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KRISLAI
Melo Evoliucija.
Rašytojų Kempėje.
Tragedijos.
Gerai, Tegul Džiaugiasi.

Rašo A. B.

O kadaise buvo gana 
daug tikėtasi iš H. Martin. 
Tasai eks-kunigas buvo va
du automobilistų unijos. Iš 
sykio niekas nepastebėjo ja
me nepataisomo karjeristo.

Dabar viskas aišku. Mar
tin pasmerkė Green ir išva
dino jį Iskarijotu. Paskui 
atsisuko prieš Lewisą ir jį 
iškeikė. O plūstis jis labai 
moka. * * *

Martin atsiskėlė grupelę 
žmonių nuo automobilistų 
unijos ir visam svietui sa
kė, kad jo unija būsianti 
visai nepriklausoma. Ant 

’tos meškerės viliojo silpnos 
valios darbininkus.

Bet dabar, be niekur nie
ko, Martin paskelbia, kad 
jo unija jau esanti įstojus į 
Amerikos Darbo Federaci
ją, tai yra, Martin jau nu
ėjo ant burdo pas tą patį 
Iskarijotą Greeną.

* * *
Kur dabai’ Martiną ves jo 

melo kelias, nežinia. Nesi
nori tikėtis, kad jis ir Fe
deracijoje jaustųsi namie. 
Green jam vietos juk neuž
leis, o vadu tik saujelės su
vedžiotų automobilistų bū
ti Martinas nepasitenkins.* * *

Amerikos Rašytojų Tre
čiasis Kongresas parodė ra
šytojų gerą politinį subren
dimą. Tą visi pripažįsta.

Šiame Kongrese dalyvavo 
patys žymiausi Amerikos 
rašytojai. Buvo ir jaunų ir 
senų.

nierius. Jie nustos alasavo-
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Šilčiau ir debesiuota.
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NEDARBAS FAŠISTŲ 
VALDOMOJ ISPANIJOJ

ANGLIJA IR FRANCIJA 
ATMETĖ SOVIETŲ 
PASIŪLYMĄ

Pradėjo Vajų Išrinkt 
Rooseveltą Trečiai 
Tarnybai

ŽUVO KETURI KARI
NIAI ANGLIJOS 
LAKŪNAI

Nepatenkintas Veteranas 
šovė Karalaičio žmonų

* * *
visi rašytojai su-
Kongreso sienų

Singapore. — Keturi An
glijos lakūnai tapo užmušti 
ir du sužeisti, bemėginant 
kariniam lėktuvui 
nuo aikštės.

London, birž. 6. — Kaž- 
koks vyras šovė į automobi
lį, kųriuotn važiavo 
gaikštienė Marina 
Anglijos karaliaus brolienė.
Šūvis nepataikė nei jai nei 
jos auto, šoferiui. Šovikas 
areštuotas, bet jo vardas 
dar neskelbiamas.

z Bet ne 
tilpo. Už 
dar dvi grupės pradėjo ko
vą už vietą saulėje. Viena 
grupė vadinasi “Komitetas 
dėl Kultūrinės Laisvės.” Jai 
vadovauja John Dewey ir 
Sidney Hook. Kita grupė 
pasivadinusi “Lyga dėl Kul
tūrinės Laisvės ir Socializ
mo.” Čia figūruoja Calver
ton ir Wolfe. Ši grupė turi 
palaiminimą trockistų ir lo- 
vestoniečių.

Abi šios grupės susirūpi
nusios komunistų įtaka kul- 

, ' tūriniam fronte ir prieš tai 
kaustosi kovai. O ta jų kova 
bus vanduo ant fašizmo ma
lūno. 

* * ♦
Amerikos povandeninės 

valties “Squalus” tragediją 
palydėjo dar didesnė trage
dija Anglijos valties “The
tis.” Su pirmąja žuvo per 30 
žmonių, su antrąja 98.

Kodėl jos nuskendo? Tik
rai niekas nežino, bet kalbų 
yra visokių. Neatmetama 
galimybė nei nazių sabota- v _ zo.

Anglijos valdžia sakosi 
nedarysianti viešo ištyrimo. 
Gi žuvusiųjų broliai, sese- 

z rys ir tėvai Chamberlain 
valdžios tokį žygį vadina 
paprasta žmogžudyste. Ma
tyt, Chamberlainas nori ką 
nors paslėpti. 

♦ ♦ * 
Mes irgi patenkinti, 

Pasaulinėje Parodoje
nors išgalvojo Amerikos vė
liavą iškelti aukščiau, negu 
ant Sovietų Paviliono . to 
jauno vyro rankoj iškelta 
žvaigždė. Gal tas apramins 
katalikų bažnyčios tūlas 
viršūnes ir visus reakcio-
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Darbo Žmoniy 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Kongresmanai Užgy- 
rė Bjaurų Sumanymą 
Prieš "Raudonuosius”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 353 balsais prieš 17 
priėmė fašistinį. sumanymą 
kongresmano J. W. McCor- 
macko prieš vadinamą “kri- 
minalį sindikalizmą.” Su
manymas reikalauja baust 
kaip piktadariškus prasi
žengėlius visus tuo.s, kurie 
žodžiais ar darbais ves prie 
to, kad būtų nuversta Ame
rikos valdžia.

Šis sumanymas yra taiko
mas prieš kovingas darbo 
unijas ir šiaip politiniai pa
žangias organizacijas.

Republikonai ir fašistuo-

Įmetė Ryšuliuką j Stali
no Ložę Teatre

Maskva. — Viena mote
ris Didžiajame Teatre įme
tė kokį tai ryšuliuką į ložę 
(baksą), kur paprastai sėdi 
Stalinas. Tuo laiku Stalinas 
dar nebuvo atėjęs.

Ryšuliuko metėja tapo 
areštuota. Slaptieji polici
ninkai tuoj paėmė ryšuliu
ką ištirt, kas jame yra; bet 
sakoma, jame terado tik ko
kias tai popieras. Spėjama, 
kad gal ta moteris stengėsi 
šiuo būdu tiesioginiai “įteik
ti” Stalinui kokį pareiški
mą ar prašymą.

London, birž. 6. — Angli
jos ir Franci jos valdovai 
atmetė Sovietų pasiūlymą, 
kad Anglija ir Francija 
gintų Latviją, Estiją ir Fi
niją (Suomiją) nuo Hitle
rio.

Jeigu Anglija ir Francija 
neužtikrins apgynimo ma
žosiom Pabaltijoš šalim, tai, 
pagal vakarykščią praneši
mą, Sovietai nepasižadės 
gint Anglijos ir Franci jos 
globojamas Rumuniją ir 
Lenkiją.

(Kad Anglija ir Francija 
atsisako gint Pabaltijoš 
kraštus, tuom ardo derybas 
dėlei bendro apsigynimo 
sutarties tarp Anglijos- 
Francijos ir Sovietų.)

Gi esame tikri, kad dėl to 
Sovietų jaunuolis neįsižeis. 
Jis dabar iškėlęs ranką 
sveikina Amerikos demo
kratinę vėliavą, plevėsuo
jančią ant parašūtinio pas
tolio. Jam nebetaip nuobo
du.

Tuo tarpu Sovietų zPavi- 
lionas sausakimšai prisi
grūdęs žmonių kasdien. Se
nojo svieto gyventojai nori 
pamatyti naujojo svieto ko
vas ir laimėjimus.

jantieji neva “demokratai” 
kongresmanai padarė tokį 
manevrą, kad visai nebuvo 
leista diskusuot ir svarstyt 
šio įnešimo.

Latvija ir Estija Pasi
rašo Nekariavimo Su

tartį su Vokietija
Berlin. — Oficialiai pra

nešama, kad šį trečiadienį 
Estija ir Latvija pasirašys 
nekariavimo- nepuolimo su
tartis su Vokietija. Jau 
skrenda Latvijos ir Estijos 
užsieniniai ministerial tuo 
tikslu j Berlyną.

Lietuva pasirašė tokią 
sutartį su naziais po Klai
pėdos netekimo.

Naziai tikisi; kad jų ne
kariavimo sutartys su Lat
vija ir Estija pakenks pa
darymui bendro apsigyni
mo sutarties tarp Anglijos- 
Francijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Sovietų Parašiutistai 
Nušoko iš Lėktuvų 

, 5 Mylias Žemyn
Maskva. — 29 Raudono

sios Armijos parašiutistai 
iš dviejų lėktuvų sėkmingai 
nušoko beveik 5 mylias že
myn, šiaurinio Kaukazo sri
tyje. Tai dar niekad orlaivi- 
ninkystės istorijoj tiek 

o vie- 
is iš

daug žmonių nenuš 
nu kartu su paraši 
tokio didelio aukščio, aip 
dabar šie raudonarmiečiai. 
Ir nežiūrint vėtros ir blogo 
oro, jie nusileido į paskirtą 
vietą.

5-kių mylių aukštyje bu
vo šaltis 4-rių laipsnių virš 
zero, pagal amerikonišką 
termometrą. Lakūnai var
tojo oxy geno (deguonies) 
maskas kvėpavimui.

Vienam iš jų, Ščukinui 
bešokant iš lėktuvo, užkliu
vo parašiuto diržas už oxy- 
geno maskos, ir jinai buvo 
nutraukta jam nuo vęido. 
Bet jis bekrisdamas vėl už
sidėjo maską. Parašiuto 
diržas jam taip pat nutrau
kė vieną kailinį batą; tad 
Ščukinas tą koją įkišo į an
trosios kojos platų bato au
lą, ir taip laimingai nusilei
do žemyn.

ANGLŲ VALDŽIA PAVEIKĖ 
LATVIJA IR ESTIJA SU

SITART SU NAZIAIS

London. 1— Derybose dėl 
apsigynimo sutarties tarp 
Anglijos - Franci jos ir So
vietų, Sovietai sako, kad 
jeigu Anglija ir Francija 
neprižadės gini; Latviją, Es
tiją ir Suomiją (Finiją), tai 
Sovietai nepasižadės gint 
Lenkiją ir Rumuniją, kaipo 
sąjungininkes Anglijos ir 
Franci jos.

Suprantama,; kad Angli
jos valdžia patarė Latvijai 
ir Estijai padaryt nekaria
vimo sutartį su Vokietija. 
Anglų valdovai tikisi, kad 
tokia sutarčia bus atremtas 
Sovietų reikalavimas užtik- 
rint Latviją ir Estiją nuo 
pavojaus iš nazių pusės.

DAYTONO BEDARBIAI TAIP PAT GAUS IŠ 
VALDŽIOS PO 50 CENTU VERTES MAISTO 

PRIEDAN PRIE PAŠALPOS DOLERIO
Dayton, Ohio. .— Ameri

kos žemdirbystės ministeri
ja pradėjo dalint Day tone 
štampas - ženklelius bedar
biams, kad jie galėtų gaut 
daugiau valgių. Ženkleliai 
yra dvejopi: orindžio spal
vos ir mėlyni. s

Bedarbis už dolerį gauna 
dolerio vertės orindžinių 
ženklelių ir dar gauna do
vanai 50 centų vertės mėly
nų ženklelių.

Didelei daugumai Dayto- 
no bedarbių duodama pašal
pa čekiais, ne pinigais; už 
tuos čekius jie gali pirkt 
valgių iš grosernių. Dabar 
gi jie galės čekius išsimai- 
nyt ant valdiškų orindžinių 
ženklelių pagal čekio vertę, 
ir priedan prie kiekvieno 
dolerio vertės jie taip pat 
gaus dovanai mėlynųjų žen
klelių už 50 centų.

O r i n d žiniais ženkleliais 
žmogus gali pirkt, ką tik 
nori, apart alkoholinių gė
rimų ir tabako; o mėlynais 
ženkleliais tik valgius iš

Gen. Franco Sušaudė Dešim
tis Tūkstančių Liaudiečių

Paryžius. — Komunistinė 
Franci jos spauda gavo ži
nių, jog po Ispanijos karo 
pabaigai generolas Franco 
sušaudė jau dešimtis tūks
tančių respublikos gynėjų.

Šiomis dienomis, be kitų, 
areštuota ir Juanita COrzo, 
priešfašistinė moterų vado
vė.

Barcelona, Ispanija.—Čia 
sustojo fabrikai ir dirbtu
vės. Fašistų valdžia negali 
parūpinti reikalingų me«? 
džiagų. Be to, išbėgiojo la
vinti darbininkai.

ANGLIJA ATIDUODA NA- 
ZIAM 30 MILIŪNŲ DOLERIŲ 
ČECHOSLOVAKUOS AUKSO

London. — Anglijos fi
nansų ministeris J. Simon 
“aiškino”, seime, kad val
džia turi pervest Vokietijai 
30 milionų dolerių Čechoslo- 
vakijos aukso. Tas auksas 
buvo laikomas Anglijos 
Banke, bet šiame banke jis 
buvo padėtas vardu Tarp
tautiniu Atsiskaitymų Ban
ko. Todėl, pasak ministerio 
Simono, Anglija negali su
laikyt šio aukso nuo Vokie
tijos, jeigu Anglija nenori 
laužyt tarptautinių sutar
čių.

Demokratiniai pažangus 
seimo atstovas Lloyd Geor
ge, buvęs Anglijos ministe
ris pirmininkas, ir darbie- 
čiai smarkiai priešinosi ati
davimui naziam to aukso.

valdžios supirktų maisto 
perviršių, kaip kad sviestą, 
kiaušinius, miltus ir tūlus 
vaisius.

Valdžia yra supirkus 
daugius šių valgių daiktų iš 
farmerių, norėdama far- 
mom pagelbėti. Šiuos per
viršio valgius bedarbiai 
gaus už mėlynuosius ženk
lelius, taigi uždyką. Val
džia greitai atperka ženk
lelius iš maisto krautuvių, 
užmokėdama už juos gry
nais pinigais.

Toks bandymas su maisto 
ženkleliais jau sėkmingai 
veikia Rochestery, N. Y. 
Bedarbiai daugiau valgo, o 
maisto krautuvės taipgi ne
nukenčia.-Jų languose išsta
tyta sąrašai valgių gauna
mų nemokamai iš valdžios 
maisto perviršių sandėlių, 
tik už mėlynuosius ženkle
lius.

Jeigu šis planas pavyks 
Day tone, jis- bus įvedamas 
dar kituose miestuose.

Sovietų Jūrininkai Sugrį
žo iš Franco Nevalios

Odessa, SSRS. — Sugrį
žo 95 sovietiniai jūrininkai, 
paleisti iš Ispanijos fašistų 
kalėjimų. Jūrininkus džiau
gsmingai sveikino 10 tūks
tančių žmonių minia.

Šie jūrininkai buvo su
imti, kada generolo Franco 
jūriniai plėšikai užgrobė 
tris sovietinius laivus; kurie 
per Viduržemio Jūrą vežė 
srovinius Anglijai ir Fran

ci j ai. Ispanijos fašistai iš
laikė juos kalėjimuose sep
tynis mėnesius, iki Sovietai 
griežtais reikalavimais pri
vertė generolą Franco juos 
išlaisvinti.

ORAS

Vyriausias Teismas 
Panaikino Naziškus 
Jersey City Įstatus

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas 5 balsais prieš 2 nu
sprendė, kad hitleriškas 
Jersey City miesto majoras

Sovietinis Lakūnas Da
žo Ledinę Jūrą Rau

donai ir Žaliai
Maskva. — Garsusis So

vietų lakūnas M. Vodopija- 
nov, skrisdamas per ledi- 
niuotą Kara Jūrą iš rytų į 
vakarus, pravedė raudonais 
dažais plačią juostą per le
dą, apie 60 mylių nuo Nova- 
ja Zemlia. Jis leido dažus iš 
lėktuvo per tam tikrą prie
taisą. Paskui, sugrįžęs į 
Amdermą, V o d o pijanovas 
pasiėmė žalių dažų ir skris
damas iš šiaurių į pietus, 
pravedė plačią žalią juostą 
per ledą.

Tos juostos tarnaus ki
tiem sovietiniam lakūnam, 
kai jie tyrinės, kurion link- 
men ir kaip^ greitai juda 
didieji ledai Kara Jūroje.

Popiežius Perša Antrą 
Munichą, Prieš Len

kiją ir Franciją
Paryžius. — Popiežius la

bai bijo, kad Anglija ir 
Francija nepadarytų ben
dro apsigynimo sutarties su 
Sovietais. Todėl jis stengia
si sušaukt “taikos” konfe
renciją tarp Vokietijos, 
Lenkijos, Italijos, Anglijos 
ir Franci jos.

Popiežius kreipėsi į Vo
kietijos ir Lenkijos valdo
vus, kad jie duotų “daiktiš
kų” pasiūlymų, pagal ku
riuos galima būtų išspręst 
Danzigo klausimą. Reiškia, 
popiežius reikalauja husilei- 
dimų iš Lenkijos pusės kas 
liečia’Danzigą. Jis taipgi 
prašo, kad Francija ir Itali
ja patiektų planus, pagal 
kuriuos Mussolinis galėtų 
susiderėt su Francija kas 
liečia Suezo kanalą, Tunisi- 
ją ir Džibutį. Čia popiežius 
faktinai reikalauja, kad 
Francija duotų Italijai nu
sileidimų šiose%trijose srity
se.

Paryžiaus d e m o kratinis 
laikraštis “Ce Soir,” todėl, 
rašo, jog popiežius stengia
si įpiršt antrą Municho 
“š u t a r t į” su nuostoliais 
Lenkijai ir Franci j ai. An
glijos ministeris pirminin
kas Chamberlainas nebus 
priešingas popiežiaus pla
nui. Chamberlainas taip pat 
išsisukinėja nuo bendro ap
sigynimo sutarties larp An
glį jos-Franci jos ir Sovietų.'

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

M

Frank Hague neturėjo jo
kios teisės ardyt CIO unijų 
ir Pilietinių Laisvių Sąjun
gos susirinkimus tame mie
ste. - ‘ ‘
taipgi patvarkė, kad Hague 
su savo policija neturėjo ' 
konstitucinės teisės depor- 
tuo bei areštuot CIO lape
lių skleidėjus.

Tie Vyriausio Šalies Teis-

■ ®

Vyriausias Teismas 
nnf.vnrkp kad Hamip

--- ------------------------ ■
mo sprendimai, tuo būdu, 
panaikina-vietinius mašina
lius Jersey City įstatymus 
prieš tariamus “raudonuo
sius.”

Tik du atžagareiviškiausi 
teisėjai M. Reynolds ir But
ler buvo priešingi tokiam 
sprendimui. Kiti du teisėjai 
nedalyvavo sprendime.

Šovė Anglijos Karalaičio 
Žmona, bet Nepataikė

London, birž. 6. 
nepatenkintas paša ui ii 
karo veteranas, australie 
Vincent Lawlor šovė į i 
žiuojančią automobiliu ž 
ną Anglijos karalaičio, 
riną Kent. Jis dar tebe 
čiamas policijos.

Washington, birž 6.— 
erikos vidaus reikalų 
nisteris H. L. Ickes pra< 
vajų už prezidento Ro< 
velto rinkimą trečiai tar 
bai, 1940 metais. Jis paji 
kia “kandidatuojantį” at 
leivį demokratą vice-pre 
dentą Garnerį ir sako, k 
Garneris neturi nė maži; 
sios progos būt išrinktai

Roosevelto "priešai s 
giasi pervaryt sumany 
senate prieš trečią pre 
dentystės terminą.

Neduoda Italijai Atsto
vybes Suezo Kanale

Paryžius., — Direktor 
Suez kanalo kompanijos i 
metė Mussolinio reika 
mą priimt kelis Italijos 
stovus į Suezo kanalo, v 
dybą. Direktoriai pare 
kad nepasiduos Italijos f 
sinimam.

Suezo kanalo vai 
yra 19 francūzų, 10 a 
egiptiečiai ir 1 holam
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Teisėjas Mantonas Kaltas
Kyšystėje!

Lietuvis, kuriam teko turėti reikalų 
Lietuvoj caristinio, režimo metu su že
mesniaisiais teismais, yra įsitikinęs, kad 
kiekvienas teismas yra paperkamas, 
kiekvienas teisėjas yra kyšininkas. 
(Kaip yra su teismais nepriklausomoj 
Lietuvoj, nesiimam spręsti; mums, ta
čiau, nekartą žmonės pasakojo, kad že
mesnieji teismai ir dabar lengvai galima 
papirkti—panašiai, kaip caristinio reži
mo laikais.)

Kitaip, tačiau, į teismus priimta žiū
rėti Jungtinėse Valstijose. Čia iš mažų 
dienų žmogui įpasakota, kad Amerikos 
teismai yra nepaperkami; čia į teismus 
žiūrima kaipo į tam tikros rūšies šven
tovę, kur kiekvienas teisiamas bešališ
kai, kiekvienas randąs tiesą, kurios įieš
ko.

Žinoma, niekad negalima lyginti Ame
rikos teisminės sistemos prie’ buvusios 
caristinės Rusijos teismų sistemos. Čia 
buvo ir yra toji sistema kur kas pado
resnė, kur kas teisingesnė ir kitaip su
tvarkyta. Vienok ir Amerikos grūduose 
yra pelų!

Štai šiomis dienomis federaliam teis
me New Yorke buvo teisiamas to paties 
teismo teisėjas, Martin T. Manton. Jam 
buvo primetama kaltinimai kyšystėje. 
Valdžia, vadovaujama kompetentingo 
teisingumo sekret., p. Murphio, su
rado., kad šis teisėjas yra nepaprastai 
pralobęs, kad jis negalėjo niekad savo al
ga uždirbti tiek pinigų (jo metinė alga 
$12,000, be to, jis gauna pensiją, kai 
pasitraukia iš teisėjo pareigi! ėjimo; tai
gi jo alga yra užtikrinta, amžina). Pra
dėjus tyrinėti, išaiškėjo, kad teisėjas 
Mantonas parduodavęs Jungtinių Vals
tijų teismą: kuris bylinėtoj as brangiau 
jam duodavęs, to pusėn jis spręsdavo! 
Šitokiu kyšių ėmimo keliu teisėjas Man
ton susikrovė šimtus tūkstančių, jei ne 
milionus, dolerių.

Kai pradėtas tyrinėjimo darbas, su
rasta, kad viskas, ką Murphio raštinė 
apie Mantoną buvo suradusi,—tiesa. Na, 
ir džūrė pripažino Mantoną kaltu, ėmu
sį kyšius!

Teisėjas Man t on buvo žymus Jungti
nių Valstijų teisėjas, tarnavęs federaliu 
teisėju virš 20 metų. Savo tarnyba ir 
amžiumi, taipgi visa savo reputacija, 
Mantonas skaitėsi dešimtas“ Jungtinių 
Valstijų teisėjas—devyni aukščiausiam 
šalies teisme.

Na, ir šis “garbingas vyras,” pasiro
dė, esąs pirmos rūšies kyšininkas. Ne
rūpėjo jahi unaras, nerūpėjo jam geras 
vardas, nerūpėjo jam išlaikyti aukštes
niojo Jungtinių Valstijų teismo reputa
cija. Viskas, kas jam rūpėjo—pinigai. 
Na, jis juos ir grobė! Grobė kaip tikras 
kyšininkas, kaip kokis nerėpa.

Gerai, kad Jungtinių Valstijų žmonės 
šiuo tarpu turi gabų ir darbštų teisin
gumo sekretorių. Ponas Murphy vertas 
didelio kredito už šito žuliko kalėjiman 
pasiuntimą. Taipgi vertas kredito ir pro
kuroras p. Cahill.

Reikia apvalyti mūsų krašto teismus.

LENKIJA NORI TIK 
TIESIOGINIAI TARTIS 
SU SSRS.

Varšava. — Lenkija ne 
priešinga Anglijos-Franci-

jos bendro apsigynimo su
tarčiai su Sovietais, bet jį 
pati nesįdės prie tos sutar
ties, sako Lenkijos politi
kai. Lenkų valdžia geriau

Reikia žiūrėti, kad juose sėdį žmonės 
spręstų reikalus bešaliai, kad nepaisytų 
kyšių!

ŠYPSENOS

Baisi Gyvenimo Drama
Per šimtus metų žydų tautos žmonės 

gyveno Vokietijoj. Vokiečius ir žydus ri
šo dar ir tas, kad žydai greičiau išmok- 
davd vokiečių kalbą, negu kitos tautos. 
Žydai davė daugybę Vokietijai rašytojų, 
daktarų, prefesorių, mokslinčių, specia
listų, kurie padėjo to krašto gyvento
jams stumti kultūros ir progreso darbą 
pirmyn.

Bet štai įsigalėjo pasiutėliai fašistai ir 
prasidėjo Vokietijos gyventojų, o labiau
siai ^žydų tautos nelaimės. Išvijo juos iš 
mokyklų, kultūros įstaigų, padėjo ten 
gerkliapjovius nazius. Uždraudė žydams 
pasirodyti tam tikrose gatvėse ir mies
tuose. Pradėjo prieš žydus pogromus, 
sudaužė, sugriovė daug jų namų, biznio 
įstaigų, tuo kartu padarė didelę žalą ir 
pačiai Vokietijai. Atėmė žydų turtą, na
mus; konfiskavo bankuose pinigus, tūks
tančiais pradėjo grūsti laukan. Pereitą7 
žiemą sugrūdo apie 40,000 žydų Lenkijos 
pasienyj lageriuose, kur jie kentėjo alkį 
ir šaltį; šimtais mirė, šimtai nušalo ran
kas, kojas ir ausis.

Savaitę laiko Kuboj, Havanos prie
plaukoj stovėjo vokiečių laivas “St. 
Louis” su 907 žydų tremtinių. Juos ten 
atvežė iš Vokietijos. Kubos valdžia atsi
sakė įleisti. Nazių kapitonas nenori vež
ti atgal. Jau keletas žydų nusižudė. Jų 
tarpe viešpatauja baisiausias nusimini
mas ir net nazių laivo kapitonas bijo, 
kad jie nepradėtų masiniai žudytis.

Šiuos žodžius rašant, laisvas “St. 
Louis” tebeklaidžioja po Atlantiką, kaip 
ans pasakiškas “amžinas žydas.”

Tik vėliau gautas pranešimas, kad ga
lų gale nors laikinai į Kubą sutinka 
juos įsileisti.

Tuo kartu ateina žinios iš Vienos, bu
vusios Austrijos sostinės, kurią virš me
tai laiko atgal Vokietijos fašistai paver
gė, kad po 200 žydų kasdien naziai iš ten 
išveža. Nuo Austrijos pavergimo jie jau 
prašalino 100,000 žydų ir dar yra 200,- 
000. Nėra jokios abejonės, kad iš “praša
lintų” daug jau nėra gyvųjų tarpe. Ka
da naziai ten įsigalėjo, tai prasidėjo bai
sus teroras prieš žydų tautos žmones. 
Kasdien dešimtimis žydai žudėsi. Gyve
nimas baisus, nepakenčiamas.

Tokią baisią dramą pergyvena pasau
lis. Fašistai sugriovė bent kokį pastovu
mą. Už žmonių nelaimes, baisų apsigin
klavimą, nuolatinį karo pavojų, atsako 
fašistai.

Jersey Miesto Hitleriukas 
Suvaldytas

Smagios žinios ateina iš Washingto- 
no : aukščiausias šalies teismas nuspren
dė, kad Jersey City (N. J.) Hitleriukas, 
arba majoras Hague, neturi teisės, drau
sti darbininkams skleisti miesto gatvėse 
lapelius; jis neturi teisės drausti organi
zacijoms laikyti masinius mitingus.

Aukščiausias teismas, 5 balsais prieš 
2,* užgyrė teisėjo Clarko (iš Newarko) 
išduotą drausmę prieš Hague. Tuomet 
šis apeliavo. Na, ir dabar klausimas iš
rištas ant visados. (.

Tiesa, du reakcininkai teisėjai, Butler 
ir McReynolds, balsavo prieš šį sprendi-, 
mą, o du—Frankfurter ir Douglas—ne
dalyvavo balsavime, kadangi jiedu ne
buvo prie sprendimo darymo. Jei pasta
rieji būtų galėję balsuoti, aišku, jie būtų 
stoję su anais penkiaisiais—vadinasi, 
septyni prieš 2.

Reikia pasidžiaugti, kad aukščiausias 
šalies teismas taip gerai įvertina šio 
krašto teisių bilių -ir konstituciją, ^lai
duojančią Amerikos gyventojams laisvę 
rinktis, laisvę, spausdinti ir platinti žo
dį. Daugelyj vietų randasi panašių ponų, 
kaip Hague, atsisakančių leisti darbi
ninkams rinktis, deisti šaukti savo masi
nius mitingus gatvėse bei salėse. Dabar 
tie Hitleriukai turės savo sparnus nu
leisti.

Kentukčs nacionalės gvardijos kareivis s a u g o skebus, laužančius mainierių 
streiką Harlane; gubernatorius Chandler gldboja anglia kasyklą magnatų 

; ' interesus labai ištikimai.

Teisingas Diagnozas
Gydytojas, apžiūrėjęs 

sunkiai sergančią ponią, nu
siveda vyrą į šalį ir liūdnai 
sako:

—Gerb. pone, tamstos 
žmona man visiškai nepa
tinka!

—Tamstos tiesa, — sako 
vyras,—ji man tuoj po ves
tuvių pradėjo nebepatikti.

Nenormalus Pakilimas
—Taip, čia galvoje yra 

kaž koks nenormalus paki
limas. Man rodos, kad tai 
yra nesveikų nervų rezul
tatas.

—Taip, pone gydytojau, 
tamšta atspėjai, mano žmo
na iš susinervinimo smogė 
į tą vietą su gėlių puodu.

Laiškas iš Lietuvos
Veismūnai

Gegužės 19, 1939
Išvažiuodamas iš Amerikos 

savo draugams ir pažįstamiems 
žadėjau rašinėti daug ir dažnai. 
Tačiau gaila, kad savo prižado 
kol kas negalėjau išpildyti — 
iki šiol labai mažai ką tepara
šiau, nors parašyti labai daug 
būtų apie ką.

Manau, bus pravartu paminė
ti, kokie dabar būna sukliuvi- 
mai iš Amerikos parvykstan- 
tiems lietuviams, važiuojan
tiems per Klaipėdą. Kiek anks
čiau rašiau, kad važiuojant per 
Klaipėdą vokiečiai savo mui
tinėje. važiuojančius be galo 
smulkmeniškai iškrato, išgroz- 
džia, visus popierius iškrečia, 
išvarto, .pinigus suskaito, jeigu 
jų turi, arba čekius suregistruo
ja, ir jeigu* grįžtant per Vokie
tiją, jie surastų bent kiek dau
giau turint pinigų, negu įva
žiuojant, tuomet konfiskacija. 
Be abejonės, suradę bent kokį 
naujesnį dalykėlį, uždėtų muitą. 
Savo jokių naujų dalykų netu
rėjau, bet vežiau svetimas do
vanas giminėms į Lietuvą, už 
kurias muito nemokėjau, ta- 
čiaus turėjau šiek tiek nesma
gumo.

Tiesa, pervažiavus Vokietijos 
rubežių, tenka susidurti su Lie
tuvos pasienio kontrolieriais. 
Ten irgi ceremonijų be galo 
daugelis. Neužtenka, kad su
skaitoma pinigai, suregistruo
jama čekiai, bet traukinyje 
kiekvienas pasažierius turi iš
pildyti tam tikras ilgas blan
kas ; visokeriopiausi formališ
kumai, iškamantinėjimai. Trau
kinys ant rubežiaus turi tiek iš
stovėti, pakol visų keleivių iš
pildoma tam tikros blankos.

O dar blogiau tai buvo, su ba
gažais: arti trijų savaičių ba
gažai išgulėjo Klaipėdoje; per 
tą laiką teko važinėti į Kauną 
arba ten Ištisai po kelias dienas 
gyventi; pragyvenimas Kaune 
pusėtinai brangus — ypatingai 
nakvynės, kurių kaip kartais vi
sai negalima gauti, nebent tu- 

i rint.kokius pažįstamus arba gi
mines. Teiraujantis laivų agen
tūrose ar kur kitur, kodėl toks

sukliuvimas su persiuntimu ba
gažų, — jie visą kaltę suver
čia ant Klaipėdos. Sako: kada 
Klaipėdoj dalykai pasitaisys, to
kių sukliuvimų nebus.

Galų gale gaunu pranešimą 
iš Kauno, kad jau bagažai ran
dasi Kaune. Nusidžiaugiau, sa
kau jau pasibaigė mano vargai 
dėlei bagažų. Deja, apsirikta. 
Keturias su virš dienas turėjau 
Kaune vaikščioti nuo Ainošiaus 
pas Kaipošių, pakol išgavau sa
vo tuos bagažus; siuntinėjo iš 
įstaigos į įstaigą; nuo vienų du
rų prie kitų. Kiek tų ceremoni
jų, kiek tų formališkumų 
Sakau, būčiau nupirkęs tuos sa
vo bagažus už tuos sumokėtus 
pinigus, kuriuos praleidau be
laukdamas, bej ieškodamas, be
mokėdamas visokius žyminius 
mokesčius, besamdydanias tak- 
sikus (bala žino, kodėl tie baga
žai buvo palikti kaži kur Alek
sote tokioj vietoj, kur negalima 
kitokiu būdu, kaip tik su leng
vuoju automobiliu privažiuoti), 
taipgi įskaitant nakvynes ir 
maistą.

/

Kaune visas sukliuvimas bu
vo Kauno Muitinėje. Kauno 
Muitinė tai yra vienas iš di
džiųjų Kauno mūrų; šioje įs
taigoje ponų valdininkų net 
knibždėte knibžda; daugelis jų 
yra jau su padribusiais pilve
liais, raudonais sprandais, dė
vinti įvairiausias uniformas, di
džiumoj visi išdidūs; pačioje 
įstaigoje turi visus moderniš
kus įtaisus: vokiečių, švedų ir 
angių, kas antra valanda tar
naitės nešioja/jiems prie stalų 
arbatėlę ir kitus gardžius už
kandžius ; taipgi. į įstaigą, prie 
stalų ponams atvežama net ir 
šalta košė — “Ice cream.” Mui
tinėje ponai dirba trumputes 
valandas. Pradeda tada, kada 
jiems pasiseka atsikelti, o ant 
dviejų po pietų visas darbas 
muitinėje griežtai nutraukiama.

Tai, ot, šioje didelėje ir gar
bingoje įstaigoje man teko virš 
keturias dienas Kauno ponams 
ramybę drumsti. Stebėjau jų 
“spartumą” darbe, jų “gabu
mą.” Daugiausiai vienas sau 
ponas knygas varto, o kokie

penki pakabinę nosis stebi, ne
va gelbsti. Visą laiką kaži ko 
tai j ieško ir amžinai savo jieš- 
kinio nesuranda. Ir, ot, šitaip 
bedirbdami, “besiskubindami” 
ima kartais tarp savęs ir gana 
smarkiai susibara; kaip kada 
tenka girdėti tokie susiburzgi- 
mai net už dvejų durų...

Iš karto bandžiau savo reika
lus atlikti pas eilinius tos mui
tinės ponus, bet’ pamačiau, kad 
jiems bcsimuilinant taip “smar
kiai” prie savo darbo, gali pra
eit kitos dvi ar trys savaitės, 
tuomet ėjau su skundu pas vy
riausią tos muitinės viršininką 
ir nuėjęs sukėliau lermą; tas 
veikiausia pagreitino kelioms 
dienoms mano bagažų atsiėmi
mą.

Galų gare gaunu informaci
jas, kad jau bagažai “šiandien” 
bus galima gauti, bet turiu pa
sisamdyti taksiką ir nuvažiuoti 
į tokią ir tokią paštą, pasiimti 
muitininką ir nusivežti į Alek
soto stotį, kuris peržiūrėjęs leis 
išsiimti tuos bagažus. Tačiaus, 
nuėjau pas patį viršininką ir 
vėl pareiškiau, kad aš taksikų 
nesamdysiu aukštiems valdinin
kams vežioti, kurie gauna rie
bias algas — jie patys gali pa
sisamdyti... Tuomet viršinin
kas paskambino kitam ponui, 
kuris turi savo gražų automo
bilį, ir 'pastarasis atvažiavo 
pats į minėtą stotį, tuomet var
gais negalais tik penktoj dienoj 
iš Kauno gavau parsivežti savo 
ba^ažėlius.

Pereitomis dienomis teko va
žinėti apia Marijampolę — pra
leidau tenai keletą dienų. Apie 
kelionę aplink Marijampolę, 
greitai parašysiu kitamlaiške. 
Taipgi apie įvairius kitus savo 
įspūdžius ir patyrimus Lietuvoj 
ir Kaune stengsiuos taip pat 
parašyti tuojaus. .

P. Baranauskas.

Z/ Diplomatiškai
Garsusis politikas , Talei- 

ranas vienose vaišėse buvo 
trijų gražių moterų drau
gystėje ir visoms rodė vie
nodo prielankumo. Viena iš 
jų paklausė: “Sakykit, po
ne Taleirane, kurią iš mūsų 
trijų tamsta gelbėtumei pir
ma, jei mes visos įkristume 
į vandenį?”

—O, gerbiamosios, tai vi
sai negalimas dalykas, nes 
tamstos visos labai gerai 
plaukiate.

Popiežius Pageidauja Tai
kos Konferencijos

Vatikanas. — Popiežius 
kreipėsi į valdžias Anglijos, 
Franci jos, Italijos, Vokieti
jos ir Lenkijos, siūlydamas, 
kad jų atstovai sueitų į tai
kos konferenciją Vatikane.

Dvi Išimtys
Kartą į Italijos teisingu

mo' ministerį kreipėsi vie
nas jaunas vaikinas, kilęs iš 
Venecijos, prašydamas mi
nisterijoj tarnybos.

—O iš kur tamsta esi?— 
paklausė ministeris.

—Iš Venecijos.
—Tai negerai ir vargu 

kas išeis. Pažįstu venecijie- 
čius ir žinau, kad jie netin
ka užimti atsakingas vietas.

—Bet, pone ministeri, 
tamsta klysti, — atsakė 
gudrus jaunuolis, — aš pa
žįstu du venecijiečius, apie 
kuriuos to pasakyti tikrai 
negalima.

—Tikrai? O kas tokie jie 
yra?

—Pirmas esate Tamsta, 
Jūsų Ekscelencija, o antras 
esu aš.

Ministeriui patiko jauno 
venecijiečio gudrumas ir jis 
buvo priimtas tarnybon.

Du ūsuoti vyrai kalbasi' 
bare:

I. Žinai, drauguži, mano 
žentelis, be pasogos, dar pa
siskolino keturius tūkstan
čius litų.

H. Na, o arx grąžino ką 
nors.

I. Kol kas, tik dukterį 
grąžino.

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai

pasirenka tiesioginiai derė
tis su Sovietų Sąjunga poli- 
t i n i a i s ir ekonominiais 
klausimais, be pašalinių 
tarpininkų.

Klausimas
Ar galimas daiktas, kad 

Anglijos laivo Queen Mary 
pastatymas kaštavęs net 25 
milionus dolerių ($25,000,- 
000) ? Aš mačiau taip ra
šant vienam kapitalistų 
laikraštyje.

•S.
Atsakymas \

Mes irgi tiek . težinome, 
kiek jūs. Laivo savininkai, 
Anglijos kapitalistai, giria
si pasauliui, kad Queen Ma
ry kaštavęs dar su viršum 
25 mil. dol. O kiek iš tiesų 
kaštavo, tai tik jie patys te
žino. Kad pusėtinai daug 
kaštavo, tai aišku.
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Jeigu tik diena 
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Korespondentė.

Ljly Rons, Fannie Hurst, 
Mrs. Roosevelt ir eilė kitų žy
mių moterų yra New Yorko 
Greenwich Village Bazaro 
komitete.
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(Tąsa)
atsisėdo sau ramiai viena 
nepaprastą reginį. Nepoil- 

Jie atmušė

Bet ji nėjo, 
dabodama tokji 
gam kiti' lėktuvai prisiartino, 
pirmuosius, apsisuko ir pabėgo.

Tam viskam užsibaigus, ji pamanė ei
sianti į kaimą pažiūrėti, gal kas yra likę 
gyvais. Ji nebuvo prie karo pripratusi. Ka
daise banditai buvo užpuolę jų kaimelį ir 
namus sudeginę.

Taip, dabar viskas tas pasikartojo iš 
naujo. Degimas namų būdavo matomu tan
kiai, bet ne šioks maišymas, sidabrinių 
daiktų aiški kova ore. Ji nesuprato, kas 
tie daiktai yra, kaip jie ore išsilaiko. Ji 
jautė alkį, bet ramiai sėdėjo ir tėmijo.

“Aš mylėčiau pamatyti vieną iš arti,” 
prasitarė ji garsiai. Tuom pat laiku, tarsi 
atsakymas jos minčiai, vienas iš jų staigiai 
šovė žemyn į lauką, kurį tik vakar mažiu
kas vaikinėlis buvo išaręs. Tuomet padangė 
pasidarė tuščia, tik sugadintas lėktuvas ir 

^senutė radosi kartu.
\ Ji atsargiai pakilo nuo žemės. Jos ąfn- 
žiuje jai bijoti nėra ko. Ji gali ir nusitarė 
eiti ir pažiūrėti, kas ten yra. Taip, pasi
ramsčiuodama savo bambuso (bamboo me
dis, iš kurio pypkės yra dirbama) pypke ji 
slinko povaliai skersai lauką. Staiga pasi
rodė du ar trys kaimo šunės, glausdamie
si prie jos savo išgąstyje. Prisiartinus prie 
nukritusio lėktuvo, šunės pradėjo garsiai lo
ti. Ji atmušė juos atgal savaja pypke. “Bū
kit ramūs!” ji šaukė. “Ar dar nebuvo už
tektinai triukšmo skaldyti man ausis?”

Ji palytėjo lėktuvą. “Metalas!” sakė šu
nims. “Abejotina ar sidabrinis.” Ištarpius 
jį, jis mus visus bagotais padarytų.

Ji apėjo aplink jį, apžiūrinėdama atsar
giai jį visą. Kas jį lėkdo? Viskas išrodė ne- 
gyva. Niekas nejuda ir nedaro jokio balso 
viduryje. Atėjus į šoną, kuris buvo užgau
tu, ji pamatė jauną vyrą ten sukniubusį 
savo mažoje sėdynėje, šunės urzgė. Ji dar 
kartą atmušė juos atgal.

“Ar tu esi miręs?” ji įdomavusi rūpestin
gai.

Jaunas vyras truputį sujudėjo nuo jos 
balso, bet neprakalbėjo. Ji dar arčiau pri
siartino, kad rastis gretimai skylės, kurioje 
jis randasi. Iš šono tekėjo kraujas.

“Sužeistas,” ji pratarė, imdama rankos 
riešelį. Jis buvo šiltas, bet bejausmis. Ji 
vėl stebeilino jin. Jis turėjo juodus plau
kus, tamsią odą, taip, kaip ir čhinai, bet 
visgi jis neišrodė tikru chinu.

Jis tur būt yra kur nors iš pietų pusės, 
pamąstė ji sau. Bet svarbiausia, kad jame 
dar radosi gyvybė. “Tu geriau išeikie iš 
ten,” ji pastebėjo. “Aš uždėsiu kokių žolių- 
gyduolių ant tavo šono.”

Jaunasis vyras negarsiai ką tai kalbėjo.
“Ką tu sakai?” ji užklausė. “Aš dar už

tektinai esu tvirta,” ji nusitarė palaukus va
landėlę. Taip, ji pasiekusi jį, paėmusi per 
liemenį, povaliai ištraukė laukan.

Laimei, jis buvo mažas vyrukas ir labai 
lengvas. Jos prilaikomas, jis drebančiai at
sistojo, bet vėl pasviro, tačiau ji visgi su
laikė jį nuo puolimo.

“Dabar, jei tik tu galėtum nueiti iki ma
no namų,” ji tarė. “Bet, pažiūrėsiu, ar dar 
jie ten yra.”

Tada, labai aiškiai jis ką nors pasakė. Ji 
klausėsi, bet negalėjo suprasti nei žodžio. 
Ji stebeilino į jį. “Kas tas?” ^‘i užklausė.

Jis parodė į šunis. Jie urzgė ir nerimavo. 
Dar kartą jis. prakalbėjo ir sukniubo ant 
žemės. Staigiai šunės puolėsi prie jo, bet 
senutei savo rankomis pavyko atmušti juos.

“Atsitraukite!” ji šaukė. “Kas jums įsa
kė užmušti jį?”

Šunims atšokus tolyn, ji užsitempė su
žeistąjį ant savo pečių ir pusiau nešdama, 
pusiau tempdama parvilko jį į sunaikintą 
kaimelį, paguldydama ant kelio, kuomet pa
ti ėjo susirasti savo namus, kartu vesdamosi 
ir šunis.

Namai 
tą vietą, 
vandens
užtvarą ji pati visuomet saugodavo, ir 
bėtina, jog nebuvo nei truputį pažeista, 
krante nesunaikinta.

Sugrįžo atgal pas jaunąjį vyrą. Ją 
do taip, kaip buvo palikusi, nukreiptu
du nuo pakrantės, dejuojantį ir labai iš
balusį. Tada jis atsegė savo sermėgą. Ten 
radosi mažas krepšelis, iš kurio išėmė lau
kan kavalkus audeklo ir bonką. Ir vėl ką 
nors kalbėjo, ir vėl ji nieko negalėjo 
prasti.

Tada jis darė ženklus ir iš jų senutė
prato, jog jis reikalavo vandens. Ji paėmė 
sudužusį puodą, kurių daug buvo išvarta- 
liota ant kelio, nuėjo pakrantėn ir pripylusi 
upės vandens atnešė, kad numazgojus jo 
žaizdą. Sudraskė kavalkus audeklo, pada- 
rydama apraišalus. Jis pilnai žinojo, kaip 
aprengti žaizdą, todėl davė jai ženklus, 
kuriuos ji lengvai sekti galėjo. Be to, per ’ 
visą laiką jis kalbėjo, bet ji nieko nesupra
to. (Bus daugiau)

JOS ATVYKS PULKU

Binghamton, N. Y
PAVYKUSI PRAMOGA
Gegužės 21-mą dieną AL- 

DLD 20 kuopos Moterų. Sky
rius turėjo surengęs teatrą ir 
vakarieniukę. Lošėjais buvo 
draugai serantoniečiai, kurie 
suvaidino komediją “Aš Nu
miriau,” ir triologą “Koks 
Tėvas, Toks ir Vaikas.” Loši
me dalyvavo šie draugai: Šle
kaitis, Klevinskas, Valukienė, 
Medelis, Indrulis, V. Valukas, 
Z. Valukas ir Geležauskaitė- 
Perednienė. Po lošimo V. ir 
Z. Valukai gražiai padainavo, 
o drg. Vanagaitė akompana
vo. Kaip lošėjai, taip ir dai
nininkai mūsų publiką - paten
kino. O. Moterų Skyrius taria 
jiems -širdingą ačiū už tokį 
jųjų gražų patarnavimą. Ir 
mano ateityje vėl turėti kokią 
pramogėlę su draugais seran- 
toniečiais. Taipgi priklauso 
didelis ačiū ir tiems draugams 
serantoniečiams, kurie dalyva
vo kaipo svečiai, o jųjų bu
vo graži grupelė. Po lošimo 
buvo vakarieniukė ir šokiai. 
Šokiams griežė dd. Jonas Iva
nauskas ir Povilas Grinius, 
kurie patarnavo visai veltui. 
Ačiū jums, draugučiai.

Moterų Skyriaus, narės, dd. 
O. Mikolojūnienė, E. Mas- 
lauskienė, E. Strakalienė, A. 
Žemaitienė, M. žvirblienė, K. 
Kasmauskienė, M. Sadonienė, 
A. Maldaikienė, O. 
ir J. Navalinskienė 
šiai darbavosi šios 
pasekmingumui. Ir 
gelbėjo dd. Onytė ir Povilas 
Mikolojūnai. Jiems Moterų 
Skyrius taria didelį ačiū. Taip
gi Moterų Skyrius taria šir
dingą ačiū ir tiems draugams- 
draugėms, kurie prisidėjo su 
bent kokiu darbeliu šiame pa
rengime. O visai publikai di
delis ačiū už skaitlingą atsi
lankymą ir gražią paramą.

Rengėjos numato, kad nuo 
šio parengimo liks kiek ir pel
no. Tas reiškia, kad vetera
nai, kovojusieji Ispanijos lau
kuose už pasaulinę demokra
tiją, gaus kelius 
rainos.

ALDLD 
j Moterų

Tragiškai Žuvo Sovietų Sąjungos 
Didvyrė Paulina Osipenko

SO. BOSTON, MASS

Saulėtoj Kali 
fornijoj

(Brooklynietės Laiško
Jau antra savaitė (laiškas 

rašytas gegužės 24-tą), kaip 
pasiekiau San Francisco ir jau 
pradedu bisk|į priprasti prie 
oro aplinkybių. Pirmas kelias 
dienas negalėjau nieko veikti, 
jaučiausia labai pavargusi, ir 
oras buvo man neprielankus— 
vėjas ir miglos (o mes Kali
forniją vis vien vadiname 
“saulėta.”—Red.). Nors kam
bariuose ir yrą šiluYna, bet 
man nedaro daug gero^ ka
dangi kiti namiškiai atidaro 
langus. Jiems per šilta, o man 
per šalta. Ar ne juokinga?

Čia kambariai yra šildomi 
per apskritus metus nuo 4 po 
pietų iki 10 iš ryto. Tarpe 10 
ryto ir 4 po pietų yra šilta. 
Lauke medžiai ir gėlės žydi, 
visur gražu, o žmonės su kai
liniais apsivilkę vaikšto.

Niekur neteko matyti taip 
įvairiais apsirengusias mote
ris, kaip čia-, čia matysi su 
kailiniais ir baltais čeverykais 
ir kepure. Greta matysi kitas 
su žieminiu žiponu ir trum
pomis pančiakaitėmis, žodžiu, 
čia nešioja viską vienu sykiu 
—žieminius ir vasarinius. Tik 
su plonom suknelėm visai ma
žai galima nešioti.

Gegužės 12-tą d., įvykus
ore katastrofai, eidama in
struktoriaus pareigas, tragiš
kai žuvo garsiausia pasaulyj 
moteris lakūnė Paulina Osi
penko. Su Paulina kartu žu
vo irgi skaistus didvyris Ana
tolijus Serov. Liūdi visa So
vietų liaudis, liūdi viso pasau
lio pažangioji žmonijos dalis 
pirm laiko žuvusių skaisčių 
didvyrių.

Paulinos Osipenkos biogra
fija yra surišta su vystymusi 
Sovietų Sąjungos aviacijos, su 
jos dideliais laimėjimais. 
Draugė Paulina turėjo dide
liu^ revoliucinius užsitarnavi- 
mus ir didelį -autoritetą tarpe 
plačiųjų masių Sovietų Sąjun
goje.

Jos biografija — tai istori
ja ukrainietės valstietės mer
gaitės, kurią" socialistinė revo
liucija Iškėlė iki didvyrės So
vietų Sąjungoj.

Draugė Paulina Osipenko 
gimė 1907 m., mažam Ukrai
nos kaime. Biednų tėvų mer
gaitei, jai prisiėjo lankyt mo
kyklą tik du metu, o vėliau 
tarnavo pas buožes. Įvykus 
socialistinei revoliucijai, Pau
lina, būdama Komsomolo (jau 
nų komunistų) organizacijos 
nare, kartu su tėvais atėjo |i 
kolektyvą. Už jos puikų dar
bą kolektyve, ji' išrinkta į 
miesto sovietą, o vėliau ko
lektyvas siunčia Pauliną į mo
kyklą, kad būtų - kolektyvo 
Paukštis veclėja. 'Tačiau d. 
Paulina trokšta būti karine pi- 
lote-komandierium. Ji įstoja į 
Raudonosios Armijos kursus 
ir ten atsargiai mokinasi apie 
orlaivių sudėtį, pažint maši
nų kaprizus. Ji išsirinko sau 
profesiją būti karine pilote.

Skraidyt?—ne, tik skraidyt 
—tai permaža Paulinai! Skraii 
dyt puikiai, aukščiausiai, to
liausiai ir greičiausiai už vi- 

e—ve ko- 
d. Pauli-

navo Paulinos Osipenkos 
bą ir jauną lakūnę padabino 
trimis ordenais, suteikė Sovie
tų Sąjungos Didvyrės vardą. 
Tačiau ji pasiliko tokia pat 
maloni, paprasta, visai nesidi- 
džiavo, o .tik sau pastatė di
desnį reikalavimą mokytis ir 
mokytis, kad savo gimtinei 
šaliai galėtų tinkamiau atsi
teisti.

Paulina mokėjo mokytis, 
mokslą suprasti ir ji neapsa
komai mokslą mylėjo. Ji taip 
pat mylėjo dailę, sportą; su
rado laiko lankyt teatrus, ju
damus paveikslus, cirkus. Ji 
buvo aukštai kultūriška mote
ris.

Paulina, apart savo nuola
tinio instruktoriaus darbo, mo
kino šimtus pilotų būti ore 
naikintojais. Ji perdavė dide
lį savo žinojimą jauniem pilo
tam. Ji daug domės kreipė į 
moterų lavinimą: lankėsi po 
didelius fabrikus, sakė pra
kalbas, turėjo įvairius ratelius 
ir mokino parti j bs istorijos. Ji 
neapsakomai mylėjo mokinius 
pionierius ir tankiai su jais 
laiką praleisdavo, aiškindama 
jiems įvairius klausimus.

Drg. Paulina buvo griežta 
komunistė. Partija ir jos rei
kalai Paulinai buvo viskas. Ji 
baisiai nekentė Sovietų Sąjun
gos priešų ir be pasigailėjimo 
prieš juos kovojo. Sovietų Są
jungos gyventojai niekad ne
pamirš d. Paulinos* Osipenkos. 
Ji yra pavyzdis jaunajai gent
ie art ei. x

J. Bondžinskaite.

Keli Žodžiai iš LLD Moterų 
Susirinkimo Gegužės 18

Į susirinkimą draugių 
silankė pusėtinai. Buvo 
viešnių, iš kurių gavom 
na naują narę. Išduotas 
portas iš atsibuvusio parengi
mo — “penny sale.” Pelno 
liko $6.33.

Apvaikščiojimui Moti n ų 
Dienos parengimas pavyko. 
Publikos atsilankė pusėtinai. 
Taipgi buvo gera programa, 
kurią išpildė draugai Audic
kas ir I. Kubiliūnas. Draugei 
II. Žukauskaitei akompanuo
jant pianu, d. Audickas su
dainavo keletą liaudies daine
lių, iš kuriu viena buvo skir- 
ta pagerbimui motinų. O d. 
I. Kibiliūnas, kaip ir visuo
met, prijuokino publiką savo 
komiškomis dainomis.

Nors vietiniai veikėjai ar 
dainininkai niekuomet nėra 
taip |isvarbinami, kaip iš to
liau atvykusieji, bet I. Kubiliū
nas su savo dainomis pas mus 
visuomet yra naujas svečias. 
Kada tik paklausysi, jis vi
suomet išeina su nauja daina. 
Čia jis (dainoje) gatvę šluo
ja, tai vėl iškėlęs kumštį gru
miasi darbininkų kovose už 
būvį; čia gražuolę myluoja 
arba mažytį liūliuoja; žodžiu, 
jis savo dainas nevien dai
nuoja, bet tuom pačiu sykiu 
jis jose ir gyvena. Todėl jis 
mūsų publikai visuomet yra 
laukiamas svečias.

Pelno iš Motinų Dienos pa
rengimo liko'

Išlaikymui 
rio aukavom

“Laisvės”

či.
at-
ir

vie-
ra-

$12.70. 
kliubo kamba- 
$3.25.
piknikui, kuris

įvyks 4 d. liepos, Maynarde, 
nutarėm prirengt pietų beskę 
ir išleisti piknike.

Draugiškas Išvažiavimas

Nutarėm surengti draugišką 
išvažiavimą 
18 d.; pas 
91 Gardner 
ry, Mass.
kviest moteris iš tarptautinio 
moterų kliubo artimesniam su
sipažinimui.
bus 
bus 
žus.

sas moteris pasaulyj 
kį tikslą prieš save 
na turėjo.
\ Paulina sumušė 
ankštumo rekordą, 
kordai puo 'baltųjų
dųjų jūrų, o vėliau rekordai į 
Tolimus Rytuš nustebino pa-, 
šaulį. Komunistų Partija, ša
lis, visos masės aukštai įkai- — ■ 1 ■ i   I—»wl ■ u yi - ■ i -l ~

Gegužės 21-mą biskį dau
giau apsipažihau su Golden 
Gate parku. Yra įrengta vi
sokių, sportų, žaislų, muzėjų. 
Dailės Muzėjus yra labai gra
žiai įrengtas; jame randasi 
daug WPA piešinių, 
susidedantis iš apie 60 
kų„ grajina parke.

Lietuvių dar neteko
neįsidrąsinau toli nuo 
eiti ir važiuoti, bet, 
paimsiu drąsos jieš-

M. Paukštienė.

Newyorkietes apdovanojo žymiąją chinietę, ponią 
Chiang Kai-Shek, vyriausio karo vado, žmoną. Vaiz
delyje matome jauną amerikietę prisegant jai me
dalį, kurį atsiuntė New Yorko Miesto Moterų Kliu- 
bų Federacija atžymėjimui jos drąsos ir vadovybės 
Chinijai kritišku laikotarpiu. Ji labiausia už viską 
norėtų matyt nuo užpuolikės Japonijos apgintą Chi- 
niją, o tame ir mes galime jai padėti nepirkdamos 
nieko, kas gaminta Japonijoj, ypatingai šilkų, ku

riais Japonija pelno Amerikoj milionus 
dolerių tęsimui karo.

Chicagiečjų lietuvių dienraščio “Vii 
Moterų Skyriuje mirgėte mirga žinelės a 
mūsų sesių vakariečių rengimąsi 
Seimui. Chicagoj ir Detroite įvykusios tų 
apylinkių konferencijos jau svarstė Se 
reikalus. Wisconsine šaukia konferenciją.

Julij Skeberdytė, Vidurvakarinių Valst 
Lietuvių Moterų Sąryšio sekretorė, rašj 
ma apie Sąryšio veiklą, pažymi, kaip josi 
giasi vykt Seiman. Jau išrinko transportą* 
jos komitetą, kuris rūpinsis bendru dele 
čių pasiuntimu. Jin (Įeina Keturakienė, 
nikienė, Skeberdytė. .Matosi, galim lau’ 
didelio būrio vakariečių.

Tai ne vienatinė jų rūpestis. Sąryšis 
žiūri, kad vyktų moterų darbas visose 
nois, Indiana, Wisconsin, Michigan ir Ohic 
valstijose. Jos siunčia Į kolonijas atstoves 
ragina laiškais. Darbuojasi prieš ateivi 
persekiot bilius, ir už naudingus bilius, 
kad Wagner Aktas. Jų įstatymdavystės 
mitetas seka valstijos seimelio ir šalies 
greso veiklą ir apie tai informuoja 
zacijas.

Sąryšis duoda puikią vadovybę 
veiklai vidurvakariuose.

mo

Prietaringos Moterą 
Lietuvoj ir Čia ;

Teko susidurt su keletą nuotikių, 
savaime stato klausimą: Ar katalikybės- 
kytojai lietuviuose kelia civilizaciją, ar 
gia ją ? Štai pabrėžiu ir faktų :

Begyvenant Lietuvoj, kartą patekau 
vivnos moters namą, Alytaus apskrityje 
maždaug 53 metų amžiaus. Kada užėjau 
kambarį, ji tuo tarpu šukavo plaukus. Be 
šukuodama, vis iš šukų išiminėjo nusli 
sius plaukus ir dėjo į didoką maišiuką, 
noma, tas mane užintrigavo, ir neatidė 
dama paklausiau, ką ji čia veikianti.

—štai,—sako,—vaikeli! čia, į tą 
šiuką, dedu visus plaukus, kurie beš 
jant nukrinta, ir nagus nusikarpius nuo 
jų ir rankų, viską sudedu į vieną 
Kaip Dievas atvarys pasiimti, tai 
maišą ir nunešiu jam, nes mūsų 
labai barasi už plaukų ir nagų 
(gražinimą).

‘ “Kad Žemė Nešiotų”
Antras įspūdis, gautas Žemaitijoj, 

ragės apskrityje, parodė, kad ne geri 
su vyrais.

Važiuojant lauku, prie kelio stovi 
žius. žmogus po juo dešimt kartų 
sau į krūtinę su kūloku, net dreba mu! 
masis, ir pasilenkęs pabučiuoja žemę 
stojom važiavę, paklausėm pas maldini]

—Kogi prašai taip melsdamas? 
jis atsako:

—Buvau Tauragės miestelyj ir pas 
krautuvininką suderėjau gražius, rau 
kailinukus. Dabar prašau Dievo, ka 
jis kitam kam neparduotų tų 
nes aš dabar nupirkti negalėjau, 
neturėjau.

Toliau klausiam:
— O kam žemę bučiuoji?
—Na, kad nešiotų, kad nej] 

mums sakyta, kad kokį grieką padar 
šyenta žemė negali nešioti.

“Alijošius Važiuoja”
Su trečiu faktu susidūrėm toj pačioj s 

linkėj. Užeina smarkus lietus su žaibais 
perkūnais, užbėgom į vieną prie kelio 
stovintį namą. Jauna moteriškė vaik 
kambarį, žegnojasi, kambarį rūko vis 
mis žolėmis, kad perkūnas netrenktų, 
aiškina mums:—Dievas barasi, kad žm< 
negeri, neklauso kunigų, bažnyčios.

Paklausėm pas ją:
—O kas yra žaibas su griausmu 

jis atsiranda?
—Alijošius su ratais važiuoja per 

gų—<ir griausmas. O žaibas, tai Dievg 
nį meta ant žmonių.

Taigi, tokioj padėtyj tebėra apšvieta 1 
nigų mokinamam Lietuvos kaime. Dėj 
mis dienomis užtikau ir Amerikoje 
moterų. Ir kaip gali žmonės dar tik 
kiem dalykam ir mokytojam?

Naujokė,

Ona’s Beauty Salon
The Very Latest 
in Hair Cutting 

and Styling
Zotos Machineless 

Oil Permanent
Waves, and other 

Methods.
Specializing in all branches 

of Beauty Culture 
under 

ONA 
117-09 

R.K.O.

supervision of
WALLACE 
Hillside Ave.
Theatre RUe

RICHMOND HILL; N. Y. 
Telephone Virginia 7-9767 

Hours: from 9:S0 a. m. to • p.
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AUŠRA VAKARUOSE
(Bruožai iš Francijos Revoliucijos)

®------------------------------------------ Valstiečio Sūnus ----------------------------------------0
(VI—1—39) (6)

(Tąsa)
“Nuo kurio laiko čionai labai platina

si dainelė,-‘-rašė laikraštis,—apie vieną 
‘burbonkaitę.’ Dainelė labai platinasi, 
nepaisant, kad jos žodžiai negražūs ir 
gaida paprasta, ją dainuoja visuose 
Francijos kampuose. Kur tik neisi, visur 
girdėsi gatvinę dainelę apie ‘burbon- 
ką’... Žmonės tvirtina, kad tie juokingi 
kupletai nukreipti prieš vieną jauną 
ypatą, kuri iškilo iš visuomenės padug
nių ir pradėjo svarbią rolę vaidinti ka
rališkame name.”

Sekamoj laidoj vėl laikraštis rašė:
“Dainelė apie ‘Burbonką’ dainuojama 

visoj Franci jo j, karaliaus dvaro pletki- 
ninkai spėja jos žodžių turinyj aiškų 
nurodymą į vieną ypatą, kuri nepaisant 
savo žemos kilmės ir praeity ištvirkusio 
gyvenimo, pagarsėjo ir priverčia visą 
šalį ir karaliaus giminę kalbėti apie ją.”

Karaliaus giminė pradėjo tikrą vainą, 
kad grafienė Diu Barry nebūtų įleista 
į karališkos giminės pokilius, kad ji ne
būtų perstatyta. Perstatymas karališkai 
giminei reiškė, kad ji įgauna lygias tei
ses, kaip ir kiti tos giminės nariai.

Karalius Liudvikas apgyvendino Diu 
Barry Pompadour palociuje. Jis surado 
kokius tai popierius, pagal kuriuos Diu 
Barry jau “buvo” duktė ne paprastos tar
naitės. Jis apsupo ją didžiausiais puošnu
mais, surado jai kokią tai turtingą po
nią, kuri sutiko prisiimti Janiną Diu 
Barry, kaipo savo krikšto dukterį. Atli
ko nemažai ir kitų žygių, kad tik suma
žinus opoziciją iš savo dukterų ir kitų 
narių pusės.

Bet Diu Barry’ei jau atsibodo laukti 
perstatymo. Ji kartą puolė karaliui po 
kojomis, verkė, sakė, kad tiek daug per
nešė skriaudų iš karališkos giminės ir 
dabar prašo vieno iš dviejų: arba ją

perstatyti karališkai giminei, suteikti 
jai visas teises, arba leisti pasitraukti iš 
jo palociaus.

Karalius tuoj aus įvykino Diu Barry 
pirmą pageidavimą. Kaip tik sugrįžo iš 
medžioklės, jis suruošė balių ir ten buvo 
Diu Barry perstatyta jo giminei. Prin
ceses širdyse nepakęsdamos, bet forma
liai gražiai ją pasitiko. Diu Barry pozi
cija sutvirtėjo. Ji jautėsi lygiomis su 
karaliaus dukterimis. Adelaida buvo iš
kraustyta iš didelių palocių, o palociai 
pavesti Janinai Diu Barry. Ji jautėsi 
pergalėtoja. Jos buvo viršus.

Vienok istorikai sako, kad Diu Barry, 
ar tai iš gudrumo ar kitų priežasčių ne
buvo žiauri, neigi saumylė. Gal būti vis 
vien dar atsimindavo vargingą savo ir 
savo motinos pirmesnį gyvenimą.

Karališka giminė tik formaliai ją pri
ėmė į savo tarpą, bet kova nesibaigė. 
Intrigos, pletkai, suokalbiai ėjo savo ke
liu. Le Šeuzelis, tas gabus Francijos po
litikas, buvo atstatytas nuo valdžios ir į 
24 valandas ištremtas. San Orleans vys
kupas išvytas, kuris pirma buvo prie ka- 
raliaus.

Diu Barry į jo vietą norėjo paskirti 
vyskupą De Rouclerį, gražų, jauną vyrą, 
bet karalius pasibijojo jo ir Diu Barry 
artumo. Karaliaus dukterys surado prieš 
Diu Barry gerą priešininkę, tai jauną, 
gražią princesą De Lambal ir sumanė ją 
apvesdinti su senu karalium. Diu Barry 
pasijuto, kad susiūbavo žemė po jos ko
jomis. Ji staigiai užklausė karaliaus:

—Ar jūs norite apsivesti su princesą 
De Lambal?

—Ir kodėl ne,—atsakė senis,—juk aš 
galėčiau blogiau padaryti su jumis ap- 
sivedant.

, (Tąsa bus)

Hartford, Conn.
Biskis Žinučių • iš Ūkėsų Kliu- 

bo Pastoges
Gegužes 19 d. Kliubas tu

rėjo menesinj susirinkimą. 
Narių dalyvavo neperdau- 
giausia, bet visi laikėsi tvar
kingai.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
Kliubas puikiai bujoja finan
sais ir nariais, šiame susirin-. 
kime prisirašė trys nauji na
riai, o keturi padavė aplika
cijas ateinančiam susirinki
mui. Daugiausia .rašosi jau
nuoliai. žinoma, juos tą da
ryti pastūmėjo statymas nuo
savos svetainės, kuria jie dau
giausia galės džiaugtis. Sve
tainės statymo komisija rapor
tavo, kad paskola nesunku 
gauti, tik ne visi iš komisi
jos tame darbuojasi. Bet vis 
tiek likosi priduota iždininkui 
suvirš $300 vieno mėnesio dar
buotės.

Buvo įnešimas, kad būtų 
paaukota iš iždo sušelpimui 
pabėgusių klaipėdiečių. Po 
įvairių išsireiškimų klausimas 
atidėtas sekančiam susirinki
mui. Galima pilnai tikėtis, 
kad šį prakilnų sumanymą 
kliubiečiai užtvirtins, paskir
dami iš iždo sulig savo išga
lės. 

I 

—o—
Gegužės 28 d. Lietuvių Pi

liečių Kliubas turėjo metinį 
pikniką Draugijų Sąryšio dar
že. Publikos buvo labai gra
žios ir visi leido laiką links
mai. Jaunuoliai ir kaikurie 
užaugesni linksminos prie F. 
Pikeno Radio Orkestros. Ga
lima sakyti, kad piknikas pil
nai nusisekė. Nors buvo atsi- 
baladojęs griaustinis su lie
tum apie 5 vai. vakare, bet 
pamatęs, kad publika jo. nesi
bijo, tuojaus ir vėl nusibala; 
dojo savo keliais!

Girdėjau, kad draugė O. 
Visockienė nemažai pardavė

įžangos tikietų “Laisvės” nau
dai rengiamam piknikui, ku
ris atsibus liepos 4 d., May
nard, Mass. Mat, prie tų pa
čių tikietų yra pasiirta $200 
dovanų. Bus net 26 laimėji
mai, didžiausias $50. Kurie 
jau pabaigėt pardavinėti se
rijas, rašykite į “Laisvę,” jie 
prisius daugiau.‘ Nemunas.

Wilkes Barre, Pa.
LLD 12 Apskričio Piknikas 

Pavyko
Gegužės 30 dieną LLD 12 

Apskritis surengė (pirmą šio 
pavasario pikniką, kuris ap
skričiui davė vidutiniai ir pel
no. žmonių nebuvo daugiau
sia, bet visi buvo geri pikni
ko rėmėjai.

žmonių buvo iš apielinkės 
miestelių, kaip tai, Nanticoke, 
Plymouth, Kingston, Wil
kes-Barre, Inkerman, Pittston, 
Scranton. Buvo svečių ir iš to
liau, su kuriais neteko susi
pažinti.

Apie 5-tą valandą draugas 
R. Mizara pasakė labai tin
kamą prakalbėlę, kuri Nusirin
kusiems labai patiko. šiam 
pirmam piknikui ir oras labai 
puikus buvo.

Reikia priminti, kad apskrį 
čio valdyba turėjo labai pui
kių darbininkų sau į pagelbą, 
kurie labai puikiai darbavosi, 
kaip tai, V..Saudargas, P. Ta
mošiūnas, M. Kalauskas. Buvo 
ir kitų, kurie prisidėjo su vie
nokiu ar kitokiu darbu. Vi
siems didelis ačiū. Taipgi vi
si apskričio valdybos nariai 
buvo ir per dieną sunkiai dir
bo.

Buvo leidžiama išlaimėjimui 
$5, kuriuos laimėjo M. Petrai
tis. Tikieto No. 112.

Suvažiavę piknike smagiai 
laiką praleido' ir tuom pačiu 
sykiu parėmė apskritį finansi
niai, kas buvo labai reikalin
ga. Buvęs.

Vasarinis Išpardavimas
pas

Henry Narins & Sons
Vyram, Jauniem Vyram ir Vaikam Siūtai, taipgi vien 

tik kelnes parduodam nužemintom kainom, kad 
padaryti vietos mūsų rudeniniam drabužiam.

Vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtai vėliausių madų bei modelių ir visokių 
Dydžių, pritaikyti taip, kad tinka kai prigyja kiekvienam . . .

Pirmiau Apkainuoti Siūtai $24.50, dabar $18.50
” ” ” $21.50, dabar $16.50
” ” ” ; $19.50, dabar $14.50

Mūsų Vaikų Departmente ant visų siūtų, {vokuojant mėlynus (blue 
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 

nuolaidą 30 nuošimčių.

Vasarinės Sportiškos Kelnes vertės $2.50
Specialiai apkainuotos taip žemai, kaip $1.65

Dabar laikas užpildyti Jūsų vasarinius reikalingumus, 
ypatingai šiomis žemomis kainomis. '

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND ST. Kampas Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889
Galite naudotis mūsų 10 Išmokėjimo Planu, jei jūs to pageidaujate.

DR. MAXWELL MILLMAN
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NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EG^AMINACUAI TUOJAUS.

EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

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.
/

»

NEW YORKO PASAULINĖJ PARODOJ
Elektrikinis Ungurys

________________

New Yorko Pasaulinėj Pa
rodoj turi įruošus pavilioną ir 
New Yorko Zoologinė Draugi
ja. Jame išstatyta batisfera 
(bathysphere) —- globuso pa
vidalo plieninis kambarys nė
rimui jūrų gelmėsna ir tyri
mui tenaitinės gyvūnijos; yra 
keletas sausžemio gyvūnų-re- 
tenybių, jų tarpe didžiulė pan
da; ir demonstruojama elek
trikinis ungurys.

Tikrai įdomus tas ungurys. 
Tai ne dirbtinis, bet gyvas, 
turįs tam tikrus organus, ku
riais sukuopia elektros ir ją 
naudoja gynimuisi arba puoli
mui ant mažesnių vandeninių 
gyvių, gaudomų maistui.

Šios rūšies ungurių randa
ma Pietinėj Amerikoj, Ama
zone baseinės upėse.

Pavilione ungurys laikomas 
tam tikram stikliniam lovyj. 
Demonstravimui ungurio elek
tros, šalimai įrengtas pusėti
nai sudėtingas aparatas. 
Sienoj įsodintas peršviečiamos 
medžiagos Pietinės Amerikos 
žemlapis; užpakalyj tos sri
ties, kur randama elektriki- 
nių ungurių, yra įtaisyta lem
putė. Ant kitos sienos eilė lem
pučių. Ant lentynos varpelis 
ir radio priimtuvas. Viršuj un
gurio lovio tiltukas su žais
liniu elektra varomu trauki- 
nkiku. Visi šie prietaisai vie
lomis sujungti su “switchboar- 
du” ant sienos. Nuo čia eina 
dvi vielos — pozityvei ir ne
gatyve! elektros sriovėms — į 

/ vandenį lovyj, kur randasi un
gurys.

Ungurį demonstruojąs jau
nas vaikinas užsimauna ilgas 
ro bines pirštines ir įmerkęs 
vandenin rankas jį jau
dina. Kai ungurys supyksta, 
tai jis uželektrizuoja lovyj 
vandenį, o elektros sriovės 
pereina į vieną tų prietaisų, 
kuri būna “switch’ium” su lo

viu sujungta. Užsidega lem
putė už žemlapio ir nušvie
čia tą Amazono sritį, kur ran
dasi to ungurio tėvynė. Su
jungus su traukiniuku, šia
me užsižiebia šviesos ir jis pra
deda važinėt nuo vienos pu
sės tilto į kitą. Jei prijungia 
eilę lempučių,— jos užsidega 
ar bent ima blyksčiot. Prijun
gia varpelį—pradeda skam
bint. Bet labiausiai žmonės 
stebisi, kai prijungia radio 
priimtuvą -— ir šis veikia 
taip stipriai, kaip ir su miesta- 
va elektra.

Sakoma, kad šis ungurys 
išvysto elektros jėgos iki 
550 voltų — pakankamai 
stiprios, kad galėtų silpnos šir
dies žmogų' mirtinai užtrenki. 
Tai todėl nei ungurio nei jo 
yendens paliest su gryna ran
ka demonstruotojas nedrįsta.

Bet kaip visi gyviai prie 
visko pripranta, taip ir šis un
gurys apsipranta su nuolati
niu erzinimu jo: pasidaro 
rambus irJcąi kada būna labai 
sunku jį įprasyt, kad parody
tų, ką jis gali. Gali jį čiupi- 
nėt, kilnot, lankstyt ir gero
kai spaudyt, ,o jis—nei žybt. 
Kartą šiuos žodžius rašančiam 
teko tėmyt to ungurio užsi
spyrimą. Demonstruojančiam 
vaikinui reikėjo vargt arti de? 
šimties minučių pakol ungurį 
įpykino, iki visi . prietaisai 
viens po kitam pradėjo veikt 
“visais garais.”

Sekantis rašinėlis bus apie 
batisferą. K—d—s.

JERUZOLĖS ŽYDAI ŠAU
DO ARABŲ BUSUS

Jeruzalę. — Žydai čia ap
šaudė du arabų auto-busus 
ir sužeidė du jų keleivius. 
Arabai tada akmenimis 
bombardavo žydų busūs ir 
sužeidė tris jų keleivius.

Kainos nuo $127 00(, 
$9.50 už jūsų senų šaldytuvų 

Tik $3.50 per mėnesį
Radijus taiso Lietuviai žinovai tokių Patarnavimų.
Telefonuokite mums dabar, o riiūsų Lietuvis Par
davimų -Vedėjas atsilankys pas jus su automobiliu 
ir nuveš jus į mūsų parodos kambarius.

Tel. EVergreen 7-1878

New City Department Store
Radio ir Elektriniai Prietaisai

an- 373 Grand Street Brooklyn, N. Y.

MATYKITE
s«Wo iki 48 7varu^X 
Per 24 valandai £ {C± 
daug kitu ypatybių, ku. 
lios padaro ŠĮ G.p

Hauaiu pirkiniu JfĮHU 
ffy veninio!” ų

Lengvi Mėnesiniai
ISmokesčfai

dėlių.
dėlis.

■Firr
...

-CSV-*.-.

Grožė ir Barmenas”

su PASIRENKAMOMIS 
ORO SĄLYGOMIS

Žiūrėkite, kaip daug daugiau G-E Šaldy
tuvo jūs dabar gaunate už mažiau pini

gų, negu bet kada pirmiau

Sužinokite

sandėlis Salėta“ ««► 
limo. /

2 iemaAuWto Drėgnumo Sa

3 Aukštas Dr6gnum!:tū- 
Vidutinės Temperatu 
ros Sandėliu.

4. Saugumo Ruožo

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

HABERBUSCH & SCHIELE’S
, Sphinx Stout and Extra Ales

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
, juma patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėse ir 10 uncijų bonkutėse

■ West Haven Beers & Ales, Inc.
AGENT FOR: . „T ,,

Hensier ) Beer 98 North 7th Street
R. & H. r Ales i Brooklyn, N. Y.
Wehle ) Porter

Telephone EV. 7-5471

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODU • • •
Lietuvių Įstaiga prie w i n ej"
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar' • ♦

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

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

B į Z** Fairview Restaurant
■ ift I 110-62 Corona Ave.
■ y CORONA, L. L, N. Y.

—UHBLJLJLEflBBSjLSfiiite* Telephone*. Havemeyer 9-9115
T RIP L £-T H RI F T REFRIGERATORS



DAISX1

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

PARAMOUNT CABARET

mi

FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Tel. Evergreen 4-9508

VARPO KEPTUVE
.> -

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

Lietuviai Malioriai ir Dailydės

(IŠTYRIMAS VELTUI)

Telefonas Foxcroft 9-6901

nuo

Tuojau šaukite EV.

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

negu kad ice-box’is kainuoja per mėnesi 
PROGA! TAI yra ribotam laikui.

NOTARY 
PUBLIC

Vokiečių Lapeliai prieš 
Romos-Berlyno “Ašį”

Telephone
STagg 2-5043

DIRMAVONĖM 
SUŽIEDOTUVĖM 

IR VEDYBOM

$1.00
6.50 
2.00

Vokietijos žmones ne
karo prieš Franci ją ir 
vokiečiai tai ne Hitle-

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

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

ftl 12 I

Tel.
Ev. 4-8041

VALGIAI IR
GĖRIMAI

Mūsų inžinieriai išmieruoš jūsų namus ir įdės tinkamu 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sisteįną. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

NEW BRITAIN, CONN.
ALDLD 27-tos kuopos Choro Or

ganizavimo Komitetas rengia prakal-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. 1

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street

Atdara iki 2-rai vai. ryto, Įžanga veltui.—No Cover Charge.

KLAUSKITE MUSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, malta vojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo

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

NEDELIQMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

Aido Choro pirmos pamokos 
atsibuvo gegužės 31 d. Mo
kytojauja ir vėl draugė J. 
Karsokienė. Choristai visi 
džiaugiasi, kuomet d. Karso
kienė jau pasveiko ir vėl su
grįžo chorą mokinti. Čia li
kos išrinkta choro organizato
re d. H. Gurskienė, organiza
torės pagelbininke M. Sukac
kienė. Dainų ir muzikos komi- 
sijon įėjo A. Pačiesiūtė, D. Lu- 
kienė ir J. Sabaliauskas.

Pamokas nusitarta laikyti 
seredos vakarais, 29 Endicott 
St. Visi choristai ir choristės 
įsitėmykite. J. M. L.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York

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

Telefonas EVergreen 7-1661

rašytojui J. 
daug naujo 

Lietuvą pasakys, 
susirinkim į šias 
Prakalbos įvyks 
vakare, birželio 
vai., 29 Endicott 
Svetainėj.

Kadangi d. sekretorius 
Norvaiša užimtas kitos drau
gijos reikalais, negalėjo da- 
lyvaut susirinkime, tai d. V. 
Jančius buvo jo vietoj šiame 
susirinkime. Labai smagu, kai 
draugai padeda vieni kitiem 
veikime.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patąrnayiinas^ljus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese /Dake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialia! greitai pristato, 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainai

KRAUJO, ODOS, IR NERVU LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
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.

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Splnduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI 
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

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

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Lankydainies į svečius 
iš Pennsylvanijos į New 
Yorką arba iš New 
Yorko i Pennsylvaniją 

užeikite.

Rožančiai ir Kryželiai 
Deimantiniai žiedai 
Laikrodėliai

473 Grand St. Brooklyi
Prie R. K. O. Republic Teatro

bas, kųrkalbės Juozas Jurginis, sve
čias tik atvykęs iš Lietuvos. Jurgi
nis yra žymus rašytojas ir jo kal
ba bus tikrai įdomi. Jis kalbės te
moje: ‘‘Lietuvos Kultūriniai Atsie- 
kimai.” Prakalbos įvyks birželio 
(June) 7-tą, 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Svetainėj, 354 Park St. Ateiki
te visi išgirst šį svečią iš Lietuvos. 

(130-132)

Berlin. — čia plačiai pa- 
sk leis ta lapeliai, kurie 
smerkia karinę Hitlerio Są
junga su Mussoliniu. Lape
liai sako, jog ši sąjunga 
yra taikoma karui prieš 
Franci ją. Šaukia darbinin
kus kaip galint lėčiau dirbt 
ginklų ir amunicijos fabri
kuose Vokietijoj, pareiškia, 
kad 
nori 
kad 
ris.

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

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

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

trečiadienį, birželio 7 d., 8 v. v., 408 
Court St. Nariai prašomi dalyvauti, 
taipgi kviečiame ir ne narius ateiti 
į susjrinkimą. Yra pareiga visų dar
bininkų priklausyti prie LDP Kliu
bo, mokestis tiktai 25c į mėnesį. — 
Kliubo Narys. (131-132)

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

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

priežasties slbgos—šalčio

Gegužės 28 d. pasimirė 
Joseph Svistak. Ligos prie
žastis — ankštas kraujo spau
dimas. J. S. susirgo trečiadie
nį, gegužės 24 d., kaipo šal
čiu. Bandė kovoti su liga, 
atsisakydamas nuo daktarų, 
bet galų gale liga jį taip su
ėmė, kad likosi be žado. Ta
da tapo nugabentas ligoninėn 
sekmadienio ryte, bet gyvybę 
išgelbėti nepavyko, 7 vai. va
kare pasimirė.

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru 
sius ant visokių kapinių; paršam' 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

BLUE JAY INN 
a

Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

Joseph Svistak buvo pro 
gresyvis žmogus ir jam patik 
davo “Laisvės” piknikai, 
jis buvo lenkų tautybės 
gus, bet gražiai 
su lietuviais 
tų amžiaus, 
blic Service 
kompanijos, 
virš trijų tūkstančių dolerių. 
Buvo apsidraudęs apdraudos 
kompanijoje.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė amžinai ilsėtis.

J. Matačiūnas.

Visokį gėrimai, geri vai 
giai ir Cabins nakvynėm

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

Nors 
žmo- 

sugyvendavo 
Jis buvo 43 me- 
Dirbo prie Pu- 

gaso ir elektros 
Palikęs pinigų

LIETUVIU ATLETŲ

KL1UBAS
Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

į Atlankykite
I LIETUVIŲ ATLETŲ
II KLIUBĄ

I 168 Marcy Ave.

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

liavom arba išpopieruojame kambarius.

WORCESTER, MASS.
LLD 155 Moterų kp. ir 11 Vyrų 

kp., ir Liet. Komunistų Kuopa ben
dras susirinkimas yra šaukiamas 
penktadienį, 9 d. birželio, 7:30 v. v. 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Yra 
svarbių dalykų apkalbėjimui, todėl 
visi būkite laiku. Taipgi yra kviečia- 

ir visi simpatikai veikėjai. — J.
L. (132-134)

PRANEŠIMAI Iš KITUR 
BRIDGEPORT, CONN.

Penktadienį, birželio 9 d., įvyks 
prakalbos. Kalbės svečias iš Lietu
vos, Juozas Jurginis, žymus žurna
listas. Bus Liet. Jaunų Vyrų Drg. 
Svet., pradžia 7:30 v. v. Įžanga vel
tui. Kalbėtojas kalbės temoje: “Lie
tuvos Kultūriniai Atsiekimai.” Kvie
čiame visus dalyvauti. ALDLD 63 
kp. Kom. (132-134)

REST AERACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ, 

(Steam Boiler)

Panelė BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri jums patar
naus, suteiks visas informacijas jūsų patogumui. Jei 

jūs gyvenate per toli, tai mūsų reprezentatorius 
atvažiuos pas jus su automobiliu ir atsiveš jus 

į mūsų showroom (.parodos kambarį).

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

Juk tai pigiau, 
NAUDOKITĖS

Ir atsargus ir skubus kriaučiu darbas 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO 
_ _ Keptuvės 
DUONABARRY P. SHALINS

(Shaiinskas)

FUNERAL HOME

Dabar Rasite Dviejose

D’ORAZIO KRAUTUVĖSE 
. % z

Refrigerator Bargains 
(Šaldytuvai Nužemintom kainom)

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

Šis susirinkimas nutarė 
šaukti pasikalbėjimo vakarą, 
bendrai su draugių moterų 
155 kuopa ir lietuvių komu
nistų kuopa, birželio (June) 
9 d., 7:30 vai. vakare, 29 
Endicott St. Suminėtų organi
zacijų nariai skaitlingai susi
rinkite.

Taipgi šis susirinkimas nu
tarė rengti prakalbas bendrai 
su LLD 155 moterų kuopa iš 
Lietuvos svečiui 
Jurginiui, 
mum apie 
Skaitlingai 
prakalbas, 
pirmadienio 
12 d., 7:30 
St., Lietuvių

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, birželio 8 d., 7 v. v., 
pas draugę Buzienę, 508 Electric St. 
Visi nariai būkite, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti. (131-133)

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

puiki muzika šokiams.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

mūsų užeiga 
Kai jūs atvyksit į New 
Yorką, matyti Pasaulinę 
Parodą, tai užeikit pas 

BAR, GRILL 
and 

RESTAURANT
518 GRAND STREET 

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

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis 
Savininkai

Iš LLD 11 Kp. Susirinkimo 
ir Aido Choro Pamokų

11 kuopos susirinkimas bu
vo gražus, pas draugus nuo
taika veikime puiki. Drg. A. 
Pilkauskas išdavė pilną ra
portą už komisiją rengimo 
bankieto kuopos naudai. Pel
no pridavė $35.19. Gražiai 
draugai padirbėjo. Komisijoj 
buvo A. Pilkauskas, P. Plokš
tis, D. žemeikis, P. Jucius ir 
J. Norvaiša.

STANLEY MISUNAS 
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

Aplankykite mūsų 
religinių daiktų departmentą, specialia 

% . išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

ROBERT LIPTON
' Įsteigta Nuo 1892 metų 

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
« tarpe Graham ir Manhattan Avės.,

Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2178
Kita Krautuvė Randasi PLAINFIELD, N. J. po antrašu. 

296 WEST FRONT STREET
ATSINEŠKITE ŠI SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

7-6111 .
4-6562

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

Mateušas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga
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LAISVE

Mantonas Rastas Kaltu

II

darbo

kirvis

Open Day and Night

tų kor-
RHEA

Clement Vokietaitis
Special Rates per Week

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3622

padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

pradi- 
ir- 200 

Reiš-

Managed by

TEITELBAUM

pagerint Amerikos darbo 
žmonių būvį, laimėt rinkimus

■ 1940 metais.

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.

kalėjimų duris 
darbo klasės 
- kovotojams, 
šiandien čia 
Tom Mooney,

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

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

Sun. all day and night

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

išauklė- 
ir at- 

ko- 
labai

priešų

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 Barberlai

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu krupiu ir pavieniu.
Ii senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau
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.
Tel.: Glenmore 5-6111 Vapor Room,

Room, Large
Artesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Accomodations. »

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

\(nvYork(i"Z^/ž^i7iiil(>v
šeštas puslapis Trečiadienis, Birž. 7, 1939

Streikierys Pasakojo 
įdomių Dalyku

Sekmadienį buvo atsilankęs 
į “Laisvės” salėj buvusią pra
mogą jūrininkas Vaivada, vie
no dabar užstreikuotų aliejaus 
vežiotojų laivų (tankerių) 
darbininkas, National Mari
time Unijos narys.

Jaunas streikierys pasakojo, 
kaip visos reakcinės gaujos su
mobilizuota laužyt streiką, se- 
kiot ir persekiot kiekviename 
žingsnyje. Pavyzdin, streikie- 
riai atsilanko pas biznierių ir 
gauna iš jo sutikimą nepirkt 
užstreikuotos Standard Oil 
Co. aliejaus ir teisę iškabint 
jo įstaigoj aiškinimą, dėlko 
tas daroma. Kaip tik toks aiš
kinimas pasirodo, atsirandą 
grąsintojai ir verčią biznierių 
virš streikierių pranešimo pri- 
lipint kipšiuko pavidalo mar
kę, kurioj sakoma, kad atsi
sakęs pirkt užstreikuotą alie
jų remias komunizmą. Jis pa
liko pavyzdžių abiejų 
tų.

Streikierys, patsai 
tas tautininkų šeimoj 
Biosferoj, kurioj rožėmis 
munistams nemetama, 
pasipiktinęs unijos 
bandymu atimt iš darbininkų 
duoną ir amerikoniško gyveni
mo ir darbo sąlygų lygmalą 
grąsinant komunizmo baubu. 
Galop, jis sako, žmonės ko
munizmo nebebijo, bet bijo 
raketierių, kurie už to baubo 
slepiasi.

WPA Muzikos Istorijos 
Lekcija—Programos

Birželio 8-tą, 12 v. per pie
tus, WPA Prospect Plaza Mu
sic Center, 912 Union St., 
Brook lyne, duos iliustruotą 
prelekciją iš lųuzikos vysty
mosi istorijos. Įžanga nemo
kama. Vakare, 202 Vander
bilt Ave., bus veltui šokių pro
grama.

Pasaulio Parodoj WPA or- 
kestros grieš ketvirtadienio 
popietį, 3 :45 ir 5 :45.

’ Atsakymai į ? ? ? ? ?
Atėjo laikas, kuomet plati 

Brooklyno ir apylinkės visuo
menė turi susipažinti su labai 
svarbiu faktu, faktu, kuris pa
lies visų gerbūvį rugpj. 5 nak
čia! O jei netikit šiam praneši
mui, tai geriausias būdas šios 
tiesos ištyrimui bus dalyvauti 
nepaprastam sąnbūryje. . .

Mooney Šaukė Darbininkus Vienytis 
Nugalėt Reakciją 1940 Rinkimuose

Pirmojoj savo prakalboj 
New Yorke pereitą pirmadie
nį, sakytoj Madison Square 
Gardeną pripildžiusiai miniai 
entuziastiškų newyorkieciu, 
Tom Mooney aiškiai pabrėžė, 
kad jo išlaisvinimas atėjo dė
ka padidėjusiai • darbininkų 
vienybei ir politinei veiklai. 
Jis taip pat nurodė, kad da
bar labiau, negu kada nors 
pirmiau reikalinga vienybė — 
sutartina veikla tarp AF of L 
ir CIO unijų, kad išlaikyt dar
bo žmonių ir visos liaudies lai
mėjimus, atsiektus bėgiu pa
starųjų 6 metų, kad išlaisvint 
Warren K. Billings, kuris ne
kaltai tebelaikomas kalėjime.

Ilgoj, rašytoj prakalboj 
Tom Mooney priminė svar
biausius istorinius faktus, da- 
vedusius prie jo arešto ir nu
teisimo, kovas už pakeitimą 
mirties nuosprendžio, už lais
vę. Kaip jis,' pagaliau, po viso
kiausio išbandymo visų legalių 
žygių, priėjo prie išvados, jog 
niekas kitas, kaip tik sustip
rėjęs darbininkų judėjimas 
apvalys teisdarybę ir kad tik 
jis atidarys
jam ir kitiems 
organizatoriams 
“Patsai mano 
buvimas,” sako 
“parodo, kad tas supratimas
buvo teisingas.” Jis nurodė, 

j kad tas kelias tebėra vienati- 
G-s. nis kelias išliuosuot Billingsą,

Tik Nemalonumas dėl 
Rastos Šimtinės

Philip Hilton, 
Ave., 6 mėnesiai

347 
atgal 
tūlos

jis

Mr. 
Grand 
gavo už vežimą takse iš 
moters $1 (taip jis manė) ir
išdavė grąžos. Tik sugrįžęs 
namo jis atrado turįs šimtinę, 
kurią tuojau nunešė policijos 
stotin. Dabar, per 6 mėnesius 
neatsišaukus savininkei, 
galėtų ją gaut sau.

Hilton tačiau nepatenkintas 
laikraščių ir radio publikaci
jomis, kurių daugelis persta- 
čiusios jį tarsi kokią išimtį, 
faktinai paniekinant negrus, 
kaipo rasę. Jis pareiškė, kad 
jis nenori publikacijos už tei
singumą, nes tai gana papras- 

negrų ypatybė.ta

Norite Matyt Štampų?

Veikia Prieš Mokslo 
Siaurinimą

Vėlai' šeštadienio vakarą, 
Federaliame Teisme, buvęs 
teisėjas Manton pripažintas 
kaltu suokalbyje pardavinėt 
teisdarybę, kada buvo teisėju. 
Jis apeliuosiąs.

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Mooneyų ąveikino-kalbėjo 
eilė žymių unijistų, taipgi pi
lietinių ir miesto įstaigų va
dų : Allan Haywood, Harry 
Van Arsdale, Jam'es Carey, 
James Lynch, Newbold Mor
ris, Michael Quill, Miguel 
Garriga, Dorothy Kennyon, 
Sidney Hillman, Stan
ley Isaacs. Taipgi skaity
ta eilė telegramų, pluoštai ki
tų nespėta skaityt. Roger Bal
dwin pravedė rinkliavą. Pir
mininkavo John M. Finerty, 
vienas iš advokatų, anksčiau
sia susidomėjusių Mooney gy
nimu. Kito žymaus advokato 
Walsh jau nesirado tarp gy
vųjų. Jo pagarbai paskelbta 
momentas tylos.

Mitinge buvo daug drama
tiškų ir audringų, momentų. 
Ypatingai sukelta didelės ova
cijos jauniausiam unijų vadui 
Carey, transportininkų vadui 
ir Miesto Tarybos nariui Quill, 
Miesto Tarybos prezidentui 
Morris, taipgi vienatiniam N. 
Y. darbininkų kongresmanui 
Vito Marcantonio, ILD prezi
dentui, kuris tik spėjo grįžt iš 
Washington© prieš uždarant 
mitingą ir nelaukęs nei forma
li© perstatymo tarsi dygte iš
dygo ant estrados ir stvėrė 
Mooney savo glėbin.

. Paminėjimas Roosevelto, 
LaGuardijos taipgi iššaukinėjo 
audras.

Paties Mooney pasirodymas 
sukėlė kelių rainučių ovaciją, 
kuri pasikartojo jam prade
dant kalbėt. Gėlės, šauksmai, 
dainos, sveikinimai, 
laikraštininkų aplink.
ros kliksi. Jų darbo vaisiai, 
veikiausia, didelėj didžiumoj 
liksis jaunų reporterių asme
niškuose albumuose, nes ka
pitalistiniuose laikraščiuose 
paveikslai darbininkų didvy
rių tik iš prievartos terastų 
vietos.

AF of L, CIO, tėvų, studen
tų ir kitos organizacijos suki
lo reikalaut gubernatoriaus 
Lehmano sušaukt N. Y. vals-1 
tijos seimelio specialę sesiją, 
kuri turėtų sugrąžinti $5,300,- 
00Q, nukapotus nuo paskyrų 
miesto švietimo reikalams. Vi
soj valstijoj nukapota $10,- 
000,000.

Majoras pranešė rengiąs 
gubernatoriui prašymą su
šaukt sesiją.

Miesto švietimo Taryba ap- 
rokuoja, kad apart susiaurini
mo švietimo darbo, nukaposi
mas tų paskyrų išmes iš 
984 mokytojus.

Štai kur reakcininkų 
daugiausia palietęs:

Išmestų iš darbo 984 
nių mokyklų mokytojus 
prižiūrinčių, mokytojų,
kia, po daugiau mokinių bus 
subrukta į klases ir mokinimas 
apsunkintas, sveikata statoma 
pavojun.

Panaikintų vaikų darželių 
klases; uždarytų, kitur su
siaurintų programą vaikų ir 
jaunimo žaislavietėse ir pasi
linksminimo centruose; užda
rytų vakarines mokyklas ir 
dienines klases suaugusiems ir 
ateiviams.

Vadovaujančios įstaigos tei
singai kelia balsą prieš tą blo
gą. Masių balsas per organi
zacijas ir pavieniais laiškais 
gubernatoriui padėtų atitaisyt 
seimelio padarytą žalą.

uzra-Iš Pasaulio Parodos 
kinto sandėlio dingęs romas, 
vertės $3,000-, rastas pas Da
niel Lisa, 57-58 Van Doren 
St., už poros blokų nuo paro
dos. Jį areštavo.

Būriai
Kame-

M. B.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Liet. Lit. Drg. 138 
nis susirinkimas įvyj 
8 d. birželio, Zabielsl 
valandą vakare. Visi
kite, nes apart organizacinių reikalų 

bus skaitoma paskaita sveikatos 
klausimu. — Sekr. • (132-133)

kuopos mėnesi
us ketvirtadieni, 
4p svetainėje, 8 
nariai dalyvau-

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St, Brooklyn, N. Y.
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Offlce Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

PARDAVIMAI
Parsiduoda .Qasoline stotis ir na

mas gražioj vietoj. Parduosiu už la
bai prieinamą kainą, nes turiu tuoj 
parduoti. Priežastį pardavimo suži
nosite ant vietos. Taigi, kas norėtų 
tokį pirkinį, atvažiuokite pasižiūrėti 
arba laiške klauskite daugiau infor
macijų. A. K. Kuchauskas, 866 High
land Ave., Waterbury, Conn.

(128-133)

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai: $3.00, $3.50 ir $4.00 į savaitę. 
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)

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.

Lietuviška Užeiga1
BAR ir GRILL

M the

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S
FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

Gaminam valgius ir 
t u r hn e Amerikos 
išdirblmo ir impor- 1 tuotų degtinių, vi- 

- šokių vynų ir gero 
alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

(Liquor#

ite tikros
V e tuviskos 
degti**5/ 
vaUi? * «e' 

rimųPasirandavoja 4 kambariai, ant 
antrų lubų. Renda $16.00. Telefonuo- 
kite Stagg 2-1234 arba kreipkitės po 
antrašu: 95-97 North 1st St., Broo- 
klyn, N. Y. (129-134)

NAMŲ SAVININKŲ DĖMESIUI
Didžiojo New Yorko lietuvių namų 

savininkų organizacijos susirinkimas 
įvyks pėnktadienį, birželio 9 d., 8 
vai, vakare, grab. Shalins-Šalinsko 
įstaigbj, 84-02 Jamaica Ave., Wood
haven, N. Y.

Mūsų organizacijos sekr. ir legalis 
patarėjas adv. Cl. Vokietaitis pa
tieks svarbių informacijų apie namų 
mortgečius ir kitus reikalus, kurie 
liečia namų savininkus.

Visi nariai yraAkviečiami dalyvauti 
minėtam susiririkime, kurin taipgi 
yra kviečiami ir nenariai namų sa
vininkai atsilankyti ir įsirašyti orga- 
nizacijon, kurion priderėti yra labai 
pigu — bet svarbu ir naudinga. — 
J. P. Mačiulis, pirm. (132-133)

BROOKLYN, N. Y.
Draugystės Šv. Jurgio Prieš- 

Pusmetinis Susirinkimas
Trečiadienį, birželio 7-tą, 7:30 v. 

vak&re, Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo Svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. įvyks Draugystės 
Šv. Jurgio prieš-pusmetinis susirinki
mas. Jame bus renkama pusė komi
teto narių, ir reikės prisirengti prie 
Pikniko, kuris įvyksta šeštadienį, 
birželio 24, Klaščiaus Parke, Mas- 

Ipeth. Visi nariai prašomi būtinai da
lyvauti šiame susirinkime. — J. A. 
Draugelis, Sekr. (131-132)

Galbūt jūs savo gyvenime 
i niekad nematėt ir 

gavote šiuo dalyku, tai viską ateityje nematysite tokio rin- 
jŠplepėsiu trumpai, storai:

Kas bus? Nugi New Yorko 
apylinkės LDS Jaunimo Kuo
pų Apskričio naktinė ekskur
sija laivu S. S. Islander!

Kur? Hudson upėje.
Kada? Su bato j, rugpj. 5 d.

Laivas išplauks, 7:30 vai. va
karė, grįš 1 vai. ryto.

Kur prieplauka? Prieplau
ka num 1, ties Battery Place, 
New Yorke. Jūs žinote — 
ti žuvinyčios (aquarium).

Kaina? Vienas doleris.
Ar viskas? O, ne! bus 

kestra šokiams, užkandžių, ir 
—alaus. . .

Skamba gerai, ar ne? Bet 
užteks šiam sykiui — bus dau
giau. . .

K H t OCį, J J JV . . .

Gerai, jeigu jau užsiintere- į pirmiau ilk .411
kinio štampų; kokį yra proga 
matyt šiandien ir rytoj, birže
lio 7 ir 8 dienomis, prie Fede- 
ralio Bildingo, Washington ir 
Johnson Sts., Brooklyne. Sep
tintą bus rodoma nuo 12 per 
pietus iki 8 vakaro, o 8-tą nuo 
12 iki 6 po piet.

Pašto viršininkas , Sinnott 
sako, kad stampom rodyt di
džiulis trokas buvo specialiai 
padirbdintas per Pašto De- 
partmentą ir išsiųstas parodai 
po visą šalį. Jis jau keliauja 
nuo 9-tos gegužės ir aplankys 
kiekvieną miestą ir kaimą, 
kur tik yra pašto skyriai. Ro
doma ne tik stampos, bet ir 
darymo procesas. \

PIKNIKAS SU PROGRAMA
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite j 

Lietuvių Centrą

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

Kliubo Gaspadorius
Sekmadienį, Birželio 25 June

' Prasidės 12 vai. dieną. įžanga 25c Asmeniui 

k. OLD CIDER MILL GROVE,
VAUX HALL ROAD, UNION, N. J.

TELEFONAS 
EVergreen 4-9672

iiaiiiia
ar-

or-

MIRĖ
83 m.

gra-
Sustreįkavo 400 ginkluotų 

trokų vairuotojų. Trokais ve
ža brangenybes.

Derponstracijoj dalyvavo 3,- 
000 chiniečių ir kitų demons- 
Įrantą.

GERA MUZIKA ŠOKIAM 

GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

Brooklyno Paint Co. prava
rė 11 darbininkų už unijine 
veiklą. Unija paskelbė stre'- 
ką.z x

' vad. B. šalinaitei; Bangos Choras iš Elizabetho, 
Aldonai Klimaitei; Pirmyn Choras iš Great Neck, 
Geo. Kazakevičiui. Taipgi bus trumpa prakalba.

. KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Pennsylvanijos stoties, Market 
St., Newarke per Hillside, priveža prie pat parko vartų. Springfield 
Ave. Gatvekariai ir busai 1 Irvington Centrą (5 corners). Čia imkite 
"Union Vaux Hall Road” busą ant kampo Clinton Ave. Išlipkite ant 

r“Vaux Hall Road” po kairei, pusė bloko iki parko.
AUTOMOBILIŲ KELIAS: Springfield Ave. iki "Vaux Hall Road” 

po kairei iki parko.

prieš parengimą.

Bus ir naudingų laimėjimų, kurių pelnas skiriamas 
apšvietos reikalams. Prašome tikietų platintojų darbuo
tis, kad kuo daugiausia išplatinti 
Kviečiame skaitlingai atsilankyti į šį parengimą.

Programoje taipgi dalyvaus Sietyno Choras iš Newark, 
vad. 
vad.

MMI

Izabelle Rudzevice, 
amžiaus, 372 Hooper St., mirė 
sekmadienį, birželio 4 d., Sea
view ligoninėj. Kūnas pašar
votas namie. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, birželio 7 d.

ILaidotuvėmis rūpinasi 
borius J. Garšva.

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos susirinkimas , įvyks 
ketvirtadienį, birželio 8 d., 8 vai. 
vak., "Laisvės” svetainėj. Šis bus 
ousmetinis, labai svarbus susirinki
mas, todėl visi draugai ir draugės 

Į dalyvaukite. Taipgi smagu pranešti, 
! kad nauja, už šiuos metus knyga 
greit bus atiduota spaudon, todėl 
malonėkite užsimokėti duokles ir at
siveskite naujų narių. — 1 Kp. Or- 

1 ganizatorius. (131-133)

Namu Rakandų Krautuve

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos

V eliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui 

Gyvenamąja™ Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS 
EVergreen 7-6673




