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“Laisvė” gali tikrai pasi
didžiuoti savo specialiu ko
respondentu Tadu Blinda. 
Joks kitas amerikiečių laik
raštis taip visapusiškai ir 
nuosekliai nesupažindino 
savo skaitytojų su Lietuvos 
nauja situacija, kaip “Lais
vė.”

Tadas Blinda moka gra
žiai, bešališkai ir objekty- 
viškai dalykus nušviesti. Jo 
informacijos apie Lietuva 
paimtos iš pilnai pasitikimų 
šaltinių.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Centro Valdyba 
paskelbė vajų. Jos šūkis 
toks: Iki ateinančio seimo 
LDS turi pasiekti visą de
šimtį tūkstančių narių.

Valdybos planai geri ir 
įvykdomi. Dideles dovanas 
gaus tie, kurie atsidavusiai 
įrašinės narius.

Dabar tik reikia žiūrėti, 
kad LDS narių masės įsi
trauktų į vajaus darbą. Tik 
tada laimėjimas bus užtik
rintas.

Ar žinot, kad kol kas Li
teratūros Draugija turi 
daugiau kuopų, kaip LDS? 
Ten proga jo kuopoms su
siorganizuoti.

Reikia kreipti dėmesio ir 
į “Laisvės” ii* “Vilnies” 
skaitytojus. Mes rasime ke
letą desėtkų miestų ir kai
mų, kur dienraščiai turi 
.po pluoštą skaitytojų, bet 
kur nesiranda LDS kuopos.

Tiems draugams auksinė 
proga dabar pasidarbuoti 
dėl LDS.

Visi grožisi ir didžiuoja
si Marian Anderson. Jos 
balsu susižavėjo visa pado
rioji Amerika. Tiktai visai 
sugedę šovinistai jai neati
duoda jokio kredito.

Ne tik juodveidžiai, bet 
visa Amerika . gali taipgi 
pasigrožėti ir pasidžiaugti 
Paul Robesonu. Tai kitas 
pirmos rūšies artistas-dai- 
nininkas.

Be to,. Robeson yra pa
žangus žmogus. Jis koncer
tavo Sovietų Sąjungoje. Jis 
savo sūnų į mokslus leidžia 
Sovietų Sąjungoje.

Piktasis Ku Klūks Kla
nas vėl pradeda kelti galvą. 
Jis ir seimavoja ir atvirai 
terorą skelbia pietinių vals- 
tijų negrams.

Floridoj aną dieną šitie 
patamsio galybės agentai 
pasakė negrams: Eisite bal
suoti, gausite virvę ant kak
lo.

Ku Klūks Klanas yra de
mokratiškos Amerikos gė
da. Pirma negu apleis Bal
tąjį Namą, Rooseveltas tu
rėtų tą chuliganišką judė
jimą amžinai sunaikinti.M* •

" Pavogė $100,000 Paveikslą 
iš Paryžiaus Muzėjaus
Paryžius. — Nežinia kas 

pavogė iš Louvre Muziejaus 
nedidelį paveikslą “L’Indif- 
ferent,” kainuojamą $100,- 
000 iki pusės miliono dole
rių. Šis paveikslas pieštas 

Į; , garsaus flamandų-francūzų 
menininko Ant. Watteau 18- 
me šimtmetyje.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Amerika Yra Taiki, 
Bet Ne Silpna, Sako

Prezid. Rooseveltas
Kalbėdamas Naujiem Oficieriam, Baigusiem West Point 

Akademiją, Prezidentas Priminė Apsigynimo Reikalą
West Point, N. Y. — Pre

zidentas Rooseveltas čia 
kalbėjo šimtams baigusių 
Karo Akademiją studentų, 
kurie po kelių savaičių taps 
šios šalies armijos oficie- 
riais. Jis sakė, jog Ameri
ka trokšta taikos, bet “te
gul niekas nepadaro klai
dos, būk šis taikos troški
mas reiškiąs Amerikos silp
numą.”

Savo kalboj prezidentas 
prisiminė ir apie Anglijos 
karaliaus ir karalienės apsi
lankymą Jungtinėse Valsti
jose, kaip ženklą geros va
lios ir draugiškumo tarp 
dviejų didžiųjų demokrati
nių šalių. ’

Prez. Rooseveltas pabrė
žė reikalą tinkamo apsigy
nimo (akivaizdoje užpuoli
mo pavojų iš fašistinių 
kraštų pusės). Jis nurodė 
busimiem oficieriam, kad 
jie turės prisitaikyt prie 
naujos karinės technikos — 
motorizuotų armijų, orlai
vių kovų ir kt.

Kartu prezidentas kreipė 
dėmesį į tai, jog “karinė 
galybė bet kurios šalies nė
ra didesnė, negu jos viduji
nė ūkiškoji (ekonominė) ir 
dvasinė vienybė; todėl rū
pinantis šalies gynimu, val

Tūkstančiai Slovakijos Ka
reivių Perbėgo į Lenkiją

Varšava, birž. 13. — Ke
turi tūkstančiai Slovakijos 
kareivių su ginklais perbė
go į Lenkiją. Prašo, kad 
Lenkija priimtų juos į savo 
karinę tarnybą prieš Vokie
tiją.

Vokietijos naziai pasklei
dė girdus, būk trys lenkai 
išromiję vieną vokietį. Tuo 
hitlerininkai kursto karinę 
vokiečių dvasią prieš Len- 
kiją.

Didvyriška Ceche Prisiėmė 
Kaičią už Nazio Nužudymą

Praga, birž. 13.“ — Jauna 
ceche slaugė Anna Kopecka 
bus teisiama kaip melagin
ga liudytoja. Kada naziai 
pradėjo ablavas prieš ce
chus kaip tariamus žmogžu
džius vokiečio policininko 
Wm. Kniesto, Kopecka pa
sisakė, kad tai jinai “nušo
vus” tą policininką. Bet hit
lerininkai, kvosdami A. Ko- 
pecką, atrado, kad jinai nie
ko bendro neturėjo su ta 
žmogžudyste. Ji, prisiimda
ma kaičią, stengėsi tik gel
bėt savo tautiečius nuo na- 
zių teroro. Už tai dabar ši 
didvyriška čechė mergaitė 
bus nazių teisiama kaip me
laginga liudytoja.
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džia turi rūpintis ir ben
drais piliečių gyveninio rei
kalais lygiai, kaip ir gin
kluotomis jėgomis karo lau
ke.”

TRYS SLOVAKIJOS ORLAI
VIAI PERSKRIDO

I LENKIJA
Deblin, Lenkija. — Trys 

dideli Slovakijos bombane- 
šiai-orlaiviai, kiekvienas su 
dviem lakūnais, su kulka- 
svaidžiais ir bombomis, per
lėkė iš Slovakijos į. Lenkiją. 
Lakūnai pervedė tuos orlai
vius Lenkijos valdžiai.

Jie girdėjo, kad Vokieti
ja greitu 'laiku panaikins 
Slovakijos pusiau-savival- 
dybę ir visai prijungs ją 
prie Vokietijos. Lakūnai sa
kė, geriau tegul šie orlaiviai 
tenka Lenkijai, o ne Vokie
tijai.

Slovakija pirmiau buvo 
dalis Čechoslovakijos respu
blikos.

Brussels, Belgija. — Ho- 
landija priima 200 žydų pa
bėgėlių iš Vokietijos nuo 
laivo “St. Louis,” o Belgija 
250.' x

100,000 Žmonių Laido
tuvėse Žuvusio Garsaus

Meksikos Lakūno
Mexico City. — Laidotu

vėse garsiausio Meksikos 
lakūno Juano Serabijos da
lyvavo 100,000 minia. Jo 
kūnas buvo atgabentas iš 
Washing tono didžiausiu 
Amerikos kariniu lėktuvu.

Juan Serabia žuvo, kuo
met jo lėktuvas, bekildamas 
nuo aikštės Washingtone, 
nukrito į Potomac upę, su
gedus lėktuvo motorui.

Meksikos fašistai mėgino 
laike Serabijos laidotuvių 
vėl sukelt žmones prieš 
Jungtines Valstijas. Jie rė
kė, būk amerikonai tyčia 
pagadinę Serabijos lėktuvą. 
Kai kurie naziški fašistai 
laidė akmenimis į Amerikos 
orlaivį, kuris pargabeno Se
rabijos kūną. 25 fašistai už 
tai buvo areštuoti.,

Meksikos orlaivininkų or
ganizacija suruošė labai 
draugiškas priimtuves lakū
nams to Amerikos orlaivio.

ORAS /
ORAS z

Šilta ir būsią lietaus.

Du plieno pramones unijisty veikėjai padeda 
vainiką ant kapo ty dešimties darbininky, 

kuriuos Chicagos policija nužudė prieš 
du metu, gegužės 30 dieną.

Apdraudos Kompanijos 
Išlieže $1,400,000,000 

iš Žmonių Vargo
Washington. — Per pas-^ 

kutinius 20 metų, didžiosios 
apdraudos (insurance) kom 
panijos išsuko iš vargingų 
žmonių apie 1,400 milionų 
dolerių, daugiausia krizio 
laikais po .1929 metų, kaip 
kad parodė profesorius D. 
H. Davenport, liudydamas 
valdiškai Šerų ir Biržų Ko
misijai.

Jis kreipė atydą ypač į tą 
faktą, jog apdraudos kom
panijos siunčia savo agen
tus atkakliai įkalbinėt dar
bo žmonėms apsidraust, 
kuomet jos žino, kad tie 
žmonės po kiek laiko jau 
negalės įnešt reikalaujamų 
mokesčių už apdraudą. Ag- 

1 entai pasakoja žmonėms, 
kad jeigu jūs kada negalė
site toliau mokėt kompani
jai, tai jinai sugrąžins jums 
įmokėtus pinigus. Daugelis 
tų darbo žmonių gi moka 
vienus, dvejus iki penkerių 
metų, ir pamato, kad toliau 
jau nebegali išsimokėt. Bet 
ar kompanijos tada sugrą
žina jiems visus jų įmokė
tus pinigus? Ne. Jos su
grąžina tiktai dalį tų įmo- 
kėjimų. Tokiu būdu apdrau
dos kompanijos per 20 me
tų ir susikuopė sau apie 
pusantro biliono dolerių 
ekstra pelno iš žmonių var
go ir nelaimių.

I

Nunuodyti Du Japonai Valdi
ninkai Chinijoje

■ I ......■■ "

Nanking. — Mirė du Ja
ponijos \ konsulato nariai 
Nankinge nuo nuodų, įpil
tų į vyną. Kiti 18 japonų ir 
parsidavėlių chinų valdinin
kų, apsinuodiję tuom vynu, 
pavojingai serga.

Užnuodyto vyno jie gavo 
laike bankieto, kuris buvo 
surengtas generaliame Ja
ponijos konsulate.

Pabėgo du chinai virėjai, 
kurie penkerius metus dir
bo tame Japonų konsulate.

Amerikos Ministeris 
Ickes Sako: Mes-Visi 

Lygūs Amerikonai
New York. — Jungtinių 

Valstijų vidaus reikalų mi
nisteris Harold L. Ickes 
kalbėjo Pasaulinėje Parodo
je trims tūkstančiams ir 
penkiems šimtams suaugu
sių žmonių, daugiausiai at
eivių, kurie baigė anglų kal
bos ir pilietybės klases New 
Yorke. Jis sakė, kad “labui 
mūsų bendros šalies ir mū
sų demokratijos mes visi iki 
vienam turime gerbt visų 
kitų tautą, religiją, spalvą 
ir kultūrą.

“Mes esame' šalis daugelio 
kultūrų ir daugelio tauty
bių, ir kiekviena jų, skandi
navai ir italai, vokiečiai ir 
žydai, anglai ir slavai, ne
grai ir indi j onai, pilnai pri
sidėjo savo smegenimis ir 
raumenimis prie Amerikos 
civilizacijos išbudavojimo... 
Mes niekada neturime leist 
bet kam skleist nuodingus 
ir beprotiškus sapaliojimus 
apie ‘aukštesnės’ ir ‘žemes
nės’ rūšies amerikonus. Mes 
esame visi amerikonai, na
riai tos pačios respublikos, 
draugai darbininkai toj pa
čioj visuomenė j.”i

Pats ministeriš Ickes yra 
indijonų kilmės.

Japonijos Karo Laivai Esą 
Geresni už Amerikos

Tokio. ’ — Komandierius /
Iwasaki, Japonijos karo 
laivų inžinierius, sako, kad 
Jungtinių Valstijų laivynas 
“toli atsilikęs nuo Vokieti
jos karo laivyno,” o Japo
nijos karo laivai tai esą 
“geriausi pasaulyje.” Bet 
Amerikbs kariniai lėktuvai 
yra visai geri,, kaip pripa
žįsta Iwasaki.

Shanghai. —Susekta suo
kalbis nužudyt Anglijos am
basadorių Chinijai Sir A. 
C. Kerrą. Kai kas mano, 
kad tai japonai įkvėpė tą 
pasimojimą ant jo gyvybės; 
kiti įtaria chinus.

Anglų V aidžia Norin
ti "Naujo Municho,”

Sako Darbiečiai iffl
Anglija Neva Gintą Baltijos Kraštus, Bet Tik po Specialią 

Pasitarimu; Reikalauja Neminėt Tą Kraštą Vardą
London. — Hugh Dalton 

ir kiti darbiečiai atstovai 
Anglijos seime kaltino val
džią, kad jinai tyčia trukdo 
ir’tramdo Anglijos-Franci-

DANZIGO NAZIAI KARTO
TINAI MUŠĖ LENKŲ 

VALDININKĄ

Varšava. — Kada Lenkų 
muitinės valdininkas .Vlad. 
Lipinskis perėjo per sieną į 
Danzigo kraštą, naziai pa
grobė jį, įsimetė jį į auto
mobilį, sumušė, daveže iki 
Heubude priemiesčio, vėl 
sumušė ir išmetė į griovį.

Naziai pasakoja, būk Li
pinskis sakęs, kad jis esąs 
Vokietijos oficierius, bet jie 
palaikė jį Lenkijos šnipu ir 
pasielgė kaip su tokiu.

Naziai buvo sukėlę lermą, 
kad Lenkų rubežiaus sargy
biniai nušovę “vokietį” E. 
Lubeckį beeinant jam slap
ta per sieną. Bet dabar pa
tys naziai tyrinėja, ar jis 
buvo “vokietis” ar lenkas.

Valdiški Vokietijos laik
raščiai grūmoja, kad naziai 
apsidirbsią su Lenkija. Sa
ko, jog jinai “einanti pavo
jingu keliu.”

Chinai Sako, Kad Jie 
Atkariavę Šimtus Mies

tų nuo Japonų
Chungking, Chinija.—Ka

ro ministeris generolas Ho 
Ying-chin pranešė, jog šį 
pavasarį balandžio ir gegu
žės mėnesiais chinai atka
riavę nuo japonų šimtus 
miestų ir miestelių; suardę 
200 mylių japonų vieškelių 
ir geležinkelių; nukirtę že
myn 36 japonų lėktuvus, ir 
165-se kautynėse per tuos 
du mėnesius užmušė 105,077 
japonų karių.

Japonų Nuostoliai
Generolas Ho raportavo, 

jog nuo-japonų karo pra- jeigu naziai įsibriautų į ku- 
džios iki šiol chinai nukovė ] “___
bei sužeidė jau 864,000 ja- girdi, diplomatai Anglijos,
ponų. Jis sako, kad japonų 
jėgos baigia išsisemt, o chi- 
nų armija “didėja, vis sėk
mingiau veikia” ir gauna 
daugiau ginklų ir amunici
jos.,

Naziai Nužudė Daugį če- 
chosloyakų, pagal savo karo 
teismų nuosprendžius, bet 
jie viešai neskelbia tų žu
dynių, kaip pranešė ameri
kiniai korespondentai iš bu-
vusios Čechoslovakijos

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“L a i s vės” paramai 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui

—jos susitarimą su Sovietais 
dėlei bendro šių trijų šalių 
apsigynimo. Jie sako, kad 

mini cfnria nirmi-
apsigynimo.
Anglijos ministeris pirmi
ninkas "Ohamberlainas nori 
“išsiraityt” iš derybų sii 
Sovietais, užvest derybas su 
Hitleriu ir šiame “antrame 
Muniche” duot Vokietiją! 
naujų nusileidimų ir leist 
paziams plėšt kitas silpnes
nes^ šalis. > " ?

Pažangesnieji nariai sek 
mo “aukštojo” (lordų) ru* 
mo taip pat kaltino valdžią, 
kad jinai traukia į “antrą 
Munichą.”

Minis teris pirmininkas 
Chamberlain pareiškė sei
me, kad jis daugiau neisiąs 
Municho keliais, bet sako, 
kad Anglija sutiktų eit į 
konferenciją su Vokietija ir 
“kitomis”

mus klausimus, jeigu tik 
tos šalys parodytų gerą va-

šalimis, idant
teisingai’ išspręst ginčija-

Užsieninis Anglijos mi- 
nisteris Halifax, kalbėda
mas lordų' rūme, tvirtino, 
kad Anglų valdžia “tikrai 
norinti” padaryt bendro ap
sigynimo sutartį su Sovie
tais; sykiu jis pagrūmojo, 
kad jeigu kas užpultų An
gliją, tai jinai atsakytų jė
ga į jėgą.

Valdžios pasiųstas, išskri
do į Maskvą Wm. Strang 
derėtis su Sovietais apie 
apsigynimo sutartį. Strang 
laikomas žinovu užsieninių 
reikalų.

Anglų vyriausybė vis 
stengiasi išsisukt, kad ne
reikėtų užtikrint bendrą 
gynimą Latvijos, Estijos ir 
Finijos (suprantama, ir 
Lietuvos), kaip kad reika
lauja Sovietai.

Naujas šlubas Anglijos 
Pasiūlymas ■ M

Pagal paskutinius prane
šimus, Anglija jau (gal) su
tiktų prižadėt gint tuos 
Baltijos kraštus, ale tik ne
turėtų būt sutartyje mini
mas nė vieno jų vardas. O

rią nors Baltijos šalį, tai,

Franci jos ir Sovietų pirma 
turėtų aptart bendro veiki
mo planus, o tik tada išvien 
veikt prieš įsiveržusius ten 
nazius.

Japoną Orlaiviai Nužudė bei 
Sužeidė Šimtus Cbiną

Chungking, Chinija.—27 
japonų lėktuvai bombarda
vo tirščiausiai gyvenamas 
šio miesto dalis ir užmušė 
bei sužeidė apie 500 žtno-
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* Katalikų Komitetas Anti-
' Semitizmai Mušti

Andai “Laisvėje” buvo minėta, kad 
New Yorke susiorganizavo katalikų ko
mitetas anti-semitizmui mušti. Dabar 
galime apie jį paduoti platesnių žinių. 
Komiteto sekretorium yra dr. Emmanu
el Chapman, jo raštinė 55 W. 42-nd St., 
New York City.

Komitetą sudaro įvairių profesijų 
žmonės: rašytojai,-visuomenininkai, ar
tistai, ir dvasiškiai. .'

Komitetas išleido pareiškimą, kuriame 
sako, jog anti-semitizmas—šiandien yra 
labai aktualus Amerikoj klausimas. Į 
anti-semitų eiles įeind ir katalikų, kurie 
prisideda prie skleidimo neapykantos žy
dų tautai. Nors neįvardija, tačiau ko
mitetas, be abejo, turi galvoj ir tą faktą, 
kad šiandien vyriausiu anti-semitu yra 
kun. Coughlinas.

Komitetą organizavo: Phillip Burn
ham, Dorothy Day ir William C. Calla
han, redaktoriai; taipgi profesoriai Har
ry McNeill, Robert Pollpck, Charles Do
nahue ir Emmanuel Chapman.

Komitetan įeina visa eilė darbo uni
jų vadų ir šiaip plačiai žinomų visuome
nininkų ir veikėjų, o taipgi ir kunigų.

Greitu laiku šis komitetas išleis bro
šiūrą arba vienkartinį laikraštį, atre- 
miantį anti-semitų puolimus ant žydų 
tautos.

Tenka tik pasveikinti tuos katalikus, 
kurie sudarė šį ‘komitetą. Anti-semitiz
mas — fašizmo ramstis. Jeigu norime 
palaikyti Amerikoje demokratiją, tai, 
aišku, privalome kovoti prieš anti-semi- 
tizmą. Demokratijoj visos tautos ir vi
sos rasės yra lygios ir tokiomis privalo 
būti.

uždraudė bent kokius viešus susirinki
mus, uždarė Kladno mieste mokyklas, 
teatrus ir j u džius, bijodamas žmonių 
masinio išstojimo. Greta to jis uždrau
dė gyvennamių langus atidaryti tarpe 8 
yalandos vakaro ir 5 ryto grūmodamas, 
kad jei kas atidarys langus, tai nazių 
policija šaudys į tokius namus. Nugin
klavo cechų policiją, uždėjo ant miesto 
$20,000 piniginę pabaudą ir areštavo 
virš 1,000 žmonių!

I

Bet ar tai sulaikys žmonių, pasiprieši
nimą ir kovas? Ne! Čechoslovakai per 
20 metų turėjo savo tautinę laisvę ir jie 
už ją kovos, o kada ateis jų laukiamoji 
valanda, tai naziai iš Čechijos taip bėgs, 
kaip 1918 metais kaizerininkai bėgo iš 
Ukrainos.
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Ten, Kur Prezidentas Gyvena
■ ' ■ —:—.—

v Baltuosius 'Rūmus daug 
kas yra tik paveiksle matęs. 
Bet jei kas kada nors nU- 
važiuoja į Washingtoną, ga
li juos pamatyti iš arti. Ne 
tik pamatyti, bet ir pasi
vaikščioti juose, pažiūrėti 
kur ir kaip mūsų šalies pre
zidentas gyvena. Įeiti į 
Baltuosius Rūmus niekam 
nedraudžiama, mūsų prezi

Čechoslovakai Kovoja
Hitleris ir visa jo fašistinė go veda ma

nė, kad jie, užimdami Čechoslovakiją, ją 
nuginkluodami ir pavergdami užbaigė to 
kraštos žmonių pasipriešinimą. Bet taip 
nėra. Apie dešimts milionų pavergtų 
žmonių, kurie savo sieloj, kūnu ir dvasia 
neapkenčia fašistų, sudaro didelę jėgą. 
Čechoslovakai tik laukia progos; kada 
Vokietijos fašistai įsivels į kokį nors ne
smagumą, tada jie pradės kovą už savo 
pasiliuosavimą, už atgavimą tautinės 
laisvės.

Jau ir dabar matosi čechoslovakų žy
mus naziams pasipriešinimas. Prasidėjo 
žymus sabotažas fabrikuose, ypatingai, 
kurie dirba karo reikalams. Skodos fa
brike daug kulkasvaidžių ir kanuolių iš
eina sugadintų. Sakoma, ūkininkai daro 
viską, kad naziai mažiau gautų duonos. 
Šimtai ir tūkstančiai buvusių čechoslo
vakų oficierių ir kareivių slaptai perei
na sienas ir užsienyj sudaro legionus, 
ginkluojasi ir tik laukia progos, kada jie 
galės stoti į kovą už savo tėvynės išva
davimą.

Balandžio 28 dieną Pilseno mieste, bu
vo mesta rūkšties (acid) bonka ant 30 
vokiečių kareivių. Naziai areštavo 125 
žmones. Savaitė laiko atgal, netoli Pra
gos, Kladno mieste atrastas negyvas vo
kiečių policijos komandierius Wilhelm 
Kniest, nušautas ant mokyklos laiptų, 
kur nazių policija įsitaisė policijos cen
trą. Į tai atsakydamas nazių diktato
rius baronas Neurath čechoslovakijoj

130,000 Toną Sprogstamos 
Medžiagos!

S

Iš Romos, Italijos, korespondentas 
Herbert L. Matthews praneša, jog fašis
tinė spauda, aprašydama, kaip Italijos 
fšistai vedė karą ore prieš Ispanijos 
liaudį rašo, kad jie naudojo ištisus pul
kus įvairiausių karo lėktuvų.

Tiesa, Italijos fašistai nepaduoda skai
čiaus, kiek ištikro lėktuvų jie naudojo 
pries Ispanijos žmones. Veikiausiai tą 
daro todėl, kad jie Ispanijoj daug nete
ko orlaivių. Patys fašistai savo nuosto
lius mažina, kaip įmanydami. Jie sako, 
kad Italijos karo lėktuvai numušė 903 
liaudiečių lėktuvus, o italai būk netekę 
tik 86 karo lėktuvų. Žinoma, tai yra me
las, daromas tam, kad sumažinti fašistų 
karinius nuostolius.

Fašistai sako, kad* prieš Ispaniją vei
kė astuoni jų karo lėktuvų pulkai arba 
grupės, kurių trys buvo įsitaisę bazes 
ąnt Belearico salų, o penkios Ispanijoj. 
Jie sako, kad dalyvavę italų karo lėktu
vai: “Savoia-Marchetti,” “S-81” ir “S- 
79” dideli bombonešiai, triomotoriniai; 
“Fiat-BR-20,” du-motoriniai bombone
šiai; “Fiat-CR-32,” greiti mūšio ’lėktu
vai; “Brieda-65,” “Fiat G-5Q,” “Romea- 
37” ir “Fiat CR-32” mūšio lėktuvai* Bet 
korespondentas Matthews, kuris karo 
laiku -buvo Ispanijoj, sako, kad fašistai 
nemini savo lėktuvų, didelių trimotori- 
nių bombonešių “Caproni,” įvairiausių 
rūšių, įskaitant net “Caproni-CA-135,” 
kurie yra naujausi, kurių buvo daug Is
panijoj. Korespondentas mano, kad fa
šistai jų nemini todėl, kad tie lėktuvai 
tiesiai iš Italijos atlėkdavo r ir bombar
duodavo Ispanijos miestus ir žudydavo 
žmones . f

Fašistų spauda sako, kad Mussolinis 
buvo pasiuntęs Ispanijon net 6,011 savo 
lakūnų. Neskaitant jų veiklos karo fron
te, (bombardavimą apkasų ir mūšių su 
liaudiečių lėktuvais), tie fašistų lakūnai 
atliko 5,318 bombardavimo žygių; o rei
kia žinoti, kad kiekviename žygyje daly
vavo nuo trijų iki kelių desėtkų, o kar
tais ir šimtų lėktuvų. Fašistai sako, kad 
jų lėktuvai nuskandirio, arba sugadino 
224 Ispanijos liaudiečių arba kitų šalių 
laivus, kurie vežė reikmenis Ispanijon 
arba plaukė iš jos prieplaukų.

Fašistai sako, ka dlaike tų bombarda
vimų, vien Italijos bombonešiai numetė 
ant Ispanijos žmonių, namų ir laivų net 
130,000 tonų sprogstančios medžiagos ir 
paleido virš bilioną kulkų iš savo kulka
svaidžių. 

i

Taip rašo dabar pati fašistų spauda, 
iškeldama baisų savo budelišką darbą 
prieš Ispanijos liaudį.

Generolas Franco pasiuntė Mussoli- 
niui padėkavonę, o Mussolinis atsakė 
jam, sveikindamas tą Ispanijos žmonių 
budelį su pergale. Tuo kartu iš Cadiz 
Ispanijos prieplaukos, Associated Press 
agentūra praneša, kad italų laivū “Dui- 
lio”' išplaukė į Italiją 360 lakūnų ir 800 
kareivių, kurie kariavo prieš Ispanijos 
žmones. Į prieplauką dar pribuvo 3,000 
italų kareivių, kurie greitai grįš į Ita
liją, nes dabar jau patsai generolas 
Franco su savo fašistinėmis gaujomis ir 
be Mussolinio pagelbos gali žudyti nekal
tus žmones šimtais.

Šitokius dalykus fašistiniai kraštai 
dabar prisipažįsta. O reikia atsiminti, 
seniau jie skelbė pasauliui, būk Ispani
jos fašistų jie neremią! Tuos melus kar
todavo ir lietuviška spauda, pritarianti 
Franco’ui.

dentas nėra despotas, tad 
penkios eilės kareivių arba 
policmanų jo namų "nesau
go. Kai mes su draugu ėjom 
vidun, niekas mūsų nesu
stabdė ir nepaklausė iš kur 
mes ir kas mes. Prezidento 
namus k a s dien aplanko 
tūkstančiai žmonių, aplan
kėm ir mudu su draugu.

Baltieji Rūmai stovi labai 
dideliame ir. gražiame sode. 
Priešakinės to sodo ir rū
mų durys uždarytos, šiokio
mis dienomis pro jas niekas 
nevaikšto. Ten ir sargybos 
nėra. Publika į rūmus įei
na iš rytų pusės, o prezi
dentūros tarnautojai ir 
žmonės, atėję su reikalais, 
įleidžiami pro užpakalines 
duris, prie kurių stovi po- 
licmanas, tvarkdarys. Rū
mų užpakaly taip pat yra 
didelis parkas, jame leidžia
ma visiems vaikščioti ir il
sėtis. Net vaikai atbėga iš 
gatvės į prezidento namų 
sieną boles mėtyti. Polic- 
manas, matyt, bijodamas, 
kad jie savo, bole nepatai
kytų į langų stiklus, papra
šo juos į sieną bolės bemė
tyti. Bet ant prezidentūros 
laiptų susėdus ilsėtis nei 
vaikams, nei suaugusiems 
nėra draudžiama. Kas nori 
prie Baltųjų Rūmų nusifo
tografuoti, gali fotografuo
tis drauge su linksimai besi
šypsančiu policmanų, nes j is 
niekad neatsisako papozuot.

Su dideliu būriu žmonių 
mes įėjome prezidentūros 
vidun. Ten sėdįs tarnauto
jas tamsiaodietis paprašė 
mane kamerą palikti pas jį, 
nesinešti vidun.

—Ar ten fotografuot ne
galima?

—Ne.
S u p r a n t amas daiktas. 

Tarp lankytojų gali būti vi
sokių žmonių. Rūmų vidaus 
fotografijos gali būti rei
kalingos kitą kūrtą šnipam, 
nes ten yra daug labai 
brangių ir svarbių dalykų. 
Kamerą mes palikome, gavę 
metalinį numerį. Žiūrim, ko
ridoriaus sienose kabo bu
vusių prezidentų žmonų 
portretai. Čia yra ir Wash- 
ingtonienė ir Lincolniehė ir 
kitos.

Toliau paėjėję radbm pre
zidentų biblioteką. O kiek 
ten knygų, knygų! Deja, jų 
negalima imti ir vartyti, 
nes nuo vartymo jos jau se
niai būtų sudilusios. Antra

me aūkšte mes matėm salę, 
kūr prezidento svečiai šok
davo. Joje žiba veidrodžiai 
ir auksas. O kėdės kokios 
gražios I , Mes tyčiomis abu 
su draugu susėdom į jas pa
silsėti; sakom:

—Jei čia sėdi ministerial 
ir generolai, galim ir mes 
pasėdėti.

Ten sėdėt niekam nedrau
džiama. Po tą salę galima 
vaikščiot, dairytis, į veidro
džius pasižiūrėti, kaip atro
dai. Tik reikia saugotis ant 
grindų neparpulti, nes jos 
labui slidžios ir blizga kaip 
nušlifuotas varis. Ten stovi 
ir par taf i jonas, prie kurio 
muzikos puošnios poros 
sukdavosi. Šitą salę apžiū
rėję vėl lipom apačion kitų, 
kambarių pamatyti. Visur 
daugybė gražių paveikslų, 
skulptūrų, brangių ir gra
žių daiktų. Vienam kamba
ryj radom sudėtas visas 
prezidentų dovanas, kurias 
jie iš savo piliečių ir sveti
mų valstijų yra gavę., Vė
liausia • dovana—prezidentui 
R o o s e v e Itui padovanotas 
pasaulinės parodos ženklas: 
trikampė piramidė su rutu
liu. Viskas išlieta iš nerū- 
dyjančio plieno. Šią dovaną 
prisiuntė parodos korpora
cija. Prie kiekvienos dova
nos yra parašyta, kas ir 
kam ją prisiuntė.

Kai mes dar toliau norė
jom eiti, radom koridorių 
uždengtą marška. Vadinas, 
toliau eiti nebegalima, ten 
prezidentas Rooseveltas gy
vena ir dirba. Lankytojai 
landžiodami po jo gyvena
mus kambarius jam trukdy
tų. Bet vis dėl to ant tos 
marškos yra parašyta, kad 
ir toliau įeiti galima, tik 
reikia paduoti tarnautojui 
savo vizitinę kortelę. Mudu 
su draugu toliau nebėjom, 
nes jau turėjom važiuot na
mo. Jeigu jūs kada nors bū
site Washingtone, būtinai 
pamatykite prezidento rū
mus. Mudu su draugu juos 
matėm ir esam labai paten
kinti, nesigailėsite ir jūs.

“L.” Rep.

Republikonų Vadas Landon 
Persergėjęs, kad Nepavyks 

Atžagareiviams

Boston, Mass., birž. 12.— 
Buvęs republikonų partijos 
kandidatas į prezidentus 
paskutiniuose • rinkimuose, 
Alf. M. Landon persergėjo 
savo partiją, kad jinai ne
skirtų kandidatu į preziden
tus kokį atžagareivį. Sako, 
atžagareivis mėgintų panai
kint Naujosios Dalybos- 
feoosevėlto įvestus pageri- 
nimus-reformas, bet pilie
čiai tada sukiltų prieš repu
blikonų partiją.

Landon, atranda, kad ga
lima būtų tik “pataisyt” 
Darbo Santikių Įstatymą ir 
Algų-Valandų įstatymą, iš
leistus prie Naujosios Da
lybos, bet jei republikonas 
prezidentas mėgintų panai
kint tuos įstatymus, tai, pa
sak Landono, blogai išeitų 
pačiai republikonų partijai.

AUKŠTAS BROOKLYNO
STUDENTŲ INTELI- 

GĖNTtNGUMAS
Brooklyn, N. Y. — Psi

chologiniai. studentų kvoti
mai inteligentingumo paro
dė, jog Brooklyno'Kolegija 
tuom atžvilgiu viršija 300 
kitų kolegijų visoje šalyje.
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• DARBININKŲ-
. SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS * 
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DANTIS IŠTRAUKĖ— 
APSILPO. ŠALTIS

Drauge gydytojau, dar vie
ną dalyką prašau atsakyti 
per “Laisvę.” Mano draugas 
yra jau 54 metų. Jis buvo la
bai stiprus vyras, visada svei
kas ir turi gerą boilerį. Bet 
jam jau kokie 6 metai kaip 
pradėjo pūliuoti dantų sma- 
genosi Per tą laiką jis jau 
greičiau ir šaltį pagaudavo, 
taip pat ir tas jo boileris ne- 
betaip jam tarnavo. Ir da
bar jau kokie metai, kaip jo 
dantys pradėjo klibėti, visi 
pasidarė liuosi. Tai jau virš 
dviejų mėnesių, kaip jam vi
sus dantis ištraukė. Buvo la
bai dideli ir sunku buvo išim
ti. Tad labai daug kraujo 
nubėgo. Pirmutinius traukė 8, 
tai kraujas bėgo savaitę lai
ko, o jau paskutinius kai trau
kė, tai jau mažiau kraujo te
bėgo. Bet dabar jis jaučiasi 
labai slabnas, nedrūtas. Kaip 
tik kur ranką pakelia prie ko
kio darbo, tai visą prakaitas ir 
aprrtuša — ir pasidaro silp
nas. Ką tai reiškia tas pra
kaito apmušimas? O taip jis 
valgo gerai, miega ir niekur 
jam neskauda.

Kitas dalykas: mūsų dukre
lė turi viepą bėdą. Kaip tik 
pagauna mažą šaltį, jai visa
da ištinsta gūželiai pažandė
se, apie ausis, biskį žemiau 
ausų. Jau kiek metų ir vis 
gauna tą gūželių patinimą. 
Kas jai reikėtų daryti? Iš kal
no labai ačiū.

ATSAKYMAS
Ką reiškia tokis Jūsų drau

go prakaitavimas ? Tą, kad 
jis labai apsilpo. Nevien kad 
jam labai daug kraujo ište
kėjo (o kraujas — ne van
duo), bet visų dantų ištrauki
mas pat savaime yra didelis 
nervams smūgis. Didelė ope
racija.

Kraujo pasidarė per mažai 
— staigi pasidarė jam ane
mija — maža kraujingumas. 
Kai silpnas kraujas, jis ne
gali gerai maitinti viso orga
nizmo'. žmogus pasidaro lyg 
pritroškęs, oro jam trūksta. 
Nors ir giliai kvėpuotum, pa
kankamai deguonies negali 
įtraukti.

Mat, deguonis jungiasi su 
raudonųjų kraujo, skritulėlių 

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

'Gerbiama Redakcija: Ma
lonėkite per laikraštį paaiš
kinti šiuos klausimus. Ne sy
kį man teko ginčytis su sve
timtaučiais arba savaisiais 
apie generolę Moseley. Kaip 
tamstos žinote, ką jis mano ir 
nori padaryti dėl žydų ir ko
munistų ?

Man teko ginčytis apie ko
munizmą ir taip toliau. Fa
šistai rėkia, kad komunizmą 
padarė žydai. Taigi, ir klau
siu, kada ir kokioje valstybė
je prasidėjo komuna, kokiais 
metais ir kokios tautos žmo
gus pirmas išrado komuniz
mą? Taipgi daugelis ginčija, 
kad Stalinas, Litvinovas ir 
Molotovas esą žydų tautos 
žmones, o tik išmainę savo 
pavardes.

Malonėkite paaiškinti apie 
viską, kad mes galėtumėm 
prieš tuos fašistus atsiremti ir 
atmušti jų užmetimus.

Nerašykite mano viso vardo 
ir adreso, o tik pirmutines 
raides. M. B.

ATSAKYMAS
Generolas Moseley yra pil

no kraujo fašistas, garbinto

medžiaga—hemoglobinu. Kai 
tų raudonųjų skritulėlių esti 
pakankamai kraujo skysty, 
tai jie pakankamai išnešioja 
ir deguonies po kūno audi-- 
nius, gaivina juos. Kai ma
žiau skritulėlių, mažiau ir de
guonies audiniams. Nuo to vi
si jie eina silpnyn.

Reikia Jūsų draugui atgai
vinti kraujas. Dažniau tegul 
jis valgo kiaušinio trynius, ke
penis, juodą duoną ir šiaip 
javinių grūdų maistą. Taipgi 
žalių daržovių ir vaisių.

Džiovintos bravoro mielės 
—Brewers yeast powder bus 
jam labai gerai. Tegul ima 
po valgomąjį šaukštą, įmai
šytą piene ar vandeny, tris 
kartus kas dieną.

Jūsų dukrelei, tur būt, yra 
kokia įsisenėjusi gerklės slo
ga. Gal kartais ir tonsiliai 
apkrėsti, patinę. Nuo to daž
nai patinsta pažandžių gūže
liai. Tegul ji dažniau būna 
ant saules, nuoga arba bent 
pusnuogė. Tegul ji daugiau 
vartoja grietinės, sviesto, vai
sių, daržovių, jūros žuvų,. Ge
rai jai būtų ir žuvų aliejus 
arba atatinkamos kapsulės. * 
Gerklei ir tonsiliams tinka 
ioęlo ir glicerinos mišinys, ly
giom dalim. Padažę medvil
nės ant šakaliuko, tepterėkitė 
jM abu tonsiliu, kartą kas 
dieną, per keletą savaičių.

---------1-------------- ' ,
40 Nazių Išrinkta į Vengri

jos Seimą

Budapest, Vengrija, birž. 
12. 4— Naziškose uniformo
se suėjo į sehną naujai iš
rinkti 40 Vengrijos fašistų. 
Kitų partijų atstovų seime 
yra 202. Naziai užprotesta
vo, kad seimo atsidarymą 
fotografuoja žydas.

VOKIETIJOS PROTESTO- 
NAI NEPASIDUODA 

HITLERIZMUI

Berlin.—Protestonų baž
nyčios valdyba išleido atsi
šaukimą į visus savo tiky
bos narius nesiduot, kad na
ziai prijungtų sau šią reli
giją kaip hitlerizmo įstai
gą-

jas Hitlerio ir nazių įvestos 
diktatūros Vokietijoje. Jis 
atvirai sako, kad tokia pat 
fašistinė sistema turėtų būt 
įvesta ir Amerikoje. O ži
note,. ką davė Vokietijoj na
ziai ne tik žydams ir komu
nistams, bet visiems laisvę ir 
pažangą mylintiems žmonėms. 
- Apie komunizmą viską iš
aiškinti čionai nėra vietos. *
čia tiek tik galime pasakyti: v 
Komunistinis judėjimas pra
sidėjo apie vidurp pereito 
šimtmečio su .paskelbimu “Ko
munistų Manifesto.” “K. M.” 
buvo paskelbtas 1848 metais. 
Jį parašė bendromis spėkomis 
Marksas ir Engelsas. Mark
sas buvo žydų tautybės žmo
gus, o Engelsas vokiečių.

Kas liečia “komuną,” tai 
veikiausia jūs turite mintyje ' 
garsiąją Paryžiaus Komuną, 
kuri buvo sukurta 1871 me- , 
tais Franci jo j e, Paryžiuje. Tai 
buvo darbininkų valdžia, ku
ri tačiau gyvavo visai trum
pai. Buržuazija ją nuvertė ir « 
paryžiečius darbininkus pa
skandino kraujuose.

Stalinas yra gruzinų tau
tybės, Molotovas rusų, Litvi
novas žydų.
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V a ž i u o j'ant gatvekariais 
nuo Forest Hills reikia imti 
Charles River, karą. Automo
biliais reikia važiuoti No. 1 
keliu.

gavę užkvieti-

I

Karpetus šluojant paprasta 
šluota pirma apiberkit skly
peliais sudrėkintos popieros. 
Ji sugeria dulkes.

Trečiadienis, Birž. 14, 1939 LAISVE Trečias puslapiu

KĄ REIŠKIA VEDYBOS?
Katalikai vedybas vadina šventu sakra

mentu. Kitų religingų žmonių jos irgi vadi
nama Dievo aktu. Valstybės pripažįsta ve
dybinį gyvenimą viena iš būtiniausių formų 
šeimai ir tautos gerbūviui palaikyt.

Tačiau pasižiūrėjus į Naujosios Dalybos 
priešų riksmą už pravarymą iš darbų ište
kėjusių moterų, išrodo, kad tūli Amerikos 
ponai ir jų pakalikai norėtų vedybas pada- » 
ryt kriminalybe. Jeigu ne, tai kam, už ką 
milionai ištekėjusių moterų ir būsimų nuo
takų norima baust išmetimu iš darbo, pastu- 
mėjimu į bado nasrus?

Priežastys metimui moterų iš darbo, kaip 
aiškinasi toriai, esą noras prašalint nedar
bą. Kaip atsimename, Hitleris irgi sakė iš
metimu moterų iš darbų sugrąžinsiąs gerovę, 
tačiau ji net ir iš už kampo pabėgo, tad iš 
praktikos žinome, kad ir Amerikos torių šis 
“išradimas” yra eilinė apgaulė tiems, kurie 
gana vėpli jai tikėti.

Tie ponai šaukia, kad moterims nereikią 
darbo. Bet Darbo Departmento Moterų Biu
ro surinktos statistikos rodo, kad vienas 
trečdalis šeimų J. V. gyveno iš $471 įplau
kų 1935-36 metais. Kitas trečdalis gyveno 
iš $790. Tai tų šeimų išmitimui pagelbėjo 
moterų darbas.

Pagaliau, jei vyras ir uždirba gana, tai 
dar nereiškia, kad moteris turėtų būti pra
varyta iš darbo dėl ištekėjimo. Moters lais
vė ir lygybė visame gyvenime priklauso nuo 
ekonominės lygybės. Tą geriausiai suprato 
Sovietų Sąjungos vadai ir dėlto lygią teisę 
darbui ir lygų užmokestį už lygų darbą mo
terims įrašė Sovietų konstitucijon. Amerikos 
moterys taipgi mokėsime gint savo teises 
dirbt ir gyvent.

ŽINIOS APIE MOTERĮ] 
SEIMĄ IR PARODĄ

Seimas artėja, o kartu ir moterų juomi 
susidomėjimas didėja. Moterys, kurios yra 
daugiau susirišusios su visuomeniniu judėji
mu, rūpinasi, idant neliktų nei vienos mote
rų draugijos nepakviestos dalyvauti seime. 
Jos taip pat rūpinasi ir pinigų seimo reika
lams sukėlimu, čion paduosiu keleto laiškų 
ištraukas:

“Drauge, kodėl man prisiuntė! tik -porą 
pakvietimų į seimą, kuomet mūs apylinkėje 
yra gan daug moterų draugijų, kurios taip 
pat įdomaujasi seimu. Prisiųskit dar bent 
dešimtį.”

H. Tamošauskienė, Roxbury, Mass. 
Draugė A. Sliekienė iš Pittsburgo rašo; 
“Rūpestingai tarėmėsi apie busimąjį mo

terų seimą. Kokią reprezentaęiją turėsime, 
dar peranksti pasakyt. Dėsiu pastangas, kad 
ir pati dalyvaučiau, jog tai bus, rodosi, pir
mas tokis įvykis Amerikos lietuvių išeivi
joje.”

Draugė Žemaitienė iš Waterburio rūpina
si, kad jų apylinkėje neliktų niekas pamirš
ta, jinai jau net du kart prisiuntė po pluoš
tą draugijų antrašų. Greitai žada ir pinigų 
prisiųsti.

Iš Philadelphijos draugės mano gerą re
prezentaciją seime turėti. Rūpinasi ir dau
gelis kitų draugių seimo reikalais, apie jas 
kitu kart kalbėsim.

Apie rankdarbius parodai ateina 
gražūs atbalsiai; draugė iš Maspeth, 
štai ką sako:

“Mačiau ‘Keleivyje,’ kad ruošiat 
darbo parodą. Aš turiu labai įdomų lovai 
užtiesalą. Nemanau, kad kas kitas tokį už
tiesalą turėtų; aš jį dirbau per kelis metus. 
Ar galėčiau dalyvaut jūs ruošiamoj paro
doj ?” A. T.

Draugė iš Pasadena, Md., rašo: “Aš da
rau iš karolių beskutę ir dar mezgu su vir
balais žodžius iš karolių. Aš norėčiau žinot, 
ar apsimoka siųsti parodai? Malonėkit man 
atsakyt laišku.”

Iš Wright, Minn., rašo: “Aš mačiau laik
raštyj, kad jūs renkat moterų rankdarbius 
parodai. Noriu su jumi susirašyt, jeigu būt 
padoru, kad ir mane priimtumėt į parodą. 
Aš turiu tokių dirbinių, kokių dar nėr nie
kas matęs. Prisiunčiu jum atvaizdus savo 
dirbinių.” Mrs. M. J. Janoski.

Draugė iš Merchantville, Pa., pasižadėjo 
parodoje išstatyt savo dirbimo staltiesę, už 
kurią jau vienoje parodoje laimėjo prizą.

Brooklyno ir apylinkės moterys taipgi pa
siūlė gerą kiekį gražių dirbinių, taip, kad. 
jau iš pasiūlytų atrodo, jog paroda bus įdo
mi. Tikrenybėje, tai kiekviena, kuri tik tu
ri gražių dirbinių, turėtų paroda susidomė
ti, nes, apart paties dalyvavimo tokioje 
svarbioje parodoje, dar skiriama trys ge
ros dovanos $25, $15 ir $10 už gražiausius 
dirbinius.

Manančios dalyvauti parodoje, savo dir
binius turės komisijai pristatyt pradžioje 
rugpjūčio (August) mėnesio.

Informacijų kreipkitės pas sekretorę
K. Petrikienę,

221 S. 4 St., Brooklyn, N. Y.

MA
Šeimininkėm

Uogų ir Vaisių Sezonas

Dabar sezonas žemuogėms 
ananasams (pineapples),ir 

neužilgo bus vyšnios ir taip 
seks visa eilė kitų uogų, vai
sių ir daržovių.

Kas išsigali laiku ir lėšomis, 
vasarą susideda konservų žie
mai. Turinti ryšių su ūkinin
kais tiesiog iš laukų parsive
ža pilniausia nunokusias, gra
žutėles uogas, kokių ne visa
da galima gaut krautuvėj, nes 
skiriamas turgui turi saugot 
nuo visuotino nunokime, ka
dangi ištižtų iki pasiekia pir
kėją.

Konservavimo Būdai

Vieni konservai išlaikomi 
neįleidimu nesterilizuoto oro, 
kiti cukrum. Vieni verdama 
marmaliadų- (košių) formoje, 
kiti saugoma nuo susitrynimo, 
kad atrodytų kaip tik ką nu
skinti.

Norim,us išsaugot, geriau 
dėt nevirtus į sterilizuotas 
stiklines (jars), užpilt 
vandeniu ar syrupu 
skonio), uždėt gumos 
mis ir dankteliais, dėt 
dą pilną verdančio vandens ir 
ten virt nustatytą laikotarpį. 
Išvirus, tuojau stipriai užsukt, 
ir apverstus atšaldyt.

Marmaliadus gerai virt 
puode, paskui supilstyt.

Žemuogių ir Ananaso 
Konservai

išvirtu 
(sulyg 
rinkė- 
į puo-

Nulupus ananasą (pine
apple) supjaustyk į šmote
lius, išimk iš vidaus kietąją 
dalį, sutarkuok arba perleisk 
per mašinėlę. Imk po lygią 
dali ananaso ir žemuogių. 
Penkiem puodukam uogų dėk 
3 puodukus cukraus. Palai
kyk kelias valandas, kad cuk
rus išsileistų. Virink ant leng
vos ugnies, kol liks ganėtinai 
tirštas. Supilstyk į išsterilizuo^ 
tas bonkas, drūčiai uždenk ar
ba užpilk ištirpyta parafina ir 
atvėsus uždangstyk.

Šis receptas imtas iš kny
gos “Virėja,” kurioj randasi 
virš pora šimtų kitų' visokiems 
valgiams gamint receptų. Kai
na $1. Rašykite: “Virėja,
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

SO. BOSTON, MASS.
Draugišką išvažiavimą ren

gia LLD 2 kp. Moterų Sky
rius sekmadienį, birželio 
(June) 18 d., dd. Tamošauskų 
darže, 91 Gardner St., West 
Roxbury, Mass.

Čia vieta graži ir tyras 
oras. Taipgi bus skanių už
kandžių ir gėrimų. Bus svečių 
iš Montello ir kitų aplinkinių 
kolonijų. Dalyvaus d. S. F. 
Yellen, žymi darbuotoja tarp 
moterų, ir kitos veikėjos, tad 
turėsime ir draugišką pasikal
bėjimą.

• Ka.dangi nuvažiavimas kaš
tuoja tiktai 10 c., tai geriau
sia proga , visiems, išvažiuoti 
pasimatyti su draugais ir link
smai praleisti dieną. Todėl 
kviečiame visus atsilankyti.

Kelrodis

žuvies žvynai greičiau duo
sis nuskutami, jei padėjus ant 
lėkštės perpilsit verdančiu 
vandeniu, greit įmesit šaltan 
ir tuojau skusit.

Laukuos ir visur vasarą patogu ir vėsu su marš- 
konėmis'suknelemis. Užtai Jane Wyman, graži Warner 
Bros, judžių žvaigždutė, dėl patogumo dėvi skalbia
mą marškonę suknelę. Ji yra mėlyna, su baltais šlaku- 
čiais, klostyta aplink. Balta bliuze apvedžiota sijonuko 
medžiaga.

Šių laikų moterys, beje,, neperka šilko dėl dar 
vienos priežasties—Japonijos karo prieš Chiniją. O da
bar veik visas šilkas Amerikon atvežama iš Japonijos. 
Dėl tuštybės negi prisidės su savo centais žudymui ne
kaltų chiniečių. S

Iš ALDLD 20 Kuopos Moterų 
Skyriaus Susirinkimo

Birželio 2-rą įvyko Moterų 
Skyriaus susirinkimas. Narių 
dalyvavo vidutiniai ir gana 
rūpestingai svarstė Skyriaus 
reikalus.

Skyriaus komiteto ir įvai
rių komisijų raportai išklausy
ti ir priimti. Pramogos ren
gimo komisija pranešė^ kad 
pramoga įvyko. Buvo suvai
dinta komedija “Aš Numi
riau” ir triologas “Koks Tė
vas, Toks ir Vaikas.” Vaidin
tojais buvo draugai scranto- 
niečiai. Pavyko neblogai ir' 
pelno liko $18.71, kuris liko
si išaukotas šiaip; veteranams, 
kovojusiems Ispanijos laukuo
se už pasaulinę demokratiją, 
$10; prisirengimui prie Mote
rų Seimo $5, ir likusieji $3.71 
pasiliko Moterų Skyriaus ižde.

Nutarta surengti pikniką; 
kada jis įvyks—bus pranešta 
vėliau.

Buvo plačiai kalbėta, kad 
surengti kokią pramogą rude
niniam sezone ir gauti lošėjus 
ar dainininkus iš' artimų kolo
nijų. Manau, kad ta mintis 
nebloga ir sutartinai dirbant 
būtų galima suruošti didelę ir 
smagią pramogą.

Moterų Skyriaus narė drg. 
A. Simonaitienė dar 
ga. Moterų Skyrius 
greitai pasveikti.

Sekantis Moterų
susirinkimas įvyks penktadie
nį,‘liepos 7-tą dieną, pas d. 
J. Navalinskienę, 315 Clinton 
St. Pradžia 7:30 vai. 
re. Būtų gerai, kad 
draugės pasirūpintumėt 
vauti, nes kuo daugiau
gių, tuo daugiau ir minčių, 
tai tada galima padaryti ir 
geresnių tarimų, liečiančių 
darbininkišką judėjimą.

Pabaigus svarstyti Skyriaus 
reikalus, drg. O. Mikolojūnie- 
nė pavaišino drauges skaniu 
gėrimu ir pyragu. Ačiū jums, 
draugute. *

Mot. Skyr. Koresp. O. G.

Pasibaigus A. Jonikienės 
maršrutūį, su kovo mėnesiu, 
žymiai sumažėjo žinios iš mo
terų veikimo. Nors veikimas, 
bruzdėjimas gana gyvas, bet 
labai mažai duodama svietui 
ąpie tai žinoli.

Šiuo tarpu Sąryšio Komite
tas stropiai rūpinasi savo 
ateinančiu pikniku, kuris 
įvyks liepos 30-tą. Jau gauta 
atsakymų nuo moterų daini
ninkių grupių, kurios sutinka 
imt dalyvumą dainų konteste. 
Ir laukiama daugiau atsaky
mų.
Plaukų Dabintojų Susivieniji

mas Aukauja Taurę

Gautas pranešimas nuo 
Lithuanian American Hair
dressers Association per sek
retorę O. Baltrus, kad jos au
kauja puikią taurę, kaip pir
mą dovaną už dainavimą. 
Taipgi Sąryšis skiria nuo sa
vęs 2 pinigines dovanas.

Būt gerai, ir darbas eitų 
sparčiau, jei
mus grupės paskubintų duoti 
atsakymus.

Rankdarbių Parodos 
Klausimu

1 Praeitų metų piknike ren
gėjos nebuvo prisirengusios 
dėl tiek daiktų, kiek jų su
plaukė ir dėlto nebuvo gali
ma juos visus tinkamai išsta
tyti. Gi šį metą rengėjos tu
rės pakankamai vietos ir .su- 
veštus daiktus bus galima ge
rai sutvarkyti. Taipgi šiemet 
yra skiriama 6 piniginės do
vanos. Nuoširdžiai prašoma 
Naujosios Anglijos moterys 
ruoštis išstatyti savo rankdar
bius parodai.

Moterys darbuotojos mote
rų kliubuose ir ’ šiąip organi
zacijose prašomos pasirūpinti 
savo kolonijoj gauti kuo 
daugiau moterų imti dalyvu-

mą parodoj su savo rankdar
biais. i

įžangos Tikietai Išsiųsti į 
Kolonijas

Kur tik buvo galima gaut 
antrašai, tpm kolonijom iš
siųsta knygutes tikietų. Pra
šoma draugių pasidarbuoti, 
kad jie Visi būt parduoti. Ru
dens sezonas atneša mums 
daug svarbių darbų ir tam rei
kalinga finansai. Tad pasi- 
stengkim, kad mūsų piknikas 
būt pasekmingas visais atžvil
giais.
Ryšiai Mūsų Pikniko su Ame
rikos Lietuvių Moterų Seimu

Jau visom žinoma, kad rug
sėjo mėnesį įvyks Amerikos 
Lietuvių Moterų Seimas ir 
Rankdarbių Paroda. Į mūsų 
Sąryšio pikniką atvyks Seimo 
rengimo komisijos atstovė. Ji 
suteiks vėliausių žinių apie 
Seimą, apžiūrės mūsų parodą 
ir praneš, kurie daiktai bus 
tinkami išstatymui Seimo Pa
rodoj. I
■ Svarbus Posėdis Liepos 4-tą

Laike “Laisves” pikniko, 
liepos 4-tą, Maynąrd, Mass., 
suplaukia žmonės ištisų kolo
nijų. Tuo pasinaudodamas, 
Sąryšio Komitetas mano turė
ti trumpą posėdį pasitarti la
bai svarbiais moterų reikalais. 
Šiuo reikalu bus' išsiųsta laiš
kai į kolonijas. Tačiau pra
šome moterų darbuotojų ne
laukti Ihiškų, bet jau patėmi- 
jus šį pranešimą pasikalbėti 
ir paskirti porą draugių, ku
rios dalyvautų pasitarime.

M. K. S.

Ir iš Meilės 25-Centais 
Žmonos Neišlaikysi

Worcesterio teisme tūla 
Mrs. P. š. liūdijus, kad ji 
mėgsta judžius, kavą ir ries
tainius (doughnuts),
jos vyras jai pasakęs, kad ju- 
džiai nenaudingi jos dorovei, 
kava—-nervams, riestainiai — 
virškinimui. Kad “apsaugot” 
ją nuo to viso “blogo,” vyras 
jai duodąs tik 25 centus į die
ną. Teisėjas nusprendė, kad ji 
teisėtai prašo divorso, ir davė 
J b

Išskalbtą blanketą visuomet 
džiaukit išilgai. Venkit sagų, 
nes tos vietos išsitampo pūs
lėmis. Jeigu jau būtinai reikia 
prismeigt, tai dėkite labai 
tankiai.

SENAS BLOGUMŲ DIEVAS
PEARL S. BUCK __________ Vertė

(Tąsa)
“Tu tur būt esi iš pietų ?” 

esu girdėjusi, jog jūsų kalba 
nuo mūsų.” Ji šypsojosi, kad jam paleng
vinus. Bet jis stebeilino ją gan liūdnai.

“Dabar, jei galėčiau ką nors rasti mums 
valgyti, ot, kaip būtų gerai,” ji tarė. Jis 
nieko ant to neatsakė, tik atsigrįždamas į 4 
užpakalį ir tėmydamas kur tai į tolį sunkiai 
dejavo.

“Tu daug geriau jaustumeisi, jei nebūtum 
alkanas,” ji pradėjo, “taipgi ir aš pati,” ji 
pridėjo, kadangi nesuvaldomas alkis ją kan
kino irgi.

Tada jai atėjo mintin, kad gal Wang ke
pykloje gali rastis duonos. Jei ir būtų ne
švari nuo kritusių šovinių, bet visgi būtų 
duona. Ji nusitarė eiti ir pažiūrėti. Bet 
pirm eisiant pakėlė kareivį taip, kad jis 
gulėtų pavėsyje medžio, augančio pakrantė
je. Tuomet nuėjo į kepyklą, šunės jau bu
vo prasišalinę.

Kepykla, taip kaip viskas, buvo paversta 
į griuvėsius. Nieko ten nesirado. Iš pat 
sykio ji nieko daugiau ten nematė, kaip / 
krūvas sutrupėjusių molinių sienų. Bet jai 
prisiminė, jog pečius radosi prie priešakinių 
durų, kur budinkas stovėjo 'sveikutėlis, pa
remdamas vieną stogo dalį. Atsistojus prie 
šio budinko ji įkišo rankas po įpuolusiu sto
gu. Ji ten užčiuopė medinį danktji ir gele
žines duris, apačioj ten gali rastis iškeptos 
duonos.

Ji ten dasigavo labai atsargiai, bet tas 
ėmė daug laiko, o debesys cemento dulkių 
ką tik neužtroškino ją. Bet visgi pergalė 
buvo jos pusėj. Įspraudusi ranką po dank- 
čiu pajuto švelnią, tvirtą plutą iškeptos duo- x 
nos kavalkų ir vieną po kitam ištraukė net 
keturis kavalkus.

“Yra sunku užmušti seną daiktą, kaip ma
ne,” ji pastebėjo pati sau linksmai. Grįžda
ma atgal ji pradėjo valgyti vieną kavalką 
duonos.

Jai pasigirdo kažkoki bąlsai. Kuomet ji 
prisiartino linkui kareivio, pamatė jį apsup
tą minia kitų kareivių, kurie staiga atsirado 
iš kažkur. Jie stebeilino sužeistą kareivį, 
kurio akys buvo uždarytos.

“Kur tu gavai šį japoną, senute?” jie šau
kė.

“Ką, japoną?” ji paklausė.
“Taip, tai tas pats,” jie rėkė.
“Ar jis yra japonas?” ji šaukė didžiausiu , 

nusistebėjimu. “Bet jis išrodo taip, kaip mes.
Jo akys yra juodos, oda...”

“Japonas!” vienas iš jų šaukė.
“Taip,” ji atsakė povaliai. “Jis nupuolė ‘ 

žemyn iš padangių.”
“Duok šian man tą duoną!” kitas šaukė.
“Pasiimkie,” ji atsakė, “visas, išskiriant 

šią, kuri jam skirta.”
“Ar ir japoniška beždžionė valgys gerą 

duoną?” šaukė kitas kareivis.
“Aš tikiu, jis irgi alkanas,” senutė Vang 

atsakė. Ji pradėjo neapkęsti pastarųjų vyrų. 
Kaip žmona, ji visuomet kareivių neapkentė. 
“Kad jūs prasišalintumėt iš čia,” sakė ji. 
“Ką jūs darote čionai? Mūsų kaimas visuo
met buvo ramiu.”

“Išrodo tikrai ramiu dabar,” vienas iš vy
rų pašaipomis tarė—“ramiu, tarsi k'apiny- . 
ne. Ar tu žinai, kas tą padarė, senoji mo
čiute? Japonai!”

“Aš tikiu tam,” ji sutiko. Tada užklausė: , 
‘Dėlko? aš to niekaip suprasti negaliu.”

“Dėlko? Todėl, kad jie nori mūsų žemės, 
ot, dėlko!” i

“Mūsų žemės?” ji pakartojo. “Dėlko jie 
negali turėti mūsų žemės?”

“Niekados!” šaukė jie. Bet visu pasikal
bėjimo laiku ir kuomet jie kramtė pasidaly
tą duoną, jie visuomet tėmijo vakarinį ho
rizontą.

“.Dėlko jūs visuomet žiūrite vakaruosna?” 
senutė Vang užklausė juos.

“Iš ten ateis japonai,” vyras, kuris iš jos 
buvo paėmęs duoną, atsakė jai.

“Ar jūs bėgate šalin nuo jų?” užklausė 
nustebusi.

“čionai mūsų randasi tik sauja,” jis at
sakė atsiprašančiu balsu. “Mes esame palik
ti saugoti kaimą Pao An. ..”

“Aš žinau tą kaimą,” pertraukė senutė. 
“Mergaite būdama gyvenau ten. Kaip yra 
su senuku Pao, kuris užlaiko arbatos krau- \ 
tuvę prie didžiojo kelio ? Jis yra mano bro
liu.”

“Kiekvienas yra mirusiu tenai,” atsakė 
vyras. “Japonai yra paėmę viską—didelė 
kariuomenės dalis užėjo stf svetimtaučių ka- > _ t »_ • • J_ _ 1_ • 1 * •

Dulkes nuo rakandų dabar 
visur valo aliejumi sudrėkintu 
skuduru. , Plunksninė šluota, 
kuria sukeldavo dulkes į orą, 
kad paskui galėjus į plaučius 
sutraukt, atgyveno savo die
nas.

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 supervision of 

ONA WALLACE 
117-09 Hillside Ave. 

R.K.O. Theatre Bldg. 
RICHMOND HILL, N. Y. 
Telephone Virginia 7-9767 

Hours: from 9:30 a. m. to 9 p. m.

nuolėmis ix tankais, kągi mes galėjome pa- 
daryti ?”

“Nieko daugiau, kaip bėgti,” ji sutiko. . ‘ 
Neveizint to, ji jautėsi blogai. Taip, jis yra z | 
miręs, paskutinis iš likusių brolių I Ji dabar
tiniu laiku beliko paskutinė iš šeimos!

Bet kareiviai traukėsi šalin ir vėl palikda- f 
mi ją vieną. “Jie nepoilgam ateis, tie maži, 
juodi baidyklės,” kalbėjo jie, “geriau mes 4 
prasišalinkime.”

(Bus daugiau)'
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AUŠRA VAKARUOSE
(Bruožai iš Franci jos Revoliucijos) 

-------------------------------- Valstiečio Sūnus ------:------------------------
(12)

(Tąsa)

Karaliaus gimine siekė iki 2,000 žmo
nių. Visoki kunigaikščiai, grafai, baro
nai, grafienės, markizes, gyveno, kaip 
kokios pasakiškos lėlės. Kiekvienas tu
rėjo net po kelias pilis, palocius, vasar
namius, daugybes sodų ir parkų. Kiek
vienas dalyvavo karaliaus bankietuose, 
baliuose, kurie ėjo nepertraukiančiai. 
Kiekvienas iš jų vėl turėjo pažintis su 
aukštais feodalais, pralotais, kardino
lais, turčiais ir rišosi siūlų siūlais su 
jais. Tai buvo viršūnė viešpataujančių 
luomų.

Kunigija
Kunigija—vyskupai, pralotai, minykai 

ir kiti dvasiškijos žmonės buvo stipri 
dalis valdančiosios klasės. Prieš Fį'anci- 
jos Revoliuciją kunigija valde vieną 
penktą dalį visos žemės! Vien žemė jai 
davė virš 100 milionų frankų pelno per 
metus. Iš žmonių verstinų mokesčių dar 
surinkdavo apie 30 milionų frankų, o ir 
taip už visokį patarnavimą krovėsi mi- 
lionus turto! Vyskupai, pralotai ir kiti 
dvasiškijos šulai karališkai gyveno.

Kunigijos skaičius buvo didelis. Fran- 
cijoj buvo 2,800 pralotų ir generalių vi
karų; 5,600 kunigų ir kanauninkų; 60,- 
000 žemesnių kunigų; 24,000 minykų ir 
36,000 moterų minykių. Klioštoriai savo 
puošnumu lenktyniavo su feodalų pili
mis.

Daugelis iš vyskupų ir kunigų gyve
no, kaip koki ^kunigaikščiai. Įplaukos iš 
valstybės, bažnyčios, liaudies buvo mil
žiniškos. Jie vedė ištvirkusį gyvenimą, 
kaip ir feodalai. Parapijose, klioštoriuo- 
se, bažnyčiose ėjo nuolatiniai skandalai. 
Dalis kunigijos buvo pavyzdžiu palaido 
ir išgverusio gyvenimo.

Dvarponiai
Prieš revoliuciją Franci jos dvarponiai- 

feodalai sudarė skaitlingą klasę. Tik
rą skaičių sunku pasakyti. Bet buvo ap- 
skaitliuojama, kad dvarponiai ir kunigai 
žemės valdonai siekė iki 270,000 žmo
nių, kurie sudarė apie 30,000 šeimynų. 
Tarpe kunigijos ii- dvarponi jos didelio 
skirtumo nebuvo. Labai tankiai tas pat
sai žmogus buvo ir kunigas ir didelis 
dvarponis, kuriam šimtai baudžiaunin
kų vergavo. Dvarponiai ir kunigija ben
drai valdė du trečdalius visos žemės 
Franci jo j.

Buržuazija
150 metų atgal Franci jo j buržuazija 

priklausė prie trečio sluoksnio, ji dau
giausiai kilo iš neprivilegijuotų žmonių, 
buvo vystytoja pramonės ir gamybos. 
Tai jos pastangomis steigėsi manufaktū
ros fabrikėliai, dirbtuvėlės, tai ji buvo 
priešakyje prekybos su užsieniu ir abel- 
no progreso šalyj. Tais laikais buržua
zija atstovavo progresą. Ji reikalavo lai
svų rankų darbui, laisvų rinkų tavorams. 
Jos gyvenimo reikalai griežtai kirtosi su 
feodalų, kunigijos ir absoliučio karaliaus 
reikalais. Kiekvienas feodalas savo dva
re buvo karaliukas, visi baudžiauninkai 
jam priklausė — tai jo darbo gyvuliai. 
Buržuazija gi reikalavo laisvų darbi
ninkų, kurie galėtų eiti ir dirbti fabri
kuose, dirbtuvėse, samdomi, apmokami. 
Jau tais laikais Franci jos buržuazija bu
vo pusėtinai skaitlinga. Labai teisingai 
Karolis Marksas rašė:

‘‘Buržuazija istorijoj suvaidino revo
liucinę rolę. Buržuazija, kur tik ji įgijo 
viešpatavimą, sugriovė visus senuosius 
feodalinius, patriarchinius, idilinius san- 
tikins. J i n ai begailestingai sutraukė 
marguosius feodalizmo retežius, kurie 
laikė žmogų pririšę jirie jo ‘aukštesniųjų 
iŠ prigimties’; ir nepaliko jokio kito ry
šio tarp vieno žmogaus ir kito, tik pliką 
pasipelnijimą, tik šaltą mokčjiiįią ‘gry
nais pinigais’.”

■Buržuazija siekdama pelnų veržėsi 
pirmyn ir sugriovė iki tol laikomus šven
tus išnaudojimo palikimus, ricierių ga
dynę, iš žmogaus asmens ji siekė pada
ryti tik paprastą prekę ir, kaip Karo
lis Marksas rašė: “Vienu žodžiu, vieton

išnaudojimo, pridengto religinėmis ir po
litinėmis iliuzijomis, jinai įvedė atvirą, 
begėdingą, tiesų, sausą išnaudojimą.” 
Bet ji siekdąma laisvų alginių darbinin
kų ir rinkų tuo kartu buvo revoliucinė. 
Todėl ją rėmė ir darbininkai, ir amat- 
ninkai, ii\ baudžiauninkai, ir valstiečiai— 
visi, kurems senoji viešpatavimo feoda- 
listinė—kunigiška—karališka tvarka bu
vo žiauri ir skaudi.

Darbininkai ir Amatninkai
Revoliucijos išvakarėse vien Paryžiuj 

jau buvo 44 fabrikai ir dirbtuvėlės, ku
rie gamino įvairius dirbinius. Vyras— 
darbininkas už ištisą dieną darbo gau
davo proporcionaliai 26 su (apie 13 cen
tų), o moteris nuo 15 iki 20 su. Darbo 
sąlygos buvo sunkios, bet vis vien daug 
geresnės, negu baudžiauninko arba sko
lų ir taksų apkrauto valstiečio. Todėl 
kas tik galėjo išsisukti iš feodalo bau
džiavinės vergijos, tai veržėsi į miestą.

Paryžius turėjo iki 40,000 darbininkų 
ir 12,000 amatninkų; Marseille — tūks
tančius. Vien šilko pramonėj Lyon mie
ste jau buvo per 50,000 darbininkų, 90 
pirklių, 800 specialistų ir 8,000 specialis
tų pagelbininkų.

Darbininkai ir darbininkės, suėję į fa
brikus, dirbdami greta vienas kito, pa
sijuto galingesni; pradėjo suprasti, kad 
ir jie yra žmonės ir kovoti už savo rei
kalus. 1744 metais buvo pirmas Fran
ci jo j didelis darbininkų streikas. Jie rei
kalavo: pakelti mokestį 1 su ant masto; 
lygybė visų renkant viršininkus; praša
linti 300 frankų kauciją, kurios reikala
vo nuo specialistų darbdaviai. Per kelias 
dienas Lyon miestas streikierių rankose 
buvo. Jie palaikė gražiausią tvarką. Bet 
ant jų užpuolė karaliaus samdyta armi
ja, šaudė," kardais kapojo, daug darbi- z 
ninku užmušė!

Bet tas nepakirto darbininkų jėgas.' 
Plėtėsi buržuazija, daugėjo dirbtuvių ir 
fabrikų skaičius/augo ir alginių darbi
ninkų kiekis, didėjo jų jėga, jungėsi su 
jais amatiniai darbo žmonės.

Valstiečiai-Baudžiauninkai
Sunkiausiai gyvenosi valstiečiams-bau- 

džiauninkams. Prieš revoliuciją Francija 
turėjo 25,000,000 gyventojų. Milžinišką 
didžiumą gyventojų sudarė valstiečiai ir 
baudžiauninkai.

Dirbamos žemės buvo 35,000,000 hek
tarų. Ji priklausė karaliui, jo giminėms, 
dvarponiams, kunigams, minykams ir 
smulkiems valstiečiams. Valstiečiai bai
siai vargo. Jiems buvo duota tik po ke
letą sieksnių žemės, tuo kartu, kada di
džiausi plotai stovėjo tušti—ponų nuosa
vybė.

- Dvarponiai ir kiti žemės savininkai 
matė, kad jų viešpatavimui ateina galas. 
Nuolatiniai karai, didelis išlaidumas ‘ka
rališkos giminės, dvarponių lėbavimai 
-vertė juos biednėti. Dvarponiai tą sun
kumo naštą užkrovė ant savo pavaldinių 
—baudžiauninkų ir valstiečių. Valstiečių 
ir baudžiauninkų gyvenimą pavertė į 
pragarą. V. Bloss rašo:

“Prieš revoliuciją francūzas valstietis 
turėjo gyventi, kaip kokis naminis gy
vulys. Žemės apdirbimas buvo .senoviš- 
Kas ir negalėjo duoti gero derliaus. Bu 
vo daug dar tinkamų darbui žemių, bet 
jas'laikė ponai neapdirbtomis. Valstie
čiai gyveno iš molio išlipytose stubelėse, 
dengtose' šiaudais ir tankiausiai be ra
kandų ir 'langų. Būt stebėtina, kad jie 
nebūtų purvini, žiaurūs, ‘tamsūs, juk 
viešpataujančiai klasei tokiais juos lai
kyti buvo geriausia. Labai buvo maža 
valstiečių, mokančių skaityti- ir rašyti. 
Abelnai, prieš revoliuciją buvo iki 1,500,- 
000 baudžiauninkų, kurie turėjo mokėti 
žemvaldžiams taksus ir dirbti dienas. 
Ponas turėjo teisę juos bausti; bau
džiauninkai neturėjo teises niekur prieš 
tai skųstis. Po' didžiausia drausme buvo 
užginta valstiečiams ir baudžiauninkams 
ginklą turėti.” 

. t

(Tąsa bus)

Naugatuck Conn,
♦

Sekmadienį, birželio ,11 d. 
staigiai mirė Povilas Mikelė
nas, senas “Laisvės” skaity
tojas ir rėmėjas.

Nesenai švogeriui J. Kurai
čiui pranešė laišku, kad ža
da atvykti į World’s Fair ir 
ta pačia proga nusipirkti 
“Laisvės“ Šerą.

Velionis paliko žmoną An
na Mikelėnienę, sūnų Adolfą 
ir dukterį Pauliną.

Plačiau apie vęlionį bus pa
rašyta kitose ‘‘Laisvės“ laido
se.

Tacoma, Wash.
Iš ALDLD 132 Kuopos 

Susirinkimo

Kuopa laikė susirinkimą 4 
d. birželio. Narių dalyvavo 
11.. Komiteto raportai buvo 
išduoti ir priimti. Sekretorius 
pranešė, kad jau visi nariai 
užsimokėjo metines mokestis, 
išskiriant vieną, kuris tapo 
paliuosuotas nuo mokesties 
kaipo bedarbis. Viso užsimo
kėjusių nariū turime 24. Tai 
gana didelė kuopa dėl mūsų 
kolonijos.

Paskui buvo perskaityti ke
li laiškai, kuriuose kuopa 
prašoma medžiaginės para
mos. Pirmas laiškas nuo AL
DLD Centro Komiteto, kuris 
prašo, kad kuopa paremtų pa
gal išgalę išleidimą knygos. 
Laiškas tapo priimtas ir nu
tarė, “kaip tik bus galima, 
paremsime.”

Antras laiškas, tai atsišau
kimas nuo Ispanijos kovotojų 
komiteto, prašant paremti su
grįžusius kovotojus. Laiškas 
tapo priimtas ir nutarta pa
aukoti pagal išgalę. Ant vie
tos nariai suaukavo $2.10, iš

iždo paskyrė $1.90, pasidarė 
$4.00. j Pinigai pasiųsta drg. 
D. šolomskui, . kad perduotų 
kovotojų komitetui.

Aukotojų vardai. Po 25c 
aukavo šie: A. Šapalas, M. 
Šapalienė, R. Skuja, A. Ski
lius, K. Benušis, S. Mačėnas, 
J. Kavai, A. Adomavičius ir 
V. Kavaliauskas 10c.

Trečias laiškas buvo nuo 
“Laisvės“ administracijos, 
prašant pasidarbuot pardavi- 
nėjimd tikietų-serijų 4 d. lie
pos pikniko. Laiškas'tapo pri
imtas ir išrinkta komisija par
davinėti tikietus.

Paskui buvo apkalbėta apie 
pikniką, bendrai rengiamą su 
Seattle ALDLD 161 kuopa. 
Kaip dabar mūsų valstijos re- 
akcijonieriai uždraudė nedėl- 
dieniais daryti biznį, pardavi
nėti alų, o mūsų įplaukos bū
na tik itąo alaus, tai mes šią 
vasarą nutarėm piknikus lai
kyt šeštadieniais, liepos 22 ir 
rugpjūčio 19 d. Parkas jau 
paimtas, visiem vietiniam ir 
apylinkės lietuviam gerai ži
nomoj vietoj, prie Lake Ge
neva.

Da reikia priminti, kad 
parko savininkas šiemet daug 
išleido pinigų dėl pataisymo 
parko, svetainę padidino ir 
pagražino, sudėjo visur geras 
šviesas. Dabar publika galės 
linksmintis iki vėlumui nak
ties.

Mes širdingai užprašom vi
sus lietuvius, kaip vietinius, 
taip ir apylinkės, oregonie- 
čius, raymondiečius, aberdi- 
niečius linksmai laiką pra
leisti, paremti mus, o mes tu
rėsime progą paremti savo 
spaudą, kaip “Laisvę“ ir “Vil
nį“ ir svarbius darbininkų rei
kalus.

ALDLD 132 Kp. Koresp.

“Gaukite “Laisvei- Naujų 
Skaitytojų.

Vasarinis Išpardavimas
■r 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 . . .

I

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

Mūsų Valkų Departmente ant visų siūtų, Įrokuojant mėlynus (bine 
sorge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 

nuolaidą S0 nuošimčių.

Vasarines Sportiškos Kelnės vertes $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.

“r^TBLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

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

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

Lankydamies j svečius 
iš Pennsylvanijos j New 
Yorką arba iš New 
Yorko j Pennsylvaniją 

užeikite.

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

puiki muzika šokiams.

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm, 

MRS. SMITH 
(Paketurienč) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

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

PIKNIKAS SU PROGRAMA
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys

Sekmadienį, Birželio 25 June
Prasidės 12 vai. dieną. įžanga 25c Asmeniui

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

1, i! I 1

Programoje taipgi dalyvaus Sietyno Choras iš Newark, 
vad. 13. šalinaitei; Bangos Choras iš Elizabetho, vad. 
Aldonai Klimaitei; Pirmyn Choras iš Great Neck, vad. 
Geo. Kazakevičiui. Taipgi bus trumpa prakalba.

GERA MUZIKA ŠOKIAM
GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

AUTOMOBILIŲ KELIAS: Springfield Ave. iki “Vaux Hall Road” 
> kairei iki parko.

Namų Rakandų Krautuvė

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

j| 301 Grand Street
■ Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

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

...... ... .............................. . . ■ ... r - . ■ ........... 9

KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Pcnnsylvanijos stoties, Market 
St., Newarke per Hillside, priveža prie pat parko vartų. Springfield 
Ave. Gatvekariai ir busai į Irvington Centrą (5 corners). Čia imkite 
“Union Vaux Hall Road’’ busą ant kampo Clinton Ave. Išlipkite ant 
“Vaux Hall Road” po kairei, pusė bloko iki parko.
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irStalui šaukštai, peiliai 
sieniniai laikrodžiai

Visi kviečiami dalyvauti ir linksmai laiką praleisti 
su mumis tyrame ore.

Kelrodis: Važiuokite Jericho Turnpike 25 nume
rio keliu, privažiavus Depot Rd., sukite po l^iirei, kiek 
pavažiavę sukite po dešinei į Lenox Rd., netoli nuo 
ančių farmos. Temykite kuopos iškabas.

Kviečia RENGĖJAI.

< >

>

Rengia S. L. A. 340 Kuopa

Sekmadienį, Birželio 1.8 June
Vieta Išvažiavimui yra graži, medžių pavėsyje

1
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Hudson, Mass
SVC-

PASAULINĘ PARODĄ
Estate of

AND

Vailionis ir Marcinkevičius

Suteikiam garbingas laidotuves

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

Mat, 
nenori

Sheralis.
(136-138)

168 .GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-T171
Tel. Triangle 5-3622

turėjo 
dėl 

prašė

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

arti Corona entrance į ferus.

keti. men. duokles, kad 
suspenduotais.

Sekr. V. K.

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Dar d. Rauduvė pa
judamus paveikslus, 

gi vra per visą ru$f- 
mėnesį. M. K.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

žurnalistas, tik ką atvykęs iš Lietu
vos. Temoje: “Lietuvos Kultūriniai 
Atsiekimai.” Bus Liet. .Tautiškam 
Name, 8 Vine St.' Pradžia 8 v. v. 
Įžanga veltui. Ruošia ALDLD 6 kp. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
skaitlingai dalyvauti. Išgirskite 
čią iš Lietuvos. — Rengėjai.

(138-139)

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

3

Įsteigta Nuo 1892 metų
701 Grand St. Brooklyn, N. Y,

tarpe Graliam ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2178

Kita Krautuvė Randasi PLAINFIELD, N. J. po antrašu.
206 WEST FRONT STREET

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ *

Pittston, Pa.

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

SO. BOSTON, MASS.
Liet. Literatūros Draugijos 2-ros 

kuopos moterų susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, birželio 15 d., 7:30 va- j 
'karo, 37G Broadway. Turėsirpe ap- j 
tarti daug svarbių reikalų: “Laisvės” I 
piknikas, mūsų LLD draugiškas iš
važiavimas, Moterų Sąryšio pikniko 
tikietai jau gatavi, turėsime pasida
linti ir pradėti platinti. Todėl visos 
draugės būtinai dalyvaukite.—II. T.

(137-138)

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. susirinkimas įvyks 

birželio, June 14, 8 vai. vakare) A. 
Tenio svetainėj, Winans Ave. ir 16th 
St. Gerbiamu nariai: rhalonėkite visi 
dalyvauti šiame, .pusmetiniame susi
rinkime, nes yra labai dąug svarbių 
reikalų apsvarstyti, bei nutart. Taip
gi Tnalonęki te užsimokėki duokles, 
kurie dar neužsimokejote, ant šio su
sirinkimo.

Kp. Sekr. C. Andriulius.
(136-138)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas jvyks 

trečiadienį, birželio 14, 8 valandą va
kare, LDP Kliube, 408 Court St. 
Draugės ir draugai, visi dalyvaukite 
susirinkime, nes bus daug dalykų ap
svarstymui. Ypatingai turite užsimo
kėti . men. duokles, kad neliktumet

lt 12 i

Darbdaviai Nubausti
Šiomis dienomis du čevery- 

kų išdirbystės savininkai, Fi- 
sheris Co. ir Barry Co., tapą 
pasodinti į kaltininkų suolą. 
Valdiška Darbo Santykių Ko
misija subado, kad šitie bosai 
nemokėjo valdžios nustatytų 
25c į valandą darbininkams. 
Dar prie to, surado dvejopas 
vedamas knygas jų raštinėse. 
Katras vedė teisingai, tai tų 
valdžiai nerodė, tik tas rodė, 
kurios buvo suklastuotos taip, 
kad išeitų pagal valdžios pa
tvarkymą. Negana to, dar 
Fisheris neduodavo ant dienų 
dirba ntiems darbininkams 
punčiuoti kortą kaip 7-tą vai. 
ryte, jei neturi darbo. Tik tuo
met turi punčiuoti kortą, kuo
met pradeda darbą. •

Už tokią šulerystę savinin
kas Fisheris tapo pašauktas 
į šteito teismą ir liko nubaus
tas pasimokėti 7,000 dolerių 
bausmės, ir turi sumokėti už 
praeiti, ką nedamokėjo darbi
ninkams.

Ta pati istorija ir su Barry 
Co. savininku. Tapo pašauktas 
teisman jau antru kartu. Jo 
bausmė dar nėr skelbiama vie
šai. Manoma, kad jis gaus dar 
didesnę, kaip pirmasis gavo. 
O jau ką bekalbėti apie dar
bininkų išnaudojimą pas tuos 
bosus, tai visi žino.

Už Nepadorų Elgesį į 
Kalėjimą

Tūlas Fenas Harry s, vidur
amžio žmogus, tapo areštuo
tas trys savaites atgal už ne
padorų elgesį su devynių me
tų mergaite, ir tapo nuteistas 
du metai kalėjimam Jis turi 
savo moterį. Bet ir prie mer
gaitės pristojo.

ALDLD Susirinkimas

Birželio 6 d. LPK Svetainėj 
atsibuvo pusmetinis 103 kp. 
susirinkimas. Nors ir buvo gei 
rai garsinta, bet narių labai 
mažai atsilankė. Tas, draugai- 
gės, yra labai peiktina, kad 
nesusirūpinam draugijos rei
kalais. Ne tik negalima su
šaukti į susirinkimą, bet nega
lima ir metines duokles iš kaip 
kurių narių iškolektuoti.

Finansų sek. pranešė, kad 
kaip kurių draugų prašęs net 
po kelius sykius metinių duo
klių, bet tie draugai vis išsisu
kinėja nuo jų. Nors jau kelio
lika draugų yra senai sumokė
ję savo duokles, bet fin. sek. 
jų nesiunčia, vis dar tikis dau
giau surinkti ir sykiu pasiųsti.

Galų gale gaunam ir iš Cen
tro paraginimą duoklių reika
le. Tuomet mes visi jaučia
mės nesmagūs už Centre trug- 
dymą užbrėšto darbo.

Draugai-gės, ateityje lanky- 
kim susirinkimus ir mokėkim 
nieko nelaukiant metines duo
kles. .

Komisija rinkimo pinigų 
dėl Ispanijos kovotojų pada
vė $9.45. Tai bus Centran pa
siųsta.

“Laisvės” pikniko rengimo 
gaspadoriai ragina visus reng
tis prie 4 d. liepos. Piknikas 
turi šiemet būt pasekminges- 
nis, nes bus visokių įvairumų 
ir parankumų. Kaip girdėtis, 
tai organizuoja iš kitų koloni
jų busus. Tad manome, kad 
suplauks daug svietelio iš to
limų kolonijų.

Barbutė.

Japonai Grūmoja Užbloka- 
duot Anglus Tientsine

Shanghai. —Japonai grū
moja apsupt Anglų kolonijų 
Tientsin mieste ir užbloka- 
duot joje Anglijos piliečius, 
jeigu tenaitinė anglų vy
riausybe neatiduos japonam 
keturis chinus, kurie nužu
dė S. G. Chengą, chinų val
dininką, tarnavusį japonam 
Tientsino muitinėje.

Iš Progresyvių Veikimo
Buvo laikomas (kada? — 

Red.) susirinkimas. Narių 
mažai atėjo. Mat, kaip buvo 
nutarta perkelt susirinkimus 
iš sekmadienio į antradienį 
vasaros laiku, tai susirinkimas 
nebuvo garsinama.

Taigi, visi nariai įsidėmėki
te, kuopos susirinkimai dabar 
bus laikoma kas pirmas an
tradienis. Vadinasi, sekamas 
mitingas pripultų liepos 4 d. 
Bet kadangi tą dieną šventė, 
tai susirinkimas bus laikomas 
liepos 5 d., trečiadienį, po 
num. 201 — 3rd St., Wyo
ming. Visi nariai pribūkite, 
nes turėsime svarbių reikalų 
aptarimui. O svarbiausias 
reikalas tai bus dienraščio 
“Laisvės” piknikas, kuris 
įvyks liepos 16 d. Reikės dar
bininkų piknikui. Mat, mes 
esame arčiausia prie parko 
Valley View. Ir katrie nariai 
dar neužsimokėję duoklių už 
1939 metus, tai pasimokėkite 
be jokio atidėliojimo.

Valdyba.
—o—

Birželio 7 d. buvo laikomas 
Lietuvii/ Darbininkų Susivieni
jimo 78 kuopos susirinkimas. 
Tik keli nariai atėjo, 
vasara, šilta, tai nariai 
lankyti susirinkimus.

Finansų sekretorius
blankas parinkimui aukų 
Ispanijos kovotojų ir 
narių, kad apsiimtų aukų pa
rinkti. Bet neatsirado nei vie
no, kuris pasiimtų.

Buvo kalbama apie išvažia
vimą. Bet palikta ant toliau, 
nes šiuo laiku piknikų per
daug. Man gi atrodo, kąd iš
važiavimas būtų kaip tik vie
toje. Galėtų surengti bendro
mis spėkomis su LLD ir KP 
kuopa, 
rodytų 
Laiko 
pjūčio

Chungking, Chinija. — 
Japonai užėmė Chuntų 
miestą , prie Geltonosios 
upės.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MINERSVILLE, PA.

Lietuvių Komunistų kuopos susi
rinkimas įvyks birželio 16 d., 8 v. v., 
Citizen’s Club Svet. Visi nariai pri
valo būti susirinkime, nes reikia už
simokėti už duokles. Prašome tų 
narių, kurių duoklės nemokėtos per 
keletą mėnesių, užsimokėti. — Val
dyba, i (138-139)

MONTELLO, MASS.
Penktadieni, birželio 16 d., įvyks 

prakalbos. Kalbės Juozas Jurginis,

Brooklyn, N. Y.
2 d. liepos (July 2nd) įvyks 

dienraščio “Laisvės” piknikas. 
Jis bus Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avenues, Maspeth, 
N. Y. Tas parkas visai arti 
prie Pasaulinės Parodos.

Boston Apylinkė
4 *d. liepos (4th of July) 

dienraščio “Laisvės” naudai 
piknikas bus Maynard,. Mass. 
$200 skiriama dovanom prie( 
įžangos bilieto. Pirma dovana 
$50. Bus šokiai, grbs gera or
kestrą.

New York Apylinkė
23 d. liepos (July 23rd), 

didžiojo New Yorko apylinkės 
pažangiųjų organizacijų aps
kričiai rengia traukiniu eks
kursiją į Nolan’s Point Park, 
N.’ J. Ta vieta yra prie Hopat
cong ežero. Traukinis eis iš 
Jersey City per Bayonne ir 
Elizabethport. Iš Newark, rei
kės atvažiuot į Eliząbethport 
kitu traukiniu ir čia persimai
nyti ant ekskursijinio. Kelionė 
$1.00 jį abi pusi.

Huntington Sta., L. L, N. Y

IŠVAŽIAVIMAS

Šokiams Grieš Kriaučiūno Orkestrą
Yra didelė platforma šokiams

Turėsime visokių pamarginimų, taipgi valgių ir gėrimų.

Mateušas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėl a i.

426 South 5th Street
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ Al( NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergraen 7-1661

' 1

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

DOVANOS ==-IR VEDYBOM
$1.00
.... 6.50
2.00

Rožančiai ir Kryželiai
- Daimantiniai

Laikrodėliai
žiedai

nuo

Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus % g

Aplankykite mūsų 
religinių daiktų departmentą, spccialis 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

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 Barberiai

E 
E 
E
E 
Si

IGNAS SUTKUS
Saujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

VARPO KEPTUVEt

II

: CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS

E 
E

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MĖšLAžARNftS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PC'S- 
LĖS LIGOS. Chroniškos ir stai
gios ligos vyrų ir. moterų. Jeigu 
turite kokį nesveikurųą, kurio ne
suprantate, pasiklaupkite ftianęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man iš
aiškinti jums jūsų liįą.

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spiiululiai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

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.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

, (IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Avo. ir Irving Place 
i >

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

H

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

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

5

n

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

Siunčiamo duoną per paštą I kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie Svori ir kainas.

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

$
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NewWko^Mjfe?lnloi
Amer. Ispanai Susibūrė 

Ateiviu Gynimui
CACCHIONE ‘KALBĖS 

PER RADIO
BAZARE DALYVAVO DAUG 

SCENOS ŽVAIGŽDŽIU
Skubiai Veikia Gelbėt 

Mokyklas
Birželio 11-ta, 7 W. 110th 

St., New Yorke, susirinko is
panų organizacijų delegatai, 
atstovaujanti 183,189 narius, 
šioj konferencijoj jie tvirtai 
susiorganizavo ateivių gynimo 
klausimu. Priimtos 3 rezoliu
cijos.

Iš Kur Ateiviam 
Didžiausias

Gręsia 
Pavojus?

kalbėdamas 
Komiteto se- 
Novak paž.v- 

organizaci-

x Konferencijoj 
Ateivių Gynimo 
kretorius Irving 
mėjo, kad m ūsu 
jos perdaug pasitiki demokra
tijai ir nepaiso mažų, kasdie
ninių dalykėlių .demokratijos 
gynimui, turėdami omenyje, 
kad atsiekti demokratiniai 
laimėjimai bus visados, 
vienas iš mūsų 
kad koncentracijos 
bilius praeis, 
ir nubalsavo 
greso butas.
ginčyti, kad senatas jį atmes? 
Greičiau jis gali tapt įstaty
mu, jeigu mes žiopsosime į de
mokratijas viską palikdami 
joms, patys nieko neveikdami. 
Gi prieš nubalsuotus bilius 
yra daug sunkiau kovoti.

Dirbant Bendrai Būtume 
Didelė Jėga

Novak nurodė, kad 
mes visi — socialistai, 
blikonai, demokratai, 
nistai, katalikai ir kiti — su
tartinai dirbtume ir susivieny
tume tik tuo vienu klausimu, 
apsigint nuo deportavimo, 
mes daug naudingo darbo 
nuveiktume.

Šio mėnesio 24-tą, 10:30 
vakaro, iš stoties WNEW 
(1250 k.), kalbės Peter V. 
Cacchione, Komunistų Parti
jos kandidatas į Miesto Ta
rybą iš Kings County apskri
čio. Ne veltui jis pereituose 
rinkimuose gavo kelis desėt- 
kus tūkstančių balsų ir tik 
dviejų šimtų su virš balsų 
betrūko iki išrinkimo. Brook- 
l.vno komunistai ir simpalikai 
darbuojasi 
ninku šiais 

'Daugelis 
tą 

suruoš 
es” ir 

susiedus i

metais.
komunistų ir sim- 
vakarą savo na

muose suruoš radio klausyto
jų “pares” ir į jas pakvies sa
vo susiedus ir draugus, kad 
supažindint juos su komunistų 
programa ir kandidatu. R.

Nei 
nepatikėjo, 

stovyklų 
Bet dabar štai 

žemesnysis kon- 
O kas gali už-

jeigu 
rep li

kom u-

Ispanai, sako Novak, turite 
daug organizacijų, bet neturi 
te Centralinio Sąryšio, kuris 
turėtų ryšius su Amerikos At
eivių Gynimo Komitetu. O is
panų ateivių Amerikoj gyve
na 14,000,000, su čiagimiais 
45,000,000, tai mes turėtume 
didelį balsą, su mumis reakci
onieriai turėtų skaitytis, jeigu 
mes būtume visi organizuoti, 
dirbtume išvien. Mes turime 
panaikint koncentracijos sto
vyklas. M»es nenorime amžino 
kalėjimo, mes mylime laisvę.

Novako kalbą ispanai su
prato ir iš konferencijos išė
jo organizuoti ir pasirįžę ben
drai gint ateivius.

" Ateiviai Nori Pilietybes
Pereitais metais buvo pa

duota 100,000 aplikacijų ir 
40,000 ateivių gavo pilietiškas 
popieras. Gavimas yra keblus, 
daug .visokių klausimų, tačiau 
visiems, kuriems galima gaut 
pilietybę, reikia dėt pastangas 
tapt piliečiais.

Kas liečia deportavimą, ne
atsižvelgia, kaip senai atva
žiavęs, net išgyvenę Amerikoj 
po 40 metų yra deportuojami.

A. Mureika

Greenwich Village bazaras 
Ispanijos pabėgėliams šelpt 
atsidarė pereitą pirmadieni, 
iškilmėse dalyvaujant dauge
liui žymių scenos ir plunks* 
nos žvaigždžių, taipgi visuo
menininkų. Gypsy Rose Lee ir 
Donald Ogden Stewart vado
vavo ceremonijoms. Kalbėtojų 
sąstate buvo 
rius Kiernan, 

l tas Isaacs.

majoro sekreto- 
m i ėst o preziden-

Važiuos į New Jersey
t ' '

Sekamas didelis brookly- 
niečių išvažiavimas į New 
Jersey bus kitą sekmadienį, 
birželio 25-tą. Jį rengia Lie
tuvių Literatūros Draugijos 2- 
ras Apskritys. Ten, žinoma, 
vyks nę tik brooklyniečiai lie
tuviai, bet ir iš visų apylinkių, 
nes tai bus,vienas iš 
šių sezono piknikif. 
moj ^dalyvaus keturi 
chorai.

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 EGZAMINACIJAI TUOJAUS.

didžiau- 
Progra- 
lietuvių

R.

Visam mieste sujudo gyven
tojai veiklon gelbėt mokyklas, 
kuriėms gręsia mažinimas ir 
uždarymas dėl nukapojimo 
fondų pereitoj valstijos seime
lio sesijoj, kurioj didelę di
džiumą atstovų turėjo reakci
ninkai. Gyventojai renka pa
rašus po peticijomis, prašan
čiomis gubernatoriaus sušaukt 
specialę sesiją.

Lietuvių Komunistų Kuopa 
savo susirinkime pereitą pir
madienį irgi gavo peticijų. 
Pasirašyti gali Visi gyventojai, 
visa šeimyna.

'Tuo klausimu veikia moky
tojų, pilietinės ir visokios or
ganizacijos. Vaikų Darželiuo- l 
se Mokytojų Sąjunga irgi iš
leido peticijas, po kuriomis, 
greta sąjungos prezidento, 
pasirašo švietimo Tarybos 
komisionierė Johanna M. 
Lindlof. Rengiama eilė mitin-, 
gų, radio prakalbų ir įvairiais 
būdais dirbama- supažindint 
visuomenę su pavojum visuo
menės švietimui iš priežasties 
reakcininkų pasimojimo “tau- 
pint” švietimo lėšomis.

REIKALAVIMAI
/

Reikalinga senyva moteris prie j 
namų prižiūrėjimo. Malonėkite at-J 
sišaukti šiuo antrašu: Sumenąs, j • 
Box 59, Bellmore, L. I., N. Y. | •
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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.

PAJIEŠKOJIMAI 10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.įžanga 
dienomis 
prie 6th

Atidarymo 
buvo $2, 
50 centų. 
Avė. ir Minetta St., New Yor-

dienos 
kitomis 
Randasi

Greenwich Village yra žino
ma kaipo ’ artistų apgyventa 
apylinkė.

Pajieškau apsivertimui vaikino, tu
ri būti linksmaus būdo. Aš esu lin
ksma mergina ir myliu linksmai gy
venti. Amžiaus 39 m. Gali atsišaukti 
ir farmerys. Duosiu atsakymą kiek
vienam, kuris atsiųs paveikslą, su
grąžinsiu jeigu reikalaus. Prašau at
sišaukti per laišką arba asmeniškai. 
Miss T. B. Samoliukė, 270 Cherry 
St., New York City, N. Y. (138-140)

Prakalbos Ateiviu Gynimo Reikale, Apie 
Lietuvą ir Apie Pasaulinę Padėtį

Kadangi šioje šalyje iš prie
žasties kapitalistų godumo 
krizis vis didėja ir kiekvieną 
metą šimtais tūkstančių, ar
ba net ir milijonais darbo 
žmonės stumiami*į bedarbių 
eiles. O kadangi nedarbas vis 
didėja, tai kartu su juo auga 
ir šiaip visokios niekšystės: 
apiplėšimai, užmušimai ir ki
tokios kriminalybės.

Kad apgauti šios šalies liau
dį, tai tie patys kapitalistai 
priežastis nedarbo ir tų visų 
blogybių bando suverst ant 
ateivių ir jie per savo atsto
vus Washingtone turi priga
minę tiek bilių, kad jeigu jie 
taptų įstatymais, tai ateiviai 
būtų blogesnėj padėtyj, negu 
Vokietijos koncentracijose.

Kas tie per biliai ? Kaip jie 
paliestų ateivius ir kas reikia 
daryt, kad tie biliai netaptų 
įstatymais? Šiais klausimais 
rengiama prakalbos.

Prakalbas rengia LDS 1 k p. 
ir LLD 1 kp. bendrai. Įvyks 
penktadienio vakare, birželio 
1'6 d., Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo svetainėj, 
Union Avė., Brooklyne.

Gerbiamieji! Nebijokite 
karšto oro arba lietaus, nes, 
reakciniai elementai irgi ne
paiso. šilta ar šalta, jie dir
ba, kad tik sunkesnį jungą 
užkart ant darbo liaudies pe
čių. Atsilankykite visos ir vi
si, kuriem tik leidžia aplinky
bės, o tas jum patiem bus ant 
naudos.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

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

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

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

NOTARY
PUBLIC 1

Telephone
STagg 2-5043

Rengimo Komisija.

Studentai Uždarbiavo 
Mokslo Metais

Daugelis New Yorko Mies-
K oi egi jos studentų galėjo

280
Pra-

Kalbėtojų Bus Trys
Advokatas Irwing Schwab, 

atstovas nuo Ateivių Gynimo 
Komiteto, kalbės ateivių gyni
mo reikale ir aiškins, kas rei
kia daryti, kad neprileidus 
užviešpatauti fašistam šioje 
šalyje.

Jonas Siurba, LDS centro 
sekretorius, taipgi kalbės at
eivių gynimo reikale, nes jis 
nesenai dalyvavo ateivių gy
nimo konferencijoj, kuri atsi
buvo Washington, D. C.

D. M. Šolomskas, LLD 
tro sekretorius, kalbės
pasaulinę padėtį ir apie Lie
tuvą.

to 
baigti kursą tik dėka dalies 
laiko darbui ir tiesioginėms 
pašalpoms, kuriuos gauti 
jiem pagelbėjo Nacionalė 
Jaunimo Administracija (N. 
Y. A.), Kolegijos Darbo Ofi
sas, Studentams šelpt Sąjunga 
ir Tremain Stipendijų Fon
das. Viso įvairiomis sumomis 
gauta $212,509.75.

Dr. Mead, veikiantysis pre
zidentas, sako, kad gavėjai 
parinkti sulyg finansinio rei
kalo ir mokslingumo. Darbai, 
jis;sako, kiek galima, bando
ma pritaikyt jų mokslo srity
je, kad dirbdami galėtų, 
apart finansinės pagelbos, 
įgaut reikiamos praktikos, 
žinojimo. Laikinuose darbuo
se mokėta nuo $15 iki $24.75 
už 30 ir iki 33 valandų darbą.

. Lankėsi “Laisvėje”
šiomis

Brooklyne 
jauskas iš
Jis atvyko
pamatyti.

dienomis lankėsi 
ir “Laisvėj” Ma- 

Haverhill, Mass. 
Pasaulio Parodos

cen- 
apie

33-čias 33-čias

PIKNIKAS
Rengia Draugystė Dr. Martin Luther

Įvyks Sekmadienį, Birželio 18
GRAŽIAME HOFFMAN PARKE 

69-26 Cooper Ave. 'kampas 69th Pl. Glendale, 1^ I. 
PETER RICH ORKESTRĄ

Grieš lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus šokiams

Pradžia 2 vai. po pietų
Įžanga 25c iš anksto 35c prie durų

Širdingai kviečiame Brooklyn© ir apylinkės lietuvių 
visuomenę skaitlingai atsilankyti į šį mūsų pikniką.

KELRODIS: Važiuokite Canarsle linijos traukiniu iki 
Myrtle Ave. stoties, nuo čia važiuokite Richmond tHill gatve
kariu Iki 69th 'Place. Parkas randasi vienas blokas po dešinei. 
Gatvekariu, važiuokite Bushvvlck arba Union Avenue gatveka- 
riais iki Myrtle Avenue depot, nuo Čia važiuokite Richmond 
Hill gatvekariu iki 69th PI. Parkas randasi vienas blokas po 
dešinei. RENGĖJAI.

—o—
Taipgi lankėsi Emilija Jo

nušienė iš Montreal, Canada, 
čionykščių savo draugų pa- 
gelbstima, sakė, aplankius ne 
tik parodą, bet ir plačiai ap- 
sipažinus su didmiesčiu. Ap
sistojus buvo pas J. Stankai- 
tienę. \

Frank Moran, Jr., 25 me
tų, rastas nusinuodijęs gasu 
savo apartmente, 309 W. 
72nd St., N. Y. Sakoma, sau- 
žūdystę papildęs po barnies 
su žmona Alice.

Prašo Remt Unijines 
Valytuves.

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 Lesslngu.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABQRIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
Drabužių Valytojų ir Dažy

tojų Unija prašo visus turin
čius tokių darbų duot juos I 
unijinėms šapdms. Nurodoma, | 
kad didelė didžiuma 
susitarė su unija, tik 
Cleaners atsisako tarsis, 
darbininkams unijines 
gas.

firmų 
Kent 
duot 
sąly-

zr’rn • 
_____  n 1. _____

MOTERIMS

■Lietuvių Moterų Ap|vietos 
Klfubo susirinkime K. Petri- 
kienė praneš vėliausias žinias 
apie Moterų feeimą ir bus de
legačių rinkimas. Visoms na
rėms svarbu būti. Kviečiamos 
ir ne narės susipažint su Jkliu- 
bo veikla. Įvyks birželio 15- 
tos vakaro 8 vai 
mer

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.

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

419 Lori-
St., Brooklyne.

Valdyba.

Stygininku Žiniai
Lietuvių Stygų Orkestros 

pamokos įvyksta kas ketvir
tadienio vakaro 8 vai., Liet. 
Amer.' Piliečių Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne.,

Gerbiamieji : Pamokas rei
kia Lankyt visiems ir visada. 
Nelankantieji pamokų trukdo 
savo ir orkestros progresui. 
Arba kurie manote, kad pra
dėsite lankyt vėliau, rudeniop, 
tai klystate, nes būsite pasili
kę ir negalėsite kartu su ki
tais orkestroj griežti, turėsite 
atskirai mokintis, kad__ atsi
sėst orkestros kėdėn, nebent 
tie, kurie gerai instrumentą 
vartoja ir gaidas skaito.

Yra daug mūsų brolių lietu- 
i vių, kurie turi instrumentus ir 
sakosi moką griežt, bet gaidų 
nepažįsta, neskaito ir nenori

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metal Praktikos 

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

Tel. Ęvergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
Nuo 1—3 dten4 ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai.-Iš ryto

FLATBUSH OFJSA8 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Mfnear ir

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name 
<į.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

* 4- 4- ,
Vasaros laiku visada yra* gražus pasirinkimas 

pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Malioriuose Ginčas dėl 
Rinkinių Vietos

Maliorių 9-tos7 Tarybos prezi
dentas Louis Weinstock sako, 
kad tūla nedidelė, bet akyplė- 
šiška grupelė unijoj užsispyrus! Taį negerai. Nemo-
unijos viršininkų rinkimuose) 
balsavimo vietą perkelti *iš Ar- 
norės .kitur.

Unijps rinkimai bus 24-tą šio sį norintieji mokėt muziką pil
nai, kaip ji griežiama šiais 
laikais, turi mokintis. Tam su
tverta /ir ši orkestrą. Taigi, 
gerbiamieji, ketvirtadienio va
karą esate prašomi ateiti ir 
mokintis. ' G. Klimas.

kant gaidų, negalima sakytis, 
kąd moki griežt; griežimas 
nuo ausies nieko nereiškia. Vi-.

mėnesio.
Unija jau nuo 1936 m. laiko 

• rinkimus 369-to pulko Armorėj' 
Tas apsaugo nuo veržimosi rin
kimų salėn visokių raketierių ir 
mušeikų, kurie seniau buvusiuo
se rinkimuose ' užpuldinėdavo, 
baugindavo unijistus nuo balsa
vimo už teisingą administraciją.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

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

alaus.
Savininkas 

t I

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Traukiu paveikslus fanuliją, ves 
tuviu, kitokiu grupių ir pavieniu
Ii senu padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
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 A ve., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 1-61*1

ĮRgP Dabar Rasite Dviejose
D'ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
s**? "* "**“" A (šaldytuvai Nužemintum

Kainom)

fl T į I $9.50 už jūsų seną saldy?
ra* III' H tuvą (ice box), nepaisant

■ kaip senas ar mažas jis 
H būtą, nežiūrint, kad ir
■ užlanginė dėžė.

I Htil I BIRUTft GAIžAUSKAITft, ku-
' 11,1 ri jums patarnaus, suteiks vl-

F sas informacijas jūsų patogu
mui. Jei jūs gyvenate per toli, 
tai mūsų reprezentatorius at- 

’k važiuos pas jus su automobiliu
ir atsiveš jus J mūsų showroom 

(parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių Šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausj šaldytuvą, už taip žemai kai $8.50 I mėnesį. Pamąstyktt!

Juk tai pigiau,

NAUDOKITĖS

Tuojau šaukite EV.

negu kad ice-box’is kainuoja per mėnesi.
PROGA! TAI YRA RIBOTAM LAIKUI.

7-6111 
4-6562 i

CHARLES D’ORAZIO & SON
139 Meeker Ave. 664 Grand Street
Brooklyri, N. Y. Brooklyn, N. Y.




