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Ruoškimės.
Vokietija Kalta.
Naujos Pastangos.
Visai Nekrikščioniška.

Rašo A. B.

Jau nebe už kalnų ir dvi
didžiosios dienraščio “Lais- 
vės” iškilmės. Brooklyno 
metinis piknikas įvyks lie-
pos 2 dieną, o Maynardo 
liepos 4 d.

Priruošimo darbas eina 
ir reikia žiūrėti, kad nepa
siliktų jokių skylių. Iš pa
tyrimo žinome, jog ir ma
žiausia skylutė padaro di
džiausius nuostolius.

Jau daug lietuvių iš toli
mų kolonijų traukia į Pa
saulinę Parodą. Blogo sau 
nepadarysite tie, kurie savo 
kelionę Brooklynan atidėsi
te iki liepos 2 dienos. Vie
nu šūviu nuplieksite du zui
kiu: pamatysite Parodą ir 
“Laisvės” metinį pikniką.

Vokietija turės užmokėti 
Jungtinėms Valstijoms 50 
milionų dolerių. Ji pripa
žinta kalta išekspliodavime 
amunicijos fabrikų 1916 m. 
ir 1917 m.

Tai buvo karo laikai. 
Kaip dabar hitlerinės Vo
kietijos, taip tada kaizeri
nės šnipai ir agentai zujo 
Amerikoje. Jokios priemo
nės jiems nebuvo per žiau
rios.

Byla buvo ilga ir neleng
va. Bet pagaliau Vokietijos 
kriminalistai pripažinti kri
minalistais.

Ką Amerkos valdžia da
rys dėl šios milžiniškos su
mos iškolektavimo, dabar 
sunku pasakyti. Hitlerio 
ambasadorius sako, Vokie
tija nemokėsianti nei cento.

Bet mokės, jeigu tik Wa- 
shingtonas tvirtai panorės. 
Vokietija negali dasileisti 
prie to, kad Jungtinės Vals
tijos ją užboikotuotų.

Vėl Roose velto valdžia 
susirūpinus darbo unijų 
vienybe. Panelė Perkins ir 
p r e z i d e n tas Rooseveltas 
planuoja naują pasiūlymą 
Kongresui Industrinių Or
ganizacijų (CIO) ir Ameri
kos Darbo Federacijai (A 
F of L).

Unijų vienybės reikia 
verkiančiai. Bet William 
Greeno priglaudimas Ho
mer Martino parodo Fede
racijos lyderių blogą nusi
teikimą. Ir jie kalba apie 
vien ybę, bet pasisamdo 
Martiną griauti CIO auto
mobilistų uniją.

Tokės žygis peiktinas ir 
netoleruojamas. Jis kenkia 
vienybei. Gerai daro John 
L. Lewis* kai jis Federaci
jos vadus už tai aštriausiai 
smerkia.

Veidmainystės ir apga
vystės kelias nieko nesuvie
nijo. Green turi mainyti sa
vo gaires.

Didelis socialinis skanda
las iškilo vienoj Young Wo
men’s Christian Associa
tion įstaigoj. Tos įstaigos 
poniutės elgiasi ne pagal 
savo skelbiamą krikščioniš
ką filosofiją.

Dalykas štai kame: Jos 
taško laukan jaunas merg
šes, kurios minėtoje įstai
goj šamdo kambarius ir gy-, 
vena. Girdi, mums reikia

Darbo Žmonių 
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Nuskendo Francijos 
Submarinas su 63 

Jūrininkais 
a-

Paryžius. — Nuskendo 
Franci jos submarinas (nar- 
laivė) “Phenix” pakarštyje 
Indo - Chinos, Francijos 
kolonijos. Jis su keturiais 
oficieriais ir 59-niais jūri
ninkais nugrimzdo kokias 
330 pėdų gelmėn, Chinijos 
Jūroje.

Francijos valdžia sako, 
kad nėra vilties išgelbėt nė 
vieno žmogaus iš to subma
rine, turinčio 1,379 tonus 
įtalpos.

Fra nei j a neturi tokių gel
bėjimo varpų arba “oro 
kambarių,” kokiu Amerika 
išgelbėjo 33 jūrininkus iš 
nuskendusio savo submari
ne “Squalus.” Nelaiminga
sis “Phenix” submarinas 
turėjo tik vadinamus “Da- 
viso plaučius,” kokiais ke
turi jūrininkai buvo išgel
bėti iš nuskendusio Angli
jos submarine “Thetis.” x

Francijos vyriausybė sa
ko, kad nežinoma priežas
tis, dėl kurios “Phenix” nu
grimzdo ant jūros dugno.

Tai bėgyje 24 dienų žu
vo jau trečias submarinas 
trijų demokratinių šalių: 
Amerikos, Anglijos ir Fran
cijos.

(Nužiūrima, jog kur nors 
prisitaikę nazių šnipai pa
gadino tuos submarinus.)

Paryžius. — Paskutinė
mis žiniomis, tai 71 jūrinin
kas nuskendo ir žuvo su 
Francijos submarinu “Phe
nix,” Chinijos Jūroj.

Japonai Bandė Užgrobt 
Angly Policijos Stotį

Shanghai. — Japonai su 
jiem tarnaujančiais chinais 
mėgino užimt anglų polici
jos stotį prie Tarptautinės 
Kolonijos Shanghajuje. Bet 
anglų kariuomenė nuvijo 
juos šalin. Japonai tik grū
mojo ir keikė anglus, bet 
nedrįso šaudyt į juos.

k a m b a rių pribūnančioms 
Pasaulinėn Parodon mote
rims. ' .

Vadinasi, gaus daugiau 
randos už kambarius.

Čia jau Kristus sodina
mas ant auksinio veršio.

Šitaip skriaudžiama Kay 
B a r o n i a n atsisakė išsi
kraustyti iš kambario. Ji 
dirbanti dirbtuvėje ir te
uždirbanti $15 savaitėje, 
todėl brangesnio kambario 
negalinti nusisamdyti.

Dalykas atsidūrė teisme. 
Bet teismas palaikė Young 
Women’s Christian/ Associ
ation poniutes.

Teisybės jokios nėra. Po
niutės prieš vargšes, o teis
mas už poniutes. .

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Birželio (June) 19, 1939

Berūkydama Cigaretę Lo
voj, Sudegė Ponia

Albany, N. Y. — Beskai-* 
tydama lovoje ir berūkyda
ma cigaretus, užmigo ponia 
Jos ephina D. Simmons, 
žmona Mašinų Įrankių Kor
poracijos prezidento. Nuo 
cigare to užsidegė jos dra
bužiai; taip jinai ir sudegė.

DESETKAI TŪKSTANČIU 
NAZIŲ KAREIVIŲ SU

BURTA SLOVAKIJOJ

Žilina, Slovakija. — Per 
kelias paskutines dienas 
pramaršavo virš 20 tūks
tančių Vokiečių armijos per 
Žiliną. Tirštai privaryta 
nazių kariuomenės Žilinoje, 
Trencine ir kituose Slova
kijos miestuose. Vieškeliais 
ir gatvėmis dunda motori
zuotos nazių kanuolės ir 
tankai. Tos karo jėgos tel
kiamos į Lenkijos pasienį.

N a z i ai išdirbo planus 
pravest naujus vieškelius 
per Slovakiją į Lenkijos pa
sienį. Tai bus karmiai vieš
keliai.

(Taip Hitleris šeiminin
kauja Slovakijoj, kuriai bu
vo užtikrinęs “nepriklauso
mybę.”)

Angly Radio Programos 
Per Telefoną

London. — Apie šių metų 
pabaigą pradės reguliariai 
veikt radio telefonai tarp 
Londono, Edinburgho, Bir- 
minghamo ir Manchesterio. 
Iš radio stočių bus telefo
ninėmis vielomis perduoda
mos programos į namus. 
Toks jų perdavimas įveda
mas pagal karinės vyriau
sybės reikalavimą. Sako, 
jog karo metu būsią sun
kiau pasinaudoti priešui ra
dio pranešijmais, kurie lei
džiami telefoninėmis vielo
mis. . i
’ Ėmėjai radio telefono 
programų turės mokėt už 
tai apie 24 centus per savai
tę. Norint gaut tokias pro
gramas, reikės namuose tu
rėt radio priimtuvus, kaip 
ir dabar.

Užsidarė Lenkų Seimas

Varsa va. — Išsiskirstė 
Lenkijos seimas iki gruo
džio mėnesio. Jis davė pre
zidentui Ig. Moscickiui tei
sę tuo/tarpu išleist reikalin
gus patvarkymus, turinčius 
įstatymų galią.-

Pagal Lenkijos konstitu
ciją, prezidentas turi teisę 
daryt sprendimus, palie
čiančius karą ar taiką, bė 
seimo užgyrimo.

I

Lietuvos krepšinio ekipos (tymo) penkiukė (iš dešinės j kai
rę) : Lubinas, Ruzgys, Kriaučiūnas, Jurgėla ir Budriūnas.

Angly Valdžia Vis Dar Neveikia Prieš 
Japonu Blokadą Tientsine, Chinijoj

London. — Anglijos val
dovai “planuoja daryt ko
kius veiklius žingsnius,” 
kad priverst japonus nuimt 
blokadą nuo Anglų konce
sijos - kolonijos Tientsine, 
Chinijoj. Bet Anglijos mi- 
nisterių kabinetas atmetė 
p a s i ū 1 y mus, reikalaujan
čius, kad Anglija užkirstų 
kelią Japonijos prekiniams 
laivams į Anglijos prieplau
kas. Anglų valdžia taipgi 
faktinai atmetė reikalavi
mus apkraut aukštais mui
tiniais mokesčiais japoniš
kus tavorus įvežamus į An
gliją ir į jos kolonijas. To
kie žingsniai buvo siūlomi 
Anglijos valdžiai, kaip bū
dai, kuriais (gal) būtų ga
lima priverst Japoniją at- 
šaukt blokadą nuo Anglų 
koncesijos Tientsine.

Tokio. — Japonijos mi-

Vokietija “Tikrai” Užim
siant! Danzigą

Danzig; — čia atvykęs 
Hitlerio propagandos mi- 
nisteris Goebbels užreiškė, 
jog Danzigas “neišvengia
mai bus sugrąžintas Vokie
tijai” ir “nėra tokios pa
saulyje galybės, kad sulai
kyt Danzigą nuo privieni- 
jimo prie Vokietijos.”

Kada Goebbels taip kal
bėjo miesto teatre, tūkstan
tis nazių klausovų šaukė ir 
dainavo: “Mes norime vado 
(Hitlerio) Danzige! Mes 
norime grįžt namo į Vokie
tiją!”

Goebbels sakė, kad. Vo
kietija nepaiso Lenkijos 
“šnekų” apie gynimą Dan- 
zigo nuo Vokietijos. Sykiu 
jis pašiepė Anglijos “advo
katavimą” Lenkijai Danzi
ge.

ORAS
Šį pirmadienį giedra. 

nisterių kabinetas davė lais
vą valią armijos komandie- 
riams elgtis taip, kaip jie 
nori, su Anglų'ir Francūzų 
k o ncesijomis - kolonijomis 
Tientsine, Chinijoj.

Gyventojams labai stinga 
maisto Anglų ir Francūzų 
kolonijose Tientsine, kurias 
užblokadavo japonai.

Japonų kareiviai nušovė 
du chinus, kurie nešė gur
bą daržovių į Anglų konce- 
siją-koloniją.

Pranešama, kad Anglija 
siunčia du savo karo laivus 
su maistu į Anglų koncesi
ją Tientsine, užblokaduotą 
japonų.

Roma. — Italijos fašistai 
viešai džiaugiasi, kad Japo
nija, užblokaduodama An
glų koncesiją Tientsine, 
“kirto smūgį Anglijai” 
tarptautinėje politikoje.

Teisia Nazius Policistus Nu-• * ’ ' 
šovusius Cechą Policistą

Praga. — Nazių geismas 
teisia du vokiečius . polici
ninkus, G. Bullą ir P. Steh- 
rą, kurie girti nušovė ce
chą' policininką Jaroslavą 
Millerį. Mat, ši žmogžudys
tė dar labiau sukėlė cechus 
prieš nazius.

Millerio laidotuvėse daly
vavo 20 tūkstančių cechų.

Trys saliūno tarnautojos 
liudijo teisme, kad du mini
mi naziai policininkai išgė
rė už 19 dolerių alkoholio. 
Po to, bė jokios priežasties 
jiedu pradėjo šaudyt ce
chus policininkus ir per po
licijos stoties langą nušovė 
viduje cechą policininką Ja
roslavą Millerį.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė paskyrė Semioną 
Ginzburgą statybos komi
saru.

Pavienio Numerio Kama 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Anglij os - F rancijos
Siūlymai Sovietams
"Ne Visai Tinkami”

» * " i T---------- -------------- E
Užmušė Vyrą Peštynėse 

Dėl Jo Žmonos

White Plains, N. Y. — 
Teismas pripažino kaltu 
Gustavą Sweibergerj kaip 
pirmo laipsnio žmogžudį. 
Sweibergeris užmušė Fr. 
Ludwigą per peštynes dėl 
Ludwigienes. Abudu dirbo 
kaip virėjai New Yorke.

NUTEISTI DU KALĖJIMO 
VIRŠININKAI, GYVUS IŠ

KEPI^ 4 KALINIUS

Philadelphia, Pa. — Pri
siekdintųjų teismas pripa
žinę* kaltu Franką J. Smi- 
thą, Holmesburgo kalėjimo 
sargą, kad jis mirtinai su- 
kepino keturis kalinius iš 
tų, kurie badu streikavo 
pernai rudenį. Suvarius to
kius kalinius į baudžiamąjį 
urvą, Smithas paleido karš
čiausią galimą garą į to ur
vo radiatorius. Visi langai 
tuo tarpu buvo aklinai už
daryti. Ir kalėjimo virši
ninkai nedavė geriamojo 
vandens taip kepamiem ir 
troškinamiem kaliniam.

Tai antrasis kalėjimo vir
šininkas F. A. Craven lie
pė tam sargui paleist mirti
nai karštą garą į baudžia
mąjį urvą. Už tai Craven 
jau pirmiau pripažintas 
kaltu, bet jis duoda apelia
ciją į aukštesnį teismą.

Suprantama, kad tie ka
linių žudytojai būsią bau
džiami tiktai pusantrų iki 
trejų metų kalėjimo. ; „

Dar šeši kaltinamieji i 
laukia teismo.

AMERIKOS KARO LAI
VAI Į TIENTSINĄ

Tientsin, Chinija. — Šį 
pirmadienį atplauks du ka
riniai Amerikos laivai į 
Chefoo, kuris randasi į pie
tus nuo Tientsino. (Japonai 
vis kiečiau blokaduoja An
glų ir . Francūzų koncesijas 
Tientsine.)

Sąmokslas Nužudyt Rumuni-
' jos Karalių
Bucharest, Rumunija. — 

Valdžia suėmė vieną kuni
gą iršešis kitus rumuniškus 
nazius, daugiausia fabrikų 
technikus-priežiūras, kurie 
buvo susitarę bombomis nu
žudyt Rumunijos karalių 
Karolį ir kelis jo ministe- 
rius, laike arklių lenktynių 
sekmadienį.

Bet sąmokslas buvo laiku 
atidengtas ir bomjrininkai 
areštuoti. Pas vieYią rado 
net 20 rankinių bombų.

Praga. — Per savaitę na
ziai Čechi jo j - Moravijoj su
degino 6 žydų bažnyčias.

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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Maskva. — Vėl Francijos 
ambasadorius Naggiar ir 
Anglijos pasiuntinys Wm.v 
Strang derėjosi su Sovietų 
užsieniniu komisaru V. Mo
lotovu apie darymą bendro 
apsigynimo sutarties tarp 
Anglijos - Francijos ir So
vietų, pagal Anglijos planą. 
Derybos tęsėsi virš 2 valan
das, ir po jų vėl Sovietų vy
riausybė paskelbė, jog An
glijos - Francijos pasiūly
mai “ne visai tinkami.”

(Sovietai, kaip žinoma, 
reikalauja, kad tokioj su
tarty j Anglija ir Francija 
taipgi užtikrintų apgynimą 
Latvijai, Estijai ir Finijai. 
O AnglijaJir Francija vis 
atsisako puo tokio užtikri
nimo.)

I ll ■ ■■ ■■■— ■■ ■■«■ ■■

Vengrų Policija Numausto 
Nazių Partijines Kelines

Budapest, Vengrija. — 
Policija gaudo nazius, kurie 
viešai pasirodo apsirengę 
n a z i š komis uniformomis. 
Tokie nazidi tempiami į po
licijos nuovadą ir nurengia
mi. Nuovadoje jie turi lauk
ti, iki jiem bus priduoti pa
prasti civiliai drabužiai.

Pati Vengrijos valdžia 
yra fašistinė, bet šiek tiek 
skirtingo plauko, negu na
ziai.

Už Dukters Pasmaugimą Nu
teistas Kalėt 20 Metų .

Jersey City, N. J. — Nu
ba n k r utavęs krautuvinin
kas Joseph Ackerman, 46 
metų amžiaus tapo nuteis
tas kalėt 20 iki 30 metų už 
tai, kad pasmaugė savo du
krelę Sandrą, 17 mėnesių 
amžiaus.

Kuomet jis pasmaugė 
mergaitę, tai persipjovė sau 
rankų kraujagysles, kad 
nuleist sau 'kraują ir nusi- 
žudyt, bet buvo užtiktas ir 
išgelbėtas nuo mirties. Teis
me Ackerman sakė, jog 
bankrutuojantis jo biznis 
buvo sumaišęs jam protą.

Naziai -Griauna Lenkų Na
mus, o Lenkai - Nazių

Danzig. — Naziai nugrio
vė lenko valstiečio namą, 
kuris stovėjo ant Danzigo 
miesto žemės. '

Lenkijos vyriausybė už
tai nugriovė namą darizi- 
giškio vokiečio ipalūninko 
Lenkiškame Koridoriuje. 
Kai Danzigo mažių valdžia 
dėl to užprotestavo, t ;o 
Lenkijos vyriausybė ’ įsake 
nugriaut ir to vokiečio ma
lūną. •

Dabar Danzigo naziai 
grūmoja sugriaut “visus 
lenkų namus” Danzige.
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Karališkas Vizitas ir Fašistai

Italijos fašistų spauda ilgai tylėjo apie 
Anglijos karaliaus ir karalienės vizitą į 
Ameriką, -bet paskui gvoltu pradėjo 
šaukti, kad “tai didžiausias istorijoj 
skandalas.” Kodėl? Todėl, kad kada 
Washingtone Jungtinių Valstijų prezi
dento Roosevelto žmonai buvo perstaty
ta Anglijos karalienė Elzbieta, tai Roo- 
seveltienė nenusilenkė, ko reikalauja mo- 
narchistų etika ir kurios laikosi Italijos 
fašistai. Tai “skandalas, kad Roosevel- 
tienė nenusilenkė prieš Anglijos karalie
nę”—šaukia fašistų laikraštis “Popolo di 
Roma.” žinoma, čia jokio skandalo nėra. 
Būtų skandalas, jeigu Jungt. Valstijų pi
liečiai ir prezidentas, jo žmona lenktų 
galvą prieš Anglijos karalių ir jo žmoną, 
nuo kurių jungo virš 150 metų atgal per 
kraują ir kovas šios šalies žmonės pasi- 
liuosavo ir daug geriau gyvena, negu 
anglai su savo karaliais.

Mums atrodo, kad fašistai šaukia apie 
“skandalą” tik todėl, kad jie mano taip 
šaukdami pasigerinu Anglijos karaliui ir 
karalienei ir pablogins santikius tarpe 
Jungt. Valstijų ir Anglijos. Vargiai fa
šistai savo tikslą atsieks.

Apie Anglijos karaliaus vizitą į Ame
riką Italijos žmones kiek pilniau infor- 

. mavo tik Vatikane išeinąs popiežiaus 
laikraštis “Osservatore Romano,” o fa
šistų spauda ilgai tylėjo, kaip vandens į 
bumą prisigėrusi.

kilti ginkluotas konfliktas, į kurį ir An
glija galėtų būti įvelta. Tuo pasiremda
mi, Japonijos ponai ir kerta smūgį An
glijos interesams Azijoj.

Jei Anglijos valdžia nebūtų buvusi ak
la; jei jai būtų rūpėję kova už pasaulinę 
taiką, tai ji, žinoma, būtų galėjusi Ja
ponijos imperialistus (ir Vokietijos na- 
zius) suvaldyti senai ir šiandien padėtis 
būtų visiškai skirtinga.

Jei Anglija būtų stovėjusi teisingam 
kelyj, tai Japonija niekad nebūtų ėmusi 
Mandžiūrijos. O jeigu taip, tai ji nebūtų 
taip įsistiprinusi Chinijoj. Bet Anglija 
tiksliai leido Tokio ponams tatai daryti. 
Ji manė, kad Japonija per Mandžiūriją 
puls Sovietus ir juos bent dalinai pažeis.,

Jei Anglija būtų stovėjusi už taiką, 
tai, žinoma, nebūtų ir Municho išdavys
tės, o jei nebūtų Municho išdavystės, jei 

* Ispanijos respublika būtų gyvavusi, Če- 
choslovakija būtų nepriklausoma, tai ir 
fašistiniai ' kraštai Europoj būtų buvę 
kur kas silpnesni.

Bet ir čia Anglijos ponai manė suvai
dinsią tokią rolę, kuri išgelbės Angliją 
ir Franci ją ir sunaikins Sovietų žemę. 
Jie manė, kad išduodami naziams Če- 
choslovakiją, jie paakstins Hitlerį pulti 
Sovietų Sąjungą.

Bet jie apsiriko: Hitleris, užuot eiti 
į rytus (jis ten eiti bijosi Sovietų Są
jungos), jis ruošiasi užnerti virvę An
glijai ir Franci j ai.

Vadinasi, Anglijos konservatoriai, kas
dami Sovietams duobę, patys j on prade
da pulti. Arba: jie sėjo vėją, o dabar ten
ka audrą pjauti.

Po tų visų išdavysčių ir fašistiniams 
kraštams nusileidimų, dabar tie patys 
Anglijos konservatoriai keliaklupsčiauja 
prieš Sovietų Sąjungą, prašydami, kad 
ji eitų jiems talkon!

LAISVU

Kai Anglijos monarchai lankėsi pas prezidentą Rooseveltą Hyde Parke: 
iš kairės į dešinę: ponia Rooseveltienė, karalius Jurgis, prezidento Roosevelto 

' motina, karalienė, prez. Rboseveltas.

Islandai New Yorko Parodoje

Vėją Sėjai, Audrą Pjausi

Tasai senovės žmonių posakis labai 
tinka Anglijai ryšium su dabartiniais į- 
vykiais Chinijoj.

Japonijos imperialistai pradėjo bloka- 
duoti Anglijos koncesijas Chinijoj. Jie 
mano tuomi priversiu Angliją “pasi
traukti toliau” nuo Chinijos, kovojančios 

’ už savo laisvę, kovojančios prieš įsiver
žėlius japonus.”

Šiuos žodžius rašant, žinios skelbia, 
u kad Tientsine užblokaduoti anglai savo 

koncesijoj badauja. Žmones, kurie bando
• jiems prinešti maisto, ginkluoti japonai 

šaudo.
Kaip tas viskas užsibaigs, liekasi pa

laukti ir pamatyti. Tiek žinoma: anglai 
pasiuntę “stiprią notą” Japonijai. B.et 
pastaroji nemano, kad Anglija galėtų 

. paremti tąją notą ginkluota jėga. 0 no
ta be jėgos šiandien mažai tereiškia. Ja- 

‘ ponija žino, kad Anglija šiandien tuji 
“pilnas rankas dalykų” Europoj, kur bi
le minutą Vokietijos naziai gali užpulti 
Lenkiją bei kūrią kitą šalį, kuriai Angli-

• ja pažadėjo padėti apginti savo nepri- 
. klausomybę. Kitais žodžiais, Japonijos
, ponai žino, kad Europoje bile kada gali,

Tebecenzūruoja

Gaunami iš Lietuvos laikraščiai paro
do, kad dar prie, dabartinės vyriausybės 
(gen. Černiaus) cenzūra tebeveikia* kaip 
veikusi. Tiek “Lietuvos Žinios”’, * tiek 
“XX Amžius” (katalikų dienraštis) rai
buoja cenzūros padarytomis juose žaiz
domis.
'Kaip tą išaiškinti? Kodėl naujoji vy

riausybė tebenaudoja senosios metodas 
spausdintam žodžiui gniaužti?

Užėmus Černiaus vyriausybei vietą, 
Kaune, aišku, žmonės pasijuto laisviau. 
Tačiau provincijose seni tautininkų ca- 
rukai tebeengia žmonelius: toki dalykai, 
kaip vieši susiėjimai neleidžiami. Viskas, 
kaip buvo prie Tubelio-Mirono valdžių.

Politinių anti-fašistų kalinių paleidi
mas (amnestija) taipgi. padžiauta ant 
lentynos. Negalima įsivaizduoti, kaip\ 
gen. Černiaus vyriausybė gali pasiteisin
ti dėl nepaskelbimo amnestijos. Juk tie 
žmonės buvo sukišti į kalėjimus tik dėl
to, kad jie kovojo už laisvę žodžio, už 
demokratiją; tik dėlto, kad jie pasisakė 
prieš tautininkų diktatūrą, kuri Lietu
vai buvo tokia nelaiminga, kuri beveik 
pražudė Lietuvos nepriklausomybę.

'Amerikos' lietuviai remia dabartinės 
Lietuvoj vyriausybės pastangas ginti 
Lietuvoj nepriklausomybę. Jie remia 
kiekvieną josios žingsnį, vedantį prie ne
priklausomybės gynimo stiprinimo. Bet 
jie nori, kad gen. Černiaus vyriausybė 
atsižvelgtų ir į jų jau daug kartų pa
reikštus reikalavimus, kurie yra labai 
svarbūs Lietuvos nepriklausomybės sau
gumui sustiprinti: (1) Duoti Lietuvos 
žmonėms daugiau laisvės, — laisvai su
sirinkti, laisvai savo žodį tarti, per spau
dą ir gyvu žodžiu; (2) Paleisti anti-fa- 
šistus politinius kalinius, paskelbiant 
jiems amnestiją.

Islandijos sala priklauso 
Danijai, tačiau Islandija tu
ri plačią, savivaldą ir jau
čiasi kaip savarankiška 
valstybė. Ji ir parodoje at
skirai dalyvauja. Islandija 
turi daug mažiau gyvento
jų už Lietuvą. Islandai - 
žvejai, bet jie nepaprastai 
sąžiningi ir demokratiški 
žmonės. Islandija turi se
niausią parlamentą' pasau
lyje. Islandijoj mažiausia 
nusikaltėlių. ■ Tai šalis, ku
rioje nėra vagių ir apgavi
kų. Žengdamas į Islandijos 
pa vili joną jauti to krašto 
gyventojams ypatingą pa
garbą. Jie neturtingi, bet 
darbštūs ir sąžiningi žmo- 
nėš.

Jų pavilijonas nedidelis, 
kaž ko ypatingo ten nėra. 
Ten jausti maloni, švelni 
dvasia. Islandai rodo savo 
šalį, ką ji turi. Antrame pa
vili jono aukšte jie turi įren
gę ekraną, kuriame rodomi 
judami paveikslai. Tuose 
paveiksluose“ rodoma Islan
dijos šalig ir žmonės. Už 
filmos pasižiūrėjimą jie jo
kio mokesčio neima. Žiū

rėtojams ten yra ir kėdžių 
atsisėsti. Be to, jų pavilijo- 
nę. visada griežia labai gra
ži musika, per garsiakalbį 
perduodama į parodos aikš
tę.

Islandai į parodą turi at
gabenę ir savo meno: skulp
tūros ir tapybos dalykų. 
Man ypač patiko vienas As- 
munduro Svensono darbas- 
skulptūra, kurioje vaizduo
jama motina, žindanti savo 
kūdikį. Kūrinys labai įspū
dingas. Jis išstatytas antra
me aukšte, meno skyriuje. 
Ten pat’ yra išstatytos is
landų ‘ sagų (pasakų) kny- 
gū fotografijos. Islandų sa
gų knygos yra didelė isto
rinė retenybė. Muziejai už 
jas mokėtų didelius pinigus. 
Einant pro šalį, visada ver
ta islandų pavili jono pasi
žiūrėti J Prie jų ,pavilijono 
stovi didelė tamsios spalvos 
skulptūra, vaizduojanti žve
jį. Be to, prie jų pavilijono 
visada girdėti muzika. Is
landai simpatiški žmonės, 
simpatiškas ir jų pavilijo- 
nas.

“L.” Rep.

ziui Ladygai p~o 750 litų, 
skulptoriui Petrui Rimšai ir 
literatui Kaziui Puidai po 500 
litų, Jonui Vanagaičiui ir jo 
žmonai po 250 litų ir operos 
solistui Juozui Babravičiui po 
200 litų.

—O—
Kaunas. — Lietuvos miestų 

sąjungos narių suvažiavime 
vidaus reikalų ministeris gen. 
Skučas pavaizdavo, kaip au
go mūsų miestai, tuo faktu, 
kad prieš penkerius metus vi-

sų miestų biudžetai siekė tik 
16 milionų litų, o šiemet jau 
siekia apie 30 milionų litų. 
Prieš keletą metų miestų savi
valdybių nekilnojamasis tur
tas buvo vertinamas 69 mili- 
onus litų, o dabar per 100 
milionų litų. Per 20 metų mū
sų miestuose naujų gatvių iš
grįsta ir aikščių pravesta 
daugiau kaip pustrečio milio- 
no ketvirtainių metrų, o pagal 
numatytus planus jų dar teks 
pravesti apie 800,000 ketvir
tainių metrų.

—o—
Kaunas.—Nuo birželio 3 d. 

prasidėjo kasdieninis oro su
sisiekimas tarp Kauno ir Pa
langos, ^kurį palaiko 2 dvimo- 
toriniai lėktuvai: Stepas Da
rius ir Stasys Girėnas. Lėktu
vai skraidys po du į dieną. 
Kelionė į vieną galą trunka 
vieną valandą. Bilietų kaina 
25 litai, o perkant ten ir at
gal—45 litai.

—o—
Kaunas. — Antra Lietuvos 

sklandymo mokykla numato
ma įrengti netoli Vištyčio, 
kur yra aukščiausi Lietuvoje 
Pajavonio kalnai. — Lietuvos 
Aero Kliubas gavo pakvieti
mą dalyvaut Wakefieldo 
sklandymo rungtynėse, ku-
rios rengiamos New Yorko 
pasaulinės parodos proga.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama Redakcija: Ar 
galėtumėte man suteikti se
kamas informacijas, už ką 
būsiu labai dėkingas: Ką 
ant Amerikos vėliavos at
stovauja tos žvaigždės ir 
tos juostos? Ar ta pati vė
liava buvo amerikiečių var
tojama ir prieš revoliuciją,

tai yra, kolonijų laikais?
Skaitytojas.'

Atsakymas
žvaigždės atstovauja da

bartines valstijas, tai yra, 
ant vėliąvos yra 48 žvaigž
dės ir tiek šiandien ši šalis 
turi valstijų." Gi juostų yra 
tiktai 13. Jos atstovauja 
tryliką pirmųjų valstijų, 
kurios sudarė Jungtines 
Valstijas po pasekmingos

1776 m. revoliucijos.
Aiškus dalykas, *kad da

bartinė Vėliava tapo oficia
lia Jungtinių Valstijų žen
klas tiktai po 1776 metų re
voliucijos. Tik' 1777 metų 
birželio mėnesį kongresas 
nutarė šią vėliavą padaryti 
oficiale nepriklausomos A- 
merikos vėliava. ’

Garsinkite savo biznį dien- 
raštyje “Laisvėje”.

Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas, VI-1. — Klaipėdą 

perėmus Vokietijai, “žuvies” 
bendrovė neteko savo žuvies 
apdirbimo fabriko. Klaipė
dos “žuvies” bendrovės fabri
ko šaldytuvuose liko apie 60,- 
000 tonų užšaldytos žuvies ir 
paruoštos žuvies rūkyklose. 
Turėtas žuvies atsargas šaldy
tuvuose ir rūkykloje vokiečiai 
leidžia išvežti ir dabar iš jų. 
aprūpinama rinka. Tačiau tos 
atsargos jau baigiasi. Iškeltas 
reikalas pastatyti naują žu
vies apdirbimo fabriką. Fa
brikui projektas jau paruoš
tas. Jis numatomas statyti 
šventojoje. ..

—o—
Kaunas, VI-1. — Šiomis die

nomis kooperatyvas “Sodyba” 
gavo iš Amerikos siuntinį me
delių : obelaičių, kriaušių ir 
slyvų. Kai kurios Šiaurės A- 
merikos vietos savo klimatu 
yra panašios į mūsų gamtos 
sąlygas, todėl bandymo tiks
lais stengiamasi ir pas mus 
amerikoniškų atmainų mede
lių įsiveisti.

—o—
Kaunas, VI-1.—žemės' ūkio 

Rūmų' laikomas žiemos žemės 
ūkio mokyklas šiemet jau bai-

* Lgia 226 vyrai ir 149 mergai
tės. Grinkiškio, Tauragės, 
Žeimelio ir Varnių mokyklose 
mokslas dar tebeina, šias li-

apie 110 mokinių. Tuo būdu 
šią vasarą susilauksime 485 
gerai paruoštų busimųjų ūki
ninkų ir ūkininkių..

taus Sudvajų kaime iš Juo
zo Sudvajaus namo gegužės 
2.7 d. kilo gaisras. Sudegė 3 
ūkininkų gyvenamieji namai 
ir 4 ūkio trobesiai. Pats Juo
zas Sudvajus, gelbėdamas tur
tą, ugnyje žuvo. Be to, dar 
keletas asmenų apdegė.

—o—
Kaunas, VI-1. — Amerikos 

konsulate Kaune yra įregis
truota apie 5,000 Lietuvos pi
liečių, jų tarpe gana daug 
žydų, norinčių vykti į Ameri
kos Jungtines Valstijas nuolat 
ten apsigyventi. Kadangi me
tinė iš Lietuvos į Ameriką įlei
džiamų žmonių kvota tesiekia 
tik 368 įmonių, tai užsiregis
travusiems eilės teks gerokai 
palaukti.

—o—
Kaunas, VI-1. — Lietuvos 

Baltijos Lloydas sparčiai didi
na savo vidaus vandenų laivy
ną. Pernai rudenį buvo pasta
tyti ir įleisti į vandenį 6 ge
ležiniai baidokai po 650 toną 
talpos, kiti du baigti įrengti 
per žiemą ir dabar visi 8 
plaukioja Nemunu.

—o—
Kaunas.—Birželio 9, 10 ir 

11 dienomis Kaune įvyksta es
tų, latvių ir lietuviu vienybės 
kongresas. Atvyksta daug 
svečių iš Baltijos kraštų.

—o—
Kaunas. *- Už nuopelnus 

Lietuvai Ministerių Tarybos 
teikimu respublikos preziden
tas paskyrė pensijas ligi gy
vos galvos kun. Vladislovui 
Mironui po 800 litų mėnesiui, 
atsitarnavusiam brig. gen. KaAlytus, VI-1. — šalia Ajy?

DARBININKŲ
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7964

PLEISKANOS

Gerb. daktare, aš vis seku 
jūsų patarimus, betzapie to
kius parazitus niekur neužei
nu žinių. Apsėdo man galvą 
—jau antri metai. Beeinant 
pas daktarus, betepliojant su 
visokiais tepalais, užviešpata
vo tie’ nelabieji parazitai ant 
mano senos galvos, lyg tas pa
razitas Hitleris ant silpnųjų 
valstybių. Kartais, rodos, 
kiek pagerėja, bet galva vis 
pilna kokių pelenų, pleiskanų. 
Plaukai man trumpai nukirp
ti. Mazgoju galvą net po du 
tris kartus per dieną. Kai su
džiūsta, tai veržia odą. Kai 
sumazgoju su skiediniu, pa
darytu su miltukais, tai oda 
esti, kiek liuosesnė. Vilgau su 
sieros mišiniu — nieko ne
gelbsti, nors taip daryti pa
tarė daktaras. Jei ir neniežti, 
tai knibžda tie dievo sutvėri
mėliai. To tai aš nekenčiu: 
imu badyt, tai jie, iššoka ant 
sprando ir dėgina, lyg pipi
rai.

Malonėkite patart per 
“Laisvę.” Aš manau, kad ten
ka ir kitiems užsikrėst, tik 
greičiau nusigainioja. O kai 
kam gal nekimba. Už pata
rimą ačiū. /

ATSAKYMAS
Nors Jūs savo amžiaus ne- 

nurodėt, bet iš Jūsų vieno iš
sitarimo galima spręsti, kad 
Jūs jau pagyvenęs žmogus. . . 
“Ant mano senos galvos,” 
Jūs taip Sakėte laiške. Tai 
ant šito pamato aš ir darysiu 
išvadžiojimus.

.Matot, Drauge, esti visokių 
pleiskanų, nuo visokių prie
žasčių. Jaunam pleiskanų, at
siranda, kaip Jūs dabar sakot, 
nuo parazitų, nuo bakterijų, 
nuo pelėsių (grybelių). Gali 
parazitai įsimesti ir senyvo 
žmogaus galvon, galvos odon, 
tačiau da dažniau pleiskanų 
tokiam žmogui atsiranda dėl 
odos sausumo ir plonumo.

žmogui senstant, prastyn ei
na ir oda. Nebetokia ji tęsli, 
plonesnė, opesnė, sausesnė. 
Nuo bile kokio žymesnio erzi
nimo ji įsijaudina. Pasidaro, 
įsisenėjęs įdegimas — pleiska
nomis ji paeina, m Kad tik ir. 
Jums, Drauge, akurat taip ne
būtų. žinoma,

daug nenusakysi.
Vis dėlto Jūs štai kaip vely 

darykite. Nebemazgokite gal
vos taip jau labai dažnai— 
net po du, po tris kartus per 
dieną. Išsiplauna perdaug 
riebalinės rrfedžiagos iš odos, 
o tai jau odai nebegerai. At
bulai, Jūs odą tepliokite žu
vų aliejum, cod liver oil. Gau
kite geresnės rūšies žuvų alie
jaus, kad daugiau jame būtų 
vitaminų A ir D. Tepkite juo 
galvos odą kas vakaras, kad 
ir plonai, nestorai. Ant ryto
jaus galite lengvai apsimaz- 
goti, arba tik taip sau apsi- 
šluostyti odą. v

Už kelių savaičių galva pa
sidarys švaresnė . Jokių smar
kių mišinių, antiseptikų bei 
mosčių nevartokite, nes tai da 
labiau odą jaudina. Pabūkite w 
tik ant saulės, kad ir neilgai. 
Gal po pusvalandį, po valan
dą ant dienos. Ultra-vijoleti- 
niai spinduliai puikiai veikia, 
stiprina odą ir visą organiz
mą.

Be abejo, gerai bus ir šiaip 
sveikas užsilaikymas: geras, 
gyvas, nesupeizuotas maistas. 
Kad vitaminų ir mineralų 
daugiau būtų. Kai dėl žuvų 
aliejaus, tai ne tik galvą vil- 
gykite, bet galite po burnelę ir 
nugerti: tai visa kūno medžia
ga bus stamantesnė. Jei širdis 
nepriima, imkite to aliejaus £ 
kapsulių arba tablečių. Visai 
ne pro šalį bus ir ^džiovintos 
bravoro mieles-Brewers yeast 
powder: tai turi daug vitami
no B ir jo šakų (G). Pade
da nervams, viduriams, liau
koms, odai ir da kam. Imkite 
po didelį šaukštą įmaišę į pie
ną arba vandenį, 3 kartus kas 
dieną.

Beje, ^galvai prausti nevar
tokite kokio aštraus muilo. 
Paprastas baltas muilas (ivo
ry) gali gerai tikti.

Da mažmožėlis. Ir, gali 
būt, netoks jau menkas. Se
nyvam žmogui oda pasidaro 
opi ir sausa ir pleiskanų esti 
dar ir dėl vieno labai esmin
go trūkumo: tai dėl stokos 
vyriškų hormonų. Inkstukai
eina silpnyn, lytiškumas men
kyn, ir greitai eina menkyn 
daug kąs vyro organizme. 
Čia inkstukų ekstraktai, gra
žiai atgaivina lytiškumą, odą 
ir visą muziką.
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Molotovo Kalba, Sakyta Aukš
čiausio Sovieto Suvažiavime

Žemiau talpiname SSRS už
sienio reikalų komisaro ir ša
lies premjero Molotovo kalbą, 
sakytą aukščiausio Sovieto su
važiavime geg. 31 d., 1939, 
Maskvoje. Vertimas j lietuvių 
kalbą ELTOS. — “L.” Red.

Draugai atstovai, jūsų pa
siūlymas išgirsti Sovietų tary
bos sesijoje pranešimą yra 
pilnai suprantamas. Pastaruo
ju laiku tarptautinėje padė
tyje yra įvykę rimtų pasikei
timų. Taikingųjų valstybių 
nuomone, šie pasikeitimai la
bai pablogino visą tarptautinę 
padėtį. Šiandien mes stovime 
prieš, iš vienos pusės, agresyvi- 
nių valstybių politikos ir, iš 
kitos pusės, prieš demokrati
nių valstybių nesikišimo poli
tikos rezultatus. Agresyvinių 
kraštų atstovai šiandien yra 
linkę girtis savo agresinės 
politikos padariniais. Jei dar 
liko kuo “nusiskųsti,” tai tik 
ne “fanfarų” stoka. Demo
kratinių valstybių atstovai, 
atsisukę nuo kolektyvinio 
saugumo politikos ir laikyda
miesi nesipriešinimo agresijai 
politikos, stengiasi sumažinti 
tarptautinę padėtį ištikusių 
sunkumų reikšmę. Jie ir to
liau stengiasi “apraminti” 
viešąją nuomonę, nuduodami, 
kad nieko rimto pastarajame 
laike neįvyko. Sovietų Sąjun
gos pažiūra į tarptautini gy
venimą yra skirtinga nuo 
abiejų šių šalių. Kaip kiekvie
nas supranta, ši pažiūra jokiu 
būdu negali būti įtariama sim
patija agresoriui. Ji taip pat 
yra toli nuo bandymo neda- 
vertinti tikrų dabartinės tarp
tautinės padėties sunkumų. 
Mums yra aišku, kad prieš 
bandymus paslėpti nuo viešo
sios nuomonės įvykusius tarp
tautiniame gyvenime pasikeiti
mus, reikalinga iškelti fak
tus. Tuomet bus aišku, kad 
“apraminimo” kalbos 
ir straipsniai yra reikalingi 
tik tiems, kurie nenori sukliu
dyti užpuolimo raidos, ir sie
kia šį užpuolimą nukreipti, 
jei taip galima būtų pasakyti, 
daugiau ar mažiau “priimti
na” kryptimi. Dar neseniai 
autoritetingi Didžiosios Brita
nijos ir Francuzijos atstovai 
bandė nuraminti savo kraštų 
visuomenę, keldami į padan
ges nelaimingą Miuncheno su
tarties pasisekimą. Jie tvirti
no, kad Miuncheno sutartis, 
dėka “nedidelėms” čechoslo- 
vakijos nuolaidoms, sukliudė 
Europos karą. Jau tuo laiku 
daugelis tvirtino, kad ’^Didžio
sios Britanijos ir Francuzijos 
atstovai savo nuolaidomis 
Miunchene čechoslovakijos 
sąskaita nuėjo daug toliau, 
negu jie turėjo teisės. Miun
cheno sutartis buvo, taip sa
kant, kulminacinis nesikišimo 
ir taikinimosi su užpuolikais

politikos taškas. Prie kokių 
rezultatų privedė mus ši po
litika? Ar Miuncheno sutar
tis sulaikė agresiją? Ne. 
Priešingai, Vokietija neapsiri
bojo Miunchene gautomis kon
cesijomis, t. y. vokiečių gyve
namu sudėtų kraštu. Vokie
tija nuėjo toliau ir “trumpai 
drūtai” panaikino vieną di-

V. Molotovas

džiųjų slavų valstybių — Če- 
choslovakiją. Nedaug laiko 
tepraėjo nuo 1938 metais rug
sėjo mėnesio Miuncheno su
tarties, o jau kovo mėn. 1939 
m. Vokietija padarė galą Če
choslovakijos respublikai. Vo
kietija, iš nieko nesutikdama 
mažiausio pasipriešinimo, to 
pasiekė taip lengvai, kad ky
la klausimas — koks ištikrųjų 
buvo Miuncheno konferenci
jos tikslas?

Šiaip ar taip, čechoslovaki
jos likvidacija, nepaisant 
Miuncheno sutarties, visam 
pasauliui parodė, prie ko ve
da nesikišimo politika, kurios 
kulminacinis taškas pasiektas 
Miunchene.

Dabar šios politikos nepa
sisekimas yra jau aiškus daly
kas. O, vis dėlto, agresinės 
valstybės nemeta savo politi
kos.

Vokietija atėmė Lietuvos 
respublikai Klaipėdą ir Klai
pėdos kraštą. Italija, kaip ži
noma, irgi neatsiliko. Balan
džio mėnesyje Italija padarė 
galą nepriklausomai Albani
jos valstybei.

Po šio nėra ko stebėtis, jei 
balandžio mėnesio gale vo
kiečių valstybės vadas viena 
savo kalba panaikino dvi 
tarptautines didelės reikšmės 
sutartis: britų-vokiečių jūrų 
sutartį ir lenkų-vokiečių ne
puolimo paktą. Savo laiku 
šioms dviems sutartims buvo 
teikiama didelė tarptautinė 
reikšmė. Tačiau, nors šioms 
sutartims ir buvo teikiama di
delės tarptautinės reikšmės, 
Vokietija jų nusikratė be ma
žiausio fdrmalumo.

Toks pat buvo ir Vokietijos 
atsakymas Jungtinių Valstijų 
prezidentui Rooseveltui į j(

taikos meile persunktą pasiū
lymą. Vokietija "ir Italija 
nesitenkino atsisakiusios nuo 
tų dviejų tarptautinių sutar
čių, jos nuėjo toliau, šiomis i 
dienomis jos paskelbė jų pa
sirašytą politinės ir karinės 
santarvės sutartį. Šios sutar
ties esminis pobūdis yra ofen- 
syvinis. Pagal šią sutartį Vo
kietija ir Italija (įsipareigoja 
peikti viena kitai karinę pa
galbą visuose kariniuose veiks
muose, į kuriuos jos įsitrauks 
ar tai agresijos, ar tai gyni
mosi tikslais.

Dar neseniai Vokietija ir 
Italija savo susiartinimą den
gė tariamu reikalu kovoti su 
komunizmu, šiuo tikslu jos 
nemaža padarė triukšmo' 
taip vadinamu antikomunisti
niu paktu. Tas antikomunisti
nis triukšmas savo laiku su
vaidino tam tikrą vaidmenį, 
nukreipiantį dėmesį. Dabar 
agresoriai nelaiko reikalingu 
toliau slėptis už uždangos. Po
litinės ir karinės Vokietijos ir 
Italijos santarvės sutartyje ne
minimas prieškomunistinis ko
vos žodis. Vokietijos ir Itali
jos valstybės vyrai ir spauda 
dabar aiškiai pareiškia, kad ši 
sutartis yra kreipiama prieš 
svarbiausias < Europos demo
kratines valstybes. Ir, aišku, 
kad aukščiau nurodyti faktai 
rodo rimtą tarptautinės padė
ties pasunkėjimą.

Ryšium su tuo pasireiškia 
ir pasikeitimų Europos taikin
gų valstybių politikoje pasi
priešinimo agresijai prasme. 
Kiek šie pasikeitimai yra 
rimti, mos vėliau pamatysime. 
Šiuo laiku dar negalima būtų 
pasakyti, kiek* šios valstybes 
rimtai nori atsisakyti nuo ne
sikišimo politikos ir nuo nesi
priešinimo nuolatinei agresijos 
raidai politikos. Ar negali at
sitikti, kad šių valstybių sie
kimas apriboti agresiją tam 
tikrose šalyse, dar nesudaro 
kliūčių agresinių valstybių 
puolimams kitose šalyse? Kai 
kurie užsienių laikraščiai sta
to tokį klausimą, štai dėl ko 
mes turime budėti.

Mes esame už taikos reika
lą ir už padarymą galo agre
sijos raidai. Bet mes turime 
prisiminti Stalino tezę: “Būti 
išmintingiems ir nesileisti 
įtraukti mūsų valstybę į kon
fliktą su karo provokatoriais, 
pratusiais žarstyti žarijas sve
timomis rankomis.” Tik tokiu 
būdu mes galime ginti iki galo 
mūsų krašto ir viso pasaulio 
•taikos reikalą. O kai kurie 
reiškiniai rodo, kad Europos 
demokratinėse valstybėse vis 
daugiau ir daugiau supranta
ma nesikišimo politikos nepa
sisekimas ir reikalas rimčiau 
jieškoti kelių jr priemonių su-j 
daryti vieną taikingųjų vals-

tybių frontą prieš agresiją. 
Tokioje valstybėje, kaip Di
džioji Britanija, jau pradeda
ma garsiai kalbėti apie reika
lą radikaliai keisti savo už
sienių politiką.

Savaime suprantama, kad 
mes numanome skirtumą tarp 
žodinių pareiškimų ir realios 
politikos. Bet j uk negalima 
nematyti, kad tie žodžiai nė
ra pripuolami, štai keletas 
faktų. Dar neseniai nebuvo 
britų-lenkų tarpusavės pagal
bos pakto.- Dabar jis yra. 
Šios sutarties svarbą dar pa
didina Vokietijos atsisakymas 
nuo lenkų-vokiečių nepuolimo 
sutarties. Negalima nepripa
žinti, kad britų-lenkų tarpusa- 
včs pagalbos paktas sudaro 
didelį pakeitimą Europos 
tarptautinėje padėtyje. Taip 
pat dar neseniai nebuvo ir 
britų-turkų tarpusavės pagal
bos pakto. Dabar, kaip žino
ma, jis yra.taip pat sudarytas, 
šis paktas irgi įn’ešė tam tikrų 
pakeitimų tarptautinėje padė
tyje.

Ryšium su šiais naujais 
faktais yra, be abejo, būdin
giausias pastarųjų laikų bruo
žas, tai taikingųjų valstybių 
noras kviestis Sovietų Sąjun
gą bendradarbiauti pasiprie
šinant agresoriui. Yra aišku, 
kad šis noras yra vertas dėme
sio. Šiais motyvais Sovietų 
Sąjungos vyriausybė priėmė 
Didžiosios Britanijos ir Pran
cūzijos pasiūlymą pradėti pa
sitarimus tikslu konsoliduoti 
Sovietų Sąjungos, Didžiosios 
Britanijos ir Francuzijos poli
tinius santikius ir organizuoti 
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taikos frontą prieš agresijos 
rąidą;

Kaip galėtume mes aptarti 
mūsų uždavinį dabartinėje’ 
tarptautinėje padėtyje? Mes 
manome, kad ji atitinka kitų 
taikingų valstybių interesus. 
Tas uždavinys yra sustabdyti 
agresijos raidą ir šiuo tikslu 
sukurti defensyvinį tikrą ir 
veiklų taikingų valstybių fron
tą. €
• ^Atsiliepdama- į Didžiosios 
Britanijos ir Francuzijos vy
riausybių mums padarytą pa
siūlymą, Sovietų Sąjungos vy
riausybė pradėjo su’ jomis 
tartis apie kovai prieš agresi
ją reikalingas priemones. Tie 
pasitarimai prasidėjo šių me
tų balandžio mėnesio vidury
je, ‘bet ligi šiol dar nėra už
baigti. Bet jau dabar yra aiš
ku, kad jei norima tikrai su
daryti veiklų taikingų valsty
bių taikos frontą prieš agre
siją, yra būtinos šios minima- 
<linės sąlygos: sudaryti efek
tyvų tarpusavės pagalbos* 
prieš agresiją paktą tarp Di
džiosios Britanijos, Francuzi
jos ir Sovietų Sąjungos; pak
tą, kuris būtų grynai gynimo
si pobūdžio; Didžiosios Bri
tanijos, Francuzijos ir Sovietų 
Sąjungos garantijos Vidurinės 
Europos ir Rytų Europos vals
tybėms, čia suprantant visas 
be išimties Europos valstybes 
Sovietų Sąjungos limitrofines 
valstybes j^rieš užpuolimą; 
sudaryti konkrečią Didžiosios 
Britanijos, Francuzijos ir So
vietų Sąjungos sutartį dėl 
greitos ir veiklios tarpusavės 
pagalbos formos ir masto, o 
taip pat pagalbos toms vals-

tybėms, kurios būtų garantuo
jamos agresijos atveju. Tokia 
yra mūšy pažiūra, kurios mes 
niekam neprimetame, bet ku
rios mes laikomės.

Mes iš nieko nereikalauja
me ir ,Jnieką neprašome mūsų 
pažiūrą priimti. Tačiau mes 
manome, kad ši pažiūra tikrai 
atitinka taikingųjų valstybių 
saugumo interesus. Toks su
sitarimas būtų išimtinai gyni
mosi pobūdžio, veiktų tik už
puolimo atveju ir griežtai, 
skirtųsi nuo ofensyvinės kari
nės sutarties, kurią pastaruo
ju laiku sudarė Vokietija ir 
Italija. Bet savaime supranta
ma, kad ’įsipareigojimų lygy-' 
bės ir tarpusavės pagalbos 
principas sudaro šio susitari
mo pagrindą. Reikia pastebė
ti, kad kai kuriuose britų- 
f ra n c ū z ų p a s i ū l y m u os e ši s
elementarinis principas nėra 
palankiai priimamas. Garan
tavę save prieš tiesioginį puo
limą tarpusavės pagalbos pak
tu su Lenkija ir pasitikrinę 
sau Sovietų Sąjungos pagalbą 
tuo atveju, jei būtų užpultos 
Lenkija ir Rumunija, britu ir 
francūzų vyriausybės palieka j
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atvirą klausimą, ar Sovietų 
Sąjunga gali savo eile pasi
remti jų pagalba tuo atveju, 
jei ji būtų agresoriaus užpul
ta, lygiai, kaip jos palieka at- 
viru klausimą, ar jos galėtų 
dalyvauti limitrofinių, den
giančių Sovietų Sąjungos šiau- 

,rės-vakarų sieną, valstybių ga
rantijoje, jei šios valstybės ne
galėtų apgint savo neutralumą 
nuo agresoriaus. Tokiu būdu 
Sovietų Sąjunga yra statoma į 
nelygią padėtį.

šiomis dienomis yra gauti 
nauji Didžiosios Britanijos ir 
Francuzijos pasiūlymai, šiuo
se pasiūlymuose jau pripažįs
tama Didžiosios Britanijos, 
Francuzijos ir Sovietų Sąjun
gos tarpusavės pagalbos prin
cipas reciprociteto pagrindu 
tiesioginio užpuolimo atveju. 
Savaime aišku, *kad tai jau 
yra pažanga. Tačiau reikia 
pastebėti, kad ši pažanga yra 
apsupta tokiais rezervais, re
zervais nukreiptais į kai ku
riuos Tautų Sąjungos pakto 
straipsnius, kad jie ilgainiui 
gali pasirodyti fiktyvūs. Kas 
liečia Vidurinės ir Rytų Eu
ropos valstybių garantijų 
klausimą, šie pasiūlymai nero
do jokios pažangos, jei žiūrėti 
reciprociteto požiūriu.

(Bus daugiau)
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Natūralūs Valgiai
Vitaminais, mineralais turtingas 

maistas žmonėms, kurių skilvys ne
virškina iš priežasties susidariusių 
rūkščių, galvos skaudėjimų, nervin
gumo, reumatizmo, išbėrimo spuo
gais; moterims, turinčioms mėnesi- 

j nius netvarkumus, belaukiančiom am
žiaus permainos, skaudant dantis, 
turint jaknų netvarkumus, akių 
skaudėjimus, tonsilų gedimą, appen- 
dicito gedimą, skaudžius vidurių 
traukymus, ir visą eilę kitų ligų, 
paeinančių iš priežasties netikusios 
dietos bei perstiprių valgių.

Atsiminkite, kada jūs seksite gam
tą, nenusivilsite! Patarimai veltui*.

GEO. STANLEY
Sveikatos Mokytojas ir Maisto 

Ekspertas

57} Milton Avenue 
Amsterdam, N. Y.

Momentas iš krepšinio rungtynių (Kaune) Lietu va-Vengri ja.

IZABELE VARMALAVIČIOT® 
Pasižymėjusi chorų mokytoja, 

diriguos chorą iš 200 halsų

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Massachusetts Lietuvių Organizacijos

A. BIMBA 
“Laisvės” redaktorius

Įvyks Antradienį

JULYLIEPOS <■
19 3 9

Piniginės Dovanos prie Įžangos

$200 Bus Išdalintą Dovanomis 
Pinna Dovana $50

Piknikas Prasidės 10-tą Vai. Ryto

BUS VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.

tekalbąs Sakys:
Antanas Bimba

■ V ; * - t

“Laisves” Redaktorius
ir

Michael J.Widman
Naujosios Anglijos 

CIO Direktorius' ,

Šokiai nuo 2-ros valandos 
po piety ir tęsis iki vėlai

Programa 3 vai. po piety

Aidbalsių Ensemblis, vad. B: £alinaitės, iš Brooklyn, N.Y. 
Ensemblio nariai: pirmoj eilėj nuo kairės į dešinę: B. Ka- 
lakauskaitė, A. Žilinskaitė, E. šopiūtė, M. Sukoskytė, M. 
Brovvniūte; antroj eilėj nuo k. į d.: A. Novikas, J. Grybas, 
F. Janulevičius, B. šalinaitė, J. Sukackas, J. Kazakevičius.

PROGRAMA:
Massachusetts Lietuvių 
Choras iš 200 balsy

Šis choras dainuos Ame
rikos Himną, vadovybėj 
I. Yarmalavičiūtes, Lie
tuvos Himną, vadovybėj 
A. Mažeikaitei, Gardne- 

rio choro mokytojos.j £
“Jeigu /Karas Kiltų Ry
toj,” vadovaujant B. Pe

truškevičiui, Lowellio 
choro mokytojui

Laisvės Vyrų Choras 
iš So. Bostono, vadovai!-1 

jant M. K. Boliui

■ < '?>

f
■

BERT ORRIS ORKESTRĄ IS BROCKTON CROS ŠOKIAM 
šis “Laisves” piknikas bus filmuojami as ir vėliau bus rodomas po kolonijas. Būkite filiuose, k . \

.............. ■ ■ ■ . , . , . ..................... . _ - - - - -,-Į - - ■ ... - ■ -s ______ , — ——----- ——- ...» I I. ■—■ — I II IMU

Gerbiamieji! Skaitlingai dalyvaukite šiame dienraščio “Laisves” naudai surengtame piknike, išgirskite 
gražią programą ir pasimatykite su tūkstančiais Naujosios Anglijos lietuvių. . Rengėjai. r a
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Laisvoji SakyklaAUŠRA VAKARUOSE
(Bruožai iš Francijos Revoliucijos) 

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

(Tąsa)

Nacionaliame Suvažiavime nebuvo vie
nybės, kaip jis ir neatstovavo vieningą 
liaudį. Kiekvienos klasės atstovai troš
ko gero savo klasei. Bet didžiuma stovė
jo už karaliaus galios aprėžimą.

Karalius, patariamas Marės Antoinet
tes, tuojaus pradėjo traukti armijos jė
gas linkui Paryžiaus ir Versailles. Ko
mandą atidavė žiauriam aristrokratui 
maršalui De Broglio. Armijos didžiuma 
buvo iš samdytų užsieniečių—vokiečių, 
šveicarų ir kitų. Jau 30,000 armijos supo 
Paryžių ir Versaillę. Dar 20,000 karei
vių artinosi. Kunigaikštis Conde, kara
liaus brolis De Artois atsistojo priešakyj 
armijos ir jau džiaugėsi, kad Nacionalis 
Suvažiavimas bus išvaikytas, o nepaklus
ni Francijos liaudis savo kraujuose iš
maudyta. Rojalistai ruošėsi prie baisių 
skerdynių. Bet liaudis nenorėjo badauti, 
kentėti ir galvą lenkti.

Ji rinkosi, diskusavo, rodavojosi, 
svarstė. Daugiausiai įvykdavo mitingų 
Pale-Rojalio aikštėj. Čionai, sako, pirma
sis ir sušuko Kamilo Demulen:

—Piliečiai, aš atėjau iš Versailles, 
ftfeckeris prašalintas! Tas žygis reiškia, 
ženklą įvykdyti naujas skerdynes, naują 
Baltramiejaus Naktį, kurią tironai ren
gia patriotams! Išmušė paskutinė lemia
moji valanda. Prie ginklo, piliečiai! Aš 
jus šaukiu į kovą už laisvę!

Ir jis sumojavo pištalietu virš savo 
galvos. Vėliau per ilgus metus jis ener
gingai kovėsi pirmose revoliucijos eilė
se. Jį parėmė:

—Prie ginklo!
—Prie ginklo!
—Prie ginklo, piliečiai!
Liaudis ginklavosi, kaip galėjo. Puolė 

ginklų sandėlius. Tup kartu į Paryžių 
jau įmaršavo vokiečiu ir l^ęicarų bata
lionai vadovystėj išdykėlio De Artois. 
De Mars aikštėje įvyko pirmas susikir
timas. “Royal—Allemand” (Karališkai- 
vokiška gvardija) kardais pradėjo žmo
nes kapoti ir arkliais mindžioti. Krau
jas ir lavonai! Beginklė minia leidosi j 
gatves šaukdama: “Prie ginklo!”

Francūzų Gvardiją, kurią sudarė 
Francijos sūnai, buvo neištikima kara
liui ir ją laikė kareivinėse. Aplinkui ka
reivines buvo pastatyta iš “Royal—Al- 
lemande” sargyba. Bet kada gvardiečiai 
sužirtojo, kad žudo beginklius žmones, 
tai jie puolė prie ginklų, nugalėjo sargy
bą ir apsiginklavę išsiveržė į gatvę. 
Francūzų Gvardija pribuvo į kovos lau
ką ir davė salvę į karališką-vokišką 
gvardiją. Budeliai, kurie su pasigėrėji
mu Žudė beginklius žmones, tuojaus iš
bėgiojo.

Francūzų Gvardija numaršavo į Liud
viko Penkiolikto aikštę ir ten atsistojo 
pasirengus mūšiui. Vis daugiau ir dau
giau rinkosi armijos pulkų, pereinančių 
į liaudies pusę. Liaudis šaukė, džiaugėsi 
ir bučiavo gvardiečius.

Kunigaikštis De Besenval pribuvo su 
daugiau karaliui ištikimos armijos, bet 
nedrįso stoti kovon su gvardiečiais. Liau
dis džiaugėsi ir gaudė karaliaus šnipus. 
Taip baigėsi liepos 12 diena.

Liepos 13 dieną liaudis ginklavosi. Fa
brikai ir dirbtuvės griebėsi ir pagamino 
50,000 durtūvų. Susimobilizavo 48,000 
liaudies milicijos, ginklavosi kuo galėjo. | 

^Kunigaikštis De Besenval traukė dau
giau padrūtinimų prieš revoliuciją.

Liepos 14 dieną pradėjo baubti var
pai. Liaudies vadai surado invalidų na
me 30,000 šautuvų ir daug amunicijos. 
Čia buvo daugybė kardų, revolverių ir 
kelios kanuolės. Darbininkai, apsigin
klavę tais ginklais ir vadovystėj darbi
ninko Santerra prisijungė prie Francū
zų Gvardijos. Liaudis buvo ginkluota ir 
galinga. Karaliaus apgynėjas -De Besen
val pasiskubino pasitraukti iš miesto. 
Liaudyje kilo šauksmai ir reikalavimai 
eiti prie tvirtumos ir išlaisvinti politinius 
kalinius.

—Prie Bastilijos!
—Prie Bastilijos!
Tūkstančiai balsų šaukė vieną ir tą
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patį. Dešimtys tūkstančių žmonių puolė 
prie tvirtumos.

Bastilija stovėjo apsistačiusi kanuolė- 
mis, prie jų buvo apie 150 kareivių ir 
dar kita tiek kalėjimo sargų, vadovybėj 
žiauraus generolo De Laungay.

—Bastilija pasiduok!
—Pasiduok Bastilija!—šaukė liaudis.
Nuo tvirtumos sielių trenkė penki ka- 

nuolių šūviai. Krito užmušti!
Užvirė liaudies kraujas. Pirmiausiai 

laikradžių gamintojas Gulleun, kuris vė
liau revoliucijos laiku buvo paskilbęs ge
nerolas, puolė į vandenį, perplaukė prū
dą ir užlipęs pradėjo daužyti retežį, kad 
nuleidus tiltą. Jo pavyzdį pasekė kiti. 
Nuo tvirtumos šaudė. Daug liaudies ko
votojų apsipylė krauju ir krito į prūdą. 
Kelis kartus liaudis traukėsi atgal, kaip 
jūros banga atsimušus į galingą akmens 
sieną. Bet vėl su naujomis jėgomis ji 
ritosi prie prūdo, plaukė kiton pusėn ir 
lipo. Kraujas ir lavonai!

Po keturių valandų sunkios kovos nu
leista tiltai. Liaudis, kaip upė pasileido 
jais į tvirtumą. Nesulaikė nei kanuolių, 
nei šautuvų ugnis/ Liaudies armija įsi
veržė į tvirtumą ir nugalėjo monarchi
jos sargus. Nustebo kovotojai, kada Bas
tilijoj rado tik Septynis politinius kali
nius. Du iš jų buvo išėję iš proto. Kitus 
budeliai suspėjo išžudyti.

Bastilija paimta. Monarchijos tvirtu
ma pasidavė! Paryžius ginklavosi, liau
dis džiaugėsi, varpai gaudė. Karalius 
laukė padrūtinimų — daugiau vokiškų 
pulkų. Ir kada jam pranešė, kad Bastili
ja paimta, tai jis tarė:

—Tai formalis buntas!
—Ne, atsakė grafas “De Leaunkour,— 

tai revoliucija!
Taip didelis liaudies buvo įnirtimas 

prieš Bastiliją, kad į dvi dienas Bastili
jos tvirtuma buvo sugriauta, sulyginta 
su žeme. * * *

Ir Baudžiauninkas žmogus
Karalius ir jo šaika pasijuto, kad ne

galės įveikti liaudį. Tada jo brolis De 
Artois, princar~Conde ir Conti, markizą 
De Breuteaul, šeima De Palianok ir dau
gelis kitų išsiskubino už Francijos sienų, 
kad'ten radus Francijos karaliui pagel- 
bą.

Revoliucijos liepsna plėtėsi, kaip gais
ras. Visus miestus ir kaimus apėmė di
delis judėjimas. Baudžiauninkai atsisa
kė ponams dirbti. Karaliaus armija bu
vo bespėkė ir pasitraukė prie Belgijos 
ir Vokietijos sienų, kad ten laukti pagel- 
bos iš Vokietijos, Austrijos, Holandijos 
ir kitų šalių.

Nacionaliame Suvažiavime pasireiškė 
dideli skirtumai klausime: kokia turi 
būti Francijos valdžios forma. Karaliaus 
šalininkai reikalavo palikti po senovei; 
kiti monarchistai norėjo karaliaus su 
konstitucija, kaip Anglijoj; o darbo liau
dies atstovai—respublikos. Smarkus bu
vo susikirtimas žmogaus teišių klausime. 
Bet didžiumą sudarė demokratinio nusi
statymo atstovai ir jie paskelbė deklara
ciją: “žmogaus Teise Gyventi.”, Jį svar
bi ir mes ją ištisai paduodame. Ji turėjo 
sekamus punktus:

1. Žmones gema vienodai ir turi pa
silikti laisvais ir lygiateisiais. Visuome
nėj skirtumą gali rasti vietą tik tada, 
jeigu tas vsuomenei naudinga.< ,

2. Turi būti kiekvieno politinio susi
vienijimo tikslas—-išsaugoti nevaržomas 
žmogaus teises. Jomis yra: laisvė, lygy
bė, nuosavybė, saugumas ir. priešingu
mas pavergimui.

3. Principe kiekviena -aukštesnė galia 
priklauso tik liaudžiai. Jokia kolegija 
arba ypata negali turėti galios, tiesiogi
niai jai neduotos nuo liaudies.

4. Laisvė suprantama tokis veikimas, 
kuris nekliudo, kitiems žmonėms. Todėl, 
kiekvienas naudodamasis savo laisvės 
teisėmis, neturi pereiti ribas, kurios yra 
užtikrintos kitiems žmonėms. Žmogaus 
teisių ribas gali tik įstatymai nusakyti. 
• 5. Įstatymai turi apsaugoti visuome
nę nuo veiksmų, kurie jai yra žalingi.

(Tąsa bus)

PROFESIJONALAMS IR 
BIZNIERIAMS pa

siskaityti

Pora desėtkų metų tam 
atgal mes turėjom nemažai 
biznierių. Tie biznieriai di
džiumoj buvo karčiamninkai 
ir mėsininkai. Profesijonalus 
buvo galima ant pirštų su
skaityti.

. Anuo laikotarpiu būdavo 
taip: Jeigu kuris tik turėjo 
pretenziją eiti į bile kokį biz
nį, tai jau nei nemanyk jį 
gauti socialistų kuopoj. Anų 
laikų tokį žmonės skaitėsi 
“neprigulmingais,” nes, jų 
manymu, prigulėjimas prie 
bent politinės partijos kenkia 
bizniui bei profesijai.

Jie tuomet pridarydavo ne
mažai ir juokų, čia geras, su
sipratęs draugas, kuopos orga
nizatorius, sako prakalbas ir 
dalyvauja visam pažangiam 
judėjime. Bet štai nusiperka 
užkampyje krautuvėlę ar po
rą bačkų alaus ir jau biznie
rius, ir jau pasitraukė iš ju
dėjimo. Tūli jų ne tik ap
leisdavo kuopą, bet dar gė
dindavosi ir prisipažinti, kad 
joj prigulėjo, o tankiausiai 
net kenkdavo tam pačiam ju
dėjimui, prie kurio pirmiau 
priklausė.

Bet toks anų laikų kaiku- 
rių biznierių nusistatymas 
jiem ne tik nieko neprigelbė- 
davo, bet stačiai kenkdavo 
jiems patiems. O kas svar
biausia, tai tas, kad iš to su
sidarė savotiškos tradicijos: 
biznis bepartyviškas. Tą jų 
netikusį paprotį daugelis ir 
po šiai dienai praktikuoja. 
Kuomet su tūlais biznieriais 
ar profesijonalais kalbi, tai 
jie sako, kad jeigu ne biznis, 
tai jis būtų geresnis komunis
tas ir už tave, bet visa bėda, 
jo biznis ar profesija. Kalbant 
su tavim, jie pilnai pritaria, 
kad dabartinis gyvenimas pil
nas neteisybės, vieni perdaug 
lėbauja, o kiti badauja; vie
ni gyvena perlais išpuoštuose 
palociuose, o kifi išmatų bač
kose. Bet perėjęs skersai gat
vę, susitinka tą, kuris remia 
tuos išnaudotojus, jis puola 
jam į glėbį ir kiek galėdamas 
remia moraliai ir materialiai.

Jie niekad nepagalvoja, jog 
jie taip darydami patys save 
prigauna. 1 Jų tas nepartyviš- 
kumas duoda visuomenei su
prasti, ka#d toks biznierius ar 
profesijonalas nėra pastovus 
ir juo

Vis 
riai ir 
tavo, 
rių ir profesijonalų turėjo nu
sistatymą, prigulėdami ir rem
dami darbininkišką judėjimą, 
pasidarė plačioj visuomenėj 
populiarūs ir įsidrūtino savo 
bizniuose bei profesijose. Čia 
aš noriu jų 
kaip pavyzdį.

Dr. Kaškiaučius ne tik kad 
pritaria darbininkų judėjimui, 
bet yra darbininkų pirmaei
lis darbuotojas. Jis yra ži
nomas ir gerbiamas viso lietu
viško pasaulio. Jis dėl‘to 
pats šiandien gali pasididžiuo
ti- ' Z ?

Dr. Repšys Bostono apielin- 
kėj yra populiariškiausias iš 
visų gydytojų, nežiūrint, kad 
jis v dalyvauja mūsų parengi
muose ir sako prakalbas-pre- 
lekcijas darbininkų mitinguo
se.

Advokatas F. J. Bagočius 
turi savo nusistatymą. Nesvar
bu, kad mes tūlais klausimais 
ir nesutinkame su juo, bet vis 
dėl to mes jam atiduodam 
kreditą už tai; kad jis dėl sa
vo profesijos nenumaršaVo 
pas repubhkonų partiją, kaip 
kad kiti tūli buvę socialistais 
padarė. Jis savo profesija 
geriausiai verčiasi visoj Bosto
no apielinkėj.

. Antanas J. Kupstys, ap- 
draudos ir nuosavybių agen
tas. Jis yra gausiai parėmęs 

visuomenė nepasitiki, 
dėl to ne visi biznie- 
profesijonalai taip pro- 
Daugelis mūsų biznie-

kelis suminėti,

mūsų darbininkišką ir kultū
rinį veikimą. Kiekvienam 
viešam susirinkime Kupstys 
kalba atvirai ir nuoširdžiai. 
Kupsčio žodis turi pusėtinai 
didelį svorį politinėj arenoj 
net tarp kitataučių. Jo biz
nis tiek išaugo-išbujojo, kad 
pralenkė visus tos rūšies biz
nius So. Bostone.

Norwoodo valgomų daiktų
pardavėjas Krasauskas daly
vauja įvairiose darbininkiško
se konferencijose. Savo biz
nio įstaigoj kalba nesivaržy
damas, o atvirai. Jis daro d i- 7 pdžiausią biznų Nofwoode. Net 
Bridgewaterio Over Globe 
avalinė dirbtuvė, visų vadina
ma bolševikiška, puikiausiai 
gyvuoja.

Suminėjau iš daugelio tik 
kelis biznierius ir profesijo
nalus, kurie nepaisė, kas kaip 
apie juos kalba, bet aktyviai 
dalyvavo susipratusių darbi
ninkų tarpe ir patarnaudavo 
teisingai savo kostumeriams 
bei pacientams. Kaip pats 
darbininkų, judėjimas su kiek
viena diena auga ir bujoja, 
taip ir tų biznierių-profesijo-% 
nalų būklė gerėja. Mat, fi
losofiniai kalbant, teisybė 
anksčiau ar vėliau paima vir
šų. Jaunutis.

Hartford, Conn.
LLD Kuopos Darbuotė

LLD 68 kuopos susirinkimas 
įvyko birželio 12 d. Galime 
sakyti, kad narių mažai atsi
lankė. Nors kuopa didelė, 
bet kaip pasirodo, tai pas na
rius yra didelis apsileidimas, 
mažai lankosi į susirinkimus.

Bet kurie atsilankė, tai ap
kalbėjo daug svarbių dalykų 
dėl organizacijos. Taip pat 
kaikurios komisijos išdavė ra
portus iŠ veikimo. Komisija 
rengimosi prie 3-čio apskričio 
pikniko, kuris įvyks New. Ha
ven, Conn., birželio 25 dieną, 
Indian Grove Park. Komisija 
pranešė, kad busas yra pa
samdytas. Išeis nuo 57 Park 
St., 11 vai. ryte. Tikietas kai
nuos $1 į abi pusi. Tikietus 
galima gauti pas Laisvės Cho
ro narius, arba choro svetai
nėj.

Taipgi šiame susirinkime 
keli nariai pasimokėjo meti
nes duokles. Bet kada finan
sų raštininkas pradėjo šaukti 
vardus tų, kurie dar nepasi- 
mokėję už 1939 metus, tai net 
akis turėjom užsidengti iš gė
dos. Kaip pasirodė, tai yra 
nepasimokėję, ne kokie bedar
biai, bet tokie, kurie gerai gy
vena. Turime suprasti, kad’ 
centrui reikia išleisti “Šviesą” 
ir knygas, tai reikia pinigų, o 
mes nemokame duoklių.

Ir dat vienas svarbus da
lykas paaiškėjp; pasirodė, 
kad centras siuntinėja “švie
są” tiem nariam, kurie yra 
nepasimokėję už du metu. 
Tai eikvojimas draugijos tur
to. Kuopa davė raštininkui pa
tarimą, kad pastebėtų centrui’.

Taipgi buvo nominacijų 
bfankos, bet paliktos ateinan
čiam susirinkimui. Taigi visi 
68 kuopos nariai nepamirški
te, kad ateinanis susirinkimas 
įvyks liepos 10 dieną. Du da
lyku galėsite atlikti, nominuo
ti centro valdybą ir duokles 
užsimokėti.

Biskis draugėm jnoterim. 
Dalyvaukite skaitlingai minė
tam sbsirinkime, nes reikės 
rinkti delegates į moterų sei
mą, kuris įvyks rugsėjo 7, 8 
ir 9 dienomis, iV išdūosite ra
portą iŠ praeito parengimo.

Narys.

New York, birž. 16. — 
Miesto labdarybių komisio- 
nierius Wm. Hudson pašie
pė atžagareivius, kurie 
pliurpia, būk bedarbių šel
pimo darbą kontroliuoją 
“komunistai.

HIMLERIS NEKLIUDY
SIĄS DANZIGO PER 
2-3 menesius

Geneva. — Kad Vokieti
jos valdžia žadėjo “nekliu- 
dyt Danzigo iki rugsėjo 
mėn.”, tai dar grįžta į Dan- 
zigą Tautų Lygos komisio- 
nierius K. Burckhardt.

Nušauti 2 Chinai ūkinin
kai, Gabenusieji Maistą 
Apgultiem Anglam

Tientsin, birž. 16. — Jau 
prasideda badas japonų ap
suptose Anglų ir Prancūzų 
koncesijose Tientsine, Chi- 
nijoj. Tose koncesijose gy

Namų Rakandų Krautuvė
A. WEITZNER

VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, gy

venamajam, ir valgomajam kambariam.

Šios Savaites Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies

Didelis pasirinkimas už $2.98

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 Apkaimioti Siūtai $24.50, dabar $18.50'
” ” ” $21.50, dabar $16.50
” " ” $19.50, dabar $14.50

Mūsų Vaikų Departmente ant visų siūtų, brokuojant mėlynus (blue 
serge) mokyklos baigimo cqremonijom, suteikiame 

nuolaidų 30 nuošimčiu.

Vasarines Sportiškos Kelnes 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 \A ve.
Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889

Galite naudotis mūsą 10 Išmokėjimo Planu, jei jūs to pageidaujate.

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šj speciali pasiūlymą

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

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

Lietuvių Centrą

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

Kliubo Gaspadorlus | EVergreen 4-9672

vena 115 tūkstančių chinų 
ir 5,000 anglų, francūzų ir 
amerikonų.,

Japonai nušovė du chinus 
ūkininkus, kurie mėgino 
įšmugeliuot maisto į Anglų 
ir Francūzų koncesijas.

ARKIVYSKUPAS SMER
KIA NAZIUKŲ SMURTĄ 
PRIEŠ ŽYDUS

Baltimore, Md. — Katali
kų arkivyskupas Curley aš
triai pasmerkė tuos naziu- 
kus mokinius, kurie užpul
dinėjo žydus mokinius vi
durinėje mokykloje šičia. 
Sako, tai bjaurus hitleriz- 
mas.

\
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Mainierių Kovoms gausiąs darbą, bet kitą die
ną sužinojau, kad kur man 
pasiūlė “Vienybėj” darbą, da-

Užsibaigus
Taip jau aplinkybėms susi

dėjus šiais metais, abiejuose 
anglių laukuose — kietųjų ir 
minkštųjų— kontraktai pasi
baigė veik sykiu (tik vieno 
mėnesio skirtumu). Kadangi 
kontraktai nėra taip lengvai 
gaunami, tai, ypač minkštųjų 
anglių darbininkams reikėjo 
ir j aktualę kovą stoti su ba
ronais. Nežiūrint to, kad UM
WA vadovybė davė baronams 
(minkštųjų anglių) lengvas, 
džentelmeniškas sąlygas ir 
laiką, be darbo sustabdymo, 
padarymui naujo kontrakto, 
bet tas negelbėjo, nes baro
nai buvo užsimoję ne tik, kad 
ignoruoti apie 17 naujų mai-

nepadarius darbo perterauką. 
Per 4 savaites reikėjo keturis 
sykius pratęsti.

Niekas nesidavė tose konfe
rencijose, kol nebuvo išrinkta 
“streamline” komisija iš ketu
rių ypatų: dvi unijos ir dvi 
baronų. Tik ši iš 4 komisija 
greit užbaigė — į vieną savai
tę — perrašė senąjį kontrak
tą ir frontas likosi likviduotas 
be susirėmimų. Čia irgi ma- 

j garyčių duota mainieriams, 
tai yra, UMWA bus vieninte
lė tarpininkė tarpe mainierių 
ir baronų, žinoma, randasi ir 
mažų pakeitimų kontrakte, 
bet tų mainieriai nejausim. 
Dabar belieka mainieriams

bar ten Streikuoja darbinin
kai. Rekomenduodami ten 
darbą, “Vienybės” darbinin
kai turėjo perspėt, kad ten 
yra streikas, bet jie manė, 
kaip ateivį, nesenai atvažiavu
sį, apgaus ir padarys streik
laužiu. Aš gi, nežinodamas, 
kad yra streikas, eidamas 

įdirbti, galėjau turėti nemalo- 
'numų, o kartais net ir nu
kentėti.

Tas iš “Vienybės” pusės la
bai negražu ir negera, bet ką 
gali paveikt. Tautininkams 
tas reikalinga ir naudinga 
vieną prieš kitą sukiršint, su- 
pjudyt, paskiau iš to pasipel- 
nyt, pasinaudot.

Pasirodo, kad fašistai visur 
pataikauja kapitalui. Kaip 
Lietuvos tautininkai (tai yra 
fašistai), taip ir čia “Vieny-

LICENSES
BEER, WINES & L1QUUORS 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
II. W. 1006 has been issued to the under
signed to sell beer and wino at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 67 Furman St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
JOSEPH NEMIA and CARMELO NEMIA 

67 Furman St. Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3766 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under 
Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 409 Hewes St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY DICHTEIl 
a-k-a 408-410 S. 2nd St.

409 Hows St. Brooklyn, N. Y.

pertoliausia. Visi chorai bendrai dai
nuos šias dajnas: 1) Mūsų Rytojus; 
2) Dainelę Pinsiu; 3) Tu Kur Klai
džioji Darbininke; 4) Paimsiu Lyrą 
Aš; 5) Tekėjo Saulelė. Jeigu kuris 
choras neturi virš minėtų dainų, tai 
kreipkitės prie Laisvės Choro rašti
ninko, J. Kazlausko, 481 Hudson St., 
Hartford, Conn., o jis jums prisius 
po vieną kopiją dainos, kokios reika
lausite.

Laisvės Choras. (142-143)

Mateušas Simoįravičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

PHILADELPHIA, PA.
Darbininkiškų Organizacijų Vei

kiančio Komiteto susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, birželio 22 d., Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave., 8 
vai, vakare. Visų narių pareiga da
lyvauti, nes turime svarbių dalykų 
aptarti. Sekr. < (142-144)

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

Brooklyn, N. Y.
Tek Evergreen 4-9508

Amerikos Lietuvių Kongreso, vie
tinio skyriaus susirinkimas įvyks an
tradienį, birželio 20 d., 7:30 
29 Endicott St. Visi Draugijų 
vai dalyvaukite, turimę daug 
bių dalykų aptarti, taipgi 
rengtis prie pikniko. — Org.

(141-142)

v. v., 
atsto- 
svar- 
turim

Estate of ii

nierių reikalavimų, bet duoti 
tokį priverstą kontraktą, ku
ris būtų lyginęsis alijantų su
tarčiai Versaliuje Vokietijai.

Baronai norėjo, kad kon
trakto galiavimo laiku, jeigu 
mainieriai sustreikuos, tai mo
kėtų po $2 už dieną pabau
dos; jie norėjo “open šop” 
kasyklose, žodžiu, jie norėjo 
sudaužyti uniją į šipulius. Ir 
to negaudami momentaliai, 
lengvai, jie atsisakė vesti de
rybas. Reiškia, čia jie pagim
dė kirvio ir akmens “atrakci
ją;” reiškia, “lokautas” mai
nieriams.

Čia tat ir prisiėjo unijos va
dovybei atšaukti nuo darbo 
320,000 mainierių Appala
chian (Apaleišin) kalnyno 
ruožte. Tik po šios mainierių 
akcijos baronai pradėjo atsi
lankyti į tarimąsi su mainie
riai konferencijose. Bet ir ta
da tartis jie nenorėjo ir atsi
lankę nekalbėjo, o tik tylėji
mu tenkinosi.

Prisiėjo dar 120,000 mai
nierių pasitraukti iš darbo. 
Bet ir tas baronų nenugąsdi
no, sudaužymui unijos apetito 
nesumažino. Tiktai kada pa
jausta anglies trukumas šaly
je, ir kada įsikišo prez. Roo- 
seveltas, tik tada baronai pra
kalbėjo.

To pasekme, minkštųjų an
glių kasėjai ne tik kad seną 
kontraktą laimėjo, bet gavo ir 
magaryčių. Pagal naują kon
traktą, baronai pripažino UM
WA vieninteliu mainierių at
stovu. Pagal šią sutartį, jau 
baronai turi likviduoti “pro- 
gresyves unijas” ir pagal šią 
sutartį visi mainieriai turi pri
gulėti unijai ir tik UMWA.

Šią mainierių kovą galima 
pavadinti No. 1 frontu, šiam 
frontui daug pagelbėjo prez. 
Rooseveltas. Bet reikia žinoti, 
kad ne visi mainieriai ir buvo 
šiam fronte. Tik pusė jų. Gal 
mainieriai ir vieni kovą būtų 
laimėję, bet ji būtų ilgiau už
sitęsusi.

Unijos vadas Lewis atiduoda 
kreditą mainieriams. Valdžią 
jis išpeikia už įvykusį krizį. šis 
frontas jau likviduotas, su iš- 
imčia, kad Harlan paviete, Ken
tucky valstijoj, baronai vieto
mis naujo kontrakto nepripažįs
ta.

Tai šiaip šis frontas buvo 
vestas šiokios pasekmės. Da
bar pažvelgsim į kitą.

Kietųjų Anglių Frontas
Kietųjų anglių frontą gali

me pavadinti No. 2. Jis prasi
dėjo mėnesiu vėliau (minkš
tųjų su bal. 1 d., o kietųjų— 
su geg. 1 d.). Nežiūrint to, 
kad šiame fronte buvo pasta
tyta 28 cėliai (reikalavimai) 
iŠ mainerių pusės ir, 4, ar 
daugiau, iŠ baronų pusės (nu- 
mušimas algų 50c dienai, 8 
vai. darbo diena, sumažini
mas unijos galios, 48 vai. dar
bo sav.), kova buvo lėta, 
"draugiška.”

Derybos prasidėjo ir tęsėsi 
didelėmis konferencijomis, su 
daug atstovų iš abiejų pusių. 
Bet jos buvo vis bergždžios.” 
Kas savaitė >reikėjo naujai 
pratęsti senąjį kontraktą, kad

balsavimu priimti šį kontrak
tą ir baigta.

Beje, abu kontraktai tęsis 
du metu.

Tai šiaip ramiai ši kova irgi 
užsibaigė.

Žodis iš Šalies

Žiūrint iš šalies pašaliniam 
žmogui į tuos kontraktus, 
ypač nemačius kontraktų, o 
tik nunsiklausius, rodosi dar 
įmanomi. Bet turint jų kopi
jas, matyti ir stambių netiks
lumų. Jeigu nuskambėjo per 
laikraščius, kad mainieriai da
bar apsikontraktavo ir be ke
blumų galės vargti du metu, 
tai tas nereiškia, kad tai tie
sa. • Kontraktuose likosi visos 
senos skylės, per kurias ba
ronai galės slapstytis arba ga
lės mainierius apgauti. O tos 
skylės, tai “taikymo boardai.” 
O čia dar tas skyrius, kur 
draudžia mainierius sustrei
kuoti, tai visai grynas rete
žis.

Suprantama, per du metus 
visuotinų kovų nebus, bet pa
vienių kovų, kurias laikys sa
vo rankose “taikymo boar
dai,” bus ir jos bus nepersto- 
jančios, kaip iki šiol buvo.

Na, bet ką padaryti? Vadai 
sako, kad ne dabar laikas tas 
skyles kontrakte išnaikinti. O 
mes, eiliniai, apie laiką nenu
sivokiame, neigi tam palinkimo 
turime. O kad taip, tai saky
kim, kad kontraktai geri.

Požeminis.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau:

Prašyčiau redaktoriaus, jei 
bus galima ir tinkamas šis 
straipsnelis, patalpinti jį arti
miausiame “Laisvės” numery.

Gegužės! mėn. 17 dieną at
vykau į Ameriką apsigyventi. 
Keletai dienų praslinkus, tu
rėdamas laiko nutariau ap
žiūrėti Brooklyną, aplankyti 
lietuvių leidžiamų laikraščių 
redakcijas. Nemok ėdamas 
kalbos ir nežinodamas kelių, 
su ne kokiu vadovu nedaug 
ką gali pamatyti, bet netikė
tai teko pamatyti ir pažinti 
lietuvių redakcijas ir sužinoti 
jų siekimus.

Atvykusiam į Ameriką, kad 
gauti darbą, svarbu mokėt 
kalbą, o kalbą išmokt netaip 
greit galima, reikalinga laiko 
ir tam skirtų vadovėlių (kny
gų). Norėdamas nusipirkt 
knygą, pirmučiausiai užėjau 
“Vienybės” redakcijon, bet 
ten norimo vadovėlio nega
vau. Įsikalbėjus su dirban
čiais darbininkais, paklausiau, 
gal kartais žino kokį • kur 
nors darbą. Sako, tiesa, vie
non vieton reikalauja darbi
ninkų ir nori, kad būtų lietu
viai. Na, ir duoda adresą 
darbdavio. Aš apsidžiaugiu 
netikėtai gausiąs gerą darbą. 
Tą pat dieną, aplankęs “Lais
vės” redakciją, grįžtu namo.

Mane džiugina, kad “Lais
vėj” buvom gražiai priimti ir 
kad kaip tik atvažiavusiam 
užrašytas laikraštis, už tai ta
riu širdingą ačiū laisviečiams.

Grįžęs namo, džiaugiaus

bes” vardu patrijotų ir mylė
tojų kaukėmis prisidengę mul
kina ir stengiasi tą darbo 
žmogų ko daugiau išnaudot, 
nors skelbia norį savo šaliai 
ir tautai tik gero. Nei fašis
tų laikraščiais n oi jų vadovy
be, nei jais visais negalima 
pasitikėti. Lietuvoj užtenka
mai įsitikinau, o čia, ko dar 
nežinojau, tai papildė “Vie
nybėje.”

Su pagarba, 0
' H. Jakučionis.

1939, VI, 13 d.
Camp Hygiology, Ine.
Verplanck Point, N. Y.-

SUGRĮŽO NAZIŲ ATSTO
VAS Į MASKVĄ

Maskva. — Sugrįžo čia 
V o k i e t i jos ambasadorius 
grafas Schulenburg. Jis 
pranešinės Hitleriui, kaip 
eina derybos tarp Anglijos 
-Francijos atstovų ir Sovie
tų dėlei bendro apsigynimo 
sutarties tarp šių trijų ša
lių.

Lietuvos Konsulas Persta
tytas, Karaliui Jurgiui

New York, birželio 12 d. 
—Sąryšyj su Anglijos kara
liškos poros atsilankymu į 
Pasaulinę Parodą jiems bu
vo ten suruošti pusryčiai ir 
asmeniškai perstatyti visų 
šalių generaliniai komisa
rai su žmonomis. Lietuvą 
atstovavo generalis konsu
las p. Budrys su žmona.y

Clement Vokietaitis

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MfiŠLAŽARNfiS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES 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-Spindullai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima 

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

110 East 16thSt.,N. Y. 
f/Tarp 4th Avė. Ir Irving Place

Valandos 9 A. ftLiki 8 P. M. 
Sekmadieni 9 iki 3.

HAVERHILL, MASS.
Pirmadienį, birželio 19 d. Liet. Pi

liečių Gedemino Kliubas rengia pra
kalbas, Kliubo Svet., 324 River St. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Kalbės Juozas 
Jurginis, tik ką atvykęs iš Lietuvos. 
Svečias Juozas Jurginis yra žymus 
rašytojau ir plačiai bendradarbiauja 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių spau
doje. Jis daug naujo pasakys apie 
Lietuvą. Visus kviečiam dalyvauti.— 
Kom. (141-142)

ATYDAI CONNECTICUT 
VALSTIJOS LMS CHORŲ
Visi Meno Sąjungos chorai įsi- 

temykite, kad Dainų Diena jau ne-

BARRY P. SHAUNS
«

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VEST1E E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

Open Day and Night

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Special Rates per Week

1 i

Stalui šaukštai, peiliai 
sieniniai laikrodžiai

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Daimantiniai 
Laikrodėliai

Rožančiai ir Kryželiai nuo 
žiedai

$1.00
... 6.50
2.00

havyhmac dirmav^n®m ■ J W X m SUŽIEDOTUVfiM
(MOOT w IR VEDYBOM

GENTS* DAYS
Wed., Thurs., Frk, Sat. and 

Sun. all day and night

Aplankykite mūsų 
religini daiktų departmentą, specialia 

Išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

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

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

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

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDA

H 12 i

2

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

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

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

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
I

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tek Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-71.79
6--------------------------------------------- B

9
WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

237
s

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

P
B
9
»
B
B

B 
» 
»

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

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

Telefonas EVergreen 7-0986.

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

0

Vincas <J. Daunora
APT I g KO RI U g.

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

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

jRūgŠti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sehvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duoną. Taipgi k> 
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Caktt, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen^ 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rollfe

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato* ; 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kaina^

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, K Y.
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Nunešė Poniu Gražinėms

pavienių 
padarau• 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

ĮĮįĮĮįft ' , J- T &■*
Si- T

šiek tiek kitų partijų žmonių 
—krikščionių, liaudininkų.
Turėtų Paliuosuot Politinius 

Kalinius 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.

y MMRA M

S 
5

šeštas puslapis

Iš Ateiviams Ginti 
Prakalbą

i

Pereitą penktadieni įvyku
siose LLD ir LDS 1-mų kuo
pų prakalbose, Pil. Kliubo sa
lėj, dalyviai plačiai informuo
ta apie pavojus ateiviams ir 
visų amerikiečių civilėms lais
vėms. Taipgi trumpai kalbė- 

• ta apie tarptautinę ir Lietu
vos padėtį.

Fašizmo Rykštė

Advokatas Irving Schwab 
kalbėjo pirmutinis, paliesda
mas pačius svarbiuosius bilius, 
taikomus prieš ateivius, 
nurodė, kad už tų bilių 
piasi vergijos pančiai ir 
šizmo rykštė visiems Ameri
kos darbo žmonėms, 
liaudžiai. Amerikoje, 
advokatas, visi gyventojai yra 
ateiviai. Tokio sutvėrimo, 
kaip šimtaprocentinis ame
rikonas, visai nėra. Geresni ar 
blogesni amerikonai galima 
nustatyti ne sulyg metų Ame
rikoj, bet sulyg naudingumo 

' jų darbo visuomenei.
Dėlko Sutartys Nesiriša?

Antras kalbėjo D. M. šo- 
lomskas apie tarptautinę ir 
dabartinę padėtį' Lietuvoje. 
Nurodė, kad nežiūrint dide
lio pavojaus iš nazių fašistų, 
Anglijos ir Francijos valdžios 
dar vis nenori širdingos su
tarties su Sovietais. Jų siūlo- 

. irti sutartims projektai norėtų, 
kad Sovietai vieni visą svie
tą apgintų, o jie patys galėtų 
tik pasižiūrėti. Dėlto Sovietai 
ir nepriima tų pasiūlymų, nes 
jie nori širdingos sutarties, 
kad gintis visiems kartu,, ne
žiūrint kur ir kada agresoriai 
užpultų. Jie stato būtina są
lyga užtikrint saugumą ir Pa- 
baltės valstybėms.

Lietuvos Nuostolis

Šolomskas kritikavo Smeto
nos valdžią už nejieškojimą 
draugų kaimyniškose valsty
bėse gint Klaipėdai ir Lietu
vos nepriklausomybei, kuriai 
jau senai matėsi pavojus. Ne-!

Dabartinė Lietuvos valdžia, 
sako kalbėtojas, dar nėra pil
nai demokratinė. Ji tebelai
ko kalėjimuose apie 500 an- 
ti-fašistinių politinių kalinių. 
Laikymas kalėjimuose kovoto
jų už liaudies reikalus nepa
teisinamas niekad, juo labiau 
dabar, kuomet Lietuvos ne
priklausomybei gręsia di
džiausias pavojus iš naziško 
fašizmo.

i

£

K'
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Jis 
sle- 
fa-

visai 
sako

Lietuvą Reikia Gint

Jis taip pat kritikavo 
tuos, kurie sako, kad Lietu
vos nereikią gint, nes Sme
tona tebėra 
toj as sakė, 
ra Lietuva, 
atidavusieji 
būs valdininkai galės išsirieš- 
dint užrubežin, o liaudis tū

le an-

ir

nes 
valdžioje. Kalbė- 
kad Smetona nė-

Jis ir kiti šalį 
grobikams stam-

rėš liktis kęst fašizrųo 
kinimus. Lietuvą, kaipo 
reikia gint.

Daugiau Budrumo

Si u r-Paskutinis kalbėjo J.
ba, nuodugniai paimdamas 
panagrinėt Hobbs, Dempsey 
ir Smith bilius, kurie siūlo A- 
merikos ateiviams įvest kon
centracijos kempes, depor- 
tuot, registruot, įvest pasų 
sistemą. Siurba nurodė, kaip 
gudriai tie biliai reakcininkų 
suredaguoti, ir kaip jie greit, 
pusiau slapta pravedami, kad 
net daugelis liaudžiai gero ve
lijančių kongresmanų apie 

Įjuos nežino. Kvietė visus bu
dėt ir visados būt pasirengus 
veikt, pamačius spaudoj apie 
pavojų, nepatingėt tuojau pa
rašyt atvirutę kongresmanams 
ir atatinkamoms komisijoms, 
'taipgi per organizacijas dar
buotis prieš tokius bilius.

Dalyviams išdalinta - tuo 
klausimu rezoliucijos, taipgi 
susirinkimas vienbalsiai priė
mė dvi rezoliucijas prieš tuos 
bilius. Viena rezoliucija pri
imta už paliuosavimą Lietu- 

, vos politinių kalinių.
obliai uiaicoi pctvvjuo. i

turint draugų, nebuvo galimy-1 Pertraukoje, vakaro pirmi- 
bės apsigint. Tas pavojus bu- ninkas A. Mureika paprašė
vo aiškus visiems. Bent mes, 
susibūrusieji aplink lietuvių 
liaudies dienraštį “Laisvę,” 
tai matėme ir rašėme dar 
pereitų metų gruodžio mėne
sį. Taip pat kritikavome 
smetonininkų bandymą per- 
statyt mažesniu nuostolį ne
tekimo Klaipėdos. Jis nuro
dė, kad taip jautė ir Lietu
vos žmonės, nes tuojau po ne
tekimo Klaipėdos Smetona tu
rėjo praplėst valdžią, įsileist

aukų lėšoms padengti. Po 25c 
aukojo J. Sodaitis, A. Murei
ka, J. Siurba, B. Lileikis, R. 
Mizara, A. Buknienė, S. Sas- 
na, J. Jankauskas, Menkeliū- 
nas, A. Bimba, J. Kairys. Kai 
kurįe aukavusieji po 25c pra
šė vardo neskelbti. .Viso su 
smulkesnėmis aukomis su
rinkta $7. Rengėjai dėkingi 
visiems aukavusiems ir atsi
lankiusiems. P. D.

PIKNIKAS SU PROGRAMA
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys

A
Sekmadienį, Birželio 25 June

Prasidės 12 vai. dieną. Įžanga 25c Asmeniui 

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

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

Kas Atvyks į “Laisvės” 
Pikniką

Gal geriausia atsakys virš 
minėtą klausimą B. S. laiške
liu, rašytas brooklyniečiams 
pereitą savaitę, kuriame tarp 
kitko rašoma: .»

“Klausiate, ar atvažiuosiu 
į ‘Laisvės’ pikniką. Geriau 
klaustumėt, kiek atvažiuosi
me. Apie tai, ar važiuosim, 
nėra klausimo.. ‘Laisvės’ pik-1 
nikas visuomet mūsų kolonijos 
skaitomas didele švente. O 
šiemet, apart ‘Laisvės’ pikni
ko, dar yra ir Pasaulio Paro
da, ir faktinai keturios die
nos švenčių. Gi daugelis tą 
savaitę imasi atostogas. Ge
riausia proga atvažiuot, tai ir! 
važiuosim būriais.

ne- 
per-
p a- 
ka-

“Tikrai negaliu pasakyt pil
no skaičiaus svečių, nes 
noriu nedaskaitliuot ar 
dėt, tačiau galiu 
sakyt, kad daugiau negu
da nors praeityje muštravoja 
senas ‘ližes’ ir naujus ‘strym- 
lainius,’ kad sklandžiai pada
rytų apie pustrečio šimto my
lių kelionę. Apytikriai prane
šiu vėliau.”

Tas rodo, kad šiemet gali
me tikėtis daug tolimų svečių. 
Visgi n\ės, brooklyniečiai, my
lėtume apie jus žinoti iš anks
to, kad sutikt jus 
Manau, “Laisvė” 
žinias paskelbt ir 
kad atvykstančių
draugai apie tai
(Taip, tokios žinios visuomet 
ras vietos.—Bed.)

“Laisvės” piknikas jau tik 
už poros savaičių. Jis įvyks 
liepos 2-rą, sekmadienį, Klaš- 
čiaus Clinton Parke, (Maspe- 
the. Jame dainuos 4 'chorai, 
grieš 2 o.rkestros, ir bus 4 pi
niginės dovanos prie iš anksto 
pirktų Įžangos bilietų. Įžangą 
40c. ' B. G.

prisirengus, 
galėtų tas 
dienraštyje, 

giminės ir 
sužinotų.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą šeštadienį lankėsi 

“Laisvėje” iš West Lynno, 
Mass, draugai Putrai ir draugai 
žideliai. Jie apsilankė* Pasaulio 

| Parodoj, tai užėjo ir į “Laisvę” 
pasižiūrėti. Grįžta atgal šiomis 
dienomis.

Bušai j New Jersey 
Pikniką 25-tą d.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas pasamdė busus va
žiuot Į Literatūros Draugijos 
2-ro Apskričio pikniką, įvyk
siantį šio menesio 25-tą,,, Uni
on, N. J. Važiuoja ne tik 
narės su savo šeimynomis, bet 
kviečiama visi 
kursijon.

Busai išeis 11 
kampo Lorimer 

|Sts., Brooklyne. 
į trip) $1.

smagion eks-

vai. ryto, nuo 
ir Ten Eyck 

Kaina (round 
Visi prašomi įsi

gyt bilietus iš anksto. Jie 
gaunami pas . kliubietes ir 
“Laisvės” raštinėj.

Piknikas prasidės 12 vai. 
dieną. Gera orkestrą šokiams. 
Dainuos keli chorai. Suva^ 
žįuos publika iš visos plačios 
apylinkės. Įžanga piknikan 

25c. švietimo reikalams 
išduota 3 dovanos, iš ku- 
pirmoji yra $20 pinigais.

Kliubietė.

tik 
bus 
rių

Detektyvai, sulyg valytuvės 
žymių drabužiuose, suradę, 
kad gyvu suspirgintasis ant 
Palisades žmogus buvęs Ha- 
gazoon Casardjian, 71 m., 
buvęs Bronxo biznierius. Prie
žastis kol kas neišaiškinta.

šešios turtingos ponios ir 
vienas ponas žaidę pokerį 
Mrs.' Williams apartmente, 
134 W. 79th St., N. Y. Apie 
pusiaunaktį, tarnams išleidus 
vieną ponią, tarpduriu įsi-

REIKALAVIMAI
Reikalinga vyras ar mergina 

(Counter Girl) dirbti valgykloj. 
Darbas nuolatinis. 520 Metropoli
tan Ave., Brooklyn, N. Y. 

(142-143) «

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau duonos kepėjo, turi tu

rėti gerą patyrimą bakerio darbe. 
Geram darbininkui, 
bas. John Zarskus, 
Lewiston, Me.

nuolatinis dar-
28 Birch St., 

(139-142)

Pajieškau brolio Joseph Matas, 
kuris taipgi vadinosi Muller. Jis yra 
sūnus Jono ir Jievos Matas. Jis gy
veno New Yorko mieste ant E. Bro
adway gatvės, ‘taipgi gyveno Brook
lyne. Originaliai jis yra atvykęs iš 
Roxbury, Mass., tai yra paskutinė 
vieta kur aš jį mačiau, apie 18 me
tų atgal. Jis dabar apie 30 metų am
žiaus. Jei kas žinote apie jį, kur jis 
randasi, kur aš galėčiau susisiekt su 
juo, tai malohėkite man pranešti už» 
ką aš būsiu labai dėkinga. Mano an
trašas, yra: Eva Martino, 367 — 3rd 
Avenue, New. York City (140-145)

Dr. Hermai) Mendlowitz
88 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1—8 dieną' Ir nuo 7—8 v»k.

NEDALIOMIS
Nuo 10 Iki 12 vai. IS ryto

FLĄTBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampai* E’.r;’28rd Street

Lietuviška Užeiga 
BAR ir GRILL 

itlfnc/ a
LOU
liquor#

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

naudingų laimėjimų, kurių 
reikalams. Prašome tikietų 
kuo daugiausia išplatinti

pelnas skiriamas 
platintojų darbuo- 
prieš parengimų.

parengimą.

GERA MUZIKA ŠOKIAM 
GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

į; A.

KELRODIS: No. 10 Husas eina nuo Pennsylvanijos 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.

AUTOMOBILIŲ KELIAS: Springfield Ave. iki "Vaux Hall Road” 
po kairei iki parko.

Bus ir 
apšvietos 
tis, kad 
Kviečiame, skaitlingai atsilankyti į šį

SUMUŠĖ UNIJISTĄ
- Arthur Harckham, Bildingų 
Aptarnautojų Lokalo 32-6 vi- 
ce-prezidentas, sumuštas gele
žinėmis rynomis jam atida
rius duris unijos prezidento 
Bambrick namuose, 107-30—- 
79th St., Ozone Park. Ma
noma, kad jis palaikyta už 
Ėambricką, kurio tuomet ne
buvo namie ir Harckham lau- 

,kę jo sugrįžtant. Sumuštąjį 
/^'nuvežė Jamaica ligoninėn.

IGNAS SUTKUS

SKELBKITES “LAISVĖJE

KABARETAS

S
s

S

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

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND St. KAMPAS HOOPER ST.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir ęhauncey stočių BMT Line, 

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

REPUBLIC BAR & GRILL 
/ 492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

CHARLES’
' UP-TO-DATĖ

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberiai

> -

spraudę trys poniškai atrodą 
vyrai, persistatydami detekty-' 
vais, turį* iškrėst apartmen-į 
tą. O kada jį visą apžiūrė
jo, tada parodė revolverius iri 
liepė atiduot visus brangumy- 
nus. . Susižėrę apie $20,000 
sumai.

5

S

VIENATINIS LIETUVIŠKASTelephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
vpselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave

Tel.: STagg 2-8842

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 Pasimatyt^ su Lessingu.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Ferų
Fairview Restaurant & Bar

AND
'auorA

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant
• 1 ' / 
110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. V.
Telephčne: Havemeyer 9-9115

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) r

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn; N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanąi

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bos 
( užtikrintas ir už prieinamą kainą?

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI.
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsiena 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

ggr3 Dabar Rąsite Dviejose "XgB 
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE 

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai Nužemintam Kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldytuvą (ice 
box), nepaisant kaip senas ar ma
žas jis būtų, nežiūrint, kad ir už

langinė dėžė.

BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri 
jums patarnaus, suteiks visas in
formacijas jūsų patogumui. Jei jūs 
gyvenate per toli, tai mūsų reprė- 
zentatorius atvažiuos pas jus su 
automobiliu ir atsiveš jus į mūsų 

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
dklžlausį šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 j njėnes). Pamąstyk!t! 

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

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




