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Ruoškimės prie va
sarinių p a r e n g imu 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Mfetai atgal “Naujienų’’ re-
daktorius Grigaitis labai ger
bė Dr. Viniką. Jis rėmė jo 
kandidatūrą į SLA sekreto
rius ir abelnai jį skaitė labai 
geru ir išmintingu žmogum.

Bet šiandien jau visai kita 
istorija. Tuodu vyru nebesu- 
sitaiko. Grigaitis Viniką jau 
laiko dideliu meklerium ir 
net suokalbininku. Kaip gir
dėtis, tai Vinikas nei kiek ne 
gražiau mano apie Grigaitį.

—o—
Sidney Hillman iškėlė la

bai gražų šūkįi. Jis sako: Iki 
būsimai konvencijai audėjų 
unija turi išaugti iki miliono 
narių !

O kodėl ne? Tai galimas 
pasiekti tikslas. Audėjų uni
ja gražiai auga. Jos konven
cija buvo didelė ir entuzias
tiška. Jau dabar ji turi arti 
keturis šimtus tūkstančių na- 

' riu.
—o—

Mums atrodo, kad Hillman 
gerai padarė, kai jis apsiė
mė būti audėjų unijos pildo
mosios tarybos pirmininku. 
Iki šiol jis audėjams puikiai 
tarnavo ir teisingai juos va
dovavo. Būdamas siuvėjų uni
jos prezidentu, jis gali labai 
daug gero padaryti ir audėjų 
unijai.

—o—
Jokiu būdu negalima sutikti 

su tais, kurie smerkia Hillma- 
ną už jo veikimą audėjų ge
rovei. Rūbsiuvių ir audėjų in
teresai labai artimi. Kas to 
nesupranta, tas labai mažai 
tenusimano apie tų pačių 
rūbsiuvių unijos reikalus.

—o—
New Yorko pavieto proku

roras p. Dewey suareštavo 
vokiečių vadą Kuhn. Kuhn 
kaltinamas nusukime organi
zacijos Bundo $15,000. Bet 
visi nustebo, kai tas pats 
Dewey paleido Kuhną iš ka
lėjimo tiktai už $5,000!

Dewey žada būti republi- 
konų kandidatu į Jungtinių 
Valstijų prezidentus. Ar čia 
tik nebus Dewey skymas pa
sigerinti vokiečiams naziams,. 
idant laimėjus vokiečių bal
sus ?

Maskva. — “Sovietų san- 
tikiai su Lenkija žymiai pa
gerėjo. Progresuoja ryšiai 
su draugiška Turkija,” sa
kė Molotovas, Sovietų ko
misarų pirmininkas, suva
žiavime Vyriausio Sovieto.

Japonija mėgino grūmo
jimais ^priverst Sovietus 
duot jai pirmenybes žvejoti 
sovietiniuose Sibiro vande
nyse, bet Japonų grūmoji
mai buvo bergždi.

Molotovas persergėjo Ja
ponijos militaristus dau
giau nepakartot karinių 
provokacijų prieš sovietinį 
Sibirą nei prieš Išlaukinę 
Mongolija, Liaudišką Res
publiką. Jis pareiškė, jog ir 
Sovietų kantrybė turi ribas, 
ir priminė, kad jeigu Japo
nai užpultų Liaudiškąją

Labai prastą pavyzdį duo
da Kauno Laisvamanių Drau
gijos vadai.

Apie tai rašo ir “Liet, ži
nios.” Jos sako:

Gegužės 14 d. Ugniagesių 
salėje įvyko bendras Laisva
manių d*jos Kauno ir Žalia
kalnio skyrių narių susirinki
mas. Dr. Kairiūkštis paskel
bė, kad pagal naująj|į įsta
tymą prezidiumo rinkti ne
begalima ir todėl, nežiūrint 
didelio dalyvių protesto, su
sirinkimui pirmininkauti pa
vedė p. Valašinui ir prezi
diumo rinkti neleido. Toliau 
p. Valašinas laikė labai ap
gailėtino turinio paskaitą, 
kuri pasižymėjo ypatingu ne- 
tolerantingumu ir net nepa
grįstais užsipuolimais, kas 
iššaukė didelį susirinkimo 
dalyvių pasipiktinimą. Kas p. 

. Valašinui nepatiko, kalbėti 
neleido, motyvuodamas, kad 
dabar toks įstatymas. J viso
kius protestus jis atsakė gra
sinimais. Buvo renkama pra
mogų komisija, Žaliakalnio 
ir Kauno skyrių valdybos ir 
perrenkami įgaliotiniai į su
važiavimą. Pirmininkaujan
tis pats statė kandidatus, 
pats braukė, pats balsus 
skaitė, pats skelbė rezulta
tus. Tokia tvarka pasipikti
nę visi nariai išsiskirstė ir 
vadinamame balsavime iš vi
so per abu skyrių tedalyvavo 
tik apie 15 asmenų.

Šitokie Kauno laisvamanių

Washington. — Atsitar
navęs Jungtinių Valstijų 
generolas George van Horn 
Moseley buvo kvočiamas 
kongresinėje Dieso komisi
joje, kokius sąmokslus jis 
darė su naziais vokiečiais 
nuverst demokratinę šios 
šalies valdžią. Atsakinėda
mas, jis gyrė hitlerininkus 
iš vokiečių nazių Bundo; 
garbino juos, kaip “gerus 
piliečius,” “ginančius Ame
riką nuo žydų-komunistų.”

Generolas Moseley, dar ir 
dabar gaudamas $6,000 pen
sijos per metus iš šios ša
lies valdžios, smerkė prezi
dentą Rooseveltą, kad pre
zidentas, girdi, laikąs “ko
munistus” net šalies val
džioje. Gen. Moseley reika
lavo leist armijai apsidirbt 
su “žydais ir komunistais” 
ir “išgelbėt amerikinę tvar
ką.”

Iš karštų - naziškų to ge
nerolo atsakymų pasirodė, 
kad jis veikė išvien dar su 
bent vienu atsistatydinusiu 
Amerikos generolu ir vienu 
kapitonu, ir bendradarbia
vo su vagim Fritzu Kuhnu, 
vyriausiu vadu nazių Bun
do.

Kai kurie kongresinės 
Dieso komisijos nariai pri
minė generolui Moseley’ui, 
jog komunistai kovoja prieš 
fašistų-nazių judėjimą Am
erikoj. Į tai generolas atsa
kė, būk pirmiausiai kilęs 
^pavojus” Amerikai iš ko-

*............. - -..... . -
vadai visai diskredituoja visą 
Laisvamanių Draugiją.
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Pagerėjo SSRS San
tykiai su Lenkija, o 
Turkija Draugiška

Sovietai Persergėja Japoniją Sustabdyt Karines Provoka
cijas prieš-Liaudišką Mongoliją ir Sovietą Sibirą

Mongoliją, tai Sovietai taip 
gintų ją, kaip ir patys save.

“Kai kurie mūsų kaimy
nai neturėtų užmiršt, jog 
Sovietų Sąjunga dabar nė
ra tas pat kaip 1921 metais; 
jinai nėra tas pats ir kaip 
5 ar 10 metų atgal,” nes jos 
galybė tuo tarpu labai iš
augo, kaip kad Molotovas 

Į perspėjo fašistinius agreso- 
| rius.

Savo kalboje Molotovas 
taipgi pareiškė, jog Sovie
tai nesutiks, kad Finija 
(Suomija) ir Švedija apgin
kluotų ir aptvirtintų Alan- 
do salas, neatsiklausiant So
vietų. Nes kanuolės iš įtų sa
lų pakraščių galėtų bom- 
barduot Sovietų laivus, iš
plaukiančius iš Finijos už
lajos ir iš Leningrado uos
to.

Jungtinių Valstijų Generolas Moseley Prisipažino 
Daręs Sąmokslus su Vokiečiais Hitleri

ninkais Nuverst Šios Šalies Valdžią
munistų pusės; tada naziai 
pradėję veikt prieš komu
nistus, o komunistai prieš 
juos.

Bekamantinėjant genero
lą Moseley, buvo jam pri
minta, kad jis su 40 kitų 
nazių - fašistų vadų turėjo 
susirinkimą pas fašistę R. 
Uzzelienę, Long Tslande, 
N. Y. Generolas mėginolnu- 
duot, būk nieko “išanksto 
nežinojęs” apie tą susirin
kimą ir atsilankęs tiktai 
kaip “paprastas” svečias. 
Bet Dieso komisijos nariai 
laiškais ir liudijimais paro
dė, jog tai buvo tikslus su
sirinkimas priešų šios ša
lies valdžios.

Tai galop ir generolas 
Moseley turėjo prisipažint, 
kad jis ir hitlerininkų galva 
Fritz Kuhn buvo svarbiau
si kalbėtojai tame susirin
kime, atkreiptame prieš de
mokratinę valdžią.

Anglai Daugmeniškai Areš
tuoja Žydus Palestinoje
Jeruzalė. — Anglijos poli

cija ir kariuomenė Palesti
noj suėmė per 300 žydų. Jie 
kaltinami, kad šaudė ir 
bombomis žudė arabus. Per 
kelias paskutines dienas žy
dai nužudė 6 arabus ii^su
žeidė daugiau kaip/ŽR

Palestinos arabų vadovy
bė atmetė Anglijos pasiūly
mą. žadantį Palestinai “ne
priklausomybę” po 10 me
tų. Jie protestuoja, kad An
glija vis perdaug teisių pri
pažįsta žydams tame kraš
te.

LIETUVA VĖL EU
ROPOS KREPŠI
NIO MEISTERIS

Lietuvos Basketbolininkai 
Antra Kartą Laimėjo Eu
ropos čampionatą

Kaunas, gegužės 28.—še
štadienį Lietuva nugalėjo- 
Suomiją 112-9, o sekmadie
nį Italiją 48-15. Europos 
krepšinio (basket ball) mei
steriu vėl liko Lietuva. An
trą vietą užėmė Latvija, 
trečią—Lenkija, ketvirtą — 
Francija, penktą — Estija, 
šeštą—Italija, septintą — 
Vengrija ir aštuntą—Suo
mija.

Pirmenybes uždarė mi- 
nisteris pirmininkas gen. 
Černius.

EXTRA
l -------------------

Anglai Reikalauja Pilno 
Apsigynimo Sutarties su 
Sovietais

London, birž. 1. — Visų 
partijų žmonės Anglijoj 
dar stipriau reikalauja, kad 
jų valdžia greitai padarytų 
pilną bendro apsigynimo 
sutartį su Sovietais. Jeigu 
dabartinė Anglijos premje
ro Chamberlaino valdžia 
nepadarys tokios sutarties, 
tai galės būt nuversta, kaip 
londoniškiai korespondentai 
praneša Amerikos spaudai.

Japonai Giriasi Nužudę 
700 Mongolų Liaudiečių

Shanghai, birž. 1. — Ja
ponai, neva “atremdami” 
Liaudiškos Mongolų Res
publikos (nebūtus) užpuoli
mus prieš Manchukuo, pa
tys daro užpuolimus prieš 
Liaudiškąją Mongoliją, ir 
giriasi, kad jau nukovę 700 
mongolų ir pagrobę dvyliką 
jų tankų ir daugį kulkas- 
vaidžių.’ ,

Cechu Vaikai Šaukia: “Te
gyvuoja Stalinas!”

Praga. — 50 cechų vaikų- 
mokinių, važiuodami trau
kiniu su savo mokytojais, 
šaukė: “Tegyvuoja Stali
nas!” Už tai naziai sulaikė 
traukinį ir jau ketvirta 
diena neišleidžia vaikų iš jo.

Philadelphia, Pa. — Ilgai 
užsišnekėjus per telefoną 
Dorothei Buchanienei, pri
gėrė vonioje jos vienų me
tų dukrelė Elina.

Oxford, Anglija. — Mala
jų kunigaikštis Mahmud iš 
Trengganų susituokė su 
anglo siuvėjo gražia dukte
ria Joyce Blencowe.

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas apsirgo 
slogomis.

Sovietai Reikalauja Tikros, ne 
"Skylėtos” Apsigynimo Sutar

ties su Anglija ir Francija
Sovietą Komisarą Pirmininkas Molotovas Sako, Kad Anglija ir* Francija Turi Taip 

Pat Užtikrini Apgynimą Lietuvai, Latvijai ir Estijai
^Maskva.— Vienintelis bū
das sustabdyt ^fašistinius 
užpuolikus, Vokietiją ir Ita
liją, tai padaryt pilną ben
dro apsigynimo sutartį tarp 
Anglijos, Franci jos ir So
vietų Sąjungos, kaip pareiš
kė V. Molotovas, pirminin
kas Sovietų komisarų tary
bos, kartu ir užsieninis ko
misaras, kalbėdamas suva
žiavime Vyriausio Sovieto.

Paskutiniai Anglijos ir 
Franci jos pasiūlymai dėlei 
tarpsavinio apsigynimo su
tarties su S o v i e t a is yra 
“žingsnis pirmyn,” lyginant 
su pirmesniais jų pasiūly
mais, sakė Molotovas; bet 
ir paskutiniuose Anglijos ir 
Franci jos pasiūlymuose yra 
paliekama “skylių.” Jeigu 
tos skylės nebūtų užkištos, 
tai. Anglijos ir Franci jos 
peršama sutartis galėtų būt 
apgavystė.
ANGLIJA IR FRANCIJA 
NEŽADĖJO GINT BALTI
JOS KRAŠTUS

Anglija ir Francija iki 
šiol atsisakė užtikrint čiely- 
bę ir nepriklausomybę Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai. 
Tai viena skylė, kurią Ang
lų ir Francūzų valdovai no
ri palikt atdarą sutartyje, 
siūlomoje Sovietams.

Sovietai reikalauja, kad 
Anglija ir Francija užtik
rintų išvien su Sovietais gy
nimą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos, kurios nėra gana 
stiprios apsigint nuo nazių, 
kaip užreiškė vyriausias So
vietų komisaras Molotovas.
Francija ir Anglija Palieka 
Laisvą Valią Užpuolikam 
Kitose Srityse

Net ir naujausi Anglijos 
ir F r a n c i j o s pasiūlymai 
bendro apsigynimo sutar
ties su Sovietais dar nepa-

Gesui Sprogus Moky
kloj, Sužeista 44 As
menys; 3 Jų Mirsią

Barberton, Ohio.—Iš pra
kiurusių geso vamzdžių-pri
tvino tiek “naturalio” Žibi
namojo geso čionai tinę je 
viešoje mokykloje, kad įvy
ko baisus to geso sprogi
mas, ir tapo sužeista 40 vai- 
kų-mokinių ir 4 suaugę 
žmonės. Trys mokiniai 
taip pavojingai sužeisti, kad 
turėsią mirt.

Eksplozija suardė fakti- 
nai visą mokyklą.

ORAS
Vidutiniai šilta ir būsią 

lietaus. »

rodo, kad jodvi tikrai norė-i 
tų užkirst kelią Hitlerio ir 
Mussolinio žygiams prieš 
kai kurias šalis. “Ar mes, 
todėl, neturime tiesos ma- 
nyt, kad jodvi (Anglija ir 
Francija) stengiasi apribot 
užpuolimus tik tam tikrose 
srityse, o palikt užpuolikam 
laisva valią prieš kitas sri
tis?”
Nori Svetimais Pirštais 
žarstyt žarijas

“Mes turime budėti,” ' sa
kė Molotovas: “Mes stoja
me už taikos idėją, už su
stabdymą naujų užpuoli
mų; mes tvirtai laikomės 
tos pozicijos, kurią Stalinas: 
išdėstė 18-me (Sovietų Ko
munistų) Partijos suvažia
vime,—kad mes turime bū
ti atsargūs ir neleist provo-! 
katoriams įtraukt mūsų ša
lį į. karą, provokatoriams, 
kurie nori, kad kiti savo1 
pirštais graibstytų jų kaš- i 
tonus iš ugnięs.”

(Šiuomi Molotovas primi
nė, kaip tūli Anglijos ir' 
Franci jos valdovai stengėsi 
į velt Sovietus į karą su Vo
kietija, neužtikrindami vei
klios pagalbos Sovietam.)
KOKIOS SJJTARTIES SO
VIETAI itEIKALAUJA

Tačiau jau matoma šiokia 
tokia atmaina ir Anglijos- 
Francijos politikoje, ką liu
dija tarpsavinės pagelbos 
sutartis tarp Anglijos ir 
Lenkijos ir sutartis tarp 
Anglijos ir Turkijos.

Dabar Sovietai reikalauja, 
štai ko:

1. Padaryt tikrą, tvirtą 
apsigynimo sutarti tarp i 
Francijos-Anglijos ir Sovie
tų, kad visos trys šalys tuo- 
jaus veiktų išvien, jeigu tik, 
fašistiniai kraštai darytų i 
užpuolimo žingsnius prieš Į

•

Sovietai Palaiko Pre
kybos Ryšius su 
Visais Kraštais

Maskva. — Sovietų Są-, 
junga palaiko prekybos ry- ■ 
šius su visomis šalimis, kaip: 
nurodė komisarų pirminin- 
kas Molotovas Vyriausio | 
Sovieto suvažiavime. 1939 | 
m. Sovietai padarė abiem 
šalim naudingą prekybos 
sutartį su Italija.

1938 m. Vokietija du kar
tu siūlė-' Sovietam prekybos 
sutartį, su kreditais iš Vo
kietijos pusės; Sovietai ta
da atmetė tuos pasiūlymus. 
Bet dabar Vokietija per sa
vo ambasadorių Maskvoj 
vėl veda derybas dėlei pa
gerinimo prekybos ryšių 
tarp šių dviejų šalių.

bet kurią iš tų trijų šalių 
arba prieš bile valstybę, ku
rią šios trys šalys užtikri
na.

2. Anglija ir Francija tu
ri užtikrint Baltijos kraštus 
(Lietuvą, Latviją ir Esti- 
ją)-

Anglijos - Francijos ben- ( 
dro apsigynimo sutartis tu
ri būt pilniausia apsigyni
mo sutartis, atsižvelgiant į 
tą faktą, kad Vokietija ir . * 
Italija yra padariusios glau- 
džiausią karinę sąjungą už
puolimo karams.

(Amerikiečių spaudos ko
respondentai suprato iš Mo
lotovo kalbos, kad jeigu An- _ 
glija ir Francija nepasiža
dės gint Baltijos šalis ir 
nedarys tikros - veiklios 
apsigynimo sutarties su So
vietais, tai Sovietai atmes 
ligšiolinius “skylėtus” su
tarties pasiūlymus iš An
glijos ir Francijos pusės.)
AR TIK ANGLIJA IR 
FRANCIJA NENORI 
APGAUT SOVIETUS? ■

Tik “kelios dienos atgal 
Sovietai gavo naujus (An
glijos ir Francijos) pasiūly
mus, kurie jau pripažįsta 
tarpsavinės pagelbos princi
pą. Tai žingsnis pirmyn. 
Bet šis žingsnis prikaišio
tas tokiu daugiu išimčių 
(rezervacijų), kad jis gali 
pasidaryt apgavingu. An
glija ir Francija čia siūlo, • 
kad Sovietai duotų pagel
bos tom penkiom šalim (An-Z 
glijai, Franci jai, Lenkijai, 
Rumunijai ir Turkijai), bet 
Anglija ir Francija tyli apie - 
tris kitas šalis, esančias pa
lei Sovietų sieną” (kaip kad 
Estija, Latvija ir Lietuva), 
kurios neturi gana jėgų ap
gint savo bepusiškumą (ne
utralumą).
Turi Būt Užtikrinti ir 
Pabaltijos Kraštai

“Sovietai negali duot už
tikrinimo anom penkiom 
valstybėm, jeigu tuo pačiu 
kartu nėra duodama užtik
rinimo šiom trim valsty
bėm,” užreiškė Molotovas, 
Sovietų komisarų tarybos 
pirmininkas.

Po Municho išdavystės ir 
po to, kai Vokietija užgro
bė Čechoslovakiją ir Klai
pėdą, o Mussolinis — Alba
niją; taipgi po to, kai Hit
leris padarė su Italija glau
džiausią karinę sąjungą, tai 
politinė padėtis Europoj 
ryškiai pablogėjo. Bet An
glijos ir Francijos valdovai 
dar ir šiandien elgiasi taip, 
tartum nebūtų įvykę jokių 
svarbių permainų Europos 
politikoj, kaip kritiškai 
rodė Molotovas,
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Ar Kirs Lietuvos Valdininkams 
Algas?

Šiuo tarpu Lietuvos spaudoj-diskusuo- 
jama valdininkų ir valstybės tarnautojų 
algų sumažinimo klausimas. “Lietuvos 
Žinios” pasisako prieš tąjį sumanymą. 
Jos mano, kad “Valdininkų, karininkų ir 
tarnautojų algų mažinimo klausimas... 
visiškai neturi pagrindo.” Liaudininkų 
laikraštis, užuot algas sumažinti, siūlo 
panaikinti bereikalingas išlaidas, kas pa
dėtų valstybei biudžetą subalansuoti. 
Deja, “L. Ž.” nepasako, kasotos “berei
kalingos išlaidos.”

Iš toliau žiūrint, mums atrodo, kad, 
tarp kitko, “L. Ž.” turi galvoj tą, jog 
reikėtų gerokai apkarpyti žvalgybos iš
laidos. Kiekvienas amerikietis, kuriam 
tik teko lankytis Lietuvoj, pasakoja, kad 
ten pernelyg daug šnipų, daug žvalgybi
ninkų. Jiems reikia pragyventi (ir dar 
kaip!), jie lupa riebias algas, o tuo pa
čiu sykiu valstybei nepadaro jokios nau
dos—tik žala, v

Dėl sumažinimo valdininkams ir tar
nautojams algų buvo jau išreikšta nuo
monė ir kitoj Lietuvos spaudoj. Yra su
manymas aukštesniems valdininkams ai-* 
gas sumažinti, o žemesniesiems—padi
dinti. Jei taip būtų pasielgta, tai, žino
ma, būtų visiškai teisinga. Bet abejoja
ma, ar prie to aukštieji valdininkai pri
siteis. Jie, mat, šiandien kol kas viešpa
tauja. ,*J

Naujoji vyriausybė turėtų daugiau 
dėmesio kreipti ir į darbininkų algas. Jos 
pernelyg /žemos; darbininkai skursta, 
valstiečiai (ypačiai smulkesnieji) skurs
ta, na, tuo pačiu sykiu skursta ir visa 
šalis.

Varšavoje ir ginklų fabrikus Rzeszov’e 
ir prie Rozvadovo. Labai moderniškai 
įrengtas ginklų—artilerijos fabrikas Sta- 
lova Volą. Visi tie fabrikai, taip pat ir 
kiti, yra sukonstruoti Lenkijos teritori
jos gilumoje, beveik pačiame centre, kur 
yra įsteigtas, taip vadinamas, Lenkijos 
pramonės centrinis rajonas (COP—Cen- 
tralny Okręg Przemyslowy). Reikia at
virai pasakyti, kad savo karo pramonės 
srity lenkai yra pasiekę labai gražių vai
sių. Visi ginklai yra ne tik savo gamybos, 
bet daugumas jų ir lenkų konstrukcijos. 
Šioje srityje lenkams pasisekė likti be
veik jau visai nepriklausomais nuo už
sienio.

“Iš viso galima pasakyti, kad lenkų 
kariuomenė yra gerai apmokyta, apgin
kluota ir aprūpinta. Lenkų ūpas, ypatin
gai paskiausiu laiku, yra labai karingas 
ir patrijotiškai pakilęs.”

Jeigu taip yra, kaip pasakoja gen. 
Raštikis, tai Vokietijos naziai kelis kar
tus gerai pamislys pirmiau, negu pradės 
su Lenkija karą.

“Šėriau Žirgelį” Koncentraci
jos Stovykloje Francijoj

Gen. Raštikis Apie Lenkijos 
Kariuomenę

Sugrįžęs iš Varšavos Lietuvos kariuo
menės vadas gen. Raštikis suteikė įspū
džių Lietuvos spaudos atstovams. Jis 
daugiausiai lietė Lenkijos kariuomenės 
būseną. Gen. Raštikis gan gerai mano 
apie Lenkijos kariuomenę ir ginklus. 
Štai kelios jo mintys:

“Man, kaip kariui, ypatingai įdomu' 
buvo pamatyti lenkų kariuomenę ir jos 
darbą lauke. Teko aplankyti netoli Var
šavos Rembertovo poligone esantį pės
tininkų mokymo centrą ir tame pačia
me poligone man parodyta sustiprinto 
pėstininkų batalijono manevrą, per kurį 
buvo atliekami viso batalijono šaudymai 
kovos šoviniais. Be pėstininkų šiame 
pratime dar dalyvavo artilerija, tankai, 
aviacija, raitininkai, prieštankiniai ir 
priešlėktuviniai pabūklai, minosvaidžiai 
ir kt. Pratimas užtruko keletą valandų. 
Jis buvo labai atydžiai ir kruopščiai pa
ruoštas, gražiai įvykdytas ir padarė la
bai gerą įspūdį. Pratimą žiūrėjo pats ka
ro ministeris generolas Kasprzyckis ir 
daug atsakingas vietas užimančių lenkų 
kariuomenės generolų.

“Manevrui pasibaigus, man buvo paro
dyti pėstininkų mokymo centro įrengi
mai ir pademonstruoti lenkų konstrukci
jos ginklai ir karo technikos turtas.

“Įdomu buvo aplankyti kelis lenkų 
pramonės fabrikus: lėktuvų fabriką

Paiki Argumentai
Teko pastebėti newyorkiškėj spaudoj 

nemažai nuomonių apie Sovietų ’Sąjun
gos pavilioną Pasaulio ■ Parodoj New 
Yorke. Kiekvienas pripažįsta tą būtent 
faktą, kad Sovietų pavilionas yra skait
lingiausiai žmonių lankomas; jis dina
miškiausias, labiausiai patrauklus; jis 
nepaprastai gražus, puošnus; jis labai 
turtingas eksponatais; jis tiesiog žmogų 
žavįs.

Visa tas tiesa, neginčijama tiesa, sako 
observuoto j ai. Bet jie prideda: Sovietai 
rodo tik tai, kas yra pas juos geriausio.

Tie žmonės pamiršta, kad kiekviena 
šalis (įskaitant ir mūsų kraštą, Jungti
nes Valstijas) rodo tik tai, kas yra pas 
jas geriausio. Kitaip ir būti negali. Ta
čiau, jeigu kiekviena šalis rodo tik tai, ' 
kas yra geriausio, tai Sovietai turi pa
rodyti geresnio net už geriausį! Taip 
liudija tasai nepaprastas žmonių Sovie
tų pavilionu susidomėjimas. Tai pripa
žįsta matęs kitų didžiųjų valstybių pavi- 
lionus ir Sovietų!

Bet tas dar ne viskas. Sovietų Sąjun
gai blogumus paliko carizmas. Tie blo
gumai daugunloj jau išnyko, o kiti pa
laipsniui labai greit nyksta. Virš 90 nuo
šimčių daiktų, rodomų Sovietų pavilione, 
yra. dalykai sukurti per pastaruosius ko
kią dešimts-penkioliką metų. Sovietų 
eksponatai sakyte sako kiekvienam, kad, 
jei tik Sovietų Sąjungai bus leista tai
koj pagyventi, sakysim, dar ‘desėtkas 
metų, tai Socializmo kraštas visame ka
me bus pralenkęs pačias pažangiausias 
kapitalistines šalis.

Šitaip reikia žiūrėti į Sovietų pavilio
ną, į Sovietų žemės progresą!

“Teisė Dirbti” Kongresas
Sekantį sekmadienį Washingtone pra

sidės įdomus suvažiavimas arba kongre
sas.' Jis pavadintas “Teisė Dirbti” Kon
gresas (Right To Work Congress). Jį 
šaukia Darbininkų Susivienijimas (Wor
kers Alliance), organizacija, besirūpi
nanti bedarbių reikalais.

Suvažiavę delegatai svarstys, kodėl gi 
Amerikos žmonės, piliečiai, išmesti iš 
darbų,. neturi teisės dirbti. O tokių yra 
apie vienuolika milionų!

Šiuo tarpu USA kongrese yra įnešta 
bilius (Casey-Murray Bill), reikalaująs, 
kad vyriausybė paskirtų $2,250,000,000 
pinigų sumą darbams, kur galėtų dirbti. 
3,000,000 bedarbių. Šis kongresas arba’ 
suvažiavimas ir darys spaudimą, kad ta
sai bilius per abu kongreso butus būtų 
pravarytas.

Tikimasi turėti apie 1,500 delegatų. Su
važiavimui pranešimus darys ponia Roo- 
seveltienė, prezidento Roosevelto žmona, 
Tom Mooney, vyskupą^ Francis McCon
nell, senatorius Murray ir kiti.

Mes galįmė tiktai palinkėti, kad šis 
“Teisė-Dirbti” Kongresas visais atžvil
giais gražiai pasirodytų ir padarytų 
naudingų tarimų visiems Amerikos žmo
nėms!

(Laiškas iš Franci jos) 
j

R. Mizarai
17 d. gegužės, 1939 m. 

Brangus Drauge:
Gavau šiandien Jūsų laiš

ką, kuris tapo perskaitytas 
visam mūsų kolektyvui. 
Draugai džiaugiasi Jūsų 
atyda ir rūpestingu mu 
gelbstint mus ekonominiai 
ir moraliai šioęe sunkiose 
gyvenimo valandose. Taip 
pat gavome 4 egzemplio
rius “Laisvės” ir 4 knygas, 
būtent: “Ūkanos,” “Kelias į 
Naują Gyvenimą,” “Rais
tas” ir “Bešvintantis Ry
tas,” kuriąs su dideliu susi
domėjimu griebemės skai
tyti.

Prieš kelias dienas gavo
me iš Lietuvių Komiteto Is
panijai Gelbėti per H. Kau-1 
naitę čekį, sumoje 750 f ran- j 
kų (20 dolerių), kurio dar) 
nesam iškeitę, bet tikimės1 
šiomis dienomis iškeisti. 
Apie tai Liet. Komitetui pa-1 
rašysime atskirai.

Mums labai linksma gir
dėti iš jūsų laiško, kad 
draugai amerikiečiai dedate 
visas pastangas mūsų para
mai. Gavome nuo drg. D. 
M. Šolomsko laišką, kuria
me buvo nurodyta keturių 
farmerių, kuopų sekretorių, 
a n t r a š a i i r p a tariama 
kreiptis į juos mūsų paėmi
mo reikalu. Jiems parašė
me po laišką.

Šiaip pas mus nieko nau
jo lagęryj. Tik tiek, kad 
jaučiasi stiprėjanti reakci
ja: visą stovyklą aptvėrė 
keturiaeile spygliuotų vie
lų tvora ir pastatė daugiau 
policijos mūsų saugojimui. 
Iš laisvės nieko< prie sto
vyklos neprileidžia. Iš pra
džių, kada mus čion per
kėlė, buvo kiek laisviau. Iš 
vieno mūsų stovyklos šono 
eina plentas, kuriuo eina 
nemažas važiuotų ir pėsčių
jų judėjimas, o ypač sekma
dieni a i s, esant gražiam 
orui praeiviai sustodavo 
ant plento, klausydavos 
mūsų dainų stebėdami sto
vyklą. Taip pat iš netolimai 
esančio miestelio ateidavo 
ištisos šeimynos ir vaikščio
davo ties mūsų stovykla, 
mergino pribėgdamos prie 
vielų įmesdavo mums ciga- 
retų ir sveikindavo pakel- 
damos kumštis, bet dabar 
užtvėrė dar vieną spygliuo
tų vielų eilę paplentėje, kad

niekas iš kelio neišeitų la
gerio pusėn ir be to ties la
geriu niekam neleidžia sto
viniuoti. Tai dar vienas “de
mokratiškųjų” valdovų žy
gis.

Pirmomis šio mėnesio 
dienomis policija padarė 
platų ablavą Paryžiuje ant 
tarptautinių kovotojų, ku
rie buvo evakuoti iš Ispa
nijos pirm užgrobiant Ka- 
taloniją, tai sužeistieji ir 
susirgusieji, pasiųsti Pary
žiun gydytis. Jų suėmė apie 
šešis šimtus, kurių tarpe ir 
du lietuviu ir atgabeno mū
sų stovyklon. Dabar mūsų 
lietuviška šeimyna susideda 
iš 26 vyrų. Nežinia kaip bus 
ir su drg. Ulevičium. Ar jo 
neatgrūs lageriu?

Apie mūsų išvažiavimą 
dar vis nieko konkretaus 
nežinome. Dalis kubaniečių 
jau išvažiavo Kūbon, taip 
pat netrukus išvažiuos ir 
dalis argentiniečių (ten gi
rnių). Yra žinių, kad Čilė 
prisnmsianti l,UuO tarptau
tinių kovotojų, bet dar tik
tai Kalbos, nieko tikro. Yra 
kreiptasi Svedijon ir į Cen- 
tralinės Amerikos valsty
bes, kad jos prisiimtų nors 
po* kelis šimtus, bet atsaky
mo dar nėra gauta. Važia
vimas Lietuvon daugumai 
yra neįmanomas, o ypač gy
venusiems užsieniuose, nes 
nekuriems draugams į pra
šymą išduoti užsienio pa
sus, Lietuvos konsulas Pa
ryžiuje atsakė, kad yra nu
stojusieji Lietuvos piliety
bės ir aišku, kad kaipo to
kiems nebus leista grįžti tė
vynėn, o be to ir amnestijos 
klausimas silpnai eina Lie
tuvoje. Taip kad ir ten įva
žiavimas yra keblus ir gan 
lėtas.

Kas link mūsų vidujinio 
gyvenimo, tai turiu pasaky
ti, kad eina gan puikiai, ne 
tik tarpe savęs, bet ir su ki
tų tautų kovotojais. Lat
viai, estai ir lietuviai suda
rome Pabaltės Sąjungą. 
Latviai, kaipo turintieji di
desnį skaičių savo tautiečių, 
užima vieną baraką, o estai 
ir mes antrąjį. Draugišku
mas ir solidarumas pasi
reiškia kiekviename žings
ni j e. Taip pat ir laiko ne- 
leidžiam veltui, didesnę jo 
dalį sunaudojame lavini
muisi. Kiekvienoje tautybė
je veikia dveji arba ir tre
ji kursai, kaip tai mokini-

muisi kalbų, matematikos ir 
kitokių dalykų. Be to refe
ratai, paskaitos, sieniniai 
laikraštukai, biuletiniai ir 
kiti kultūros dalykai atlie
kama ir išleidžiama nusis
tatyta tvarka.

Mūsų, lietuvių, grupėje 
eina lietuvių kalbos ir ma
tematikos kursai. Išleidome 
jau du sieniniu laikraštu
ku. Vieną Pirmąjai Gegu
žės ir antrą 14 gegužės. Da
bar ruošiamas trečias nu
meris ant 21 d. šio mėn., 
Paryžiaus Komunos pami
nėjimui, o apart šio eina 
priruošimas medžiagos lie
tuvių almanacho išleidimui.

Nors ir prie nelegalių 
veikimo sąlygų, gan puikiai 
buvo paruoštas Pirmosios 
Gegužės paminėjimas. Tą 
dieną Pabaltės Sąjunga at
šventėme bendrai. Suruošė 
bendrą susirinkimą, kuria
me buvo kalbėta penkiomis 
kalbomis, ispanų, rusų, lat
vių, estų ir lietuvių. Po kal
bų pusbalsiai sudainuota 
Internacionalas visų kartu, 
atsistojimu ir tyla pagerb
ta žuvusieji draugai, pas
kiau sudainuota Keliolika 
revoliucinių ir liaudies dai
nelių įvairiomis kalbomis. 
Lietuviai irgi sudainavo po
rą dainelių: “Šėriau Žirge
lį...” ir “Tūkstantis Žings
nelių...” Pirmosios Gegu
žės vakare visi Pabaltės 
kraštų draugai suėjome^vie- 
nan barakan ir bendrai 
praleidome bent tris valan
das draugiškuose pasikalbė
jimuose prie bendros arba
tėlės, kurios išvirė draugai 
savo pastangomis; buvo pa
kviesta ir portugalų grupės 
delegacija, p paskiau atvy
ko ir jų teatralė trupė, ku
ri padainavo gitarai akom
panuojant. Šitas buvo ne 
tik Pabaltės Sąjungoj, bet 
visoj koncentracijos stovyk
loj, kiekviena tautybė sten
gėsi kuo geriausia atšvęs
ti šią dieną, o kadangi 
drauge visam lageriui nebu
vo stovyklos Komendanto 
leista šią dieną minėti, tai 
ir prisiėjo kiekvienam ba
rakui švęsti atskirai.

Bendrai, esame geroje 
nuotaikoje ir stiprūs dva
sioje, nežiūrint visų perse
kiojimų ir šių bjaurių lage- 
ryj gyvenimo sąlygų.

Kuo geriausių linkėjimų 
“L.” darbuotojams.

Draugiškai,
A. Tamošiūnas.

P. S. Baigiant šį laišką 
rašyti, mūsų stovyklon at
gabeno ir drg. Ulevičių, ne-

žiūrint to, kad jis ir turėjo 
vizą įvažiavimui Kūbon. Jo 
iš čia išvažiavimas bus toks 
pat sunkus, kaip ir visų čia 
esančių. Gali prisieiti čia 
pagyventi keletą mėnesių, 
kol bus sutvarkytas mūsų 
i š v a ž i a vimas. Žiūrėsime. 
Gavome ^inių, kad deda
mos pastangos 1000 draugų 
išvežimui Čilėn.

A. T.

Darbininkai paruošia anglišką karališką karūną, kuri tapo uždėta ant “tai
kos bokšto” Ottawoj, Kanadoj. Karūna turi 17 pėdų aukščio ir sveria 1,200 
svarų. Tas visas biznis padarytas pasitikimui Anglijos dykaduonių — kara
liaus Jurgio VI-tojo ir karalienės Elzbietos, kurie dabar lankosi Kanadoj. 

Paskui šiedu monarchai atvyks pamatyt New Yorko Pasaulio Parodos.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS I

Kodėl Sovietų Sąjunga ne
priima Ispanijos tarptautinių 
kovotoją, katrie dabar randa
si Francijoj ?

Man rodosi, kad būtų nau
da abiem pusėm. Sovietų Są
junga didelė šalis ir turi už
tenkamai vietos. O tie varg
šai kovotojai neturi šalies, kur 
išvažiuoti. Tokiu būdu turi 
būti Francijoj koncentracijos 
stovykloj ir šerti brudą savo 
nelaimingu kūnu.

KLAUSIMAS II
Kodėl buvusi Ispanijos val

džia, turėdama savo žinioj 
tiek daug aukso, negalėjo pa
dėti i tokia vieta, kur, reika- 
lui prisėjus, būtų galima pa
imti ir sušelpti jų pačių žmo
nes, pabėgusius Į Franciją nuo 
fašizmo? Kaip žinoma, ji iš
vežė Franciją, o dabar Fran
cija turės atiduoti Francui. 
O buvusieji valdininkai, kaip 
Negrių ir kiti, važinėja ko- 

i lektuodami pinigus pagelbėti 
tiem pabėgėliam.

KLAUSIMAS III
Ai’ galima prilyginti Klaipė

dos pabėgėlius prie Ispanijos 
pabėgėlių? Juk Klaipėdos pa
bėgėliai pasitraukė Į savo 
šalį ir visai normališkai, jokio 
karo nėra. O Ispanijos žmo
nės pabėgo Į svetimą šalį nuo 
kardo ir ugnies. R—ka.

ATSAKYMAS

1. Nežinia, iš kur draugas 
gavote informacijas, kad So
vietų Sąjunga nepriima Ispa
nijos pabėgėlių. Kiek mums 
žinoma, jų pusėtinai daug jau 
randasi Sovietų Sąjungoje. 
Jūs pamirštate susidariusią si
tuaciją. Francija rubežiuoja- 
si su Ispanija. Kai liaudiečių 
frontas pakriko, tūkstančiai ir 
tūkstančiai kareivių ir civilių 
žmonių perbėgo per rubežių 
ir atsidūrė Francijoj. Jie ne
galėjo pasiekti nei Sovietų 
Sąjungos, nei kurios kitos ša
lies. Visai neįmanomas daly
kas dabar suimti tas mases 
žmonių ir išgabenti į kitą ku
rią šalį. Laipsniškai jie su
grįš Ispanijon. Ten jų žemė 
ir tėvynė. Dauguma iš jų 
vargiai kur kitur ir norėtų 
pastoviai apsigyventi.

2. Ir su tuo auksu notaip 
lengva problema, kaip atrodo. 
Juk valdininkai kišeniuje vals
tybės aukso nesinešios. Tuo 
būdu daug aukso buvo per
gabenta per rubežių ir sudė
ta į Franci jos bankus. Dalis 
jo buvo, be abejonės, naudo
jama karo vedimui. Kita da
lis pasiliko ir dabar, žinoma/ 
Francija turės Franco val
džiai sugrąžinti. Jeigu J'ran- 
cijos valdžia nebūtų pardavi- 
kiškai pasielgus ir nebūtų se
kus Anglijos politikos, tai da
lykai visai kitaip šiandien 
stovėtų. ‘ Bet už tai negalima 
kaltinti Negrino ir kitų nuo
širdžių Ispanijos liaudies va
dų, kurie tuo laiku darė taip, 
kaip jiems geriausia atrodė.

3. Pabėgėliai pasilieka pa
bėgėliais. Iš tiesų yra labai 
daug panašumo tarpe Klaipė
dos pabėgėlių ir Ispanijos pa
bėgėlių. Juk abieji pabėgo 
nuo kruvinojo fašizmo, abieji 
neteko savo gyvenimo šalti
nių.

Bet argi svarbu dabar, 
koks tarpe jų yra skirtumas? 
Dabar svarbu, kad ir vienus ir 
kitus paguosti ir sušelpti.
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KAIP KVEPALAS 
IŠDAVĖ PLĖŠIKĄ

Manchester mieste, An
glijoj, neseniai buvo pada
ryta per 100 “slaptingų” 
įsilaužimų į namus ir plė
šimų. (labiausi sekliai-de- 
cektyvai mėgino atidengt 
tas piktadarystes, bet vel
tui. Nes plėšimai buvo pa
daryti labai atsargiai, nie
kur nepalikta jokio pėdsa
ko, ' apart savotiško kvapo 
viename apiplėštame name.

Seklių viršininkas, atėjęs 
r ta narna, užuodė kvapą 
švelnių perfiumųU\vėpalų. 
Tai viršininkas suprato, 
kad namą apiplėšė kokia 
moteris.

Zaskui tas detektyvų vir
šininkas kokiu tai reikalu 
apsilankė viename madin
game pensijone. Ir kaip tik 
jis sutiko pensijono savi
ninkę panelę Edithą Rally, 
tuojaus jis suuodė tuos pa
čius kvepalus, kaip apiplėš
tame name.

Editha turėjo labai gerą 
vardą, ir seklių viršininkui 
dar nebuvo kaip ją įtart ar 
pradėt kvost tik dėl kvepa
lų panašumo. Bet viršinin
kas vis tiek paskyrė detek
tyvus atsargiai sekt tą se
nyvą garbingą panelę.—Ji
nai buvo 50 metų amžiaus, 
ale atrodė tiktai apie 30 ar 
35 metų ir labai gražiai rė
dėsi.

Kartą apie vidunaktį de
tektyvai pamatė ją išeinant 
iš savo buto ir važiuojant į 
miestą. Detektyvai ją pa
sekė. ir po kurio laiko pa
stebėjo ją su ryšuliu išei
nant iš vieno svetimo na
mo. Tada jie .sulaikė ją. Ry
šulyje buvo tik ką išvogti 
daiktai iš to namo.

Sekliai ėmė klausinėt p- 
lę Edithą Rally ne tik apie 
šį, bet ir apie kitus ^“slap
tingus” įsilaužimus ir plė
šimus. Taip jinai ir prisi
pažino atlikus 102 įsilauži
mus ir plėšinius, už kuriuos 
bus nuteista ilgus metus ka
lėti.

Bet jeigu ne tie kvepalai, 
tai garbingoji panelė gal 
dar ir šiandien laužtųsi į 
svetimus/namus ir plėšikau
tu. —A.v

KUDIRKOS SKAITYKLA
KAUNE

V. Kudirkos vardo skai
tykla - knygynas Kaune 
pradėjo jau penkioliktus 
metus savo gyvavimo. Per 
tą laiką ją aplankė milionas 
skaitytojų. Skaitykla šių 
metų pradžioje turėjo 13,- 
053 tomus knygų.

MIRe “DIDŽIŲJŲ BER- 
thų” išradėjas

Paskutiniu laiku mirė 
Vokietijoj profesorius O. 
Dirmoser, buvęs Austrijos 
pilietis, kuris išrado di
džiausias Vokietijai kanuo- 
les, “Berthas”, vartotas pa
sauliniame kare. Jis buvo 
kilęs iš Čechoslovakijos; 
mirė, sulaukęs 63 metų am
žiaus.

Dienomis Mato,
Naktimis Apanka

Kai kuriem skaitytojam 
teko girdėt ar matyt Lietu
voj, jog tūli žmonės vaka
rop apanka, saulei nusilei
dus. Tą vakarinį apakimą 
vadindavo “vištupiu” ar 
“vištatupiu,” bent Kauno 
apskritoj. Tai]) atsitikdavo 
ypač vaikam nuo kelių iki 
keliolikos, metų amžiaus, ir 
pirm poros ar daugiau de- 
sėtkų metų, nežinodavo, ko
dėl “vištupis” užpuola kai 
kuriuos žmones. Bet jau ir 
tada žmonės Lietuvoj iš pa
tyrimo žinojo, jog dąvus to
kiam asmeniui keletą kartų 
pavalgyt virtų kepenų (jak- 
nų), jis vėl vakarais maty
davo, kaip ir kiti žmonės.

Ta vakarinė arba naktinė 
neregėjimo liga taip pat 
žinoma Amerikoj ir kituose 
kraštuose. Kaip neperseniai 
mokslas patyrė, “vištupis” 
užpuola žmogų, kada jam 
stinga tūlų vitaminų, tokių 
kaip vitaminai, sakysime, 
randami kepenyse ir mor
kose. Gavęs tų vitaminų, as
muo ir vėl mato vakarais ir 
naktimis, panašiai kaip visi 
normalūs žmonės.

Bet kažin ar tie valgiai 
yra žinomi kaipo gyduolės 
nuo “vištupio” tarp Veng
rijos ponų?

Neseniai Vengrijoj teis
mas p e r s k y r ė g ražuolę 
“aukštos klasės” jaunavedę 
nuo labai poniško ir turtin
go jaunavedžio todėl, kad 
vakarais ir naktimis jis ap
anka ir visai nieko nemato, 
nors būtų ir skaisti elektros 
šviesa. Jis slėpė tą ligą nuo 
savo mylėtinos, kol apsive
dė, bet toliau negalėjo pa
slėpt. —N. M.

_________________ i

Afrikiečiai Nužudė Savo 
Karaliuką už Radio

Franci j a valdo Afrikoj ir 
vieną beveik laukinių neg
rų koloniją. Ten gyvena 
negrai iš sumų gentčs. Jie, 
patys skęsdami burtuose, 
tačiau, nužudė savo kara
liuką Bungų Veghų, kaip 
p r a g a i štingą burtininką. 
Tai todėl, kad jis savo pa
lapinėje įsitaisė radio pri
imtuvą.

Tą radio karaliukas gavo 
kaipo dovaną nuo francū- 
zų koloninės vyriausybės. 
Prancūzai, pasikvietę jį į 
svečius, supažindino kara
liuką ir su radio vartojimu.

Sugrįžęs iš vaišių kara
liukas su radio tuojaus per 
jį paleido, muziką, dainas ir 
kalbas, negirdėtas jo valdi
niams. Iš pradžių gyvento
jai persigando ir išlakstė. 
Toliau jų kunigai - burti
ninkai pradėjo jiem pasa
kot, kad karaliukas parsi
vežęs “piktą dvasią” iš sve
timtaučių. Žmonės ėmė bru
zdėti. Karaliukas mėgino 
jiem aiškinti, kaip radio 
veikia be jokių dvasių. Bet 
jo valdiniai geriau tikėjo 
pasakom savo dvasiškių.

Tuo tarpu pora levų įsi- 
briovė į kaimą ir sudraskė 
vieną žmogų ir kelis gyvu
lius. Dar blogiau. Gyvatė 
mirtinai įgylė dvasiškio -

Žmonės miniomis brukasi j Sovietų Pavilioną Pasaulio Parodoj. Šis paveiks- 
K las imtas, kai paviliona s buvo dar uždarytas.

Sliekų Karalius 
* •

Kada keli metai atgal Ca- 
lifornijoj mirė vienas ūki
ninkas, pragėręs savo tar
aną, jo sūnui teliko tik vie
na pieva, gausinga sliekais. 
Tai sūnus pradėjo tuos slie
kus pardavinėt ir daugiau 
jų augint žvejams - meške
riotojams. Jis toliau atrado, 
kad geriau sliekus augint 
tam tikruose kubiluose. Il
gainiui atsišaukė sliekų pir
kėjai iš New Yorko ir net iš 
užsienių.

Dar daugiau. Kai kurios 
chinų valgyklos pradėjo iš 
jo pirkt sliekus maistui. 
Jis gavo ir iš Ghinijos daug 
pareikalavimų. Jo sliekų 
biznis greit išsiplėtė, kad 
tas jų augintojas pasisamdė 
ir specialistu sliekams au
gint ir išsiuntinėjo savo 
agentus, siūlančius pirkt jo 
slieku.

Specialistas patarė slie
kus augint žemėj po durpių 
kerpių sluoksniu. Tatai slie
kam geriausiai patinka. Bet 
toj farmoj nebuvo tokių 
kerpių; todėl savininkas 
pradėjo pirkt kerpes net iš 
užsieniu, v

Dabar toj farmoj yra 5 
tūkstančiai kubilų, kuriuo
se auginami sliekai. Kubi
lai įleisti į balotą žemę; 
kasdien jie perliejami van
deniu tam tikrais purkštu
vais. Biznis pasidarė visai 
pelningas ir ne tik iš pa
čių sliekų, bet ir iš) buvu
sios netikusios pievos. Nes 
sliekų perdirbama žemė su 
laiku virsta labai derlingu 
juodžemiu.

Tos keistos farmos savi
ninkas yra vadinamas slie
kų karalium. —L.

burtininko sūnų. Tad bur
tininkas visą kaičią už tas 
nelaimes suvertė ant radio 
ir jau tiksliai ėmė kurstyt 
gyventojus prieš savo kara
liuką.

Netrukus jie prisitaikė ir 
įmetė nuodingą gyvatę į 
karaliuko butą. Taip jis ir 
buvo nužudytas gyvatės 
įgylimu. —A.

Atsitiktinai Atrado 
Aukščiausią Krioklį
Lakūnas J. Angelis neti

kėtai rado ilgiausią pasau
lyje krioklį - vandenpuolį, 
kuris iki šiol nebuvo pažy
mėtas nė viename žemlapy- 
je. Angelis, skrisdamas per 
nuošalius kalnus Caronio, 
Venezueloj, Pietų Ameri
koj, ndkrito su lėktuvu, bet 
išliko gyvas ir paskui be
eidamas žemyn užtiko tą iki 
šiol nežinotą krioklį, apie 
250 mylių į pietus nuo Bo
livar miesto.

Šio krioklio vanduo iš 
karto krinta nuo plokštu
mos 5 iki 6 tūkstančių pė
dų aukščio, o paskui dar ga
na staigiai teška tūkstantį 
pėdų žemyn, iki toliau virs
ta normalia upe.

Pasauliniai garsus Ni
agaros krioklys - vanden- 
puolis Amerikoj per visas 
tris savo dajis nesudaro nė 
pusę tiek aukščio kaip 
naujai atrastas Caronio 
krioklys.

BIJO RODYT AMERIKOJ 
JUDŽIŲS APIE NAZIUS

Vokietijoje neseniai buvo 
slapta nutraukti judamieji 
paveikslai iš paties gyveni
mo. Jie dokumentaliai vaiz
davo žiaurumus ir sauvalia- 
vimį nazių valdininkų ir 
smogikų. Tie paveikslai taip 
pat rodė žmonių skurdą ir 
kai kuriuos subruzdimus 
prieš nazių viešpatavimą.

Tų judžių filmą buvo pa
gaminta mažiuke, kišenine 
fotografijos kamera ir at
siųsta* Amerikon broliams 
Warneriams, dideliems ga
mintojams: judamųjų pa
veikslų. Warneriai mielu 
noru nupirko tuos judžius 
ir jau rengėsi juos rodyti. 
Bet apie juos sužinojęs Hit
lerio genęralis konsulas 
New Yorke griežtai užpro
testavo ir pagrūmojo, kad 
Warner broliai bus pa
traukti tieson, jeigu jie ro
dys tą filmą.

Warneriai teismo nelabai 
tebijojo. Bet jie pabūgo,

Gražumo Bėda
Nepaprastai gražus ir ge- 

rjįi pramokintas amerikie- 
tiš Billy Halborn negalėjo 
gaut darbo raštinėse nei 
kitęse įstaigose todėl, kad 
jis buvo pergražus. Įstaigų 
savininkai pavydėjo, kad 
Halborną įsimylės visos 
merginos tarnautojos ir 
kostumerės, gal būt ir pa
čių savininkų žmonos. New 
Yorke įvairių įstaigų vedė
jai į akis jam sakė, kad jis 
pergražus pas juos tarnau
ti.'

Tad Billy Halborn pasi
skelbė laikraščiuose, kad 
organizuoja gražiųjų vyrų 
kliubą, kuris patarnautų 
gražiems vyrams, negalin
tiems gaut tarnybos dėl sa
vo gražumo. Atsišaukė ke
liolika gražių jaunuolių, ir 
susikūrė toks kliubas. Ta
da jie nutarė gražiai reng
tis ir lankyti naktines užei
gas “aukštosios” klasės, su
sipažinti su turtingomis 
merginomis — gal pavyks 
su jomis susituokti ir pas
kui iš jų turto gyventi.

Planas greitu laiku pasi
rodė naudingas. Vienas 
kliubo narys tuoj vedė tur
tingą žmoną, antras išėjo į 
judamųjų paveikslų artis
tus. Pats gražiųjų vyrų 
kliubo įsteigėjas vedė kitą 
milionieraitę, savininkę pel
ningo biznio; ir jinai pada
rė savo vyrą to biznio di
rektorium.

Tas kliubas kartą buvo 
patrauktas tieson, kaip vy- 
liotojas gražių merginų ir 
moterų. Teismas nenubau
dė nė vieno nario, tačiaus 
įsakė kliubui užsidaryt.—L.

A u k š č i a usias pasaulyj 
žmogus yra egiptietis Said 
Mehmed, 24 metų amžiaus. 
Jis yra 9 pėdų aukščio, bet 
vis dar auga.

... - .
kad naziai gali išguit War- 
nerių judžių biznį iš Vokie
ti jos; todėl Warneriai ir už
gniaužė tuos teisingus pa- 
veįkslus iš nūdienio gyveni
mo Vokietijoj.

Neryškus Aiškinimas 
Žemes diubavimo

Gegužės 26-tos d. “Lais
vės” laidoj drg. J. Surdokas 
neryškiai nusiskina žemės 
siūbavimą (“wabblinima”) 
savo kelionėj aplink saulę.

Tas žemės “siūbavimas” 
duodasi suprast kaip metinis 
reiškinys, kaip sezonų prie
žastis. Bet sezonai, metlaikiai, 
įvyksta visai ne dėl žemės 
krypimo, kuris, kiek tai vienų 
metų laikotarpis leidžia įžiū
rėt, savo pozicijos nepakei
čia. Tai dėl tos maždaug pa
stovios žemės polių pozicijos 
ir įvyksta metinės atmainos: 
žemei esant vienoj savo kelio
nės aplink saulę vietoj ji bū
na maždaug atsikreipus į sau
lę šiauriniu polium ir šiauri
nis puskamuolis turi vasarą, o 
jai nuskridus kiton saulės pu
sėn jos pietinis polius būna 
pakrypęs į saulę ir tada ant 
pietinio žemės puskamuolio 
būna vasara, o ant šiaurinio 
žiemą.

Taigi, jei žemė ir visai ne
siūbuotų, tai mes skirtingus 
sezonus vistiek turėtume.

Tas žemės ašies siūbavimas 
(“wabblinimas”) ' yra visai 
skirtingas nuo žemės aplink 
saulę skridimo dalykas. Tai 
yra ne vienų metų, bet 26,000 
metų reiškinys. Ir kadangi 
drg. Surdokas ten pat kalba 
apie poliarės žvaigždės pozi
cijos ilgainiui keitimąsi, tai 
rodo, kad jis supranta, apie 
ką kalba, tik jo aiškinimas 
išėjo sumaišytas, žemės ašies 
siūbavimą galima išaiškint ve 
kaip :

‘Jei mums matomas dangus, 
ant kurio “prisegtos” m u m s 
matomos žvaigždės, būtų 
gaubtų lubų pavidalo, o ant 
žemės poliaus vertikaliai (sta
čiai) įsmeigtume tokią ilgą 
smaigą, kuri siektų tas dan
gaus lubas, tai toji mūsų 
smaiga pradėtų ant “lubų” 
brėžt ratą, žymėt žemės ašies 
pozicijos keitimąsi; ir per 26 
tūkstančius metų tas ratas 
ant dangaus būtų pabaigtas. 
Tas ratas būtu brėžiamas me- 
į tą direkciją, į kurią žemė 
aplink savo ašį sukasi ir ap
link saulę skrenda—ne, į ry
tus, bet į atbulą direkciją— 
į vakarus. Dėl tokio žemės 
ašies siūbavimo (wabbling of 
the earth’s axis), labai pa
maži, žmogaus amžiumi ne
pastebimai, keičia savo pozi
cijas ir žvaigždžių konstelia
cijos (grupės), kaip jos ma
tomos nuo žemės.

Taipgi netiesa, būk mums 
rodos, kad žvaigždės “stovi 
ant vietos, kad nė krust.” 
Kiek tai liečia tą, “kaip mums 
rodos,” tai žvaigždės nestovi 
ant vietos. Ir tą pastebėt 
—mums nereikia gyvent tūks
tančių metų; tatai pastebim 
vienos nakties bėgiu: žvaigž
dės, kaip saulė>kasdien, teka 
ir leidžias kasnakt. Bet tai 
mums tik taip rodos: tą įspū
dį sudaro žemės sukimasis— 
ji su mumis atsisuka link tų 
žvaigždžių ir vėl nusisuka 
nuo jų. Jei žemė aplink savo 
ašį nesisuktų, tai tada, tiesa, 
mums atrodytų, kad žvaigž
dės “būtų kaip prikaltos prie 
kokios sienos.” nors jos ir 
skrenda po 100, 200 ir tt. my
lių per sekundą.

P. S. Šią pastabą padaryt 
drįsau todėl, kad pats drg. 
Surdokas /įžangoj to pageida
vo. S. V.

PAVEIKSLAIS LAVI
NAMA VAIZDUOTĖ

Reikiant ka išmokt, dau- v r

gelis žmonių nevartoja vai- 
derlfuvės^emėgina paveik- 
sluot savo galvoj tuos daly
kus, kuriuos norėtų atsi
mint, o tiktai žodžiais, me
chaniškai kartoja arba, 
kaip sakoma, “kala.” Jie ne
naudoja “proto akių,” todėl 
vargas jiem atsimint.

Amerikos kolegijose ir 
vidurinėse mokyklose jau 
seniai įvesta laboratorijose 
braižymai - piešimai studi
juojamų dalykų iš gamtos 
mokslu; ir šimtais tūkstan- 
čių atsitikimų patikrinta, 
jog nubraižęs kokį daiktą 
mokinys ar studentas kur 
kas geriau ir ilgiau jį atsi
gena, negu tik žodžiais iš 
knygos iškalęs. Atminčiai 

į tarnauja ir atydus išnagri
nėjimas jau gatavų paveik
slų iš bet kokios mokslo sri
ties.

Be to, pasirodo, jog stu
dijavimas tinkamų paveiks
lų padeda išvystyt vaiden
tuvę ir rašyme ’apysakų bei 
straipsnių. Vienas mokyto
jas Philadelphijoj jau sep
tinti metai kaip paveikslais 
lavina savo studentų vaiz
duotę, ir su labai geromis 
pasekmėmis.

Tas philadelphietis moky
tojas užsako kokiam meni
ninkui nupiešt keletą pa- 
veiksfį, išreiškiančių kokį, 
atsitikimą arba paveiksluo- 
j a n č i ų kokią m i n- 
tį. Paskui jis duoda savo 
studentams kopijas tų pa
veikslų, liepia gerai į vaiz
dus įsižiūrėti ir kaip galint 
tikriau ir gyviau aprašytų 
kas tuose paveiksluose ma
toma. Po keleto tokių apra
šymų, studentai įgauna pa
linkimą. rašyt ir apie kitus 
dalykus.

Tokiu būdu“ tas philadel- 
phiškis mokytojas savo mo
kykloj išlavino daugiau ga
bių apysakinių rašytojų, 
negu bet kuri kita mokykla 
toj apylinkėj per tokį pat 
laiką. —N.

Matė Aktorius Judriuose, 
Bet ir Geriausiai Pažįs

tami Jų Nepažino

Judamųjų paveikslų špo
sininkai Laurel ir Hardy 
neseniai padarė lažybas 
(“betus”) Hollywoode su 
artimiausiais savo pažįsta
mais. Tiedu aktoriai sakė: 
Mudu persirengę būsime te
atre tarp publikos, kada 
pirmu kartu bus ten rodo
mas naujasis mudviejų ju- 
dis, ir jūs nepažinsite mu
dviejų.

Tuojaus plačiai pasklido 
žinia apie šias lažybas, ir 
teatras persipildė žiūrovais. 
Suprantama, jog “sukirtu- 
sieji” lažybas susėdo pa- 
rinktinėse vietose, iš kurių 
galima būtų kuo geriausiai 
įžiūrėt tuodu aktorius, lie- 
paisant, kaip jiedu bus per
sirengę ir nusigrimavę.

Vienoje teatro ložėje— 
“bakse” pasirodė dvi po
nios, viena didelė ir stora, 
antra mažesnė ir lieknesnė.

(Tąsa ant 7-to pusi.)
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60 Bilių Kongrese Mierija Įsteigti 
Koncentracijos Kempes, Įkalinti, Re

gistruoti ir Deportuoti Ateivius
Nacionalė Nepaprastos Padėties Konferencija Ragina Amerikos Žmones Išstoti Prieš 
Tuos Bilius, Kuriais Reakcininkai Siekia Panaikint Amerikos Žmoniij Demokratines Teises

gali būt įkalinti ant viso am
žiaus; įkalinti be jokio teismo, 
tik todėl, kad jų nepriima jokia 
kita šalis ir negalima jo išde
portuoti. Tas bilius nusako, 
kad taip turi būt įkalinti tie 
ateiviai, kurie yra nariais “a- 
narchistinių” ar panašių kitų 
organizacijų; tie ateiviai, kurie 
dėl vieno ar kito prasikaltimo 
sėdėjo kalėjime vienus metus 
ar daugiau. Mes žinome, kaip 
greitai reakciniai elementai pa
skelbia “anarchistais” bei radi
kalais darbininkus, kuomet dar
bininkai išeina į streiką.

šį bilių reakciniai elementai 
kongrese ant greitųjų pravarė. 
Daugelis kongresmanų nieko 
nežinojo apie jį. Imant siaures
ne prasme, atrodo, kad tas bi
lius atkreiptas tik prieš krimi
naliai nusikaltusius ateivius. 
Todėl už jį balsavo daug kon
gresmanų, kurie tam biliui ne
pritaria. Po balsavimo jie išsi
reiškė, jog asmeniniai priešingi 
tokiam biliui, bet balsavę už jį 
dėl to, kad nenori prarasti bal
sų savo distrikte. Girdi, jų dis- 
triktų balsuotojai galį jiems 
primesti, jog jie užsistoja “kri
minalistus” ateivius. Tai taip 
tas bilius tapo priimtas kongre
se. Tai yra vienas iš bjauriau
sių bilių prieš ateivius. Tai 
yra bilius, kuris mierija įsteig
ti fašistines koncentracijos sto-

Gegužės 13 ir 14 dienomis 
šios šalies sostinėj, Washing
ton, D. C., įvyko labai svarbi 
konferencija — National 
Emergency Conference (Naci
onalė Nepaprastos Padėties 
Konferencija).

Šios konferencijos sušaukimu 
rūpinosi ir jos šaukimą indor- 
savo virš 200 žymių Amerikos 
žmonių: kolegijų ir universite
tų profesoriai, rašytojai, teisė
jai, kunigai ir šiaip įvairūs vei
kėjai. Profesorius Franz Boas, 
pasauliniai garsus antropologas 
iš Columbia Universiteto (New 
Yorke) buvo konferencijos šau
kimo pirmininku.

Konferencija buvo sušaukta 
ant greitųjų — į keletą savaičių 
laiko. Nežiūrint to, konferenci
joj dalyvavo 213 delegatų nuo 
106 organizacijų. Abelnai jie 
atstovavo virš 3,000,000 narių.

Man teko dalyvauti konferen
cijoj kaipo atstovui nuo Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo.

Konferencija buvo pavadin
ta “Nacionalė Nepaprastos 
Padėties Konferencija” dėl 
to, kad šiuo tarpu nepaprasta 
padėtis yra kongrese: virš 60 
bilių dabar randasi kongrese 
prieš ateivius — įkalinimui 
ateivių koncentracijos kempė
se (stovyklose) ; registravi
mui, išmetimui iš darbų, de
portavimui ir tt.

Konferencija iškėlė į viršų tų 1 vykias (kempes) šioj šaly. Štai 
bilių reakcinę reikšmę, paro-i 
dant, kad tie biliai, jeigu jierviškesni 
taptų 
esamas 
laisves 
viams, 
ferencija pasibrėžė atatinkamą 
veikimo programą, kad sukelti 
laisvę ir demokratiją mylinčius 
Amerikos žmones prieš tuos bi
lius ir kad tuo būdu priversti 
kongresą tuos bilius atmesti.

Dabar pažvelgkime į kai ku
riuos iš tų bilių.

Bilius H. R. 5643, kurį įne
šė kongresmanas Hobbs iš 
Alabamos. Kongresas 288 bal
sais prieš 61 tą bilių priėmė, ir 
dabar jis randasi senato komi
teto rankose (Senate Judiciary 
Committee). Štai ką tas bilius 
reiškia: Jeigu nužymėtus išde
portavimui ateivius negalima iš
deportuoti (jeigu, pavyzdžiui, 
ta šalis, iš kurios ateivis atvy
ko, nepriima jo, neišduoda jam 
pasporto, jeigu jo dėl kokios 
nors priežasties negalima nie
kur kitur išdeportuoti), tai to
kie ateiviai turi būt įkalinti ko
kioj nors įkalinimo vietoj, ir, 
sulig to biliaus, tokie ateiviai kė:

Ne tik 
bilius ne Amerikoniškas, ne 
brutal iškas ir gyvuliškas, 
pati jo mintis lenktyniuoja 
diktatorine mintimi ir tuo

“visuomenės” interesai gali būt 
toks platus dalykas, kad už bile 
priešingą mintį prieš “visuome
nę” ateivis galėtų būt išdepor- 
tuotas, pagal šį įstatymą. Sena- 
tąn tokį bilių (S. 411) įnešė 
senatorius Reynolds iš North 
Carolina.

H. R. 999. Įnešė kongres
manas Pace iš Georgia. Bilius 
nusako ųieįleisti daugiau ateivių 
į šią šalį. Išdeportuoti visus 
nepiliečius, nepaisant ar jie blo
gi ar geri žmonės.

H. R. 279. Įnešė kongres
manas Taylor iš Tennessee. Bi
lius nusako išdeportuoti Nai
vius, kurie išgyvenę vienus me
tus laiko šioj šaly neišsiima 
pirmas pilietybės popieras. Pa
našų bilių (H. R. 4172) įnešė 
kongresmanas Randolph iš W. 
Virginia.

Suregistravimui ateivių Jr 
nutraukimui jų pirštų ant
spaudų bilius įnešė:

H. R. 3392, kongresmanas 
Starnes iš Alabamos; H. R. 
5196, kongresmanas McLeod 
iš Michigan; senatai! įnešė: S. 
1470, senatorius McKeller iš 
Tennessee; S. 408, senatorius 
Reynolds iš West Virginia.

Senatai! įnešė bilių S. 1979 
senatorius Reynolds iš West 
Virginia. Tas bilius nusako, 
kad išdeportuoti ateivius, ku
riuos nužiūrėtu v 
narys 
kais” 

čia

Murray iš Montanos; teisėjas 
Patrick H. O’Brien iš Detroit; 
Vilhjamur ‘Stefannson, garsus 
šiaurės krašto tyrinėtojas; imi
gracijos komisionieriaus pagel- 
binin.kas Edward J. Shaughnes
sy iš Imigracijos ir Natūrali
zacijos Biuro; filozofijos pro
fesorius Jesse H.
Swarthmore Kolegijos;
Brophy nuo CIO, ir eilė 
žymių žmonių.

Prieš tuos bilius privalo
testuot visos svetimšalių orga
nizacijos, visi žmonės, kurie 
myli laisvę ir demokratiją.

Organizacijom patartina pri
imti protesto rezoliucijas ir 
siųsti kongresmanams ir sena
toriams.

Ilolmes iš
John 
kitų

pro-

Taipgi įvairios organizaci
jos turėtų remti National 
Emergency Konferencijos vei- 

’kimą prieš tuos bilius. Konfe
rencija sudarė komitetą Wash
ington, D. C., kuris visais gali
mais būdais darbuosis, kad tie 
biliai būtų atmesti. Tam dar
bui reikalinga pinigų.

Būtų gerai, kad LDS kuopos 
ir įvairios kitos lietuvių orga
nizacijos pagal savo išgalę su
teiktų finansinės paramos tam 
svarbiam darbui. Aukas siun
čiant čekius išrašykite: Na
tional Emergency Conference, 
ir pasiųskite sekretorei Ber
tha Josselyn Foss, 156—5th 
Ave., New York, N. Y.

J. Siurba.
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FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA
417 Lorimer St. • Brooklyn “Laisvės” Name

4s 4*
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

# * *
Vasaros laiku visada yra 'gražus pasirinkimas 

pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIĮJOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus . * ”wr ■ i 
užtikrintas ir už prieinama kainą. •

koncentracijos kem- 
rcakcinį fašistinį bi-

Bilius H. R. 4860, !

įstatymais, panaikintų 
demokratines ir civiles 
Amerikoj ne tik atei- 
bet ir piliečiams. Kon-

ką sako apie tą bilių progresy- 
i kongresmanai, kurie 

kalbėjo ir balsavo prieš tą bi
lių.

kongresmanas Vito Mare- 
antonio iš New Yorko: “Kon
centracijos kempė neminima 
tam biliuje. Nėra nei žodžio 

i “kempė” tam biliuje. Kas gi 
j sudaro koncentracijos kempę? 
Ar tai dratomis aptverta tvo
ra sudaro koncentracijos kem
pę? Tas nesudaro koncentraci
jos kempę . . . Kas sudaro bas- 
tiliją ir kas sudaro koncentra
cijos kempę, tai metodą (bū
das), kuri naudojama įkalini
mui žmonių tokiose vietose. 
Įkalinimas be įstatymiško nu
baudimo yra koncentracijos 
kempė . . . Tokiu būdu mes vi
sai teisingai charakterizuojame 
tą bilių, kaipo koncentracijos 
kerppės arba bastilijos bilių; 
mes importuojame į savo šalį 
totalitarinę (fašistinę) krimi
nalinės procedūros sistemą, ku- 
n yra priešinga šios šalies de
mokratinei valdžios formai.”

Kongresmanas A b e Mur
dock iš Utah valstijos pareiš-

Šis bilius yra tiesioginė

“Finansinis angelas,” Dudley P. Gilbert, iš New 
Yorko, liudija Dies’o komitetui, kaip jis skleidė 

anti-semitinę propagandą Amerikoj.

ataka ant Amerikos demokrati
jos. Tuo bilium, jeigu jis būtų 
priimtas, mes persodinsime lais
vojoj Amerikos žemėj fašistinę 
piktžolę. Tuo būdu mes įsteig
simo koncentracijos kempes, su
grūsime į jas mažas bespėkių 
žmonių grupes, žmones, kurie 
neturi šalies.

Kongresmanas Pat Cannon 
iš Floridos pareiškė: 
tas 
tik 
bet 
su
būdu užgiria ją, ir ištikrųjų po
nas Hitleris ir kiti diktatoriai 
norėtų matyti tokią padėtį susi
darant šioj šaly, nes tai supuola 
su jų principais.”

Frank P. Havenner iš Cali- 
fornijos pareiškė: “...kuo
met atstovų butas priėmė tą bi
lių, tai jis užgyrė lynčo įstaty
mo rūšis tiems ateiviams, kurie 
nuskirti išdeportavimui, bet ku
rių negalima išdeportuoti. Tai 
aiškiai yra legalizuotas lynčia- 
vimas.”

Taip pat eilė kitų pažanges
nių kongresmanų pasmerkė šį 
bilių kaip 
pės, kaip 
lių.

Antras
kurį įnešė kongresmanas Demp
sey iš Texas valstijos. Tą bilių 
atstovų butas perleido tik 26 
kongresmanams dalyvaujant, be 
jokių diskusijų, be viešo ap- 
s v a r s t ymo-apdiskusavimo, be 
kongresmanų vardošaukio. Re
akciniai elementai greitai tą bi
lių pervarė kaipo “visiems” 
k o n g r e smanams “priimtiną,” 
“neginčijamą” bilių. Tas bilius 
labai trumpas, ir jis nusako iš
deportuoti iš šios šalies visus ‘ 
tuos ateivius, kurie vienokiu ari 
kitokiu būdu skelbtų “bile kokią! 
permainą Amerikos valdžios 
formoje.” Sulig tokio įstatymo 
būtų deportuojami visi ateiviai, 
kurie pritaria prezidento Roose- 
velto naująjai dalybai, kurie tik 
skelbtų, kad Amerikos konsti
tuciją reikia pataisyti uždrau
dimui vaikų darbo, nekalbant 
jau apie skelbimą didesnių per
mainų valdžios formoje.

Trečias Bilius H. R. 5138, 
kurį kongresai! įnešė kongres
manas Smith iš Virginijos. Tas 
bilius reikalauja, kad ateiviai 
būtų suregistruoti, kad būtų nu
traukta jų pirštų antspaudos. 
Tas bilius taipgi uždraudžia at
eiviui būti nariu bile organiza
cijos, kuri skelbia bile permai
ną Amerikos valdžios formoj.

Kiti Pavojingi Biliai

Apart eilės kitų, čia galima 
paminėti^dar šiuos bilius:

H. K. 280. Įnešė kongres
manas Taylor iš Tennessee. Bi
lius nusako išdeportuoti atei
vius, kurie rokuojami “priešais 
visuomenės interesams.” O Uie

bile kabineto 
“ p r i eš i n ga i s, n ed ra u g i š- 
Amerikos valdžiai.
tik keletą tų reakcinių 

paminėjome. O jų yra
60 ar daugiau įnešta atstovų 
bute ir senate. Sakoma, kad 
net apie 200 bilių yra sumany
ta prieš ateivius.

Padėtis gana rimta. Kongre
se yra didelis skaičius reakcinių 
elementų. Jie visokius būdus 
naudoja, kad tik pravesti reak
cinius įstatymus.

Ir jeigu Amerikos žmonės, 
laisvę ir demokratiją mylinti-e=\ 
ji, nesukrus pastoti tam kelią, 
tai reakcininkai gali pervarytu 
eilę reakcinių ir fašistinių bi
lių.

Nors tie reakciniai biliai savo 
formoj atrodo taikomi tik prieš | 
ateivius, bet pamatiniai jie yra1 

įtaikomi suvaržymui domokrati- 
' nių ir civilinių laisvių ir Ame- 
' rikos piliečiams.

Pavyždžiui, biliai suregistra- 
vimui ateivių. Jeigu ateiviai 
būtų registruojami, tai greitu 
laiku būtų registruojami ir pi
liečiai, sako Darbo 
Frances Perkins, 
pasportų sistema, ir 
ar vėliau ji paliestų 
lies gyventojus, no vien tik .at
eivius.

Visiems Reikia Protestuoti
Konferencijoj prieš tuos bi

lius atatinkamą kalbą pasakė 
katalikų vadas monsignor John 
A. Ryan iš Washington Kata
likų Universiteto. Jis pavadino 
raketų Palmerio ablavas ant 
komunistų 1919-20 metais; jis 
pasmprk^kaip nedemokratiškus 
visus sumanytus kongrese įsta
tymus prieš ateivius. TaipgiĮ 
tuos bilius pasmerkė žymus! 
A m e r i k o s mokslininkas Dr.' 
Urey iš Columbia Universiteto 
(New Yoi(k), Nobelio dovanos 
laimėtojas. (J is 
“sunkaus” vandens 
Kon Perenei j o j tai pgi 
tuos bilius pasmerkė

Sekretorė 
Tai būtų 
anksčiau 

visus ša-

pagarsėjęs 
išradimu). 
kalbėjo ir 
senatorius

IGNAS SUTKUS
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.

IAI VW W VW WM MW IAJ WW VUVU VU VU VUVU VU VU VU VU VU VU VU VU VU

I PIKNIKAI
Prašome įsitėmyt, kad šią vasarą dienraščio 
naudai piknikai įvyks sekančiose vietose:

Brooklyn, N. Y., 2 Liepos-Jnly
' šiemet “Laisvės” piknikas bus Klasčiaus Parke, nes Ulmer Park 

yra panaikinta. Bus šauni dailės programa ir daug svečių iš ki
tų miestų. Prašome įsitėmyti, kad piknikas bus

Clinton Park, Betts ir Maspeth Avės.
Maspeth, L. L, N. Y., netoli Pasaulinių Fėrų, važiuojant iš fėrų 

į pikniką reikia važiuoti į Maspeth, o čia atvažiavus klausti 
kampo Betts ir Maspeth Avės.

Maynard, Mass., 4 Liepos-July
apylinkės piknikas. Programoje da- 
pavienių talentų. Stambios piniginės

Tai milžiniškas Bostono 
lyvaus daugelis chorų ir 
dovanos prie įžangos bilieto. Pirma dovana $50 ir 25 smulkesnės.

■*

Vose Pavilion Park, Maynard, Mass.
Per Visą Dieną Bus Šokiai Prie Geros Orkestros

Pernai nebuvo šokių, nes piknikas įvyko sekmadienį, šiemet tik
rai bus šokiai, nes piknikas bus antradienį, 4-tą liepos.

Philadelphia, Pa., 3 Rugs.-Sept.
Tai irgi iškilmė, kuri sujudina didmiesčius New Yorką, Phila., 
Baltimore ir kitus. Puiki dailės programa ir dovanos prie įžan- 
gos bilieto. Pirma dovana $50 ir 20 dovanų smulkesniem sumom.

Eddington, Pa. Mikolaičio Park,
W _____________________________________________________ ■ - . .. ..................................  .........

Toje pačioje vietoje kur buvo pernai. Tik bus pristatyta 

daugiau stalų ir priruošta kitokių patogumų.
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Hitl e r Drive Against Danzig a 
Step In the Conquest

Of the Baltic Countries
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By Herbert Rosen
“I'll show the Poles no pity and 

drive them out!”
These words were spoken by Hit

ler in 1930, three years before the 
East Prussian landowners helped the 
Krupp-Thyssen monopoly industrial
ists place him in the Reich Chancel
lorship.

They sum up Hitler’s threats to
day to Danzig and the Polish pro
vince of Pomorze or Pomerania, and 
thereby to the national indepen
dence of the Polish people.

BACKGROUND OF 
BALTIC DISPUTES

The German knights first came 
to the lands east of the Elbe River 
as military conquerors and coloniz
ers. The native population of these 
areas fought back vigorously against 
the German invasion and in 1410 
inflicted the defeat of Tannenberg 
(Grunvaldas) upon the Teutonic Or
der, the most ruthless and powerful 
of the German knightly orders.

Reinhold Koser, in his History of 
Brandenburg Politics Until the 
Westphalian Peace of 1618, writes: 
“Pomerania, the province which was 
most vigorous of all in combatting 
unification with Brandenburg, was 
first admitted into the Prussian 
League in 1815, together with Dan
zig, which had been twice conquered 
and twice lost.”
ECONOMIC CAUSES REPEATED 

IN BALTIC HISTORY
The invasion of the Baltic regions 

of Lithuania, Courland and Poland 
by the German knights between the 
11th and 15th centuries vhad for its 
purpose a goal which is "part of Hit
ler’s general war plans today: to 
control the trade routes on south 
shores of the Baltic Sea and destroy 
Lithuanian, Polish, and also Russian 
trade competition.

The German peasants who left the 
German principalities and dukedoms 
in this period to emigrate eastward, 
having lost their land and their 
freedom, settled east of the Elbe 
and for about a hundred years lived 
as . free men, free to bequeath their 
holdings, free to move about.

“POPULAR FRONT” OF LITUS 
AND POLES VS. GERMANS

Their freedom was destroyed 
when the German nobles, having 
been defeated at Tannenberg by a 
“popular front” army under the 
Lithuanian duke Vytautas, allied 
themselves with the Polish feudal 
lords to suppress both the Polish 
and the German peasants. In 1525, 
during the great Peasant War in 
Germany, the East Prussian noble 
landowners signed a treaty with 
the Polish knights for mutual extra

edition of peasant rebels. And in 1600 
they placed East Prussia under the 
sovereignty of Poland itself.

Pomorzgi or Polish Pomerania, 
throughout the centuries, has re
mained predominantly Polish in po
pulation. The Polish inhabitants of 
Gdingen were wiped out by a mas
sacre of the German knights in the 
early 14th century, the city was re
settled by Germans and renamed 
Danzig.

Even these German settlers 
threw off the yoke of the Teutonic 
Order in 1455 and joined Poland,

whence came almost all Danzig’s 
trade.

FREE CITY OF DANZIG

Today Danzig, a Free City of 
about 750 square miles somewhat 
more than half the size of Rhode 
Island with a population of 407,600, 
forms an economic unit with Poland. 
When Germany opened a customs 
<Var with Poland in the early 1920’s, 
which reached its height in 1926, 
Poland was forced to build a new 
port in the fishing village of Gdy
nia, northwest of Danzig, on the 
Baltic shoreline of Pomorze. None
theless Danzig benefited by a large 
share of Poland’s foreign trade.

In 1913, when Danzig was within 
the Reich, foreign shipping through 
the city amounted to only 2,000,000 
tons. In 1929, the peak year, it 
reached 8,000,000 tons and since has 
varied between six and seven mil
lion tons. Furthermore, if Hitler were 
to seize Danzig, its trade would suf
fer disastrously. It would have to 
compete not only with Gdynia, but 
also with the German ports of 
Koenigsberg, Stettin and Luebeck.

GDYNIA
Clearly Hitler is not interested in 

helping Danzig, despite his speeches. 
Gdynia’s rail connections with the 
rest of Poland, except for the single 
track “coal line,” all pass through 
the territory of the Free City *of 
Danzig. By control of Danzig, Hitler 

[could cut off Poland’s route to Gdy
nia and thereby would have a dag
ger point at Poland’s jugular vain. 
Danzig, for Hitler, is the key to in
vasion of all Poland, a shorter step 
through Prussia to Lithuania and 
the Soviet Union.

Indeed, the best year of Danzig’s 
foreign trade was 1938, during 
which the United States ‘Commerce 
Department reported on May 1, 
“Danzig increased its shipping con
siderably and reached an all-time 
high, owing mostly to the fact that 
some countries, principally Czecho
slovakia, diverted their trade from 
Hamburg to Danzig and Gdynia.

The agricultural and city popula
tion of Pomorze proper is heavily 
Polish. The city of Poznan (Posen) 
has the highest proportion of Polish 
residents of any city in Poland. On
ly a few islands of German farmers 
remain in the district. After Po
morze was returned to independent 
Poland in 1920, the German new
comers who had come in during the 
years of German rule, moved back 
across the frontier as soon as the 
heavy German Government subsidies 
were cut off.

In addition the inadequate and 
partial land reform in Poland was 
applied against a number of Ger
man landowners, who have since 
been the most vehement anti-Polish 
elements in Germany.

Germany’s connections with East 
Prussia, which is geographically se
parated from the Reich, are fully 
taken care of by the excellent Ger
man ship service through the Baltic 
and by six direct railway lines and 
five motor highways. In 1930, 1931 
and 1932, Germany repeatedly turn
ed down a Polish suggestion to con
struct an additional motor road by 
way of Tszew and Chojnice.

Delegates to Discuss Contributions
Of National Cultural Organizations 

to American Democracy at A. Y. C.
.1

NEW YORK, N. Y.—Expansion of the Congress of Youth’s 
schedule to include a two hour national cultural program entitled 
“Americans All was announced this week by Joseph iCadden, ex
ecutive secretary of the American Youth Congress.

In broadening the appeal of the Congress Mr. Cadden de
clared: “The principles of equa
lity are essential to a democra
cy and to practice this equality is 
the wish of the second and the third 
generation, as well as foreign born 
young American citizens.”

National Groups
Plans for the “Americans All” 

session indicate that representatives 
of national cultural youth organiza
tions will discuss, among other top
ics, (a) what their native cultural 
groups can contribute to strengthen 
American democracy; (b) how they 
can best work with other national 
cultural groups on a common pro
gram to promote better citizenship; 
and (c) what they can offer to the 
entertainment sessions of the Con
gress along the lines of dramatic 
and folk presentations, Mr. Cadden 
added.

“In addition to their ability to 
work with all youth organizations in 
improving social conditions and pre
paring young people for citizenship, 
these organizations arc able to 
make special contributions toward 
furthering collaboration in sport, re-

a-------------------------------------------

Awards io Aidas 
At Conc’t, Sept. 17

BROOKLYN, N. Y.—The Brook
lyn Aido Chorus, which won first 
prize in the Lithuanian Art League 
membership drive, will be officially 
given a large set of song book 
covers at the Award Concert which 
is to bo held September 17 in Brook
lyn.

The Brooklyn chorus gained 20 
new members, thus increasing its 
membership to 64. When the Award 
Concert is held, each member of one 
of America’s oldest Lithuanian cho
ruses will be there to receive the 
prize.

Canadian Teachers 
Strike; Pupils Aid

TIPS on Newspaper 
Reporting

TO LAUNCH IDS DRIVE
----------------------------- a ------------------

History of U. S.
Lith Choruses
Now in Preparation

BROOKLYN, N. Y.—All member
choruses of the Lithuanian Art 
League were urged this week by 
the LMS Executive Committee to 
send in histories of their choruses 
to the Recording Secretary.

The lives of the choruses is a
story of maintaining and teaching 
Lithuanian cultural values on Ame
rican soil. The greatest players in 
this little drama, of course, were 
the choruses which banded together 
in the Lithuanian Art League.

In order to present a picture of 
these choruses and their work—the 
LMS is preparing a book about these 
groups and theii' histories. All cho
ruses are urged to go through their 
archives and send in pictures, stories 
and data about their groups to the 
LMS, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y.

It is important work that must be 
done. All chorus members are asked 
to cooperate.

“Jubilee” Drive Aims at 10,000 Members 
by 1940 Conv.; Over $280 in Prizes

BROOKLYN, N. Y. — A new drive which is to surpass the 
10,000 membership mark by the 1940 Convention will begin July 
1, 1939,’ and continue to June 1, 1940, was announced by the 
LDS National Executive Board at its last meeting.

The new enrollment drive, to last eleven months, will offer 
many large prizes during the®-------------------------------------—
campaign. The biggest will be sides the prizes, earn quite a sum
$100 which will go to the member 
who enrolls the highest number^ of 
new members with a minimum of 
100 to his credit. Prizes ranging 
from $75 to $5 will also be given.

.Over 2,500 new members are ex
pected to be enrolled <Jn the 11 
months of the drive. Quotas for 
youth branches will be announced 
in the following issue of the “Tiesa 
English Section,” official organ of 
LDS youth branches.

Besides the prizes, the commis
sions and bonuses for each now 
member enrolled will remain the 
the same as those which were given 
previously. A member who is act
ive in the drive can therefore, bc-

of money in commissions whether he 
wins the prizes or not.

This membership drive, according 
to Executive Board members, will 
make the LDS definitely accepted 
as “tops” among Lithuanian frater
nal organizations. At present the 

! LDS youth movement is unquestion
ably the leader of Lithuanian-Ame- 

i rican sports and social activities. All 
' efforts during the drive will lead to 
the climax of the 1940 LDS Con
vention, Youth Conference, Softball 
Tournament and National Track 
and Field Meets — all which will be 
held in New York City in 1940.
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Baystate LDSers Clear Tracks for Progress...
creational and cultural activities,” 
continued Mr. Cadden.

This important “Americans All” 
session of the Congress of Youth 
will be devoted to a thorough dis
cussion of the role being played by 
young Americans belonging to lan
guage and nationality organizations.

Reminding Citizens of Tomorrow 
that ruthless attacks are being 
launched by “wanton foes of demo
cracy” the Call to Youth urges 
young America to assemble at the 
Congress to “Build democracy today 
and to strengthen its foundations of 
racial and religious understanding, 
rivet its framework of freedom and 
to reinforce its pillars of opportuni
ty for all.”

MILDEN, Sask.—A school teach
ers strike, supported by the pupils 
and the local board, has closed all 
schools in the Milden school district. 
Both high and public school teachers 
arc out and the schools are closed 
up tight. The teachers have at
tempted to obtain (he grant due to 
the school district from the provin
cial department of education for 
some time.

Ickes Denounces
Nazi Government

of the year is about $125. 
amount of money the teach- 
unable to carry on.
making representations to

the
cul-

NEW YORK.—Denouncing
Nazi government’s “murder of 
ture and strangulation of the spirit,” 
Harold L. Ickes, Secretary of the 
Interior, declared before the Guild 
for German Cultural Freedom re
cently that the United States was 
being enriched by the stream of 
brilliant minds forced into exile by 
Nazi persecution and said this coun
try should welcome such.exiles and 
do all in its power to contribute to 
their welfare and happiness.

Some of the teachers have taught 
for five months and received as lit
tle as $90. The highest amount re
ceived by any teacher since the be
ginning 
On this 
ers are

After
the Saskatchewan School Teachers’ 
Federation, J. II. Sturdy, the se
cretary of that body made repre
sentations to the local school board 
and then the provincial government 
lepartment.

Finally the warning was issued 
that unless back wages were paid 
the teachers, would go on strike. 
The provincial government even'' 
failed to acknowledge receipt of 
letter. Now the teachers are 
and the schools are closed.

When the schools closed, the
cal school board met and endorsed 
the action of the teachers. Van 
drivers also ceased to make their 
rounds and the people of the com
munities affected are backing the 
strike to the full.

Action of the provincial depart
ment of education is awaited.

the 
out

lo-

Part of the enthusiastic delegates to the Massachusetts State LDS Council who gathered in Boston 
Commons for a picture after sending a telegram to the Chicago Council challenging them to a race 
to see who will get 100 new LDS members first!... (Tiesa Photo).

Refugees in England 
Create Jobs

Kenosha Softballers 
Deep in Season Games

Metrop. LDSers to go 
For Moonlite Sail

4. LEADS

OUR correspondent is now ready to write his story.
His tffsk now is to wrestle with the “lead.” In American journal

ism the lead is a vital part of the story. Our news is not written up in 
a chronological order, as is the case in European newspaper accounts and 
articles.

In American newspaper stories, the most outstanding part of the things 
that took place, the most striking event, the final consummation of a se
ries of acts is the first thing to set down.

k This lead sets the tone of the story and directs the reader to the main 
emphasis. From that lead—the first sentence—the rest of the story flows.

First of all, what should be the length of the “lead”?
We can say quite definitely that it should not be more than 30 words — 

and no more than 20, if that is at all possible.
Sometimes it will be difficult to keep this first sentence within the 20 

word limit, because the correspondent has to deal with long titles of va
rious organizations and clubs.

The lead plays another important part, in that it frequently decides the 
head that goes over the account. The headline writer, if he has no other 
instructions, will in 99 cases out of a 100 choose the head from the lead. 
In these days, when “headline mentality” is so strong, this is no small 
matter. ;

Why should this lead be short—that is, as short as is possible to give 
it the necessary drive and content?

There are several reasons for this. In the first place, a brief lead makes 
for that brevity and concisennes throughout the story which are essential 
today in American journalism, and particularly in a youth paper of this 
size.

’ Secondly, a brief lead will press the correspondent to choose the most 
dynamic, accurate and crisp words that he can find to pack in it.

When “covering” a convention, a picnic, a concert, or any of the act
ivities you indulge ip.—an event in which different developments occur as 
the story is being formed or written—it is a good practice to get in the 
habit of mulling over the lead as these things transpire. In this way,, one 
can find the best words and can reform the lead rapidly and effectively.

In order to find the most colorful and correct words quickly, one must 
expand his vocabulary all the time. This is not so difficult. Reading is 
the great source for learning new words. One author that is almost in
dispensable for news writers is O. Henry—not that one can follow this 
great American writer slavishly, but that he stimulates one to a wide 
choice for appropriate words. (Continued)

NEW YORK, N. Y.— The Metro
politan LDS Youth Council, com
prising the Builders, LoDcStars, 
Ramblers, I s L anDerS and Van
guards branches announced at their 
last council meeting plans for a 
Moonlite Boat Ride to bo held on 
the Hudson River on August 5th.

Several special entertainments are 
being prepared and the committee 
in charge is doing its share to make 
a’Big Nite of it. AUGUST FIFTH 
— reserve that date in New York 
and New Jersey! j

Plan Movement 
To Restore Czechia

LONDON. — Proof that refugees 
coming to this country will create 
a greater demand for the necessities 
such as food, shelter and clothing, 
that they will spend money for these 
necessities thus creating more jobs 
causing money to flow more freely, 
and that they may expend new 
powers and create new industries 
was demonstrated recently in Eng
land where, it was estimated, 15,000 
people have been given jobs as a 
result of new industries created by 
emigres from countries of persecu
tion.

Cze-CHICAGO. — Creation of a 
cho-Slovakian national council to 
coordinate movements for the resto
ration of Czecho-Slovakia’s inde
pendence was planned by three na
tionwide organizations recently, the 
Slovak American Alliance, the Czech 
Catholic Alliance and the Czech Na
tional Alliance, representing 1,500,- 
000 Americans of Czech descent.

Dr. Eduard Beneš, who resigned

The Japanese now say that west
ern nations don’t understand the 
Japanese objective in China.

Wrong again. Peace, progress and 
prosperity are all that Japan wants.

as President of Czechoslovakia after 
the signing of the Munich pact, 
conferred with leaders of the orga
nizations.

Royals Keep High Softball Record Going...

I'he Kenoslu), LDS Royals Softball team which is beginning to'win more honors in local competi
tion. These same lads captured the ’38 LDS National Championship Tourney and participated in the 
Wisconsin Softball Tourney... (Tiesa Photo)

• Of passing interest is the recent 
“Life” coverage of the YCL Con- į 
vention. Supposedly depicting the 
youthful keynote of the League, the 
pic magazine inserts several sly but 
nevertheless vicious digs and misre
presentations. Watch for them . . .
• Mildred Jamison and Johnny 
Stensler, known in Newark for their 
swell LDS and choral work, have 
helped Cupid prove that one plus 
one equals one. They’re honeymoon
ing way down soutji. Congrats! . . .

• Aldona Yuodeska, also of New
ark, was injured by a car last Sun
day in Cranford. We extend our 
best hopes for a quick recovery . . .
• Speaking of injuries, Charles 
Kwarren of the LDS Nat’I Youth 
Committee is back in circulation 
after a 5 mo. period of protracted 
illness. Not in perfect health as yet 
but’ definitely on the way . . .
© Mildred Savukas, who edited our 
sister paper, the Vilnis English Sec
tion, is spending one month in 
school for leadership training and 
group organization ... In the mean
time Biruta Fulton is the V.E.S. 
editor—she is also doing her bit to 
make Chicago a stronger city of 
LDS youth . . .
® Kay Michelson, whose scholarly 
mien is noticed wherever young 
people get together to discuss the 
problems and philosophies of this 
aching modern world, proved him
self worth the faith we all have in 
him by winning a scholarship to 
Columbia University where he will 
study law ...

KENOSHA, Wise. — The Royals 
LDS softball team has already be
gun to play in the Kenosha Senior 
League tournament. Having won 
three games and lost two the team 

is now in 2nd place.
The Royals won their first game 

April 25 against the Simmons Co., 
5 to 2. The following was lost next 

J Tuesday to Stella’s Market, 7 to 4. 
The third was won against Krae- 
man’s Tap, 6 to 5. Kc-Nash-A took 
the next, 3 to 2. The team also 
beat Fechner Motors in a non
league game, 2 to 0.

This year’s team is somewhat im
proved over last year’s LDS Nation
al Champs. “Jake” Hansen, “Hank” 
Thornsen and “Ossie” Schneider are 
the only ones back from last year. 
Hansen does the hurling and Thorn
sen the receiving. The rest of the 
roster includes Bud Arndt, — cat
cher and mid fielder; Pete Chats, 
1st base; Al Berenson, 2nd base; 
Willy Andrcucci, ss; John Chats, 
3rd; Bill Horff, left field; Schurr, 
center field; Les Neurman and Gab
by^ Hartman, utility; “Ollie” Boun, 
pitcher, Vic Kelps is manager and 
Mac Walker

© Tommy Vermal, the young silent 
and retiring sportsman, is respons
ible for the wave of golfitis sweep
ing B’klyn. His accessory in the 
crime is Johnny Orman who extols 

the niblick as the cane by which 
one many walk the royal road to 

health . . .
—Walter Kubilius.

is business manager.
This year the Royals are going 

to play higher caliber teams and al
ready games have been booked as 
much as two months in advance. 
The first out of town game is sche
duled with the Racine Western 
Printers, last year’s state champs, 
for Sunday night, May 28. Leading 
teams 
them

all over the state and nor
Illinois have been booked.

The Royals look forward to a 
very successful season!

The union pickets who turned 
in a fire alarms when incompetent 
scabs set fire to a California potato 
chip factory, provide a fine moral 
lesson for employers:

It isn’t safe to operate with scabs 
unless the plant is protected by an 
alert picket line.

ODE TO MAURY MAVERICK
There was a young man from Texas
Who got enough votes from both 

sexes
To land a right on the chin 
of ex-Mayor Quin

And a left upon Jack Garner’s 
plexus.
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AUŠRA VAKARUOSE
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Nashua, N. H

(VI—1—39) (Bruožai iš Francijos Revoliucijos)
(Tąsa)

Neužilgo Janina jau tankiai lankosi 
pas ponią Gourdon’ienę. Gourdon’ienė 
buvo savo rūšies turčių agentas, kuri 
tarpe Lebelio krautuvės darbininkių ir 
kitur medžiojo gražias merginas ir trau
kė jas į ištvirkavimo gyvenimą. Sako,

(2) 
mergele. Bet iki šio laiko aš vis nega
lėjau patenkinti jo reikalavimą... Pa
nelė Lanson man buvo tinkamiausia tam 
tikslui. Aš parašiau pralotui laišką, kad 
jo pageidavimas išpildomas. Jo švente
nybė gali pribūti ir pasitikiu, kad jis 
bus patenkintas.

Kelios mūsų miestelio žinu
tės, nors suvėluotos. O suvė
luotos todėl, kad per porą sy
kių buvo “Laisvėje” parašyta 
kitų korespondentų, tai aš pa
maniau, kad jie ir dažniau 
rašinės. Deja, mano apsirik
ta.

kad Janina pirmu kartu parsidavė ko
kiam tai Mosonui Gourdonienės kamba
riuose.

Gourdon’ienė buvo paskilbus visame 
Paryžiuje. Pas ją kreipdavosi ministe
rial, užsienio atstovai, pralotai, kunigai, 
visi turčiai ir ištvirkėliai, kad ji jiems 
parūpintų, pagal jų skonį, merginas'. Ir 
ta laumė mokėjo jų reikalavimus paten
kinti. Ji zujo po Paryžių ir verbavo gy
vąjį tavorą. Bet pirm negu pastatydavo 
tą tavorą rinkon, tai kiekvieną merginą 
lavino, mokino, kad ji mokėtų apsieiti ir 
būtų sugabi išdykėlė. Gourdon’ienė pa
sekmingai savo tikslą atsiekdavo. Jos 
gyvasis tavoras buvo brangiausias. Ir 
štai, ką ji pati pasakojo:

“Per savo pagalbininkę sužinojau, kad 
pas Lebelį yra nauja jauna gražuolė. Nu
vykau į krautuvę, neva kaip ką nusi
pirkti. Ir ten atradau tokią dievaitę, ko
kią labai retai galima užeiti. Ji buvo 
apie 16-kos metų. Labai gražiai nuaugus, 
apvalo veido, didelių gyvų akių, neiš
pasakytai baltos odos, neapsakomai gra
žios burnos, gražių kojų, o plaukai, taip 
dideli, kad glėbin neapimčiau. Iš to ga
lima spręsti apie ją. Nusprendžiau ne
paleisti tokią dievaitę, priėjau prie jos, 
įkimšau jai į ranką kortelę su mano an
trašu ir pinigų, negarsiai pasakiau, kad 
niekas, apart jos, negirdėtų: ‘Užeikite 
pas mane, kaip tik rasite liuosą minutą, 
tai darau jūsų gerovei!’ Aš moteris ir 
gerai žinau, kuo galima sukelti tokios 
mergaitės žingeidumą. Aš buvau tikra, 
kad mano žodžiai ir pinigai užtektinai į 
ją paveikė.

“Sekančią dieną panelė Lanson (Diu 
JBarry) jau buvo pas mane. Motinai ji 
pasakė, kad eina į bažnyčią melstis. Aš 
pagyriau ją, pakviečiau valgyti, išsiger
ti ir pradėjau klausinėti, kaip jai patin
ka darbas pas Lebelį. Ji atsakė, kad ne
blogai, kad darbas tinkamas, bet abel- 
nai ji nemyli darbą, visada norėtu juok
tis, būti smagi, žaisti, kad ji užvydi toms 
ponioms,, kurios ateina į krautuvę, gra
žiai apsirėdžiusios, lydimos gražių vyru 
ir vaikinų. Aš jai atsakiau, kad tame ji 
turi tiesą, kad tokia graži mergina, kaip 
ji, ne tam sutverta, kad visą savo gyve
nimą sėdėti krautuvėj prie adatos ir už
dirbti tuos nelaimingus 30 su,—tai liki
mas biednų, negražių, gamtos nuskriaus
tų merginų, kurioms gyvenimas nieko 
geresnio negali duoti. Čia aš pabučiavau 
ją ir pradėjau vedžioti po savo kamba
rius. Viename iš kambarių atidariau 
spintą ir parodžiau sukneles iš plono 
holandiško audinio, šilko, įvairius brang
akmenius ir brilijantus.

“—Vaikeli!—sušukau aš,—jeigu nori
te su manimi šųsidraugauti, tai jūs vis
ką tą turėsite, 'ką čionai matote? Kiek
vieną dieną gražiai pasirėdžius vaikšti- 
nėsi į teatrus, į balius, valgysi su tur
čiais ir karaliaus giminėmis. Jūs susipa
žinsite su kunigaikščiais, generolais, 
kardinolais, turtingais bankieriais—visi 
jie ateina pas mane pasilsėti po sunkių 
darbų.

“Tuo kartu aš ją aprengiau j nauju
tėlius ir gražutėlius drąbužius, kurie 
buvo pagaminti vienai merginai, kuri tu
rėjo ateiti tą vakarą. Janinai tie drabu
žiai patiko ir patiko mano pasiūlymas, 
kad ji čia pat panorėjo ir pasilikti. Aš 
jai paaiškinau, kad tas kol kas negalima, 
kad aš galėčiau užsitraukti policijos nuo
žiūrą: ji turi grįžti atgal į krautuvę ir 
ten dirbti tol. kol jai surasiu turtingą 
globėja. Reikalui esant, ji galės pas ma
ne ateidinėti slaptai. Daviau jai šešis 
frankus ir susitarėme, kad pasiusiu pas 
ją moterį, kada ji bus reikalinga. Iš 
džiaugsmo ji puolė man ant kaklo ir pra
dėjo bučiuoti. Po to išėjo.

“Tuo kartu Paryžiuj įvyko eparchialis 
(vyskupų ir kunigų) suvažiavimas. Vie
nas pralotas, kurio vardo neįtarsiu, jau 
senai prašė supažindinti jį su nekalta

“Pralotas paskyrė dieną. Aš ryte pra
nešiau apie tai Janinai, paaiškindama 
jai, kad ji turi sulošti nekaltos merginos 
rolę, nieko nežinančios lyties reikaluose. 
Aš liepiau gražiai ją aprengti, sušukuo
ti ir apšlakstyti kvepiančiu vandeniu. 
Mergina labai nusidžiaugė pamačius sa
ve taip gražiai atrodančia. Tada ją per- 
stačiu pralotui, už ką nuo jo gavau šim
tą luidorų.- Jie abu pasiliko kambary...

“Matyti, kad pralotas buvo labai suža
vėtas, nes jis norėjo Janiną paimti ant 
savo užlaikymo. Bet suvažiavimas pasi
baigė ir pralotas turėjo grįžti į savo 
vyskupiją.

“Kad dar daugiau prie savęs pririšus 
merginą, aš karts nuo karto duodavau 
jai dovanų: drabužių, brangakmenių ir 
kitko. Tuo pat kartu patariau, kad iš
vengti nuožiūros, tai ji savo draugėms 
turi sakyti, kad ta viską išlošia liote- 
rijoj. Bet ją mokyti nereikėjo. Šioj sri- 
tyj Janina buvo sugabi. Ačiū mano do
vanoms, ji galėjo visada būti gražiai ir 
švariai apsirengus. O to ii labiausiai ir 
norėjo, tame buvo jos didelė silpnybė. 
Janina labai mane mylėjo ir vadino: 
‘Brangioji Mamytė’. Kiekvienu kartu 
garsiai juokėsi, kada prieš naują susiti
kimą ir vėl pasiūlydavau jai suvaidinti 
‘nekaltos mergelės’ rolę.

“Po to, kada su Janina susipažino baž
nyčios vadai, aukšti valdininkai ir fi- 
nansieriai, aš sumaniau supažindinti ją 
su stambiąja buržuazija, bet tam su
trukdė netikėtas atsitikimas.”* * *

Toliau, gyvojo tavoro agentė, ponia 
Gourdonienė štai ką pasakoja:

“Mums prisiėjo persiskirti su panele 
Lanson. Tai atsitiko taip. Vienas mano 
senas pažįstamas ponas De Musso. kurį 
aš nemačiau nuo to laiko, kaip jis už
mezgė meilės ryšius su Frederika, atsi- 

| kreipė prašydamas, kad aš jį supažindin
čiau su jauna ir gražia mergina.

“Užmokėdavo jis visada labai gerai. 
Aš pasirinkau supažindinti jį su panele 
Lanson. Aš paprastai moku slėpti nuo 
merginų vardus vyrų, su kuriais joms 
reikia turėti reikalas, kad išvengti' ko
kiu nesusipratimų. Tuo pat tikslu aš ne
sakau mano kostumeriams ir merginų 
vardu. Perstatai! juos ir gali jie vadintis, 
kaip jiems patinka: ‘Tu mano kvietkeli,’ 
‘Balandėli, ‘Saule,’ ‘Angeliukas,’ ‘Dievai
te” ar kitaip. Ir visada tas geriausiai 
pavykdavo.

. “Paskirtoje dienoje suvedžiau į daiktą 
savo gražuolę su senu ištvirkėliu. Pra
džioj jie viens kitą nepažino. Paskui ge
riau įsižiūrėję viens į antrą, kaip ir nu
stebo. Staigiai De Musso akyse užgeso 
džiaugsmas ir jos prisipildė piktumu. Ja
nina Lanson sušuko ir sudribo.

—Netikus mergina!—suriko De Mus
so.—Ar galėjau aš laukti to, kad tave 
sutiksiu kurvų name! Ar tik ne kliošto- 
riuj tu to išmokai? Teisybe sakė, kad iš 
tavęs nieko gero nebus!—Ir jis puolė 
Janiną mušti.

“Tuo kartu aš puoliau jų tarpan, vi
sai nesuprasdama kame gi dalykas. Su
bėgo į pagalbą mano žmonės ir De Mus
so nutvėrę už rankų išvedė į kitą kam
barį. Iš pirmų jo žodžių supratau, kad 
tas atsitikimas nėra mano kaičia. Iš jo 
dalbos sužinojau, kad panelė Lanson yra 
jo krikšto duktė. Aš nusprendžiau ap
ginti mergaitę, prisiekiau, kad ji pirmu 
kartu pas mane, kad ją atvedė viena iš 
mano pagelbininkių, kad jos didelis nusi
gandimas yra įrodymu to, kad ji neturi 
žinojimo su šia ‘profesija,’ kad nėra prie 
to pripratus ir tokiose vietose nebuvus.

—Taip, taip, ji apie nieką neturi su
pratimo,—perkirto mane piktai juokda
masis senis.—Ji jau klioštoriuj būdama 
viską žinojo!

(Tąsa bus)

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 42 kuopa ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 128 
kuopa perkėlė savo susirinki
mus į šventadienius. Dabar 
susirinkimai įvyks kiekvieną 
pirmą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 6 vai. vakare, 
num. 20 High St.

Pereitas'susirinkimas laiky
tas svetainėje, bet narių ne
daug tedalyvavo. Tai peikti
nas dalykas. Nors narių ne
daug tebuvo, bet dalykus rim
tai svarstė ir gerų tarimų pa
darė.

po

Pirmiausia buvo nutarta pa
siųsti pasveikinimą mūsų dien
raščiams “Laisvei” ir “Vil
niai.” Nors pasveikinimas pa
siųsta po suvažiavimo, bet vis 
tiek gerai. Su pasveikinimu 
pasiųsta abiem dienraščiam 
po $2.50.

Susirinkimas išrinko komi
siją dėl - Klaipėdos pabėgėlių. 
Nutarta, kad komisija atsi
šauktų į kitas Nashua drau
gijas ir surengtų bendrai ko
kį nors parengimą, kurio pel
nas eitų 
šelpimui.

Taipgi 
komisiją,
savo reikalams, tai yra, pa
rengtų kuopų naudai pikniką. 
Mat, kuopų iždai jau beveik 
tušti.

Klaipėdos pabėgėlių

abi kuopos išrinko 
kuri pasidarbuotų

Trumpu laiku pas mus pa
simirė keletas lietuvių—ketu
ri vyrai ir dvi moterys. Ka
dangi kai kurie jau kiek se
niau pasimirė, tai visų nė ne

WWW

minėsiu. Tik paminėsiu apie 
paskutinį. Gegužės 25 dieną 
pasimirė Stasys Aleksna, su
laukęs 54 inetų amžiaus. Bu
vo nevedęs, šiame miestelyje 
jis išgyveno 38 metus. Buvo 
jau apsišvietęs žmogus ir se
niau priklausė prie LLD, 42 
kuopos. Vėlesniais laikais ne
bepriklausė, bet neatsisakyda
vo nuo paaukavimo darbinin
kiškiems reikalams. Buvo pa
laidotas laisvai ant Lietuvių 
Kooperatyviškų Kapinių. Pri
klausė prie šių pašalpinių 
draugijų: švento Petro ir Po
vilo Draugijos ir Švento Kazi
miero Draugijos. Mirdamas 
paliko testamėntą, kad laido
tuvėmis rūpintųsi abi draugi
jos, o kas liks nuo laidotuvių 
iš pomirtinių, 
Lietuvon 
tuvėsese 
žmonių. £

kad pasiųstų 
jo giminėms. Laido- 
dalyvavo gana daug

—o---

Pirmas Piknikas

,Q> VIENATINIS LIETUVIŠKAS
i ra

<

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

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

PASAULINĘ PARODĄ
Šį sekmadienį, birželio 4 d., 

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 128 kuopa ir Lietuvių 
Literatūros Draugijos 42 kuo
pa rengia šio sezono pirmą 
pikniką. Tai bus labai gra
žus ir įdomus piknikas. Visus 
Nashua ir apylinkės lietuvius 
kviečiame dalyvauti.

Piknikas įvyks Dobrauskio 
parke, visiems gerai žinomoj 
vietoj. Visi galės gražiai pa
sišokti, nes šokiams yra ge
ra platforma. Rengėjai.

WINEy'
AND

taueriPasaulinių Ferų
Fairview Restaurant & Bai

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

CORONA, L. I., N. Y.
Telephone: Haveineyer 9-9115

Beer

EDFOR

Lankydamies į svečius 
Iš Pennsylvanijos į New 
Yorkų arba iš New 
Yorko j Pennsylvaniją 

užeikite.

KLAUSKITE MOŠŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, malta vojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Paketurlenė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėse Ir 10 uncijų bonkutėse

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance j ferus.CHARLES’
' UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts.
Gerai Patyrę Barberlal

Puiki Vieta Vakacijom
Ant Aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS
Burdas $12 j savaitę; Vaikam $6.00.

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuo
se, Up State New York, kuri yra 
sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 
geriausias ir sveikiausias klimatas

Box 240 R. F. D. 2 Cauterskill Road
CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
630 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

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

E

BLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

aJMKI

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Pa. į New 
Yorką arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

Blue Jay Inn 
patalpa 1,000 žmonių, šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiais.

Atdara Iki 2-ral vai. ryto. Įžanga veltui.—No Cover Charge.

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausiai sulyg vėliausios estetikos dekoruojame ma

liavom arba išpopieruojame kambarius.

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Foxcroft 9-6901

West Haven Beers & Ales, Inc
Garbingai pristato importuotus 
produktus pasauliniai garsius.

HABERBUSCH & SCHIELE’S
Sphinx: Stoat and Extra Ales

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

West Haven Beers & Ales, Inc
AGENT FOR:

Heusler
R. & II. Ales
Wehle

98 North 7th Street 
Brooklyn, N. Y.

Porter
Telephone EV. 7-5471

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

priežasties slogos—šalčio
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Gamta Baudžia Tabako 
Farmerius

Gegužės 28 dieną iš ryto 
horizonte pasirodė balti de
besys ir protarpiais svilino la
bai karšta saulė. O po pietų, 
tuopau po (fviejų iš vakarų pu
sės iškilo juodas nedidelis de
besis. Pasidarė tamsu, girdė
josi kokis tai baisus ūžimas 
ir švilpimas, žmonės bėgo vie
ni pas kitus išsigandę, sunūs 
ir katės ėmė baimingai staug
ti.

Tikrai visi laukėme baises
nės valandos, negu pernai 
rugsėjo 21 dieną. Už keleto 
minučių krito didelis lietus su 
milžiniškais ledais, netoli viš
tos kiaušinio didumo. Tuojau 
atūžė baisi viesulą, kuri ne
girdėtu greitumu siautė neil
gai, tiktai apie penkiolika mi
nučių. Bet ji žmonėms blėdies 
pridarė daug, kai kuriems 
daugiau, negu pernai uraga
nas. Aplaužė medžius, išver
tė telegrafų stulpus. Kaip 
pernai, taip ir dabar neteko
me elektros. Išdaužė langus, 
nuplėšė stubų stogus, sugrio
vė daug “baniu,” kurios bu
vo didžiausios ir porą kami
nų nugriovė. Po penkiolikos 
minučių buvo baisus vaizdas. 
Namai tapo apkloti jaunais 
medžių lapais ir nuplėšytomis 
ša k omis.

šita viesulą ėjo visai siau
ru ruoštu, tik kokių trijų my
li ų. Atvykęs žmogus iš rl hom- 
sonville miestelio, kuris ran
dasi, visai netoli nuo mūsų, pa
sakoj), kad pas juos nieko pa
našaus nebuvo. Už dviejų 
mylių iš kito šono žmogus pa
sakojo, kad ten taip pat jo
kių nuostolių nepadaryta.

Kai kurie farmeriai nuken-

Masinis Unijistų Susirinkimas

šeštadienį, birželio 3 d., 10 
vai. ryte, įvyks labai svarbus 
CIO audėjų unijos susirinki
mas. Jame privalo dalyvaut 
visi unijos nariai, nes bus 
svarbūs reikalai apsvarstoma. 
Bus išduotas raportas iš įvy
kusios audėjų konvencijos. O 
tas be galo svarbu kiekvie
nam.

Susirinkimas įvyks Columbia 
svetainėj, po num. 117 Essex 
St.

TWOC Lokalo 227 Kom.

Kaunas, V-19. — Susisie
kimo Ministerija paruošė 
projektą, pagal kurį Kre
tingoje dar šiemet bus pra
dėta statyti geležinkelių 
stotis. Senoji stotis bus už
leista muitinei.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HUDSON, MASS.

ALDLD 103 kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, birželio 6 d., 8 v. v. Visi 
nariai prašomi dalyvauti, nes turėsi
me daug reikalų apkalbėti kas lie
čia spaudos pikniką. (128-130)

Mate Aktųrius Judžiuose, 
Bet ir Geriausiai Pažįs

tami Jų Nepažino

HARRISON-KEARNY, N. J.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Daugelis žiūrovų sušuko: 
“Ana 'kur tiedu rakaliai, 
Laurel ir Hardy!” ir puolė- 

i si prie tų ponių “bakso.” 
įJodvi gi neva nežinojo apie 
i lažybas, ir baisiai “nusi
gando,” kuomet publika ap
spito jųdviejų ložę. Storoji 
ponia apalpo, o plonoji pra
dėjo isteriškai spiegt, šauk
tis policijos. Atėjo, paga
liau, du uniformuoti polici
ninkai, ir išsklaidė minia 
nuo tųdviejų ponių “bak
so.”

Tariami policininkai ir 
pasiliko “bakse” kaip tų 
dviejų moterų sargai, iki 
pasibaigs rodymas judamo
jo paveikslo.

Tada teatras nušvito vi
somis lempomis, ir žiūrovai 
pamatė vadinamus polici
ninkus belošiant. Jiedu da-

LLD .136 kuopa perkėlė savo susi
rinkimus iš pirmo sekmadienio kiek
vieno menesio (2:30 vai. po pietų) 
į pirmą trečiadienį kiekvieno mėne
sio, 7:30 v. v. Todėl sekantis susirin
kimas įvyks trečiadienį, birželio 7 
d., 7:30 v. v., 15-17 Ann St., Ilar- 
risone. Visi draugai kviečiami da
lyvauti, nes turime daug svarbių rei
kalų apkalbėti. — Sckr. K. K. 

(128-130)

CLEVELAND, OHIO

Lyros Choras rengia puikų pikni
ką, įvyks sekmadienį, birželio 4 d. 
pas Mačiutą, ant Green Rd. Pikni
kas bus įdomus su daug žaislų ir 
juokų visiems. Kviečiame visus daly
vauti. įžanga 20c. Lyros Choras.

(128-129)

WILKES-BARRE,

LDS 7 kp. išvažiavimas 
madienį birželio 4 
ūkeje, (pas Petraitį), 
vai. ryto nuo kampo 
Sherman gatvių. Visi 
vauti. -— Rengėjai.

PA.

įvyks sek- 
Valinčiaus 

Busas išeis .1 1 
E. Market ir 
prašomi daly-

(128-129)

d.

tėjo labai daug. Vos buvo su
sitaisę iš pernykščių metų su
griautus namus ir dabar vėl 
iš naujo sugriovė. Kai kurių 
tabakas jau buvo pasodintas. 
Dabar sunaikino.

Lenkų bažnyčioje buvo miš
parai tuo laiku. Viesulą ne
leido durų uždaryti. Net al
torių ir šventuosius apklojo 
šlapiais lapais ir bažnyčion 
pusėtinai vandenio privarė, 
žmonės labai išsigando. De- 
sėtkai vyrų puolės duris už
daryti, bet gamta pasirodė 
drūtesnė už juos.

Susnikų Jurgis.

re tokius judėjimus, krėtė 
tokius šposus, lankstėsi ir 
šaipėsi lygiai taip, kaip pa- 

' žįstamieji aktoriai Laurel 
ir Hardy. Publika pašėlo 
juokais ir šauksmais. Šie
du “policininkai” tai ir bu
vo aktoriai Laurel ir Har- 

Įdy-
Taip jiedu ir laimėjo la

žybas, kad nieks teatre ne
pažins jųdviejų. —A.

I 
I

“Gaukite “Laisvei" Naujų 
Skaitytom.
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PUIKUS KONCERTAS
Rengia Pirmyn Choras, Great Neck, N. Y.

Vadovaujamas George Kazakevičiaus

Sekmadienį, Birželio 4 June
A. & J. KASMOČIŲ SALĖJ

91 Steamboat Road, Great Neck, N. Y.
Pradžia lygiai 6-tą valandą vakaro.

Aldona Klimaitė
Koloratūra-sopranas, solistė

Antanas Višniauskas
Baritonas, dainuos solus

G. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

** PROGRAMĄ IŠPILDYS:
Pirmyn Choras, vad. Geo. Kazakevich; E. ir A. Kasper, iš 
Port Washington smuiko ir piano duetas; Pirmyn Choro Mer- 

, i ginų Ensemble, vad Geo. Kazakevich; Ukrainiečių šokikų
grupė, iš 10, vad. II. Healy iš Mineola; Aldona Klimaitė iš 
Brooklyn, dainuos solo; A. Višniauskas, baritonas iš Bayonne, 
N. J., dainuos solo; Aido Choras iš Brooklyn, vad. A. žilin- 
s k aitės

j PO KONCERTO ŠOKIAI
Įžanga 50c asmeniui. IŠ KALNO PERKANT 45c. Vien tik šokiam 35c.
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PLYMOUTH, PA.
LDS 60 kp. ir ALDLD 07 kp. ren

gia pikniką, sekmadienį, birželio 4 
d., Wende’s Park, St. Mary’s Rd., 
Hanover Twp., Pa. Turėsime skanių 
užkandžių ir gėrimų. Taipgi bus ge
ra orkestrą šokiam. Vieta yra labai 
puiki, pirmiaus buvo žinoma kaip 
Lcnavičiaus farma, randasi netoli 
St. Mary’s kapinių. Kviečiame visuo
menę dalyvauti. — Rengėjai.

(128-129)

HILLSIDE, N. J.
ALDLD 200 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 3 d., 8 vai. vak. Visi nariai 
dalyvaukite, taipgi nepamirškite už
simokėti . metines duokle,š, —• Org.

(126-128)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, birželio 2 d., 1:30 v. v. 
3014 Ycmans. Visi nariai būtinai da
lyvaukite, nes yra daug svarbių rei
kalų apkalbėti. Kurie dar neužsi- 
mokėjote duokles už šiuos metus, 
būtinai užsimokėkite šiame susirin
kime. Atsiveskite ir naujų narių. — 
A. V. Sekr. (126-128)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 4 d., 10 vai. ry
to, S. Bakanausko Svet., visi nariai 
būkite. — Valdyba. (126-128)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp., Moterų Skyriaus su

sirinkimas įvyks penktadienį, 2 d. 
birželio, pas O. Mikolajunicnę, 47 
Hazel St., pradžia 7:30 v. v. Visos 
narės ateikite ir naujų narių atsi
veskite. — A. M. (126-128)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras rūpestingai moki

nasi naujas dainas dėlei rengiamo 
koncerto, kuris įvyks šį sekmadienį, 
birželio 4 d. Programos pildyme da
lyvauja: Pirmyn Choras, vad. G. Ka-

CHRONIŠKOS

LIGOS

LAISVI

Gražiai Įrengta Susiėjimams ĮstaigaBARRY P. SHAUNS

po pietų ii' tęsis 
Grieš puiki mui-

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

Ev. 4-8041
VALGIAI IR 

GĖRIMAI

LEWISTON-AUBUURN, ME.
ALDLD 31 kp. rengia pikniką, 3 

d. birželio, 1 vai. 
iki vėlai nakties,
ka šokiams, bus valgių ir gorimų. 
Kviečiame iš Portland© ir Rumfor- 
do svečius dalyvauti. 
Plondunio Ūkeje, 
Laučius, Sckr.

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

Bus Jono 
Auburne. — A. I 

(126-128)

(Shalinskas)

FUNERAL HOME

©

O

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

14.50

HENRY NARINS & SONS

Refrigerator Bargains
(Šaldytuvai Nužemintum kainom)

♦

NAUDOKITĖS PROGA! TAI YRA RIBOTAM LAIKUI.

Panelė BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri jums patarnaus, suteiks 
visas informacijas jūsų patogumui. Jei jūs gyvenate per toli, tai 
mūsų reprezentatorins atvažiuos pas jus su automobiliu ir atsiveš 

jus į mūsų showroom (parodos kambarį).

670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė. *
Brooklyn, N. Y. įsteigta 1889 metais •

Išdirbėjai Geriausių Drabužių

Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai 
Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 

Williamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

zakevičiaus; E. ir A. Kasper, smuiko 
ii' piano duotas; Pirmyn Choro Mer
ginų Ensemble; Ukrainiečių šokikių 
grupė iš 10 narių; Al. Klimaitė, soi 
listė iš Brooklyno, A. Višniauskas, 
solistas iš Bayonne, N. J. ir Aido 
Choras, vad. A. Žilinskaitės.

Koncertas prasidės 5 v. v. A. ir J. 
Kasmočių Svet., 91 Steamboat Rd. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Cho
ristas. (126-128)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, birželio 1 d., 
4634 Milnor St., pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai dalyvaukite su
sirinkime. — P. Mickienė, Sckr.

(126-129)

MŪSŲ UŽEIGA 
Kai jūs atvyksit j New 
Yorką, matyti Pasaulinę 
Paroda, tai užeikit pas 

BAR, GRILL 
and 

RESTAURANT
518 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Gaminam valgius ir turime 
Amerikos išdirbiino ir impor
tuotų degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

Septintas puslapis

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

Telefonai EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
LIETUVIU ATLETU 

KLIUBAS
Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave. 
Brooklyn, N.Y.

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

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4'199

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metai Praktikos 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Dėl Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

Siūtais ir Topcoątais
VISI naujų madų ......... VISI naujo drabužio

Tinkamų Micrų Dėl Visų

$6.95
10.95

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

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

IR NERVŲ M- 
SILPNUMAS,

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Dabar Rasite Dviejose 
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

$9.50 dž jūsų seną šaldytuvą (ice box), nepaisant 
kaip senas ar mažas jis būtų, kad ir užlanginė dėžė.

Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs 
galite nusipirkti didžiausį šaldytuvą už taip žemai 

-kai $3.50 į mėnesį. Pamąstykite! Juk tai pigiau, 
negu kad ice-box-sis kainuoja per mėnesį.

Tuojau šaukite EV. 7-6111
4-6562

CHARLES D’ORAZIO & SON
139 Meeker Ave. 664 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

VARPO KEPTUVĖM

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm jr 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, Stolleii, 
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 kainas.

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



A

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
1(11 NO. Gth STREET

f’

Open Day and Night

Special Rates per Week

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Dr. įA. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4802 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS:
9—12 ryte
1 - 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

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

Sun. all day and night

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

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6 -8 vak.

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
1—2 p. p.
6-8 vakare 
ir pagal sutarti.

Tel. Navarre 8-1919

Aštuntas puslapis LAISVE

New Vorko
Miesto Taryboj

Skyriaus

aktorius;

Giuseppe

LMS CK NARIAMS
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Clement Vokietaitis

Svečias iš Kanados
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i
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LMS Centro Komiteto posė
dis šj sekmadienį neįvyks.

Sekretore.

168 GRAND 
Brooklyn.

Tel. Evergreen 8-7179
Tel. Triangle 5-3622

Parsiduoda Gasoline stotis 
mas gražioj vietoj. Parduosiu 
bai prieinamą kainą, nes turiu tuoj 
parduoti. Priežastjį pardavimo suži
nosite ant vietos, i Taigi, kas norėtų 
tokį pirkinj, atvažiuokite pasižiūrėti 
arba laiške klauskite daugiau infor
macijų. A. K. Kuchauskas, 866 High
land Ave., Waterbury, Conn.

(128-133)

G. Stone, 36 m., neįleistas 
pas buvusią savo merginą, 
leido du šūviu durysna. 
šaut vidun nepavyko, bet 
Įėjimą pasiekė.

laiku Amalga- 
viršininkai eina

nj, 16-tą liepos, 
mi

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupiu ir pavieniu
Iš senu padarau 
naujus paveiks 
lūs ir krajavue 
sudarau su ame
rikoniškais Rei 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

Thomas Lyons ir Tho- 
Murtha iš Centrales 

ir Darbo Tarybos;
iš Spaustuvi-

21-nus metus

Street
N. Y.

garsusis 
rewskis išplaukė 
man die

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Ona (Šetaitis) Rimkienė, pa- 

jieškau brolio sūnų, Juozą Šotaitj, 
paeina iš Kalpokų kaimo. Tailpgi 
Kastancijos Krapavickienės iš Rekš- 
čių kaimo. Abu paeina iš Tauragės] 
parapijos. Girdėjau, kad gyveno] 
Chicago apylinkėje. Malonėkite alsi-] 
šaukti arba kas žinote apie juos,! 
prašau pranešti, už ką būsiu dėkin-Į 
ga. Turiu svarbių reikalų. Ona Rom- 
kienė, 1064 Hancock St., Brooklyn, 
N. Y. (128-12$))

Pasirandavoja 5 kambariai su 
maudyne ir kiti patogumai. Gerai 
prižiūrimas namas. 47 Montieth St., 
prie Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 

(126-128)

IŠRANDA VOJIMAI.
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai: $3.00, $3.50 ir $4.00 j savaitę.1 
Galite šaukti telefonu: MAin 4-2632, 
arba kreipkitės pas C. Brown:

FURNISHED ROOMS
79-81 Henry St., Brooklyn, N. Y.

Pusė bloko nuo St. George Hotel. 
(121-138)

ir na- 
už la-

STREET 
N. Y.

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

bus
Grand Paradise |

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court

Brooklyn,

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus
„ Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys 
Parėm ir šiaip Grupėm 

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.
✓■........ ) < ................................—

Pajieškau savo senų pažįstamų Vi- 
santinos Timinskaitės ir Onos Sta- 
naitukės. Mes visos sykiu atvažia
vom iš Lietuvos. Prašau jų pačių' 
atsišaukti arba kas žinote kur jos] 
randasi pranešti man, būsiu labai I 
dėkinga. Turiu svarbių reikalų su 
jonir^

Reikalavimai
Reikalinga senyva moteriškė pri

žiūrėti 3 metų mergaitę, kambarys, 
valgis ir alga. Cbesley, 174 —- 31st 
St., Brooklyn, N. Y. (126-128)

AS NEAR AS YOUR MAILBOX 
0O/n& fynuu/. lti£ cJltCA at aU&t

' WRITE FOR BOOKLET

Bushwick 
SAVINGS BANK

O *T.*tG«*H*M AVE. BROOKLYN

Irai Parko programų aikštėj 
(Central Park Mall), New 

' Yorke. Gera proga parko

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grosernė ir Dedicates-( 

son. Labai geras biznis, gyvuoja 11) 
metų, didelis sandėlis. Galima pada
ryti $300 j savaitę. Renda už krau
tuvę' sykiu su 5 kambariais $58.00 j 
mėnesi. Parsiduoda pigiai, už $1500. 
Viskas išmokėta. Kreipkitės:. S. Ro
sen, 181 Plane St., Newark, 
Telephone Market 2-7974.

(128-130)

Parsiduoda didelė ūke, Princeton, 
N. J. Yra 45 akrų, labai gera žemė. 
Kaina stebėtinai prieinama. Ūkė ne
toli didelio kelio. Galima pasidaryt 
tinkamą gyvenimą. Priežastis parda
vimo—senatvė. Dėl daugiau infor
macijų, prašau kreiptis prie: J. Au-

- ' gulis, 29 Stagg St. Brooklyn, N. Y.

Siuvėjų Žinios
Lietuvių Kriaučių Am; 

meitų Unijos 51-to 
susirinkimas įvyk 
24-tą, Lietuvių An 
liečiu Kliubo svetainėj.

Kaip dabar kriaučiai veik 
didžiumoj pabaigę pavasari
nius siuvimo darbus ir laukia 
rudeninių, tai ir susirinkimus 
lankyti nelabai skubinasi, o 
tai nėra geras apsireiškimas. 
Duoti apsileidimui valią ir ga
lią ir‘manyti, kad jau ateina 
gyvenimui nepataisomos juo
dos dienos — yra per ankstus 
savotiškas pranašavimas. Pra
našų gadynė jau yra senai, 
kaip žmones sako, kojas už
rietusi.

bKaityta laiškas nuo rusų 
103-čio skyriaus, užkviečian- 
tis į jųjų būsianti pikniką 10 
birželio, Dexter Parke, ir pra
šantis nupirkti 30 tikietų po 
35c. Tikietai nupirkta ir ma
noma, kad gal būt susidarys

Penktadienis, Birž. 2, 1939

Naujiem Piliečiam 
Pagerbt Vakaras

Majoro Komitetas 
Sutikt Mooney

Operos dainininkai, muzi
kantai, šposininkai ir kiti su
mobilizuota naujiems pilie
čiams pagerbt vakaro progra
mai.

Pramoga (Įvyks šiandien, bir-

Majoras LaGuardia sudarė 
komitetą, kuris įgaliotas ofi
cialiai sutikt Mooney jam-.pri
buvus Grand Central stotin 
birželio 1-mą, taipgi jį pa
kviest vasarinei! Miesto Salėn 
birželio 2-rą, 3:30 po pietų, 
kur jį sutiks patsai majoras.

LaGuardia buvęs vienu iš 
ankstybųjų dalyvių kovoj už 
Mooney paliuosavimą.

Komitetas sudarytas iš AF 
of L, CIO ir neprigulmingų 
unijų viršininkų-vadų, kas 
savaime yra išraiška Mooney 
nusistatymo pašvęst savo gy
venimą laisvėj už darbininkų 
vienybę.

kiu girdėt gražią programą, 
kurios pildyme dalyvaus An
na Marie Dickey, Metropoli
tan Opera Co. soprano; Eddie 
Cantor, paskilbęs komedijan- 

Federalio Muzi- 
benas, vadovy- 
Creatore; liau- 

taipgi trumpos
i kalbos - sveikinimai per Fede- 
Į ralių Teismų teisėją Knox ir 
[Miestavų Teismų prezidentą 
! teisėją Bissell.

Darbo sekretores (ministe- 
I rūs) sumanymu ir su pritari- 
I mu daugelio žymių pilietinių 
ir kitų organizacijų, birželio 

j 2-rą norima padaryt masine 
švente, kurią apvaikščiojant 
specialiai pagerbiama tais me
tais tapusieji piliečiais ir aks- 
tinama pilietybei! dar neturin
tieji jos. Dėlto rengėjai kvie
čia visus naujus ir senus pi- 

I liečius ii- nepiliečius dalyvaut 
šioj programoj.

Mali randasi veik viduryje 
parko. Arčiausi įėjimai yra 

] nuo 72nd St., prie Central 
(Park West— einant iš West 
' Side, ir 5th Avė.—einant iš 
i East Side.

rusai turėjo savo stalą praei
tų metų lietuvių kriaučiškam 
piknike.

Pildančios Tarybos sekreto
rius pranešė, kad Taryba iš
rinko komisiją parašyti rezo
liuciją ir pasiųsti po kopiją 
Washingtonan New York o 
valstijos kongresmanam, kad 
jie balsuotų prieš tuos įneši
mus, kuriais bando suvaržy
ti ateivių teises, nes jeigu 
bus kongreso priimti, tai 
liau seks ir piliečių eilė.

Lietuvių kriaučių balius 
spalio 1 1-tą, 
svetainėje.

Amalgameitų ir Moteriškų 
Drabužių Siuvinio Unijos ren- 

, gia Tom Mooney masinį susi
rinkimą - prakalbas Madison 
Square Garden, birželio 5-tą, 
ir užkviečia visus dalyvauti 
jose, kad išgirdus Tomo kal
bą, išbuvusio 
kalėjime.

Dabartiniu 
meitų Unijos
po dirbtuves ir tyrinėja siuvi
mo žiponų dalbą ir darbinin
kų uždarbį. Pranešimai sako, 
jog surado labai daug mergi
nų, dirbančių už vergiškas al
gas, ir rado dirbtuvių, kurio
se įtaisyti aplink stalus dir
žai, patys nešanti darbą nuo 
mašinos prie mašinos. Reiš
kia įvesta jau ir pas siuvėjus 
fordiška siuvimo sistema. Po 
tokio pranešimo susirinkime 
šitaip buvo pareikšta:

“Pakol unija nesutvarkys, 
kad merginos gautų lygią mo
kestį už lygų darbą su vyrais, 
patol gyvuos merginų išnau
dojimas, varijotiška skubini- 
mo sistema ir miesto kriaučių 
darbas bus padarytas laukuo- 

’se.”
Pranešama, kad plačiai ži

nomas m a n u f a kčerninkas 
Frydmanas sako, jog praeitais 
metais jo paties dirbtuvė da
vė $60,000 nuostolių ir jis rei
kalaująs iš unijos kokių tai 
lengvatų. Pakol, taip yra spė
jama, jis su unija nesusitai
kys, patol lietuviškos trys ša- 
pos nepradės siūti jo sermėgų.

Lietuviškos kriaučių šapos 
veik visos yra tuščios. O jei
gu kur nors ir suūžia siuvimo 
mašina sykį savaitėje, tai 
birzgydama vieną kitą sampe- 
lą, tai ir viskas, šiaip nieko 
naujo.

Daugelis kriaučių jau pra
deda rodytis nurudusiais vei
dais, nors į pamarį viliojan
čios šilumos dar mažai buvo. 
Tačiaus ant smėlio pasivolio
ti pusiau Adomo rūbuose — 
pirmtakūnų jau yra.

J. Nalivaika,
Skyriaus Koresp.

Kliubo Prieš-Pusmetinis 
Susirinkimas

Penktadienį, birželio 2-rą, 
7:30 vakaro, įvyks Lietuvių 
Amerikos Piliečiu Kliubo c 
prieš-pusmetinis susirinkimas. 
Jame bus renkama pusė ko
miteto nariu ir direktorių se
kantiems metams. Nariai ra
ginami dalyvaut jame ir atlikt 
savo pareigą.

Kliubo išvažiavimas busti jį 
Maspetho vaikų kempę, netoli 

t Salonga, bus sekmadie- 
Visi kviečia-

dalyvauti jame.
J. Nalivaika, Sekr.

Dvylika Civilio Karo 
Veteranų Parade

Atminimų Dienos tradicinia
me parade New Yorke šiemet 
maršavo 12-ka Civilio Karo 
veteranų. Didžiuma ' pasi
ramsčiuodami lazdžiukėmis, 
tačiau jie dalyvavo, sudarė 
garbės dalyvių pirmą eilę. 
Jie ir jų kovose neštos su
šaudytos ir ilgais metais ne
šimo sudėvėtos, aptrūnijusios 
vėliavos yra aiškiu priminimu 
visiems, kad vergija panaikin
ta jų pasiaukojimu-kovomis ir 
įspėjimu jaunesnėms gentkar- 
tėms, kad tik tuo būdu lais
vė gali būti išsaugota.

Į Deja, tie garbingi vyrai i 
i greit skirstosi. Dar metai ki
ti, o vienu kitu nuotikiu gal 
keliolika metų praeis ir šie 
mėlynose uniformose vyrai 
buš tik atmintis. Ir šiame pa
rade dar tik pora savaičių at
gal planuota turėt 14, bet 
mirtys Josiah C. Read ir Ed
ward M. Griffith sumažino ! 
skaičių iki 12.

Civilio karo veteranai mar
šavo tik 4 blokus — nuo 86th 
iki 90th St.

Nepritaria Fašizmui

j Mrs. Herma Sacks, 309 W. 
109th St., N. Y., rasta nu
sinuodijus gasu. Manoma, 
kad ji buvo pabėgėlė iš Vo-

4 f kieti j os.

Federacijos majoras paskyrė 
George Meany ir Betty Haw
ley; Thomas Murray iš Kil
dintų Amatų Tarybos; James 
Quinn, 
mas 
Amatų
Vincent Ferris 
ninku Amatų Tarybos.

Iš CIO paskirta Allan; S. 
Haywood iš Valstijos Ind. 
Unijų Tarybos; James Carey, 
CIO fin. sekr.; Samuel Wel
ch ak iš Pardavinėtojų Uni
jos; Michael Quill iš trans
portininkų; Joseph Schlos- 
berg ir Dorothy Bellanca iš 
Amalgameitų Unijos.
Iš ILGWU paskyrė Luigi An- 

tonini; iš Darbo Departmento 
ir Moterų A matinių Unijų 
Lygos — Rose Schneiderman ; 
iš Negrų Darbo Komiteto — 
Frank It. Crosswaithe.

Majoras pasiuntė Miesto 
Tarybai priminimą, kad turi 
suskubt aptart šalpos taksų 
reikalus.

Dabartinei šalpos skalei esa
mi įstatymai baigsis -su 30-ta 
šio mėnesio. Išleisim! įstaty
mai turi padengt sekamus 6 
mėnesius nuo tos dienos. Jie 
turi būt paremti ant metams 
reikalingų išlaidų — $81,000,- 
000, taipgi valstijos seimelyje 
priimtų įstatymų, kurie lei
džia miestam specialius taksus 
pašalpos reikalams.

Majoras sako, kad, atsižvel
giant į paplitusį nedarbą, pa
skyros pašalpai turi būt ne 
mažesnės iki šiol buvusių ir 
tom sumom sukelt reikalingi 
specialiai taksai.

Brooklyno repub 1 i k o n a s 
Surpless norėjo iškelt diskusi
jas dėl savo reakcinio biliaus, 
kuriuo norima nustatyt Tary
bos nariams kvalifikacijas. 
Jas vykdant, tik buržuazijos 
“palaiminti” tegalėtų įeit 
Miesto Tarybon. Kol kas, jam 
nepavyko. T—as.

Inside Phone 
E Vergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Paderewskis Išvyko 
Namo Ilsėtis

Truputį atsipeikėjęs po 
liausio susirgimo širdies liga, 

pianistas Ig. Padė
tai vu Nor-

pereitą trečiadienį.
apgailestavo nega

lėjęs pabaigt šį maršrutą, ku
riame keturi koncertai likosi 
neišpildyti dėl ligos. Manąs 
ilsėtis keletą mėnesių savo 
namuose Šveicarijoj.

Ketvirtadienį “Laisvėj 
kėši draugas Jonas Vilkelis iš 
Montrealo, Kanados. Jis yra 
žymus darbininkų judėjimo 
veikėjas. Atvyko į New Yor- 
ką pamatyti Pasaulinę Paro
dą, didmiestį ir paviešėti pas 
savo brolį ir pažįstamus.

Draugas.

no oficieriai neatsaliutavo, o 
žiūrovų minios apačioj ėmė 
šaukt: “Nuleiskite rankas!” 
“čion nėra fašizmo!” “Svei
kinkite amerikoniškai!” ir pa
našios pastabos girdėjosi.

Iškilmės įvyko prie Gene
rolo Grant paminklo.

Bronxieciu parade maršavo 
ir majoras LaGuardia.

Brooklyno parade irgi turė
ta 6 Civilio Karo veteranai. 
Jie važiavo nuo LaFayette 
Avė. iki Eastern Parkway.

Paraduose maršavo ir naci ■ 
onalės grupės. Praeinant pro 
pastolį (reviewing stand) gru
pė italų ištiesė rankas fašis- . 
tiniam saliutui. Ant pastolio 1 
buvę J. V. Armijos ir Laivy- j

Tel.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS r 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODfiS IR ALAUS
91-98 Warwick St., Newark, N. J.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL 

fflltne

ti qiwr#

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGZAM1NACIJAI TUOJAUS.

237
WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M. 
Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.
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Namy Rakandų Krautuve

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673




