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Latvijos sportininkų or
ganizacija nutraukė ryšius 
su Lietuvos sportininkais. 
Girdi, jos k r e p š i n i n k ai 
Kaune buvo įžeisti.

Ir nesportiškas žygis ir 
kvailas pasiteisinimas. Kas 
kaltas, kad Kauno publika 
saviems plojo, o svečiams 
baube ? * * *
f Be to neapseinama jo

kiam sąskridyje. Nueik į 
Amerikos ristynes, krepši
nio lošimą, arba “baseball” 
it “football” sąskridžius. 
Ten išgirsi tokių balsų, ko
kių jokiam žverinčiuje ne
girdėsi. 0 vienok niekas 
tuomi neįsižeidžia.

Žmonės dar nėra taip 
“civilizuoti”, idant pana
šiuose atsitikimuose sėdėtų, 
kaip lede prišalę. Man teko 
būti vienose ristynėse. Ką 
aš ten girdėjau, tai nei ant 
jaučio odos nesurašytum.

* * *
Pati pamatinė šio Latvi

jos sportininkų žygio prie
žastis bene bus ta, kad jų 
krepšininkus lietuviai krep
šininkai pusėtinai supliekė. 
Prakišę lošime, priekabiau
ja prie Kauno publikos.. ♦ ♦ ♦

Pereitą ketvirtadienį oro 
bangomis debatavo Jay 
Franklin su Sullivanu. 
Franklin gynė Naująją Da
lybą, o Sullivaų ją sušilęs 
adcėjo. i

Sullivano daina labai se
na ir visiems pažįstama. 
P r e z i d e ntas Rooseveltas 
esąs šaltinis visų Amerikos 
biznio nelaimių. Ot, jeigu 
republikonas sėdėtų Balta
jam Name, tai nei taksų ne
reikėtų mokėti, nei krizio 
nebebūtų.♦ * *

Išvakarėse 1940 metų rin
kimų visos reakcinės sere
nados liežuviais prakaituo
ja. Meluot jos puikiai mo
ka, skambių prižadų nesi
gaili, o už nugaros stovi fi
nansinio kapitalo galybė.

Jeigu ne Hooveriu, tai 
Thomas Dewey amerikinis 
fašizmas 1940 metais steng
sis įjoti į Baltąjį Namą.* * *

Sovietų mokslininkas D r. 
Višnevskis paskelbė išradęs 
vaistą gydymui raupuočių. 
Ateisią laikai, kai raupuo- 
čius nebereikėsią išskirti iš 
visuomenės tarpo ir pa
smerkti amžinam supuvi
mui.

Jeigu Dr. Višnevskio iš
radimas pasirodytų prak
tiškas, tai jo vardas nueitų 
istorijon į eiles kitų neuž
mirštamų didvyrių.♦ ♦ *

Prezidentas Rooseveltas 
pasišaukė korespondentus 
ir pareiškė, kad jis turi su
galvojęs naują planą. Jis 
siūlo Kongresui išleisti tris 
bilionus ir šešis šimtus mi- 
lionų dolerių atsteigimo rei-

Šita milžiniška suma pi
nigų, sako Rooseveltas, tu
ri būti įvesta į tokius dar
bus (projektus), kurie lai
kui bėgant patys apsimo
kės. *

♦ * *
Ar remtinas šis Roose vel

to planas? Žinoma, kad
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Ruoškimės prie va
sarinių p a r e n g imu 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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Būrys Nazių Laivyno 
Of icierių-Jūreivių Su

gužėjo j Danzigą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė susita
rė su Anglija, kad Amerika 
duos Anglijai $30,000,000 
vertės medvilnės (bovelnos) 
mainais už tiek pat vertės 
gumos - robo, pagaminto 
Anglijos kolonijose Azijoj. 
Pagal šią sutartį, Amerika 
gaus 85,000 tonų gumos. 
Tuo būdu Amerikai guma 
atsieis penktadaliu pigiau 
negu dabar.

Amerikos valdžia turi 
600,000 pundų medvilnės 
perviršių, už kuriuos yra 
skolinus pinigų farme- 
r i a m s-medvilnės auginto
jams.

Gaunama iš Amerikos 
medvilnė bus laikoma An
glijoj karo atsargai; o Am
erikos . valdžia laikys kari
nei atsargai gumą, mainais 
gaunamą iš Anglijos.

Šią mainų sutartį dar tu
ri tvirtint Jungtinių Vals
tijų senatas.

Berlin. — Vokietijos na- 
ziam labai nepatinka med
vilnės - gumos mainų pre
kyba tarp Amerikos ir An
glijos. Tame jie mato ne
smagų Vokietijai sandar- 
bininkavimą tarp dviejų di
džių demokratinių šalių, 
Amerikos ir Anglijos.

Japonai Meluoja Apie Savo 
žygius Ore Prieš Sovietų 

Lėktuvus
Maskva. — Sovietai vadi

na išmislais ir pagyrais tą 
japonų pasaką, būk keliuo
se oro mūšiuose ties Man- 
chukuo ir Išlaukinės Mon
golijos siena japonai nušo
vė žemyn “62 sovietinius 
lėktuvus.” Visai ten nebuvo 
jokių panašių mūšių.

Sovietų Prekybos Sutartis 
su Chinija

MaskVa. — Sovietai pasi
rašė plačią prekyboš sutar
tį su Chinija. Prekyba bus 
vedama lengviausiomis, pa
lankiausiomis sąlygomis 
tarp Chinijos ir Sovietų.

Amerika ir Anglija Gabena 
Ginklus Lenkijai

Danzig. — Laikraščiai 
Vokietijos ir Danzigo na
zių skelbia, kad prekiniai 
laivai Anglijos, Amerikos ir 
Franci jos kasdien vis dau
giau įgabena karo reikme
nų į Lenkiją, per jos prie
plauką Gdynią, — “dau
giausia kanuolių, jų šovi
nių ir angliškų tankų, taip
gi vario, cinko” ir kitų 
metalų, reikalingu karinei 
Lenkijos pramonei.

Pasak nazių, tie ginklų j 
ir amunicijos kroviniai yra 
iškraunami naktimis.

Ig. Paderewskis Gau
singai Aukoja Len
kijos Apsigynimui

Varšuva. , — . Pasauliniai 
garsus lenkas pianistas Ig. 
Paderewskis atsiuntė 1000 
zlotų į Lenkijos apsigynimo 
fondą.—Zlotas dabar yra 
apie 19 amerikoniškų cen
tų. Be to, Paderewskis pa
sižadėjo kas mėnuo aukot 
po 250 zlotų į šį fondą.

Taip aukodamas Lenkijos 
apsigynimui, Paderewskis,
jau silpnokas 78-rių metų 
žmogus, atsišaukė į visus 
lenkus gelbėti tėvynę nuo 
Hitlerio pavojaus; ir šimtai 
žymių Lenkijos piliečių, at
siliepdami į atsišaukimą, 
prižadėjo apsidėt regulia-

Brazilijos valdžia priima 
apsigyvent 3,000 žydų tau
tos katalikų iš Vokietijos.

Paryžius. —Laike pokilio 
kunigaikščiui Windsorui 
Eiffelio bokšte, cechas pul
kininkas Bedrich Benes nu
šoko 186 pėdas žemyn ir už
simušė.

remtinas. Ir darbo žmonės 
visur jį parems.

Bet už tai kapitalistinė 
spauda jau išėjo priešais.

Kongreso reakcionieriai 
irgi paleis savo kakarines1. 
Tai ir klausimas, kuris kurį 
nugalės: Rooseveltas su 
darbo masėmis, ar stambio
ji buržuazija su savo poli
tiniais trubadūrais?

riais mokesčiais tam reika
lui.

Paderewskis, andai buvęs 
Lenkijos ministeris .pirmi
ninkas, gyvena Šveicarijoj 
ir gydosi. Jis nors labai 
garsus, bet nėra turtingas. 
Jis jau seniai pasišalino 
iš Lenkijos, nesutikdamas 
su vis dešinėjusia valdžios 
politiką. Jis yra vidutiniai- 
demokratiško n u sistatymo 
žmogus; ir Lenkijos demo
kratai laiko jį savo vadu, 
nors Paderewskis tebegyve
na užsienyje.

--------------------------------------------------------Hl----------
X į

Keturios Bombos Sprogo 
Londone, Sužeidė 20 Žmonių

London. — Miesto centre, 
teatrų srityje sprogo ketu
rios bombos prie bankų; 
sužeidė apie 20 žmonių. Po
licija suomė keturis asme
nis, sakoma, narius slaptos 
airių respublikonų “armi
jos,” kaip įtariamus bombi- 
ninkus.

Sofija, Bulgarija. — Ne
išlaikęs egzaminų vienas 
studentas nušovė tris pro
fesorius ir pats save.

Amerikos valstybės sekr. Hull pasakoja kores
pondentams, kokią jis pasiuntė notą Japonijos 

, imperialistams.

“EVANGELISTAS” FAŠISTAS KUNI
GAS PRIE SVEČIŲ LYTIŠKAI SU

SINEŠDAVO SU SAVO PAČIA
Los Angeles, Calif.—Pro- 

testonas kunigas “evange
listas” Joe Jeffers su pa-, 
čia yra teisiami kaip lytiš
ki begėdžiai. . Jiedu pasi
kviesdavo į svečius artimus 
sau pažįstamus, paskui pa- 

i sigėrę eidavo į miegamąjį 
| kambarį ir prašydavo sve
čius pažiūrėt, ką jiedu ten 
darys; visiškai’nuogai nusi
rengdavo ir svečiam bežiū
rint lytiškai susinešdavo.

Kun.- Jeffers ir jo pati ta
tai . rodydavo ypač žmo-
nėms, turintiems ryšių su 
judamųjų paveikslų dirbyk- 
lomis. Jiedu tikėjosi, kad už 
tą “atvirumą” patys būsią 
pakviesti vaidint judžiuose.

Apie tokius lytiškus 
“evangelisto” ir jo žmonos 
“teatrus” liudija viena pa
šalinė moteris ir detektyvas 
Vincent Higgins. Pastara
sis nudavė esąs “rašytojas 
veikalų judamiem paveiks
lam” ir tuom gavo pasitikė
jimą “evangelisto” ir jo pa
čios.

, Paskutiniu laiku Higgins 
pakvietė du kitus detekty
vus stovėt naktį prie to ku
nigo namo, ir kada jis su
šuks “Mahatma Gandhi,” 
tai pult į to kunigo miegan 
mąjį kambarį ir nufotogra- 
fuot nuogus kunigą ir jo 
žmoną. Taip tiedu detekty
vai ir padarė.

' “Evangelistas” Fašistų 
Veikėjas

Tas išgverėlis dvasiškis 
savo pamoksluose skelbda
vo, kad fašistas generolas 
G. Van Horn Moseley turi 
būt išrinktas Jungtinių Val
stijų prezidentu. Kun. J. 
Jeffers metai atgal lankėsi 
Vokietijoj pas nazių vadus 
ir išiųugęliavo iš ten įvai
rių daiktų be muitų mokė
jimo Amerikai. Jis mėgino 
sudegint ir savo bažnyčią, 
vadinamą “Ateinančios Ka
ralijos Katedra,” norėda

mas gaut už ją apdraudos 
pinigus.

Tarėsi su Mussoliniu ir 
Hitleriu

Savo kelionėje po Europą 
Jeffers aplankė Mussolinį 
jo namuose ir kalbėjosi apie 
reikalą sukriušint žydus ir 
kurstyt arabų sukilimus 
prieš Angliją.

Vokietijoj kun. Jeffers 
gyveno pas Hitlerio brolį, 
ir nazių valdžia apmokėjo 
jo gyvenimo lėšas ir kaš
tus 40,000 mylių to dvasiš
kio kelionių- po Europą, 
Berlyne Jeffers ypač drau
gavo su Hitlerio propagan
dos ministeriu J. Goebbelsu.
Sėbras Amerikos Fašistų 

Generolo Moseley’o
Dar tik mėnuo atgal 

“evangelistas” Jeffers turė
jo pasikalbėjimą su ameri
konų fašistų generolu Mo
seley ir keliais nazių Bundo 
vadais Los Angelese. Jef
fers yra aršiausias “krikš
čionių amerikiečių” kursty
tojas prieš žydus.

Bet Vokietijoj būdamas 
jis išliežė tūkstančius dole
rių iš žydų, s norinčių va
žiuot į Jungtines Valstijas. 
Jis jiem žadėjo “užtikrintą 
įleidimą” į Ameriką, ir 
skaudžiai juos apskuto.

Alkis Prancūzam Tientsine, 
Blokaduojamiem Japonų

Tientsin, Chinija. — Ja
ponai kiečiau užveržė blo
kadą apie Francūzų konce
siją. Prasideda alkis fran- 
cūzam ir kitiem koncesijos 
gyventojam. '

Japonai nurengė, iškrėtė, 
išjuokė ir apstumdė dar du 
anglus, išeinančius iš savo 
koncesijos. Vienam kelis 
kartus uždavė per veidą jo 
paties pasporto knygele.

Amerika Gaus Daugį 
Gumos iš Anglijos
Mainais už Vatą |

Kodėl Nuskendo Amerikos 
Submarinas “Sųualus”?
Portsmouth, New Hamp

shire. — Amerikos laivyno 
teismas pertraukė tyrinėji
mus, kodėl nuskendo sub
marinas “Squalus.” Lauks, 
iki jis bus viršun iškeltas. 
Kai kurie išgelbėtieji iš nu
skendusio submarino jūri
ninkai liudijo, kad vandens 
pribėgo per jo prastai vei
kusius ar sugadintus oro 
atvarus - ventiliatorius.

Iš to submarino, nu- 
grimzdusio 40 sieksnių gel
mėn, buvo išgelbėta 33 jū
rininkai, o žuvo 26.

Anglija Priima Tik Da
lį Sovietų Pašiulymy 
Bendram Apsigynimui

London. — Anglijos ir 
Franci jos valdovai siūlė So
vietam padaryt šitokią ben
dro apsigynimo sutartį: 
Jeigu Vokietija užpuls So
vietus, tai Anglija ir Fran
ci j a tuoj aus kariškai išstos 
prieš Vokietiją; o jeigu 
Hitleris ar Mussolinls ar 
abudu išvien užpuls Angliją 
ar Franci ją, tai Sovietai su 
jomis stos karan prieš Vo
kietiją.

Bet Sovietų vyriausybė 
sako, kad to neužtenka. So
vietai reikalauja, kad An
glija ir Franci ja išvien su 
Sovietais užtikrintų apgy
nimą Latvijos, Finijos ir 
Estijos.

Užsieninis Anglijos mi
nisteris lordas Halifax nu-| 
ėjo pas Sovietų ambasado-į 
rių Iv. Maiskį Londone ir 
prašė, kad šis patartų So
viet! jos vyriausybei daryt 
bendro apsigynimo sutartį 
tokiomis sąlygomis, kokias 
siūlo Anglija ir Franci j a. 
Maiskis išreiškė viltį, kad, 
galų gale, vis tiek gal bus 
padaryta apsigynimo sutar
tis tarp šių trijų šalių.

Didis Suvažiavimas dėl 
Pensijų Seniam

Indianapolis, Ind. — 10,- 
000 delegatų dalyvavo su
važiavime dėlei senatvės 
pensijų, pagal dr. Town- 
sendo planą. Nutarė suda
ryt miliono dolerių fondą 
kovai už įstatymišką įvedi
mą $200 pensijos per mėne
sį kiekvienam žmogui 65 
metų amžiaus ar daugiau.

Kanadoj smarki audra 
privertė nusileist Amerikos 
“Clipperį,” oro didlaivį, 
skridusį atgal iš Anglijos į 
Jungtines Valstijas.

Berlin. — Naziai Danzi- 
ge sekmadienį iškilmingais 
paradais minėjo Vokietijos 
karo laivyno dieną. Į iškil
mes atvyko iš Vokietijos du 
nazių laivyno admirolai, ko- 
mandierius artilerijos kor
puso, keturi kiti oficieriai, 
11 paoficierių (puskarinin
kių), 70 jūrininkų ir dide
lis karinis orkestras.

Vokietija, siųsdama savo 
kariškius į šį “laisvą” mies
tą, laužo Danzigo konstitu
ciją, užtikrintą Tautų Ly
gos. Pagal šią konstituciją, • 
niekas neturi teisės siųst 
savo kareivių ar jūrininkų 
į Danzigą be Lenkijos lei
dimo. Bet Hitleris, dabar 
siųsdamas būrį savo kariš
kių į Danzigą, visai neatsi
klausė Lenkijos, ar ji sutin
ka ar ne.

Bulgarijoj Pagerbtas Na
zių Valdininkas

Sofija, Bulgarija. — So
fijos Universitetas davė 
mokslišką garbės laipsnį at- 
s i 1 a n k i u šiam Vokietijos 
“t e i s i n gurno” komisioniė- 
riui Hansui Frankui.

Sovietų Lėktuvas Saugiai 
Pargabentas iš Kanados

Maskva.-r- Sovietinis gar
laivis “Alma Ata” saugiai 
pargabeno ■ namo didžiulį 
Sovietų lėktuvą “Moskva”, 
kuriuom generolas Kokki- 
naki atskrido iš Maskvos į 
Kanadą.

Kai kurios dalys to lėktu
vo turėjo būt nuimtos ka- 
nadiškėje Halifax prieplau
koje pirm perkraustant lėk
tuvą į laivą “Alma Ata.” •

Kelionėje per didjūrį šė
lo audra, bangos ritosi, per 
laivo viršų ir kartą buvo 
atliuosavusios tą lėktuvą 
nuo jo pririšimo; ale “Al
mos Atos” jūrininkai smar
kiai subruzdo ir saugiai 
pritvirtino lėktuvą prie lai-
vo denio. Taip jis ir parga
bentas saugiai į Sovietų Są
jungą.

Nauja Amerikos Kanuolė 
Šauna per 15 Mylių

Washington. —, Naujoji 
Amerikos kanuolė muša į. 
taikiklį per 15 mylių. Ji 
šaudo šimtą svarų sverian
čiais šoviniais. Jos gerklė 
yra 155 milimetrų pločio. 
Pati kanuolė sveria apie ' 
tonų. Jinai pastatyta 
savotiško traktoriaus, tu
rinčio 10 ratų, ir gali va
žiuot po 12 mylių per va
landą.

Dalinai debesiuota ir šilta
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Kas Daugiau?
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ir 

Lietuvių Literatūros Draugija pasiuntė 
senatui po telegramą, reikalaujant, kad 
jis balsuotų prieš Woodrumo bilių, ku
ris yra atsuktas prieš WPA, prieš viską, 
kas kraštui reikalinga ir gera.

Kitos lietuvių organizacijos, draugijos 
ir kliubai turėtų padaryti tatai tuojau, 
nevilkinant!

Ar ir Prieš Tai Jie Draskysis?
Prezidentas Rooseveltas sumanė pa

siūlyti kongresui priimti bilių, sulyg ku
riuo mūsų krašto valdžia galėtų išleisti 
$3,860,000,000 įvairiems darbams. Tie pi- 

. nigai nebūtų imami iš krašto iždinės. 
Ne! Jie turėtų būti sukelti paskolomis, 
bonais, kuriuos valdžia garantuotų. Pa
skui tuos pinigus galima būtų skolinti 

- miestams, įvairioms kompanijoms, etc.
Nereikia nei aiškinti, kad tai geras 

sumanymas. Tiek pinigų išleidus, tuo
jau atsirastų daugiau darbų ir būtų pa
statyta visa eilė reikalingų namų, nu
tiesta kelių, pataisyta geležinkelių. Vė
liau toji paskola sugrįžtų ir kraštui ne 
tik jokio nuostolio nebūtų, bet tai būtų 

4 labai daug naudos.
Kai stambusis kapitalas paskelbė sėdė

jimo streiką, neišleisdamas statybai pini- 
. gų, tai prezidentas mano, kad valdžia 

galėtų imtis už darbo ir varyti jį pir
myn.

Prezidento siūlymas, rodosi, turėtų bū
ti entuziazmu priimtas kiekvieno, ku
riam rūpi krašto reikalai. Taigi žiūrė- 

i sime, ką į tai pasakys reakcininkai? Ar 
. jie ir vėl ims gvolto rėkti ir skelbti Roo- 

seveltą tokiu ir kitokiu?

Kapitalizmas ar Komunizmas?
Chicagos “Draugas” daro išvadžioji

mus apie tai, prieš ką katalikai turi ko
voti: prieš kapitalizmą ar komunizmą? 
Ir jis atsako, būk “katalikų vadai (ko
ki?—“L.” Red.) eina prie naujos san- 

> tvarkos.” Girdi:
“Kai kurie šiems vadams stato klau

simą—kas Amerikai baisesnis: kapitaliz
mas ar komunizmas? Vadai atsako, kad 
kapitalizmas. Kun. dr. John P. Mona
ghan, pagarsėjęs Amerikoj veikėjas so- 
cialėje srityje pareiškė, kad kapitalizmas 
saVo pagrinduose yra lygiai anti-krikš- 
čioniškas kaip ir. komunizmas. O kadan
gi mes gyvename po kapitalizmu, tai 
mes, sako kun. dr. Monaghan, privalo- 

* me daūgiau domėtis kova prieš kapita- 
' lizmą. Komunistai negali mūsų spardy

ti, o kapitalistai gali ir spardo, toliau 
sako kun. dr. Monaghan.

“Jo Eminencija Chicagos kardinolas
=

*£ x * 
k -i4- »

Sovietai Tėmija Tientsi- 
no ir Danzigo Įvykius

London. — Anglijos val
dininkai pasakoja, kad So- 

i vietai žiūrį, kas išeis iš Ja
ponijos susispyrimo su An
glija Tientsine ir kokius

‘ -...............................................................................................1
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žingsnius Hitleris darys dė
kų Danzigo prijungimo prie 
Vokietijos. Pasak Anglų 
valdininkų, tai Sovietai ma
ną, jog pavojai Anglijai iš

Jurgis Mundelein praėjusią vasarą semi
narijos rūmuose buvo įsteigęs kunigams 
socialės akcijos kursus. Šiemet tie kur
sai taipgi veiks ir prasidės liepos mėnesį. 
Vienu iš profesorių tų kursų bus minė
tas kun. dr. Monaghan. Kursai tęsis nuo 
liepos 17 d. iki liepos 28 d. Kursai atda
ri ne vien šios diecezijos kunigams, o ir 
kitų diecezijų. Priimami ne vien kuni
gai, o ir pasauliečiai.”

(“Draugas”, iš birž. 21, 1939)
Jei taip kalbėtų visi kunigai, kaip 

kun. Monaghan, tai būtų galima su jais 
susitarti. Deja, taip nėra. Paimkim mes 
lietuvius kunigus. Kiek iš jų yra tokių, 
kurie1 sutinka su kun. Monaghanu? Gal 
būt tik keli. Dauguma jų—kapitalizmo 
ramsčiai. Geriausia bus iliustracija—So. 
Bostono “Darbininkas,” aplink kurį yra 
susibūrę eilė kunigų. Jeigu tame laik
raštyj pasakoma žodis prieš kapitalizmą, 
tai tuo pačiu sykiu yra šimtas žodžių 
prieš komunizmą, tarytum komunizmas 
katalikų masėms sudarytų kokio pavo
jaus.

Katalikams turi būti įsidėmėtina ir 
tas, kad šiuo metu stambieji kapitalistai 
Amerikoje nori įvesti fašizmą, kuris 
tuos pačius katalikus žiauriai persekio
tų, kaip Vokietijoj naziai. Taigi šian
dien vyriausias klausimas Amerikos 
žmonėms—katalikams, komunistams ir 
kitiems—turi stovėti: kova prieš fašiz
mo pavojų, už išlaikymą demokratinės 
santvarkos Amerikoj.

Mes manome, jog labai mažai yra ka
talikų, kurie norėtų matyti, kad Ameri
koj būtų įsteigta fašistinė santvarka. 
Milžiniška dauguma jų fašizmui yra 
priešingi. Taigi, jeigu taip, tai kodėl ne
galima visiems bendrai veikti?

Imant lietuvius katalikus ir komunis
tus, mes jau ne kartą nurodėme, jie ga
li bendrai veikti ir Lietuvos klausimu: 
vieniems ir kitiems rūpi Lietuvos ne
priklausomybės išlaikymas, tai kodėl ne
galima bendrai veikti ir čia?

Jau Nepasitiki ir Martinu
Amerikos Darbo Federacijos lyderiai 

dabar laužo galvas, kaip išgelbėti tą da
lelę automobilistų, kurie atskilo nuo ti
krosios automobilistų unijos (CIO) ir 
nuėjo su lovestoniečiu Homeriu Marti
nu. Pasirodo, kad Martinas jau privirė 
košės ir toj grupelėj, kuri įstojo į Ame
rikos Darbo Federaciją. Jis skelbė Ge
neral Motors Komp. darbininkų streikus 
net be pasitarimo su savo veik, tary
ba; jis, apskelbęs streiką Detroite, pats 
išlėkė orlaiviu į Kansas City, Kansas!

Paties Martino veik, tarybos na
riai dabar prieš jį kyla; kyla ir eiliniai 
nariai. Sakoma, tūli lokalai, kurie pir
miau buvo pasisakę už Martiną, dabar 
norį atgal stoti į CIO uniją. Darbinin
kai, mat, pamatė, kad jie buvo lovesto- 
niečių apgauti.

Greenas ir kiti dabar galvoja, ar ne
vertėtų paskirti Martino unijai resyve- 
rius, t. y., komitetą, kuris iš tikrųjų val
dytų uniją, o Martinas būtų tik iš vardo 
prezidentas.

Mums neatrodo, kad ir tas ADF biu
rokratijai pavyks padaryti. Darbininkai 
šiandien nori vienybės, o ne skaldymosi. 
Automobilistai trokšta turėti vieną sti
prią uniją automobilių pramonėj, bet ne 
dvi. Geriausiai ADF lyderiai padarytų, 
jei jie liautųsi toliau vedę ardymo dar
bą; geriausiai būtų, jei jie pasakytų 
tiems darbininkams, kurie buvo suklai
dinti lovestoniečio Martino: grįžkit į Su
vienytą Automobilių Darbininkų Uniją, 
priklausančią CIO, ir darbuokitės išvien. 
Jei' jie taip padarytų, tai gerai pasitar
nautų ne tik automobilistams darbinin
kams, bet ir visam darbininkų judėjimui.

Japonijos pusės ir Lenkijai 
iš Hitlerio pusės verstų An
gliją daryt bęndro apsigy
nimo sutartį su Sovietija 
pagal Sovietų pasiūlymą.'

Washington. — Įvairūs 
laikraščiai Amerikoj paty
rė iš savo skaitytojų, kad 
didžiausias jų procentas re
mia Roosevelto kandidatū
rą į prezidentus 1940 me
tais.

Uždrausta Žydam Vienoje 
įeit į Parkus ir Aikštes
Viena, Austrija. — Nazių 

k o m i s i orderius Austrijai, 
Josef Bruckel uždraudė žy
dam įžengt į bet kurį mies
to parką, apart vieno, kuris 
randasi “žydiškoj” Vienos 
daly j.

Jis taip pat užgynė žy
dam lankytis sportų aikštė-, 
se ir visose viešose smagu
mų bei poilsio vietose.’

Vaizdas iš Utenos: dešinėj šaulių vėliavų paroda; kairėj kariuomenės ir šaulių viršininkai.

Laiškas iš Lietuvos
Rašo Petras Baranauskas

(Pabaiga)

Artinantis prie Panevėžio 
teko matyti dar labai dau
gelis- kaimelių neišparce
liuotų; be abejo, neišparce
liuotuose kaimuose trobe
siai apįrę, apgriuvę, sukry
pę. Visgi maniau, kad vien 
išoriniai taip blogai atrodo 
gyventojų būklė, bet kada 
teko svečiuotis tenai, tad, 
pasirodė, kad jie be galo 
skursta visapusiai. Teko 
kalbėtis, su Truskavos mies
telio senu kunigu, Knygių, 
kurio stambus ūkis, gyvena 
gražiai, nors jo parapijonai 
ir labai vargingai gyvena. 
Kunigas Knygys sakosi, ku
nigaująs jau apie 42-rus 
metus; matomai seka poli
tiką, interesuojas Lietuvos 
išeivija, ir šiaip bendrai at
rodo gana plačių pažiūrų 
žmogus — podraug ir geras 
biznierius.

Štai prisiartinam ir prie 
Panevėžio, panevėžis tru
putį bene bus turtingesnis 
miestelis, kaip Dzūkijos 
Alytus. Tačiaus pasitaikius 
tą dieną jomarkui, kada te
ko ten pervažiuoti, tai jo- 
markas atrodė labai bied- 
nas; ’/^augiausia rinkoje 
matosi užversta senos vai- 
dininkų drapanos ir apsia- 
vimai, kuriuos valdininkai, j- » > 7 Z

padėvėję, parduoda dar be
veik aukštoka kaina.'

Apie Panevėžį susisieki
mas autobusais arba trau
kiniu jau neblogas. Auto
busai ateina net iš Kauno 
ir kitur į Panevėžį. Nuo 
Ramygalos į Panevėžį yra 
vedamas naujas plentas, 
kuris bus vadinamas pir
mos rūšies pleųtu. Tačiaus, 
kad ir pirmos rūšies lietu
viški keliai negalima jokiu 
būdu lyginti prie ameriko-’ 
niškų jokių kelių." Čia kad 
ir pirmos, rūšies keliai, vis- 
tiek yra padaryti iš akme
niukų ir žvyriaus; duobėms 
atsiradus —- vėl žvyriuoja
ma, taisoma. Autobusui ar 
autęmobiliui pervažiavus — 
per kelias minutes tebesto
vi didžiausias debesys dul
kių; tiek autobusų, tiek au
tomobilių langai važiuojant 
nuolatos uždaryti, nes ki
taip dulkėj keleivius užtroš- 
kintų. Ceinentinis kelias 
yra tik tarp Garliavos ir 
Kauno, tai yra tik keli kilo
metrai; kitur tokio asfalti
nio ar cementinio kelio Lie
tuvoje dar nėra.

x Lankantis Kupiškyje, te
ko pastebėti vienur kitur 
stambesnių ūkininkų; čia 
mačiau nesenai įsteigtas 
Kupiškėnų Laisvamanių ka
pines Aukštupėnų kaime; 
tąipgi teko matyti ameri- 

. kiečiams gerai žinomo lais
vamanio daktaro Graičiųno 
tėviškė—Pajuodupio kaime.

ra jokio susisiekimo: nei 
autobusas ateina, nei trau
kinys, nei laivas—arčiausia 
gelžkelio stotis 18-ka kilo
metrų.

Kaip jau minėjau, kur tik 
teko kalbėtis su ūkininkais, 
visų vienas ir tas pats nusi
skundimas kas link lietuviš
kos mūsų valdžios, dėlei di
delio ponų skaičiaus, dėl 
spaudos ir žodžio laisvės su
varžymo ir panašiai. Tačiau 
iš dalies kaip kur pastebi
mas ir pačių ūkininkų apsi
leidimas, kas liečia švarą, 
bent tvorų aptvėrimą ir ki
tus dalykus, kuriems nerei
kalinga tiek daug lėšų, o tik 
darbštumo.

Pravartu paminėti, kad 
teko švečiuotis pas Petrą 
Puroną Vėžionių kaime, ne
toli Kupiškio. Petro Puro- 
no ūkė nedidelė—rodos Iš 
devynių hektarų, bet kažin 
ar teko kur Lietuvoj ma
tyti taip tvarkiai ir pavyz
dingai vedamas ūkis, kaip 
Purono, atsižvelgiant į že
mės kokybę ir kiekybę. Ir 
pažymėtina, kad Puronas 
apsidirba savo ūkelę be 
samdinių — jis pats, žmona 
ir mažiukė mergaitė.

Beje, taip gražiai sutvar
kytus ūkius tai teko matyti 
vėl Dzūkijoj, kurie taip pat 
susideda tik iš 9 ar 10 hek
tarų, tai yra Povilas 'Miza- 
ra, Naujakiemio kaime, ir 
Justinas Prūsevičius, Mižo- 
nių kaime, kurių ūkės, pa
gal jų žemės kiekį taipgi 
gana pavyzdingai ir gražiai 
sutvarkyta. P a ž y m ė t ina, 

1 kaip Justinas Prūsevičius, 
I taip Povilas Mizara labai 
gražiai veda bitininkystę; 
taipgi lygiai ir sodininkys
tę, trobesiai taipgi sustaty
ti labai tvarkiai, pagal 
naujos mados — kaip gyve
nami namai, taip tvartai 
kiti trobesiai. * * 

1 žemaičiai
Aš nuolatos 

nuomonės, 
tai yra Lietuvos Ukraina, 
bet kada teko pervažiuoti 
pro Mažeikius, Tirkš
lius, Ilakius, tai per
sitikrinau, kad žemaičiai 
skurdžiau gyvena ir už dzū
kus. Išvažiuojant man iš 
Lietuvos, apie 11 metų tam 
atgal, Merkinės pusė gyven
tojų ar gal kiek mažiau 
maitinosi ožkų pienu; ir 
faktinai ožkos buvo šio dzū
kiško miestelio maitintojos; 
jos išdidžiai “puošė” Mer
kinės miestelį, laipiojo po 
aukštus smiltynuotus kal
nus; kartais net marguoda
vo smiltynuoti kalnai nuo 
ožkų. Šiandien jau berods 
nei vienos ožkos Merkinėj 
nėra; bet mūsų nelaimingoj 
Žemaitijoj dar ožkos pilnai 
egzistuoja. Štai, ve, palei 
Ilakių miestelį .randam ant 
vieškelio ožką: viduryj ke
lio įkalta didelė vinis, ir 
ten ant šniūrelio pririšta 
džiovinama ožka. Vadinasi, 
ekonomija: turi būt ir ke
bas ir pakelės nuganoma, 
žolė sunaudojama. O ten 
paįt toliau dar kelios senes
nės ir jaunesnės ožkos ant 
saulės kepa; — nei žolės nei 
vandens! i

Dabar apie Ilakių mieste
lį. Šis miestelis yra 'vals
čius, rodos', nevisai mažas 
miestelis: yra kelios įstai
gos, restoranas, kelios krau
tuvės ir iš tolo kyšo aukštas 
bokštas didokos bažnyčios, 
tačiau prie šio miestelio nė- tento, reikia paduoti pla-

ir

* i

Skursta 
buvau 

kad Žemaitija
tos

Bendros žinutės
Pakrikštes, Merkinės vals

čiuj. — Virš savaitė tam at
gal, kilus debesiui su griaus
tiniu, perkūnas besitranky
damas padegė Zigmo Bal- 
tuškonio tvartą, kuriame 
tuo tarpu tebeilsėjos! tik 
viena kiaulė su pulku mažų 
paršiukų. Parvažiavęs šei
mininkas iš Merkinės rado 
tvarto tik degėsius.

i » k—o—
Pakrikštes.—Šiandien pa

laidojom vieną jauną vaiki
ną, Praną Staniulį, 16 metų 
amžiaus; pačiam gyvenimo 
smagume. Pranas gavo 
smegenų uždegimą ir netu
rint lėšų, nesikreipė prie 
daktaro; už tai atsakė savo 
gyvasčia.

—o—
Ryliškiai, Merkinės valse. 

—Ryliškiai kiek metų atgal 
buvo nedidelis ir svietui ne
žinomas kaimelis. Dabar 
Ryliškiuose randasi dviejų 
aukštų graži mokykla, dido
ka bažnyčia, policijos sky
rius, krautuvė, malūnas ir 
poros kaimiečių mūriniai 
namai. Vienas ūkininkas 
net apdovanotas Gedemino 
ordenu (Vine. Bloznelis) už 
pavyzdingą ūkės vedimą. 
Taipgi iš Merkinės atvesta 
telefonas ir pusėtinai su
tvarkytas kelias, kuriuo jau 
ir automobilis gali važiuo
ti. Daugiausia šituo vieške
liu važinėja antstolis savo 
automobiliumi į kaimą ūki
ninkus išvaržyti.

Makniūnai, Merkinės vals
čiuj. — čia randasi ranko
mis sukama pieninė, į kurią 
veža plati apylinkė pieną. 
Makniūnai, tai savu laiku 
buvo 'vienas iš didesnių Lie
tuvoj dvarų; savininkas bu
vo Muiželis. Dabar Šis po
nas jau baigia subankrūtyt; 
pats dvaras ir polivarkai 
tapo išparceliuoti savano
riams ir bežemiams; ponui 
liko tik centrelis — 80 hek
tarų, ant kurių jis dabar ir 
nepajėgia išsiversti.

Beje, dabar Makniūnuose 
per kelis sekmadienių vaka
rus buvo suruošta geguži
nės; jaunimo į gegužines 
susirenka virš pora šimtų, 
ir svarbiausia, kad nei vie
ną vakarą neįvyko mušty
nių, kas seniau būtų neiš
vengiama.

Merkine. — Savaitė tam 
atgal vietinė policija pada
rė ant Merkinės Žydų 
ablavą, j ieškodama ameri
koniškų dolerių. Sakoma, 
visgi pasisekė sužvejoti 
apie keletas šimtų dolerių, 
kuriuos v konfiskavo, be jo
kio atlyginimo. Šiuo tarpu 
neleistina nei jokiam atsiti
kime laikyti svetimos šalies 
valiuta;, ir kuomet kur su
sekama — be jokių ceremo
nijų konfiskuojama, nežiū
rint, kad ir nuo smerįies 
atsipirkimo žmogus. turėtų 
kokį dolerį. O amerikonai 
jeigu ir laiko, tai turi juos 
užregistruoti tam tikrose 
valdžios įstaigose.

Taručionys, Merkinės vals
čiuj. — Taručionių gyven
tojo Grabausko pereitomis 
dienomis sudegė gyvenamas 
namas; padaryta labai daug 
nuostolių. Ir beesant taip 
brangiam medžiui, prisieis 
žmogui gyventi tvarte.

Užvakar išdegė gana di
dokas plotas valdiško miš
ko. Tačiaus kaimiečiai val
diško miško nesiskubina ge
sinti— bet priešingai -— šali
nasi. O kada privatis ūki
ninko namas ar kas dega— 
kaimiečiai su įtūžimu bėga 
gesinti.

P. Baranauskas.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama Redakcija: Ar 
galėtumėte paaiškinti, kaip 
gauti patentą dėl išradimo, 
kiek kainuoja, kur kreiptis, 
ar būtinai reikia advokato? 
Būsiu dėkingas už paaiški
nimą.

Darbo žmogus.
Atsakymas

Patento gali prašyti tik
tai pats išradėjas. Advoka
tas, ar kas kitas gali tiktai 
pagelbėt parašyti prašymą.

Siunčiant prašymą pa-

čiausį išradimo aprašymą ir 
net braižinius, jeigu išradi
mas leidžiasi braižiniais at
vaizduoti. '

Kiek patento išgavimas 
kainuoja, mes nežinome. 
Geriausia bus, jeigu kreip
sitės į United States Pa
tent Office, Washington, D. 
C. ir prašysite visų infor
macijų. Nenorime draugą 
suklaidinti netiksliomis in
formacijomis. Tikįmės, kad 
patento ofiso žmonės tokias 
informacijas jums suteiks 
veltui.
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Birželio 16, Literatūros 
Draugijos 6 kp. surengė pra
kalbas, kurios atsibuvo Lietu-
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Clevelando Kronika
Žiupsnys Žinių

Sėrga draugas Jonas Vaup- 
ša. Dabar jau pargrįžo iš li
goninės ir jau eina geryn po 
padarytos operacijos. Jonas 
žada ir vėl stot į darbą Kom. 
Partijos auginimo ir kitas or
ganizacijas, taipgi rašinėjimo 
korespondencijų. Draugai ir 
draugės, atlankykime Joną 
Vaupšą po šiuo antrašu : 8006 
Bellevue Ave.

Besilankant Polyclinic 
Hospital.

Vienas darbininkas virtuvėj 
turėjo darbą, mazgojo indus 
ir pasitaikė įsipjaut |į pirštą 
stiklu. Nieko nemanydamas, 
kas atsitiks įsipjovus, pagavo 
nuodų į kraują. Nuėjo į poli
clinic Hospital. Dabar tiesio
sios rankos pusę piršto nupjo
vė, o antros rankos pirštas ir
gi aptvertas. Kaštuos pinigų. 
Polyclinic Hospitalyj į dieną 
kaštuoja $4.

Susižeidė Jaunas Vaikinas
Jauni vaikinai, kai nueina. 

maudytis, tai užsilipa aukštai j nių farma. 
ant akmenų ir šoka į vandenį. 
Bet nevisuomet pasiseka nu- 
šokt. Tas jaunas vaikinas nuo 
akmenų nuslydo ir prisitrenkė 
nugarą. Dabar randas Polycli
nic Hospital.

Turėjo Eit Ant Operacijos
Lietuviui- kunigui A. Steit- 

monui besimeldžiant, beklu- 
pojant ant kelių, kažin kokia ! 
skaudėjimo kvaraba įlindo į 
kelį ir 5 mėnesiam pagulėjus 
Švento Aleksio ligonbutyj, 9 
dieną birželio gerai aukščiau 
kelio nupjovė koją.

Justinas žirgelis, 880 Ansel 
Road, sulaukęs 80 metų, mirė 
birželio 9 dieną. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis. Buvo 
vedęs su antra,žmona. Antra 
žmona liko dar gyva. Paliko 
4 sūnus ir 5 dukteris, taipgi 
pusbrolį žirgelį ir 3 brolius. 
Paliko 2 namus, vieną 2 fa- 
milijų, antrą 4 familijų. Na
mai išmokėti. Prigulėjo prie 
kokio tai lenkų kliubo. Nors 
buvo lietuvis, bet mylėjo na
muose lenkiškai kalbėt.

Man einant pro šalį namo, 
pastatyto WPA Gordon par
ke, nužiūrėjau, kad rynų nėra 
vandeniui nubėgti. Ten man 
bežiūrint atvažiavo 3 darbi
ninkai, plumeriai, tų rynų su
dėt, ir kitos paipos irgi yra 
pagadintos—nulauštos. Klau
siu tų darbininkų* kas *aip 
padarė? Matai, kas tai nužiū
rėjo, kad paipos buvo bresi- 
nės, gero metalo, tai kas nors 
jas ir nusiplėšė. Matyt, polici
ja tyrinėja, gal pavyks surast 
tuos štukorius.

Pas pažįstamą draugą, Jo
ną Katkauską (6601 E. 66 
Street St. Clair Ave.) užėjau 
pasikalbėt. Paklausiau . jo, 
kaip biznis? Sako, nekaip, gir
di, kad būčiau sveikas, tai gal 
geriau eitų. Mat, draugas Jo
nas Katkauskas kada tai sir
go kojomis ir abiejų kojų ne
teko. Viena nupjauta žemiau, 
antra aukščiau, ir važinėja 
su ratukais apie barus. Jonas 
žadėjo atsilankyt į progresy- 
ves draugijas, pažiūrėt, kaip 
veikiama. Mes turėtumėm ap
silankyt pas Joną, kada tai 
sykiu veikėm. Man rodos, jis 
yra vilnietis ir buvo “Laisvės” 
skaitytojas. Nežinau, dabar 
kaip yra.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 55 kuopa rengia 
pikniką Jonų varduvių dienoj, 
tai yra, subatoj, birželio 24 d., 
Machuto darže, prie Green 
Road. Prasidės 6:30 vai. va- 
kare. Bus gera orkestrą, kuri 
grajys lietuviškai ir angliškai.

Kviečiame dalyvauti visus 
kuopos . narius ir nares, jau
nuolius ir visus Clevelando

Pirmas Farmerių Piknikas
ALDLD 15-to Apskričio 

konferencija įvyks nedėlioj, 
birželio 25 dieną, draugų Gri
nių ūkėj, Thompson, Ohio. 
Pradžia anksti ryte. Kartu tu
rėsime ir pikniką.

Draugai ir draugės miestie
čiai, kviečiame visus 
kyti į mūsų metin(į pikniką. 
Patenkinimui svečių turėsime 
skanių ūkės valgių ir šaltų gė
rimų. Taipgi galėsite laimėti 
mūsų ūkės produktų. Įžangos 
nebus.

Kelrodys: Clevelandiečiams, 
keliu 6 per Chardoną iki 
Hampden; akroniečiams, ke
liu 44 į Chardoną; youngs- 
towniečiams keliu 422 iki Au
burn. Po to keliu 44 iki Char
don, o iš čia abieji keliai 6 iki 
Hampden. Nuo Hampden vi
siems vienas kelias 166 iki 
kelio 86 ir už ketvirtadalio 
mylios po kairės randasi Gri-

Lewiston ir Auburn.
/

Maine
Birželio 3 d. ALDLD 

kp. surengė pikniką. Jis atsi
buvo Jono Plonadūnio farmo- 
je. Piknikas nusisekė gerai, 
žmonių buvo, pagal mūsų 
žą koloniją, daug. Pelno 
pikniko liko 13 dolerių 
centais.

Tik sugrįžus iš pikniko apie 
12 vai. nakties turėjau skubin
tis eiti pasitikti United Shoe 
Workers of America CIO or
ganizatorių, kuriuos birželio 4 
d. 1 :20 ryte paliuosavo iš ka
lėjimo, kame jie buvo uždary
ti už vadovavimą čeverykų 
darbininkų streiko 1937 me
tų pavasarį. Nors organizato
riai prabuvo kalėjime čielus 
5 mėnesius, bet kalėjimas ne
palaužė jų dvasios ir visi de
vyni, jų tarpe 
rai pagyvenus 
šventė ir toliau 
Maine valstijos
republikonų valdžią už laisvę 
streikuoti ir organizuotis į t
kovingas darbininkiškas uni- darbą (nes jie labiau už ki- 
jas. Paliuosuotų organizatorių 
vardai ir pavardės: Mary E. 
Dauphine iš Lynn, Mass.; 
Martin Lawless, William Ma
hon, William Mackecy, Geo. 
Kandor iš Boston, Mass.; 
John Nolan, Paul Salvaggio, 
Paul Doyle ir William Thor
ton iš Chesea, Mass.

tus atsižymėjo šiame streike) ; 
nežiūrint to, kad fabrikantų 
šnipai ir jų kompaniškos uni
jos vadovai deda dideles pa
stangas neįsileisti kovingų 
darbininkų į jų uniją ir į dirb
tuves, bet ant kiek yra žino
ma, tai ne- tik kad yra daug 

. kovingų darbininkų, kurie yra 
Pirma, negu paleido iš ka- įėję į kompanišką uniją, kai- 

lėjimo, organizatoriai dar tu- P° pilni nariai, bet daugelis 
rėjo pasimokėt bausmes pini- darbininku, kurie pirma buvo 
gaiš tūkstantį keturis dolerius indiferentiški, 
ir trisdešimts centų ($1,004.-1 Pas CIO unijos narius bei į 

USWA susirinkimus ir įieš
ko patarimų, kaip pasiliuo- 
suoti iš čeverykų fabrikantų 
ir kompaniškos unijos vergi
jos. Ir galima tikrai tvirtin
ti, kad netolimoj ateityj šių 
miestų darbininkai vėl bus 
atviros kovos lauke su savo 
išnaudotojais.

Birželio 11 d. ant Little Se- 
bego ežero kranto gražiame 
gojuje tarpe ošiančių medžių 
ir juose linksmai čiulbančių 
paukštelių atsibuvo Maine 
valstijos Komunistų Partijos 
piknikas sykiu ir konvencija. 
Dalyvavo iš įvairių Maine 
valstijos miestų ir miesteliu 21 
delegatas, o iš miestų Port
land, Lewiston, Auburn ir ki
tų artimesnių miestelių daug 
Komunistų Partijos narių ir 
simpatikų. Buvo išduoti rapor
tai apie partijos ir unijų vei
kimą. Ypatingai 
kalbėta apie 
Jungtinių Valstijų 
nius rinkimus.

Piknikas ir konferencija bu
vo gana pasekmingi.

Gamtos Sūnus.

30). žinoma, tuos pinigus 
pamokėjo USWA CIO unija. 
Taip, kad nuo pradžios strei
ko iki šio organizatorių palei
dimo iš kalėjimo unijai kašta
vo $191,300. Fabrikantai gi 
sako, kad jiems sulaužymas 
darbininkų streiko ir ' kiti 
nuostoliai kaštavę apie milio- 
ną dolerių. Bet fabrikantai- 
kapitalistai tuo patim sykiu 
yra užganėdinti, nes nežiū
rint to, kad ir jie turėjo nuo
stolių, viena, jie sulaužė 
streiką, o kas svarbiausia, kad 
jie suorganizavo darbininkus į 
savo kompaničną uniją ir da
bar lupa*nuo darbininkų du 
kailiu, vieną, kad numušė mo
kestį iki, žemiausio laipsnio, o 
antrą — darbininkai, nori ar 
nenori, turi priklausyti prie 
kompaničnos unijos ir turi sa
vo išnaudotojams duokles mo
kėti. Tos gi taip vadinamos 
lokalinės unijos užduotis yra 
ta, kad kuostropiausia kovoti 
prieš United Shoe Workers of 
America (CIO) ir vaktuoti, 
kad darbininkai, kurie pri
klauso prie kompaniškos uni

jos, nekalbėtų apie CIO uniją 
ir abelnai apie streikus bei 
kitas kovas su išnaudotojais.

Kadangi kaip CIO unija, 
taip ir fabrikantai turėjo mil
žiniškus nuostolius dėl (įvyku
sio streiko, tai dabar 
klausimas, kas gi išlošė 
streike ? Daugiausia 
advokatai, nes visos 19 
rykų dirbtuvių turėjo 
samdę septynis advokatus, ku
riems laike streiko ir po strei
ko nekurį laiką kožnam mo
kėjo nuo 50 iki 100 dolerių į 
dieną. O advokatui Linnell, 
kurio užduotis buvo kovoti 
prieš streikierius ir tuo patim 
sykiu organizuoti kompanišką 
uniją, užmokesnis buvo dar 
didesnis. Ir nei vienas advo
katas tiek nepakilo, kajp Lin
nell. Viena, kad gubernato
rius Barrow, kaipo atsižymė
jusį kovotoją už kapitalistų 
reikalus laike streiko, jį pa
skyrė Auburno miesto Muni
cipal teismo teisėju; antra, jis, 
kaipo organizatorius kompa
ničnos unijos, gauna didelę al
gą iš tos unijos.

Vieną sykį tilpo vietiniuose 
angliškuose laikraščiuose tos 
kompaničnos unijos apyskai
ta, kurioje buvo pažymėta, 
kad advokatui Linnell už jo 
darbą unija išmokėjo $2,600. 
Daugiau tokių apyskaitų ne- 
betalpina, nes darbininkai, 
kurie prie tos unijos priklau
so, labai pasipiktino. ‘

Pirma tas advokatėlis Lin
nell buvo visai apskuręs, da
bar gi su kitu kapitalistu nu
pirko vieną čeverykų dirbtuvę 
nuo Dingley Foss Co. Išsibu- 
davojo sau puikiausį palocių, 
kuriame dabar gyvena, ap
suptas iš visų pusių didžiau
siu perteklium, žodžiu, tas 
advokatas — darbininkų “or
ganizatorius,” sūdžia, fabri
kantas—laimėjo šiame streike 
daugiau už visus.

Dabar kyla klausimas, ne
jaugi ta darbininkų gigantiš
ka kova ir entuziastiškas pa
sišventimas, kuriuo jie atsižy
mėjo šiame streike, bus pa
laidota šioje hitlerinėje per
sekiojimo ir išnaudojimo siste
moje, kurią įvedė čeverykų 
išdirbystės magnatai ant vi
sados? Atsakymas, ne, ir 
tūkstantį sykių ne! Nežiūrint 
to, kad daugiau negu trys šim
tai darbininkų yra padėti ant 
juodo listo ir joks čeverykų 
fabrikantas čia jų nepriima į

Birželio 15 d. įvyko Komu
nistų Partijos Lietuvių Sekci
jos North Side mėnesinis susi
rinkimas, į kurį atsilankė apie 
penkiolika narių. Iš komiteto 
raportų pasirodė, kad northsi- 
dės lietuvių skyriuje yra užsi
mokėjusių dvidešimt narių.

Skaityta iš penkto distrikto 
laiškas su paraginimu, kad 
sekcijos tur suregistruot na
rius iki pabaigos birželio mė
nesio. Antras laiškas iš dis
trikto su komisijų tarimais. 
Komisijos nurodo savo laiške, 
kaip yra taksos lupamos nuo 
mažų praperčių, o didžiosios 
įstaigos visai nemoka ir niekas 
iš jų nereikalauja. Komisijos 
sako, kad jos darbuosis ant 
toliau, kad sudaryt tam tikrą 
spėką ir ^reikalaut iš valstijos 
legislatūros, kad uždėtų tak
sas ant didžiulių korporacijų, 
o paliuosuotų smulkiuosius sa
vininkus.

Nusitarta gauti tūkstantį 
lapelių, kuriuose aiškina, ko
kius vergiškus įstatymus iš
leidžia dabartinis Pennsylva- 
nijos gubernatorius James 
(lapeliai partijos išleisti) ir 
nurodoma, kaip reakcionieriai 
Harrisburge darbuojasi, kad 
viską panaikint, kas darbinin
kų buvo laimėta per pereitus 
šešis metus. Tai yra, reakcio
nieriai nori išardyti unijas, be
darbių tarybas ir palikti be
darbius tokioj padėtyj, kaip 
buvo Hooverio laikais.

Nusitarta pasiimti tam tik
ras blankas iš partijos dėl kė
limo fondo rinkimams šį rude
nį.

Allis Chalmer Manufactur
ing Co. darbininkai streikuoja 
jau trečia savaitė. Streikuoja 
apie trys šimtai darbininkų. 
Jie reikalauja, kad sugrąžintų 
tris darbininkus, kurie buvo 
atleisti iš darbo kelios savaitės 
atgal, ir pilno pripažinimo 
unijos.

Streikieriai laikosi labai ge
rai, pikietas visada stovi.

Policija nieko neleidžia į 
dirbtuvę.

Bedarbių Tarybos

Pittsburgho Skyrius
83 daro pusėtiną progresą. To 
skyriaus komitetas yra nusita
ręs šaukt visuotinus susirinki
mus po atviru dangum West 
Parke, North Side, kas savai
tė, penktadienio vakare, 8 va
landą. Susirinkimai turi labai 
gerų pasekmių. Aš jau lan
kiau trečią tokjį susirinkimą ir 
publikos susirenka pusėtinai 
daug. Jie parūpina gerų kal
bėtojų. Pereitą penktadienį ta
rybos nariai, sugrįžę iš Wash- 
ingtono darbo konferencijos, 
davė gerus raportus. Verta 
buvo pasiklausyti kožnam.

Kalbėio legislatūros narys 
iš Harrisburgo. Kalbėjo Te- 
randžio. Tai puikus kalbėto
jas. Jis nurodė susirinkusiem, 
kaip progresyviai tarybos na
riai turi kovot su reakcionie
riais. Jis sako, kad reakcionie
riai republikonai suranda vi
sokius kabliukus ir tuomi pa
siremdami pravaro prieš dar
bininkus visokius bilius ir pro
gresyviai legįslatūros nariai 
negali nieko daryti. Kalbėto
jas šaukė siųst kuodaugiausia 
protestu ir rezoliucijų organi
zuotai ir pavieniai. Jis sako: 
Tai viena iš geriausiu mums 
progresyviams paspirtis—-jūsų 
protestai prieš reakcionierių 
pragaištingus bilius.

Toliaus bedarbiu tarybos 
komitetas darbuoiasi už se
natvės pensiją. Taipgi dar
buojasi gavimui ateiviams 
pilietiškų popierių; Laiko 
savo susirinkimus pir
madienį. Camegie Knygyno 
skiepe ir duoda jauniems lek
cijas. kurie myli ko nors pa
simokyti, kaip rašybos, kalbos 
ir kitko. *Ta mokykla įvyksta 
antradienį. 10 valandą ryto, 
LDS 160 kuopos kamabariuo- 
se, 1320 Medley St, N. S. Bė- 

darbiai jaunuoliai gali laiką 
praleisti' haudingam darbui.

Reporteris.

' Pranešimas Pittsburgui ir 
Apylinkei

LDS 160 kuopa ir kitos 
northsides draugijos rengia 
didelį pikniką J. Markiewicz 
farmoj, Library, Pa., ant Pi
ney Fork Road, 30 d. liepos 
(July). Piknikas bus labai 
gražioj vietoj, lietuviai dar 
nėra turėję tokios gražios far- 
mos. Visai arti prie gatveka- 
rių, prie gero cementinio 
lio ir netoli nuo miesto.

Mes prašome kuopų 
draugijų nerengt nieko tą
na. Dalyvaukite mūsų paren
gime.

Lietuvių Kalbos Vasarine Mo
kykla Bostone Tinka Jauni
mui, Suaugusiems, Studentam, 
Mokytojams, Pasimokinti Kal
bos, Rašybos, Gramatikos, Li

teratūros, Istorijos
Lietuvių kalbos vasarinė 

kykla prasidės liepos-July 
baigsis rugpjūčio-August
tęsis 6 savaites. Mokyklos ve
dėjas d-ras D. Pilka, lietuvių 
kalbos mokytojas prie Massa
chusetts Department of Edu
cation, pagelbininkai, adv. A. 
O. Shallna, adv. F. J. Bago- 
čius ir kiti. •>

Dabar Bostono miesto kny
gynas yra papildomas naujes
nėmis lietuvių kalboje knygo
mis ir vėliausia literatūra. Prie 
šios įstaigos, laikui bėgant, 
manoma sukurti moderniš
kiausią ir tinkamiausią lietu
vių kalboje knygynėlį, kur 
kiekvienas lietuvis ir lietuvai
tė galėtų rasti medžiagos, kad 
patobulinti savo kalbą ir abel- 
nai galėtų sekti lietuvių kultū
rą savo tėvų kalboje. Taigi, 
mokinys čia ras dar kame pa
sigilinti, pasiskaityti be keblu
mų.

Platesnių informacijų apie 
Lietuvių Kalbos Vasarinę Mo
kyklą galima atsiklausti jos 
vedėją, Dr. D. Pilką, 528 Co
lumbus Ave., Boston, Mass. 
Rašyt galima angliškai arba 
lietuviškai.

Tikslo Paaiškinimas

Lietuvybės klausimas pas 
mus pasidarė lyg tas neatriša- 
mas mazgas. Daugelis jį pa
čiupinėja ir vėl padeda, šiuo 
kartu aš nei nemėginsiu tą 
mazgą knaibinėti, bet kalbėsiu 
apie reikalą bendrai.

Lietuvių kalba yra sena ir 
graži. Kiekvienas lietuvis ir 
lietuvaitė privalėtų savo kalbą 
mokėti. Mokėjimo susikalbėti 
dar neužtenka; kalbėti reikia 
gražiai ir taisykliškai. Reikia 
netik mokėti kalbėti, bet nors 
kiek mokėti ir rašyti — laiš
ką, pranešimą, korespondenci
ją ir taip toliau. Taip pat rei
kia nors kiek žinoti literatūrą 
ir jos rašytojus lietuvių kalbo
je, ir pagaliau nors kiek su
prasti Lietuvos istoriją.

Amerikoj yra daugelis ma
žų lietuviškų' kolonijų, kuriose 
gyvena keletas, ar keliolika ir 
kai kur net keletas desėtkų 
šeimynų. Didžiumoje jos ne
turi nei vadų, nei prakalbinin- 
kų, nei profešijonalų, kurie 
kain mes esame pratę juos 
vadinti, neva būtų tam tikras 
kolonijos vairas arba nors pa- 
skatintojas lietuviškam judėji-

Didysis “Laisvės” 
piknikas įvyks 4 d. 
liepos (July 4th), 

r /

mui. Daugelis tokių kolonijų 
yra tiesiog per mažos, kad su
burti kokį nors lietuvišką vei
kimą. Ir taip viskas nyksta. 
Nežiūrint, tačiau, kaip maža 
tai nebūtų kolonija, kaip ma
žas tai nebūtų lietuvių būrelis, 
jų širdyse dega lietuvybės ug
nis, kad jų vaikai žinotų savo 
tėvų kalbą, kad jie ateityje 
paliktų gerais ir pavyzdingais 
lietuviais. Tai yra bendras lie
tuvių obalsis, kaip mažose, 
taip lyginiai .ir didesnėse lietu
vių kolonijose.

Daugelis lietuvių turi aukš
tai pamokintus vaikus, baigu
sius aukštesnę mokyklą ir dar nautojų ir fabriko darbininkų, 
buvusius kolegijoj ar kitokioj pažymėdamas jų algas ir pra- 
dailės, kultūros ar biznio (įstai
goje. Jie yra maž-daug profe
sionalai. Jie moka neblogįau- 
siai ir lietuviškai kalbėti, bet 
nedrįsta pasirodyti viešai bijo
dami “embarrasment” sutik
sią. Tokiems reikia įpilti bis- 
kutį drąsos eleksyro ir jie stos 
į lietuvių visuomeninį veikimą.

Jaunuolis susipažinęs su lie
tuvių kilme, su lietuvių gar
binga praeitimi, su savo tėvų 
kalba, nesidrovės lietuvių var
do, bet drąsiai pasakys: Aš 
esu lietuvis! šitie jauni lietu
viai ir lietuvaitės todėl reikė
tų stengtis padaryti nors ma
žiukais vadais savo 
kėje, savo kolonijoje, 
rint, kad tai būtų nors 
jelė lietuvių. Iš daugel 
kų vadų vienas kitas atsiras ir 
pats per save išaugs į didelį 
vadą, mokytoją, kalbėtoją, ra
šytoją ir skelbėją to paties 
©balsio, kurį skelbė jo pirm- 
takūnai — Daukantas, Kudir
ka, Basanavičius ir kiti, arba 
čia pat Amerikoje—Dembskis, 
Vargšas, Petrauskas ir kiti.

Dr. D. Pilka.

Kalbėjo svečias iš Lietuvos, 
žymus rašėjas, Juozas Jurgi- 'rt 
nis. Jo prakalbos pasiklausyti.^ 
publikos susirinko šimtas 
viršum.

Susirinkime buvo įvairių 
žiūrų, bet prakalbininkas 
siems patiko. Mat, jo prakal
ba skyrės nuo kitų pažiūrą 
kalbėtojų. Jis nekliudė jokios 
partijos, nė tikėjimo, papaša- A 
kojo apie Lietuvos mokyklas, 
kiek ten padaryta atsiekimų. 
Pažymėjo, kur dar būt gali- 
ma pažehgti pirmyn, palietė 
ponijos gyvenimą ir kaimiečių, 
taipgi ir paprastų bernų, tar-

Bedarbė, Prakalbos ir 
Naujienos

Čion yra apsireiškęs 
lis nedarbas. W. L. Douglas 
Shoe Co., kur-, dirbo apie 14 
šimtų darbininkų, jau bus apie 
6 savaitės kaip visus darbinin
kus paleido nuo darbo. O nu
merį 5, kur dirbo moteriškus 
čeverykus, uždarė visai. Apie 
trys šimtai darbininkų neteko 
darbo. Kitos dirbtuvės irgi su
stojusios, nekurios dar kiek 
dirba, bet nepergeriausiai.

WPA darbininkų dirba prie 
Ames St. River, cementuoja 
šonus ir užcementuos . viršų, 
kad tas bėgantis vanduo gy
ventojams nesmirdėtų. Ten 
daugiau yra žiūrėtojų, Jiegu 
dirbančiųjų.. Daugumoj matosi 
lietuviai.

Knapp .Shoe \kompanijoj, 
kuri parsikraustė į buvusio E. 
E. Taylor Co. fabriką, kurį su
sidaręs lietuviu komitetas su
laikė .nuo nugriovimo (daug 
pinigų surinkta dėl jos palai
kymo, nemažai aukavo ir 
draugystės), dabar, kaip gir
dėti, darbus geriau gauna sve
timtaučiai, negu lietuviai. 
Daugumas lietuvių užtai parū- 
goja. Sako “Už gerą piktu at
simoka.”

gyvenimą, sulygindamas su 
Amerikos darbininkų algomis 
ir pragyvenimu, prirodė, kad 
Amerikos darbininkas daug 
geresnį gauna atlyginimą, ne- J 
gu Lietuvos; pažymėjo, kad 
valdžios (įstaigose Amerikoj rt 
daug greičiau ir mandagiau 
patarnauja, negu Lietuvoj; 
taipgi Lietuvos ponija žymiai 
skirias nuo paprastų darbinin- ' 
kų.

Buvo daug klausimų, į ku
riuos visiems atsakinėjo. Au
kų surinkta $6.26.

Juozas Jurginis pas mus pa
liko gerą įspūdį. 
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Trauksim į “Laisvės” Pikniką
Dienraščio “Laisvės” nau

dai piknikas įvyksta liepos 4, 
Maynard, Mass. Ten svietelio 
bus iš visų kolonijų, todėl ne
mažai bus ir iš Montellos. Ka
dangi visi rengias iš anksto 
apsirūpinti tikietais ir kelione, 
komitetas rūpinas gauti busą. 
Bušu kelionė į abu galu tik 
vienas doleris ($1). Todėl,»ku- ...■J' rie norite važiuoti busais, ma
tykite komiteto narius: A. 
Sauką, K. Beniulį, G. Shimaitį, 
A. Baroną ir kitus, kurie par
davinėja tikietus. Jie aprūpins 
su kelione. Visi į pikniką! ’

Žolynas.

Brooklyn, N. Y. W 
' ' ji X

2 d. liepos (July 2nd) įvyks ' 
dienraščio “Laisvės” piknikas. 
Jis bus Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avenues, Maspeth, 
N. Y. Tas parkas visai arti 
prie Pasaulinės Parodos.

Boston Apylinkė
4 d. liepos (4th of Jult) 

dįenraščio “Laisvės” naudai 
piknikas bus Maynard, Mass. 
$200 skiriama dovanom prie 
įžangos bilieto. Pirma dovana • ■ 
$50. Bus šokiai, gros gera or
kestrą. ■ ♦

New York Apylinke
23 d. liepos (July 23rd)> 

didžiojo New Yorko apylinkės 
pažangiųjų organizacijų aps
kričiai rengia traukiniu eks
kursiją į Nolan’s Point Park, 
N. J. Ta vieta yra prie Hopat
cong ežero. Traukinis eis iš 
Jersey City per Bayonne ir 
Elizabethport. Iš Newark, rei
kės atvažiuot į Elizabethport 
kitu traukiniu ir čia persimai- 7 ^ 
nyti ant ekskursijinio. Kelionė 
$1.00 (į abi pusi.

Į

Svarbi Naujiena Visiems
Iki šiol daug kas norėjo pasiskaityti svečio Juozo 

Jurginio rašinių. “Laisvė,” norėdama savo skaitytojams ir 
pažįstamiems pasitarnauti, iš Kauno parsitraukė kelias 
dešimts J. Jurginio parašytos knygos kopijų. Knyga va
dinasi “Nansenas,” joje yra daug įdomių ir naudingų Ži
nių iš istorijos, Geografijos ir .politikos. Nansenas buvo 
žymus norvegų mokslininkas, ledynų tyrinėtojas ir vė
liau politikas, gelbėjęs karo belaisvius, pabėgėlius ir or
ganizavęs pageflbą Sovietų Sąjungai, kai ten 1921-22 
metais buvo badas. Iš knygos paaiškės, kaip įvairių ša
lių kapitalistai ir visokį juodašimčiai tą Nanseno orga-, 
nizuotą pagelbą trukdė.

Nepraleiskite progos. Tą knygą įsigykite. Ji 820 
pusi, didumo, gražiai atspausdinta ir-lUštuoja 80 centų. . 
Gaunama ‘Laisvės’ ofise, 427 Lorimer St., Brooklyn, IN. Y.
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AUŠRA VAKARUOSE
(Bruožai iš Francijos Revoliucijos)

------------------------------------------Valstiečio Sūnus ---- ------------------------------------- 1
; (yi_l—39) (22)

I
(Tąsa) Baigėsi Antoinettes Galia

Detroito Žinios Wilkes-Barre, Pa.

286 balsavo už tai, kad Liudviką pa
siųsti kalėjiman iki gyvos galvos. Du 
delegatai pasiūlė, kad patalpinti jį ant 
seno laivo ir išvežti į jūras.

Konvento didžiuma nutarė, kad buvu
sį karalių išdaviką nubausti mirčia bė- 
gyj 24 valandų laiko.' Konvento nutari
mą griausmingai pasitiko minia susirin
kusi galerijose ir už Konvento rūmų.

* * *
Anksti rytą, sausio 21 dieną, 1793 me

tais, sujudo visas Paryžius. Devintą va
landą ryto buvęs karalius Liudvikas še
šioliktasis paimtas iš Temple kalėjimo ir 
pasodintas į vežimą. Paryžiaus gatves 
užprudino revoliucinė armija ir gyven
tojai. Liudvikas visu keliu meldėsi.

—Mirtis tironui! ,
—Mirtis šalies išdavikui!
—Šalin monarchija, lai gyvuoja respu

blika !—reikalavo minia.
Giliotina (galvų nukirtimo prietaisas) 

pastatyta Revoliucijos Aikštėje, ties 
Tuileries Palociais. Aikštę apsupo 40,000 
kareivių su kanuolėmis. Visas Paryžiaus 
miestas buvo apsuptas revoliucinės ar
mijos, kad apsaugojus nuo karaliaus ša-' 
lininkų. Buvo žinia, kad jie planavo iš
laisvinti Liudviką ir surengti Paryžiu
je baisiausias skerdynes. Prie Revoliu
cijos Aikštės monarchistai su revolve
riais puolė šaukdami:

. —Prie mūs!
-—Čionai, kas nori išgelbėti karalių!
Griausmingai minia atsakė:
—Šalin jūs tironai!
—Mirtis tironui karaliui!
Rojalistų šauksmai nerado minioj pri-

• tarimo, nes tai buvo balsas atgyventosios 
feodalų — kunigų — karalių tvarkos! 
Revoliucijos raiteliai greitai išvaikė mo-

' narchistus. >
1 ' ***“’ i A ’

Liudvikas žinojo, kad rojalistai bandys 
jį paliuosuoti. Jis pasinaudojo proga, ka- 

?da jam užeinant ant ešafoto nustojo tra
tėję būbnai ir suriko:

—Aš nekaltas! Gelbėkite mane, aš ne
kaltas. ..

—Tra-ta-ta!—sutratėjo būbnai ir už- 
glušino jo žodžius.

—Mirtis išdavikui! — reikalavo minia.
Ryto 10 valandą ir 20 minučių, sausio 

21 dieną, 1793 metais, nusirito buvusio 
karaliaus Liudviko XVI (šešioliktojo) 
karūnavota galva. Franci jos Revoliuci
ja ėjo pirmyn. Ji nepaisė, kad prieš ją 
maršavo visa despotų — karalių Euro
pa šaukdama:

* —Nedrįskite karalių bausti!
Revoliucija garsiai ir griausmingai at-

—Francija mūsų tėvynė! Francijos 
liaudis baudžia ir baus jos išdavikus ir 
mūsų neprietelius!

♦ ♦ *

Marė Antoinette — “Austrijoke,” fak
tiška buvo valdovė Francijos laike Liud
viko X VI-jo viešpatavimo. Karalius 
“meška” nesipriešino jos komandai. Pra
sidėjo revoliucija, demokratijos šalinin
kai Marės Antoinettes asmenyj rado 
griežtą priešą, kuri su savo artimais or
ganizavo viduje ir užsieny j jėgas prieš 
revoliuciją. Ji organizavo suokalbius. Ji 
susirišo ryšių ryšiais su kitų šalių ka
raliais ir šaukė juos Francijon, kad 
kraujuose paskandintų revoliuciją. Jos 
mylimasis švedas, grafas Alex Fersenas, 
baronai Žerr (Jarjayes) Breteuil su pa- 
gelba Bouille ir kitų pabėgdino Antoi- 
nettę, karalių ir jos šaiką.

Pabėgėliai jau buvo arti užsienio in- 
terventų armijos. Jie išleido manifestą 
į Francijos žmones prieš revoliuciją. Jie 
grūmojo kardu ir ugnimi, reikalavo Die
vo vardu pasiduoti. Bet Varennes mies
telyj revoliucijos ranka sučiupo juos ir 
pristatė į Paryžių. Francijos liaudies 
rūstybe buvo didelė.

* * *

Liaudies atstovai-Konventas nuteisė 
karalių ir nukirto jam galvą. Mares 
Antoinettes šalininkai dar nenuleido 
rankų. Jeigu jiems nepavyko išgelbėti 
karalių, tai jie suorganizavo gaujas ir 
ginklo pagelba užpuolė ant Temple ka
lėjimo. Kelis sargus užmušė. Štai jau jie 
visai arti prie tikslo—išlaisvinimo Marės 
Antoinettes, jos sūnaus ir jų artimų. Jau 
rojalistams vaizdavosi, kaip jie pabėgę 
į užsienį karalienės ir sosto įpėdinio var
du išleis manifestą ir tuo legalizuos 
Austrijos, Prūsijos, Bavarijos, Anglijos 
ir kitų karalių intervenciją prieš Franci
jos Revoliuciją. Bet pribuvo daugiau 
revoliucijos jėgų ir suokalbininkai pra
laimėjo.

* * *

Rugpjūčio 2, 1793 metais, Francijos 
revoliucionieriai perkėlė Marę Antoinet- 
tę į Kouseizį (Conciergerie) kalėjimą, 
saugesnį ir tvirtesnį. Tuo kartu ėjo Ma
rės Antoinettes teismo priruošimas. Jos 
išdavystė buvo aiški. Nepaisant to, kad 
ji buvo gudri ir suokalbio ryšius slėpė. 
E. Verbickis, monarchijos šalininkas, 
rašė:

“Karaliene, Marė Antoinette buvo 
daug gudresnė už karalių. Ji niekados 
neatsiguldavo miego, pirma nesunaiki
nus, nesudeginus tos dienos susirašinė
jimą. Tiesa, teismo rankose jau buvo 
raštiški dokumentai, rodanti jos ryšius 
su užsienio intervencija, bet jie iš ten 
dingo 17 dieną rugpjūčio.” 
■hr«.• * f ' ♦"-T/" ' " D f " * ' •

Veikė revoliucijos priešai. Jie susira
šinėjo, suokalbiavo su Mare Antoinette. 
Jie iškniso teismo sandėlius ir iš ten iš
vogė dokumentus.

(Bus daugiau)

Iš LLD 52 Kp. Veikimo
Birželio 17 d. įvyko kuopos 

susirinkimas. Pirmininkas ir 
finansų raštininkas, del kokios 
tai priežasties, nepribuvo į su
sirinkimą, bet susirinkimas į- 
vyko. Dalyvavo 20 narių ir vi
si atydžiai svarstė kuopos ir 
organizacijos reikalus.

Pramogų komisija davė pla
tų raportą iš kuopos veikimo. 
Pranešė, kad įvyks liepos 9 d. 
išvažiavimas laivu ant Put-in- 
Bay salos. Put-in-Bay yra la
bai graži vieta ant Lake Erie.

Detroitiečiams gerai žinoma 
vieta. Tai bus gera proga va
saros karščiuose atsivėdinti, 
važiuojant laivu apie 120 my
lių.

Tenais yra daug vietos žais
ti visokius geimius, kaip tai, 
baso ball ir kitokiem žais
lam. Taipgi gera proga eže
re pasimaudyti.

Botas išeina nuo pirmos 
gatvės Detroite, 10 vai. ryto. 
Tikietas tik $1 “round trip.” 
Jaunuoliams nuo 5 iki 15 me
tų 50c į abi pusi.

Taipgi pranešė, kad yra pa
imtas daržas Beechnut Grove 
dėl 3-čios d. rugsėjo pikniko.

Komisija pranešė, kad kuo
pai liko pelno $6.75 nuo 19 d. 
kovo parengimo.

Ir “Student Prince” paren
gimas davė pelno kiekvienai 
organizacijai po $14, tai ir 
LLD 52 kp. komisija perdavė 
$14.

Sąryšio delegates draugės 
Janu lien ė irVAstrauskienė. ra- N. • *portavo, kad spaudos pikniko 
tikietai parsiduoda gerai. 
Mat, jaučia, kad tai būtinas 
reikalas dalyvauti, prisidėti 
prie platinimo apšvietos, o 
prie progos bus galima lai
mėti keletą desėtkų dolerių; 
mat, prie spaudos (Įžangos ti- 
kietų bus duodama 13 dova
nų “cash.” Tai būtinai įsigy- 
kit tikietus iš anksto, kad 
paskui nesigailetumet.

Atst. Lietuvoj Dcm. Kon
greso vietinio skyriaus delega
tai pranešė, kad Kongreso 
centro komiteto kai kurie as-1

menys skleidžia propagandą 
likviduoti Kongresą. Bet De
troito Kongreso skyrius laiko
si tvirtai už palaikymą Kon
greso. Tai pagirtinas toks de- 
troitiečių nusistatymas.

Civil Rights Federacijos de
legatas pranešė, kad federa
cija ragina rinkti parašus po 
peticija, reikalaujant praša
linti reakcionierių policijos 
viršininką, kuris terorizuoja 
unijistus ir pažangius pilie
čius. Toks nenaudėlis turi bū
ti prašalintas.

Iš LLD 10-to apskričio atsi
buvusios konferencijos dele
gatės N. Astrauskienė ir N. 
Litvinįenė davė platų raportą. 
Pranešė, kad apskričio didžiu
ma kuopų gerai veikia, bet 
kai kurios kuopos pusėtinai 
aptingę, net nė delegatų ne- 
prisiuntė į konferenciją. Ap
skričio konferencijoj delega
tai nutarė likviduoti apskritį.

Čia tai jau didelis žingsnis 
atgal. Progresyviai turi veikti 
visokiame veikime organizaty- 
viai. Suorganizuoti apskritį 
nebuvo taip jau lengva, tai 
reikia dėti pastangų palaikyti 
jį, o ne likviduoti.

10-to apskričio likvidavimą 
visų Jcuopų nariai referendu
mu turi išspręsti.

Patėmijau “Laisvėj” birže
lio 17 dieną, jog Literatūros 
Draugijos knyga šiem metam 
jau spausdinama. Knyga bus 
įdomi, tai biografijos lietuvių 
žymesniųjų rašėjų. Pagamin
ta Dr. Petrikos. Knyga bus 
duodama visiems ALDLD na
riams dovanai. Norintieji ap- 
laikyti šią krfygą, rašykitės į 
LLD 52 k p. Įsirašymas $1.65. 
Gausit knygą ir žurnalą “švie
są” kas trys mėnesiai, daug 
daugiau vertės, kaip $1.65.

Teko nugirsti, kad pabaigoj 
šios savaitės atvažiuoja į De
troitą žurnalistas J. Jurginis, 
kuris nesenai yra atvąžiavęs 
iš Lietuvos. Detroito organi
zacijos turėtų surengti jam 
paskaitas apie Lietuvą. Ame
rikos lietuviai pageidauja iš
girsti žodžiu apie Lietuvą.

Koresp.

Liepos antra diena jau čia 
pat, kurios LLD 43 kuopos na
riai ir simpatikai jau senai 
laukia, nes tai bus šios kuo
pos metinis išvažiavimas po 
žaliuojančiais medžiais, pas 
M. Petraitį.

Kaip kitais metais lietuviš
ka visuomenė skaitlingai lan
kė šios kuopos išvažiavimus, 
taip mes pasitikime ir šitą 
metą turėtų atsilankyti.

Piknikas bus su daug viso
kių juokų, taipgi rūpinama
si turėt programą. Atsižymėję 
lenktynėse ir kitokioj veikloj 
gaus dovanas, bus gerų valgių 
ir gėrimų. O muzika tai bus 
specialiai pritaikyta dėl šio 
pikniko.

Šiame išvažiavime laikas 
nebus leidžiamas nuobodžiai, 
nes daug ką turėsim naujo vi
są dieną.

Bušai išeis lygiai pirmą va
landą iš šių ^ietų: kampas 
Stanton ir Hazle ir kampas E. 
Market ir Sherman gatvių.

Todėl visi laiku pribūkit, 
nes nebus laukiama.

Tikietus galima gaut pas

kuopos narius ir simpatikui 
Kaip vietos, taip ir iš apylin 
kės svečius kviečiame skait 
lingai dalyvaut.

Kuopos Korės p.
------------------------------- < *

London. — Vokietija pa
sirašė atmokėt Anglijai bu
vusios Austrijos ir čecho- 
slovakijos Sudetų krašto 
skolas su vidutiniais pro
centais.

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME t
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.
Tel. Virginia 7-4499 >

Svarbus Pranešimas Dėl “Laisvės” 
Pihib Maynard, Mass.

Kolonijos turi duoti darbi-' 
ninku-kiu sekančiai:

0-------------------------------------------n

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 '

□______:g

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts. 

BROOKLYN, N. Y.
Gerai Patryę Barberiai

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

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

alaus.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų Ii 
tt. Puikus steičius su naujausiai* 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Telephone: E Ver green 8-9770

J. GARŠVA . 
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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 ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kairėj: USA iždo sekret. Morgenthau priima $141,662.50 iš Suomijos ministerio 
Amerikai,. Hjalmaro Procopo. Ši tuma, tai nuošimčiai ir dalis karo skolų atmokeji- 
mas Amerikai; Suomija tik viena temoka Amerikai skolas; kitos šalys atsisako.

So. Boston ........................20
Worcester :.................. 15
Montello ....................... 10
Bridgewater ................... 6
Stoughton ....................... 6
Norwood ....................... 10
Lynn ............................... 6
Cambridge ....................... 6
Lowell ............................. 6
Lawrence ....................... 10
Haverhill ...................... 6
Nashua ........................... 6
Fitchburg ......................... 1
Gardner ......................... 6
Maynard ......................... 4
Hudson........................... 20
Kiekviena kolonija turi tu

rėti savo gaspadorių-kapito-

Bayonne, N. J.
Penktadienį, birželio 23-čią, 

mirė Frank. Kalinaitis, 46 m. 
amžiaus. Jis buvo LDS narys. 
Kūnas pašarvotas 23 W. 15 
St. Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, 26-tą d. birželio, 10 vai. 
ryto, Arlington Kapinėse,- Ar- 
lingtonc.

šią žinią pranešė adminis
tracijai telefonu kuopos sekre
torius drg. Lukąitis.

Kitose laidose bus plačiau 
aprašyta apie velionį.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendroves-

ną, kuris būtų atsakomingas 
prižiūrėjime ir pristatyme dar
bininkų prie darbo ir tt. Taip 
gi visi darbininkai turi būti 
parke ne vėliau 11-tos valan
dos iš ryto. Nes Hudsono 
gaspadoriai turės visus darbi
ninkus išskirstyti į darbus ir 
suteiks visus nurodymus, kas 
reikalinga žinoti.

Draugiškai,
Pikniko Pirmininkas.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIW

Saugokitės Lyties Ligą!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT!, Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilį, gonorėjų ir kitas lyties ilgas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimų ir apsisaugojimų.

YRA JOJ ir apie visų žmogaus ly
ties gyvenimų, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ilgas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (| Kanadą 
—$1.25c.)

ĮDEKITE į konvertų popierinį do
lerį ir savo aiškų adresų, ir greitai 
gausite knygų.

LAIŠKI adresuokite taip:
JOHN BARKUS 
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.
ši knyga yrą ir “Laisvės” knygyne. 
iiiiiiiiiiiiiiihiiib

Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių B MT Lint. 

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

kada busite new yorke
Atlankykite 
NEW YORK 

WORLD’S 
FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

degt*“e*> 
vaigi<Į >r ®°" 

rimų

Norėdami gauti visokia, informacija, apie pa,auline P-- . 
dų, ,u,įeiti savo gimines ir senu, pažįstamus, užeikite j

Lietuviu Centrą

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
TELEFONAS I <

EVergreen
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorius
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Bostono ir Apielinkės Žinios Paterson, N. J

Rochester, N. Y.
nuo 1 valandos'

25

su

Namų Rakandų Krautuve
Žiedai

Open Day and Night

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS a

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

dainų, 
šokių.

dare

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

Stalui šaukštai, peiliai 
sieniniai laikrodžiai

Brooklyn, N. Y. 
TeL Evergreen 4-9508

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. Nedč-

bet vis dėl to, pradeda supras
ti, kad jeigu autokratija pra
deda prunkšti, tai kas nors 
jai bloga, o biednuomenei ge
ra. <

Vyrausiąs Teismas Išlaisvino 
ir Boston Common

426 South 5th Street 
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

draugijas, kad jos 
iš miesto naujos 

So. Bostone.

Dr. Herman Mendlowitz 
38 Metai Praktikos 

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

TeL Evergreen 7-1312

m.
m.

ne
ga
ilu - 
iki

aukaut

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

Hague 
tai iš- 
valdžios

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Motus 

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

A. WEITZNER
VERTEIVIS

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

venamą j am, ir vajgomąjam kambariam.
II 12 s

3;

Aplankykite mūsų 
religini daiktų departments, speciali! 

išpardavimas eina dabar. 
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

Kuomet Jungtinių 
Vyriausias Teismas 
Jersey City majoro 
sauvališką įstatymą, 
sprendė, kad miestų
neturi teisės reikalauti leidi
mo (permito) iš visuomeniškų 
susirinkimų, kurie diskusuoja 
šalies problemas. Tas Vyriau
sio Teismo nuosprendis palie
tė ir Boston Common, nes ir 
čia pastaruoju laiku nebuvo 
galima laikyti susirinkimų be 
miesto valdžios leidimo.

Boston Common yra istorinė 
vieta. Anuo metu, kuomet ši 
šalis kariavo su Anglija, tai 
ant dabartinio Boston Com
mon siautė baisiausi mūšiai. 
Visas Boston Common buvo 
nuklotas karių lavonais; kiek
vienas žemės colis buvo kru
vinas. Pasibaigus mūšiams, 
Jurgis Washingtonas pasakė: 
“Čia galutinai sumušėm Angli
jos imperialistus ir nuo čia pri
klauso laisvė visai šaliai!”

Nuo to laiko Boston Com
mon buvo skaitoma laisviausia 
vieta visoj Amerikoj. Iš tų val
stijų, iš kurių žuvo bent vienas 
kareivis, buvo atvežtas mede
lis ir pasodintas ant Boston 
Common, kaipo liudininkas, 
kad ta valstija prisidėjo prie 
iškariavimo šios šalies laisvės. 
Šiandie tie medeliai jau yra 
milžinai; jie savo šakomis ap
gaubia visą kovotojų kapinyną.

Bet keturiosdešimt metų 
tam atgal, Bostono sufanatikė- 
jus valdžia sulaužė šalies kon
stituciją ir įsigyvenusias tra
dicijas. Tada gubernatorius R. 
Wolcott buvo reakcingesnis 
prieš darbininkus, negu dabar
tinis Jersey City majoras Ha
gue. Jo pasidarbavimu ir bu
vo uždrausta laisvai (be per
mito) r laikyti mitingus ant 
Boston Common.

Atgavę laisvę' neturim susi
pratę darbininkai miegoti, bet 
tęsti kovą, kad tą laisvę pra
plotume; viskas, ką mes gau
name, tai tik per didelę ap
jungtą kovą!

Jo Patys Draugai Smerkia
Neseniai “Laisvėj” rašiau, 

kaip šios valstijos seimelis ir 
gubernatorius Saltonstall, per- 
oruko naują įstatymą prieš 
1940 m. balsavimą. Jie, (re- 
publikonai) būdami seimelio 
didžiumoj (vienas demokra
tas), be jokių diskusijų pada
re įstatymu, kad visos mažos 
partijos ir individualai turi su
rinkti tris nuošimčius visų bal
suotojų parašų iki galės staty
ti savo kandidatūrą į valstijos 
urtdą.

Prieš tokį begėdišką įstaty
mą sujudo visi pažangūs žmo
nės. Net republikoniška spau
da išėjo prieš tokį įstatymą, 
kaip “New Bedford Standard 
Times,” “New Bedford Mer
cury” if “Springfield Repub
lican” kritikuoja gubernato
riaus pasirašymą po tokiuo į- 
statymu. Po protesto peticijom 
pasirašė toki įžymūs republi- 
lĮonų Julai, kaip Kimball, bu-’ 
vuŠ^&įzidentė Mass, valstijos 
federac. moterų kliubų ir po
nia Fisher, žymi republikonė. 
Kuo tas viskas baigsis, ateitis 
parodys. Tuom sykiu daugelis 
mano, kad šis klausimas pa
sieks šalies Vyriausį Teismą ir 
tas turės tarti savo žodį.

Naujų Namų Statymas, Tai 
Jau “Komunizmas”

Vis daugiau ir daugiau at
siranda protestų prieš valdžios 
naujų namų statymą. Pasta
ruoju laiku Namų Savininkų 
Draugija ir Apartmentų Drau
gija išleido isterišką aplink
rašti, protestuodami prieš ver
timą senų ir statymą naujų 
namų. Jie tokį projektą vadi
na komunizmu.

Jų tas šūkavimas nepagesta 
jokiu argumentu, o tik savo 
rūšies isterija.
’Deja, visuomenė nors išlėto,

Reikalaukime Gimnazijos 
So. Bostone

Per apie dvidešimt metų 
kiekvienas miesto majoras pri
sižadėjo pastatyti gimnaziją 
So. Bostone, bet iki šiai dienai 
jos nėra. Bendrai lietuvių ir 
airių komunistų kuopos išlei
do atsišaukimus į So. Bostono 
visuomenę, kad ji reikalautų 
miesto majoro, kacl jis pasta
tytų čia gimnaziją. )

Kuomet nuverti seną D St. 
gimnaziją, nuo <to laiko mūsų 
vaikučiai bastos^ po gatves ir 
nėra vietos, kur jie galėtų pra
leisti laiką ir išaugti fiziniai. 
Todėl visų pareiga platinti mi
nėtus komunistų atsišaukimus 
ir raginti 
reikalautų 
gimnazijos

Nepaprastas Svečias
Trumpai teko pasikalbėti su 

ką tik iš Klaipėdos atvykusiu 
jaunuoliu Vytautu Ramanaus
ku. Tai jaunas, augštas, dai
lus ir inteligentiškas jaunuolis. 
Vytautas yra baigęs Kauno 
Kolegiją. Vartoja, anot ujo iš
sitarimo, tyrą lietuvių kalbą.

Besikalbant prisiminiau, kad 
aš rašinėju dienraščiui “Lais
vei” ir sakau, gal jūs man pa
dėsite ?

—Mielai, kodėl ne. Turiu 
parašęs kelis dalykėlius, reikės 
pasiųsti, gal pasinaudos.

Kaip matote, mes susilau
kėm naujos spėkos. Nėra abe
jonės, kad jeigu Vytautas ne
patingės, tai Bostono kores
pondencijų bus daugiau ir žy
miai tobulesnės, nes sutartinai 
dirbant, mes galėsime jas ge
riau apdirbti.

Be rašymo, mes Vytautui 
turime daug darbo So. Bosto
ne. Po karo čia suvažiavo la
bai daug jaunimo ir jis didžiu
moj yra palaidas. Kaip sykis 
čia Vytautui yra didelė proga 
tą jaunimą suverbuoti į mūs 
organizacijas.

Uždarant Vaikučių Mokyklėlę
Birželio 17 d. užsidarė Atei

ties žiedo Vaikučių Mokyklė
lė. Pereitą sezoną ši mokyklė
lė turėjo labai trumpą moky
mo periodą—nepilnus tris mė
nesius. Bet vaikučiai per tą 
trumpą laiką daugiau išmoko, 
negu kitais metais. Gal dėl to, 
kad juos mokė čia gimę LDS 
kuopos jaunuoliai.

Uždarymui mokyklėlės buvo 
surengtas jų pačių koncertas 
ir jie patys jį pildė.

Programa susidėjo iš 
monologų, muzikos ir 
Be galo jaukų įspūdį 
jauna vakaro vedėja Jankevi
čiūtė. Ji taip drąsiai, aiškiai ir 
taktiškai vedė tvarką, kad ga
lėtų būt pavyzdys tūliems 
mums seniams.

Visa programėlė išėjo gana 
gerai, išskiriant šokį “Noriu 
Miego.” Mat, tik prieš prade
dant programą, vienai iš šo
kikių suskaudo šonelį ir moky
toja turėjo nešte nunešti namo.

Kadangi nelavinta turėjo 
užimt, ir atlikt lavintos vietą, 
aišku, negalėjo gerai išeiti.

Kas labiausia man patiko, 
tai tas, kad vaikučiai savo mo
kytojus, matyt, labai myli. Vi
są vakarą jie su mokytojais 
glamonėjas, kalbasi, tarsi šie 
būtų jų tėvai.

Nepavydėtina garbė priklau
so 225 kp. jaunuoliams, o la
biausia tai vaikučių mokyto
jams: vedėjui Olsonui, Burbiu- 
tei, šukiūtei ir Sabuliui. 

Birželio 23 d. įvyks Lais
vės Choro labai svarbios pa
mokos, kad prisirengus prie 
“Laisvės” pikniko, kuris įvyks 
liepos 4 d., Maynard, Mass.

Choro valdyba kviečia vi
sus ir visas dalyvauti šiose pa-

mokose, kad choristai būtų 
prisirengę pilnai, ir kad Lais
vės Choras ‘subytintų’ visus 
kitus chorus Maynardo pikni
ke. Būkit visi laiku!

Jaunutis.

Rochesterio lietuvių progre
syvūs draugijos gerai atsižy
mėjo rėmime Klaipėdos pabė
gėlių. D. L. K. Gedemino 
Draugija iš iždo paaukavo 
$25. L. S. ir D. Draugija $10. 
Ir D. P. Kliubas $10.

Bet parapijos draugijos 
siskubina su aukomis. Jos 
ko, kad jos iš iždo negali 
kaut, nes, girdi, uždrausta 
metinio susirinkimo 
bile kam.

Yra parapijonų, kurie nuo 
širdies dirba, kad kaip nors- 
didesnį fondą sukelt dėl tų 
mūsų brolių, katrie yra nu
kentėję nuo naziško režimo.

Atsiranda tokių žmonių, ku
rie nori išardyt, tą prakilnų 
darbą. Ypatingai vienas toks 
yra, kad piestu stoja prieš 
šelpimą Klaipėdos pabėgėlių. 
Ir aš visai nesistebiu iš jo, nes 
tas žmogelis yra “kavalie
riaus” organo korespondentu. 
Ir to dar jam neužtenka, bet 
jis vis dar giriasi, kad yra bu
vęs “didelis generolas” prie 
caro valdžios ir kuomet Ispa
nijos lojalistų valdžią užpuo
lė Italijos fašistai ir Vokieti
jos naziai, tai jis nesisarmati- 
no įdėt į vietinę spaudą net 
savo paveikslą ir pasigyrė, 
kad važiuos mušt Ispanijos lo
jalistų. Tai kai pradėjo juo
kus krėst iš jo vietiniai lietu
viai, tai jo paties šeimyna pa
aiškino, kad/girdi, jam nerei
kia tikėt.

Bet mes, broliai .ir sesutės, 
nepaisykime tokių elementų. 
Ateinantį pikniką padarykim 
sėkmingu. Ir parodykim A- 
merikos ir Lietuvos lietuviams, 
kad mes’rochesteriečiai mo
kame vieningai veikt svarbiais 
Lietuvos klausimais.

Pikniko garsinimui bus pa
gaminti plakatai ir visi žino
site, kada ir kur bus tas taip 
svarbus parengimas.

Rochesterietis.

Gaukite “Laisvei' Naujų 
Skaitytoly.

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MĖŠLAŽARNftS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LĖS LIGOS. Chroniškos ir stai
gios ligos vyrų ir moterų. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man iš
aiškinti jums jūsų ligą.

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

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

Linksma Naujiena
Jaunuolis lietuvis Juozas 

F. Balis-Balionis baigė archi
tektūros mokslą su aukščiau
siu laipsniu ir gavo dovaną 
$4,000. J. F. Balis gimęs lie
pos 19 d., 1914 metais. Baigė 
“grammar” mokyklą 1928 
Baigė High School 1932 
Baigė College 1936 m.

Jaunuolis J. F. Balis yra 
metų, sūnus Frano ir Bronės 
Balionių. Tėvai išgyveno Pa- 
tersone 33 metus, kaipo smul
kūs biznieriai, ir visiems lietu
viams Patersone yra žinomi. 
Didelė garbė priklauso tėvams 
už išauklėjimą tokio sugabaus 
sūnaus.

J. F. Balis gavo valdišką 
darbą aukščiausioj įstaigoj. Jį 
siunčia dviem metam Italijon, 
Romon, architektūros institu- 
cijon su gana gražia alga.

Tad aš iš savo pusės vėlinu 
jum laimės ir pasisekimo jū
sų darbe ir moksle ir nepa
miršti tėvelių jų senatvėj. 

—o---
Bankai Užsidarinėja

Hamilton Trust Bankas
dviem skyriais ir su kapitalo 
$2,967,000 užbaigė savo die
nas. State komisijonierius

Rožančiai ir Kryželiai nuo 
Daimantiniai

* Laikrodėliai

Šios Savaitės Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį specialį pasiūlymą

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

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

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

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

Telefonas: Humboldt 2-7Q64

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

NEWARK, N. J.

Vincas <J. Daunora
ĄP TIE.KORI US   .  

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

priežasties slogos—šalčio 
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

i-

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

Siunčiame duąną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pris 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori ir

VARPAS BAKERY 3642 Stagg Street Brooklyn, N.

Reilly pasiėmė į savo rankas' 
banką ir pareiškė vietinėj 
spaudoj birželio 18 d., “Sun
day Eagle,” kad visiems, tu
rintiems pinigų taupinimo ’ 
skyriuje, bus išmokėta iki $5,- • 
000, nes visų pinigai iki $5,-! 
000 yra apsidraudę “insur
ance” kompanijoj.

Bankas susiorg a n i z a v ę s 
1898 m. Daugiausia susirišęs 
su šilko industrija.

—o—
Gražiai Pavyko

Birželio 11 d. įvyko šv. Ka
zimiero parapijos piknikas, 
ant Belmont Ave., N. Hale
don, N. J. Buvo gražus ir , 
draugiškas piknikas. Pasitai
kė giedri, šilta diena, tai pu
blikos prisirinko didokai. Visi 
linksminosi, šnekučiavosi sau
lėtoj, šiltoj dienoj. Jaunimas 
šoko prie geros orkestros.

Nugirsta, kad nuo pikniko 
liks pelno apie du šimtai do
lerių. J. Matačiūnas.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that Incense No. 
EB 3756 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 409 
Hewes St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

HARRY DICHTER 
a-k-a 40B-410 S. 2nd St.

409 Hewes St., Brooklyn, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

DOVANOS ==« 9* IK VEDYBOM

$1.00 
... 6.50 
2.00

Inside Phone 
EVergreen 4-6485 Įsteigta Nuo 1892 metų

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

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

206 WEST FRONT STREET
ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

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

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

Sun. all day and night
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Lietuviams Komunistams

Majoras Sveikina Naujos

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

Areštavo Bedarbį

MATTHEW P. BALLAS

Motery Atydai

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

Lokalo Valdyba

Ericksoną Apkaltino PASAULINĘ PARODĄ

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

139 Meeker Ave.
Telephone: Havemeyer 9-9115

du metai atgal ji paliko 
ir vaikus ir pati prasiša-

J. Anderson, 18 metu vaiki
nas, teisme liudijo, kad ponas 
R. Core davė jam $5 ir prašė 
rašyti meiliškus laiškus, kad 
jam Ipūtų lengviau gauti per
skyrai nuo jo žmonos. Vyras 
tą užginčija.

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

darbi- 
Centre 
kailia-

Po septynių savaičių kovos, 
Zucerman ir Lefkowitz dirbti
nių dantų darbininkai laimėjo 
streiką.

Telephone
STagg 2-5043

plačiai 
“Confes- 
(Prisipa-

Anglų kalboj išeinąs žurna
las “Soviet Russia Today” išė
jo žymiai padidintas ir pašvę
stas Sovietų Paviliono aprašy
mui. Tarpe daugelio svarbių 
raštų jis turi net 75 paveiks
lus. Patartina įsigyti.

Atkinson ir R. Thomas 
nuo 20 iki 60 metu ka-

C. Russo, kuris taip pat va
dinasi John Gailo, areštuotas 
ir tik po $15,000 užstato pa
leistas. Jis kaltinamas parda
vinėjime ir paštu siuntinėjime 
norkotiškų nuodų.

AND 
'aucr&

William Sterling, 45 metu 
amžiaus brooklvnietis. prigėrė 
ties Ocean Parkway, besimau
dydamas;

Susirinkę per 5,000 
ninku į Manhattan 
svetainę, nariai įvairių 
siuvių lokalų, nubalsavo^ kad 
$100,000 būtų paskirta unijos 
pinigų paramai bedarbių kai- 
liasiuvių. Ten pat jie nutarė 
skirti tam tikrą sumą pinigų 
paramąi ir kitų šakų, kaip ka- 
feterijų, bedarbių darbininkų. 
Tai gražus ir geras žygis.

NOTARY 
PUBLIC

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

arti Corona entrance i ferus.

trokai. 
vienos 
iš an-

Frank Erickson, turtingas 
gembleris (bookmaker), pri
pažintas netvąrkiu asmenim, 
nes jis neturi jokiu “matomų 
pasilaikymui šaltinių.” Jis pa
leistas namo, bet po $10,000 
užstato, nusakant, kad jis bus 
vėl imamas atskaitomybėn, jei 
bėgiu metų sugaus gemble- 
riaujant.

Workers Alliance Russian 
Local No. 60 narių didžiuma 
nutarė laikytis skyrium, kaip 
ir iki šiol. Buvo pasiūlymas 
jungtis prie 90 arba 118 lo
kalu, bet 11 narių prieš 4 tą 
pasiūlyma atmetė. Susirinki
mai įvyks kas pirmadienis. 8 
vai. vakare. 439 Bush wick 
St. Lietuviai prašoma lanky
tis, nes jie priklauso prie šio 
lokalo.

Frances Healy, 24 metų 
amžiaus moteris, kada ji par
ėjo i namus pamatyti d ir-savo 
kūdikius, tai buvo areštuota. 
Mat, 
vyrą 
lino.

New Yorko majoras La
Guardia pasiuntė telegramą 
Ed. O’Neal, viršininkui Ame
rikos farmų biuro, sveikinda
mas Naujos Dalybos bilių 
f arm erių reikale, pabriežda- 
mas, kad tas žygis būtinai rei
kalingas farmerių naudai ir 
naudai visos šalies.

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

gavo
Įėjimo. Jie įsiverždavo Brook- 
lyne į negrų namus, išgėdyda- 
vo moteris vyrams bematant 
ir apvogdavo.

Pasaulinėj Parodoj, Rumu
nijos Pavilione, buvo areštuo
tas M. Miller, 26 metų am
žiaus vyras. Jį areštavo Elvine 
Sterza, mergina, kurią jis se
kiojo per dvi savaites ir ne
davė jai ramumo. Miller poli
cijai aiškinosi, kad būk jis tą 
merginą prisapnavo, kaipo 
jam skirtą ir todėl jai nedavė 
ramybės.

Automobilių nelaimėj žuvo 
žmona James Myles, kuris gy
vena 334 Summer Ave., Broo- 
klyne. Moteris žuvo birželio 
mėnesį, 1937 metais, kada su
sikūlė du kompanijų 
Dabar vyras gavo ii 
kompanijos $20,000, 
tros $10,000.

Frank Blazek, 28 metų vy
ras, prisipažino valdžiai, kad 
jis subadė peiliu gražuolę Vir
ginia Benderiūtę, 18 m. mer
giną, kada ji atsisakė su juo 
vesti ir ruošusi apsivesti su ki
tu. Mergina mirė. Blazek pir
miau gyveno įnamiu pas mer
ginos motiną ir jie artimai 
draugavo.

Nuteisė Unijų Užpuolikus
Kings Apskričio teisme ap

kaltinti A. Roth, 51 metų am
žiaus ir R. Zager, 37 metų, 
kurie buvo padarę užpuolimą 
ant dažytojų unijos 860 loka
lo, balandžio mėnesį, laike 
rinkimų. Jie nei nebuvo unijos 
nariais. Užpuolė ant susirinki
mo ir sumušė 6 žmones. Baus
mė jiems dar nepaskirta.

Kad sulaikyti reakcinį 
Woodrum bilių, kurį priėmė 
kongresas siekiant panaikinti 
WPA darbus, tai sujudo visi 
pažangūs žmonės ir darbinin
kai. New Yorke kasdien pasi
rašo iki 10,000 piliečių po peti
cijomis, kurios yra siunčiamos 
senatui, prašant panaikinti tą 
bilių. Į penkias dienas vien ar
tistų vadovybėj komitetas su
rinko 50,000 parašų. Reikia 
visoms organizacijoms ir pa
vieniams žmonėms* ręikalauti, 
kad tas bilius senate būtų at
mestas.

Trečiad. vak., birž. 28 d., 
“Laisvės” svetainėje, yra šau
kiama Moterų Apšvietos Kliu- 
bo narių extra susirinkimas. Į 
susirinkimą yra kviečiama ir 
mūs sandarbininkės iš East 
New Yorko, Central Brookly- 
no, Maspetho ir visos apylin
kės. Susirinkimo svarbiausias 
tikslas bus — prisiruošimas 
prie busimo moterų seime su
tikimo delegačių. Yra labai 
svarbu kiekvienai draugei da
lyvauti, tokis didelis darbas, 
kaip prisiruošimas sutikti 
mūs planuojamo didžiausio 
moterų seimo deleg., reika
lauja daug įvairiu minčių ir 
didelio triūso, ka keb’os drau
gės nepajėgs įvykinti, yra 
reikalinga * plačios paramos. 
Dalyvaukime visos.

> Komitetas.

Dabar New Yorke 
yra rodomas judis 
sions of a Nazi Spy” 
žinimai Nazių šnipo). Tai ju
dis, kuris vaizduoja ne išmis- 
lą, bet tiesą, kaip Hitlerio šni
pai veikė Amerikoj, kaip da
lis jų buvo suimta, kaip juos 
pereitais metais New Yorke 
teisė federalis teisėjas Knox, 
žinoma, tas judis labai nepa
tinka hitlerininkams. German- 
American Bundas, pro-nazių 
organizacija, apskundė War
ner Bros, judžiu filmų gamin
tojus ant $5,000,000 ir reika
lavo teismo, kad uždraustų 
rodyti tą filmą. Bet teisėjas 
Vincent L. Leibell atmetė na
zių reikalavimą. Tai didelis 
naziams smūgis.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 40 akrų farma su na

mu, 9 kambariai, garadžius ketu
riem automobiliam, barnė, vieta pa
sidėti darbo įrankius, vištinyčia, vai
sių medžiai, du šuliniai ir visi 'kiti 
vėliausi įtaisymai. Randasi arti Val
stijos kelio (State Rd.). Kreipkitės 
pas F. W. Ralph, R. 3, Plainfield, 
N. J. (147-149)

; Baisi drama, o gal ir dau
gelio šeimynų tragedija įvyko 
Staten Island saloj, New Yor
ko dalyj. Viešoje mokykloj 
No. 32 buvo duodamas bied- 
nų žmonių vaikams veltui 
maistas. Penktadienį vakare 
sujudo visas miestas. Ligoni
nių vežimai, privatiniai auto
mobiliai ir taksiai su didele 
paskuba, garsiai kaukiant jų 
rageliams, skubėjo į ligonines. 
Saulei leidžiantis jau virš 325 
vaikučių buvo ligoninėse. Visi 
jie užsinuodijo maistu, kurį 
gavo veltui. Maistas buvo pa
ruoštas iš ryžių ir pomidorų 
sulčių. Ar visi vaikučiai bus 
išgelbėti, ar daugelio jų svei
kata bus pažeista ant visados, 
ar daug jų mirs> kol kas nie
ko negalima pasakyti. Lieka 
tik vienas liūdnas faktas, kad 
jie užsinuodijo maistu, kurį 
gavo, kad palaikyti savo gy
vybę. Miesto sveikatos biuras 
pradėjo tyrimą.

Dienraščio “Laisvės” piknikas įvyks šokantį sekmadienį, 2 
dieną liepos (July 2nd), Klaščiaus Clinton Parke, Betts ir Mas- 
peth Avės. Netoli Pasaulinės Parodos. Iš toliau atvažiavę į Pa
saulinę Parodą, važiuodami į “L.” pikniką, pirma klauskitės ke
lio į Maspeth, o čia atvažiavę klauskite Betts Avenue.

Į keturias savaites laiko 
Pasaulinę Parodą jau aplankė 
5,010,386. Mano, kad į pus
metį apsilankys iki 60 milio- 
nų, bet vargiai. Pasaulinė Pa
roda užima 1,217 akrų žemės 
ir visi jos keliai ir takeliai turi 
60 mylių ilgio. Puošiant paro
dą į dvi savaites laiko buvo 
pasodinta 1,000,000 tulpės 
kvietkų. Ant žolės prašo ne- 
vaikštinėti tik vienu žodžiu 
“Please I”

Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

Frank Cordova, 30 metu 
amžiaus, gyvenąs 516 39th 
St., Union. N. J., buvo nuteis
tas New Yorke trims mėne
siams kalėjimo. Jis dirbdamas 
šiame mieste šaukdavo tele
fonu Union City gyventojus ir 
vieton penktuko, mesdavo į te
lefono nsietaisa tokio dydžio 
metalinius skritulėlius.

Drg. Milašauskai Susilaukė 
Dukrelę

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

Lietuvių Komunistų kuopos 
susirinkimas įvyks pirmadienį, 
birželio 26 dieną, 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėj. 
Šis susirinkimas bus labai 
svarbus, pusmetinis, kuriame 
turėsime atlikti narių registra
ciją (kontrolę). Todėl, kiek
vienas narys atsineškite savo 
knygutę ir būkit kaip galima 
anksčiau.

Areštavo bedarbį John De 
Mitro, 36 metų amžiaus, še
šių Vaikų tėvą, kuris gyvena 
192 Moore St., Brooklyne. Jį 
apskundė pašalpos biuro pa
siuntinys R. Reichter, kuris sa
ko, kad kada jis atėjo bedar
bio namus apžvelgti ir pradėjo 
skaityti įvairius klausimus, 
kas liečia pašalpos gavimą, tai 
bedarbis metė ant jo kėdę ir 
sužeidė jam ranką. Kartais 
pašalpos biuro agentai taip 
nevykusiai elgiasi, stato to
kius keistus klausimus, kad ir 
ramiausio žmogaus sugriauna 
nervus.

3F Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(šaldytuvai Nužemintom Kainom)

Pranas Milašauskas ir jo 
žmona Magdalena, veiklus lie
tuvių kriaučių 54 lokalo narys 
ir iždininkas, susilaukė dukre
lę. Tai pirmas jų kūdikis. Mes 
linkime draugams Milašaus- 
kams viso gero jų smaguriui 
dienose, o dukrelei gražiai 
augti.

New Yorko Lietuvių Orga
nizacijų Didžiojo Sąryšio kon
ferencija plačiai dalykus ap
tarė ir priėjo prie išvados, 
kad dabartiniu laiku sąryšiui 
nėra kas veikti. Todėl nuta
rė baigti sąryšio funkcijas. Bu
vo išrinkta komisija, kuriai ir 
valdybai pavesta peržiūrėti 
knygas ir sutvarkyti užbaigos 
reikalus.

Mes, komisija ir valdybos 
nariai, susirinkime birželio 23 
dieną, peržiūrėjome knygas, 
bilas ir viską radome vesta 
tvarkiai. 1939 metais sąryšis 
su balansu ir naujomis įplau
komis turėjo $60.77 pajamų. 
Per tą pat laiką buvo $43.68 
išeigų. Balansai liko $17.09. 
Pagal sąryšio konferencijos 
nutarimą, balansas ($17.09) 
yra perduodama Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo pirmos 
kuopos vaikučių mokyklėlės 
reikalams.

Komisija:
Adelė Pakalniškienė. 
D. M. Šolomskas.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

0
$9.5O už jūsų seną šaldytuvą (icc 
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 į mūsų 

showroom (parodos kambarį).

Visokių išdlrbysčlų Šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausi šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 i mėnesi. Pamųstyklt! 

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111
4-6562

Sąryšio Komisijos 
Raportas

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 
4* 4*

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

nuodijo Gautu Veltui 
Maistu

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

IGNAS SUTKUS I

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

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

nuolaidų 80 nuošimčių.

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

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

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND ST. Kampas Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889

Vasarinis Išpardavimas 
pas

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

tik kelnes parduodam nužemintom kainom, kad 
padaryti vietos mūs/ų rudeniniam drabužiam.

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

' VPirmiau Apkainuoti Siūtai

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyi

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, pataria vii 
užtikrintas ir už prieinamų kainų.
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