
KRISLAI
Jūreivių Unijoje.
Ta Pati Istorija.
Harry Bridges.
Mūsų Draugai.
July 4th.
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Pernai jūreivių unijoje 
buvo rinkimai viršininkų. Į 
unijos sekretorius - iždinin
kus buvo du kandidatai: 
komunistų simpatikas ir 
trockistas vardu King.

King laimėjo rinkimus. 
Už jį galvą guldė ne tik 
trockistai, bet ir lovestonie- 
čiai ir socialistai. Jie visi 
sakė, kad komunistams toje 
unijoje esąs padarytas am
žinas galas.

Bet kas pasirodė? Išėjo 
kaip tik priešingai. Tuojau 
buvo sužinota, kad King 
yra darbdavių šnipas. Da
bar unija jį nuteisė ir išme
tė laukan ant visados.

Šiomis dienomis įvyko 
rinkimai New Yorko malio- 
rių unijoje. Čia irgi buvo 
panašus susikirtimas. Lai
mėjo tūlas Stevens prieš 
pažangietį Gainer.

Stevensą irgi rėmė tos vi
sos aukščiau paminėtos spė
kos. Trockistų “Socialist 
Appeal” šaukia: Sudaužėme 
komunistų įtaką maliorių 
unijoje!

Tai, žinoma, nonsensas. 
Viskas, kas čia atsitiko, tai 
kad komunistų remiamas 
kandidatas nebuvo išrink
tas. Tegul dabar Stevens 
darbais įrodys, kad jis mo
ka unijai vadovauti. Komu
nistai nerėks ir nebėgs. Jie j 
nuoširdžiai rems naujo vir
šytos kiekvieną konstrukty
vi žygį.

Liepos 10 d. prasidės val
džios apklausinėjimas dėl 
išdeportavimo Harry Brid
ges, tolimųjų vakarų jūrei
vių unijos vado. Visokio 
plauko reakcionieriai susi
kalbėjo Bridges išdeportuo- 
ti kaipo nepilietį ir'kaipo 
radikalą.

Ar jiems tas žygis pa
vyks, pamatysime.

Visu darbo žmonių parei
ga aiški: Protestuoti prieš 
reakcionierių pasimojima ir 
reikalauti, kad valdžia Bri- 
dgės’ą paliktų ramybėje. Jis 
naudingas Amerikai. Jis 
pirmos rūšies kovotojas už 
demokratiją. Jis ištikimas 
darbo unijų vadas.

Su džiaugsmu Japonijos 
valdžia praneša, kad Man- 
džūrijoje jai pavyko sučiup
ti ir sušaudyti dešimt ko
munistų. Jie veikę ir agi
tavę prieš Japonijos intere
sus.

Mums gaila žuvusių drau
gų. Bet jų kraujas nepraeis 
veltui Japonijos plėšikams. 
Jų vietas užims kiti kovo
tojai.

Šis įvykis dar kartą paro
do, kokių didvyrių, kokių 
pasišventėlių turi komunis
tinis judėjimas. Jokie pavo
jai jiems nebaisūs, siekiant 
prie didžiojo tikslo: išlais
vinimo prispaustųjų ir pa
vergtųjų.

Liepos Ketvirtoji (July 
4th) jau čia pat. Tai garsi 
ir garbinga Amerikos šven
tė. Tai diena, kurioje ši ša
lis pasiskelbė nepriklauso
ma nuo Anglijos.
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Priims Tiktai 6 Procentus 
Žydų Mokinių j Vidurines 

Mokyklas Vengrijoje
B u d a p e st, Vengrija. — 

Švietimo ministerija nu
sprendė, kad į jokias val
diškas vidurines mokyklas 
neturi būt priimama dau
giau, kaip 6 žydai prie kiek
vieno šimto ne žydų moki
niu.

Tiktai katalikų ir protes- 
tonų bažnyčių vidurinės 
mokyklos neapriboja žydų 
mokinių procento.

Vokiečiai Nori Prekybos 
Sutarties su Sovietais

Berlin. — Išvažiuoja at
gal į Sovietus grafas Schu- 
lenberg, Vokietijos ambasa
dorius. Jis stengsis pasku
bint derybas dėlei prekybos 
sutarties tarp Vokietijos ir 
Sovietų. Tai bus jau trečios 
derybos. Dvejos pirmosios 
nepavyko.

Sovietai reikalavo, kad 
Vokietija pristatytų tam ti
krus dirbinius paskirtu lai
ku. Bet pasirodė, kad Vo
kietija negali to padaryti. 
Jos fabrikai perdaug užimti 
dirbimu amunicijos ir gink- 
lų.

Dabar Vokietija žada pa
tenkint Sovietų reikalavi
mus ir tikisi, kad galima 
bus padaryti šiokią ar to
kią prekybos sutartį su jais.

Vokietija Grūmoja Panaikint 
Cechų Savivaldybę

Praga. — Jeigu vietinė 
Čechijos-Moravijos valdyba 
neprisitaikys visame kame 
prie Vokietijos valdžios, tai 
naziai visiškai panaikins 
tautinę cechų - moravų sa
vivaldybę. Taip cechams 
grūmoja “Neue Tag,” orga
nas barono von Neuratho. 
O Neurathas yra Hitlerio 
paskirtas “globėjas” Čechi
jos-Moravijos.

Prigėrė Šeši Žydai Pabėgėliai 
Rumunijoje

Constanza, Rumunija. — 
Kai mažas Rumunijos lai
vas rengėsei išplaukt su 450 
žydų į Palestiną, dar 120 
žydų veržėsi į jį. Šie 120 
buvo pabėgėliai iš Austri
jos ir čechoslovakijos. Bet 
policija neleido jų į laivą.

Kai laivas jau pradėjo 
plaukt ųuo krašto, 20 žydų 
šoko į jūrą, mėgindami 
plaukimu pasivyt laivą ir 
kaip nors įsikabint į jį. Taip 
šeši žydai ir prigėrė. Ketu
riolika kitų buvo išgelbėti 
valtelėmis.

pagerbimu ją visur atžymės 
žmoniškumą ir laisvę ger- 
bią žmonės.

Naujosios Anglijos lietu
viai šią amerikinę laisvės 
šventę atžymės dienraščio 
“Laisvės” pikniku, kuris 
įvyks Maynarde. Ten jie 
suplauks tūkstančiais.
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Roosevelt Turi Progą 
Vėl Būti Išrinktas 
USA Prezidentu

Washington. — Republi- Roosevelto priešai patyrė, 
konai ir atgaleiviai demo- kad piliečiai ne mažiau, bet 
kratai senatoriai" ir kon-dar daugiau pritaria jam ir 
gresmanai, Naujosios Daly-kaipo žmoniškam asmeniui 
bos priešai, per savo agen- ir kaipo politikui. O ‘‘uo
tus apklausinėj o piliečius pieriai” v i c e-p r e z i d ento 
įvairiose valstijose, ir atra- Garnerio, Naujosios Daly- 
do, jog dauguma piliečių bos priešo, yra susmukę, 
nori, kad Rooseveltas kan-kaip kad sužinojo republi- 
didatuotų į prezidentus tre-konai ir atžagareiviai dė
čiai tarnybai. mokratai; Jie taipgi atrado,

Piliečiu atsakymai j klau-Ė0* daugelyje valstijų labai 
\ , ; . . _ išaugo Darbo Partijos ir h-Simus rodo, kad jeigu Roo- beralų spėkos> kuriog remtų 

seveltas kandidatuotų, tai Roosevelto kandidatūrą tre- 
tik jis ir laimėtų prezidento čiam prezidentystės termi- 
rinkimus 1940 metais. nui.

Mongolijos Sovietiniai 
Lėktuvai Vėl Sukirto 

Japonu Orlaivius
Maskva. — 60 Japonijos 

orlaivių vėl padarė įsiverži
mą į Išlaukinės Mongolijos 
Liaudies Respubliką. Juos 
pasitiko 50 mongolų sovieti- 
tinių lėktuvų. Įvyko žiau
rus dviejų valandų mūšis 
ore. Japonai tapo nugalėti, 
ir atgal per sieną išvyti į 
Manchukuo.

Sovietiniai Mongolijos 
lėktuvai nukirto žemyn 25 
japonų lėktuvus. Mongolai 
prarado tiktai tris lėktuvus.

Šios oro kautynės įvyko 
ties ežeru Bui Nor. Mongo
lų sovietiniai orlaiviai nu
vijo likusius japonų lėktu
vus atgal iki Hanchuro.

Labai Trūksta Vokiečiam 
Medžių, Sako Goering

Berlin. — Savo medžių 
Vokietijai toli neužtenka. 
Jinai turi dasipirkti bent 
trečdalį reikalingų medžių 
iš užsienių; bet Vokietijai 
stinga tam pinigų, o perka
mi iš svetur medžiai brang
sta, — kaip sakė feldmar
šalas Goering suvažiavime 
Medžių Kultūros. Jis ragi
no 50 procentų daugiau so- 
dint medžių, o kirst kuo 
mažiausia jau užaugusių.

Medžiai yra svarbiausias 
materijolas po geležies, sa
kė Goering. Jie reikalingi 
statybai namų, kurių labai 
stokuoja Vokietijoj. Taigi 
“mes toliau negalėsime leist 
degint medžius kurui,” pa
reiškė šis antras didžiau
sias po Hitlerio nazių va
das.

HITLERIS ATIMA KATA
LIKŲ MOKYKLĄ

Linz, Austrija. — Hitle
rio valdžia pranešė vedė
jams vietinės Katalikų Teo
logijos Mokyklos, jog kaip 
tik baigsis šie mokslo me-
tai, tai mokyklos rūmai bus nais, turinčiais po 600 ark- 
atimti ir pervesti naziams. lių jėgų.

Reikalauja, Kad Ameri
ka Nežadėtą Paramos 
Anglijai ir Francijai
Washington. — Daugeliui 

senatorių ir kongresmanų 
nepatiko pareiškimas Fran- 
cijos užsieninio ministerio 
G. Bonnet. Mąt, Bonnet pa
reiškė, kad jeigu Jungtinės 
Valstijos pasisakytų, kad 
jos rems Franci ją ir Angli
ją, tai Hitleris ir Mussoli- 
nis nedrįstų pradėt karo 
prieš demokratines šalis 
Europoje.

Ne tik Roosevelto vald
žios priešai kongrese neno
ri, kad Amerikos valdžia 
žadėtų palaikyt Anglijos- 
Francijos pusę prieš Vokie
tiją ir Italiją. Roosevelto 
rėmėjai, kaip k a d Sol 
Bloom, veikiantysis pirmi
ninkas kongresmanų užsie
ninės komisijos, ir kiti taip 
pat sako, kad ši šalis netu
rėtų žadėt paramos Angli
jai ir Francijai gręsiančia- 
me kare tarp fašistinių ir 
demokratinių Europos vals
tybių.

Dingo La. Universiteto Galva, 
Įkaitintas Sukčius

Baton Rouge, Louisiana. 
— Nežinia kur dingo buvęs 
Louisianos Valstijos Uni
versiteto pirmininkas J. M. 
Smith. Jis kaltinamas, kad 
nusuko šimtus tūkstančių 
dolerių universiteto pinigų.

Tai velionis Huey P. 
Long, pirmiau buvęs valsti
jos gubernatorius, fašistas 
grafteris, buvo paskyręs 
Smithą universiteto galva.

Dabar policija jieško Smi- 
tho pelkėse miškuose.

GREIČIAUSIAS VOKIE
TIJOS TRAUKINYS 

Berlin. — Naujausias 
Vokietijos traukinys bėgo
134 mylių greitumu per va
landą kelionėje iš Berlyno į 
Hamburgą.' Traukinys va
romas dviem Dieselio inži-

Italija Tiesia Karinius Vieš
kelius į Graikijos ir Ju

goslavijos Pasienius
Roma.'— Mussolinio val

džia patvarkė, jog iki rug
pjūčio mėnesio galo turi būt 
pravesti vieškeliai per už
imtąją Albaniją iki Graiki
jos ir Jugoslavijos rubežių.

Kai kurie fašistu valdi- v 
ninkai sako, jog karas grei
čiau prasidėsiąs Balkanuose 
negu Danzigo srityje.

Japonai Išvarė Du Anglijos 
Laivus iš Swatowo

Hong Kong. — Japonai 
išvijo du prekinius Anglijos 
laivus, plaukusius į Swatow 
uostą; neleido jiem prisiar
tint net prie anglam pri
klaus a n č ios prieplaukos. 
Swatow yra pietinės Chini- 
jos prieplaukų miestas, ku
rį japonai užėmė praeitą 
savaitę.

Anglija grūmoja, kad to
liau jos karo laivai lydės 
Anglų keleivinius ir preki
nius laivus į Swatowo prie
plauką ir gins juos nuo ja
ponų.

Japonai sutiko praleist 
tik vieną Anglų laivą per 
savaitę į Swatową, ir tiktai 
su maistu ten esamiem An
glijos piliečiam. .

Japonai apvedė elektri
zuotomis spygliuotų vielų 
tvoromis Anglų prieplaukas 
Swatowe.

Sidabro Šaika Bando “Įvaryt 
Kylį” Rooseveltui

Washington. — Dauguma 
senato, pagal senatoriaus 
A. Adamso įnešimą, nubal
savo atimti iš prezidento 
Roosevelto galią nustatyt 
vertę popierinio dolerio.

Didesnė pusė senatorių 
pataikavo sidabro fabrikan
tam iš vakarinių valstijų ir 
visai neprotingai nustatė, 
kad Roosevelto valdžia mo
kėtų po 77 cent, ir pusę už 
unciją (aunsą) perkamo ša
lies iždui sidabro.

Roosevelto vyriausybė bu
vo nustačius apie 65 centus 
už sidabro unciją. O ir čia 
buvo valdžios nusileidimas 
vadinamam blokui sidabro 
kasyklų kompanijų. Nes 
parduodant sidabrą pasauli
nėse rinkose, niekur dau
giau negalima gaut, kaip 43 
centus už jo unciją.

Hitlerininkai Teis Du 
Anglijos Piliečius

Viena. — Naziai traukia 
į teismą Anglijos pilietį F. 
D. Richterį, buvusį Anglų 
konsulato pasiuntinį. Sako, 
kad jis šnipinėjęs prieš Vo
kietiją. Naziai taipgi sta
tys teisman anglę Gabrielę 
Church, fašistų priešę. Hit
lerininkai ją kaltina kaip 
“šmugelninkę.”

Metai XXIX, Dienraščio XXI

Žmonių Reikalavimai 
Priverčia Senatą Tai
syt Woodrumo Bilių

--------------------------------------------------------—E ________

Pakartas Chamberlaino Pa
vidalas Japonų Demonstra
cijoj.

Swatow, Chinija. — Ja
ponai išvarė net chinus de- 
monstruot prieš Angliją. 
Demonstracijoj buvo neša
mas pakartas pavidalas An
glijos ministerio pirminin
ko Chamberlaino su liet
sargiu .

Naziai Sako, Kad Anglija 
Tebesanti “Silpna”

Berlin. — Vokietijos ar
mijos komandieriai rašo na
zių laikraščiuose, kad An
glija tik “blofina,” kad jinai 
prisirengus karui. Sako, 
Anglijoj dar tik prasideda 
verstina tarnyba kariuome
nėje; o naujokus pramokint 
kareiviaut reikėtų bent vie
nų metų laiko; be to, dar 
tik maža dalis jau esamos 
Anglų armijos tinkamai ap
ginkluota; daugumai trūks
tą karinių įrengimų, kaip 
rašo nazių oficieriai.

Vokietijos spauda vis juo
kiasi iš anglų, kuriuos japo
nai Tientsine, Chinijoj, nuo
gai nurengia, “bekrėsdami 
net jų skūrą,” ir daužo jiem 
žandus, o Anglija nedrįsta 
apginti tų savo piliečių.

Du Naziai Policininkai 
Girti Nušovė Cechą

Praga. — Vokiečių teis
mas nuteisė nazius polici
ninkus P. Stehrą ir G. Bul- 
lą 15 metų kalėti. Jiedu, 
girti būdami, nušovė cechą 
policininką pro langą pačioj 
policijos stoty j Nachode.

EXTRA
PRANCŪZAI BIJO NA
ZIŲ KARO RUDENĮ

Paryžius, birž. 27. — 
Franci jos politikai bijo, kad 
Hitleris pradės karą prieš 
Lenkiją apie rugpjūčio mė
nesį, o Franci j a būsianti 
įvelta į karą todėl, kad jinai 
pasižadėjo gint ^Danzigą, 
kaip nepriklausomą kraštą, 
ir Lenkų Koridorių^

Danzig, birž. 27. — Len
kija uždarė vieškelį tarp 
Lenkų prieplaukos Gdynios 
ir Danzigo. Lenkai stato 
tvirtumas prieš gręsiantį 
užpuolimą iš nazių pusės.

Paryžius. — . Prancūzų 
vyriausybė priėmė apsigy- 
vent Franci jot 115 žydų pa
bėgėlių iš Vokietijos.

ORAS
Bus lietaus ir šilčiau.

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

Washington. — Milionų 
piliečių protestai bent tiek 
paveikė antrinę senatorių 
lėšų komisiją, kad jinai at
metė trejetą punktų iš kon- 
gresmano Woodrumo kenk
smingo biliaus (įnešimo). 
Woodrumo įnešimas reika
lauja faktinai panaikinti 
viešuosius WPA darbus" be
darbiams.

Antrinė senatorių komi
sija atmetė Woodrumo rei
kalavimą atmušt 125 milio- 
nus dolerių nuo WPA dar
bų ir skirt privatiškiem, ne 
bedarbiškiem darbam, vadi
namiem PWA. ši komisija 
išbraukė Woodrumo reika
lavimą panaikint WPA tea
trų projektus. Jinai taip 
pat atmetė Woodrumo pa
siūlymą, kad trijų politikie
rių komisija, tarp jų bent 
vienas republikonas, “tvar
kytų” WPA darbus.

Bet antrinė senatorių lė
šų komisija sutiko, kad 
WPA darbams būtų skirta 
tiktai $1,477,000,000 per me
tus. Jinai pritarė Woodru
mo sumanymui nukirst 23 
milionus dolerių nuo pašal
pų jaunuoliams, žymia da
lim studentam.

Buvęs bankininkas, šios 
komisijos pirmininkas Aiva 
Adams, klausinėjamas laik
raščių reporterių, sakė, būk 
“nieko nežinąs,” ar jo ko
misija užgyrė Woodrumo 
sumanymą nuskelt iki $40,- 
000 lėšas iš viso kiekvie
nam WPA darbų projektui, 
ar ne. (Čia sen. Adams 
veidmainiavo).

Manoma, jog pilna sena
torių lėšų komisija dar pa
darys kai kuriuos pakeiti
mus Woodrumo sumanyme, 
jeigu gana daug žmonių rei
kalaus pataisyt Woodrumo 
bilių, kad jis daugiau tar
nautų bedarbiams.

Be to, tikimasi, jog pa
čiame senate bus išbraukti 
kai kurie žalingi punktai iš 
reakcionieriaus kongresma- 
no Woodrumo sumanymo.

Trenksmingai Išsiveržė 
Alaskos Ugniakalnis

Perryville, Alaska. — Su 
perkūniškais trenksmais iš
siveržė ugniakalnis (vulka
nas) Veniaminov. Milžiniš
ki stulpai liepsnų ir dūmų 
“šovė,” sakoma, “iki debe
sų.” Plati apylinkė apkrės
ta išmestais iš ugniakalnio 
pelenais. Persigandę gyven
tojai beveik visi pabėgo iš 
Perryville kaimo, apart de- 
sėtko eskimų.

Brussels, Belgija. — Pra- 
lūžo Alberto kanalo kranti
nės užtvankos, ir ūmai išsi
lsėdamas vanduo prigirdė 7 

žmones.
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Apvalyti New Yorko Gatves!

Vis dažniau ir dažniau pasitaiko New 
Yorko mieste matyti netvarkos, kurią 
kelia fašistiniai gaivalai. Daugiausiai ne
tvarkos sudaro kun. Coughlino laikraš
čio “Social Justice” pardavinėtojai. Kaip 
žinia, tasai laikraštis yra anti-semitinis, 
kiršinąs vieną tautą prieš kitą, vieną ra
sę prieš kitą. Jo pardavinėtojai — savos 
rūšies chuliganėliai, matyti, riebiai ap
mokami už kėlimą triukšmo. Jie užkabi
nėja praeivius, jie dažnai sukelia net 
muštynes.

Reikėtų daryti viską, kad tos rūšies 
triukšmadariai būtų suvaldyti ir mūsų 
miesto gatvės pataptų ramios, kokios jos 
buvo, kol neatsirado šitų triukšmadarių.

Organizacija Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas (International Labor De
fence) paskelbė, kad nuo dabar ji uoliau 
imsis už ištyrimą ir su registravimą kiek
vieno tokio chuliganiško pobūdžio poel- 
go ir apie tai painformuos atatinkamas 
įstaigas.

A r Pasikartos?

Už mėnesio laiko minėsime 25-kerių 
metų sukaktuves nuo pasaulinio karo 
prasidėjimo. Net ir ramiausiu laiku tokis 
minėjimas yra skaudus, bet šiemet jis 
bus skaudesnis, negu kada nors per pa
staruosius 25-kerius metus. Kodėl? Šie
met pasaulis stovi arčiau naujo pasauli
nio karo, negu kuriais pokarinio laiko
tarpio metais.

Daugiau! Galimas daiktas, kad šiemet 
tosios sukaktuvės teks minėt, kad naujas 
karas bus jau užsiliepsnojęs! i

Tik pamislykim, kas šiandien darosi 
Vokietijoj. Sumobilizuota du milionai ka
riuomenės; Hitleris ruošiasi pulti Danci
gą ginklu. Bile dieną galime išgirsti, jog 
hitlerinė kariuomenė jau Dancige; bile 
dieną galime išgirsti, kad Europoj prasi
deda naujas karas!

Tokio pat pobūdžio dalykai dedasi ir 
Chinijoj. Be to, kad Japonijos imperialis
tai naikina chinus, jie pradėjo provoka
cijas prieš Anglijos ir Franci jos koncesi
jas, jie varžo Anglijos, Francijos ir Ame- 

' rikos laivų judėjimą; jie tarytum tiks- 
• liai daro viską, kad įtraukus kitas šalis į 

karą. ‘
Dar baisesni įvykiai kartojasi Išlauki

nės Mongolijos ii* Mandžiurijos (Man- 
> čuko) pasienyj. Iš ten mes mažai gavome 

iki šiol žinių. Matyt, buvo tam tikri mo
tyvai, kuriais pasiremdama Sovietų Są- 

! junga mate reikalo neinformuoti pasau
lio, kas ten darosi. Japonijos imperialis
tai jau gegužės mėn. 11 dieną pradėjo 
puolimus ant Išlaukinės Mongolijos.

Kaip žinia, Išlaukinė Mongolija turi 
padariusi apsigynimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga. Sovietų valstybės vyrai jau ne 
kartą pareiškė, kad jei Japonija kėsinsis 
pulti Išlaukinę Mongoliją, tai Sovietų 
Sąjunga pastarąją gins taip, kaip gintų 
savo locną teritoriją.

I
 Taigi japonai imperialistai ir pradėjo 

savo užmačias vykinti gyveniman: jie 
daro provokacijas, veržiasi į Išlaukinės 
Mongolijos teritoriją, puola ją ginklais.

Sovietams ir Mongolijos Žmonių Respu
blikai nepasiliko nieko daugiau, kaip tik 
imtis ginklo ir priešą mušti. Įvyko eilė 
susikirtimų. Aišku, japonai tapo iš Mon
golijos išguiti, jie tapo nugalėti; nugalė
jo juos garbingieji Sovietų Sąjungos ir 
Mongolijos Liaudies Respublikos sienų 
gynėjai. Jie laimėjo mūšius ant žemės ir 
ore.

Bet ką gi tas viskas parodo? Jis paro
do, kad tai, kas darosi Europoje, saky
sim, dėl Dancigo, ir Chinijoj, turi labai 
daug ryšio—noras išprovokuoti pasauli
nį karą; tai Romos-Berlyno-Tokio ašies 
pasišovimas užkariauti pasaulį fašizmui.

Akiregyj tų visų provokacijų, akiregyj 
tos visos baisios padėties, Anglijos vieš
pačiai nesutinka priimti Sovietų Sąjun
gos siūlomo projekto tarpsavinio apsigy
nimo sąjungai sudaryti ir tiek!

Valanda rimta. Turėtų ir mūsų kraš
to—Jungtinių Valstijų vyriausybė pasa
kyti savo nuomonę dėl pasaulinės situa
cijos. Jei šiandien Amerika pasisakytų 
atvirai ir drąsiai, kur ji stovės, jei pa
saulinis karas iškils, tai, žinoma, tokis 
karas neiškiltų, vargiai begu Romos- 
Berlyno-Tokio ašis išdrįstų tasias provo
kacijas sėti. Jei šiandien Anglija, Fran
ci j a, Sovietų Sąjunga ir Amerika susi
tartų išvien veikti prieš agresorius, tai 
pastarieji tegalėtų tik cypti, o ne kardu 
švaistytis.

Besiruošiant minėti 25-kerių metų su
kaktį nuo pasaulinio karo pradžios, kiek
vienas turi pasirįžti daugiau darbuotis 
neprileisti kitam, daug baisesniam karui 
įsiliepsnoti.

Harry Bridges ir Jo Tyrinėjimas
Liepos mėn. 10 d. San Francisco mies

te prasidės žymaus Amerikos darbininkų 
veikėjo Harry Bridges savotiškas tyrinė
jimas. Kaip žinia, jau senai reakcininkai 
užsisėdo ant šito žymaus unijisto, kad jį 
išdeportuoti iš Amerikos. Bridges gimęs 
Australijoj; Amerikoj gyvena jau senai. 
Buvo bandęs tapt piliečiu, bet reakcinin
kai, įkvepiami stambiųjų samdytojų, pa- 
sirįžo neprileisti jam piliečiu patapti. 
Apšaukė jį komunistu ir dabar sako, 
Bridges turįs būti išdeportuotas. Daug 
triukšmo reakcininkai s'u kėlė prieš 
šį veikėją.

Nereikia aiškinti, kad čia klausimas 
neina apie komunizmą. Ne! Tai samdy
tojų pasimojimas užduoti unijizmui smū
gį. Bridges—organizatorius laivakrovių; 
Bridges—stambus CIO šulas; Bridges— 
nepaprastai mylimas tūkstančių darbi
ninkų, kuriems jis padėjo susiorganizuo
ti ir išsikovoti geresnes gyvenimo sąly
gas. Štai, kame šuniukas pakastas! Štai, 
kodėl reakcininkai pradeda tuos neva 
“tyrinėjimus.”

Šiuo tarpu labai svarbu, kad tieji Bri
dges’© deportavimo tyrinėjimai būtų vie
ši, kad juose galėtų dalyvauti spaudos 
atstovai; kad kiekvienas tamsus šešėlis, 
kuris bandys tyrinėjimuose dalyvauti, 
būtų žinomas visuomenei.

Bridges’ui gelbėti Californijoj įsikūrė 
specialis komitetas, pavadintas Harry 
Bridges Defense Committee. Jį sudaro 
žymūs šalies piliečiai ir jie dės pastangų, 
kad visas tyrinėjimo procesas būtų ve
damas teisingai ir viešai.

Šis komitetas pažada suteikti mums 
medžiagos apie visą tyrinėjimo eigą; sa
vu ruožtu mes tą medžiagą perduosime 
mūsų skaitytojams.

Išlaisvinti 18-ką Amerikiečių!
Aštuoniolika amerikiečių, kurie kovojo 

už Ispanijos respubliką, bet kurie pa
kliuvo į gen. Franko nelaisvę, dar vis te
besėdi fašistų kalėjime.

Žymieji Amerikos žmonės, jų skaičiuje 
įeina artistai, rašytojai, visuomenininkai 
ir valdininkai, dabar reikalauja Ispani
jos ambasadoriaus Washingtone, Juan 
Cardenas, kad jis darytų viską, idant 
tie kovotojai būtų iš kalėjimo išleisti ir 
grąžinti Amerikon, ten, kur jie gimė ir 
augo.

Tai yra gražus žygis ir kiekvienas 
protaująs žmogus turėtų jį paremti.

Birželio 28 Dieną, 25 
Metai Atgal

Ferdinand ir jo 
Sofija. Jį nušovė 
studentas Gavrilo

Tas davė progą 
kaizeriui, kuris

Šiemet sukanka 25 metai 
nuo įvykio, kuris skaitomas 
pradžia Pasaulinio Karo, 
arba kuris davė kibirkštį 
karui. Birželio 28 dieną, 
1914 metais, Sarajevo mies
te, buvo nušautas Austro- 
Vengrijos sosto įpėdinis 
Frantz 
žmona 
serbas 
Princip.
Vokietijos 
jau seniai jieškojo jos, pa
raginti A u s t r o-Vengri ją, 
savo talkininkę, karui prieš 
Serbiją, Rusiją ir kitas ša
lis.

Austro-Vengrija buvo ga
na stambi valstybė. Jos plo
tas buvo 239,977 ketvirtai- 
niškos angliškos mylios ir ji 
turėjo arti 50 milionų gy
ventojų, stiproką jūrų karo 
laivyną ir gerai ginkluotą 
armiją. Bet jos buvo silp
nybė tame, kad Austro- 
Vengriją sudarė austrai ir 
vengrai apvienyti, o dar 
didesnius jos plotus paverg
ti slavų tautų ’ apgyventi 
plotai — Galicija, Bosnija, 
Dalmatija, Kroatija, Slavo- 
nija, Čechija, Moravija ir 
kiti. Austro-Vengrijos val
donai žinojo, kad amžinai 
slavų tautos nuvergaus. Jie 
bijojo tautinio atbudimo 
slavų Balkanuose, o ypatin
gai po to, kaip 1912-1913 
metais Serbija, Juodkalnija, 
Bulgarija ir Graikija susi
vieniję sumušė Turkiją ir 
didelį plotą apgyventą sla
viškomis tautomis paliuosa- 
vo iš po turkų. Todėl Aus
tro-Vengrijos valdonai kaip 
įmanydami norėjo pakenkti 
slavams, o pirmoj vietoj 
Serbijai, kuri siekė atsiimti 
nuo AustrorVengrijos Bos
niją, Hercogoviną, Dalmati- 
ją, Kroatiją ir Slavoniją. 
Būsiamas Austro-Vengrijos 
sosto valdytojas Frantz 
Ferdinand pradėjo planuot, 
kad sudaryti trilypę vals
tybę, su trilypiu vardu: 
Austrija - Vengrija - Slavi- 
ja, kad kiek patenkinus pa
vergtas slavų tautas. Jis 
planavo tą padaryti, kaip
tik užims sostą. Bet tas pas tautų, buvo nemažai jų cen

nebus įpėdiniais prie
Frantz Ferdinand

stiprus, viduramžio

ko s metu v-

laisvas slavų tautas iššaukė 
prieš jį didesnį ir griežtes
nį nusistatymą, nes tai bu
vo priešas slavų tautų lais
vių.

Austru-Vengrijos impera
torium buvo senis Frantz- 
Josef. Sosto įpėdinis Frantz 
Ferdinand apsivedė su ne- 
karališkos giminės grafai
te Sofija Hohenberg ir to
dėl jis raštiškai atsisakė, 
kad nei jo žmona, nei jų 
vaikai 
sosto.
buvo 
vyras.

1914 metais, birželio mė
nesį Austro-Vengrijos ar
mija turėjo didelius kari
nius pratimus Serbijos pa
sienyje. Ten dalyvavo ir 
sosto įpėdinis su savo gra
žia žmona. Birželio 28 die
ną pripuolė Švento Vito 
diena, kuri buvo iškilmin
gai minima Sarajevo mies
te. To miesto majoras už
kvietė Frantzą Ferdinandą 
dalyvauti. Kadangi, tai bu
vo sukaktis
nuo to, kaip sosto įpėdinis 
pasirašė dokumentą, kad 
nei jo žmona, nei vaikai ne
turės teisės prie sosto, o tai 
buvo nemalonus jų gyveni
me įvykis. Jie nusprendė 
dalyvauti Sarajeve, kad 
daugiau gavus šalininkų, 
kad daugiau pasigarsinus, 
o susidarius, geroms sąly
goms galės ir tą dokumen
tą panaikinti.

Tuo kartu slavais apgy
ventame krašte ėjo didelis 
subruzdimas už pasiliuosa- 
vimą iš po Austrijos-Veng
rijos priespaudos. Visun or
ganizavosi grupelės, rate
liai, skleidė literatūrą. Dau
gelis organizacijų turėjo te
roristinius tikslus. Tūlos jų 
vadinosi: “Mirties Susivie
nijimais,” “Juodoji Ranka” 
ir panašiai. Jų nariai jau 
nudėjo kelis austrų virši
ninkus. Tos organizacijos 
turėjo ryšius su Bulgarija, 
o labiausiai su Serbija. Ser
bijos sostinėj Belgrade, ku
ri tik skersai Driną upę nuo 
austrais pavergtų ’ slavų

trų. Serbijos valdžia jas ži
nojo.

Kad Austro-Vengrijos 
sosto įpėdinis atvyksta į 
Sarajevą, tas buvo žinoma. 
“Juodosios Rankos” teroris
tinė organizacija nuspren
dė nužudyti sosto įpėdinį. 
Jos vyriausiu vadu buvo 
Danilo Hitch, mokytojas 
Sarajevo mieste, palaikąs 
ryšius su Serbijos valdžia. 
Jos nariais buvo Nedelko 
Chabrinovich, sūnus buvu
sio austrų šnipo, džiovinin
kas, fiziniai silpnas žmogus, 
bet kietai nusistatęs už sla
vų išsilaisvinimą. Trifko 
Grabetz, bosnietis studen
tas, kuris buvo persikėlęs 
Belgradan mokytis po to, 
kaip jį austrai mokytojai už 
tautinį nusistatymą išvijo iš 
Sarajevo aukšt. mokyklos. 
Milan Ciganovich, bosnie
tis, inžinierius, kuris jau 
nuo seniau veikė su žuvusio 
teroristo Tankovičio “Juo
dos Rankos 412” organiza
cija ir ant galo studentas 
Gavrilo Princip, bosnietis, 
drąsus ir pasišventęs savo 
tautos reikalams jaunuolis.

Ši “Juodos Rankos” orga
nizacija ir nusprendė nužu
dyti Austro-Vengrijos sos
to įpėdinį Frantz Ferdinan
dą, manydama, kad tuo pa
stos kelią subudavojimui 
trilypės monarchijos, kad 
pagelbės slavų tautoms išsi
laisvinti iš po Austrijos- 
Vengrijos priespaudos.

T e r o ristų organizacijos 
nariai apsirūpino bombo
mis, revolveriais ir nuodais, 
kad, atlikus savo teroristinį 
aktą, jeigu nebus galima 
pabėgti, tai ant vietos iš
gerti nuodus ir taip išsigel
bėti nuo kankinimų. Gavri-
lo Princip visą naktį mel- vo,.: sukti
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Jonukas Granados, 6 m. amž. Ispanijos respublikiečių 
našlaitis, kurį žymioji Amerikos aktore, Tallulah Bank- 

head, apsiėmė užlaikyti, kol jis pžaugs.

dėsi ant Žerejavičio kapo, 
kurį austrai nužudė už te
roristinį žygį.

Ryto dešimtą valandą 
“Juodos Rankos” nariai už
ėmė mieste pozicijas, ku
riomis turėjo važiuoti Fr. 
Ferdinand. Jų vadas Da
nilo Ilich patikrino jų po
zicijas, padrąsino ir patsai 
užėmė jo supratimu, vieną 
iš parankiausių. Teroristų 
buvo planas pirma po auto
mobiliu mesti bombą, jeigu 
to dar neužteks, tai iš re
volverio dabaigti. Chabri- 
novich dar ir savo paveikslą 
nusitraukė prieš tai užėjęs 
pas fotografistą. Gavrilo 
Princip atsistojo prie Latei- 
niško tilto, ant kampo 
Frantz Josef ir Appel Quay Į 
gatvių. Chabrinovich kiek

....... ...... ... v-a 
arčiau miesto rotušės, o ki
ti užėmė kitas pozicijas.

Dešimtą valandą ryto pa
sirodė keturi automobiliai. 
Sarajevo gatvės buvo pilnos 
žmonių. Priešakiniame au
tomobiliu j e važiavo Saraje
vo miesto majoras ir poli
cijos viršininkas, kurio po
licija visą naktį darė mies
te areštus ir jam atrodė, 
kad jau išgaudė visus ne
pasitikimus. Antram aflto- 
mobiliuje buvo du kariški 
auto valdytojai, generolas 
Potiorek, sosto įpėdinis 
Frantz Ferdinand ir jo 
žmona — Sofija. 4 Du kiti 
automobiliai pilni jų paly? 
dovų. Aplinkui arcavo rai
ta policija.

Kada Ferdinando auto
mobilius buvo ties Chąbri- 
novichium, tai ’jis metė 
bombą. Vieni ■ sako, kad 
bomba atsimušė į automobi
lį ir atšoko, kiti, kad būk 
Ferdinandas savo alkūne ją 
atmušė. Bomba trūko prie 
trečio automobiliaus sužei- 
džiant kelis iš susirinkusių 
ant šaligatvio ir vieną iš 
Ferdinando palydovų. Po
licija puolė ant teroristo. 
Chabrinovich suspėjo per
šokti tvorą ir įpuolė į išse
kusią nuo sausros Miljacka 
upę, bet jis buvo sugrieb- 
tas. , ' J

Sumišimas. Sužeistus mZ 
vežė į ligoninę. Sarajevu 
miesto majoras prašė Fer- 
dinandą važiuoti į miesto Į 
rotušę, kur majoras manė < 
pasakyti karštą kalbą.

—Gana! — suriko Ferdi
nandas. — Aš suteikiau tau 
garbę atvykdamas į tavo 
valdomą miestą, o tų mane 
pasitikai su bombomis!.

t Ir Ferdinand sukomanda-
' l automobilius į 

Frantz Josef gatvę. Ši gat
vė siaura, čia stovėjo Gav
rilo Princip ir jų laukė. Ge
nerolas Potiorek, kilęs iš 
slavų, bet ištikimas Ferdi
nandui, išsireiškė, kad ne
vertėtų važiuoti tokia siau
ra gatve.

—Gana!... Gana! — ne
norėdamas nei klausyti su
šuko Ferdinandas.

Veik tuo kratų pro poli
cijos eiles prasmuko Gavri- 
1® Princip, užšoko ant auto
mobiliaus šonsparnio ir pa
leido du šūvius. Viena kul
ka teko Ferdinandui į kak
lą, o kita jo žmonai į krū
tinę. Jie abu už kelių minu
čių numirė. Gavrilo Prin
cip suspėjo dalį nuodų nu
ryti, bet neužtektinai.

Austrija sučiupo veik vi- 
(Tąsa ant 5-to pusi.)

>•>

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Štai kas man neaišku. 
Spaudoje skaitau, kad Lie
tuvos dabartinė© vyriausy
bė© įeina du nuo krikščio
nių demokratų partijos ir 
du nuo liaudininkų partijos. 
Bet anais laikais buvo pra
nešta iš Kauno, kad tos dvi 
partijos buvo uždarytos. 
Tai ar tas reiškia, kad da
bar liaudininkai ir krikščio
nys demokratai 
kaipo partijos?

vėl veikia,

Atsakymas
Taip, apart tautininkų 

partijos, visos kitos Lietu
vos partijos buvo uždarytos 
ir tebėra uždarytos. Tie 
žmonės, kurie naujon vy- 
riausybėn įeina, neįeina kai
po oficialūs liaudininkų ir

krikščionių demokratų par- * 
ti jų atstovai. Viskas, ką jie 
oficialiai atstovauja, tai tų z 
dviejų srovių pažiūras. Jie 
yra žinomi, kaipo tokių pa
žiūrų besilaiką Žinonės.

Sakoma, kad šitie liaudi
ninkai ir krikščionys demo
kratai dabar kelia klausimą 
apie panaikinimą ir. tauti
ninkų partijos. Bet, žinoma, 
Smetona ir jo kolegos tam 
griežtai priešingi.

Kaip tas viskas išsiriš, 
dabar dar sunku p
Kaip dabar yra, labai, 
negalės pasilikti. Arba Lie
tuva eis prie atsteigimo de
mokratijos, arba, reikalui 
praėjus, tautininkai išvys iš 
vyriausybės jiems nepatin
kamus žmones ir vėl vieni 
pasiliks viešpatauti.

I 
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MA
Moterų Seimo 

Reikale
Moterų Seimas jau visai ne

toli, bet ar visur rūpestingai 
prie jo rengiamasi ? Draugės, 
kurios sumanė šį taip naudin
gą ir prakilnų darbą, tai labai 
rūpestingai dirba ir laukia pa- 
gelbos iš visų lietuviais apgy
ventų kampelių Amerikoj. 
Mes turim gerą pradžią, tik 
turim bendrai dirbt, kad dar
bas būtų naudingas.

Lietuvės darbininkės ir pro
fesionalės, greta seimo, galės 
pasirodyti su savo rankdar
biais ir kitokiais meno ir kul
tūros kūriniais ar išradimais. 
Tas darbas turi būti tinkamai 
organizuotai varomas pirmyn 
norint padaryt Seimą tokiu, 
kokiam ištikrųjų Seimo Šau
kimo Komitetas padėjo pama
tą, tad dėkim pastangas, kad 
komitetas matytų naudą iš to 
didelio darbo ir kartu galėtum 
visos pasidžiaugt, kad atsiek
tas tikslas, prie kurio rengia
mės jau netoli metai laiko.

Jeigu Seimas bus pasekmin
gas, tai bus galima tikėtis ir 
daugiau draugiškumo tarpe 
darbininkių moterų. Seime bus 
iškelta svarbių klausimų, ku
rie padės pamatą sekminges- 
niam sutartinam darbui. Prie 
to, bus gera proga pasirodyt 
su rankdarbiais tokiame svar
biame, dideliame lietuvių ir 
amerikonų centre, Brooklyne, 
greta kurio šiemet taip pat 
vyksta ir Pasaulinė Paroda.

Moterų Seimas šaukiamas 
su gerais norais, kad sudaryt 
tarp moterų platų organizuotą 
darbą, kuris bus naudingas vi
soms lietuvėms moterims.

E. K. Sliekienė.

> <■>

Savanorė chinietė kovotoja pratinasi mūšiams su 
įsiveržėliais japonais į josios tėvų žemę; galva 
apdengta šakomis tiksliai, kad pasislėpus nuo 

japonų seklių.

Naujos Anglijos Moterų Sąryšio 
Komiteto Atsišaukimas

Sąryšio komitetas kreipiasi su prašymu i visas moteris 
darbuotojas moterų kliubuose, LLD kuopose, choruose ir abel- 
nai visas rėmėjas moterų veiklos imti dalyvuma Sąryšio šau
kiamame pasikalbėjime liepos 4-tą, Maynarde, Mass.

Kiekviena pažangi moteris yra susidomėjus šaukiamu 
Moterų Seimu ir Sąryšio pikniku. Šiais dviem reikalais mes 
norim pasitarti su kolonijų draugėmis ir čia mes matom tam 
progą, nes dauguma suvažiuoja i “Laisvės” pikniką ir nepa
sidarius specialių išlaidų.

Šis pasikalbėjimas nėra jokis oficialus susirinkimas ir 
draugėms nėra reikalo būt išrinktoms savo organizacijų. Tik 
prašoma komitetų pasitarti ir paskirti drauges, ar pačiom da
lyvauti. Prašome susirinkti 3-čią vai. po pietų, prie Moterų 
Valgių Stalo.

So. Bostono Mo
lerii Žinios

Darbuotė

oras jau 
bet narių

15

LLD 2 Kp. Moterų

Nepaisant, kad 
pradeda būti šiltas, 
į susirinkimą, atsibuvusį
birželio, atsilankė pusėtinai.

Drg. Krolienė išdavė rapor
tą iš paskutinio “Laisvės” pik
niko reikalais susirinkimo, 
Hudsone. Pačiam piknikui, 
kuris įvyks 4 d. liepos, May- 
narde, rengiamės iškalno. Jau 
išrinkom darbininkes ir pasi- 
skirstėm, darbais. Taipgi nuta
rėm piknike turėti pietų bes- 
kę išlimėjimui. Jai valgius su- 
aukavo pačios draugės: beskę 
aukavo O. Kvietkauskienė, o 
sūrį B. Chubarkienė, kitos — 
kitus dalykus.

Moterų Seimo Reikalais

Aplaikėm kvietimą nuo Mo
terų Seimo šaukimo Komiteto 
dalyvauti Seime ir rankdarbių, 
parodoj rugsėjo 7, 8 ir 9 die
nomis. Kvietimas buvo vien
balsiai priimtas. Išrinkom dvi 

kurios atstovaus 
Moi^rų Seime, ir 
$5 Seimo

delegates, 
mūsų kuopą 
paaukavom 
Jams.

reika-

LLD Piknikas

Laiškas iš Saulėtos Kalifornijos
(Pctaiga)

diena d. Abekienė 
važiuoti į Juo- 
laidotuves. Aš 
sakau, mane 
su gyvais, ne-

atsi-
gedulio dainą 
šilelis, pakalnėj

už žymiausį atsiekimą 
metais. Iškilmės įvyks 
organizacijos NAACP 

Ass’n for the Advance- 
of Colored People) 30-

Mrs. Eleanor Roosevelt 
Kalbės per Radio

Pirmoji Jungtinių Valstijų 
moteris bus įteikėja pirmajai 
negrų rasės moteriai — gar
siąja! dainininkei Marianai 
Andersoniutei — Spingarn do
vanos 
1938 
negrų 
(Nat. 
men t
toj metinėj konvencijoj, Rich
mond, Va. ši organizacija kas 
metai išduoda dovaną labiau
sia atsižymėjusiam negrui. 
Ponia Roosevelt, kaipo žymi 
darbuotoja už lygias teises ir 
progas visiems 
žmonėms, pakviesta 
vaną.

Ponios Roosevelt
ir p-lės Andersoniūtės 
kymas priimant dovaną bus 
perduodama radio bangomis 
po visą šalį CBS ir NBC ry
šiais šį sekmadienį, liepos 2- 
rą, nuo 5 iki 5:30 vai. po 
pietų, Eastern Standard laiku.

Amerikos 
įteikt- do

prakalba 
atsa-

K i e k v i e nas miestas * 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

Iš Laužymų Kilusi Žvaigžde
Philadelphijos laužynių dis- 

trikte, apgyventame negrais, 
randasi nedidelė stubelė, ku
ri, kaip dabar atrodo, kada 
,nors bus istoriškuoju centru, 
kadangi tenai, rendavotame 
mažame kambarėlyje virš 30 

! metų atgal gimė mergaitė, 
šiandien žinoma garsioji Ma- 

1 rian Anderson.

pasirodžius su 
Symfonijos or- 
muzikai sukėlė 
ir sudarė gali- 

su pirmu kon-

rengiamas 
montelliečiais

15 ir 16 dienomis, Tautiškame 
Parke, Montello, buvo rūpes
tingai apkalbėtas. Išrinkom 
darbininkes, kurios dirbs pik
nike ir prirengime tikietų lai
mėjimui. Taipgi nutarėm ra
ginti savo bendrą kuopą, kad 
prisidėtų prie paėmimo buso 
važiuoti į pikniką.

Moterų Sąryšio Piknikas

Prie Moterų Sąryšio pikniko 
ir rankdarbių parodos, kurie 
(įvyks 30 d. liepos, Tautiškam 
Parke, Montello, taipgi rimtai 
rengiamės. Įžangos tikietų 
knygučių daugelis draugių pa
siėmė platint. Darbininkių rin
kimą atidėjom iki sekančio su
sirinkimo, 
liepos.

Moterų 
šaukiamai!
įvyks “Laisvės” piknike, May
nard, Mass., išrinkom dvi at
stoves.

Kuris yra 
drai su

ben- 
liepos

kuris įvyks 21 d.

Sąryšio Komiteto 
pasitariman, kuris

Už jas, nei už krasos ženkle
lius nereikia mokėti.

Kai daugiau žmonių atėjo, 
davė mums vadą, kuris išve
džiojo po skyrius, paaiškinda
mas, kas kur yra daroma. Pra
dėjo nuo kiaulių skerdimo ir 
vedė iki vietai, kur padaro 
dešras ir sudeda į šaldytuvus. 
Paskui parodė, kur skerdžia 
ir muša karves, avis ir ožkas. 
Visur pradedama su gyvybės 
atėmimu iki jau gatava val
gyti. Kiek mes matėm, tai vi
sur švaru, įtaisymai geriausi. 
Nuo papjovimo iki gatava val
gyt kiaulė pereina per 150 
darbininkų rankas. Jų išsilavi
nimas atrodo didelis ir reikia 
didelio vikrumo. Didžiuma 
darb. dirba 8 vai. į dieną. 
Merginos, kur dirba nuo sa
vaičių, sako, uždirba apie $22 
į savaitę. Bet daugelis dirba 
nuo kavalkų. Jų skubėjimas 
atrodo didelis.

Dar buvom ir kitoj kompa
nijoj. čia daugiau galima ma
tyti, negu Swifto šapose. Čion 
netaip jau švaru, senoviškes- 
nė. Bet reikia priminti, kad 
lankytojus leidžia į tuos sky
rius, kur viskas švaru, gražu. 
Parodo, kaip dešras daro, bet 
kokia yra mėsa pirm malimo, 
—neparodo.

Apleidusios Stockyardus nu
važiavome pas Dr. V. Šimkų, 
su kuriuo 26 metai atgal teko 
veikti organizacijose ir nuo 
1914 nebuvome matę vienas 
kito. Pasirodė, patapimas dak
taru Vinco Šimkaus nepermai
nė : Kaip buvo 
taip ir yra, tik 
biskį pasikeitusi.

Dr. V. Šimkus
dienose yra daug veikęs meno 
srityje ir Socialistų Sąjungoj. 
Man teko su juo arba prie jo 
vaidinti, jis mus mokindavo, 
dar gyvendamas Brighton, 
Mass.

Dr. Šimkus mus priėmė, pa
vaišino, kaip jis pats sakė, ka
valieriškai, tik užkandžiais, o 
paskui pavažinėjo po visą Chi
cagos miestą. Užėję į valgy- 

pas
o Dr. nuvažiavo į sa-

žiuojant per druskos ežerą 
man buvo labai žingeidu ma
tyt sukastus didžiausius kal
nus druskos ir ją valant valgy
mui.

draugiškas, 
išvaizda jau

—o—
Gegužės 13 d., tai yra tre

čios dienos rytą, nekurie ke
leiviai jau pradėjo rengtis 
nuo 5 vai. Pusryčiai irgi pra
sidėjo 6 :30. Oaklando “Pier” 
pasiekėme 7:50 ryto, čia ra
dau jau belaukiant dukrelę ir 
žentą. Jie mane pervežė per 
Oakland-San Francisco (di- 
džiausį pasaulyje) Golden 
Gate tiltą, kuris yra labai ge
rai įrengtas.

San Francisco miestas yra 
labai kalnuotas. Paprastas 
gatvekaris negali užvežt į dau
gelį miesto dalių, tad yra tam 
tikri karai — cable cars —, 
kurie užveža į tas miesto da
lis. Gatvės yra labai plačios ir 
gerai ištaisytos. Ant didžiu
mos gatvių gali 6 karai sykiu 
važiuoti. Tankiai eina greta ir 
po 4 gatvekarius: 2 į vieną ir 
2 į kitą galą gatvės. To aš 
nebuvau pirmiau mačius ir tu
rėjau vargo, kol pripratau 
juos paimti ir išlipti.

Namai veik visi mediniai ir 
baltai numaliavoti. čia, di
džiumoj, gyventojai neatsi- 
skyrę sulyg ištekliaus, taip, 
kaip ir namai. Vienas namas 
yra labai gerai įrengtas, kur 
reikia mokėti už 3 kambarius 
$45 ir $55 rendos, o šalia to 
bus kitas, kur prastai (įrengtas 
ir mokama rendos po $25-$35.

Valgis pigiau, negu New 
Yorke.

lekcijii pas žinomą mokytoją 
Boghetti.

Vėliau, jai 
Philadelphijos 
kestra, negrai 
•jai stipendiją 
mybės išstot
certu Town Hall, New Yorke, 
po kurio jos mokytojui pavy
ko uždėti jos vardą kontestui 
Lewisohn Stadiume. Konteste 
iš 300 dalyvių ji išėjo laimė
toja. Po to ji gavo stipen
dijų ir turėjo koncertų, vie
nok pilną pripažinimą namie 
ji susilaukė tik po apsilanky
mo su koncertu didžiuosiuose 
Europos centruose. Ypatingai 
Sovietų Sąjungoj buvo entu
ziastiškai priimta ir aukštai 
pagerbta.

Amerikoj gaut pilną pripa
žinimą prieš torių ir šovinistų 
užsispyrimą neleist negrei pa
kilt buvo nelengva. Naujosios 
Dalybos šalininkai, įskaitant 
ponią Roosevelt, jai daug pa
gelbėjo. Kada damos iš DAR 
(Amer. Rev. Dukterų, dabar 
faktinai kontr-revoliucijai tar
naujančios) nedavė Anderso-

žinomas plačioj apylinkėj ir niūtei koncertų salės Wash- 
gaudavtlsi iki $20 už pasiro- ingtone dėlto, 
dymą apylinkės koncertų pro
gramose. Tačiau siektis aukš
tyn buvo nelengva. Tėvui mi
rus, greta jos muzikos ir dai
nų girdėdavosi bruzgėjimas ir 
taškymasis. Tai garsai nuo 
motinos skalbėjos darbo, ku
riuo toji buvusi mokytoja 
stengėsi pagelbėti savo dukrai 
apsimokėti už lekcijas.

Tik sulaukus 18 metų, bai
gus So. Philadelphijos viduri
nę mokyklą mergaitėms, mo
kytojams rekomenduojant i r 
savo parapijos nariams pa-
gelbstint ji galėjo dasisiekti tu sakoma prakalba bus per-

Gal būt jame prisiklausyti 
už sienos giedami vargšų ne- 
grų graudūs spiritualai, ar gal 
kitas kas davė šiai negraitei 
muzikališką inspiraciją, išbu- 

l dino galingą talentą? Tas tik 
spėliojama. Tačiau žinoma, 

I kad dar prieš 6 metus tėvas 
jai parnešė smuiką, kuriai nu- 
pirkt iš užstatų krautuvėlės 
šiaip taip sukrapštė $3. 
liau jų virtuvėj radosi ir 
nas. Gi 6 metų Marian 

1 pasirodė vietos bažnyčioj
kita mergaite giedant duotą, o 
už dviejų metų jau giedojo 
solo.

šešiolikos metų sulaukus ji 
galėdavus pavaduoti bile kurį 
choristą, giedot bile kuriuo iš 
4 balsų. Jos balsas jau buvo

pia- 
jau 
su

kad ji negrė, 
ponia Roosevelt protestui re- 

j zignavo iš DAR narystės, o 
žymūs valdžios žmonės pasiū
lė Andersoniutei dainuot atvi
rame ore, ką ji ir padarė. Ve
lykų dieną jos koncerto klau
sėsi apie 15,000 žmonių .

Liepos 2-rą, 5:30 po pietų, 
Andersoniutei bus įteiktas 
Spingarn medalis, kas metai 
išduodamas negrui, daugiau
sia pasitarnavusiam savo ra
sei . Medalį įteikt, Negrams 
Kelt ^junga pakvietė ponią 
Roosevelt, kurios iškilmių me-

Korespondentė.

Šeimininkėm
Dabar yra ananasų (pine

apples) sezonas. Jų stiprus, 
gaivinantis skonis yra praban- 

ant bile keno stalo. Jie tin- 
. sudaryt su žemuogėmis, ir 
rudeniniais vaisiais, kurie 
taip skoningi.

ANANASO KONSERVAS

gą 
k a
su
ne

Supjaustyk ananasą į rin- 
keles apie pusės colio storu
mo, nupjaustyk žieves, su
pjaustyk į keturkampius ga
balėlius, sudėk į verdantį sy- 
rupą ir pavirink 30 minučių. 
Supilstyk į sterilizuotas (ver
dančiam vandenyj plikytas) 
bonkas, užsuk ir padėk sausoj 
vietoj. Syrupui imk 1 puodu
ką cukraus ant dviejų puodu
kų vandens (trečdalį).

Jei norite konservuot be 
vandens, tai prirengus anana
są užpilk cukrum ir leisk pa- 
stovėt, kol atsiras ganėtinai 
skystimo. Virink ant lengvos 
ugnips.

šis receptas imtas iš kny
gos “Virėja,” kurioj yra virš 
200 įvairių receptų. Sutaisė 
K. Petrikienė. Kaina $1. Gau
nama 46 Ten Eyck St., Brook
lyne.

Jau ir su lietuviais suėjau. 
Tai ačiū d. Baltulioniutei, kad 
ji pasiuntė mano antrašą d. 
Bernotienei. Kaip tik gavo 
laišką su mano antrašu, tai 
pašaukė mane ir aš nuvažia
vau pas juos. Draugai Berno
tai yra labai draugiški ir daug 
veikia mūsų organizacijose. 
Gegužės 28-tą jie mane nusi
vežė į San Francisco Komu
nistų Partijos pikniką. Čia su
sipažinau daugiau lietuvių. 
Piknikas buvo labai nuotaikus, 
matėsi visokių tautų žmonių; 
latvių irgi nemažai. Viso pub
likos atsilankė virš 500. Kal
bėjo vietinis partijos sekreto
rius, ir Browderis. Visi labai 
atydžiai klausėsi prakalbų, 
kas piknikuose yra retenybe, 
žydų choras sudainavo.

Gegužės 30-tą Bernotai nu
sivežė į Bayes Springs, kur iš 
žemės bėga labai karštas van
duo. Ten yra įtaisyti maudy
mosi prūdai ir maudynės. Vie
nas prūdas yra karšto van
dens, kaip tik iš žemės pai- 
poms atveda, o kitas jau at
šaldyto. Tame galima visą die
ną būti už 40c ir už tą patį 
gauni maudymosi siūtą ir ab- 
rūsą, gali eiti į maudynes ar 
prūdus arba saulėj kepintis.

Antrą d. birželio buvau San 
Francisco LDS ir LLD kuopų 
susirinkimuose. Jos abi laiko 

Ir taip susir. tą patį vakarą: pirma 
O 1 1 4 1 *1 * 1*1 *£ A Į- *

savo jaunose

I Draugė Karosienė pasveikino 
ir atsisveikino, nes ji turėjo 
tą dieną išvažiuot į CIO kon
venciją. Aš pasilikau iki pa- 

1 baigos pamokų. Man labai 
patiko moterų choro pamo
kos. čia senesnės ir jaunos 
sykiu dainuoja, o jų jauna 
mokytoja iabai sugabiai jas 
mokina. Chore dalyvauja 
virš 30 moterų. Po pamokų 
d. Abekienė parsivežė mane 
namo nakvynės.

Antrą
užkomanduoja 
zo Žukausko 
nelabai noriu, 
geriau palikit 
gu su numirėliais. Bet ji ma
nęs neklauso, veža ir tiek. 
Vėliau nesigailėjau važiavusi, 
nes aš nebuvau mačiusi, kad 
paprasto darbininko laidotu
vėse dalyvautų tokia skaitlin
ga minia žmonių: buvo apie 
60 automobilių.

Iš namų kūną' išlydint, M. 
Žaldokas pasakė atsisveikini
mo kalbą. Al. Brazis ir A. 
Kenstavičienė padainavo ge- 
dulio dainas. Kapuose atsi
sveikinimo kalbą pasakė d. 
F. Abekas. Paskutinę 
sveikinimo 
“Ant kalno
kapai,” sudainavo Al. Brazis 
ir A. Kenstavičienė. Jiem 
dainuojant, ne vienas ašaras 
braukė. Tikrai gražios buvo 
laidotuvės.^ Na, o Tautiškos 
Kapinės : visur gražu, švaru ; 
paminklų daugybė; visur lie
tuviški užrašai. Mačiau Varg
šo ir Andrulienės paminklus, 
ir daugybę kitų. Chicagos lie
tuviai tikrai gali pasididžiuo
ti Tautiškomis Kapinėmis.

Po laidotuvių artimesni Žu
kauskų giminės ir draugai su
grįžo į namus, jų tarpe ir aš. 
Atvykusius maloniai pavaiši
no. Išreiškę simpatiją Žu
kauskų šeimynai, išvažiavome 
pas d. Ziksus.

Po vakarienės, su d. Ziksie- 
ne nuvažiavom į kultūriečių 
susirinkimą. Jame dalyvauja
virš 50 narių; jos turi virš 100 klą, pavalgę, sugrįžomė 
narių.

Iš tikrųjų, Chicagos Lietuvių 
Moterų Kultūros Kliubas, kaip 
ir Moterų Choras, yra Chica
gos moterų pažiba. Jos rūpi
nasi kultūriniais ir apšvietos 
darbais: jos nutarė ir nelai
mės ištiktus sušelpti renkant iš 
labiau pasiturinčių nuliekamus 
aprėdalus ir perduodant bėdos aplei;Jau Chicago. Traukinys 
ištiktiems. | “The Challenger” yra gerai |i-

rengtas ir valgis yra geras ir 
nebrangus, už 90c į dieną ga
lima 3 sykius neblogai paval
gyti. Nakčia galima gerai mie
goti. Iš ryto 
sę, nuėjome 
pasisėdėjimo 
vagoną: ten 
dio, tai vieni klauso radio, ki
ti skaito ar rašo, nekurie ko- 
zyruoja. Tarp 8 ir 10 yra pus
ryčiai. Po pusryčių vėl galima 
grįžti į savo miegamąjį vago
ną. čia randame iš lovų jau 
padarytas sėdynes. ] 
praleidome 2 dienas ir 3 nak-' atlaiko vieną, paskui kitą. Abi 
tis tarp 3 vagonų: miegojimo, ; kuopos paaukavo po $5 Ispa- 
valgomojo ir parūkymo arba nijos demokratijos gynėjams, 
skaitymo, čia galima daugelį | 
susipažinti, 
visu keliu 
Francisco. ______o__ _ ____ __o_______ ___ ____
tik ir eina tarp tų miestų.' gražų sodną ir jį duoda už 
Reikia pervažiuoti Ill., Iowa, dyką piknikams. Publikos bu- 
Neb., Wyo., Utah, Nev. ir Ca- vo apie 80, pelno liks virš $40. 
lif. valstijas.

Pirmą dieną matosi labai, kviečia publiką. Jie turi ra- 
vienoda lyguma, nesimato nei 
medžių, nei kalnų, pasidaro 
lyg nuobodu, bet antrą dieną 
jau visai kitaip: kalnai di
džiausi, pakalnės baisiausios. 
Ant vieno kalno matosi lietus 
lyja, kitur miglos, vėl ant kito 
visame gražume saulė šviečia, 
dar kitur sniegas baltuoja. 
Tarp tų kalnų ir pakalnių 
kaip kur yra traukiniui iškas
ti tuneliai per vidurį kalno. 
Keleiviai žiūri pro langus ir 
aiškinasi vieni kitiems. Va-

“Vilnį,” 
vo ofisą.

“Vilnyje” pasikalbėjome su 
draugais, pakol man buvo lai
kas imti traukinį į San Fran
cisco. Drg. M. žaldokas ir So
nia Willis nuvežė mane į sto- 

i tį ir taip palikau Chicagą.
Gegužės 10 d., 10:30 v. v.,

ištiktiems.
Jos nutarė smarkiai padir

bėti ir dėl Moterų Seimo ir 
rankdarbių parodos. Ir, mano 
manymu, jos gali daug prisi
dėti—pas jas yra spėkų dau
giau, kaip bile kur Amerikoj.

Po susirinkimo buvo užkan
džių, kur viena d. padarė la
bai gardžių pyragaičių. Gaila, 
kad tos d. pavardę užmiršau. 
Būtinai reikėtų tą receptą 
gaut Moterų Skyriui. Kitos iš
virė kavos. Apsvarsčiusios 
svarbius organizacijos reika
lus, pavalgius, pasikalbėjus, 
su geru ūpu išsiskirstėm. 'Man 
labai patiko dd. Abekienės ir 
Sonios Willis draugiškumas, 
mokėjimas prieiti prie moterų. 
Mano supratimu, jos tinka “ir 

rožančiui.” šios dd. 
mane į nakvynę.
ir paskutinė diena 
Iš ryto d. Abekienė

tanciui ir 
paėmė ir 

Trečia 
Chicagoj.

| nuvežė mudvi su Sonia Willis 
prie Stockyards ir paleido, o 
pati nuvažiavo dirbti, nes tą 
dieną viena darbininkė neatė
jo (į darbą. Drg. Abekieųė tu
ri 3 gražinimo vietas, su apie 
7 darbininkėmis, tai tankiai 
prisieina vienur ar kitur daug 
padirbėti. Bet ji ir veikimui 
suranda laiko.

Stockyarduose d. Sonia pir
miausia nuvedė į Swifts Kom
paniją. Ten užkelia į viršų 
keltuvu. Pasirodė, mudvi bu-

..... ; ■-..... ................... • ==ss vom pirmutinės tą rytą. Tuoj 
duodama radio bangomis po paprašė atsisėsti ir, jei nori- 
visą šalį. ma, galima gauti atviručių.

sukilę, apsiprau- 
į taip vadinamą 
arba parūkymo 

yra stalukai, ra-

Birželio 11-tą įvyko bendras 
Didžiuma važiavo Oaklando ir San Franciscos 

iš Chicagos į San LDS ir LLD kuopų piknikas 
“The Challenger”, pas draugus Gegutes. Jie turi

Įdomu žinoti, kaip jie su

šyti laiškus ar atvirutes kiek
vienam asmeniui ir taip jib 
yra priversti gaudyti kiekvie
no lietuvio adresus. Jei tik 
pamatė naują žmogų, tai jau 
ir eina gauti jo adresą, kad 
galėtų kitą sykį pakviesti į 
parengimą, šiame darbe labai 
gabiai darbuojasi d. Bernotie
nė.

Mes visi esame sveiki. To 
linkiu ir visiems laisviečiams.

Draugiškai,
M. Paukštienė.
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AUŠRA VAKARUOSE
(Bruožai iš Franci jos Revoliucijos)
------------ Valstiečio Sūnus

(VI—1—39)
(Tąsa)

Į jį žiūrėjo kaip į beždžionę, su kuriuo 
galima daryti kas tik patinka. Nors Za
mora buvo mažas kūne, bet gudrus ir 
didelis prote.

Juokai, pašiepimai, kuriuos jis kentėjo 
nuo savo ponios ir jos artimųjų, giliai 
įstrigo į jo smegenis ir širdį. Bet kas 
daryti? Jis yra žmogus, bet neturi žmo
gaus teisių. Jis negali kito gyvenimo pa
sirinkti. Jis negali palikti grafienę Diu 
Barry. Jis turi pas ją gyventi.

Diu Barry priprato prie Zamoros, 
kaip prie šunyčio, tik su tuo skirtumu, 
kad ji niekados nekrėstų tokius šposus iš 
savo šunyčių, kokius krėtė iš Zamoros. 
Ypatingai jam vienas atsitikimas giliai 
įstrigo į širdį. Vienas iš daugelio Diu 
Barry lankytojų iš priežasties dvikovos 
(duelio) pateko į Bastiliją. Iš ten jį galė
jo paliuosuoti tik karalius. Pas jį turėjo 
gerą vardą grafas De Brissak, vienas iš 
Diu Barry meilužių. Grafienė sakė:

—Grafe, paliuosuokite jį, tuo jūs grą
žinsite ne vien armijai oficierių, bet ir 
ištikimą sau tarną...

—Bet ar galima pasitikėt jo ištikimy
bei? — įsimaišė Zamora.

—Ar tai ir Zamora jį pažįsta? — nu
stebo grafas.

—Ir dar kaip, — atsiliepė negras, nu- 
mesdamas žvilgsnį į savo ponią. — Jis 
čia tankiai atsilankydavo į mano pilį. 
(Zamora visgi skaitėsi pilies “guberna
torius”). Jis mane erzino, kaip šunį, mu
šė, benkartu vadino ir prie velnio veis
lės lygino! O pagal ciną, aš už jį vyres
nis. ..

—Ha-ha-ha! — juokėsi grafas, — Tai 
reiškia, kad pons gubernatorius nelabai 
nori, idant tas oficierius sugrįžtų iš Bas-
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tu ir juodas, kaip vėl-

—Grafe,—tarė negras, vos sulaikyda
mas piktumą, — taip, aš daug ko neno
riu, bet negaliu tą pasakyti, savo mintį 
išreikšti ir “savo pilyj.” Mano ponia pa- 
sisavįno visas teises, tai ką tik ji ir jos 
artimi žmonės nori, tai ir daro su ma
nimi. Aš priverstas kęsti, kitaip jie ma
ne nepakęs pilyj...

—Eikš prie manęs! — tarė Diu Barry. 
—Eikš čion, tu mano ištikimas vaikine, 
mano brangus^Juk aš žinau, kad tu" 
mane myli, n
nias! — Ir Diu Barry vieną ranką įleido 
į Zamoros garbiniuotus plaukus, o kita 
taukštelėjo jam per veidą. Zamora puo
lė ant kelių ir bučiavo jos rankas. Diu 
Barry visai nesiskaitydavo su Zamora, 
kad jis vyriškis. Ji nusirengdavo prie jo, 
kaip prie kokio šunyčio.

—Tu manęs pavydi? — pastatė Diu 
tBarry klausimą.

—Taip, — atsakė negras nemokėda
mas ar nenorėdamas meluoti.

—Pavydi — sušuko grafienė. — Eik ir 
pavydėk kaliukę!

—Taip, taip, — sunkiai atsiduso ne
gras. — Aš tik ir galiu būti prilygintas 
prie kalės! Juk aš priguliu prie naminių 
gyvulių, o dar pralotas sako, kad ir aš 
turiu dūšią!... Stebėtina!... Grafe, ar 

. jūs ką tame suprantate ?
Bet grafas De Brissak jam nieko ne- 

. atsakė. Jis kalbėjosi su Diu Barry.♦ * *
Grafas-gercogas De Brissak buvo 

karštas monarchistas. Jam nebuvo pato
gu išvykti į užsienį, kad pasitarti su 
Francijos priešais, kad padaryti bendrus 
planus. Todėl jis ir Diu Barry, susitarė, 
kad ji važiuos į Londoną, Anglijon. Jie 
sudarė planus. Londone jų sėbrai pa
skelbė, būk ten kokiu tai stebuklingu 
būdu atsirado Diu Barry brilijantai. Ti- 

’ krumoj Diu Barry ir Zamora brilijan- 
tus užkasė pilies skiepe. Diu Barry po 
priedanga brilijantų net kelis kartus va
žinėjo į Londoną ir tarėsi su Francijos

' Revoliucijos priešais.
Laike vieno iš jos tokių buvimų Lon

done ji sužinojo, kad karaliui despotui 
nukirto galvą. Kiek dar anksčiau pa
siekė ją žinia, kad viename rojalistų su
sikirtime su respublikos gvardija užmuš
tas jos meilužis grafas De Brissak. Ir 
kitų jos šalininkų daug jau rado galą,

(24) 
o kiti išbėgiojo iš Francijos. Atrodė, kad 
ir ji pati negrįš į Franci ją.

Bet Francijoj buvo likę dvi jos pilys, 
daug turto ir duktė, kurią ji svieto aky
se laikė, kaipo krikšto dukterį. Tuo kar
tu respublika išleido įstatymą — konfis
kuoti turtus tų ponų, kurie pabėgo į už
sienį. Prie to, iki šiol Francijos Revoliu
cija buvo kaip ir užmiršus ją ir ji daug 
padėjo rojalistams. Diu Barry grįžo į 
Franci ją.
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Kovo vieną dieną, 1793 metais, važia
vo vežimas nuo Paryžiaus, kuris kreipė 
praeivių atydą. Sėdėjo švariai, bet pa
prastai apsirengus moteris. (Taip Diu 
Barry rėdėsi, kad neatkreipti atydos). 
Bet atydą kreipė mažas juodas žmogus 
— Zamora. Tarpe važiuojančių buvo se
kamas pasikalbėjimas:

—Grafiene, jūs pati blogai padarėte, 
grįžote į Franci ją, o dabar bijotės. Ir 
kiek aš prikalbėjau, kad Londone pasi- 
liktum, juk aš jus gerai žinau...

—Nutilk, Zamora!.. Tu tikras vel
nias! Dabar visą bėdą ant manęs verti, 
o Londone kalbinai grįžti... Atvažiavo
me, kaip sykis laiku, kada Paryžiuje 
skerdynė, provincijose sukilimas, o kas 

. mūsų Luciennuose ?
—Bet, argi jūs galėjote užmiršti savo 

dukterį Serezą ?'
—Sakau, kad nutilk, tu juodas šėto

ne ! — suriko Diu Barry.
—Gerai, aš tylėsiu. Bet kas iš to? Juk 

aš sakiau, kad galėjau vienas sugrįžti į 
Franci ją, jūs žinote mano jums ištiki
mybę. Būčiau iškasęs turtą, pasiėmęs 
Serezą ir atvažiavęs pas jus į Angliją. 
Na, paklausyk nors dabar mano patari
mo: aš pasiimsiu vietinį vežėją ir vienas 
važiuosiu į Luciennus, o jūs čia pasili
kite girioj. Kitaip, mes galime patekti 
po areštu, kalėjiman už ryšius su emi
grantais. Ar gi nežinote naujo įstaty
mo?

—Ką, ar gi tu manai, kad tavęs nie
kas Luciennuose nepažįsta?

—Pažįsta, žino, bet man tas nepavo
jinga. Juk aš galėjau grįžti ir be jūsų. 
Kas gi uždraus pamatyti mano drau
gus? Na, pasiliksi?

Taip ir padarė. Zamora nuvažiavo 
vienas į Luciennus, o Diu Barry liko gi
rioj. Už valandos laiko jis sugrįžo ir jai 
pranešė:

—Galite važiuoti. Jūsų pilyj viskas po 
senovei ir tarnai pasilikę.

Oh, Zamora! — sušuko Diu Barry, 
atradus palocių tvarkoj. — Štai ir Lu- 
ciennai! Ir vėl jaučiuosi, kaip seniau. 
Tartum nei revoliucijos nėra! Bet tik 
vienų viena likau, visi išbėgiojo! Oh, 
kaip tai baisu!

—Taip, gerbiamoji poniute, karaliaus, 
grafų, kunigaikščių, pralotų, ponų ir ki
tų jūsų meilužių neliko. Jie visi išbėgio
jo. Pas jus pasiliko tik negras — Zamo
ra, jūsų lėlė, jūsų vergas, jūsų žaislas! 
Na, tai ką, gal dabar ir mane mylėsi, juk 
aš jus myliu?

—Tave!? Niekados!
—Taip, taip. Kitaip ir būti negali. Ir 

tavo meilužiai manęs nemylėjo. Na, ką 
padarysi. Aš buvau tavo ir jų vergas, o 
dabar atėjo"-revoliucija, kada vergavi
mas baigiasi...

—Ar pameni, Zamora, kada karalius į 
mūsų pilį buvo atsivedęs Austrijos pa
siuntinį po to, kada Francija pasirašė 
taiką? Ar pameni katalikų pralotą...

—Taip, — Zamora pirmu kartu per
kirto jos kalbą. — Taip, aš gerai pame
nu, kad šioje pilyje mane privertė kautis 
su ponios Du Laužak beždžione, kad pa
sijuokus, kad įsįtikinus, katras iš mūs 
drūtesnis ir katras daugiau staugsime! 
Taip, aš tą labai gerai pamenu! Aš gerai 
pamenu ir tą, kad valgomąjam kamba
ryj tavo svečiai metė nuo stalo kaulus 
ir mane privertė juos surinkti! Aš pa
menu ir tą, kad svečių kambaryj iki 
kraujo sumušė už tai, kad netyčia už
lipau ant ponios La Avalonės suknios! 
Tą ir daug kitų skriaudų aš labai gerai 
pamenu!

Negro veidas išreiškė piktumą ir 

skausmą. Diu Barry nusigando.
—Zamora, ar nėra mano tarnaičių?
—Taip, yra. Aš pažadinau dvi, greitai 

ateis. Nesibijok, negras Zamora nėra 
žvėris! Jis yra žmogus, nors jūs mane 
tokiu nelaikėte...

.—Zamora, vardan savo motinos, pa
kviesk man dukrą Serezą!

—Mano motinos, ar tai ir aš turėjau 
motiną?!

Tuo tarpu įėjo dvi tarnaitės. Jos pra
nešė, kad Sereza dar vakar išvažiavo į 
Paryžių, ji įstojo į Raudonojo Kryžiaus 
slaugių tarpą. Kiekvienu kartu, kada tik 
Paryžiuj prasidėdavo kovos, tai ji va
žiavo ten. Diu Barry pradėjo verkti ir 
pirmu kartu prie Zamoro užsidengė nuo
gas krūtis. Ji šaukė, rėkė, tvirtino, kad 
važiuos į Paryžių ir mesis į pat didžiau
sias skerdynes.

. —Tame aš tikras, kad to nebus, — ta
rė nusijuokęs Zamora. — Jūs tą nepa
darysite, jūs prigulite prie tų “drąsuo
lių,n kurie nebijo pavojaus tik tada, kada 
jis toli! 1

—Niekše! Kaip tu drįsti taip kalbėti? 
—suriko Diu Barry.

Zamora kelias minutes tylėjo, o pas
kui pradėjo:

—Paklausykite manęs, brangioji po
nia! Aš jums pasakysiu kaip ką apie sa
ve. Juk iki šio laiko nei jūs, nei kas ki
tas tą nematėte. Jūs nei karto nepama
nėte, kad aš žmogus. Jūs tame klydo- 
te, kaip ir jūsų artimi žmonės. Zamora 
—žmogus! Jeigu jis juodas, jeigu jis 
mažas, bet vis vien jame plaka širdis, 
kaip ir pas jūs. Per dvidešimts metų aš 
buvau jūsų vergas! Per dvidešimts metų 
jūs mane skriaudėte! Aš nieko neužmir
šau. Aš viską čionai taupiau!—ir jis sti
priai sudavė kumščiu sau į krutinę.

Pasaulinė Paroda Jūsų Namuose

Dienraštis “Laisvė” išleis New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto

Paveikslų Albumq
f ai bus didele ir graži knyga 9 colių pločio ir 12 colių ilgio. Arba ta knyga 

bus tokio dydžio, kaip šis skelbimas.

ALBUMO KAINA TIK 25c

Jame bus daug informacijinių raštų apie New Yorko miestą ir apie Pasaulinę 
Parodą. Todėl ta knyga bus kelrodis tiems, kurie lankys Parodą ir bus 
Pasaulinė Paroda namuose tiems, kurie neturės progos Parodos atlankyti.

Albumas Bus Gatavas Viduryje Liepos Mėnesio

a—
Platintojams, kurie ims ne mažiau 25 knygų, duodama po 15c. Kurie kartu su užsa
kymais prisius ir mokestį, nerokuosime persiuntimo kaštų. Tad naudokitės proga, 

pirkite “cash” ir tuojau siųskite užsakymus. Siųsdami užsakymus adresuokite:

LAISVE”
427 Lorimer St.

Kurie užsisakysite tik po vieną knygą už 25c, mokestį 
galite prisiųst Jungt. Valst. pašto ženkleliais—stamps

Knyga yra gražiais trijų spalvų viešais, paruošta namų knygynui. Gihis*šaltinis infor
macijų apie stebuklingai naujus išradimus bei įrengimus Pasaulinėje Parodoje.

■ v—. .................... ,
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—Bet aš niekados nenorėjau jums nie
ko blogo. Ar gi to tau neužtenka! Ko 
dar tau reikia? Ar nori keršyti?—sušu
ko Diu Barry.

—O ne, visai ne. Tai ne mano kerš
tas. Tai Dievo kerštas jums visiems! 
Jūs žinote, kad aš viską žinau. Jūs turi
te du prasikaltimu prieš respubliką: vie
ną—važinė j o te užsienin ir ten tarėtės su 
kontr-revoliucija prieš Francija; o an
tra—jūs tiksliai slėpėte nuo Francijos 
visuomenės turtą, užkasant brilijantus 
ir auksą, jau nekalbant apie tai, kiek 
pirma išeikvojote šalies pinigų.

Dvi dienos po šio pasikalbėjimo gra
fienė Diu Barry buvo areštuota. Zamo
ra susirišo su respublikos draugais.* * *

Diu Barry pakliuvo į tą pat kalėjimo 
kamerą, kur kiek pirmiau sėdėjo “aus- 
trijokė” Marė Antoinette. Teisme Diu 
Barry bandė išsiteisinti, užsiginti nuo 
ryšių su respublikos priešais. Ir kam ji 
tikėjo? Argi ji manė, kad jai pavyks 
apgauti revoliucijos tribunalą? Ar ji ma
nė, kad ir revoliucijos vyrai bus toki 
kvailiai, kaip tie, su kuriais ji tiek daug 
reikalo turėjo?

Zamora jau nuo senai ruošėsi prieš 
savo skriaudikus ir ponią Diu Barry. Jis 
turėjo dokumentus net iš tų laikų, kada 
Diu Barry faktiškai valdė Franciją var
de ištvirkėlio karaliaus Liudviko XV-to- 
jo. Jis pristatė 'Taktus, kiek daug milio- 
nų ji praleido šalies pinigų. Jis patsai 
buvo gyvas dokumentas jos ir kitų roja
listų suokalbių Francijoj ir Anglijoj 
prieš respubliką. Teismo pirmininkas 
Diuma, perduodamas prisaikintiems tei
sėjams Diu Barry klausimą tarpe kitko 
kalbėjo:

(Bus daugiau)

Cleveland© Kronika

Brooklyn, N. Y.

■

Havana. — Kubos saloje- 
respublikoje yra 384,614 
įregistruotų bedarbių, tai 
apie 10 procentų visų Ku
bos gyventojų.

O'

Nepriklausymo Dieną Trijų 
Dienu Piknikas

Tai bus tikrai nepaprastas 
parengimas, tęsis liepos 2, 3 
ir 4 dienas. Jį rengia United 
Labor Picnic Committee ir 
įvyks Hillside Grove parke, 
Seven Hills Village.

Pikniko programa kiekvieną 
dieną bus labai įvairi.

Sekmadienį, liepos 2 dieną: 
Kumštynių turnamenta s. 
Kumščiuosis net astuonios po
ros. Taipgi bus “baseball” lo
šimas ir bėgimo lenktynės. 
Šiaip visokie įvairumai pa
linksminimui publikos tęsis 2 
valandas.

Pirmadienį, liepos 3 d.: Ma
sinės dainos, dideli ugniaku- 
riai ir šokiai mėnesienoj iki 
pat ryto.

Antradienį, liepos 4 d.: 
Vaikų sveikatos ir grožio kou- 
testas. Trys žymūs gydytojai 
bus teisėjais ir išrinks svei- 
kiausį Clevelando kūdikį. Dai
nuos bendrai daugybė chorų 
ir bus sporto, kontestas.

Įžanga į pikniką tiktai 10 
centų y patai. Vaikai bus įlei
džiami be mokėjimo.

Prašome Clevelando ir apy
linkės lietuvius skaitlingai da
lyvauti šitoje trijų dienų iš
kilmėje. Rep.
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Hartford, Conn.
Biskis iš Praėjusių Piknikų
Birželio 11 d. Lietuvių Są

ryšio darže atsibuvo Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Pašaipinės 
Draugijos metinis piknikas, 
kuriame buvo privažiavusios 
labai gražios publikos. Nors 
ji susidėjo iš įvairių pakraipų 
žmonių, bet visi užsilaikė tvar
kingai. Vieni grupelėmis dis- 
kusavosi apie dabartinę Euro
pos padėtį, kiti bėdavojo, kad 
dirbtuvėse darosi kas kartas 
darbininkui sunkesnes sąly
gos.

O jaunuoliai ir kiti visi my
linti šokti linksminos prie ge
ros muzikos.

Tvarka šiam išvažiavime vi
si gėrėjosi. Už tai rengėjai 
verti pagyrimo, žodžiu sa
kant, piknikas iš visų atžvilgių 
pilnai pavyko. Liks draugijai 
pelno nemažai.

Taipgi matėsi draugių ir 
draugų, kurie pardavinėjo 
įžanginius tikietus dėl “Lais
vės” pikniko, kuris bus liepos 
4 d., Maynard, Mass. Mat, 
prie tų pačių tikietų bus ir 
laimėjimai, kuriems yra pa
skirta $200. Didžiausias “prai- 
zas” bus $50, o kiti 25-ki bus |Iahn> $176,859. Paskui seka' 
mažesni. Tai yra gera proga , v Riggio $176,809, 
juos įsigyti. ■ Neiley $126,809,’ ir

. , _ $64,273.
Birželio 18 d. buvo su- Tai tabako baronai 

rengtas piknikas dėl naudos | kias aukštas algas> 0 
Komunistų Partijos, 
rengė tarptautinės 
dškos organizacijos, 
dalyvavo nemažai, bet kaipo 
tarptautiniam piknike turėjo 
būti kur kas daugiau. Pasiro
do, kad dar tarptautiniai esam 
nepripratę veikti.

Buvo ir programa. Laisvės 
Choras sudainavo keletą dai
nų, už kurias publika chorie- 
čius apdovanojo aplodismen
tais. Iš priežasties mokytojo 
draugo V. Visockio susirgimo, 
chorui vadovavo drg. A. Gri
galiūnas. Buvo ir taip įvairių j 
žaislų.

Gale programos anglų kal
boj pasakė gerą agitatyvišką 
prakalbą. Daugiausia kalbėjo 
apie dabartinę Europos padė
tį ir ragino darbininkus dėtis 
prie tokių organizacijų, kurios 
stoja už palaikymą demokra
tijos.

Atrodo, kad liks pelno pa
skirtajam tikslui.

Nemunas.

CIO prezidentas Lewis pasirašo sutartį, sulyg kuria jis 
užlaikys Hearsto laikraščių Chicagoje streikierį, kol 
streikas pasibaigs; Lewis pasiima ofiso darbininkę

Wilkes-Barre, Pa.

—o---

darbinin- 
žmonių

Seattle, Wash

LLD 43 kuopos metinis pik
nikas bus liepos 2 d. Vietos ir 
apylinkės lietuviška visuome
nė kviečiama skaitlingai da- 
lyvaut. Busais bus labai sma
gi kelionė. Bušai išeis iš šių 
vietų. Kampas Stanton ir 
Hazle gatvių ir kampas E. 
Market ir Sherman gatvių. 
Bušai išeis lygiai 1 vai. po 
pietų. Todėl laiku pribūkit, 
kad nereikėtų pasilikti na
mie.

Automobilistams irgi labai 
geras kelias ten pasiekt.

Piknikas bus Valinčiaus 
ūkėje, pas M. Petraitį. Bus 
gera muzika šokiams, gerų 
valgių ir gėrimų. Pradžia 11 

dieną. Rengėjai.

Japonų Tvora Užmušė Chi- 
ną Tientsine

Tientsin. — Elektra už
mušė vieną chiną, kai jis 
mėgino perlįst per elektri
zuotą spygliuotų vielų tvo
rą, kuria japonai yra apve
dę Anglų ir Prancūzų kon
cesijas.

Sylvn Beach, N. Y.—Stai
ga pasukus automobilį, jis 
nusirito į upelį, kur ir pri
gėrė visi keturi važiuotojai.

Juos

Seattle “Post Intelligencer” 
paduoda sekančią atskaitą, 
kurie gavo didžiausias algas 
už 1938 metus.

Pirmas George W. Hill, 
prezidentas American Tobacco 
kompanijos, kuris gavo $331,- 
348.

Antras, pirmininkas tos pa
čios kompanijos, Paul M.

to-im a
jų dar

bininkai, paprasti žmoneliai, 
[ kurie augina tabaką, kurie 
dirba prie tabako, gauna al
gos tik nuo 3 iki 5 dolerių

Kitas baronas tai Ameri- 
įcan Telephone and Telegraph 
[kompanijos pirmininkas, kurio 
alga siekia $209,000. O mer
ginos, kurios dirba prie tele- į 
fonų, gauna po $9 ir iki $13 
į savaitę. Tai čia tik keli to- ■ 
k i baronai, kurie ima tokias 
dideles algas, kurias vargšai 
žmoneliai jiem uždirba.

Steel korporacijos pirminin- 
| kas gauna $140,070; kitas 
$135,344, trečias $104,483. 
Republic Steel korporacijos 
pirmininko alga $160,416. Du 
Pont pirmininko alga $150,- 
220 ir antro pirmininko $107,- 
800. Consolidated Oil korpo
racijos prezidento alga $200,- 
550, 2-ro prezid. $11,04 0 
ir trečio $101,100. Coca-Cola 
prezidento $163,050. General 

Foods prezidento $122,000 ir

Masiniai Važiuoja į "Laisvės” 
Pikniką

antro prezidento $107,999. 
Chrysler automobilių korpora
cijos prezidentas gauna $162,- 
083. Tabako kompanijos pre
zidentas $100,000. Ir dar 
šimtai kitu su tokiomis riebio
mis algomis.

Bet pamislykim mes darbi
ninkai, kurie dirbam jų šapo- 
se, perkaitę per 8 valandas 
be sustojimo, kad tik tiem 
ponam daugiau atliktų! Ir jie 
vis šaukia, kad darbininkam 
perdaug moka, tai fabrikan
tam mažai kas atlieka.

Mes uždirbam, kad jie gau
tų tuos šimtus tūkstančių, o 
mes gyvenam susikalę iš blo
kinių sau namukus, kad lietus 
nebėgtų už kalnieriaus.

Aš daug kartų atlankiau 
tuos bedarbius, kurie gyvena 
tose lūšnelėse ir gyvena ant 
pašalpos. Jie užvadina savo 
vietą “Hoovcrville” arba 
“Hoovertown.” Jie gyvena 
prie krašto marių arba kur 
miestas veža visas išmatas. 
Jie gyvena ant pašelpos, ku
rios mūsų paviete moka po 
$3.50 į mėnesį!

Ar gali žmogus išgyvent 
tiek pašelpos gaudamas? O 
pašelpos pirmininkas gauna 
$7,500 metinės algos.

Ar gi čia yra kur nors tei
sybė ?

Pagalvokim, draugai bedar
biai. Jeigu šalis pinigų neturi 
šelpt savo žmones, tai tegul 
numuša tiem poneliam algas, 
o prideda vargšam žmone- 
liam, kad jie galėtų nors kar
tą ant dienos gerai pavalgyt.

Draugai, stokim į organiza
ciją, kuri kovoja už darbinin
kų būvio pagerinimą, už di
desnę pašei pa. Tai yra Work
ers Alliance. S. G.

Duryea, Pa

vai.

Pittston, Pa
Iš Komunistų Veikimo

Liepos 2 d. yra rengiamas 
“clam bake” piknikas. Rengia 
susidėję Pittstono ir Wyomin- 
go draugai. Mat, Wyomingo 
draugai geriau stovi ir darbš- 
tesni. Prie jų priklauso kelių 
tautų darbininkai, o pas mus 
pittstoniečius tik viena tauta, 
būtent, lietuviai.

Dirbsime visi iš 
rengimą vieta 
Place, formerly
Estate, Shoemaker Ave., West 
Wyoming, netoli laisvų kapi
nių. Prasidės 10 vai. ryte.

Visus kviečiame.
Komitetas.

vieno. Pa- 
“Demickis
Pettilione

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiim^

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 
sifili, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

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 konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, Ir greitai 
gausite knygą.

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

BROOKLYN, N. Y.
Si knyga yra ir “Laisvės” knygyne.

Newark, N. J.
Newarkieciai busais važiuoja į “Laisvės” pikniką 2 d. 

liepos-July, Brooklyn, N. Y. Busai išeis nuo Turginės Sa
lės, 180 New York Avė., 12:30 vai. dieną. Kaina 75c į 
abi pusi. Prašome užsisakyti vietas iš anksto. Kreipkitės 
p£s Mikšį, 189 Ferry St., Henry Doril, 84 Ann St., K. 
Žukauskienę, 566 S. Clinton St., E. Orange, ir J. Jami
son, 128 Roosevelt Ave., Livingston, N. J.

Elizabeth, N. J.
Bangos choras nusamdo didelį busą važiuoti į “Lais

vės” pikniką 2 d. liepos. Kelionė į abi pusi $1.00. Busas 
išvažiuos nuo LDP Kliubo, 408 Court St., 11:30 vai. ryto. 
Kurie nori važiuoti sykiu, malonėkite užsiregistruoti pas 
Joe Kiršlį arba C. Andriūną.

Paterson, N. J.
Draugai patersoniečiai organizuoja auto-busą į “L.” 

pikniką liepos 2 d. Auto-busas išeis 10 vai. ryto, nuo Ba- 
kanausko Svetainės. Pasažieriai yra prašomi pribūti pa
skirtu laiku. Norintieji važiuoti prašomi užsiregistruoti 
pas komisiją: J. Bimbą, W. Prapiestienę ir pas kitus 
LLD narius. Kelionė į abi pusi $1.15.

Duryea miestukas mažas, 
teturi apie 8,000 gyventojų. 
Didesnė pusė darbininkų dir
ba prie WPA darbų. Iš sy
kio buvo pradėję atleisdinėti 
darbininkus nuo valstijinių 
darbų, bot tuos pačius darbi
ninkus priėmė prie “boro” 
projektų. Bet dabar jau ne
beima. Pirmenybę duoda per
eito karo veteranams.

Vieną projektą visai užda
rė. Visus paleido, tik 12 ve
teranų perkėlė į kitus darbus.

Su pašelpom irgi daug pras
čiau, kaip pirma. Mažiau duo
da ir daug sunkiau ją gauti. 
Dėl mažiausios priežasties vi
sai nenori duoti.

Vedusius palieka dirbti, o 
pavienius paleidžia.

Kasyklose irgi nekas. Dirba 
po kelias 
na karas 
panijų ir

Wolfe
uždėjo mokesčių po 50 dole
rių. Sako, tai būsianti pasko
la, būk palaikymui to karo. 
Unijos nesipriešina. Nubalsa
vo, kad visi turi skolinti. O 
kas norėjo prieš šnekėti, tai tą 
puoliė mušti. Dabar kas ne- 
noyes duoti, tai važiuos lau- 
Jdm iš darbo. J. K.

dienas į savaitę. Ei- 
tarpe didžiųjų kom- 
kontraktorių.
savo darbininkams

Stamford-New Canaan, Conn.
Draugai iš Stamfordo ir New Canaan ruošia didelį au

tobusą važiavimui į “Laisvės” pikniką. Nors jie nepra
neša informacijų apie važiavimą, bet manome, kad galite 
kreiptis pas A. Petrikonį, 41 Taff Avė., Stamfordo, nes 
jis rūpinasi apie suruošimą autobuso. <

Girdėjome, kad iš Harrisono organizuojasi busai. No
rėtume gauti informacijų paskelbimui.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

BIRŽELIO 28 DIENĄ, 25 
METAI ATGAL
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

sus suokalbininkus, 
teisė daug vėliau, kada aus
trų armija užėmė Serbijos 
sostinę Belgradą ir ten ra
do paliktus surašus “Juodos 
Rankos.” Pasiremiant tais 
surašais buvo dar daug 
žmonių areštuota. Teisė vi
so 25 asmenis, tris nuteisė 
miriop, o kitus amžinam 
kalėjimui. Bet nei vieną iš 
nuteistų nenužudė, nes jie 
buvo nepilnamečiai. Juos 
uždarė į tvirtumą Theresi- 
enstade, kur jie vis išmirė 
nuo džiovos. Gavrilo Prin- 
cip dar šešioliką mėnesių 
prasikankino baisiai suiru
sia sveikata, kol atėjo mir-

“Gaukite “Laisvei’’ Naujų 
Skaitytoju.

tis. Kartą jis bandė pasi
smaugti ant rankšluosčio, 
bet nepavyko.

Šis teroristinis žygis pa
sitarnavo pradžia Pasauli
nio Karo. Buržuaziniai is
torikai tankiai jį skaito 
priežastimi. Atrodo, kad 
jeigu ne šis įvykis, tai karo 
būt ir nebuvę. Bet taip nė
ra. Prie karo nuo seniai 
ruošėsi Vokietija, Austro- 
Vengrija, Italija iš vienos 
pusės, o Anglija, Franci j a 
ir Rusija iš kitos. Jos vi
sos turėjo ir mažesnių pa- 
gelbininkų. Vokietija buvo 
nusistačius ant žūt-būt 1914 
metais pradėti karą, kol dar 
Anglija, Franci j a ir Rusija 
nėra pilnai prisirengę. Sa
rajevo incidentas kaizeriui 
ir pasitarnavo tik, kaipo 
priekabė karui. Š.

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 pagelbą 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 320 
pusi, didumo, gražiai atspausdinta ir kaštuoja 80 centų. 
Gaunama ‘Laisvės’ ofise, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

“LAISVES” PIKNIKAS

A. BIMBA 
“Laisvės” redaktorius

Rengia Massachusetts Lietuvių Organizacijos
Įvyks Antradienį

LIEPOS 4 JULY
19 3 9

Piniginės Dovanos prie Įžangos

$200 Bus Išdalinta Dovanomis
Pirma Dovana $50

IZAFELfi YARMALAVIČICTfc 
Pasižymėjusi chorų mokytoja, 

diriguos chorą iš 200 balsų
Piknikas Prasidės 10-tą Vai. Ryto

BUS VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.

Prakalbas Sakys
Antanas Bimba 

“Laisves” Redaktorius 
ir

Michael J.Widman
Naujosios Anglijos 

CIO Direktorius

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

Programa 3 vai. po pietų

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

PROGRAMA:
Massachusetts Lietuvių 
Choras iš 200 balsy 

šis choras dainuos Ame
rikos Himną, vadovybėj 
L Yarmalavičiūtės, Lie
tuvos Himną, vadovybėj 
A. Mažeikaitės, Gardne- 

rio choro mokytojos.•
“Jeigu Karas Kiltų Ry
toj,” vadovaujant B. Pe

truškevičiui, Lowellio 
choro mokytojui

Laisvės Vyrų Choras 
iš So. Bostono, vadovau

jant M. K. Boliui

BERT ORRIS ORKESTRĄ IŠ BROCKTON GROS ŠOKIAM
Šis “Laisves” piknikas bus filmuojamas ir vėliau bus rodomas po kolonijas. Būkite filmose.

Gerbiamieji! Skaitlingai dalyvaukite šiame dienraščio “Laisvės” naudai surengtame piknike, išgirskite 
gražią programą ir pasimatykite su tūkstančiais Naujosios Anglijos lietuvių. Rengėjai.
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Geras Kultūros 
Darbas

Kauniškiame “Lietuvos Ai
de” (geg. 26 d.) randame 
platų pranešimą apie pasimo- 
jimus ir planus Lituanistikos 
Instituto. Instituto Taryba 
laikusi susirinkimą geg. 22 d. 
ir nutarusi tuojau imtis seka
mų darbų:

Lietuvių Kalbos Skyriuje: 
1. Pradėti ruošti praktinį 
bendrinės kalbos žodyną. 
Toks žodynas padės galutinai 
nusistoti rašybai, kirčiavimui 
ir šiaip visai kalbos vartose
nai. Jis turės būti rašto ir 
tarties praktikai kanoninis va
dovas ir bus 40-50 spaudos 
lankų didumo. Galutinai spau
dai paruoštas jis galės būti 
per pusantrų ar dvejus me
tus. Jo rengimas netrukdys 
didžiojo lietuvių kalbos žody
no leidimo. Didysis lietuvių 
kalbos žodynas negalės atsto
ti ano žodyno, nes jo viso ga
lima laukti tik po keliolikos 
metų. Pagaliau savo didumu 
—apie 8 didelius tomus—ir 
visos kalbinės medžiagos su
dėjimu didysis žodynas pla
čiajai visuomenei nebus nei 
prieinamas, nei vartoti paran
kus. Todėl ir reikia išleisti 
praktinį bendrinės kalbos žo
dyną greta didžiojo žodyno 
leidimo. 2. Suorganizuoti kur
sus žodyno, vardyno ir tarmių 
darbininkų kadrui paruošti. 
Kursuose paruoštieji žmonės 
jau šią vasarą galės pradėti 
dirbti krašte ir rinkti žodyni- 
nę bei tarminę medžiagą ir ti
krinti vardyną. 3. Specialiai 
lietuvių kalbą studijuojančių 
dabar tėra labai maža, ir dėl 
to turėtų nukentėti lituanistų 
kalbininkų prieauglis. Ruo
šiant naujas mokslo pajėgas 
kalbos darbui, teks rūpintis 
sudaryti palankesnes sąlygas 
lietuvių kalbai studijuoti. 
Tam labai padėtų specialios 
stipendijos lietuvių kalbai stu
dijuoti V. D. Universitete, 
kurios leistų studijuojantiems 
visiškai atsidėti savo darbui. 
Pats Lituanistikos Instituto 
įstatymas uždeda Institutui 
pareigą rūpintis ruošti litua
nistikos specialistų. 4. Ter
minologijos darbą dirbti Lie
tuvių Kalbos Skyrius yra 
įpareigotas taip pat pačiu in
stituto įstatymu. Tam darbui 
pradėti ir tvarkyti bus suda
ryta terminologijos komisija 
iš skyriaus narių, specialistų, 
kurie veiks pagal sudarytą
jį reguliaminą. Prie (įvai
rių įstaigų, suinteresuotų ter
minų dalyku, ketinama suda
ryti pakomisijas, kurios pa
čios turės dirbti paruošiamąjį 
terminologijos darbą. 5. Baž
nyčios metrikos labai vertin
gos vardynui, būtent, pavar
džių ir vietovardžių istorijai. 
Bažnyčios metrikų kai kur 
jau yra iš XVI a. galo ir ga
na gausiai iš XVII a. Gyveni
mo reikalams nebenaudoja
mos, jos turėtų būti surinktos 
vienon vieton ir prieinamos 
tyrimui. 6. Lietuvių Kalbos 
Skyrius ketina leisti savo or-

ganą ir mokslo darbus pagal 
išgales.

Lietuvos Istorijos Skyriuje: 
1. Sudaryti proistorinę, arche- 
ografinę ir istorinę sekciją. 2. 
Pradėti Lietuvoje esamos ar
chyvinės medžiagos invento
rizavimo ir apsaugos darbą, 
sužinant ir surašant, kokia 
medžiaga yra mūsų provinci
jos muziejų, mokyklų, dvarų, 
bažnyčių ir kitokiuose archy
vuose. Tuo reikalu organi
zuoti savo bendradarbius ir 
agentus ir palaikyti ryšius su 
vietiniais archyvais bei muzie
jais. 3. Kur galima, perimti 
archyvinę medžiagą ir ją 
tvarkyti. 4. Rinkti užsienio 
archyvų, kur gali būti Lietu
vos istorijai medžiagos, 
spausdintus katalogus ir ap
rašymus. 5. Rūpintis įsigyti 
užsienių archyvų Lietuvos is
torijai svarbios medžiagos fo
tokopijų ir nuorašų. 6. Už- 
megsti ryšius su užsienio ar
chyvais archivalijų skolinimo- 

I si tikslu. 7. Rūpintis gauti iš 
Rusijos Lietuvos archeologinę 
medžiagą ar bent jos nuotrau
kas su Petrapilio archeologi-

jos komisijos protokolų nuora
šais. 8. Spręsti mokslinio dar
bo organizavimo planą. 9. Su
daryti rankinę biblioteką, už
prenumeruoti specialius žur
nalus, ruošti visos Lietuvą lie
čiančios medžiagos knygų ka
talogą bei organizuoti istoriš
kąją instituto bibliotekos da
lį. 10. Leisti istorijos sky
riaus organą ir mokslo veika
lus. 11. Rūpintis naujų moks
lo jėgų ruošimu ir nuolatinių 
savo atstovų pasiuntimu prie 
Vatikano ir Maskvos archyvų.

Lietuvių Tautosakos Skyriu
je (Lietuvių Tautosakos Ar
chyve): 1. Tautosaką ren
kant, įgyti apie 60,000 naujų 
tautosakos vari jautų, fonogra
fu užrašyti apie 150 naujų 
plokštelių, rūpintis geriau pa
ruošti tautosakos rinkėjus. 2. 
Tvarkant rinkinius, šiais me
tais baigti nurašyti į korteles 
liaudies tikėjimus, sutvarkyti 
juos pagal tematiką, nurašy
ti gaidas iš apie 200 plokšte
lių ir perrašyti į kartotekos 
korteles apie 4,000 melodi
jų gaidų iš rankraštinių rin
kinių. 3. Leidžiant tautosa
ką, baigti spausdinti Tauto
sakos Darbų VI tomą, ruošti 
spaudai patarlių ir priežodžių 
antologiją, ruoštis pradėti 
leisti Lietuvių Tautosakos lei
dinių seriją, pirmiausia1 pa
skelbiant sakmes.

Reikalinga Didesnio Susirūpinimo
Būdavo jimu-Platinimu Apšvietos

Abelnai viso pasaulio žmo
nių gyvenime yra dideliai ger
biama ir branginama mokslas- 
apšvieta. Be mokslo, literatū-į 
ros, įvairių knygų, laikraštijos’ 
bei žurnalų, žmonijos progre
sui nebūtų galima žygiuoti 
pirmyn. Tatai berods kiekvie
nas protaujantis žmogus jau 
žinome.

Visam sviete įvairios tautos 
jokiu būdu nesitenkina tik to
kiu mokslu bei apšvieta, kokį 
iki šiolei jos sukūrė. Dedama 
didžiausios pastangos jį gerin- 
ti-patobulinti, išauginti į mil
žiną ir paskleisti tarpe visuo
menės.

Užtaigi reikia pasidžiaugt, 
kad ir mes lietuviai, susipra
tę darbininkai, turime savo 
tarpe tokią garbingą organi
zaciją, kaip Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugiją.

Lietuvių Literatūros Draugi
ja, kaip žinome, eina dvi ypa
tingai atsakomingas pareigas 
lietuvių gyvenime. Būtent: bu- 
davoja literatūrą, tinkamą ap'- 
Svietai, ir ją skleidžia tarpe 
lietuvių. Tai yra didelis dar-’ 
bas, užduotis, kuri reikalauja 
budraus plano, gabių rašyto
jų, kritikų ir lietuvių pažan
gių darbininkų nuoširdžios ko
operacijos.

švietimo darbas netaip jau 
yra lengvas ar menkas. Tam 
darbui mes turime Lietuvių Li
teratūros Draugijos Centrą. 
Turime gražų būrį Centre su- 
gabių, pamokytų vyrų, kurie 
su atsidavimu ir pasišventimu

darbuojasi mūsų apšvietos la
bui.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos kuopos yra suorganizuotos 
visose kolonijose, kur tik yra 
lietuvių, ne vien čia Amerikoj, 
bet ir užsieniuose.

šimtai tūkstančių lietuvių 
vyrų ir moterų, jaunų bei su
senusių, yra nariais šios drau
gijos, užsimoka $1.50 į metus 
duoklių ir gauna veltui visas 
šios organizacijos išleistas 
knygas ir, priedams, turinga 
gerais politikos, mokslo, meno 
ir literatūros straipsniais tri- 
mėnesinį žurnalą “šviesą.”

Į Lietuvių Literatūros Drau
giją gali įstoti kiekvienas lie
tuvis, kuris myli savo kalbą, 
tautą, kultūrą, progresą, lais
vę ir demokratiją. Prie šios 
organizacijos gali prigulėti 
vyrai ir moterys, jaunuoliai ir 
jau suseneję žmonės.

Lietuvių Literatūros Draugi
ja rūpinasi ne vien tik leidimu 
apšvietai knygų. Ji rūpinasi 
suruošimu prakalbų, paskaitų, 
prelekcijų, apšvietos bei kul
tūros vakarų. Ji remia įvairias 
kovas už darbo žmonių ir 
abelnai žmonijos geresnį, švie
sesnį gyvenimą, progresą ir 
civilizaciją.

Todėlei yra daugiau kaip 
garbė priklausyti šioj draugi
joj bei prisidėti prie budavoji- 
mo mūsų apšvietos.

žodis kitas j mūsų draugus 
bei drauges, kurie jau pri
klausome Lietuvių Literatūros 
Draugijai. Diktoka dalis mūsų 
kuopose randasi narių, kurie 
nepilnai atlieka savo pareigas.

Dalis narių mano štai kaip: 
“Užsimoku metinę duoklę į 
kuopą, gaunu knygas ir žur
nalą “šviesą.” Tai ir viskas, 
kuo aš galiu prisidėti savu 
darbu. Kuopa turime išrinkę 
sugabius draugus į valdybą, 
tai lai jie ir rūpinasi kuopos 
reikalais. Aš žmogus nesuga- 
bus, tai ir nieko nenuveiksiu 
kuopoje. Pagalios, ir į susirin
kimus retai kada tenueinu.”

Jei šitaip manančių narių 
rastųsi du ar trys didelėj kuo
poj, tai netaip dar būtų blo
ga. Bet kuomet randasi didelė 
dalis tokių, tai jau rezultatai 
pasireiškia prasti. Dar kiti na
riai apsimetę nepaisymu. Jie 
nelanko susirinkimų. Numoja 
ant visko ranka ir sėdi namuo
se koja ant kojos suskersavę. 
Pažiūrėkime d a b a r , kaip 
kuopų susirinkimai būna pra
vesti. Kuomet tik keli 
nariai atsilankome į susirin- 
k i m u s ir didžiumoj v i s 
tik tie patys, prisieina vis 
tik tiems patiems visus darbus 
apimti. Tada pradedame ir 
veiklesni nariai pailsti, ir juo 
labiau, kuomet matome, kad 
kiti visai nekreipia į nieką jo
kios domės. Tas pakerta ūpą 
ir tuoj sumenkėja visas kuopų 
veikimas.

Organizacija yra tokis daik
tas, kaijj kokia viena šeimyna. 
Kiekvienoj šeimynoj, kuri ve
da savo gyvenimą pavyzdin
gai, kiekvienas narys, išski
riant kūdikius bei senelius, 
turi atlikti tam tikras parei
gas. Kuri šeimyna gražiai su
gyvena, visi šeimynos nariai 
darbuojasi pagal savo išgalę. 
Tokia šeimyna yra pavyzdin
ga. Kaimynai ja gerėjusi, jai 
sekasi gyventi.

Tas pats galima pasakyti 
ir apie organizaciją. Kiekvie
nas narys turi pagal savo iš
galę bei supratimą prisidėti 
bent kokiu darbu prie pasek
mingo organizacijos bujojimo. 
Jei narys tik užsimoka savo 

į duokles į kuopą ir daugiau jo
kiu darbu neprisideda ir nesi
lanko į susirinkimus, neima 
balso kuopos iškilusiuose klau- 
simu^se-reikaluose, gana pras
tas iš jo narys.

Norint, kad draugija augtų, 
kad draugijoj būtų gyvumas 
veikime, kad sektųsi gauti 
daugiau naujų narių, kad pa
sekmingai skleistųsi literatūra, 
reikia visiems nariams prisidė
ti ar vienokiu ar kitokiu dar
bu. Kokiu darbu nariai gali 
prisidėti draugijoj ?

1. Kiekvienas narys būtinai 
turi suprasti, kad yra gyvas 
reikalas lankyti kiekvieną 
kuopos susirinkimą.

2. Susirinkime reikia aky
vai tėmyti. kas yra kalbama, 
kas yra diskusuojama, ir rei
kia mėginti, supratus dalyką, 
imti baisa ir prisidėti savo nuo
mone prie rišamo klausimo.

3. Kiekvieno nario pareiga 
pasidarbuoti, kad gauti dau
giau narių į kuopą. Kaip ? Nė
ra žmogaus, kuris neturėtume 
savo pažįstamų, savo draugų, 
su kuriais mums tenka kartas 
nuo karto susitikti ir pasikal
bėti. O tie mūsų pažįstami, tie 
mūsų draugai dar nėra mūsų 
orgąnizacijos nariai. Tai rei

kia pasinaudoti \proga.
Tarp kitų kalbų, būtinai rei

kia užvesti pasikalbėjimą ir 
apie savo organizaciją. Reikia 
dėti pastangų, pagal savo su
pratimą, paaiškinti apie tokią 
organizaciją, apie jos naudin
gumą ir apie reikalingumą jo
je priklausyti. Reikia parody
ti, kiek galima turėti naudos, 
priklausant tokioj draugijoj.

Toki pasikalbėjimai turi bū
ti užvesti kiekviename pasima
tyme su žmonėmis, kurie dar 
nėra mūsų kuopoj. Taipgi ne
reikia gailėtis ir literatūros, 
kurią jau esame išstudijavę. 
Progai pasitaikius, tokiems 
pažįstamiems reikia duoti pa
siskaityti tinkamą knygą.

Ir jeigu mes, kiekvienas na-, 
rys, turėsime pasiėmę sau už 
pareigą laikytis šitokios takti
kos, ypač su katalikais žmo
nėmis reikia taip elgtis, mes 
pamatysime, kad mes augame 
sparčiai nariais, kad mūsų su
sirinkimai skaitlingi nariai. 
Nes kada visi nariai prisidėsi
me vienokiu ar kitokiu darbu, 
tada jausimės, kad organiza
cija priklauso mums, kad rei
kia lankyti susirinkimus, rū
pintis savo organizacija. Bus 
noras žinoti, kaip ten dalykai 
svarstomi, kas yra nutariama 
ir kas diskusuojama.

Kuopos valdybos nariai pra
dės gauti daug didesnės ener
gijos darbuotis, kuomet matys, 
kad susirinkimai esti skaitlin
ei.

Taip veikdami, mes augsi- 
me ne tik nariais kuopose, bet 
ir skaičiumi kuopų. Ir nerei
kės mums galvoti net apie to
kius planus, kaip čia panai
kinti 10-tą Apskritį, nes buk 
jis naudos jokios neatnešąs. 
Jes, draugai ir draugės! ši
taip mums reikia veikti, ir 
veikti ne vienai kuopos valdy
bai, bot kiekvienam organiza
cijos nariui. O pasekmės bus 
gražios.

J. J. Butkus.

Binghamton, N. Y.
-----r

Sulaikytas Lietuvis Jaunuolis 
Padegėjas

Pastaruoju pusmečiu įvykę 
keli žymūs gaisrai šiame mies
te buvo kaip ir nuostaba vi
siems gyventojams; ypač bu
vo nuostaba tiems žmonėms, 
kurie buvo susirišę su gaisro 
ištiktomis nuosavybėmis. Kai 
kas galėjo pamanyti, jog pa
tys savininkai yra gaisrų kal
tininkais.

Dabar sakoma, jog tai bu
vęs darbas lietuvio jaunuolio 
(21 metų) Petro Vareiko. Jis 
ir keli kiti įtarti buvo sulaiky
ti tuojau po įvykusiam gais
rui birželio 18 d., kuomet su
pleškėjo Keeshin Motor Ex
press Co. patalpos, Belknap 
Ave. Teigiama, kad Vareika 
yra padegęs keletą pastatų. 
Jo darbų gaisro nuostoliai 
siekią $150,000. Be Vareikos, 
yra kaltinamas ir Steve Mu
zika (18 metų jaunuolis) ; sa
koma, jis padėjęs Vareikai 
padegti porą pastatų. Kiti 
buvę sulaikyti jaunuoliai ta
po paliuosuoti.

Vareika esąs pyromaniakas

Nauji j Šaulių Sąjungą įstoję šauliai priima priesaiką (dešinėj) J centre generolas Raštikis, kariuomenės vadas, su kitais aukštais karininkais.

—dvasiniai linkęs naikinti 
turtą ugnimi ir žiūrėti į lieps
nų dūkimą . Jis keli metai už 
kokį tai prasikaltimą buvo 
atiduotas į pataisęs instituciją. 
Bet, matyt, toji pataisa nepa
taisė jo dvasinio palinkimo. 
Gaila! Trumpata.

UŽMUŠTI 24 AUKSO 
MAINIERIAI

Johannesburg, Pietų Af
rika. — Nukrito aukso ka
syklos keltuvas - eleveite- 
ris 500 pėdų žemyn. 24 ja
me buvę mainieriai tapo 
užmušti, kiti 20 sužeisti.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
• • •

Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

| Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
| Degtinės, Vynai ir Alus
I i Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra 
Bl skersai gatvę nuo Marine budinko,
■ I arti Corona entrance į ferus.

■ j \ Fairview Restaurant
I į w j 110-62 Corona Ave.

mI Wu. y CORONA, L. L, N. Y.
___I1 1 Telephone: Havemeyer 9-9115

Vasarinis Išpardavimas
pas

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

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

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

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

Mūsų Vaikų Departniente ant visų siūtų, jrokuojant mėlynus (blue 
. serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 

nuolaidų 30 nuošimčių.

Vasarinės Sportiškos Kelnes vertes $2.50
Specialiai apkainuotos taip žemai, kaip $1.65

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

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

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

KADA BŪSITE NEW YORKE

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

Lietuvių Centrą

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
JURGIS KARPUS i telefonasKiiubo Gn.Į.adoriu, | EV.rgreen 4-9672

M——————————————  . .
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VARPO KEPTUVĖOpen Day and Night

P ėirke, RHEA
J. T. Visockis.

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

(IŠTYRIMAS VELTUI)

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

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

negręsia.

tik keli

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

Office Phone 
i EVergreen 8-1090

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

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai žiedai 

Laikrodėliai

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

LDS 
Kliu bo 
Marlyn 
ryto ir
čiame pibliką skaitlingai dalyvauti. 
— Kom. (150-152)

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

vai. dieną bus kitokių svarbių 
Visi nariai dalyvaukite lai- 

(150-152)

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MINERSVILLE, PA.

158 kp. ir Moterų Apšvietos 
piknikas įvyks 2 d. liepos, 
Parke. Piknikas prasidės nuo 
tęsis iki vėlai naktį. Užkvic-

lenktyniuosis, ku- 
daugiau atvažiuoti, 
ir su kitomis kolo-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

ir nepraleisti progos su
su draugais ir pažįsta- 
yra kviečiami lankyti šį 
104 kuopos parengtą 

nes bus gardžių lie-
Kelionė 

75 centai ypatai. 
išeis 12 vai. dieną nuo 29 En- 

St., Lietuvių Svetainės. — 
L. (150-152)

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra SkaniausiOFISO 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. 23rd Street

A. WEITZNER
VERTEIVIS

I )ivonai4 Jždangai-Linolijos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, gy- 

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

anaių leiiKty- 
j. antradieni 

paduota balsų 
pries oUijbid. iiuu-

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Aplankykite mūsų 
relight daiktų departments, specialia 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį speciali pasiūlymą

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

DIRMAVONfiMJO® ® W SUŽIEDOTUVfcM
HHSir W IR VEDYBOM

$1.00
6.50

II 12 I
O' 2

'i

■

Kiekvieną sukatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. N e dė
komis atdaras 
nuo 1 valandos

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

vai. vakaro. Įžanga veltui.
Vakaro kalbėtoju bus žymus žur

nalistas iš Lietuvos, Juozas Jurginis. 
Jis nesenai atvykęs iš Lietuvos ir 
pasakys daug įdomių dalykų. Todėl 
kviečiame visus dalyvauti, išgirsti 
svečią. — Kom. (150-152)

“Kaip Gali Žmonės Laimėti 1940 
Metais?” Bus ir visokių žaislų, gė
rimų, valgių ir tt. Grieš Gloster 
Current’s Orkestrą. Kviečiame lietu
vius dalyvauti šiame piknike.

(150-152)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. svarbus susirinki

mas įvyks penktadienį, birželio 30 
d., 7:30 v. v. Jurginėj Svct., 180 
New York Avė. Draugai, visi būkite 
susirinkime, nes turime nominuoti 
kandidatus į Centro Valdybą, taipgi 
nepamirškite ir duokles užsimokėti 
už šiuos metus. — Sekretorius.

(150-152)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 2 liepos, 10-tą v. 
ryto po num. 1415 S. 2nd St. Visi 
nariai prašomi dalyvauti ir naujų 
narių atsivesti. Taipgi jau laikas 
mokėt duokles. — Valdyba.
(150-152)

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

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

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

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. rengia paskaitas 

birželio 30 d. Lietuvių Svetainėj, 
Vernor Highway ir 25-tos gatvės, 
didžiojoj svetainėj. Durys bus atda
ros 7:30 v. v., paskaitos prasidės 8

DETROIT, MICH.
Liepos 2, 3 ir 4 dd. įvyks didelis 

piknikas. Ruošia Michigan Apskričio 
Komunistų Partija. Įžanga 15c. Bus 
Camp Liberty, arti Halsted Rd., lie
pos. 2 d., kalbės Wm. Patterson, vie
nas iš redaktorių nuo dienraščio 
“Record” o liepos 4 d., kalbės Mo
čiutė Bloor, jos prakalbos tema bus:

baliauskas tuojaus sugrįš į 
sveikųjų tarpą. Lankytojų Sa
baliauskas turi apsčiai. Mat, 
yra gero būdo žmogus ir tu
ri simpatijos vietos lietuvių 
tarpe.

Petras Murmulis jau namie. 
Murmulis irgi buvo kelias sa
vaites Medical Centre.

19 d. birželio Medical Cen
tre mirė William Michell mo
tina, lietuvė.

—o—
CIO

laimėjus teismą su 
“tėvais,” imasi organi- 
Armour darbininkus.

ranka' 
” kad 

kišti 
darbui.

imamieji)
20 d. birželiu specialiuose 

rinkimuose uemoAraiai laimė
jo balsavimui 
Jersey Uuy, x 
nes bus. uz 
400,016
son County, uur šeimininkauja 
Hague, uz balsavo lua,417, 
pries 22,rzz. lieisKia, 
balsai daugiau, tai tik Hud
son County New Jersej valsti
jos balsavimus nu^.ere vienon 
ar kiton pusėn.

— o— 
Mirė

Jersey City lietuviai
kad randasi sv. Petro bažny
čia ant Grand St. Bet niekas 
nežinojo, kad kunigų name 
valgykloj dirbo lietuvis, brolis 
Alexkzumas. Ale x k z u m a s 
įstojo į Jesuit Order Pough
keepsie 1904 metais ir atvyko 
į Jersey City 1909 metais, kur 
užėmė užveizdos vietą šv. Pe
tro bažnyčios valgykloje, šio-! 
je bažnyčioje daug lietuvių 
lankėsi ir reikalų turėjo, bet! 
kad būtų kas žinoję apie lie- ! 
tuvio buvimą, tai niekas neži-1 
nojo ir tik kuomet mirė, tai; 
spauda paskelbė, kad Alex
kzumas buvo lietuvis.

CIO 
miesto 
zuoti 
ADF vadai, kurie ėjo
rankoj su miesto “tėvais, 
C1O teismą pralaimėtų, 
koją organizatyviam 
Dalykas atsidūrė į Labor De
lations Board New Yorke. 
CIO sako, kad ADU vadai su 
miesto gaspadorium Hague 
kiša tam koją. Fcdereišiai ne
prisipažįsta. Kova eina. Ko
kios pasekmės bus, pranešiu 
vėliau. K. Biuras.

LDS 104 kuopa rengia la
bai gražų pikniką ateinantį 
sekmadienį, liepos 2 d., Lake 
Side, pas Martą Sakalauskie
nę girioj.

Dengimo komisija deda vi
sas pastangas, kad surengti šį 
pikniką kuo geriausiu ir kad 
užganėdinti kiekvieną atsi
lankiusį, nes vieta yra labai 
graži ir kelias geras iki pa
skutinio colio. Nuo dulkių ir 
purvo jokis pavojus

Neturintiem karo, 
žingsniai nuo busų 
Side stoties į kalną.

Kas nori gražiai laiką pra
leisti 
sieiti 
m a is, 
LDS
pikniką, 
tuviškų valgių ir gėrimų, taip
gi ir pašokti ant tyro oro gra
žioj girioj.

LDS 104 Kp. Koresp.

WORCESTER, MASS.
Kas norėsit važiuoti į “Laisvės“ 

pikniką 4 dieną liepos, Maynard, 
Mass., su busu, užsiregistruoti ga
lit šiose vietose: pas draugus Ki- 
žius, 29 Endicott. St. ir pas dd. Šiu- 
pienius. Olympia Parke, 
busu į abi pusi 
Busas 
dicott 
J. M.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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

Telefonai EVergreen 7-1661

Prie Ko Rengiasi Wilkes-Barre 
ir Plačioji Apylinke

Yra smagu priminti, kad į 
metinę dienraščio “Laisvės” 
iškilmę, kuri įvyks liepos 16-

Reikia priminti ir tą, kad J ^4 hieną, 51a sparčiai rengia- 
reikia geros kantrybės nepa-1 Pasirodo, kad šitą mc- 
sisakyti. Buvo laikai, kuomet 
vietos organizacijos bažnyti
nėj svetainėj lankydavo susi
rinkimus. Bet kantrus Alex
kzumas niekam savęs neišda
vė, kas jis per vienas.

—o—
Jvyko

Norman Thomas’o viešas 
masinis mitingas, kuris įvyko 
12 d. birželio, nusisekė. Ta 
pati policija, kuri metai laiko 
atgal Thomasą deportavo, mi
tingą saugojo nuo vandalų. 
Žmonių buvo daug. Tačiau 
vietos spauda rašo, kad buvo 
suvažiavę raudonieji iš New 
Yorko ir apylinkės, bet Jersey 
City “raudonųjų nėra.”

Miesto administracija pada- | 
re sprendimą, kad vieši gatvė- j 
se i 
riose vietose, 
Square, City Hall Plaza, Per- ! 
shing Field, Cator ir Danfort j ir Freelando draugai? Tai 
Avenues. Į artimos kolonijos. Būtų sma

gu matyti ir juos šiame pik
nike. ia vietos daug yra, su- 
tilpsim visi.

Vasaros laikas yra trumpas, 
todėl nepraleiskit šios progos, 

kaip va
lai k as 

po ža-

ką. Sakoma, kad Plymouth su 
i Nanticoke 
rių galės 
Taip bus 
ni jomis.

Nčra mažiausios abejonės, 
kad dienraščio “Laisvės” 
skaitytojai šioje apylinkėje 
darbuosis šiuom reikalu. Taip, 
jiems tas viskas rūpės, nes jie 
žino, kad “Laisvė” daug sy
kių jiems pasitarnauja. Tai tą 
prisiminus visi ir rūpinsis 
pikniko pasekmėmis.

Todėl visi, kaip vienas, 
| darbo, kad šiame piknike
j return savo tarpe visus pažįs- 
, tanius draugus ir drauges dar- 
i bininkus, biznierius ir profesi
onalus. Darbuotis yra pareiga 

mitingai galės būti ketu-! LLD kuopų, “Laisvės” skaity- 
būtent, Bergen j tojų ir lietuvių komunistų.

Beje, ką mano Hazletono 
draugai ?

Būtų
—o—

Pasaulinė Paroda
Daugelis lietuvių lanko Pa

saulinę Parodą. Bus įdomu 
žinoti visiem, kad iki 15-tai
dienai birželio aplankė paro-į nes nei nepasijusim, 
dą jau 5,852,251. Atsilankė para prabėgs. Dabar 
svečiai suvalgė 2,286,264 “hot | smagiai laiką praleist 
dogs” ir 1,524,176 “hambur- oliuojančiais medžiais, 
gers.’ ’ Reiškia, amerikiečių kas bus Valley Wiew 
tarpe šis maisto produktas yra Inkerman, Pa. 
populiarus. 

—o—
Pabaigoje gegužės mėnesio 

ir pradžioje birželio buvo 
karštos dienos.’ Buvo paleis
ti gandai, kad ilgiau taip kai
trai būnant, gali būt trūku
mas geriamo vandens. Tačiau 
pranešta, jog geriamo van
dens esą pakankamai, žiemos 
laiku išvartojama 50 miiionų 
galionų į dieną, vasaros lai
ku -— 55 milionai galionų. 
Sakoma, kad ir mažai lietaus 
būnant, arba visai nesant, vis 
tiek vandens pakaktų dėl 140 
dienų.

Nušautas Žibalo Šery 
Mekleris, Paleistuvis

WILKES-BARRE, PA.
LLD .12 Apskričio Valdybos Narių 

Žiniai! Liepos 2 d., Apskričio Valdy
bos susirinkimas įvyks pas drg. O. 
Žiūrienę, Inkermane. Šis susirinki
mas bus gana svarbus, nes čia rei
kės sutvarkyti visi dalykai dienraš
čio “Laisvės” pikniko, kuris įvyks 
liepos 16 d. Susirinkimas prasidės 
9 v. ryto, turime anksti baigt, nes 
nuo 12 
darbų, 
k u.

9

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Šios Savaitės Specialai
Veltiniai divonai geriausios rūšies

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

Managed by

TEITELBAUM

—o---
Streikas Pasibaigė

Po 14-kos savaičių užsibai
gė streikas skūrukių dirbtuvė
je, kuri randasi Hoboken ir 
kurioje dirba keletas lietuvių. 
Unija laimėjo. Pakelta darbi- 
savaitė apmokamų vakacijų. 
Pamokės kiekvienam už ketu
rias nedirbamas legales šven
tes. Kompanija paliuosuos vi
sus dirbusius laike streiko. 
Pripažinta unijine dirbtuvė. 
Streiką vedė CIO unija. -M* --- o---  

Serga
Draugas Mikas Sabaliaus

kas dar vis randasi Medical 
Centre, aštuntam aukšte. Li
ga nesiduoda pagydyt. Ta
čiau yra viltis, kad drg. Sa-

St. John s, Michigan. — 
Koks tai pėsčias keleivis 

i įsiprašė pavėžint automobi
liu, kuriuo važiavo mekleris 
žibalo kompanijų Šerų G. G. 
Hali, 50 metų amžiaus. Au
tomobilį vairavo Ruby Do
ty, 32 metų, kuri kitaip 
vadinasi Ruby “Hall.” Bet 
kiek pavažiavus, kaip jinai 
sako, keleivis paleido kul
ka iš revolverio ir nušovė 
Halių; išmetė jo kūnų į krū
mus, apipiešė ir paskui lai
kė pačių Ruby kaip kalinę 
automobilyje per 8 valan
das, toliau važiuodamas ir 
reikalaudamas, kad jinai 
lytiškai jam pasiduotų. Pas
kui jis paleido ja Grand 
Rapids mieste, kada jinai 
žadėjo “vėliau pasimatyti 
su juom,” ir pats nežinia 
kur dingo.

Hali turėjo moterį ir du 
vaikus, ale varinėjo lytiškų 
“gešeftų” su Ruby Doty ir 
viešbučiuose apsistodavo su 
ja kaip su “savo žmona.

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MĖŠLAŽARNĖS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES LIGOS. Chroniškos ir stai
gios ligos vyrų ir motorų. 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

Ė

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Frl., Sat. and 
Sun. all day and night

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUC1US
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

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

į Vincas cJ. Dainora
APTIEKORIU

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

priežasties slogos—šalčio 

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kainas.

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



Aštuntas puslapis LAISVS

NwYortaĮ^ė^ife/2lnloi
J. Karpus Vėl Išrinktas 

Kliubo Gaspadorium
Birželio 23-čią Lietuviu A- 

merikos Piliečių Kliubo įvyko 
ekstra susirinkimas, kuriame 
liko vienbalsiai išrinktas Jur
gis Karpus Kliubo gaspado
rium iki pabaigos birželio 
1940 metų.

Karpus liko išrinktas vien
balsiai todėl, kad direktorių 
pirmininkas A. Velička, iš
duodamas raportą, pažymėjo, 
jog Kliubo visas darbas žen
gia pirmyn ir visi direktoriai 
vienmintiškai sutinka, kad 
Karpus dar ir toliau gaspado- 
r i autų.

Vaitukaitis, biznio finansų 
sekretorius, pranešė, kad šiais 
metais Kliubas atmokėjo šv. 
Jurgio Draugijai $1,000 sko
los.

Gaspadoriui liko tik tiek 
pridurti, jog trumpoj ateityj 
jie mano įdėti sklepinėn sve
tainėn baruką, nes be jo žmo
nės neturi parankumo laike 
vakarienių ir vestuvių, ir per
daug bereikalingai alum pa
girdo grindis.

Buvo pakeltas klausimas: 
“Ar Kliubo busais išvažiavime 
liepos 16-tą bus galima daly
vauti ir pašaliniams žmo
nėms?”

Turime pranešti, jog visi 
žmonės yra mielai kviečiami 
pasisvečiuoti su kliubiečiais 
tame išvažiavime. Kokiais ke
liais reikia į ten važiuoti — 
pranešime vėliaus. Įžangos 
nebus jokios.

Taipgi buvo pranešta susi
rinkime, kad buvęs Kliubo 
gaspadorius Masiulis, laikan
tis aludę su kitu kliubiečiu 
Zoniu, 518 Grand St., Brook- 
lyne, organizuoja busą į Kliu
bo išvažiavimą.

Bravo, Stasy! Pasimatysime 
ant Maspetho Vaiku Kalno iš 
Brooklyno važiuojant į Fort 
Salanga, po dešinei, pušyne.

J. N.

Prašome Motera Talkos 
Seimo Reikaluose

Šį vakarą, trečiadienį, bir
želio 28-tą, “Laisvės” salėj, 
šaukiamas visu Brooklyno da
liu ir priemiesčiu moterų su
sirinkimas. T jį kviečiame 
LDS, LLD, Moterų Kliubo ir 
kitų organizacijų nares, taip
gi visas suinteresuotas Mote
rų Seimu, čia bus kalbama 
Moterų Seimo ir jo delegačių 
sutikimo ir priėmimo reikalai. 
Darbas didelis ir jam reikalin
ga kiekvienos moters ir visu 
darbu suinteresuotų žmonių 
pagelba. Mes prašome jūsų 
padėt visus kitus reikalus i ša
lį ir būti šiame susirinkime. 
Pradžia 7:30 vakaro.

Komitetas.

ĮDOMUS KOMUNISTU 
SUSIRINKIMAS

$10 VELTU1-KUR 
JUOS GAUTI?

MIRTINGA ŽAISLAVIETĖ

Brownsville) elektras užga
vo vieną vaiką žaidžiant ant 
gelžkelio vagono. Kiti trys 
bėgiais leidosi šaukt pagelbos. 
Tuo tarpu ateinantis traukinys 
užmušė du, o trečias spėjo nu- 
šokt.

Bronxe susidūrus dviem au
tomobiliam, buvp prie šaligat
vio du berniukai tapo sunkiai 
sužeisti.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten E^čk Ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberlal

PARDAVIMAI j
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

Williamsburgo komunistų 
veikėjų pasitarime buvo nu
tarta, jog komunistų kuopų 
susirinkimai, ypač vasaros me
tu, privalo būti trumpi, val
dybų gerai prirengti, kad ne
reikėtų ištisas valandas pra
leisti smulkiems dalykėliams.

Liet, Kom. kuopa savo susi
rinkime pereitą pirmadienį tą 
tarimą tikrai įvykdė. Kalbėta 
mažai, nutarta daug. Apart 
tarimų, dar buvo laiko išklau
syt Mizaros įdomaus praneši
mo apie Woodrumo bilių, kuo 
jis žalingas darbo žmonėms ir 
visai šaliai. Ir po to viso, ga
lėjom susirinkimą užbaigt dar 
prieš 10 vai.

Kuopa paaukojo iš iždo po 
$3 rinkimams ir Tarpt. Kon
gresui. Išrinko rinkimų komi
siją, kuri veiks sutartyje su 
kitų organizacijų išrinktomis 
komisijomis. Pasidalino kelis 
desėtkus kopijų brošiūraičių 
platinimui ir užsisakė 50 ko
pijų “Sunday Workerio” lie
pos 2-rai ir 75 kopijas liepos 
9-tai. Taipgi nariai ant vie
tos išrašė 100 atviručių savo 
valstijos senatoriams, prašant, 
kad jie darbuotųsi atmest 
Woodrum bilių. Pasipirkta 
“Laisvės” piknikų Brooklyne 
ir Maynarde bilietai, o kai ku
rie paėmė ir platint. Ir atlik
ta eilė kitų darbų-darbelių.

N.

Lankėsi “Laisvėje”
Pirmadienį po piet buvo už

ėjęs Vincas Matonis iš Toron
to, Canada. Jis atvyko aplan
kyti savo brolį, Long Islande, 
ię Pasaulinę Parodą. Pabus 
keletą dienų New Yorke ir 
vyks į Massachusetts valstiją, 
kur randasi daugiau giminių.

L.

Aidiečiams
Aido Choro pamokos įvyks 

šį penktadienį, birželio 30-tą, 
paprastu laiku ir vietoj. Visi 
dalyvaukite, kad prisirengtu
me gerai pasirodyt “Laisvės” 
piknike ši sekmadienį, Klaš- 
čiaus parke. M. Browniūtė.

Connie Schirro, įšokus įlan- 
kon tikslu nusižudyt, išgelbė
ta per pajūrio sargybinius.

Kas nors šį sekmadienį gaus 
dešimt dolerių veltui. Ir kas 
nors gaus $7, ir $5, ir $3 taip 
pat veltui. O tie veltui gauna
mi doleriai bus ne kur kitur, 
kaip “Laisvės” piknike, Klaš- 
čiaus parke, šį sekmadienį, 
liepos 2-rą. Prie to pikniko 
įžangos tikietų yra skirta 4 
dovanos, kurios ir teks ketu
riem iš daugelio pikniko sve
čių, tų svečių, kurie nusipirks 
tikietą iš anksto.

Įsitėmykite, kandidatais 
prie dovanų bus tik iš anksto 
pirkusieji tikietą, kuris nei 
cento daugiau nekainuoja už 
perkamus prie vartų. Ir vie
niem ir kitiem kaina tik 40 
centų. Tad įsigykite juos iš 
anksto. T. P.

Sveiksta
Stiprokai sirgus su virš sa

vaitę laiko, draugė A. Brown, 
Moterų Kliubo nare ir sena 
“Laisvės” skaitytoja ir rėmė
ja, pamaži sveiksta. O pa
sveikt ji nori ne tik savo ir 
šeimos labui, bet ir “Laisvės” 
piknikui. Lankytojoms kliu- 
bietėms ji pasakė: “Jei dar 
nebūsiu gana stipri važiuot 
subve, tai mane nuveš mašina, 
bet piknike vistiek būsiu.” 
Linkime draugei greit pasveik
ti. Kliubiete.

Iš arklydės ir lentinės kilęs 
gaisras prie Humboldt ir Sie
gel Sts. sunaikino 11-kos šei
mų namus ir sudegino 3 ar
klius. žmonės išsigelbėjo.

Tūlas italas įšoko pasimau
dyt Italijos pavilijono prūde 
Pasaulio Parodoj. Jį buvo su
laikę klausinėjimui, bet pas
kui paleido.

Ir vėl . Martin Goldstein 
(Buggsy) išsiteisino, kuris bu
vo kaltinamas, kad pagelba 
grūmojimų jis viešpatauja 
Brooklyne ir Queens apskrity
se'dažymo industrijoj.

Vaikų sukurtas laužas ant 
tuščio loto Bronxe gal bus 
pražūtingas vienam iš jų. Kari 
Siemens, 5 metų, įkrito lau- 
žan ir pavojingai apdegė. '

Lietuviai Kliaučiai 
Turės Rinkinius

Lietuvių Amalgameitų 54- 
tas Skyrius šaukia nepaprastą 
susirinkimą šio penktadienio 
(ne trečiadienio) vakarą, bir
želio 30-tą, Amalgameitų Uni
jos salėj, 11-27 Arion Place, 
Brooklyne. Pradžia 7:30 va
karo.

Unijos susirinkimai visi 
svarbūs, bet šis dar svarbes
nis tuomi, kąd jame bus ren
kamas delegatas ir dalis val
dybos — vice-pirmininkas ir 
sekretorius.

Mokanti ir pasišventus vest ■ 
unijos reikalus valdyba ypa- i 
tingai reikalinga dabar, kada 
laikai sunkūs, kada finansie- 
riai kapitalo sėdėjimo ir dar
bų sulaikymo streiku nori su
naikint unijas, kad paskui ga- ' 
lėtų priverst darbininkus dirbt ’ 
nuo tamsos iki tamsai už tą i 
pačią ar dar mažesnę mokes
tį, negu šiandien gauname 
dirbdami trumpais sezonais. 
Tad būkime visi savo skyriaus 
valdybos rinkimuose. B. S.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

vėliausi įtaisymai. Randasi arti Val
stijos kelio (State Rd.). Kreipkitės! 
pas F. W. Ralph, R. 3, Plainfield, i 
N. J. (147-149)

reikalavimaT
Reikalinga viduramžė moteriškė 

prie namų prižiūrėjimo, gyventi prie t 
senyvos moteriškės. $10.00, valgis, ir 
guolis. Kreipkitės tarp 11 ir 3 vai. 
dienom, 7133 Cooper Ave., Glendale, 
L. I. (149-151)

PAJIEŠKOJIMAT
Pajieškau darbo. Esu patyręs šo

feris ir mechanikas, lietuvis. Kam 
reikalinga tokio darbininko, prašau 
rašyti sekamu antrašu: K. G., 427 
Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

(150-151)

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 Bldp.
RICHMOND HILL, N. Y.
Telephone Virginia 7-9767

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

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.

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

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

'IT

P a skujinė Savaitė P risirengimui

LAISVES’ PIKNIKAS
KETURI CHORAI DALYVAUS PIKNIKE

Sekmadieni, 2 Liepos July 2nd

I
 Piknikas Prasidės 10 Vai. Ryto, Muzika nuo 2 P. M.

BUS CLINTON PARK, Betts h- MasPeth Avės,, MASPETH, N. Y. 
ž Taipgi programe dalyvaus Sietyno Choras, Newark, vadovaujamas B. šalinaitės; Bangos Choras, 
? Elizabeth, vadovaujamas Aldonos Klimaitės ir Pirmyn Choras, Great Neck, vad. Geo. Kazakevičiaus.

Dvi Orkestrus Gros Šokiam
Pinigines dovanos prie įžangos bilieto per

kant iš anksto: 1-ira $10; 2-ra $7; 3-čia $5 ir 
4-ta $3. Iš anksto įsigykite įžangos tikietą ir iš
bandykite savo laimę. Įžanga 40c asmeniui.

Bus daug svečių iš kitų miestų, nes dauge
lį8 bus atvykę į Pasaulinę Parodą. O dienraščio 
“Laisves” pikhikas arti Pasaulines Parodos. 
Prašome kreiptis j “Laisvės” raštinę, 427 Lori
mer St., Brooldyn, ir įsigyti bilietus iš anksto.

x Rengėjai.

t

I

j

SKELBKITES“LAISVĖJE"

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

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

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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.

Trečiadienis, Birž. 28, 1939
=3

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

[Qj VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtines, 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

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

EEgr3 Dabar Rasite Dviejose ‘^§35

D’ORAZIO KRAUTUVĖSE
REFRIGERATOR BARGAINS

(šaldytuvai Nužemintom 
Kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldy
tuvą (ice box), nepaisant 
kaip senas ar mažas jis 

būtų, nežiūrint, kad ir 
užlangine dėžė.

BIRUTR GAIŽAUSKAITĖ:, ku
ri jums patarnaus, suteiks vi
sas informacijas Jūsų patogu
mui. Jei Jūs gyvenate per toli, 
tai mūsų reprezentatorius at
važiuos pas jus su automobiliu 
ir atsiveš jus j mūsų showroom 

(parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį Šaldytuvų už taip žemai kai $8.50 J mėnesj. Pamąstyklt! 

Juk tai pigiau, negu kad iee-box’is kainuoja per mėnesj.
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.

v f4




