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KRISLAI
Nusivylimas.
Gailios Ašaros.
Gerai Pavykęs Vajus.
Pirmutiniai.

Rašo A. B.

Iš Lietuvos pradėjo plau
kti labai nesmagios ir pa
vojingos žinios. Ir laikKiš- 
čiai ir laiškai kalba Apie 
liaudies nusiminimą ių nu
sivylimą nauja vyriausybe.

Tiek buvo daug laukta ir 
tikėtasi, tokiu nepaprastu 
entuziazmu buvo pasitikta 
naujoji vyriausybė/ Liau
dis manė, kad gal iš tiesų 
nauja saulė patekėjo...

Bet nieko, beveik nieko 
naujo. Tie patys vargai ir 
klapatai. Naujoji vyriausy
bė einanti senosios vyriau
sybės keliais. Smetonos 
ranka tebevairuoja Lietu
vos vairą. Kalėjimuose te
bepūsta geriausi Lietuvos 
liaudies kovotojai.

Kas bus? Ar galvoja po
nas Černius ir kiti nauji 
viršytos? Kas bus, kaip vi
sai Lietuvos liaudis neteks 
vilties, gal ir kantrybės...

• Amerikiečiuose tie patys 
vėjai pradeda pūsti. Visur 
klausia: Kur tie tų ponų 
prižadai? Kam reikėjo; 
veidmainiauti, jeigu nesitik 
kėjo nieko naujo duoti Lie-J 
tuvai ir Lietuvos žmonėms/

Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Dienos Komitetas jau 
muša trivogą. Prasti pyra
gai. Iškaščiai darosi, o pi
nigų nėra. Kolonijos tyli. 
Nėra ūpo, nėra aukų...

Komitetas verkia, prašo 
‘ paramos, greitos finansinės 

paramos.

pradeda

rems ir
uždirb-

Mes galėtume gražiai iš 
šių Komiteto ašarų pasi
juokti. Bet juokas neima. 
Ti katžymime, jog jis vėją 
sėjo, jau audrą 
pjauti.

Kaip gi liaudis 
duos savo sunkiai
tus centus, kai Komitetas 
jai nugarą atsuko? Komi
tetas jai pasakė: Mums ne
reikia jūsų masinių organi
zacijų nei atstovybės, nei 
paramos, nes jos ne to pa
ties politinio plauko, kaip 
mes!

Gal visai veltui kalbėti į 
tuos komitetninkus, kreip
tis į protą. Užsispyrimas ir 
kreiva politika gal nebe
leidžia jiems matyti toliau 
už savo nosies.

Bet dar bandykime.
Vyrai, prastą kelią pasi

rinkote. Įžeidėte pažangią
ją, veikliąją visuomenę. Pa
darėte klaidą. Bandykite ją 
pataisyti.

Tuojau sušaukite visų di
džiųjų organizacijų atsto
vus į pasitarimą. Neturi bū
ti jokios diskriminacijos. 
Visi esame lietuviai, visiem 
be galo rūpi mūsų tautos 
reikalai. Visi norime pasi
rodyti Pasaulinėje Parodo
je sutartinai, suvienytai.

Suvienytai dirbdami, dar 
daug ką galime nuveikti iki 
rugsėjo. Gailios ašaros nie
ko nepagelbės. Jų neeikvo
kite. Vartokite “common 
sense.”

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

J MILŽINIŠKA ‘LAISVES’ PIKNIKĄ MAYNARD, MASS.!
USA Kongreso Tari- ŠIS MASINIS PIKNIKAS ĮVYKS
mas Išmeta 2 Milionu 

Bedarbių Iš WPA 
_ _ _ _ E- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Žymūs Amerikonai Sveikina 
Vokiečių Protestonų Kuni

gą, Kaip Nazių Priešą

Washington. — Jungti
nių Valstijų senatas daugu- 
fma balsų priėmė atžagar
eivio kongresmano Wood- 
rumo bilių, pagal kurį ski
riama tik $1,755,000,000 pa

talpiniams WPA darbams 
per metus. Senatas nubal
savo ir prieš WPA darbi
ninkam mokėjimą tokių al
gų, kokias gauna unijistai 
įvairiose vietose.

Šis kongresmanų ir sena
torių tarimas taipgi nusta
to, kad jokiam WPA dar
bų projektui negali būt iš
leista daugiau kaip $52,000. 
Tatai reiškia uždarymą vi
sų didžiųjų WPA darbų ir 
išmetimą iš WPA apie 2 mi- 
lionų bedarbių.

Susikuždėję republikonai 
ir atgaleiviai demokratai 
senatoriai tuomi panaikina 
ir Federalių Teatrų Projek
tus ir atkerta 23 milionus 
dolerių, nuo prezidento Roo
sevelto reikalautų pinigų 
studentam ir kitiem jau
nuoliam.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 229 balsais 
prieš 160 nutarė palikt pre
zidentui teisę nustatyt do
lerio vertę ir perkamo iš 
svetur sidabro kainą. Bet 
kongresmanai ir tai nus
prendė, kad valdžia turėtų 
mokėt po 70 centų už unci
ją (ounce) perkamo ameri
kinio sidabro. Tuo tarpu 
užsieniai siūlo Amerikai si
dabro unciją bent 20 centų 
pigiau, negu nustato kon
gresmanai už amerikinį si-, 
dabrą. Vice-prezidento Gar- 
nerio šaika pasidarbavo, 

I kad amerikiniai sidabro fa
brikantai vidurvakarinėse 
valstijose galėtų daugiau 
apiplėšt šalies iždą naudai 
tų pelnagrobių. i

New York. — Vienuoli
ka žymių Amerikos moksli
ninkų, kunigų ir darbinin
kų 
nu 
te

vadų pasiuntė sveikini- 
telegramą drąsiam pro-
nų kunigui Martinui 
loelleriui > Vokietijoje, 
jis krikščioniškai prie

šinasi nazių smurtui. '
Buvęs Amerikos ambasa

dorius Vokietijai, dr. Wm. 
E. Dodd taipgi pasirašė tą 
telegramą. .

Kunigas Niemoeller yra 
varginamas nazių koncen
tracijos stovykloje. Dabar 
žymūs amerikonai išreiškia 
gilią pagarbą doriškai jo 
drąsai priešintis, kriminalei 
viską kriušinančiai Hitlerio 
mašinai.

Anglija Nežada Gint 
Danzigo, jei Naziai 

Jį “Ramiai” Imtų

B

LIEPOS-JULY 4; $200 LAIMĖT 
DOVANOMIS; PUIKI PROGRAMA
MaynarBe, Mass., šį antradienį, liepos 4 d., įvyksta 

milžiniškas mętinis dienraščio “Laisvės” piknikas. Jame 
dalyvaus tūkstančiai žmonių iš Massachusetts ir kitų 
Naujosios Anglijos valstijų, taip pat iš New Yorko ir ki
tų vietų.

Pikniko pradžia 10 vai. dieną. Šauni muzika šo
kiams. Sudėtinis Massachusetts Lietuvių Choras iš 200 
balsų, taipgi pavieniai chorai dainuos patraukiančias ir 
sujudinančias dainas. Programoj dalyvaus ir Aidbalsių 
Ansamblis iš Brooklyno, N. Y. Kalbės “Laisvės” redak
torius A. Bimba.

Bus traukiami judamieji paveikslai šio didžiulio 
pikniko ir rodomi kituose miestuose. Dalyviai matys ir 
savo veidus tuose judžiuose.

Prie įžangos tikietų yra paskirta $200 dovanų lai
mėjimams. Pirma dovana 50 dolerių.

Per eilę metų May nardo piknikas naudai dienraš
čio “Laisvės” vis buvo didžiausias ir smagiausias; taip 
bus ir šį kartą.

Visi iš arti ir toli, važiuokite į šį nepaprastą, links
mą ir naudingą pažmonį!

Francija ir Anglija 
Verčia Lenkus Nu

sileisti Naziams
0

Didelė Dažytojų Unija Rei
kalauja, Kad Roosevel- 
tas Vėl Kandidatuotų

Rooseveltienė Kalbės 
Amerikos Jaunimo 
Kongrese Pirmadienį

Senato Komisija Siūlo 
Priimt Persekiojamųjų 
Vaikus iš Vokietijos

Paterson, N. J. — Audi
mų ir Siūlų Dažytojų Są
junga, dalis Jungtinės Au
dėjų Unijos (CIO), laikyda
ma savo suvažiavimą, mu
šė telegramą prezidentui 
R o o s e v e Itui, ragindama, 
kad jis vėl kandidatuotų į 
šalies prezidentus. Ši dide
lė dažytojų unija prašo 
Roose vėl tą, kad jis “taupy
tų savo sveikatą” ir vadina 
jį “mūsų draugu preziden
tu.”

Unijos suvažiavimas toj 
telegramoj taipgi pareiškė, 
kad “mes kaip unijistai 
remsime ne tik trečiai tar
nybai, bet ir ketvirtai į bi
le valdžios vietą tuos žmo-

Paryžius. — Francijos ir 
Anglijos valdovai daro di
delio spaudimo Lenkijai, 
kad jinai patenkintų Hitle
rio reikalavimus kas liečia 
Danzigą ir Lenkiškąjį Ko
ridorių, kaip kad praneša 
Amerikos darbininkų spau
dos korespondentas iš Frau 
ei jos.

Atvažiavo į Paryžių 
Francijos ambasadorius 
Lenkijai, p. Leon Noel. Tai 
tas pats Noel, kuris pasiun
tė Hitleriui sveikinimo te
legramą po to, kai Čecho- 
slovakija buvo paaukota 
Voki etijai per Municho 
konferenciją.

Į Londoną atvyko Sir 
Howard Kennard, Anglijos 
a m b a s a d orius Varsavoj, 
taipgi žinomas Hitlerio pa
taikūnas.

Tai Noel ir Kehnard, -
nes, kurie mums gerai tar-, Francijos ir Anglijos arnba

/A rVAi’Oi 4 o >•_ I  i ■ • T 1-22 — 2 J—. 1—— «navo. O tamsta gerai tar
navai.”

sadoriai Lenkijai, dabar 
aiškina savo valdžiom Pa
ryžiuj ir Londone, kad tu
ri būt padaryta Vokietijai 
nuolaidų Danzige ir Lenkų 
Koridoriuje (Pomorzėje). 
Jiedu siūlo, kad Francija ir 
Anglija tik veiktų kaip 
“tarpininkai - taikytojai” 
Lenkijos su Vokietija. Tie
du ambasadoriai nepataria 
savo valdžioms iš tikro 
gint “n e p r i k 1 a u somąjį” 
Danzigo kraštą nuo Vokie-

Washington. — Senato
rių komisija ateivybės rei
kalais nutarė penkeriem 
metam panaikint įleidimą 
ateivių iš bet kurių šalių į 
Jungtines Valstijas, o to 
vietoj leist į Ameriką vai
kus iš tų kraštų, kur naziai 
ir kiti fašistai persekioja 
žmones už jų religiją ar 
tautybę. Bet leistini į Ame
riką vaikai neturi būt vy
resni kaip 14 metų amžiaus.

Jeigu Jungtinių Valstijų 
kongresas užgirs šį suma
nymą, tai vien iš Vokietijos 
bus priimta į Ameriką 20 
tūkstančių vaikų.

Tie vaikai bus įleidžia
mi į šią šalį tik tokiuose 
atsitikimuose, kur ameri
kiečių šeimynos užtikrins 
jiems užlaikymą.
, Tokį įnešimą įteikė kon
gresui demokratas senato
rius R. F. Wagner, pasto
vus Naujosios Dalybos rė
mėjas .

New York. — Amerikos 
Jaunuolių Suvažiavime kal
bės prezidento Roosevelto 
žmona šį pirmadienį vakare. 
Jos kalbos tema bus “Nau
jieji Rubežiai Jaunuoliam.”

Jaunuolių suvažiavimas 
eina Manhattan Centre, 34 
St. ir 8th Avenue, New 
Yorke.

Šio pirmadienio popietyje 
sakys kalbą tiem jaunuo
liam dr. Eduard Benes, pas
kutinis Čechoslovakijos pre
zidentas.

Vakarinėje sesijoje, kur 
kalbės Eleanora Roosevel
tienė, didžiulis choras dai
nomis ir vaidinimais persta
tys “21 milioną amerikie-1 
•čių.” Baigiantis sesijai, jau
nuoliai priims prisieką pi
lietiškos ištikimybės Ameri
kai.

Taip pat sakys kalbas 
Jaunuolių Kongreso pirmi
ninkas W. W. Hinckley, or
ganizacijos sekretorius J. 
Cadden. Skaičiuojama iki 
2,500 delegatų. Jie, po sesi
jų, važiuos į Pasaulinę New 
Yorko Parodą.

Vokiečių Generolas 
Ragina Finiją Eiti 
Išvien su Naziais

London. — Pranešama, 
kad antroje pusėje šio mė
nesio Hitleris važiuos į 
Danzigą. Tada Danzigo na
ziai sukels didžiausias de
monstracijos už prisivieni- 
jimą prie Vokietijos. Tuomi 
jie rodys Anglijos ir Fran
cijos g y v e n tojams, kad 
Danzigas esąs “tikrai vokiš
kas” miestas ir turįs būt 
pripažintas Vokietijai.

Jeigu Vokietija mėgintų 
tiesiog užkariaut Danzigą, 
tai Anglija, pagal savo 
prižadą Lenkijai, turėtų su 
ginklais išstot prieš Vokie
tiją. Bet jei hitlerininkai 

I Danzige ramiai padaro per- 
I mainas ir nubalsuoja pri
jungt Danzigą prie Vokieti
jos, tai abejojama, ar An
glija gintų Danzigą nuo Hi
tlerio, nors Lenkija to ir 
reikalautų. Šį klausimą dar 
tik svarstys Anglijos minis- 
terių kabinetas.

Juk Anglijos užsienių rei
kalų ministeris Halifax pas
kutinėje savo kalboje tik 
abelnai persergėjo Hitlerį, 
bet nė vienu žodžiu nepri
siminė apie Danzigą, nors 
šis klausimas Lenkijai da
bar gyviausias.

H e I s i n gfors, Finiją. — 
Generolas Franz Halder, 
galva Vokietijos armijos 
vyriausio štabo, apžiūrinėjo 
Finijos (Suomijos) karinius 
prisirengimus, ypač tvirto
ves, per keturias dienas. 
Jam iškėlė bankietą Finijos 
užsieninis ministeris Eljas 
Erkko.

Kalbėdamas bankiete gen. 
Halder, išreiškė pasitikėji
mą, kad “tamsiose valando-

Hitleris Šaukia Vokiečius 
Namo iš Užsienių

London. — Vokietijos 
valdžia liepė tūkstančiams 
vokiečių tarnaičių tuojaus 
apleist Angliją ir grįžt na
mo.

Geneva. — Vokiečiai Ge- 
nevos Universiteto studen
tai, Šveicarijoj, turi ne vė
liau kaip liepos 15 d. su
grįžt į Vokietiją, kaip jiem 
įsako nazių valdžia. Jie bus 
siunčiami į farmų darbus 
Vokietijoj. Sugrįžę studen
tai turės pavaduot laukų 
darbininkus, imamus į ka
riuomenės tarnybą.

Suprantama, kad naziai 
nepradėsią karo pirma, ne
gu bus suvalyti javai nuo 
laukų.

naziai pasi-

naujus . narius

ORAS. — Giedra.

Jurgelioniui. Jis 
idėją plačiausia

Bratislava, Slovakija.
Slovakų valdžia uždraudė 
žydams košernai skerst7 gy
vulius mėsai.

New York. — Vieškeliai 
buvo tiesiog užsikimšę au
tomobiliais, važiavusiais į 
Pasaulinę New Yorko Pa
rodą, šeštadienį ir sekma-

ŠĮ ANTRADIENĮ 
“LAISVĖ” NEIŠEINA

džiamas Vokietijoj. Jis 
taipgi bus kartojamas per 
įvairias radio stotis Euro
poj-

so broliui 
to vajaus 
paskleidė.

Žinoma,
prirašė eiliniai nariai, kuo
pų veikėjai. Bet be akstino 
iš Centro ir smarkios agita
cijos vajus nebūtų išdegęs.

“Tėvynė” paskelbė SLA 
“pažangos vajaus” rezulta
tus. Vajus gerai pavykęs. 
Naujų narių gauta net 1,-

Šį antradienį yra legate 
Amerikos Nepriklauso
mybės šventė, Liepos Ke
tvirtoji. Todėl “Laisvė” 
tą dieną neišeina.

Į Lietuvių Komunistų 
Centro Biuro atsišaukimą 
paremti Lietuvos draugus 
finansiškai pirmutiniai atsi
liepė Michigano valstijos 
lietuviai farmeriai. .„Gražiai 
pasidarbavo Scottvillės apy
linkės draugai. Jie sugrąži
no dvi blankas ir ant kiek
vienos po porą dolerių au
kų.

Miesčionims negražu mie
goti, kai farmeriai darbuo- 

Už tai kreditas priklau- jasi.

Paryžius. — Lenkė juda
mųjų paveikslų aktore Pola 
Negri patraukė teisman 
vieną savaitinį laikraštį, 
kuris rašė, kad jinai buvus 
Hitlerio draugė.

Italija Grūmoja Karu 
Francijai ir Anglijai

Roma. — Oficialiai laik
raščiai Italijos, fašistų ra
šo, kad jeigu Anglija ir 
Franci j a gins Danzigą nuo 
Vokietijos, tai Italija už
puls Francijos koloniją Tu- 
nisiją, Jibutį ir Suezo ka
nalą.

Anglai per Radio Kursto 
Vokiečius prieš Nazius

London. — Anglijos val
džia įprašė Anglų Darbo 
Partiją ir centrą Anglijos 
darbo unijų atsišaukt ą Vo
kietijos gyventojus prieš 
nazius; ir Anglijos darbie- 
čiai ir unijistai bendrai at
sišaukė vokiškai per radio 
į Vokietijos žmones. Atsi
šaukimas ragina vokiečius 
priešintis kariškiems Hitle
rio pasimojimams, net su- 
kilt prieš nazius, jeigu jie 
mėgins užgrobt Danzigą ar 
darys bet kokių karo žings
nių prieš Lenkiją.

Tas atsišaukimas išspaus
dintas ir bus slapta sklei

kelią... Mes, Vokietijos ka
reiviai ir visa tauta, tėmija- 
me Finijos kelią su širdin
giausiu pritarimu ir gerais 
linkėjimais.”

(Vokietijos 
darbavo, kad 
džia priešinasi 
siūlymui. Sovietai siūlo, 
kad Anglija, ir Franci j a iš
vien su Sovietais prižadėtų 
gint nuo nazių Finiją, Lat
viją ir Estiją. Kol Anglija 
ir Francija neduoda tokio 
prižado, tol Sovietai nedaro 
bendro apsigynimo sutar
ties su Anglija ir Francija.)
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Liepos Ketvirtoji

Rytoj, liepos 4-tą dieną, sukanka ly
giai 163 metai, kai buvo paskelbta Jung
tinių Valstijų nepriklausomybė.

Kas metai ši šventė Amerikos žmo
nėms darosi vis didesnė ir brangesnė. 
Ypač šiemet kiekvienas sąmoningas pi
lietis, kiekvienas garbingosios Washing- 
tono žemės gyventojas, kuriam rūpi lais
vė ir demokratija, liepos 4-tąją turės ge
rai pagalvoti. Po 163 metų nepriklauso
mo gyvenimo, šiandien Amerikoj kelia 
galvą Hitlerio ir Mussolinio sekėjai, norį 
įvesti fašizmo tvarką Amerikoj, norį pa
minti visas mūsų krašto tradicijas, visas 
laisves, visą tų ilgokų metų kultūrinį lo
byną.

Atmušimui fašizmo pavojaus, visi 
Amerikos pažangūs žmonės turi jungtis 
vienon didelėn draugėn ir bendrai veikti 
prieš visokius reakcininkų pasimojimus.

Liepos ketvirtosios šventė reikia pra
leisti gražiai, išmintingai; reikia nueiti 
j musų pramogas, kur jos yra; reikia 
daugiau pastudijuoti mūsų krašto istori
ją, susipažinti su kovotojų prieš Angli
jos vergėjus žygiais.

Tik susipratęs, sąmoningas, apsišvie
tęs žmogus gali būti geras kovotojas 
prieš reakciją, gali gražiai savo kraštui 
pasitarnauti.

Kas Trukdo Derybas?

Jau praėjo virš du mėnesiai, kai pra
sidėjo derybos tarpe Sovietų Sąjungos, ir 
Anglijos ir Francijos, tikslu sudaryt ben
drą apsigynimo sutartį prieš fašistinius 
agresorius. Tačiau kol kas tos .derybos 
teigiamų rezultatų nedavė. Kodėl? Į tai 
atsako Andrius Ždanovas, pirmininkas 
Sovietų Užsienio Reikalais Komisijos ir 
vienas iš sekretorių Komunistų Partijos. 
Paduosime jo straipsnio ilgesnes ištrau
kas. Ždanovas rašo:

“Anglijos-Francijos derybos su Sovie
tų Sąjunga, kad padaryt veiklią sutartį 
prieš agresorius, sustojo. Nepaisant aiš
kiausios Sovietų valdžios pozicijos, ne
paisant Sovietų valdžios pastangų vei
kiau padaryti bendro apsigynimo sutar
tį, nėra nei mažiausio progreso žymių 
šiose derybose.

“Dabartinėj tarptautinėj padėtyj šie 
faktai negali neturėti didelės reikšmės. 
Tas padrąsina ir padidina karo agreso
rių ir visų taikos priešų viltį, kad gali 
neįvykti bendro apsigynimo sutarties 
tarpe demokratinių šalių prieš agreso
rius, tas stumia agresorius prie naujų' 
užpuolimo žygių.

“Ryšyje su tuo, iškyla sekantis klau
simas: Kokios gi yra priežastys, truk
dančios derybas; kas gi yra už sudarymą 
visų taiką mylinčių šalių sutarties, ku
rios visi taikos šalininkai taip laukia?

f “Aš pasivėlinu išreikšti savo mintį tuo 
klausimu, nors mano draugai su ja ir 
nesutinka. Jie vis mano, kad Anglijos ir 
Francijos valdžios, kada jos pradėjo de
rybas su Sovietų Sąjunga, turėjo norą 
padaryti tvirtą užtvarą prieš karo agre
sorius Europoj.

“Aš manau ir pasistengsiu įrodyti fak
tais, kad Anglijos ir Francijos valdžios 
nenori lygiapusiškos sutarties su Sovie
tų Sąjunga, kad jos nori tik tokios su
tarties, kuri tarnautų joms ir todėl de-

’>os atsidūrė tokioj padėtyj.

“Koki gi yra faktai? Anglijos ir So
vietų derybos tikroj to žodžio prasmėj 
prasidėjo tada, į kai Anglija jas pasiūlė 
balandžio 15 dieną, vadinasi, jau tęsiasi 
75 dienas, iš kurių Sovietų valdžia su
naudojo tik 16 dienų apsvarstymams ir 
suteikimams atsakymų į Anglijos pa
siūlymus, o likusios 59 dienos yra praėję 
vilkinimuose ir įvairiose derybose tarpe 
Anglijos ir Francijos.

“Tai ir kyla klausimas: Tai kas, jeigu 
ne Anglija ir Francija ima atsakomybę 
šiame atsitikime?

“Toliau. Tarptautinės sutartys, tokios 
kaip Sovietų Sąjungos,' Anglijos ir Fran
cijos, savitarpinio apsigynimo sutartys, 
tapo greit pasirašyta tarpe Anglijos ir 
Turkijos, Anglijos ir Lenkijos. Iš to jau 
plaukia išvada, kad, kai Anglija norėjo 
pasirašyti tas sutartis su Turkija ir 
Lenkija, tai galėjo tą atlikti per trumpą 
laiką. Neleistinas vilkinimas, įvairūs pa
reiškimai, daromi derybose su Sovietų 
Sąjunga, leidžia abejoti, ar tikrai Angli
ja ir Francija turi noro pasirašyti tokią 
sutartį, ar tikrai jos nori sudaryti taiką 
mylinčių šalių tvirtą frontą, ar tikrai jų 
politika yra už taiką, o gal jos siekia pa
naudoti derybas, darydamos įvairius 
trukdymus, kitiems tikslams, kurie nieko 
bendro neturi su klausimu sudarymo 
taiką mylinčių šalių bendro fronto prieš 
karo agresorius.

“Šie klausimai vis labiau kyla eigoje 
derybų, kuriose Anglijos ir Francijos 
valdžios sudaro dirbtinus skirtumus 
taij) Anglijos-Francijos iš vienos puses 
ir Sovietu Saiunaos iš kitos, klausimais, 
kurie prie geru noru ir sąžiniško atsi- 
nešimo iš Anglijos ir Francijos pusės, 
galėtų būti visai lengvai išrišti.

“Jau yra žinoma, kad vienas iš tokių 
dirbtinių konferencijos trukdymų yra 
sudarytas užtvaras dėl trijų valstybių 
garantavimo ir tuoj autinės pagalbos at
sitikime užpuolimo ant Latvijos, Estijos 
ir Suomijos, atsitikime, kada karo agre
sorius užpultų jas ir sulaužytų jų ne
utralitetą. t ' ’ ■ • i

“Pasakymas, būk tos Baltijos valsty
bės nenori garantijų ir tuo remiantis at
sisakyti nuo Sovietų Sąjungos pasiūly
mo, tas aiškiai rodo, kad Anglijos ir 
Francijos vienatinis troškimas yra kaip 
nors trukdyti derybas, daryti skerspai- 
nes.

“Mes gerai žinome tą faktą, kad, ka
da Anglija yra suinteresuota suteikti ga
rantiją vienai ar kitai šaliai, tai ji su
randa tinkamą kelią tai padaryti, ne
laukdama tos šalies atsakymo ir neatsi- 
klausdama ar ji nori tokių garantijų ar 
ne.

“Anglų laikraštis ‘Sunday Times,’ bir
želio 4 dieną rašė, kad Lenkija sutinka, 
kad jeigu Anglija bus įtraukta į karą 
atsitikime užpuolimo ant Holandijos,. tai 
Lenkija ateis Anglijai į pagalbą, ir iš 
kitos pusės, Anglija sutiko, kad, jeigu 
Lenkija bus įtraukta į karą atsitikime 
užpuolimo ant Danzigo arba Lietuvos, 
tai Anglija ateis Lenkijai į pagalbą.

“Iš to plaukia išvada, kad Lenkija ir 
Anglija pačios vienos susitarė ir garan
tuoja Lietuvai ir Holandijai pagalbą. Aš 
nežinau, ar Lietuva ir Holandija buvo 
atsiklaustos dėl šių garantijų. Nepaisant 
kaip ten buvo, bet apie tai nieko nebuvo 
rašyta spaudoj. Dar, daugiau, abi, Ho
landija ir Lietuva, ant kiek man yrsį 
žinoma, užginčija tokių garantijų buvi
mą. 1

“Tuo pat laiku, pagal ‘Sunday Times,’ 
sutartis tokių garantijų toms šalims yra 
jau padaryta ir tie .manevrai nėra nie
kam slaptybe, nes net spaudoje aprašyta.

“Visai nesenai Lenkijos užsienio mi- 
ųisteris Joseph Beck, pasikalbėjime su 
tūlu francūzų laikraštininku, tarpe kitko 
pareiškė, kad Lenkija nieko nereikalauja 
ir nenori kas dėl garantijų iš Sovietų 
Sąjungos pusės ir ji pilnai yra pasitenki
nusi esančia tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos prekybos sutartimi. Kokį gali
ma surasti skirtumą tarpe dabartinės 
Lenkijos pozicijos ir pozicijos tų trijų 
Baltijos valstybių? Jokio!

“Vienok tas nesudaro kliūties Anglijai 
ir Francijai reikalauti nuo Sovietų Są
jungos, kad ji duotų garantiją Lenkijai 
ir dar kitoms keturioms valstybėms, ku
rių pageidavimai Sovietų Sąjungai visai 
nėra žinomi, taipgi garantiją Holandijai 
ir Šveicarijai, su kuriomis Sovietų Są
junga net neturi diplomatinių ryšių.

LAISVE

Kairej Am. ambasadorius J. Kennedy, dešinėj Oliver Stanley, Anglijos atsto
vas, pasirašo sutartį, kuria einant Amerika pirks iš Anglijos gurno, o Anglija iš 
Amerikos tam tikra kiekį medvilnės; tie dalykai bus laikomi karo laikams.

I
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Gražiausioji Valandai

LAIKAI IR ŽMONES
Rašo P. Balsys

Kapitalistinis pasaulis ne
pripažįsta tokio dalyko, 
kaip padorumas, žmonišku
mas ir teisingyste. Jis vis
ką matuoja naudos, pelno 
mastu. Ant tokio principo 
rymo pati sistema.

Imant kapitalistines vals
tybes atskirai, rasime, kad 
jos kiekviena turi savo “do
rą.” Ir jų ta “do.va” labai 

-panaši Afrikos hotentoto 
doros supratimui, sulyg ku
rio, jeigu tu jo pačią paky- 
binsi, tai bus skaitoma di
džiausiu nusidėjimu, bet 
jeigu jis tavo pačiu!ę ir ge
rai išvolios, — nieko ne
reiškia ...

Kuomet tokia hotentotiš- 
ka dora kapitalistinis pa
saulis vaduojasi, supranta
ma, draugingumo valstybių 
tarpe būt negali.

K a p italistinės sistemos 
gamyba ir prekyba yra tuo- 
mi varikliu, kuris verčia 
vienos šalies pelnagrobius 
susiniauti su kitos šalies to
kiais pat sutvėrimais. Jeigu 
bendrapriešis lygus jėgoje, 
suprantama, grobtp jam už 
gerklės reiškia nemenką ri
ziką, todėl niovynės veda
mos diplomatiniu būdu; bet 
jeigu reikalas priseina tu
rėt su silpnesniu kaimynu, 
tai daug ceremonijų neda
roma — turi vergiškai pa
siduot, arba būsi sunaikin
tas !

Žinant kapitalistinių šalių 
apetitus ir “dorą,” nėra 
prasmės nė manyt apie ko
kias ten garantijas, pasira
šytas sutartis ir tų sutarčių 
pildymą.

—o—
1922 m? iįvyko taip vadi

nama Washingtono Konfe
rencija. Joj dalyvavo Jung
tinės Valstijos, Anglija, 
Francija, Italija, Belgija, 
Portugalija, Holandija, Chi- 
nija ir Japonija. Ten 9 
valstybių atstovai, tarp kitų

dalykų, garantavo Chinijai 
jos valdžios ir žemių nelie
čiamybę. Po nutarimu vi
sos suminėtos šalys pasira
šė ir prižadėjo “šventai pil
dyti” sutartį.

Bet, kaip sakoma: leil- 
gam šuniui dešra p ak
lu!” Taip ir čia buv^ Ja
ponijos Šogūnas spjovė L 
“šventąją sutartį,” ir marš 
į chinų žemę! Prarijo Man- 
džuriją, apsilaižė, ir lenda 
gilyn į Chiniją, plėšdamas, 
degindamas, žudydamas ne
kaltus žmones!

O ką darė po Washingto
no Konferencijos šutančia 
pasirašiusios šalys, kuomet 
vienas tos sutarties narys 
(Japonija) suleido į kito 
nario (Chinijos) kūną sa
vo nagus ir dantis? Ogi pa- 
gūščiojo pečiais, ir manda
giai, diplomatiškai priminė 
Japonijai, kad ji nesilaiko 
sutarties. Tai viskas.

—o—
Šogūnui mėsinėjant Chi

niją, Dėdė Samas ir Jonas 
Bulis su ramia sąžine ap
tarnavo pirmąjį geležies 
laužu ir kitokia karui reika
linga medžiaga. Vien tik 
pereitą metą Japonija Ka
nadoj užpirko už $27,149,- 
025 karo medžiagos; Jung
tinės Valstijos daug dau
giau Japonijai pardavė se
nos geležies ir kitokių karo 
reikmenų. Nepasiliko nuo 
to ir Francija.

Reiškia, Japonija Jungt. 
Valstijų, Francijos ir An
glijos plieno kulkomis vars
to Chinijos kūną. Jokios 
“šventos sutartys” joms ne
apeina — nauda pirma vis
ko! Japonija puola Chiniją, 
—kad ir prieš sutartį, — te
gu puola, by tik iš to gali 
būt naudos. Agresyvioji Ja
ponija puldama nusilpnės 
pati ir nukamuos Chiniją, o 
tuomet Anglijai-Francijai- 
Amerikai bus proga savo

“Visa tai rodo, kad Anglija ir Fran
cija nenori sutarties su Sovietų Sąjunga, 
paremtos ant principo abipusiškos lygy
bės; jos dirba tokiai ‘lygybei,’ tokiai su
tarčiai, pagal kurią Sovietų Sąjunga 
būtų rolėj darbininko, kuris visą sunku
mą neštų ant savo pečių.

“Bet nei viena šalis, kuri turi savigar
bą; nesutiks pasirašyti tokios sutarties, 
jeigu ji nenori pasidaryti kitų žmonių 
rankose paprastu įrankiu, . kurie nori, 
kad kiti jiems iš ugnies traukytų /kašto
nus.

“Dar yra ir daugiau priežasčių, dėl ku
rių Sovietų Sąjunga, kuri yra galinga, 
stipri ir tvirta, ką visas svietas žino, ne

| interesus sudrūtinti Azijo- 
1 j e. Ir kodėl nepaspekuliūo-
ti žmonių krauju ir gyvas
timis, jei iš to numatoma 
nauda!...

—o—
Plėšikiškasai Šogūnas ma

to ir supranta “draugiškas” 
Anglijos - Amerikos - Fran
cijos intencijas; jis šėlsta 
kai tigras papuolęs į kilpas. 
Jis nelaukia, kol galas jį 
griebs, bet desperatiškai ro
do savo “draugams” duris 
j.š Azijos. Jis žada juos “pa
vaišinti” jų pačių geležies 
kulkomis, jeigu jie nesineš- 
dins iš Azijos.

Dėlei kapitalistinio pa
saulio7 plėšrumų, supranta
ma, daugiausiai tenka nu- 
kentėt per amžius kentėju
siai darbo žmonijai.

Tientsin. — Amerika at
metė Japonijos reikalavimą, 
kad Amerikos laivai dau
giau neplauktų į Foochow 
ir Wenchow prieplaukas 
Chinijoj.

Cable, Wis. — Ginkluoti 
piliečiai užklupo miške ir 
nušovė Buelą-Ray Olsoną, 
kuris buvo nušovęs du pa- 
gelbinius šerifus.

Jb abu išvyko su pašliūžo
mis ir dabar stovėjo iki kelių 
sniege, susiėmę rankomis. Ji 
padėjo savo galvą ant jo krū
tinės ii tarė:

—Ai Jonai, tai gražiau
sioji mano gyvenimo valanda!

—Na, — taria Jonas, — vi
są valandą vis dėlto mudu čia 
taip išstovėti negalėsim!

’Saulei Spinduliai

—Tu esi saulės spinduliai 
mano sielai,—šnibžda jis. — 
Tu išsklaidai visus mano,.abe
jonių debesis. Tu sušildai 
mano širdį, kurios niekas ne
galės atšaldyti!. .

—Taigi, dabar pasakyk 
man,—pertraukia ji, — ar tu 
nori man pasisiūlyti, ar tik 
pranašauji orą?

Kas Kaltas?
Jonas: — Tu tik pažiūrėk, 

Plaukius toks turtingas, o 
vaikšto be skėčio tokiu blogu 
oru.

Kostas:—Sukim greičiau už 
kampo!

Jonas:—Kodėl gi?
Kostas: — Matai, jis buvo 

pas mus ir paliko savo skėtį, 
kuųi aš dabar nešiojuos.

Paskutinė Kvailystė >
—Jūs tiek daug kvailysčių 

savo gyvenime padarėte, kad 
jus užjausdamas sutinku jums 
atiduoti savo dukterį.

—Aš prižadu jums, kad tai 
bus paskutinė mano kvailyste, , 
—atsakė jaunuolis.

Apsirikimas
—Vargšas, mažyti, tu įsi

pjovei pirštą ir dar neverkei. 
Koks tu gerutis.
. —Aš maniau, kad mamytė 
buvai išėjusi,—atsakė nusimi
nęs Petrukas.

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama “Laisvės” Re
dakcija: Prašau jus patar
nauti, duoti patarimą, ką 
tas žmogus turi daryti.

Mano draugas, išgyvenęs 
Amerikoje apie 28 metus 
laiko, nori tapti piliečiu. Jis 
žino, kad atvažiavo į Ame
riką 1911 metais apie Visus 
Šventus. Bet nežino laivo 
vardo, nei dienos, ir nežino, 
kokia pavarde jį agentas 
užrašė, lietuviška, ar rusiš
ka.

Jis klausė patarimo per 
savo laikraštį Worcestery, 
bet negavo atsakymo.

Aš jam sakau: Skaityk 
gerus laikraščius, kurie su
teikia teisingas žinias ir vi

sokius klausimus paaiški
na. Meldžiu per laikraštį 
atsakyti. Iš kalno tariu šir- 
dingaUačiu.

“Laisvės” Skaitytojas.
Atsakymas

Viskas, ką tas jūsų drau
gas turi daryti, tai paduoti 
prašymą pirmųjų popierų. 
Tegul jis paaiškina apie sa
ve kiek gali ir atsimena. 
Tegul nurodo, kad jis atvy
ko į Ameriką apie lapkričio 
(November) pirmą dieną 
(nes Visi Šventieji esti lap
kričio 1 d.). Tegul pasako, 
į kokį uostą laivas pribuvo 
—į New Yorko, ar kito ko
kio miesto. Jei atsimena, 
tegul pažymi, iš kokio uos
to tas laivas išplaukė Euro-

galės sutikti pasirašyti tokios sutarties.
“Aš manau, kad Anglija ir Francija 

nenori tikros sutarties, kuri būtų priim
tina ir Sovietų Sąjungai, bet tik KALBA 
apie tokią sutartį tikslu, kad spekulia
vus žmonių jausmais, savo šalių piliečių 
jausmais apie sutartį su Sovietų Sąjun
ga, kad tuo pat kartu palengvinus sau 
susiderėti su agresoriais. Būsimos kelios 
dienos turės įrodyti ar taip yra, ar ne.”

Mes manome, kad A. Ždanovo išvados 
yra pilnai teisingos. Juk kiekvienam da
rosi aišku, kad derybos tarpe Anglijos- 
Francijos iš vienos pusės ir Sovietų Są- 

* jungos iš antros taip nepasėkmingos tik 
todėl, kad Anglija ir Francija nesąžiniš- 
kai ir kreivai atsineša linkui SSSR.

fe

po j e.
Dabar su pavarde. Tegul ’ 

pažymi, kaip jis dabar va
dinasi, bet kad jis netikras, 
jog laivo surašė jis taip ir 
buvo užrašytas. Gali pažy- 
mėt, kaip jis Lietuvoje va
dinosi. Juk agentas turėjo 
užrašyt maždaug taip, kaip 
jis agentui pasakojo.

Tikimės, jog jis gaus pi
lietines popieras be jokio 
vargo, nors tai gali imti 
kiek ilgiau, kaip paprastai
esti, kuomet aplikantas 
suteikti visas tikras in 
macijas apie savo prib 
mą Amerikon.
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Liepos Ketvirtoji Diena: Kaip Ji Atsirado, 
Ką Ji Re/skia Mums ir Pasauliui?

rėjo patys Amerikos gyven
tojai sukelti užtektinai pi
nigų, kad užlaikyti Angli
jos karaliaus prisiųstus gu
bernatorius, teisėjus, poli
cininkus ir armiją. Anglija 
vežė į Amerika savo tavo
ms, o amerikiečiai turėjo 
juos pirkti baisiai brangiai 
mokėdami. Tas iššaukė 
amerikiečių boikotą prieš 
Anglijos prekes, o pagaliau 
ir susirėmimus. Bostone, 
1770 metais, įvyko skerdynė 
tarpe gyventojų ii’ anglų 
kareivių, kuri istorijoj ži
noma, kaipo “Bostono sker
dynė.”

Anglija pakėlė didelius 
taksus ant arbatos ir rei-
kalavo ją pirkti. Amerikos 
gyventojai išstojo prieš tai, 
ir kada 1773 metais anglu 
laivai atvažiavo į Bostono 
prieplauką, tai tarpe anglų

Amerikos kareivių ir gyventojų įvyko 
I kautynės, nes žmonės neno
rėjo leisti arbatą iškrauti. 
Buvo daug ir kitų priežas-

Kiekvienais metais Jung
tinėse Valstijose liaudis iš
kilmingai mini liepos j/tą 
dieną “Fourth of July.” Re
tai rasi šio krašto gyvento
ją, kuris nežinotų, kad tą 
dieną apvaikščioja todėl, 
kad liepos 4, 1776 metais, 
Jungtinės Valstijos, pasi- 
skelbė nepriklausomomis 
nuo Anglijos. Bet to juk 
negana.

Bejieškant kelio į Indiją, 
Aziją, kapitonas Kristofas 
Columbus, 1492 metais, spa
lių mėnesį, su trimis laivais 
priplaukė prie Kubos salos. 
Iškarto manė, kad tai tikrai 
Indija, net Amerikoj atras
tus gyventojus praminė in- 
diečiais-indijonais. Bet vė
lesni tyrimai parodė, kad 
tai naujas pasaulis, iki tol 
Europos, Azijos ir Afrikos 
gyventojams nežinomas.

Plaukė linkui
Ispanijos, Portugalijos, 
Franci jos, Anglijos, Holan- 
dijos, Danijos, Rusijos ir ki
tu saliu laivai. Po tyrimo 
prasidėjo apgyvendinimas. 
Mes čia nesigilinsime į pir
mų atėjūnų gyvenimą, nes 
tai užimtų daug vietos. Tiek 
pasakysime, kad atėjūnų 
(pionierių) ėjo didelės ko
vos su indiečiais, o vėliau 
ir tarpe jų pačių. Prancū
zai įsigalėjo Kanadoj, vi
durinėse valstijose, anglai 
rytuose; portugalai ir ispa
nai pietuose ir tarpe visų ė- 
jo žiaurūs karai. Anglija ir 
jos karaliaus Jurgio Trečio 

-valdžia įsigalėjus rytiniame 
krašte baisiai išnaudojo ir 
savo kolonijų gyventojus. 
Tarpe Anglijos valdžios pri
siųstų viršininkų ir Ameri
kos gyventojų prasidėjo ko
vos. Nuolatiniai prispaudi
mai iš karaliaus
pusės stūmė Amerikos gy
ventojus į pasipriešinimą.

Jau 1761 metais James 
. Otis ir kiti Bostono gyven
tojai pradėjo smerkti An
glijos karalių, kad jis per
daug lupa kailį Amerikos 
k o 1 o nistams. Tuo kartu 
priespauda iš karališkos 
valdžios pusės augo. 1764 
metais buvo priimtas Cu
kraus Aktas, kuris labai ap
sunkino amerikiečius. 1765 
metais karališka valdžia 
priima “Štampų Aktą,” ku
rio pagelba vėl amerikiečius 
apdėjo sunkiais mokesčiais. 
1767 metais vėl karališka 
valdžia priėmė “The Town
shend Aktą,” apkraunant 
amerikiečius sunkiais mo- 
kestimis. Pagal šį aktą tu

čiu, kurios stūmė afnerikie- 
čius i kovą prieš karališką 
valdžią.

Anglijos karališka valdžia 
nusprendė nubausti ameri
kiečius už pasipriešinimus 
ir nutarė: (1) uždaryti 
Bostono prieplauką tol, kol 
miestas užmokės taksus už 
arbatą. (2) Atimti tos kolo
nijos gyventojų savivaldy
bės čarterį. (3) Įvesti griež
tus karo lauko teismus. (4) 
Atkirsti didelį plotą nuo 
Massachusetts provincijos 
ir prijungti jį prie Quebec 
provincijos.

Pirmas ir Antras 
Kongresai

Tokie priespaudos žygiai 
iš Anglijos karališkos val-

valdžios džios dar daugiau sujudino 
amerikiečius. Pažangesni,
drąsesni, protingesni žmo
nės, kaip Jurgis Wash i n g to
nas, Samuel Adams, Tom 
Paine, Thomas Jefferson, 
Andrew Jackson ir kiti su
judo prieš karaliaus tironiš
ką valdžią ir jos žygius.

Samuel Adams ir kiti su
sisiekė su kitomis Anglijos 
kolonijomis (valstijomis) ir 
sušaukė 1774 metais pirmą 
visos šalies kongresą Phila
delphia mieste. Kongresas 
pasmerkė Anglijos parla
mento žygius prieš ameri
kiečius ir pasiuntė karaliui 
prašymą atmainyti juos. 
Vienok tuo pat amerikiečiai 
nradėio ginkluotis, lavintis 
ir susikirsti su anglais. Žy-

cord miestelyj, kur ėjo ko
va už paraką. Amerikiečiai 
nugalėjo anglus, įsigijo dau
giau ginklų, parako ir pra
sidėjo Amerikos Revoliuci
ja.

1775 metais Anglijos ka
ralius ir jo valdžia padarė 
visą eilę provokacijų prieš 
amerikiečius. Tuo kartu au
go amerikiečių jėgos, suki
lę šio krašto gyventojai ap
gulė anglus kareivius Bos
tone, supliekė anglus prie 
Lexington i.r Bunker Hill. 
Thomas Paine parašė bro
šiūrą “Common Sense,” ku
rioj iškėlė mintį, kad vie
natinė ir logiška amerikie
čiu kovos išvada turi būti 
atsiskyrimas nuo Anglijos, 
visiška nepriklausomybe.

Tuo kartu Philadelphija 
mieste susirinko antras 

! kongresas delegatų nuo 
I įvairių kolonijų. Birželio 7 
dieną delegatas Lee pasiū
lė: “Sujungtos Kolonijos 
pasiskelbia laisvomis ir ne
priklausomomis.” Liepos 2 
d i e n ą, p i r m i ninkaujant 
Thomas Jeffersonui, kon
gresas priėmė tą pasiūlymą. 
Gi liepos 4 dieną, 1776 me
tais, kongrese Thomas Jef
ferson perskaitė Jungtinių 
Valstijų nepriklausomybės 
deklaraciją, kuri ir buvo 
priimta. Trylika valstijų: 
New Hampshire, Massachu
setts, Connecticut, New 
York, New Jersey, Pennsyl
vania, Delaware, Maryland, 
Virginia, North Carolina, 
South Carolina, Georgia ir 
Rhode Island atsiskyrė nuo 
Anglijos.
Karas už Nepriklausomybę

Su paskelbimu Nepriklau
somybės Deklaracijos pra
sidėjo Amerikos liaudies 
karas už jos nepriklauso
mybę prieš Anglijos kara
lių, jo valdžią ir išnaudoto
jus.

Karas tęsėsi ilgai. 1776- 
1777 metais jis ėjo New 
Jersey valstijoj. Amerikie
čiai vedami Jurgio Wash- 
ingtono supliekė anglus, ko
manduojamus lordo Corn
wallis ties Trenton ir Prin
ceton. 1777 metais buvo di
deli mūšiai New Yorko, 
Pennsylvania valstijoje ir 
Kanados pakraščiuose — 
Philadelphia, Oriskany, 
Burgoyene, Saratoga. 1778- 
9 metais buvo kovos ties 
George Rogers Clark, Ohio 
upe ir toliau į vakarus, 
taipgi pietuose. Kartu ėjo

Amerikiečiams daug pa
gelbėjo atvykę iš kitų šalių 
revoliucionieriai ir karo 
specialistai. Amerikos re
voliucinėj armijoj mes ma
tome francūzus Marquis, 
Lafayette, Dę Kalb ir kitus; 
lenkus — Kosciusko, Kazi
mir Pulaski; vokietį Steu
ben ir nemažai kitų kovo
tojų.

Amerikiečiams padėjo ir 
Anglijos karas su Franci- 
ja, Ispanija ir Holandija, 
kuris kilo iš priežasties gin
čų už kolonijas. Franci jos 
karo laivai kelis kartus su
pliekė anglų laivus, nuskan
dino paraką, amuniciją ir 
tas daug pagelbėjo ameri-

kiečiams. Anglija prašė pa- 
gelbos pas Rusijos carą, bet 
Rusija nesutikdama su An
glija atsisakė.

Taip susidarę tarptauti
nės sąlygos daug pagelbėjo 
Jungtinėms Valstijoms jų 
kovoje už savo nepriklauso-, 
mybę. Gyventojų didelis pa- 
sirįžimas, pasiaukojimas ir 
narsa davė jiems vieną po 
kitai pergalę. Galų gale, po 
ilgų kovų, 1783 metais, Pa
ryžiuje, Anglija pasirašė su 
Jungtinių Valstijų atsto-! 
vais taikos sutartį ir* pripa
žino jų nepriklausomybę. 
1789 metais buvo priimta 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucija, o po to šalies teri-

torija plėtėsi į pietus, va
karus, kol išaugo nuo tryli
kos originališkų valsti jų ikiI 
keturiasdešimts a š t u onių, 
Alaskos ir daugelio kitų pa
valdinių salų. Jungtinės 
Valstijos išaugo į demokra
tinę, galingą industriniai ir 
kariniai valstybę.

Jungtinės Valstijos kiek
vienais metais mini savo 
tautinio pasiliuosavimo su-1 
kaktį. L ___  _______ _ ...
klasė iškovos savo politinę ponija_ ir nesiunčia daugiau

Hitleris Norėjo, Kad Anglija 
Susikirstų su Japonija

Berlin. — Hitleris tikėjo
si, kad Anglija pasiųs žy
mią dalį savo karo laivų iš 
Europos į Aziją, kur japo
nai Chinijoj blokaduoja An
glų koncesiją-koloniją Tien- 
tsine. Tokiame atsitikime 
Vokietija būtų drąsiau ga
lėjus grūmot Lenkijai.

Hitleris dabar nusivylęs, 
0 kada darbininku kad Anglija derisi su Ja- *- i •• • • v • i • /i vroy

ir ekonominę laisvę, tai gre- i karo laivų prieš japonus, 
ta tautinės laisvės minės ir !
savo pasiliuosavimą iš žmo- j Roma. — Italija padarė 
gaus išnaudojimo žmogumi, naujas prekybos sutartis su 

š. I Rumunija ir Bulgarija.

"LAISVES” PIKNIKAS
Maynard, Mass., July 4

Šį antradienį 4 d. liepos, dienraščio 
“Laisves’’ piknikas bus

VOSE PAVILION PARK
Piknikas prasidės 10 valandą ryto; muzika šokiams 
nuo 2 vai. po pietų. Programas 3 vai. po piety.

i

$200 Bms Išdalinta Dovanomis
Firma Dovana $50

Tos stambios piniginės dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto. 
Būkite šiame piknike ir pasinaudokite dovanų proga.

Massachusetts Lietuvių Choras iš 200 Balsų 
Šis choras dainuos Amerikos Himnų, vad. I. Jermalavičiutei. Lietu
vos Himnų, vad. Mažeikaitei, Gardnerio Choro mokytojai. “Jeigu 
Karas Kiltų Rytoj,” vad. B. Petruškevičiaus, Lowell’io Choro moky
tojaus. Taipgi dainuos Laisvės Vyrų Choras, iš So. Bostono, 

vaujant M. K. Boliui.
vado-

iš Brooklyn, N. Y.
vad. B.

miausias mūšis įvyko Con- mūšiai ir ant jūrų.

Japonijos automobiliams,vis daugiau pasirodo asilyčia
mat, gazolino stokuoja; jį

velkami vežimai; 
suėda karas Chinijoj.

Ensemble “Aidbalsiai,”
Tikrai šio pikniko programoj dalyvauja Ensemblis “Aidbalsiai” iš Brooklyno, 

Šaknaitės, susidedantis iš 10-ties asmenų. Tai grupe puikiai išsilavinusių dainininkų

Prakalbas sakys A. BIMBA, “Laisvės” redaktorius 
M. J. WIDMAN, Naujos Anglijos CIO Direktorius

Bert Orris Orkestrą iš Brockton
Gros lietuviškus ir am erikoniškus šokius

Šis “Laisves” piknikas bus filmuojamas ir rodomas 
kituose miestuose.

/fl
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ŽMONES, KURIE DARBUOJASI, KAD DEKLARACIJA UŽ TOLE 
RANGI JĄ BŪTŲ PASEKMINGAI PASKELBTA LIEPOS 4-TĄ DIENĄ 

COUNCIL INDEPENDENCE DAY CO-CHAIRMEN

B W

GEORGE GORDON BATTLE WILLIAM ALLEN WHITE

Dick Merriwell Erickson, Boston 
Bees’ pitcher, who plays role in 
Frank Merriwell radio sketch for 
Independence Day Ceremony of 
Council Auainst Intolerance.

Katharine Hepburn, dynamic actress-model lor “Spirit of Toler
ance” poster, and McClelland Barclay, noted illustrator, discuss canvas 
artist executed for national Independence Day Ceremony of Council 
Against Intolerance in America. Original was reproduced on Times 
Square (N. v.) billboard and in other cities.

Gov. William II. Vanderbilt of Rhode Island becomes first Governor 
to sign American Declaration of Tolerance and Equality for Inde
pendence Day Ceremony of Council Against Intolerance in America. 
Rabbi Stephen S. Wise, noted spiritual leader, and Rev. Father Francis 
X. Quinn of Church of Guardian Angel, New York, watch signing cere- 

, mony at World’s Fair during Rhode Island Day observance.

Povilo Mikėno Darbai, Mirtis
Pažinau Povilą Mikelėną ' 

nuo 1910 metu, Naugatuck, 
Conn. Iš Lietuvos jis paėjo 
iš Panevėžio, Kupiškiu. Tuo
met atvažiavome iš Lietuvos 
pas seserį Oną ir švogerį P. 
Mikelėną su savo broliu Ado
mu. Švogeris buvo atvykęs 
porą metų pirmiau, o sesuo 
dar pirmiau. Mums atvažia
vus, Mikelėnai jau turėjo su
silaukę mylimą sūnų Adolfą. 
Taipgi jau turėjo užpirkę gy
venimo namą, |i kurį vėliau vi
si kartu nusikraustėme gyven
ti. Neilgai galėjome kartu 
gyventi, darbus gavome skir
tingose industrijose ir tokiu 
būdu ekonominės sąlygos ver
tė gyventi arčiau dirbtuvės, 
kur pėkščias galėjai nueiti.

Mikelėnai gyveno visą laiką 
tame mieste, Naugatuck, ir 
dirbo abudu guminių čevery- 
kų išdirbystėj, kelioliką metų. 
Gyvenant namus pakeitė į ke
lias vietas ir sugyveno myli
mą dukrelę Alviną. šeimyna 
susidėjo iš 4 narių. Tai bu
vo rūpestingi ir taupūs sun
kaus darbo darbininkai.

Prieš pasaulinį karą Mike
lėnas ir Dvariškis atsidarė mė
sos krautuvę ant Rubber Avė., 
Naugatuck, Conn. Dvariškiui 
su Mikelėnu partneriais biz
nis nesisekė. Turėjo skirtis. 
Vieton Dvariškio prisiėmė 
partneriu Adomą Kuraitį, švo- 
gerį.

Prasidėjo 1914 metai, užsi
liepsnojo Europos karas, čia 
Amerikoj visuose miestuose ir 
miesteliuose fabrikuose pajun
gė mašinas dirbimui amunici
jos, darbininkų traukė iš ki
tų šalių ir nuo ūkių, prisipil
dė pilni namai miestuose ir 
buvo per mažai namų. Tokiu 
būdu visokie bizniai turėjo 
pasisekimo. Tada pirkėjas ne
galėjo derėtis už kainą, džiau
gėsi gavęs. Tad Mikelėnas ir 
Kuraitis prasisiekė ekonomi
niai, daug geriau už fabriko 
darbininkus.

Povilas Mikelėnas buvo Lie
tuvos patriotas. Kuomet įsi
steigė Lietuvos Atstatymo Ben

drovė, jis pirko Šerų daug, 
negalėčiau pasakyti kiek. Vė
liau iš Waterbury, Conn., du 
broliai Palšiai ir Tankūnas 
važiavo į Lietuvą Kaune 
įsteigti fabriką lentų pjovimo, 
malimo grūdų ir elektros su- 
vadžiojimą į stubas. Tai P. 
Mikelėnas buvo stambus dali
ninkas to fabriko įsteigimo 
Kaune. Kokį pelną davė jiem 
tie pinigai, sudėti Lietuvos 
Atstatymo Bendrovėj ir Kau
ne fabrikas’ Povilas Mikelė
nas buvo tokio būdo, kuris 
galėjo slėpti nuo kitų ar jam 
pralaimėjimas ar pasisekimas, 
niekas negalėjo žinoti. Povi
las Mikelėnas buvo žmogus, 
kuris atjausdavo kito žmogaus 
nelaimes, ir buvo pirmas 
teikti pageibos, jeigu galima.

Dar vienas nuopelnas, abie
jų Mikelėnų. Kaimynystėj gy
veno skaitlinga — iš 6 sūnų ir 
dukterų--Brozaičių šeima. Mo
tina mirė; tėvas, likęs su pulku 
mažų vaikų, gavo į galvą tokį 
pamišimą, kad nebuvo galima 
sutvarkyti, ir tapo paimtas į 
tuos namus, kur tokius gydo. 
Artimiausi kaimynai ir galinti 
užauginti dar vieną prie sa
vo* esančios šeimos, Brozaičių 
vaikučių nedavė į varguolių 
prieglaudą, bet tarp savęs pa
sidalino. Mikelėnai irgi pa
ėmė vieną iš jų, mažytį Har
ry Brozait. šiandien Brozai- 
tis jau vyras, dirba gumos če- 
verykų išdirbystėj. Mylėjo 
jis savo auklėtojus Mikelėnus.

Mikelėnas griebėsi kitų biz
nio šakų: čeverykų krautuvės 
ir vėliau drabužių krautuvės. 
Tuose bizniuose neturėjo pa
sisekimo. Paleidęs tuos biz
nius, atsidarė mėsos krautu
vę ant Main gatvės, Nauga- 
tuck’e. Kiek palaikęs, kaip 
tai nesusitaikė su namo savi
ninku ir krautuvę apleido. 
Nusipirko grosernę ant tos 
Rubber gatvės, kur turėjo bu- 
černę. Ta groserne nebuvo 
užganėdintas, taipgi pykosi su 
namo savininku. Pardavė vi
sai pigiai: buvo mokėjęs tris 
kartus daugiau. Po to viso

W. WARREN BARBOUR

nusi- 
štai

blaškymosi su bizniais, žino
ma, puolė ekonominiai.

Mikelėnas per 10 metų ne
turėjo savo biznio. Dirbo už 
bučerį pas Kuraitį iki mir
ties. Velionis seiliaus priklau
sė prie ALDLD, ir buvo “Lais
vės” skaitytoju, rodos, per 14 
metų; taipgi buvo geras jos 
rėmėjas. Tik ką prieš mirtį 
gavau laišką; žadėjo atva
žiuoti į Pasaulinę Parodą ir 
pasveikinti “Laisvę” 20 metų 
dienraštine sukaktim, 
perkant jos serą. Bet
mirtis nuskynė dar jauną žmo
gų, 54 metų amžiaus, kuris 
dar galėjo gyventi.

Velionis birželio 11 važi
nėjo Hartforde, parkuose. Su
grįžęs vakare pavargęs, turė
jo svečių iš Brooklyn©; su 
jais kalbėjosi ir juokavo. Kru- 
zaitienei su dukteria išvažia
vus, buvo jau vėlokas vaka
ras, ir jis nuėjo gulti. Pra
dėjo dejuoti, jautė skausmą 
dešiniam šone, po krūtine. 
Tuoj pašaukta gydytojas; jis 
apžiūrėjo ir pasakė, kad vis
kas gerai. Mikelėnienė verkė, 
tai ją dar suramino. Pasiver
tęs ant kito šono mirė. Gy
dytojas buvo ką tik per duris 
išėjęs. Buvo sugrąžintas at
gal, bet Mikelėnas jau miręs.

Staigi mirtis išplėšė P. Mi
kelėną iš gyvųjų tarpo. La
bai susijaudino giminės ir kai
mynai.

Velionis paliko liūdėsyj sa
vo žmoną Oną, sūnų Adolfą, 
dukterį Alviną ir augintinį 
Harry Brozait. Taipgi dvi se-' 
sers dukteris, kurios gyvena 
Bostone, Katriną ir Elzbietą 
Lapienaites. Lietuvoj viena 
sesuo. Palaidotas 14 d. birže
lio, 1939 m., Katinalo kapinė
se. laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borius Buckmiller, 
su bažnytinėmis 
mis, kurias 
Brustaitis. 
tame 
metų 
si jį 
nams 
bas buvo apklotas gyvų gė
lių vainikais ir į kapus paly
dėjo apie 70 automobilių.

Geo. Kuraitis.

Laidotas 
ceremonijo- 

atliko kunigas
Kadangi 

miestelyj gyveno 
ir dirbo įstaigoj, 
pažino, ir buvo 
simpatingas, tai

velionis 
virš 30 
kur vi
lt aim y- 
jo gra-

Franci jos imperialistų ber
neliai, kad tik jų kolonijas 
gintų, o tuo pat kartu jo
kios naudos neturėti sau iš 
tos sutarties. Jeigu Anglija 
ir Franci j a ir toliau taip 
e’.gsis, tai Sovietų Sąjunga

sudarytų sau patogias po
zicijas puolimui Soviets 
krašto.

Tuo kartu jau Suomijos 
valdonai ginkluoja Alando 
salas. Numatoma, kad tai 
daro Vokietijos nazių įta
koj. Iš ten sudaro Sovietų gili ir be jų apsieiti. Ji turi 
Sąjungai pavojų. Sovietai užtektinai jėgų pati viena 
negali ramiai tą praleisti, gintis nuo užpuolikų. Prie 
nes to.s salos Rusijai pri- to, ji turi draugiškus* ryšius 
klausė virš 100 metų.

Dabar kapitalistiniai ra
šytojai kalnus prirašo ir ne
gali suprasti, ką darys So
vietų Sąjunga. Klausimai 
labai aiškūs, bet jie vis nu
duoda, kad negali Sovietus 
'Suprasti. Juk Sovietai nega
li būti koki Anglijos ir

Gilbert Patten, 73-year-old au
thor of famous Frank Merriwell 
stories, whose characters will re
turn to fight for democracy in radio 
sketch for Council Against Intol
erance Independence Day Cere
mony.

Baisus Kapitalistams Galvosūkis
Kad sulaikyti Hitlerį ir 

abelnai fašistų karo agresi
jas, tai reikalingas bendras 
demokratinių valstybių vei
kimas. Anglija ir Franci- 
ja sudarė apsigynimo su
tartį. Jos siekia į ją įtrauk
ti Sovietų Sąjungą. Bet 
praeitų metų Anglijos pre
mjero Chamberlaino ir 
Francijos premjero Dala- 
diero išdavystė Muniche pa
kirto tų šalių valdonams pa
sitikėjimą. Iš kitos pusės, 
ir dabartiniai Chamberlai
no pasiūlymai Sovietų Są
jungai yra taip sugalvoti, 
kad jie tarnauja tik Angli
jai.

Anglija ir Franci ja gva-

jos, Turkijos ir Graikijos 
nepriklausomybę ir žada 
joms pagelbą. Bet jos pa
lieka Bulgariją, Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir Suomiją. 
Šios šalys nedidelės ir joms 
diddesnis pavojus, kaip 
Lenkijai arba Rumunijai, 
Graikijai arba Turkijai.

Sovietų Sąjunga iš savo 
pusės reikalauja tokios su
tarties, kurios prisilaikant 
ne tik Franci j a, Anglija ir 
Sovietai išvien gintųsi nuo 
karo agresorių, bet kad ir 
gintų visas Juodų ir Balti
jos jūrų valstybes. Sovietų 
Sąjungai tas reikalinga, nes 
jeigu Vokietijos fašistai už
imtų Suomiją, Estiją, Lat- 

rantuoja Lenkijos, Rumuni- viją arba Bulgariją, tai jie

isu Iranu, Mongolijos Liau- 
j dies Respublika ir Turkija.
Jos santikiai pagerėjo su 
Lenkija., Rumunija ir Lietu
va. Ji gali padaryti su to- 

jini.s šalimis abipusiai nau
dingas sutartis ir be An
glijos ir Francijos loskos.

D. M. 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 visoki juodašimčiai tą Nanseno orga
nizuotą pagelbą trukdė.

Nepraleiskite progos. Tą knygą įsigykite. Ji 320 
pusi, didumo, gražiai atspausdinta ir kaštuoja 80 centų. 
Gaunama ‘Laisvės’ ofiso, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

<a

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

AND 

'OUOiK

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave. 

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

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Panaikino Apdraudos įstojimą

Dabar per jubiliejinį vajų, iki 1 birželio, 1940, jūs galite 
įsirašyti į LDS nemokant apdraudos įstojimo mokesties

Nariai priimami nuo 3 iki 00 metų 
amžiaus: vyrai, moterys ir vaikai.

Už mažesnę mokestį negu kur kitur, jūs 
galite gauti gerą apdraudę ir pašalpą.

Apdrauskite savo sveikatą ir gyvastį. Būkite LDS nariais
Del platesnių informacijų kreipkitės j LDS 
kuopą savo mieste arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

n
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ISIDORE EVANSKY
Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

and Rest.) 
Brooklyn, N. Y.

GEORGE MULLER
Avenue, Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 
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HQ

AUŠRA VAKARUOSE
(Bruožai iš Francijos Revoliucijos)

------------Valstiečio Sūnus -----------
(VI—1—39) (28)

Philadelphia, Pa Elizabeth, N. J
Lietuvių Diena j “Friends of 

Nature Camp’ę”

(Tąsa)
—Žak! — krito kardo smūgis ir moti

nos galva nusirito! Taip didelis buvo 
smūgis iš viršaus j pasilenkusios moti
nos kaklą. Motina pašoko, rankomis su- 
skerečiojo, tartum norėdama ką pagau
ti, padarė tris žingsnius pirmyn ir su
dribo. Kur pirmiau buvo jos galva, ten 
dabar klanas kraujo.

Sūnus sužeistas apsižvalgė. Nuvargu
sios ir skausmo apimtos akys apsistojo 
ant baisios scenos.

—O, motin!... O, brangioji! — verkė, 
dejavo prie jos prišliaužęs.

Tuo kartu liepsna apėmė jų namą. Jis 
degė, liepsnos liežuviai sukosi, juodi dū
mai maišėsi. Sūnus karštai, karštai pa
bučiavo motinos galvą. Vargais ne galais 
nuvilko jos kūną toliau nuo gaisro, at
nešė jos galvą, padėjo, dar kartą pa
bučiavo ir ant visų keturių šliaužė ten, 
iš kur girdėjo savo kalboje šauksmą:

—Liaudie! Išvien, krūvon!
Tai buvo būrelis vynuogių augintojų. 

Priešo raiteliai jau nujojo. Francūzai 
rinkosi ir šaukė:

—Už ginklo!
—Mes jų klastas,
—Nuplausime jų krauju!
Vienas valstietis pamatė sunkiai su

žeistą jaunuolį. Jis jį pakėlė, pastatė, 
pagelbėjo prie būrelio ateiti. Ant jau
nuolio galvos motinos skepetaitė parau
donavo nuo kraujo. Jis sunkiai didelia
me skausme ir pro ašaras pradėjo:

—Francūzai, broliai ir seserys! Gel- 
bėkimės, ginkimės, gelbėkime savo tė
vus, motinas, brolius, seseris ir Franci- 
ją!

Ir čia jis sudribo, žodžiai nutrūko.
Tik sunkiai pridėjo:

—Nužudė mo-ti-ną!
Kelios dienos po šio atsitikimo vyn

uogių augintojai priešakyj su jaunuoliu 
pulką. Jaunuolio galva 
skepetaite. Ji sudžiūvo 
kraujo ir atrodė, kaip 
audėjų pulkas susikir-

pasiekė audėjų 
aprišta motinos 
ir suskreto nuo 
kepurė. Greitai 
to su prūsų raiteliais. Jaunuolis buvo 
priešakyj, kur jis pasisuko, ten priešai 
krito viens po kitam. Jo raudonoji ke
purė tarnavo kaip vėliava.

—Prie raudonos kepurės! — girdėjosi 
balsai.

—Paskui raudonąją kepurę! 
komanda.

Ir virto raudonoji kepurė, padaryta 
iš skepetaitės, Francijos Revoliucijos 
garbės kepure. Kiekvienas ištikimas sū
nus, kiekviena ištikima revoliucijos duk
tė — nešiojo raudonąją kepurę. Ir ka
da liaudis tironui uždėjo raudonąją ke
purę, tai jis sudrebėjo, tartum perkūnas 
jį trenkė. Audėjų pulkas maršavo ir 
garsiai savo liaudies dainą dainavo:

buvo

“Kaip? Užpuolikai svetimieji 
Užsisės ant mūs, kaip ant vergų? 
Kaip! Mūsų karžygiai jaunieji 
Tur krist nuo budelių kardų! 
Del Dievo! Ar kareivių rankos 
Ir vėl jungą mums uždės,
Tironas vėl kraują siurbt pradės, 

Vėl garbinsim jį mes nuolankūs?
Ir kariai į dainos turinį patys atsake: 
—Nereik numirt, tik reik kovot, 
Už ginklo, marš sykiu!

Kovon, kovon!
* * *

'Trys priešo armijos degino rytinę 
Francijos dalį. Dejavimas ir priešmirti
ni liaudies šauksmai prašė pagalbos. Iš 
visos Francijos rinkosi pulkai ir žengė, 
kad pasitikti priešo jėgas, kad apginti 
savo kraštą. Oficieriaus — inžinieriaus 
Ruze de-Ljillem himnas apjungė šimtus 
tūkstančių karių ir milionus francūzų.

Ties kaimeliu Valiny susitiko dvi ar
mijos, atstovaujančios du pasaulius. 
Austrijos ir Prūsijos armija atstovavo 
seną feodalinį - kunigišką - ponišką - 
karališką despotizmą. Francijos liaudies 
armi — naują pasaulį, tais laikais pro- 
gre

Prūsijos ir Austrijos armijos išlavin
tos, apginkluotos, o komandieriai — ku
nigaikštis Brunswickas, karalius Fre- 
drikas, seni kryžiais ir garbės medaliais

apsikabinę generolai su panieka žiūrėjo 
į francūzus. Jie turėjo 80,000 jėgą.

—Užteks smūgio kardais ir kanalijos 
išbėgios! — tarė karalius Fredrikas. — 
Kas gi, tai ne armija, bet francūzų gau
ja!

Francijos armijos priešakyj buvo jau
ni karininkai, vadai iš darbininkų, bau
džiauninkų, Maratas — daktaras, gene
rolai Kallerman ir Dumuoriez.

Rugsejo 20 dieną dvi priešingos armi
jos susikirto viena su kita. Vokiečiai — 
austrai, persiėmę panieka linkui fran- 
cūzų revoliucines armijos, puolė ant jos, 
manydami, kad kardais iškapos. Pran
cūzai kariai pasitiko priešą energinga 
šautuvų ugnies salva ir durtuvais. Prie
šas apsitraiškė kraujais, nuklojo lauką 
arkliais ir lavonais. Atšoko atgal, kaip 
vandens banga, atsimušus į granitą. Vo- 
kiečiai-austrai apsidairė, apsižvalgė, tar
tum vienas kitą nesuprasdami ir vėl po 
seno generolo komanda puolė ant fran- 
cūzų. Ir čia įvyko stebuklas: francūzai, 
vieton bėgti, patys atsistojo, atstatė 
durtuvus, ir taip drąsiai, kaip iki šiol 
jokia kita armija, žengė pasitikti priešą 
dainuodami:

“Drebėk, despote mūs tėvynės, 
Su talkininkais svetimais!
O, išgamos mūsų gadynės!
Per jus paplūdo sviets kraujais! 
Užteks ir mūs, kad jus išvyti— 
Tam esam karžygiais kiekvienas,— 
0 jei neliks iš mūs nė vienas, 
Tai žemė lieps tėvams atgyti!”

—Marš sykiu! Kovon, kovon! — šaukė 
vadai.

—Mes jų klastas, nuplausim jų krau
ju! — atsakė kariai.

Vokiečių ir austrų armijos pradėjo 
bėgti. Francūzai kirto jiems smūgį.

Ir vėl karalius Fredrikas, kunigaikštis 
Brunswickas, seni vokiečių, austrų ir 
francūzų generolai viens į kitą pasižiū
rėjo.

—Kas čia pasidarė? — pastatė klausi
mą Fredrikas. \

—Sapnas, ar tikrovė? — pats savęs 
klausė išdidus Brunswickas.

—Šaudyti iš kanuolių! — pasiūlė, nu
kabusiais žandais, kaip kokis buldogas, 
senas generolas.

—Iš kanuolių, tuos kanalijas!
—Iš kanuolių!
Ir pradėjo kaukti ir ūžti kanuolės. 

Jeigu priešams nepavyko tiesioginiu 
puolimu, tai jie manė kanuolių pagalba 
įveikti Francijos revoliucinę armiją.

—Bum!... Bum!... Bum! — mušė 
vokiečių kanuolės.

—Bum!... Bum!... Bum! — nei kiek 
nepasiduodant atsakinėjo francūzų ka
nuolės. Francijos revoliucijos armiją 
sugabiai vadovavo Kallerman’as.

Griovė kanuolės. Vokiečiai išleido 1,- 
000 svaidinių. Francūzai 2,000! Pakilo 
francūzų armija su šūkiu:

—Lai gyvuoja liaudis!
Ir puolė durtuvais. Užsienio užpuoli

kai pradėjo bėgti.
—Ir kas atsitiko? — statė klausimą 

karalius Fredrik’as, mušdamas arklį ir 
pralenkdamas štabo narius.

—Šiandieną prasidėjo nauja gadynė 
pasaulinėj istorijoj, ir jūs galėsite pasi
girti, kad dalyvavote jos pradžioj, — at
sakė generolas Gete, nukabusiais žan
dais.

Generolo buvo tiesa. Ties Valmy ne- 
panešė didelių nuostolių nei užsienio už
puolikai, nei francūzai, nes vyriausios 
spėkos nesusikirto šaltais ginklais. Per- 
simušė tik mažesnės armijos dalys.

Prie Valmy francūzai neteko 700 žmo
nių, o austrai ir prūsai keliais šimtais 
daugiau.

Griovė kanuolės. Bet kanuolių ugnyje 
Francijos revoliucinė armija užsiarta- 
vojo, įgavo drąsos, pasirįžimo, suprati
mo, kad ji gali ne tik pasekmingai gin
tis, bet ir mušti karališkas armijas. Vo
kietijos ir Austrijos ne vien kareiviai, 
bet (ir vadai buvo demoralizuoti. Valmy 
turėję-didelės reikšmės Franci jai.

"'^(Bus daugiau)

Philadelphijos lietuvių sve
tingumas visuomet didelis ir 
vis dar didėja. Kiek čia įvyks
ta visokių parengimų, pokilių, 
kas juos ir besurokuos. Štai 
tik užbaigė didžiosios draugi
jos pavasarinius piknikus, 
kaip rengiama didelė ekskur
sija į Wildwood, N. J., ant 
23 d. liepos. Tai, žinoma, į 
maudynes. Bet čia važiuos 
specialis lietuvių traukinys ir 
už išparduotus tikietus gau
namas nuošimtis bus' drau
gijoms pelnas. O šiam vajui 
darbuojasi daugelis draugijų.

Metinis “Laisvės” piknikas 
jau artinasi, tai bus nedėlioj 
prieš Labor Day, rugsėjo 3. 
Prie to ir jau rengiamasi, 
planuojama, galvojama, kaip 

i suteikti publikai tinkamesnis 
patarnavimas ir paskleisti kuo 
daugiausia įžangos tikietų. 
šio parengimo komisarai, dd. 
Šmitas ir Bender, planuoja 
duoti “trivogą,” net į kaimy
nines kolonijas, dėl pagelbos, 

reikės išduoti 
tai tikimasi 

O patarnavi-
tai sunki proble- 
nepeikiu, jei 
pagelbos iš

Prašome įsitėmyti, kad Vla
das Bitis dabar yra naujoje 
Vietoje. Puikiai įruošta kriau- 
čiškam bizniui vieta randasi 
po antrašu 564 Bay way, 
zabeth’e.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 14 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 -of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2817 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB C. FRITZ
2817 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7825 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un« 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 759 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER GOLDSTEIN
Parkside Tavern ,

759 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

Eli

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5101 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2952 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEON SPITZER
2952 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4461 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Jei norite įsigyti naują 
užsakymo padarytą siūtą; 
reikia pataisyti, išvalyti, 
dažyti ir nuprosyti vyriškus

taiir moteriškus drabužius, 
kreipkitės pas Vladą Bitį.

ant 
jei 

nu-

V a r š a v a. — Atvyko į 
Danzigą ir jaunų lenkų bū
reliai. Pranešama, kad jie 
sudarysią savo “liuosnorių” 
kariuomenę prieš nazių or
ganizuojamą Danzige armi
ja.

BEER, WINES & LIQUUORS 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 777 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
60 Sumner 
County of 
premises.

60 Sumner

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

HARRY CUTLER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 689 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control ' Law at 
119 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEO GORELICK
119 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises.

ANDREW W. PFEUFER
678 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 1350 Myrtle Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
shmed on the premises.

DOMINIC VACCARO
1350 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

IIANS R. HASE
341 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y<

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8789 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2605 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS LIPSCHITZ
2605 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4435 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-15—3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON 
4613-15—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8702 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN KILSTEIN
80 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

nės nejuokas, 
$175 dovanų, 
daug svečių.
m as stalai, 

Aš jųma.
riks greitos

su
ki

o Lietuvių Diena į
Gamtos Draugų Kem-
F. C.)—daugeliui nau-

Na, 
kiečių 
pę (N 
jas dalykas. Bet jis labai įdo
mus ir svarbus. Ten bus la
bai turininga muzikalė pro
grama ir daug kitokių įdomy
bių. Tai bus subatoje ir ne
dėlioję, liepos 8 ir 9 d.

Tai kas gi ta vokiečių <kpm- 
pė ir kur ji randasi?

Tai labai puįkiai parinkta 
gamtinė vieta, aukštuose kal
nuose, tarp gražiausių miškų. 
Tai sveikatos, poilsio kuror
tas. Retai kur rastum taip 
puikią 
kiečių 
ja po 
ture.”

vietą. Ją įsteigė vo- 
darbininkų organizaci- 

vardu “Friends of Na-

Ten darbininkai, su šehny- 
su vaikučiais praleidžianorms, 

vasaros karščių laiką. Pragy
venimas nebrangus, patogu
mai moderniškai prirengti. 
Yra gera maudyklė, valgykla, 
salė, nakvojimo patalpa, žai
dimų vietos ir tt., ir tt.

Nuvažiuoti ir nesunku, tik 
47 mylios nuo Philadelphijos. 
Pradedam važiavimą nuo 
Ridge Ave., kur kelio numeris 
bus 422, per Norristown, per 
Collegeville iki Limerick, sukt 
po dešinei iki Boyertown, iš 
ten įkliūvi į kelią No. 100, 
iki Bechtelsville ir Barto, pa
sukt į kairę. Tai jau iš čia 
yra rodyklės su užrašais ant 
visų pasisukimų. Patartina 
važiuoti pro Landis Store, nes 
kitas kelias išgriautas ir tai
somas.

mašinų, malonė-
su B. Wolf, 152

St., telefonas

Neturinti ] 
kit susisiekti 
W. Spencer 
Hancock 6716, arba su Albert 
Merkis, 5123 Funston St., Phi
ladelphia.

Taigi turinti laiko nepatin
gėkit atvažiuoti ar subatoj iš 
vakaro ar nedėlioj. Kurie lie
tuviai yra buvę minėtoj vie
toj, kiekvienas įvertina
dingumą ir lankosi pagal iš
galę.

Nepamirškit, kad lietuviai 
daug ką suranda ir jų visur 
randasi.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1085 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2576-80 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER E. UMLA 
2576-80 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 678 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE
EB 761 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2821 Brighton and 8th St., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

SAM WEITZ
(National Kosher Delicatessen 

2821 Brighton and 8th St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4677 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2905 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING TAGER 
(Quality Food Grocers)

2905 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4750 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
996 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County oft Kings, to be • consumed off the 
premises.

HENRY CARL KARKHECK 
d-b-a The Newkirk Delicatessen

996 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metal Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

FOTOGRAFAS
pavienių
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
lūs i r 
nau jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tei.: Glcnmore 5-6191

a a

nau- |

Gamtos Draugas

Angly Politikas Ragina 
Tuoj Susitart su SSRS

London. — Buvęs Angli
jos karo laivyno ministeris 
Winston Churchill ragino 
savo valdžią,, kad jinai ir 
Franci j a kuo greičiausiai 
padarytų bendro apsigyni
mo sutartį su Sovietais

0-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave
Tel.: STagg 2-8842

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4842 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3324 Tilden Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID Z1NDMAN
3324 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 896 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2701 Tilden Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM C. BRAND AU
2701 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

’ BEN WEINSTOCK
1009 Foster Aye., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
DB 8 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beveragq Control Law at 
4402 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL WEINER
4402 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5309 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2809 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELI KLEINBERG
2809 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4958 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2732 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bt consumed off the 
premises.

HARRY FRIEDFELD
2732 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5366 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
992 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHANNES A. WISCHMANN 
Block Island food Stores

992 Coney Island Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5004 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2501—E. 19th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

2501—E.
ARCHIE ALWEISS

19th St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE
GB 8843 ___________
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law’ at 
67 Webster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GENN ARO-PALOM BA
67 Webster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5275 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2307 Voorhies Ave.. Borough of Brooklyn, 
Comity of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK T. SKELLY
2307 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4681 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1644 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN DURKIN
1644 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hei-eby given that License No. 
GB 5099 has been issued to the undei-signed 
to sell b&r at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2219 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN DETTER
2219 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4315 has been issued to the undersigned 
to sell beer .at retail under Section 75 of 
the Alcotholic Beverage Control Law at 
1321 Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE BURRAFATO 
1321 Avenue Z, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

212 Foster

Kings, to be consumed off the

JOHN PAGANELLI
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE^ is hereby given that License No. 
GB 4299 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Foster Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

216 Foster

Kings, to

SAMUEL 
Ave.,

be consumed off the

SUSSMAN
Brooklyn, N ,Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4357 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 ' of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3401 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM TOFSKY
3401 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 257 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at. 92 Metropolitan Ave., Borough 

I of Brooklyn. County of Kings.
I CHESTER BRODNICKT

92 Metropolitan Ave., Brooklyh, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
78—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCIS HOBBS 
D-b-a Manhattan Quality Store

78—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4256 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
51 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERMINO SCUTARI
51 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4303 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the AldOholic Beverage Control Law at 
182—7 th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 8867 ....___
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
801 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed eff the 
premises.

NATHAN DERECH1NSKY
801 Halsey St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8849 has be>n issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control _Law ‘at 
169 Norman Avenue, " ‘ ,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Borough of Brooklyn,

GEORGE
169 Norman Ave.,

SONDEJ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is he 
EB 1017 Ihas I 
to sell tyeer at 
the Alcoholic 
3501 Avenue 
County of Kin 
premises.

3501 Avenue S.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1186 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2601 Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAULINE ROSS 
(Ross Delicatessen Lunch)

2601 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 949 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
508 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABE FOBMAN 
D-b-a Abe Forman’s Wholesale Provisions 

508 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
312 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM LEROWSKY
312 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 756 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
3176 Coney 
County of 
premises.

K. and 
3175 Coney

___ _ Law at
Island Ave.. Borough of B’klyn.
Kings, to be consumed on the
J. DINER and REST. INC.
Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2788 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM J. MAHER 
Maher’s Bar and Grill

282 Smith St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2776 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of
the Alcoholic Beverage Control Law at 
422 Brighton Beach Av©.. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOPHIE BECKER
422 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the 
ALTSCHULER

Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic 
449 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

HARRY 
449 Broadway,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 41024 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
284 Scholes St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

284

CHARLES VIGUNAS 
Bar and Grill

Scholes St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 719 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
878 Hegeman Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL MILLER
873 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1132 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Broadway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
prom i sc ft.

NATHAN and ADOLPH COHEN 
d-b-a C. and C. Delicatessen

413 Broadway. Brooklyn, N

tha

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1000 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1137 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County. of Kings, to be consumed on the 
premises.

LINCOLN KOSHER DEL. INC.
‘1137 Washington Ave., Brooklyn, N« Y.
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šeštas puslapis LAISVE Pirmadienis, Liepos 3, 1939

Iš Pennsylvanijos
Po šešių menesių gaspado- 

riavimo republikonų partijos 
su gubernatorium James prie
šaky, šios valstijos gyventojai 
didžiumoj, ypač darbininkija, 
jau patyrė, kaip skaudžiai ta
po republikonų prigauti laike 
rinkimų lapkričio mėnesio 
1938 m.

Iki sausio 1 d. 1939 m. de
mokratų partija buvo val
džioj. Demokratų administra
cija, tiesa, kalnų nenuvertė ir 
ekonominį žmonių gyvenimą, 
tų žmonių, kurie priversti gy
venimą daryti iš penkių pirš
tų, nepalengvino ir “negalėjo” 
palengvinti, nes mes žinome, 
kad visa šalis krizyj, tad ir ši 
valstija ne išimtis. Tačiau fak
tas yra, kad demokratų admi
nistracija davė ir gero. Orga
nizacijom, unijom organizuo
tis, laisvai veikti, buvo gali
ma; nepiliečiai ateiviai nebu
vo diskriminuojami, žodžiu, 
buvo duota pakankamai civi
lių laisvių, kokių iš kapitalis
tinės sistemos mažai kada ga
lima tikėtis.

Deja, didžiuma gyventojų 
to neįvertino. Pereiti rinkimai 
tą parodė. Rinkimus laimėjo 
republikonai ir dabar palaips
niai naikina visą tą, ką gero 
buvo padarę demokratai. Dar 
daugiau, jie prigamino seime- 
lyj (Harrisburge) ištisą virti
nę reakcinių bilių ir vieną po 
kitam- priima, o gubernatorius 

. James juos užgiria, padėda
mas savo parašą.

Prieš rinkimus, kaip visuo
met, tų prižadų, tos propa
gandos buvo pilni kampai, 
užkampiai. Reikia pripažinti, 
kad prieš pereitus rinkimus ir 
laike rinkimų republikonai 
buvo daug yeiklesni už demo
kratus. Aq^^gjjieros, republi- 
kųną net kai
resnė už ‘denretertų platfor
mą. Republikonų partijos pri- 
įadai—dbalsiai buvo kairesni- 
ir skambesni. Jie su savo pro
paganda sužavėjo net dalį 
kairesnių darbininkų. Bet nu- 
sveriamą daugumą balsų re
publikonai sužvejojo farmerių 
tarpe. Jiem buvo daug žadė
ta po rinkimų, jei laimės. Gi 
demokratai ūkininkų klausi
me savo platformoj veik nieko 
neminėjo, buvo apsileidę. . .

Toliau mes nesigilinsime į 
tuos detalius, į tas manipulia
cijas rinkimų laike, bet pažiū
rėsime, ką republikonai žadė
jo ir ką jau padarė laike še
šių mėnesių savo viešpatavi
mo.

Žadėjo:
1. Bedarbių pašelpa.—“Mes 

prižadame ganėtiną pašelpa 
bedarbiams.”

2. Darbas. —“Teisė organi
zuotis ir vesti derybas kolek
tyviai yra naturalė teisė.”

3. Mokslas. —“Mes priža

dame nuolatinį darbą kompe- 
tentiškiem mokytojam ir bus 
laisvi nuo politinio persekio
jimo.”

4. C i vii ės laisvės. —“Mes 
ginsime spaudos, žodžio lais
vę ir asmens civiles ir religi
nes laisves.”

Šie yra keturi, iš daugel pa
žadų, svarbieji punktai, pa
imti iš republikonų rinkimi
nės platformos. Ar jie vykdo 
gyveniman tą, ką žadėjo ? 
Kaip tik priešingai.

Šešių Menesių Darbas:
1. Bedarbių pašelpa. — a) 

Van Allsburg bilius priimtas 
(laukia gubernatoriaus pasi
rašymo). Pašelpa grąžinama 
republikonų kontroliuojamom 
pavietų (counties) tarybom. 
Padaro pašeipgavius visuome
nės išjuokimui, sulaiko pašel- 
pą ateiviams, b) Pierson bi
lius — įveda prievartos darbo 
sistemą.

2. Darbas. — Priėmė Peale 
bilių, kuris sukoneveikia 
“State Labor Relations Act.” 
Atidaro duris grįžimui ‘sweat’ 
šapoms. Atima teisę organi
zuotis.

3. Mokslas. — Pataisė Mo
kytojų Tenure Aktą. Mokyto
jai cenzūruojami ir politiniai 
persekiojami.

4. Civiles laisvės. — Priė
mė Geltzo bilių prieš ateivius, 
įveda pasportų sistemą atei
viams, kas tuo pačiu kartu su
daro pavojų unijų laisvam vei
kimui. i ' J

Tai štai matome paveikslą 
žodžių ir darbų. Republikonai 
bando įvesdinti caristinę siste- 

' mą visais klausimais. Jau įvy
ko keli maršavimai į Harris- 
burgą (Pennsylvanijos sosti
nę) prieš tuos paminėtus ir 
kitus bilius. Kol kas tik moky
tojams pasisekė sulaikyti pa- 
Simojimą ant jųjų laisvės. O 
kiti Diliai jau gubernatoriaus 
pasirašyti, nekurie laukia jo 
parašo.

Reikalinga atkreipti dau
giau dėmesio į Geltzo bilių, 
kuris jau gubernatoriaus pasi
rašytas ir įeis galion sausio 1 
d. 1940 m. šis bilius turi dvi
gubą reikšmę. Viena, jis at
kreiptas vyriausia prieš atei
vius. Ateiviai nepiliečiai turės 
registruotis ir užsimokėti 5 
dol. Tą registracijos kortelę, 
kuri taipgi kainuos 1 dol., rei
kės nešiotis su savim nuolatos. 
Peržengus tą įstatymą bausmė 
10 dol. arba 10 dienų kalėji
mo. Išimtys nuo registracijos 
padaroma tik tiem, kurie turi 
vaikus bei tėvus tarnavusius 
kare; kurie išgyvenę Pennsyl- 
vanijoj 30 metų ir kriminaliai 
neprasižengę ir tiem, kurie 
padavė aplikaciją ant piliety
bės popierų.

Antra, šis bilius bus kaipo 
ardytojas streikų ir pikietų,

atkreiptas prieš unijas. Pilie
čiai ir ateiviai lyginai bus per
sekiojami. Juk ant kaktos ne
parašyta, kas pilietis ir kas ne. 
Policija ir bosų pakalikai tu
rės teisę suimti, kamantinėti ir 
reikalauti įrodymų pilietybės 
arba registracijos kortelės — 
pasporto. Faktinai, piliečiai iš
vengimui tąsymo po policijos 
stotis privalės nešiotis piliety
bės dokumentus. Kaip prie ca
ro.

Valstijos seimelyj šiuo klau
simu buvo nemažai ginčų, bet 
republikonai laimėjo. Nebuvo 
ganėtino spaudimo iš unijų ir 
kitų organizacijų prieš bilių. 
Ateiviai irgi per pirštus per
leido tą sau pavojingą /įstaty
mą, nesimatė to reikiamo susi
rūpinimo !

Kad galima pastoti kelią 
reakcionieriam, tą parodė mo
kytojai. Suvažiavo jų į Harris- 
burgą net trys tūkstančiai ir 
laimėjo. Tas galima padaryti 
ir su kitais biliais, kurie palie
čia mus, didžiumą gyventojų: 
darbininkus, farmerius, profe
sionalus, unijistus.

Reikia jau dabar apsižiūrė
ti. Republikonai savo pažadais 
didžiumą žmonių prigavo. 
Darbais jau per tokį trumpą 
laiką spėjo įrodyti, kas jie 
per vieni. Hooverį irgi gerai 
atsimename. . 1940 metais jie 
vėl bandys kitokiais skymais 
mus prigauti. Bandys savo 
kandidatą pravesti į šalies 
prezidentus. Jei jie atskiroj 
valstijoj drįsta įvesti carizmą, 
kas atsitiktų, jei turėtų savo 
prezidentą Washingtone?! 
Aišku, atsidurtume tokioj pa
dėtyj, kaip kad Vokietijos 
žmonės randasi po Hitleriu. 
Manau, kad Amerikos gyven
tojai tos klaidos nepadarys. . .

i V. J. Senkevičius.

Eltos Žinios iš Lietuvos
Šventoji. — Sudaryta sutar

tis su latvųi aksine “Vairogo” 
bendrove šventosios uostui gi
linti. Šiomis dienomis atplau
kė viena žemsemė ir du vilk- 
tuvai, gilinimo darbams pra
dėti. Šventosios uostas pagili
namas iki 4 metrų gilumo. 
Bus reikalinga iš uosto angos 
išmesti apie 100,000 kūbiškų 
metrų žemės ir smėlio, kurie 
bus laivais išvežami ir išver
čiami toliau į jūrą.

—o—
Kaunas. — Dėl sauso pa? 

vasario smarkiai nuseko van
duo Nemune ir pradeda pasi
rodyti nemaža salų ir salelių. 
Taip pat gerokai vanduo nu
seko Neryje, Nevėžyje, Šešu
pėje ir kt. upėse. 

—o—
Birštonas. — Šiemet papi

gintuoju sezonu Birštone pa
sinaudojo žymiai didesnis lan
kytojų skaičius, negu kitais 
metais. Jau iš ankstyvo pava
sario į šią vasarvietę pradėjo 
važiuoti ligonių ' kasų nariai, 
ūkininkai ir šiaip mažiau pa
siturį ligonys. Birželio pirmo
je pusėje įvairių gydomųjų 
vonių buvo duodama po 250- 
260. žymiai daugiau gydymui 
naudojamasi purvo voniomis 
ir kompresais. Šiemet Biršto-
ną aplankė jau apie 2,000 
ekskursantų. Parko centre 
pastatytas mineralinių vande
nų pavilijonas.

—o—
Kaunas. — žydų spauda 

pradėjo raginti savo tautiečius

vengti vasarvietėse, paplūdy- 
miuose, gatvėse, kavinėse ir 
kt. viešose vietose naudotis ru
sų kalba. Primenama, kad 
būtų gerai visai nekalbėti ru
siškai, bet kas be to negali 
apsieiti, tenekalba viešai.

—o—
Kaunas. — Birželio 15 d. 

Vilniaus ir Baranovičių radi- 
jofonai pirmą kartą perdavė 

I iš Vilniaus lietuvišką koncer
tą, vilnietės lietuvaitės Elviros 
Palevičiūtės fortepijono reči
talį (?—“L.” Red.) iš lietuviš
kų kompozitorių kūrinių.

—o—
Kaunas. — Į Klaipėdą jau 

pradeda plaukioti Lietuvos 
garlaiviai ir baidokai Nemu
nu, kurie iš Klaipėdos uosto 
gabena į Kauną anglių trans
portus ir kitokias sunkesnes 
prekes. Taip pat iš Klaipėdos 
į Kauną dažniau pradeda 'at
plaukti klaipėdiškių baidokai.

—o—*
Kaunas. — Savanorių sąjun

gos naujoji valdyba VI-15 iš
rinko savo prezidiumą. Pirmi
ninku išrinktas ats. pik. Ma- 
čuika, I vice-pirm.—ats. pik. 
Itn. P. Gužas, II vice-pirm.— 
J. Viliušis, sekretorium — J. 
Kalnėnas, iždininku — Matu
levičius.

—o—
Kaunas. — Birželio 15 d. 

Pranas Lubinas išvyko į Vil
nių, kur apie dvi savaites trei- 
niruos lietuvių sporto kliubo 
krepšininkus.

Klaipėda.— Klaipėdos kraš-1 kontrabanda. Klaipėdos kraš
te pastaruoju laiku labai pa- te jau suimti keli ūkininkai,
plito girtuokliavimas. Vynai, 
likeriai ir panašūs gėrimai 
yra vienintelis atpigęs krašte 
daiktas. Dėl to geria darbi
ninkai, ūkininkai ir kiti. Ko
vai su nepaprastu girtuoklia
vimu Klaipėdos krašto polici
jos komisaras paskelbė, kad 

j girti bus be jokios atodairos 
uždaromi kalėjimuose nema
žiau kaip 12 vai., be to, bus 
nubausti ir jų pavardės skel
biamos laikraščiuose. Nors 
bausmės jau taikomos, bet 
girtuokliavimas dar nemažė
ja. — Klaipėdoje jau prasi
dėjo visų vyrų gimusių 1906- 
1920 m. registracija. Visi šie 
vyrai būsią netrukus paimti 
į Vokietijos kariuomenę. Apie 
200 Klaipėdos smogikų iš
siųsti į nacionalsocialistų ide
ologinių kursų stovyklą už 
Karaliaučiaus, kur jie bus mo
komi specialių vadovams da
lykų. — Visame Klaipėdos 
krašte nepaprastai padidėjo 
eismo nelaimių skaičius. — 
Kaimų ir vietovardžių vokieti
nimas tęsiamas toliau. Ramu
čiai pavadinti Tennetal, Grab- 
upiai — Heidewald. — Klai
pėdiškiai labai nusiskundžia, 
kad kraštą yra užplūdę iš 
Reicho atvykę įvairūs agentai, 
tarpininkai ir keliaujantieji 
pirkliai, kurie gyventojus su
vilioja visokiomis loterijomis, 
gyvybės draudimu ir tt., paim
dami prekėms ir užsakymams 
rankpinigius ir, dažniausiai, 
užsakymų nepristatydami. — 
Lietuvos ir Klaipėdos krašto 
pasienyje smarkiai išsivystė

kurie kontrabandos keliu ga
bendavosi iš Didž. Lietuvos 
sviestą, kiaušinius ir kt. pro
duktus, kuriuos paskiau už 
gerą kainą parduodavo vokie
čių valdiškiems supirkinėto
jams.

Republikonai Ragina Kapot 
Algas N. Y. Mokytojams 
Albany, N. Y.—Specialė- 

je sesijoje New Yorko vals
tijos seimelio republikonas 
A. L. Moffat, pirmininkas 
lėšų komisijos, įnešė, kad 
mokytojams viešųjų pradi
nių ir vidurinių mokyklų 
turį būt apkapotos algos 
pusantro iki 5 procentų. Jis 
taipgi reikalauja nekelt mo
kytojam algų, kiek jiem 
priklauso pagal užsitarna- 
vima.

Republikonai, turintieji 
daugumą savo atstovų N. 
Y. valstijos seimelyje, buvo 
nubalsavę reguliarėje sesi
joje nuskelt ir 10 milionų 
dolerių nuo reikalingų lėšų 
mokykloms.

Maskva. — Naujasis So- f 
vietų generalis prokuroras 
M. I. Pankratjevas aštriai 
nupeikė seklius, kurie areš
tuoja žmogų be užtenkamų 
įrodymų, kad jis kaltas. Jis 
patvarkė, kad sekliai ir po
licininkai turės atsakyt už 
kiekvieną neteisingą areštą.

Pasaulinė Paroda Jūsų Namuose
Lenkija Kreipėsi j Franciją 

Prieš Nazių Pavojų
Paryžius. — Lenkijos am

basadorius Julius Lukaše- 
vičius turėjo ilgą pasikal
bėjimą su Franci jos užsie
niniu ministeriu G. Bonne- 
tu. Lukaševičius nurodė 
didelį pavojų Lenkijai iš di
džios nazių karinės mobili
zacijos.

Bonnet užtikrino, kad 
Francija ir Anglija išpildys 
savo prižadą—ginti Lenkiją 
nuo Vokietijos.

Japonai Blokaduos Anglus 
Dar Dviejuose Uostuose

Tokio, birž. 27. — Japoni
jos valdžia nusprendė blo- 
kaduot taipgi Anglijos ir 
Francijos koncesijas Foo
chow ir Wenchow, prieplau
kų miestuose, Chinijoj.

Dalis Vokietijos tremtinių-—žydų tautybes,—išlipę Antverpo prieplaukoj, Bel
gijoj; juos buvo nugabenęs laivas j Kubą, bet ten negavo prieglaudos. Tuo

met priglaudė juos trys šalys: Anglija, Francija ir Holląndija.

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

□

*Paveikslų Albumų
Tai 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 
Pasauline Paroda namuose tiems, kurie neturės progos Parodos atlankyti.

Albumas Bus Gatavas Viduryje Liepos Menesio

B

H

4

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. Brooklyn, N. Y.

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

Knyga yra gražiais trijų spalvų viršais, paruošta namų knygynui. Gilus šaltinis infor
macijų apie stebuklingai naujus išradimus bei įrengimus Pasaulinėje Parodoje.
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Wilkes-Barre, Pa.
“Laisvės” medi
jau netoliausia,

liepos 16
vienas i 

iškilmę rengiasi
didžiausiu.c

visa i

Dienraščio 
nis 
bus 
bus 
šią
eioji apylinkė

Šiame piknike bus visokiau
sių įvairumų ir už visus atsižv- 
mejimus bus duodamos dova
nos, kaip vyrams, taip ir mo
terims, merginoms. Piknikas 
prasidės 1 1 vai. ryte ir trauk
sis ligi vėlumos vakare.

Atvažiavusiems su automo
biliais arba busais daug yra 
vietos juos palikti ir niekas 
nekainuos, čia galės ir jau
nimas smagiai laiką praleisti, 
vieni šokdami prie geros mu
zikos, kiti arkliukais važinė- 
damiesi ir tt., nes čia tas vis
kas parke randasi.

Vieta visiems žinoma, tai

natoriaus James pasirašytas) 
klausimu registravimo ateivių 
t kiti reikalai.

Pasirodė, kad dar daug na
rių nėra pasimokėję duoklių 
už 1939 metus. Tie nariai ra
ginami kuogreičiausiai pasi- 
mokėti, kad mūsų organizaci
ja galėtų 
nuoti.

Sekami 
sirinkimai 
Nariai
dalyvauti.

Binghamton, N. Y

tinkamai funkeio-

LDS ir ALDLD su- 
įvyks liepos 9 d. 

raginami skaitlingai

man. Vieta labai lengvai pri
važiuojama iš visų pusių, arti 
nuo Wilkes-Barre, o nuo Pitts- 
tono tai visai arti. Atvažia
vusiems svečiams iš toliau, 
kad ir pirmą sykį, yra lengva 
rasti.

Todėl mes rengėjai laukia
me daug svečių -iš plačios apy
linkės į šią dienraščio “Lais
vės” iškilmę. O mes būsime 
prisirengę jus pasitikti su vi
sokiais reikmenimis, kokiu 
piknike reikalaujama, ir geru 
patarnavimu.

Visi “Laisvės” skaitytojai ir 
progresą mylinti darbininkai, 
mūsų visų pareiga darbuotis, 
kad turėtum mūsų tarpe šiam 
piknike visus progresą mylin
čius lietuvius ir lietuvaites.

Dabar transportacija nėra 
taip brangi, tai bus galima ir 
iš toliau atvažiuoti busais ar
ba sunkvežimiais. Tai bus 
linksma kelionė vasaros laiku. 
Lauksime iš plačios apylinkės 
atvažiuojančių . Rengėjai.

Paryžius. — Serga reu
matizmu Simpsonienė, ame
rikietė pati kunigaikščio 
Windsoro, buvusio Anglijos 
karaliaus.

Lozoraitis Išvyko į Romą
Kaunas, birželio 23 d. — 

Buvęs užsienių reikalų mi- 
nisteris Stasys Lozoraitis 
šiomis dienomis išvyko į 
naują paskyrimo vietą Ro
mą kaip Lietuvos pasiunti
nys.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams ĮstaigaLigoniai Mūsų Mieste

Susirgo drg. Helen Maldai- 
kiūtė. Darė jai operaciją ant 
apendiko. Guli ligoninėj.

Drauge Katrė Yozapaitienė 
serga savo namuose.

Serga nuo pirmiau drg. N. 
Simonaitienė, drg. C. žolynie- 
nė, drg. K. Aleksandravičia 
irgi dar tebeserga.

Veliju greito pasveikimo vi
siems. J. K. Navalinskienė.

Estate o f

BARRY P. SHALINS

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandosLietuviška Užeiga 

BAR ir GRILL 

Mfne

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

-----O-----

Jaunavedžiam
4 d. buvo sureng- 

surprise pare” jaunave- 
C h aries Stankui ir jo 
žmonai ant d. Prane- 

farmos, už Ilcllcr- 
’a. “Barę” rengė ne-

Pare”

Cleveland, Ohio
(Liquor#

ta 
džiam 
jaunai 
vičiaus 
town,
mažas skaitlius Eastono “lais
vamanių” tikslu pagerbti jau-

I navedžius, kurie, nežiūrint 
didelio pasipriešinimo iš‘jau
nosios tėvų ir giminių pus.es, 
apsivedė laisvai, civiliai. Svc-! 
čių dalyvavo suvirs 60, pro
grama susidėjo iš gardžių pie
tų ir linkėjimų jaunavedžiam 
ilgų ir laimingų metų šeimy
niškos laimės.

—o—
Mirė Seniausia Gyventoja
Birželio 10 d. su didelėmis 

religinėmis apeigomis tapo pa
laidota Magdalena Linčienė, 
plačiai po apylinkę žinomo 
farmerio Martino Linčio žmo
na. Linčienė buvo 75 metu € 
amžiaus ir šioj apylinkėj gy
veno apie 50 metų. Abudu 
Liūčiai pasiturinti, be šeimy
nos, tad palaidota labai iškil
mingai. *

Apeigose oficiavo net 6 ku
nigai. Ji buvo 
savo duosnumu bažnyčiai ir 
tapo palaidota ant Marijos 
Magdalietės kapinių, kurių 
Šv. Mykolo bažnyčiai ji buvo 
fundatorka.

Yra rengiamas Lietuvių Ko
munistų Kuopos piknikas, ne- 
dėlioj, liepos 30 d., iMačiutos 
Darže, naujoj svetainėj, netoli 
nuo Green Road, Euclid,. O.

Draugai ir draugės, frontai 
ir simpatikai ir abelnai Cleve-j 
lando lietuviai ir lietuvaitės, ir 
taipgi visų apielinkių visa lie- 
tuvių liaudis, kas tik galėda
mi atsilankykite konoskaitlin- 
giausiai j šį puikų ir linksmą 
pikniką. Bus visokių žaislų, 
valgių ir visokių gėrimų bus 
taipgi įvalias.

O svarbiausia ir prakilniau
sia pikniko programe tas, kad 
kalbės advokatė Yctta Land, 
kandidatė, j Cleveland© miesto 
majorą. Ji yra labai gera, 
patyrus kalbėtoja. Ji daug 
darbuojasi tarptautiniame ap
sigynime. Ji yra nominuota 
6-to Distrikto Komunistų Par
tijos, Cleveland, Ohio.

Draugai, kurie renkate pi
liečių parašus šios pažangios

pasižymėjus moters peticijoms, kad ji galė-

Birželio Mėnesį
Birželio 18 d. ALDLD 13 

kp. bendrai su ukrainiečių I. 
W. O. kuopa buvo surengus 
gražų pikniką Thorpe’s Grove, 
Stewardsville, N. J. Diena 
pasitaikė ūkanuota ir gana 
šalta, rengėjai buvo nusigan
dę, kad piknikas bus nepa- 
sekmingas. Tačiaus publikos, 
kaip lietuviškos, taip ukrainų. 
dalyvavo gaila skaitlingai ir 
visi gražiai ir draugiškame 
ūpe praleido dieną.

Thorpe’s Grove yra labai 
graži vieta piknikam laikyti, 
yra visi parankamai ir didelė 
svetainė šokiams. Nežiūrint 
didelių išlaidų, rengėjams dar 
liks ir gražaus pelno.

Nuoširdus ačiū visiems, ku
rie atvyko ir prisidėjo 
pikniko pasekmingumo.

—o—
LDS ir ALDLD Kuopų 

Susirinkimai
Abiejų kuopų susirinkimai 

buvo laikomi 11 d. birželio, 
Young Men’s Hebrew Associ
ation svetainėje. Narių daly
vavo neperdaugiausiai ir tas 
peiktina, nes nors vieną kartą 
mėnesyj reiktų susirasti laiką 
apsvarstymui savo organizaci
jų reikalų. Į LDS 51 kp. gau
ta 1 nauja narė. Tai darbas 
kuopos org. d. Kauliaus, ku
ris nuoširdžiai veikia LDS 
naudai ir jau prirašė 3 naujus 
narius.

Susirinkimui užsibaigus, d. 
Senkevičius skaitė įdomią ir 
pamokinančią daktaro Marge
lio parašytą paskaitą “Nutu
kimo Reikšmė.” Paskaita 
klausovarn patiko. Buvo ir 
gardaus juoko. Sekančiame 
susirinkime bus skaitoma la- 
bai naudinga paskaita apie

—o—
Piliečių Kliubo Parengimėlis 

šeštadienį, 24 d. birželio, 
Lietuvių Piliečių Kliubas bu
vo surengęs “parę” pagerbi
mui darbininkų, kurie dirbo 
prie kliubo namo statybos, 
taipgi dėl kliubo draugų ir rė-- 
mėjų. Duota gardžiai 
čiai užkąsti ir alaus 
Turėta programėlė iš 
kalbų kliubo valdybos
giausiai pasižymėjusių darbe 
kliubo naudai. Paskui links
mintasi iki vėlybos nakties 
(ar ryto). , Eugenija.

ir aps- 
įsigerti. 
trumpų 
ir dau-

Minersville, Pa.

prie

svečių 
vieta, 

imant, 
pilnai

Lietuvių Literatūros Draugi
jos susirinkimas taipgi pasižy
mėjo naudingais tarimais ir 
diskusijomis. Plačiau disku- 
suota Gelz bilius (jau guber-

Gaminam valgius ir 
t u r im c Amerikos 
Išdlrbimo ir Impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberini

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai' 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 

Graborius (Undertaker) 
Laidotuvių Direktorius 

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; paršam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Namij Rakandu Krautuve

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
| JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

TRU-EMBER FUEL CO., INC.

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefoną* ĘVer green 7-1661

n»“W a jsogw IR VEDYBOM

$1.00 
... 6.50 
2.00

ir

Birželio 25 d. Komunistų 
Partijos sekcijos piknikas pa
vyko labai gerai. Diena bu
vo labai patogi dėl pikniko, 
publikos atsilankė skaitlingai, 
ir svečių dalyvavo žymiai. O 
kas smagiausia, tai kad pu
blika buvo labai gyva
draugiška. Tai kaip šiame be
darbės laike, labai geras žen
klas. Reiškia, kad darbinin
kai savo klasinę užduotjį vis 
ryškiau įvertina.

Kalbėtoja buvo Elizabeth 
G. Flynn. Labai gerą prakal
bą pasakė. Visi jos kalba pa
tenkinti, kaip moterys, taip ir 
vyrai. Nuo šio parengimo at
liko sekcijai keli desėtkai do
lerių pelno.

Du piknikai praėjo pasek
mingai ir yra vilties, kad atei
nanti didžiuliai piknikai, kaip 
tai, 9 Apskr. AIjDLD ir “Lais- 

Jubilėjinis duos dar žy- 
Nes prae- 

teko išgirst
ir vietinių draugų, 
panoramos žvilgs- 
iš gamtinės pusės, 

patenkinti. Pirmiau

vės 
mesnes pasekmes, 

•jusiam piknike 
nuo 
kad 
niu 
visi
buvo Marlyno Parkas lig už
mirštas.

Na, tai dabar, rodos, ir 
laikas pradėt rengtis prie di
džiulių piknikų, kad jie bū
tų pasekmingi.

J. Ramanauskas.

Kiekvienas miestas ** 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

tų būti ant baloto ateinančiuo
se rudens rinkimuose, malonė
kite dabar jau iš anksto pa
rinkti parašų.

Linkėtina, kad šis piknikas 
būtų labai pasekmingas: ma
lonėkite visi lietuviai dalyvau
ti ir paremti.

Iš' anksUo nusipirkite įžangos 
tikietus su laimėjimu trijų ge
rų “praizų,” tik už 10 centų, 
o laimėjimų vertė yra $40.

Lindy’s orkestrą grajys sma
giausius šokius iki vėlumos 
nakties.

Vincas Karmuza.

PRANEŠIMAI E KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 149 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, liepos 6 d., 4634 Mil
nor St. Pradžia 8 v. v. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. (153-154)

MONTELLO, MASS.
Liet. Darb. Susivienijimo kp. su 

Stoughtono LDS kp. bendrai rengia 
pikniką, kuris įvyks 1, 2, 3 ir 4 dd. 
Liet. Taut. Namo Parke, šeštadienį, 
šokiai prasidės 8 vai. vakaro. Sek
madienį, piknikas prasidės 12 vai. 
dieną, pirmadienį, šokiai prasidės 8 
vai. vakaro, antradienį, piknikas pra
sidės 12 vai. dieną. Susivienijimo 
nariai būtinai turi dalyvauti savo 
piknike. Taigi kviečiame montellie- 
čius ir iš apylinkės svečius dalyvauti. 
—A. Sauka, A. Baronas, Kom.

(152-154)

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

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

Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, 
X-Spindullai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

Šios Savaites Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

Office Phone 
EVergreen 8-1090

nuo

EVergreen 7-6673

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantinial žiedai 

LaikrodėliaiA. WEITZNER 
VERTEIV1S

Divonai-Uždangai-Linoli jos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, gy

venamajam, ir valgomąjam kambariam.

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut RĮ speciali pasiūlymą 

301 Grand Street Telefonas: 
Brooklyn, N. Y.

Aplankykite mūsų 
Yeliginbl daiktų departmentą, specialia 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

« 12 t
....

/f
■
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Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish
Swimmi

Open Day and Night

bom, Russian
Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large!

Artesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Accomodations.

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

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

H

i

VALANDOS: 2—4 ir 6-3.
Nėra valandų sekmadieniais.

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

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

110 East 16th St, N. Y. 
Tarp 4th Avė. ir Irying Place

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

priežasties slogos—šalčio 

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

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

tarj>e Graham ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2178

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

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

VARPO KEPTUVĖi

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

Ir ATSARGUS IR^KŪBŪS~KRIAUČKr”DARBAA3 J 
NEBUS SUNKUS,KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ! 
it j* jflk Mfel "VARPO

K.e>i> tioe m

A 1

i?

į

4:

■; $

71. J

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

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori Ir kaina*.

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

jyidifeiiiiJi /
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LAISVĖAštuntas puslapis ,

NwYorko^i^feliriioi
PASEKMINGAI BAIGĖ 
VIDURINĘ MOKYKLA

Šaunus Komunistų 
Piknikas 4-ta

IŠVYKO LIETUVON 
PAVIEŠĖTI

Pratęsė 1,508 WPA 
Darby

Į
V-

Pirmadienis, Liepos 3, 1939

Kriaučiai Išrinko V 
Michelsoną IGNAS SUTKUS

Pereitą mėnesį pasekmingai 
baigė Grover Cleveland High 
School Lillian Liepaitė (Lie
pus) ; keturių metų 
baigė per tris metus.

Lilli ja yra duktė
Liepų, gerų “Laisvės” 
tų. Pats 
“Laisves 
narys.

mokslą
1 k

Brooklyno komunistai ir vi- 
Kom. Partijos rėmėjai beisi

šiaip smagių, gražių pramogų 
mylėtojai turės smagų pažmo- 
nį šį antradienį, liepos 4-tą,draugų

patrijo- | Belvedere Parke, 1740 Crop-
d. M. Liepa yra 
direktorių tarvbos €■ •

sey Avė., Brooklyne (prie pat 
Coney Islando ir netoli tos vie
tos, kur būdavo '“Laisvės” pik
nikai).

Apart kitu įdomių dalykų 
ir smagaus laiko praleidimo, 
kas nors sugrįš labai smagiu, 
nes prie 
duodama 
Plymouth 
ha $500 
čiami atsilankyt 
būt kandidatais prie tos pui
kios

Pereitą šeštadienį, laivu 
Gripsholm, išvyko Lietuvon 
Julia Lazauskienė su dukrele 
Lilija, žinomo scenos mėgėjo 
J. Lazausko žmona ir duktė. 
Laimingos kelionės ir geros 
kloties smagiai paviešėt, pasil
sėt ir vežina naujos energijos 
sugrįžt prie palikto darbo!

Julija yra Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubo pirmininkė ir 
atsakominga sutiktų pareigų 
atlikime, be jos turėsime sun
kiau padirbėt. • D—gė.

Paul Edwards, Federalių 
Meno projektų administrato
rius, pereitą penktadienį pa
skelbė, kad 1,500 išduotų at
leidimo iš darbų pranešimų 
(pink slips) atšaukiama. Bet 
tai tik trim mėnesiams, kaip 
tas numatyta kongresiniame 
biliuje, kuris užmušė teatrų 
projektą. Teatrai uždaryti 
pereitą penktadienį, bet sąry
šyje “su uždarymu projekto” 
darbai būsią tęsiami.

Pereitą penktadienį įvyku
siame Lietuvių Amalgameitų 
54-to Skyriaus susirinkime, 
specialiai šauktame perrinki
mui delegato ir dalies valdy
bos, vienbalsiai išrinktas de
legatu V. Michelsonas ir di
džiuma senosios valdybos. 
Apie susirinkimą, tikimės, pla
čiau parašys paties Skyriaus 
korespondentas.

Buckneris Kaltas

Lillian Liepaitė
Užklausta, ką ji mano da

ryti ateityj, Lillian pareiškė, 
kad ji mananti įstoti į New 
Yorko Universiteto Humanita
rinių Mokslų skyrių (School 
of Education).

Lillian Liepaitė yra gera 
Aido Choro narė, taipgi pa
sižymėjusi Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 200 (Jauni
mo) kuopoj.

Mūsų Maudynės
to-Vargiai rasime pasaulyj 

kią vieta/kur ant 50 mylių 
išilgai 1/ skersai gyventų tiek 
daug-£monių> kaip New Yor
ke ir jo apylinkėj. Į Long 
Island pusę 50 mylių atstoj 
nėra didelių miestų — čia yra 
Great Neck, Washington, 
Huntington, Babylon. Bet jei
gu paimti Long Island Sound 
pakraščiu nuo Bronx, tai bus 
New Rochelle, Mamaroneck, 
Port Chester, Greenwich,! 
Stamford ir Norwalk. O New 
Jersey pusėj mes surasime to
kius miestus, kaip Jersey Ci
ty, Newark, Elizabeth, Pater
son, Clinton ir daugelį kitų. 
Čia gyvena apie 20 milionų 
žmonių, čia yra didysis New 
Yorkas ir jis, tartum nustelbia 
tokius didelius miestus, kaip 
Newark. Visi tie žmonės va
saros laiku vyksta į maudy
nes.

New Yorke ir pajūrio pa
kraščiais linkui Connecticut 
valstijos, Long Islando kraš
tais ir New Jersey puse mes 
turime virš 100 maudynių, 
Brooklyne yra garsios Coney 
Island, Brighton ir Manhat
tan maudynės, kurias galima 
pasiekti viršutiniais ir požemi
niais traukiniais.

Long Islande, Atlanto Van
denyno pakraštyj mes turime 
gražiausias Riis Park ir Jones 
Beach maudynes, taipgi Rock
away, Atlantic, Long, Lido, 
Gilgo, Fire Island, o Long Is
land Sound pakraštyj vienoj 
pusėj — Bayville, Oyster Bay 
ir eilę kitų, o antroj — Or
chard, Oakland, Rye, Green
wich, Stamford ir kitas.

Richmond miesto dalis ap
linkui apsupta sfiraus van
dens, visur pajūris, bet taip 
pat turi garsias. South, Mid
land ir Oakwood maudynes.

Sew Jersey pusėj mes rasi
me Union, Keansburg, Atlan
tic Highlands, Highland, Sea 
Bright, Monmouth, Ix>ng 
Branch, Loch Hrb., Asbury 
Park, Bradley, Sea Girt, Pt. 
Pleasant, Manasquan ir kitas.

Mūsų pakraščiai turtingi 
maudynėmis. Garsusis Atlan
tic. City yra jau toli, bet mes 
turime ir Čia gražiausių ir ge-

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.

įžangos bilietų yra 
dovana — naujas 

išdirbystės auto, ar- 
pinigais. Visi kvie- 

piknikan ir

Publika Verkė Teatre dėl 
“Pinocchio”

Sprogimai Yra Vaikams 
Pavojingi

dovanos. N.

Miesto Taryboj
Brooklynietis Surpless pasiū

lė Miesto Tarybai atimt tei
sę kandidatuot į tarybininkus 
komunistams, socialistams, vi
siems turintiems kokių nors 
ryšių su tarptautinėmis orga
nizacijomis, taipgi neišbuvu
siems piUefČtsrts~*'^rirš 10-ties 
metų.

Diskusijose, tokjį Surplesso 

 

pasiūlym\ą net didžiumos va

 

das CashJųpre pavadino “pa

 

vyzdžiu begąjjestingo netole
rantiškumo” i “siekimu pi
gaus pasigar^inimo,” nurody
damas, kad tas taip pat yra ir 
“laužymu valstijos konstituci
jos.”

Nors darbiečiams yra prn 
sieję prieš Cashmore aštriai 
kovoti daugeliu kitų klausimų, 
bet šią tikrai demokratišką 
pono Cashmore poziciją visi 
darbiečiai užgyrė ir išstojo 
gint. Darbietis Quill pareiš
kė: “Kada aš patapau pilie
čiu, man nereikėjo prašyt po
no Surplesso leist man laukt 
per 10 metų žalios šviesos, 
kad galėčiau eit pirmyn.” Jis 
sakė esąs (įsitikinęs, kad tas 
bilius pagamintas reakcinio 
varzbos buto (Chamber of 
Commerce), ir remiamas Ku 
Kluksų, Juodoj.o Legiono ir 
kitų tamsiųjų spėkų. Kalbėjo 
prieš bilių ir eilė kitų, dar
biečių ir nedarbiečių.

Surplesso įnešimas atmes
tas 22 balsais prieš 3. Apart 
jo paties, už bilių balsavo dar 
Christensen ir McCarthy.

Kaip žinia, reakcininkas re- 
publikonas Surpless pereituo
se tarybininkų rinkimuose vos 
pralindo Tarybon pro komu
nistų kandidatą Cacchione. 
Matomai, nujausdamas nebe- 
pralįsiąs sekamais rinkimais 
(ir taip bus, jei visi pažangie
ji gerai padirbės ir parems 
komunistų rinkimų kampani
ją), norėjo prašalint iš arenos 
visus, su kuriais lenktyniuo- 
jant jis galėtų pralaimėt.

žiūrėt 
perėjo 

pereitą 
su la-

APIPLĖŠĖ STANLEY 
RESTAURANĄ

Apje 11-tą vai. penktadie
nio vakarą du plėšikai už
puolė ir apiplėšė Stanley 
Restauraną, 891 Grand St., 
Brooklyne. Išnešė apie $50.

S. Adomaitis.

“Pinocchio,” kurio 
per kelis mėnesius 
tūkstančiai žmonių, 
penktadienį uždarytas
bai liūdnomis ceremonijomis. 
Jis buvo vaidinamas per Fe
deral} Teatro Projektą, sam
dantį bedarbius artistus, Ritz 
Teatre, N. Y.

Yascha Frank, veikalo di
rektorius, perskaitė pritaikytą 
šermenims kalbą, kurioj jis 
sakė, kad “Woodrumo bilius 
ir reakciniai republikonai su 
anti-naujadalybininkais demo
kratais užmušė ‘Pinocchio’.” 
Paskui, atsisveikindami, pro 
karstą liūdnai praeidinėjo 100 
aktorių, kurių darbas ir gyve
nimas mirė kartu su “Pinoc
chio” —< su uždarymu Teatro 
Projekto per torius ir prieš- 
naujadalybinius kongresma- 
nus.
• Publika, kuri taip mylėdavo 
WPA teatrus, verkė.

Liaudies teatras palaidota, 
tačiau yra stipri viltis,, jpg jis 
dar kartą prisikels, kad gy
venti. Reakcija ne amžina, tik 
reikia visiems demokratijos 
rėmėjams suremt pečiais seka
muose kongresiniuose rinki
muose, iššluoti iš įstatymda- 
vystės godūs liaudies gerovės 
ir kultūros trempėjai. T—as.

Sveikatos komisionierius Dr. 
John L. Rice perpsėja saugo
ti savo vaikus nuo nelaimių 
dėl sproginių.

Nuo to laiko, kaip miestas 
griežtai uždraudė vartojimą 
sproginių miesto gatvėse 
1936 metais), nebuvo mirčių. 
Komisionierius prašo visus ko
operuoti palaikymui to gra
žaus rekordo toliau.

Tiesa, jis sako, vaikams la
bai smagu sproginiai, bet 
perdaug pavojinga, dėlto 
vai gali ir privalo surast 
dus suteikt vaikams kitus, 
pavojingus

Prieš d-ro Rice tapimą ko- 
misionierium, per 7 metus '39 
žuvo nuo sproginių apvaikš
čiojant Ketvirtąją Liepos. 
Vien tik 1927 m. žuvo 11-ka.

William P. Buckner, Jr., ir 
dviejų jo bendrų byla baigė
si. Bendrai išteisinti, o Buck
neris pripažintas kaltu 8-niais 
kaltinimo punktais. Jis kal
tintas naudojęs paštą suktiems 
tikslams sąryšyje su Filipinų 
gelžkelio bondsais. Suktybė
mis suglemžtos sumos siekian
čios į milioną dolerių.

Buckneriui padėjęs buvęs 
N. Y. kongresmanas Lanzetta 
ir senatorius Walsh. Lanzetta, 
tammanietis, pereituose kon- 
gresmanų rinkimuose pralai
mėjo, jį sukirto pažangus, 
darbiečių remtas republikonas 
Vito Marcantonio.

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

Vasarinis Išpardavimas
pas

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

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

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

Pirmiau Apkainuoti Siūtai

jie

bū- 
ne- 

pasi linksminimus.

Nuo pereito šešetadienio 
New Yorke reikia mokėt po 
2 centu ekstra ant pakelio ci- 
garetų. Tas padaryta dėka 
re p u bl i k on ų k on tr o 1 i u o j am am 
valstijos seimeliui.

Mūsų Vaikų Department*) ant visų

Tyrinėjimų komisionierius

Ankstybieji “Laisves” 
Pikniko Svečiai

piknikui.

Smagios Maudynės

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas del pri

žiūrėjimo vištų pas lietuvius. Geis
tina, kad būtų pusamžis arba ir se
nesnis žmogus. Nuolatinis darbas, 
valgis ir gulėjimas. Mokestis pra
džiai 10 dolerių j mėnesį, bet geram 
darbininkui 
aukščiau. 
winnaį Pa.

bus mokama daug 
Carl Wicduttes, Er- 

(152-154)

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

siūtų, brokuojant mėlynus (blue 
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame

nuolaidą 30 nuošimčių.

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

Dabar laikas užpildyti Jūsų vasarinius reikalingumus, 
t 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.

Norinti pabęgt nuo~Starščių 
su mažai išlaidų, ras naudin
ga praleist dieną New Stanch 
Baths (maudynėse) prie pat 
Boardwalk ir Stillwell Ave., 
Coney Islande. Paprastomis 
dienomis tik 25c, už ką gali
ma maudytis bangose, kaitin
tis saule ant stogo esamose 
atskirose vyrams ir moterims 
vietose, mankštytis, žaist svie
diniu, praustis po šmirkšle ar 
šutihtis garę,.). įskaitant persi
rengimo kambarį ir abrūsą. 
šeštadieniais ir šventadieniais 
35c. Sk.Pereitą šeštadienį anksti ry

tą pribuvo pirmosios “Laisvės” 
pikniko viešnios, Milda Dovi- 
doniūtė, iš Worcester, Mass., 
ir M. Švegždienė, iš Easton, 
Pa. Abi viešnios yra geros 
laisvietės ir darbščios savo ko
lonijos organizacijose. Atvyko 
anksti, kad spėtų pamatyt 
Pasaulio Parodą ir turėtų ga
na laiko “Laisvės

Vėliau pribuvo bingamto- 
niečiai: poetas S. Jasilionis, 
dd. Pagiegalairir Tvarijonai. 
Draugė P. Jasiliorrenė pribu
vus dar iš vaka/o. Draugės 
Pagiegalienė ir Tvarijonienė 
paaukojo po $1 “Laisvės” rei
kalams. t

Vos spėjus su šiais pasisvei
kinti, ateina Antanas Kuzmic
kas ir Al. Motuzą, jaunuoliai, 
iš Shenandoah, Pa., jaunimo 
atstovai į Jaunimo Kongresą. 
Jie, žinoma, čia pribuvo net 
trimis tikslais: “L” pikniko, 
Pas. Parodos ir Jaunimo Kon
greso.

Herlands iškėlė/ aikštėn, kad MIESTAS NUPIRKO BMT 
Burland Co. paėmė iš miesto 
$500,000 per virš už spaudos 
darbus. Joj dirba du Tammanė: 
vadai.

riaušių maudynių. Long 
Branch maudynes tobulino ir 
įdėjo $325,000; Asbury Par); 
pagerintas, jin šiemet (įdėta 
$80,000. Manhattan maudy
nės padidintos, kur tilps 400,- 
000 žmonių. Riis Park ir Gtč 
ney Island įtalpina po milto* 
na ir daugiau žmonių. Š.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Majoras LaGuardia ir kon-1 
trolierius McGoldrick vasari
nėj miesto salėj, Pasaulio Pa
rodoj, pereitą penktadienį pa
sirašė kontraktą, kuriuo New 
Yorko Miestas nuperka BMT 
linijas už 175 milionus dole
rių. Derybos tęsėsi 20 metų.

Teisėjas Giorgio sulaikė po 
$500 kaucijos dvi Pas. Paro
dos šokėjas ir jų manadžerius 
dėl “nuogumo.

LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave. 
Brooklyn, N* Y. 

Tel. 
Ev. 4-8041

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

SKELBKITES “LAISVĖJE

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienj
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-504

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GGO Grand Street Brooklyn, N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnaylj 
užtikrintas ir už prieinamą kainą. ~

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

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 1

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




