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KRISLAI
Su Mielu Noru.
Plėšimo Ribos.
Savi Marškiniai.
Paremkime Juos.
Gerai Padarys.

- Rašo A. B.
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Vienos apylinkės katali
kiškos organizacijos pri
siuntė “Laisvei” pranešimą 
apie savo parengimą ir tokį 
prašymą:

“Jei nebūtų ‘trepna,’ pra
šytumėme, kad šį praneši
mą įdėtumėt į ‘Laisvę.’ Iš 
kalno tariame ačiū.”

Žinoma, kad pranešimas 
“Laisvėn” bus įdėtas, ir su 
mielu noru. * * *

“Laisvė” yra lietuvių 
liaudies laikraštis ir trokš
ta jai visai tarnauti. Ji de
da pranešimus parengimų 
ne tik komunistinės sro
vės, bet ir kitų srovių or
ganizacijų, kurios prie jos 
tuo reikalu kreipiasi.

Dar daugiau, “Laisvė” 
drąsina bendrus visų srovių 
parengimus.

Mes ne tik kviečiame ka
talikų srovės žmones lan
kyti komunistinės srovės 
organizacijų p a r e n gimus, 
bet taipgi raginame šių or
ganizacijų narius lankyti, 
kam ir kur tik galima, ka
talikų srovės organizacijų 
parengimus. * * *

Kur metai keli atgal vis
kas išdegė, šiemet, sakoma, 
bus geras derlius. Laukai 
vėl žaliuoja, gamta vėl 
duosni.

Prie gamtos šios meilės 
sugrąžinimo prisidėjo ir 
patsai žmogus. Paskuti
niais keliais metais, val
džios pagelba, tose valstijo
se ir tuose laukuose buvo 
pasodinta milionai jaunų 
medelių. Vėjas nebegali 
taip negailestingai plakti 
tuos laukus.

Žmogus savo godumu 
tuos derlingus laukus buvo 
sunaikinęs. Tas pats žmo
gus, proto ir mokslo pagal- 

' ba, juos vėl apipuošia ja
vais 'ir vaisiais.

♦ * ♦

Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopos kasmet 
tūkstančius dolerių sukelia 
visokiems geriems tikslams. 
Bet labai retai jos pagalvo
ja apie savo organizacijos 
finansavimo problemą. O 
problema yra. Šiemet Cen
trui bus sunku išsiversti— 
reguliariai išleisti “Šviesą” 
ir knygą.

Puikiai padarė Youngs- 
towno 90 kuopa, kai iš savo 1 
iždo paaukojo du doleriu 
Centro knygų leidimui. Lai 
paseka ją kitos kuopos. * * ♦

N e p a mirškime paremti 
Lietuvos Komunistų Parti
ją. Šiandien jos darbas ap- 
vienijimui lietuvių tautos 
yra nepavaduojamas..

Lietuvos draugai laukia 
a m e r i k i ečių medžiaginės 
paramos.

♦ * ♦

Vėl pranešama iš Kauno,

• ’X

kad Lietuvos Universiteto ■ rij°s prekybos ministeris 
Studentų Choras atvyks, Dmitri Bojilov. Pranešama,
Amerikon šį rudenį, čia jis 
ipadainuos Pasaulinėje Pa
rodoje ir dar aplankys su 
dainomis didžiąsias lietu
vių kolonijas.

Geriausio jam pasiseki
mo. Tik bus negerai, jeigu 
ir šį chorą, kaip Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienos
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Kongreso Atstovų Rū 
mas Pučia į Pelnagro* 

bių Sukčių Dūdų
a

Washington. — Jungti
nių Valstijų kongreso at
stovų rūmas 358 balsais 
prieš vieną nutarė panai
kint taksus valdžiai, kurie 
buvo imami nuo bilionų do
lerių bergždžiai laikomų ne
paskirstytų pelnų, kuriuos 
trustai ir didieji kapitalis
tai laikė neva “atsargai” 
arba neva “biznio praplati
nimui.” Šį tarimą naudai 
pelnagrobių, sukančių tak
sus nuo valdžios, pervarė 
dešinieji demokratai, susi
bardami su republikonais.

Atstovų rūmas nuspren
dė uždėt 18 procentų taksų 
lygiai visom kompanijom, 
kurios gauna metinių įplau
kų virš $25,000. Tai didelė 
nuolaida stambiesiems ka
pitalistam ir apsunkinimas 
vidutinių biznierių.

Kongreso atstovų rūmas, 
tačiaus, paliko galioje tri- 
centines štampas laiškams 
ir įvairius kitus netiesiogi
nius taksus, kuriuos, turi 
mokėt paprasti piliečiai.

Atstovų rūmas taip pat 
pripažino “teisę”, kad ir fi
nansiniai šlubom kompani
jom mekleriauti abejotinais 
Šerais, leisti daugiau, bet 
ne mažiau šėrų, nežiūrint, 
ar jie užtikrinti ar ne, ir 
atmušt nuo privalomų 
džiai taksų nuostolius, 
kius kompanijos turės 
dvejus metus.

val- 
ko- 
per

Fordas Sako, 3 Žuvę Sub- 
marinai Tyčia Pagadinti, 

Bet Teisina Nazius
Detroit, Mich. — Auto

mobilių fabrikantas Henry 
Fordas savo farmoj-stovyk- 
loj kalbėjo keliem desėtkam 
vaikų ir gynė Vokietiją; 
sakė, kad, girdi, tai “ne vo
kiečiai” kelią karo pavojų.

Jis tvirtino, jog kas nors 
į tyčia pagadino tris pasku
tiniu laiku žuvusius subma- 
rinus, Amerikos, Anglijos ir 
Francijos; todėl jie ir nu
grimzdo. Bet Fordas nepri
siminė, jog nazių šnipai yra 
didžiausi sabotažninkai-ga- 
dintojai demokratinių šalių 
orlaivių, karo laivų ir kitų 
apsigynimo pabūklų.

Bulgarijos Prekybos Su
tartis su Vokietija

Berlin. — Atvyko Bulga- 

kad naziai su juom jau bai
gia išdirbt prekyboj sutar
tį tarp Vokietijos ir Bulga
rijos.

Komitetą, pasigrobs viena 
srovė ir naudos savo siau
riems sroviniams reika
lams.

Nužudyti Du Žymūs Angli
jos Oficieriai

London. — Policija sako, 
kad jau suimtas asmuo, ku
ris kaltinamas, kad nužu
dęs leitenantą lakūną N. 
Comperį, garsų Anglijos or
laivių inžinierių.

London. — Miške arti 
Hickingo rado nušautą ka
pitoną Fr. R. M. Johnsoną, 
komandierių laivo “Cale
don.” Tas laivas yra spe
cialiai ginkluotas prieš-or- 
laivinėmis kanuolėmis skint 
priešų lėktuvus virš jūrų.

PAŽANGŪS W1SC. DEMO
KRATAI UŽ ROOSEVELTĄ 

1940 m. RINKIMUOSE
Milwaukee, Wisconsin. — 

Paskutiniu laiku susiorga
nizavo Naujosios Dalybos 
sparnas demokratų parti
joj. Kelios dienos atgal įvy
ko didelis bankietas tų nau- 
jadalybiečių. Dalyvavo 
1,200 žmonių iš visų valsti
jos vietų, ir visi užgyrė 
R o o s e v e 1 to kandidatūrą 
1940 m. rinkimam, trečiai 
prezidento tarnybai.

Bankiete kalbėjo ir Jung
tinių Valstijų žemdirbystės 
ministeris Harry A. Wal
lace; ragino visus pažan
gius piliečius susitelkti ir 
tuose rinkimuose remti 
Naujosios Dalybos kandida
tus.

' Naujosios Dalybos demo
kratų pirmininkas Gu^tav 
Keller pareiškė: “Mes turi
me šioj valstijoj ištraukt 
demokratų vadovybę iš at
žagareivių rankų, kurie 
taip žemai nupuldė šią par
tiją Wisconsine.” *

JAPONAI TIENTSINE
BJAURIAI IšNIERINO
ANGLUS

Tientsin, Chinija, birž. 
20. — Japonų kareiviai nuo
gai nurengė penkis anglus 
jaunuolius, mėginusius iš
eit iš Anglų koncesijos,: ku
rią j a p o n a i b ! okaduoja. 
Nuogus anglus japonaf’ba- 
dė lazdomis, kad1 padarot 
juoko chinam Japonijos pa
kalikam.

Japonai pavedė savo gi- kada prieš Anglų koncesiją 
zam chinam policininkam 
“egzaminuot” vieną anglę 
moterį. Jie gi taip nešvariai 
lytiškai tyčiojosis keikė ir 
pliovojo tą moterį, kad ji
nai įpuolė į isteriją ir apal
po.

Berlin, birž. 20. — Vokie
tija sutelks pusantro milio- 
no kareivių į rudens ma
nevrus. Tuom grąsins ypač 
Lenkijai.

Tn?.

30 MAINIERIŲ GYVI 
PALAIDOTI

St. Charles, Virginia. — 
Kada 30 majnierių buvo 
viršun keliami iš Kemme
rer angliakasyklos, įgriuvo 
uolos į keltuvo skylę ir da
linai sukriušino keltuvą.

Šiuos žodžius berašant, 
dar nėra" žinios, kiek mai- 
nierių sužeista ar užmušta 
keltuve. Kiti mainięriai did
vyriškai darbuojasi išimt 
juos iš po. griuvėsių.

Naziai Rengiasi “be 
Trūkimo” Prijungt 

Danzigą Vokietijai

Vokietijai, 
kurias ten 
propagalh- 
Goebbels, 
.paskelbė,

Berlin. — Praeitą savai
tę vokiečiai Danzige darė 
demonstracijas už prijun
gimą Danzigo 
Po dviejų kalbų, 
pasakė Hitlerio 
dos ministeris 
Danzigo naziai 
kad “jau prasideda Danzi
go privienijimas prie Vo
kietijos.” Tai buvo vadina
ma “kultūros savaitė” Dan
zige.

Dabartinės savaitės gale 
naziai Danzige pakartos sa
vo karinės “kultūros” de
monstracijas už Danzigo 
prijungimą prie Vokietijos. 
Į šias demonstracijas at
vyks Vokietijos karo laivy
no atstovai - oficieriai ir 
orkestras nazių karinio lai
vyno. Pats Danzigo senato, 
prezidentas Art. G reiser 
yra leitenantas Vokietijos 
karo laivyne.

Pagal Vokietijos sutartį 
su Lenkija dėl Danzigo, jo
kia šalis negali atsiųsti sa
vo kariškių į Danzigą be 
Lenkijos sutikimo, ir Len
kija buvo pripažinta Danzi
go vadove kas liečia užsie
ninę jo politiką; bet naziai 
visai nepaiso tos sutarties.

Hitlerininkai džiaugiasi, 
kad Japonija blokaduoja 
Anglų koncesiją Tientsine, 
Chinijoj; ir naziai klausia: 
ką dabar Anglija gins, ar 
anglus Tientsino koncesi
joj, ar Danzigą nuo Vokie
tijos?

Bendrai pasakius, naziai 
tikisi laipsniškais žings
niais, “nejučiomis” prijungt 
Danzigą prie Vokietijos.

Japonai Krikdą Anglų Su
tartį su Sovietais

Berlin, birž. 19. — Naziai 
džiaugiasi, kad japonų blo-

Tientsine krikdanti Angli
jos derybas dėlei bendro 
apsigynimo sutarties su So»- 
vietais.

New York.— Policija j ie
ško Franko Blazeko, 29 me
tų, kurį kaltina kaip nužu
dytoj ą jo mylėtinęs Virgini
jos Benderaitės, 18 metų. 
Jis ją nužudęs todėl, kad 
jinai įsimylėjus kitą vaiki
ną. -

JAPONAI ŽIAURIAI NU
KANKINO 7 CHINUS

Tientsin, Chin i j a. — Ja
ponai sučiupo septynis chi- 
nus, kurie slaptai nešė par
duot maisto į Anglų konce
siją. Japonai užmovė tuš
čias blekines nuo kerosino 
ant galvų tiem chinam ir 
suklupdė juos. Tuo tarpu 
saulė baisiai kepino, ir chi
nai po kiek laiko pargriuvo 
negyvi nuo troškulio ir 
smagenų sukepimo.

Anglija Tebelaiko Nu
leidus Rankas prieš - 
Japonus Tientsine

London. — Anglijos už
sieninis ministeris lordas 
Halifax pasišaukė Japoni
jos ambasadorių Shigemit- 
su ir užklausė, ar Japonija 
norėtų tartis Tientsine “ant 
vietos,” kokiomis sąlygomis 
jinai sutiktų nuimt bloka
dą nuo Anglų koncesijos- 
kolonijos tenai? o gal Ja
ponija nori, kad Anglija 
pripažintų Japonijai išim
tiną viešpatavimą ne tik 
Tientsine, bet visoj šiauri
nėj Chinijoj?

Nėra žinios, kokį atsaky
mą davė Japonijos ambasa
dorius.

Anglijos ministeris pir
mininkas seime išreiškė vil
tį, kad gal Japonija “nepla- 
tiųs” kivirčų su Anglija ir 
sutiks spręst Tientsino gin
čą kaip “vietinį” dalyką.

Seimo atstovai matė/ kad 
valdžia dar nežada daryt 
jokių 'veiksmų prieš japo
nus, adant verst juos nuimt 
blokadą nuo Anglų koncesi
jos Tientsine. Daugelis at
stovų už tai smerkė valdžią.

Darbietife atstovas Ar
thur Henderson užklausė, 
ar Anglijos valdžia vis nori, 
kad būtų sudaryta komisi
ja, kuri spręstų, ar Angli
ja turi atiduot japonam ke
turis jų kaltinamus chinus, 
iš Anglų koncesijos Tientsi
ne. Ministeris pirmininkas 
atsakė, taip.

Anglija siūlo sudaryt to
kią komisiją iš trijų asme
nų: vienas būtų ąnglas, ki
tas japonas, o trečias bepų- 
siškas žmogus. 

I •

Japonai sako, kad tie ke
turi chinai nužudę čhiną 
muitinės viršininką, tarna
vusį Japonijai. • ’

Sukilo 3,000 Ching Paim
tų į .Japonų Armiją .

Chungking, Chinija; — 
Nesenai paimti 3,000 chinų 
į japonų armiją ties Lihtsi- 
nu sukilo prieš japonus, 
pabėgo kiek toliau su gink
lais; užkirto kelią japo
nams, siunčiamiems į karo 
frontą prieš. Chiiiiją, ir iš
kėlė įnirtusiai smarkų mū
šį prieš japonus.

Japonai Jau 2 Kartu 
Susikirto su Ang

lais Tientsine
Chinai Nukovė 5,000 Ja
ponų Shansi Provincijoj

Shansi provincijoj, Chi
nijoj, chinai per tris dienas 
įvairiose kautynėse užmušė 
5 tūkstančius japonų ir su
žeidė kelis kartus daugiau. 
Ypač daug žalos japonams 
padaro chinai partizanai, 
kurie be atlaidos atakuoja 
priešus.,

Istanbul, Turkija. — Bu
vęs Albanijos karalius Zog 
su karaliene plkuks į Fran
ci ją. Turkų valdžia daugiau 
jų nelaiko Turkijoj.

ITALIJA DARO ALBANIJA 
SAVO KARO STOVYKLA 

PRIEŠ GRAIKIJA
Roma. — Mussolinis pa

siuntė generolą maršalą P. 
Badoglio į nesenai užimtą 
Albaniją. Badoglio turi va- 
dovaut tiesimui kariškų 
vieškelių Jki Graikijos ir 
Jugoslavijos, sienų ir abel- 
nai priruošt Albaniją, kaip 
Italijos karo stovyklą prieš 
Graikiją ir Jugoslaviją.

Italija sutelkė bent 80,- 
000 savo kariuomenės į Al
baniją.

Tais kariniais prisirengi
mais Italijos fašistai sten
giasi atgrąsint Graikiją 
nuo veikimo išvien su An
glija, nors Anglų valdžia 
užtikrino Graikijai apgyni
mą nuo Italijos. Mussolinis 
tikisi,’ jog grumojant Grai
kijai iš Albanijos, Graikija 
būsianti priversta laikytis 
bepusiškai, nežiūrint An
glijos prižadų jai.

Amerika Akylai Tėmija 
Tientsino Įvykius

Washington. — Japonija 
stengiasi suardyt vienybę 
tarp Anglijos - Francijos ir 
Amerikos kas liečia Tient- 
siną, kur japonai blokaduo- 
ja Anglų ir Francūzų kon
cesijas. Bet Amerika palai
kys vienybę su Anglija ir 
Franci ja, pareiškė Ameri
kos valstybes ministeris 
Cordell Hull.—-Nes japonų 
vedama blokada Tientsine 
nurodo, kad jeigu jiem ten 
pavyktų, tai Japonija už
gultų Amerikonų, Anglų ir 
Francūzų koncesijas-koloni- 
jas kituose Chinijos mies
tuose.

Amerika akylai tėmija 
Tientsino įvykius abelnai, 
sakė ministeris Hull.

Jeruzalė. — Anglų val
džia išviję Vokietijos nazių 
laikraščių reporterį Ad. 
Vollhardtą iš Palestinos.

ORAS
Šį trečiadienį dalinai ap

siniaukę ir šilčiau.

♦

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

Tientsin, Chinija.—Įvyko 
du susikirtimai tarp japonų 
ir Anglijos jūrininkų. Japo
nai iš savo karinio laivo 
paleido šešis kanuolių šovi
nius į Anglų jūrininkus, ku
rie mėgino pralaužt japonų 
eiles, blokaduojančias An
glų koncesiją Tientsine.

Po to, kai septyni An
glijos trokai mėgino įvežt 
šviežių daržovių į japonų 
blokaduojamą Anglų konce
siją, japonai aptvėrų Anglų 
ir Francūzų koncesijas 
e 1 ektrizuotomis spygliuotų 
vielų tvoromis. Elektros 
srovė yra 220 voltų, gal būt 
ir smarkesnė.

Prasideda alkis tarp 150,- 
000 gyventojų koncesijose 
Anglų ir Francūzų Tiensi- 
ne.

Japonų armijos koman- 
dieriai pareiškė, kad jie vei-. 
kia prieš tas koncesijas 
taip, kaip karo fronte.

Atplaukė du Amerikos 
kariniaiį. laivai ir apsistojo 
prieplaukoje Chefoo, į pie
tus nuo Tientsino. Praneša* 
ma, kad Amerikos valdžia 
norėtų taikyt Japoniją su 
Anglija kas liečia Tientsi- 
ną.

Anglų vyriausybė ketina 
iškraustyt iš savo koncesi
jos vaikus ir moteris (jeigu 
leis japonai).

-g
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Beždžionės Pagrobė Negrų 
Kūdikį ir Augino Jį, 

Pietinėje Afrikoje
— Beždžionės, 
“babūnais,” 12

London.
vadinamos 
metų atgal pagrobė negrų 
kūdikį ir augino jį iki pas
kutinio laiko, Pįetinėje Af
rikoje. Tik neseniai polici
ninkai pamatė tą negrą 
jaunuolį tarp beždžionių, 
šovė, išblaškė beždžiones ir 
parvedė negruką į žmonių 
tarpą.

Kad taip iš tikro buvo, 
tatai liudija anglai profeso
riai Raymond Arthur Dart 
ir Reginald R. Gates.

Atimtas iš beždžionių, 
negrukas iš pradžios vaikš
čiojo ant “visų keturių” ir 
nemokėjo kalbėt. Paskui, 
pramokęs anglų ir piet- af
rikiečių kalbų, jis papasa-
kojo apie savo gyvenimų 
tarp beždžionių, gurios jį 
auklėjo. Beždžionės penėjo 
jį svirpliais, paukščių strau
sų kiaušiniais, laukinėmis 
grūšiomis, laukinių bičių 
medum ir įvairiomis žolė
mis. Jis gyveno tarp bež
džionių visai nuogas ir mie
gojo krūmuose. Dabar jam 
duota vardas Lucas.

*
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Kaip Bus?
Anglija yra toji šalis, kuri turi Chini- 

joj daugiausiai pinigų jnvestinusi. Iš vi
so'Anglija Chinijoj įdėjo arti pusantro 
biliono dolerių (tikriau: $1,410,000,000). 
Tai daugiau, negu Franci ja, daugiau ne
gu Jungtinės Valstijos, daugiau negu 
Japonija buvo investinusi prieš šį savo 
su Chinija karą.

Na, ir dabar Japonijos imperialistai 
pasimojo užkirsti Anglijai kelią. Užblo- 
kadavimas anglų koncesijos Tientsine ir 
gasirįžimas padaryti tą patį su kito
mis Anglijos koncesijomis, parodo, kad 
Japonija ne juokais ima Anglijos inte
resams už gerklės. Jei jai pavyks ap
sidirbti su Anglija, tą patį padarys vėr 
liati su Franci ja, Jungtinėm Valstijom ir 
kitais kraštais, kurie turi Chinijoj in- 
vestmentų. Gal būt išimtį padarys tiktai 
.tiems kraštams, kurie priklauso Tokio- 
Berlyno-Romos ašiai.

Japonijos imperialistai jau senai skel- 
.bė: “Azija turi būti tik azijatams.” Ki
tais žodžiais, Azija turinti būti Japoni
jos žinioj kontrolėj. O jei jau ne visa 
Azija, tai bent Chinija, su kuria jau 
senai Tokio ponai veda karą.

Nereikia nei aiškinti, kad mes visuo
met buvom priešingi, kad Chinijos liau
džiai viena ar kita kuri šalis grasintų, 
ją už nosies vadžiotų. Mes buvom prie
šingi Anglijai ir kitoms šalims kištis į 
Chinijos reikalus. Tačiau, šiuo metu, kai 

• Japonijos militaristai smaugia Chinijos 
liaudį, tai kiekvienas jiems pasipriešini
mas yra sveikintinas. ■ Tegu Japonijos 
ginkluotos jėgos greičiau iš ten pasi
traukia, tuomet, atsisteigusi, susitvar
kiusi Chinija galės lengvai su kitais 
kraštais suvesti sąskaitas. Štai kodėl ir 
šiuo klausimu mes griežtai stovime prieš 
Japonijos imperialistų žygius Tientsine. 
Mes norime, kad Anglijos vyriausybė, 
podraug su kitų kraštų vyriausybėm im
tųsi griežtų žygių prieš' Japonijos im
perialistus.

Kadaise Sovietų Sąjunga siūlė Angli
jai sudaryti stiprią sąjungą, kuria ei
nant fašistiniai agresoriai būtų valdomi 
ne tik Europoj, bet ir Azijoj.

Anglijos ponai tam nepritarė. Gal būt 
šis Japonijos imperialistų žygis paaks- 
tins Londoną geriau pagalvoti ir suda
ryti tokią anti-agresorišką jėgą, kurios 
bijotųsi ne tik Berlynas ir Roma, bet ir 
Tokio. Nors tai labai abejotina.

Ką Nutarė CIO Veikiančioji 
Taryba?

; CIO (Kongresas Industrinių Organi
zacijų). Veikiančioji Taryba pereitą sa
vaitę Washingtone baigė savo suvažia
vimą. Jis buvo svarbus ne tik tiems, ku
rie priklauso CIO, bet ir visai Amerikos 
pažangiajai visuomenei.

“The CIO News”, organizacijos orga
nas trumpai paduoda sekamus svarbes
nius nutarimus, kuriuos suvažiavimas 
padarė:

1. Imtis už organizacinio darbo; 
įtraukti daugiau darbininkų į CIO; or
ganizuoti haujas unijas, kur jų dar nė
ra tose pramonėse, kur darbininkai pa- 
laidį. Organizacinis' darbas ypačiai da
bar galima lengviu pravesti, kada mai-

. n ienai pasirašė naują sutartį su sam- 
dyto. jais ir kada Briggs Ko. darbininkai 
laimėjo streiką.

2. Pasmerkė USA kongresą dėl to, kad
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jis nieko naudingo nenutare Amerikos 
visuomenei; ypačiai dėl to, kad nepriė
mė Murray-Casey biliaus, reikalaujančio 
paskirti WPA darbams tiek pinigų, ku
riais per ateinančius .apskritus metus 
būtų galima išlaikyti darbe 3,000,000

3. Nutarė pradėti platesnį ir gyvesnį 
vajų už tai, kad USA kongresas priimtų 
įstatymą, sulyg kuriuo kiekvienas žmo
gus, sulaukęs 60 metų amžiaus, gautų 
per mėnesį $60, o vedusi pora—$90 per 
mėnesį.

4. Komisija, kuri buvo paskirta tartis 
su ADF dėl vienybės, raportavo, jog vie
nybės Amerikos Darbo Federacijos įva
dai nenori ir todėl ji šiuo metu įvykinti 
negalima. Dėlto turi būti sujungta jė
gos juo didesniam organizaciniam vei-x 
kimui, t. y., stiprinimui CIO.

5. Pasmerkta USA darbo departmen- 
to atstovai Tarptautiniam Darbo Ęiure 
(prie Tautų Sąjungos) dėl to, kad jie ne
paskyrė nei vieno CIO atstovo Ameri
kos delegacijon į paminėtos organizaci
jos suvažiavimą.

6. Pradėti kovą prieš ADF lyderius, 
skelbiančius boikotą tiems gaminiams, 
kurie yra gaminami CIO priklausančių 
darbininkų; taipgi daryti viską suvaldy
mui tų ADF viršininkų, kurie bando iš
šaukti — be jokio reikalo ir pamato—ne
va streikus ten, kur dirba CIO nariai. 
Tie streikai yra dirbtiniai ir jie tarnau
ja tiktai samdytojams.

7. Sušaukti CIO suvažiavimą spalių 
mėn. 10 d., 1939, San Francisco mieste.

Šitie tai yra svarbiausieji nutarimai, 
išplaukę iš to svarbaus CIO Veik/Tary
bos suvažiavimo Washingtone. Be abe
jo, kiekvienas CIO narys jais pasi
džiaugs; jais pasidžiaugs kiekvienas 
žmogus, kuriam rūpi laimingesnis visų 
Amerikos darbo žmonių gyvenimas.

Tvirtumų Sienos
Kada fašistų karo žygiai neduoda Eu

ropai ramumo, tai nei kiek neįstabu, 
kad kitos šalys skubiai . ginkluojasi. 
Francijos Valdonai numatė tuojau,’ kai 
tik pereitas Pasaulinis Karas baigėsi, 
kad kova su Vokietija dar nebaigta.

Jau 1925 metais Francijos valdžia pa
vedė inžinieriui Andre Maginot išbūda
vo ti prieš Vokietiją tokias tvirtumas, 
kokių pasaulis dar iki šiol nežinojo. Keli 

.šimtai tūkstančių žmonių dieną ir nak
tį kasė, dirbo, cementavo, jungė plieną. 
Ir nuo Šveicarijos iki Belgijos išilgai vi
są Vokietijos sieną, apie 200 mylių ilgio, 
išaugo neįveikiamos tvirtumos. Ten jau 
Franci j a įdėjo per du bilionus dolerių, 
o darbai dar nebaigti.

Iš paviršiaus tas tvirtumas nelengva 
net pastebėti, tik tęsiasi eilių eilės.'ce
mento ir plieno užtvarų prieš tankus; 
pastatytos sargybos. Bet už tat tvirtu
mos eina giliai po ’žeme. Vietomis jos 
turi net po kelis aukštus ir siekia iki 
300 pėdų gilumo. Inžinieriai viską sten
gėsi giliai paslėpti po žeme, po plienu, 
po cementu.

Paviršium yra tik plieno ir cemento 
atskiri išbūdavo j imai, tankų užtvarai, 
tankams spąstai, spygliai, išcementuoti 
pėstijai apkasai, spyglių tvoros. Bet už 
tat po žeme yra ištisas įrengimas, gelž- 
keliai, stotys, elektros gaminimo stotys, 
ligonines, amunicijos ir maisto sandėliai, 
kareivinės, orlaivių patalpos ir įvairiau- 
įsiais būdais paslėpti ginklai. Ten įrengta 
keltuvai ir prietaisai užlieti vandeniu tas 
dalis tvirtumų, į kurias priešas įsigautų. 
Reikalui esant įvairiausio dydžio kanuo- 
lės iškyla ant viršaus.

Tos pasienio tvirtumos tęsiasi bent 60 
mylių giKimo į Franciją. Jos jungiasi su 
tokiomis tvirtumomis, kaip Thionville, 
Metz, Nahcy, Verdun, Toul, Belford ir 
kitomis.

Dabar Fraricija ilgina sieną tvirtumų, 
budavodama naujas ties* Belgija, Švei
carija ir Italija. Vokietijos naziai dar 
1936 metais pradėjo budąvoti savo, tvir
tumas prieš Franciją ir jas baigė. Jas 
vadina “Siegfried’ Linija” ir sakp, kad 
jos yra nei kiek nesilpnesnės už Fran
cijos tvirtumas. /

Nereikia nei aiškinti, kad panašiai da
ro ir kitos šalys: leidžia milionus dole
rių ginklams, tvirtumoms, orlaiviams, 
amunicijai.

Jei demokratiniai kraštai nebūtų bu
vę kerštu persiėmę prieš Sovietu Sąj Un-

Vaikij Kankinimas Vaikelio Jėzaus Prie 
glaudo j e Kaune

Viena šuniuką že- 
prie-

Gegužes 13 d. Kauno apy
gardos teismas sprendė VI. 
PetniūnO, Jono Ženausko, Jo
no Lenkevičiaus ir Adomo 
Paulausko baudžiamąją bylą.

Savo laiku laikraščiuose 
jau buvo rašyta, kad Vilijam
polėje,’ Vaikelio Jėzaus Drau
gijos prieglaudoje buvo žiau
riai plakami ir kankinami 
mažamečiai vaikai. Taigi, už 
tų vaikų plakimą ir kankini
mą aukščiau minėti keturi vy
rai ir pasodinti į kaltinamųjų 
suolą.
z Kaltinamajame akte sako
ma, kad Saug. policijos val
dininko J. ženausko, gyvenan
čio Šalia Vaikelio Jėzaus prie
glaudos, iš jo buto dingę trys 
šuniukai.
nauškas rado pas', tos 
glaudes vaikus Jurgį Vaitavi
čių ir Praną Kavaliauską, ga
niusius tą dieną prieglaudos 
karves aštunto foi*to rajone. 
Nors Vaitavičius ženauskui 
paaiškino, kad šuniuką radę 
beklaidžiojantį ir sušalusį for
to rūsyje, bet ženauskas pa
aiškinimais netikėjo ir įtarė 
vaikus, kad juodu pagrobę ir 
antrus du šuniukus.

ženauskas paskaihbino prie
glaudos vedėjui J. Kaman
tauskui, kuris pažadėjo rei
kalą ištirti. Nesulaukdamas iš 
Kamantausko atsakymo, že
nauskas pats nuėjo pas Ka
mantauską.

Kamantauskas, nors ir ne
būdamas įtartų vaikų viršinin
ku (nes vaikai buvo laikomi 
prieglaudoje,, o ne amatų mo
kykloje, kurios vedėju Ka
mantauskas buvo), paliepė tos 
mokyklos mokytojui J. Len- 
kevičiui surasti ženausko šu
niukų vagystės kaltininkus.

Prie ženausko ir Lenkevi
čiaus prisidėjo prieglaudos 
ūkvedys Vladas Petniūnas, 
nes tie prieglaudos vaikai bu
vo jo priežiūroje. Taigi, jie 
visi trys ir pradėjo veikti: 
į Kamantausko namo prie
angį atsivedė J. Vaitavičių ir 
pareikalavo prisipažinti. Vai
tavičius neprisipažino.

Petniūnas už prisipažinimą 
v Vaitavičiui siūlė pinigų, o^ že
nauskas grasino elektros kėde 
ir kalėjimu, kol Vaitavičius, 
įgrąsintas, pasakė, kad šuniu
kus galėjęs paimti buvęs prie
glaudos auklėtinis, Turonis, 
dabar dirbąs /Kapulskio ke
pykloje. Tada ženauskas ir 
Lenkevičius Vaitavičium vedi
ni atvyko į Kapulskio kepy
klą, čia sauvališkai padarė 
kratą, bet šuniukų nerado, 
tik grįždami nusivedė ir Tu- 
ronį. Nusivedę į Kamantaus
ko butą pradėjo tardyti Turo- 
nį. Prie “tardytojų” prisidėjo 
ir amatų mokyklos šaltkalvys-

tes instruktorius Ad. Paulaus
kas.

Kadangi tardomi vaikai vis 
neprisipažino, tai Lenkevičius 
kelis sykius Vaitavičiui smogė 
į veidą. Petniūnas pasiūlė už 
neprisipažinimą mušti Vaita
vičių diržu, o ženauskas sako, 
diržas niekis — reik paimti 
rykštę, druskos ir šlapią sku
durą.

Petniūnas ženausko pasiū
lymui pritarė, surado rykštę, 
iš kurios padarė vytinį, Vaita- 
vičiaus kūną apnuogino, pa
guldė, kūną sušlapino, užpylė 
druskos, uždėjo skudurą ir 
pradėjo plakti.

Plakė Petniūnas, o ženaus
kas laikė. Lenkevičius, atei
damas iš kito kambario prie 
egzekutorių, plakėjus ragino 
nesigailėti Vaitavičiui rykščių.

Kad niekas negalėtų įeiti į 
tą kambarį, kuriame Vaitavi- 
čius buvo plakamas, egzeku
cijos metu Paulauskas laikė 
duris. Vaitavičių nuplakus to
kiai 'pat egzekucijai buvo at
vestas ir mažametis Pranas 
Kavaliauskas, bet tas iš eg
zekutorių nagų paspruko.

Bekankinant Vaitavičių, že
nauskas atsiminė, kad kadai
se iš jo kiemo dingus paklo
dė. Sako, kas pavogė paklo
dę?

Kankinamas Vaitavičius at
sako: “Tuf būt, Mažeika” 
(prieglaudos vaikas). Tuojau 
buvo iššauktas Mažeika, kuris 
apie / paklodės dingimą suži
nojo tik iš egzekutorių, o ka
dangi jis neprisipažino, tai 
tokiu pat būdu, kaip ir Vai
tavičius, buvo nuplaktas.

Nukankinę vaikus, egzeku
toriai jų nepaleido, bet Len
kevičius nuvedė juodu virtu
vėn, virėjai liepė pavalgydin
ti, o paskui leido gulti, tačiau 
tas pats Lenkevičius paliepė 
prieglaudos auklėtiniams J. 
Baniuliui, Al. Fidirkai, St. Žu
kui ir kt. nuplaktuosius vai
kus pakaitomis saugoti, kad 
vaikai iš prieglaudos nepa
bėgtų. Mat, norėta vaikus iš
gabenti prie Kleboniškių į 
prelato ūkį, ten. sugydyti, kad 
neliktų žymių ir negalėtų vai
kai kankinimus iškelti aikš
tėn. i

Tačiaus kitos dienos rytą, 
tarnaitės padedamas, nuplak
tasis Vaitavičius iš prieglau
dos pabėgo pas savo motiną 
ir nusikaltimas iškilo aikštėn.

Medicinos ekspertas gydy
tojas konstatavo vaikų sumu
šimo žymes, ir nors jų kūno 
sužalojimai yraTengvi, bet bū
das, kuriuo jie buvo mušami, 
mušamiesiems buvo itin kan
kinantis.

Tardomi ir teismo proceso 
metu klausinėjami liūdytojai.

uenos Aires, Argentinoj, pavėduoja žmonės, minėda- 
mi saVo 129 metus nepriklausomo gyvenimo.
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ir nukentėjusieji patvirtino 
bylos aplinkybes.

Prieglaudos tarnautoja B. 
Botušienė sako, kad ji sužino
jus, jog Vaitavičius ir Mažei
ka nuvesti į “direktoriaus 
gonkas,” mušti, bėgus jų gel
bėti, nes abu vaikai po neseniai 
jiems padarytų operacijų bu
vę silpni (Vaitavičiui daryta 
gerklės, o Mažeikai apendici
to operacijos), bet Paulauskas 
jos neprileidęs, tardamas:

—Moterims čia negalima,— 
o Petniūnas pridėjęs:

—Bobų čia nereikia!
Prieglaudos tarnautojos E. 

Sankauskienė ir J. Rudžiaus- 
kienė tas aplinkybes ir patvir
tina, o sargas Masys matęs, 
kai Petniūnas, išėjęs iš direk
toriaus kambario kieman, čia 
pasipjovęs rykštę ir nusinešęs 
į direktoriaus kambarį. Tuoj 
po to kambary pasigirdęs vai
kų kliksmas, o egzekutorių 
balsai: “Prisipažink!,” “Ty
lėk!” ir tt.

Vaitavičiaus globėjai Bir- 
manai tvirtina, kad antrą ar 
trečią dieną po vaikų sumu
šimo pas juos atėję Petniūnas 
su Lenkevičium ir prašę ne
kelti bylos, už tai Vaitavičie- 
nei žadėdami sumokėti 200- 
300 litų. Birmanams Lenke
vičius su ' Petniūnu ir prisipa
žinę vaikus mušę, o paklausti, 
kodėl taip darė, atsakę:

—Pasikarščiavom!, o drus
ką pilti liepęs ženauskas.

Visi teisiamieji neprisipaži
no kaltais.

Prokuroro padėjėjau Domei
ka sako, kad jeigu toks atsi
tikimas būtų buvęs viduram
žiais, tai dar suprantama bū
tų, bet kad tokie dalykai gali 
būti šiandien — nesupranta
ma ir dar tokiose įstaigose, 
kurioms patikimas jaunuome
nės auklėjimas... sunku 
apie tai ir kalbėti. Ir tai 
romą paties direktoriaus 
mantausko kambary.

Visi prieglaudos tarnautojai 
girdėjo kankinamų vaikų 
verksmus, o direktorius—nie
ko “nežino,” nieko “negirdė
jo.” Ir gaila, kad direktorius 
neatsisėdo į kaltinamųjų suo
lą, bet teks dar su juo tuo 
reikalu pasikalbėti.

Yra gyvulių globos draugi
jos, kovojama su gyvulių kan
kinimu, o čia žmonės, maža
mečiai vaikai!

Kam, kam, bet ženauskui 
nesą jokių pateisinamų aplin
kybių, sako prokuroras Do
meika. '

Ženauskas policijos ■ valdi- 
ninkaš, bet koks jis valdinin
kas! Juk paprastas policinin
kas žino, k-a d draudžiama ne 
tik* kankinti piliečius, bet ir 
smurto vartoti. Taigi, ženaus
ko pasiteisinimą, kad jis nie
ko nežinąs, egzekucijoj neda
lyvavęs, tik šiaip buvęs užė
jęs—naivus, neįtikimas, nes 
liudytojais ir bylos aplinky
bėmis nusikaltimas įrodytas.

Kadangi egzekuciją vykdė 
Petniūnas, kurstotnas ženaus
ko, tai prokuroras prašo teis
mą juodviem skirti ir dides
nes bausmes.

Lenkevičius su Paulausku 
egzekucijoj irgi dalyvavę, kal
ti ir baustini ir juodu.

Prokuroras palaiko kaltini
mą už kūno sužalojimą kan
kinančiu būdu.

Civilį jieškinį palaiko adv. 
L. Pūrčhieriė. Ji sako, kad ir 
tie, kurie vaikų neturi, šios 
bylos proceso metu pergyveno 
labai sunkų įspūdį. Sunku 
net patikėti, kad tokie reiš
kiniai pas mus-randa sau vie
tos. Tai košmaras! Maži vai
kai, našlaičiai, štai, tų ketu
rių poniį kaltinamųjų žiauria!

Trečiadienis, Birž. 21, 1939
■ U-I1- II II III——

kankinami, plakami, ir už 
ką? Vaitavičius sužalotas, jis 
visą laiką kaip ligonis, šoka 
iš lovos, susilpnėjus jo at
mintis. Ir jeigu ne jo moti
na, tai nė šios bylos nebūt# 

' buvę.
Ir adv. Purėnienė apgailes

tauja, kad kaltinamųjų suolan. 
nepasodintas dir. Kamantaus
kas.

l’ Adv. Purėnienė. prašo teis
mą teisiamuosius pripažinti 
kaltais, nes reikia nuraminti 
visuomenės sąžinę.

Prašo Vaitavičienei atiteis- 
ti civilį jieškinį.

Apygardos teismas, pirmi
ninkaujamas p. Valavičiaus, 
15 vai. paskelbė rezoliuciją: 
pripažintas tik lengvas kūno 
sužalojimas, už kurį Peniūnas 
su ženausku nubausti po tris 
mėnesius paprasto kalėjimo, o 
Lenkevičius su Paulausku iš
teisinti.

Civilinis jieškinys nesvars
tytas.

Pasaulinė Paroda Jūsų 
Namuose

esą 
da- 
Ka-

“Laisvė” jau renka raš
tus New Yorko miesto ir 
Pasaulinės Parodos Albu
mui. Tai bus naujas, puikus 
ir svarbus dalykas tas Al
bumas lietuviams namų 
knygynuose. Jis bus didelis, 
su daug gražių paveikslų ir 
kainuos tik 25c kopija. Ja
me bus daug naudingų in
formacinių raštų. Tai bus 
Pasaulinė Paroda jūsų na
muose. Jis bus kelrodis 
tiems, kurie lankys Parodą 
ir Parodos tikras vaizdas
rėms, kurie neturės progos 

Parodos pamatyti.
Literatūros platintojų 

prašome tuojau siųsti užsa
kymus. Kurie ims nemažiau 
25 knygas, gaus po 15c, o 
parduos po 25c. Kartū 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 ir aukštyn. 
Visas puslapis $50.00.

Knygos dydis 9x12 colių, 
spalvuotais viršeliais. Ji 
bus platinama visoje Ame
rikoje ir bus galima siųsti į 
Lietuvą. Biznieriai, kurie 
norite pasiskelbti toje gra
žioje knygoje, prašome tuo
jau prasiusti pasiskelbimui 
tekstą ir mes įdėsime jūsų 
biznio pasiskelbimą.

P. Buknys.

ROOSEVELT KANDIDA
TUOSIĄS TRĖčIAI 
PREZIDENTYSTEI

Grindi, Iowa, birž. 16 
Amerikos prekybos minis- 
teris Hopkins pranašavo, 
kad demokratų partija no
minuos Rooseveltą trečiai 
prezidentystei 1940 m. rin
kimuose.

Smūgis Mendelio Paveldė
jimo Teorijai

Maskva. — Žymiausi So
vietų mokslininkai reika
lauja, kad valdžia iššluotų 
iš mokyklų rankvedžius, 
tvirtinančius Mendelio teo
riją, būk vaikai negalį būt 
skirtingi, negu tėvas - mo
tina ar senoliai. Tie moks
lininkai atranda, kad Men
delio teorija yra tik žalin
ga pasaka.

gą; jei jię būtų bandę sudrausti fašis
tinius kraštus tuojau, kai jie pradėjo, 
grąsinti ginklu, tai šiuo metu to visko

nereikėtų ir žmonija gyventų laimin
giau, be to baisaus karo pavojaus ir be 
tų pasakiškų ginklavimuisi išlaidų!

Varšava. — pranešama, 
kad naziai rengiasi visiškai 
užgrobt Slovakiją, kuriai 
buvo pripažinę neva “savi
valdybę.
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Radpme ilsintis.
(Bus daugiau)

Žymusis aktorius Paul Muni su žmona. 
Nors jam tankiai tenka būti gal ir meiliau 
atrodančiose scenose su aktorėmis, meiliau
siu jo artimu • esanti jo muzikališka žmona. 
Liuosomis nuo scenos valandomis jiedu 
smagiai laiką leidžia prie piano, o su smui- 

• * ka, sakoma, jis būtų taip pasekmingas sce
noje, kaip yra judžiuose. Mokėjimas ko 
nors, mokėjimas gerai, pagelbsti palaikyt 

draugus ir šeimyną.

tą dieną dirbo po 
iš ryto turėjo bis- 
parodyti 
apylinkės

P-lė Alice Marble, Amerikos moterų teniso 
Čampionė, išvyko Europon dalyvaut rungtynė
se. ,

Ona’s Beauty Salon
The Very Latest 
in Hair Cutting

and Styling
Zotos Machineless 

Oil Permanent
Waves, and other 

Methods.
Specializing in all branches 

of Beauty Culture 
under supervision of

ONA WALLACE
117-09 Hillside Ave.

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

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

gero kon- 
autobusus, 
Yorko žy- 
mano su-

Kanadietės lietuvės diskusuoja sucentra- 
lizuot lietuvių moterų judėjimą prie LLŪ, 
taipgi įsteigt, Moterų Skyrių “Liaudies Bal
se.” Geri sumanymai. Darbą pradėjus susi
burs esamos spėkos ir naujų rasis.

Trečiadienis, Birž. 21, 1939

SENAS BLOGUMŲ DIEVAS
PEARL S. BUCK

(Pabaiga)
vienas, kuris buvo paėmęs duoną, 
valandėlei, žvelgė žemyn į sužeis- 

akimis, nei

Vertė VINCO DURT®

Visgi, 
susilaikė 
tą kareivį, gulintį uždaromis 
kiek nesijudinantį.

“Ar jis yra miręs?” susidomėjo jis. Tada, 
pirm senutei Vang ką nors atsakant, jis iš
sitraukė trumpą peilį iš po savo diržo. “Mi
ręs, ar ne, bet jis gaus su šituo vieną ar du 
smūgiu.”

Bet senutė Vang nustūmė jo ranką ša
lin. “Ne, to nebus,” senutė pasakė su dide
liu užtikrinimu. “Jei jis yra miręs, tada jis 
neužsimoka siųsti čyščiun supjausčius į ka- 
valkus. Aš esu gera buddistė.”

/

Vyras nusijuokė. “Oh, jis yra miręs,” tai 
pasakęs nusiskubino paskui savo draugus. 
Japonas, tai jis. Senutė Vang viena pasiliku
si su šia bejausme esybe žiūrėjo į jį. Jis bu
vo jaunučiu, ji tą galėjo matyti dabar, kada 
jo akys buvo uždarytos. Ji palietė riešelį, 
bet pulso nejautė. Tada pasilenkė, prie jo 
lūpų laikydama gabalėlį duonos, kuri tiksliai 
jam buvo palikusi, ji labai lengvai pratarė:

“Valgyk, duona!”
Bet atsakymo tam nebuvo. Suprantama, 

jis buvo miręs. Jis veikiausiai mirė jai nu
ėjus gauti duonos iš kepyklos.

Tada neliko jai kas daugiau daryti, kaip 
tik pačiai pabaigti duoną. Užsibaigus vis
kam, ji pradėjo mąstyti, ar ne geriau būtų 
buvę, jei su mažiuku, jo žmona ir kitais 
kaimiečiais būtų prasišalinusi.

Saulei aukštai pakilus darėsi pusėtinai 
karsta. Jeigu ji nusitaria eiti, pradėti turi 
dabar. Bet pirmiausia ji turi užlipti aukštą 
pakrantę ir sužinoti, kurioje pusėje jie 
randasi. Juk jie pasimojo eiti šiaurių link. 
Kaip akys galėjo užmatyt, šiauriuose rado
si plačios lygumos. Gal ji pamatys gan to
limą plotą, o gal gretimą kaimą, bene jie 
randasi tenai.

Ji lipo aukštyn pakrante, labai povaliai, 
nes kas kartą darėsi šilčiau. Šaltas vėjelis, 
pūsdamas nuo viršaus pakrantės, gaivino ją. 
Didžiai nusistebėjo pamačiusi upės vande
nį pakilusį iki pat užtvankos krantų. Dėlko 
taip iškilti paskutinėje valandoje?!

“Tu, senas niekše!” ji ištarė žiauriai. 
“Lai upės Dievas išgirsta tą, jei jam pa
tinka. Pilnas blogumų, štai kas tu esi!”

Ji atsitūpus pavilgė upės vandeniu rankas 
ir veidą. Vanduo buvo šaltas, tarsi iš kažkur 
pripildytas naujo lietaus. Tada atsistojus 
apsižvalgė aplink, šiaurėje nesimatė nie
ko, išskiriant smarkiai žingsniuojančius kar
eivius. Užpakalyje jų matėsi šešėlis kai
melio, stovinčio kiek aukštesnėje dalyje. 
Taip, ji nusitarė eiti į tą kaimą. Kažin, 
ar mažiukas su žmona randasi tenai be
laukiant jos.

Tada, tik besirengdama lipt žemyn, kad 
pradėjus savo kelionę, ji ką tai pamatė va
kariniame horizonte. Iš pradžių matėsi 
tiktai didelis kamuolys dulkių. Jai stebei- 
linant jį, pasirodė daugis juodų taškų ir 
žibančių vietų. Tada ji pamatė, kas ten 
buvo. Radosi ten daugybė vyrų—kariuome
nė.

Taip, tai yra japonai, ji pamąstė. Viršuj 
jų buvo blizganti sidabriniai lėktuvai. Jie 
skrajojo aplink, tarsi jieškodami ko nors.

“Aš nežinau, ko jūs galite jieškoti,” ji 
bambėjo pati sau. “Nejaugi manęs, ma
žiuko bei jo žmonos? Mes tik vieni esame 
likę. Jūs jau esate užmušę mano brolį 
Pao.”

Ji jau beveik buvo pamiršusi, jogei Pao 
yra miręs. Labai aiškiai tas jai prisiminė da
bar. Jis turėjo puikią krautuvę. Pao buvo 
geru vyru.
z Be to, kaip yra su jo žmona ir septyniais, 
kūdikiais? Veikiausia, jie yra visi užmuš
tais irgi. Dabar jau japonai visai mato ją. 
Ji randasi aukštoje pakrantėje, lengva pa
stebėti, todėl smarkiai sujudo leisti žemyn.

Kada ji radosi įpusėjus žemyn, tada van
dens užtvara parėjo jai mintin. Ta seno
ji upė, kuri yra buvusi jiems prakeiksmu 
nuo laiko pradžios, dėlko su ja dabar tru
puti neatlyginti už visas padarytas blogy
bes?' Tai buvo grąsinantis blogumas ir vėl 
išsiveržti virš savo krantų. Taip, dėlko gi 
ne ?

Ji truputį abejojo. Gaila, jei šis potvi- 
nis atneštų mirtį japonams. Jis buvo gra
žios išvaizdos jaunuoliu ir jinai apsaugojo 
jį nuo nudūrimo. Ne tai, kad išgelbėt jo 
gyvastį, žinoma, bet daug buvo tam pana
šumo.

Senutė nuėjo pas jį, kad patraukus kiek 
galint arčiau prie kranto. Tada apleido jį.

Ji žinojo, kaip atidengti vandens užtva
rą. Bet klausimas buvo, ar ji galės pati 
taip greitai prasišalinti? “Aš esu viena iš 
seniausių moterų,” ji bambėjo. Atidėjo dar 
sekundai toliau. Taip, būtų labai apgailė
tina nematyt mažiuko žmonos kūdikio, bet 
viena negali matyti visko.

Dar kartą ji pažvelgė į vakarus. Ten 
japonai jau buvo perėję skersai lauką. Ma
tėsi ilga, aiškiai matoma linija juodų taškų,

Laiškas iš Saulėtos Kalifornijos
Rašo M. Paukštiene
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kodėl va- 
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Aš aiš- 
bandau 
jis ne- 
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paėmė mano lagaminą 
į gatvekarį, kuris 

Vilnies” Įstaigą.

čia keli žodžiai apie ma
no kelionę ir draugus ir drau
ges.

Gegužės 7 d., 1 :45, atsi
sveikinau su New Yorko 
draugais ir draugėmis.' Jau
čiaus labai sunkiai atsisvei
kindama. Traukinys išpleš
kėjo Į Chicaga. Su keliais su
stojimais atsidusti, 6:46 se
kamą dieną jau buvo Chica
go j.

Ateina į stotį drg. Andru
lis, pusėtinai susiraukęs ir 
pirmiausia išbarė, 
k ar 'neatvažiavau į 
šėrininku suažiavima. 
kinuosi, šiaip taip 
įtikinti negalėjimu, o 
tiki ir tiek. Bet visgi 
kino, 
ir einame 
veža į

Tik spėjome įeiti, sutinka
me labai simpatingą “Vil
nies” knygvedę. Manau sau, 
čia ne Andrulis, nesibars; o 
ir pažinties neturime. Bet tik 
spėjus susipažinti, tai ir pra
deda savo: “O kur vakar bu
vai?” Jai nespėjus mane ge
rai išbarti, įeina draugas 
Abekas. Tas dar pikčiau už 
visus išbarė. Ir taip 
čiai mane pasitiko, 
man prisieitų kitą 
Chicago j, tai jau 
čiau, ar nėra koks parengi
mas ar suvažiavimas, ir pasi
stengčiau 'būti jame.

Bet nemanykite, kad 
viskas jau buvo bloga, 
sakoma, kur yra blogo, 
yra ir gero; arba antraip. 
Mano laimei,- jie visi buvo la
bai užimti darbu iš priežas
ties “Vilnies” šėrininku suva
žiavimo ir vakarienės, buvo 

LAISVE

atsilikę su darbu, tai neturė
jo laiko ilgai ir ant manęs 
bartis.

Už kiek laiko atėjo d. Va
latka, 
pietų, tai 
kį laiko 
įstaigą ir 
įstaigas, kurių toj 
yra labai daug ir 
gerai įrengtų. Pavaikščioję, 
pavalgę, sugrįžome, čia d. 
Abekas praneša, kad jis pa
kvietė savo draugę ir kad ji 
čia bus 1 vai. po pietų. Na, 
reikia laukti.

į

Atvažiuoja d. Abekienė su 
pulku moterų į jos gražinimo 
įstaigą, kuri randasi priešais 
“Vilnies!’ spaustuvę. Sueina
me į užpakalinį kambarį. Ten 
pasidaro pietūs, na, ir moterų 
seimas, čia pirmiausia susipa
žinau su Chicagos veikėjomis. 
Ten randasi gana daug jų ir 
gerai lavintų, čia dalyvavo ir 
d. Karosiene.

Pirmiausiai pradėjome kal
bėti apie Moterų Seimą, kaip 
geriau būtų prisirengti prie 
jo ir rankdarbių parodos, ir 
taip apie darbininkų judėji
mą. čia turiu priminti ' d. 
Abekienės draugiškumą 
nepąisymą, kad jos 
gali pakenkti 
kalbėjimas, 
kad čia 
ji sako: 
kis.”

Iš čia
Andrulienę. 
vakarienę pečiuje, tai chica- 
gietės ją iš pečiaus, ant stalo, 
ir kol šeimininkė apsižiūrėjo, 
mes jau valgome ir kalbamės 
apie visokius mūsų organiza- Moterų Kultūros Kliubo Cho- 
cijų įvykius, apie buvusius'ro pamokos, 
ginčus. Čia dalyvavo ir dau- ’

Brooklynietės Rūpinasi Priimt Delegates 
Laike Motery Seimo

----------- :------------------ hi ---------------
su tūkstančiais žvilgančių vietų. Jei ji ati
darys Šią užtvarą, smarkus vanduo kriok
damas priešais juos prigirdys juos, žinoma, 
taip bus.

Suprantama, negalės jie žingsniuoti ar
čiau ir arčiau jos, mažiuko, jo žmonos, ku
rie taip 
ją, bet

Tada 
tvaros.
su kanuolėmis, bet jei norima, galima ko
voti upės pagelba irgi. Ji išsuko lauk vieną 
iš didžiųjų medinių dalių. Sriovė van
dens pasipylė visu smarkumu. Kuomet ji 
išsuks dar vieną, likusis prasimuš pats sa
vaime. Ji išsuko ir tą, tada pasijuto prade
danti slysti nuo tos skylės.

“Gal man pačiai pasiseks išeiti iš čyš- 
čiaus su šiuomi aktu,” pamąstė ji. “Ir 'gal 
jie leis man pasiimti mano seną vyrą irgi. 
Kągi reiškia viena jo koja sulyginus su 
šiuomi.” '

Tada—taip.
Sriubą greitai išsuko ir užtvara staigiai 

trūko tiesiai prieš ją, išmušdama jai kvapą. 
Ji laiko turėjo tik tiek, kad primint upei: 
“Eikš pirmyn, tu, senas blogumų Dieve!”

Tada ji pasijuto, kad kas tai pagriebė ją 
ir iškėlė aukštai [i padanges. Tas buvo apa
čioje jos, aplinkui ją. Jis ritO'ją linksmai iš 
vietos vieton ir amžinastin, patsai i 
skubėdamas priešų link. , 

* * ‘ *
Vertėjos Prierašas: Šio veikalo 

Pearl S. Buck 1938 m. suteikta 
dovana už geriausią tų metų knygą 
žemė.” Daugeliui (iš mūsų teko matyti ju- 
džius, kuriems tema imta iš virš minėtos 
knygos.

Chicaga su apylinkėmis, sakoma, at
siųs daug delegačių į Moterų Seimą. Oi, pa- 
raust turėtume, jeigu jos mus sukirstų. O 
kad to nebūtų, reikia visur gerai padirbėt. 
Pačiame Brooklyne apie tai daug kalbama, 
bet kai kuriose apylinkėse dar tyla. 

giau buvusių opozicijoj drau
gių. Visos yra pasipiktinę 
dabartine “N. G.” griovimo 
politika. Pasikalbėję, pasi
juokę išvažiavome kiekviena 
sau.

Mudvi su d. Karosiene pa
liko “Vilnyje.” Užeiname Į 
viršų, randame jaunuolių ko
misiją besvarstant, kaip ge
riau prisirengti su pasveikini
mu jaunuolių suvažiavimui. 
Kaip yra malonu matyti jau
nus žmones taip rimtai orga
nizacijos reikalus svarstant!

Iš čia d. Zaldokas nuvežė 
mudvi j svetainę, kur buvo

Moterų Apšvietos Kliubas savo susirin
kime, laikytame birželio 15, nusitarė, kad 
laike moterų seimo, visos delegatės būtų 
aprūpintos nakvynėmis, Visos gerai žino, 
kad atvažiavusios delegatės, apart sugaišto 
laiko, turės panešti nemažai ir išlaidų, to
dėl brooklynietės imasi sau pareiga aprū
pinti jas nakvynėmis ir, kiek pajėgs, vieš
nias pavaišinti. Komisija jau baigia susi
žinoti su artistais dėl suruošimo 
certo. Jos taipgi tikisi pasamdyti 
kad parodžius delegatėms New 
mesnes vietas. Seimo pabaigoj 
ruošti šaunų bankietą su smagiais šokiais.

Kaip matyt iš programos, jom teks sun
kiai padirbėti, kad savo' planus deramai 
įvykinus, bet jos pasirįžę delegačių nesu- 
vilti. v

Kliubietės jau išrinko į seimą septynias 
delegates. Jų delegatėmis bus Petkienė, 
Bovinienė, Debsienė, Bukniene, Andriuške- 
vičienė,, Stankaitiene ir Mikalauskiene.

• —O—

Paskutinėmis ^ienomis seimo reikalams 
aukų prisiuntė: ALDLD 149 kp., Phila
delphia, Pa., per J. Bartulį, $3; LDS 53 
kp., Chicago, 111., per A. Deikienę, $5; 
.nuo Cedronu bąnkieto, Brooklyn, N. Y., per 
Cibulskienę, $5‘.

Už aukas komitetas širdingai dėkoja ir 
kartu prašo, ‘'kur yra pyoga, nepamiršt 
paprašyt aukų moterų seimo reikalams, nes ‘ 
komitetui iki pabaigos teks susidurti su ne
mažai įvairių išlaidų.

—o—
Ateina nusiskundimų, kad ne visom mo

terų draugijom pasiųsta oficialūs pakvie
timai į seimą. Pakvietimus išsiuntinėjau, 
kurių draugijų Sekretorių antrašus turė
jau. Jeigu kuriom draugijom dar, nėra pa
siųsta oficialūs pakvietimai, tai įvyko ne 
dėl nenorėjimo jas pakviesti, bet dėl ne
turėjimo progos susisiekti su jomis. Rinkite 
atstoves nuo visokių moterų draugijų. Ne
paisykite oficialių pakvietimų.

' K. Petrikiene, Sekr.

Sąryšio 
ypatingai • 

rankdarbių paro- 
įvyks piknike, lie- 
Montelloj, 
—o—

mėn.A susirinkime,

WORCESTER, MASS. 
Graži Auka Moterų Seimo 

Reikalams
LLD moterų kuopa aplaikė 

kvietimą nuo Moterų Seimo 
šaukėjų, kviečiant imti daly- 
vumą seime ir rankdarbių 
parodoj, rugsėjo mėnesį, 
Brooklyne. Kvietimas vien
balsiai priimtas ir paskirta 
Seimo reikalam auka $25. 
Atstovių rinkimas palikta lie
pos mėnesio susirinkimui. Nu
tarta surengti draugišką po- 
kilį Olympia Parke sukėlimui 
lėšų dėl delegačių kelionės į 
Seimą. t

Motinų Dienos parengimo 
komisija raportavo, kad /pa
rengimas abai gražiai pavy
ko moraliai ir materialiai. 
Publikos buvo apsčiai ir visi 
liko patenkinti-, gražia pro
grama. Ačiū jame dalyvavu
siems artistam ir rengėjom.

—o—
ir Moterų Sąryšio 
Piknikai
piknikai' yra svar- 
sezoną ir prie jų 

rengiamasi.

Šie du 
biausi šį 
rūpestingai rengiamasi. Iš
rinkta komisija sudaryti lai
mėjimus “Laisvės” 'piknikui, 
liepos 4-tą. Išrinkta darbi
ninkės dirbti piknike. Išrink
ta komisija Moterų 
pikniko reikalam, 
ąurinkimui 
d ai, kuri 
pos 30-tą,

Šių Metų Mados

Šiemet moterys nešioja daug trumpesniais 
plaukais, nuo trijų-keturių colių ilgio. Jie 
šukuojami aukštyn nuo kaktos Į viršų gal
vos. Trumpesni plaukai yra labai praktiš
ka, ypatingai vasarą; kuomet prisieina pra
kaituoti nuo šilumos, tai galva ir kaklas bū
na dėkingi už trumpesnius plaukus.

Moterims vasarą visuomet verta plaukai 
nusikirpti trumpiau, nes ne vien kad yra di
delis parankamas, bet ir atrodo gerai. Ypač 
tos merginos, kurios turi storus plaukus ir 
šukuoja pagal taip vadinamą “page boy” 
madą, tai tikrai turėtų juos vasarai nu- 
trumpinti, nes virš minėta mada tai tik ne 
vasarai. Kada ilg4, stori plaukai laiko kak
lą apgulę, tai jau vargšas kaklas turi daug 
nukentėti vasaros metu, ir net visam žmo
gui nesmagumą daro.

Tenka pastebėti daug moterų-merginų su 
apyilgiais, netvarkiais plaukais, kad ir rai
tytais, bet nevykusiai. Be to, jei dar plau
kai randasi sausi, be gyvumo, tai labai 
prastai atrodo ir, aišku, kenkia ^jsai mote
riškės išvaizdai. Jei tokius netvarkius plau
kus nutrumpinus, jie daug gražiau atrody
tų, nepaisant, kad jie būtų ir neraityti, tie
sūs.

Gražūs, sveiki plaukai bile žmogų didžiai 
puošia, dabina, ypač moteriškę. Turėdama 
sveikus, gražius plaukus, ir jei jie bus tin
kamai prie jos veido šukuojami, taisomi, aiš
ku, moteriškė savo išvaizdą pagerina, nepai
sant, kad jinai ir nesanti iš gražiųjų. Taip 
pat, jei mes tuos pačius gražius plaukus bi
le kaip sušukuosime, suvelsime visai nepri
tinkančiai prie veido, tai, be abejo, sudarkys 
ir gana gražios moteriškės išvaizdą.

Plaukų šukavimai, palyginus, panašią ro
lę loąia kaip ir prisitaikymas drabužių. 
Tinkamas plaukų sušukavimas gali žmogaus 
išvaizdą pataisyti, o netinkamas—sudarkyti, 
šiandien merginos, kurioms reikia pasidary
ti pragyvenimą, žino ką reiškia prisitaiky
mas drabužių ir kaip jų plaukai turi būti 
sušukuoti, kadangi einant darbo jieškoti 
tenka susidurti net su tokiais darbdaviais, 
kurie sprendžia merginos gabumą pagal jos 
drabužių prisitaikymo skonį, plaukų sutaisy
sią ir tt.

Tankiai tenka pastebėti moteriškę kur 
nors parengimuose, suėjimuose gana gra
žiai pasipuošusią, tačiau metus akį į jos 
plaukus* visas pasipuošimas eina niekais. 
Ir štai kodėl. Nagi, prie galvos prilipu ne
šukuoti plaukai. Rodos, labai mažas daik
tas, kas čia tokio £ie nešukuoti plaukai! 
Tačiau moteriškės išvaizdai labai daug 
reiškia. Todėl, nepaisant ar pati garbiniuos ; 
ji savo plaukus, ar į grožio salioną eini, 
neužmiršk iššukuoti savo plaukus —- ir ge- 
rai iššukuoti. Nevien kaęl yra nedailu lai
kyt plaukai sulipę, bet visų labiausia nėra 
sveika plaukams laikyt sulipusius.

Yra moterų, kad kuomet jos savo plaukus 
duoda sugarbiniuoti bei pačios šiaip taip su
suka, tai jau plaukakšukų nemato per ke
lias dienas, kadangi manoma, jog šukuojant 
išsišukuos visi garbiniai. Tai klaida. Jei 
plaukai bus vykusiai bangomis bei kitaip 
sutaisyti, tai nepaisant kad ir šepečiu iš
šukuosime, tačiau rankomis pastūmus plau
kus į viršugalvį vėl gražiai supuls bango
mis, aišku, kad atrodys naturališkai gar
biniuoti, liuosi, kadangi tik tuomet plaukai 
gražiai atrodo, kada jie yra pilnai iššukuo
ti, liuosi. Plaukų galai nėra sunku su pirštų ■ 
pagelba šiek tiek suvynioti, arba šiaip sau 
palikti, liuosi, pasipūtę.

M. Baltulioniūte. ; 3

Liepos 
apart bėgančių reikalų, bus 
du labai svarbūs: tai Moterų 
Seimo reikalai ir delegačių 
rinkimas. Komitetas yra (Įga
liotas parašyti mūsų organi
zacijos istoriją ir ' pasiųsti 
Seimo rengėjoms. Taipgi rei
kės pasiųsti vardus atstovių, 
kurios atstovaus mūsų kuopą. 
Ir bus galutinas prisirengimas 
prie Naujosios Anglijos Mote
rų Sąryšio pikniko.

i Vargo Duktė.

tis .y
Pereitą mėnesį Jeruzaliaus žydės moterys, 

vadovaujamos 79 metų senutės, išėjo de- 
monstracijon prieš Anglijos valdžios naują 
planą Palestinai. Valdžia paleido militariS- 
ką troką demonstracijon, bet minia iš apie 
10,000.moterų troką sulaikė ir ant jo buvušį _ 
kareivį suėmė ir nuginklavo.

Anais metais, pamename, panašiai kovo
davo Detroito moterys, kada auto baronai * 
buvo pasimoję sulaužyt auto darbininkų sė
dėjimo streiką.

Ar Ištikrųjų Moterys Turi Lygybę?

Socialio Saugumo Tarybos surinktos skait
linės rodo, kad moterys 1937 m. uždirbo 
vidutiniai $525, kada vyrai uždirbo $1,027. 
Mums atrodo, kad moterys turėjo daug lai
ko praleist siūdamos, lopydamos, kepdamos,/?; 
škalbdamos, kuomet jų vyrai tuos dalykui 
galėjo įsigyt gatavus, o liuoslaikji praleisti 
apšvietai, kultūrai, politikai. , Y
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(Bruožai iš Franci jos Revoliucijos)
---------- Valstiečio Sūnus -------------

(Tąsa)

Steigiamajame Seime ėjo kova tarpe 
partijų. Dešinieji buvo monarchistai, ku
rių spėkos sumažėjo, jie laukė naujos 
progos. Centre buvo konstituciniai demo
kratinė partija priešaky su pagarsėjusiu 
Mirabeau, Seisu ir kitais, kurią sudarė 
konstitucinės monarchijos ir stambios 
buržuazijos atstovai; ji buvo galingiau
sia. Kairieji sėdėjo apie 30 delegatų, 
kraštutinių demokratų, respublikos šali
ninkų. Jų kėdės buvo krašte, kiek aukš
čiau ir todėl juos praminė “Montagne” 
(“Kalnas”), taip jiems tas vardas ir pa
silikot Vėliau “Kalnas” išauklėjo tokius 
žmones (jokubiniečius), kaip Maratas, 
Dantenas, Robespierre, Petion ir kitus.

Respublikos šalininkai priešakyj su 
Maratu suorganizavo Paryžiuj kliubą. 
Jie tankiausiai susirinkdavo į švento Jo
kūbo klioštorių laikyti susirinkimus ir 
todėl juos praminė “Jokubiniečiais,” nuo 
to klioštoriaus vardo. Tai buvo karščiau-

• si revoliucijos rėmėjai.
Labiausiai tarpe jokubiniečių pagarsė

jo Maratas, Karno, K u ton, šabo, Robes
pierre ir kiti. Jie buvo gabūs rašytojai 
ir prakalbininkai. Vėliau Maratas suor
ganizavo dar vieną kliubą iš Paryžiaus 
proletarų, kurį praminė “Cordeliers” 
(basakojo) kliubu, nes jį sudarė biedni 
darbo žmonės, šie kliubai tais laikais at
stovavo politines partijas. Jie organiza
vosi po visą Franciją.

Francijos revoliucijoj žymi buvo Ži
rondos (Gironda) partija, ji buvo deši
niųjų demokratų. Žirondos vardą gavo 
nuo to, kad veik visi jos veiklūs nariai, 
Vernu, Brisso, Gade, Žansonn, Mirabeau 
ir kiti paėjo iš Gironda provincijos.

Čia tenka priminti dar apie “purvyno” 
(Le Marais) partiją,' kurią sudarė dele
gatai nors ir nusistatę už naują tvarką,z 
bet tuo pat kartu nenorį nutraukti ry
šių ir su sena tvarka. Seime jie užėmė 
šalimai kėdes, žemai, todėl juos ir pra
minė “purvyno partija” arba — balų 
varlės.

Taigi skaitytojas galės orientuotis 
daug maž, kokius klasinius reikalus par
tija atstovavo ir iš kur ji gavo savo var
dą.

Smarkiai platinosi ir spauda, laikraš
tis “Paryžiaus Revoliucija” išsiplatinda
vo 20,000 kopijų skaičiuje. Jį redagavo 
žurnalistas Lustalo, kuris vėliau revoliu
cijoj žuvo. “Revoliucija Francijoj,” veik 
tokiame pat skaičiuje platinosi. M a rato 
leidžiamas “Liaudies Draugas,” buvo vi-

(18)
tamsūs debesiai prieš Franci jos Revo-

Balandžio 2 dieną, 1791 metais, mirė 
paskilbęs buržuazijos vadas Mirabeau.

Mirabeau buvo gabus kalbėtojas ir jis 
vaidino vadovaujamą rolę Žirondos par
tijoj. Mirabeau buvo ištvirkęs, turėjo 
reikalus su grafiene Diu Barry ir par
sidavė karaliui. Prieš mirtį jis daug 
trukdė revoliucijai. Kada Steigiamasis 
Seimas norėjo konfiskuoti pabėgusių už
sienin turtus ir perduot pašalpai biednų, 
tai jis prieš tai išstojo. Bet kada jis mi
rė, tai apie jo išdavystę dar liaudis ne-? 
žinojo ir Paryžius iškilmingai jį palai
dojo. Jis slaptai dirbo pabėgdinimui ka
raliaus į Belgijos pasienį, kad iš ten jis 
ateitų su sau ištikima armija ir užsie
nio jėgomis ir pasmaugtų revoliuciją.

* * *

Karalius Liudvikas ir Marė Antoinette 
veikė, kad paskubinus užsienio valstybių 
užpuolimą ant Franci jos. Marė prašė sa
vo brolio, Austrijos karaliaus, tuoj aus 
pradėti karą.

Vasario 27 dieną, 1792 metais, Aus
trija ir Prūsija pasirašė sutartį, kad jos 
abi puls ant revoliucinės Franci jos. Aus
trija nusistatė išstatyti 180,000 kareivių, 
o Prūsija—60,000. Tuo pat kartu Fran
ci jos pasienyj, Vokietijoj, susirinko 
Franci jos pabėgėlių — ponų, ištikimų 
karaliui armijos dalių, priešakyj su ka
raliaus broliais De Artois ir Provanskiu 
ir sudarė jau apie 60,000 ginkluotą jėgą. 
Jie ne tik ruošėsi pulti Franciją, bet ir 
Vokietijoj persekiojo gyventojus, kurie 
simpatizavo Franci jai.

Tuo kartu karalius turėdamas vėlavi
mo (“veto”) galią visaip padėjo revo
liucijos priešams. Steigiamasis Seimas 
nutarė: “Kas iš emigrantų nesugrįš į 
Franciją iki sausio 1 dienos. 1792 metų, 
tai bus skaitomas, kaipo suokalbininkas, 
pasmerktas mirtin ir konfiskuota jo tur
tai.” Bet karalius, turėdamas “veto” ga
lią, atsisakė įstatymą užgirti.

Tuojaus atsisakė naujai valdžiai pri
siekti kunigija, dvarponiai ir įvairūs ba
ronai. Valdžia nutarė vartoti prieš juos 
tam tikrus žygius, bet ir čia ji susidūrė 
su karaliaus “veto,” kuris atsisakė už
girti. Francijoj veikė Austrijos ir Vokie
tijos šnipai, Steigiamasis Seimas nutarė 
prieš juos veikti. Bet ir čia 
kliūtimis iš karaliaus pusės, 
sutiko.

Buvo aišku, - kad karalius
Francijos priešas, kad jis dirba prieš ’ 
Franciją. Tarpe jo ir Steigiamojo Seimo 
ėjo kova. Francijos liaudis reikalavo sei
mo, kad jis imtųsi griežtų žygių. Birže
lio 20 dieną 30,000 ginkluota minia de
monstravo ir net į karaliaus palocius 
įsiveržė. Bet karalius ir čia užtektinai 
rado drąsos ir veidmainiškumo, pradėjo 
gražiai kalbėti, užsidėjo raudoną revo
liucijos pagerbimui kepurę ir minią ap
gavo. Tuo kartu jis daugiau siuntė savo 
agentų Austei jon ir Vokietijon reikalau
jant greičiau veikti.'Viduj buvo sudaly
tas suokalbis padaryti’ .Paryžiuj sukili
mą. Kada Seimas norėjo patraukti lin
kui Paryžiaus 20,000 ištikimos revoliuci
jai armijos, tai karalius atsisakė suteikt 
leidimą.

Kaip tik šiuo momentu generolas La 
Fayette nusprendė veikti prieš revoliu
ciją, už karalių. Jis tuojaus pradėjo siū
lyti, kad perkelti .karalių į kitą miestą. 
Jo gvardiečiai dabojo karaliaus palocius. 
La Fayette pasiūlė reakcinei buržuazi
jai, kad leistų jam užpulti ant jokubinie- 
Čių partijos,, suareštuoti vadus ir sudau
žyti jos organizaciją. Bet jam nepavyks
ta tas planas, nes Nacionalės Gvardijos 
kovotojai atsisako tarnauti pogromuose 
prieš revoliucijos draugus. Tada La Fa
yette siūlo karaliui sukilimo planą. Jis 
j savo pusę gauna maršalą Liuknerą ir 
kitus. Paskui rezignuoja iš Nacionalėš 
Gvardijos vado vietos, jiš užima armijoj 
vado vietą, kuri buvo pastatyta prieš 1 
Prūsijos ir Austrijos spėkas pasienyj.

(Tąsa bus)

Muštynėmis Užsibaigė
Birželio 4 d. Lietuvių Drau- 

. gijos Sąryšio darže atsibuvo 
Šv. Jono Evangelisto Pašal- 
pinės Draugijos metinis pikni
kas. Iš pat ryto buvo nugąsdi
nęs lietus, atrodė, kad išvažia
vimui pakenks. Bet apie pir
mą vai. po pietų išsigiedijno 
ir į pikniką privažiavo nema
žai publikos. Net sykiu daly
vavo lietuvių parapijos kuni
gai. Mat, ši draugija susideda 
daugiausia iš parapijonų.

Iš pradžios atrodė, kad vis-

kas tvarkosi gerai. Vieni 
džiaugėsi žaliuojančiais me
džiais ir bėgančiu vandeniu, 
kiti šnekučiavos apie dabarti
nius pasaulinius įvykius, šoki
kai linksminos prie geros mu
zikos. žinoma, matėsi nema
žai tokių, kurie traukė ir alu
tį. Bet prieš pat užsidarymą 
pikniko, jaunuolių grupė pra
dėjo vienas kitam dėtis mėly
nas akis. Policistas, kaipo 
tvarkos darytojas, norėjo nuo 
to sulaikyti, bet kur tau! Jie 
puolėsi ant policisto. Policis
tas pradėjo juos šventyti ko
kiu ten įrankiu. Vienam tiek 
kliuvo, kad net reikėjo vešti 
ligonbūtin.

Vasarinis Išpardavimas
pas

Henry Narius & 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

Mūsų Vaikų Departinente ant visų

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

siūtų, Jrokuojant mėlynus (blue 
serge) mokyklos baigimo ccremoįrijom, suteikiamo

nuolaidų 80 nuošimčių.

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

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

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND ST.
Brooklyn, N. Y.

Kampas Manhattan Avė.
Įsteigta 1889

Galite naudotis mūsų 10 Išmokėjimo Planu, jei jūs to pageidaujate

&

Trečiadienis, Birž. 21, 1931

BePartyvis.

pasakys? Mat, praėjusią žie
mą klebonas nenorėjo rando* 
voti kliubiečiam svetainės, 
vien tik, kad vienam Kliubo 
parengime įsigėrus ypata nu
dardėjo į skiepą, susižeisdama 
sau galvą. Atrodo, kad Kliu- 
bas prie to nieko bendro ne
turėjo.

Pradžia 12 vai.
dienafe

Pribuvus daugiau policijos, 
likosi trys areštuoti, o kiti visi 
išsislapstė. Suareštuotieji pasi- 
mokėjo po $10 ir kaštus. Dar
žo gaspadoriaus tai gaila, nes 
jis tik ką pargrįžęs iš ligon- 
bučio, o ir jam muštukai už
dėjo mėlynas akis.

Dabar norėtus man žinoti, 
ką klebonas Ambutas ant to

DIDELIS METINIS IŠVAŽIAVIMAS
, RENGIA LLD 3-ČIAS IR LDS 5-TAS APSKRIČIAI

Sekmadienį, Birželio 25 June
Piknikas įvyks, kad ir lytų

GRAŽIAME LIETUVIŲ DARŽE - INDIAN GROVE
WEST HAVEN, CONN.

Prakalbų sakys R. Mizara, dienraščio “Laisvės” Redaktorius, iš Brooklyno

f

susitiko, su 
nes jis ne-

liaudies ir

sur gaudomas. Buvo dar visa eilė kitų 
revoliucinių laikraščių. Platinosi knygos 
ir brošiūros. Žmonės liuosavosi ne vien 
iš fizinės nelaisvės, bet ir protinės.

Tuo kartu Steigiamasis Seimas išdirbo 
kęnstitucijos pataisymus. Karaliaus ga
lia buvo aprėžta. Karaliaus dvarai buvo 
paimti valstybės naudai, o jam paskyrė 
30,000,000 frankų pinigais. Nutarė pa
imti ir vyskupų, pralotų, klioštorių že
mes, nes jie jas nedirba. Kunigams nu
tarė mokėti didelę algą iš valdžios po 
1,200 frankų į metus, o pralotams, vys
kupams daugiau. Kadangi, valstybės iž
das buvo tuščias, o konfiskuoti bažnyčių 
turtai sudarė didelius turtus, tai nutar
ta išparduoti už»400,000,000 frankų bu
vusius bažnyčių dvarus. Vyskupai, pra
lotai, kunigai ir minykai labai įdūko, 

dėjo šaukti, kad “bažnyčią apvogė,” 
styti tikinčiuosius į sukilimus. Jiems 

vyko iššaukti sukilimai pietų Frajici-

4'

Karalius ir jo gimines taip pat buvo 
nepatenkinti revoliucija ir nauja, tvarka. 
*ie susidėjo su kunigais veikti viduje ir 

savo gimines pradėjo organizuoti už- 
enio intervenciją prieš Francijos Revo- 

ją, nes matė, kad savo jėgomis ne- 
ją užsmaugti. ' z 

uropoj viešpatavo karaliai, jie buvo 
ų ryšiais susirišę, susigiminiavę.

Austrija jau gegužės 20, 1791 metais už-
4 rino karaliaus brolį De Artois, kad ji 

greitai užpuls ant Francijęs. Vokietijoj 
ir Anglijoj mobilizavo armiją. Rinkosi

, Laisves Choras iš Harfofdo, dalyvaus šiame piknike.
PROGRAMA: Dainuos penki chorai: Choras “Daina” iš New Haven, Jaunuolių Choras iš Bridge
port, Laisvės Choras iš Hartford, Vilijos Choras iš Waterbury ir “Echo” Choras iš Torrington.

Muzika: “Golden Bells” Orkestrą iš Bridgeport, Conn, grieš amerikoniškus ir lietuviškus šokius.
Indian Grove yra gražus daržas, puiki didele nauja svetaine, elektros šviesos

Komisija pasirengus turėti ir kitokio sporto. Kviečiame visus dalyvauti. ĮŽANGA 25c.
. KĖLRODIŠį Atvažiavę į New Haven, važiuokite j West Haven. Atvažiavę j West Haven Centrą, pa

imkite 162 kelią; pavažiavę apie pusę mylios, tėmykite ženklą Indian Grove j vakarų pusę.
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Dainų Diena

Pitts- 
ehorų, 

sekma-

Lackawanna, o 
miestų lietuviai 

išgirsti gražiau- 
dainų.

Wyoming Klonio Lietuvių 
Dainos Draugija, susidedanti 
iš Wilkes-Barre, Kingstono, 
Plymoutho, Luzern ės, 
tono ir Miners Mills 
rengia Dainų Dieną,
dienj, birželio 25, Rocky Glen 
parke.

Luzerne ir 
taipgi ir kitų 
turės progos 
šių lietuviškų

Jungtinis Wyoming Klonio 
Dainos Draugijos Choras, iš 
300 dainininkų, kad užtrauks, 
tai net visas parkas skambūs.

Yra užkviestas svečias kom
pozitorius J. Žilevičius iš Eli
zabeth, N. J., kuris specialiai 
tą dieną 
Jungtinį 
Chorą.

Taipgi 
šioji Mahanojaus lietuvių ka- 
pelija, kuri linksmins visus 
valgančius prie stalų savo gra
žiomis polkomis, o norintieji 
galės šokti kojomis žemės ne
siekdami.

Programa yra prirengta iš 
gražiausių lietuviškų dainų, 
kurios bus dainuojamos rude
nį New Yorko pasaulinėj pa
rodoj.

Parkas apielinkės lietuviams 
yra gerai žinomas. Tik šį me
tą jame yra daugiau 
įrengimų.

Kada tik ką chorai 
visuomet suvažiuija
svieto. Tat ir į šią Dainų Die
ną jaunimas sueis iš visų Wyo
ming Klonio kampų.

Nei vienas nepasilikite na
mie. Kviečiame visus.

Dainų Dienos Ren
gimo Komitetas.

atvažiuos diriguoti
Dainos Draugijos

visokių

minios

Wilkes Barre, Pa

16-tą dieną. Tai bus didelis' 
pažmonis visos šios plačios 
apylinkės. Čia suvažiuos daug 
lietuvių ir liet uvaičių, 
daugiau kaip kitais metais. 
Čia suvažiavę sueisim daug 
savo pažįstamų, su kuriais jau 
senai matėmės, taipgi sueisim 
į pažintį su daugeliu kitų.

Piknikas bus Valley View 
parke, Inkerman, Pa.

Aš Būsiu.

Išvyta Lenkų Korespondentė 
iš Vokietijos

Komisija savo darbą užbaigė 
ir taria visiem didelį ačiū.

Komisija.

10 vai. ryto., ir tęsis iki vėlai naktį. 
Turėsime šaltų valgių ir gėrimų. 
Kelrodis: Važiuokite Frankford Ave. 
iki City Line, sukite po kairei į 
Knights 2nd. Gatvekariais No. 5, 3

arba Frankford “L” iki Bridge St., 
nuo čia imkite gatvekarį 66 iki City 
Line. Prie City Line lauks autorhS’- 
bilius, kuriame ‘‘nuveš žmones į pik
niką. — Kom. (144-146)

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

PRANEŠIMAI Iš KITUR
ELIZABETH, N. J.

Kurie norite važiuoti liepos 2 d. 
į “Laisves” pikniką, Maspethe su 
Bangos Choru,' tai tuoj užsisakykite 
vietas autobuse, nes choras nusam
dė didelį ir gražų autobusą. Kelionė 
į abi pusi $1.00. Autobusas išeis nuo 
LDP kliubo, 408 Court St., 11:30 
vai. ryto. Prašome ncsivčluoti. Užsi
registruokite pas J. Kiršlį arba C. 
Andriūną. (144-146)

PIKNIKAS SU PROGRAMA
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys

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

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

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

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

23

d.

Jersey City, N. J

Open Day and Night

BARRY P. SHAUNS

Special Rates per Week

©

0

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

Liquor#

Office Phone 
EVergrcen 8-1090

naudingų laimėjimų, kurių 
reikalams. Prašome tikietų 
kuo daugiausia išplatinti

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

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

AUTOMOBILIŲ KELIAS: Springfield Ave. iki “Vaux Hall Road’ 
po kairei iki parko.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tol. Evergreen 8-7179

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

Programoje taipgi dalyvaus Sietyno Choras iš Newark, 
vad. B. Šaknaitei; Bangos Choras iš Elizabetho, vad. 
Aldonai Klimaitci; Pirmyn Choras iš Great Neck, vad. 
Gco. Kazakevičiui. Taipgi bus trumpa prakalba.

birželio. 22 d., Liau- 
735 Fairmount Ave., 8 
Visų narių pareiga da
tavime svarbių dalykų 

Sckr. '(142-144)

pelnas skiriamas 
platintojų darbuo- 
prieš parengimą.

parengimą.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

Bus ir 
apš vi etos 
tis, kad 
Kviečiame skaitlingai atsilankyti į šį

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. bus susirinkimas 

d. birželio (June), 7:30 vai. vaka
re, 407 Lafayette St. Malonėkite vi
si nariai dalyvauti, nes bus nomina- 
vimas Centro Komiteto narių. Taip
gi visi dažinosime apie važiavimą į 
West Haven, Conn, pikniką 25 
birželio. (144-145)

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

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, birželio 25 d., Phila; 

Darb. Org. Veik Komitetas ruošia 
pikniką. Bus Mikolaičio Gražiame 
Sodne, Eddington, Pa. Įžanga 25 cen
tai. Muzika pirmos rūšies. Pradžia

PHILADELPHIA, PA.
Darbininkiškų Organizacijų Vei

kiančio Komiteto susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 
dies Namo, 
vai. vakare, 
lyvauti, nes 
aptarti.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

Lietuvių Kuro Kompanija 
(DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
( JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

(IŠTYRIMAS VELtUI)

DR. ZINS 
įsisteigęs per 25 Metus 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiąm nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

0
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36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

o Atvesi

Berlin. — Nazių valdžia 
ištremia Heleną Heinsdor- 
fienę, korespondentę vieno 
Lenkijos dienraščio. Tai to
dėl, kad korespondentė ir 
tas dienraštis “rodė prie
šingumą Vokietijai.”

Hitlerio valdžia jau pir
miau buvo išvijus 22 lenkų 
korespondentus iš Vokieti
jos.

Praga. — Naziai uždrau
dė bet kokius cechų sportus 
iki šio menesio galo.

Visokios Žinios iš Mūsų Miesto 
Šioj apylinkėj bedarbių skai

čius vis daugėja; kurie dar 
buvo pasilikę WPA darbuose, 
vis daugiau atleidžiami, o jau 
pirmiau tūkstančiai buvo pa
leistų.

Labai daug jaunimo prisi
dėjo prie pirmiau buvusių be
darbių, kurie baigė mokyklas 
šiomis dienomis, 
man, kuris labai 
jaunimo reikalais, 
490,000 jaunuolių 
25 metų Pennsylvanijoj yra ; 
bedarbių eilėse. Ir kaip jis i 
sako, “No silver lining in the ! 
clouds’’ dėl jų. Jis mato vien 
juodą ateities paveikslą šiems 
jaunuoliams.

Kasyklos šiuom laiku pra
deda šlubuot su darbo dieno
mis. Taipgi eina didelis ka
ras tarpe didžiųjų kompanijų 
ir mažesnių dėl anglies kainų 
nustatymo. Vieni kitus nori 
išmušt iš rinkos, kaip jie sa
ko. Karas labai didelis, bet 
viešai nepaskelbtas, taip, kaip 
japonų karas prieš Chiniją.

Šioj apylinkėj daug visokių 
blogų darbų atliekama: api
plėšimų, automobilių vagys
čių ir kitokių blogybių. O to
kiais darbais visur atsižymi 
jaunimas. Pavarčius vietos 
anglišką spaudą, tai apie to
kius dalykus daug randi.

Republikonams įsigalėjus 
valdžioj, jau jie suspėjo per- 
varyt visą eilę priešdarbinin- 
kiškų bilių. Bet jeigu darbin
inkai dabar imtųsi už darbo, 
kad išrinkt pažangius žmo
nes į apskričių, miestų ir 
miestelių ofisus, tai daug tų 
fcjatlrių įstatymų būtų galima 
panaikint. Pavyzdžiui, jeigu 
mes turėtume apskričio virši
ninku pažangų žmogų, tai 
laike streiko jis neįsileistų 
valstijos trūperių. Taip ir su 
miestų ir miestelių valdžiomis. 
Todėl čia visų pareiga dar
buotis, kad šio rudens 
muose į šias valdvietes 
išrinkti toki žmonės, 
tumaus darbininkams, 
išnaudotojams!

Dienraščio “Laisvės“ 
K s jau artinasi, įvyks

Dr. Cress- 
susirūpinęs 
sako, kad j 

tarpe 16 ir

Visų Žiniai
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 133 kuopoį užmany
mu likosi atsikreipta į vietos 
organizacijas, kad visi ben
dromis spėkomis sukaltum ke
letą dolerių sušelpimui Klai
pėdos pabėgėlių. Šis žygis ra
do pritarimo ne tik organiza
cijų tarpe, bet ir nepriklau
sančių prie organizacijų. Šven
to Jurgio Draugija ir klebonas 
tam darbui karštai pritarė. 
Suruoštas balius nedavė ganė
tinai kapitalo. Susivienijimo 
kuopa išrinko komisiją parin
kimui aukų. Tam darbui gerai 
dirbo K. Baranauskas ir čia 
paskelbtam, koki rezultatai.

Baliaus pelnas $26, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 133 
kuopa aukavo $10, Šv. Jurgio 
Draugija $10, Lietuvių Demo
kratų Kliubas $5. Pavieniai 
aukavo sekamai: Mačioniai 
$5, Teleišiai $2; po $1 — Ka
linauskienė,- J. Sabalis, P. Bla- 
žinskas, J. Bartkus, Link, S. 
Klebus, A. Gurskis, J. Jočius, 

I J. Ūsas, J. Jurelevičius, Kvies- 
I kienė, M. Marcinkienė, J. But- 
■ kus, ir E. Eškauskienė. Po 50 
j centų;—A. žvirblienė, M. Stul- 
i pinskienė, M. Andruskevičie- 
nė, P. Kalanta, J. Lapinskas, 
V. Justas, O. Rainienė, J. Jen- 
keliūnas, M arei n k a, R. 
Maldeikis, J. Kisielius, O. Jc- 
sulionienė, D. Čepaitienė, M.

Vilčinskienė, 
Bernadišius,

Bernadišiene,

! Pilipaitienė, S. 
F. Vieraitis, A.

į J. Ragauskas,
; Bažilius, J. Butkus ir J. Sla-
' minskas. Viso-r-$83.

Įvykusiam baliui 10 d. bir
želio aukavo degtinės seka
mi : A. žavišius, A. žalkaus- 
kas, J. Ragauskas ir Telcišiai.

Turiu priminti Jersey City 
lietuviam, kad būtų surinkta 
daugiau, bet komisija nėjo 
pas tuos, kurie dalyvavo baliuj 

ir gerai praleido. Komisijos 
manymu, kad tie, kurie buvo 
baliuje, tokjį kreditą užsitar
navo, kaip ir tie, kurio auka
vo. Baliuje dalyvavę daugiau 
praleido. Vietos klebonas už 
svetainę paėmė tik $3.

Pinigai pasiųsta per Lietu
vos Konsulį, ktlris pasiųs Lie
tuvon Raudonajam Kryžiui.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

GERA MUZIKA ŠOKIAM 
GERI VALGIAI IR GeRIMAI

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

rinki-
būtų 

kurie
o ne

pikni- 
liepos

Gaminam valgius ir 
t ur Imo Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

(Shalinskas) /

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MEŠLAŽARNftS 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 jUrhs ’jūsų ligą.

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGUS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

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

RHEA

1

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

GENTS* DAYS
Wed., llhurs., FrL, Sat. and 

Sun. all day and night

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiiiiams Išmokėjimams

NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGŽAMINAC1JAI TŪOJAUS.

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

GRAHAM' AVENUE BROOKLYN, N. Y.
f " -------------------------------—

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

’telefonas EVergrcen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKI AUGIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

NČra valandų sekmadieniais.

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

VARPO KEPTUVE

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

Siunčiamo duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimo Informacijas apie svorį Ir kainai

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



Šeštas puslapis LAISVĖ

New Yorke Buvo 49 Streikai

Ne>vY>rko^zW/^2iriioi IGNAS SUTKUS
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REPUBLIC BAR & GRILL

SKELBKITES “LAISVĖJE

KABARETAS

jam greito pasveikimo.
N.

WPA Darbininkams

S

gyve- 
Ave.,

bu-
Or-

Apie vidurį praeitos savai
tės išvežė New Yorko akių li- 
gonbutin Antaną Gilį, 
nantį 856 Glenmore 
Brooklyn, N. Y.

Gilys yra Liet. Am. Piliečių 
Kliubo ir Jurginės narys. Lin
kiu

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir /pavienių

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ii’ 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvairiom spalvom.

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

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

■ .UEr
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Važiuokite į ALDLD 
Apskričio Pikniką

Dviejų Unijų Bendras 
Protestas

IUI Ml Ml mi fui AAMMRAMIĮAMAAMAAMAAAAMIRAMĮMyVI Rrt

Sekmadienį, birželio 25 die
ną, įvyks metinis Literatūros 
Draugijos Antro Apskričio 
piknikas. Jis bus gražiame 
OLD CIDER MILL GROVE 
parke, Vaux Hall Road, Union,

Programos išpildyme daly
vaus Sietyno, Bengos ir Pir
myn chorai. Bus pasakyta ir 
prakalba, šokiams grieš geri 
muzikantai.

Iš Brooklyno važiuojant au
tomobiliais važiuokite No. 1 
keliu, už Newarko ’ orlaivių 
lauko, ten biskį pavažiavus 
sukite į dešinę, Į kelią No. 29 
ir važiuokite, kol privažiuosi
te Vaux Hall kelią, ten sukite 
po dešinei. Vaux Hall keliu pa
važiavus rasite ir pikniko vie
tą.

Kas neturi automobiliu, .tai i 
bus patogu nuvažiuoti busu. 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas nusamdė gražų ir di
delį busą, kuris išeis 11 valan
dą dieną, nuo kampo Ten 
Eyck ir Lorimer gatvių, “Lais
vės” svetainės. Busu kelionė į 
abi puses bus tik $1, tai paly
ginamai pigiai.

Į pikniką įžanga tik 25 cen
tai. Prie įžangos bus duoda
mos laimėjusiems dovanos, 
kurių pirmoji yra $20 pinigais.

Nustebinti šalies įstatymda- 
vystės paskyrų komisijos pa
siūlymu visai panaikint teatro 
projektą, artistai AF of L ir 
CIO unijų 14-kos kuopų na
riai susiėjo bendrai ir pasiun
tė bendrą delegaciją (į Wąsh- 
ingtoną pas AF of L preziden
tą William Green, reikalauti, 
kad jis pasisakytų tuo klausi
mu.

Aktorių Equity Taryba nu
sprendė tą klausimą iškelti 
New York o Darbo ir Amatų 
Taryboj, kur susieina visokių 
amatų unijistų delegatai.

Kiek Yra Vartą į 
Pasaulinę Parodą?

Gegužės mėnesį, New Yor
ke buvo 49 streikai, kurie apė
mė 3,460 darbininkų. Iš to 
skaičiaus 19 streikų darbinin
kai laimėjo, o 24 streikai buvo 
baigti nusileidimais iš abiejų 
pusių.

s 
£
5 
S

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Antanas Gilys Išvežtas 
Į Akių Ligoninę

Pasaulinė paroda turi ke
turis sektorius arba arenas: 
tarptautinis, exhibit, transpor
to ir amusements. Į tarptauti
nį sektorių yra tik vieni vartai, 
tai prie Sovietų Sąjungos pa- 
viliono ir jie vadinasi —-Flush
ing Gate.

Į exhibit sektorių —keturi 
vartai, nuo BMT ir IRT gelž- 
kelių, tų gelžkelių vardu var
tai; nuo Long Island R. R. 
gelžkelio, dveji vartai, vieni 
prie Post Office, kiti prie Mai
son City.

Į transporto sekciją yra vie
ni vartai—Corona Gate. •

Į žaislų (amusements) sek
torių yra keturi vartai: 
Worlds Fair Blvd Gate, Inde
pendent Subway Gate, South 
Gate ir Fountain Lake Gate.

Tarptautinį sektorių su ex
hibition sektorium jungia til
tai ir sausžemis taip, kad jie 
abu sudaro veik vieųą sektirių. 
Transporto ir žaislų sektorius 
su exhibit sektorium per au
tomobilių kelius jungia trys 
dideli tiltai. Nesvarbu per ku
riuos vartus svečias
vis vien jis gali vaikštinėti 
visą Pasaulinę Parodą už 
pat įžangą.

Dar Dėl Michelsono 
Parengimo

Vakar dienos aprašyme 
vo praleistas vardas d* J.
mano, kuris kalbėjo linkėda
mas daug pasisekimo drg. Kę
stučiui Michelsonui. Tarpe ki
tų pasveikinimo teleg.,’ buvo 
telegrama nuo .“Tiesos” re
dakcijos, kuri ačiavo Kęstučiui 
už bendradarbiavimą ir nuo 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Brooklyno jaunuolių "kuo
pos valdybos. LDS valdyba lin
kėjo daug pasisekimo savo pir
mininkui jo moksle ir darbe 
gerovei Amerikos jaunimo.

“L.” Rep. '

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.

E

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną j naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis. .

.............................................J
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Švento Jurgio Draugystės 
61-mas Metinis Piknikas

Komunistų Partijos Vajus 
už Naujus Narius

New Yorko mieste Komunis
tų Partija paskelbė vaju už 
naujus narius. Draugai Amte- 
ris, Cacchione, Crosby ir Be
gun yra priešakyje šios kam
panijos. Bus dedamos visos pa
stangos, kad iki rudens gavus 
nemažiau 5,000 nauių narių. 
Tas galima padaryti, nes Ko
munistu Partijos yra didelė į- 
taka darbo masėse.

Kada dabar daug WPA 
darbininkų paleidžiama iš tų 
viešų darbų, tai natūralu, kad 
daugelis turės gauti pašalpą. 
Visi WPA darbininkai, kurie 
paleidžiami nuo viešu darbų, 
tai turi užsiregistruoti pašal
pai. Kas mėnesis jie turės nu
eiti į tam tikrą įstaigą ir užsi
registruoti, nes kitaip gali ne
gauti pašalpos. Vien New Yor- 
ko mieste tas palies apie 250,- 
000 darbininkų.v

ateina, 
Po 
tą

Bus Didelė Konferencija 
Ispanijos Kovų Reikale

Mokyklon Registracija

Automobilių Lenktynės

Darbininkų vasarinės mo
kyklos kursai greitai atsida
rys. Jau atsidarė mokinių re
gistracijos. Bus mokoma mark
sizmo, leninizmo, istorijos ko
munistinio judėjimo ir kitų 
mokslų. Su registracijomis 
reikia kreiptis į Workers Cen
ter, 35 E. 12th St., Room 301, 
New Yorke. Ten galima gauti 
ir katalogą, kas bus mokina
ma.

Lincolno Draugų Brigados 
komitetas nusprendė sušaukti 
visų organizacijų, kurios tik 
pritarė Ispanijos liaudžiai, 
konferenciją. Konfer. bus su
šaukta birž. 29 d., Hotel Cen
tre, 43rd St. ir Sixth Ave., 
New Yorke, 8:30 vai. vakare. 
Konferencijos tikslas, kaip 
geriau subendrinti darbą Ispa
nijos pabėgėliams ir kaip par
vesti amerikiečius kovotojus iš 
Francijos, kurių dar ten ran
dasi.

Įvyks šeštadienį, birželio 24 
d., Klasčiaus Clinton Parke, 
Maspeth ir Betts Avės., Mas- 
peth, L. I. Grieš dvi orkestros, 
ne Vien lietuviškus ir ameriko
niškus šokius, bet surinktus iš 
viso pasaulio, vėliausios mados 
šokius, Draugystės nario Prof. 
J. Navicko Nakties Pelėdų Or
kestrą. Antra orkestrą — V. 
Retikevičiaus. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Įžanga 40c.

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

T

TINTS LIETUVIŠKAS
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Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

I 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.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODA

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

L'
' V-

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;

Lietuvių Įstaiga prie 
, Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

AND
'auor^Kalbės Drg. Cacchione

u

Teis už $427,950Raštinės Pati ir Teismas
prie

■■

Fairview Restaurant

Sveikatos Muzėjus Antra Savaitė Fėrai
yra

Namu Rakandu Krautuve
2

Streikuoja 500 Laikrodininkų

Suėmė 40,000 Lipstikių
1

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

STTSTRTNKTMAT
E. NEW YORK-RICHMOND

p’
£

Šios Savaites Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98bą Watchcase Manufacturers 
Ass’n. ir Bruner-Ritter Co. fa
brikuose.

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

arti Corona entrance j ferus.

Trečiadieniais ir sekmadie
niais vakarais, Coney Island 
Velodrome, 12 W. St. ir Nep
tune Ave.. Conev Islande, at- 
sibūna automobilių lenktynės.

Pranešimas
ALDLD 24 KUOPOS NA

RIŲ ŽINIAI
Visi kurie turite paėmė ALDLD 
Apskr. išlaimėiimo tikietu platini

mui. tuojaus sugrąžinkite tikletus ar 
pinigus. Aoskričio piknikas jvvks 
sekanti sekmadieni ir ten bus išlai- 
mėjimas. Tikietus ar pinigus priduo- 
kite J. Juškai, 79 Hudson Ave. — 
Valdyba. (144-145)

New Yorke virš 500 laikro- 
nkų, septynių dirbtuvių, 
streiko lauke. Jie priklau

so laikrodininku CIO unijos

A. WEITZNER
VERTEIVIS

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

venamąjam, ir valgomajam kambariam.

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja 2 dideli kambariai 

dėl 3 ar 4 vyru, graži vieta, lengvas 
privažiavimas iŠ visur. Kreipkitės: 

; Mrs. Virbalienė, 5968 Charles St., 
Maspeth, N. Y. (144-146)

110-62 "Corona Ave.

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

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šj speciali pasiūlymą

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

Atvdal ALDLD 185 kn. Nariams
Trečiadieni, 21 d. birželio, 8 v. v., 

Į Buzelio Svetainėi, Crescent ir At- 
I Avaci ItKtrls’M AT TAT T\ 4OK kp

na-
Mirė Ralph Pulitzer, buvęs 

“New York World” savinin
kas sulaukęs 60 m.

Prasidėjo teismas tarne Lil
lian Schrein ir buvusio jos bo
so Martin Beck. Lillian reika
lauja nuo jo $60,000, nes ji 
tvirtina, kad dirbdama nas 
Becką kartu buvo ir jo rašti
nės pati. Ji vedus, turi tris kū
dikius. Beckui i nagelba atėjo 
jo žmona. Sako, kad sekreto
rė ir ponas Beckas. teatru ra
minimo turčius, tarne kitko, 
važinėjo naktiniu traukiniu į 
Chicagą.

Pasaulio Parodoj užbaigtas 
fruošt Amerikos Sveikatos Mu- 
zėjus. Jo atidarymo iškilmin
gas ceremonijos suruošta bir
želio 18-ta. LaGuardia pareiš
kė. kad tai žingsnis praplėst 
sveikatos žinojimą.

Kings Apskričio teisme, 
teisėjo O-Dwyer prasidės tri
jų asmenų teismas. Juos kal
tina, kad jie 1934 metais pa
čiupo $427,950 iš Rubel Ar
moured karo pinigų. Bus tei
siami S. Wallace, 56 metų am
žiaus, kuris nuteistas nuo 3'0 
iki 60 metu kalėjimo ir sėdi 
Auburn kalėjime, J. Kress ir 
T. Quinn, kurie taip pat yra 
kalėjime už kitus prasikalti
mus.

Jau antra savaitė, kaip 
laikomi po atviru dangumi fė
rai, nuo kurių pelnas skiria
mas Ispanijos pabėgėliams. 
Fėrai yra ant 6th Avė. ir Mi- 
netta St., New Yorke. Po at
viru dangumi šokiai, koncerti
nė programa, prakalbos, dide
lis įvairiausių daiktų išpardavi
mas. Suaugusiems įžanga 50 
centu, vaikams — 25 centai, t '

šeštadienį, birželio 24 die
ną, 8 :30 vai. vakare, per radio 
stotį WNEW (1250 kilo
cycles), kalbės komunistas vei
kėjas Peter Cacchione. Visi 
prašomi tą valandą atsisukti 
radio priimtuvą ir pasiklausy
ti. UVTtw

l’AJIEŠKOJIMAT
Pajieškau brolio Josenh Matas, 

kuris taipgi vadinosi Muller. Jis yra 
sūnus Jono ir Jievos Matas. Jis gy
veno New Yorko mieste ant E. Bro
adway gatvės, taipgi gyveno Brook- 
Ivne. Originaliai jis yra atvykęs iš 
Roxbury, Mass., tai yra paskutinė 
vieta kur aš jį mačiau, apie 18 me
tų atgal. Jis dabar apie 30 metu am
žiaus. Jei kas žinote apie ii. kur jis 
randasi, kur aš salėčiau 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)

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Sveikatos departmentas 
sakė Guerlain Co., kuri garni • | 
na lipstikius, pristatyti vai 
džios žiniai 4Q,000 kompani , 
jos pagamintu “paišelių” vei- į 
dus dabinti. Tie lipstikiai buvo lantic Avės., Įvyks ALDLD 185 
no/ronMWi an kuri o 1 susirinkimas. Kviečiame visuspagaminti su dažais, kune dalyvauti. _ v. Paukgtys. 
yra kenksmingi. I - (143-144)

Geri Steikai ir Kitokį 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 barsčiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Dabar Rasite Dviejose

D’ORAZIO KRAUTUVĖSE
REFRIGERATOR BARGAINS

(Šaldytuvai Nužemlntom Kainom)

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

langinė dėžė.

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

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už (taip žemai kai $8.50 | mėnesj. Pamąstyk! t! 

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

Charles D’Orazio & Son
139 Meeker Ave. 664 Grand Street
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

J *




