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KRISLAI
Didžioji Sukaktis.
Rugsėjo 3.
Sugedę Elementai.
Pleperis.

Rašo A. B.

Nepamirškime, kad rug
sėjo mėnesį sueina lygiai 
dvidešimt metų, kai susior
ganizavo Amerikos Komu
nistų Partija. Nuo tada ir 
mūsų revoliucinis judėjimas 
pasivadino komunistiniu ju
dėjimu. #

Tai penktadalis šimtmer 
čio, tai didžiulė sukaktis. 
Labai daug kas laimėta ir 
pasiekta, bet patys didieji 
darbai tebestovi prieš mus.* * *

Šitie dvidešimt metų ’su
teikė be galo daug vertingų 
pamokų. Tai visa reikės tin
kamai atžymėti. Orui atvė
sus, visur draugai turėtų 
rengti masinius mitingus, 
socialinius parengimus, pa
skaitas ir diskusijas. Visose 
tose sueigose reikia pa
tiems išsiryškinti ir plačiai 
visuomenei išryškinti Ko
munistų Partijos istoriją.

Dabar jau reikia prie to 
ruoštis ir apie tai galvotiJ >jc sįe * V

Nebetoli rugsėjo trečioji. 
Dienraščiui “Laisvei” ir 
skaitlingiems jos priete- 
liams bus labai svarbi die
na. Mat, P h i 1 a d e 1 p h ijoj 
įvyks tasai didysis metinis 
pažmonys, į kurį suplaukia 
daugybė lietuviško svieto 
pasilinksminti, paūžti, suei
ti į artimesnes pažintis ir 
tuo pat tarpu paremti savo 
dienraštį.
■ P h i 1 a d elphijos draugai 
prie šios iškilmės rūpestin
gai ruošiasi. Jie laukia sve
čių. O svečių, žinoma, bus 
daug, jeigu tik veiklieji lais- 
viečiai Pęnnsylvanijoj ir 
New Jersey gerai pasidar
buos juos sukviesti ir nu
vežti.

Brooklynas pasirodys ge
rai. Keletas šimtų brook- 
lyniečių tai jau bus. * * *

Joks judėjimas, jokia sro
vė nėra visai laisva nuo ne
tikusių elementų. Vieni to
kiais ateina srovėn, o kiti 
bebūdami joje sugenda.

Mat, kaip viskas kita 
gamtoje, taip žmonės ne
stovi ant vietos. Vienas ei
na gerojon pusėn, o kitas 
blogoj on. Amžius vienam 
atidaro akis, nušviečia nau
jus kelius, pakelia į naujas 
doringumo ir žmoniškumo 
aukštumas. Kitą 
akina.

visai ap-
*

srovėje
žmonių
tiek pasitaiko. Dėl

* *
mažiausia 
pasitaiko.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 
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R u oškime išvažia
vimus - piknikus 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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HITLERIO ARMIJA UŽĖMĖ NEVA “SA- 
' V1VALDIŠKAJĄ” SLOVAKIJĄ

I ♦

Bratislava, Slovakija. — 
Po to, kai naziai išdraskė 

'Čechoslovakijos respubliką, 
jie dar paliko Slovakiją 
/neva kaip “savivaldišką, 
nepriklausomą kraštą” tarp 
Vokietijos, Vengrijos ir 
Lenkijos. Bet dabar Vokie
tijos armija užėmė jau ir 
visą Slovakiją.
/ Šiuom grobiu Hitleris ga
vo 200 mylių ilgio frontą iš 

jpietų - vakarų prieš Lenki
ją. Iš tos savo pozicijos 
naziai (per Karpatho-Uk- 
rainą, prijungtą Vengrijai) 
gali kariškai grumot ir Ru
munijai.

(Slovakija yra kraštas su 
2 milionais ir 600 tūkstan
čių gyventojų ir turi 14,- 
000 ketvirtainių mylių plo-

Apie Slovakijos užgrobi
mą naziai pranešė per ra-| 
dio tik anglų kalba, kuri la
bai mažai kam tėra supran
tama Slovakijoj.

Palei Slovakijos sieną su 
Lenkija naziai sutraukė jau 
iki 50 tūkstančių savo ar
mijos.

Pieninių F arm e r iu Streikas 
Pusiau - Sumažino Pieną c.
New York. — Valstijos 

pieninių farmerių streikas 
jau 50 iki 55 procentų su
mažino kiekį pieno reika
lingo New Yorkui ir kitiem 
miestam. Bet streikieriai 
dovanai prisiunčia 
pieno ligoninėms.

Streikuojantieji 
riai vis sėkmingiau 
skebinius trokus su

įvalias

farme- 
[ stabdo 
pienu ir 

išpila jį laukan. Už tai per 
5 dienas areštuota 29 strei- 
kieriai.

Francija Norėtų Turėt 
8,000 Karinių Lėktuvų

Deportuot CIO Marininky Vadą H. Bridgesą 
Tikrai įrodyti Šnipy-Kapitalisty Suokalbiai

ANGLIJA PERKALBINĖTA LENKIJĄ 
VENGT KARO SU VOKIETIJAI

Pranešama, jog fašistinė 
Slovakijos valdžia pervedė 
į hitlerininkų komandą vi
są savo armiją. O Slovaki
ja turėjo 30,000 reguliarės 
armijos ir 300,000 atsargi
nių (rezervo) kareivių.

Kiek Orlaivių Japonai 
Prarado Mongolijos 
Fronte per 2 Mėnesiu

raštiškai 
Portlando, 
detektyvas

Mūsų 
tokių 
Bet vis 
to nekalti nei mes, nei sro
vė, nei organizacijos.

Kitas ir pusėtinai geras 
žmogus nuslysta nuo gero 
kelio. Štai, žiūrėk, jis ,ęsti 
sekretorius arba iždininkas 
kurios nors draugijos, 
ėjo jo kišeniun keletas 
džių dolerių. Tai ne jo, 
organizacijos.

Bet jis gal nedirba, 
šiaip galo su galu nebesu- 
veda. Paima ir praleidžia 
draugijos pinigus. Nebeiš
gali sugrąžinti. Juo toliau, 
tuo blogiau. Ir taip nuva
žiuoja į pelkes.

Draugams, kurie ’užima 
atsakomingas vietas, reikia 
saugotis tokio paslydimo.* * *

Tai tas Brooklyno didysis 
pleperis tebeteršia So. Bos-

Paryžius. — Francijos 
valdžia planuoja padidint 
karinį savo oro laivyną iki 
8 tūkstančių lėktuvų. Oro 
ministerija sako, jog dabar 
Francija galėtų pasistatyt 
po 750 tokių lėktuvų per 
mėnesį. Bet kol kas tiktai 
po 250 lėktuvų tėra pasta
toma Francijoj per mėnesį.

Su- 
sli- 
bet

Maskva. — Susikirtimuo
se ore palei sieną išlaukinės 
Mongolijos Liaudiškos Res
publikos, japonai per du 
mėnesius prarado 287 savo 
bombininkus ir kitus lėktu
vus. Juos nuskynė orlaiviai 
Sovietų ir Išlaukinės Mon
golijos, kurie taip pat su
naikino tris japonų baliū- 

! nūs. “Todėl japonų lėktuvai 
vis labiau vengia susidurt 
su sovietiniais orlaiviais,” 
kaip rašo “Izviestija,” So
vietų vyriausybės organas:

“Užpuolikai japonai (me
tai atgal) norėjo išmėgint, 
kaip stipriai apsaugotas 
Sovietų rubežius prie Cha- 
zan ežero (Changkufenge); 
tada sovietiniai lakūnai pa
leido tik mažą porciją ‘Vo- 
rošilovo kilogramų’ ant ja
ponų provokatorių galvų, 
ir taip žaibišku smūgiu su
naikino tuos kvailus avan
tiūristus.”

Paskui japonai išleido 
knygą: “Kaip Raudonoji 
Armija Sukirto Mus.” Dėl 
to sovietinis pašaipos laik
raštis “Krokodilius” pada
rė šitokią pastabą: “Tai 
bent kartą japonai pasako 
tiesą.”

nai deportuot Bridgesą, 
smarkų darbininkų vadą, iš 
Amerikos kaipo nepilietį 
komunistą.

Dabar gi tardyme prieš 
Bridgesą Leechas (buvęs 
Komunistų Partijos narys, 
bet išmestas iš jos kaip ne
tinkamas gaivalas) jau 
priešingai “sviečijo” ir pa
sakojo, būk Bridges pri
klausęs Komunistų Parti
jai.

Leechas dabar mėgino iš- 
sigint pirmesnių savo raš
tiškų liudijimų ir blaškėsi: 
vieną kartą šnekėjo, būk 
tie liudijimai buvę “suklas- 
tuoti-padirbti”; kitą kartą 
prisipažino, kad jis tuos 
liudijimus pasirašė, ale būk 
tai “nežinodamas,” apie ką 
liudijimai kalba; o trečią 
kartą Leechas dabar jau 
sakė, būk komunistai “grū
mojimais privertę” jį pasi
rašyt tuos liudijimus dveji 
metai atgal.

Kapitono C. C. Bakcsy 
žmona taipgi pripažino 
tardyme, kad šnipas St. M. 
Doyle stengėsi paveikt (ar
ba papirkt) jos vyrą, kad 
jis raštiškai paliudytų, būk 
tas kapitonas matęs Brid-

Ryga, Latvija. — Visai; laikyt Lenkiją nuo karo su 
neabejojama, kad Lenkija 
kariaus, jeigu Vokietija mė
gins prijungt sau Danzigą, 
kaip rašo New Yorko Times 
korespondentas. Kas kita 
Anglija. Jinai stengiasi su-

Majoras Leis Komunistam 
Kalbėt, Nežiūrint Protestų

Sovietai Atsiuntė Chininai 
200 Karo Lėktuvų

Hong Kong. — Chinija 
gavo 200 karinių lėktuvų iš 
Sovietų. Pagal naują pre
kybos sutartį su Chinija, 
Sovietai duos jai karo me
džiagų apie 30 milidnų dole
rių vertės.
tono “Keleivio” špaltas. Jis 
girdėjęs, būk Lietuvių Ko
munistų Centro Biuro pra
plėstam susirinkjmę buvo 
didelio nusiminimo ir deja
vimų.

Bet, žinoma, jis to nega
lėjo girdėti—negali žmogus 
girdėti to, ko visai nebuvo, juj.

San Antonio, Texas. — 
Atžagareiviai atpipylė pro
testais šio miesto majorą 
M. Mavericką, pažangų de
mokratą, už tai, kad jis pri
žadėjo duot komunistam 
laikyt mitingą miestavoje 
svetainėje. Majoras Mave
rick sako, kad, nepaisant tų 
protestų, jis vis tiek \ leis 
komunistam susirinkt ir 
kalbėt toj svetainėj atei
nantį penktadienį.

MIRĖ PHILADELPHIJOS 
MAJORAS

Philadelphia, Pa. — Po 
ilgos ligos, numirė Philadel- 
phijos miesto majoras S. 
Davis Wilson, 57' metų am
žiaus.

Paskesniais laikais jis 
veikė kaip pažangus demo
kratas.

Shanghai. — Anglų poli
cijos sardžentas nušovė du 
ir sužeidė šešis japonus ka
reivius, kuomet jie briovėsi 
į Anglų Koloniją Shangha-

San Francisco, Calif. — 
Washingtono valdžios pas
kirtas tardytojas profeso
rius J. M. Landis priėmė į 
tardymo rekordą kaipo do
kumentus tuos raštiškus 
liūdi jimus-afidavitus, ku
riuos John L. Leech pasira
šė dveji metai atgal kas lie
čia Harry Bridgesą, CIO 
marininkų vadą. 

. Tada Leech 
tvirtino, kad 
Ore., policijos
Wm. Browne siūlė Leechui 
tūkstantį, penkis tūkstan
čius ir net 10 tūkstančių do
lerių, jeigu Leechas liudys, 
kad Harry Bridges esąs ko
munistas ir khd Leechas jį 
matęs Komunistų Partijos 
susirinkimuose. Tuose savo 
raštiškuose liudijimuose 
Leechas sakė, jog jis nema
tė Bridgeso jokiuose komu
nistų susirinkimuose, jog 
jis neturi jokių parodymų 
ir netiki, kad .Bridges būtų 
komunistas. Todėl Leechas 
tada atmetė ir piniginius 
pasiūlymus, kaipo mėgini
mus papidkt jį, kad jis me
luotų prieš Harry Bridgesą.

O papirkimo pinigus per 
minimą policininką siūlė 
Portlando Prekybos Rūmo(gesą dideliame komunistų 
kapitalistai, norėdami būti- susirinkime.

DIDŽIAUSIAS PASAULYJ 
LĖKTUVAS SKRAIDĖ SO

VIETU ORO PARADE
DARBININKŲ VAIRUOJAMI ORLAIVIAI PADARE 

GILŲ ĮSPŪDĮ PUSEI MILIONO ŽIŪROVŲ

Maskva. — Daugiau kaip 
pusė miliono žmonių susi
rinko Tušine, arti Mas
kvos, stebėt šaunų pa
radą Sovietų lėktuvų, sklan
dytuvų ir parašiutistų Or
iai vininkystės Šventėje. Šį 
oro paradą tėmijo Stalinas 
ir kiti Sovietų ir komunis
tų vadai, Anglijos ir Fran
cijos kariniai delegatai ir 
įvairių šalių atstovai.

Paradą atidarė 202 lėktu
vai, skrisdami gražiai ri
kiuotoje tvarkoje, vairuoja
mi darbininkų ir darbinin
kių. šie lakūnai yra išmokę 
skraidyt laisvomis valando
mis, po darbo fabrikuose ir 
dirbtuvėse. Jie yra nariai 
liuosnorių korpuso šaliai 
ginti iš oro.

Didelio įspūdžio padarė 
stebėtojams sovietiniai 
sklandytuvai. Prie vieno 
bombanešio buvo prikabin
ta virtinė 11 sklandytuvų, 
atseit, lėktuvų skraidančių 
be jokių motorų. Visi šie 
sklandytuvai p a s i liuosavo 
nuo bombanešio ir darė 
įvairias “gimnastikas” ore.

Iš trijų bombanešių iššo
ko vienu kartu 45 žmonės 
su parašiutais ir saugiai 
nusileido žen^vn.

Darbininkai ir darbinin-

kės savo vairuojamais lėk
tuvais vartėsi ore, darė 
įvairias figūras ir taip pat 
apsigynimo ir užpuolimo 
manevrus - pratimus.

Panašūs paradai Orlaivi- 
ninkystės Šventėje įvyko 
Leningrade, Kijeve, Gorkyj 
ir kituose Sovietijos mies
tuose.

ORO GIGANTAS
Tūšino - Maskvos parade 

skraidė ir naujasis sovieti
nis oro milžinas “SSSR-L- 
760,” didžiausias keleivinis 
orlaivis pasaulyje. Tai 
“Maksim Gorkij” rūšies 
lėktuvas, kuris neša 64 
leivius ir dar 8 įgulos 
rius. Jį parade vairavo 
chail Gromov, Sovietų
jungos Herojus (didvyris).

Šis lėktuvas turi šešis in- 
žinus, kurių kiekvienas iš
vysto po 1,200 arklių pajė
gų. Visi inžinai gaminti So
vietuose. Pats lėktuvas sve
ria 30 tonų ir gali nešt 15 
tonų krovinių,—tai jau 45 
tonai svorio ore iš viso. Nuo 
vieno sparno galo iki antro 
sparno galui šis lėktuvas 
turi 211 pėdų pločio.

ke- 
na- 
Mi-

Kaip Naziai Savo Sto
vyklose Darkė Mergi

nas Amerikoje
Washington. — Brookly- 

nietė Elena Vooros liudijo 
kongresmanų komisijai, 
kaip Amerikos nazių Bun- 
do vadai lytiškai išnaudoja 
mergaites, įtraukiamas į 
vokiečių nazių stovyklas. 
Jinai pati buvo įvelta į tą 
nazių ratą. Jie buvo pada
rę ją net vadove. Paskui jie 
pasiuntė ją su kitais naziu- 
kais ir nažiukėmis į Vokie
tiją mokintis hitlerizmo. 
Bet nazių vadai taip bjau
riai elgėsi lytiškai su savo 
mokinėmis, kad Helena tu
rėjo pabėgt iš jų tarpo.

Dinkelacher ir kiti nazių 
vadai įkalbinėdavo mergai-, 
tėm, būk lytiškai susinešt 
su jais tai esą “garbingas 
dalykas,” pagal hitlerizmo 
filosofiją.

Helena Vooros, 19 metų 
mergaitė, taipgi parodė 
kongresinei komisijai, jog 
Vokietijos laivų kapitonai 
veikia kaip tarpininkai ir 
pagelbininkai Hitlerio šni
pų Amerikoj.

Helenai esant Vokietijoj 
naziai atidengė, kad Vokie
tija “užims kaimyniškus 
sau kraštus, o paskui da
rys karo žygį ir prieš 
Ameriką.”

Sovietai Nužiūri, kad Anglija 
Gali Išduot Lenkus

Maskva. — Sovietų spau
da kaltina Anglų valdovus, 
kad jie vis atmeta Sovietų 
reikalavimą, kuris sako, 
kad Anglija ir Francija iš
vien su Sovietais turi pri
žadėt gint Latviją, Estiją 
ir kitus Baltijos kraštus 
nuo “netiesioginio” (viduji
nio) užpuolimo iš Hitlerio 
pusės.

“Pravda,” Sovietų Ko
munistų Partijos organas, 
perspausdino su pabrėžimu 
straipsnį iš Anglijos komu
nistų dienraščio “Daily 
Workerio,” kuris rao, jog 
Anglijos ministeris ^pirmi
ninkas Chamberlainas ruo
šia “antrąjį Munichą,” per 
kurį būtų Lenkija išduota 
Vokietijai. Chamberlaino 
tarpininkas tame sumany
me prieš Lenkiją yra lor
das Kelmsley, 
“Londono Times” 
laikraščių.

leidėjas 
ir kitų 

Jiedu siūlo su- 
O n a q šaukt Anglijos, Vokietijos,

Francijos ir Italijos konfe- 
Šilta ir dalinai apsiniaukę, renciją, įtraukt ir Jungt.

Hitleriu. Kad Anglijos val
džia taip daro, tatai žino ir 
Hitleris ir Lenkija. Bet 
Lenkija tikisi, kad jeigu iš
sivystys karas, vis tiek, 
galų gale, Anglija duosian? 
ti Lenkijai paramos prieš 
Vokietiją.

Lenkija Nebijo Kovos su 
Vokietija

Tas amerikinis korespon
dentas buvo Varšavoj tik 
kelios dienos atgal. Jis ste
bisi, kad Lenkija nebijo ka
ro su Vokietija, o Anglija 
ir Francija labai bijo susi- 
kibt su naziais.
Hitleris Pasiryžęs Užimt 

Visą Lenkiją
Danzigą jau dabar fakti- 

nai valdo hitlerininkai, sa
ko N. Y. Times korespon
dentas. Jie karštesni na
ziai ir už pačios Vokietijos 
nazius. Kas liečia Danzigą, 
tai jis jau prarastas Lenki
jai kaip “nepriklausomas” • 
miestas. Ir Hitleris tiktai 
dėl savo įtakos ir “garbės” 
nori viešai prijungt Danzi
gą prie Vokietijos.

Bet tikrumoj Hitleris tu
ri platesnį tikslą — užimt 
ne tik Danzigą ir Pomoržę, 
Lenkijos Koridorių, tarn di
džiosios Vokietijos ir Ryti
nės Prūsijos. Hitleris siekia 
užgrobt visą Lenkiją ir pa- 
jungt Vokietijai Baltijos 
kraštus, bent Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Tada naziai 
jaustųsi gana stiprūs kovai • 
ir “laimėjimui” prieš 
glijos imperializmą,” 
kad jie sako.

(O ir Latvijoj yra
70 tūkstančių vokiečių na
zių, kurie viešai demons
truoja ir visais garais dar
buojasi įvykdyt vidujinį 
perversmą tame krašte ir 
taip faktinai prijungt Lat
viją prie Vokietijos.)

An- 
kaip

bent

Rumunija Jau Neparduoda 
Savo Žibalo Nariams

Bucharest — Rumunijos 
valdžia sustabdė žibalo-alie- 
jaus pardavinėjimą Vokie
tijai. Pagal prekybos su
tartį tarp Rumunijos ir Vo
kietijos, Rumunija turėjo 
kasmet pristatyt Vokietijai 
gana daug žibalo už popie
rines nazių markes ir mai
nais už jų dirbinius.

D. Federacija Suspendavo 
Spaustuvininkų Uniją

New York. — Dešinieji 
vadai Amerikos Darbo Fe
deracijos suspendavo didžią 
Tarptautinę Spaustuvių 
Darbininkų Uniją už tai, 
jog ši unija nemokėjo spe
cialių duoklių į Federacijos 
iždą kovai prieš CIO indus
trines unijas.

Valstijas, bet nekviečia į ją 
nei Sovietų nei Lenkijos.
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Sulaikyt Fašistus!
Vokietijos, Italijos ir Japonijos fašis

tai nori uždegt visapasaulinį karą. Itali
jos fašistai pavergė Ethiopiją, Albaniją 
ir išvien su Hitleriu Ispanijos liaudį. Vo
kietijos fašistai pavergė Austriją, Klai
pėdos Kraštą, čechoslovakiją. Japonijos 
fašistainiai imperialistai jau treti metai 
veda pasiutusį karą prieš Chinijos liaudį.

Fašistams nieko nereiškia sutartys. 
Hitleris, paimdamas dalį Čechoslovai k 
jos, Muniche pasirašė, kad jis dau.;i... 1 
teritorijų Europoj nereikalaus. Už nciių 
mėnesių jis pavergė visą Čechoslovakiją | 
ir atėmė nuo Lietuvos Klaipėdos Kraštą, 
o dabar pasikėsino ant Lenkijos.

Fašistams nieko nereiškia kitų šalių 
nepriklausomybė. Jau dabar Italijos fa
šistai Jugoslaviją, Graikiją, dalį Turki
jos, Bulgarijos ir kitų šalių skaito savo
mis. Jie viešpatauja kaip namie Ispani
joj, jos kolonijose ir ant salų! Hitleris 
rokuoja, kad Lenkija, Vengrija, Lietu
va, Estija, Suomija, Rumunija ir Sovie
tų Ukraina turi būt jo. Japonijos impe
rialistai siekia pavergti visą Aziją. Ir 
tuo jie siekdami veikia visi išvien, viens 
kitam padeda, vens kito politiką remia.

Juos sulaikyti gali ir turi jėgų demo
kratinės šalys, jeigu tik jos visos veiks 
išvien.

Staugia Pernykščiu Balsu

Pernai, kada Hitleris ruošėsi pavergti 
Čechoslovakiją, tai vokiečių fašistų spau
da skleidė visokius melus. Ji šaukė, kad 
cechai kankiną vokiečius, areštuoją, o 
vėliau išvystė iš Čechoslovakijos vokie
čių bėgimą į Vokietiją, kur juos apgink
lavo ir ginkluotus siuntė atgal.

Dabar tokios pat taktikos Vokietijos 
naziai laikosi linkui Lenkijos. Nazių 
spauda šaukia, kad Lenkijoj viešpataująs 
baisiausias teroras prieš vokiečius, kad 
ten šimtai ir tūkstančiai vokiečių, ne 
vien vyrų, bet moterų ir vaikų areštuo
ta ir sukimšta į kalėjimus. Vokietijos 
nazių spauda skelbia neva laiškus vokie
čių, gyvenančių Lenkijoj, kuriuose laiškų 
“autoriai” prašą Vokietijos, kad ji atei
tų ir išgelbėtų juos iš baisios vergijos. 
Žinoma, tai yra fašistų melas! Fašistai 
tą pat darė puldami ir Čechoslovakiją. 
Pagelba tų laiškų fašistai nori sukelti 
Vokietijos gyventojus prieš Lenkiją.

Vokietijos naziai, tuo pasiremdami, 
'sutraukė prieš Lenkiją apie du milionus 
kareivių ir stato Lenkijai reikalavimus: 
(1) Danzigas tuo jaus turi būti grąžintas 
Vokietijai, (2) Danzigas ir Rytų Prūsi
ja yra dalis Vokietijos ir todėl negali 
būti atidalinti Lenkijos Koridorium ir 
(3) Jeigu Lenkija nori išėjimo į jūras, 
tai galės gauti tik per Vokietiją.

Šiuos savo reikalavimus Hitleris re
mia ginklų jėga. Italijos fašistų spam i 
pareiškė, kad ji pilnai rems Vokietinus 
fašistus.

įieško Naujo Municho

Greta to, kad Vokietijos fašistai gink
lų jėga nori priversti Lenkiją pasiduoti, 
jie jieško naujos išdavystės iš Anglijos 
ir Franci jos pusės, naujo Municho, kur 
Lenkija būtų parduota taip, kaip perei
tais metais buvo parduota Čechoslovaki- 
ja.

Pirmadienis, Rugp. 21, 1939
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Čechoslovakijos pardavystę paruošė 
Anglijos pasiuntinys ponas Runciman. 
Dabar Hitleris jieško naujo tokio parda- 
viko. Francijoj dirbo visa eilė jo šnipų, 
kurie stengėsi, kad naują Munichą su
ruoštų Francijos valdininkai. Bet Fran
cijoj eilė Hitlerio šnipų pateko kalėji- 
man. Lenkijos liaudis ir valdžia kol kas 
laikosi labai kietai, gerai, nusistatę ka
riauti, jeigu reikės. Hitleris per savo 
agentus vėl siūlė, kad būtų sušaukta An
glijos, Francijos, Italijos ir Vokietijos 
konferencija, kurioj būtų išrištas Danzi- 
go ir Lenkijos Koridoriaus klausimas. 
Anglija tą reikalavimą atmetė pareikš
dama, kad tokioj konferencijoj turėtų 
dalyvauti ir Lenkija, ir Sovietų Sąjun
ga. Jeigu Anglija ir Franci ja ir toliau 
laikysis to nusistatymo, tai Hitleriui ne
pavyks surasti naujas Munichas, nes 
Lenkijos ir Sovietų dalyvumas pastotų 
naujoms išdavystėms kelią.

Hitlerio agentai visokius būdus nau
doja, kad tik įbauginus kitas šalis. Jie 
skelbia apie neišpasakytas Vokietijos ka
ro jėgas, kurios nėra taip galingos. Jie 
siuntinėja laiškus į Franciją ir Angliją 
atskiriems tų šalių piliečiams, reikalau
jant, kad jie darytų spaudimą į savo 
valdžią, kad Francijos ir Anglijos val
džios nesikištų j Lenkijos reikalus. 
Franciją valdžia, vien Paryžiuje, suėmė 
20,G(h to k'ii nazių laiškų. Po to Vokie- 
iijos rm-am siunčia didžiausiais pundais 
tuos laiškus į Šveicariją, H Olandiją ir 
k, tas saus, v is ten laiškai nūs pasiųsti 
į Eianciją. Reiškia, fašistai griebiasi vi
sokių priemonių.

Pasaulis ant Karo Kranto

Baisūs fašistų užpuolimai verčia vi
sas šalis subrusti. Nesenai virš 1,000 An
glijos karo lėktuvų skrajojo virš Fran
cijos tuo sudarydami pavyzdį, kaip prie
šo lėktuvai gali ją pulti. Dabar Franci
jos 120 bombanešių ir 60 mūšio lėktuvų 
sudarė tokios pat rūšies “puolimą” ant 
Anglijos miestų.

Paryžiuj karo specialistai tiki, kad So
vietų Sąjunga galėtų viskuom aprūpinti 
Lenkiją, idant ji atsilaikytų prieš Vo
kietijos nazius. Vokietijai paklusni Ven
grija užpuolė Rumunijos pasienio sar
gus, vieną kareivį nušovė ir vieną kari
ninką sužeidė. Tai tiksli provokacija, 
kad Rumunijos budėjimą nukreipus nuo 
Lenkijos reikalų. Japonijos imperialistai 
atmetė Anglijos protestą, dėl nuskandi- 
nimo dviejų anglų laivų ir pradėjo ar
tintis prie Hong Kong, Anglijos karinės 
prieplaukos Chinijoj, tuo darydami spau
dimą į Angliją, kad ji daugiau nusileis
tų Vokietijos fašistams Europoj. Mas
kvoje eina pasitarimai tarpe Francijos, 
Anglijos ir Sovietų karo specialistų, kaip . 
bendraj suvaldyti fašistus agresorius. 
Jungtinės Valstijos turi didelius armijos, 
orlaivyno ir mechanizuotų jėgų manev
rus. Lenkijos valdžia areštuoja fašistų 
šnipus, konfiskuoja Vokietijos pasienyj 
žemes, kurias valdė vokiečiai dvarponiai 
ir ruošiasi jas išdalinti lenkams valstie
čiams. Visi Balkanai yra sujudę, nes jei
gu Lenkija bus užpulta, tai neišvengia
mai ir jie bus įvelti į karą.

Kodėl Mums Arčiau Lenkija?

Lenkija yra nuskriaudus Lietuvą, tai 
faktas. Ji pavergė Vilnių ir Vilniaus 
kraštą. Ji dar vis neduoda lietuviams 
laisvai vystyt mūsų tautinę kultūrą. Ji 
dar pereitais metais grūmojo Lietuvai 
karu. Tas viskas, taip. Bet, šį momentą, 
kada Vokietijos naziai pasiryžę užpulti < 
Lenkiją, mes pasisakome už jos tautinę 
laisvę, prieš Vokietijos nazius. Vokieti
jos fašistai yra priešai ne vien Lenkijos, 
bet didžiausi priešai ir Lietuvos. Jie jau 
paėmė mū‘.ų prieplauką Klaipėdą, jie 
jau jcsmauge Klaipėdos krašto lietuvių 
mokyklas ir puola lietuvius. Ir jeigu 
jiems pavyktų sudraskyti Lenkiją, pa
vergti ją, tai jie savo purvinais batais 
suspardytų ir Lietuvą, galutinai ją pa
vergdami. Jie pultų ir kitas mažesnes 
ir silpnesnes tautas. Bet jeigu jie bus su
laikyti prie Lenkijos sienos, tai jiems 
bus užduotas smūgis ir ne tik išnyks pa
vojus silpnesnių tautų nepriklausomybei, 
bet ir pačios Vokietijos liaudis gaus di
delę pa'galbą savo kovoj prieš hitlerizmą.

LAISVI

Colorado valstijoj įvyko gelžkelio nelai mė, kurioj vienas žmogus užmuštas ir 
virš 50 sužeista.

ŠYPSENOS
Kiškiai

Jis: “Ar tu atsimeni kaip 
mudu susipažinome? Aš bu
vau su savo baterija ma
nevruose. Tu stovėjai ne
toliese ir bijojaisi patran
kų., Kai iš vieno pabūklo 
sudundėjo, tu kritai be są
monės tiesiai į mano pusę 
ir aš tave sulaikiau ant 
rankų. Šiandien tu irgi teb
esi toks pat baikštus kiškiu
kas!”

Ji: “O tu? Ar tu ne kiš
kis, kai naktį, vėlai grįžda
mas, jau koridoriuj batus 
nusiauni?”

Aplankius “Būtlegeriškas” 
Angliakasyklas

Užpereitą šeštadienį ir sekma
dienį, “Laisvės” pikniko Mi- 
nersvillėj proga, teko būt šena- 
doryj. Nuvykom ten penki 
brooklyniečiai, draugo P. Kapic- 
ko. mašina. (Ant rytojaus ten 
pribuvo ir drg. D. šolomskas su 
savo šeima.)

Brooklyniečiai labai norėjome 
pamatyt angliakasyklas — ne 
jų paviršį, ne “dirbankius,” o 
jų požemius. Kadangi šeštadie- 
nyj buvo jau pervėlu, tai drau
gas S. Kuzmickas mus užtikri
no, kad mums bus parodyta 
mainos sekmadienio ryte. Sako, 
kompaničnos bus uždarytos, bet 
galima bus aplankyt “būtlege- 
riškas” mainas. Girdi, mano 
švogeris Bujauskas nuves jus 
parodyt “savo skylę.” Na, tai ir 
laukėm rytojaus. O kad naktis 
neprailgtų, tai visi — svečiai ir 
draugai Kuzmickai — nuvažia
vom į draugų Kučinskų užeigą 
ir ten turėjom preliminarę pik
niko programą: solų, duetų, tri
ntų kvartetų, oiisamblių ir viso
kių mišinių.

Kiek primigus, ant rytojaus 
drg. A. Kuzmickas pavėžino 
mus tris brooklyniečius ir drg. 
Bujauską į “būtlegeriškas” mai
nas. Kiek paėjus, d. Bujauskas 
parodo mums gilų įgriuvimą. 
Tai, sako, čia apie mėnuo atgal 
užgriuvo vieną airių tautybės 
“būtlegerį-mainierį.” Net ketu
rias dienas ir naktis ėmę jį at
kast, ir visą laiką minios žmo
nių laikę tą vietą apsupusios, 
nekantriai lūkuriuojant, .kada 
gelbėtojai užgriūtąjį pasieks ir 
ar išims jį dar gyvą. Nelaimin
gąjį pasisekė išgelbėt. Užgriū
tas turėjęs tik keletą pėdų ap
link save liuosos vietos. Savo 
troškulį gesinęs vilgindamas lū
pas karbidinėj (carbide) lem- 
pukėj turėtu biskučiu vandens. 
Užgriuvo jį todėl, kad viršuj 
skylės buvo ne sąlydus akmens 
sluoksnis, o pusiau sutrupėjęs 
minkštokos medžiagos klodas; 
ramsčiai svorio neatlaikė ir 
įgriuvo.

Kiek paėjus, štai ir drg. Bu- 
jausko skylė, ši skylė iškirsta 
jau ne minkštam klode, bet kie
to akmens sluoksnyj. Sluoksnis 
ne plokščias, bet veik vertika
lus. Už tos akmeninės sienos 
prasideda .keleto pėdų storio 
taipgi veik vertikalus anglies 
sluoksnis. Prie pat skylės pa
daryta šioks-toks prietaisas si
joj imui-skirstymui anglies. Čia 
pat randasi stačiai žemėn įleista 
geležinė ašis, ant kurios užmau
nama ratas traukimui anglies iš 
požemio. Ratas sukamas ne ma
šina, bet paties vargšo būtlege- 
rio gyvąją jėga. Nuo šio rato' 
gulsčia ir vingiuota skyle iki 
pat mainos dugno nutiesta vieli
nių lynų bėgiai, kuriais traukia
ma dėžė su anglim.

Apsipažinus su skylės pavir
šium, rengiamės lyst į vidų. 
Visa ta lindynė šonais nustaty
ta mediniais ramsčiais (“pro- 
pais”), ant jų viršaus sugrįsti 
skersiniai; o kur akmuo sutru
pėjęs arba anglis liuosa, tos vie
tos užkamšytos pagaliais už

ramsčių. Kelis žingsnius paėjus, 
pajutom didelę atmainą tem
peratūroj : Viršuj buvo labai 
karšta, o viduj—pusėtinai vėsu. 
Drg. Bujauskas aiškina, kad 
jo mainos išvaizda yra veik to
kia, kaip ir kompaničnų mainų. 
Skirtumas tik tame, kad ši mai
ną nėra tokia gili ir be maši
nerijos. Ramsčių sistema lygiai 
tokia pat. Mūsų draugas Ka
pickas vis nuogąstauja, kad ve 
čia, tai čia, tai ten išrodo labai 
silpna, gali momentaliai už- 
griūt. Drg. Bujauskas ramina, 
o N. Pakalniškis demonstruoja 
savo drąsą; aš gi pritariu tai 
vienam, tai kitam, bet labiau
siai pasitikiu kietabūdžio drg. 
Bujausko lėtam pasakojimui. 
Pasiekėm ir dugną. Drg. Bu
jauskas sako: “Dabar užge
sinsiu lempą, tai gausit pilną 
požemio įspūdį.” Gi Kapickas 
jį draudžia, kad būsią pekliškai 
nejauku. O Pakalniškis pabrė
žia savo drąsą: “Gesink, ge
sink!” Ir štai mirtina tamsa 
ir tyla. Tik šaltas šiurpas jau
čiamas. Kapickas šaukiasi švie
sos. Drg. Bujauskas lempukės 
skiltuvą tik brūkšt ir tuo pat 
sykiu lempukė pokšt ir užsižie
bė. Mūsų draugas Kapickas net 
pašoko nuo išgąsčio: jam atro
dė, kad jau trūko ir krinta uo
la. “Duok cigaretą!” nervingai 
kreipėsi jis prie Pakalniškio. 
Jam dūmą užtraukus ir nervus 
apraminus, leidomės atgal. Pa
kalniškis už yisko užkliūva su 
klausimais, o Kapickas vis ragi
na greičiau lipt aukštyn.

Štai ir vėl pamatėm saulės 
švies J ir pasi jutom lyg katile 
paviršiaus temperatūroj. Drg. 
Kapickas lengvai atsiduso ir dė
ka vo j a likimui, kad jam ’neteko 
nelaimė dirbt kasyklose, ir 
smarkiai žengė kelis žingsnius 
tolyn nuo skylės. Tik, ve, žiū
rim .mūsų Petras smarkiai ko
jomis subūrė, anglies dulkės pa
kilo ir žlegt ant šono. Lyg mai
ną būtų įgriuvus. Pasikeis 
rūpestingai apsičiupinėjo, ar 
nesulūžę kojos, o mudu su Pa
kalniškiu paėmė smagus juokas. 
Gi drg. Bujauskas pabrėžė, kad 
mainoj yra saugiau negu hnt 
viršaus. Dalykas buvo tame/ 
kad ten gulėjo pamesta, dulkė
mis apiberta, • plati, anglimis 
nušlipuota geležinė “šiūtė” 
(chute), o Petras jos nematy
damas užsistojo ir paslydo.

Po visų įspūdžių šio-to pa- 
klausinėjom apie šių “būtlege- 
riškų” mainų istoriją. Užėjus 
didžiajam krizini, mainieriai, 
negalėdami gaut kitokių darbų 
(nes ten kitokių darbų kaip ir 
nėra), pradėjo vogčiomis kast 
kompanijų anglį. Sunki buvo su 
jais rodą. Juos areštuodavo, 
bausdavo piniginiai, sodindavo 
į kalėjimus. Bet juk visų, de- 
sėtkais tūkstančių, į kalėjimus 
nesukiši. Pradėta išdinamituot 
tos “būtlegeriškos” skylės. Bet 
mainieriai vistiek jas vėl atsi
kasdavo. Argumentų, susikirti
mų buvę visokių. Sako, kartą 
tūlam 'kompanijos pareigūnui 
nuėjus išdinamituot “būtlegeriš- 
ką” skylę, kas tai padėjęs di

namito po jo automobiliu ir 
šmočiukais- pabėręs oran. Kai 
skylių užgriovimas vis nesilio
vė, tai sykį tokio pareigūno 
kampas stubos šipuliais pabiręs. 
Galop ųžgriovimai liovėsi. Kai 
kompanijos reikalavo buvusio 
gubernatoriaus Earle “būtlege
riškas” mainas uždaryt, tai jis 
nuo to atsisakęs ir pareiškęs, 
kad jos turinčios tik džiaugtis,, 
bile mainieriai “būtlegeryste” 
tenkinasi. Dabartinio guberna
toriaus James’o pasimojimas 
“būtlegerystę” likviduot irgi ne
išdegė.

O kur gi tie desėtkai tūkstan
čių mainierių turėtų dingt? 
Jei jų mainos būtų likviduotos, 
tai miesteliai ir valstija turėtų 
duot jiems pašalpą. O kuomet 
jiems palieka rankas liuosas, 
tai jie vis šiaip-taip pragyveni
mą pasidaro.

Drg. A. Kuzmickas man tvir
tino, kad “būtlegeryste” užsiima 
virš 40,000 mainierių. Vieni 
užsiima anglies kasimu, kiti — 
distribucija.

Drg. Bujauskas aiškino, kad 
jie už toną anglies vasaros lai
ku gauna $3, o žiemos laiku $4. 
Distributoriai pardavinėja po 
apie $6. Kasėjai uždirba po 
apie $4 į dieną.

“Būtlegeriška” anglis nėra to
kia gera, kaip kompanična, nes 
jos kasėjai neturi tokių prietai
sų jos išvalimui, išplovimui; jo
je pasilieka nemažai akmens 
dulkių. Bet už tai ši anglis žy
miai pigiau parduodama.

Sunku šiem mainieriam ir su 
reikalinga medžiaga. Pavyz
džiui, jiem reikia labai daug 
medžio ramsčiams. O už miško 
medžiagos vogimą skaudžiai 
baudžia. Bet “būtlegeriai” ir 
šią kliūtį apeina: jie reikalą ve-" 
da su farmeriais — už toną 
anglies mainu gauna tam tikrą 
skaičių reikalingo aukščio rams
čių.

Kokia ateitis šių mainierių 
laukia, niekas negali išprana- 
šaut. Kol kas tenka primint ir 
pasigėrėt tuo, kad visi “būtlege- 
riai-mainieriai” yra susiorgani- i 
zavę į savo uniją ir savo teisę 
gyvent gina bendrai. K-d-s.

Anglija atmetė Japonijos 
reikalavimą atiduot Japoni
jai milionus dolerių Chini
jos sidabro, kuris buvo lai
komas globoje Anglų kon
cesijos Tientsine.

—o—
Stebuklas

Kalbėtojas (spaudos po
būvyje) :, “Na, o dabar, ma
no ponai, apie skelbimų ga
lią. Ar gali būti kas galin
gesnio. Tai kažkas beveik 
stebuklingo! Skelbimas gali 
kartais tiesiog milionus at
nešti, žmogų iš neturtėlio 
milionierium padaryti. Vie’ 
nas pavyzdys iš mano pa
ties praktikos. Štai viena 
artistė pametė perlinius ka
rolius. Ji padavė skelbimą. 
Keletą dienų vėliau ją klau
siu: “Ar, gerbiamoji pane
le, jums jau grąžinti karo
liai?” Artistė džiūgauda
ma atsakė: “Žinoma, žino
ma! Ir pagalvokite, koks 
stebuklas: pamečiau netik
rus, o radėjas man pristatė 
tikrus.”

—o— 
Laiškas

Kantoravičius gerai išau
klėtas žmogus. Bet klijen- 
tas, nemokąs skolos, gali iš
vesti iš kantrybės kiekvie
ną1 žmogų.' Todėl ir Kanto
ravičius parašė savo klijen- 
tui griežtą priminimą.

“G e r b i a m asis Tamsta. 
Kas nupirko pas mane pre
kes ir nemoka?—Tamsta! 
Kas buvo pažadėjęs sumo
kėti per 3 mėn.? — Tams
ta! Kas nesumokėjo net per 
6 mėn.? — Tamsta! Vadi
nasi, kas nedorėlis ir apga
vikas?. ..

Su tikra pagarba, 
Kantoravičius. 
—o—

Šaltakraujis Kapitonas
—Kapitone, kapitone, — 

rėkia atbėgęs jūrininkas.— 
Laive atsirado skylė ir te
ka vanduo į vidų!

—Nerėk,—ramina kapi
tonas, — geriau pasistenk 
padaryti antrą skylę, kad 
vanduo galėtų ištekėti lauk.

—o— 
“Humaniškumo“ Pavyzdys 
Japonai konfiskuoja chinų 

turtą, bet buv. savininkams 
leidžiama jį išpirkti. 
_____ (Surankiotos) ‘ 
Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.
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Draugai!
Knyga “Lietuvių Tautinio Atbudimo Pionieriai” 

jau atspausdinta. Ji išvežta pas apdarinėtoją. Už ap- 
darymą ir išsiuntinėjimą reikės sumokėt arti $600.00. 
Knyga labai gera, gražiai padaryta ir kiekvienas 
džiaugsitės ją gavę. Bus proga gauti ir naujų narių.

“šviesos” No. 3 už kelių dienų bus gatavas ir na
riams išsiuntinėtas. Taigi, Centro Komitetas savo dar
bus atlieka. Mokėkite duokles ir siųskite į centrą, nes 
labai pinigų reikia, kad apmokėjus bilas už knygą 
ir “šviesą.”

Nominacijos į Centro Komitetą pasibaigė su 20 
diena rugpjūčio. Jeigu kas dar neprisiuntete blanką, 
tai prisiųskite nevėliau 25 dienos, nes vėliau gautos 
nebus priskaitytos. . . l(.

ALDLD Centro Komitetas.
a.'J.ULur77?— ..ZJa
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Kultūrinis ir Ekono
minis Gyvenimas 

Lietuvoje
H. Jakučionis

Man būvant Lietuvoj ir 
čia atvažiavus, teko skai
tyti Amerikos lietuvių lei
džiamuose laikraščiuose, 
kur rašoma ir apie Lietuvą. 
Rašo, kad Lietuvoj gerai 
gyventi, nes krizis jau pra
ėjęs. Ne tik kad laikraš
čiuos rašoma, bet ir dauge
lio lietuvių, čia gyvenančių, 
tokia nuomonė apie Lietu
vą.

Kultūrinis gyvenimas, pa
lyginus su prieškariniais 
laikais, daug pažengęs pir
myn. Bet to dar permaža, 
palyginus su kitų kraštų 
kultūra. Daug dar reikia 
dirbti.

Pradžios mokyklų jau yra 
užtenkamai, tik ne visoms mo
kykloms turima tinkamos pa
talpos, daug mokyklų yra dar 
veik lūšnose, nors kaime pa
renkami dėl mokyklų kur ge
riausi ir tinkamiausi namai. 
Pradžios mokslą turim pri
verstiną, bet daug yra kaime 
vaikų, kurie nelanko moky
klos, o kiti, kad ir Inko, tai 
jas nebaigia. Mokyklą išėjęs 
nekažin ką gali ir išmokt. Mo
kyklas nebaigia dėlto, kad 
neturi pinigų būtiniausiem da
lykam, kaip knygom, apsiavi- 
mui, drabužiam ir kt.

Mieste lanko veik visi vai
kai mokyklą, bet ir čia nevisi 
turi galimybės baigt moky
klą, o ką bekalbėt apie aukš
tesnį mokslą, kaip gimnazi
ją (aiškulė). čia dar mokosi 
vaikų iš darbininkų ir maža
žemių, bet tik keletas turi ga
limybes baigt gimnaziją.

Kaip žinoma, pas mus sti
pendija, mokytis gimnazijoj, 
kad būtumei ir gabiausias mo
kinys neduodama. Tai neturė
damas lėšų turi nutraukti 
mokslą ir eiti užsidirbt sau 
duonos kąsnį. Ne tik kad sti
pendija neduodama, bet rei
kalinga dar mokėti už moks
lą, pirmus keturis metus po 
šimtą litų, dasideda dar kokia 
20 litų pašalinio mokesčio. Už 
kitus keturis metus po 50 litų 
ir aukštesniųjų klasių knygos 
kainuoja daug. Neturint pini
gų belieka mokslas nutraukti.

Gal kartais teko kam skai
tyti ar šiaip žinoma, kad 50 
nuošimčių, tai yra, pusė mo
kinių paliuosuojami nuo mo- 
kesties už mokslą. Taip, pa
liuosuojami. Tai galėtų mo
kytis darbininko vaikai. Bet 
pažiūrėjus arčiau, pamatai, 
kad iš klasėj esančių 40-50 
mokinių, darbininkų vaikų 
paliuosuojami 3-5. Gi kiti tar
nautojų vaikai. Darbininkų 
vaikai paliuosuojami nuo mo
kesčio tik tie, kurie geriausi 
mokiniai klasėj, o jei šiek tiek 
mokosi menkiau, tas neatlei
džiamas nuo mokesčio. Tar
nautojų vaikai, nežiūrint, ge
rai ar blogai mokosi, paliuo
suojami nuo mokesčio. Kokie 
didelė neteisybė, kada darbi
ninkas uždirba 3,5 litus į die
ną, o tarnautojas 200-1000 
lietų mėnesiui, tai jų vaikams 
mokėti nereikalinga ir jų vai
kai turi pirmenybę būti pa- 
liuosuoti nuo mokesčio.

Neturint pinigų užsimokėti, 
kitų tėvai kreipiasi į direkto
rių, prašydami kaip nors su
tvarkyti, kad vaikas galėtų 
mokytis. Direktorius atsako: 
mes turim užtenkamai tarnau
tojų vaikų ir tų, kurie gali 
užsimokėti, gi darbininko ir 
mažažemio vaikai, jei negali 
mokytis, dėl pinigų trūkumo, 
tai jiems mokslas ir nereika
lingas. Sako, užteksią vietoms 
užimti tarnautojų vaikų, ku
rie turi galimybės lankyti mo

kyklą, gi universitetą lanko 
labai mažas nuošimtis darbi
ninkų vaikų.

Keletas metų atgal spau
doj buvo rašoma, kad mes 
neturim pakankamai mokytų 
žmonių ir visi neapsišvietę, 
tamsūs, šiandien gi jau, kaip 
matote, sako jau neturi kur 
padėti visus mokytus todėl ir 
nenorima, kad mokytųsi, kaip 
tautininkai sako, “mužiko vai
kai.“ Kaip bus mužikas ir 
darbininkas mokytas, ė-ė, tu 
jį nebemulkinsi ir už kvailį 
negalėsi laikyti, o taip pat ir 
nebeišnaudosi.

Pasirodo, fašistai gražina 
rusų caro rėžimo laikus, kada 
darbo klasės žmogus negalė
jo mokytis, tai yra, mokyklos 
durys jam buvo uždarytos.

Laikraščių, palyginus dabar 
ir keletą metų agal, skaitoma 
jau nemažai. Jeigu padalinti 
visiems po vieną lakraštį, tai 
visi namai turėtų po vieną 
laikraštį. Bet daugelio namų 
dar nepareina joks laikraštis. 
Sako, neturį pinigų laikraščiui 
ir laiko skaityti. Bet neskai
tantieji laikraščio turi laiko 
kortomis lošti, samagono iš
gerti, užtai žmogui, kuriam 
rūpi tautos gerovė ir savo ge
rovė,, tas randa laiko ir pini
gų net keletui laikraščių užsi
sakyti.

Populiariausi ir daugiausiai 
skaitomi yra dienraštis “Lie
tuvos žinios“ ir savaitinis 
“Liet, ūkininkas,’ ’ valstiečių 
liaud. leidžiami. Katalikiškų
jų laikr. tiraža kasmet krin
ta ir jie skaitytojų visai ne
daug turi. Kad ne “Katalikų 
Veikimo Centro’’ pagelba, ne
galėtų eiti. Tautininkų spau
dos, kaip “Lietuvos Aidas“, 
irgi nemažas tiražas. Bet kaip 
jis sudaromas? Į visas įstaigas 
pasiunčiama po porą ekzem- 
pliorių, visi aukštesnieji tar
nautojai prenumeruoja “Lie
tuvos Aidą’’ veik priverstinai. 
Kioskuose daugiausiai par
duoda “Lietuvos žinių,“ tai 
yra, kairesnės spaudos.

Anksčiau kaime, turėjo di
delį tiražą “Ūkininko Pata
rėjas“, leidžiamas “žemės 
Ūkio Rūmų.“ Jo nieks kaime 
veik neskaitė, metams įpusė
jus seniūnas gaudavo blankas. 
Surašydavo visų šeimų pavar
des ir siųsdavo nemokamai. 
Bet tas nieko nepadėjo. Šian
dien dar daugelis gauna laik
raštį, nors užmokėjo tik už 
vienus metus, o gauna jau ke
linti metai. Kiti savaitiniai, 
kaip “Karys,” “Trimitas,“ ir 
“Darbas“, neturi didelio tira
žo, nes tai daugiau partiniai. 
Pav., “Trimitas“ leidžiamas 
šauliams. Darbininkai taip 

Žemaičių plentas ties Airiogala. Vaizdelyje matome Dubysos upę ir gelžbetoninį tiltą.

pat turi “savo“ laikraštį 
“Darbą“, kuris leidžiamas 
“Darbo Rūmų.“ Gi Darbo Rū
mams lėšos skiriamos iš val
stybės iždo. Jei “Darbas“ ne
būtų finansuojamas Darbo 
Rūmų, negalėtų eiti. Lietuviš
koj patarlėj sakoma, “kieno 
suole sėdi, to ir giesmę giedi.“ 
Taip ir “Darbas“ ne tiek dar
bininkų reikalais rūpinasi ir 
rašo, kiek vyriausybės diktuo
jamus straipsnius. Jis jokios 
naudos darbininkams neduo
da, o tik daugelį darbininkų 
su klaidina.

Iš Amerikos lietuvių lai
kraščių gaunama tik fašisti
niai (tautiškieji), kurie įlei
džiami, o kiti neįleidžiami, 
nes jie kritikuoja tautininkų 
vyriausybę.

Kaip man tik į čia atva
žiavus teko girdėti iš lietuvių, 
kad Lietuvoj esą dabar jau 
gerai. Sako: buvom mes, ar 
jų vaikai buvo, ir gryžę pasa
koja, kad Lietuvoj gražu, ma
tėm miestuos yra gražių na
mų, gražių ūkių su mūriniais 
trobesiais ir šiaip visur gražu.

Atvykstančius lietuvius su
tinka gražiai ir kaip ekskur
sijai aprodo visas Kauno ge
resnes vietas, pavyzdingus 
ūkius, kurie atrodo gražiai, 
turi gražius gyvulius.

Atvažiavusiems į Lietuvą, 
turint pinigų, pav., Kaune re- 
storonų ir šiaip sau pasilinks
minimo namų užtenkamai, jei 
turi pinigų. “Linksma ii’ gra
žu mūsų Lietuvoj,” sako gry
žę atgal.

Gaila, kad ekskursantams 
neparodoma, kaip gyvena 
darbininkas, naujakurys, ma
žažemis, tas liaudies atstovas, 
tautos pamatai. Bet aprodoma 
kur p'uotauja, gyvena vadina
mos viršūnės, kurios tautai 
nesudaro didelės svarbos, nes 
bando sunadoti pačios viską. 
Be pamatų, tai yra, be liau
dies paramos neilgai jos gali 
išsilaikyti.
. Manau, daugeliui lietuvių 

teko matyti kino kronikas, 
kuriose parodoma Kauno gra
žiausios gatvės,- namai, kurie 
visi yra valdiški, privatiškų 
labai mažai. Bet neparodo 
jums darbininkų kvartalu, jų 
bakūžių, kurių dienos jau su
skaitytos. Matote, jūs gražias 
vietas. Tiesa, gražių vietų 
Lietuvoje yra, bet nematote 
netoli tų vietų naujakurių ir 
mažažemiu lūšnelių, kurios 
baicria griūti, ūkininkas rami
nasi. nasistatvsiąs mūrinius 
trobesius. Neparodomi jums 
kelmynai, kurie paliko vietoj 
augusių šimtamečiu ąžuolu, 
nušiu, eo-lių, beržu ir alksniu, 
kuriu jau kelmai raunami. 
Netikėsi, lietuvi, kad nebėr 
jau to gražaus šimtamečio ir 
ošiančio miško. Bet jei grįž
tum kada nors, nepažintum.

Nematai tose kronikose, 
kaip gvvena valstietis, ka jis 
vaDo ir kiek jis dirba. Nors 
tautiškoji spauda rašo, kad 
ūkininkas mažai tebedirba, 
todėl ir gyvena skurdžiai, kad 
nors vieną jūs būtumėt matę 
parodant iš darbininko ai’ 

valstiečio ( gyvenimo kroniką. 
Jeigu jūs būtumėt matę, ne
rašyčiau šių eilučių.

Jei važiuosi pasisvečiuot, 
lietuvi, į Lietuvą, nesiskubink 
aplankyt Kauną ar jo resto
ranus, bet aplankyk darbinin
kų kvartalus ir mažažemių 
ūkius Žemaitijoj ir Dzūkijoj.

Keletą žodžių apie darbi
ninko ir ūkininko ekonominį 
bei finansinį stovį.

Miestuos dirbantieji, kaip 
čia sakoma, lavintieji darbi
ninkai, uždirba 5-7 litus į die
ną. Bet tai darbas sezoninis, 
gi prasti darbininkai, pav., 
prie valdiškų darbų, gauna į 
dieną po 2, 3, 4 litus.

Kaime darbininkas darby
mety gauna maistą ir 2, .3 li
tus dienai, bet tokio darbo 
būna apie porai mėn., ir tai 
ne kiekvieną dieną dirba. At
ėjus žiemai, džiaugiasi gauda
mas 1.50, 2 litus, nes ūkinin
kas stengiasi žiemą apsidirb
ti su savo šeimyna.

Dzūkijos krašte samdomas 
bernas gauna už visus metus 
200, 300 litų, tris šimtus gau
na tik pas stambų ūkininką, 
arba kur dirba vietoj šeimi
ninko. Suvalkijos krašte al
gos yra didesnės darbinin
kams.

ūkininkas, kada reikalinga 
sumokėti 200, 300 litų, turi 
pasiraivyti, dauguma šiek tiek 
mažesnių ūkininkų vengia 
samdyti bernus ar tarnaites 
visiems metams, pasisamdė 
tik patiesiu skubiausiems dar
bams.

Ūkininkui sunku sumokėti 
darbininkui alga, bet ką dar
bininkas gali nupirkti už tuos 
gautus 200 ar 300 litų : kada 
už vidutinio gerumo siūtą 
reik mokėti 100, 150 litų, jei 
pirksi už mažiau, kaip šimtas 
litų, tiek juom ii- panešiosi. 
Batai, 18, 30 litų, na, žiemą, 
juk žmogus ne šuo, kudlomis 
neprisidengsi, reikia šiokį tokį 
paltą (overkaut), kuris irgi 
ne kažin koks, už 70, 100 litų. 
Bernas, išdirbęs visą metą, ne
gali net gerai apsirengti, na, 
o jei kuris rūkorius ir šiaip 
mylįs pinigus spendyt, atėjus 
Kalėdoms, pinigų nebeturi ir 
džiaugiasi drabužį nusipirkęs 
už desėtka kita.

Nedaug darbininkas gauna 
algos, bet vidutiniam ūkinin
kui lieka dar mažiau. Ūki
ninkui reikalinga apmokėti 
mokesčius, kurie, palygint su 
javų kainomis, yra dideli, rei
kia pirkt malkos kurui, rąstų 
statybai, butams; nors nesta
tyti, tai pataisyti.

Iš kur gali padaryti pini
go ūkininkas, jeigu javų, pie
no ir bekonų kainos žemos: 
pav.: avižų centneris 6 lit., 
rugių, miežių 7-8 lit., kviečių 
9, 10 lt., pieno literis '(kvor
ta) 6, 8 centai, kiaušinis vasa
ros metu 5 centai, gi viskas, 
kas reikalinga pirkt, yra 
brangu. Cukrinių runkelių au
gintojams mokama 2.25 cnt. 
už centn. runkelių, o cukraus 
kilogramas 1 litas.

Geležies kg. 42 cent., deg
tukų dėžutė 10 centų, kurioje 

apie 40 degtukų. Toji dvo
kianti silkė ir tai sunkiai įper
kama, užsienyj ji nekainuoja 
2 centus, gi mes mokame 10 
centų ir šiaip viskas brangu, 
kad pardavęs centnerį kvie
čių susidėsi savo pirkinius į 
kišenes ir klausi pats savęs: 
“nieko gero nenupirkau ir pi
nigų jau nebėr.“

Netikėsi skaitytojas, kad 
apelsinas (orandžis), bana
nas, kainuoja 50, 60c, o apie 
kitus vaisius nėra nei ką kal
bėti.

Viskam užkrauta muitai 
(taksos) dvigubai, trigubai, 
kaip prekė verta. Pav.: kai 
buvo vežamas cukrus iš če- 
choslovakijos. buvo mokama 
28 cent, kilogramas, o par
duodama 75 cent. Dabar, ka
da gamina viduj, tai dar 
brangesnis.

Kad suvesti galą su galu, 
tautiškoji vyriausybė griebėsi 
muitų pagelba suvesti biudže
tą, o tas viskas gula ant ūki
ninko ir darbininko pečių.

Darbo žmogus džiaugiasi 
turėdamas duonos, bulvių ir 
mėsos kąsnį, bet prastas 
džiaugsmas, jeigu valgyda
mas pagalvoji: kas mažai dir
ba, o daug turi. Tiesiog su
stoja kąsnis gerklėj. Kodėl, 
klausi pats savęs. Jie dirba 8 
valandas, o aukštesnieji dar 
mažiau ir gauna 200, 1,000 li
tų mėnesiui.

Padarę iš to išvadą, matom, 
kad fašistai kokiu jie nebūtų 
vardu pasivadinę, tautinin
kais, naziais, juodmarškiniais, 
jie tik žiūri kapitalistą ir sa
vo reikalų, jiems darbo ma
sių, liaudies gerovė nerūpi.

Tad kiekvieno lietuvio, par
eiga kovoti visomis išgalėmis 
prieš išnaudotojus ir kapita
listų pakalikus fašistus.

H. Jakučionis.

Senė Slaugė Nušovė Sese
rį “iš Pasigailėjimo”

Allentown, Pa. — Čįa 
teisman patraukta Marga- 
reta L. Cowan, 77 metų am
žiaus mergina, kad jinai nu
šovė savo seserį Louellą 
Saegerienę. žmogžudė ne
sigaili tatai padarius ir sa
ko, “aš jaučiuos gerą dar
bą atlikus.”

Jinai aiškinasi, kad tik 
“iš gailaširdystės” nušovus 
seserį. Nes sesuo nepagydo
mai sirgus kaipo pamišėlė.

žmogžudė Cowan su re
volveriu įėjo į protligių li
goninę ir dviem šūviais nu
dėjo savo seserį. Šovikė se- 
niaus tarnaudavo kaip slau
gė (norsė).

Jai, įkaitintai už pirmo 
laipsnio žmogžudystę, grę- 
sia mirties bausmė elektros 
kedėje; bet jinai sako, kad 
visai to nebijanti, ir šneka, 
kad “dabar,” girdi, “aš jau
čiuosi laimingesnė, negu 
bet kada savo gyvenime.”

Lygos Komisionierius Dan- 
zigui Nazių Pasiuntinys
Berlin. — P r o f e s o rius 

Bruckhardt, Tautų Lygos 
k o m i s i o n i erius Danzigo 
kraštui, galėtų būt tiktai 
pasiuntinys tarp Vokietijos 
ir demokratinių šalių, jeigu 
jos dar nori kalbėtis su Vo
kietija apie Danzigą,—kaip 
sako nazių valdininkai.

Lenkija “Niekad Nepripa- 
žinsianti Naziam Danzigo”
Varšava. — Lenkijos po

litikai sako, jog Lenkija 
“niekad nesutiks su jokiu 
planu, pagal kurį Danzigas 
priklausytų Vokietijai.” 
Priimt tokį planą tai reikš
tų pačiai Lenkijai pasi
smaugi, — pareiškia jie.

Airės Merginos Sprogdina 
Viešbučius Anglijoj

London. — Gražiai pasi
rėdžiusios airės merginos 
pasisamdė kambarius dvie
juose viešbučiuose South- 
porte. ir Fleetwoode, Angli
joj, neva pernakvot. Bet pa
dėjo užtaisytas bombas 
kambariuose ir greitai iš
ėjo.

Viename viešbutyje bom- į 
ba pramušė skylę sienoje, o 
bombos sprogimas kitame | 
viešbutyje uždegė jį.

Anglų vyriausybė sako, ‘ 
kad tos merginos tarnauja! 
kaipo įrankiai slaptos airių ■ 
“respublikiečių armijos.” O 
“respublikiečiai” teroristai 
p r i s i taikydami bombomis 
sprogdina tiltus, bankus, 
elektros stotis ir kitas svar
bias įmones Anglijoj.

Anglijos valdininkai esą 
sučiupę airių “respublikie

Philadelphijos Piknikas
Naudai Dienraščio “Laisvės”I

šis piknikas bus sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September
Ant rytojaus bus šventa, tai bus geras poilsis po pikniko

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

•
Bus graži dailės programa, kurią pildys: .

Aido Choras iš, Brooklyn, N. Y..^__ 
Lyros Choras iš Baltimore, 

Bangos Choras iš Elizabeth, N. L * 
Lyros Choras iš Philadelphia, Pa.

Prakalbą sakys R. Mizara 
Diernaščio “Laisvės” Redaktorius

’ Piknikas prasidės 10 vai. ryte ir tęsis iki vėlai nak
čia. Kaip kitais metais, taip ir šiemet bus daug 

svečių iš kitų miestų.

Šis Didysis Philadelphijos Piknikas Bus

MIKOLAIČIO PARKE 
EDDINGTON, PA.

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

Jau dabar laikas užsisakyti busuose vietas.

Kaina $1.75 j abi pusi (round trip)

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

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.

čių” planus sprogdint val
diškus rūmus ir žudyt val
džios vadus.

Airijos Darbininkai prieš 
Airius Teroristus

Dublin, Airija. — Masi
niame susirinkime airiai 
darbininkai pasmerkė vadi
namą “airių respublikiečių 
armiją,” kad jinai bombo
mis ardo bankus, fabrikus, 
namus ir tiltus Anglijoj.

Airius Teroristus Remia 
Hitleris

Susirinkime kalbėjo Ai
rijos Komunistų Partijos 
sekretorius Sean Murray ir 
smerkė tuos bombininkus 
teroristus. Jis nurodė, kad 
jie veikia kaipo nazių re
miami įnagiai prieš Angli
ją. “O naziai niekada nega
li būt mūsų draugai ar tal
kininkai,” pareiškė Murray, 
Airijos komunistų vadas.
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Anglies Dulkės Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

MICHAEL HUGHES 
Ave. Brooklyn, N. Y.

KetsirUa puslapii

BROLIAI IR SESERYS, REMKIME 
UETUVOS KOMUNISTUS

(Laiškas “L.” Redakcijai)

apskr., šilavos valse., žarstų 
kaimo, į J.A. Valstijas išvyku
si 1896 metais ir pradžioje gy
venusi Waterbury, Conn.

MELINAUSKIENĖ, 
gyvenusi nuosavuose 
1702 Stanhope Street, 
lyn, New York.

O n a, 
namuose 

Brook-

Bet
Tą 

kož- 
mū-

Gerbiami Draugai: Čio
nai rasite money orderį ant 
$20. Tai mano auka Lie
tuvos draugam komunis
tam. Kadangi “Laisvėje” 
mačiau parašyta, kad au
kos plaukia labai silpnai, tai 
aš prisidedu su stambesne 
suma. Mat, kai kurie kad ir 
susipratę draugai mažai 
paiso ir neatkreipia atydos 
į taip svarbų atsišaukimą, 
kurį išleido mūsų darbš
čiausi ir ištikimiausi liau
dies sūnūs ir draugai. O 
reikalas yra degantis.

Lietuvos draugams darbo 
yra kupinos rankos, 
jiems trūksta finansų, 
turėtų gerai suprasti 
nas draugas ir kožnas
sų spaudos skaitytojas. Jei
gu Lietuvos draugai gautų 
iš mūsų amerikiečių dau
giau finansinės paramos, 
tai tuojau pasmarkintų sa
vo j. veiklą tarpe Lietuvos 
masių ir greičiau priartin
tų galą Lietuvos tautinin
kų partijos režimui ir fa
šistų viešpatavimui, grei
čiau būtų Lietuvoje atsteig- 
ta demokratija.

Šitą laiškelį taikau mū
sų pasiturintiem draugam, 
kurie turi savo šiokius to
kius biznelius ir pasidaro 
lengvesnį pragyvenimą už 
paprastą sunkaus darbo 
žmogų, kuris dirba fabri
ku arba ant farmų, ar
ba. anglies kasyklose. Mums

sprendžiu pagal 
užlaikau mažytę 
ir man penkinę 

iš-

PATAPAS, Pranas, 
Anupro, kilęs iš Krakių 
Pilionių kaimo. Savo laiku gy
veno Brooklyne, 178 Tros St., 
o vėliau pasidaręs jūrininku.

sūnus 
valse.,

gi nereikia taip sunkiai 
dirbti ir stenėti. Mums cen
tas ateina lengviau. Mat, 
aš kitus 
save. Aš 
grosernę
lengviau iš kišeniaus 
traukti ir paaukoti Lietu
vos komunistams, kurie 
sunkiausiose sąlygose dar
buojasi, šviečia liaudį, kad 
visiems žmonėms būtų len
gvesnis, gražesnis gyveni
mas. Viskas, ko mums, 
draugai, reikia, tai atsisa
kyti nuo didelio godumo.

Rodosi, kožnas žmogus 
turėtų žinoti, kad į grabą 
nei vienas turtų nenusine- 
šime. Matote, tik kelių tur
čių godumas surengia did
žiausius karus, kurie savo 
žiaurumu sunaikina iki šio- 7 

lei jokių galvų neapskai
čiuotus didžiausius žmoni
jos turtus. Godumas viską 
paverčia niekais. Pirmoje 
vietoje žmonių godumas su
naikina gyvybes; godumas 
atima paskutinį duonos 
kąsnelį iš kitų žmonių. Pra
keiktam kapitalistų godu
mui nėra ribų.

Draugai, aukodami Lie
tuvos Komunistų Partijos 
darbuotei 
artinsime 
godumui, 
tas mūsų
Valeskų ir Kriaučinių 
rie gyvi būdami gražiai fi
nansiškai parėmė mūsų ju
dėjimą.

Susnikų Jurgis.

“Independents” Neįstengia 
Susiorganizuoti

Po to, kai kietųjų anglių 
didžiosioms komp. nepasisekė 
Kane bilius pravesti įstatymu 
Penna, valstijoje prieš savo 
įsteigtas “independents” kom
panijas ir po to, kaip šios pa
grasino mažosioms, kad nu- 
muš anglies kainą rinkoj, kad 
visai jas išmušti iš egzistaci- 
jos, pastarosios subruzdo veik
ti, kad “užgerinti” didžiuosius 
baronus. 40 mažiukių kom
panijų veik kas dieną konfe- 
ravo per visą birželio menesį 
ir bandė susiorganizuoti, kad 
kolektyviai “užgerinimo” pla
ną pravesti. “Sutarta” ir
tarta organizuotai liepos mė
nesyj tedirbti vos tik 8 die
nas. Bet kada reikėjo planą 
vykdyti “indepents” pakriko. 
Iš 40 jų tik 20 pradėjo vyk-

19281 dyti.. Bet kada 20 atsisakė, 
tai ir pirmoji 20 pasekė. Reiš
kia, “užgerinimo” planą ir 
organizaciją vėjas išnešiojo, 

didieji baronai nenu- 
ir vėl organizuojamą- 
“užgerinimo.” šie ma- 
včl išsirinko komisiją, 

greit ir gabiai” planą

nu-

mes greičiau pri- 
galą kapitalistų 

Užpildykime vie- 
mirusių draugų, 

ku-

sKONSULIO pajieškomi
. ASMENYS

iki 1937 
mėn. gyveno 

419 Poplar 
persikėlė

Marty- 
gyvenęs 

būk tai

me-
Pa., 
vie-

t

ANUSEVIČIUS, Mykolas, 
sūnus Antano, kilęs iš Ukmer
gės apskr., želvos valse., Kara- 
liškių kaime. Iki 1935 metų gy
veno Brooklyne.

BAGINSKAS, Jonas, iki 1936 
metų gyvenęs Cambridge, 
Mass., o vėliau išvykęs į Brook- 
lyną.

BAUSIS, Povilas, 
metų lapkričio 
Shenandoah, Pa
Street, bet kur vėliau 
nežinoma.

BERNATAVIČIUS, 
nas, sūnus Martyno, 
Shenandoah, Pa., ir 
apie 1919 metus miręs.

BERŽANSKIS, Kazimieras, 
kilęs iš Žemaitijos, Rietavo apy
linkės. Amerikoje gyvendamas 
gydėsi džiovininkų sanatorijo'- 
je, New Jersey valstijoje.

BRASLAUSKAI, Antanas ir 
Kazimieras, iki 1937-1938 metų 
gyvenę Osage, W. Va., P. O. 
Box 72. Turimomis žiniomis 
Antanas Braslauskas esąs mi
ręs.

BRUŽINSKAS, Pranas, ki
lęs iš Šakių apskrities, Bublelių 
valsč., Slabadų kaimo ir gyve
nęs New Britain, Conn., 22 
liurlbint St.

BURINSKAITĖ, Elzbieta, į 
J. A. Valstijas išvykusi 1912 
metais ir gyvenusi pas savo dė
dę Juozą Kalėdą (Connecticut 
valstijoje (East Windres?).

DAIGINIS, Antanas, ilgą lai
ką gyvenęs Brooklyne, o vėliau 
išvykęs į anglių kasyklas.

DOČKAI, Jurgis ir Kazys, 
kilę iš Panevėžio apskr., Smil
gių valsč., Manarto kaimo, į 
Jungtines Amerikos Valstijas 
išvykę 1910 m. ir pradžioje 
apsigyvenę Philadelphia, Pa.

GRAKAUSKAS-GRACHAUS- 
KAS, Vincas, sūnus Stasio, į 
Jungtines Amer. Valstijas iš
vykęs 1914 metais ir apsigyve
nęs Piston, Mass.

. GR1CIENĖ-VILČINSKAITĖ, 
Marijona, dar 1937 metais gy
venusi 415 East Washington 
Street, Nanticoke, Pa.

JANČIAUSKIENĖ, Viktori
ja, gyvenusi Brooklyne, N. Y., 
264 Lena Street. 
’ JANKEVIČIUS, Juozas, ki
lęs iš Panevėžio apskr., Pumpė
nų valse.,- Jurgenų kaimo. Iš 
Lietuvos išvykęs prieš 30 metų 
ir dabar gali turėti apie 65 m.

JASKUTIS, Ignas, 1929 
tais gyvenęs Wilkes-Barre, 
bet vėliaus savo gyvenimo 
tą pakeitęs.

KALNIS, Zigfridas, prieš ka
rą gyvenęs Rygoje ir 1913 me
tais išvykęs į Jungtines Ameri
kos Valstijas.

KASPERAVIČIUS, Adolfas, 
sūnus Antano, dar žinomas pa
varde KASPER. Jis atvyko į 
Jungt. Amerikos Valstijas 1923 
metais ir gyveno Philadelphi- 
joj, 1710 So. Front St., o vė
liau 3333 Livingston Street. Jo 
tėvai taip pat esą gyvi ir dar ne 
senai gyvenę 2723 E. OntaHo 
Street, Philadelphia, Pa.

KLEIZA, Juozas, atvykęs į 
Kanadą po karo ir ten gyvenęs 
iki 1938 metų, kame veikiausia 
ir dabar tebegyvena. Konsulate 
yra jo atsargos liūdijirąas ir 
dvi fotografijos, kurios, nuro
džius adresą, bus grąžintos.

KRAUKLYS, Adomas, žino
mas dar kaip Adam Kraul, ki
lęs iš Marijampolės apskr., Ru
daminos parapijos. Į J. A. Val
stijas atvyko prieš 45 metus ir 
gyveno Pittsburghe.

KURAS, Juozas, į J. A. Vals
tijas išvykęs 1904 metais. Pra
džioje gyveno Hoboken, N. J., o 
vėliau persikėlė į Harrisoną, 
kame jo adresas buvo toks: Mr. 
Juozas Kuras, 3 Third Street, 
Harrison, New Jersey.

MAKAUSKAITĖ, Ona, duktė 
Andriaus ir Jievos šalčtės-Mo-
kauską, kilusį iš Marijampolės Forsteriui nazišką vėliavą.

Albertas, 
Pa. ir vė- 
164 Hope

Ona, gy-
1, Brook-

PATREMEKAITIS, Jonas, 
dar žinomas pavarde Patrick, 
išvyko į J. A. Valstijas prieš 
pat Didįjį Karą. 1924 metais 
gyveno Fort McKinley, Maine, 
bet kame dabar gyvena, nežino
ma.

POCEVIČIUS, Pranas, .kilęs 
iš Panevėžio apskr., Pinevos 
valse., Nausėdos kaimo. Yra ži
nių, kad jis būk tai žuvęs ang
lių kasyklose Pennsylvania val
stijoj.

POVILIONIS, Jonas,
metais gyvenęs 25 South Street, 
New York, N. Y.

PUIDA, Jonas, sūnus Onos 
ir Petro Puidų, apie 50 metų 
amžiaus, prieš kelias dešimtis 
metų gyvenęs Pittsburghe.

RAMANAUSKAS, Feliksas, 
sūnus Mykolo, 1922 metais gy
venęs 1755 Park Ave. Jį gerai 
pažinęs Vladas Sabūnas, bet jo 
adresas taip pat nežinomas. Ra
manauskui gali tekti nemaža 
turto, jei jis būtų- surastas, 
priešingai — pasinaudos visai 
svetimi.

RUTKAUSKAS, 
gyvenęs Shenandoah, 
liau Brooklyn, N. Y., 
Street.

RUTKAUSKAITE, 
venusi 2015 Avenue 
lyn, N. Y.

ŠILKAUSKAS, Juozas, išvy
kęs į J. A. Valstijas 1909 me
tais ir savo laiku gyvenęs De
troit, Mich., 8 Polis Street.

SINKEVIČIUS, Jonas, kilęs 
iš Alytaus apskr., Butrimonių 
vąlsČ., Greikonią kaimo. Prieš 
kelis metus jis sirgo nervais ir ■k 
buvo kurioj tai ligoninėj, bet 
ar jis jau yra pasveikęs ir iš jos 
išėjęs, dar nežinoma.

ŠUMSKA1TĖ, Lucija, 1932- 
1934 metais gyvenusi: 181 Oak 
Street, Lawrence, Mass.

VILKELIS, Julius, išvykęs į 
J. A. Valstijas 1908 metais ir 
nuolatos gyvenęs Somerville, 
Mass., 17 School Street, .kame 
būk tai miręs 1938 metais.

TUSKENIS, Jonas, dar 1936 
meta*s gyvenęs 8742 — 126th 
Street, Richmond Hill, New 
York.

Kaikuriems iš j ieškomųjų 
priklauso turtas bei palikimai, 
kurie negali būti’ greit sutvar
kyti neatsiliepus teisėtiems įpė
diniams.

Jieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi rašyti:

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas,

16 West 75th Street,
New York City.

Tačiau 
rimsta 
si dėl 
Žiūkai 
kuri “
turės pravesti.

Užgerinimo planas reikš tą, 
kad “neprigulmingų” kompa
nijų darbininkai turės tūlam 
laikui geras vakacijas, žino
ma, be algų.

Neprigulmingų Komp. 
Skymai

Palyginamai šią vasarą kie
tosios anglys gerai kruta, o 
neprigulmingos, nekurios ir 
gana gerai. Bet kompanijoms 
pelno vis maža. To “užgeri
nimo” vardu visokiais būdais 
įvairios kompanijos slenka 
prie -numušimo jau ir taip ma
žų darbininkų algų. Vienos 
ima nuo darb. po $50.00 pa
skolų ; kitos verčia pirkti po 
10 tonų anglieš,* ar kam rei
kia ar ne; trečips verčia pri
imti kilnojamą algų skalę. 
Tai bjaurus pasikėsinimas ant 

stebėtiniausia tas, 
tai misterišku bū- 
praeina pro unijos 
Tik šiurpas kre-

sumanymas padaryti net kelis 
tvenkinius ant Deleware upės 
ir įsteigti elektros gaminimo 
stotį. Kokio tai stroko sukėlė 
šis sumanymas kietųjų anglių 
industrijoje. Nesavu balsu su
riko Vaizbos Butai (miestų ir 
miestelių) ; puolėsi darban 
prieš sumanymą apylinkės 
kongresmanai; sukelta tero
ras tarpe mainierių. Philadel- 
phijoje, rodosi, demonstruota 
prieš tai. O protestai pylėsi 
visais kampais. Jei šis suma
nymas įsikūnys, tai bus pasta
tytos bent trys stotys ir 30,- 
000 darbininkų mainose ne
teksią darbo, v

Mainieriams sunkus šiurpas 
pamistlyti apie netekimą dar
bo. Kol mes, darbininkai, to
leruojame kapitalistinę siste
mą, tol mes turime kęsti, tol 
mūs kiekvieną žingsnį progre
sai! sutinkame su baisiu skau
smu, tol mums kiekvienas at- I
siekimas progreso linkmei! 
yra mūsų priešu. Tas nevyks
ta Sovietų Sąjungoje, kur ne
bėra kapitalistinės sistemos. 
Ten kiekvienas atsiekimas 
progreso sutinkamas su dide
liu entuziazmu darbininkų, 
nes tas jiems reiškia palaimą, 
o ne pražūtį, kaip čia yra.

Kompanija Neįveikiama

algų. Bet 
kad kokiu 
du lengvai 
vadovybę.
čia, kada pažiūri į darbo są
lygas ir palygini su smukimu

Mokino ir da- 
visose mainose

Danzigo Naziai “Patys” 
Nutarsią Prisijungt 

Prie Vokietijos
Berlin. — Hitlerininkai 

čia kalba, kad “patys” Dan
zigo naziai galėsią nu
spręst prisijungt prie Vo
kietijos; o jeigu Lenkija 
veiksmais pasipriešintų to
kiam Danzigo perleidimui 
Vokietijai, tuomet, girdi, 
visa Vokietija išstotų ka- 
ran prieš Lenkiją.

Demonstruoja Danzigo Ka
reiviai ir Smogikai

Danzige naziai suruošė 
policijos, kariuomenės ir 
smogikų demonstraciją pa
gerbt savo vadą Albertą 
Forsterį, sugrįžusį iš Vokie
tijos po pasikalbėjimų su 
Hitleriu. Per demonstraci
ją jie “iškilmingai” įteikė

Kada Jr kas pastatys klau
simą : “Kas tame kaltas ir, 
kas jį išriš?”

Pirmos Pagelbos “Mokslas”
Penna, valstijos Mainų Biu

ras yra užsimojęs visus mai- 
nierius išmokyti, kaip suteikt 
pirmą pagelbą kasyklose ne
laimei ištikus, 
bar mokinama
(jeigu kur dar nemokino, tai 
apmokys). Mainų Biuro su
pratimu, tai labai vertingas 
darbas. Tačiaus mum, “moks
leiviam,” išrodo juokingas. 
Viena, mainose nėra nieko 
tokio, kas reikalinga sužeis
tam (išskiriant gūnę ir na
ši! kas, kurie randasi, galai ži
no, kurioje .už kelių mylių 
vietoje), o antra, tai mes 
nieko neišmokome, apart ti
kro mazgo užrišimo. Mainų 
administracijos tuomi labai 
didžiuojasi. “Štai,” sako jos, 
“kiek daug žmoniškumo mes 
turime link savo darbininkų!”

Galima sutikti, kad žmo
niškiau, kadą darbininkai 
nors elementariai žino, kaip 
vienas kitam gąlėtų duoti ne
laimėj (sužeidime) pagelbą. 
Bet, ar nebūtų dar žmoniš
kiau, kad kompanijos panai
kintų “pušerius” ir “sleitų” 
bosus, kurių turi galybes, o 
vietoje jų bent po du gerai 
apmokamus daktarus užlaiky
tų ir tie galėtų teikti pirmą 
pagelbą sužeistiem? Bet apie 
tai .nepagalvoja Mainų Biu
ras; apie tai neužsimena UM- 
WA; to nepajėgia suprasti 
patys mainieriai. Gaila.

\. v < 
Deleware Upe — “Priešas”

Mainierių
Keli menesiai atgal, fede

ralės valdžios rateliuose kilo

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. 
GB11073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
1374 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
1374 Nostrand Ave.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB11072 has been issued to the undersigned 
to sell beer st retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
2802 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

ELLIS & 
d-b-a 

Ocean Ave.

.„j Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

DITTMER
Brooklyn, N. Y.

Control 
, Borough of 

to be consumed off

MARTIN SAMESS 
Sa mess Bros. 

Brooklyn, N.

at
the

2802

NOTICE is hereby given that License 
EB1258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
423—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

423—7th

NOTICE
EB1304 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
■874 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. 
GB8719 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7£ 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. 
GB5423 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
2277 McDonald- Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ROBERT 
2277 McDonald Ave.

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 
1808a Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

HANS U. GOLCHERT 
d-b-a Four Star Delicatessen 
Fulton St. Brooklyn,

JOHN T. McKENNA
Ave. Brooklyn, N.

is hereby given that License

Y.

No.

at
the

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

consumed off the

FREY
Brooklyn, N. Y.

be

E.

at

the

Taip vadinama Dial Rock 
Co., Wyoming, Pa. tūlas lai
kas atgal, išgriovė pusės mil. 
vertes tiltą per Susquehanna 
upę Wyominge. Tiltas užda
rytas ir komp. nenustoja rau- 
susi anglies iš po tilto dar iki 
šiol. Neseniai valstijos advo
katas kreipėsi į vietinį teis
mą, kad gauti indžionkšiną 
prieš komp., kad ji daugiau 
nekastų iš po tilto anglies, 
bet atsiremta į drūtą sieną. 
Veik visi teisėjai toje komp. 
turi Šerus ir atsisakė drausmę 
išduoti, 
neturi, 
drausti 
“daug” 
darbo, 
kreiptis
Komisiją, 
nigai 
valdžios ir valstijos tilto at- 
budavojimui. Reiškia, komp. 
turi liuesas rankas bile ką 
griauti, nes komp. susideda iš 
tų žmonių, kurie yra valdi
ninkai. “Gražu!”

Požeminis.

Vienas teisėjas Šerų 
bet v ir tas atsisakė 

kasimą, k a d angi 
darbininkų netektų 

Teisėjdfc rekomendavo 
į valstijos Kasyklų 

Tuo tarpu jau pi-
gaunami iš federalės

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10960 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 472 
Ridgewood Ave., a-k-a 173 Hemlock St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed off the premises.

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

N.

be

NOTICE ip hereby given thht 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. 
GB 10668 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 Control 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 retąil under Section 75 of 
the Alcoholic Beve'rnge Control Law at 
5909 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tc be consumed off the 
premise’s,

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 
856 - Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11069 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Hoyt Street, 
County of Kings, to 
premises.

ROSALIA 
GENNARO 

Hoyt St.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ŠERPE & 
PALOMBA

Brooklyn, N. Y.244

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

184 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

1808A

NOTICE is hereby given that License* 
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 und?r Section 7b 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. 
EB944 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcohqlic Beverage Control Law 
119 — 3rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

N. Y.

No.

at

the

THOMAS RAFFAELE 
Domenick’s Bar & Grill 
St. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

119—3rd

NOTICE
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 
626 — 92nd St.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Avanue H, 
County of Kings, 
premises.

DAVID
1019 Avenue II

A. MALLEN
Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

GROSSMAN
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB993 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 oT 
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. 
EB1082 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
80 Avenue O, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HĖRMAN BRANDSTATER 
d-b-a Margie Sweet Shoppe

80 Avenue O’ Brooklyn, N.

at

the

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 
471a Fifth 
County of 
premises.

471a Fifth

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1294 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
1 bl-3—43 rd 
County of 
premises.

161-3— 43rd
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. 
GB5304 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
470 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off ttfc 
premises.

ANNA BARON
470 Nostrand 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. 
d-b-a Brevoort Bar & Grill 

1274 Bedford Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5459 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
5012—3rd ’ . _ .2 ____
County of Kings, to be consumed on 
premises.

5012—3rd

NOTICE 
EB2577 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail uhder Section 76 of 
the 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 
the 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.
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 Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY- PALAZZO
478 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

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 Crjscent 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 
piemises. x

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 Law 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 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSELENA CORPORATION
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 
piemises.

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

459 Stone Ave. Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

MARY KANE
St. į Brooklyn. N. Y.

SHIELDS
- c.;;i

Brooklyn, N. Y.

Uw Ht
Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

FRED FIXSEN 
Ave. Brooklyn, N.
is hereby given that License No.

r
M

II

K

Albumas Jau Gatavas
New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas jau gatavas. Didelio formato kny
ga, 9X12, iš 56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, 

blizgančiai baltos ir aukštos rūšies popieros.

KAINA 25c už EGZEMPLIORIŲ

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

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 

kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuoj aus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.
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Pirmadienis, Rugp. 21, 1939

Detroito Žinios
Svarbus Susirinkimas

Komunistų Partijos Lietu
vių West saidės kuopos įvyks 
reguliaris susirinkimas trečia
dienį rugpjūčio 23 d., 1939, 
Draugijų svetainėje, 4097 
Porter St. Prasidės 8:00 vai. 
vakare.

Visi nariai yra kviečiami 
dalyvauti. Komisijos išduos 
atskaitas iš atsibuvusio pik
niko. Taipgi delegatai iš lie
tuvių komunistų konferencijos 
išduos raportą.

B-kas.

Kas Girdėti Detroite

aikštėn šlykščių darbų, kas 
dedasi tarpe miesto reakcio
nierių. Šių metų rinkimuose 
Jr. Jeffries kandidatuoja į 
miesto majorus vietoj pono 
Reading’o.. Abu kalbėtojai 
pasakė daug teisybės ir buvo 
pateikta platforma, ką turi 
žmonės daryti, kad turėti gė
lą valdžią valstijos ir miesto. 
Toks piknikas duos daug fi
nansinės paramos pažangių 
žmonių kandidatam skleisti 
agitaciją. Alvinas.

Red. Pastaba. Labai atsi- 
detroitiečių 

dėl tūlų pranešimų apie pa
rengimus neįtalpinimą. Tatai 
įvyko per neapsižiūrėjimą 
spaustuvėje.

visapusiškai gerai. Visokių 
tautų skyriai gamino maistą, 
garsiakalbiai ir kalbėtojai bu
vo pakviesti kalbėti laiku. Bu
vo ir dailės programa. Daina
vo kitataučių dainorių, taipgi 
Aido Choras sudainavo gra
žiai tris dairias, vadovaujant 
naujam mokytojui. Liet, 
jaunos ir augusios gaspadinės 
puikiai gamino valgius ir 
draugiškai patarnavo. Kalbė- j 
tojai buvo Sen. S. Nowak ir Į prašome draugų 
J r. Jeffries.

Jr. Jefrios jau 8 metai yra 
miesto tarybos pirmininku 
ir jis yra daug iškėlęs

EAISEB , PenEfffi EiuI&pU

Laikraščių Pardavėjo Teismas
Rugpj. 16 d. įvyko teismas 

Barium Tower bldg, laikraš
čių pardavėjo.

Du draugai ant kampų par
davinėdavo “Daily Worker,” 
“Daily Record,” ir kitus libe
rališkus laikraščius. Miesto 
reakcionieriam buvo skaudu, 
kam žmonės sužino daug tei
sybės ir skaito juos. Todėl 
buvo su f rė m uotas tas dalykas 
ir liko areštuoti du tų laikraš
čių pardavėjai, be jokios kal
tės.

Federacija ir kiti pažangūs 
žmonės, žinoma, visa kaltė 
yra majoro p. Reading’o ir 
policijos viršininko p. Pic
kard. Nes Detroito mieste 
jau šimtai panašių persekioji
mų ir kruvinų užpuolimų bu
vo per tuos du reakcionierius.

Kokios pasekmės bus, žinių 
gausime vėliaus, 
labai įpykę yra 
kard ir renkama 
būtų atšauktas 
galva.

bet žmonės 
ant p. Pic- 

pa rašai, kad 
tas policijos

Atsėjo sužinoti, kad serga 
Providence ligoninėj d. U. Li- 
tvinienė. Kaip jos sveikata, 
dar neteko sužinoti. Drg. Li- 
tvinienė yra nuoširdi veikėja 
ir plačiai žinoma detroitie- 
čiams. Todėl išreiškiu gilią 
užuojautą ir vėlinu jai pa
sveikti. Reikia ją dėl drau-Į 
giškos užuojautos pakinkyti.

Darbai

General Motors Co. strei
kas jau baigiasi su gerais lai
mėjimais ir daug grįžo į dar
bą. Bet produkcijos darbas 
dar tęsia vakacijas.

Chrysler Co. jau sparčiai 
pradėjo darbą 1940 metų au
tomobilių. Atrodo, kad turės 
neblogą marketą. Dar senų 
automobilių neperstojo dirbę, 
o jau naujus sparčiai gamina.

Detroito Civil Rights Fede
racija, vienintelė demokrati
jos palaikymo org., turės pik
niką A. B. C. Summer Home 
parke, arti Mt. Clemens mies
telio, rugpj. 27 dieną.

Apie St. Nowak Pikniką

Stanley Nowak yra tikras 
demokratas ii- jis yra senato
rius Lansing, Mich., jau keli 
metai. Jis yra daug pasižy
mėjęs savo triūsu prieš reak
cionierių leidžiamus bihus. Se
natoriaus S. Nowak vardu bu
vo surengtas didelis tarptauti
nis piknikas Caiptol parke, 
rugpj. 13 d. Rengėjais buvo 
Westsides pažangiųjų org. 
spėkos dėl rinkimų kampani
jos. Piknikas buvo prirengtas

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, IIE- 
MORRIIOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MftŠ- 
LAŽARNfiS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PCS- 
LftS vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės į Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint Jūsų sveikatos 
stovi be jokios jum prievolės. Daromi Kraujo Ir 
Šlapimo Tyrimai, X-Spindulial. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgalią. IŠTYRIMAS DOVANAI

DR. L. ZINS

ir

Eltos Žinios iš Lietuvos
Klaipėda. — Buvęs Klaipė- Ratkevičiūtę, 45 metų amž. 

dos krašto vokiečių national- pas 
socialistų vadas veterinorius vusią Antanavičiūtę, 45 
Neumannas ir buvęs direkto
rijos pirmininkas Bertulaitis, 
daugiausia pasidarbavę kraš
tui prie Vokietijos priskirti, 
abudu atleisti iš savo pareigų. 
Bertulaitis, kuris Klaipėdą 
priskyrus Vokietijai buvo pa
keltas į Reicho komisarus, 
šiomis dienomis vyksta į Gum
binę perduoti pareigas naujam 
Reicho pareigūnui. Klaipėdos 
vokiečių sluoksniuose pažymi
ma, kad Bertulaitis mažai dė
mesio tekreipęs į Lietuvos tur
to grąžinimo tikslingumą ir 
buvęs užėmęs poziciją, kuri 
privedusi prie to, kad Klaipė
dos krašte ligi šiol dar nėra 
nė vienos lietuvių mokyklos. 
Dr. Neumannas atleistas iš SS 
Klaipėdos standarto vado 
parci.gų ir pradeda atlik karo 
tarnybą Reicho kariuomenėje. 
Klaipėdos kompetentinguose 
sluoksniuose tvirtinama, kad 
buvęs vokiečių vadas Neu
mannas, grįžęs iš kariuome
nės, galutinai apsigyvensiąs 
Karaliaučiuje.

—o—
Kaunas.---- Pašto Valdybos

statistikos skyriaus žiniomis 
š. m. liepos 1 dienai visoje 
Lietuvoje yra įregistruota 57,- 
899 radijo abonentai.

—0—

Kaunas.—Liepos 21. d. keli 
šimtai kauniškių 
džiais broliškais 
palydėjo Vilniaus 
dentų ekskursiją, 
šėjusi Lietuvoje 
grįžo į Vilnių.

su nuošir-
1 ink ėjimais 

lietuvių stu- 
kuri, pavie-
2 savaites, 
Studentams

įteikta daug dovanų : lietuviš
kų knygų, tautiškų

—o---
Vilnius. — Iki šiol 

ra uždarytos šios

ran kdar-

dar tebė- 
Vilniaus 

i krašto lietuvių draugijos: 1) 
Tautinis Lietuvių Komitetas,
2) * Lietuvių ūkio Draugija,
3) Vilniaus Lietuvių Mokyto
jų Sąjunga, 4) Lietuvių Švie
timo Draugija “Rytas” Šven
čionyse, 5) Lietuvių šv. Kazi
miero Draugija, 6) Liet. Lab
darybės Draugija. Pastaroji 
yra likvidavimo stadijoje. Šių 
visų uždarytųjų draugijų tur
tą dar tebevaldo lenkų admi
nistracijos įstaigų paskirti val
dininkai kuratoriai.

—o—
Kaunas. — šiomis dienomis 

Karveliškių kaime, Žiežmarių 
valse., perkūnas trenkė į Rat
kevičiaus gyvenamąjį namą. 
Pritrenkė du Ratkevičius, vie-. 
ną 79, kitą 43 metų amž.,

(Praktikuojąs jau
27 Metus)

110 East 16 St, N. Y. Tarp 4th Ave. ir Irving Pl.
Valandos 10 A. M. iki 8 P. M. Sekmad. 10 iki 2

stovėmis vakare buvo atsilan
kiusios prie Karo Muziejaus, 
kur pagerbė Nežinomąjį Ka
reivį, padėjo vainikus ir kt. 
Dalyvavo keli tūkstančiai 
žmbnių. KABARETAS

PARAMOUNT CABARET

Estate of

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius

SKELBKITES "LAISVĖJE

NOTARY 
PUBLIC

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

vės ir kt. Iškilmės bus trans
liuojamos per radiją.

530 SUMMER AVENUE; 
Arti Chestnut Avenue

NEWARK, N. J.

virtuvėmis
Ypatingą 

buvo at- 
šeiminin-

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

TUKIME SUKELTI PINIGU

Nupigintas Išpardavimas

ir audimąiS

$14.50
$16.50Siūtai ar 0verkautai vertės $22.50, dabar..

$18.50Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar..

i.

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

Vyry Siūty, Lengvy ir Žieminių Palty
Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas 
bus brangesni šj rudenį, 

štai kai kurios mūsų kainos!
Siūtai ar Overkautai vertės $20.00, dabar...

ir 
Ratkevičius svečiuose bū

ni, 
amž. Pradėjus namui degti, 
trys pritrenktieji sąmonę at
gavo, o A. Ratkevičius (79 m. 
amž.) sąmonės neatgavęs kitų 
buvo iš degančio namo išneš
tas. Jis sąmonę atgavo tik ki
tos dienos rytą.

Kaunas. — Rugpjūčio 8-15 
dienomis visoje Lietuvoje ruo
šiama jūros savaitė, kurios 
tikslas yra skatinti jūros mei
lę ir propaguoti vandens spor
tą. Centrinis komitetas tuo 
tikslu ruošia dideles šventes 
Palangoje, šventojoje ir Kau
ne, o rajoniniai komitetai or
ganizuoja mažesnes šventes 
visame krašte. Rugpjūčio 15 
d. šventojoje bus pašventinti 
naujai pastatytieji laivai, ati
daryta naujoji mokykla, gat-

Vž PRICE 
SALE
MTTEUf-IETHlMG FiOM ACTIYK

WROGERSRROS
*WtIICAl FIliEFT JU.HIPLATI

• 50 PIECE 
SERVICE FOR EIGHT

• $292S
Open Stock Price $58.69

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

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukimo duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

Kaunas. — Londono lietu
viai per Draugiją Užsienio 
Lietuviams Remti paaukojo 
Ginklų Fondui 1,821,35 lt., 
kuriuos atvežė Londono lietu
vių ekskursija; ekskursijos 
dalyviai patys Ginklų Fondui 
dar suaukojo 115 lt.

Kaunas. — Moterų organi
zacijos buvo surengusios šei
mininkės dieną, kurios tiks
lus buvo parodyti pavyzdingą 
šių dienų šeimininkavimą, hi
gienišką maisto gaminimą, 
švarą ir kt. Tam tikslui buvo 
paskaitos ir parodėlės, kurio
se buvo rodomos šių dienų 
patogios virtuvės, maisto pro
duktai ir kt. Visa tai buvo pa
lyginta su senovės 
.ir šeimininkavimu, 
kauniečiai dėmesį 
kreipę į eitynes su
kių gyvenimą ir darbus vaiz
duojančiais paveikslais. Eity
nės su moterų organizacijų at-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

KAM SIRGTI?
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
lingumą tokiuose atsitikimuose: Su
kietėjime Arterijų kraujagyslių, Su
stingime Sąnarių, Akmenėlių Pūslė- 

Ije, Tulžyje ar Inkstuose. Jis taipgi! 
i sėkmingas Rakščių Perviršio Naikiu- 1 
to jas, ir todėl gali būt naudingas! 
prieš Acidosį, Rheumatiziną, Artliri- 
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. “Sodeom” turi savyje su
kuoptą Gamtinio Maisto Pamatą, su
spaustą tabletėlėsc, 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'/z Milton Ave., Amsterdam, N. Y.

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

Telephone
STagg 2-5043

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

APTIEKORIUS

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

priežasties slogos—šalčio 

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gandinami 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.

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

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.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room,
Swimming Pool, FresKfįp

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. in. 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 Keptuves 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 Rolls.

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N. Y
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laikraštis, ir jis myli skaityti 
ją geriau už visus kitus. Sako, 
angliškas skyrius jam irgi la
bai patinkąs.

Trafiko policistas West-

Majoras Šaukia Tartis 
dėl Parmenu Streiko

Tarp Lietuvių

Pasitaręs su sveikatos ko- 
misionieriumi Dr. Rice, majo
ras LaGuardia paskelbė, kad 
jis susisiekė su visomis streike 
dalyvaujančiomis grupėmis ir 
šiandien turės su jų atstovy
bėmis pasitarimus, kad pra
vesti streiką prie užbaigos.

Majoras gavęs žodį, kad 
Pieno Farmerių Unijos atsto
vas ir streikierių vadas Ar
chie Wright atvyks pasitart. 
Taip pat pasižadėję atvykt 
Borden’s ir Sheffield kompa
nijų atstovai. Iš valdžios pusės 
dalyvausiąs Clifford M. Har
mon, turgaviečių sutarčių pri
žiūrėtojas, ir Holton V. No
yes, valstijos agrikultūros ko- 
misionierius.

Majoras sako gavęs rapor
tus, kad dabar miestui nepri- 
statoma 1,200,000 kvortų pie
no per dieną iš priežasties 
streiko.

Sustreikavo 1,000 valizų 
dirbėjų 65-se šapose nutrūkus 
deryboms dėl sutarties su uni
ja.

Vadovaujanti unijų viršinin
kai, skaičiuje 50, pasirašė te
legramą, prašančią majorą 
sustabdyt nazių “pedlerius.”

DU MIRĖ PASEKMĖJ 
KARŠČIU

Dvylikta iš eilės diena neper- 
traukia m ų karščių pereitą 
penktadienį gana privargino 
miestiečius. Viena moteriškė 
mirė< įtakoj nuo perkai- 

Vyras prigėrė Ja- 
'ėsindamasis nuo

lirtio.

Loeser’s Pasirašė Sutartį 
su. Unija

Departmentinių Krautuvių 
Organizavimo Taryba, AF of 
L, pasirašė sutartį su Frede
rick Loeser ir Co., didžiulės 
departmentinės krautuvės sa
vininkais, Brooklyne.

George Troy, Tarybos pir
mininkas sako, kad sutartimi 
algos pakeliamos nuo $2 iki 
$8 per savaitę. Paliečia 400 
krautuvės darbininku apart 
pardavėju ir raštininku. Nu
sakoma 46 valandų darbo sa
vaitė, laikas ir pusė už viršlai
kį, vakacija su alga. Sutartis 
galios du metus.

Taryba, turinti savo žinioj 
7 unijas, pernai rudeni vedė 
streiką toj krautuvėj. Pastan
gos nenuėjo veltui, nors dabar 
atsiekta sutartis.

Didysis brooklyniečių išva
žiavimas busais įvyks už dvie
jų savaičių, rugsėjo 3-čią, į 
philadelphiečių rengia mą 
“Laisvės” pikniką. Jau dabar 
laikas užsisakyti busuose vie
tą. Kaina $1.75 “round trip.” 
Išeis iš visų žymiųjų centrų 
Brooklyne. Programoj keturi 
chorai; $175 dovanomis prie 
įžangos bietų.

* * *
K. J. Milius, automobilių 

prekėjas, vis da rserga. Jo ko
ja sugipsuota dėl sužeidimo 
automobilių nelaimėj tūlas 
laikas atgal.

* :;S *
Iš Honolulu pargrįžo leite

nantas Juozas Stankus su 
žmona Margareta (Kazlaus
kaite) ir naujagime dukrele 
Margareta. Sutiktuvėms, pas 
Stankienės tėvus ant Wythe 
Ave. įvyko šeimyniškas ban- 
kietėlis.

* ❖ *
Aido Choras turbūt yra la

biausia keliaujanti ir dau
giausia dainuojanti meno vie
nutė. Rugpjūčio 27-tą va
žiuoja dainuot LDS 3-čio 
Apskr. piknike, Cranford, N. 
J., o rugsėjo 3-čią traukia į 
philadelphiečių rengiamą mil
žiniškąjį “Laisvės” pikniką 
Eddingtone. 

* * *
Maspetho Pažereckuose sve

čiuojasi iš Lietuvos pargrįžęs 
Vincas Dailyda. Pabuvojęs 
vėl manąs grįžt Lietuvon, kur 
likosi ir jo žmona.

•% * *
Brooklyniečiuos 1 a n k ė si 

p-lė Malinauskaitė iš Cam
brige, Mass. 

* * *
Moterys šiemet seimavoja. 

Šiomis dienomis grįžo moterys 
sąjungietės iš savo seimo 
Worcesteryje, o galop šios 
savaitės pradės rinktis anksty
bosios delegatės visos Ameri
kos Lietuvių Moterų Seimui, 
kuris įvyks rugsėjo 7, 8 ir 9 
dienomis. 

* * *
Vargonininkų ir bažnytinių 

chorų atstovai susirinks savo 
seimui rugsėjo 11 d., Maspe
tho paranijos salėj. 

* * *
Visiems vykstantiems į LDS 

Apskričio pikniką, rugpjūčio 
27-tą, jau laikas užsisakyt. 
buse vietą. P. Grabauskas ve
da keleivių sąrašą.

ž. R.

WPA Padarė Miestui 
Keliy, Pastatu

WPA administratorius So
mervell savo raporte nurodo, 
kad bėgiu metų WPA pratie
sė New Yorke 190 mylių nau
jų kelių ir pastatė 308 naujus 
visuomeniškus bildingus, taipgi 
pataisė 633 senus.

Bildingų skaičiuje randame 
susiedijos pasilinksminimo cen
trų, kūdikių sveikatos stočių, 
teismabučių, gaisragesyklų, ga
ražų, sandėlių. Pataisytų skai
čiuje yra mokyklų, knygynų, li- 
gonbučių, armorių, teismabu
čių ir įvairių kitų.

Pasilinksminimams įsteigta 
atletikos kiemų, žaislaviečių, 
prūdų, teniso ir rankinio svie
dinio žaismėms kiemų, čiuožyk
lų.

Daug padėta miesto apšvari- 
nimui nuo uodų ir panašių pa
razitų.

Pastatyta septyni plieno til
tai, iš kurių vienas virš 2,000 
pėdų ilgio. Dabar taisoma 11 
plieninių tiltų.

Taip pat pataisyta 106 my
lios vandens suvadų, gerinta 
dokai ir ištaisyta 672 akrai 
parkų. Tai vis darbai, kurie 
tarnaus miesto gerovei ir svei
katai.

ATSISAKĖ NUTEIST 
BATVALI

♦

Teisėja Anna Kross atsisakė 
nuteist pas ją atvestą bedarbį 
jaunuolį, kuris vertėsi uždar
biaudamas po 5-6 dolerius per 
savaitę valydamas batus. Jį 
areštuodino tūlas architektas, 
skųsdamas, kad batvalio ten bu
vimas trukdo praeiviams ir ga
dina miesto išvaizdą. Po teisė
jos .kalbos teisme, jaunuolį 
skundęs architektas sutiko jį 
pavedžiot po agentūras darbo 
j ieškoti.

Visų Lietuvių Komunistu 
Susirinkimas

Lietuviai komunistai, pri
klausą .visose B.rooklyno 
apylinkės kuopose privalo at
silankyti i sekama nepapras
tą susirinkimą, kuris įvyks šį 
vakarą, Rugp. 21-mą, <8 vai., 
419 Lorimer St.,. Brooklyne. 
Programoj raportas, iš Liet. 
Kom. Konferenc., ateinantieji 
rinkimai ir finansinis vajus. 
Prašome pribūt laiku.

Valdyba.

Lankėsi “Laisvėje”
Penktadienio popietį aplan

kė “Laisvės” ir LDS įstaigas 
Jessie Shaiko, žymi LDS jau
nimo kuopos Redwings veikė
ja, taipgi Emil Butwell, LDS 
jaunimo kuopos Monarchs 
veikėjas iš Chicagos. Su jais 
sykiu lankėsi Mrs. Olga 
Swiont ir Mrs. Theresa Moroz 
irgi chicagietės.

Prievakariais tą pat dieną 
atvyko Mildred Savukaitė-. 
Friberg su savo draugu Con
rad Friberg. Jiedu apsivedė 
prieš trejetą savaičių, tad šios 
atostogos yra sykiu Ir jų me
daus mėnuo.

Milda per eilę metų dir
ba “Vilnies” knygvede, pro-1 
tarpiais veda ir “Vilnies” an-! 
glišką skyrių, taipgi yra pa
vyzdinga veikėja tenykštėse 
organizacijose.

Naujavedžiai iš Chicagos iš
vykę prieš savaitę ir pakelyje 
į New Yorką apsilankę dau
gelyje įdomių vietų, čionai 
pabus keletą dienų pamatyt 
Pasaulio Parodą ir eilę kitų 
vietų ir įstaigų.

šeštadienio rytą “Laisvėj” 
lankėsi svečiai iš Norwood, 
Mass., draugas Wm. žilaitis, 
Norwood o kontraktorius, ir jo | 
sūnus Vincas. Duktė Adelė 
taipgi atvažiavus. Jie atvažia
vo į Pasaulinę Parodą. Sako, 
labai interesinga. Pasipirko 
“Laisvės” išleistą albumą. Ap
žiūrėjo “Laisvės” įstaigą, pa
matė naują linotype, taipgi 
presą, ir paaukavo $1 jų iš
mokėjimui. Draugas žilaitis 
sakė “Laisvę” skaitąs per 
daug metų, ir kad jo sūnūs ir 
duktė įdomauja skaitymu 
laikraščio.. Sūnus Vincas sako, 
kad “Laisvė” labai įdomus

phal atsisakė kaltinti’ jį užga- 
vusį motoristą, sužinojęs, kad 
jis skubėjo ligoninėn vežt nėš
čią žmoną.

Lietuviu Restaurantas
BAR ir GRILL

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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court StreetI 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

Pirmas Koncertas

BROOKLYN
LABOR LYCEUM

darbininkų įstaiga
Salės dėl Balių, Koncertų. Ban- 
kietų, . Vestuvių. Susirinkimų ir 
tt. Puikus st.eičius su naujausiais 
Įtaisymais. Keturios bolių alleys

KAINOS PRIEINAMOS

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

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

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

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

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

MMUUyĮAMMRARAMAMMAASAAAARAMĮRAAIIMMAII M RJI IU«

Kleen Kol Savininkai 
Ruošia Pikniką

Lietuvių anglies prekėjų 
Kleen Kol & Ko. savininkai 
ruošia savo kostumieriams ir 
jų draugams bei pažįsta
miems pikniką Darbo Šventės 
dieną, rugsėjo 4-tą, pirma
dienį, Dexter Parke, šokiai, 
žaismės ir šiaip pasilinksmini
mas. Įžanga nemokama. Vel
tui duodamus bilietus gauti 
užeikite Kleen Kol firmos 
raštinėn, 335 Union Avė., 
Brooklyne.

Rep.

Ed. Conningham, 45 m., Ja
maica, užsimušė nukritęs pen
kis aukštus į griaunamą bildin- 
gą, 156th St. ir 8th Avė.

Vasara baigiasi, baigiasi ir 
jos grožis: už savaitės-kitos 
liks tik malonūs gamtos prisi
minimai. Jauni ir seni, visi 
kartos savo vaidentuvėje va
sarą girdėtas paukštelių me
lodijas, gėlių aromatą ir me
džių malonų šlamesį. Kasdie
ną kožną vargina rūpesčiai- 
vargai, bet valandėlė ramu
mo, malonus vaizdas, daina ir 
muzikos maloni melodija nu
gali visus nemalonumus.

Brooklynietės pasiryžo pra
dėti rudens sezoną su šauniu 
koncertu, kurio galės pasi
klausyti visi muziką ir dainą 
mylintieji. Klasiškas koncer
tas įvyks Brooklyn© Mažėju
je, Eastern Parkway, rugsėjo 
9, keturiose po pietų, Tai bus 
subatos popietis, kada visi yra 
liuosi nuo kasdieninio užsiė
mimo. Įžanga nemokama.

Pieno vartotojų organizaci
jos telegrafavo Farmerių 
Unijai, kad jos rems farme
rių streiką prieš pieno trus- 

‘ tus •

Thomas Martinez rasta' 
mirtinai apšutęs karštoj vo
nioj savo draugo apartmente, 
118-09—83rd Avė., Kew 
Gardens.

BVD Korporacijos ofiso ir 
sandėlio darbininkai 40 bal
sų prieš 6 pasirinko CIO uni
ją.

Washington.— Dvidešimt 
dviejų valstijų gubernato
riai sutinka su prezidento 
Roosevelto patvarkymu 
švęst Padėkų Dienų viena 
savaite anksčiau, negu ji 
iki šiol buvo švenčiama. 16 
iš sutinkančių gubernato
rių yra demokratai.

Dešimt gubernatorių iš 
viso priešinasi keitimui tos 
šventės dienos; šeši gi dar 
nenustatę už ar prieš.

Didelė dauguma biznierių 
pritaria atkėlimui Padėkų 
Dienos savaite anksčiau. 
Sako, kad tatai duotų dau
giau laiko tarp šios šven
tės ir Kalėdų, todėl būtų 
naudinga bizniui.

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 
df every class, and for machinery for 
preparing displaying and or vending 
same. (192-209)

Lietuviams Lankantiems

pasaulinę parodu
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar
AND

°aum

Vieta mašinom pastatyt, ši Įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine _ bu- 
dinko, arti Corona entrance i fėrus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. I., N. Y.

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

* Telephone: Ilavemeyer 9-9115
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IGNAS SUTKUSA

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Lietuvių Kuro Kompanija
{DEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

•

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

Telefonas EVergraen 7-1661

O?" Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(šaldytuvai Nužemintom Kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldytuvą (ic© 
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 

4 showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 J mėnesį. Pamąstyk!t! 

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111
4-6562

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

Nannji Rakandų Krautuve

V E R T E I V I S

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

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




