
KRISLAI
Federalis Teatras.
Nusenęs Melas.
Kodėl?
Gerai, kad Pamiršo.
Liepos 16-toji.

Rašo A. B.

Vienas iš naudingiausių 
ir gražiausių WPA projek
tų buvo Federalis Teatras. 
New Yorke jis plačiai vi
suomenei davė daug gerai 
paruoštų ir artistiškai su
vaidintų veikalų. Įžanga 
neaukšta, todėl prieinama 
ir paprastam žmogui, my
linčiam teatrą.

Bet Federalio Teatro ne
bebus. Kongreso reakcio
nieriai taip patvarko. Jiems 
nepakenčiamas Fe d e r a lės 
valdžios pinigais užlaiko- ( 
mas gražus kultūrinis dar
bas. * * *

Chicagos “Draugas” (bir
želio 30 d.) sako:

“Aišku, kad komunistai 
norėtų Šaulių Sąjungą savo 
įtakon paimti ir ją panau
doti prieš Lietuvos nepri
klausomybę.”

O mums gi aišku, kad ši
čia kunigų laikraštis tūks
tantį ir pirmą kartą negra
žiai apsimelavo. Kas tik 
skaitosi su tiesa, tas pripa
žins, jog komunistai yra 
nuosakiausi Lietuvos ne
priklausomybės gynėjai. Jie 
nori, kad ir Šaulių Sąjunga 
tarnautų tam tikslui.* * *

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas 'išleidžia pusė
tinai daug energijos ir pi
nigų jaunimo judėjimui. Jis 
užlaiko jaunimo sekretorių. 
Dabar i š 1 eidžia didžiulį, 
dvylikos puslapių anglišką 
priedą prie “Tiesos.”

Koks to viso tikslas? Ar 
apsimoka?

Žinoma, kad apsimoka, 
dar šimteriopai. Tai nau
dingiausias įvesdinimas ir 
energijos ir finansų. Turi
me prisipažinti, kad jauni
mo reikalais mūsų judėji
mas dar nepakankamai rū
pinasi ir dirba.

Ateitis priklauso šių lai
kų jauniems žmonėms. Mū
sų revoliucinis judėjimas 
neatliktų savo pašaukimo, 
jeigu jis jiems nepadėtų 
prisiruošti prie tos ateities.♦ * *

Birželio 12 d. įvyko An
tano Smetonos vardinės. 
Del to plačiai rašė ir alasa- 
vojo visa tautininkų spau
da. Smetoną dar kartą pa
kėlė į lietuvių tautos Mai- 
žiešius.

Betgi liaudininkų “Lietu
vos Žinios” ir katalikų “XX 
Amžius” visiškai “pamiršo” 
Smetonos vardines atžymė
ti. Tie dienraščiai, matyti, 
tos garbingos rolės Smeto
nai nepripažįsta. Už tai 
jiems nepasigailėjo pipirų 
tautininkų “Liet. Aidas.” 
Girdi, tai negražus įžeidi
mas tautos garbės.

Jeigu lietuvių tautinė 
garbė tik tiek tereikėtų, 
kiek tereiškia Smetona, tai 
iš tiesų lietuviams nebūtų 
jokios garbės vadintis lie
tuviais. , * * *

Brooklyno ir Maynardo 
piknikai praėjo. “Laisvė” 
dėkinga draugams ir orga
nizacijoms.

Dabar reikia ruoštis prie 
“Laisvės” pikniko Wilkes- 
Barre, Pa., kuris bus liepos 
16 d. Tos apylinkės yra 
skaitlingos lietuviais. /Kad 

f /

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 156

Padaužos - Naziai Mu
šė ir Kiaušiniais 
Drabstė Kardinolą

Atakuoja Kardinolą Todėl, 
Kad Jis Neužtarė Žmog- 

zudžių-Hitlerininkų
Koenigsbruenn, Austrija. 

—Šičia nazių gauja žiauriai 
užpuolė kardinolą Innitzerį 
po pamaldų sekmadienį, iš
einant jam iš bažnyčios. 
Hitleriečių govėda bombar
davo jį supuvusiais kiauši
niais ir bulvėmis; kai ku
rie spjaudė praeinančiam 
kardinolui į veidą, o vienas 
kirto pagaliu kardinolui 
per galvą ir numušė jo baž
nytinę kepurę. Atakuodami 
kardinolą, naziai rėkė: “Tu 
žmogžudis, žmogžudis1”

Taip nazių ruja rėkavo 
todėl, kad kardinolas Inni- 
tzer andai atsisakė prašyt 
pasigailėjimo naziams, ku
rie buvo nusmerkti pakart 
už tai, kad nužudė buvusį 
Austrijos ministerį pirmi
ninką Emg. Dolfussą, 1934 
metais.

Tai jau ne pirmą kartą 
hitlerininkai užpuolė tą 
63-jų metų amžiaus dvasiš
kį. Kur tik jis praeitą sa
vaitę pasirodė, belankyda
mas savo dieceziją, • visur 
naziai gengsteriai užpuldi
nėjo jį ir įžeidinėjo.

Paskutinį gi kartą, kai 
kardinolas laikė mišias Ko
enig s b ruenno bažnyčioje, 
naziai apspitę ją kėlė di
džiausią trukšmą laike pa
maldų. Dar nelaukdami 
kardinolo išeinant iš baž
nyčios, jie užpuolė ir ap
daužė kardinolo automobi
lio šoferį ir nudraskė jo 
drabužius. Kada birželio 29 
d. kardinolas nakvojo pas 
vieną policininką Ziersdor- 
fe, hitlerininkai išbeldė lan
gus policininko namo.

Naziai Užimsiu Danzigą 
Nepaisant Anglijos

Berlin, liep. 5. — Nazių 
valdininkai pareiškė kores
pondentam užsienių laik
raščių, kad galimas daiktas, 
jog Anglija palaikys Lenki
ją Danzigo klausime ir 
stengsis neleist naziam pri
jungt Danzigą prie Vokie
tijos. Bet tie Vokietijos val
dininkai niekina “klemšio- 
jančiąją” Angliją ir tvirti
na, kad Danzigas “vis tiek 
bus privienytas prie Vokie
tijos.” O Lenkijai jie grū
moja, kad jai atsitiksią 
taip, kaip Čechoslovakijai.

juos visus pasiekti ir suga
benti į dienraščio pikniką, 
bus darbas visų Wilkes- 
Barre, Pittstono, Plymouth, 
Nanticoke, Scrantono ir kt. 
geros valios laisviečių. Mes 
pasitikime, kad jie savo 
dienraščio nesuvils.'

Telefonas STagg 2-3878. Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Liepos (July) 6, 1939 ^vienio Numerio Kaina 3c.

Brazilija Perka Daugj 
Žibalo iš Meksikos

Mexico City. — Brazili
jos kompanija Correa and 
Castro perka 5,500,000 bač
kų neapdirbto žibalo-naftos 
iš Meksikos, už $18,000,000.

Ta kompanija pirks iš 
Jungtinių Valstijų už $3,- 
000,000 mašinerijos, kuri 
reikalinga žibalo apvalymui 
ir perdirbimui; tai Brazili
joj būsianti pastatyta pui
kiausia žibalo valykla Pietų 
Amerikoj.

Lenkai Tebelaukia iš 
Anglijos Užtikrinimo 
Kas Liečia Danzigą
Varsa va. — Lenkijos pre

zidentas Ig. Moscicki sušau
kė kariuomenės ir valdžios 
vadus tartis, kaip užprotes- 
tuot, kad naziai taip gink
luoja Danzigą prieš Lenki
ją

London. — Lenkija dar 
nežino, ką Anglija darytų, 
jeigu naziai užsimanytų 
“ramiai” prijungt Danzigą 
prie Vokietijos. Todėl Len
kijos valdžia atidėjo savo 
protestą prieš nazių mobi- 
lizavimąsi Danzige.

Lenkija gal ne vien pro
testuotų, bet darytų stip
resnių žingsnių prieš hitle
rininkus Danzige, jeigu An
glija aiškiai užtikrintų Len
kijai paramą tenai. Bet per 
paskutinius tris mėnesius 
Anglų valdžia vis dvejojo ir 
nieko tikro nežadėjo Lenki
jai kas liečia Danzigo /gy
nimą.

Reikalauja $500,000,000 
Paskoly Jaunuoliams

New York. — Amerikos 
Jaunuolių Kongresas nuta
rė reikalaut, kad Jungtinių 
Valstijų Kongresas paskir
tų 500 milionų dolerių pas
koloms studentams, jau
niems profesionalams, ama
tininkams ir jauniems ūki
ninkams.

Uniformuoti Naziai Vis 
Tiek Maršuoja N. Jersey
Andover, , N. J. — Nors 

New Jersey valstijos įsta
tymas uždraudžia žmonėms 
viešai vilkėt svetimų kraš
tų karines uniformas, bet 
apie 100 vokiečių nazių vis 
tiek maršavo karinėse savo 
uniformose ir hitleriškai 
saliutavo (sveikino) apsto
jusią hitlerininkų minią 
Nordlande, nazių stovyklo- 
je-kempėje.

Žinios iš Lietuvos
Atvyksta V. D. UniversiteAj New Yorke ir tuoj pradėti 

to Choras savo koncertus, o rugsėjo
New York, liepos 3d. — 

Neatsižvelgiant į pasunkė
jusias sąlygas, Vyt. Didž. 
Universiteto Choras, nors
ir sumažintame sąstate, 
visgi atvyks į Jungtines 
Valstijas. Pilnas choro sąs
tatas sudaro 194 asmenis; 
iš to skaičiaus parinkta ke
lionėn 36 asmenys — per 
pusę studentai ir studentės.

Choras išvyksta iš Lietu
vos rugpjūčio 15 d. ir rug
pjūčio 24 dieną manąs būti

IKI 15,000 NAZIŲ SU
GUŽĖJO IŠ VOKIETIJOS 

I DANZIGO KRAŠTĄ
Danzig. — Paskutinėmis 

dienomis prigužėjo iš Vo
kietijos į Danzigą 11 iki 15 
tūkstančių išlavintų nazių 
kareivių ir juodųjų polici
ninkų. Jie atvyko į Danzigą 
persirengę “paprastais” 
žmonėmis, bet Danzige jie 
vėl apsirengė karinėmis bei 
policinėmis uniformomis.

Pagal pranešimus iš Var 
šavos, tai naziai iš Rytų 
Prūsijos prįšjnugeliavo į 
Danzigą kanuolių, tankų ir 
kitų karo pabūklų.

Danzigo krašto kazermės 
(kareivinės) knibžda at
siųstais iš Vokietijos kariš
kiais. Sykiu - su vietiniais 
Danzigo vokiečiais - naziais 
jie smarkiai muštruojasi 
(prieš Lenkiją).

Visose strateginėse Dan
zigo vietose naziai stato 
fortus-tvirtumas prieš Len
kiją.

Pittston-Wyoming, Pa.
(Telegrama)

Liepos 4 d. mirė S. Radi- 
šauskas, L. D. Literatūros 
Draugijos narys, senas 
“Laisvės” skaitytojas, gy
ventojas Wyomingo, 206 
Fourth St. Apie laidotuves 
bus vėliau pranešta.

Rodusky.

Washingtono Paminklas 
Vengrijos Sostinėje

Budapest, Vengrija.—Čia 
iškilmingai atidengtas pa
minklas Jurgiui Washing- 
tonui. Keli tūkstančiai žmo
nių, dalyvavusių iškilmėse, 
pasiuntė sveikinimą prezi
dentui Rooseveltui.

Sovietų Mokslininkai Iš
rado Ligų Rodiklį

Maskva. — Sovietiniai 
Leningrado m o k s 1 ininkai 
dr. E. Selkov ir inžinierius 
I. Balygin išrado elektrinį 
prietaisą - mieriklį, kuris 
parodo, ar žmogus turi sifi
lį ar vėžio ligą; tatai paro
doma daug anksčiau, negu 
iki šiol galima buvo atspėt 
bet kokiais kitais medika- 
liais būdais ar prietaisais.

10 d. dalyvauti “Lietuvių 
Dienoje” Pasaulinėje Paro
doje, po to dar duoti kon
certus keliose vietose.

Choras turi išvažiuoti iš 
Amerikos atgal nevėliau 
spalių 5 d. Choro dirigen
tas K. Kaveckas.

Kame lietuviai norėtų iš
girsti chorą, turi dėl to su
sitarti su Lietuvos Genera
liniu Konsulatu New Yor
ke.

VIRŠ 555 ŽUVO PER LIE
POS KETVIRTOSIOS 

ŠVENTADIENIUS
New York. — Iš visos ša

lies surinktos žinios rodo, 
jog ryšyje su Liepos Ket
virtosios švente tikrai žuvo 
bent 555 žmonės visose 
Jungtinėse Valstijose. Bet 
žuvusiųjų skaičius galįs 
siekt net 600.

Bet tai ne vienos dienos 
aukos, o keturių: šeštadie
nio, sekmadienio, pirmadie
nio ir antradienio. Dauge
lis žmonių, visas šias ketu
rias dienas nedirbo ir links
minosi kaip išmanė.

Vien automobilių nelai
mėse buvo užmušta 224 aš
menys; prigėrė 116, o 152 
žuvo nuo sproginių ir kul- 
kų.

Pačiame New Yorko mie
ste tuo tarpu neįvyko nė 
vienos mirtinos nelaimės, o 
tik apie 50 nesunkių sužei
dimų; užtat šiaurinėje daly
je New Yorko valstijos žu
vo 16. Californijoj gi be- 
švenčiant prarado gyvybę 
59 žmonės.

Italijos Karo Orlaivių Ne
laimėse Žuvo 14

Cagliari, Sardinia, Itali
ja. — Nukrito karinis Ita
lijos vanden-lėktuvas ir ek- 
splodavo. Sudegė visi 5 jo 
lakūnai.

Kelios dienos pirmiau su
sikūlė ore vienas į kitą du 
dideli Italijos karo orlai- 
viai-bombininkai, ir tapo 
užmušti 9 jų lakūnai.

Japonų Generolai Reikalau
ja Karo Sąjungos su Na

ziais ir Mussoliniu
Tokio, liep. 5. — Japoni

jos armijos vadai reikalau
ja, kad šalies valdžia tuo- 
jaus padarytų karinę sąjun
gą su Vokietija ir Italija. 
Jeigu Japonijos ministerių 
kabinetas su premjeru ba
ronu Hiranuma nedarys to
kios sąjungos su Hitleriu ir 
Mussoliniu, tai “bus išvy
tas” laukan tas Japonų mi
nisterių kabinetas, kaip 
grūmoja Japonijos genero
lai ir pulkininkai.

ORAS
Bus lietaus po pietų ar 

vakare.

Metai XXIX, Dienraščio XXI
- " - ■.....«

Anglija Perša Sovie
tams Gint Holandi

ją ir Šveicariją
Franco Lėktuvai Bombarduos 

Narsius Mainierius
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Pranešama, 
jog generolas Franco siun
čia karinius lėktuvus, kad 
jie bombomis išdaužytų As- 
turijos mainierius.

Tie mainieriai, šiaur-va- 
karinėje Ispanijoje, įsitvir
tinę kalnuose ir kasyklose, 
vis atmuša fašistus. Jie vei
kia dinamitu ir kitais karo 
p a b ū klais, nepasiduodami 
generolo Franco kariuome
nei.

Jaunimo Suvažiavimas 
Stipriai Parėmė Roo- 
sevelto Kandidatūrą
New York. — Amerikos 

Jaunuolių Kongreso delega- 
tai milžiniška dauguma bal- me Latviją, Ėst 
sų užgyrė Rooseveltą kaip'nuo Hitlęrio. T 
kandidatą į prezidentus tre
čiai tarnybai. Balsavimai 
kandidatų į prezidentus bu
vo daromi mašinomis, ir de- gos.
legatai nuo jaunuolių įvai
rių organizacijų padavė 
904 balsus už Roosevelto 
kandidatavimą trečiai pre-
zidentystei.

New Yorko majoras La
Guardia gavo 58 balsus 
kaip kandidatas į preziden
tus; tai daugiausia balsų po 
Roosevelto. Dabartinis 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas J. N. Garner, Nau
josios Dalybos priešas, te
gavo tiktai 4 balsus; rępub- 
likonas senatorius A. H. 
Vandenberg 24.

Jaunimo suvažiavime vi
so buvo tarp 11 ir 12 šimtų 
delegatų.

Fašistų Pralaimėjimas Fi- ; 
nijos Seimo Rinkimuose !
Helsingfors, Finija. — 

Įvyko Finijos (Suomijos) 
seimo rinkimai. Senajame 
seime naziški fašistai turė
jo 14 savo atstovų, bet šiuo
se rinkimuose jie telaimėjo 
jau tik 7 vietas seime. Tai 
septyniais atstovais sustip
rėjo seime skaičius demo
kratinių, finiškai - tautinių 
ir kitų partijų žmonių. Val
diškas šalies tautos blokas 
dabar turės 143 iki 149 at
stovų seime. O visas skai
čius seimo atstovų yra 200.

Tyroliaus Vokiečiai Kraus
tosi iš Italijos

Berlin. — Pagal sutartį 
tarp Hitlerio ir Mussolinio, 
persikraustė apie 6,t)00 vo
kiečių iš Tyroliaus. Tyre
liu je, kurį valdo Italija, yra 
210,000 vokiečių ir apie 90,- 
000 itališkai kalbančių gy
ventojų.

Ruoškimės prie va
sarinių p a r e n g imu 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

y
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0 Holandija ir Šveicarija 
dar net Nepripažįsta 

Sovietų Valdžios
London. — Anglija reika

lauja, kad Sovietai prižadė
tų gint Holandiją ir Šveica
riją nuo Hitlerio bei Mus- 
solinio. Sovietai nurodo, jog 
Holandija ir Šveicarija dar 
net iki šiol nepripažįsta So
vietų valdžios—taip Rolan
dų ir šveicarų valdovai yra 
priešingi Sovietam. Kaip 
tad Sovietai gins tokias ša
lis? Be to, Šveicarija Sovie
tam kitaip nepasiekiama, 
kaip tik orlaiviais.

Kiek žinoma, dabar An
glijos valdžia sakys Sovie
tam: Na, gerai. Mes gal ne
reikalausime, kad jūs gin
tumėte Holandiją ir Švei
cariją. Užtat jūs, Sovietai, 
nereikalaukite, kad mes, 
Anglija su Franci j a, gintu

me tik
s u t a r t j Lt.M T 
Franci j os ir ŠovietųSąj 

(Bet jeigu sutartis neuž
tikrina Latvijos, Estijos ir 
Finijos nuo Hitlerio, tai pa
lieka šiuos tris mažus kraš-
tus Hitlerio valiai, ir jis ga
lėtų pavartot juos kaip ka
ro stovyklą prieš Sovietus.)

Sovietai reikalauja, kad 
Anglija - Franci ja išvien su 
Sovietais neleistų naziam 
pakeist ir Latvijos, Estijos 
ir Finijos valdžias į hitle
riškas, per kokį Vokietijos 
remiamą nazišką pervers
mą.

Anglijos valdovai nenori 
nė girdėt apie apsaugą šiem 
trim Baltijos kraštam nuo 
hitlerininkų perversmo.

Didelis Gaisras prie At
lantic City Maudyklų

Atlantic City, N. J.—Su
degė devyni namai su krau
tuvėmis bei užeigomis pa
lei Boardwalką, tarp Mis
souri ir Columbia Avės. Vi
si jie buvo tik vieno iki 
dviejų aukštų, ir priklausė 
Perfetti Beachfront kor
poracijai. Gaisras siautė 
tris valandas ir padarė 
$110,000 nuostolių.

Lenkai Šaudė į Nazių 
Lėktuvą ties Gdynia

London. — Iš Berlyno 
pranešta, jog Lenkijos ka
reiviai šaudė į didelį nazių 
Lufthansos lėktuvą (kuo
met jis skraidė apylinkėse 
Gdynios, Lenkų prieplau
kos miesto).

Bet nė vienas šūvis ne
kliudė lėktuvo, ir jis atskri
do į Dahzigą ir nutūpė.
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Gražiai Pajuokia Japoną Melus

Pereitais metais Sovietai skaudžiai su
mušė japonus prie Zaoziornaja kalno. 
Ilgai japonai melavo, būk jie laiko tą 
kalną, būk atmušę visas Sovietų armi
jos atakas, sunaikinę dešimtimis tankus 
ir lėktuvus. Vėliau užsičiaupė. Net kapi
talistų reporteriai tuos japonų melus pa
smerkė.

Šiemet japonai išprovokavo mūšius 
ant Mongolijos žemės. Japonai, prakišę 
sausžemy, tai pradėjo karą ore. Ir ore 
japonai pralaimėjo. Sovietai ir mongo
lai neteko apie 30 lėktuvų, o japonai per 
100. Bet japonų spauda rašė ir rašo me
lus, būk jie sunaikinę daugybę Sovietų- 
Mongolų lėktuvų.

Japonų spauda net tokius melus drįs
ta rašyti, būk vienas japonų seržantas 
nušovė 21 Sovietų lėktuvą... Trys japo
nų lėktuvai mušėsi su 60 Sovietų lėktu
vų ir 6 Sovietų lėktuvus nušovė, o kitus 
nuvijo... Japonai į 30 minučių nušovę 
•net 97 Sovietų; lėktuvu s, ir tt.r„

Sovietu crasjrt6^ajs G. Ryk]in pajuokia 
tai, sakydamas,1 kąd japonai skleidžia be- 
gėdiškiįŪshiš' melus todėl, kad jiem la
bai skauda. Jis sako, kad japonai žino 
labai juokingą francūzų rašytojo Al
phonse Daudeto pasaką, kuris parašė 
apie tūlą didelį melagį Tartarinde Taras- 
con. Rašytojas sako, kad japonai taip 
meluoja, kaip tas pasakiškas Tarascon 
melagis. Kas liečia nušovimą 97 lėktuvų 
į 30 minučių, tai Ryklin sako, kad į tiek 
laiko ne tik lėktuvų, bet nei 97 žvirblių 
japonai nenušautų. Gi, Sovietų lakūnai 
yra gabūs, tą žino visas svietas ir patys 

'japonai gerai patyrė. Bet jeigu japonai 
nenusiramins, jeigu jie ir toliau užsi
ims tokiomis provokacijomis, tai susi
lauks valandos, kada Sovietų lėktuvai 
aplankys net Japonijos sostinę, Tokio 
miestą, tada tai japonai ir galės pasigir
ti savo “pergalėmis.”

Sovietų Sąjunga nori taikos, ji kan
tri, bet ir kantriausio baigiasi kantrybė, 
kada priešas nuolatos nachališkai elgia
si, kada prašyte prašo, kad duotų jam 
pamoką.

Lietuviški Pensininkai
Neseniai iš ‘Lietuvos buvo pranešta, 

• kam naujoji vyriausybė paskyrė pensi- 
; jas. Tas pensijų paskyrimas rodo, kad ir 
: šita valdžia seka tautininkų praminto

mis pėdomis. Pensijos paskirtos Kaziui 
Puidai, kunigui Mironui ir kitiems. Pui
da yra tautininkų “Pažangos” bendrovės 
direktorius ir gauna tūkstantinę algą, be 
to jis Kaune žinomas kaip labai turtin
gas žmogus. Ir dar jam paskirta pensi
ja. Už ką?-Už ką jam bus mokami šim
tai litų iš žmonių surinktų pinigų? Jei
gu jis nusipelnė “Pažangos” bendrovei, 
tai tegul toji bendrovė jam pensiją ir 
moka, kaip liaudininkų “Varpo” bendro
vė moka pensiją savo redaktorei F. 
Bortkevičienei. Gal pensija paskirta už 
nuopelnus Lietuvai? Jeigu K. Puida tu
rėtų kokių nors nuopelnų, tai jis bū
damas turtingas neprašytų iš valdžios 
žmonių sudėtų pinigų.

Pensija paskirta ir kunigui Mironui. 
Argi Mironas atstatytas iš ministerio 
pirmininko vietos taip paseno, kad ne
begali pats sau duonos Užsidirbti? Be

to gi juk jam, kaip ir visiems Lietuvos 
kunigams, iki mirties mokama iš valdžios 
alga. Lietuvos vyriausybė sakosi netu
rinti pinigų, neturipti ginklams, netu
rinti Klaipėdos pabėgėliams, tad iš kur 
ji ima pinigų visokiems Puidoms ir Mi
ronams pensijoms mokėti? Po tūkstantį 
litų pensijos gauna ir Voldemaras, 1200 
litų kas mėnuo gauna fabrikantas Ple
chavičius ir kitoki visokį buvę generolai, 
ministerial, o dabar dvarininkai, fabri
kantai. Jeigu naujoji vyriausybė tikrai 
nori įsigyti žmonių pasitikėjimą, ji ne 
tik turi neskirti naujų pensijų tiems, ku
riems tos pensijos nereikalingos, bet at
imti iš tų visų turtuolių ir žmonių iš
naudotojų, kuriems pensijas paskyrė 
tautininkų valdžia.

Dar Turim Kelias Dienas
New Yorko valstijos seimelis finansi

nį klausimą svarstys liepos 10 dieną. Tai 
visai nedaug laiko. Reakcininkai iš Re- 
publikonų Partijos ir jų palaikytojai įne
šė Moffat bilių, pagal kurį reikalauja 
numušti $10,000,000 apšvietos reikalams 
pinigų sumą.

Jeigu tatai būtų padaryta, tai reikš
tų, kad mokytojams būtų nukapotos al
gos, sumažinta vakarinės mokyklos, kur 
gyventojai mokosi kalbos ir abelnai ke
lia savo žinojimą, panaikinta daug ir 
kitų apšvietos šaltinių.

Todėl ne vien mokytojai, bet visi pi
liečiai turi išstoti prieš Moffat bilių ir 
reikalauti, kad apšvietos reikalams būtų, 
nutarta išduoti tiek pinigų, kiek buvo 
iškarto skiriama.

Kam Jie Tarnauja?

Amerikos Jaunimo Kongrese, kurio se
sijos šiomis dienomis užsidarė New Yor
ke, atsirado keli triukšmadariai, norėję 
kongresą suskaldyti. Skaldymui reikalin
gas pasiteisinimas, reikalingas “pagrin
das.” Tai, ot, šitie keli “smarkuoliai” ir 
surado tam “pagrindą” — komunizmą. 
Girdi, ši organizacija esanti komunizmo 
įtakoj, todėl, anot jų, reikią pradėti prieš 
komunistus kova, reikią jie pradėti iš or
ganizacijos mėtyti laukan!

Aišku, milžiniška delegatų dauguma 
triukšmadariams nepritarė/ juos pa
smerkė. Iš sesijų išėjo tik keletas asme
nų, sąmoningai atvykusių kongresą skal
dyti. Bet, sakysim, jei tiems skaldyto
jams jų užmačios būtų pavykusios pra
vesti gyveniman, kas tuomet būtų buvę? 
Ogi aktualus skaldymo darbas. Būtų 
pradėta mėtyti laukan iš organizacijos 
komunistai. O reakcininkams šiandien 
komunistas yra kiekvienas, kuris prie
šingas fašizmui, priešingas reakcijai. 
Taigi, tuo būdu, ir būtų sunaikinta tokia 
graži ir didelė jaunimo organizacija, 
kaip Amerikos Jaunimo Kongresas.

Kas gi tuos triukšmadarius čia siun
tė? Ne jaunimas, o tam tikros reakci
ninkų klikos. Siuntė čia juos fašisto kun. 
Coughlino pasekėjai, siuntė tūlus kiti 
anti-semitai, Naujosios Dalybos priešai, 
kuriems komunistais yra prezidentas 
Rooseveltas, ponia Rooseveltienė, majo
ras La Guardia ir kiti pažangesni žmo
nės!

Labai gražiai padarė Amerikos Jau
nimo Kongreso delegatai triukšmada
riams nepritardami.

Tas, kas buvo daroma Amerikos Jau
nimo Kongrese, šiuo metu kartojasi Na- 
cionalės Jūreivių Unijos (National Ma
ritime Union) suvažiavime, besitęsian- 
čiame New Orleans mieste. Ten taip jau 
atsirado klikųtė žmonių, finansuojama 
samdytojų, pasirįžusių uniją suskaldyti. 
Ten irgi keliamas komunizmo baubas ir 
tuo pasiTemiant manoma savo siekimus 
pasiekti. Girdi, ši unija esanti komunis
tinės vadovybės rankose, ji dirbanti “ko- 

' munistinį darbą” ir tt.
Kurie kiek tiek nusimano apie šią jū

reivių uniją, wisi puikiai žino, kad ji tar
nauja komunizmui tiek,/kiek tarnauja 
visos darbo unijos, ginančios savo narių 
interesus.

Taigi reikia gerai įsitėmyti, kad kiek
vienas “smarkuolis,” kuris tik šūkaloja 
prieš komunizmą, dirba ne darbo žmo
nių naudai, o išnaudotojams, reakcijai, 
fašizmui!

Francijos Armija ir 
Orlaivynas

Francija dabar turi apie 
800,000 armijoj; 5,500,000 
išlavintų rezervų ir nuo 3,- 
000 iki 4,000 pirmos rūšies 
karo orlaivių. Francijaxturi 
apie 4,500 įvairios rūšies 
tankų; 1,350 toli šaunančių 
kanuolių; 1,650 lauko ka
nuolių; 350 priešorlaivinių 
kanuolių; 16,000 lengvų ir 
18,500 sunkių kulkasvaidžių. 
Apie 500,000 kareivių ir 
oficierių yra Franci jo j, o 
iki 300,000 kolonijose. Fran
cijos armija skaitoma vie
na iš geriausių kapitalisti
nių valstybių armijų. Ji 
dalinasi į pėsti ją, raitariją, 
artileriją, oro jėgas, mecha
nizuotas jėgas ir įvairius 
kitokius padalinimus. Fran
cija turi užtektinai žalios 
medžiagos ir galingą karo 
industriją aprūpinimui ar
mijos visomis reikmenimis.

1937 metais Francija jau 
turėjo tris pilnai mechani
zuotus korpusus, apie 150,r 
000 kareivių, kuriuos pagel- 
ba automobilinių sunkveži
mių galėjo permesti ten, 
kur tik reikia. Francija ne
sigaili pinigų armijos reika
lams. 1937 metais ji išlei
do armijai 5,865,000,000 
frankų; orlaivynui—1,220,- 
000,000 ir laivynui 1,757,- 
000,000 frankų. Greta tie
sioginių išlaidų Francija 
dar turi “keturių metų ap- 
s i g y n i m o p laną,” kurio 
p pavedimu? skiriama net 14 
bilionų frankų!

Francijos Prisirengimai 
Karui

Ant rytojaus, kaip tik 
baigėsi pereitas Pasaulinis 
Karas, jau Francija pradė
jo rengtis prie naujo karo. 
Ji žinojo, kad Vokietijos 
imperialistai, o dabar fašis
tai, jai nedovanos tą, kad 
pereitame kare Francija 
buvo laimėtoja. Francija 
sudarius generalį štabą 
priešakyj su generolu Ga- 
melin, maršalu Petain ir ki
tais karo specialistais. 
Francija rūpinasi ne vien, 
armiją prirengti, bet ir 
žmones paruošti karui., 
Maršalas Petain pareiškė: 
“Reikia, kad visos Franci
jos spėkos būtų gerai ap
jungtos ir prisirengę karui 
dar taikos laiku.”

Generalio štabo vadovy
bėj buvo išbudavota garsio
ji Mažino (Maginot) tvir
tumų linija prieš Vokietiją. 
Tai yra kelios eilės tvirtu
mų, kur vietomis apsigyni
mas yra išbudavotas net

iki 325 pėdų gylio. Po že
me yra elektros gaminimo 
stotys, ligoninės, traukinių 
susisiekimai, amunicijos 
sandėliai, kareivių patalpos, 
ginklų ir amunicijos užten
ka labai ilgafn laikui. Šias 
tvirtumas per kelis metus 
būdavo jo 200,000 darbinin
kų ir daug specialistų. Ant 
žemės viršaus taip užslėp
tos tvirtumos, kad jų visai 
nesimato. Reikalui esant 
pasikelia medeliai, javai, iš 
po žemės išsikelia plieno ir 
cemento patalpose kanuo- 
lės, kulkasvaidžiąi ir ati
dengia naikinančią ugnį. 
Tik prieštankinės plieno 
užtvaros stovi, kaip koki 
baidykliški padarai. Fran
cija dieną ir naktį šiose 
tvirtumose laiko 160,000 
kareivių. Įėjimus į tvirtu
mas reikalui esant gali van
deniu užleisti arba užleisti 
vandeniu ir tas tvirtumas, 
kurios patektų į priešų ran
kas. Kiekvienas fortas ki
taip pabudavotas, kad vieną 
užėmus1 priešas nežinotų, 
kaip kiti pabudavoti.

Pirmiau Francija turėjo 
Madžino liniją tik ant jos 
ir Vokietijos sienos. Bet po 
to, kaip Belgija panaikino 
bendro apsigynimo sutartį 
su Francija, tai ji būdavo j a 
fortus .ir ant Belgijos sie
nos.

Francija aprūpinimui sa
vo armijos turi galingą in
dustriją, kuri gamina vis
ką, ka$ tik reikalinga, nuo 
durtuvo iki didžiausio tan
ko, nuo revolverio iki di
džiausios kanuolės.

Francijos Orlaivynas
Francija turi nuo 3,000 

iki 4,000 pirmos rūšies ka
ro orlaivių. Jos fabrikai 
kas mėnuo duoda nuo 100 
iki 150 naujų lėktuvų. Jung
tinėse Valstijose užsakė 
apie 800 karo lėktuvų.

1938 metais Francija vėl 
paskyrė 3,500,000,000 fran
kų oriai vynui ir nutarė pa
sigaminti 1,100 naujų lėk
tuvų. Bet greitai pakėlė 
planą iki 2,600 lėktuvų. 
Francijos orlaivy ne yra iki 
56,000 lakūnų ir apie 200,- 
000 įvairių specialistų ir 
mechanikų. Francija turi 
specialį orlaivyno štabą. 
Orlaivyno jėgas padalinus į 
“oro armiją,” “pridengimo 
armiją,” “generales orlai
vyno jėgas.” Tas parodo, 
kad orlaivyno reikalais yra 
didelis susirūpiiįimas. Fran
cija namie gaminasi nuo

džiausiu bombanešių lėktu
vus, jiems motorus, bom
bas, kanuolės ir kulkasvai- 
džius. Prie to, ji turi kelias 
aukštas orlaivyno moky
klas, kur lavina komandie- 
rius ir visokius specialistus.

Negana, kad Francija sti
priai pasiruošus ore, bet 
tuo pat kartu ji paruošus 
ir gyventojus nuo orlaivių 
apsigynimui. Kiekvienas 
svarbus gelžkelių centras, 
didelis miestas, fabrikas 
jau dabar apstatytas prieš- 
orlaivinėmis kanuolėmis. 
Šalis padalinta į tam tikrus 
apskričius apsigynimui nuo 
priešo atakų. Gyventojai 
mokomi dėvėti maskas nuo 
dujų ir tt. Paryžiuj ir ki
tur iškasti požeminiai ur
vai, kur gali gyventojai 
slėptis laike priešo atakų.

Š.

“Mergautas” Kūdikis 5 Me
tus Kėdėj e Pririštas

Uniontown, Pa. — Alice 
Harris, 8 metų mergaitė, iš
buvo apleistame farmos 
kambaryje pririšta kėdėj e 
per penkerius metus. Tai 
todėl, kad jinai “nelegalė” 
merginos duktė. Žiaurus tos 
merginos tėvas nenorėjo 
matyt savo anūkės, kaipo 
be šliūbo prigyventos.

Sužinojus kaimynams, kū
dikis — mergaitė buvo pa- 
liuosuota iš kėdės; bet ji
nai, nežiūrint savo 8 metų 
amžiaus, tik silpnai vaikš
čioja ir dar beveik negali 
šnekėt.

15,000 ūkininkų Mažeikiuos
Kaunas, birželio 30 d. — 

Mažeikiuose įvyko ūkininkų 
koperatininkų Šventė. Pir
mą kartą Lietuvoje kopera- 
tininkų šventė provincijoje 
sutraukė mčt penkiolika 
tūkstančių ūkininkų. Kalbė
jo žemės ūkio ministeris dr. 
Kriščiūnas. Ūkininkai gyvų 
paveikslų eisenomis vaizda
vo savo pažangą. Ūkininkų 
mitingas pasveikino Lietu
vos vyriausybę.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisvės” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių j anglų.

Sekretų Autorės.
—Kodėl moterys pasako

damos viena kitai sekretus 
visuomet dadeda: “ji man 
tai sakė?”

—Todėl, kad jos nei vie
na nenori būti sekreto au
tore.

—O kodėl jos sekreto ne
gali palaikyti nepasakoję 
kitai ?

—Todėl, kad sekretas bū
na arba per menkos svar
bos, kad jį nepasakotą lai
kytis nėra verta, arba kad 
jis būna taip svarbus, jog 
išlaikyti niekų būdu negali
ma. * * *
Naujas Menedžeris.

Viešbučio tarnas: — šis 
viešbutis dabar yra naujo 
menedžerio priežiūroj.

Svečias: — Kaip tai? Juk 
aš matau tą patį menedže
rį ir užvakar ir šiandien.

Tarnas: — Jis vakar ap- 
jsivedė... dabar jau ki
toks... x* * *
Įdomus Gyvenimas.

—Aš tau sakysiu, kad 
mūsų gyvenime nėra galo 
įdomybėms.

—Taip, jis įdomybių pil
nas, bet kokią įdomybę tu 
turi minty?

—Gi, kad arkliai baigia 
nykti, o arklių ridikai vis 
plinta labyn.

—Plinta, nes arklių ridi
kus pamėgo žmonės... Jie 
ir iš dobilų išsispaudžia sul
tis ir geria. Sako, tai vis 
vitaminai...

—Ar nesusilauks jie nuo 
karvių protesto?

—Tai bus dar viena įdo
mybė ... * * *

—Aš visuomet mušu prie
šą jo paties ginklu, — gi
riasi vyras.

-ršitaip? O kaip tu gali 
paimti vapsvos geluonį ir 
įgilti juomi ją pačią?

Sugraibstė Es-DžeL

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama Redakcija: Mel
džiu plačiau paaiškinti dien
raštyje “Laisvėje,” ką žada 
duoti Pennsylvanijos guberna
torius Arthur James šios vals
tijos bedarbiams? Čionai pri- 
siunčiu iškarpą iš vietinio an
gliško laikraščio “The Scran-

tarybą, nustoja tolimesnės pa
ramos (pašalpos), pakol jis ir 
ar ji sutiks išpildyti šio įstaty
mo reikalavimą.”

šis įstatymas atkreiptas 
prieš bedarbius. Jis paliečia 
penkius šimtus tūkstančių 
Pennsylvanijos bedarbių, ku
rie gyvena iš pašalpos. Jis

ton Times.” Pasilieku laukti reiškia, kad visi galį dirbti pa-penkiais aukštais po žeme, mažiausių žvalginių iki di-

Dėdė Šamas galvoja, kas daryti su reakcininkai, trukdau 
čiais mūsų krašto progresą.

atsakymo.
Bronius Wežiavičius.

... Atsakymas

Labai ačiū už prisiųstą iš
karpą. Joje aiškinamas Penn-

šalpgaviai turės priimti ir 
dirbti bet kokį darbą, kurį 
jiems duos jų pavietų tam tik
ros tarybos. Taipgi turės dirb
ti paskirtą valandų skaičių.

Kaip diena aišku, jog darbi-
sylvanijos valstijos seimelio iš
leistas ir gubernatoriaus pono 
James pasirašytas įstatymas. 
Tą piktą įstatymą seimeliu į- 
nešė tūlas Pierson.

Įstatymas skamba sekamai:
“Visi galintieji dirbti žmo

nės, kurie gauna paramą (iš
skyrus nuo tėvų priklausomus 
vaikus, jų motinas, senelius ir 
neregius), turi atlikti tokį dar
bą, kokį jiems paskirs pavietų 
paramos tarybos.

“Bile kuris toks žmogus, 
kuris atsisakys bile kokį tokį 
darbą dirbti, nepridavęs to
kios priežasties, kuri yra skai
toma pakankama per pavieto

įlinkai netenka laisvės darbus 
pasirinkti, arba reikalauti tam 
tikro atlyginimo. Be to, juos 
pavietų tarybos, kurios yra re
akcionierių rankose, gali pri
verkti skebauti. Įstatyme nėra 
pasakyta, kad bedarbis turi 
teisę atsisakyt dirbt ten, kur 
yra apšauktas streikas.

Tai šitaip darbininkus už
klupo Pennsylvanijos respubli
konų valdžia, kurios pryšaky- 
je stoti ponas James. Darbi
ninkams labai brangiai kai
nuojanti pamoka. Ypač tie, 
kurie balsavo už republiko- 
nus, dabar turėtų rimtai pa
galvoti ir suprasti, jog jie ta
po baisiai apgauti.
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Trečias puslapis

Eltos Žinios iš Lietuvos K
Kaunas. — Turimomis ži

niomis, iki šiol klaipėdiškiams 
pabėgėliams surinkta 110,000 
lt. Aukos dar vis tebeplaukia, 
ypač iš provincijos ir iš lietu
vių kolonijų užsieniuose. Pa
gal surinktus duomenis, visoje 
Lietuvoje priglausta tiek klai
pėdiškių : vyrų 5,206, moterų 
5,025 ir vaikų 3,019. Iš viso 
pabėgėlių skaičiaus galinčių 
dirbti buvo 4,019 žmonių. Pi
niginių pašalpų buvo suteikta 
1,700 pabėgėlių, kuriems su
šelpti išleista 42,880 lt. Kaune 
įsteigtuose keturiuose punk
tuose buvo suteikta prieglau
da ir maistas 1,500 pabėgėlių.

Tilžė. — Birželio 7 d. Lie
tuvių Mokyklų Draugijos rei
kalų vedėjas, mokyklos pata
rėjas Martynas Purvinas ir 
mokytojas J. Užpurvis iš Klai
pėdos lietuviško veikimo rei
kalais buvo nuvykę į Gumbi
nę pas valdžios prezidentą. 
Keletą valandų užtrukusioje 
konferencijoje pirmoje eilėje 
buvo iškelti mokyklų reikalai, 
nes, atsiradus nemažam skai
čiui vaikų, norinčių eiti į lie
tuviškas mokyklas, kaip tik šis 
klausimas Klaipėdos lietuviam 
ir kelia nemažo susirūpinimo. 
Derybos galėsiančios užtrukti 
dar kurį laiką. Klaipėdos lie
tuvių delegacija rengiasi vyk
ti ir į Karaliaučių pas vyriaus, 
prezidentą Kochą, tačiau dar 
nė¥a žinoma, kada ji bus pri
imta.

Klaipėda. —“Pienocentras” 
šiomis dienomis uždarė savo 
valgyklą ir 3 krautuves, ku
rias turėjo Klaipėdoje, žinią 
apie “Pienocentro” pasitrauki
mą iš Klaipėdos klaipėdiečiai 
sutiko su nusiminimu, nes 
“Pienocentre” dar galima bu
vo gauti vis rečiau Klaipėdo
je matomų ir gaunamų pieno 
produktų.

lui, tą laisvę ir nepriklausomy
bę bendromis jėgomis ginti. 
Antroj rezoliucijoj reiškiamas 
pageidavimas suprastinti tarp 
Baltijos valstybių pasų forma
lumus ir panaikinti vizas. Tre
čioje rezoliucijoje pageidauja
ma keistis kultūrinėmis verty
bėmis, kreipti ypatingai dide
lį dėmesį į viena kitos litera
tūrą, Baltijos kraštų universi
tetuose įsteigti lietuvių, lat
vių, estų kalbų lektoratus ir 
leisti atitinkamą žurnalą apie 
šių trijų tautų kultūrinio gy
venimo laimėjimus. Ketvirtoje 
rezoliucijoje kreipiamas visų 
trijų valstybių dėmesys į rei
kalą suartinti Baltijos tautų 
jaunuomenę. Be to, priėmė 
rezoliucijas šios atskiros kon
ferencijos, įvykusios Kaune 
Baltijos kongreso proga: espe
rantininkai, rekomenduodami 
įvesti Baltijos vidurinėse mo
kyklose kaip bendrą susikal
bėjimo priemonę esperanto 
kalbą; Baltijos spaudos san
tarvės konferencija; Baltijos 
Motinoms ir Kūdikiams Glo
boti Organizacijų konferenci
ja; Estijos, Latvijos ir Lietu
vos Rotary klubų atstovų kon
ferencija; Baltijos muzikų, 
Roericho draugijų ir vaistinin
kų konferencijos. Dieną anks
čiau pasibaigė gausi Baltijos 
kooperatininkų konferencija, 
priėmusi visą eilę naudingų 
nutarimų plėsti kooperaciją 
bendromis jėgomis. Kitas Bal
tijos kongresas ir Baltijos sa
vaitė įvyks 1940 m. Tallinne, 
Estijoje.

Kaunas. — Birželio 11 d. 
Kauno aerodrome įvyko Lie
tuvos karo aviacijos 20 metų 
sukakties minėjimas-šventė su

Hudson, Mass

LAISVĖ

idele programa, kurios pa- 
urėti susirinko apie 40,000 

žmonių. Mūsų lakūnai parodė 
publikai įvairių šiurpių mo
mentų iš kariškų pratimų ir 
aukštojo pilotažo. Buvo de
monstruojama priešo pozicijų 
puolimas iš oro, priešlėktuvi
nių pabūklų veikla, atginant 
miestą nuo priešų, kautynės 
ore su priešo lėktuvų padegi
mais ir šokimu parašiutais ir 
kt. šventės pelną mūsų 
aviacija paskyrė Ginklų 
d u i.

karo
Fon-

Kaunas, V-30. —- Susisieki
mas tarp buv. Klaipėdos kr. 
ir Lietuvos geležinkelių bus 
naujai sutvarkytas. Lietuvos 
ir Vokietijos geležinkelių val
dybų atstovai dėl šio reikalo 
jau susitarė, bet susitarimas 
turės būt dar abiejų vyriau
sybių patvirtintas. Geležinke
lio susisiekimas tarp Klaipė
dos ir Kretingos eis tokiu bū
du, kad šių traukinių aptarna
vimą atliks iš dalies Lietuvos 
ir Vokietijos valdininkai. Visi 
Lietuvos traukiniai, važiuoją 
iki Klaipėdos, bus aptarnau
jami Lietuvos valdiškų. 
Muitų bei pasų kontrolė bus 
atliekama Kretingos bei Ba
jorų stotyse, o prekių apmui- 
tavimas vyks Klaipėdoje. 
Tranzito traukiniai, kurie va
žinės tarp Klaipėdos uosto ir 
Lietuvos, bus grynai lietuviš
ki ir grynai lietuviškas per
sonalas. Lietuvos traukinių 
tarnautojai per sieną keliaus 
su tam tikrais liūdymais. Pa
gal sutartį traukiniai tarp 
Tauragės/ir Tilžės bus Lauk
sargių stotyje perduodami vo
kiečiams. Traukiniai iš Til
žės į Lietuvą taip pat Lauk
sargiuose bus perduodami lie
tuviams.

Binghamton, N. Y

Ketvirta’#., Liepos 6, 1939

Chicagos Žinios
DIDELĖS VERONIKOS DAU- 

DERIENĖS ŠERMENYS 
IR LAIDOTUVĖS

Daugybe Gelių Vainikų nuo 
Organizacijų ir Pavienių 

Asmenų Puošė Karstą

Chicagos pažangioji visuo
menės su d. Veronikos Dau
derienės mirčia neteko paki
lios menininkės ir nuoširdžios 
progresyviškos veikėjos. Liū
desio suspaustom širdim per 
tris šermenų dienas Bigelių 
giminių ir Dauderių giminių, 
draugų ir pažįstamų šimtai 
atlankė Veronikos palaikus. 
Daug kas atvažiavo į šerme
nis iš apielinkės miestelių, 
ypač Waukegano, kur pasku
tiniu laiku Dauderiai gyveno.

Dauderienės užsitarnavimą 
visuomenėj liudijo daugybė 
vainikų.

Net keliais automobiliais 
gėles vežė į kapus.

Birželio 30 d., Veronikos 
laidojimo dienoj, keletas šim
tų giminių ir draugų susirinko 
palydėti mylimąją į kapus. 
Važiavo virš šimtas automo
bilių.

Gedulio Iškilmes Namuose 
ir Kapinėse

Kūną išvežant iš namų A. 
Dočkienė ir K. Abekienė 
dainavo liūdesio dainą.

Nulydėjus kūną į Lietuvių 
Tautiškas Kapines draugai 
Prūseika ir Abekas pasakė po 
prakalbą.

Abudu kalbėtojai žymėjo 
Veronikos Dauderienės prakil 
nius darbus. Jos veikla susi 
rišus su visu pažangiu judėji 
mu. Velionė mylėjo muzika 
ir dailę, dainas ir dramą, i 
ne taip sau /meną, bet pažan 
gų, darbininkišką, turintį di 
dėlės liaudžiai reikšmės 
na.

Šimtai žmonių šluostė 
ras nuo skruostų karstui
džiantis į Lietuvių Tautiškų. 
Kapinių žemelę.

Liūdna buvo visiems, dar 
labiau liūdna buvo Veronikos 
mylimam vyrui Povilui Dau- 
deriui. Jinai visada akompa
nuodavo Povilui dainuojant 
giliai reikšmingas dainas. Dar 
labiau spaudė širdį jos bran
giai motušei Veronikai Bige- 
lienei ir broliam Vincui, Kazi
mierui ir Juozui Bigeliam, bei 
kitiem giminėm.

Visi giliai susikuopę atmin
timis apie Veronikos darbus, 
tyliai skirstėsi iš Lietuvių Tau
tiškų Kapinių. Rep.

—o—
Policija Nušovė Roselando

aktyvio ir pastovaus meninin
ko; jie kartu suprato, kad 
plati lietuvių visuomenė pilnai 
supranta visą Jono gyvenimo 
atidavimą meno darbui. Kilo 
mintis pastatyti paminklą ant 
velionio kapo. Likosi suorga
nizuotas veikiantis komitetas 
ir pradėtas darbas. Apart su
rengto parengimo, buvo rinkta 
aukos ant blankų.

Yra aukų surinkta $40. Vi
siem aukų rinkėjam ir aukau
tojam tariame varde komiteto 
širdingą dėkui.

(Burago sesuo iš Miners
ville, Pa., prisiuntė irgi $5.)

Dar yra blankų pas aukų 
rinkėjus, tačiaus jos dar ne
priduotos komitetui ir dėlto, 
negalime visos sumos surinktų 
aukų paskelbti. ’ Prašome vi
sų,, kurie paėmėte blankas 
rinkimui aukų, tuojaus grą
žinti, nes visas darbas užbaig
tas, paminklas pastatytas, ko
mitetas nori juo greičiausia 
paskelbti visas įplaukas ir iš
laidas plačiai visuomenei.

Pradėjome darbą sutartin
gai ir baigkime vieningai.

J. Stulgaitis,
Komiteto Sekr.

pa- SO. BOSTON, MASS

Lawrence, Mass Išlekiant generolui Mon
teirui iš čia j Kansas City, 
buvo mušta 17 šūvių iš ka- 
nuolių, atiduodant jam pa
garbą, kaip vyriausiam va
dui Brazilijos armijos.

į

į

tuojau

Naujosios Anglijos Typogra
phical Unijos 30-toji konvenci
ja, laikyta French Social Hall, 
vienbalsiai pasisakė už unijų 
vienybę. Nutarė, kad Ameri
kos Darbo Federacija (AFL) 
ir Kongresas Dėl Industrinių 
Organizacijų (CIO)
pradėtų derybas ir prieitų 
prie vienybės. Tokia 
vienybė būtinai reikalinga j
darbininkų reikalų apgynimui.

Tai labai sveikas nutarimas. 
Visi Federacijos nariai ir vi
sos unijos turėtų spirti Wil
liam Greeną, kad jis neitų 
ranka rankon su darbdaviais.

Argi nebūtų geriau turėti vi
soje Amerikoje vieną darbo 
unijų centrą. Jeigu unijos su
sivienytų, tai susidarytų galin
ga iš dešimties milionų narių 
spėka.

O kas svarbiausia, tai atei
nanti, 1940 metų, prezidento 
rinkimai. Galėtumėm išrinkti 
ir pažangius senatorius ir kon- 
gresmanus ir šalies preziden
tą. Apsisaugotumėm, kad ton 
aukšton vieton nepakliūtų 
koks nors republikonas 
tas.

Visi reakcionieriai, 
susitelkę į krūvą, eina
prezidentą Rooseveltą ir Nau
jąją Dalybą. Visi jie nori pa
naikinti tuos įstatymus, kurie 
yra naudingi darbininkams.

Todėl laikas darbo unijoms 
susivienyti, 
už vienybę 
vadai, kaip 
nori prieiti
dėl Federacijos nariai turėtų 
juos priversti prie vienybės. 

—o—
Tekstilės Darbininkų Unijos 

lokalas 227 turės savo didelį 
pikniką liepos 15 d. ant A- 
mos Francūzų Bažnyčios pie
vos. Piknikas .prasidės 10 vai. 
ryte. Programa tęsis visą die
ną. Ji susidės iš visokių spor
to geimių. Kurie laimės, tie 
gaus “praizus.”

Kviečiame ir Arlington© 
dirbtuvės darbininkus daly
vauti. Įžanga į pikniką tik 
50 čentų. Bet piknike nebus 
niekas parduodama. Už šitą 
pusę dolerio galėsite pavalgyti 
ir išsigerti.

Būkite visi ir visos!
S. Penkauskas.

Naziai Grūmoja Lenkam 
Čechoslovakijos Likimu

unijų

fašis-

dabar 
prieš

Kaunas. — Birželio 9 d. į- 
vyko Darbo Talkos komiteto 
pasitarimas. Jame galutinai 
nustatyta, kad Darbo Talka 
bus vykdoma dviejose vietose: 
Palanga-šventoji kelio staty
boje ir Raudonėje. Palanga- 
šventoji kelyje darbai bus 
vykdomi 6 savaites, maždaug 
nuo liepos 1 d. ligi rugpjūčio 
15 d. Darbas eis 3 pamaino
mis, kiekviena pamaina po 2 
savaites. Kiekvienoje pamai
noje dirbs iki 150 žmonių. Ke
lio statyboje prie Raudonės 
bus dirbama 1 mėnesį, viena 
pamaina iš 50 žmonių. Darbai 
bus

Bausmės. Baigė Mokslą. Pa
simatymas su Nashuajiečiais

Pastaromis dienomis federa- 
lis teismas nubaudė antrą če- 
verykų išdirbystę ant $7,000. 
Nubausta Ascutney Shoe Co. 
už laužymą Wagnerio Akto ir 
klastavimą knygų.

—o—

m as 
nuo

pradėti taip pat liepos 1 
Darbo Talką bus priima- 

inteligentinis jaunimas 
18-30 metų (amžiaus.

Birželio 20 d. Hudsono High 
School’ę baigė 84 studentai. 
Iš tų visų septyni yra lietu
viai : E. Bagdonavičiūtė, M. 
Tamulevičiūtė, II. Grigiūtė, H. 
Semeškiūtė, J. čižus, A. Pet- 
kauskas, B. Tamulevičius.

Visiems velinam geriausio 
pasisekimo.

—o—

Klaipėda. — šiomis dieno
mis buvo prisaikdinti visi 42 
naujai paskirti Klaipėdos 
krašte seniūnai. Pirma seniū
nų buvo apie 200, tačiau da
bar paliekama tik 42, o tie 
veik visi yra nauji žmonės.

Kaunas. — Pernai 872 į- 
monėse pagaminta įvairių ga
minių už 271,2 mil. lt., o 1937 
m. 781 įmonėje buvo paga
minta tik už 240,4 mil. Lt. Iš 
duomenų matyti, kad mūsų 
pramonės gamyba praėjusiais 
metais buvo beveik 13 proc. 
didesnė nei 1937 m. ir 38 
proc. didesnė nei 1936 m.

Kaunas. — Baltijos kongre
sas paskutiniame savo posėdy
je birželio 11 d. priėmė 4 re
zoliucijas. Pirmoje rezoliucijo
je pabrėžiama, kad Baltijos 
tautų, nepriklausomybės ir lai
svės tinkamiausia apsauga yra 
visų trijų taūtų įgyvendinta 
vienybė ir jų glaudus bendra
darbiavimas visose gyvenimo 
srityse, todėl Baltijos tautos 
visomis turimomis priemonė
mis privalo ir ateityje ugdyti 
tą vieningumą kaip tinkamiau
sią mūsų laisvės ir nepriklau
somybės laidą ir, esant reika-

Birželio 25 d. teko daly
vauti portugalų piknike. Kiek 
teko patirti ir matyti, tai ma
žai kuo skiriasi nuo lietuviš
kų piknikų. Pas juos irgi iš
sigert, užkąst, muzika, šokiai, 
dainos, prakalbos. Jaunimas 
buvo apsirengęs tautiškais 
kostiumais. Piknikas buvo 
gražus ir linksmas.

Drg. Aldonai Čekanauskaitei 
Pokilis (“Shower”)

Pokilį surengė jos artimos 
draugės birželio 24, Lietuvių 
Svetainėj. Dalyvavo daug 
viešnių ir svečių, lietuvių ir ki
tataučių. Buvo ir iš toliau at
važiavusių draugų Čekanaus-* 
kų giminių. Dalyvavo draugai 
Valkauskai su šeima iš She
nandoah, Pa., .apylinkės. Man 
teko su jais susipažinti. Tai 
linksmaus būdo ir draugiški 
žmonės. Jie yra “Laisvės” 
skaitytojai.

Aldona Čekanauskaitė yra 
LDS 6 kuopos narė. Jos tėve
liai yra progresyviški žmonės, 
daug yra veikę meno srityje, 
geri lošėjai. Gražiai išaugino 
Aldoną. Aldona yra rimta ir 
mandagi jaunuolė. Yra baigu
si aukštesnę mokyklą 1938 m. 
—Binghamton Central High 
School.

Kubiliuno Radio Programa
Nedėlioj, July 9, iš WCOP 

stoties prasidės kaip 8:30 iki 
9 ryto, programa. Pildys Al
binas Galinis, Jonas Tviraga, 
M. Pauliukaitis, Longin Bui- 
nis, Jr., Ignas Kubiliūnas ir 
Olga šukiutė.

CIO visados stovi 
.Bet A. F. of L. 
Green ir Woll, ne- 
prie vienybes. To-

—o---
Birželio 18 d., turėdami ge

rą progą, aplankėm nashua- 
jiečius. Tai seniau mūsų bu
vusi buveinė. Tai yra lietuvių 
didelė kolonija, turi dvi dide
les pašelpines draugijas, val
gomų daiktų kooperatyvę 
krautuvę, aludę, restoraną, 
kliubą, parapiją, ir visos ge
rai gyvuoja.

Teko ir mum dalyvauti pa
rapijos piknike. Susitikom 
daug savo senų pažįstamų, 
kurių buvom nematę per 25 
metus. Visi sulaukę žilo plau
ko, išauklėję dideles šeimy
nas, išleidę į aukštus mokslus 
savo vaikus, turi užėmę gerus 
darbus ir tt. Teko kalbėtis ir 
su lietuviu sūdžia B. Degėsiu, 
kuris labai simpatiškas, su 
kiekvienu myli pasikalbėti.

Visi žadėjo dalyvauti “Lais
vės” metiniam piknike liepos 
4 d., Maynarde.

John Grigas.

Jos sužiedotinis Peter Du- 
dak taipgi yra baigęs augštes- 
nę mokyklą 1936 m. Tautos 
rusas. Apsivedė liepos 1 d.

Kaip draugai Čekanauskai, 
taip ir abu jaunuoliai turi 
daug draugų ir artimesnių gi
minių. Per tai daug' šiame po- 
kilyje 
100.
vanų, taipgi ir pinigais.

Jaunavedžiai medaus mėne
sį žada praleisti New Yorke. 
Taipgi aplankys Pasaulinę 
Parodą.

Geriausio pasisekimo jums, 
Aldona ir Peter, šeimyniška
me gyvenime.

J. K. Navalinskienė.

dalyvavo — daugiau 
Daug sunešė gražių do-

Maistas Blok'aduojamiem 
Anglam ir Prancūzam

Swatow, Chinija. — Ja
ponai leidžią tik vienam 
Anglų ir vienam Prancūzų 
laivui sykį per savaitę {vežt 
čia maisto į Anglų ir Pran
cūzų koncesijas, kurias ja
ponai blokaduoja.

me

asa-
lei-

Šeštadienio, July 8-to radio 
programa per stotį WORL, 
8 :00 iki 8 :30 vai. ryte bus se
kanti :

1— žinios.
2— *-Muzika
3— Radio Kontesto Laimėto

jų pranešimas.

Berlin. — Hitlerio propa
gandos ministeris Goebbels 
ir nazių laikraščiai sako, 
kad Anglija tik “blofina,” 
kada ji nuduoda, būk gintų 
Danzigą ar Lenkų Korido
rių nuo Vokietijos. Nazių 
valdininkai grūmoja, kad 
Lenkijai atsitiks tas pat, 
kas atsitiko čechoslovaki- 
jai, jeigu Lenkija mėgins 
pastot Vokietijai kelių į 
Danzigą ir neduot nažiams 
keliolikos mylių pločio ruo
žo skersai Lenkiško Korido
riaus, tarp didžiosios Vo
kietijos ir Rytų Prūsijos.

5

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

Iš ketvirtadienio į penkta
dienį (birželio 29 į 30) nak
čia policija nušovė Steve Me- 
]ish-Mališauską, 21 metų am
žiaus, ir mano, kad pašovė jo 
brolį Edwardą, 19 metų.

Mališauskai gyveno po ad
resu 220 West 109th Street, 
Roselande.

Policija sako, kad jauni lie
tuviai būk vogimo tikslu at
važiavę prie policijos seržan
to kaimyno namo, šalę 9528 
Bell Avė., ir norėję apvogti, 
kada namo savininko nebuvę 
namuose.

Policijos seržantas W. Smith 
pasišaukė talkos ir laukė 
vaikinai išeisią. Kada jie 
ėjo, tai įsakė pasiduoti, o 
klausius pradėjo šaudyti.

Steve Melish krito nuo
licijos kulkos, o jaunesnis bro
lis — Edward — pabėgo. Po
licija mano, kad Edwardą pa
šovė. Rašant šią žinią jis dar 
nebuvo suimtas. Rep.

.—o—
Jonui Buragui, Paminklas Jau 

Pastatytas
Jonas Buragas nuo pat savo 

jaunystės aktyviai dalyvauda
mas scenos darbe užsitarnavo 
plačios visuomenės pagarbos. 
Jam mirus jo bendradarbiai 
jautėsi Jono asmeny  j netekę

iki
iš-

ne-

po-

Sekmadienio,,, July 9-to ra
dio programa per stotį W0RL, 
9:30 iki 10:30 vai. 
sekanti:

1—Ronnie Rondell 
Gardnerio.
2.—šešios Birutės

no, vadovaujant Valentinai 
Minkienei.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

ryte bus

orkestrą
is

iš Bosto-

Brazilijos Generolas Nuste
bintas USA Galybe Ore

A.L.D.L.D. REIKALAI
ALDLD Apskričio Laimėjimo 

Dovanos
25 dieną birželio atsibuvu

siame piknike ALDLD II Ap
skričio, Old Cider Mill Grove, 
Union, N. *J., buvo leidžiamos 
trys dovanos:

Pirma dovana $20 “cash.” 
Laimėjo J. Dainius, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
(Tikieto No. 237.)

Antra dovana — “Woolen 
Blanket.” Laimėjo J. Wizbor, 
238 Second St., Elizabeth, N. 
J. (Tikieto No. 2441.)

Trečia dovana —- “Brief 
Case.” Laimėjo T. Rutka, 57 
Beacon St., Newark, N. J. 
(Tikieto No. 606.)

Šiuomi varde ALDLD II 
Apskričio ačiuoju visoms 
ALDLD kuopoms už gražų 
pasidarbavimą platinime lai
mėjimo bilietukų. O ypač 
ALDLD moterų 81 kp. Brook- 

išpildė savo 
ko nei viena 
Draugijos II 
negalėjo pa-

Riverside, Calif. — Čia 
atsilankius generolui A. G. 
Monteirui, galvai Brazilijos 
armijos štabo, buvo paro
dyta, kaip veikia kariniai 
orlaiviai Jungtinių Valsti
jų; ir jis stebėjosi greičiu 
ir galingumu šių orlaivių, 
sakydamas: “Aš ne tik nu
stebintas, bet nustelbtas, 
matydamas tokius didžius 
gabumus Amerikos oro lai
vyno.”

lyn, N. Y., kuri 
kvotą su kaupu, 
kita Literatūros 
Apskričio kuopa
daryti. Bravo, draugės! Jūs 
palikote čampijonėmis šiame 
reikale.

Už ALDLD II Apskr., 
D. Krūtis.

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves

LIETUVIU ATLETŲ 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

į Atlankykite
į LIETUVIŲ ATLETŲ 
11 KLIUBĄ 
jį 168 Marcy Ave. 
lį Brooklyn, N. Y.
■ į Tel.
■ į sX. Ev. 4-8041
■ į Į \VALGIAI IR
■ I * I GARIMAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Tel.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt 
Reikalaukite visur to vardo

SODAS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

Siuvu ant užsakymų vyrų ir moterų drabužius. Per
dirbu Fur Coats pagal naujausias madas. Išvalom, 

sutaisom, suprosinam už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam J namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT, MICH. Telefonas Townsend 5-1578

Lietuviškų MAISTO Konservuotų

f O> |:fhUAH«A

.-***w:

M

l

į

KUMPIŲ—Hains, Plcnic-hains, Krapuose 
raugintų AGURKŲ. Užsakymai priimami 

nemažiau S dėžių kiekvienam.

LITHUANIAN-AMERICAN 
Import & Export Corporation 

157 Chamber Street 
New York City 
REctor 2-2786
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(VI—1—39)

(Bruožai iš Francijos Revoliucijos)
------------ Valstiečio Supus -----------

(Tąsa)

Ir atrodė, kad karalių viešpatavimui at
ėjo galas. Kur tik Francijos armija pa
sisuko, ten jai kelias atsidarė. “Marse
liete”—Revoliucijos himnas skambėjo ir 
Alpių kalnuose, ir Bavarijoj, ir Sakso
nijoj, ir Holandijoj, ir Eigipte ir Itali- 

. joj, ir Silezijoj ir Balkanuose, ir Ispani
joj, ir Sardinijoj!

Francūzai kitų žemių nenorėjo, bet jie 
vijo karalių armijas ten, iš kur jos at
ėjo. Vijo, kad išdraskyti svetimų ir sa
vų (pabėgusių kunigaikščių ir generolų) 
vilkų lizdus.

* * *

Nei vienas revoliucinis judėjimas ne
buvo liuosas nuo išdavikų. Mes nemano
me čia bent kiek gilintis į tas išdavystes, 
kokias atliko Francijos stambioji reak
cinė buržuazija ir jos partija bei žjron- 
dos partija. Tas reikalautų daug vietos, 
kad nors paviršutiniai nušvietus tuos 
įvykius. Mes čia paduosime tik kelis fak
tus. ♦

Generolas La Fayette, kuris kovėsi 
Amerikos Revoliucijos eilėse Jprieš An
gliją, sugrįžęs į Franci j a buvo pastaty
tas į Liaudies Gvardijos vado vietą. Bet 
jis jau Marso Aikštėj žudė revoliucio
nierius, tuos, kurie suorganizavo tą 
gvardiją ir jį pastatė jos vadu. Paskui 
suokalbiavo su karalium prieš revoliu
ciją. Bet bjauriausias jo žygis buvo 
fronte. Kada jis sužinojo, kad Francijos 
liaudis paėmė Tuileries Palocių, arešta
vo karalių, ir atstatydino jį nuo sosto, 
tai generolas La Fayette nusprendė vesti 
30,000 armiją ant Paryžiaus ir užsmaug
ti revoliuciją. Jis atsisakė revoliucinei 
valdžiai pasiduoti, kuri jį pastatė armi
jos priešakin.

__ Steigiamasis Seimas 1 išleido pąreiški- 
mą, kuriame paskelbė generolą praša
lintu nuo armijos Vadovystės, pasiuntė į 
frontą komisarus. Ir kaip tik armija su
žinojo, kad generolas neklauso revoliu
cinės valdžios, taip greitai nuo jo atsi
metė. Jos priešakin atsistojo generolas 
Diumurie (Domouriez), o generolas La 
Fayette pabėgo pas vakarykščius savo 

. “priešus” austrus• su keliais savo pase
kėjais.

Generolas Diumurie atliko nemažai 
gerų darbų. Jis buvo gabus kovose, bet 
pas jį nebuvo rimto nusistovėjimo. Ma
ratas, tas nuolatinis revoliucijos sargas, 

•tą permatė ir savo laikraštyj nurodė, 
kad generolas nėra sąžiniškas, kad jis su 
rojalistais yra rojalistas, su žirondistais 
—žirondistas, su jokubiniečiais—jokubi- 
nietis. Tačiau laiku nebuvo Marato bal- 

. sas išgirstas.
Ir štai, kada liaudis buvo priversta 

griebtis griežtesnių žygių prieš revoliu
cijos priešus, įvesti karo komisarus, re
voliucinius tribunalus, areštuoti priešus 
ir teisti, užmiršti žmoniškumą, susimy- 
lėjimą tam, kad išsigelbėjus nuo vidaus 
ir lauko priešų, kurie buvo pasirengę ša
lį kraujuose plukdyt; išmesti žirondistus 
iŠ Konvento, areštuoti jų vadus, imtis 
griežtų žygių prieš Vandeją, kur kuni
gų ir ponų buvo sukelta kontr-revoliuci- 
ja ir sudaryta 30,000 sukilėlių armija; 
kur monarchistai paskelbė karaliaus sū
nų Francijos karalium; Dantono vado
vystėj įvedė terorą prieš šalies išdavi
kus, liaudis pradėjo žudyti pęnus ir ku
nigus, kurie ėjo prieš Franci ją, tai tada 
sukilo generolas Diumurie.

Diumurie pralaimėjo mūšį su austrais 
priė Nervigdeno, kur neteko apie 7,000 
francūzu. Pradėjo derybas su užsienio 
interventų vadais. Konventą išvadino 
“dviem šimtais galvažudžių ir šešiais 
šimtais kvailių.” Kada Konventas pri
siuntė pas jį keturis komisarus ir karo 

tįstai Diumurie įsakė juos areš-

(30)
prieš generolų La Fayette. Generolas 
Diumurie vos paspėjo pabėgti pas aus
trus su jų husarais. Armijos komanda 
perėjo į Danperio rankas.

Šios ir daugelis kitų išdavysčių atve
dė prie to, kad Francijos revoliucinė val
džia pradėjo statyti karo komisarus prie 
armijos vadų. Iš antros pusės ji reika
lavo nuo jų pergalės, kuris pralaimėda
vo, tai buvo mirčia baudžiamas.

Generolas Karno visur buvo. Jo kari
niai (jokubinieČiai) komisarai kiekvie
noj armijoj veikė. Tuoj aus dalykai pa
sitaisė. Generolui Gušarui, kuris nepa- 
sekmingai veikė prie Gontšeteno, komi
saras Lavasseris pagrūmojo giliotina. 
Ir tuoj aus dalykai pasitaisė,—anglai bu
vo sumušti. Generolui Žordann buvo įsa
kyta paimti Mabežo miestų arba numir
ti. Tris dienas jis mušėsi prieš vokiečius 
ir austrus ir vis be pasekmių. Bet štai 
pribuvo generolas Karno, nutvėrė šau
tuvų ir patsai puolė į ataka. Kareiviai 
pasekė jį ir austrus sumušė. Generolas 
Bogarne neturėjo pasisekimo Rheino 
upės fronte. Vadas Karno atstatė jį, jo 
vieton padėjo jaunų 25-kių metų iš liau
dies kilusį generolų Goša. Tas priimda
mas komanda sušuko:

—Londau arba mirtis!
Trijų dienų mūšį ties Kaizerslautenu 

jis pralaimėjo. Bet antru kartu užpuolė 
austrus ir vokiečius ties Frešvauriu, nu
galėjo ir nuvijo. Senas vokiečių genero
las Vumseras supyko, kad jaunuolis jį 
nugalėjo ir pasitraukė iš armijos vado
vybės.

Tuo kartu pagerėjo dalykai ir kontr- 
revoliucijos nuslopinime Vandejoj. Tu- 
lono prieplauka buvo atimta po to, ka
da Bonapartas Napoleonas užėmė kalnų 
ir nuo jo skaudžiai apdaužė Anglijos ir 
Ispanijos karo laivus, išvijo juos iš prie
plaukos. Čia Napoleonas pirniu kartu 
atsižymėjo Kutono armijoj, to gabaus 
revoliucinio vado.

Vesterman, Klebero ir Marso sumušė 
40,000 sukilėlių Vandejoj, kurie buvo 
Anglijos ginklais aprūpinti, visų eilę su
kilimo vadų suėmė; o prie Lemano ga
lutinai sunaikino vandiečių kontr-revo- 
liucines jėgas. Vandejoj taip buvo baisus 
karas, kad vargiai kur kada kitas tokis 
buvo. Vandejiečiai belaisvių neimdavo— 
visus žudė.

Tuo kartu dalykai pagerėjo ir Itali
joj, kur veikė francūzu armija vadovys
tėje Kollermano. Tik ant Ispanijos sie
nos dar francūzai traukėsi, bet ir ten 
greitai buvo priešas sulaikytas.

Liaudis, nuo mažo iki didelio, stojo 
kovon ypatingai su šnipais, suokalbinin
kais. Maratų ir Robespierre kaltino 
kraugeriškume. Maratas sakė*:

—Lai jau ant manęs puola kaltė! Mes 
turime išgelbėti Franci jų, kurių vidaus 
ir užsienio priešai kraujuose paplukdė. 
Juk jeigu priešas laimės, tai jis šimtų* 
kartų daugiau išžudys! Vandejoj jis tų 
parodė!

Vandejoj monarchistai bjauriai elgėsi, 
respublikos šalininkus kankino, badė 
akis, pjaustė nosis, ausis, lūpas. To nie
kas negali primesti respublikos šalinin
kams. Jie areštuotus priešus užlaikė ge
rai, maitino, leisdavo pasivaikštinėti, 
teisme davė pasiskirti advokatus. Revo
liucija ir jos vadai kraujo nenorėjo, bet 
jie buvo priversti imtis griežtų apsigy
nimo priemonių, nes senas pasaulis ne
norėjo pasiduoti, jis sau taljkon gavo 
veik visų karališkų pasaulį prieš Fran
cijos Revoliucijų.

* * $
Liaudies Draugas

Maratas buvo revoliucijos sargas. Ma
ratas rykštė prieš • visus jos priešus. 
Liaudis jį mylėjo, priešai neapkentė ir 
drebėjo. Kas gi buvo Mūra tas?

Šveicarijoj, kalnų šalyje, italų-šveica- 
rų šeimoje, 1743 metais gimė berniukas. 
Tėvai jam davė Jean Paul Marat vardą.

(Bus daugiau)

Birželio 30 atsibuvo mėnesi
nis susirinkimas Worcesterio 
Lietuvių Politinio Sąryšio, Pi
liečių Kliubo svetainėj, 12 
Vernon St. Kadangi Sąryšis 
yra naujai susiorganizavęs ir 
turi 16 draugijų, katros pri
siunčia savo atstovus, tai bu
vo renkama valdyba. Pirmi
ninku išrinktas William Krau- 
■nelis, pirmuoju vice-pirminin- 
ku Juozas Norvaiša, antruoju 
vice-pirmininku Konstantas 
Šimkonis, finansų raštininke 
Magdalena šliorienė, užrašų 
raštininku John J. Green 
(žalimas), iždininku John 
Rainikis,-iždo globėjais Pijus 
Račila ir Juozas šalaviejus, 
maršalka Aleksandra šoblins- 
kas. Valdyba susideda iš 
įvairių pažiūrų žmonių.

Sąryšio pirmininkas William 
Kraunelis Amerikoj gimęs 
jaunuolis, veikėjas Worceste
rio draugijose, susipažinęs su 
Worcesterio politikieriais, pra
eitais rinkimais pats buvo 
kandidatas į miesto koncilmo- 
nus. Todėl jis ir galės daug 
ką pagelbėt Worcesterio lietu
viams.

Draugijų Sąryšis suorgani
zuotas su tikslu, kad būtų ga
lima sukoncentruoti Worceste
rio lietuvius balsuotojus ir pa
gelbėti lietuviams kandida
tams pasiekti jų tikslą. Sąry
šis nutarė pranešti per laikraš
čius lietuviams, kad katrie 
mano kandidatuoti į valdiš
kas vietas ir nori gauti para
mos iš lietuvių balsuotojų, tu-

ri kreiptis prie Worcesterio 
Lietuvių Politinio Sąryšio ir 
gauti jo indorsavimą.

Valdybos susirinkimas bus 
liepos 14. 7:30 vakare, Kliu- 
bo svetainėj, 12 Vernon St. 
Mėnesinis susirinkimas bus 
liepos 26, viršminetoj svetai
nėj -*iir viršminėtu laiku.

Taipgi Sąryšis nutarė pa
siųsti protestą prješ uždėjimą 
“sales tax,” “gasoline tax” ir 
kitų įvairių taksų. Taipgi nu
tarė remti ir reikalauti Wor- 
cesteriui Federal -Housing Pro
jects, statymo valdžios moder
niškų namų dėl gyvenimo dar
bininkams už prieinamas ren
čias. VVorcestęriui yra 
m a iš 
tikslui 
šimtai 
miesto
mesti tą sumą pinigų ir nepri
leidžia statyti namų. Jeigu 
Worcesteryj statytų tokius na
mus, tai 
tūkstančiui 
darbą apie 
Aš manau, 
lietuvis 
statymo.

Aš vėliau parašysiu 
apie Federal Housing 
nešiu visų al derm anų 
cilmonų vardus, katrie
prieš Federal Housing, ir ka
trie balsavo už, kad ateinan
čiais rinkimais Worcesterio 
lietuviai žinotų, už ką balsuo-

Ragina'Deportuot Hitlerio 
Agentus iš Francijos

Paryžius. — Francijos 
piliečiai vis griežčiau reika
lauja, kad valdžia suimtų ir 
ištremtų į Vokietijų, bent 
100 iki 150 Hitlerio agentų- 
šnipų, kurie veikia prieš

Francijos respublikų.
Kelios savaitės atgal 

Prancūzų valdžia deporta-, 
vo į Vokietijų būrelį nazių 
agentų iš pasieninės pro
vincijos Alzace. Už tai hit
lerininkai ištrėmė tiek pat 
francūzu darbininkų iš Vo-

PASAULINĘ PARODĄ

a

skiria- 
federalės valdžios tam 

trys milionai astuoni 
tūkstančių dolerių. Bet 
viršininkai bando at-

suteiktų vienam 
įvairių darbininkų 
du metus laiko, 
kad ne vienas ir 

••autų darbą prie jų

plačiau 
ir pra- 
ir kon- 
halsavo

Sąryšio Sekretorius, 
John J.

22 Euclid Avė

Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Fčrų

Fairview Restaurant & Bar
Valilionis ir Marcinkevičius

Savininkai

AND

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, 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. I., N. Y. 
Telephone: Ilavcmeyer 9-9115

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

Paveikslų Albumą
lai bus didęle 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 rasių apie New Yorko miestą ir apie Pasaulihę 
■ Parodą. T odėl ta knyga bus kelrodis tiems, kurie lankys Parodą ir bus 
• Pasaulinė Paroda namuose tiems, kurie neturės 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 “cash” ir tuojau siųskite užsakymus. Siųsdami užsakymus adresuokite:

, 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Kurie užsisakysite tik po vienų knygų už 25c, mokestį 
galite prisiusi Jungt. Valst. pašto ženkleliais—stamps

Knyga yra gražiais trijų spalvų viršais, paruošta namų knygynui. Gilus šaltinis infor
macijų apie stebuklingai naujus išradimus bei įrenginius Pasaulinėje Parodoje.

*1
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Montello, Mass Scranton, Pa tas.
bet
orąc

mėnesi-

Moterį} Veikimas
Moterų Birutės 

Draugija laikytam 
niam susirinkime 19
svarstė plačiai busimąjį mote
rų Sąryšio pikniką ir įgaliojo 
Hope Chest komisiją 
prie pikniko. Taipgi

Scrantono Moterų Veikimo 
Žinios

Šiuo tarpu čia eina didelis 
bruzdėjimas tarpe scrantonic- 
čiu moterų Lietuviu Literatū
ros Draugijos 39 kuopoj. Mat, 
čia jos turi susitverusios Ap-

Hope švietos Kliubą iš devynių na- 
Chest tikietus birutietės baigia nų. Vienos darbuojasi dau

giau narių gauti į savo orga
nizaciją, kitos susirūpinusios, 
kaip čia sukelti daugiau pini- 

jgų pasiuntimui delegačių į 
Moterų Seimą ir rankdarbių 
parodą, kuri atsibus rugsėjo 
7-9 dienomis, Brooklyne.

Visą tą išdiskusavus, jos nu
sitarė surengti pikniką liepos 
9 d. savo darželyje High 
Works Grove, ant Ferdinand 
St.

Taigi, šiuomi atsišaukiame į 
Scrantono ir apylinkės publi- 

kambariuos. ką atsilankyti į mūsų pikniką 
atstovių i 
toliau tiki- 
susilaukti. 
atstovauja 

E. Beniu lie- 
J. Sti-

išplatinti. Nekurtos jau paėmė 
įžangos t i kietų į 
piknikas neboto 
džiu, pikniko d; 
myn.

Išrinko komisiją 
tarptautinio moterų 
prieš karą. Tas mitingas įvyks 
po vadovybe YWCA. Rengi
mui šio mitingo yra kviečia
mos visos Brocktono moterų 
organizacijos, parapijos, uni
jos ir kitos, be skirtumo pa
žiūrų. Turėjome jau 2 susirin
kimus YWCA 
Turėjome nemažai 
visokiu tautu, ant 
mes dar daugiau 
Birutės Draugija

dalinimui, nes
'Ii. Vienu žo-
i Jas eina pir-

rengimui 
mitingo

m i t in -

nė; Apšvietus Kliubą 
gienė.

šis masinis protesto 
gas prieš karą įvyks
orui atvėsus, nes karštame 
ore nesitikim gerų pasekmių.

Moterų Apšvietos Kliubo 
Veikimas

isjir pamatyti, kaip Scrantono 
i moterys darbuosis. Piknike 
visus darbus atliks tiktai mo
terys, 
sitarė, 
jokius pikniko darbus, o tik 
linksmai laiką praleistu.

Todėl, draugės, visos į dar
bą. Padarykime šį pikniką 
tikrai skaitlingu ir pasekmin- 

Viena iš Komisijos.

Jos per susirinkimą nu- 
kad vyrai nesikištu j

gu.

Kliubas gyvuoja gerai, na
rės skaitlingai lankos į susi
rinkimus. Duoklės 10 centų 
menesiui. Kliubo valdyba: or
ganizatorė J. Stigienė, užrašų 
raštininkė K. Volangevičiene, 
iždininkė P. Mickevičienė.

Susirinkimus laikome kiek
vieno penktadienio vakarą. 
Susirinkimuose skaitome ir 
studijuojame straipsnius, dau
giausiai iš žurnalo “šviesos.” 

Bet orui atšilus, susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio pa
skutinį penktadieni. Liepos 11, 
penktadienio vakare, įvyks 
nepaprastas susirinkimas, nes 
turime daug ką sutvarkyti pik
niko reikaluose.

Birželio 30 laikytam susirin
kime išrinkta komisija Sąry
šio pikniko rengimui, K. Vo
langevičienė, J. Stigienė ir V. 
Saulėniene.

Nutarė turėt specialį valgių 
stalą. Į tą komisiją apsiėmė 
M. Gutauskienė, O. Šukienė ir 
M. Smaliukienė. Rankdarbių 
parodos komisija: K. Volan
gevičienė, E. Beniulienė, E. 
Morkevičienė. Valgių komisi
ja: P. Mickevičienė, M. ža- 
liukienė ir M. Potsienė. įžan
gos tikietų—A. Glodenienė.

Nutarta pasamdyt garsia
kalbį, nes šis piknikas bus ne
paprastas. Neskaitant dovanų 
už dainavimą ir rankdarbių, 
bus 15 dovanų prie įžangos 
tikietų, 10 dovanų prie Hope 
Chest. Laimėjusių vardai bus | 
šaukiami per garsiakalbį.

Nors montellietis prižadėjo 
daug dirbti prie šio pikniko, 
bet mums bus reikalinga ir ki
tų kolonijų draugių pagelba. 
Ypatingai nepamirškite dova
nų prie įžangos tikietų. Kiek
viena kolonija turi ką nors at
vežti. Mes pasižadam parū
pinti 3 dovanas. Taipgi iš vi
su kolonijų skaitlingai daly
vaukite. Lai Moterų Sąryšio 
piknikas būna skaitlingas ir 
pasekmingas! J. Stigienė.

So. Boston, Mass

kaip 
liu.

Visados reikia tai žinoti, 
apart to, reikia irgi gerai 
prižiūrėti ir žinoti kaip.
mūsų draugas Mizara 

i tik ir užpildo šį nedatek-

J. F. Borisas, PHCOD, 
State Research 

Bio-Chemist.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
TRIS VIENU SYKIU

Sylvania, Georgia. — Už
ėjus smarkiam lietui su 
perkūnija, trys žmonės j ieš
kojo prieglaudos po medžiu. 
Perkūnas trenkė į medį ir 
visus tris užmušė.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
LDS APSKRIČIO ŽINIAI

Liepos 9-tą, 11:30 v. ryto 158-160 
Mercer St., Jersey City, N. J., įvyks 
LDS 3-čio Apskričio Komiteto posė- 

! dis. Visi nariai dalyvaukite. — J.
Gužas. (156-157)

E

HAMTRAMCK, MICH.
LED 188 kp. .susirinkimas įvyks 

penktadienį, liepos 7 d., 7:30 v. v., 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskite ir naujų narių. — 
A. .V. (156-157)

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, liepos 10 d., Lietuvių 
Svetainėje, 853 Hollins St., 8 v. v.

<3

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

įstaigą po 
Broad way 
per kelet<

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

S S

Keletas mėnesių tam atgal, 
mūsų geras draugas Alexan
dras Mizara atidarė savo 

numeriu 412 West 
So. Bostone. Jis 
metų studijavo ir 
bandymų, eksperi

mentuodamas šį labai del vy
rų svarbų klausimą: Kodėl 

! vyrai plinka, o moterys ne? 
(Jis daug mislijo, galvojo per 
keturis metus, ką daryti, kad 
dėl vyrų kiek nors pagelbė
jus. Jam kaštavo daug pini
gų ir labai daug darbo, iki jis 
išdirbo dėl pleiskanų toniką ir 
“shampoo,” kuris yra lygiai 

į naudingas ir dėl moterų, jeigu 
kurių galvos oda turi pleis
kanų ir reikalinga priežiūros, 

į Šie jo išdirbiniai buvo įduoti 
į mūsų laboratoriją, idant per

tikrinus, kaip kad valdžia rei
kalauja ir kaip jie turi būti 
padaryti.

Smagu man tarti keletas 
žodžių, kad mūsų Alexandras 
Mizara padarė labai pagirti
nus du produktu. Jo tonikas 
susideda iš labai geros me- 

. džiagos, kuri yra tinkama var
toti dėl įvairių odos ligų. Pav., 
jis vartoja Resorcinol (C6 

į (011)2. šis chemikalas 
I d a u g i a us i a i va rt o j a m as
‘įvairių odos ligų. Turbūt 
įima pirmą vietą dermitologi- 
jjoj. Kiti daiktai, kurie parė
jima Resorcinol, yra Grandžių 
j aliejus ir kiti organiški alie- 
Ijai, kurių čia nenoriu visų pa
minėti, nes užimtų labai daug 
vietos, .jeigu kiekvieno iš jų 
nurodyčiau svarbumą. Užteks 
tiek pasakyti, kad draugas A- 
lexandras 
bai gerai

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 

!sudarau 
rikoniškais.

■ kalui esant 
ipadidinu 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. 
Tol.: Gleninorex5-6191

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei- 
ir

M ŪSŲ 
tankiai

114
yra 
dėl 
už-

KIEK BEDARBIŲ DA
BAR AMERIKOJ?

New York. — Vadovybė 
Šalies Pramonininku Kon
ferencijos atranda, jog da
bar Jungtinėse Valstijose 
esą mažiau kaip 10 milionų 
bedarbių.

Vien per trejetą paskuti
nių mėnesių šimtai tūkstan
čių bedarbių gavę darbų.

Praga> — Vadinama “ce
chų vienybės partija” pas
kyrė 200 cechų fašistų į 
viršininkų vietas toj parti
joj, veikiančioj su naziais.

Mizara padarė la
ir pavyzdingai.

apielinkės draugai 
manęs klausia asme

niškai, kad aš išaiškinčiau, 
kaip žmogus, būdamas’ ne 
chemikas, gali padaryti tokį 
daiktą, kaip tonikas ir sham
poo. Atsakymas: Draugas 
Mizara ‘jo nepadarė per mė
nesį ar du, bet studyavo per 
keturis metus ir tik po keturių 
metų ilgo studijavimo ir eks
perimentavimo jis jį išleido į 
marketą. Vadinasi, per 4 me
tus galima užbaigti kolegiją, 
jeigu mes gerai save prisi- 
verstume. Reiškia, jis gerai 
ąpsipažino su chemija ir rū
pinosi labiausiai su odos ligo
mis. Kiekvienas žmogus, kuris 
turi pasišventimą, gali šį tą iš
mokti ir atsiekti. Čia reikia 
tik noro ir energijos.

Pats
vaisias yra pats 
vaistas — geras, 
nesugadintas gamtinis mais-

svarbusis plaukams 
visuotinas 
paprastas,

I

M
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Namų Rakandų Krautuve nuo

EVergreen 7-6673

Open Day and Night

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai žiedai 

Laikrodėliai

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Visi nariai kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime, atsiveskite ir savo 
draugus. Turėsime svarbių reikalų 
aptarti. — A. V. (156-158)

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

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

priežasties slogos—šalčio

Gauldto šiandien, tiktai 75 centai.

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Nepartinis kliu- 

bas šaukia visų narių susirinkimą, 
šeštadienį, liepos 8 d., 7:30 v. v. 
Draugijų^Svet.,! 4097 Porter St. Da

lykai labai svarbūs,, kuriuos būtinai 
nariai turi išspręsti. Išgirsime rapor
tą pirmininko ir komiteto iš abelno 
veikimo praeites ir kas bus veikiama 
toliau. — J. Baronas, pirm., M. Ge- 
ralt, rašt. (156-157)

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

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

Sun. all day and night

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

LieluviŲ Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį speciali pasiūlymą 

301 Grand Street Telefonas: 
Brooklyn, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

' $150
Koplyčias suteikiam nemokamai . 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

s

RHEA

Ė

Office Phone 
EVergreen 8-1090

VALANDOS: 2-^1 ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

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

11 12 f
/O 2

religini daiktų departmentą, specialis 
išpardavimas eina dabar.

VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Ml the

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Gaminam valgius ir 
t u r iin e Amerikos 
išdirbhno ir impor
tuotų ^degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

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.

A. WEITZNER
VERTEIVIS

I Hvonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, gy- 

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaitės Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

33 Metai Praktikos 
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

Special Rates per WeekCHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MEŠLAŽARNfiS 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-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

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. 23rd Street

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Vincas <J. Daunora
------------------------------ APTIEKQRIUS —. ______

MPA^HOnyu.oa)v»s

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

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

Telefonas EVergreen 7-1661

DIRMAVONfcM
IJifl > vLF Aw NJ I SUŽIEDOTUVEM W ®**WWB* ir VEDYBOM

$1.00
.... 6.50
2.00

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

Aplankykite mūsų

Įstcigta 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 ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

VARPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y< 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm jr Parėm Yra ^Skaniausi

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 svor| ir kaina*. 

VARPAS BAKERV 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Svečiuojasi Brooklyne

kai-

pirmadie-

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

SKELBKITĖS “LAISVĖJEDIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲIš Katalikų Pikniko RŪŠIŲ GĖRIMŲ

KABARETAS

.. ®>

A. Mureika.

Pataisymas

Rep.

AM.

VWWWMWVWVWtfWWWVWWWWWWWVWtfWtAiWWtAitAiWWWWtfW

apylinkės 
Rockaway

kovo-
Vieni
Ispa-

berniukai 
nuo savo 
kurios iš-

JAUNIMO KONGRESO 
DIENA PARODOJ

St., N. 
“Lenir 
istoriš- 
angliš-

ati- 
bu-

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

siūtų, jrokuojant mėlynus (blue

jiems 
diena

JUDŽIAI, KURIUOS REIKĖ
TŲ MATYT

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

2,540 atsi-
McCabe šei-

negu jie norėjo. Ir 
buvo ne šposai, bet 

viso amžiaus be-

14- 
pa

įsileisti 20,000. 
reikia pinigų.
kalėjime, Burgos, 
amerikiečių, 83 vo-

Kapitonas

SUSIRINKIMAI 
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 6 d., 8 vai. vakaro pas drg. 
Zablackus, 7402 Link Ct. Kviečiame 
visus narius dalyvauti. — Kom.

Nors Ispanijos liaudie- 
tuolaikiniai pralaimėjo, 

skau-

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

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

18 metų, 399 
kairė ranka taip

m., 802-A 
ir dešinėji 
Rider, 13 

iš tų pat namų, sužeistas

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į nauj’ą 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

Mūsų Vaikų Departmente ant visų
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 

nuolaidą <80 nuošimčių.

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

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

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

“Special

RtPVUK

CALIFORHIA 

PORT

Sprogimai Sužeidė 
Penkis Vaikinus

Penki vaikinai ir 
skaudžiai nukentėjo 
pasidarytos bombos, 
sprogdinimu liepos 4-tą jie ti
kėjosi turėt daug šposų. Tiesa, 
bomba eksplodavo, bet daug 
anksčiau, 
pasekmės 
tūliems iš 
jėgybė:

T. Smith, 
Green Ave., 
sužalota, kad reikėjo nupjaut, 
taipgi sužeista viduriai ir krū
tinė.

J. Dory, 20 m., 15 E. 6th 
Rd., dešinė ranka ir pilvas su
pjaustyta ir a pele 
nepasveiksiąs.

C. Dunlap, 11 
Lenąrk Rd., nosis 
akis suraižyta. R. 
m 
kaklan.

G. Koehnken, 18 m., 108— 
9th Rd., buvo vienintelis iš 
grupės, kuris pasiųstas namo 
po ligoninėj apžiūrėjimo už
gautų akių. Pastarieji keturi, 
visi Broad Channel 
gyventojai, likosi 
Beach ligoninėj.

Nelaimė atsitiko 
nį. Vaikinai buvo nusipirkę 
du tuzinu taip vadinamų 
“cherry bombs,” sprogstamų 
metus ant žemės. Jie sumanė 
iš jų pasidaryt vieną didelę 
bombą, tad atidarinėjo mažą
sias ir supylė medžiagą į tuš
čią nuo alaus blėtinę. Parakas 
eksplodavo bandant užkalt 
®nt blėtinės perankštą dangtį.

Mieste Daug Svečių
Šiemet"liepoš 4-tą apvaikš

čioti didmiestyje, aprokuoja- 
md, buvus svečių daugiau, ne
gu bile kada. Tas kredituoja
ma ilgai šventei, gražiam orui, 
daugelio transportacijos linijų 
nupigintom važiuotos kainom, 
taipgi ir Pasaulio Parodai, ku
ri tarsi magnetas traukia žmo
nes metropolin. Taip pat daug 
miestelėnų lankėsi kitur.

Vien George Washington 
Tiltu liepos 4-tą, tik iki vaka
rui, pravažiavo virš 22 tūks
tančiai mašinų. Triboro Tilto 
prižiūrėtojai irgi raportavo 
skaitlingesnį trafiką už perei
tų metų liepos 4-tos. Panašiai 
raportuota ir nuo kitų kelių.

Apiplėšė Sandėlį ir 
Kostumerius

Trys jauni, ginkluoti plėši
kai atėjo į City Provision Co. 
raštinę, 512 E. 152nd St., 
Bronx, parodė revolverius ir 
visiems įsakė nejudėt iš vietos. 
Pirma iškraustė įstaigos kasą, 
paskiau ir kostumerius. Tarp 
abiejų susižėrę apie $3,200, 
pabėgo. Plėšimas įvyko 11 v. 
dieną.

NUŠOVĖ SAVO ŽMONĄ 
IR DUKTERĮ

New York. — J. B. Sha
piro įsibriovė į savo mote
ries butą Bronxe ir nušovė 
ją ir dukterį. Jis jau ištisi 
metai kaip buvo pasimetęs 
su žmona.

žmogžudis buvo pabėgęs, 
bet po kelių valandų suim
tas Coney Islande, kada jis 
stiklais persipjovė sau ran
kų kraujagysles, norėdamas 
nusižudyt kraujo nuleidi
mu.

Penki Šimtai CIO darbinin
kų, padedami AF of L unijis- 
tų išvežiotojų, laimėjo sutartį 
su Kay Manufacturing Co., 22 
Warren St.

Iš Ab. Lincolno Brigados 
Rėmėjų Konferencijos

Konf. įvyko birželio 29 d., 
Central Viešbutyje, New Yor
ke.

Abr. Lincolno Draugų orga
nizatorius savo raporte pažy
mėjo daug įdomių dalykų. Jis 
sakė, kad Franco su pagelba 
Anglijos, Francijos fašistus re
miančių valdininkų, taipgi su 
Hitlerio ir Mussolinio ginkluo
tomis fašistų armijomis nuga
lėjo Ispanijos demokratinę 
valdžią. Tačiau jau dabar fa
šistų generolai kovoja tarpe 
savęs, o laikui bėgant Ispani
jos demokratija užims savo 
vietą, 
čiai 
bet uždavė neapsakomai 
du smūgį fašistams.

Nemažai amerikiečių 
jo už Ispanijos laisvę, 
atidavė savo gyvybę už
nijos demokratiją, antri sugrį
žo sužeisti ir reikalinga 
medikalė pagelba. Kas 
ligoninės, medikalai ir 
kymas negalinčių dirbti 
nuoja $125.

Iš jų 40 buvo sulaikyti Ellis 
Island. Vieni iš jų buvo nepi- 
liečiai, o antrų Ispanijoj padė
ti pasportai dingę. Tačiau 
gautas leidimas ir visi išvažia
vo į Meksiką.

Francijos koncentracijos sto
vyklose yra italų, čechoslavų, 
austrų, vokiečių, taipgi ir lie
tuvių, kurie negali sugrįžti į 
savo šalis ir jiems labai reika
linga pašalpa. Kubos valdžia 
pasižadėjo 
Pervežimui

Franco 
randasi 17 
kiečiai ir austrai. 
Frank Ryan buvo nuteistas nu
žudyti, bet airių katalikų pro
testai išgelbėjo jo gyvybę. 
Juos visus reikia gelbėt iš fa
šistų kalėjimų. Todėl draugi
jų susirinkimuose išneškite re
zoliucijas, reikalaukite paliuo- 
suoti tuos kovotojus. Rezoliuci. 
jas siųskite: Mr. Cardenas, 
Spanish Ambassador, Wash
ington, D. C., prašant paliuo- 
suoti 17 amerikonų, kapitoną 
Frank Ryan, 83 vokiečius ir 
austrus, ir kitus Tarptautinės 
Brigados karius.

Konf. atstovauta įvairios 
tautos ir unijos. Padarė tari
mą greitu laiku surengt ben
drą pikniką ir visą pelną ati
duoti Line. Brigados Drau
gams. Komitetas- pagamino bi
lietų knygeles, kurios buvo da
linamos delegatams, su prašy
mu greit parduoti ir pinigus 
grąžinti. i

“Laisvės” num. 155, kur pa
skelbta “L.” piknike aukoju
siųjų Lietuvos kovotojams var
dai, per klaidą buvo apleista 
Adolfo Tijūno pavardė, kuris 
aukojo 50c.

Užbaigę savo posėdžius, 
Am. Jaunimo Kongreso dele
gatai ir svečiai, didžiumoje, 
nuvyko praleist liepos 5-tą 
Pasaulio Parodoj, su iškilmė
mis Court of Peace 8 :30 vaka 
ro.

Liepos 5-tą suruošta ir vai
kų programa, jaunesnius 
kos metų vaikus leidžiant 
rodon už 10c įžangos.

Liepos 4-tą iškilmingai 
daryta Red Hook valdiškų 
tų projektas, dalyvaujant 
Guardijai ir kitiems valdinin
kams. Pirma iš 
krausčiusių buvo 
ma.

Coney Islande Virš 
Milionas Žmonių

Švenčių dienomis ir tarpo- 
šventyje, nežiūrint Parodos ir 
kitų visuomeniško pobūdžio 
veiksnių, miestelėnai ir svečiai' 
neužmiršo garsiausios pasi
linksminimo ir maudynių vie
tos—Coney Islando.

Sekmadienį ten būta virš 
miliono žmonių; visose kitose 
apylinkės maudynėse bendrai 
būta apie kita tiek. Pirmadie
nį atsilankė 350,000. Liepos 
4-tą dar anksti po piet jau 
buvo virš milionas. Tai buvę 
daugiausia, negu kada nors 
pirmiau liepos 4-tą. Praneša
ma, kad ir kitos maudynės tu
rėjo rekordinius skaičius lan
kytojų.

Gal būt tolimiausiais “Lais
vės” pikniko svečiais buvo dd. 
J. Norkai su sūneliu iš Pitts
burgh, Pa., seni “L.” skaity
tojai ir rėmėjai. Jie užsiliko 
čia savaitei laiko, kad pama
tyt Pasaulio Parodą ir did
miestį. Svečiuojasi pas dd. Ga- 
siūnus, LDS Centro darbuoto
jus.

Kiti tolimi, anksčiau nemi
nėti svečiai buvo rochesterie- 
čiai darbuotojai G. ir H. Mi
kitai. Jie sustoję pas D. M. Šo- 
lomskus.

Girdėt, kad šiomis dienomis 
brooklyniečiuose vieši ir dau
giau tolimų svečių.

Pereitą antradienį Klaš- 
čiaus Parke įvyko keturių lie
tuviškų parapijų piknikas, ar
ba, kaip buvo garsinta, “Lie
tuvių Diena.” Turėta ir kon
certinė programa: dainavo ke
letas parapijinių chorų. Publi
kos buvo nemažai — arti pu
sė tiek, kiek buvo “Laisvės” 
piknike pereitą sekmadienį.

Atsilankė žmonių iš New 
Jersey parapijų.’ Nemažai bu
vo ir “užsigrūdinusių laisva
manių.’ ’

Vienas dalykas tenka pa
stebėti : prieš keliolika metų 
pas mus toks dalykas vargiai 
būtų įmanomas. Susitiks būda
vo laisvamanis su parapijiečiu 
—tuojau karas, jei ne fizinis, 
tai žodinis. Kitaip dabar: visi 
sutelpa tam pačiam iparke ir 
susitikę mandagiai pasikalba, 
vienas kitą pagerbdami. “Lais
vės” piknike, sakysim, daug 
buvo katalikė, o dabar, para
pijų piknike, daug laisvama
nių ir laisviečių. Tai jau sa
votiškas bendras frontas, ar 
ne ?

Brooklyne ir kitose miesto 
dalyse, daugelyje apylinkės 
teatrų dabar rodoma “Con
fessions of a Nazi Spy.” Vei
kalas istoriškas, faktai paimti 
iš teisminių dokumentų nazių 
agentų bylose pastaraisiais 
laikais.

Cameo Teatre, 42nd 
Y., rodo Sovietų filmą 
ln 1918.” Įdomi, gyva, 
ka. Kalbama rusiškai, 
’.i užrašai.

PRAMOGOS
DARIAUS-GIRĖNO KLIUBO 

PARENGIMAS
šeštadienį, liepos 8 d., Roosevelt 

Field, Mineola, L. I., įvyks balius 
ruošiamas Dariaus-Girėno Aero Pa
rengimų Komiteto. Pradžia 8 v. v. 
įžanga 50c. šokiams grieš Johnny 
Nevins Orkestrą. Kviečiame lietu
vius dalyvauti ir linksmai laiką pra

leisti. (156-157)

Liepos 4-tos Iškilmės 
Pasaulio Parodoj

Liepos 4-ta Pasaulio Paro
doj atžymėta tai dienai ati
tinkamomis ceremonijomis, 
kuriose pabrėžta svarba de
mokratijos mylėtojams vieny
tis palaikymui demokratijos. 
Parodą aplankė virš 246 tūk
stančiai žmonių. Pirmadienį 
lankėsi 263,035.

žymiausia dienos programa 
buvo priruošta per Tarybą 
Prieš Netolerantiškumą Ame
rikoj. Ji perduota radio ban
gomis visai šaliai. Programa 
buvo sujungta su kita tokia 
pat programa, duota iš San 
Francisco esamos parodos.
/ Majoras LaGuardia buvo 
vienu iš kalbėtojų; skaityta 
Roosevelto laiškas, taipgi ra
dio bangomis ir garsiakalbiais 
perduota Kalifornijos gub. 
Olsono kalba.

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

(Kampas Roebling St.)
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mt CMV(M Odmine (0

dMONOPo^

v M .oi.T*089 Į) >

Lkaveras strumskis1
IŠTAIGA tarnaujanti 
teisingai ir mandagiai 
su OIDZIAU5IU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAIMOM

SAVAS PAS SAVA

Rooseveltas savo laiške pa-| 
brėžė, kad tolerantiškumas ir 
lygybė yra atžymėta ne tik 
Nepriklausomybės Paskelbi
me, bet taip pat įrašyta šalies 
Konstitucijom ir į Teisių Bilių. 
Taigi,-šių dienų kovotojai už 
toleranciją ir lygybę visiems 
Amerikos gyventojams yra 
uoliausi sargai ankstybųjų 
Amerikos demokratijos ir ly
gybės įstatymų ir tradicijų.

Kailiasiuvių Jungtinė Tary
ba surinko 10,000 parašų po 
peticija, reikalaujančia pa- 
liuosuot Jack Schneider, uni
jos narį, kurį sako esant nu
teistu sufrėmuotais kaltini
mais.

PARDAVIMAI
Parsiduoda farma pigiai, New 

Yorko valstijoj. 180 akrų, 10 
rūmų namas, labai geras miškas ir 
geros žemes. 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)

(Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS 
l'ir i

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” 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 11d Vėlai Vakaro

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




