
KRISLAI
Juk tai Neleistina.
Nazių Apetitas.
Tapkite Piliečiais.
Valdžia ir Elektra.
Korupcija.

Rašo A. B.

Chicagos “Naujienose” 
tūlas Jokubynas jau kelintu 
atveju prisimygęs teigia, 
būk Kanados “Liaudies Bal
sas” bankrūtijąs. Tai, žino
ma, grynas melas.

Kokiais sumetimais 
“Naujienų” redaktorius 
tuos piktus šmeižtus talpi
na? * * *

Taigi, Hitleris nebepasi- 
tenkina Danzigu. Jis jau 
reikalauja iš Lenkijos viso 
Koridoriaus. O tas Korido
rius tai Lenkijos kelias į 
jūras. Be jūrų tokia didžiu
lė šalis užtrokštų.

Nazių apetitai neprisoti
nami. Jei jie gaus Danzigą 
ir Koridorių, tai reikalaus 
visos Lenkijos. Naziai ma
no, kad jie turi viešpatauti 
visoj Europoje. 

* # *
Dar stebėtinai daug lie

tuvių ateivių nėra tapę šios 
šalies piliečiais. O beveik vi
si galėjo ir galėtų tapti. 
Gal tik vienas kitas būtų 
išimtis.

Tai ko tie broliai delsia? 
Ko sulauks?

Jų elgėsis nepateisina
mas. Bent jau jūs, pažan
gieji lietuviai, mūsų judėji
mo žmonės, nebesnauskite.

* * *
Tiesa, piliečiais tapę, rie

besniais netapsite. Bet pi
liečiai turi daug teisių, ku
rių neturi nepiliečiai. Į ką 
gi panašu gyventi šioje ša
lyje desėtkus metų ir nesi
naudoti tomis teisėmis?

Bėdavojate, jog valdinin
kai netikę. O tokių valdi
ninkų yra gyva pekla.

Reikia juos išmesti, iš- 
balsuoti. Dažnai tai nesun
kus darbas. Deja, jūs netu
rite teisės balsuoti. O lie
žuvio parodymo valdininkai 
nesibijo. * * *

Tennessee Valley Autho
rity, fede ralės valdžios 
elektros gaminimo įstaiga, 
nupirko visą Tennessee 
Elektros kompanijos turtą. 
Dabar pati valdžia elektrą 
gamins ir ją teiks žmonėms. 
O žmonėms elektra apseis 
daug pigiau.

Privatiškos gazo ir elek
tros kompanijos žmones 
aplupa iki gyvo kaulo. Elek
tros bei gazo, mat, nepa
sirinks. Imk iš tos kompani
jos, arba sėdėk šaltoj ir 
tamsioj siūboje.* * *

Pagaliau Waterburio ko
rupcijos teismas priėjo prie 
galo. Teismas pripažino kal
tais miesto majorą ir jo 
saiką. O jie nukniaukė Wa
terburio piliečiams čielą mi- 
lioną dolerių. Tai bent krū
va pinigų!

Valdininkai ir ėdė ir lakė, 
ko tik širdis troško per 
daug metų. Gerai, kad pri
lipo liepto galą.

Panašios korupcijos pil
na visuose miestuose. Jei 
jos visos būtų išverstos 
aikštėn, tai ir dangus susi
sarmatytų.♦ ♦ ♦

Kažin kaip ir žmones 
pripranta prie korupcijės 
sistemos ir nebepaiso. Pa
vyzdžiui, kai Sovietų Są
jungoje sugauna liaudies 
turto plėšikus ir aikvotojus

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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Karšta Amerikos Na

zių Vadui Kuhnui

Washington. — Amerikos 
vokiečių nazių Bundo (są
ryšio) galva Fr. Kuhn, kvo
čiamas kongresmanų komi
sijoj, pripažino, kad jis į 
savo mitingus - prakalbas 
kvietė fašistinį katalikų 
“radio kunigą” Coughliną. 
Jis įtarė, kad ir dabartinis 
Jungtinių Valstijų genera- 
lis prokuroras Fr. Murphy 
“kalbėjęs” Bundo mitinge 
Detroite 1936 metais. Į 
klausimą, ar Murphy ten 
pritarė naziams, tačiau, 
Kuhn atsakė, jog ne.

(General is prokuroras 
Murphy pareiškė, kad jis 
niekad nekalbėjo nazių 
Bundo mitinge kaipo tokia
me.)
\ Kuhn skundėsi kongresi

nei komisijai, kad Ameri-I 
kos valdžia “leidžia komu
nistam persekiot vokie
čius” šioje šalyje.

Komisijos pirmininkas 
Dies labai minkštai ėmė 
Kuhną, ale ir tain Kuhnas 
grūmojo, jog “šitokiais kvo
timais tamsta žudai savo 
nolitinę ateitį” (suprask, 
būk naziai - fašistai, pasak 
Kuhno, paimsią viršų ir 
Amerikoj).

Doku mentais parodyta, 
jug Kuhn, kaipo Amerikos 
nazių vadas, turėjo tiesio
ginius ryšius su Hitlerio 
propagandos valdyba Vo
kietijoj. (Kuhno brolis ten 
paskirtas teisėju vyriausio 
naziu teismo.)

A m e r ikos kongresmanų 
komisija įrodė, iog imi 1936 
m. Kuhn nuvežė Hitleriui 
$3.000 neva “žieminiam be
darbiu šelpimui” (tikrumoj 
gi. kain dovaną naziam).

Kai kongresmanai pradė
jo klausinėt Kuhna apie tą 
auką naziam. jis įsikarščia
vo ir ėmė reikalaut sau ad
vokato.

Kuhn, be kitko, prisipaži
no, kad jis stengėsi suburt 
Amerikos krikščionis prieš 
“komunistus ir žydus.”

Philadelphia, Pa.
Staiga mirė rugpjūčio 15 

d. Kazimieras Mukulis 
Pottstown ligoninėje: buvo 
56 metų; p’Vveno Perkio- 
menville, Pa.: pašarvotas 
Lietuviu Frankford Kliubo 
name; bus laidojamas šia 
subatą 11 valandą dieną, 
Coder Hill kapinėse.

Velionio moteris Karoli
na ir kiti šeimos nariai 
kviečia draugus ir pažįsta
mus dalvvaut laidotuvėse.

Laidotuvių apeigomis rū
pinasi graborius

Juozas Kavaliauskas.

ir smarkiai nubaudžia, tai 
jie pečiais traukia ir stebi
si, kam juos taip aštriai 
bausti! /

A

Anglai Jau Neisią
Be Sovietų j Dery

bas dėl Lenkijos
Anglija Reikalauja ir Len-j tokias derybas nebus pa-
kijai žymios Vietos Pana

šiose Derybose

London. — Iš valdiškų 
Anglijos šaltinių patirta, 
kad Anglų vyriausybė neis 
į jokias derybas su Hitleriu 
ir Mussoliniu, kas liečia
Danzigą ar Lenkiją, jeigu į svarbią vietą.

Eiliniai Demokratai 
Prašo Rooseveltą vėl 
Apsiimt į Prezidentus
Springfield, Ill.— “Demo

kratų partijoj tarp eilinių 
narių išaugo jau platus ju
dėjimas vėl išrinkt Roose
veltą prezidentu,” sakė ge- 
neralis Jungtinių Valstijų 
advokatas Robertas H. 
Jackson: “Jie reikalauja, 
kad prezidentas Roosevel- 
tas pats sutiktų dar vieną 
terminą prezidentauti.”

Taip generalis USA ad
vokatas Jackson kalbėjo de
mokratų mitinge Illinois 
valstijos parodoje. Jis ra
gino demokratus darbuotis, 
kad nebūtų išrinktas pre
zidentu koks “vidurio ke
lio” politikierius, pataikū
nas republikonų ir atžaga
reivių demokratų. Nes “vi
duriu kelio važiuojantis au
tomobilistas stabdo visą va
žiavimą kaip vienon, taip 
a n t r o n pusėn,” pareiškė 
Jackson.

Jis persergėjo, kad jeigu 
būtų išrinktas koks bailys, 
nepažangus “demokratas” į 
prezidentus, tai pati demo
kratų partija liktų par
blokšta ir neatsikeltų per 
desėtkus metų. j

Jackson, vyriausias val
džios advokatas, šaukė žmo
nes sekt progresyvę prezi
dento Roosevelto vadovybę 
ir išlaikyt demokratų par
tiją kaip liberalę, demokra
tiškai pažangią organizaci
ją politikoje.

Philadelphia, Pa.
Mirė Juozas Petrella, 

“Laisvės” skaitytojas ir 
gausus rėmėjas, ALDLD 
10 kuopos ir LDS 5 kuopos 
narys. Pašarvotas rugpjū
čio 18 d. pas graborių M. 
A. Tomaszewskį, 2722 E. 
Allegheny Ave. Laidos rug
pjūčio - Augusto 19 d., šią 
subatą, 3 vai. po pietų.

Giminės, draugai ir pa
žįstami prašomi dalyvaut 
laidotuvėse.

(Per J. Šmitienę.) 

šaukta Sovietų Sąjunga.
Anglijos valdžia, kaip ne

oficialiai pranešama, rei
kalauja, kad į bet kokias 
panašias tarptautines dery
bas turi būt pakviesta ir 
Lenkija ir užimti jose

Anglijos ir Francijos 
Karininkai Veikliai 
Tariasi su Sovietais
Maskva. — Eina energin

gi pasitarimai tarp Sovietų 
generalio štabo viršininkų 
ir Anglijos ir Francijos ka
rinių delegacijų. Sovietai 
reikalauja, kad Anglija ir 
Franci ja “padėtų savo kor
tas ant stalo” ir parodytų, 
kaip jos kariškai veiks iš
vien su Sovietais, jeigu Hit
leris užpuls Lenkiją, Rumu
niją bei Baltijos kraštus 
(tame skaičiuje, supranta
ma, ir Lietuvą). Sovietai 
prisimena, kaip Anglija ir 
Franci j a metai atgal aplei
do Čechoslovakiją, nežiū
rint, kad jos buvo užtikri
nusios Čechoslovakijai ne
priklausomybę.

Pranešama, kad Anglijos 
ir Francijos atstovai jau 
sutiktų leist Sovietam gint 
Latviją, Estiją ir Finiją, 
jeigu hitlerininkai “netie
sioginiu užpuolimu” (per 
vidujinius perversmus) mė
gintu pavergt tuos mažus 
kraštus. Bet Anglijos ir 
Francijos valdovai vis dar 
nežada jokios Sovietam tal
kos kas liečia Baltijos kraš
tų gynima nuo “netiesiogi
nio užpuolimo” iš nazių pu
sės.

Francijos ambasada 
Maskvoje iškėlė bankietą 
garbei Sovietų apsigynimo 
komisaro, maršalo Kl. E. 
Vorošilovo. Be jo, dalyvavo 
bankiete ir kiti aukštieji 
Sovietų karininkai ir nariai 
Anglijos ir Francijos kari
niu delegstcijų.

Užsieninių laikraščių ko
respondentai pabrėžia, kad 
labai širdingai eina derybos 
tarp Sovietų generalio šta
bo ir Anglijos ir Francijos 
karinių pasiuntinių.

Portsmouth, N. H.—Sub- 
marinas “Squalus,” pakel
tas 90 pėdų nuo jūros dug
no, jau tapo keturias my
lias nutemptas arčiau kraš
to, linkui seklumos.

ORAS

Laukiama kiek lietaus.

Lenkija Atima Vokie
čių Dvarus Pasienyj

Varsa va.— Lenkijos pre
zidentas Ign. Moscickis iš
leido įsakymą atimt iš vo
kiečių dvarus 16-kos mylių 
pločio ruože palei Vokieti
jos sieną ir padalint tų 
dvarų žemę tarp lenkų kai
miečių.

Vokiečių dvarai tenai bu
vo lizdai nazių šnipijados 
prieš Lenkiją.

Extra!
LENKIJA KAD IR PATI 

VIENA GINSIS NUO 
VOKIETIJOS

Berlin, rugpj. 18. — Vo
kietija grūmodama reika
lauja, kad Lenkija tuoj aus 
pripažintų naziam Danzigą 
ir atiduotų jiem Lenkijos 
Koridorių - Pomoržę.

Varšava, rugp. 18.—Len
kija, nors ir pati viena, gins 
Danzigą ir Lenkų Korido
rių nuo Vokietijos, kaip sa
ko i Lenkijos valdininkai. 
Bet jie tikisi, kad Anglija 
ir Francija padės Lenkijai 
apsigint nuo nazių.

Nazių Mašinerija prieš 
Lenkiją Veikia Panašiai 

Kaip prieš Čechoslovakiją
London. — Kada metai 

atgal Vokietija rengėsi už
grobt Čechoslovakiją, na
ziai rėkė, kad cechai “kaip 
vilkai kankiną vokiečius.” 
Dabar naziai klykia, kad 
lenkai jau “kaip tigrai kan
kiną vokiečius.”

B e s i r u o š iant Hitleriui 
užimt Čechoslovakijos Su
detų kraštą, daugelis nazių 
perbėgo iš ten į Vokietiją ir 
sudarė savo karinį “korpu
są” kovai prieš Čechoslova
kiją.

Panašiai dabar iš Lenki
jos pabėgę vokiečiai naziai 
susibūrė Vokietijoj į vadi
namą “laisvą korpusą” ka
rui prieš Lenkiją.

Lenkija Suėmė Tik 80 Vo
kiečių Kaip Nazių Šnipų
Varšava. — Vokietijos 

naziai spiegia, būk Lenkija 
areštavus ir į kalėjimus su- 
grūdus “tūkstantį” vokie
čių. Bet tikrumoj Lenkija 
suėmė tik apie 80 vokiečių, 
kaip nužiūrimus Vokietijos 
šnipus.

Tarp areštuotų buvo vo- 
kietys nazis senatorius Len
kijos seimo, Rudolfas Wies
ner. Jis jau paleistas su to
kia sąlygą, kad nesislapsty
tų ir ateitų pasiaiškint, 
kuomet vyriausybė to rei
kalaus. Panašia sąlyga tapo 
paliuosuoti ir 43 kiti iš su
imtų vokiečių.

Naziai Grūmoja per 
"Kelias Dienas” Ap- 

sidirbt su Lenkija
Skleidžia Pasakas apie Len
kų “Terorą” prieš Vokie

čius Lenkijoj

Berlin. — Visi nazių laik
raščiai ir politikai prana
šauja, kad Vokietija “per 
kelias dienas išspręs Lenki
jos ir Danzigo klausimą,” 
gal būt, dar pirm nazių

Anglijos Bendro Apsi
gynimo Sutartis su 
Lenkija 5 Metams

London. — Anglijos val
džia su Lenkijos atstovybe 
jau baigia išdirbt sąlygas 
dėlei bendro apsigynimo su
tarties tarp Anglijos ir 
Lenkijos. Sutartis daroma 
penkeriems metams.

Sutartyje žadama, kad 
Anglija gins Lenkiją bet 
kada, kai gręs “tiesioginis 
ar netiesioginis pavojus” 
Lenkijos nepriklausomybei.

(Kiek pirmiau tūli Angli
jos valdinįnkai išsireiškė, 
kad Danzigo prijungimas 
prie Vokietijos tai dar “ne
būtų” pavojus Lenkijos 
nepriklausomybei.)

AUGA PIENO FARME- 
RIŲ STREIKAS

New York. — Pieninių 
farmerių streikas jau 37 
procentais sumažino pieno 
pristatymą į miestus.

Streikuo j antie j i f a rme- 
riai stabdo skebinius trokus 
ir išpila jų vežamą pieną.

Gubernatorius L e hman 
įsakė valstijos policijai sau
got skebinėjančių kompani
jų nuosavybę nuo streikie- 
rių. -

Philadelphia, Pa. — Ske- 
bų vairuojamam pieno tro- 
kui susidūrus su gatveka- 
riu, tapo sužeista keliolika 
asmenų;

Vengrai Nušovė Du Rumu
nijos Kareivius

Bucharest, Rumunija, 
rugpj. 18. — Vengrijos ka
reiviai per rubežių ties Sa
lonika nušovė du Rumuni
jos kareivius. Rumunų val
džia dėl to pasiuntė protes
tą Vengrijai.
Coughlino “Vaiskas” Nusi

gando Newyorkiečių

New York.— Fašistai ku
nigo Coughlino sekėjai at
šaukė savo paradą prieš 
“žydus ir komunistus,” bi
jodami New Yorko žmonių 
ir klausydami policijos pa
tarimo.

- Ruoškime išvažia
vimus - piknikus 
“kais vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

partijos suvažiavimo Nu- 
remberge. O tas jų suvažia
vimas atsidarysiąs rugsėjo 
2 d.

Ištisi pirmieji puslapiai 
visų Vokietijos laikraščių 
užpildyti šauksmais prieš 
Lenkiją ir grūmojimais jai. 
Jie rėkia, kad, girdi, “len
kai baisiai terorizuoją vo
kiečius” Lenkijoj ir “grą- 
siną išžudyt vokiečius 
Aukštojoj (lenkiškoj) Sile
zijoj.”

Nazių spauda pasakoja, 
būk Lenkija per savaitę su
metus “tūkstantį” vokiečių 
į kalėjimus, o kalėjimuose 
vokiečiai esą “baisiai mu
šami.”

Todėl, pasak nazių, vo
kiečiai daugmeniškai bėgą 
iš Lenkijos į Vokietiją, 
nors Lenkijos rubežiaus 
sargai “šaudą bėgančius” 
sausuma per sieną bei plau
kiančius per upę į Vokieti
jos pusę. Nuo rugpjūčio 
mėnesio pradžios dar perbė
gę iš Lenkijos į Vokietiją 
4,160 žmonių, o jau pirmiau 
buvę “76,535” tokių pabėgė
lių, — kaip Berlyno naziai 
praneša newyorkiniam vo
kiečių laikraščiui “Staats- 
Zeitung und Herald.”

Naziai pasakoja, būk ir 
“2,000” ukrainų pabėgę iš 
Lenkijos į Vokietiją.

(H it 1 e rininkų šauksmai 
apie vadinamą “lenkų tero
rą prieš vokiečius” turi 
štai kokį tikslą — sukurš- 
tyt vokiečių ūpą į karą 
prieš Lenkiją ir iš anksto 
“pasiteisint” pasaulio aky
se, kad naziai “turį užtart” 
savo tautiečius Lenkijoj.
HITLER REIKALAUJA 

VISOS POMORŽĖS
Vokietijos laikraščiai ra

šo, kad Hitleris atmesiąs 
bet kokį kitų šalių tarpi
ninkavimą ar kišimąsi tarp 
Vokietijos ir Lenkijos. Na
ziai sutiksią derėtis tik tie-v 
sioginiai su viena Lenkija.* 
Bet jie pabrėžia,' kad Dan- 
zigas turįs būt prijungtas 
Vokietijai be jokių derybų.

Nazių laikraštis “Stutt- 
garter Kurier” užreiškia, 
kad visa Pomoržė, Lenkų 
Koridorius, tarp didžiosios 
Vokietijos ir Rytinės Prū
sijos, taipgi turi būt “atva
duotas” ir prijungtas prie 
Vokietijos. Tik jeigu Lenki
ja gražiai tartųsi su Vo
kietija, tai gal naziai su
tiktų duot Lenkijai kelią 
(siaurą žemės “šniūrą”) 
per Pomržę - Lenkų Kori
dorių į Danzigą, kaip sako 
hitlerininkai.
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Padangė Apsiniaukus Virš 
Lenkijos

Po to kai Hitlerio agentas Joachim 
von Ribbentrop ir Mussolinio žentas, už
sienio ministers, grafas Ciano, pasitarė, 
paaštrėjo fašistų reikalavimai Lenki
jos antrašu.

Vokietijos fašistų spauda reikalauja, 
Į kad Danzigas be jokių sąlygų ir tuč

tuoj aus būtų Vokietijai grąžintas; kad 
Lenkijos Koridoriuj turi būti padarytos 
griežtos permainos Vokietijos naudai. 
Kitais žodžiais Vokietijos fašistai reika
lauja ir Danzigo ir Lenkijos Korido
riaus, kas reikštų pasmaugimą Lenkijos.

Italijos fašistų spauda pradėjo šaukti, 
kad jeigu kils karas tarpe fašistinės Vo
kietijos, ir Lenkijos, tai Italija savo par
eigą atliks, tai yra, ji išstos karan prieš 
Lenkiją. Prie to Mussolinio spauda gąs
dina Lenkiją, kad ji nepasitikėtų ant 
Francijos ir Anglijos, nes “Franci j a ir 

< Anglija yra toli, kol jos ateitų Lenkijai 
į pagelbą, tai ne tik Danzigą ir Lenkijos 
Koridorių vokiečiai ir italai užimtų, bet 
ir visą Lenkiją lengvai užkariautų,”—ra
šo fašistai.

Tuo kartu vokiečių nazių provokaci
jos aštrėja. Danzigo naziai įsakė savo 
pasienio sargams šaudyti į lenkus karei
vius, kaip tik pamato. Ir to pasekmėj 
lenkų kareivis Jan Razwotowski nušau
tas pasienyj. Tuo, matyt, Danzigo naziai 
nori priversti Lenkiją išstoti prieš juos, 
o tada Danzigui į talką ateitų Hitleris 
ir Mūssolinis.

Lenkija sujudo kovon prieš nazius. 
Areštavo Rudolphą Wiesnerj, nazių va- 

' dą Katowicoj ir virš 100 vokiečių, ku
rie kaltinami šnipinėjime prieš Lenkiją. 
Lenkijos valdžia iki šiol gerai darė mo
bilizuodama mases apsigynimui. Kraka- 
voj virš 100,000 lenkų prisiekė gint savo 
kraštą ir išėjimą į jūras; Varšavoj ir ki
tuose miestuose tas patsai. Lenkijos liau
dis labai sujudus. Kol kas toki Lenkijos 
valdžios žygiai yra geri. Jie visai skiria
si nuo Čechoslovakijos valdžios, kuri ma
ses ramino, migdė ir reikalavo viską 
pavesti tik valdžiai, o galų gale tie patys 
valdininkai savo kraštą išdavė. Jeigu 
Lenkijos valdžia bus griežtai nusista
čius, tai, mums atrodo, Hitleris ir Mus- 
solinis pašūkaus, bet neišdrįs užpulti. 
Hitleris garsiai šaukia ir nori įbauginti 
Lenkiją, tuo pat kartu įbaugyti Fran- 
ęiją ir Angliją, kad jos išsižadėtų Len
kijos.

Washing tone Lenkijos pasiuntinys 
grafas Jerzy Potocki sako, kad Vokieti
jos fašistai ruošiasi karui, bet Lenkija 
pasitiki savo spėkomis ir yra rami. Jis 
sako, kad visi Lenkijos gyventojai, net ir 
tautinės mažumos, yra pasirengę atremti 
Vokietijos užpuolimą.

Iš Vdkietijos - Lenkijos pasienio atei
na žinių, kad ten iš abiejų pusių budavo- 
jama fortifikacijos su didele paskuba. 
Ant 70 mylių jau visai uždarytas tarp 
Vokietijos ir Lenkijos susisiekimas.

Iš Vokietijos prasiskverbė žinios, kad 
labai daug armijos sutraukta į Lenkijos 
pasienį, kad vien netoli Gleiwitz 50,000 
vokiečių kareivių gelbsti ūkininkams su
valyti javus. Matyt, kad naziai nori kuo 
greičiau suimti javus, kad geriau prisi
rengti karui.

Kaip žinia, 1914 metais, Vokietijos 
kaizeris įsakė Austrijai nepradėti karo 
pirm, negu bus suimta rugiai. Matyt,

kad dabar ir naziai rengiasi suimti visus 
javus. Taigi, kuo arčiau prie rudens, tuo 
arčiau prie baisesnių įvykių Europoj.

Išnaudotojai ir Kapitalistų 
Spauda

National Labor Relations Board nu
tarė, kad Bethlehem Steel Co. turi pa
naikinti kompaničnas unijas ir leisti dar
bininkams organizuotis į jų unijas. Tai 
buvo didelis laimėjimas Plieno Darbinin
kų CIO unijų. Kartu buvo susekta, kad 
Bethlehem Steel Co., išmokėjus $32,000, 
kaipo dovaną Johnstown miesto Shields 
majorui. Suprantama, tai buvo “dova
na” už pasitarnavimą, kada 1937 me
tais buvo sulaužytas plieno darbininkų 
streikas.

Faktai yra faktais. Visa pažangioji 
spauda džiaugėsi Nacionalio Darbo Rei
kalų Biuro nutarimu, kad galų gale 
Bethlehem plieno kompanija pažabota. 
Bet štai “New York Times,” nekalbant 
jau apie Hearsto spaudą, pradėjo visaip 
teisinti plieno kompaniją, kompaničną 
uniją vadinti “laisvu susitarimu tarpe 
darbdavių ir darbininkų.” Kiekvienas 
žino, kad kur gyvuoja kompaničnos uni
jos, ten nėra jokio “laisvo” susitarimo. 
Šis faktas dar kartą parodo, kad kapita
listinė spauda tarnauja tik kapitalistams 
ir kiekvienoj progoj juos teisina. Dar
bininkai turėtų skaityti savo spaudą ir 
ją visaip remti. Dabar tęsiasi finansinis 
vajus “Daily Workerio,” darbininkiško 
anglų kalboj dienraščio. Paremkite!

Slaptas Rinkimų Fondas
Iškyla aikštėn, kad National Associ

ation of Manufacturers (Nacionalis Fab
rikantų Susivienijimas) yra sutvėręs 
Slaptą Rinkimų Kampanijai Fondą, iš 
kurio bus finansuojama 1940 metų pre
zidentinė kampanija.

Visiems žinoma, kad išnaudotojai ne
patenkinti dabartine Roosevelto admi
nistracija ir Naujos Dalybos politika. Ži
noma, kad išnaudotojai nesigailės milio- 
nų dolerių savo kampanijai, kurios metu 
bus skelbiama netiesa prieš Naujos Da
lybos šalininkus, bus giriami atžagarei
viai kandidatai ir net perkami už juos 
balsai.

Darbo žmonės, visi pažangūs piliečiai, 
kam tik brangios Amerikos garbingos 
laisvės ir demokratijos tradicijos, kam 
tik brangus darbo žmonių judėjimas, 
jau dabar turi ruoštis prie šio rudens 
rinkimų, kad juos pravedus sėkmingai, 
kad išrinkus tik pažangius, Naujos Da
lybos šalininkus ir komunistus, kur bus 
Komunistų Partijos kandidatai, kad ne- 
įleidus nei vieno Naujos Dalybos priešo 
į valdvietes ir tuo pat kartu geriau pa
ruošus-rinkimams dirvą 1940 metais.

Paremkime Lietuvos Politinius 
Kalinius

Kai kurie draugai teisingai sako, 
kad visokių aukų rinkimas Klaipėdos pa
bėgėliams, ginklams nustelbia tas aukas, 
kurios yra būtinos. Lietuvos politiniai 
kaliniai dar tebėra kalėjimuose, jie kas
dien gauna tik 600 gramų juodos duo
nos ir du litru buzos. Mėsos, sviesto ar
ba pieno jie negauna. Kiekvieną kartą, 
kada.sėdamės valgyt pietų, mes turim 
prisiminti, kad politiniai kaliniai alksta, 
kad jiems pagalba reikalinga. Mes ne
turime prisiskaityt prie tų, kurie sotūs 
būdami alkanų neatjaučia. Mūsų visų 
pareiga politinius kalinius paremti, mū
sų parama pagerins jiems maistą.

Dabar Lietuvoje vis daugiau pasigirs
ta balsų už amnestiją, mes taip pat dar 
kartą savo parašais reikalaujam amnes
tijos. Bet net jeigu politiniai kaliniai 
būtų amnestuojami, mūsų pagalba jiems 
pirmomis jų paliuosavimo dienomis bu
tu reikalinga. Politiniai kaliniai neturi 
drabužių. Kai juos paliuosuoja, kalinio 
rūbus atima, o kokių nors kitų neduo
da. Tenka išeiti pusnuogiems. Mes tu
rime to nepamiršti. O dabar aukos po
litiniams kaliniams beveik sustojo. Žmo
nės piknikauja, linksminasi visai pamirš
dami tuos, kurie pūdomi už savo įsitiki
nimus Lietuvos kalėjimuose. Tai apsilei
dimas. Mūsų parama jiems padės išsau
got jų sveikatą, padės išeiti iš kalėjimo. 
Tad nepamirškime. Raginkime vienas ki
tą atlikt savo pareigą!

Garbingas Amerikie
čių Balsas

Virš keturi šimtai žymių 
Jungtinių Valstijų žmonių 
išleido viešą pareiškimą, ku
ris turi ir turės didelės 
reikšmės. Jie trokšta, kad 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos b ū tų 
g 1 a u d žiausias bendradar
biavimas. Jie savo pareiš
kime sako:

“Sovietų Sąjunga turi 
skirtingą ekonominę siste
mą nuo mūsų, bet Sovietų 
tikslai ir atsiekimai padaro 
aišku, kad yra tvirtas pa
grindas gražiam bendra
darbiavimui tarpe Jungti
nių Valstijų ir Sovietų Są
jungos, gerovei pasaulinės 
taikos, gerovei ir visų tau
tų laisvei. Pasirašę po šiuo- 
mi atviru laišku kviečia 
a m e r i k i e čius neatsižvel
giant į jų politinius įsitiki
nimus stoti už glaudų ben- 
dradarbiavą tarpe Jungti
nių Valstijų ir Sovietų Są
jungos, kad būti sargyboj 
prieš bent kokį ir visus pa
sikėsinimus.”

Toliau minėtame doku
mente skaitome:

“Yra reikalas apjungti 
visas pažangias spėkas žmo
niškumo gerovei. Fašistai ir 
jų talkininkai supranta, 
kad demokratija bus laimė
toja, jeigu tik ji bus vie
ninga. Todėl, jie visomis iš
galėmis stengiasi sugriauti 
tokią vienybę.

“Tarptautinėj scenoj fa
šistai ir jų talkininkai daro 
viską, kad neprileisti prie 
vienybės prie šagresorišką 
frontą, skleisdami nepasiti
kėjimą tarpe Sovietų Są
jungos ir kitų šalių, susiin- 
teresavusių taikos išlaiky
mu.

“Mūsų naminiame fronte 
reakcininkai siekia suskal
dyti demokratijos frontą 
naudojant tokią pat takti
ką. Suprantant, kad jie 
Amerikoj negali toli nueiti 
su fašistiniais dėsniais ir 
aiškinimais, tat jie stengia
si skaldyt Amerikos prieš- 
fąšistines jėgas.

' “Jie, turėdami tikslą, kad 
nukreipti Amerikos prieš- 
fašistinį jausmą prieš So
vietų Sąjungą, skleidžia pa

Prezidentas American Newspaper Guild (CIO) unijos 
Haywood Broun, pikietuoja Hearsto laikraš

čius Chicagoj.

sakiškas falsifikacijas ir 
melus Sovietų Sąjungos an
trašu, statydami ją greta 
fašistinių šalių. Jie, prisilai
kydami tos taktikos, turi 
viltį padaryti pasidalinimą 
tarpe progresyvių spėkų, 
kurių vienybė yra ~ būtinai 
reikalinga fašizmo nugalė
jimui,”

Toliau minėtas dokumen
tas įvardina dešimts punk
tų, kurie kalba už tai, kad 
Jungtinės Valstijos išvien 
su Sovietų Sąjunga laiky
tųsi prieš karo agresorius. 
Jie yra: U

“(1) Sovietų Sąjunga yra, 
kaip ir buvo stipriausia jė
ga prieš karą ir karo agre
sijas ir nepertraukiančiai 
dirba dėl tarptautinės tai
kos ir tvarkos.

“(2) Ji yra jau išlaisvi
nus ir suteikus laisvę tau
tinėms mažumoms, kurios 
buvo carizmo pavergtos, 
milžiniškai išplėtus kultūri
nę ir ekonominę liaudžiai 
pagalbą, pasmerkus antise
mitizmą, kaipo kriminalys- 
tę ir 11.

“(3) Ji yra socializavus 
gaminimo ir paskirstymo 
priemones, padarius jas vi
suomenės įstaigomis, ir ko- 
lektyvizavus žemės ūkį.

“(4) Ji yra įsteigus platų 
socialistinį šalies ūkio pla
ningumą, kurio pasekmėj 
pakilo gamyba, gyvenimo 
lygmala ir išnyko nedarbo 
kriziai.

“(5) Ji yra išbudavojus 
darbo unijas, kuriose yra 
apie 24,000,000 organizuotų 
darbininkų.

“(6) Sovietų Sąjunga yra 
paliuosavus moteris ir iš
vysčius sistemą prižiūrėji
mui kūdikių.

“(7) Iš kultūrinio ir lais
vės taškaregio, skirtumai 
tarpe Sovietų Sąjungos ir 
fašistinių šalių yra didžiau
si. Sovietų Sąjunga yra at
siekus vieną iš aukščiausių 
kultūros ir apšvietos pasie
kimų žmonijos istorijoj ir 
tai tarpe žmonių, kurių 
trys ketvirtadaliai buvo be
raščiai. Tų rašytojų ir mąs
tytojų veikalai, kurie buvo 
sudeginti nazių, Sovietų Są

jungoj pernaujo yra išleisti. 
Geriausia literatūra, pra
dedant nuo Homer’io iki 
Thomas Mann, geriausia 
tiesa nuo Aristotelio iki Le
nino, yra branginama So
vietų masių, kaipo centrai 
augančios kultūros.

“(8) Yra prašalinta bu
vę senosios Rusijos prieta
rai ir pasakos įvedant nau
ją tiesą ir mokslo patyri
mą, kurie suteikia galimy
bę įvairiose mokslo šakoje 
progresuoti. Sovietų Sąjun
goj masėms suteikta visos 
galimybės prie mokslo.

“(9) Sovietų Sąjungoje 
esančioji politinė diktatū
ra yra pasikeitimo laikotar- 
pyj nuolatos į demokrati
jos pusę. Suteikta nauja 
Konstitucija, kuri garan
tuoja Sovietų Sąjungos pi
liečiams visišką saugumą, 
civiles laisves, teisę darbui, 
poilsiui, apšvietai, nemo
kamam medikaliui aptarna
vimui, motinystės aprūpini
mui ir aprūpinimui ligoje ir 
senatvėj, visiems lygias 
teises gyvenime ir veikime, 
be jokio rasinio ir tautinio 
paskirstymo.

“(10) Lyginant Sovietus 
su sena Rusija, ta šalis 
nuolatos greitai žengia pir
myn keliu medžiaginio, kul
tūrinio progreso, keliu, ku
rį Amerikos liaudis supran
ta ir įvertina.”

Šios trumpos ištraukos iš 
minėto dokumento parodo, 
kaip Amerikos žymūs pilie
čiai įvertina .didelius Sovie
tų Sąjungos atsiekimus, 
kaip jie užduoda smūgį 
tiems, kurie tikslu šmeižti 
Sovietų Sąjungą lygina ją 
prie fašistinių šalių.

Po šiuo garbingu doku
mentu pasirašo:

Profesorius Newton Arvin, 
iš Smith Kolegijos; profeso
rius Robert A. Brady iš Cali- 
fornijos Universiteto; profe
sorius Dorothy Brewster iš 
Columbia Universiteto; profe
sorius Edvin Berry Burgum iš 
New Yorko Universiteto; pro
fesorius Haakon Chavalier iš 
California Universiteto; prof. 
Stanley D. Dodge iš Michigan 
Universiteto; prof. Dorothy 
Douglas iš Smith Kolegijos; 
prof. L. C. Dunn iš Columbia 
Universiteto; prof. Henry 
Pratt Fairchild iš New Yorko 
Universiteto; prof. Mildred 
Fairchild iš Bryn Mawr; prof. 
Robert Gressner iš New Yor
ko Universiteto; Dr. Wyllis- 
tine Goodsell, buvęs mokyto
jas Mokytojų Kolegijoj; prof. 
Samuel N. Harper iš Chicago 
Universiteto; profesorius Nor
man E. Himes iš Colgate Uni
versiteto; prof. Alexander 
Kaun iš California Universi
teto; Dr. Max Lerner iš Wil
liams Kolegijos; prof. Charles 
E. Lightbody iš St. Lawrence 
Kolegijos; prof. Herbert A. 
Miller iš Bryn Mawr Kolegi
jos; prof. F. O. Matthiesson iš 
Harvard Universiteto; Anita 
Marburg iš Sara Lawrence 
Kolegijos; Clifford T. Mc- 
Avay iš C.C.N.Y.; prof. V. J. 
McGill iš Hunter Kolegijos; 
prof. Robert McGregor iš 
Reed Kolegijos; prof. Allian 
Porter iš Vassar Kolegijos; 
prof. Paul Radin is California 
Universiteto; prof. Fredrick 
L. Schuman iš William Kole
gijos; prof. Bernhard J. Stern 
iš Columbia Universiteto; 
prof. Vilda D. Scudder iš 
Wellesly Kolegijos; prof. Er
nest J. Simmons iš Harvard 
Universiteto; J. Raymond 
Wais; prof. Robert Morss 
Lovett iš Chicagos Universi
teto, kuris dabar yra guberna
torium Virgin salų; F. Tred- 
will Smith; Charles J. Hand- 
ley, prezidentas New Yorko 
Mokytojų Unijos.

Iš Mokslininkų ir Kitų Vi
suomenes veikėjų:

T. A. Bisson, užsienio rei
kalų specialistas; Dr. John H. 
Gray; Leo Huberman; Geo. 
Marshall; Mary Van Kleeck, 
Mortimer Graves; Helen Al
fred, Alice Stone Blackwell, 
Margaret J. Lamont, Dr. 
John A. Kingsbury, Mary 
White Ovington, Bertha Ray- 
nolds, Rebecca Janney Tim
bres, Katherine Deveraux 
Blake, Harriet G. Eddy.

Iš Mokslininkų ir 
Inžinierių:

Profesorius Walter Rauten- 
strauch, iš Dean Columbia 
Inžinierių Mokyklos: prof. 
George B. Cressy iš Syracuse 
Universiteto; prof. Robert 
Chambers iš New Yorko Uni
versiteto; Earl P. Hanson ir 
Dr. John P. Peters iš Yale 
Medicinos Mokyklos; Dr. 
Thomas Addis iš Lolland 
Stamford Universiteto; prof. 
Dirk J. Struik iš Massachu
setts Technologijos Instituto; 
Walter N. Polakov ir Dr. Ge
rald Wendt, direktoriai Moks
lo ir Apšvietos reikalų Pasau
linėj Parodoj.

Iš Rašytojų, žurnalistų ir 
Redaktorių Pasirašė:

Vincent Sheean, George 
Seldes. Robert Brifault, Louis 
P. Birk. Millen Brand, Field
ing Burke, Robert M. Coates, 
Maria Cristina Chambers, 
Lester Cohen, Kyle Vrichton, 
Pietro di Donato, Muriel 
Draper, Sara Bard Field, Ir
ving Fineman, Marjorie Fish
er, Waldo Frank, Angel Flo
res, Granvile Hicks, Agate Il
les, Matthew Josephson, Fred 
C. Kelly, Beatrice A. Kin- 
kead, Ruth McKenney, Ka
therine Dupre Lumpkin, Me- 
ridel Le Sueur, Meyer Levin, 
Klaus Mann, Carey McWil
liams, Harvey O’Connor, Sha- 
emas .O’Shęel, S. JT. Perelman, 
John Hude Preston, William 
Rolins, Jr., Ralph Roeder, Isa- 
bele Walker Soule, Irena Ska- 
riatina, Cristina Stead, Clara 
Weatherwax, William Carlos 
Williams, Ella Winter, Ri
chard Wright, Leane Zug- 
smith, Albert Rhys Williams, 
Dashiell Hammett, Corliss 
Lamont, Bessie Beatty, Mau
rice Halperin — autorius 
“Books Abroad”; Frank C. 
Bancroft—redaktorius “Social 
Work Today”; I. F. Stone— 
redaktorius “The Nation” 
gazino; Maxwell S. Stewart— 
redaktorius “The Nation” ma- 
magazino; Jean Starr Unter- 
meyer, Louis Untermeyer, Al
fred Kreymborg, Orrick 
Johns, Langston Hughes, 
Kenneth Fearing, Sterling 
Bowen, Vera Casparay, Ar
thur Kober, George Koffman, 
John Howard Lawson, Cli- 
tord Odets, Lynn Rigg$, Viola 
Brothers Shore, Donald Og
den Stewart.

Iš Artistų ir Teatrininkų 
Pasirašo:

Hugo Gellert, Wanga Gag, 
William Groper, A. E. Steig, 
James Thurber, Max Weber, 
Lynd Ward, Rockwell Kent, 
Stuyvesant Van Veen, Art 
Young, M. Becker, Simon 
Breines, Eugene Schoen, Ani
ta Block, Lincoln Kristeirf, 
Sam Jaffe, Jay Leyda, Aline 
McMahon, Heister Sonde- 
gard, Herman Shumlin, Pau) 
Strand, Mare Blitzstein, Ha
rold J. Rome.
Iš Dainininkų ir Kitų Gar

sių žmonių:
Kunigas Otis G. Jackson, 

Kun. Thomas L. Harris, pro
fesorius Harold E. Walsh, 
pulkininkas Raymond Robins, 
buvęs galva Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus Rusijoj; S. 
Stephenson Smith,—preziden
tas Oregon Commonwealth 
Federacijos; Dr. Joseph A.

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Trečias puslapis

LITE
Knyga Žmogaus 

Gyvenime
Kartkartėmis pasigirsta vienas kitas balsas 

apie knygos įvertinimą. Padejuojama, kad 
maža telikę žmonių, kurie kreiptų dėmesį į 
knygą. Gyvenimo paskuba, rodos, nebeduoda 
nė laiko žmogui prie knygos arba, geriau sa
kant, su knyga rankoje atsisėsti. Perdaug 
trauklūs yra kiti veiksmai, sueikvoją žmogaus 
laiką. Jis džiaugiasi, jei sugriebia laiko sku
biai peržvelgti kasdieninį laikraštį, pamatyti 
žinių antraštes.

Neskaitant knygų, sakoma, nukenčia žmo
gaus protavimo plėtra, nes jis savo protui 
nebeduoda to maisto, kuris būtų reikalingas. 
Rašytojas Vaižgantas kadaise pasakė, kad 
“knygos inteligentui—tai pirmos rūšies reika
las... nė kiek nemažesnis už valgį, pirtį ir 
gimnastiką.” žmogus nevalgus, ar neturįs no
ro valgyti, tai jau nebesveikas, susirgęs; jeigu 
sustojo viena organizmo funkcija, tai žmogus 
pradeda nykti; nustojai galvoti—nebeesi inte
ligentas.

Tiesa, nė vienas žmogus neprisipažins nu
stojęs galvoti. Jis galvoja, skubiai galvoja; 
jis galvoja apie daugelį dalykų, kuriuos var
giai ir išskaitliuoti galėtum. Bet tas pats ra
šytojas dėsto, kad “sukti galvą gešeftu, vers
lu, sumetimais praktiškojo pobūdžio—nėra 
mums čia reikiamasis galvojimas. Galvojimu 
vadinsime abstraktines, filosofines kombina
cijas, kurias karštais pėdais seka jausmai: py
ka ar pasigėrėjimas. Protas inteligentinis pa
sidaro per ilgą jo lavinimą, trenavimą; o prie
monės tam tikslui—knygos. Galvojimas yra 
darbas; jis suvartoja kūno energiją, kaip ir 
kiti darbai. Galvoti reikia fosforo, reikiau 
daugiau sukviesti į smagenis kraujo. Ir kai 
smagenys pripranta stipriau kraujo užlieja
mos, tu jau to ir nori ir neberimsti, kai ta 
dalis kūno nebeerzinama. Va, kaip mechaniš
kai, tarkime, filosofiškai, darosi—inteligen
tas.”

Mūsų visa pilkoji liaudis pripratusi inteli
gento titulą segti tik asmenims ėjusiems aukš
tesnius mokslus, mano, jog kitaip ir negali 
būti. Tačiau Vaižganto dėstymu išeina, kad ir 
mažamokslis, o einąs tam tikrą galvosenos ke
lią, yra inteligentas. Inteligentus daro kny
gos, jei jas skaitai, studijuoji, jjei^iš jų se
miesi žiniją, jei per jas žvelgi į platų kom
binuotą pasaulį su jo praeičia, dabarčia ir nu
matoma ateitimi.

Ot, kaip gražu! Plati lietuvių pilkoji liau
dis (taip iki giol' vadinta) gali patapti inteli
gentišką liaudis, jei ji daugiau bendraus su 
knygomis,—žinoma, jei bendraus ne tiek, kad 
jas tįfcšėpoje gražiai sukrovus laikyti! •

Amerikos lietuvių laikraščiai mažai • apie 
knygą bekalba; tik kada ne kada v ienas Skitas 
atsiliepia, pajieško kitų knygos bičiiilįųi .Ame
rikos lietuviai labai mažaį;:3ępygų TpębįiŠėG 
džia. Nebeturi kuo didžiuotis; kaip seniau "tu
rėjo, seniau, kai .dar Lietuva kentėjo kny-. 
gos badą. -• 7 >

Neseniai “Tėvynę” iškėlėt knygos klausimą, 
prašydama atsiliepti visus tuos,'kurie dar turi 
bičiulystę su knygomis. Atsiliepė keletas bal- 
$ų. Vienas atsiliepusiųjų atidavė kreditą 
dienraščiui “Laisvei,” kad jos skyriuje “Lite
ratūra ir Menas” dar dažniau atsiliepiama apie 
knygą, dažniau negu kituose laikraščiuose. Jei 
kas perkratytų ir palygintų “Laisvės” ir kitų 
laikraščių skaitytojų bičiulystę su knygomis, 
gali būti, kad rastų “Laisvės” skaitytojuose 
didesnį ir knygos skaitytojų nuošimtį.

Jei mes įsitikinsime, kad knygos svarba 
yra tokia pat, kaip ir valgio, pirties bei mankš
tos (gimnastikos), tai mes prieisime išvadą, 
kad kievienos kolonijos lietuvių centre reikia 
įsikurti knygynus, kurie aptarnautų be jokių 
skirtumų visus kolonijos lietuvius. Tokie kny
gynai jau galėtų būti gana dideli, nes apart 
gražaus rinkinio pačių Amerikos lietuvių iš
leistų knygų, daug būtų galima gauti iš Lie
tuvos, nes tenai kas metai išleidžiama apie 
tūkstantį knygų atskirais vardais; yra iš ko 
ir pasirinkti. Tik reikia noro, tik reikia tru
putį darbo! St. Jasilionis.

Mirė Bulgarų Rašytojas
Liepos mėnesį Bulgarijoj pasimirė žymusis 

to krašto rašytojas Georgi Bakalovas. Jo mir
ties pr.oga žymieji Bulgarijos tautos sūnūs- 
kovotojai—Dimitrovas, Kolarovas, Kabakčie- 
vas, Kirkova, Anton Ivanovas, Blogojeva ir 
kt.—pasiuntė mirusiojo našlei užuojautos tele
gramą. Telegramoj be kitko pasakyta, kad 
mirus Bakalovuj, Bulgarija nustojo seno so-

Prieš npV P«la»fioi<> iv Ir šio oh-* oir ’iet'.visko spektaklio ‘Amerika Pirtyj’ vaidintojai.

1899 m. rugpjūčio 8 d. Palangoje švyst orėjo pirmasis aušros spindulys. Tą dieną pa
jūryje, grafo Tiškevičiaus daržinėje, įvyko pirmasis lietuviškas spektaklis — buvo suvaidinta 
Juozo Vilkutaičio-Keturakio komedija “Amerika Pirtyje.” šio pirmojo spektaklio sumanyto
jais ir parengėjais buvo ano laiko lietuvybės veikėjai, daktarai: Vaineikis, Janušis ir žal- 
nierukynas. O to veikalo artistai buvo: Jaškev ičaitė, Juškytė, Mongirdas, Janulaitis, Povilas 
Višinskis, Kuizinas, Empacheris ir Gabalis. Buvo tai anų laikų studentai ir gimnazistai, jau
nuoliai, didžiai užsidegę pavergtosios tėvynėj meile, šiais metais rugpjūčio 8 dieną suėjo 
lygiai keturios dešimtys metų nuo to pirmojo lietuviško spektaklio. Tai yra ir lietuviškojo 
teatro pradžia, šiemet taip pat sukako 70 metų amžiaus to veikalo autoriui Juozui Vilkutai- 
čiui-Keturakiui. Autorius dabar gyvena Prien nose, Marijampolės apskr.

Milioiiai “Užkeiktų” Knygų
Šiuo* metu tūli žmonės iškėlė klausimą dėl 

knygos likimo. Jie skelbia, kad Amerikos lietuviai 
yra "pamiršę knygą," nebenori jos skaityti, josios 
pirkti. Todėi įdomu skaitytojui bus susipažinti, ko
kis knygos likimas yra Lietuvoj. Žemiau paduo
dame tuo klausimu rašinį, pasirodžiusį "Liet. Žin.” 
iš liepos 29, š. m. — “L.” Red.

Knygų mylėtojas stovi prie knygyno lango 
ir stebi knygų naujienas. Kaip jam malonu, 
kad .knygyno lange vis naujos knygos. Bet .ar 
pagalvojo, koks likimas tos poezijos, tų mokslo 
darbų, tų daugelių kitų knygų, kurios prieš 
metus, kitos, gal, prieš dešimt metų puošė šio 
knygyno langus, apie kurias recenzentai ir ne
mokšos rašė straipsnius, vienas knygas neretai 
girdami, kitas nevertai peikdami. Kai kurias 
knygas publika norom pirko ir skaitė, k. a. 
visokias “Aušreles,” “Sakalėlius” uždavinynus 
etc., kitų knygų buvo išpirkta tik po kelis šim
tus egzempliorių, o kur dingo likusios? Jos dū
li ją knygynų sandėliuose, nedrįsdamos net 

sprieš ^idžiąsiąs šventes pasirodyti knygynų yi- 
įtrinoąe. /■' ? a ; .-•* ' t •; f;

A$ie tų “užmirštųjų mūsų draūgųT likiįną 
aš ir noriu .kelis žodžius pasakyti. ''

Pirmiausiai, tai:.
' Kaip Knygų,'Atgautos Susidairb.

Knygų u;i 11 j it'iia (ęsiasi lik kd is mėnęsTuš. 
Jeigu per tuos kelis menesi lis kuris romanas 
prasimušė sau kelią, tai jis jšeis “į pasaulį,” 
o jeigu Jik?? |tąij kily^yno,'
vitrihąyjis' nesugrįš, skaitytojo nevilios, o eis 
arba į mahulatūrą, arba į sandėlius. Leidėjas 
sandėlyje žiūri į knygų lentynas ir nors verks, 
bet iš lentynų knygų neišprašys. . .

Be pagrindo kaltinama mūsų publika, kad ji 
knygų neskaitanti.

Dabar geros grožinės literatūros veikalų ti
ražas svyruoja nuo 3 ligi 5 tūkstančių egz.

O, pav., Sov. Rusijoj, Lenkijoj ir net Pran
cūzijoj, vidutiniškai, romanų tiražas 5—10 
tūkst. egz., bet Prancūzijoj praktikuojamos 
naujos laidos ir matyt nemaža knygų 150, 175 
laidos ir t.t.

Bet mūsų leidėjai nors ir turėdami didelį pa
tyrimą negali įspėti, ar leidžiamos knygos išeis 
2000 ar 3000 egz. Taigi bet kokios laidos ima 
ir lieka 1000 ar 2000 egz., o per .keletą metų 
tokių liekanų jau susidaro didžiuliai kiekiai. 
Dažnai, likusios .knygos piginamos ir stengia
masi jas iškišti, bet ne visuomet tai pasiseka.

Daugelis vadovėlių į sandėlius patenka mo
kyklų programas keičiant.

Mokslo programą pakeitus, vadovėliai tampa 
beverčiai. Leidėjas juos mielai parduotų kar-

cialistinio rašytojo, kuris “nenuilstamai dirbo 
šviesdamas Bulgarijos darbininkus proletari
nio internacionalizmo dvasioje, dvasioje Bul- , 
garijos revoliucinių tradicijų už laisvę, ir ben
drai kultūroj.”

LAISVĖ

fono fabrikams po 20 et. už kilogramą, bet 
kartono fabrikai perka tik tokias knygas, ku
rios susiūtos ne viela ir nugarėlės be kolenkoro, 
o seniau kaip tik daugumas .knygų'ir būdavo 
susiuvamos vielelėmis ir nugarėlėse kolcnko- 
ras.

Neretai programai pasikeitus autoriai ir lei
dėjai šoka vadovėlių taisyti: perdirba atski
rus lankus, uždeda kitus viršelius, papildo etc. 
ir mėgina prisitaikinti rinkos reikalavimams. 
Viena kauniškė knygų leidimo firma turi “įšal- 
džiusi” apie pusę milijono litų į sandėliuose 
laikomas knygas, kurių kataloginė vertė pra
šoka pusantro milijono litų. Taigi, įdėtas mili
joninis kapitalas, kuris palūkanų neduoda ii' 
jokia kita forma neprodukuoja.

Antri dideli sandėlių kamščiai, tai
Stanį biujų- Komisininkų Leidiniai.

Milžiniškas knygų atsargas sudaro Universi
teto leidiniai. . ), ;

, ■ . Teisių/fakultete* leidinių sandėliuose guli už 
.250,1)00 iUt, Hiifna'nitarjnįb; fakulteto už 600,-

■ •.•.’OOO' Lt, Gamtos matematikos fakulteto už 155,- 
000 Lt; Technikos fakulteto ūz- 40,000 Lt, 
Evangelikų teol. fak. už 26,000 Lt, universiteto 
administracijos (senos apyskaitos) už 15,000 
Lt.

Švietimo ministerijos leidinių už 1 mil. 325 
i tūkst. Lt.
A Tautosakos archyvo leidinių už 50 tūkst. Lt.

Net Teisininkų dr-jos leidinių už 76 tūkst. 
Lt.
Iš Viso Valstybinių, Įstaigų ir Privačių Asme

nų. Leidinių Sandėliuose Guli už 3 Mil, 800
Tūkst. Litų.

Tų knygų lapais būtų galima nukloti tūks-

Shangliajaus mieste, Chinijoj, taip apsi barikadavę laikraščiai, nes juos puola 
chiniečiai už tai, kad jie rašo už japonus.

Berlin. — Hitlerininkai 
per savo laikraščius užreiš- 
kė, kad jie atmes bet kokias 
derybas kas liečia Danzigą. 
Jis turįs priklausyt Vokie
tijai, tai ir viskas.
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tančius kvadratinių .kilometrų, arba užtvenkti' 
Nemuną tokio aukščio pylimu, koks yra žalia
sis tiltas.

Teisiu ir Humanitarinių fakultetu leidiniu 
per metus parduodama apie 2—3%, Gamtos 
matematikos apie 1%, švietimo ministerijos 
apie 1.7%, o privačių leidėjų, kurie reklama 
visai nesirūpina, parduodama apie 0.6% tų 
knygų bruto vertės. Taigi, jeigu tos knygos 
būtų pardavinėjamos dabartiniu tempu, tai jas 
būtų galima išparduoti, maždaug per 2 milijo
nus metų!

Tai tokia komiška astronomiškai skaičiuo
jant yra užsilikusių knygų būklė!

Parduot kartono fabrikams neįmanoma, mė
ginama naudot centriniam šildymui, bet popie
rius susispaudęs ir nedega.

Skaitytojai, gal būt, atsimena Sruogos bylos 
aprašymus, kur jo tarnaitė teisme liudijo, kad 
ryto metą atėjus krosnies kurti, rasdavus. 
krosnyje daug apsvilusių pašto ženklų. Vadi
nasi, popierius sunkiai dega; dėl to nedęgimo , 
nukentėjo ir Sruoga. . .

Tada tenka samdyt darbininkus, vežikus, 
j ieškot kur nors toli nuo miesto laisvos vietos 
ir ten vežti ir naikinti knygas. ..

Tokių sunkumų knygynų savininkai turi su 
svetimomis knygomis. Menkas malonumas ir 
su savo knygomis: b-vė ar atskiras asmuo iš
leido knygą, įdėjo kapitalą, o dabar naikink. 
Apyskaitinė įmonė sunaikintas knygas gali nu
rašyti į nuostolius, bet neapyskaitinei įmonei 
blogiau—ji irgi nurašys į nuostolius, bet mo
kesčių inspektorius gali netikėti, kad sunai
kintos knygos, jis gali tas knygas laikyti par
duotomis ir mokėk verslo pelno mokestį.

Taigi ir techniškai ir apyskaitiniu požiūriu 
knygų sunaikinimas yra sunkus dalykas, o 
kadangi jas sunaikinti sunku, be to, reik nai
kinti skaudama širdimi, tai knygos sandėliuose 
taip ir stovi metai iš metų.

Bet gerai pagalvojus ir turint gerų norų
Galima Rasti ir Tinkamesnių Būdų Knygas iš 

Sandėlių Paskleisti Gyvenime.
Juk yra nesenstančių knygų: klasikai, moks

lo darbai, kelionių aprašymai ir kt. Knyga taip 
pat yra prekė, o prekei reikia reklamos. Reik
tų kasmet surengti apžvalgines knygų parodas. 
Be to, daugelis mūsų inteligentų galėtų nemaža 
knygų išpirkti, jei bent dešimtas sumanytų įsi
gyti namų biblioteką. Juk ir Ciceronas pasa
kė: “Namai be knygų, namai be dvasios.” Kad 
ir miestų namų savininkai. Statomi nauji na
mai, o ar bent viename bute numatomas kam
barėlis, koks patogus kamputis bibliotekai, ar 
patys namų savininkai turi bent kokias biblio
tekas? Gerai, jeigu dar yra bent viena knygų 
spinta, o kituose namuose nėra nė vienos kny
gų spintos.

Dabar daugelis aukštesnių ir vidutinių val
dininkų turi įsigiję dvarelius, ūkius. O ar 
daug .kas savo ūkyje mėgina įtaisyt namų bi
blioteką?! Ar veža nupirkęs knygų į namus?!

Ir ne tik pavieniai žmonės, bet ir kai kurios 
ūkiškos organizacijos galėtų įsigyti knygynė
lius. Lietuvoje yra apie 500 kooperatyvinių 
draugijų, apie 500 punktų, tai kodėl jie nega-. 
lėtų turėt knygynėlių, nors pritaikinto savo 
•organizacijai turinio, juk ir tokių knygų san
dėliuose netrūksta.

130 valstybinių bibliotekų, jei ir nuperka 
po 1—2 egz. naujai pasirodžiusios knygos, di
delės įtakos knygų rinkai negali padaryti.

Jeigu mūsų krašte pasklistų bibliotekų įsigi
jimo idėja mieste ir kaime, tai dalis užsigu
lėjusių knygų rastų rinką, geriau eitų nauji 
leidiniai, o kartu su tuo plistų mūsų krašte 
kultūra ir greit neliktų “Namų be dvasios!”

Prabėgomis
Lietuvių Dailės Ratelis, Mon

tello, Mass., atšovė LMS centrui 
savo užvilktas duokles sumoje 
$25. Montelliečiai pataikė just 
in time! LMS CK nevilkinant 
turi sukelti reikalingą sumą pi
nigų supirkimui dovanų vaji- 
ninkams, laimėjusiems pereita
me vajuje. Laimėtojais yra 3 
chorai ir 2 apskričiai.

Būtų gerai, kad ir kiti viene
tai užsimokėtų savo užvilktas 
centrui skolas. Geriau kad ir 
vėliau, negu niekad...

—o—
Įvykusiam liepos 16 d. LMS 

CK posėdyj padarytas nutari
mas, kad ateinančio spalio 21 
d. Brooklyne, N. Y., būtų su
ruoštas apylinkės LMS chorų 
dainų vakaras, kuriame bus iš
duodamos dovanos, laimėjusiem 
pereitame vajuj vienetam.

Brooklyno Aido Choras (1-jo 
pryzo laimėtojas) specialiai 
ruošiasi prie to vakaro; Great 
Necko Choras Pirmyn (3-čio 
pryzo laimėtojas) žada šauniai 
pasirodyti. Liet. Jaunuolių Cho
ras iš Montreal, Can., (2-ro 
pryzo laimėtojas) dėl tolimos 
kelionės pribūti negalės, bet sa
vo atstovus prisius. LMS III- 
čias ir IV-tas Apskričiai turės 
savo reprezentaciją.

Tą dieną Brooklyne įvyks ti
kra LMS chorų dainų šventė!

Pereito vajaus metu LMS III- 
čio Apskr. valdybos pastango
mis Brooklyne tapo suorgani
zuotas Lietuvių Stygų Orkes
tras. Apskričio K-to ir gerų 
žmonių remiamas šis naujas L 
MS vienetas žengia pirmyn.

Manoma, kad šis mūsų nau- 
jakūris greitoj ateityj jau ga
lės imti dalyvumą brooklynie- 
čių viešuose parengimuose.

Stygiečiai, lai prabyla jūsų 
stygos!

—oJ
P h i 1 a d e 1 phijos “Lyra” po 

trumpos vakacijos vėl derina 
savo stygas. Lyriečiai ruošiasi 
tinkamai pasirodyti “Laisvės” 
piknike, kuris įvyks rugsėjo 8 
d., Philadelphijoj.

žinia iš Philadelphijos sako, 
kad lyriečiai ir lyraitės grįžta 
“full of pep, wim, and ambi
tion.”

Pereitas LMS CK posėdis nu
tarė jaunuolio Walterio Kubi
liaus sceniškąjį kūrinį “Lietu
va” tuojaus paduoti spaudai. 
Spausdins dienraščio “Laisvės” 
spaustuvė.

“Lietuva” bus gražus įdėlis į 
mūsų neturtingą vaidybos lo- >’ 
by nei į!

LMS 2-ro Apskričio ribose 
manoma sudaryt abiejų lyčių 
jaunuolių grupę, paprašyt p-lę 
Baronaitę (iš Lietuvos pribu
vusią, šokių instruktorę), kad 
ji sumokytų mūsų jaunuolius * 
liaudiškų šokių. P-lė Baronai
tė tame žadėjo padėti. Apskri
čio Komitetas džiaugiasi, kad 
merginų skaičius jau viršijo 
kvotą, bet vaikinų. . . negali su- 
graibstyti.

Jeigu komitetas vaikinų ne
gali prisikviesti, tai tam dar
bui merginos turėtų ateiti į tal
ką. Merginų vaikinai dažnai pa
klauso. ..

Proncė.
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Kas Ir Iš Kur Atvažiuoja į “Laisvės” 
Pikniką Philadelphijos Apylinkėje

Šiomis dienomis gavau laiš
ką iš Chicagos nuo drg’. M. 
Žaldoko, kuris praneša slap
tybę, kad iš Chicagos jau pa
sirengusios 3 mašinos vykti į 
Philadelphijos apylinkes ren
giamą “Laisvės” pikniką. Drg. 
Žaldokas užtikrina, kad iki 
piknikui susidarys daugiau 
mašinų, nes didžiuma važiuo
ja į Pasaulinę Parodą. Chica- 
giečiai yra strategai, jie žen-

Hudson, Mass.
Numirė Jaunuolė

Nepaprastai sujudino visus 
mūsų lietuvius, kuomet pa

sklido gandas, kad mirė plau
čių uždegimu visų godojama 
jaunuolė Alena Navičionytė, 
vos tik pražydėjus, pačiam 
jos gražume, 16 metų am
žiaus. Tai buvo rugpj. 3 d. 
Paliko dideliam nubudime sa
vo motiną ir tėvą, Joną ir 
OnąNavičionius, ir du savo 
brolius—Juozą ir Viktorą. Jos 
karstas tapo apklotas gyvų 
gėlių vainikais.

Alena tapo palaidota 5 d. 
rugpjūčio, miesto kapinėse. 
Jos karstą lydėjo didelis bū
rys žmonių, apie 50 automobi
lių. Karstą ant duobės padėjo 
jaunuoliai, kurie visi liūdesio 
apimti nulenkė galvas žemyn, 
atidavė paskutinę pagarbą.

Ilsėkis, Alenyte, tarp žalių 
šlamančių medelių be laiko 
pakirsta.

Laidotuvėm patarnavo gra- 
borius McNeef.

P. V.

Padėkos Žodis

Mes visi dideliai dėkuoja- 
me tiems visiems, kurie daly
vavo šermenyse ir užjautė 
mums mūsų skaudžioj valan
doj. Mums išreiškėt didelė ap
gailėjimą. Taipgi dėkojame 
visiems už gėlių- bukietus, ka
trie suteikė paskutinę pagar
bą del mūsų Alenutės.

J. O. Navičionai.

Cleveland, Ohio
Atšaukiamas Piknikas

gia į Pasaulinę Parodą per 
“Laisvės” pikniką. Jis sako, 
toj grupėj bus žymių žmonių, 
bet jis jų neišduoda. Lauksi
me šių brangių svečių iš to 
tolimo miesto, iš lietuvių me
tropolio.

Gaunam laiškų ir iš kitų 
tolimesnių vietų, iš kurių 
draugai, p a s i n a u d odami 
Worlds Fair dalyvaus mūsų 
piknike. Tikimasi, kad šieme
tinis piknikas tolimesniais 
svečiais bus daug skaitlinges- 
nis.

Iš Baltimorės Pastogės

Rašo drg. J. Deltuva: 
“Draugai: LDLD 25 kuopos 
susirinkime išrinkom 6 darbi
ninkus dirbti su J. Deltuva 
priešakyje. Atvažiuosime su 
busais ir pagelbėsime. Busus 
jau turime nuėmę ir mobili- 
zuojam publiką vykimui. 
Mums trūksta įžangos laimė
jimų tikietukų; kuo greičiau
siai prisiųskite.

“Prie to, turime jums pri
minti, kad palaikytumėt kur 
užrakinę dėl Baltimorės Ly
ros Choro stalą, ant kurio ga
lėtume tinkamai pavalgyti 
pietus/’

Taip, draugai, tą tai jau iš- 
pildysime.

Iš Philadelphijos

Ph i 1 a d e 1 p h i j os o rga n i z a c i -
jos turi nuėmę busus ir stro
piai rengiasi prie pikniko di
delių darbų. Pats didžiausias 
darbas, tai stalų subudavoji- 
mas, parko sutvarkymas. 
Draugai philadelphiečiai, kai 

■ tik pastebėsit garsinant susi
rinkimus ir tas dienas, kada 
budavosime stalus, atvažiuo
kit į talką ir pagelbekit tame 
sunkiame darbe. Juk jūs visi 
susipratę mūsų judėjimo sim- 
patikai, veikėjai, rėmėjai, tu
rite suprasti, kad darbininkiš
kas judėjimas, kultūrinis su
pratimas paeina nuo mūsų 
spaudos. Mūsų organizacijos 
be spaudos būtų taip, kaip 
žmogus be akių. Tėmykit, kas 
trečiadienį, P. Antanaitienės 
radio valandos stotis garsins 
mūsų pikniką.

Komis.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4900 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1796 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn,* 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THE BETTER DAIRY, Inc.
1796 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5130 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave. Brooklyn ,N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8719 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6808--3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHWARTZ 
6808—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5I23 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2277 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROBERT E. FREY
2277 McDonald Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5312 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808a Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS U. GOLCHERT 
d-b-a Four Star Delicatessen

1808A Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11052 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Crescent St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS McGOWRAN
332 Crescent St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of. Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER STEIN
145 Harrison Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4267 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
90 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEISBERG 
d-b-a Plymouth Delicatessen & Grocery

90 Henry St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5304 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA BARON
470 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1374 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM DITTMER
1374 Nostrand Ave. .Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11072 has been issued to the undersigned 
to sell beer i.t retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2802 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELLIS & MARTIN SAMESS 
d-b-a Saiuess Bros.

2802 Ocean Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
423—7th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN T. McKENNA
123—7th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1304 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWARD LUBY
674 Central Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2577 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Kent Ave. & 18 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THERESA FEUERSTACK 
d-b-a Eat More Lunch Room & Bar 

409 Kent Ave.
18 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB787 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Montague Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB GULDIN
1 Montague St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1274 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES RAY
301 Palmetto St. Brooklyn, N. Y.

Highway, Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed on the

ANTHONY PALAZZO
Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giver that License No. 
EB878 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
478 Kings 
County of 
premises.

478 Kings

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1022 has beer issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
378 Crescent St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AUGUST FUCHS
378 Crescent St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 223 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504-506 Marion St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tc be consumed on the 
premises.

MAJOR JAMES A. McKENNA, Jr. 
POST 199, V. F. W. of U. S.

504-506 Marion St. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3079 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4924 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARTHA LEDERMAN
4924 Avenue K Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3078 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I^tw at 
128 — 9th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN VIOLA
128—9th St. Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB819 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROS El ,EN A CO RP O R ATI O N
110 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1300 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IKE CHESSIN & ABE LIFSHITZ 
d-b-a Chessin, Delicatessen

459 Stone Ave. Brooklyn, N. Y.

Bostono Apylinkė.

DIDELIS PIKNIKAS 
Rengia Am. Lietuvių Kongreso Bostono Apskritys 

Sekmadienį, Rugsėjo 3 September, 1939 
VOSE PAVILION PARKE 

MAYNARD, MASS.

Atsilankiusiems į pikniką laimingiems bus išdalinta 
$150.00 Dovanomis

KALBĖS ŽYMOS KALBĖTOJAI

Tikintįjį Pardavėjai gaus tris dovanas: daugiausia tikintų pardavę gaus 
pirmų dovanų—$10.00; antras daugiausia tikietų įtardavęs gaus 

$5.00, ’ trečias—$2.50.

ŠOKIAMS GROS:

LONGIN BUINIO “CAVALIERS” ORKESTRĄ
PASTABA VISIEMS: Tikietai atspausdinti pagal pernai padarytų 
kontraktų su parko savininku, kad piknikas įvyks 4 d. rugsėjo. 
Tačiaus, šiais motais permainyta diena ant rugsėjo 3 d. (nedėldienio). 
Todėl, nepadarykite klaidos; piknikas įvyks 3 d. rugsėjo ir visi tikie
tai, ant kurių yra pažymėta “rugsėjo 4 d.’’ bus geri 3 d. rugsėjo.•

Laiko iki pikniko liko nedaug, todėl tikietų parda
vėjai turi imtis už darbo ir sparčiai pardavinėti tikietus, 
kad padaryti pikniką pasekmingu, o taipgi trys daugiau
sia pardavę tikietų laimes dovanas.

Kviečia Visus RENGĖJAI.

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČI (J
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

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

NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
, Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

LDS 15-to Apskričio Komi
tetas ir Komisija atšaukiame 
pikniką, kuris buvo rengtas 
rugpjūčio 27 d., 1939 m., pas 
dr-gus tvartus darže, 862 
Archer Road, Bedford, Ohio.

Dabar d. Levert pranešė, 
kad jam uždraudė miesto ma- 1 
joras jo darže laikyti pikniką 
ir užtai mes esame priversti 
atšaukti tą pikniką.

Taigi, patariame visom'U.D 
kuopom, kad rugpjūčio 27 d. i 
15 apskričio pikniko nebus.

Dabar 15 apskričio komisi
ja, pasitarus su komitetu ir i 
dėl negavimo daugiau pikni
kui vietos, perkėlė ant Lietu
vių Darbininkų Svetainės, 920 
E. 79th St., Cleveland, Ohio. 
Tas piknikas įvyks spalių 14 
d.,: 1939 m.

Rengimo Komisija.

Šveicarija Rūpinasi Mais-
i tu Karo Laikui

Berne, Šveicarija. — Val
džia įsakė visom šeimynom 
iš anksto pasirūpint maisto 
bent dviem mėnesiam, kai
po atsargą tokiam atsitiki- 

<mui, jei kiltų karas arba jei 
būtų įvesta ekonominė blo
kada prieš Šveicariją.

Sykiu valdžia išleido įsa
kymą ūkininkams pasilikt 
sau tik tiek grūdų ir kitų 
maisto daiktų, kiek patiem 
būtinai reikia, bet prista
tyt valdžiai visus perviršius 
lauko ūkio produktų.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICK is hereby given that License No. 
GW10960 has been issued to the undersigned 
to soli beer anil wine at retail under Suc
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 172 Ridgewood Ave., a-k-a 
173 Hemlock St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GAETANO VOLPE
a-k-a 173 Hemlock St.
472 Ridgewood Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4789 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3516 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NAIDICH & SLAPIKOFF
3516 Avenue S Brooklyn, N. Y.

NOTICE, is hereby given that License No. 
GB10668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2909 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

PETER McEVOY
2909 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4978 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Contiol Law at 
60 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS RUSSO
60 St. Nicholas Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4833 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5909 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tc be consumed off the 
premises.

SIDNEY KRAVITZ
5909 Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4711 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
356 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MOLLIE & MARY LEVINTON 
356 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB944 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 —3rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS RAFFAELE 
Donienick's Bar & Grill

119—3rd St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1063 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
626 — 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN A. MALLEN
626 — 92nd St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB13.30 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Avanue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GROSSMAN
1019 Avenue II Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB993 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2212 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed cn the 
premises.

RUDOLF LOUIS
2212 Voorhies Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB953 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
471a Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL HUGHES
471a Fifth Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1291 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under- Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161-3—43rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY, KANE 
161-3—43rd St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1082 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Avenue O, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN BRANDSTATER 
d-b-a Margie Sweet Shoppe

80 Avenue O Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB11069 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Hoyt Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSALIA ŠERPE & 
GENNARO PALOMBA

244 Hoyt St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1074 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB PALUSZEK & 
JOHN ZIELINSKI

181 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2387 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1274 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS J. SHIELDS 
d-b-a Brcvoort Bar & Grill

1274 Bedford Ave. x Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5459 has been issued to the undersigno,d 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5012—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRED FIXSEN
5012—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

DIENRAŠČIO LAISVES NAUDAI

Naktinis Piknikas prie Mėnulio Šviesos
Rengia Visos Waterburio Darbininkiškos Draugijos

Pusė pelno nuo šio pikniko eis dienraščiui, “Laisvei.” O kita pusė draugijoms, kurios rengia šį išvažiavimą.

Įvyks Šeštadienį, Rugp. Bugust
Lietuvių’ Darže už Lakewood Ežero, Waterbury, Conn.

Merry Makers 
Orkestrą 

Grieš Šokiam

Įžanga 25c

Pradžia 7:30 vai. vaka
re ir tęsis iki vėlai 

nakčia.
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Ensemble Aidbalsiai', iš Brooklyn, N. Y., dalyvaus

P r o g r a m a :

Vilijos Choras
vad. K. Strižausko

Ensemble Aidbalsiai
vad. B. Šalinaitės

Trumpa Prakalba
P. Buknys, “L.” Adm.

moję, vadovybėj B. Šalinaitės.

Gerbiamieji! Kaip matote, šis po mėnulio šviesa išvažiavimas bus gražus ir įspūdingas. Dainuos 
ENSEMBLE AIDBALSIAI iš Brooklyn, N. Y. Tai grupė puikiai išsilavinusių dainininkų, kuriam 
vadovauja kompozitorė panelė Šalinaitė. Taip gi dainuos mūsų vietinis VILIJOS CHORAS ir bus ki
tokių įvairumų programoje. Apart puikios programos šiame piknike bus daug svečių iš Brooklyno ir 
Bostono apielinkės. Būdavo ir kitais metais, o šiemet tai dar daugiau bus. Todėl visos Connecticut 
valstijos kolonijos privalo skaitlingai dalyvauti.

Čia taipgi bus vietinis kalbėtojas, kuris aiškins įvyksiantį miesto referendumą. Balsavimas bus 3 
d. spalio, 1939. tai bus išsprendimas ar norime, kad miestą valdytų čarteriuotas manageris, ar nori
me, kad būtų po senovei.
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šeštadienis, Rugp. 19, 1939** - - _ _______________ _ LAISVI PenkSaa
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Eltos Žinios iš Lietuvos
Šventoji. — Liepos 27 d. at

plaukęs į Šventosios uostą 
prekybinis laivas po Olandijos 
vėliava pasikrovė Šventojoje 
apie 200 tonų (80 standartų) 
miško medžiagos. Miško me
džiaga laivo kroviniui prista
toma į šventosios uostą sunk
vežimiais. Tai yra pirmasis, 
plaukiojus po svetima vėliava, 
laivas Šventosios uoste. Per 
kelis šimtus metų į Šventosios 
uostą joks svetimos valstybės 
laivas nebuvo įplaukęs.

—o—
Birštonas. — Dabar į Birš

toną beveik kasdien iš įvairių 
provincijos vietų atvyksta po 
30-10 naujų ligonių ir vasa
rotojų. Toje vasarvietėje jau 
yra užregistruota apie 2,500 
ligonių ii- vasarotojų, jų tarpe 
k ei iasd esi m ts s vet i mtau č i ų.
Dabar vonių kasdien duodama 
jau arti 600.

—o---
Kaunas. — šiemet pietinės 

Lietuvos miškuose kai kurių 
rūšių uogos užderėjo gerai. 
Ypačiai gerai užderėjo mėly
nės ir žemuogės. Alytaus, 
Merkinės, Onuškio ir Daugų 
apylinkių miškuose dažnai 
galima pamatyti raudonuo
jančius nuo žemuogių miško 
plotus, šių uogų minėtuose 
miškuose vietomis randama 
dar ir dabar, tačiau mažiau 
nei liepos mėnesio pradžioje. 
Užtat dabar jau gerai prino
ko avietės ir mėlynės. Butri
monių, Merkinės ir kituose 
pietinės Lietuvos miškuose 
mėlynių yra tiek daug, kad 
vienas asmuo per dieną pri
renka apie 8-10 litrų. Dabar

Alytaus ir kitose rinkose už 
mėlynių litrą mokama 30-40 
centų, o už aviečių 40-50 et. 

.—o---
Kaunas. — Liepos 24 d. į 

Lietuvą atvyko 30 lenkų ra
šytojų ekskursija. Lietuvių 
Rašytojų Draugija svečiams 
suruošė pietus, kuriuose be 
rašytojų dalyvavo daug lietu
vių knygų leidėjų ir visa eile 
lietuvių meno ir kultūros at
stovų. Lenkų rašytojų dele
gacijos vardu kalbėdamas 
prof. Gorski pabrėžė nepa
prastą lietuvių kultūros kili
mą. 

—o---
Joniškėlis. — Liepos 23 d. 

Joniškėlyje Lietuvos aero kliu- 
bas buvo surengęs aviacijos 
dieną-šventę. Iš Kauno į šią 
šventę buvo pasiųsti septyrR 
LAK lėktuvai. Nežiūrint blo
go oro, aviacijos šventės pro
gramos Joniškėlyje pasižiūrė
ti buvo susirinkę apie 4,000 
gyventojų.

kad jis ir jo draugas Alfonsas 
Markevičius, 16 metų, turėjo 
revolverius ir krūmuose žaidė. 
Per neapsižiūrėjimą Markevi- 
čiuko revolveris iššovęs ir pa
taikęs Jaunių sūnui tiesiai į 
krūtinę. Nelaimingasis tapo 
nuveštas ligoninėn ir sunkiai 
kovoja už sveikatą.

Labai gaila Jonuko ir jo tė
veliu. L-

Antra nelaimė atsitiko rug
pjūčio 11 d. Automobilio ne
laimėje tapo užmuštas Jonas 
Batura, 22 metų jaunuolis, 
lenkų tautybės. Mirė nuveštas 
ligoninėn.

Tos pačios dienos naktį au
tomobilio nelaimėje tapo už
muštas Andrew Laflamme, 19 
metų jaunuolis. Kartu buvo 
sužeisti ir kiti keturi žmonės 
toje pačioje nelaimėje. Visi 
randasi ligoninėje.

Aną dieną vienuolikos me
tų vaikas nuskendo upėje. Tai 
vis neatsargumas.

Viskas Patyręs.

WORCESTER, MASS.
Rugpjūčio 20 d. įvyksta LDS 57 

kuopos metinis piknikas, jis bus gar
siajam lietuvių Olympia Parke. Bus 
koncertinė programa, kalbės LDS 
Centro sekretorius J. Siurba iš 
Brooklyn, N. Y. Orkestrą, Pctrick- 
Alikoniūtės gros per visą dieną. — 
Įžanga veltui. — LDS 57 kp. Kor.

(193-194)

paimkit karą No. 59 iki Griffith St. 
Čia pasukite po kairei ir šekit iška
bas iki piknikui. Automobiliu va
žiuokite iki Roosevelt Blvd, ir Ox
ford Circle. Čia paimkite Costor 
Road iki Rhawn St., paskui pasukite 
po kairiai ir šekit iškabas iki vietos.

(192-194)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Kaunas. — Skulptorius Pe

tras Rimša Berlyne susitarė 
su keliomis firmomis atliedin- 
ti iš bronzos Lietuvos Moky
klą, kuri atliedinta bus pa
siusta Lietuvių kambariui 
Pittsburgh o universitete.

SOUTH BOSTON, MASS.
Kubiliūno Radio Programa

Ncdėlioj, August 20, iš WCOP sto
ties 1120 kc. programą pildys daini
ninke Marijona Miltenaitč ir Wor- 
cesterio Aido Choro Merginų Grupe, 
vadovybėj J. Karsokienės.

(192-194)

Nashua, N. H.
Nelaimingi Atsitikimai Vienos 

Savaites
Baisi nelaimė ištiko “Lais

vės” skaitytojus draugus Yau-
: nius. Rugpjūčio 8 d. jų pen- 
! kiolikos metų sūnelis Jonukas 
tapo peršautas. Aiškinama,

Telephone: EVergreen 8-1)770

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.

BAYONNE, N. J.
L. A. U. Kliubas rengia paskutinį 

šio sezono pikniką. Įvyks 20 d. rug
pjūčio. Parkas atdaras nuo 10 vai. 
ryto. Bus skanių valgių, gorimų ir 
visokių žaislų. Įvyks Willick’s Far- 
moj, Stiles St., Linden, N. J. Bušai 
išeis nuo Kliubo, 329 Broadway, 
Bayonne. Kiti galite važiuoti keliais 
25 ar 27 Highway iki Stiles St. Su
kitės po dešinei. (192-194)

PONTIAC, MICH.

20 d. rugpj. įvyks piknikas Sa
dausko farmoje. Bus skanių valgių 
ir gėrimų, taipgi gera muzika šo
kiams. Įžanga tik 10 centų. Prasidės 
nuo 2 vai. po pietų. (192-194)

BALTIMORE, MD.
Vietos Lietuvių Literatūros Draug. 

25-ta kp. rengia linksmą išvažiavi
mą, sekmadienį, rugpj. 20 d. M. Ku
činsko Beer Garden, Hammond Fer
ry Rd., netoli Potapsco upės tilto. 
Prasidės 10 vai. ryte. Kaip skaniais 
valgiai, šaltais gėrimais, taip šaunia 
muzika, patenkinti jausitės. Todėl 
proga linksmai kiekvienam laiką 
praleisti. —■ Komitetas. (192-194)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių, Rusų ir Ukrainų Liaudies 

namo piknikas įvyks 20 d. rugpjūčio. 
Felix Clauss Farmoj, Rhawn and 
Coldon Sts. Lietuvio Romonausko 
orkestrą grieš šokiams. Bus užkan
džių ir gėrimų. Kelrodis: Paimkite 
gatvekarį No. 50 Fox Chase ant 5 
gatvės, važiuokite iki galui linijos, o 
čia busaf> nuveš už dyką į pikniko 
vietą. Arba No. 5 gatvekarį Frank
ford Elevatore, iki Margaret St. ir

KAM SIRGTI? I
Kaip sako geriausiai pripažinti 

Medicinos, Mokslo ir Mitybos Žino-, 
vai, Sodium yra vienas iš galingiau
sių tirpinančių elementų ir todėl ga-! 
na tikrai galima nurodyt jo reika- j 
lingumą tokiuose atsitikimuose: Su-! 
kietėjime Arterijų kraujagyslių, Su-‘ 
stingime Sąnarių, Akmenėlių Pūslė
je, Tulžyje ar Inkstuose. Jis taipgi 
sėkmingas Rūkščių Perviršio Naikin- • 
tojas, ir todėl gali būt naudingas, 
prieš Aeidosį, Rheumatizmą, Arthri- 
tį, Nervų Įdegimą. Jis gali puikiai 
veikt kaip vaistas nuo: Smagenų ir 
Nervų Pavargimo, Neuralgijos, Ke
penų ir Panašių Ligų, taipgi nuo 
Apetito Praradimo. Jis prisideda 
prie: Stiprumo, Energijos, Ištver
mingumo. “Sodcom” turi savyje su
kuoptą Gamtinio Maisto Pamatą, su
spaustą tabletčlėsc, parankumui. 
Kaina: 1 bonka SI.10 10 bonkų 
$10.00. Užsakymai priimami iš visur, 
supakuojami ir išsiunčiami tą pačią 
dieną.
Geo. Stanley, žymus Maisto Moksli

ninkas ir Sveikatos Mokytojas 
nuo 1918 m.

STANLEY SCIENTIFIC DIET 
SERVICE

57 *4 Milton A ve.,K Amsterdam, N. Y.

GARBINGAS AMERIKIE
ČIŲ BALSAS 

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Rosen, Ed. Lamb, Meta Ber
ger, Darwin J. Mose role, 
George D. Pratt Jr.; Alfred 
K. Stern, William Osgood 
Field Jr.; Alice- Witrow 
Field, Dr. Emily M. Pierson, 
Bernhard J. Reis, Fayette 
Taylor, Robert Whitaker, 
William Dodd Jr. Ir pasirašė 
daug kitų žymių žmonių iš 
įvairių Amerikos dalių.

Laiško sumanytojais ir pa
rašų rinkėjais bei tuo reikalu 
komitetas buvo iš: Profeso
riaus Dorothy Brewster, Da- 
shiell Hammett, Corliss La
mont,. George Marshall, prof. 
Walter Rautenstrauch, Vin
cent Sheean, Donald Ogden 
Stewart, Maxwell S. Stewart, 
Rebecca Janney Timbers ir 
Mary Van Kleeck.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvtro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

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 2-3842

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

(Kampas Roebling St.)

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

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vyr 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor.Store

Telefonas: Humboldt 2-7964

DrJJ.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

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

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

• .
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name 
*$’*&**$*

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GfiRIMŲ

Chroniškos Ligos Gydomos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, IIE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MfiŠ- 
LAŽARNftS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės 1 Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 
stovį be jokios jum prievolės. Daromi Kraujo ir 
Šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgalią. IŠTYRIMAS DOVANAI

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padarė naują rokordą! 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 dėžute 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

T1I} T (Praktikuojąs jau
1J11. I J* ZjJ.1 llJ 27 Metus)

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

110 East 16 St., N. Y. Tarp 4th Avė. ir Irving 1’1.
Valandos 10 A. M. iki 8 P. M. Sekmai!. 10 iki 2

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

20G WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite I 

nuolaidą.

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyrų Siūtų, Lengvų ir Žieminių Paltų

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!
Siūtai ar Overkautai vertes $20.00, dabar...

Siūtai ar Overkautai vertes $22.50, dabar. .

Siūtai ar Overkautai vertes $24.50, dabar..

$14.50
$16.50
$18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

PARAMOUNT CABARET

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

Jj VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

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

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

RHEA
Managed by

TJEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

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

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

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

VARPAS BAKERY 36-42 Siam Street BrwMm R Y.
SKELBKITES ‘‘LAISVĖJE’’"



šeštas puslapis šeštadienis, Rugp. 19, 1939

NewYorko*^ifežgfey2iiiiiHt

ka ir vėliau sugrąžina parda
vėjui. Tokiu būdu jiems pa
vyksta pasigauti lengvatikiu 
ir apgauti juos. Ant 5th Ave., 
pasislėpę nuo policijos, rake- 
tieriai kai kada pardavinėja

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Visų Tautų Paradas už Taiką ■ 
Jvyks Rugpjūčio 26-tą;

Lietuviai Rengiasi i
Metinis paradas už taiką, j 

prieš karo rengėjus šiemet j- į 
vyks rugpjūčio 26-tą dieną. . 
Prisiruošiamojoj konferenci
joj, įvykusioj užpereitą savai- j 
tę,~ atstovauta virš 400 organi- ' 
zuotų unijistų, taipgi narių 
broliškų ir pilietinių organi
zacijų. Ją sušaukė Amerikos 
Lyga taikai ir Demokratijai 
Ginti. Diskusavo būdus su
rengti milžinišką “Demokra
tijos Maršavimą.”

Pažangūs Senatoriai, Kongres- 
manai Užgiria Paradą

I
Konferenc. tarimą užgyrė ' 

šimtai organizacijų ir atskirų į 
žymių piliečių. Kalbėdamas i 
apie būsiantį paradą J. V. se- į 
natorius James M. Mead pa- ■ 
sakė:

“Palaikymas taikos ir išlai- į 
kymas mūsų demokratinių 
principų turi būti vyriausiu 
klausimu visų mūsų žmonių 
mintyse.’’

Kita “Demokratijos Marša- 
• vimo” rėmėja, kongresmanė 
Caroline O'Day, pasakė:

“Jeigu yra pasaulyje toks 
dalykas, kuris įtikintų žmo
nes šios šalies, taip pat ir ki
tų šalių, kad mes tikime į de
mokratiją, kaipo į formą val
džios ir būdą gyventi, aš stoju 
už tą dalyką.”

Paradas kaip tik ir bus tuo 
dalyku, kuris daugelį supažin
dins su darbais už demokrati
jos palaikymą ir suvaldymą 
fašistinių grobikų, karo ren
gėjų. Juo ji galingesnė, dides
nė, tuo labiau įtikinanti, dėl
to visiems gali būti aišku, 
kaip svarbu turėti milžinišką 
paradą, tad visi dėkime pa
stangas jį tokiu padaryti.

Nacionalčs Grupes

Apart miniu unijistu bei di
džiųjų brolišku ir kultūrišku 
organizacijų narių, parade 
maršuos desėtkai tautu su sa
vo vėliavomis, tautiniais dra
bužiais.

Tautu divizijoj maršuos 10,- 
000 čechoslavu, kuriu šalį pa
sigrobė Hitleris, padedamas 
Chamberlaino ir Deladier.

Lietuviai Rengiasi

Lietuvių organizacijų atsto
vų pasitarime pereitą savaitę 
irgi nutarta visomis išgalėmis 
rengtis paradui. Hitlerio fa- 

’ šizmas pagrobė iš Lietuvos 
Klaipėdą ir tebegrąso visos 
Lietuvos nepriklausomybei. 
Jis’ grąso karu visai Europai. 
Visi demokratijos mylėtojai ir 
taikos šalininkai darbuojasi 
sulaikyti Hitlerio, Mussolinio 
ir Japonijos imperialistų gro- 
biškus žygius, išgelbėti taiką. 
Mūsų pareiga prisidėti prie to 
darbo, visiems dalyvauti “De- 
mokratiios Maršavime.”

Paradas, prasidės per pietus 
'nuo Madison Square Parko ir 
maršuos į Columbus Circle. 
Maršavimo liniją paduosime 
vėliau.

Lietuvių Komitetas.

Laukiam Viešnių-Svečių 
iš Viso Pasaulio

Tik Viena Savaitė iki LDS 
Trečio Apskričio Pikniko

Visų Lietuvių Komunistų 
Susirinkimas

Lietuviai komunistai, pri
klausanti visose Brooklyno 
apylinkės kuopose privalo at
silankyti j sekamą nepapras
tą susirinkimą, kuris jvyks šį 
pirmadienį, rugpjūčio 21-mą, 
8 vai. vakaro, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Prgramoj ra
portas iš Liet. Kom. Konfe
rencijos. ateinanti rinkimai ir 
finansinis vajus. Prašome pri- 
būt laiku.

Valdyba.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkime, įvykusia
me rugpjūčio 17-tą, gera da
lis laiko praleista svarstymui, 
kaip geriausia pagelbėti Mo
terų Seimo rengėjoms priimti 
iš visos Amerikos, Kanados, 
Lietuvos, taipgi kitų šalių at
vykusias Moterų Seimo dele
gates ir viešnias-tėmytojas bei 
ju šeimynas ir draugus, kurie 
Čion atvyks pamatyti mūs Sei
mą ir Rankdarbių Parodą, 
taipgi Pasaulio Parodą bei 
dalyvauti Lietuvių Dienos iš
kilmėse.

Narės atnešė rankdarbiu 
šeiminei Rankdarbių Parodai 
ir atnešė blankų su pinigais 
Seimo reikalams. S. Petkienė 
pridavė surinktus $4.45. o E. 
Vilkaitė pridavė Baltulioniu- 
tės pririnktą blanka su $3.45 
aukų. Kitos dar renka. Seniau 
buvome aukojusios iš iždo $10 
Seimo sušaukimui.

Seimas ivyks 7.8 ir 9 dieno
mis rugsėjo. Iš visos Amerikos 
ir Lietuvos atvykusiu delega
čių ir viešnių bei svečiu tarpu
savyje ir su vietos lietuviais 
susipąžinimo bankietas įvyks 
rugsėjo 9-tos vakarą, Seimui 
pasibaigus, išvakarėse Lietu
viu Dienos Pasaulio Parodoj. 
Kliubietės jau paskleidė virš 
noras šimtų bankieto bi
lietu, kurių kaina yra $1.25. 
Girdėjome, kad kitų organiza
cijų moterys irgi darbuojasi. 
Taigi, apart šimtų viešnių ir 
svečių iš toli, dalyvaus šimtai 
pačiu brooklyniečiu, suaugu
sių ir jaunimo, šokiams bilie
tas* tik 25c.

Susirinkime atlikta ir eilė 
kitų organizacinių darbu.

Narė.

Lankėsi “Laisvėje”
Trečiadienio pavakaryje 

lankėsi “Laisvėje” drg. Dem- 
skienė, Frank Nėnas, Mrs. 
Nėnas. Margaret Nėnas ir Al. 
Stasiukvnas. Drg. Demskienė, 
Frank Nėnas ir Al Stasiukv
nas iš Detroit, Mich., o Mrs. 
Nėnas ir Margareta iš Forest 
Citv, Pa.

Dr*. Demskienė paaukavo 
$1 “L.” reikalams ir $1 Mo
terų Seimui. Svečiai apžiūrėjo 
spaustuve. Jie aplankys ir Pa
saulinę Paroda.

Taipgi lankėsi svečias An
tanas Bujavičius iš Manches
ter. Conn., kuris taip nat ap
žiūrėjo spaustuve ir labai gė
rėjosi, kad “Laisvė” turi tiek 
daug mašinų spaustuvėj.

Trečiadieni tain nat lankė
si wilkesbarricciai drangai 
.Toneikiai su dviem sūnumis ir 
Frances Kulvinskaitė. Jie at
vykę namatvt Pasaulio Paro
da ir anlankvt brooklyniečius. 
TŠvvko at^al trečiadienį. Dar
bai. sako d. Joneikis. ju apy
linkėj ne geriausia, vieni par- 
deda. kiti baigia, nuo vienos 
snvnitps iV? kitei žmonės ne
užtikrinai darbu.

Ketvirtadieni lankėsi mūsn 
veiklioji newarkiete. d-gė Žu
kauskienė: ii atvežė nauja 
“L.” prenumerata.

Ketvirtadieni lankėsi Ona 
Savukaitė, mokytoja, iš Por
tage, Pa., su grune savo drau
gu. Pamatys Pas. Paroda, 
aplankys čion gyvenančius 
d raugus.

Penktadieni lankėsi d. S. 
Sandaras iš Marlboro. N. Y. 
Jis atvyko su dd. Bukniais 
tiems grįžtant iš atostogų, ku
rias jie praleido pas dd. San 
darus, d. Buknienės giminai
čius.

Aptiekorins Pov. Jatulis iš 
Stoughton. Mass., atvyko i 
Paroda, aplankė “Laisvę”, už
simokėjo tūlas bilas ir pasipir- 
ko literatūros.

Sekmadienį, rugpjūčio 27 
d., Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Trečias Apskritys 
rengia pikniką P. Vaičionio 
Darže, Cranford, N. Y. Vieta 
labai patogi: graži giraitė, 
pieva pilna kvepiančių žoly
nų, salė šokiams ir kiti pato
gumai piknikautojams.

Turėsime gerą programą: 
kalbės R. Mizara, LDS Centro 
pirmininkas; dainuos keturi 
chorai: Aido, Bangos, Sietyno 
Pirmyn; jauniem ir suaugu
siom bus pritaikyta sportas- 
žaismės, kurioms vadovaus 
mūsų apskričio Jaunimo Ta
ryba.

Ar tik nebus paskutinė pro
ga šią vasarą girdėti-matjyti 
tokią programą atvirame ore? 
Mylėtojai tokių pramogų ne
praleiskite ir šios, kur visi 
bendrai turėsim smagų, drau
gišką pasimatymą. Ten bus 
svečių iš arti ir toli.

T1KIETAI
Kuopos esate gavę įžangos 

tikietų pardavinėjimui. Labai 
geras ir pelningas kuopoms 
dalykas^ Jei juos visus išpar- 
duotumėte, «jūsų iždas sustip
rėtų ir daugiau svečių pikni- 
kan pakviestumėte. Padirbė
kite likusį laiką tikietų išpla
tinimui ir visi dalyvaukime 
piknike.

Beje, neparduotus įžangos 
tikietus kuopų valdybas pra
šau man sugrąžinti prieš atei
nantį sekmadienį, rugpjūčio 
27 dieną, arba anksti piknike 
priduokite; jie bus reikalingi 
prie vartų.

BUŠAI
LDS pirma kuopa važiuos 

busais į apskričio pikniką. Ke
lionė į abi puses $1. Busas iš
eis nuo “Laisvės” namo, 419 
Lorimer St., 10 vai. ryto. Įsi
gykite bei užtikrinkite važia
vimui vietą iš anksto pas P. 
Grabauską, komisijos narį. 
Brooklyno kitų kuopų nariai 
irgi gerai padarytų, jeigu su
sižinotų su minėta komisija ir 
bendrai ruoštųsi busais į pik
niką. Ką manote, draugai ? 
Jeigu darote kokius planus, 
tai praneškite. Lai visi žino, 
girdi, ką jūs veikiate.

J. E. Gužas, sekret., 
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.

Coughliniečiai Neturi Įtakos 
Tarpe Baltkalnieriu 

Darbininku
žemutinėj New York o mie

sto dalyje, kur randasi di
džiausi bankai, raštinės, birža, 
įvairių šėrų pardavyklos, 
dirba daug baltakalnierių. 
Kas rytą iš visų dalių New 
Yorko ir apylinkės, taipgi 
New Jersey užplūsta visos 
gatvės gražiai apsirengusiais 
žmonėmis, tarytum, kad jie 
eina į kokią parodą. Niekas 
nepamislytų, kad jie yra ver
gais ir bevilčiais savo gyveni
me.

Toje tai vietoj coughlinie
čiai darbavosi daugiau dvi 
savaites, norėdami jiems į- 
piršti Coughlino “Social Jus
tice,” bet jų darbas nuėjo 
veltui. “Social Justice” parda
vėjai apleido šiuos didžiuosius 
kampus ir “nusimūfino” į se
nąsias vietas — ant 4 2nd 
tarpe Broadway ir 6th Avė., 
ir ant 34th St. prieš Macy’s 
krautuvę. Jie ten turi suorga
nizavę savo pirkėjus. “Social 
Justice” pardavėjai šūkauja, 
garsina fašisto kunigo Cough
lin laikraštį, o praeiviai ne
kreipia nei mažiausios atydos. 
Tada sueina saviškiai pirkė
jai, skubina, perka ir garsina 
“gerumą” to laikraščio, o vė
liau grąžina pardavėjui ir at
siėmę savo dešimtuką laukia 
kitos progos prigaut praei
vius.

Toji vieta, tai senas, nusi
dėvėjęs raketierių biznių cen
tras. Jie veikia ant 42nd tar
pe Broadway ir 8 Avė., kur 
daugiausia randasi judamų 
paveikslų. Pusiau nuplyšę ra- 
ketieriai pardavinėja knygu
tes po 10 centų, patys jas per-

PRAMOGOS
great neck, n. y.

Šį sekmadienį, rupj. 20 d. A. J. 
Kasmočių svetainėje įvyksta puikus 
bankietas su gražia programa ir šo
kiais, kurį rengia Spaudos Komitetas 
paramai darbininkiškos spaudos.. To
dėl mes kviečiame visus kaip Great- 
neckiečius, taip pat ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti taip nepaprastai 
puikiame ir svarbiame parengime. 
Prasidės 4 vai. Programa ir valgiai 
6 vai. vakare. (192-194)

laikrodėlius (wrist watches) 
po 10 centų ir daugiau tokių 
apgavysčių galima pastebėti.

Kaimietis.

Lietuviy Restaurantas
BAR ir GRILL

TO (B

tiąnor#

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

© B

B

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eieveiterlo stoties

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

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

MMMMMMMMMMMMMMM M M M M M M MMM

IGNAS SUTKUS
, Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
pelkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

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

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

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
J 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.

x Telefonas EVergreen 7-1661

Dabar Rasite Dviejose

D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

v >

MIRĖ
Konstantinas Minkevičius, 

56 metų amžiaus, 806 Macon 
St., Brooklyn, N. Y., mirė rug
pjūčio 17-tą, Bushwick ligoni
nėj. Pašarvotas namie. Bus 
palaidotas pirmadienį, rug
pjūčio 21 d., šv. Jono kapi
nėse.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. Garšva.

PUBLIC NOTICES
Notice is hereby given that Modern 

Maid Food Products, of Brooklyn, 
N. Y. has registered its trademark: 
MODERN MAID with the Secretary 
of State of New York to be used on 
foods, beverages and grocer’s sundries 
of every class, and for machinery for 
preparing displaying and or vending 
same. (192-209)

IŠRANDA VO JIM Al
PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam

bariai. Gražūs, šviesūs kambariai. Ga
lima pasirandavoti vieną ar kelis. 
Atsišaukite bile laiku:

CHARLES STEINEY,
105 Reid Ave., kamp. Lexington Av. 

Brooklyn, N. Y.
(192-194)

PRAŠOME NAKVYNIŲ
Moterų Seiman, kuris bus 7, 8 ir 9 

rugsėjo, atvyks daug moterų iš vi
sos Amerikos. Visi galintieji suteikt 
nakvynių, prašomi pranešt A. Visoc- 
ki?nei, 180 Hooper St., Apt. 35, arba 
O Depsienei, 256 Union Avė. — Ko
misija. (192-194)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuve, ar

ti parkučio. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis po antrašu: G. Bie- 
derman, 44 Boerum St., Brooklyn, 
N. Y. -

Lietuviams Lankantiems

pasaulinę paroda
Lietuviy Įstaiga prie

Pasaulinių Feni
b Akyvus/<#

Fairview Restaurant & Bar
AND

’aiwrA

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai Nužemintum 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 į mūsų 

i showroom (parodos kambarį).

♦

Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausj šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 J mėnesi. Pamąstykit! 

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

Tuojau šaukite E V. 7-6111
4-6562

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

Vieta mašinom pastatyt, ši įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine _ u 
dinko, arti Corona entrance i forus.

110-62 Corona Ave.

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

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

Namų Rakandų Krautuvė

A. WEITZNER
V E R T E I V I S

Di vona i- Uždanga i-Linoli j os
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

•

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