Meškuičiai. — Liepos 17 d. 
apie 15 vai. per Meškuičius 
ir jų apylinkes, Šiaulių apskr., 
praėjo smarki audra, kuri nu
plėšė bažnyčios bokštą, o

sugriovė septynis 
apylinkėje — tris 
Tokios dideles au- 

seni žmonės neatsi-

bažnyčios 
miestelyje 
trobesius, 
trobesius, 
droš nei 
mena.

Kaunas. — Užėmus Klai
pėdą, Lietuva neteko vienin
telio likerio ir panašių gėrimų 
fabriko. Grupe asmenų su 
ats. gen. Velykių priešakyje 
Sudarė pilną bendrovę, kuri 
dar šiemet steigia likerių fa
briką. Fabrikas numato ga
minti net ,benediktiną ir eks
portuoti į užsienį. •

Klaipėda. — Jau įsteigta 
akcine bendrove Klaipėdos 
uostui eksploatuoti. Toje ben
drovėje akcininkais dalyvau-

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
ve geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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.

Savininkas

' ^uz’^a ^00r Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai 

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Inside Phone 
EVergreen 4-6480

Russian & Turkish Ballis, Inc
29-31 Morrell Street ' ‘ Brooklyn, N. Y

ir kalėjimu; 
pavardžių 

— Iš Klai- 
daug mo- 
tolimesnes 
Iškeliami 

lietuvių 
atkeliami 
gilumos,

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimęr St. Brooklyn “Laisves” Name

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

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvy ir Žieminiy Palty

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

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas ir audimai 
bus brangesni šį rudenį.

Štai kai kurios mūsų kainos!
Overgautai vertės $20.00, dabar.. S11.50

816.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave.,

Brooklyn, N. Y.

RHEA

, Vapor Room, 
Room, Large

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

JAUNUOLIAI AUGA S VEStiprus valgydami

IN A

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

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

"i

i

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

&
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Jaunimo Ekskursija Pavyko

Hathaway Dėkuoja 
už Priejautą

“Daily Worker” atsakoma
sis redaktorius Clarence Ha
thaway, uždarytas Brooklyno 
civiliam kalėjime dėl nesu- 
mokėjimo trockistų is laikraš
čio reikalaujamo jieškinio, 
dėkuoja visiems darbininkų 
judėjimo draugams už gėles, 
vaisių beskes, cigaretus, tele
gramas, laiškus ir kitaip kaip 
išreikštą priejautą.

Trockisto advokato For- 
kosch vestoj Mrs. Liggetts 
byloj prieš “Daily Worker” 
buvo priteista tai moteriškei 
atmokėt $2,500 neva už įžei
dimą jos vyro, aprašant jo nu
žudymą per politinius priešus. 
“Daily Worker” apeliavo ir 
byla tęsiasi, tačiau trockistai 
išgavo galimybes areštuodint 
redaktorių.

Kad jį paliuosuot, reikalin
ga sukelt kaucijos dvigubai 
tiek, kiek priteistasis jieški- 
nys. “Daily Workeris” prašo 
darbininkų judėjimo draugus, 
kurie išsigali, paskolinti arba 
paaukauti kaucijai pinigų, 
kad paliuosuotas redaktorius 
galėtų grįžti į darbą, o laik
raštis galėtų gerai pravesti ir 
laimėti apeliaciją.

Žalnieraitienę Parveš 
iš Ligoninės

Izidoriaus žalnieraičio žmo
na šiandien bus parvesta iš li
goninės, kur ji turėjo sunkią 
operaciją ant inkstų. Draugės 
ir draugai galės aplankyt jų 
namuose, 491 Chauncey St. 
žalnieraitis yra netolimas 
“Laisvės” kaimynas, su šnio- 
kiu bendrai užlaiko užeigą 
ant Grand Et., netoli Leonard
St. . Rep.

Šiandien Paskutinė 
Proga Rinkliavai

Tarp Lietuvių
Pas williamsburgiecius drau

gus Urbaičius vieši sesutė ir 
švogeris Jonas Kasparka iš 
Detroit, Mich., taipgi kita se
sute ir švogeris Mikolas Ra
kauskas iš Chicagos. Atvyko 
aplankyt seserį su šeima ir pa
matyt Pas. Parodą.

* *
Parodos reikalais taipgi 

lankėsi detroitiečiai Vasiliaus
kas, Dobilas ir Valiukas. 

* * *
Binghamtonietė O. Petraus

kienė vieši pas savo dukterį, 
gražinimo įstaigos savininkę 
ant Flushing Ave., Maspethe. 

* * *

Padėka
šiuomi norime pareikšt šir

dingą padėką Cliffside ir 
Hackensack, N. J., taipgi 
brooklyniečiams draugams ir 
Aido Chorui už gėles ir už pa
lydėjimą i kapines mūsų, myli
mo vyro-tėvo Alfonso Maželio. 
Dėkupiame A. Bimbai ir K. 
Dzevečkai už pasakvtas atsi
sveikinimo kalbas išlydint iš 
Brooklyno ir prie velionio ka
po Englewoode. N. J., taipgi 
dėkingi esame visiems dalyva
vusiems šermenyse ar kitais 
būdas parodžiusiems užuojau
ta tomis skaudžiomis dieno
mis. Jūsų draugiška užuojau
ta suteikė mums daug pajė
gos jas pergyventi ir duoda 
naujos vilties ir energijos gy
vent ir darbuotis kartu su ju
mis ir ateitvie. kiek leis mūsų 
spėkos ir sąlygos.

Marijona Maželiene 
ir sūnus Alfonsas.

Moterys darbuojasi suruošt 
šaunų Šeiminį Bankietą rug
sėjo 9-tos vakarą, Royal Pa
lace salėse. Įsigydami iš anks
to bilietą daug palengvinsite 
jų darbą. 

>je * *
Parodon atvykimo proga 

lankėsi brooklyniečiuos J. ir 
E. B i en ori ai su dukrele Elena 
iš Sudbury, Canada.

* ❖ *
Moterų Seimo šaukėjų sek

retorė K. Petrikienė sako, 
kad pradėjo iš visos Amerikos 
plaukti gražūs rankdarbiai 
parodai, kuri bus Brooklyno 
Muzėjuje greta Moterų Seimo 
7, 8 ir 9 rugsėjo, ir per visą 
rugsėjo mėnesį.

ž. R.

Reikėtų Apsižiūrėti
SLA 38-tos kuopos susirin- 

kiman pereita ketvirtadienį 
atsilankė vienas lietuvis, pra
šydamas, kad kuopa išneštu 
protestą prieš įvežimą cukraus 
iš Havaii ir Filipinų salų. Jis 
sakė jau m^s toki nrnt.psto 
laišką ir nuo šv. Jurgio Drau
gystės.

Kadangi kvietėjas buvo ma
tyta kalbantis su tūlu valdy
bos nariu, tad pamanyta, kad 
jo liūdymai tvarkoj ir kad jis 
gal autorizuotas kokios darbi
ninku unijos, dėlto dalykas 
paimta svarstyt ir manyta 
prie protesto prisidėt. Kvie
tėjas aiškino, kad tai būtu 
dėl darbininku labo.

Vėliau paaiškėjo, kad jis 
atstovauja pačią cukraus ap
dirbėju kompaniją. Kadangi 
iki šiol dar negirdėta, kad 
kompanijos darytu bent ką 
dėl darbininkų, o ne savo ge
ro, tad išnaujo kilo diskusijos. 
Tūli nariai prisiminė, kad ten 
net cukraunės darbininkų uni
jos organizavimas buvo su- 
kriušintas. įsteigta komnaniš- 
ka unija. Po to vienbalsiai nu
tarta prašymą atmesti. Atei
tyje kuopa panašius klausimus 
svarstys tik tuomet, jei jie bus 
pateikti tikros, žinomos dar
bininkų unijos.,

N-s.

Lankėsi “Laisvėje”
šeštadienio rytą aplankė 

“Laisvės” ir LDS įstaigas bro
liai Antanas ir Albertas Va
sariai, Louis Lapinskis, Albi
na Tamulevičiūtė, Anna Alks
ninis iš Montello, ir Alfonsas 
Kvedaras iš Stoughton, Mass. 
Visi yra LDS nariai ir dar
buotojai.

Jaunieji svečiai pribuvo 
anksti rytą mąšina, kad daly
vauti šios apylinkės LDS Jau
nimo ekskursijoi laivu Islan
der rugpjūčio 5-tos vakarą. 
Ta proga aplankė ir Pas. Pa
rodą. '

Taipgi lankėsi Frank Olson, 
John Firavičius ir Charles Mi
liauskas, LDS jaunimo veikė
jai iš So. oBston. Mass. Jis irgi 
atvyko dalyvaut čionykščio LDS 
jaunimo ekskursijoj.

Miela matyt, kada jaunimas 
seka vieni kitų veiklą ir taip 
gražiai, broliškai kooperuoja. 
Pribuvimas iš Mass, reikalin
gas nemenko pasišventimo.

Parodos Žinios
Spaudos direktorius Parodos 

reikalais Perley Boone rezigna
vęs. Jo vieton paskiriamas Leo 
Casey, senas N. Yorko-Wash- 
ingtono laikraštininkas. Jam 
pavesta vest Visuomenės Santi- 
kiai su Paroda.

Lankytojų skaičius iki šiol 
buvo mažesnis už iš anksto nu
matytą. Pirmą pusę Parodos se
zono buvo 11,764,000 lankytojų, 
vidutiniai imant po 126,300 per 
dieną. Einant tokiu skaičiumi, 
iki galo sezono lankytojų būtų 
tik 23,000,000, .kuomet buvo nu
matyta turėt 40,000,000, o opti
mistai tikėjosi net 60,000,000 
iki spalių 31-mos šių metų.

Cacchione kampanijai pa- 
remt viešoji rinkliava, prasi
dėjus pereitą penktadienį, 
baigiasi šiandien, rugpjūčio 
7-tą. Dėžutės gaunamos “Lais
vėj” pas Liet. Kom. kuopos 
narius. Kadangi yra gautas iš 
valdžios leidimas, tad galima 
rinkti bile kur visame didžia
jame New Yorke. Komunistai 
ir simpatikai prašomi pasidar
buoti.

Komunistams
Liet. Kom. 5-tos kuopos la

bai svarbus susirinkimas įvyks 
šį vakarą, rugpjūčio 7-tą, “L.” 
salėj. Visi būkite.

Penktos Kp. Valdyba.

F. Bendelardi nuteistas 4 
mėnesiams kalėti už ubagavi
mą penktuko, kuomet jis ban
ke turįs $2,583.

Brooklyno inžinierius Mar- 
tucci, kuris išplaukė Europon 
90 pėdų laiveliu birželio 2- 
rą, jau pasiekė Genoa.

F. Freudenthal, 65 m., nu
krito nuo platformos subvėj. 
Visų nuostabai, trim dalim va
gono praėjus virš jo, jis atsi
kėlė nesužeistas, pataikęs nu
krist tarp bėgių.

“Lepkes” Dalininkas 
Teikia Informacijų

Prieš pradėsiant plačią abla- 
vą ant gengsterių ir raketierių, 
federaliai agentai, sakoma, il
gai kvotė Yashą Katzenberg, 
vieną syk buvusį narkotikų 
šmugeliautojų “karalių.” Iš jo 
esą iškvotę daug žinių apie po
žeminį pasaulį nuo to laiko, 
kaip įkalintas už narkotikų 
šmugelį.

Katzenberg buvo artimas su 
Louis (Lepke) Buchalter, kuris 
buvo viršininku industrinio ra- 
keto, duodančio į metus per mi- 
lioną dolerių. Dėlto spėjama, 
kad Katzenbergo pateiktos in
formacijos bus plačiai atidariu
sios tinklą sužvejot ne tik ra- 
ketierius, bet ir jų globotojus.

Svarbiausia jieškoma Buchal- 
terio (Lepkės), kuris paleistas 
po $10,000 kaucija per Dewey 
pora metų atgal prasišalino, ta
čiau sakoma, kad jis gyvenąs 
puikiai, o valdžiai jo jieškoji- 
mas jau lėšavęs apie $400,000. 
Manoma, kad jis iš savo palėpės 
diriguoja raketą ir terorą prie
šams, nes bent penki asmenys 

. iš žinomų priešingų grupių tuo 
laiku buvę nudėta, du dingę be 
žinios, o vienas pašautųjų pa
sveiko.

Pereitą šeštadienį įvykusi 
LDS jaunimo ekskursija lai
vu Islander praėjo labai gra-‘ 
žioj nuotaikoj ir naudingai’ 
ne tik jos dalyviams, bet ir' 
rengėjams. Publikos didelėj! 
didžiumoj jaunimo, prisirin-l 
ko arti tiek, kiek leidžiama 
laivan. šokdami, dainuodami, 
tėmydami milionines New! 
Yorko šviesas ir besivaišinda-j 
mi nepajutome, kaip vakaras 
prabėgo. Ant upės oras tyras, 
vėsu, dalyviai džiaugėsi pa
bėgę kelioms valandoms iš 
miesto kaitros ir skirstėsi lin
kėdami, kad jaunimas suren
gtu daugiau tokiu ekskursijų.

E. D.

Valdžios anti-trust byla prieš 
Aluminum Co. pertraukta vasa
ros atostogoms. Ji tęsiasi nuo 
birželio, 1937.

SUSIRINKIMAI
LLD 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 10, 
7:30 vakaro, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Šis susirinkimas yra labai 
svarbus. Turime padaryti įvairių ta
rimų ir nominuoti Centro viršinin
kus sekantiems metams, todėl na
riai skaitlingai dalyvaukite.

Tarptautinio Darbininkų Apsigy
nimo 17-tos kuopos nariai tą patį 
vakarą turės pasitarimą tos kp. rei
kalais. Sekretorius turės raportus iš 
TDA Nacionalio Suvažiavimo, įvy
kusio Washingtonc. Galėsime pasi
tarti, kaip geriau tuos raportus pa
skelbti.

Pirmos Kp. Organiz.
(183-185)

FOTOGRAFAS

Kaip George Ehrets 
Gamina Aly

Miestas patsai rūpinsis palai
kymu muzikos, rašytojų, dailės 
ir istorinių rekordų nagrinėji
mo projektus.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių Vi'fnkių grupių ir pavienių

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba- 
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdarai 
nuo 1 valandos 
dieną iki v ė 1 a L

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

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 Ilewes eleveiterlo stoties

Gal būt, kad paprastas pilietis, ku
ris išgeria stiklą kitą alaus, niekad 
nepamano, kaip tas alus yra pada
rytas ir kokius procesus turi pereiti. 
Štai, žingedaudami apie tai suži
noti, kartu su T^"1 Yermal, mūsų 
sporto žinių rašytoju, vieną karštą 
dieną nusitarėme aplankyti George 
Ehrets bravarą ir patys pamaty
ti, kaip visas procesas vykdomas ir 
kaip ilgai ima padaryti stiklą alaus.

George Ehrets bravaras dabar 
randasi Ridgewoode; seniaus, prieš 
prohibiciją būdavo ant 91-mos gat
vės "uptown” New Yorke. Dabar, 
kai įstatymai leidžia vėl alų gerti 
ir padaryti, George Ehrets kompani
ja savo senąjį bravarą pardavė, o 
naują nusipirko Ridgewoode.

Jie ir dabar, kaip seniaus, turi di
delį bravarą. Kadangi buvo karšta 
diena, tai mūsų lydovas sujieškojo 
mums po žiponą, nes sako, reikės 
jums eiti ir į šaltas vietas.

Pirmas įspūdis, tai kad viskas turi 
būt labai švariai užlaikoma. Neva
lia rūkyti viduje, nes ir tabako dū
mai gali alaus skonį kiek sugadin
ti, o Ehrets bravaras labai didžiuojas 
savo alaus skanumu.

Pirmiausiai "Maltas” (salyklą) su 
kitais dalykais sumaišomas ir supi
lamas į didelį varinį kubilą, kur vi
rinamas su apyniais. Čia reikia biskį 
apsistoti ant apynių. Mums pasako
jo, kad Geo. Ehrets bravaras seniaus 
pirkdavo apynius iš Čekoslovakijos 
ir iš kitų centralinės Europos šalių, 
nes iš ten apyniai nėra taip kartūs, 
kaip amerikoniški. Todėl, kada ge
riate alų, kuris yra kartus, žinokite, 
kad dėl to alaus padarymo apyniai 
yra amerikoniški, ne europiški.

Kai jau alus išvirintas, apyniai iš 
jo išimami ir alus tada pumpuo
jamas į šaldytuvą ir palengva at
šaldomas. Atšaldytas alus pumpuo
jamas į medinius rauginimo kubilus, 
kurie šaltai užlaikomi ir tada mie
lės yra įdedamos. Čia alus rūgsta 
apie 10 dienų.

Išraugintas alus paskui pumpuo
jamas į medinius sandėlio (storage) 
kubilus, kurie laiko kelis šimtus 
bačkų alaus. Čia šaltame skiepe iš
būna apie du mėnesius laiko ir vė
liaus pumpuojamas į maišymo kubi
lą, kur prie gatavo alaus pridedama 
po biskutį naujo alaus, kad alus ne
būtų, taip sakant, 'flat’. Būnant bač
kutėje, todėl alus dar po biskį rūgsta 
ir sudaro "pressure.” Čia irgi reikia 
labai kėravoti, kad perdaug ar per- 
mažai nebūtų pridėta to “Krausen- 
ing” (naujo alaus). Pridėjus jo per- 
mažai, alus nebūtų gyvas, būtų 
"flat,” perdaug pridėjus, net bač
kutę suardytų.

Po to sumaišymo dar alus pabūna 
kitame užšaldytame kubile apie mė
nesį laiko ir vėliaus du kartu filtruo
jamas ir suvaromas į bačkutes.

Visą procesą matę, įsitikinome, 
kad bravaruose darytas alus yra ki
taip daromas, negu seniau žmonės 
darydavo savo namuose taip vadina
mą "home brew” arba "naminį alų,” 
taipgi, paskui paragavę šio bravaro 
alaus, pastebėjom, kad jis yra taipgi 
daug skanesnis. Geo. Ehrets alus, 
reikia pasakyti, per daug nėra kar
tus ir tuom pačiu kartu, nėra nei 
per saldus.

Išsigėrę porą stiklų alaus, traukė
me namon, pamatę pirmu syk savo 
gyvenime, kaip alus yra daromas.

J. O.

REIKALINGA patyrusių moteriš
kių avių žarnų atrinkimui. Gera 
mokestis, darbas nuolatinis.

Taipgi reikalaujame merginų mo
kytis to amato. Gera mokestis pra
džioje darbo ir darbas nuolatinis.

I Sayer Co., Inc., 356 West 11th St., 
New York City, N. Y.

(183-188)

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam-! 
bariai. Kiekvienas kambarys turi 3 
langus, visada šiltas vanduo. Kam
bariuose yra pečiai, galima pasiga
minti valgyti. Kreipkitės 235 So. 9th 
St., kampas Havemeyer St., Brook
lyn, N. Y.

(182-184)

REIKALINGAS senyvas žmogus dir
bti ant farmos aplink namus. Darbas 
vasarą ir žiemą. Dėl platesnių infor
macijų kreipkitės F. Bokaitis, R.R. 2, 
Collinsville, Ill.

(182-183)

C. BROOKLYN
LDS 46 kp. mėnesinis mitingas 

bus trečiadienį, rugpjūčio-Aug. 9 d., 
7:30 vai. vak., 76 Hudson Ave. (pas 
drg. P. Burneikj). Visi'nariai būkite 
laiku. Valdyba.

(183-185)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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 2-3842

Lietuviams

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
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 Marlon' St., kamp. Broadway 
It Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Gaminam valgius ir 
Al t u r im e Amerikos 

■įl Išdirbimo ir impor-
tuotų degtinių, vi- 

11. šokių vynų ir gero 
lįiąuor# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Forų AND

Fairview Restaurant & Bar

Telephone: Ilavemeyer 9-9115

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

Vieta maSinom pastatyt. Si ištaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
tlinko, arti Corona entrance i forus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

Lietuviui 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.

Telefonai EVergreen 7-1661

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(šaldytuvai Nužemintom Kainom)

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

langinė dėžė.

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 išdirbysčlų šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 I mėnesį. Painus tyki t! 

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

Charles D’Orazio & Son
139 Meeker Ave. 664 Grand Street
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

-------------  -JI




