
THE LITHUANIAN -■ i

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Birželio (June) 20, 1939Telefonas STagg 2-3878.

ju Bedarbiams

ir

ar-

Reynolds, iš

I

EX T R A nušovė du ŠERIFUS

Nankmge. Du iš. 20 pokilio I vyr^ kurie jai kada pati-

mus

kan susižeidė 25 asmenys, ir šilčiau.

matę
of a*

savo kū- 
savaičių

pranešta, 
pagrobęs

SUDEGĖ AKTORIUS IR 
PORA SENIŲ

Cleveland, Obio. — Dau
guma perklausinėtų piliečių' 
šiame mieste nori, kad Roo- 
seveltas vėl kandidatuotų į 
prezidentus 1940 m.

Japonai Elektrinėmis Vielo
mis Aptveria Anglų 

Koncesiją

I

10
su-

Minneapolis, Minn. — Čia 
ir apygardose šėlo smarkus 
viesulas. Jis , užmušė 
žmonių, sužeidė 63 ir 
naikino 75 namus.

ko. Jos advokatas mėgina 
išsaugot ją nuo mirties 
bausmės, tvirtindamas, kad 
ji “buvo pamišus,” kada 
žudė savo kūdikį.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, DienraJčio XXI

Haifa, Palestina, birž. 19. 
—Dvi žydų padėtos bombos 
rinkoje sudraskė 18 arabų, čiai atgal buvo užkariavęs' sieną į Chiniją.

KRISLAI
šmelkos Ginsbergo 

Išmintis.
Pamatykit.
Kodėl Jie Nuskendo?
Rašykit.
$400 Studentams.
“Nansenas.”

Rašo R. Mizara.

Šmelka Ginsbergas, kurį 
“Naujienos” vadina “Sovie
tų generolu Krivitskiu,” ra
šo apie tai, kodėl kadaise 
teisti Sovietų teisme troc- 
kistai prisipažino prie pa
pildytų savo kriminalysčių. 
Jis sako: jie prisipažinę to
dėl, kad Stalinas jiems lie
pęs stovėti ilgai ant vienos 
kojos!

Berods kvailesnio argu
mento niekas ir surasti ne
galėtų. Bet atsiminkim, bu
vo žmonių, kurie kadaise 
sakė, kad trockistai-krimi- 
nalistai prisipažinę prie sa
vo kriminalysčių dėlto, kad 
jiems buvo užduota “tam 
tikrų” nuodų! Šiuos plepa
lus kartojo ir tūla lietuviš
ka anti-sovietinė spauda.

Reikia tikėtis, kad toji 
pati spauda dabar pakartos 
‘generolo’ šmelkos Ginsber- 
go argumentus. Kai tik 
jiems pasinori -pašmeižt So
vietus, tai visokios priemo
nės leistinos.* * *

Kurie dar nesate 
filmos “Confessions 
Nazi Spy,h būtinai nueikit 
į artimiausį jums teatrą ir 
pamatykit.

Tai dokumentalė filmą, 
parodanti tuos nenaudėliš- 
kus darbus, kuriuos mūsų 
krašte atlieka Hitlerio šni
pai. * ♦

Misteriškai nuskendo A- 
merikos submarinas Sųua- 
lus, misteriškai nuskendo 
Anglijos submarinas Thetis, 
misteriškai nuskendo ir 
Francijos submarinas Pho
enix. Visi trys nusinešė 
daug gyvybių jūrų dugnan. 
Visi trys žuvo vienas po ki
to. Visi trys — demokrati
nių kraštų submarinai.

“Kodėl jie nuskendo?” ne 
vienas pasiklaus. Kol kas 
aiškaus atsakymo niekas 
negali duoti. Daugelis žmo
nių, tačiau, mano, kad čia 
bus prikišę savo juodus na
gus Hitleris ir jo šnipai!* * *

Šiomis dienomis baigia 
mokslus daugybė Amerikos 
jaunimo. Mes prašome mū
sų korespondentus parašyti 
apie jūsų kolonijose baigu
sius high schooles, kolegijas, 
bei universitetus lietuvius.

Kodėl gi mes negalime 
supažindinti mūsų visuome
nės su tais jaunuoliais, ku
rie yra verti pažinti?♦ ♦ ♦

Kalbant apie jaunimą, 
turiu pastebėti, kad šiemet 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas galės duoti kole
gijas arba universitetus 
lankantiems savo nariams 

• jaunuoliams apie 400 dole
rių lyg ir stipendijomis. 
Tuo reikalu infortnacijų jie 
gali klausti LDS centrinėj 
raštinėj. ♦ * ♦

Šiomis dienomis mus pa
siekė Amerikoje besilan
kančio žurnalisto Juozo 
Jurginio parašyta knyga 
Nansenas. Tai apie pusket
virto šimto puslapių veika
las, nušviečiąs to garsaus 
Norvegų tvrinėtojo-moksli- 
ninko ir didelio humanisto 
gyvenimą ir darbus. Išleido 
Tautos Fondas Kaune. 
Knyga iliustruota. Ameri
koj ji parsiduoda berods po 
$1.00.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 143

SOCIALIU VEIKĖJU VADAS REIKA
LAUJA PALAIKYT WPA DARBUS

Jis Parodo, kad net Bizniui Atgijus Amerikoj Liktą Mi- 
lionai Bedarbią, Kuriem Tarnautą Viešieji Darbai

Sujudo prieš Wood
rumo Biliaus Pavo-

GRESIA BADAS JAPONU UZBLOKA 
DUOTIEMS ANGLAMS T1ENTSINE

Anglija Norėtą Susitaikyt su Japonais, Padaryt Jiem 
Nuolaidą, Idant “Atsispirt” prieš Nazius ir Italiją .

--------------------------------------------------- E . ________

Buffalo, N. Y. — Socia
lių Amerikos labdarybės 

I veikėjų suvažiavimas prita- 
I re prezidento Roosevelto 
Naujosios Dalybos tikslams 
ir viešiems WPA darbams. 
Suvažiavime dalyvauja virš 
7,000 socialių darbuotojų.

Suvažiavimo pirmininkas 
Paul Kellogg, redaktorius 
“Survey” žurnalo, aštriai 
kritikavo republikonus ir 
tuos atgaleivius demokra
tus, kurie reikalauja panai
kint WPA valdiškus dar
bus, šaukdami, kad reikią 
“taupyt šalies iždą.”

Kellogg nurodė, kad jei
gu pramonė ir biznis atsi
griebtų iki 1929 metų laips
nio, vis tiek dar liktų mi- 
lionai bedarbių, kuriem bū
tų reikalingi WPA darbai 
arba tiesioginė pašalpa. Jis 
stojo už viešuosius darbus 
vietoj tiesioginės pašalpos 
ir priminė, jog tie darbai 
sutveria visuomeniškas ver
tybes miestuose, miesteliuo
se ir visoje šalyje. Jis sakė; 
kad nors tiesioginė (mizer- 
na) pašalpą pigiau atsieitų, 
bet jinai nieko teigiamo ne
sukuria visuomenės naudai.

Kellogg bendrai rėmė 
Naujosios Dalybos progra
mą ir jos išleistus įstaty
mus naudai darbo žmonių; 
ir suvažiavimas jam prita
rė.

Nazio Bomba Žydą Kafete- 
rijoj Daugelį Sužeidė

Praga. — Vienas vokie
ty s, atėjęs į žydam priklau
sančią kaf eteri ją, užsisakė 
kavos puoduką ir tuojau iš
ėjo laukan, palikdamas po 
stalu bombą dėžutėje. O 
bomba sprogdama sužeidė 
37 žmones, penkis pavojin

gai. Vienai moteriai bomba 
nutraukė abidvi kojas.

Amerikos Lėktuvas per 18 
Vai. Nulėkė į Portugaliją

Lisbon, Portu galija. — %
Pan American Oro Keliu 
lėktuvas, sveriantis 42 to
nus, atskrido čia per 18 
valandų iš Port Washing
ton, L. L, N? Y. Jis atnešė 
18 keleivių. Ęe jų, lėktuve 
buvo 12 lakūnų ir įgulos na
rių.

Kelionėje šis milžiniškas 
lėktuvas staptelėjo Azorų 
salose. Iš Lisbono jis skren
da į Marseillę, Francijoj.

Pažangus Senatorius 
Kalba už Ateivius, 
Atžagareivis-prieš

W ashington. — Senato
rius E. D. Thomas per ra
dio kalbėjo, kad Amerika ir 
toliau turėtų priimt po tiek 
ateivių kaip dabar. Jis pri
tarė prezidentui Roosevel- 
tui, jog kur žmonės yra 
persekiojami dėl savo tau
tos ar religijos (kaip kad 
Vokietijoj), tai Amerika 
turėtų visų pirma įsileist 
persekiojamuosius, bet pri
imt tiktai tą patį abelną 
skaičių ateivių per metus iš 
tos šalies.

Senatorius Thomas, pir
mininkas senato' komisijos 
dėlei apšvietos ir darbo, 
smerkė prieš-ateiviškus įne
šimus kongresui. O tokių 
įnešimų yra įteikta kongre
sui jau apie 60. \

Atžagareiviu gi senato
rius R.
North Carolinos, priešin
gai, reikalavo visiškai ,su
stabdyt ateivių įleidimą į 
Jungtines Valstijas; sure- 
gistruot visus tuos ateivius 
gyventojus, kurie nėra išsi
ėmę bent pirmųjų pilietybei 
popierų, ir išgabent atgal 
“kriminalius ir nepageidau
jamus ateivius.”

Viesulas Užmušė 10, Sužei-. 
dė 63 Minnesotoje

Tientsin, birž. 19. —Keli 
trokai su maistu praėjo į 
Anglų koncesiją, nežiūrint 
japonų blokados. Japonai 
dabar apveda visą tą konce
siją smarkiai elektrizuoto
mis spygliuotomis vielomis.

Pasimojimas prieš Bedar
bius N. Y. Valstijoj

Albany, N. Y. — Siūlo
ma, kad valstijos seimelis 
nutartų, kad pašalpiniai be
darbiai turi kas mėnuo at
eit į paskirtas vietas, kur 
gal jiem būtų siūloma koks 
nors darbas; o kas neateis 
arba neims bile darbo, tam 
bus atimta pašalpa.

Washington. — Senatinė 
lėšų komisija , • pradeda šį 
antradienį svąrstyt tarimą 
kongreso atstdvų rūmo, ku
ris nusprendė’ griežtai ap- 
rėžt viešuosius WPA dar
bus bedarbiams.

Atžagareiviai demokratai 
kongresmanai išvien su re- 
publikonais priėmė Wood
rumo įnešima skirt tik 
$1,735,000,000 WPA dar
bam ir tiesioginėm pašal
pom per metus. Tuo būdu 
kongresmanai nutarė dau
giau kaip trečdaliu nu- 
skelt skaičių dirbančiųjų 
WPA darbuose, bet tikru
moj visai panaikint tuos 
darbus.

Jeigu ir senatas priimtų 
tą sumanymą, tai iki spalių 
1 d. taptų išmesta 800,000 
pašalpinių darbininkų iš 
WPA, jau vien todėl, kad 
jie turėjo tuose darbuose

Francūzy Didlapis Sa
ko Lenkam Taikytis 
Su Naziais Danzige

Paryžius. — Francūzų 
buržuazijos didysis dienraš
tis “Temps”-perša Vokieti
jai susiderėt su Lenkija dėl 
Danzigo; sako, kad viena ir 
antra pusė turėtų padaryti 
nusileidimų.

“Temps” primena, jog 
Anglija ir Francija ne kar
tą pageidavo, kad “teisin
gai” būtų išspręstas Danzi
go klausimas, per derybas 
tarp Lenkijos ir Vokietijos. 
Nors Franci jos ir Anglijos 
valdovai žadėjo gint Lenki
ją, bet jie paliko “atviras 
duris” Lenkijos susitarimui 
su Vokietija kas liečia Dan- 
zigą, sako tas Paryžiaus 
laikraštis, išreikšdamas sa
vo valdžios mintį.

Taip “Temps” atsiliepė į 
Hitlerio propagandos mi- 
nisterio Goebbelso kalbą 
Danzige; o Goebbels ten už- 
reiškė, kad Danzigas, “ne
paisant nieko, bus prijung
tas” prie Vokietijos.

PALAIKAI DIDŽIO MONGOLO UŽKARIAUTOJO ČINGIS 
CHANO PERKRAUSTYTI Iš MONGOLUOS I CHINIJĄ

Yulin, šiaur. Shensi, Chi
nija. —• Iš Eshinhuro, Mon
golijos, tapo perkelti palai
kai didžiausio Azijos kari
ninko Genghis Chano (ar
ba Čingis* Chano) į toli
miausią dalį vakarinės Chi
nijos, idant japonai neuž
grobtų tų palaikų.

Genghis Chano palaikai 
buvo laikomi sidabro gra
be, su kuriuom jie dabar ,ir 
perkraustyti. ,

Genghis Chan 7 šimtme- 

užsiėmimo per 18 mėnesių 
ar daugiau.

K o n g r esmanų priimtas 
Woodrumo įnešimas sako, 
kad jokiam WPA darbui 
neturi būt skirta daugiau 
kaip $25,000. Todėl didelė 
dauguma WPA darbų pro
jektų turėtų būt uždaryta 
tuoj, kaip tik senatas už
girių tą sumanymą.

.Jeigu šis įnešimas būtų ir 
senate priimtas, tuojaus 
valstijos ir miestai atsidur
tų kebliausioj padėtyj kas 
liečia bedarbių šelpimą.

Pažangieji senatoriai, to
dėl, mobilizuojasi atmest 
tokį žalingą sumanymą. 
Darbininkiškos ir šiaip pa
žangios organizacijos iš vi
sos šalies apipylė '‘senato
rius telegramomis, kur rei
kalauja balsuot prieš Wood
rumo bilių.

Chinai Padarė Labai 
Dideliu Nuostolių 
Japonam Šį Mėnesį

C h u n g k ing, Chinija.— 
Per pusę birželio mėnesio, 
chinai nukovė 10,268 japo
nų karius, sunaikino 58 ja
ponų tankus ir šarvuotus 
autom obilius, paskandino 
tris japonų laivus ir iš
sprogdino daugiau, negu 90 
mylių japonų valdomų ge
ležinkelių ir vieškelių, kaip 
raportuoja Chinijos val
džia.

Per dvi pirmutines savai
tes šio mėhešio chinai ne 
tiktai gynėsi, bet daugelyje 
vietų atakavo japonus ir at
kariavo eilę miestų ir mies
telių.

Hayward, Wisconsin. — 
Desėtkai šerifų ir policinin
kų medžioja Ray Olsoną, 
kuris, sakoma, nušovė du 
saliūninkus, 'kurie taipgi 
tarnavo kaip pagelbiniai 
šerifai.

šiaurinę Chiniją ir Man- 
džūriją, paskui ir visą Ru
siją? Jo įpėdinis Kublai 
Chan tapo Chinijps impe
ratorium. Genghis >.Chan 
mirė 1227 metais. Jis laiko
mas didžiausiu mongolų ra
sės didvyriu. Chinai tlipgi 
yra tos veislės žmonėš.

Atstovai Chinijos val
džios iškilmingai pasitiko 
palaikus Genghis Chano, 
kada tie palaikai buvo per
nešti per Didžiąją Chinų

Slovakijoj Hitlerio 
Armija Mobilizuoja
ma prieš Lenkiją

Žilina1, Slovakija. — Vo
kietijos ožficieriai apžiūrinė
ja šimto mylių ilgio sieną 
tarp Slovakijos ir Lenkijos. 
Pasieni niame Slovakijos 
ruože pristatyta slaptų ka
rinių stovyklų, į kurias jau 
sutraukta tūkstančiai na- 
zių kariuomenės.

Naziai skubotai veda ka
rinius vieškelius linkon 
Lenkijos sienos.

Hitleriečiai Ignoruoja 
Plėšia Slovakus

Slovakija turi 30,000
mijos. Bet nazių komandie- 
riai visai nesiskaito su slo- 
vakųv armijos vadais. Na
ziai faktinai panaikino ke
turias Slovakijos orlaivių 
stotis. Geležinius daiktus iš 
lėktuvų patalpų naziai plė
šia ir siunčia į Vokietiją.

Ginklų fabrikas Dubni- 
koj, Slovakijoj, dirba dieną 
ir naktį, bet beveik visi pa
gaminami ginkląį siunčiami 
tiesiai į Vokietiją. O Bra
tislavoj, . Slovakijos sosti
nėj, slovakai kareiviai muš- 
truojami net be šautuvų.

Slovakai paskleidė daugį 
lapelių prieš nazius. Už tai 
suimta keli tuzinai slovakų.

Nunuodytas Galva Japoną 
“Chiniškos” Valdžios

Shanghai, birž. 19. — Mi
rė apnuodytas Liang Hung- 
tze, ministeris pirmininkas 
vadinamos laikinosios “Chi
nų valdžios,” kurią japonai 
įsteigė Nankinge.

Jis sykiu su kitais 19 ja
ponų ir chinų valdininkų 
susirgo nuo užnuodyto vy
no laike pokilio Japonijos 
konsulate birželio 10 d., AT 1 - - --- ----
dalyvių jau pirmiau mirė.

Pabėgo du chinai virėjai, 
tarnavusieji šiam Japoni
jos konsulatui. Spėjama, 
kad tai jiedu įdėję nuodų į 
vyną japonam ir išdavikam 
chinam.

Providence, R. I. — Užsi
degus apartmentiniam na
mui, iššoko, pro ketvirto 
aukšto langą ir užsimušė 
buvęs vodevilių aktorius 
Addie Healey, draugas 
New Yorko ex-gubernato- 
riaus Al. Smitho. Name su
degė Wm. A. Booth ir ,jo 
žmona, apie 80 metų am
žiaus vienas ir ki‘tas.

Apdegė ir bešokdami lau- šį antradienį apsiniaukę

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

*

Tientsin, Chinija, birž. 
19. — Japonų užblokaduo- 
tom Anglų ir Francūzų 
koncesijom Tientsine už
teks maisto jau tik 48 va
landom. Japonai, norėdami 
badu priverst anglus ir 
francūzus pasiduot, laisvai 
leidžia vis daugiau chinų į 
Anglų ir Francūzų konce
sijas, bet faktinai niekam 
neduoda išeit iš tų koncesi
ją ♦

Japonų kareiviai sulaiko 
bei areštuoja chinus ir ru
sus, kurie mėgina pristatyt 
pieno ar daržovių į užblo- 
kaduotas koncesijas.

London. — Anglijos val
dovai raminasi tuom, kad 
Japonija 1 kas reikalauja 
tik, kadfAnglija išduotų iš 

 

savo koncesijos Tientsiriė 

 

keturis^chinus, kuriuos ja

 

ponai kaltina, kad jie ^nušo
vę chinų muitinės viršinin
ką, Japonijos gizelį.

Atplaukė į Tientsiną du 
Anglijos prekiniai laivai, ir 
japonai nekliudė jųdviejų.

Anglijos valdovai tūlį 
vilties susitaikyt su Japoni
ja. .Tada, girdi, jie galėtų 
stipriau laikytis prieš Vo
kietiją ir Italiją, Europoje.

Jauna, Palaida Motina 
Nužudė Savo Kūdikį.

_______ \
Clyde, Ohio. — Areštuo

ta Velma B. Finkienė prisi
pažino, kad ji pati įmetė į 
upelį ir prigirdė 
dikį Haldoną, 10 
amžiaus.

Iš karto buvo 
kad nežinia kas 
tą kūdikį iš Finkitenės tėvų 
Bakerių namo ir įmetęs jį 
j upelį.

Finkienė, 22 metų am
žiaus, yra persiskyrus su 
savo vyru, WPA pašalpinių 
darbininku. Jinai nužudė 
kūdikį matyt, todėl, kad no
rėjo laisviaju “ūžt” su bile

Liepia Visiem Vokiečiam 
Būt Žiauriais Kareiviais

/ K , S f JĮ.

Viena. — Vokietijos ko- 
misionierius Austrijai, J. 
Buerckel pareiškė nazių su
sirinkime, kad visi vokiečiai 
turi būt kieti ir žiaurūs ka
reiviai. Sako, jeigu mes mė
ginsime būt žmoniški, tai 
Anglija vėl “marins 
badu.”
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Pavergtojoj Čechoslovakijoj
Prekiniu traukiniu, slapta, pabėgęs iš 

Čechoslovakijos į Lenkiją buvusis tos 
šalies senatorius, Vojta Benešąs (prez. 
Benešo brolis) pasakoja baisių dalykų. 
Tarpe 40 ir 50 tūkstančių cechų, geriau
sių patriotų, labiausiai pasišventusių ce
chų tautos sūnų ir dukterų yra subrukta 

.į koncentracijos stovyklas. Jie ten mu
šami ir kitaip kankinami. Daugelis tapo 
jau nugalabinta.

Vojta Benešąs iškarto buvo manęs 
gyventi Čechijoj ir kentėti, žiūrint, kaip 
jo broliai yra kankinami, bet negalėjęs. 
Čechoslovakijos pavergėjai, nurodo jis, 
“pavogė mūsų teatrus, mūsų knygas, 
mūsų maistą—viską. Vokiečių kareiviai 
netgi bando pavogti ir mūsų moteris... ”

Kitais žodžiais, gyvenimas pasidarė 
tiesiog nepakenčiamas. Naziai, kaip di
džiausi nupuolėliai, grobia viską, kas tik 
cechų tautai gera ir brangu.

Neveizint visko, pasakoja buvęs sena
torius, cechų tauta laikosi vieningai ir 
jie išlaikys net ir sunkiausią priespaudą.

Šitaip dalykai dedasi pavergtojoj Če
choslovakijoj. Tik pagalvokim, kas bū
tų, jei tiems bestijišklems naziams pa
vyktų pagrobti ir pavergti Lietuvą!

, • •

Skandališkas Žygis, Kuris Gali 
Privesti Milijonus prie Bado

Pereitą savaitę USA žemesnysis kon
greso butas priėmė t. v. Woodrumo bilių, 
skiriantį pinigų viešiems darbams tęsti 
sekantiems metams. Šiuos žodžius ra
šant tasai bilius pereina į senatą ir ant
radienį, manoma, jis bus ten svarstomas. 
Jei šis Woodrumo bilius senate bus pri
imtas, kaip pagamintas, ir jei preziden
tas Roose veltas jį pasirašys, tai greitu 
laiku mes matysime milionus žmonių at
kirstus nuo bent kokių įeigų, iš kurių jie 
gali gyvenimą padaryti.

Šis bilius sumažina WPA darbams pi
nigų sumą apie vienu trečdaliu tos su
mos, kokia šiuo tarpu išleidžiama.

Su spalių mėn. 1 d. iš WPA darbų 
būtų paleista apie 800,000 darbininkų 
tik todėl, kad jie iki šiol per 18-ką mė
nesių tuose darbuose dirbo!

Daugelis pradėtų WPA projektų bū
tų tuojau panaikinta, neužbaigta todėl, 
kad stokuotų pinigų.

Būtų panaikinta federalinių teatrų

projektai; būtų panaikinta rašytojų pro
jektai; būtų paleista iš darbo—kultūriš
ko, apšvietos darbo—kelios dešimtys 
tūkstančių artistu, rašytojų ir kitokių 
lavintų darbininkų; jie būtų palikti be 
duonos šmoto, be cento; jie turėtų kreip
tis į miestą pašalpų, jie turėtų eiti į duo
nos linijas ir tai nępaprastai apsunkintų 
jau ir taip sunkią miestų finansinę pa
dėtį.

Reakcininkai kongresmanai, šito bi- 
liaus autoriai, skelbia, būk jie tai darą 
dėl ekonomijos, dėl taupybos, bet iš tik
rųjų tai daroma tam, kad pasėti darbo 
žmonėse nepasitikėjimo Nauja ja Daly
ba, kad paruošti sau, reakcininkams, ge
resnę dirvą 1940 metų rinkimams!

Todėl negalima nei minutei nuleisti 
rankų: rašykit arba siųskit telegramas 
savo senatoriams, reikalaudami atmesti 
šį reakcinį bilių ir priimti Murray-Casey 
bilių, kuris reikalauja, kad sekantiems 
apskritiems metams būtų paskirta už
tenkama viešiems darbams suma, galin
ti išlaikyti prie WPA nemažiau 3,000,- 
000 darbininkų!

Anglija Ginkluojasi
Anglijos imperialistai tik kitų šalių 

nepaiso, kada jas ima fašistai. Kas lie
čia juos pačius, jų pasaulines kolonijas, 
tai jie daro viską, kad nei viena jų ne
patektų fašistams. Chamberlainas paau
kavo Hitleriui Čechoslovakiją, o Musso- 
liniui Ispaniją, kad tik prišerti fašistus 
žvėris. Bet Hitleriui ir Mussoliniui to ne
gana. Jie ne tik ant mažų šalių ruošiasi 
pulti, bet taikosi prie Franci jos ir An
glijos milžiniškų kolonijų, o Japonijos 
imperialistai, kaip tas smakas, šliaužia 
vis į pietus ir artinasi prie turtingų An
glijos kolonijų Naujoje Zelandijoj, Aus
tralijoj, Gvinėjoj ir prie Holandijos ko
lonijų.

Anglija skubiai budavoja apie 150 ka
ro laivų, stato dieną ir naktį karinius 
lėktuvus, gaminasi kitus ginklus. Jiems 
karo lėktuvus stato ir Jungtinių Valsti
jų fabrikai. Jie įvedė verstiną kareiviavi
mą ir jau pašaukė apie 200,000 naujokų 
į armiją. Gi tuo kartu Danzi'go srityj yis 
daugiau niaukiasi dangus ir auga, pavo
jus Vokietijos nazių užpuolimo ant Len
kijos. Kaip žinome, Anglija susitarė1 su 
Lenkija, kad jeigu Lenkija bus užpulta, 
tai Anglija turės ateiti jai į pagalbą. 
Tiesa, per 20 metų Anglija ir Francija 
gvarantavo Čechoslovakijos nepriklauso
mybę, o pavojaus valandoj ją išdavė. Bet 
ar ir dabar Anglija tą galės padaryti? 
Gali būti viso, bet jeigu ji išduos Lenki
ją, tai juk bus mirtis Anglijos prestižui, 
mirtis bent kokiam jos pasitikėjimui! 
Tą anglai imperialistai supranta. Todėl, 
jie taip zuja, kad pririšus Sovietų Sąjun
gą, kad įstūmus Raudonąją Armiją į ko
vą, o tada Anglija galėtų sėdėti, teisin
tis, kad ji vis “dar negatava.”

Mes manome, kad Anglijos karaliaus 
ir karalienės vizitas į Jungtines Valsti
jas dalinai yra surištas su tarptautine 
situacija, kad gavus savo pusėn Jungti
nes Valstijas.

Neužtenka to, kad Anglija ginkluoja
si. Greta to reikalinga daugiau sąžiniš- 
kumo ir teisingumo jos politikoj, nuošir
daus darbo bendrai su kitomis šalimis, 
kad sulaikius, fašistų agresijas, o ne tik 
savo kailio gelbėjimas, kaip iki šiol An
glija darė.

Svarbu Visai Amerikai
Drg. I. A. Klevinskas iš 

. Scranton, Pa., rašo, kad 
“Laisvės” rėmėjai ten nusi- 

. tarė parinkti skelbimų į 
dienraščio Jubiliejinę laidą. 

Į Tai gražus sumanymas. Ki
ti ‘miestai turėtų juos pa
sekti.

Originališkai esame nusi
tarę išleisti “Laisvę” 8 pus
lapių visą savaitę nuo rugs. 
16-tos iki 24-tai. Bet jei 
skelbimų bus daug, tai galė
sime leisti ją 8 puslapių vi
są rugsėjo mėnesį.

Draugas J. Grybas, iš 
Norwood, Mass., serga. Dar

be sunkiai užsigavo. Iš li
goninės prisiuntė “L.” Ad
ministracijai laišką, kur ra- v* so:

“Mes esame nutarę, kiek 
iš kurio miestų turi būt iš
rinkta darbininkų dirbti 
“Laisvės” piknike 4 d. lie
pos, Maynard, Mass. • Mies
tam laiškais nepranešėme. 
Paimkite iš mano protokolo 
ir paskelbkite “Laisvėje,” 
kad kolonijos žinotų, po 
Liek išrinkti.0

Sunku surasti, kada tas 
protokolas bus paskelbtas. 
Mes prašome kitų draugų iš 
pikniko komisijos prisiųsti 
mums tą surašą, o mes tuo
jau paskelbsime. Taipgi rei
ktų laiškais informuoti ko- 
loftijų veikėjus, kad jūs rei
kalaujate.iš kolonijų pikni
kui darbininkų ir po kiek.

Drg. Grybas sakęsi sveik
stąs ir tikiši galėsiąs dirbti

piknike 4 d. liepos, May
nard, Mass.

Dėkojame drg. Grybui už 
rūpestingumą piknikdA rei
kale; reiškiame užuojautos 
jam ligoje ir linkime greitai 
pasveikti.

. - - -u- -
Jau buvo rašyta, 'kad 

dienraštis “Laisvė” išleis 
New Yorko Miesto ir Pa
saulinės Parodus paveikslų 
albumą. Turime džiaugsmo 
pranešti, kad albumas jau 
spausdinamas. Jis bus dide
lis, su daug gražių paveiks
lų ir kainuos tik 25c kopija. 
Jame bus daug naudingų 
informacinių raštų. Tai bus 
Pasaulinė Paroda jūsų na
muose. Jis bus kelrodis 
tiems, kurie lankys Parodą
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Molotovo Kalba, Sakyta Aukš
čiausio Sovieto Suvažiavime 

f

tenka šiais metais mūsų pasi
tarimams su Japonija dėl žve
jybos klausimo. Kaip žinoma, 
japonai mūsų krašte turi dide
lį žuvyklų -skaičių prie Ochots- A 
ko jūros Sachaline ir Kam- 
čatkoje. Pereitų metų pabai
goje jie jau turėjo 384 žve
jybos rajonus. Tuo metu su
tartis, kuria japonai gavo 
tuos žvejybos rajonus, baigė 
galiojusi. Taip pat pasibaigė 
terminas ir daugelio žvejybos 
rajonų nuomai. Todėl Sovietų, 
vyriausybė su Japonija pradė
jo pasitarimus žvejybos klau
simu. Iš mūsų pusės buvo pa
reikšta, kad strateginio pobū
džio sumetimais kai kurie ra
jonai,, kurių nuomos laikas 
pasibaigė, toliau negalės būti 
atiduoti japonų žiniai. Ne
žiūrint to, kad Sovietų nusi
statymas buvo pagrįstas, ja- 
ponai smarkiai priešinosi So
vietų pažiūrai. Po ilgų pasi- . 
tarimų 37 žvejybos rajonai 
buvo atimti iš japonų, o drau
ge 10 naujų rajonų jiems bu
vo duota kitose vietose. Po 
to sutarties galiojimas buvo 
pratęstas vieniems metams, 
šita sutartis dėl žvejybos turi 
didelę politinę reikšmę, juo 
labiau, kad reakcionieriški ja
ponų sluoksniai ėmėsi visų 
pastangų, pabrėždami politinę 
viso šito klausimo pusę ir net

(Pabaigaj
Tie siūlymai numato Sovie

tų Sąjungos paramą penkioms 
valstybėms, kurioms anglai ir 
francūzai jau davė garantijų 
pažadą, tačiau jie visiškai 
nieko nesako apie Anglijos ir 
Francūzijos paramą trims 
valstybėms, esančioms į šiau
rės vakarus nuo Sovietų Są
jungos sienos ir kurios negali 
būti tokioje padėtyje, kad ga
lėtų ginti savo neutralumą, 
jeigu jos būtų agresorių už
pultos. Bet Sovietų Sąjunga 
negali imtis pasižadėjimų 
anksčiau minėtų penkių vals
tybių atžvilgiu, pati negauda
ma garantijos 3 valstybėms, 
esančioms prie šiaurės va
karų jos sienos. Štai kur da
bar yra derybos'su Anglija ir 
Francūzija. Tardamiesi su 
Anglija ir Francūzija, mes vi
siškai nemanome, kad reiktų 
atsisakyti nuo santikių su to
kiomis valstybėmis, kaip Vo
kietija ir Italija.

Jau nuo pereitų metų pra
džios vokiečių vyriausybės ini
ciatyva buvo prasidėję pasita
rimai dėl prekybinės sutarties 
ir naujų kreditų. Tada Vo
kietija mums pasiūlė duoti 
200 milijonų markių kreditų. 
Nesusitarus dėl naujos ūkinės
sutarties sąlygų, šis klausi
mas taip pat buvo atidėtas. 
Vokiečių vyriausybė vėl iškė
lė ūkinių pasitarimų klapsimą 
ir 200 milijonų markių kredi
tų suteikimo klausimą. Tuo 
pačiu metu Vokietija pasiro
dė esanti pasirengusi duoti ei
lę nuolaidų. 1939 m. pradžio
je užsienių prekybos liaudies 
komisariatas buvo painfor-

čių atstovas, ponas šnurė, ne
trukus atvažiuos į Maskvą šių 
derybų reikalu* Tačiau po 
kiek laiko tartis vietoje Šnu- 
rės buvo pavesta Vokietijos 
ambasadoriui Maskvoje p. 
šulenburgui. Šie pasitarimai 
buvo nutraukti d ė 1 pažiūrų 
skirtumo. Jeigu spręsti iš kai 
kurių apraiškų, galima many
ti, jog šie pasitarimai bus at
naujinti.

Galiu dar pridėti, kad nese
niai su Italija buvo pasirašy
tas prekybinis 1939 m. susi
tarimas, naudingas abiem 
kraštam. Kaip žinoma, šių 
metų vasario mėn. buvo pa
skelbtas specialus komunika
tas, kuriuo patvirtinama gerų 
kaimynystės santykių eiga 
tarp Sovietų Sąjungos ir Len
kijos. Tam tikrą visuotinį Pa
gerėjimą galima konstatuoti 
mūsų savitarpio santykiuos su 
Lenkija. Antra vertus, pre
kybos sutartis, pasirašyta ko
vo mėnesį, gali žymiai padi
dinti prekių mainus tarp So
vietų Sąjungos ir Lenkijos.

Mūsų santykiai su draugiš
ka Turkija eina normaliai. 
Paskutinė Potiomkino kelionė 
į Ankarą informacijų tikslu 
buvo didelės teigiamos reikš-^ 
mes.

įlanką, fortifikuotos Alandų 
salos gali būti panaudotos 
Sovietų Sąjungai uždrausti 
įėjimą ir išėjimą į Suomijos 
įlanką, štai dėl ko dabartinę 
valandą, kai suomių vyriausy
bė (įrauge su Švedija nori 
imtis plataus plano apginkluo
ti Alandų saloms, Sovietų vy
riausybė paprašė Suomijos vy
riausybę pranešti apie numa
tyto ginklavimo- tikslus ir po
būdį. Užuot patenkinusi šitą 
visai suprantamą Sovietų Są
jungos norą, šuomių vyriausy
bė atsisakė suteikti Sovietų 
Sąjungai prašyto paaiškinimo 
ir nušvietimo. Ta proga pri
mintos karinės paslaptys, kaip 
nesunku suprasti, nevisai įtiki
na. Suomių vyriausybė savo 
planą apginkluoti Alandų sa
loms yra .pranešusi kitai vy
riausybei — švedų vyriausy
bei. Ji ne tik pranešė šitą 
ginklavimo planą, bet ir pa
kvietė aną vyriausybę dalyvau
ti to plano vykdyme. Taip 
daroma, nors 1921 metų su
tarties sąlygomis Švedija ne
sinaudoja jokia ypatinga teise 
šiuo atžvilgiu. Be to, Sovietų 
Sąjungos interesas Alandų sa
lų apginklavimo klausimu nė
ra nė kiek mažesnis už Šve
dijos interesą.

griebdamiesi visokios rūšies 
grasinimų. Japonų reakcionie
riai tačiau galėjo įsitikinti dar j. 
kartą, kad grasinimai Sovie
tų Sąjungos atžvilgiu nepasie
kė savo tikslo, kad Sovietų 
valstybės teisės yra tvirtai gi
namos.

Dar keletas žodžių sienos 
klausimu. Atrodo, jau atėjo 
metas gerai suprasti, kad So
vietų vyriausybė nepakęs prie 
savo sienų jokios provokaci-

(Tąsa ant 5-to puU.)

AUKOS UETUVOS 
REIKALAMS

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YOR

KE AUKŲ PAKVITA
VIMAS No. 9

Klaipėdos Tremtiniams
ALDLD J4 kuopa, Miners

ville, Pa., $5.00.
Amerikos Lietuvių Socialis

tų Sąjungos 71 kuopa, Cam
bridge, Mass., $10.00.

T. Mileška ,Lewiston, Me., 
$2.00.

J. Lauciškis, Brooklyn, N. 
Y., $5.00.

Tarp kitų tarptautinio gyve
nimo klausimų, paskutiniu 
metu gavusių didelės reikšmės 
Sovietų Sąjungai, reikia su
stoti prie Alandų salų, žinote, 
kad daugiau kaip šimtmetį ši
tos salos priklausė Rusijai. Po 
spalių revoliucijos Suomija 
gavo nepriklausomybę. Pagal 
sutartį su mumis, suomija 
gavo ir Alandų salas. 1921

muotas, kad specialus vokie- m.

ir Parodos tikras vaizdas 
tiems, kurie neturės progos 
Parodos pamatyti.

Literatūros . platintojų 
prašome tuojau siųsti užsa
kymus. Kurie ims nemažiau 
25 knygas, gaus po 15c, o 
parduos "po , 25c. Kartu su 
užsakymais prašome prisių
sti ir mokestį. Kurie iš an
ksto užmokės, tiems nero- 
kuosime persiuntimo kaštų.

Albume bus ir biznių pa- 
siskelbimų. Už paskelbimus 
kainos nuo $5.00, aukštyn. 
Visas puslapis $50.00.

Knygos dydis. 9x12 colių, 
spalvuotais viršeliais. Ji bus 
platinama visoje Amerikoje 
ir bus galima siųsti į Lietu
vą. Biznieriai,, kurie norite 
pasiskelbti toje gražioje 
Knygoje, prašome tuojau 
prisiųsti pasiskelbimui teks
tą ir mes įdėsime jūsų biz
nio pasiskelbimą.

P. Buknys.

10 /Valstybių — Suomija,

Suomių ir švedų vyriausy- 
'bių siūlymais, 1921 m. sutar
ties pakeitimo klausimas bu
vo svarstytas Tautų Sąjungos 
tarybos ką tik pasibaigusioje 
sesijoje, nes be tarybos suti
kimo šita sutartis negali būti 
pakeista, atsižvelgiant į tai, 
kad dešimties valstybių su
tartis buvo sudaryta pasire
miant sprendimais, atitinkan-

VI. Yvonis, Brooklyn, N. Y., 
$1.00.

V. V. S-gos Skyrius, Boston, 
Mass., $25.00.

Ansonia, Conn., lietuviai 
$105.00.

D. L. K. Vytauto Kliubo 
Draugija, Ansonia, Conn., $5.

L. P. Kliubas ir Šv. Antano 
Draugija, Ansonia, Conn., 
$10.00.

Estija, Latvija, Lenkija, Šve
dija, Danija, Vokietija, Angli
ja, Francūzija ir Italija — pa
sirašė sutartį, kuria draudžia
ma, kaip ir praeityje, daryti 
sustiprinimus Alandų salose. 
Kapitalistinių valstybių vy
riausybės tai padarė be Sovie
tų atstovų dalyvavimo. Nu
varginta karo ir svetimos in
tervencijos, Sovietų respubli
ka' tegalėjo vien protestuoti 
prieš • šitą Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu neteisėtą aktą.

Tačiau tuo metu keliais at
vejais buvo aiškiai pareikšta 
iš mūsų pusės, kad Sovietų 
Sąjunga negali būti laikoma 
nuošaliai nuo šito klausimo, 
kad nėra galima pakeisti ju
ridinį Alandų salų statutą, 
nepažeidžiant mūsų krašto 
interesų. Alandų salų svarba 
glūdi strateginėje jų pozici
joje Baltijos jūroje: Alandų 
salų apginklavimas gali būti* 
pavartotas Sovietų Sąjungai 
priešingiems tikslams. Rūda-
mos prie įėjimo į Suomijos

čiais Tautų Sąjungos tarybos
1921 metų tyirželio 24 d. nu
tarimus. Turint galvoje So
vietų Sąjungos atstovo iškel
tas kliūtis, Tautų“ Sąjungos ta
ryboje negalėjo būti prieita 
vienos nuomonės, reikalingos 
nutarimui. Tautų Sąjungos ta
rybos diskusijų rezultatai yra 
žinomi. Tautų Sąjungos tary
ba nepatvirtino Suomijos ir 
Švedijos siūlymo. Ji nesankci- 
onąvo 1921 metų sutarties pa
keitimo. Be -abejo, suomių 
vyriausybė pasidarys išvadą, 
kuri turk eit i§ šitos padėties. 
Tarptautinių įvykių paskuti
niu metu šviesoje Alandų sa-. 
lų klausimas Sovietų Sąjungai 
turi pirmaeilės reikšmės. Mes 
manome, ‘ negalį prisiderinti 
prie padėties, kur Sovietų Są
jungos interesai tame klausi-
me, kuris turi didelę reikšmę 
mūsų krašto gynimui, kuriuo 
nors būdu būtų ignoruojamu

Trumpai sustosiu prie Toli
mųjų Rytų ^klausimo ir prie 
mūsų santykių su Japonija, 
čia kuo didžiausia jkšmė

SLA 66 kuopa, Ansonia,
Conn., $5.00.

Šviesos Draugystė, Ansonia, 
Conn., $10.00.

Šv. Onos Draugystė, Anso
nia, Conn., $5.00.

Lietuvos Vyčių 17 Algirdo 
kuopa., So. Boston, Mass., 
$20.00.

Toronto Lietuvių Socialde
mokratų kuopa $5.00; per 
kuopą aukojo: J. ir J. Men
kai—$2; A. ir E. Frenzeliai— 
$1; V. ir O. Dagiliai—$1; J. 
ir E. Stankai—$1; I. ir S. Bie
liauskai — $1; J. ir O. Indre- 
liai—$1; P. ir M. Jurkštai— 
$1; J. Novogrodskas — 50c; 
A. ir T. Kudrevcovai — 50c; 
O. Margevičienė—25c Viso 
$14.25.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliukas, Brooklyn, 1^. Y., $25.

Įvairios Aukos
V. V. S-gos Skyrius, S o . 

Boston, Mass., narių metinis 
mokestis $50.00.

Viso $297^25.
1939-VI-10 d.
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The Time Clock
TWICE A WEEK

SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES

A SHORT STORY 
By B. L. Woodward

ato
last
and 

door

bus jerked haltingly 
, Mary jumped the 

three1-steps to the pavement 
rushed through the revolving 
of the store, her high heels clicking.
She raced up to the time-clock, 
yanked her card out of the rack, 
dropped it into the slot and gave 
it a vicious whack. Two minutes 
late! She jammed it back in the 
rack again and looked around to see 
if anyone heard the clock ring. Ap
parently coast was clear. She 
pulled off her hat, then slid in be
hind the counter.

"If Wilson catches you, it’s 
tains ...” whispered one of the 
to Mary out of the side of 
mouth as she glanced around
corner of her counter. “Watch out... 
here he comes!”

A squatty little man with a pink 
head strutted down the middle 
between 
one way 
over all

EDUCATION-STORIES'

& ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

to

it 
it,

lousy ten 
high-voltage 
sizzle.

bucks.
Irish

She jumped

were 
see ?

only me, . I 
But it ain’t, 
four kids in

Litli Trade Slumps 
After Memel Loss

cur- 
girls 
her 
the affairs, 

got

his 
in- 
or

cares

mistake in

the counters, looking 
and then another, the 
he surveyed. Ephraim 
grating voice and an

this was the usual way to “get rid” 
of his oldest employees—those who 
were getting sick and tired of work
ing nine hours every .day, twelve on 
Saturday, for a 
Mary felt her 
temper start 
to her feet.

“Listen, if 
could stand
There happens to be 
our family. The old man is getting 
only three days’ work, and I’ve got 
a couple of brothers out of work 
so long they’ve forgotten what a 
buck looks like. And that ain’t all, 
see? Sadie O’Conner’s mother has 
got to have a doctor or she’ll die. 
She’ll die—do you hear—DIE!”

Ephraim flicked the ashes off 
cigar. “I’m not the slightest bit 
terested in your family 
Sadie’s either . . . I’ve 
enough of my own.”

Mary now realized her
thinking that such a man could be 
appealed to, a man who was inte
rested in human life and death only 
to the extent of being the winner in 
a game where his workers were the 
pawns. She tossed her head back 
and laughed derisivejy, almost hys
terically. “You’ve got cares—NUTS! 
How would you like to go home 
every night to a dirty three- room 
flat in a dumpy slum tenement so 
crowded with kids and broken-down 
furniture that you couldn’t move 
around? Wouldn’t like it, would 
you?”

so badly he burnt them, 
realize who he was? 
her some respect for

Mary remembered how pitiful 
looked ‘the last time she had 

her... so thin, so white. She 
to banish the thought from her

EPHRAIM SNIFFED disdainfully 
and glanced uneasily at the ceil
ing, runing his finger along the gold 

watchchain draped on his chest. 
He tried to compose his dignity by 
lighting another cigar but his fin
gers shook 
Didn’t she 
He’d teach 
authority.

He snapped forward, the blue 
veins in his beefy neck swollen to 
purplish ridges, his puffy cheeks 
bloated like red ballons. “Now you 
listen here, Miss Kelly. I’m the 
owner around here and what I say 
goes, get it? Do you think I’m pay
ing you girls to tell me how to run 
my business? What’s more, I must 
protect myself from scheming em
ployees.” He jabbed his cigar like a 
knife to emphasize this last point.

“Scheming employees!” Mary 
echoed contemptuously. “That’s a 
laugh! Why, I don’t get enough in a 
week to keep you in cigars, 
talk about scheming! I have 
without lunch every day so’s 
buy these clothes I got on. I 
YOU never have to worry
how to make money go farther 
when we girls are saps enough to 
dump it into your lap every week.”

“But, my dear Miss Kelly,” snap
ped Ephraim impatiently and a little 
too cordially, rising out of his chair 
to force her to go. “I need every one 
of my employees here every day re
gardless of home conditions or any
thing else. If they’re not... well, I 
can always get some more 
them less besides!”

“Why, the only difference 
you and a crook is that he
stealing outside the law,” Mary shot 
back over her shoulder as she slam
med the door behind her.

You 
to go 
I can 
guess 
about

and pay

between 
does his

I’ve

easy
old

you

to get. 
buzzard

to come

Kelly, fol-

her heart
her cheeks
what had

bald 
aisle 
first 
lord 
Wilson had a
egoistical manner and could always 
be depended upon to find something 
wrong with everything—except him
self. How could he ever be wrong? 
Wasn’t he owner of this store? He 
glowed with self-esteem as he glanc
ed over the counters, busy with ear
ly morning shoppers, and, after glo
wering at a girl who wasn’t working 
quite fast enough, turned and walk
ed into his private office.

"Seen Sadie this morning?” Mary 
asked the girl behind the opposite 
counter.

The girl looked anxiously in the 
direction of Wilson’s office. "Say, 
haven’t you heard ... ? I thought 
everybody knew... that old pelican 
canned her this morning when she 
came in. Told her she was through, 
on account of she was out yester
day. Can ya beat it?”

Mary stood motionless, afraid to 
believe it. Sadie, her best pal... 
fired! "Oh, no, it couldn’t be true... 
there must be some mistake,” she 
gasped and looked down the long 
line of counters until her eye fell 
on Sadie’s. Yes... it was empty. 
Sweet Christ! what would Sadie do 
now ... and what would her mother 
do? 
she’d 
seen 
tried
mind, but the grim picture came 
back to her again and again in all 
its terrible reality. . , a

"Filthy trick, wasn’t it, Mary ... 
about Sadie, I mean,” said Ruth as 
she was passing by Mary’s counter.

"Yes... it gives me the creeps to 
think of how Sadie and her mo
ther’ll get along... now.” Mary’s 
voice grew very faint and' tears 
came to her eyes.

"Sure, Mary, I know. We all feel 
the same way. But crying won’t 
help. What the hell can we do about 
it anyway? If you go around blab
bing, some stoolpigeon of a floor
walker will get wind of it and spill 
the beans to old sourpuss.”

"Yes, I suppose you’re right,” re
plied Mary, reluctantly.

"Sure, I’m right. I know,
been all through it before. There’s a 
lotta things we took the rap for 
that ain’t our fault. We’re all fed 
up with this lousy setup, but geez, 
you know, jobs ain’t 
Geez, here comes the 
now!”

"Miss Kelly, I want
to my office immediately. Here, one 
of you... take over Miss Kelly’s 
counter. And you, Miss 
low, me.”

Mary complied, 
beating wildly and 
drained of color. Now,

she done? Could it be that her cash 
register was short? No, she always 
checked it every night before leav
ing and kept the sales slips to prove 
it. He couldn’t work that one again. 
Was it going to be the same old 
hooey, the customers are getting 
such poor service, etc. No, that was 
much too old—every girl had heard 
that one before and no one fell for 
it any more. Well, whatever it was, 
she would soon hear plenty about it.

Ephraim sat down at his spacious 
desk, tilted his overstuffed chair 
out to make room for his paunch, 
beckoning to her to be seated. With 
great deliberation he removed his 
horn-rimmed glasses and laid them 
on the desktop.

"Miss Kelly,” he 
have to let you go 
rious infraction of 
of my floorwalkers 
that you were late 
This is the second time. The first 
time I was lenient with you and 
merely made the necessary deduct
ion from your pay. This time it is 
indeed a different story. And besides, 
Miss Kelly, I’ve beėn hearing things 
about you. You’re not satisfied with 
things here. You’re a troublemaker, 
Miss Kelly, you and that O’Conner 
girl I had to get , rid of this morn
ing. I’ll have you know, I won’t 
have you and others like you spread
ing discontent. My employees are 
satisfied with things as they are, 
and they don’t want to join your 
union! You can go now!”

Mary stared at him without mov
ing, her eyes suddenly cold and 
sharp as steel, her lips tense. So

began, “I shall 
for a most se- 
our rules. One 

informed me 
this morning.

Mary?” 
started 
tell me

canned!”
all be canned be- 
pull any more of 
They’ve gone too

HEIL HITLER!

percent. Exports in 
to 14,850,000 lift as 
20 million in the 
imports fell from

KAUNAS. — During the past two 
months Lithuanian foreign trade has 
dropped by 35 
April amounted 
against nearly 
previous year;
nearly thirty million to nine and a 
half.

WTUW

PAUL LUKAS —as the American doctor who is duped into becom
ing a frenzied advocate of Nazi world domination. From Warner 
Bros, picture "Confessions of a Nazi Spy."

Unpleasant rumbles come this 
week from Baltimore, Md., where 18 
young Junior Bund members are 
held for the branding of a Jewish 
youth. Ordinarily such events in 
Germany do not even raise an eye
brow but when the well-taught les
sons of Hitler have their effects 
on American soil the time for a 
thorough 
mitic and 
is here...

investigation 
fascist activity

of anti-Se- 
in America

TIPS on Newspaper 
Reporting

Rules to Follow for Many Prizes 
In LDS Membership Drive

1. Each drive worker must register in the National 
through his branch in order to compete in the drive for prizes.

2. Each LDS member has.a right to register as a drive worker.
3. Initiation fee for new members on level rate is abolished

for the duration of the drive. The following initiation fee is in 
force for new members on the endowment insurance: 
Amount $300 $500 $1000
Initiation $.75 $1-00 ‘ $1.50

The Sick Benefit initiation shall reipain as heretofore with 
one half of the fee stated on applications and in Constitution to 
be sent to National Office.

4. Initiation for the children’s section shall be as follows:
iWhole life: 25 cents; Endowment: 75 cents. v

5. Prizes will be given to the members who enroll most new 
members. Others who qualify will receive bonuses for their work.

6. The total number of new members enrolled will count to
ward the prizes. This total shall include children as well as 
adults.

7. The individual prizes shall go to individuals only. There is 
a special prize for the branches enrolling most new members.

8. Each registered drive worker can have as many helpers as 
he can mobilize. All credit for the new members enrolled by the 
drive worker or by his helpers shall go only to the registered 
drive worker. This includes prizes, commissions and all other 
credit and commission or bonus. ,. x

9. There wilLbe a prize to the adult which enrolls most new 
members. #

10. There will be a prize worth at least $50 going to the you' 
branch besides the membership drive trophy to the youth braru 
enrolling most new members.

Chain Letters 
Get Nazi Goat

Builders Beach 
Party on Saturday

of a Nazi

guisC of pat
set all of us VIENNA. — Postal authorities 

Austria have had a suspicious n 
of work over the past few wee 
Investigations proved that 1 
chain-letter system of anti-fasc 
activity had found tremendous ] 
pularity.

The Viennese edition of 1 
Voelkische Beobachter devotes 
long and plaintive article to wl 
it calls “this plague of locusts.” 
explains that if, for instance., < 
person sends off nine copies of 
letter and each one of the recipiei 
in turn sends off another nine, 
five days 66,430 letters will 
been dispatched. Hence the 
concern. ,

Chain-letters, are not the 
ways of expressing one’s o 
about Hitler rule. An illegal 1 
spread right through Carintt 
thousands , of copies makes 
fun of the Third Reich by vt 
skillfully playing on words. It sa;

"This is the new Constitution 
the Third Reich: The Germ 
people consist of the Leader a 
the Led. The Leader himself I 
points and shoots his ministers^ ; 
‘States’ are suppressed—the state

BROOKLYN, N. Y. — If the sum
mer weather is too much for you 
and if a dip in the cool waters of 
the Atlantic sums up your desires— 
then you belorig with the Brooklyn 
Builders on June 24.

STYLE
city desk in your story—and thereby to 
story appearing—is to

NE BIG WAY to help a 
make more certain of the 

used by the particular paper.
“Style,” in the sense in which we now use it, is not 

with the mode of putting words together or with the

observe the “style”

so much concerned 
methods of expres

sion. These matters follow rules which we have commented on in part— 
brevity, quick movement, color, simple words and the like.

The style book of most newspapers is greatly concerned with such 
items as the spelling used in the paper, the words that are capitalized 
and the words that are not, and with punctuation.

Now, the best way to learn of what these rules are for a particular 
paper—that is, for a person not on the staff of the paper—is to study 
various issues of the publication itself.

For example. In the Chicago Daily Record “style book” there are 13 
rules on spelling and we will give half of them today.

The first seven of the rules on this subject
1. Use figures for numbers of 11 and over, 

out ten and under.
2. Use figures for time. 9 p. m.
3. Omit "th,” "st” on days of month; June
4. Never start a sentence with a figure.
5. Spell out title when not preceded by first names: 

Sen. Scott W. Lucas.
6. Spell out state when used by itself: a citizen 

Brooklyn, N. Y.
7. Abbreviate, whenever possible, streets, names of

Custom Printing Co. •

are.
except round numbers. Spell

Senator Lucas,

firms: Halsted

but,

but,

St.,

headlines that 
prisoner every 

as a distinct

❖ * ♦
We saw “Confessions

Spy” last week and unhesitatingly 
rate it five stars for the graphic 
picture of, bundist espionage in Ame
rica. Th6 sight of swastikas pa
rading under a false 
riotism is enough to 
wondering... 

* * *
To many the recent 

Franco executes a 
nine minutes Comes
surprise. But there is no surprise 
is the viciousness and brutality of 
fascism. Its carefully 
death and destruction 
which make America 
anti-fascist front... * * *

You may have seen the leaflets 
floating around and all sportsmen 
should aid in distributing them: The 
YCL has entered a drive to have 
100,000 sportsmen petition the big 
leagues to drop their race-bias and 
prejudice against first-class Negro 
ballplayers... 

* *
We wonder what Fathei' Cough

lin is doing to explain the terroristic 
attacks of the Nazis against Catho-

laid plans of 
are the things 
build a strong

Staturday afternoon at 
.the Brooklyn Builders 
attend their first beach 

the year at Jacob Riis

On that 
12 noon 
gather to 
party of 
Park.

Bring your bathing suits and fpod 
with you. The time is June 24 at 
12 noon; the place, 419 Lorimer 
Street; and the ultimate destination: 
Jacob Riis Park and beach.

—Rep.

*

I lie and Protestant clergy who do not 
choose to accept Hitler’s “Mein

English Spinsters 
Ask Pension Plan

Kampf” as 
Bible...

a substitute for the

The royal rajahs of India eat 
leaf in extremely thin, sheet 
on their ice cream.

gold 
form

isIt 
Gurgės, 
first to

said that Quintus Maximus 
an old Roman cook, was the 
serve ice cream soda„

Pittsburgh Lith 
Picnic on 25th

California dairy company deli- 
“ice cream” in pint battles, like

A 
vers 
dairy milk; and by freezing the mix
ture in an electric refrigerator, a 
quart of ice cream is produced.

HAT’S the matter, 
asked Ruth as Mary 

to put on her coat. "Don’t 
you’re canned too!”

Mary nodded, her slender body 
trertibling with sobs.

"Did Wilson see you punching in 
late?”

"No, but a floorwalker did,” said 
Mary, jamming her well-worn felt 
down over her shiny black hair.

"Why, the dirty rat,” Ruth ex
claimed with heated emotion, doubl
ing up her fist. "Just wait till that 
little Hitler comes by here again.” 

"Then you’ll be 
"Damn it, we’ll 

fore we let them 
their filthy tricks.
far this time. It’s time this place 
was organized. C’mon, you’re coming 
with me at lunchtime and tell the 
girls your story ...”

BY ONE O’COCK most of the 
girls had gone out on their 

noonhour but not one of them had 
returned. The three that were left 
in the store felt funny about being 
alone so they quit and marched out- 

'side to join the others. Hundreds of 
irate shoppers were walking around, 

Į aimlessly trying to get someone to 
«« floorwalkers i

af Ephraim’s j

fumbling change, ringing up cash 
registers, in a futile attempt to 
keep ahead of the customers. 
Ephraim ran here and there, grow
ling orders until he saw the impos
sibility of the situation.

PITTSBURGH, Pa. — The Lithu
anian Congress in the Pittsburgh 
district will hold a picnic on June 
25, starting at 2 p. m. at Franklin’s 
Grove.

The 
picnic, 
enjoy 
dance
orchestra.

All Pittsburghers and surrounding 
pqople are cordially invited to at
tend.

Franklin Grove is ideal for a 
Swimming is a sport all can 
here. There is also a big 
floor for dancing to a good

* * *
Just a reminder: "Laisve’s” An

nual Picnic will be held this year on 
July 2 in Clinton Park, Maspeth...

* * ♦
An interesting bit of vicious pro

paganda came to our attention the 
other day. A small sticker bearing 
the drawing of a semite was pasted 

I on a wall. The caption read, "By 
I buying here you help the com
munism.” We call • the reader’s at
tention to the foreign grammar 
used, “help the communism.” The 
sticker was obviously made in 
Germahy and smuggled here...

* * *
Hitler in Mein Kampf: "I be

lieve that those who knew me then 
must have thought me a queer 
fellow”. Well! Well!...

* * *
Anti-semitism is a splended hate

cry that one may use in order to 
escape that awful possibility— 
thinking. And the constant use of

spinsters 
is being 

over En-v

LONDON, England. — A vigorous 
campaign for pensions for 
55 years of age and over 
carried on by spinsters all 
gland.

At their convention in
Hall, London, jast Saturday, spins
ters considered the refusal of the 
government committee of inquiry on 
the question to endorse proposed le
gislation for spinsters’ pensions. The 
rally opened with a march by the 
London spinsters delegation from 
the suburbs of Westminster.

He loved the girl so much 
worshipped the very ground 
father discovered oil on.

surged into the store. "By 
I can’t bė without efficient 
for the rest of the week.”

Central > wellbeing, understanding, propr 
I all that remains is the state 
crisis.

“New German materials are: 
"Hitler’s brain-spun 
“Goebbel’s woven lies 
“Party Tatters and the uni 

able cotton of the German p< 
patience.

“Programme of Performances 
the German Theatre:

“Monday: "Fancy Dress With 
mann Goering.

"Tuesday. Who Lies, Steals, 
Goebbels,

“Wednesday: Thus Ends a 
Love, with Ernst Roehm,

“Thursday: The Perjured P< 
with Minister Darree,

"Friday: Two by Two 
Five, with Dr. Schacht,

“Saturday: Nathan the 
with Julius Streicher,

“Sunday: Matinee—Saint
Madman, witty Leni Riefensthal 
Adolf Hitler,

“Evening—The Robbers, with 
whole company.

"German greeting: sus] 
right (arm).”

he 
her

the word “communism” in junction 
with anti-semitic blasts is an indi
cation that the fascists are be
coming more and more adept at the 
art of hoodwinking. A fantastic lie 
is more' readily believed than a 
plausible one...

—Walter Kubilius.

i /

Presentation of Awards to Victorious Lithuanian Team

After competing with the best basketball teams in a tourney in which Latvia, Esthonia, Finland, Po
land, Hungary, Italy and France participated, the Lithuanian team emerged victorious last; month. Photo 
shows the closing of the tourney and the awarding of the prizes to the champion Liths.

The tailor was trying to sell J 
a new suit, and he raved about 
garment that Joe had just tried 

"I’m telling you,” he said, " 
even your best friend won’t 
nize you in that suit. Just 
jvalk outside for a minute 
the feel of the garment.”

Joe went out and returned a n 
rrtent later. The tailor rushed up 
him with a happy smile.

“Good morning, stranger,** 
claimed, “what can I do for J

"Well, goddamit, bring them in 
and\ I’ll see what they want,” he 
moaned as the cheering girls out
side 
God, 
help

Mary led the victory march into 
Wilson’s private office. Now 
Ephraim was soft and ingratiating. 
"Just a little misunderstanding, you 

, know. Bound to happen in the best 
of families. And we are one big 
happy family, aren’t we, girls?”

“Cut the soft soap,” interrupted 
Mary. “Here it is... all in writing. . . 
just sign on the dotted line.”

A piece of paper fluttered down 
past his beak and settled on the 
desktop. The name of the depart
ment store employees union stood 
out in simple, 
Ephraim scanned 
fully, mumbling 
"Vacations with 
crease... better working conditions, 
as follows.. . proven incompetent. .. 
hmmmmm!” Then he looked up 
with melancholy an expression as a 
hound dog’s on his stupid face. He

wait on them. The 
pounded on the door 
office in a frenzy.

“Mr. Wilson, come
losing hundreds of dollars 
of business while our sales- 

stand outside on the side- 
They demand to see yod at 
Oh, it’s terrible, awfyl!”

bellowed Eph raim 
throwing open the door, his face 
distorted with rage. His eyes, scur
rying wildly about, saw the unat
tended counters mobbed with angry 
customers clamoring for service. , 

“Don’t stand there, you foqls... 
get some other workers. Heaven 
knows there’s plenty of girls just 
begging for a job,” he barked.

"But where?” remonstrated 
runty floorwalker, his arms
tended in a gesture of hopelessness.something resembling a smile.

In the meantime, a dozen floor- Mary stared 
walkers were doing yeoman service, He grabbed

out at once!
We’re 
worth 
girls 
walk, 
once.

"What?”

dignified type, 
the contents care- 
under his breath, 
pay... wage in-

BIG BUSINESS

The Presidents of two 
macaroni companies decided 
a conference and discuss a 
Both agreed to the meeting 
the result that they 
noodles together.

put

a
ex- did his best to force his lips into

coldly.
his pen and signed.

Ice cream is not cooling. It 
one wanner. Starch, sugar 
which are used in making ice 
are classed as fuel foods, 
produce body heat.
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AUŠRA VAKARUOSE
S--------------
(VI—1—39)

(Bruožai iš Franci jos Revoliucijos)
------------ Valstiečio Sūnus -----------

(Tąsa)

? Bet kas tik nėra uždraustas įstatymais, 
tai neturi sutikti pasipriešinimo. Niekas 
negali žmogų versti tą daryti, kas ne
nusakyta įstatymais.

6. Įstatymas yra išreiškimas visuome
nes valios. Visi piliečiai turi teisę asme
niškai arba per savo atstovus dalyvauti 
jų padaryme. Įstatymai turi būti lygūs 
visiems, ar tai jų saugotojams, arba 
baudžiamiems. Visi piliečiai, būdami ly
gūs įstatymų akyse, lygiai ir vienodai 
yra prileidžiami prie įvairių užsiėmimų, 
vietų, visuomenes darbų ir įstaigų, pa
gal jų tinkamumą; ir gali būti paskir
styti tik pagal jų sugabumą arba ištiki
mybę.

7. Nieks negali būti areštuotas, sulai
komas arba apkaltinamas tame atsitiki
me, jeigu tatai nėra nužymėta įstaty
mais. Tas, kuris reikalauju, duoda įsa
kymus, praveda kitų įsakymus arba ki
tus priverčia daryti, kas nenusakyta

• įstatymais, tai turi būti baudžiamas. Bet 
kiekvienas pilietis sulaikytas pagal įsta
tymų reikalavimus, turi pasiduoti; kas 
priešinasi, tas prasikalsta.

8. Įstatymas turi nurodyti bausmę, tik 
būtinai reikalingą. Niekas negali būti 
baudžiamas kitaip, kaip tik pagal įsta
tymus, įvestus if.paskelbtus viešai.

9. Taip, kaip kiekvienas žmogus skai
tosi nekaltu iki to momento, kol teismas 
pripažįsta jį kaltu, tai atsitikime reika
lo jį areštuoti, įstatymai turi pasirūpin
ti, kad s nebūtų naudojamas žiaurumas, 
jeigu tokis nėra reikalingas ir teismo 
nuskirtas.

10. Niekas neturi būti suvaržytas už 
jo įsitikinimus, kad ir religinius, jeigu 
tik jų skelbimą^ ar vykinimas neardo vi
suomenės tvarką, kurį nusakyta įstaty-

[ inais. „;
S* 11< Laisvas apsikeitimas mintimis — 

yra viena iš brangiausių žmogaus teisių, 
kiekvienas pilietis gali laisvai kalbėti, 
imdamas atsakomybę tik tada, jeigu tai 

B ' yra prieš įstatymus.
12. Kad laidavus žmogaus teises, tai 

' z reikalinga ginkluota jėga. Vienok, ji yra
reikalinga dėl bendros gerovės, o ne dėl 
asmeninės tų, kuriems ji pavesta vado- 

| vauti. x
13. Užlaikymui ginkluotų jėgų ir karo 

reikalu yra įvedami visuomeniški taksai. 
Jie turi būti lygiai paskirstyti tarpe vi
sų piliečių, sulyg jų turto proporciona- 
liai.

14. Visi piliečiai turi teisę asmeniškai 
arba per savo atstovus dalyvauti įvedi-* 
me valstybinių taksų, sutikti su nusta
tytais taksais, nusakyti išeigų kiekį, sek
ti to pravedimą gyveniman, paskirstymą

,r ir laiką iškolektavimo.
15. -*— Visuomenė turi teisę reikalauti 

atskaitų iš kiekvienos administracijos.
16. Įstaigos, kurios neturi laidavimo, 

darbo pasiskirstymo, varžo piliečių tei
ses, yra įlekonstitucinės.

17. Taip, kaip nuosavybė nepaliečia
ma—šventa, tai nuo nieko negalima ją 
atimti, tik išimant tuos atsitikimus, ka
da to reikalauja aiškus visuomenės rei-

Ikalas... •
Prie šių punktų ' dar reikia pridėti 

I Konstitucijos punktas apie žmogaus tei
sę gyventi, kuris skamba':

“Turi būti įsteigtas visuomeniškas at- 
sakomingas fondas, dėl apšvictos našlai
čių vaikų, paramos biednųjų ir suteiki
mui darbų tiems, kurie jų neturi.”

Jeigu mes prisiminsime tą padėtį, ko
kioj gyveno francūzai valstiečiai, darbi- 

, ninkai ir baudžiauninkai ir tą, kaip ki
toj pusėj nesuvaržomai gyveno karalius, 
jo giminės, kunigija ir dvarponija, tai 
bus aišku, kokis pasiutimas apėmė buvu
sius valdonus, kada paskelbtas baudžiau
ninkas lygiateisiu su savo ponu.

Naciortaliame Suvažiavime buvo daug 
: ginčų. Priimta Konstitucija, padaryta vi-
f sa eilė deklaracijų, kiekviena atstovų 
į . grupė kovojo už savo klasės reikalus. 
' ' Tuo gi kartu šalyj ėjo kova. Baudžiau

ninkai liuosavosi iš ponų vergijos, vals
tiečiai siekė geresnio gyvenimo.

Per šimtmečius kentėję valstiečiai ir

0
(17) 

baudžiauninkai žiauriai keršino ponams, 
grafams ir klioštoriams. Jie šturmavo 
ponų pilis, palocius, klioštorius, grobė ir 
degino. Naktį gaisrai nušvietė Francijos 
padangę. Baudžiauninkai, gaivaliniai su
kilę, manė, kad naikindami pilis, dvarus, 
klioštorius, tuo kartu jie naikina ir bai
sią vergiją. Vien Dofinos provincijoj bė
gy j 14 dienų buvo sudeginta 270 pilių 
ir dvarų. Ypatingai naikino dokumen
tus, kad ponai ir kunigai negalėtų suras
ti, kuris baudžiauninkas kam priklausė.

Bet ne visi ponai nukentėjo. Buvo ne
mažai ir iš dvarponių, kurie pasmerkė 
baudžiavizmą, pasisakė už revoliuciją, 
net jos priešakiu atsistojo, kaip: Mira
beau, La Fayette, 
Pention, La Barre ii\ daugelis kitų.

Alkanųjų minia atmaršavo į Versaillę 
ir privertė karalių ir jo šeimyną persi
kraustyti į Nacionalį Suvažiavimą—da
lyvauti ten, kur rišami šalies reikalai.

Karalius pasijuto baisiai užgautas, tai 
pasikėsinimas ant jo valios, kurią jis 
“įgavo nuo Dievo.” Monarchistai šaukė, 
kad “tamsūnai karalių padarė belais
viu!”

Bet Francijos Revoliucija jieškojo su
sitaikymo. Artinosi liepos 14 diena, pir
moji sukaktis paėmimo Bastilijos. Stei
giamasis Seimas nutarė tą dieną pavers
ti į tautinę brolybės šventę..Marso Aikš
tėje ilgai dirbo 12,000 žmonių, o kartais 
net 150,000, kol prirengė, kad ten būtų 
galima sutalpyti 400,000 žmonių ir iškil
mingai apvaikščioti.

Dienoj iškilmių kelių šimtų tūkstan
čių procesija maršavo į . Marso Aikštę. 
Priešaky žengė ginkluotas vaikų batalio
nas, o užpakaly batalionas seniausių pi
liečių. Jie numaršavo prie karaliaus rū
mų, čia prisijungė karalius, karalienė, jų 
giminės ir visi lydimi Nacionalės Gvardi
jos numaršavo į Marso Aikštę... Pary
žius buvo išpuoštas vėliavomis. Trenkė 
101 kanuolių salvė. Marso Aikštėj buvo 
pastatytas altorius, kur Talleyrandas, ap
suptas 300 kunigų, po trispalve (mėly
nos, baltos ir raudonos spalvų) vėliava 
atlaikė pamaldas. Generolas La Fayette, 
kuris buvo paskil’bęs dviejų žemės dalių 
didvyriu, toęlel, kad jis Amerikos Revo-

• liucijoj kovojo prieš Angliją, buvo pa
skelbtas visos Francijos Nacionalės ' 
Gvardijos vadu. Generolą La Favettą 
jau tada mylėjo stambioji buržuazija ir 
jis susitaikė su monarchistais, kai 
šytojas B. Bloss sako, tai buvo “žm 
kuris niekados nepažino momento. Laike 
monarchijos jis buvo republikos šalinin
kas, o laike respublikos virto monarchis
ts” Jis atsistojo prie altoriaus ir visus 
prisiekdino garsiai šaukdamas: “Mes 
prisiekiame ištikimai liaudžiai, įstaty
mams ir karaliui, prisiekiame ginti vi
somis jėgomis pagamintą Steigiamojo

' Seimo ir karaliaus pripažintą konstitu
ciją ir palaikyti broliškumą tarpe visų 
francūzų!”

Keturių šimtų tūkstančių griausmin
gas balsas kartojo prisieką. Tada atsis
tojo priešakyj karalius, kuris veidmai
niškai pareiškė: “Aš prisiekiu kietai ir 
ištikimai pildyti pagamintą konstituciją 
ir visus būsimus nutarimus ir naujos 
konstitucijos patvarkymus!”

Tuo kartu karalienė pakėlė savo sūnų 
ir ji pareiškė: ■

—Štai mano sūnus. Aš ir jis susijun
giame su Francijos liaudies valia ir min- 
čia!

• Liaudis plojo, šaukė, džiaugėsi, atrodė, 
kad vienybė atsiekta, kad baigiasi kara
liaus ir jo giminės pasipriešinimas revo
liucijai. Tikrumoj, karalius ir jo giminė 
ruošėsi prie naujų žygių prieš revoliucL 
ją-

Ant rytojaus ir vėl Franci j a kunku
liavo, kaip verdantis katilas. Monarchis
tai darė viską, kad pasmaugus revoliuci
ją, kad grąžinus pilną karaliui galią. 
Užsieny j jų atstovai mobilizavo armiją 
ir darė suokalbius su svetimų šalių ka
raliais bendram užpuolimui ant Franci
jos. 1 '

lermont, Tonner,

(Tąsa bus)

ra
gus,

Pittsburgho ir Apielinkės Žinios
Taigi, broliai ir seserys 

Pittsburgho lietuviai, jūsų 
pareiga dalyvauti šiame Kon
greso piknike. Kviečiami visi, 
seni ir jauni.

Komiteto Narys.
KLAIDOS PATAISYMAS
Penktadienio “Laisvės” ko

respondencijoje buvo padary
ta klaida nurodyme, kaip Pa
siekti pikniko vietą. Ten buvo 
pasakyta, kad privažiavus 
Horn Camp Road reikia suk
ti į kairę, o turi būti Į dešinę. 
Kurie važiuosite j pikniką, ši- 

pataisymą atsiminkite.

Seattle, Wash
at-

Centro ir 
smarkūs 

Sherbinas 
pasakyti

Susirinkimai ir Parengimai
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 142-ros kuopos su
sirinkime, laikytame birželio- 
4 d., padarytas geras tari
mas. Apsvarsčius draugystės 
reikalus, prieita prie narių 
įnešimų. Buvo įnešta, kad 
kuopa nors kiek paaukotų 
Klaipėdos pabėgėliams. Tai ir 
nutarta iš iždo paaukoti -$2.- 
50. Tai gera tiems žmonėms 
užuojauta. Tiesa, auka nedi
delė, bet jeigu visos LDS kuo
pos nors po tiek paaukotų,, tai 
pasidarytų gana didelė para
ma mūsų broliams ir sesutėms, 
kurie bėga nuo hitlerinio ne
prieteliais.

Reikia pasakyti, kad LDS 
142 kp. žengia pirmyn ir 
pirmyn. Susirinkime buvo per
skaitytas laiškas iš 
priimtas. Išrinkta 
vaj minkai, būtent, 
ir Purtikas. Reikia
iš anksto, kad šiame LDS va
juje reikės labai smarkiai 
darbuotis Pittsburgho ir apy
linkės kuopoms, jeigu jos no
rės susilyginti su 142 kuopa 
gavime naujų narių. Bus be 
galo sunku mus pralenkti.

Mūsų kuopa nutarė užkvies
ti visas šios kolonijos organi
zacijas bendromis spėkomis 
surengti pikniką rugpjūčio 
mėnesį. Išrinkta komisija tam 
darbui dirbti. Komisijon įei
na Sherbinas, Purtikas ir Ma
žeika. Komisija jau turėjo 
susirinkimą ir išsiuntinėjo pa
kvietimo laiškus sekamoms 
organizacijoms: McKees
Rocks Švento Jurgio Drau
gystei, švento Jono Draugys
tei, SLARK 35 kuopai, Lietu
vių Literatūros Draugijos 40- 
tai kuopai, SLA 353-ęiai kuo
pai, SLA 286-tai kuopai ir 
LPDA.

Tai būtų istorinis ir pir
mas toks išvažiavimas šioje 
kolonijoje, šiuos žodžius ra
šant, jau teko sužinoti, kad 
keturios draugijos jau išrinko 
atstovus į būsimą posėdį, ku
ris įvyks birželio 23 d., 8 vai. 
vakare, po num. 3351 W. Car- 
son St. Tikimės, kad nei vie
na kviečiama draugija neat
sisakys dalyvauti.

—o—
Amerikos Lietuvių Kongre

so Pittsburgho skyrius ren
giasi prie didelio pikniko, 
kuris įvyks birželio 25 d. Pra
sidės 2 vai. po pietų. Piknikas 
atsibus labai gražioj vietoj, 
ant Franklin Grove, kur ran
dasi ir maudynės ir šokiams 
didelė svetainė.

Kad ir prastas oras būtų, 
piknikui nepakenks, nes ten 
yra gera pastogė. Iš namų 
nieko nereikia veštis, nes ten 
bus ir valgių ir gėrimų.

Draugės ir draugai, jūs ži
note, dėl ko yra susiorgani
zavęs Amerikos Lietuvių Kon
greso Pittsburgho skyrius. Jis 
daug daugiau nuveiktų, jeigu 
Pittsburgho ir apylinkės visos 
organizacijos priklausytų ir 
jo veikimą remtų. Būtų gali
ma daug daugiau veikti už 
taiką ir demokratiją kaip 
Lietuvoje, taip Amerikoje.

čia miesto vyriausybė 
sisakė parandavot miesto sve
tainę Komunistų Partijai dėl 
rengiamų prakalbų drg. Brow- 
deriui. Miesto tarybos nariai 
balsavo 7 prieš vieną, kad ne
duot svetainės. Tik DeLecy 
balsavo, kad duot svetainę. 
Nors miesto taryba nedavė 
svetainės, bet prakalbos vis
ti e k įvyko.

Birželio 2 d. Eagles Audi
torium kalbėjo drg. Browde- 
ris. Svetainė buvo daug per- 
maža, beveik pusė žmonių tu
rėjo grįžt, nes negalėjo įeit į 
vidų.

Tas parodo, kad darbininkų 
judėjimo niekas negali sustab
dyt. Jeigu valdžia neduoda 
savo svetainės, tai galima gaut 
kitą svetainę ir prakalbos viš
tide įvyksta.

Miesto taryba sako, kad 
Komunistų Partija yra nele- 
gališka šioj šalyj. Tik DeLe
cy ' ginčijo, kad Komunistų 
Partija legališka šioj šalyj. 
Bet jo vieno niekas neklausė.

DeLecy yra išrinktas į mies
to tarybą kaipo narys Wash
ington Commonwealth Fede
racijos ir jis darbuojasi d ė 1 
darbininkų. Jis pirma buvo 
mokytoju University of Wash
ington, bet valdžia jį praša
lino iš universiteto už radika
liškumą.

—o—
Gegužės 28 d. nuvažiavom į 

Oregon City, kur buvo su
rengtas piknikas ant draugų 
Ulskių ūkės, prie gražios 
upės. Piknikas buvo sureng
tas LDS kuopos. Pasikalbėjus 
su draugais, sužinojom, kad 
jie rengia spaudos pikniką 
dėl dienraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies” birželio 9 d., ant 
draugų Ulskių ūkės. Draugai 
Ulskiai duoda savo daržą pik
nikams veltui, už ką jiem pri
klauso didelė garbė.

Draugai dirba, kiek galėda
mi, kad tik padarius tą pik
niką pasekmingu. Jau šiam 
piknike nekurie draugai pa
aukavo daiktų dėl išlaimėji- 
mo. Būtų gerai, kad ir Wash- 
ingtono draugai skaitlingai 
paremtų tą parengimą, nes 
spauda tai yra mūsų apšvie- 
ta ir mūsų dvasinis penas.

Aš manau, kad ir Wash
ington© draugai — Seattle ir 
Tacorrta kuopos — galės su- 
rengt kokį pikniką dėl mūsų

Puiki Vieta Vakari jom
Ant Aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

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

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

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuo
se, Up State New York, kuri yra 
sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 

geriausias ir sveikiausias klimatas.

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

spaudos. Nors mūsų valstija 
yra apsunkinta su piknikais, 
nes nedėlioj nevalia pardavi- 
nėt alų, o be alaus tai jokio 
pelno negalima padaryt, 
mes mėginsim padaryt *5 
toj, gal pasiseks. Pirmas 
nikas Seattle ALD 161 kuopos 
ir Tacoma ALD 132 kuopos 
išvien įvyks' liepos 22 d., prie 
Lake Geneva. O vėliau pa
darysim kitą, bet apie tai pra
nešim vėliau. S. G.

Toulon, Franci ja, birž. 
16. — Francūzų policija su
gavo 4 fašistinių kraštų 
šnipus laivyno ginklų fabri
ke. Šnipai atsišaudė, bet vis 
tiek liko suimti.

Naziai Išrinks Bilioną Mar
kių Taksų Pirm Laiko

Berlin. — Vokietijos val
džia išleido kvitas taksų bi- 
lionui markių, kuriuos gy
ventojai turės sumokėt pir
ma, negu ateis tam laikas. 
Nazių valdžia toli neužten
ka taksų, kurie sumokami 
laiku.

Pernai gyventojai sumo
kėjo 22 bilionus ir 200 mi- 
liofių markių taksų, o šie
met turės sumokėt jau 27 
bilionus. Tuos pinigus dau
giausia sūry j į begalinis

Namų Rakandų Krautuve
A. WEITZNER

VERTEIVIS

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

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaitės Specialai
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šj speciali pasiūlymą

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

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S 
FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

$24.50, dabar $18.50
$21.50, dabar $16.50
$19.50, dabar $14.50 

siūtų, jrokuojant mėlynus (blue

TELEFONAS 
EVergreen 4-9672

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

Lietuvių Centrą

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

Kliubo Gaspadorius

Vietuviskos 
deg^t

Vasarinis Išpardavimas 
pas

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

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

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

Pirmiau /Apkainuoti Siūtai

M H

Mūsų Vaikų Departmente ant visų 
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 

nuolaidų 80 nuošimčių.

Vasarines Sportiškos Kelnės vertes $2.50 
Specialiai apkaipuotos taip žemai, kaip $1.65 

Dabar laikas užpildytį Jūsų vasarinius reikalingumus, 
ypatingai šiomis žemomis kainomis.

HENRY NARINS & SONS 
670 GRAND ST. Kampas Manhattan A ve. 
Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889
Galite naudotis mūsų 10 Išmokėjimo 6anu, jei jūs to pageidauja!

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

bus rei
są ūks is

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

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

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

sie
ką d

savus 
kas-

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MEŠLAŽARNfiS 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-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

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

priežasties slogos—šalčio 
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Respublikos 
pat tvirtumu, 

pačių 
suprasti,

to aiškiai suprasti. Taip 
negalima nepripažinti’

Sovietų Sąjunga nėra tai, 
ji buvo prieš 5 ar 10 me-

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

tarpe Graliam ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. 6 *Tel.: Stagg 2-2173

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

ATSINEŠKITE ŠI SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

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

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

* alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

kad 
pasibaigus turi būt 

ir vieta nustatyta 
kolektyvėms dery-

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

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

Aplankykite mūsų 
religiniu daiktų departments, specialia 

išpardavimas eina dabar. 
VELTU/ Popiežiaus Pijaus XII medalis

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

QQW M WOR SUZ^OOTUVfiM
BOHir w ' ‘-ii? W III VEDYBOM

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai

Laikrodėliai

Stalui šaukštai, peiliai
sieniniai laikrodžiai

II 12 1
n

MOLOTOVO KALBA, SAKYTA AUKŠČIAUSIO 
SOVIETO SUVAŽIAVIME

CAI SV®

$

traukos, be miego ir mažai 
valgę. Gi tokių dienų nemažai 
buvo.

Lai būna pavyzdys ir tiems 
draugams darbininkams, kurie 
nepriklauso unijai, lygiai ir 
AFL nariams, kad CIO yra 
tikras skydas • darbininkams 
kovos lauke, per kurį kompa
nijų ješmas negali perverti 
darbininką bei paklupdyti po 
savo kojomis, kaip lengvai bū
na daroma su AFL.

pertoliausia. Visi chorai bendrai dai 
nuos šias dainas: 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-J.43)

Mateusas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

bes. Visa tai pilnutinai liečia 
Chiniją ir jos kovas dėl savo 
tautinės nepriklausom y b ė s . 
Praktinėje srityje mes toliau 
laikysimės šios politikos. Ji 
derinasi su uždaviniais, ku
rie mums kyla Europoje, bū
tent, su vieningo taikingų 
valstybių fronto įsteigimu 
prieš naują agresijos pasireiš
kimą, v

Sovietų Sąjunga dabar jau 
nėra tai, kas ji buvo, pav., 
1921 metais, kada ji stojo j 
taikingą ir kūrybinį darbą. 
Tai reikia priminti, kadangi 
ligi šiolei kai kurios valsty
bės, net ir mūsų kaimynai, ne
gali 
pat 
kad 
kas
tų, nes Sovietų Sąjungos pajė
gos išaugo. Užsienių politiko
je Sovietui Sąjunga turi ap-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

jos iš japonų Manchuko ka
riuomenės pusės. Dabar dera 
priminti tai ir Mongolų Liau
dies Respublikos sienų atžvil
giu. Pagal savitarpio paramos 
pakto, pasirašyto tarp Sovie
tų Sąjungos ir Mongolų Liau
dies Respublikos, mes laikome 
savo pareiga suteikti pastara
jai reikalingą paramą jos sie
noms ginti. Mes labai rimtai 
žiūrime į tokius dalukus, kaip 
savitarpio paramos paktas, 
pasirašytas Sovietų vyriausy
bės. Turiu įspėti, kad pagal 
sudarytą paktą ginsime Mon
golų Liaudies 
sienas tokiu 
kaip ir savo

/ nas. Laikas
kaltinimai, kuriuos Japonija 
meta Mongolų Liaudies Res
publikos vyriausybei, jog ji 
esanti agresorius Japonijos 
atžvilgiu, yra juokingi ir ne- i šviesti pasikeitimus, įvykusius

'tarptautinėje padėtyje ir So-
> vaidmenyje, 

kaip galingo taikos veiksnio. 
Nėra reikalo įrodinėti, kad 
Sovietų Sąjungos užsienių po
litika yra iš esmės taikinga ir 
nukreipta Prieš agresorių. 
Agresyvūs kraštai tai geriau 
žino už bet ką kitą. Kai ku
rios demokratinės valstybės 
pradeda suprasti šitą papras
tą tiesą, nors su žymiu pa
vėlavimu- ir dideliais abejoji
mais. Ir vis dėlto vienintelia
me taikingų valstybių fronte, 
kuris sėkmingai priešintųsi 
agresijai, Sovietų Sąjunga ga
li užimti tik pirmaeilę vietą.

Metai atgal ' “Bridgeport 
Post” vieno department© dar
bininkai sustreikavo. Jų buvo 
45, o kiti visi dirbo. Tie žmo- 
neliai iškovojo 10 ilgų mėne
sių ir pralaimėjo kovą ir dar
bo neteko. Taigi, kas gyvas, 
turėtų priklausyt CIO unijai 
ir tada kovot už savo geresnį 
būvį. Lai gyvuoja CIO! Lai 
gyvuoja pavyzdingi kovotojai 
po jos vėliava!

M. Arison.

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)

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

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 SM 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

protingi. Taip pat laikas su
prasti, kad kiekviena kantry-j vietų Sąjungos 
bė turi savo ribas. Dėl to ge- 
riau, kad japonų Manchuko 
kareiviai liautųsi, kol dar lai
kas, pakartotinai pažeidinėję 
Sovietų Sąjungos ir Mongolų 
Liaudies Respublikos sienas. 
Panašų įspėjimą esame davę 
ir per Japonijos ambasadorių 
Maskvoje.

Neturiu reikalo kalbėti apie 
mūsų nusistatymą Chinijos at
žvilgiu. Gerai žinote Stalino 
pareiškimą apie paramą toms 
valstybėms, kurios yra agresi
jos auka ir kurios kovoja dėl 
savo tėvynės nepriklausomy-

Truputis Žinių iš Abelno 
Judėjimo

Su gegužės 30 d. pradėjom 
vasaros sezoną organizuotų 
darbininkų grupė iš dviejų or
ganizacijų bendrai — Lietu
vių Komunistų Kuopartr ALD- 
LD kuopa turėjom pikniką. 
Kaipo pirmas parengimas šio 
sezono, galima sakyt, pavyko 
pusėtinai gerai. Nors diena 
pasitaikė labai patogi, bet 
pelno negalėjo būti labai di
delio, nes publika susidarė tik 
iš pačių darbininkų, kuriems 
nėra galimybių daug skirti dėl 
pikniko prie šiandieninių dar
bo aplinkybių. O iš kitos pu
sės, tai šį kartą mūsų taip 
vadinami pažangieji versliai 
nedalyvavo progresyvių dar
bininkų parengime.

—o—
Svečiai iš toliau atsilankė. 

Iš Coaldale buvo draugai Ėa- 
kickai, iš Frackville draugai 
Grabauskai. Lakickai laiko 
valgomų daiktų krautuvę, 
o Grabauskai duon
kepiai ir jie visuomet 
mūsų parengimuose dalyvau
ja. Garbė jiems už tai, kad 
nenutolsta nuo progresuojan
čių darbininkų.

Iš toliau svečiai: Drg. We- 
beriai iš Williamsport, Pa., d. 
J. Rušinskas (buvęs miners- 
villietis) iš New Yorko, she- 
nandoah’riečiai Motuzai ir 
Naravai ir keletas jų draugų, 
kurių pavardžių nesusižymė
jau. Buvo ir santelairiečių ke
letas. Taigi svečių šį sykį bu
vo mažai. Bet patys miners- 
villiečiai pikniką darė jaukiu. 
Gaspadorius ir jo pagelbinin- 
kai, taip pat ir gaspadinės, vi
si savo užduotį atliko pilnai 
gerai, už ką nuo publikos už
sitarnauja pagyrimo, taip pat 
ir nuo organizacijų, nes orga
nizacijoms atliko po kelioliką 
dolerių pelno, kurie bus sū- 
naudoti svarbiausiems darbi
ninkų reikalams.

J. Ramanauskas.

Didžiulis Darbininkų 
Laimėjimas

Apie 3 savaites tam atgal 
buvau parašęs “Laisvėje” 
trumpą straipsnelį apie Metro
politan Body Co. darbininkų 
išėjimą į streiką, šiuo laiku 
nepilnai dirbant, šioje dirmo- 
je randasi 130 darbininkų, be 
ofisų, reiškia, be tų, kurie dir
ba raštinėse. Darbininkai pri
klauso UAW unijai, kuri ri- 
šasi su CIO.

Ši darbininkų grupė susior
ganizavo į UAW apie du me
tai tam atgal ir buvo kontrak
te taip įrašyta: kontrakto at
naujinimas turėjo būt pada
rytas suėjus metams nuo pa
sirašymo sutarties. Tačiau 
kompanija atidėliojo tą svar
bų darbininkams punktą net 
per dešimt mėnesių, štai kas ir 
privertė tą pavyzdingai orga
nizuotą darbininkų grupę eit 
streikan 
reikalus, 
dieniniu

dirbti nuo štukų, kąina turi 
būt nustatyta su unijos komi
teto priežiūra.

6. Unijos komiteto nariai tu
ri viršiausį “seniority” ant vi
sų, neatsižvelgiant, kiek ilgai 
jie dirba šioj kompanijoj.

7. Nuo pasirašymo šio kon
trakto, abi pusės turi pranešt 
viena kitai į 30 dienų, 
metams 
valanda 
naujoms 
boms.

8. Darbo neesant, ir jei vir
šininkas nepasako, kad “ryt 
neateik,” turi būt užmokėta 
už dvi pilnas valandas atva
žiavusiam darbininkui darban. 
Darbininkui, paleistam dėl 
darbo stokos, kuomet pašau
kiamas atgal, turi būt praneš
ta 24 vai. pirm, 
pradėt dirbti.

Aš manau, ne 
pažymėt ypatas,
streiką ir derybas darė: CIO 
reprezentatorius Mr. Saren- 
son, vyriausias darbuotojas, 
Jimmie Nace, Terry Bally, 
Ralph Caco, Mike Patane, 
Sam Grand. Prielankiai unijai 
pasidarbavo ir Mr. Morgan 
Moony, iš valstijos Darbo De
partment©. Mr. M. A. Moony 
prisižadėjo ir ateity mielu no
ru pasidarbuot, jeigu 
kalas ir darbininkai 
pas jį.

Sarensonas yra
žmogus, tačiau turi neišsemia
mą energiją ir puikią iškalbą. 
Tik per jo pastangas du me
tai atgal šioje firmoje įsistei
gė unija, su kurios pagalba 
šiandie darbininkai džiaugia
si gražiais palengvinimais dar
be.

Draugai darbininkai, kom
paniją priverst prie šitų visų 
punktų netaip jau lengva bu
vo. Sarensonas ir visas šio 505 
Lokalo Komitetas derybose su 
kompanijos atstovais išdisku- 
suodavo net po 24 vai. be per-

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Mine

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Romai. —Generolas Fran
co rengiasi atvažiuoti į sve
čius pas Mussolinį.

PRANEŠIMAI Iš KITUR 
ATYDAI CONNECTICUT 
VALSTIJOS LMS CHORŲ
Visi Meno Sąjungos chorai įsi- 

temykite, kad Dainų Diena jau ne-

Office Phone 
EVergreon 8-1090

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tol. Virginia 7-4499

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week /
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

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

nuo $1.00
.... 6.50
2.00

i į

237

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

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

Telefonas EVergreen 7-0986.

Telefonas: Humboldt 2-7964DR. J. J. KAŠKIAUC1US
tą

4 wgXtv fiurgSL

Uk , Vincas J. Daunora
——-------------------- - A P T ) E KO Rl US

V

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y ♦ ..

ir kovot • už 
kurie rišasi su 
jų gyvenimu.
Streiko Eiga

Dirbtuvę pikietavo po
pikietninkų ir du kapitonai. 
Pikieto linija buvo nepertrau
kiama per 11.valandų kasdie
ną. Kiekvienas išbūdavo ant 
pikieto po 2 ir pusę vai. ir taip 
kiekvienas darbininkas atlik
davo savo užduotį.
Kamę Rezultatas Šio Streiko?

Strėikas laimėtas 100 nuo
šimčiu. Reiškia, laimėjo 
ko darbininkai reikalavo:

1. Algos minimumas 
per vai.

2. Naujas darbininkas |į
ją turi įstot bėgyje 30 dienų 
nuo gavimo darbo šioje dirb
tuvėje. Jei ne, kompanija turi 
jį atleist iš darbo.

3. Taip vadinam “seniority” 
teisė, reiškia, kuris seniaus 
dirba, paskiau turi būti paleis
tas iš darbo darbui sumažėjus 
ir pirmiau pašauktas darban.

4. Vinslaikis skaitosi nuo 8 
valandų dienos. Kas viršaus; 
turi būt mokama laikas ir pu
sė. 40 Yal. savaitė. Šventadie
niais dvigubai turi būt moka
ma. ,

5. Naują darbą pradedant

Rūgšti ruginč, 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 Cakp» 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice • Cake, Stolleiu 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Roils*

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato | 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kaina*,

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

Berlin. — Nazių propa
gandos ministeris Goebbels 
pareiškė, kad sunki yra Vo- 
kietijos tarptautinė padėtis.

t.
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Iš Drg. K. Michelsono Parengimo

Šiandien Kalba Drg. Amteris

Ar Politinė Žmogžudystė?

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄJONAS AYMANAS

Valilionis ir Marcinkevičius
arti

Savininkai

Nazių Provokacijos
Areštavo Vagį Bažnyčioj

. Išduoda Pusės Mėty Pleitus

Istorinės Svarbos Darbas
M.-

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIU

‘L

i;CSUE’

su k a- 
kovo:

Važiuotės Biuras paskelbė,' 
kad jau pagamino pusei metų 
automobilių pleitus, kurie bus 
galima nauduoti nuo liepos 1 
dienos.

brooklynie- 
dar eilė žmo- 
vardus nespė-

RUSIŲ GftRIMŲ

dalyvavo ir 
grupė vadovystėj 

kuri taip pat 
pasižymėjimu

Majoras LaGuardia pasiža
dėjo tirt dėl ko atleistas iš 
darbo Labdarybės D-te James 
H. Baker, negras, išdirbęs 
3 metus.

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. IA ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

S

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] j

Krautuvėj. 4
> Manhattan Liquor Store g

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK-RICHMOND 
, HILL, N. Y.

Atydal ALDLD 185 kp. Nariams
Trečiadienį, 21 d. birželio, 8 v. v., 

Ruzelio Svetainėj, Crescent ir 
lantic Avės., įvyks ALDLD 185 
susirinkimas. Kviečiame visus 
rius dalyvauti. — V. Paukštys.

/ (143-144)

Vieta mašinom pastatyti. Ši Įstaiga yra 
skersai gatvę nuo Mąrine budinko, 

arti Corona entrance Į ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Cbrona Ave.

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

Dr. Herman Mendlowitz |j 
88 Metai Praktiko*

522 Bedford Avenue !
arti Taylor St., Brooklyn, N. V 

Tel. Evergreen 7-1312

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y 
' (Kampas Roebling St.) /
Tel. KVergroen 7-1615 License No. L. 886

Šeštas puslapis LAISVĖ Antradienis, Birž. 20, 1939 ?
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NewYorko^M^yZinios
Kas Bus Šią Savaitę 
Pasaulinėj Parodoj

Iš Dr. Martino Liuterio

se- 
ry- 
de-

Kiekvieną dieną Pasaulinėj 
Parodoj yra kas nors nepa
prasto, arba tam tikros tau
tos, industrijos, mokslo šakos 
specialė paroda. Čia mes visos 
savaitės programą neminėsi
me, tą skaitytojai ras kasdie
ninėj anglų spaudoj.

Iš žymesnių dalykų bus 
kami: ketvirtadienį, 11:30 
tp, bus radio paveikslų 
monstracija. Tą pat dieną
vai. po pietų, demonstracija 
rakandų.

Penktadienį, 12 vai. dieną, 
plieno industrijos dirbinių de
monstracija ir tą pat dieną, 4 
vai. po pietų — Amerikos mo
terų diena, o 7 vai. jų pietai 
Francijos Pavilione.

Šeštadienį, kaip 2:30 vai. 
po pietų, prie Court of Peace, 
bus suomių diena, kur švedai 
ir suomiai choriečiai dainuos 
tautiškas dainas.

Jonas Aymanas
Jonas Aymanas, sūnus 

wbodhaveniečių Anastazijos ir 
Jono Aymanų, nesenai baigė 
Pratt Illustration Art mokslą

Pratt Institute. Jau turėjęs ir 
keletą pasiūlymų darbui toje 
srityje. Jisai mano dirbti ir sy
kiu mokintis toliau, kad galė
tų būti toj meno šakoj geru 
mokytoju. Pirmiau yra lankęs 
Cooper Union ir Miesto Kole
giją.

Joną, veikiausia, jūs prisime
nate iš veikalo “Praeities še
šėliai” ir kitų pasirodymų lie
tuvių scenoje su Lietuvių Liau
dies Teatro aktoriais, vadovy
bėje artisto Jono Valenčio.

Policija suareštavo švento 
Tamošiaus bažnyčioj, 4th 
Avė., Brooklyne, tūlą Ciucci 
Oreste, S3 metų amžiaus, kai
po vagį pinigų iš dėžučių, į 
kurias buvo metamos aukos 
biedniems. Policijos stotyj 
Oreste prisipažino, kad jis 
dar penkias bažnyčias apvo
gęs, vis kraustė biednų aukas.

WPA Armija Prieš Uodus
—

| Virš 1,200 WPA darbininkų 
'dirba prie Kissena Parko ir 
Rosedale apsąusindami balas 
ir liunynus, kur veisėsi uodai. 
Darbininkai prakasa kanalus 
ir deda Vandens nutraukimo

šeštadienį, pastangomis drg. 
Žilinsko, Kreivėno ir kelių ki
tų asmenų buvo surengta va
karienė pagerbimui Kęstučio 
Michelsono apvaikščiojimui 
užbaigos miesto kolegijos ir 
stojimo į Columbia Universi- 

200, 
būrys, 
į sve-

j tetą. Svečių buvo apie 
tai pusėtinas gražus 
Baigiant vakarieniauti 
tainę atėjo draugas Kęstutis 
su savo tėvais ir buvo karštai 
publikos pasitikti delnų ploji
mu.

Po to, daktaras A. Petriką 
paaiškino susirinkimo tikslą 
ir perstatė vakaro pirmininką 
Joną Ormaną. Vakaro progra
ma susidėjo iš prakalbų, kal
bėjo net apie 20 žmonių Vy
tautas Zablackas, Walteris 
Kubilius, advokatas Stefonas 
Briedis, J. Siurba, Stilsonas, 
kriaučių kontraktorius Atko- 
čaitis, jaunasis Ant. Linkus, 
kriaučių kontraktorius Augū- 
nas, Ant. Bimba, auto parda
vinėtojas Milleris, Radziavi-

Antradienį, birželio 20 die
ną, 9:30 vai. vakare, per 
WINS radio stotį, kalbės drau
gas Israel Amter, Komunistų 
Partijos veikėjas. Visi prašomi 
atsisukti radio ir pasiklausyti.

Praeitą savaitę New Jersey 
atrasta nukankintas, iškeptas 
armėnas Haigazoon Kasari- 
jan, 73 metų amžiaus. Tyrinė
tojai mano, kad tai bus fašis
tinių gaivalų darbas. Gruodžio 
24 dieną, 1933 metais, armė
nų baltagvardiečių organizaci
jos (Tashang) nariai papjo
vė archivyskupą armėną Leo
ną Tourianą, kuris buvo są
žiniškas žmogus. Jį papjovė 
prie altoriaus. Vėliau teismas 
apkaltino devynis narius iš 
Tashang organizacijos. Kasa- 
riįano žentas Movesian buvo 
prieš žmogžudžių šaiką liudi
ninku. Todėl ir yra manoma, 
kad kokios nors baltagvardie
čių šaikos nariai ir nužudė šį 
senelį.

Bronx miesto dalyje naziai 
jau kelintu kartu provokuoja 
riaušias. Ne vienas buvo atsith 
kimas, kad jie darė užpuoli
mus ant komunistų susirinki
mų po atviru dangum. Pra
eitos savaitės pabaigoje jie 
susirikiavę ir atmaršavę prie 
l^omunistų Partijos Pirmo A. 
D. buveinės, nirėjo vidun (įsi
veržti.

čius iš Bridgeport, Conn., Kę
stučio giminaitis, Roy Mizara, 
Žilinskas, L. Hollanderis — 
ACWU unijos veikėjas ir New 
Yorko miesto tarybos narys, 
Michelsonas — tėvas baigusio 
mokslą sūnaus ir ant galo pat
sai Kęstutis Michelsonas.

Apie prakalbas nerašysiu, 
visi kalbėtojai gėrėjosi Kęstu
čio padarytu progresu jo mok
sle, o veikla darbininkų judė
jime ir linkėjo jam pasisekimo 
mokytis advokatūros mųkslo.

Patsai Kęstutis pareiškė, 
kad jis myli darb. judėjimą, 
nes yra darbininkų sūnus, my
li savo tautos žmones, kalbą, 
jų pažangias tradicijas ir pa
sižadėjo nuolatos būti su dar
bo žmonėmis. Jis taipgi ačia- 
vo patarnautojams, kurie bu
vo iš Aido Choro jaunimo ir 
gaspadinėms dd. Višniauskie- 
nei, Kalakauskienei, Bernotie
nei, šolomskienoi ir drg. Krei
vėnui, kurios tokiams šiltame 
ore tiek daug darbo atliko.

Buvo ir raštiškų pasveikini
mų. Leonas Pruseika, “Vil
nies” redaktorius iš Chicagos, 
su eile profesionalų, Dr. Šim
kum, Montvidu ir kitais, svei
kino Kęstutį ir prisiuntė $40 
čekį. Sveikino advokatas Ba- 
gočius, Grigaitis, 
čiai Jakščiai ir 
nių, kurių visų 
jau užsirašyti.

Programoj 
Aidbalsių
B. šalinaitės, 
šiuo laiku su 
baigė muzikos mokyklą. Aid- 
balsiai sklandžiai sudainavo 
lietuvių ir anglų kalboje ke
turias daineles.

Po vakarienės svečiai šoko 
prie drg. Kazakevičio orkes- 
tros, o kiti taip smagiai laiką 
praleido. Parengimas pavyko 
gerai. Nuo savęs linkiu drau
gui Kęstučiui pasisekimo mok
sle ir būsiamoj jo darbuotėj.

“L.” Rep.

Petro Baltrėno Ristyniy 
Programa

Ristikas Petras Baltrėnas 
Į šiomis dd. risis, sekančiuo- 
j se miestuose : antradienį, bir
želio 20-tą, Ft. Hamiltone 
(Brooklyne); trečiadienį, bir
želio 21-mą, Hempstead, L. I., 
ir ketvirtadienį, birželio 22-rą, 
Columbia Parke, New Jersey.

Kitose laidose bus plačiau 
aprašyta apie jo ristynių pro
gramą.

Draugystės Pikniko

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

s s

S

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Pereitą sekmadienį Hoffma- 
no Parke, Brooklyne, įvyko 
Dr. Martino Liuterio Draugys
tės piknikas. Kadangi oras bu
vo gražus, tai ir žmonių susi
rinko nemažai. Susirinkę link
sminosi iki vėlumos nakties.

ši liuteriečių draugystė — 
pažangi draugystė. Remia vi
sokius svarbesnius visuomeni
nius darbus ir (įstaigas. Todėl 
liuteriečiai yra pažangiųjų 
žmonių mylimi ir remiami.

Nėra abejonės, kad šis pik
nikas paliks draugystei pelno 
ir tuo ji dar labiau ekonomu 
niai sustiprės.

Kalbėjausi su daugeliu pik
niko dalyvių ir visi sakė, kad 
dabar jie laukia
metinio pikniko, kuris 
liepos 2i‘ d. Klasčiaus 
Kaip visuomet, taip ir 
liuteriečiai atsilankys 
mis.

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST' LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys 
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

I? s 
i
s
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“Laisvės” 
įvyks 

Parke, 
šiemet 
grupė-

Rep

REIKALAVIMAI
Reikalinga t vyras ai' mergina 

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

(142-143)

PAJIEŠKOJIMAI
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 gatves, 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, J^ur aš galėčiau susisiekt su 
juo, tai malonėkite man pranešti už 
ką aš būsiu labai dėkinga. Mano an
trašas yra: Eva Martino, 367 — 3rd 
Avenue, New York City (140-145)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

JONAS
Marion St.,

grupių ir pavienių
Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 

į n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
kamp. Broadway512

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

....
Telephone: EVergreen 8-97*70

J. GARŠVAI 
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.

Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

AND
°auor^

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkele 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.

tfu tfu tfu tfu uu tfu wu tfu tfu tfu tfu tfu tfu vu tfu tfu tfu vu wu tfu tfu tfu tfu vu

SKELBKITES “LAISVĖJE

(J VIENATINIS LIETUVIŠKAS 
l'hr/i

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

/ Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

At- 
kp. 
na-

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

D,abar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(šaldytuvai Nužemintum Kainom)

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

langinė dėžė.

BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri 
jums patarnaus, suteiks visas in
formacijas jūsų patogumui. Jei jūs 
gyvenate per toli, tai mūsų repre- 
zentatotius atvažiuos pas jus SU 
automobiliu ir, atsiveš, jus Į mūsų 

showroom (parodos ĮcambarĮ).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
di džiaus j šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 J mėnesj. Pamąstyklt! 

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

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

WPA piešybos ir dailės dery
bininkai ruošia istorinį dalyką, 
kuris bus išstatytas Laivyno 
Rezervo name, Whitestone. 
Tai bus 575 ketvirtainiškų pė
dų dydžio sieninis tapytas pa
veikslas vaizduojąs 1812 metų 
Amerikos karo laivyną kovo
je su Anglija. Bus atvaizduo
ta karo laivai “Constitution”.
“Old Ironsides’’ ir kiti 

nuolėmis, jūreiviais, jų 
laiku.

Ann p

---------—------------

Iškrito nuo 3-čio Aukšto
Hi Laike gaisro ištikusio 969 

jlloughby Avė., Brooklyne, 
eturių metų mergaitė, Eliza

beth Van Brunt, iškrito pro 
langą nuo trečio aukšto. Mer
gaitė sulaužė kairę koją ir 
praskėlė galvos kaulą. Bet 
Beth Moses ligoninėj daktarai 
sako, kad ji pasveiks.

Brooklyno ligoninėj, 
Bender, 25 metų moteris, pa 
gimdė mergaitę, kuri sveria 
tik 21 uniciją, tai mažiau, 
kaip pusantrb svaro. Mergaitė 
sveika.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y




