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Smunka.
Kauniečių Duosnumas.
Įdomios Rungtynės.
Kur Lietuviai Boksinin

kai?
Rašo R. Mizara

Hearsto laikraščių (Chi- 
cagoj) darbininkai dar vis 
tebestreikuoja. Streiką va
dovauja Amerikos Laikraš
tininkų Gildija, kurią Hear- 
stas atsisako pripažinti.

Akyva tai, kad nuo to 
laiko, kai streikas prasidė
jo, abiejų Hearsto dienraš
čių (“American” ir “Exa
miner”) skaitytojų skaičius 
nupuolė net 235,500!

Tai tik skaitytojų. O kur 
gi skelbimai, kurių taipjau 
labai sumažėjo?!

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

TA

/

Bet reakcininkas Hears- 
tas dar vis nesitaiko su 
streikuojančiais d a r b inin- 
kais ir tiek!

Būtų gerai, kad Chica- 
gos ir apylinkės visuomenė 
dar stipresnį žodį tartų 
tam, kurs pats gauna $500,- 
000 metinės algos, o darbi
ninkams atsisako suteikti 
žmoniškesnes gyvenimo są-

Įdomų dalyką suradau 
“Tiesoj” (iš birž. 1 d.), ku
ri išeina Lietuvoj :

“Mes gavome iš Kauno 
darbininkų 1,000 litų, ski
riamų Lietuvos piliečiams, 
kovojusiems Ispanijoj, o da
bar esantiems Francūzijoj. 
Be to, tokių aukų iš Kauno 
jaunimo gauta 90 lt. Kai 
tik tos aukos bus pasiųstos, 
mes savo Raudoj paskelbsi
me?* -

. Vadinasi, Kauno1 darbi
ninkai nepamiršta tų, kurie 
koyįgo Ispanijoj, o šiandien 
tebesėdi koncentracijos sto
vykloje Franci joj. Gražiai 
sietuvos darbininkai įver

tina savo brolių pasirįžimą. 
Tai pavyzdys mums.

Beje, tam pačiam laikraš
tyj telpa Lietuvos Komunis
tų Partijai aukos, surinktos 
Lietuvoj. Yra žmonių, ką 
aukoja po 100 ir 200 litų. 
Vadinasi, Lietuvos Komu
nistų Partija turi tikrai 
nuoširdžių rėmėjų. Dėlto ji 
gali atlikti daug svarbių 
darbų.

Įdomu buvo pamatyti Joe 
Louiso su Tony Galento 
rugtyiies. Louisas—bokso 
artistas. Kai boksuojasi, 
atrodo tarytum jis žaidžia. 
Viskas einasi lengvučiai, 
gražiai, artistiškai.

Kitaip su Galento: tuo
jau matai, jog tai vyras ne 
boksui gimęs. Jei jis negali 
parsmogti ką nors jėga, pik
tumu—pats griūva.

Man rodosi, kad Joe Lou
isas bokse yra tas, kas ris- 
tynėse yra Karolis Požėla. 
Pastarasis taipgi yra savo 
srities artistas.

Kadaise daug lietuvių bu
vo pasišovę mokytis bokso. 
Deja, pastaruoju laiku labai 
mažai jų tėra žymesnių bok
sininkų. Kas pasidarė? At
rodo, jog su Šarkio pasi
traukimu iš bokso, pasi
traukė ir kandidatai į čam- 
pięnus. Ristikų lietuvių 
skaičius taipgi neauga.
' Kas darosi, ar jau pas 
lietuvius nebeliko stiprių 
galijotų?

Beje, pastaruoju laiku 
mūsų brolių dalį (Brookly
ne) pradėjo apimti golfo li
ga. Duosis matyt, kuo tas 
viskas užsibaigs.

Numarintas Cechą Komunis
tas Naziy Stovykloje

Paryžius. — Pranešama, 
kad nazių koncentracijos 
stovykloje arti Berlyno mi
rė Čech oslovaki jos seimo 
atstovas komunistas Zapo- 
tockis.

Hitleriui užėmus Čecho- 
slovakiją, Zapotockis buvo 
nazių suimtas ir su keliais 
kitais žymiais cechų komu
nistais išgabentas į Vokie-

Japonai ir Vėl Nuogai 
Nurengia ir Muša 

Angly Piliečius
Tientsin, Chinija. — Ja

ponija buvo žadėjus švel
niau elgtis su anglais, išei
nančiais iš Anglų koncesi
jos Tientsinė arba einan
čiais į ją. Bet dabar japo
nai, kurie blokaduoja tą 
koncesiją, vėl nuogai nu
rengė anglą Johną Ander
soną, ir japonas oficierius 
kirto jam į veidą pačia An
dersono pasporto knygute.

Į Japonijos sostinę Tokio 
atvyko Anglijos atstovai 
derėtis kas liečia Anglų 
koncesijas - kolonijas Chi- 
nijos didmiesčiuose. Tuo 
tarpu japonai dar kiečiau 
užveržė blokadą apie Anglų 
koncesijas Tientsine ir 
Swatowe, kitame Chinijos 
prieplaukos mieste.

Senatorius Reikalauja Vėl 
Išrink^Rooseveltą

Washington. — Senato
rius J. F. Guffey, demokra
tas iš Pennsylvanijos, atsi
šaukė į amerikiečius išrinkt 
Rooseveltą trečiai prezi
dento tarnybai. Guffey per 
radio perspėjo Roosevelto 
priešus, kad jeigu Roosevel
tas nebus išrinktas, tai 
įvyks didelė suirutė žmonių 
gyvenime, ir “bus šalin nu
šluoti visi politikieriai ir vi
sas didysis biznis.”

Sūnus Užmušė Motiną
Hollywood, Calif.— Plak

tuku užmušė bemiegančią 
savo motiną Campbellis 
McDonaldas, 26 metų am
žiaus.

Jis leisdavo laiką mėgin
damas “susišnekėt” su ko
kiomis tai “dvasiomis.” Jo 
motina, buvusi judamųjų 
paveikslų aktorė, Margare- 
tas Campbellienė nepritar
davo, kad jos sūnus “me
džioja dvasias.”

Areštuotas, jis skundžia
si, kad motina grąsinus pa
siųst jį į pamišėlių įstaigą.

Dabar viena ligoninė ty
rinėja to žmogžudžio protą.

Tientsin, Chinija. — Vie
nas japonų karo laivas šo
vė virš vieno Anglijos pre
kinio laivo, versdamas jį 
sustot ir pasiduot japonų 
kratai.

ANGLU VALDOVAI TYLI APIE DAN- 
ZIGA NORS JIE IR PERSPĖJA NA- 
ZIUŠ NEPRADĖT KARO VEIKSMU

London. — Anglijos mi
ni s t e r i s p irmininkas N. ir korespondentai, todėl, su- 
Chamberlain per radio vėl 
persergėjo Hitlerį, kad An
glija “nenori karo, bet yra 
pasirengus visomis jėgomis 
kariaut, jeigu kas užpultų 
Angliją arba tuos kraštus, 
kurių nepriklausomybę mes 
prižadėjome ginti.”

Bet ir šioj kalboj prem
jeras Chamberlainas visiš
kai nutlyėjo apie Danzigą, 
“n e p r i k lausomą” miestą, 
nors naziai ruošiasi greitu 
laiku prijungt Danzigą 
prie Vokietijos; o turėda
mi Danzigą, hitlerininkai 
galėtų užkirst Lenkijai iš
plaukimą į jūrą.

Kelios dienos pirmiau 
lordas Halifax, užsieninis 
Anglijos ministeris, irgi 
perspėjo Vokietiją nedaryt 
užpuolimo žygių; bet ir jis 
nieko nesakė, ar Anglija 
gintų Danzigą nuo Vokieti
jos ar ne.

pranta, kad Anglijos val
džia dvejoja ir svyruoja kas 
liečia Danzigą. Jie rašo: 
Leiskime, kad Danzigo na- 
ziai vokiečiai nubalsuoja 
prijungt savo kraštą prie 
Vokietijos ir laipsniškai pa
naikina muitus ir rubežius 
abelnai tarp Danzigo ir 
Vokietijos. Danzigas “laips
niškai” privienijamas prie 
Vokietijos. Ką tada Anglija 
darytų, nors Lenkija reika
lautų gint Danzigą nuo Vo
kietijos? — Šį klausimą iki 
šiol visai nebandė atsakyti 
vyriausieji Anglijos minis
terial.

Anglijos karalius sekma
dienį taipgi kalbėjo, kad 
Anglija yra pasirengus gint 
savo saugumą ir taiką Eu
ropoj. Bet ir jis nė puse žo
džio neprisiminė apie Dan
zigą.

Amerikos Jaunuolių Kongresas Pasmerkė 
Ėdikus Raudonųjų Kaip Skaldytojus; tada 

Saujelė Skaldytoji; Pabėgo iš Kongreso
New York. — Amerikos 

Jaunuolių Kongresas, posė
džiaudamas Man h a 11 a n 
Centre, padarė iškilmingą 
prižadą gint Jungtines Val
stijas nuo visų priešų ir 
darbuotis už ^demokratijos 
išlaikymą ir už žmonių bro
lybės vykdymą.

Šiuos principus pasižadė
jo gint 11 šimtų delegatų 
iki 12 šimtų.

Keletas kunigo Coughlino 
šalininkų ir atžagareivių 
republikonų mėgino prilip- 
dyt prie to principų pareiš
kimo savo “pataisymą” 
prieš raudonuosius. Bet 
Jaunuolių Kongresas tokia 
balsų dauguma kaip šimtas 
prieš vieną atmetė šį atga- 
leiviukų pasišokimą kaip 
mėginimą suskaidyt Ameri
kos jaunimo organizaciją.

Tikrinant mandatus - įga
liojimus tos skaldytojų sau
jelės, pasirodė, kad jie neva 
“atstovauja devynias jauni
mo organizacijas,” kurių 
niekad nebuvo ir nėra. Keli 
kiti tokie neva “delegatai” 
irgi niekad nedalyvavo Am- 
emrikos Jaunuolių Kongre
se, ir dabar jie čia atėjo tik 
kaipo sužinūs ardytojai. 
Kai kurie jų buvo žinomi 
tik tuom, kad jie šaukė 
mušt ir kriušint žydus, ko
munistus ir visus “raudo
nuosius” abelnai. Tuomi 
buvo ypač pasižymėjęs se
kėjas fašistinio kunigo 
Coughlino, Floydas Caridi. 
Jis ir šiame kongrese pik
čiausiai rėkė prieš raudo
nuosius.

O kada Jaunimo Kongre- 
saą milžiniška balsų daugu-

ma atmetė “pataisymą” šios 
reakcininkų saujelės, tai vi
si keliolika jų išmaršavo 
laukan. Bet tas jų pabėgi
mas nepadarė jokios žymės, 
ir kongresas tvarkiai tęsė 
savo posėdį.
Prezidento Roosevelto žmo

na Jaunuolių Kongrese 
Neužilgo po to, kai Jau

nuolių Kongresas šitaip ap
sivalė, atvyko prezidento 
Roosevelto žmona. Visi de
legatai ir svečiai pasitiko 
ją širdingiausiais, audrin
gais sveikinimais.

Rooseveltienė pasakė pra- 
kalbėlę vakarinėje kongre
so sesijoje. Sveikino kon
gresą už jo priimtą puikią 
principų rezoliuciją-priža- 
dą ir ragino jaunuolius sek
ti visuomenės reikalus. Roo
seveltienė taipgi smerkė 
tuos asmenis, kurie reika
lauja panaikint protinius 
bei artistiškus darbus be
darbiams inteligentams.

Vakarinėje šeštadienio 
sesijoje, kur kalbėjo Roose
veltienė, buvo 5,000 publi
kos, delegatų su svečiais.

5,500 Karinių Orlaivių 
Jungtinėms Valstijoms

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasirašė 
kongreso priimtą bilių — 
tiek padidint šios šalies ka
rinį oro laivyną, » kad iki 
1941 metų vasaros Ameri
ka turėtų 5,500 karo orlai
vių. šiam reikalui kongre
sas paskyrė $525,000,000. 
Jau duodama užsakymai 
tuoj statyt 2,290 karinių 
lėktuvų.

17 Naujų Fabrikų “Taje-
•__ v r___• . o ! i____

Maskva. — Baigiama sta
tyt Omske, Sibire, didelis 
fabrikas, kuris per metus 
pagamins 600 tūkstančių 
“tajerių” (padangų) auto
mobiliams.

Be to, jau pradėta statyt 
16 kitų fabrikų “tajeriams” 
dirbt Sovietų Sąjungoj. Jie 
bus užbaigti bėgyje 
Trečiosios Penkmetės 
no.

šios
Pla-

Japonai Pradeda Ofen- 
syvą prieš Išlaukinę 
Liaudišką Mongoliją
H s i n k i n g, Manchukuo, 

liep. 3. — Japonai praneša, 
kad jų kariuomenė vėl su
sikirto su Liaudiškos Iš
laukinės Mongolijos ir “So
vietų” kareiviais palei sie
ną tarp Manchukuo ir Iš
laukinės Mongolijos.

Japonų - Mandžurų 
Kwantungo armijos vadai 
skelbia, kad jie pradėję 
ofensyvą - užpuolimus prieš 
Išlaukinės Mėngolijos ir 
“Sovietų” pozicijas palei 
Chalka upę, į“ pietų rytus 
nuo Bor ežero.

Japonai giriasi, būk jie 
praeitą mėnesį suėmę tam 
tikrą skaičių “sovietinių 
tankų, šarvuotų automobi
lių ir kitų karinių Išlauki
nės Mongolijos įrengimų.”

Asturijos Mainieriaai Ka
riauja prieš Fašistus

Paryžius. — Gauta žinių, 
jog Asturijos mainieriai, Is
panijoje, Biscay pajūryje, 
apsitvirtinę kalnuose, at
muša generolo Franco fa
šistus. Mainieriai kovoja 
dinamitu ir šiaip įvairiais 
karo pabūklais. Moterys 
naktį pristato kovotojam 
maisto.

Angly Premjeras Neduoda 
Prižado Gint Danzigą

»
London. — Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas Cham
berlain buvo klausinėjamas 
seime, ką Anglija iš tikro 
darytų, jeigu hitlerininkai 
mėgintų “ramiai” prijungt 
Danzigą prie Vokietijos. 
Chamberlainas išsisukinėjo 
ir nedavė jokio prižado gint 
Danzigą nuo nazių.

ROOSEVELTIENĖ REIKALAUJA NEG 
RAM PILNU TEKIU; ĮTEIKĖ ME

DALI NEGREI DAINININKEI 4.
“T a m stos atsižymėjimai 

yra kur kas aukštesnis da
lykas, negu skirtumai odos 
spalvos ir tautinės kilmės. į , 
Aš džiaugiuos, kad buvau 
parinkta įteikt tamstai šį 
medalį.”

Tas medalis yra kasmet 
duodamas vienam negrui 
ar negrei už nepaprastus 
nuopelnus.

Priimdama medalį, An- 
dersonaitė šitaip atsiliepė:

“Aš jaučiuosi ypatingai

R i c h m ond, Virginia. — 
Prezidento Roosevelto žmo
na kalbėjo metiniame suva
žiavime Negrų Pažangos 
Tautinio Susivienijimo ir 
užkabino Spingarn medalį 
garsiai negrei dainininkei 
Marianai Andersonaitei. 
5,000 delegatų ir svečių su 
n e a p s a k omu entuziazmu 
kartotinai delnais plojo ir 
šauksmais sveikino Roose- 
veltienę ir Andersonaitę.

Rooseveltienė, įteikdama 
Andersonaitei medalį, pa
reiškė, jog “visi amerikie-• pagerbta, kad man įteikė 
čiai turi turėt pilnas teises 
pagal konstituciją,” nežiū
rint, kokia būtų jų spalva, 
religija ar tautinė kilmė; 
visiem jiem turi būt lygiai 
užtikrinta apšvieta, sveika
ta ir proga gyvent. Kalbė
toja ypač pabrėžė reikalą 
aprūpint jaunuolius.

Apie Marianos Anderso
nai tės pasižymėjimus, kai
po artistes - dainininkės, 
Rooseveltienė sakė:

Philadelphia, Pa
Nelaimė Lietuvių šeimynai 
—Muzikos Mokytojo Jono 
Jurčikonio Sūnus Atsitikti

nai Nušautas

medalį Pirmoji Leidė šaly
je. Nes jinai yra Pirmoji 
Leidė Amerikoj ne tik pa
gal savo garbes vietą” (kai
po prezidento žmona): “ji 
yra Pirmoji Leidė ir savo 
darbais.”

Tarp kalbėtojų buvo ir 
Virginijos gubernatorius J. 
H. Price. Jis taipgi reikala
vo pilnos negram lygybės 
su baltaisiais ir smerkė tas 

I pietines 
leidžia 
kimuose. w 
negrų ten yta .
Gubernatorihs karstai ragi- 
no šalies kongresą išleist 
įstatymą prieš lynčiavimą 
negrų.

Šis negrų suvažiavimas 
stipriai užgyrė prezidento 
Roosevelto programą be
darbių naudai ir pasmerkė 
atgaleivius kongreso politi
kierius, kurie skaldo ar 
naikina WPA viešus dar
bus.

1

Liūdnas lietuviams atsiti
kimas įvyko. Tapo nušautas 
Juozas Jurčikonis, 16 me
tų amžiaus, sūnus žinomo 
lietuvio muziko Jono Jur
čikonio. O Jonas Jurčikonis 
per ilgus metus buvo lietu
viškų chorų mokytojas Phi- 
ladelphijoj.

Jaunuolis Juozas Junči- 
konis buvo nepaprastai ga
bus muzikos studentas. To
dėl garsusis Curtis Muzikos 
Institutas suteikė jam mok
slą veltui.

Juozas Jurčikonis buvo 
i atsilankęs pas savo viduri
nės mokyklos draugą Johną 
Elliottą, Germantowne, Pa., 
Philadelphijos priemiestyje. 
John Elliott buvo ką tik įsi- 
mainęs sau naują revolverį. 
Juozas Jurčikonis gi tuo 
tarpu atnešė parodyt savo 
seną ' revolverį. Jaunuolis 
John Elliott turėjo palinki
mą rinkt senus šautuvus ir 
revolverius. John Elliott 
savo miegamajame kamba
ryje rodė jaunuoliui Juozui 
Jurčikoniui, kaip veikia ano 
revolveris, ir netikėtai iššo
vė kulką iš jo. Kulka atsi
tiktinai pataikė Juozui Jur
čikoniui į pilvą. Tuojaus pa
šauktas ambulansas vežė 
Juozą į ligoninę, bet Juozas 
jau buvo neatgaivinamas, ir 
po 11 minučių numirė.

Labai gaila Juozuko Jur
čikonio, didžiai talentingo 
muzikališko jaunuolio.

“Laisvė” išreiškia gilų 
apgailestavimą ir širdingą 
prijautimą jo motinai ir te-

Anglu-FrancūzŲ Siūlymai 
Sovietam Neprogresuoja
Maskva. — Sovietų prem- 

jeras-užsieninis komisaras 
V. Molotov davė raštišką 
atsakymą į neva “naujus” 
pasiūlytus Anglijos ir 
Franci jos dėlei bendro apsi
gynimo sutarties su Sovie
tais. Iš Sovietų spaudos 
pranešimo nematyt, kad de
rybos dėl tokios sutarties 
būtų pažengusios pirmyn.

London. — Sovietai rei
kalavo, kad Anglija ir 
Franci j a veiktų su jais iš
vien prieš nazius, jeigu na- 
ziai mėgiptų padaryt hit
lerišką perversmą Latvijoj, 
Estijoj ar Finijoj. Anglijos 
ir Fra nei jos valdovai, kaip 
pranešama, atmetė šį So
vietų reikalavimą.

ORAS. — Būsią lietaus.

BAISI METEORO 
EKSPLOZIJA

gyvena po 
Germantown

Portland, Oregon. — Kri
sdamas baisiai' eksplodavo 
meteoras, kuris “atrodė to
kio dydžio kaip mėnulis.” 
Eksplozija buvo jaučiama 
per 40 mylių aplinkui; nuo 
oro sujudinimo išbyrėjo 
daug langų, nuvirto akme
ninė siena ir suskilo bent 
vienas mūro namas.

vui Jonui Jurčikoniui, daug 
pasitarnavusiam lietuviams 
muzikalėje srityje Phila- 
delphijoje.

Kada ta nelaimė įvyko, 
Jurčikonienė su kitu savo 
sūneliu Albertu ir dukrele 
Sylvia buvo zoologiniame 
miesto darže.

Jurčikoniai 
num. 4661 
Ave.



M
M

lAISV'JS
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
every day, except Sunday

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK
Tel. Stagg 2-3878

President ----- Jos. Kairys 
Vice - President - - - K. Petrik 
Secretary-Treasurer - J. Gasiunas 
Editor ------ Roy Mizara

SUBSCRIPTTON RATES:
United States, per year ............... $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............. $6.00
Foreign countries, per year   $6.50 
Canada and Brazil, per year ..... $5.50
United States, six months ........... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ....... $3.25
Foreign countries, six months ..... $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Lietuvos Žinioms” 30 Metų!
Šių metų birželio mėnesio 17 d. Kau

ne išeinąs Lietuvos liaudininkų dienraš
tis “Lietuvos Žinios” šventė savo 30 me
tų gyvavimo jubilėjų. Tos dienos Kauno 
dienraščio numeris buvo 6,000! Ši laida 
turi net 44 puslapius; iliustruota ben
dradarbių ir redakcijos, administracijos 
ir spaustuvės tarnautojų ir darbininkų, 
o taipgi visuomenininkų ir literatų at
vaizdais.

Geologiniai, 30 metų laikotarpis—dul
kė. Paėmus bendrai, istoriniai, toks me
tų skaičius—taipgi mažytis, palyginti, 
dalykėlis. Tačiau imant mūsiškai, lietu
viškai; matuojant lietuvių tautinio atgi- 
mirųo mastu, matuojant lietuviškos pe- 
rijodinės spaudos pradėjimo eiti mastu, 

i 30 metų—geras laikotarpis.
Atsiminkim, kad Didžiojoj Lietuvoj 

lietuvių spauda teleista tik 1904-1905 me
tais. Atsiminkim ir tai, kad “Lietuvos 
Žinios” pradėjo išeidinėti (1909) tuo me
tu, kai Rusijoj ir Lietuvoj dūko pasiu- 

• tęs carįzpio perpras, neapsakoma pries
pauda; kai ftapgUnia lietuviškosios inte- 

—• kgentijos dar„ vis buvo surusėjusi arba 
. sulenkėjųfci; zkąT Lietuvos ..valstietija, 

nors ji b‘ūVo lietuviška, buvo kur kas 
tamsesnė, neįgudusi skaityti, nesugebė
jusi spaudos reikšmės įvertinti.

Daugiau: “Lietuvos Žinios” pradėjo 
eiti ant syk pažangesnėj dvasioj,—pir
meiviškoj dvasioj, kaip tuomet žmonės 
sakydavo. Kunigai joms tuomet skelbė 
karą panašiai, kaip mūsų spaudai deši
nieji kunigai skelbia karą Jungtinėse 
Valstijose. Tas viskas žymiai sunkino 
laikraščio būklę.

“Lietuvos Žinios”—įpėdinės “Vilniaus 
Žinių” (kurias tūli surambėję katalikų 
kunigai tais laikais vadindavo “Velnio 
Žiniomis”). “Vilniaus žinias” leido Pet
ras Vileišis. Joms užsidarius, tuojau su
sispietė būrelis veikėjų, su Jonu Vileišiu 
priešakyj; ir pradėjo leisti “Lietuvos Ži
nias.”

IškaTto “L. Ž.” pradėjo eiti tik du kar
tu per savaitę, paskui jau tris kartus. 
Karo metu Vokietijos okupantai visiškai 
laikraštį (visą lietuvių spaudą) sulaikė.

“L., Žinių” redaktoriais buvo visa eilė 
žymių visuomenininkų ir literatų: J. Vi
leišis, F. Bortkevičienė (pastaroji dar ir 
šiuo met prie dienraščio darbuojasi), Ju
lija Žymantienė-Žemaitė, dr. Kazys Gri
nius, Gabr. Petkevičaitė, M. Sleževičius, 
A. Sugintas, Pr. Dailidė, J. Pronskus, J. 
Strimaitis (buvęs amerikietis, dabar mi
ręs). Dabartiniu vyriausiu redaktorium 
J. Kardelis. Tūli ' buvusiųjų redaktorių 
savo idėjas paneigė ir nuėjo pas tauti
ninkus.

Mažai surasime pažangesnių senesnės 
kartos inteligentų, vartojančių plunksną, 
kurie nebūtų raštu bei skatiku prisidėję 
prie “Lietuvos Žinių” padarymo tobu
lesnėmis, geresnėmis.

Gali kas sutikti su “Lietuvos žinių” 
kryptimi, ar nesutikti, tačiau kiekvienas 
pripažins, kad šis dienraštis lietuvių 
tautos gyvenime Lietuvoj suvaidino di
desnį vaidmenį, negu kuris nors kitas 
dienraštis.

Per tūlą laiką, kai Sovietų Sąjungoj 
buvo pradėta pirmasis penkmečio pla
nas, kai ten buvo susidurta su neapsa- 

j komais sunkumais socialistinėj kūryboj, 
“L. Žinios” ne kartą ir ne du buvo iš
stojusios su socializmo priešų pramany
tais gandais. Tačiau, paskutiniuoju me
tu, mūsų nuomone, jos gana objektyviai

reaguoja į socializmo kraštą ir tuo, aiš
ku, daugiau pasitarnauja Lietuvos žmo
nėms, josios nepriklausomybei, visai lie
tuvių tautai.

1926 metais, kai buvo susidariusi liau- 
dininkų-social-d e m o k r atų vyriausybė; 
“L. Ž.” buvo josios pusiau oficialis or
ganas. Todėl, kai tautininkams pavyko 
smurtu demokratiją nuversti, prieš “L. 
Žinias” atsistojo rimtas pavojus. Įdomų 
apie tą laikotarpį rašinį paduoda p. Ce
zaris Petrauskas. Jis rašo:

“Po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo 
“Liet. Žin.” leidimas buvo sustabdytas. 
Demokratija pasiliko be žodžio ir rašto. 
Praslinkus keletą dienų pradėjome rū
pintis laikraščio sustabdymą nuimti. 
Man buvo pavesta tuo reikalu kreiptis į 
atitinkamas įstaigas, nuo kurių priklau
sė tolimesnis laikraščio leidimas. Pir
miausia kreipiausi į komendantūrą. Ten 
man pasakyta, kad bus atsiklausta aukš
tesnės instancijos. Atsakymą žadėjo duo
ti kitą dieną. Kitą dieną man pasakyta, 
kad galima leisti “Liet. Žin.” ir toliau, 
tačiau jau duota nurodymų apie ką ga
lima rašyti, o apie ką nė žodžio ir prieš 
išleidžiant numerį reikia pristatyti cen
zoriui.

“Pirmame numery po cenzūros (cen
zūravo civilis) beveik nieko nepasiliko. 
Teko apeliuoti pas patį komendantą. Ta- 
sąi pusę išbrauktos medžiagos atstatė. 
Po keleto dienų buvo paskirtas cenzorius 
kariškis, kuris jau turėjo aiškius nuro
dymus, kas yra brauktina, bet ir jam 
buvo daug abejojimų ar straipsnis yra 
leistinas ar ne. Tokiais atsitikimais tek
davo kreiptis į Gen. št. virš. pulk. Ple
chavičių, su kuriuo del straipsnių tekda
vo vesti diskusijas, tačiau su mažais iš
braukimais cenzoriui abejotini straips
niai buvo leidžiami. Bet buvo ir tokių 
straipsnių, kurių ir pulk. Plechavičius 
neleisdavo. Tuomet tekdavo kreiptis į 
min. pirm. prof. A. Voldemarą ir tasai 
šiam reikalui surasdavo laiko ir pats 
peržiūrinėjo cenzūros neleistus straips
nius. Kai kuriuos straipsnius prof. A. 
Voldemaras leisdavo uždedamas savo re
zoliuciją, bet buvo ir tokių, kurių nelei
do. ’u. /

“Taigi tuo laiku laikraščio leidimo są
lygos buvo labai sunkios. Rašydamas 
straipsnį, visuomet turėjai laikytis tokio 
metodo, kad nenukryptum nuo duotų nu
rodymų ir tikslo, kad cenzorius nesu
prastų ir, kad skaitytojas dasiprotėtų, 
kas rašiniuose norima pasakyti. Žinoma, 
toks darbas buvo labai sunkus.

“Vėliau man vienas ponas iš valdan
čios grupės pasakė, kad po perversmo 
tolimesnis laikraščio leidimas buvo duo
tas su tikslu ir mintimis, kad visuome
nė nuo mūsų nusigręš ir laikraštis savai- 

’ me turės užsidaryti. Tačiau, įvyko ki
taip. Visuomenė buvo su mumis, laik
raštį skaitė ir jo tiražas kiekvienais me
tais augo.

“Taigi, visuomet “Lietuvos Žinios” bu
vo su demokratiška visuomene, ją atsto-: 
vavo, gynė ir auklėjo demokratiškoje 
dvasioje. Šiandien mūsų visuomeninia
me gyvenime “Lietuvos Žinios” yra di
delis veiksnys, su kuriuo tenka rimtai 
skaitytis.”

Kitais žodžiais, 1926 metais “L. Ži
nios” susilaukė nuo “‘savųjų” to paties, 
ką jos susilaukė 1915 metais, kai Lietuva 
tapo okupuota. * * *

Šiuo metu Lietuvoj vėl matosi daugiau 
vilties: susidarė nauja vyriausybė, ku
riai žmonės pritaria ir laukia iš josios 
reformų, laukia lengvatų; laukia, kad 
ten būtų sulyginti visi Lietuvos vaikai, 
kad nebūtų sūnų ir posūnių.

Už naująją vyriausybę griežtai pasi
sakė ir “L. Žinios,” b vyriausybė, savu 
ruožtu, matyti, pasisako už liaudininkų 
dienraštį. Štai kad ir šiame jubilėjinia- 
me numeryj / matome sveikinimą minis- 
terių pirmininko Černiaus, matome svei
kinimą kariuomenės vado gen. Raštikio, 
matome sveikinimus visos eilės kitų žy
mių valdžios žmonių. Deja, tame pačia
me numeryj matome cenzūros iškandžio
tų tarpų, matome tuščių vietų!

Tas viskas taip nesuderinama, taip 
disonansiška, taip negražiai atrodo!...* * *

Na, kaip ten nebūtų, mes visvien tu
rime vilties, kad “L. Žinios” stovės, kaip 

Stovėjo už demokratinę ir nepriklauso-

LAISVE

Kas Gi Toji Mongolija?
J a p o n i j os imperialistų 

naujos karo provokacijos 
iššaukė didelius mūšius 
tarpe japonų ir Sovietų Są
jungos karo lėktuvų Mon
golijoj. Kas gi yra Mongo-

lės, tai didžiuma gyventojų 
kilnojasi iš vietos į vietą. 
Jų namai padaryti iš mili
nio audeklo—šėtros. Vienok 
dabar jau yra ir eilė mies
tų su mūro namais.

Mongolijoj yra gan van
deningos Selenga, Tola, Or- 
khan, Nor, Balnai, Chara ir 
eilė kitų upių. Pirmiau su
sisiekimas buvo vien kara
vanais—ant kupranugarių 
nugaros. Bet po to, kai 1920 
metais įsikūrė Mongolijos 
Liaudies Respublika, kaip ji 
pradėjo glaudžiai dirbti iš
vien su So v. Sąj., tai daug 
pagerino žmonių gyvenimą, 
o kartu ir susisiekimą. Da
bar Mongolijoj kursuoja 
laivai Selenga, Orkhan, To
la ir kitomis upėmis. Tar
pe Mongolijos sostinės Ulan

Virš 700 metų atgal Mon
golija buvo labai galinga, 
jos karo jėgos atsirito net 
iki Lietuvos, tai buvo mon
golų—totorių antplūdimas. 
Ilgose kovose su rusų tau
ta Mongolija buvo parblok
šta ir tapo dalimi Chinijos.

Mongolija užima apie 1,- 
368,000 ketvirtain. ameriko
niškas mylias ir turi apie 
3,000,000 gyventojų. Ji da
linasi į dvi dalis—Išorinę ir 
Vidurinę Mongoliją.

Išorinė Mongolija yra 
prie Sovietų Sąjungos, Sibi
ro. Iš vakarų į rytus ji tę- Bator Khoto ir Altan Bu- 
siasi apie 1,500 mylių ilgio ir lak miesto, kuris yra Sovie- 
jos plotis vietomis siekia 
600 amerikoniškų mylių. Iš
orinė Mongolija dar 1920 
metais su pagelba Sovietų 
Raudonosios Armijos nuga
lėjo rusus baltagvardiečius 
ir pasiskelbė nepriklausoma 
Mongolijos Liaudies Respu
blika. Ji turi per 1,000,000* 
ketvirtainiškų amerikoniš
kų mylių ir virš miliono 
gyventojų.

Vidurine Mongolija buvo 
dalimi Chinijos ir veik pu
sę jos dabar yra užėmę Ja
ponijos imperialistai. Japo
nai Vidurinėj Mongolijoj 
gavo savo pusėn įvairius 
pardavingus kunigaikščius 
ir ponus ir su jais skelbia 
taipgi “ne p r įklausomą” 
Mongoliją, iš kurios jie turi 
tikslą veržtis į Išorinę Mon
goliją, tai yra,

tų " pasienyj, pravesta 215 
mylių plentas. Pirmiaus su 
kupranugariais tą atstą nu
galėdavo tik į 15 dienų, o 
dabar automobiliniai sunk
vežimiai nugali į vieną pa
rą. Pravesta eilė ir kitų ke
lių. Sovietų Sąjungos Rau
donosios Armijos organas 
“Krasnaja Zvezda” nesenai 
rašė, kad atidaryta pirmas 
Mongolijoj gelžkelis tarpe 
Ulan Bator Khoto ir Na- 
laikh miestų. Yra davinių, 
kad iš Mongolijos vedamas 
gelžkelis į Sovietų Sibirą, 
linkui S i b i ro gelžkelio. 
Abelnai, žymiai pagerintas 
Mongolijoj susisiekimas, jei 
priskaityti orlaivių kelius.

Mongolijos sostinėj Ulan 
Bator Khoto pirmiau 45tivo 
25,000 gyventojų. Dabar 

pavergti yra daug daugiau. Išbuda- 
Mongolijos Liaudies Respu- vota mūro teatras, daug 
bliką. Greta to, ir tiesiai valdiškų namų, vilnų apdir- 
japonai veržiasi į Mongo- bimo fabrikai ir mėsos kom- 
lijos Liaudies Respubliką iš binatas. Yra mūrinių na

mų po 3 aukštus. Paaugo ir 
kiti Mongolijos miestai, 
kaip tai Altan Bulak ir N’a- 
laikh. Išbudavota nemažai 
vilnos, maisto, odos ir au
dimo fabrikų. Žmonių gy
venimas žymiai pagerėjo. 
Kultūra pakilo.

Apsigynimo Jėgos
Mongolijos Liaudies Res

publikai nuolatos gręsia pa
vojus iš Japonijos pusės, o 
ypatingai nuo 1931 metų, 
kada japonai pavergė Man-

M a n d ž u r i jos. Vidurinėj 
Mongolijoj eina kova. Par- 
davingi kunigaikščiai ir 
įvairūs darbo žmonių išnau
doto jaai laikosi išvien su ja
ponais, o darbo liaudis ve
da partizanišką karą prieš 
japonus ir savo krašto par-' 
davikus. Šiuo kartu mes! 
apie Vidurinę Mongoliją ir 
nerašysime. Mes pakalbėsi
me apie gyvenimą ir jėgas 
Išorinės Mongolijos, tai yra, 
Mongolijos Liaudies Respu
bliką.

Mongolų Gyvenimas ir 
Jėgos

Mongolijos Liaudies Res
publikoj darbo žmonės gy
vena laisvai, ant kiek • tas 
galima jų sąlygose. Pietų 
pusėj, tai yra tarpe Išlau
kinės ir Vidujinės Mongoli
jos yra didelės ir garsios 
Gobi Dykumos, kurios ir 
padalina Mongoliją į du 
kraštus. Išorinės Mongoli
jos kraštas yra kalnuotas, 
turi daug dykumų. Iškasa
mi gamtiniai turtai dar ne
patirta. Žmonės gyvena au
gindami daugybę kupranu
garių, avių, ožkų ir kitų gy
vulių. Kadangi, dideli kraš
to plotai, pilni priaugę žo-

LEE PRESSMAN, CIO advo
katas. J. V. sritiniam teis

me jis gynė kojinių 
dirbėjų uniją.

mą Lietuvą, mes manome, kad 30 metų 
prityrimai parodė, jog kova už liaudies 
reikalus, už šviesesnį plačiųjų masių gy
venimą, už Lietuvos nepriklausomybę 
yra didžiausia garantija, kad žmonės 
dienraštį rems ir padės jam eiti pirmyn 
net pačiais sunkiausiais ir prasčiausiais 
keliais, kaip padėjo praeityj.

“Lietuvos Žinios” vyresnės už “Lais
vę” tik dviem metais. Abu dienraščiai 
turi tam tikrų bendrų reikalų, turi ir

..i
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džūriją. Todėl, Mongolijos 
liaudis energingai ruošiasi 
gintis. Mongolijos Liaudies 
valdžia yra artimuose ry
šiuose su Sovietų Sąjunga, 
ji siųsdavo į Sovietų karo 
mokyklas savo žmones, mo
kėsi, tūlas įmones įsteigė 
namie. Ji perkasi iš Sovie
tų šalies kanuoles, svaidi- 
nius, kulkasvaidžius, tan
kus, karo lėktuvus, trokus 
ir daugelį kitų įrankių. Ji 
kaip ką ir namie pasigami
na. Taip, kad Mongolijos 
Liaudies Respublika yra ge
rai prisirengus gintis. Jos 
armija siekia apie 250,000 
kovotojų. Ji turi gerai iš
lavintą ir gan skaitlingą 
raitariją, kuri gali sėkmin
gai veikti dykumose. Jos iš
lavinti rezervai siekia 250,- 
000 vyrų. Taip, kad Mon
golija gali pastatyti apie 
pusę miliono žmonių savo 
tėvynės apgynimui. Ji turi 
tvirtą ir gerai sumokytą 
orlaivyną.

Bet Mongolijos apsigyni
mas nerymo vien ant jos 
jėgų. Kovo 12 dieną, 1936 
metais, ji pasirašė bendro 
apsigynimo sutartį su So
vietų Sąjunga. Taip, kad 
jeigu Japonija užpuls Mon
goliją, tai Sovietų Sąjunga 
ją gins, kaip ir savo žemę, 
o jeigu karas kils tarpe Ja
ponijos ir Sovietų Sąjungos, 
tai Mongolija ateis Sovie
tams į pagelbą. Tokiu būdu 
ir dabartiniuose oro mū
šiuose dalyvavo ir Sovietų 
lėktuvai. Atrodo, kad japo
nai gavo skaudų smūgį ir 
kokiam laikui jie apsira
mins.

Mongolija turi didelės ka
rinės strateginės vertės. 
Jeigu Japonija ją užimtų;

Garažas Bažnyčioj
*

Žmonės, kurie norėdavo 
pavaizduoti kaip baisiai So
vietų Sąjungoje persekioja 
t i k i n č i uosius, sakydavo: 
“Žiūrėkite, ten bažnyčiose 
teatrus ir garažus įtaisė.” 
Žmonės tuo tikėdavo ir 
smerkdavo bolševikus, kai 
norėdavo juos smerkti. Baž
nyčion suvežti karai kaž
kaip keistai ir neįprastai 
atrodo. Sienose dar matyti 
šventųjų paveikslų ir fres
kų žymės, ant stogo viršaus 
dar tebėra kryžius, tas 
krikščionybės ženklas. Iš 
oro bažnyčia atrodo, kaip 
pridera, bet į vidų nei kuni
gas, nei maldininkai nebesi
lanko. Ten šeimininkauja 
šoferiai, mechanikai, valy
tojai.

Kai aš įėjau į buvusios 
bažnyčios vidų, ten pama
čiau daugybę didelių ir ma
žų karų. Toje vietoje, kur 
buvo didysis altorius, iš po 
vieno karo kyšojo žmogaus 
kojos. Jeigu jos nebūtų su
judėjusios, būčiau manęs, 
kad ten koks negyvėlis guli. 
Bet kojos susilenkė per ke
lius, pasispardė į bažnyčios 
grindis ir aš tuo tarpu pa- ‘ 
mačiau, kad žmogus su re
plėmis taiso karą iš apa
čios. Jis visai neboja, kad 
čia ne dirbtuvė, o maldos 
namai.

Ateina žmogus, švilpau
ja, nusispjauna ant grindų, 
rūko cigarą, pasiima karą, 
stovėjusį prie zakrastijos 
durų ir išūžia laukan, už
pakaly savęs palikdamas 
tirštų dūmų debesis. Tas 
viskas darosi katalikų baž
nyčioje. Tai aš mačiau- pats - 

tai ji didesnę pusę Sovietų I savo akimis, nors Sovietų 
Sibiro apsuptų iš pietų pu-1 Sąjungoje niekad nesu bu
ses ir sudarytų Mongolijoj I vęs. Garažą, 
savo karo bazes. Sovietų į bažnyčios 
Sąjunga jokiu būdu negali 
leisti ten įsigalėti Japonijai. 
Iš antros pusės, iš Mongoli
jos, Sovietų Sąjunga gali 
daug padėti Chinijai. Štai 
kodėl Japonijos imperialis
tai, negaudami rodos su 
Chinijos liaudimi, tuo pat 
kartu veržiasi į Mongolijos 
Liaudies Respubliką. Bet 
jeigu jie nenusiramins, *tai 
skaudžiai nudegs nagus. 
Mongolijoj tarpe mongolų 
yra apie 100,000 rusų, kurie 
dideliame skaičiuje yra į- 
vairūs specialistai, patarė
jai, pagelbininkai, mongolų 
gyvenimo gerinime, tobuli- 
linime ir apgynime.

D. M. š.

! “Būsią Blogai” Cechams, 
Kurie Netarnaus Naziams
Praga. — Nazių vyriau

sybė Čechijoj - Moravijoj 
grasina išmest iš vietų vi
sus tuos cechus mokytojus, 
kurie bet ką aiškins prieš 
Vokietiją ar vokiečius. Mo
kytojai bus baudžiami už 
cechų mokinių demonstraci
jas prieš nazius.

Hitleriniai valdovai įsakė, 
kad cechai tikrai ir veikliai 
bend radarbiautų su na- 
ziais; o jei ne, tai “būsią 
blogai” cechams.

padarytą iš 
i mačiau čia pat 

(Amerikoje, Waterbury, 
Conn, mieste. Taigi Sovie
tų Sąjunga ne vienintelė ša
lis, kur iš bažnyčių pada
romi garažai. Tik kažko
dėl Sovietuose laikoma ka
talikų persekiojimo įrody
mu, o Waterbury garažas 
padarytas iš bažnyčios ti
kinčiųjų visai neminimas. 
Nors kaip čia, taip ten fak
tas yra tas pats.

Toji Waterbury bažnyčia 
priklausė katalikams ai
riams. Jiems, matyt, atro
dė, kad jų mūrinė bažny
čia pasenusi, nebegraži, už 
tat ją pardavė tepalų kom
panijai ir netoli nuo mies
to centro pasistatė gražią 
naują bažnyčią. Iš senosios 
bažnyčios tepalų kompanija 
pasidarė sau garažą ir da
bar šeimininkauja, visai ne- 
nuimdami net kryžiaus nuo 
viršaus. O katalikai dėl to 
nesijaudina ir prieš tikin
čiųjų “persekiojimą” • Wa
terbury nė kiek neprotes
tuoja.

Koks nelygus vertinimas.
«T »,

1 fl ft

skirtingų. Galutinieji mūsų dienraščio 
tikslai—socializmas. Tačiau tuojautiniai 
mūsų siekimai yra bendri: mūsų dien
raštis kovoja už demokratijos palaikymą 
Amerikoj ir už jos atsteigimą Lietuvoj. 
Mes kovojame už Lietuvos nepriklauso
mybės išlaikymą. Už šiuos tuojautinius 
tikslus dirba ir “L. Žinios.”

Tad tebūva ir mums leista jų 30-ties 
metų jubilėjaus proga palinkėti “Lie
tuvos Žinioms” gyvuoti ilgiausius metus!

Vokietija “Turėsianti” Ka
riauti, Sako Hitleris

P a r y ž i us. — Francūzų 
laikraštis “L’Epoąue” iš
spausdino pranešimą, jog 
Hitleris praeitą šeštadienį 
užreiškė artimiem sąvo pa
tarėjam, kad Vokietijai jau 
“nelieka kitos išeities,” kaip 
tik kariaut dėl Danzigo; ir 
karas turėsiąs įvykt šį ru
denį.

Hitleris sakė, kad Vokie
tija, Italija ir Japonija “su- 
mušiančios visus savo prie
šus.

visus savo prie-
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Atsišaukimas į Naujo
sios Anglijos Moteris

Reikale Am. Lietuvių Moterų Seimo ir Rankdarbių ir 
Kultūrinio Darbo Parodos, Kuri Įvyks Rugsėjo 7, 8 ir 

9 Dienomis, Brooklyno Muziejuje, Brooklyn, N. Y.
Kadangi šis Seimas yra šaukiamas labai svarbiais klausi

mais, mes raginame visas moteris, kurios priklauso jvairiose or
ganizacijose: menininkes, apšvietos ir kultūros kliubuose, pa- 
šalpinėse draugijose ar kliubuose bei nacionalių organizacijų 
kuopose darbuotis Seimo sėkmingumui ir dalyvauti šiame is
toriniame seime.

Kviečiame Parodon 
t

Taipgi mes kviečiame visas moteris, kurios tik turi kuomi, da
lyvauti Rankdarbių ir Kultūrinio Darbo Parodoj, kuri bus greta 
Seimo.

Už gražiausius rankdarbius yra skiriama trys dovanos: $25, 
$15 ir $10. Dirbiniai bus išstatyti saugioje vietoje—Brooklyno 
Muzėjuje—per ištisą rugsėjo mėnesį.

gyt, ji iš mokyklos bėgdavo 
pas vieną smulkų žvėrininką 
išvalyti beždžionių klėtkas. 
Už tai ji gaudavo keletą sand
vičių.

Per keletą metų mokinimo- 
si, jai buvo duota proga pa
dainuoti garsioje Operoje Vie
noje. Po išklausymo jos dai
navimo ir dainų, kurios ją tu
rėjo padaryt garsia, operos di
rektorius jai pasakė, kad ji 
niekad nebus dainininkė, kad 
ji negraži, kad ji asmenybės 
neturi ir jis jai patarė geriau 
nusipirkt siuvamą mašiną ir 
būt siuvėja, vietoje operos 
dainininkės.

Po kiek metų, kai ji paliko 
garsia pasauline dainininke, 
jai pasitaikė dainuoti ir Im
peratoriškoj Operoj Vienoje; 
ir tas pats direktorius ją pa-

So. Boston, 
Mass.

■ ■ — <

Iš Moterų Sąryšio Veikimo

Gavus paraginimą iš Cen
tro, kad jau laikas rinkti dele
gates į Moterų Seimą, tuojaus 
ėmėmės už darbo. Draugijų 
susirinkimus vienus atlankom 
ypatiškai, kitom pasiunčiam 
kvietimo į Seimą laiškus. Iki 
šiolei jau išrinktos delegatės 
iš šių organizacijų: nuo LDS 
dvi delegatės, nuo LLD dvi. 
Dukterų ir Sūnų pašalpinė 
draugystė atidėjo delegačių 
rinkimą iki liepos mėnesio. 
Taipgi daugelis kitų organiza
cijų dar nesuspėjo išsirinkti 
atstoves.

Ko Pageidaujama
Iš centro pageidaujama daugiausia originalių dirbinių: įvai

rūs mezginiai, siuviniai, narstiniai, iš medžio drožiniai, paveiks
lai, neperdideli piešiniai ar kitkas rankų darbo.

Dideli dalykai, kaip tai: užtiesalai lovoms, .komodėms, šalikai 
ir kitoki dirbiniai bus išstatyti visame jų gražume, kaip sako 
centralis Moterų Seimo Komitetas. Ir prašo pažymėti, ar jūs 
dirbinys originalas ar kopija, ir dirbėjos vardą.

Pasiuntimas
Bet jeigu kurioms neparanku siųsti tiesiog į New Yorką, tai 

prašome siųsti per Bostono Komitetą. Šis .komitetas taipgi yra 
atsakomingas ir užtikrina, kad jūsų dirbiniai neprapuls.

Paštu siunčiant, visuomet siųskit apdraustus ’ ir adresuokite 
taip: Mrs. Ona Kvetkus, 828 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Bostono Moterų Komitetas šaukimui Am. Liet. Moterų Seimo:
B. Lazickienė,
M. Žilinskienė,
O. Laukaitis, -
H. Tamošauskienė, sekr.

sveikino ir gyrė jos dainavi
mą. Bet paskui jis sako: 
“Tamstos veidas man, rodos, 
matytas, kur aš tamstą ma
čiau ?”

Ji jam atsakė: “Čia pat, šio
je vietoje tamsta mane matei. 
Neatsimeni, kaip man liepei 
nusipirkti mašiną ir būti siu
vėja, vietoje dainininkės?”

“O, taip!” jis sušuko ir nu
tilo. ’

E. Vilkaite.

Kūdikio Verksmas Davė Pasauliui 
Garsią Dainininkę

Per alkį, šaltį, nusiminimą 
ir širdies skausmus veržėsi 
Ernestina Schumann - lieink 
iki pakilo į garsiausias operos 
dainininkes. Jos gyvenimas 
buvo taip sunkus, kad sykį iš 
didelio nusiminimo ji norėjo 
atimti gyvybę sau ir kūdi-

ir dvasioje nupuolus. Ir aš ne
mačiau vilties ateičiai. Aš ne
norėjau, kad mano kūdikiai 
eitų per tokias kankynes, per , 
kokias aš ėjau. Aš jaučiau, 1 
kad mirtis jiems bus lengves
nė, negu gyvenimas, tai aš nu
sprendžiau pati savę ir kūdi-

Motery Kliubui
Gerb. Idėjos Drauges Brook- 
lynietės:

Šiuomi pranešu, kad aš iš
važiavau Lietuvon (3 mėn.) ir 
tokiu būdu pasitraukiu iš Lie
tuvių Moterų Apšvietos Kliu- 
bo organizatorės pareigų, ži
noma, laikinai. Linkiu jums vi
so geriausio organizaciniame 
darbe. Laukite manęs sugrįž
tant su žiniomis iš Lietuvos.

J. Lazauskienė.

Iškilus gaisrui ant W. 15th
St., N. Y., žuvo Madeline KeU 
ly. Manoma, kad nelaimė 
įvyko nuo jos pač;os cigaręto, 
jai užsnudus su cigaretiy ran
koj.

Sąryšio Piknikas

Jis įvyks liepos 30 d., Tau
tiškam Parke, Montello. Bos- 
tonietės taipgi smarkiai prie 
jo rengias. Įžangos tikietų 40 
knygučių išdalinta ir visos na
rės rūpestingai juos platina. 
Nutarėm paimti du busus va
žiuoti į moterų pikniką. .

Kaip Moterų Sąryšio pikni
ku, taip Moterų Seimo paroda 
daugiausia rūpinasi So. Bosto
no Moterų Kliubas. Jos ir vėl 
mano būti laimėtojomis ir jos 
prie to rimtai rengiasi.

Taipgi rūpinamės ir finansi
ne parama Moterų Seimui. 
Nors žadėtos sumos dar nega
lėjom išpildyti, tai šiuom sy
kiu nutarėm pasiųsti Seimo 
šaukimo Komitetui $15 Seimo 
reikalams.

Sukėlimui finansų padengi 
išlaidas delegatėms, kurios 
važiuos į Seimą, jau padaryti 
tam tikri tikietai. Taipgi jau 
paimta Lietuvių E St. svetai
nė 15-tai d. spalio, kur bus su
ruošta iškilmingas bankietas 
minėtam tikslui. Taigi, prašo
me visas kitą.s organizacijas į- 
sitėmyti ir tą dieną nieko ne
rengti.

Sąryšio Narė.

Mūsų Mokykla
Brooklyno Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu

bas pats pirmutinis iš šios apylinkės lietuvių 
organizacijų numatė, kad, apart sėkmingos ko
vos prieš ateivių persekiojimą, taip pat reikia 
pilietintis ir abelnai šviestis, kad reakcinin
kams neduot progos mus persekiot.

Kliubiečių pasidarbavimu, pereitą rudenį ta
po įsteigta anglų kalbos, rašybos ir pilietybei 
rengtis klasė. Ją lankė per 20 moterų, vėliau 
prisidėjo keletas vyrų ir kitataučių. Nors stu
dentės, kliubietės ir nekliubietės, daugumoj 
yra sunkaus darbo bitės, privargsta šapose ir 
namų ruošoj, tačiau didžiuma išsilaikė iki pa
baigai.

Pereitą ketvirtadienį Jouvo paskutinis pa
mokų vakaras ir baigtuvės sezono. Suėjom lie
tuvių ir kitos dvi klasės didesnėn salėn. Vienos 
atsinešė vyno, kitos užkandžių. Mes, organi
zuotos, tai vis ne pavienės, pirkom vaišes susi- 
dėjusios, iš vieno, ir nors ne po daug lėšavo, 
bet geriausia pasirodėm, buvo gražu ir skalsu. 
Turėjom ir programėlę. Smagiai praleidom va
karą.

Už mokyklą kreditą vienoms pasiimti būtų 
neteisinga. Tik dėka Naujajai Dalybai, dėka 
pono Roosevelto liaudies gerovės programai ir 
visų pažangiųjų kovai ją paremt, palaikyt 
WPA, mes galėjom mokytis pereitą sezoną ir 
galėsim ateinantį. Kliubas suorganizavo, su
rašė būrį studenčių, o WPA su Miesto švie
timo Taryba mums davė gerą mokytoją ir pa
togų kambarį vidurinės mokyklos patalpose. 
Mums nereikėjo skurst kokioj šaltoj saliukėj, 
kad pasisemt daugiau žinojimo, nereikėjo iš 
savo menko kišeniaus dėt centus jos palaiky
mui, ką ne visos būtume ir išgalėjusios.

Skirstydamosios, visos susitarėm sugrįžti 
pačios mokyklon sekam'ą sezoną ir pakalbinti 
kitas.

Mokinė.

kiams. Ji buvo jau vedus, bet 
jos vedybinis gyvenimas buvo 
nelaimingas.

Jos vyras prasišalino, palik
damas jai visas savo skolas. 
O, pagal Vokietijos įstatymus 
tais laikais, moteris buvo atsa- 
kominga už vyro skolas. Tad

kius palaidoti po traukiniu. 
Jau viską buvau suplanavus, 
žinojau ir 'laiką, kada trauki
nys ateina. Vaikai verkė ir ka
binosi prie manęs, kniubo 
prie mano šalies. Aš, užgirdus 
traukinio švilpuką, priėjau ar
čiau prie relių. Pasilenkiau

O. Latvytė.
Padainuosiu Tau Dainą

Dainom nupinti žodžių stinga, 
Tik vieną—vieną dar žinau... 
Daina skaidri, nerūpestinga— 
Ją padainuosiu tiktai tau.

šerifas išvežė visus jos rakan
dus, paliko tik vieną krėslą ir 
lovą. Kuomet ji gaudavo dar
bo dainuoti šian ar ten, tai še
rifas paimdavo beveik visą jos 
užmokestį.

Šešias valandas pirm kūdi
kio gimdymo dar ji dainavo. 
Skausmai varstė jos kūną, bet 
ji negalėjo nustoti dainavus, 
nes jai rūpėjo uždirbti duohą 
alkaniem kūdikiam. Kuomet 
žiema atėjo, jos kūdikiai ver- 
,kė iš alkio ir šalčio, nes ji ne
turėjo iš ko nusipirkti kuro 
apšildyt vieną tuščią kambarį.

Beveik pusiau iš proto išė
jus, ji rengėsi nusižudyti, sy
kiu ir kūdikius nužudant. Bet 
vietoje žudytis, vėl dirbo, kan
kinos ir mokinos, kol paliko 
viena iš garsiausių pasaulyje 
kontraltų-dainininkių.

Ji sakė, kad viena jos pa
slaptis palikimo garsia daini
ninke’" buvo meilė žmonių. Ji 
pareiškė, kad ir tragedijos jos 
gyvenime pagelbėjo dainavi
me. Tos asmeniškos tragedijos 
davė jai supratimą, simpatiją, 
švelnumą ir jausmą. Jos kan
čios įdėjo į jos balsą k.ą tai 
slaptingą, kas perverdavo mi
lijonų širdis.

Kada ji buvo užklausta, ko
dėl ji norėjo savę ir kūdikius 
nužudyti, tai ji tokią istoriją 
pasakė:

“Aš buvau alkana, serganti

kūdikius sykiu arčiau prie sa
vęs priglausti. Jau buvau ga
tava jų kūnelius ir savę mesti j 
po traukiniu, kaip mano ma- 
žoja mergaitė puolė ant žemės 
prieš manę, verkdama ir šauk
dama: “Mamyte, aš myliu ta
ve! Eikim namo, man labai 
šaltą!” Tas kūdikiškas balsas 
pašaukė mane į protą. Pagrie
biau savo kūdikius ir grįžau 
atgal į savo šaltą tuščią kam
barį, kuriame ir vėl verkiau ir 
meldžiaus.”

Už kelių, metų po norėjimo 
nusižudyti, tūkstančiai žmonių 
klausėsi Ernestinos Schumann- 
Hęink dainavimo: Karališkoje 
Operoje Berlyne, Covent Gar
den Londone, Metropolitan 
Opera House New Yorke.

Jos tėvas buvo Austrijos 
oficierius. Jo alga buvo maža. 
Ernestina iš pat mažens alkį 
pažino. Ji buvo dėkinga, kuo
met ji gaudavo užtektinai juo
dos duonos. Sviestas buvo le- 
pystė jų namuose. Jos motina 
nugraibydavo taukus nuo sriu
bos ir vartodavo vietoje svies
to.

Emestinai einant į moky
klą, motina jai pietum įdėda
vo sudžiovusios juodos duonos 
ir kavos bonkutę. Vakare mer
gaitė parėjus pavalgydavo 
sriubos su juoda duona, nieko 
daugiau.
z Kad gauti daugiau paval-

Apie Aukštų kalnų viršūnes, 
Apie žvaigždėtąsias naktis. . .
Ir apie ežerų bedugnes— 
Daina -tau viską pasakys.
Kaip„ žalius gluosnius supa vėjas, 
Ką čiulba paukščiai vakare.
Ir kiek svajonių išsiliejo 
žalių laukų plačiam bare.
Daina skaidri, nerūpestinga,
Tik vieną posmą nutylės. . .
Bet tuos žodžius, kurių čia stinga,
Tavo širdis lengvai atspės. . .

(“M. J.”)

Šeimininkei
Kad išvengt kaulų suminkš

tėjimo ir daugelio kitų ligų, 
asmeniui reikalinga gaut per 
dieną apie pusė svaro liesos 
mėsos, kvorta pieno, svaras 
žalių daržovių.

Tačiau J. V. Namų Ekono
mikos Biuras, kuris tyrė bied- 
nuomenės padėtį, surado, kad 
pietinėse valstijos 60 nuošim
čių negrų biednuomenės (ne
skaitant gyvenančių iš pašal
pos, tik dirbančius) tegauna 
tik 51 kvortą pieno metams 
per asmenį. Baltieji gauna 188 
kvortas.

Tas pats su daugeliu kitų 
svarbių maisto produktų. 
Biednuomenei jie perbrangu.

Tai dėlto gera šeimininkė pri
valo būt ir gera gynėja algų, 
o sykiu ir politikierė, turi žiū
rėt, kad valdžioj būtų žmonės, 
kurie padeda biednuomenei iš- 
gaut geresnį gyvenimą.

Ona’s Beauty Salon
The Very Latest 
in Hair Cutting

and Styling
Zotos Machineless 

Oil Permanent
Waves, and other 

Methods.
Specializing in all branches, 

of Beauty Culture 
under

ONA
117-09

R.K.O.

Hupervision of 
WALLACE 
Hillside Ave. 
Theatre Bldg.

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

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

I

Kauno Skalbėjos
“Jos skalbia ir baltina, bet jų dienos juo

dos,” rašo A. Žilvinėlis laikraštyje “Darbas,” 
išleidžiame Lietuvoj.

Kaune esama apie 180 skalbyklų, su apie 
1,000 skalbėjų. Skalbyklos darbas ir amerikie
tėms lietuvėms ar bent jų didžiumai gerai pa
žįstamas, vienu ar kitu atveju išbandytas, tad, 
apie patį darbą praleidžiant, mums bus įdo
miausia sąlygos, kokiose dirbama ir gyvena
ma.

Mokinantis Nemoka
A. ž. rašo: “Skalbėjos tikslas skalbykloje , 

gauti prosuotojos darbą. Tačiau prosuotoja ne
lengva tapti, šio darbo reikia mokytis apie 
pusę metų. Pirmus tris mėnesius skalbyklų sa
vininkės prosuotojoms dažniausiai nieko ne
moka, o vėliau jau duoda kiek iš malonės. Pa
galiau, jei prosuotoja, jau pripažinta išmoku
sia šio amato, už darbo dieną gauna 4 litus, 
tad turi būti labai patenkinta, nes daugelyje 
skalbyklų ir prosuotojos ir skalbėjos gauna 
mažesnius atlyginimus. Tačiau prosuotojos 
darbas yra beveik toks pat sunkus ir kenks
mingas sveikatai kaip ir skalbėjos ir tik dėl 
to jis darbininkių yra labiau mėgiamas, kad 
jis yra švaresnis, poniškesnis... Valytojos 
skalbyklose gauna didžiausią atlyginimą. Yra 
Kaune skalbyklų, kurios valytojoms specialis
tėms moka iki 150 litų mėnesiui. Bet nekiek- 
vieną mėnesį jos tą šimtą penkiasdešimt litų 
gauna. Atsitinka kartais taip, kad sugadinta 
balinė suknelė joms kainuoja nei mažiau nei 
daugiau kaip 150 litų. Skalbinių priėmėjos ir 
išdavėjos skalbyklose turi laimės dirbti leng
viausią darbą, tačiau jos turi ir kitą malonu
mą—tai darbo dieną nuo 7 valandos ryto iki 
9 valandos vakaro.”

“Džiovininkių Nereikia”
Vienok džiova' ir kitos nesveikatos—maža

kraujystė, venų išsiplėtimas “dažnas svečias 
skalbėjų tarpe,” sako korespondentas, o vis 
dėl savininkų gobštumo ir paikumo, kaip ma
uksi iš žemiau paduoto:

“Mums džiovą tarsi tyčiomis nori įvaryti 
skalbyklos savininkė,—man aiškino kitos skal
byklos prosuotoja. —Rudenį, žiemą ir net pa

vasarį ji mums niekuomet neduoda nei lango 
atidaryti nei ventiliatoriaus paleisti. Mat, jr 
yra įsitikinusi, jog oras lauke yra visuomet a 
drėgnesnis negu jos skalbykloje ir todėl bijo J 
prileisti į dirbtuvę drėgmės, kad jos skalbinius ? 
nesudrėkintų, nors žiemą ir rudenį dirbtuvėje | 
esti tiek daug garų, kad net sienų tinkas pur
vu ir pelėsiais krinta žemėn. Kartą žiemą pas 
mus atsilankė darbo inspektorius. Inspekto
rius, pajutęs blogą orą, savininkę užklausė , 
apie ventiliatorių ir ventiliatorius tuoj buvo 
paleistas į darbą. Dvi valandas, kol darbo in
spektorius dirbtuvėje rašė protokolą, veikė 
ventiliatorius, o kai jis išėjo, ventiliatorius ir 
vėl sustojo, ir vorai aplink jo sparnelius vėl 
audžia savo tinklus ir yra ramūs iki kito in
spektoriaus apsilankymo. Ir dar blogiau, kad . 
tame pat kambaryje daugeliui mūsų tenka ir 
miegoti. Naktį kai pabudi, tai ant krūtinės 
sunkumas didžiausias ir kaulus taip gelia, kad 
rodos, kas juos laužyte laužo. Ir niekam nepa
siskųsi ir niekas tavęs nepaguos. Jei kartais 
kuri nors iš mūsų pasiskundžia savininkei 
sunkumu ant krūtinės ir paprašo atidaryti lan
gą, tad ji greitai spiegiančiu balsu ir visuomet 
tą patį atsako: “Džiovininkių man nereikia, 
kas džiovininkės esate, galite eiti į sanatoriją 
—ten jums vieta.” Ir iš tikrųjų, jau daug ma
no draugių, jaunų iš kaimo atvykusių mergai
čių, ten vietą sau ir surado vien tik dėl tos 
bobos kvailų įsitikinimų.”

Grąso Bankrūtu
Kaune, kaip ir pas mus, savininkai, ku

riais daugiausia esančios moterys—panelės—, ■ 
verkšlena, kad neišsivers, turės užsidaryti, jei 
darbininkės nedirbs ilgesnių valandų ir už 
mažesnį atlyginimą. Taigi, apart įstatymais 
nustatytų 8 darbo valandų, melu ir grąsini- 
mais darbininkės priverčiamos dirbt po 9 ir 
10 per dieną, o neregistruotose, mažose dirbtu
vėlėse net iki 14 valandų.

Mokama po 90 iki 125 litų mėnesiui, bet 
blogiausia tas, kad tik apie 50 litų išmokama 
pinigais, o likusieji taip vadinama natūra — 
bendrabučiu ir maistu, kuris, rašo kor., “yra 
gaminamas iš pigesnių mieste pirktų produk
tų, yra aitrus ir nevalgus,” O koks tas ben
drabutis—jau skaitėme pirmiau. Esą dabar Į 
inspektorių įsakyta visą uždarbį išmokėt pini
gais.

Skalbyklos Neša Pelną
Tikrenybėje skalbyklos duodančios puikų Į. 

pelną, darbininkių uždarbis nustatoma anaip- Į 
tol ne sulyg įstaigos įplaukų. Tūlos prosuotojos— J 
padarančios net iki 60 litų vertės darbo į die- | 
ną. Dėlto tūli savininkai giriasi pelną po 100 
litų į dieną.

Vienų zitiečių užlaikoma skalbykla davus 
18 tūkstančių litų pelno 1938 m.

Savos Skuta Savas
Perskaitę, veikiausią tūli klaus: Kas tie per 

savininkai, kurie taip skriaudžia tas mergai
tes? Atsakysime—savieji, savosios. Grynai lie
tuviškom pavardėm. O viena iš tų savininkių, 
kuria merginos labiausia nusiskundžia, čėdi- 
janti pinigus statyt mergaitėms vienuolyną, 
gal dar šventąja bus paskelbta kada nors. Pa
sirodo, savi ar ne—darbininkėm saugiausia 
ten, kur stiprios darbo unijos (prof-sąjungos) 
ir leista laisvai veikt ekonomikoj ir politikoj. 
Linkėtina lietuvaitėms to siekti.

D.

Vyrą Parenka Tėvas
9

Egiptietėms merginoms vyrus išrenka tė
vas. Ji visai nemato savo sužiedotinio prieš 
vedybas, o jei ir matytų, jom vistiek neleista 
priešintis tėvo valiai.

Penkios Pačios—Nedaug
Harriette Mercer, negrė skalbėja iš Harle

mo, išvyko Paryžiun, kur ji tikisi ištekėt už 
princo Batoula. Jis, manoma, kada nors užim
siąs Senegal sostą francuziškoj Vakarinėj Af
rikoj ir turėsiąs 2 milionu pavaldinių. Kad jis 
jau turi 5 kitas žmonas, ji nepaisanti. Paga
liau, jos esančios Afrikoj, o jiedu bus Pary
žiuje.

Savo princą ji sutikus jam atvykus Parodon.

SIA11 omu

Motinos ir žmonos pikietuoja Londone, Kai buvo paske 
prieš brangias nuomas.
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AUŠRA VAKARUOSE
(Bruožai iš Franci jos Revoliucijos)
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(VI_1—39) (29)

(Tąsa)

—Mušime, kaip pas Valmy! — kalbėjo 
kariai prieš kiekvieną naują kovą.

—Begs priešas, kaip pas Valmy!— sa
kė kiti.

—Griaus kanuolės, kaip pas Valmy!
—Valmy kanuolių kanonada visame 

sviete išgarsino Franci jos revoliuciją!
* * *

Kartu su užsienio intervencija buvo 
ir Francijos pabėgėlių armija. Ją suda
rė visoki pulkininkai, oficieriai, kuni
gaikščiai, grafai, ponai ir todėl visi bu
vo raiti. Jie savo eilėse turėjo du ka
raliaus brolius ir grafą Provanskį buvo 
pastatę laikinu karaliaus vietininku.

Tai keista buvo “armija” atgyvenusio 
pasaulio. Prie kiekvieno ricieriaus ka
bojo nedidelis odinis krepšelis, kuriame 
buvo po 8 patronus, taip pat ten buvo 
po kirvį ir du pištalietus. Užpakalyj 
prie balno taip pat buvo po du krepše- 

> liūs, kur, apart patronų buvo keli marš
kiniai, apsiavų pora, dėžutė su paude- 
riu, skustuvas, šukos, ir monarchistinė 
kukarda. Jų mundieras buvo mėlynas, 
o prie kojų turėjo prisitaisę po durklą, 
kad badyti priešą. Už diržo kiekvienas 
turėjo po kelis pištalietus, taipgi po na- 
gaiką, kardą ir šautuvą. Ant kepurių tu
rėjo po didelį skaičių plunksnų. Jau vien 
iš jų apsirengimo ir bemierio apsigink
lavimo buvo matyti, kad tai nėra armi
ja.

Kovos lauke jie pirmieji pradėjo 
bėgti, tūo dar daugiau užkrėsdami vo
kiečių ir austrų armiją.$ * $ 

j Bet Francijos vargai dar nepasibaigė.
Pribuvo nauja Austrijos 300,000 armija, 
vedama kunigaikščio Hoburgo. Šiaurėje 

' • išlipo 100,000 anglų armija, vedama ku- 
— • nigaikšefo Yorko. Sumobilizavo\ Sakso

nija, Bavarija ir Prūsija naujas armi
jas. Paskelbė Francijai karą ir Ispanija. 
Rusijos caras pradėjo mobilizaciją. Tuo 
kartu francūzai sėkmingai sumušė Ho- 
landijos jėgas ir įžengė į jos žemę. Bet 
generolas Dumurie (Dumouriez) išduo
da revoliuciją ir francūzai neteko 7,000 
kareivių. Nei viena revoliucija nebuvo 
liuosa nuo išdavikų.

Priešų jėgos rinkosi. Viduje kėlė gal
vą monarchistai ir stambi buržuazija. 
Maratas ėmėsi griežtesnio veikimo. Nu
sirito Marės Antoinettes galva. Apsau
gos Komitetas areštavo daug revoliuci
jos priešų. Konventas pasiuntė į visus 
miestus, miestelius, kaimus, provincijas 
savo 82 narius mobilizuoti liaudį.

Konventas, “Kalno” partijos vadovys
tėj, rugpjūčio 23, 1793 metais, nutarė 
daryti viską, kad apsigynus nuo užsie
nio intervencijos ir sukriušinus priešo 
vidaus sukilimus. Jis išleido patvarky
mą, kur tarpe kitko sakė:

“Francijos liaudis, per savo atstovus 
paskelbia, kad ji visa sukyla apgynimui 
savo laisvės ir tėvynės, konstitucijos ir 
galutino šalies paliuosavimo nuo prie
šų. Nuo dabar iki to momento, kol prie
šas nebus pavarytas iš respublikos teri
torijos, visi francūzai turi būti pasiren
gę tarnauti armijoj. Jaunimas eis muš
tis; vedusieji gamins armijai ginklus ir 
amuniciją ir rūpinsis maisto reikalais; 
moterys ir merginos gamins drabužius, 
maistą ir tarnaus ligoninėse; vaikai 
dirbs darbą, pagal jų jėgą; seneliai vi
suomenės aikštėse pakels kareivių ūpą 
ir bus sargyboj Šalies reikąlų!”

Konventas greta šios armijos sudarė 
kitą, kuri skaičiuje 6,000 kovotojų vien 

A rūpinosi rekvizicijomis, kad miestai 
nebadautų. Paryžius buvo širdis revoliu
cijos, jis visus sunkumus nešė ant savo 

11 pečių.
Generolas Karno, jokubinietis, sudarė 

širdį ir smagenis revoliucinės Francijos 
armijos. Kada “Kalno” (Jokubiniečių) 
partija 1793 metais atsistojo prie galios, 
tai ji priešakiu armijos pastatė Karno, 
buvusį karinį inžinierių. Tai buvo pro
tingas žmogus, kuris mokėjo gyventi pa
prasto kareivio gyvenimu ir geriausiai

atatiko šalies išgelbėjimui. Jis su Kon
vento (parlamento) nariais greitai su
mobilizavo apie 1,000,000 žmonių į ar
miją. Karno sugebėjo greičiausiu laiku 
išmuštruoti juos ir armijai suteikė nau
ją taktiką. Jis išstatė keturioliką armi
jų Francijos apgynimui. Jis kovėsi nau
jomis metodomis, vartojo naują taktiką 
ir strategiją.

jji 5|?

Po visą šalį tratėjo būbnai. Rinkosi 
šimtai tūkstančių vyrų į armijos eiles. 
Paukė himno aidai:

“O, meilė mūs tėvynės! Kraują 
Tu mums uždek ir kovon vesk! 
Liuosybė, vesk į būvį naują 
Ir kerštą ant tironų mesk! 
Liuosybės balsas—mums vienybė— 
Su ja mums pergalė t pavyks, 
Ir mūs garbė niekad neišnyks, 
Kad m'es kovojam už liuosybę.”

Šioji himno dalis pilniausiai pasitvir
tino. Ties Janappes francūzų revoliucinė 
armija sumušė 300,000 austrų ir jų sėb
rų. Francūzai ne vien išmetė austrus iš 
savo žemės, bet užėmė Nice ir Savoy 
provincijas. Francijos Revoliucijos gin
klas laimi! Revoliucijos armija mušė 
priešus vakaruose, šiaurėje, rytuose ir 
pietuose. Niekas negalėjo įveikti laisvą 
liaudį!

Pirmoji karalių koalicija sugriuvo.: 
Revoliucijos armija atmušė juos. Kara-' 
liai buvo priversti prašyti taikos.

* * #
Bet taika nebuvo ilga. Priešai nužudė 

Maratą. Liberališka buržuazija pasmau
gė jokubiniečių galią—geriausių respub
likos šalininkų. Daugelį vadų nužudė. 
Karaliaus giminės, generolai, feodalai 
tuoj aus prie Francijos sienos sumobili
zavo naują armiją iš 300,000 ir pradė
jo antrą bangą užpuolimų.

Anglija priešakyj su savo minister! u 
Pitu sudarė prieš Franciją koaliciją iš: 
Anglijos, Austrijos, Prūsijos, Rusijos, 
Vokietijos valstybių, Sardinijos, Ispani
jos, Portugalijos, 'Neapolio, Toskanijos, 
Parmos Madenos ir Romos popiežiaus.

Ir vėl prieš Franciją traukė Prūsija, 
Austrija, Šveicarija, įvairios Vokietijos 
valstybės, Italijos valstybės, o Anglijos 
karo laivynas gaudė Francijos laivus su 
maistu, su kviečiais ir skandino. Ir vėl 
Francijos liaudis rinko savo jėgas, kad 
atremti naujas bangas užpuolimų. Rin
kosi kovotojų pulkai iš visų šalies kam
pų-

—Francija pavojuj!
—Tėvynė pavojuj! — skambėjo visoj 

šalyj.
Dūdavo kariniai rageliai, tratėjo būb

nai, rinkosi Francijos liaudis — žemės 
darbininkai, audėjai, žvejai, plieno ir ka
syklų proletarai, alyvų ir vynuogių au
gintojai, drabužių ir apsiavų gamintojai, 
plieno ir medžio darbininkai — visi, kam 
tik buvo brangi jų tėvynė!

Drąsiai žengė jaunuolių pulkas ir virš 
jų galvų plaukė “Marselietė:”

“Kad mūs tėvai atguls į grabą,
Mes turim žengti jų taku, 
Ir karžygių dvasia už labą 
Visuomenes, mus ves sykiu.
Per kovą tur garbė prašnekti,

/ Ir tėvo kūn’s nešiurps grabe, 
Kad vaik’s jo atsiguls šalę.
Ei, reik atkeršyt, ar prasmegti!”
Ir pulkas po pulko, kuopa po kuopos,' 

batalionas po bataliono, divizija po divi
zijos, armija po armijos.atsakė:

—Gyvent!
—Kovot!
—Marš sykiu!
—Kovon, kovon!
Francija pastatė armiją! Milionai jos 

sūnų stojo po ginklu! Milionai juos ap
rūpino reikmenimis. Milionai pasakė, 
kad francūzai niekados nepasiduos ka
ralių viešpatavimui! Kad francūzai neš 
išsilaisvinimo idėjas ir į kitus kraštus.

, (Bus daugiau) '*

Bridgeport, Conn.
Nelaime ir Didvyriškumas 

Lietuvio Jaunuolio
Birželio 24 d. įvyko didelė 

nelaimė Valinio krautuvėje, 
kuri randasi po num. 1779 
Broadbridge Ave., Stratford, 
Conn. Pusė po dvylikos eks-- 
plodavo 50 galionų žibalo. 
Tuo tarpu krautuvėje buvo 
jaunuolis Albert Niaura, 15 
metų amžiaus. Kažin kaip jo 
drabužiai užsidegė. Pamatęs 
pavojų ir persigandęs, jis lei
dosi bėgti. Tuo tarpu per lan
gą pamatė Albertą bėgant Va
linio sūnus Alfred Valinis. Al
fredas buvo savo namuose po 
numeriu 1771 Broadbridge 
Ave. Alfredas šaukė,

bertas sustotų, bet, žinoma, 
pastarasis veikiausiai visai ne
išgirdo. Alfredas tada pasilei
do vytis ir pasivijęs pradėjo 
degančius drabužius nuo Al
berto draskyti, o jį patį vo
lioti ant žemės, idant užgesi
nus ugnį. Pasitaikė ten kitas 
žmogus, kuris nusiėmęs savo 
švarką padėjo užgesinti Al
berto Niauros degančius dra
bužius.

Jaunuolis Niaura labai 
smarkiai apdegė ir tapo nuga
bentas į Bridge portą ligoni
nėn. Iš sykio buvo padėtas į 
kritiškųjų ligonių surašą, bet 
dabar, sakoma, gerai sveiksta.

Apdegė ir jaunuolis Valinis, 
bet netaip smarkiai. Jį apžiū
rėjo vietinis daktaras ir to už- 

kad Al-1 teko.

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

Puiki Vieta Vakacijom
Ant Aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

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

TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS

Burdas $12 j savaitę; Vaikam $6.00.

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

Jaunuolis Valinis parodė 
didelį sumanumą ir drąsą. 
Jeigu jis nebūtų susipratęs, 
ką daryti, tai jaunuolis Niau
ja būtų žuvęs. Beje, Alfredas 
Valinis yra narys Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo.

Alfredas Niaura yra artimas 
Valinių giminė. Jis yra mo
kinys Central High School, ir 
turi dvi sesutes — Florenciją,

19 metų, ir Aldoną, 13 metų.
Vėliname jam greito pa

sveikimo. Rep.

Elmira, N. Y. — Ameri
kietis R. M. Stanley nuskri
do 190 mylių sklandytuvu, 
tai lėktuvu be jokio motoro. 
Jis lėkė naudodamas tik vė
ją ir oro sroves.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie wi n ej~ 

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

| Geri Steikai ir Kitoki Valgiai
I Degtinės, Vynai ir Alus
■ Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra
■ I skersai gatvę nuo Marine budinko,

arti Corona entrance į ferus.

HI Z'' \ Fairview Restaurant
I w j 110-62 Corona Ave.

B lJL J CORONA, L. I., N. Y.
Telephone: Ilavcmeyer 9-9115

Pasaulinė Paroda Jūsų Namuose
Dienraštis “Laisvė” išleis New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto

Paveikslų Albumq
l ai bus didelė ir graži knyga 9 colių pločio ir 12 colių ilgio. Arba ta knyga 

bus tokio dydžio, kaip šis skelbimas.

= ALBUMO KAINA TIK 25c :

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

Albumas Bus Gatavas Viduryje Liepos Menesio

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 f‘cash” ir tuojau siųskite užsakymas. Siųsdami užsakymus adresuokite: 
__ _________ -___ __________________ E

LAISVE’
Brooklyn, N. Y.427 Lorimer St.

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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Scranton, Pa.
Lietuvaitės, Mary wood Ko

legijos studentės koncertavo— 
koncertavo tos, kurios baigė 
šioje kolegijoje mokslą. Kon
cernas įvyko Temple Auditori
joje.

Lietuvaitės studentės išpil- 
iŠ/ dė svarbiausias koncerto pro

gramos dalis. Panelė Biruta 
Indruliūtė labai gražiai graji- 
no smuiko solo. Jai akompa
navo panelė Mordosaitė. Biru

tę ta Indruliūtė yra viena iš ga
biausių smuikininkių Mary- 
woodo kolegijoje. Pianistė 
Mordosaitė taipgi yra viena 
gabiausių muzikančių.

Antrą dalį programos išpil
dė viena iš geriausių ir gar
siausių pianisčių, tai panelė 
Leona šerantaitė (Sherant) iš 
Mt. Carmel, Pa.

Taipgi atsiranda lietuvių 
Marywoodo simfonijos orkes- 
troje, būtent, Genytė, Kaz
lauskaitė, Indruliūtė ir M o r- i 
dosaitė.

Labai smagu, kad tarpe lie
tuvių jaunimo atsiranda gabių 
talentų muzikoje ir moksle. 
Didelė garbe visiems lietu- j 
viams. Mes turėtumėme j 
džiaugtis turėdami tokius ta- 
lentus.

Būtų gerai, kad atsirastų 
daugiau lietuvių jaunimo, ku
ris garsėtų muzikoje arba ki
tuose talentuose.

Jaunuoliai ir jaunuolės, ku
rie jau esate išsilavinę, nenu- j 
sigrįžkite nuo lietuvių visuo- 1 
menės. Pasilikite su ja ir jai' 
padėkite. Lavinkitės toliau ir į 
garsinkite savo ir lietuvių tau- į 
tos vardą tarpe amerikiečių.

Mylintis Muziką.

Bridgeport, Conn.
23 d. birželio š. m. įvyko 

susirinkimas A L I) L I) 63-čios Į

Be kitko, susirinkime pada- į 
ryta peržvalga kuopos iždo. į 
Kaip jau žinoma, kad ALI)- 
LD visuomet ir visur, kur tik 
mato rimta reikalą finansiniai 
prisidėt bei paaukaut, laiko 
sau už priderystę tą padaryt.

Tad ir vietinė kuopa, tai yra 
63-čia kp., Bridgeporte, yra 
paaukavusi nemažai centų 
geriausiems darbininkiško ju
dėjimo tikslams, ir kaip šia-

• me susirinkime patirta, kuo
pos iždas randasi arti zero 
nuslūgęs. Ižde beliko $4.96. 
Būtų dar blogiau su iždu, jei
gu tūli draugai nebūtų paau
kavę sau priklausantį atlygi
nimą, ypatingai kuopos iždi
ninkas, tai drg. A. Katinas, 
kuris iždininko pareigas eina 
jau suvirs 10 metų. Per tuos 
10 metų draugas persiuntinė- 
jo Centran pinigus ir šiaip ki
tokių išlaidų organizacijos 
reikalais pasitaikė nemažai. 
Draugui A. Katinui priklauso 
gražių keliolika dolerių. Ta- 
čiaus jis paaukavo kuopai.

Drg. Juozas Mockaitis taip- 
' gi paaukavo 90 c, kuriuos tie

sioginiai yra išmokėjęs kuo- 
■ » • pos reikalams. Taigi abiems 

draugams priklauso didelis 
ačiū.

Kad pakelt kuopos iždą nu
sitarta surengt smagų išvažia
vimą.

Buvo skaitytas iš “Tiesos” 
redakcijos laiškas, kuriame

* raginama kolektyviai, kaip ir 
pavieniai, veikti prieš tą pa
vojingą Wood rūmo Bilių, ku
ris yra nustatytas prieš atei
vius ir prieš visą darbo žmo
nių klasę. Laiškas vienbalsiai 
priimtas ir nusitarta daryti 
tuojautinius žygius.

Taipgi diskusuota nemažai 
ir apie dabartinę Lietuvos val
džią, apie kurią draugai išsi
reiškė įvairias nuomones.

Biržei io 24 toje pat svetai
nėje buvo sušauktas masinis 
mitingas. Jį sušaukė vietinė 
sandariečių kuopa kaip 7:30 
vai. vak. Tačiaus mitingas 
prasidėjo 9 vai. Kalbėtojas 
pribuvo Juozas Tysliava. Pu
blikos prisirinko nedaug. Tur

būt pakenkė vasaros šiltas 
oras.

Turiu pripažint, kad Tyslia- 
va gana iškalbus, pasakė daug 
teisybės apie Lietuvos dabar
tinę valdžią ir buvusią pilnai 
smetonišką valdžią ir patį 
Smetoną, Lietuvos prezidentą.

žiūrint į tą taip vadinamą 
! sandariečių organizaciją, ma
tai kokį tai savos rūšies keis
tumą. Metai tam atgal ta pati 
kuopa turėjo taipgi masinį su
sirinkimą, kuriame vyriausis 

! kalbėtojas buvo “Sandaros” 
redaktorius Vaidyla. Ponas 
Vaidykx ir Juozas Tysliava, 
ant kiek aš supratau, abu 
tautiškų pažvalgų. Bet jų nuo
monės pasauliažvalgoje turi 
gana didelį tarpą. Jeigu taip, 
'tai kame? Ot štai jų nesusi- 
bendrinimas: Vaidyla pareiš
kė savo kalboje, kad Lietuvos 
didvyriai, jo nuomone, yra bti- 

Įvę kunigaikščiai, kurie buvę 
perpildyti narsa, išminčia ir 
teikianti visokių žmonėms ma
lonių. Gi Tysliava pareiškė, 
kad Lietuvos kunigaikščiai 
pridarė tiksliai ir netiksliai di
džiausiu klaidu, vedančių visą 
lietuvių tautą ir pačią šalį į 
prapultį ir vergiją, ir kad Lie
tuvos kunigaikščiai nesirūpi
no savo žmonių reikalais ir 
nesiskaitė su jais.

Vaidyla atrado, kad jeigu 
yra pasaulyj pasiučiausia val
džia, kvailiausia, ir kuri gali 
barbariškiausiai žmoniją kan
kinti ir kuri gali pasaulį pra
puldyti tai, girdi, Sovietų val
džia. Gi Tysliava supranta ir 
pareiškė, kad Sovietų valdžia 
yra demokratiška ir galinga, 
kuri gali sukriušinti bile fašis
tinę užpuolikišką valdžią.

Be kitko, J. Tysliava turi 
nuomonę, kad kaip Hitleris, 
taip ir Mussolinis gyvuos tol, 
kol išstos tikran karau. Gi ka
rau išstojus, jie bus sunaikin
ti su visais savo likučiais. Su 
tuo ir jų istorija pasibaigs. 
Tokiais bruožiais žurnalistas 
Tysliava kalbėjo Bridgeporte.

M. Arison.

Wilkes-Barre, Pa.
Visokios Žineles iš Mūsų 

Miesto

Su pabaiga birželio mėnesio 
pasibaigė . ir daugelio darbai, 
kurie dar laikėsi WPA dar
buose. Prie buvusios didžiulės 
bedarbių armijos prisideda 
dar 5,000 naujų.

Mūsų gerasis gubernatorius 
| James pasirašė daugybę prieš- 
I darbininkiškų bilių. Darbinin
kams reikės daug nukentėti, o 
daugiausia bedarbiams. Be
darbiai, gaunanti pašelpą, bus 
varomi į darbus atidirbt. Tie
sa, bedarbiai nori darbus tu
rėt, bet šis jų darbo planas 
bedarbiams netinkamas. Jie 
pasimoję bedarbius padaryt 
streiklaužiais. Kur jie tave 
siųs į darbą, ten turėsi eit.

Pagal vietos angliškos spau
dos pranešimą, čia gali pasi
likti be darbo 10,000 anglia- 

' klasių. Priežastis yra tame, 
i kad kasyklose, kurios stovi 
uždarytos, tiek yra ^prisirinkę 
vandens, jog gręsia užliejimu 
kitų kasyklų, kurios dar dir
ba po keletą dienų. Yra bai
mės, kad toks didelis vandens 
susikaupimas gali pralaužt 
anglies sienas, kurios palieka
ma ant rubežių, kur skiriasi 
kompanijų nuosavybės viena 
nuo kitos.

Liepos 9-tą dieną yra ren
giamas labai didelis piknikas 
dviejų organizacijų, AKP ir 
IWO. Šiame piknike bus ir 
plačiai pagarsėjusi kalbėtoja 
ir kovotoja už darbininkų rei
kalus Elizabeth Gurley Flynn. 
Vietos ir apylinkės lietuviai 
kviečiami skaitlingai dalyvaut.

Piknikas bus visiems žino
moj vietoj Vend y’s Farm, tar
pe South Wilkes Barre ir 
Ashley.

Šioje apylinkėje labai ilgai 
lietaus nebuvo. Viskas išdegė 
nuo saulės. Girdisi ūkininkų

didelių nusikundimų su jų 
pasėliais. Toks sausas oras per 
ilgą laiką viską naikina.

Dienraščio “Laisves” pikni
kas jau visai arti, kuris įvyks 
liepos 16-tą dieną. Yra smagu 
pranešti, kad iš plačios apylin
kės draugės-draugai rengiasi 
skaitlingai dalyvaut. Daug 
mūsų apylinkės lietuvių pagei- 

‘dauja išgirst tas skambias dai
nas, kurias mums suteiks pla
čiai pagarsėjęs Brooklyno Ai
do Choro oktetas, po vadovys
te kompozitorės B. šalinaitės.

ALK Wilkes Barre ir apy
linkės skyrius rengia labai di
deli pikniką, kuris įvyks lie
pos 30-tą dieną. Visų organi
zacijų, kurios priguli prie šio 
skyriaus, būtinas reikalas dar
buotis, kad šis piknikas būtų 
pasekmingas. D ar b u o k i m ės, 
kad turėtum skaitlingą publi
ką ir galėtum sukelt finansi
nės paramos šiam taip svar
biam tikslui.

šiame piknike bus ir pra
kalbos. Kalbės drg. K. Michel- 
sonas iš Brooklyn, taipogi bus 
ir vietinių. Piknikas bus vi
siems žinomoj vietoj, Valley 
View Parke, Inkerman, Pa. 
Pradžia 11-tą valandą ryte.

Veisiejiškis.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3623

168 Grand Street ~ 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717!)
___—-------------------- {į

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

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glemnore 5-6191

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

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

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Ryty Prūsija Prirengiama
Karui su Lenkija

Berlin. — Vokietija siun
čia daugius kariuomenės į 
Rytų Prūsiją. Sako, kad 
“Lenkijos šovinistai beveik 
kasdien reikalaują užgorbt

Rytų Prūsiją ir prijungt ją 
prie Lenkijos.” Todėl, girdi, 
naziai turį reikiamai apsi- 
tvirtint Rytinėj Prūsijoj.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

toline#

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

liquor#

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, 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 Barbcriai

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; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuve
A. WEITZNER

VERTE1VIS

i livonai-1 Jždangai-Linolijos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, gy- 

venamąjam, ir valgomajam kambariam.

Šios Savaitės Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį speciali pasiūlymą

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

Penktas puslapis

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

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

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai žiedai 

Laikrodėliai

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

Lietu vių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

VELTUI Popiežiaus Pijaus

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

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

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

ATSINEŠKITE ŠI SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

Aplankykite mūsų 
'religinių daiktų departmentą, specialia 

išpardavimas eina dabar.
XII medalis

U 12 f

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Telefonas EVergreen 7-1661

DOWANOSusr ir vedybom

$1.60
.... 6.50
2.00

nuo

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

Open Day and Night VARPO KEPTUVĖ

Special Rates per Week

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

0

r i

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

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

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

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

w—.

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Sun. all day and night

Telefonas: Humboldt 2-7964

k , Vincas cJ. Daunora
A P T I E KO RIU Ę

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.
wjUl-jq ax.

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 J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime lųformacljas apie svori ir

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Trečiadienis, Liepos 5, 1939Šeštas puslapis LAISVĖ

Kvarantina Ligoninėj

še-
6

taipgi

Mūsų Valkų Departinente ant visų

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

SKELBKITES “LAISVĖJE1
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Leon Gaisleris baigė Tech
nical High School.

Robert Norkus baigė pradi
nę mokyklą. Norkai yra LDS 
nariai.

GerdOwsky, 53 m. am- 
127 No. 4th St., mirė

Woodhaveno Apylinkes Lietu
viai Jaunuoliai Baigė 

Mokyklas

Lankėsi “Laisvėje”

K i e k v i e nas miestas 
su

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

s.

RtPUBtK

CALIFORNIA 

PORT

“Laisvės” Piknike Graži Nuotaika; 
Parėmė Lietuvos Draugus

“Laisvės” piknikas, kaip vi
sada, praėjo labai gražioj, 
draugingoj ir smagioj nuotai
koj. Veik kiekvienas, su ku
riuo teko kalbėtis, pareiškė 
abelną pasitenkinimą.

Daugelis, tiesa, apgailesta
vo didžiojo Ulmer Parko, į 
kurį taip patogu privažiuoti 
ir kuriame nepaprastai paran
ku piknikaut — būdavo vietos 
su busais ir mašinom suva- 
žiuot parkan, viskas ant vie
tos, taipgi arti Coney Islando, 
iš kur ir išsimaudžius spėdavo 
sugrįžt piknikan. Gi tūli išsi
reiškė, kad jiems ši vieta ge
riau patiko. Ištiesų, parkas 
lyg tyčia pereitą savaitę buvo 
gerai lietaus nupraustas, me
džiai pilni gyvumo ir žolynai 
pačiame gražume: bijotųjų 
dulkių visai maža, apsiriko, 
kas jų bijodamas apleido taip 
smagų pikniką.

Graži

nė, Zankauskieaė, V. K. 
ralis, A. česnulaitis, Adomo
nis, Povilaitė, M. Yakštys, K. 
Yenkeliunas, L. Žemaitienė, 
Juozas Jaukojus.

Varde Lietuvos draugų, ko
mitetas dėkoja visiems auko
jusiems ir pasidarbavusiems, 
kas piknike nelengva, kadangi 
didesnė pusė svečių negali gir
dėti kalbėtojų ir rinkėjams 
prisieina atskirai aiškinti au
kų rinkimo tikslą.

Su smulkesnėmis,
prašiusių nerašyt vardus auko
mis viso surinkta $35.44.

Parašai Už Politinių Kalinių

Programa

lietuvių žymieji 
lenktyniuodami, 

stipriai pasirodė.
pilnai 

garsia-

Lieti i- 
ten pa- 
liaudies 

demo- 
arti 
toli 
visi

Apylinkės 
chorai, tarei 
šauniai ir 
Tokioj didelėj salėj,
pristoto j publika, be 
kalbio, visgi galėjai choriečius 
neblogai girdėti gale salės 
(bent ant balkono gerai girdė
josi). Dainavo Sietynas, iš 
Newarko, vadovaujamas kom
pozitorės B. L. šalinaitės; 
Banga, iš Elizabeth, N. J., 
vad. Aid. Klimaitės; Pirmyn, 
iš Great Necko, vad. Geo. Ka
zakevičiaus, ir Aidas, brook- 
lyniečių, vad. Aldonos Žilins
kaitės. Akompanavusių vardus 

- neteko nugirst.
Trumpą kalbą pasakė R. 

Mizara, “Laisvės” redakto
rius. Baigdamas, jis pareiškė, 
kad “Laisvė” nedaro jokios 
rinkliavos savo reikalams, ta
čiau būtų gražu, jei šia proga 
būtų paremta Lietuvos drau- 
gai-kovotojai už liaudies de
mokratines teises ir ekonomi
nę gerovę, uoliausi Liet, ne
priklausomybės gynėjai, pra
šydamas, kad, kas išgali, pa
remtų finansiniai, taipgi visi 
pasirašytų po peticijomis, ra
ginančiomis Lietuvos Vyriau
sybę paskelbt amnestiją vi
siems anti-f^šistiniams pol. ka
liniams.

Programos pirmininkui A. 
Bimbai paprašius, keletą 
draugų ir draugių pasileido 
minion rinkt aukų.
Lietuvos Draugams Aukojo:

Bagdonas $1.15. Po $1 : Dr. 
ir Mrs. Kaškiaučius, Aldona 

•Kazokytė (Gray), M. D.
Po 50c: K. Tamošiūnas, W. 

Semen, A. Zablackas, R. Ba
rauskas, Janusis, O. Kerševi- 
čienė, A. Simpson, P. Fulton, 
D. Krūtis, V. Vitkus, J. Weiss, 
J. Ažius, J. Anciukaitis, J. 
Anskis, V. Adomavičius, S. 
Sasna.

G. Stasiukaitis 40 c; J. Bur
ba ir Bernotas po 30 c.

Po 25c: P. Taras, K. Bal
čiūnas, G. Mikitas, A. Dami
jonaitis, A. Lazdinienė, V. Bo
vinas, Albert šalinis, S. Jasi- 
lionis, A. Bamakas, Sakalaus
kas, Stakovas, A. Misaitis, 
Kaz. Vagonis, F. G., W. Pau
lauskas, K. Milinkevičius, C. 
Jaknis, A. Dobinienė, J. Bim
ba* A. Talandzevičius, J. Re
meikas, E. Tureikienė, F. Dū
lis, A. Labanauskas, A. Zavis, 
M. Bieliauskienė, M. Bur- 
kauskienė, C. Simon, R. Miza
ra, V. Zablackas, Pilipčikienė, 
A. Kazakevičius, K. Žilinskas, 
t*. Lileikis, A. Navikauskas, 
M. Mačienė, Stanelis, Tamson,

• N. Kaulinienė, J. Semėnas, M. 
Balas, Kichas, Milčius, J. Mi
sevičius, J. Cedronas, Binge-
lienė, A. Tijūnas, Buzauskie- rengti “Laisves” naudai

Būrys draugių ir draugų 
vaikščiojo su Lietuvos Draugų 
Komiteto išleistomis peticijo
mis, raginančiomis Lietuvos 
Vyriausybę paliuosuot 
vos politinius kalinius, 
tekusius dėl gynimo 
ekonominės būklės ir
kratinių teisių. Surinkta 
tūkstantis parašų, nors 
gražu nespėta padengti 
buvusieji piknike.

Desėtkam draugų įteikta 
peticijos parsivežt į tolimes
nes kolonijas. Komitetas prašo 
visur draugus-ges kooperuoti 
su parvežusiais peticijas, vi
siems pasidarbuoti rinkime pa
rašų, nepalikti tiems drau
gams, kurie sutikimu parvež
ti pagelbėjo komitetui tau- 
pint lėšas ir darbą.

Gausa Tolimų Svečių

Nežiūrint pakaitos “L.” pik
niko vietos, “Laisvės” draugai 
nepasidavė tūlose
skleistai propagandai, būk ne- 
tilpsią parke, ir tt. Jie nu
sprendė, kad “L.” piknikas 
turi būti iškilmingas, kaip vi
sada, ir kad jie turi tilpt par- 
kan, tad ypač tolimieji ank
stybi pradėjo pribūt piknikan.

Pirmieji didelias busai at- 
dundėjo Conn, valstijos lietu
viai ir Stamford-New Canaan, 
New Haven, o su jais, tarsi 
lenktynuodami, pradėjo pri
būt newjersieciai: iš Paterso- 
no, Newark©, Elizabetho, Har- 
risęno, Kearny, Cliffside, 
Great Neck ir gal iš kur kitur, 
nes dar anksti po piet pažvel
gus pro vartus matėsi stovint 
virš desėtkas busų.

Neatsiliko ir mašinų savi
ninkai. Ne tik iš ten, iš kur 
nebuvo busų, bet ir iš koloni
jų, iš kurių pribuvo busais, 
taipgi buvo gausa svečių ma
šinomis: iš Hartfordo, Water
bury, taipgi mažesnių Conn, 
miestelių, iš New Jersey, iš 
Philadelphijos, Eastono, Bal- 
timorės, Binghamtono, Wilkes 
Barre, Pittstono, Rochesterio, 
ir kitų didelių ir mažų koloni
jų. Tiksliai peržvelgiau vieno 
parašų rinkėjų pasiūlytą pasi
rašyt peticiją. Ant jos buvo 
pasirašyta iš 10-ties skirtingų 
miestų. Veikiausia, tai tipiš
kas paveikslas visų kitų.

Abelnai, publika atrodė re- 
tėlesnė už pernykščio pikniko. 
Ar jos ištikrųjų buvo mažiau, 
neteko atsiklaust žinovų. Tik 
žinia vienas, kad šių metų pu
blikos dalis nebuvo pastovi. 
Jei kitais metais iš toliau atvy
kusieji dalindavo laiką tarp 
pamatymo miesto, Coney Is
lando ir pikniko, tai šiemet 
tuo laiku dalinosi dar ir su 
Pasaulio Paroda, tad per vist 
dieną vieni ateidinėjo, kiti iš
eidinėjo.

Laukiant “Laisvės” pikniko 
ir po pikniko, “Laisvės” įstai
gą aplankė daugelis svečių iš 
įvairių J. V. vietų.

Drg. Smitai su sūneliu Vik
toru, iš Philadelphijos, pribu
vo šeštadienį. Jie apsilankė 
Pasaulio Parodoj, dalyvavo 
“Laisvės” piknike. Apsistojo 
pas Varpo Kepyklos savinin
kus Balčiūnus.

Tarnas Markelionis iš Nia
gara Falls, “Laisvės” skaityto
jas, taipgi LDS ir LLD narys, 
atvyko palydėt savo žmoną 
Petronėlę, kuri šiomis dieno
mis išvyko į Lietuvą pasisve
čiuoti. Drg. Markelionis paau
kojo “Laisvei” vieną dol. ir 
vieną dol. Ispanijos respubli
kos gynėjams.

Jeigu jūs manytumėt, kad 
tik vyresnėji lietuvių gentkar- 
tė domisi dienraščio “Laisvės” 
įstaiga, apsiriktumėt. Mus ap
lankė jaunuolis Tamukynas, 
kilęs iš Naujosios Anglijos, da
bar gyvenąs Ohio valstijoj, ir 
eilė kitų, kurių vardus nespė
ta užsirašyt.' >

Taipgi lankėsi “L.” ir LDS 
įstaigose d. K. Danisevičius iš 
Waterbury, Conn., tenykštės 
LDS kuopos viršininkas. Lan
kusis ir Pasaulio Parodoj.

Lankėsi Brooklyne ir “Lais
vėje” draugai Navikai, iš Wor
cester, Mass., ir su jais kartu 
d-gė Jasiulaitienė, iš Wood
haveno (Brooklyno). Draugė 
Navikienė paaukojo $1 linoty- 
pui išmokėti.

June ir Aldona Basanvičiū- 
tės, iš Philadelphijos, pir
miausia atbuvo “L.” pikniką 
ir aplankė įstaigą. Vėliau, sa
ko, praleis keletą dienų 
Brooklyne ir Parodoj. Jos vie
ši pas savo giminaitę Liliją 
Kavaliauskaitę, laisvietę.

Pas ridgeAvoodiečius Vyž- 
lianskus vieši p-lė Veronika 
Radzvilaitė iš Pittston, Pa. Ji 
atsilankė ir “L.” piknikan. To
kio lietuvių pikniko pirmiau 
jai netekę matyt.

Ona Jakštienė, eastnewyor- 
kietė, pereitą šeštadienį gavo 
iš Lietuvos liūdna žinia, kad 
ten, birželio 8-tą, pasimirė jos 
mylima motina O’Ka Jocienė. 
Palaidota birželio 11-tą. Gy
veno Naujų Klebiškiu kaime, 
Šilavotu par., Mariampolės 
apskrityje.

Reiškiame gilią užuojautą 
liūdesio ištiktai d. Jakštienei, 
ir kitiems velionės artimie
siems.

Eva 
žiaus, 
birželio 30 d., Kings County 
ligoninėj. Kūnas buvo pašar
votas graboriaus J. Garšvos 
koplyčioj. Laidotuvės antra
dienį, liepos 4 d., šv. Trejybės 
kapinėse.

LIETUVIU ATLETU 
KL1UBAS

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

ir plačiai apylinkei kaipo na
tūralistas.

Josephine Ramonas baigė 
abelną High School su atsižy- 
mėjimais. Josephinos tėveliui 
Ramonui pavasarop buvo di
delei sužeista koja, dabar jau 
gerokai susveiko.

W-tis A. V.

IGNAS SUTKUS

Penki šimtai medikališko 
štabo narių ir darbininkų 
kvarantinuota Mount Sinai li
goninėj, ten pasirodžius dė- 
mėtajai šiltinei. Bėgiu vienos 
savaitės susirgo 90 slaugių. 
Sveikatos komisionierius Dr. 
Rice sako, kad šie susirgimai 
nieko bendro neturi su vaikų 
apsinuodijimu Staten Islande.

MAJORAS PASIRAŠĖ 
PAŠALPOS BILIUS

Majoras LaGuardia pasirašė 
taksų bilius, priimtus Miesto 

Tarybos. Tačiau pažymėjo, kad
kaip greit Taryba priims kitus 
būdus sukelt miesto bedarbių 
šelpimui reikalingas sumas, 
taip greit jis nebevykdys ciga- 
retų taksavimo. Jis sako, kad 
jie likosi aptaksuoti perdaug po 
to, kaip valstija uždėjo po 2 
ekstra centus ant pakelio.

Įvairiais specialiais taksais 
numatoma sukelt 70 milionų be
darbių pašalpai.

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

Eugene Thomson, 12 m., 
baigė Jr. High pavyzdingai. 
Eugene tėvai Thomsonai laiko 
Health Food krautuvę ant Ja
maica Ave. Thomsonas yra ge
rai žinomas newyorkieciams

PARDAVIMAI
Parsiduoda farma pigiai, New 

Yorko valstijoj. 180 akrų, 10 
rūmų namas, labai geras miškas ir 
geros žemės. Parsiduoda gyvuliai, ir 
mašinerija. Trys ir pusė mailių nuo 
miesto. Parsiduoda iš priežasties mi
rimo. Kreipiktės dėl platesnių infor
macijų pas John Yankus, 234 Rod
ney St., Brooklyn, N. Y. ant pirmų 
lubų. (154-155)

m (Autu oisumkt co

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y 

(Kampas Roebling St.) ""T
Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886
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XAVERAS STRUMSKIS
ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
teTsingai IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PAS SAVA

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

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

nuolaidą 80 nuošimčių.

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

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

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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas

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

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

. LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn ‘‘Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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




