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KRISLAI
Italija Jau Įtraukta.
Kas Dėl To Kalčiausias?
Lloyd George Pasakymas.
Apie Išvadas. . .

Rašo R. Mizara

Tai Benitas (banditas)
Mussolinis jau paskelbė tal

kininkams karą. Įtraukė jis
milijonus Italijos žmonių į 
skerdynę, vedamą dėl turčių 
reikalų.

Nei jokiu būdu niekas ne
dali pateisinti šito kruvino 
Italijos žygio.

Tik prieš kelis mėnesius 
Mussolinis, C h a m b e rlainas, 
Daladieras ėjo išvien, — siun
tė ginklus baltiesiems suo
miams prieš Sovietų Sąjungą. 
Na, o šiandien tarp savęs pra
dėjo kruviną puotą!

Tokia yra plėšikų dora!
—o—

Jei Anglija ir Franci ja bū
tų gynusios mažųjų tautų rei
kalus, jei joms būtų rūpėjusi 
demokratija, tai šiandien būtų 
viskas kitaip.

Jei Londonas ir Paryžius 
nebūtų leidę Mussoliniui pasi
grobti Ethiopijos; jei Cham- 
berlainas, Blumas, Daladieras 
ir kiti nebūtų leidę Mussoliniui 
ir Hitleriui sumėsinėti Ispani
jos respublika, tai šiandien 
nebūtų nei šito karo.

Bet Anglija ir Francija Hit
lerį ir Mussolinj apginklavo. 
Užsiaugino žalčius užantyj; 
dabar tie žalčiai pradėjo joms 
kirsti ir kirsti labai pavojin
gai !

—o— i
Ką dabar darys Turkija? 

Tai svarbus klausimas. Labai 
galimas daiktas, kad ir ji bus 
įtraukta į karą. Labai gali
mas daiktas, kad ir Balkanuo
se užsiliepsnos tas pats gais
ras. Bus daroma provokaci
jos ir prieš Sovietus, kad juos 
įtraukus į skerdynę. Labai ga
limas daiktas, kad greitu lai
ku ir Amerikos valdonai 
įtrauks mūsų kraštą į europi
nį karą.

Tai vis žmonijai pavojai, 
baisūs pavojai.
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FRANCUOS VALDŽIA IŠSIKRAUSTĖ IŠ PARYŽIAUS
MAJORAS LaGUARDIA SA
KO: AMERIKA ARTI KARO

Ottawa, Canada, birž. 11. 
—Čia atvažiavęs New Yor- 
ko miesto majoras LaGuar
dia pareiškė laikraščių ko
respondentams, kad Ameri
ka dabar stovi taip arti ka
ro, kaip ji stovėjo po to, kai 
vokiečiai nuskandino laivą 
“Lusitania,” laike praeito 
karo tarp Vokietijos ir tal
kininkų. Dalykai iš Ameri
kos pusės dabar esą taip ge
ri, kaip “aš noriu,” sakė La
Guardia.

REPUBLIKONV KANDIDA
TAS PASMERKĖ PREZ.

ROOSEVELTO KALBA
Rochester, N. Y. — Fran

kas Gannett, laikraščių lei
dėjas, vienas iš republikonų 
kandidatų į prezidentus, 
smerkė Roosevelto kalbą, 
paskleistą per radio birž. 
10 d. Jis sako, kad ta “kur
stanti Roosevelto kalba dar 
labiau stumia Jungtines 
Valstijas į Europos karą.”

Rooseveltas Žada Vi
somis Galimybėmis
Remt Talkininkus

Charlottesville, Virginia.— 
Prezidentas Rooseveltas bir
želio 10 d. kalbėjo Virgini
jos Universitete ir prižadė
jo siųst visus medžiaginius 
Amerikos turtus Anglijai ir 
Franci j ai, kad jos galėtų at- 
silaikyt kare prieš Vokieti
ją ir Italiją. Tuo pačiu lai
ku Jungtinės Valstijos kuo 

’sparčiausiai bus ginkluoja
mos visais būdais, idant ši 
šalis būtų priruošta “bet 
kokiem netikėtiem ar grei
tiem įvykiam. Aš šaukiu 
visus amerikiečius stengtis, 
būt narsiais ir pasišvęst,” 
sakė prez. Rooseveltas.

Rooseveltas, be kitko, pra
nešė, kaip jis dėjo pastan
gas sulaikyt Italiją nuo ka
ro prieš Angliją ir Franci- 
ją, bet, pasak Roosevelto, 
tai Italija “smeigė peiliu į|

nugarą” Anglijai ir Franci- 
jai.-

Anot Roosevelto, tai būtų 
pavojus pačiai demokratinei 
Amerikos santvarkai, jeigu 
Vokietija ir Italija laimėtų 
karą.

London, birž. 11. — An
glų ir francūzų valdovai 
karštai sveikina prezidento 
Roosevelto kalbą, kaip už
tikrinimą, kad Rooseveltas 
dės didžiausių pastangų, 
idant Anglija ir Franįfja 
laimėtų karą prieš Vokieti
ją ir Italiją.

Baltimore, Md. —Vietinis 
dienraštis “Sun” kaltina 
prez. Rooseveltą, kad jis, 
neatsiklausdamas kongreso, 
velia Jungtines Valstijas į 
Europos karą.

POGROMAI PRIEŠ ITALUS 
ANGLIJOS MIESTUOSE

London. — Kai tik Itali
ja paskelbė karą Anglijai ir 
Franci j ai, minios anglų už
puolė italus Londone, Liver- 
poolyje ir kituose Anglijos 
miestuose. Susikirtimuose 
buvo šaudoma ir buteliais, 
plytomis ir akmenimis bom
barduojama. Išbelsta langai 
italų valgyklų ir kitų biznių.

Anglų policija daro abla- 
vas prieš visus italus ir tūk
stančiais gabena juos į kon
centracijos stovyklas.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ RE- 
GULIARE armija didi

nama IKI 400,000

Vokiečių Tankai Prie 
Paryžiaus; Talkinin
kai Toliau Traukiasi

—o—
“Jei ne fatališka Chamber- 

laino ir Daladiero silpnybė, 
tai talkininkai šią kritingą va
landą galėtų pasiremti ant 
vieno milijono demokratinių 
ispanų, išsitreiniravusių trijų 
metų kare, vestame už demo
kratiją. Dabar gi jie, talki
ninkai, mato prieš juos stovin
tį milijoną falangistų, išsitrei
niravusių tame pačiame kare, 
vestame prieš demokratiją.“

Šitaip rašo buvusis Anglijos 
ministeris pirmininkas. Lloyd 
George. Jis mano, kad ir Is
panija greitu laiku įstos į ka
rą prieš talkininkus.

—o—
Mes manome, jei Ispanijos 

respublika būtų karą laimėju
si, tai šiandien nebūtu įvykęs 
nei pasaulinis karas. Nei Vo
kietija, nei Italija nebūtų drį
susios stoti prieš demokratijas.

Bet Chamberlainas ir Dala
dieras, padedami socialisto 
Blumo ir kitu, gelbėjo Hitle
riui ir Mussoliniui Ispanijos 
respubliką sumėsįnėti. Paskui 
jie visi keturi pakorė čecho- 
slovakiia. Na, ir tuo būdu pa
ruošė dirvą imperialistiniam 
pasauliniam karui.

Išdavikas Chamberlainas 
dar vis tebesėdi Anglijos val
džioj. Jei Anglijai bent vie
nuoliktą valandą rūpėtų 
griežta kova p'rieš hitlerizmą 
namieje. tai tokis Chamber
lainas sėdėtų ne valdžioj, bet 
džėloj.

---- O----
“Vienybė“ rašo:
“Kodėl lietuviški komunistai 

daro savo išvadas ir tuojau 
apkaltina savus žmones, o pa
čius rusus pateisina. Juk ru
sai nėra joki viršžmogiai, ku
rie neklaidingi.“

Kiek mums yra žinoma, tai 
dėl pastarųjų įvykiu Lietuvoje 
galutinu išvadų lietuviški ko
munistai dar nėra padarę. Jie 
tik padarė tokias išvadas, kad 
tafltininkų vyriausybė Lietu
voje peršvelniai apsieina su

Gannett pareiškė, jog 
prez. Rooseveltas, be kon
greso leidimo, “pavojingai 
priėjo arti to, kad beveik 
paskelbė karą, o tiktai kon
gresas turi teisę skelbti ka-
rą.

“Ponas Rooseveltas kalba 
daugiau kaip diktatorius, 
negu mūsų respublikos pre
zidentas. Pasaulis jau ken
čia nuo vieno žmogaus val
džios tūlose šalyse. Mes ne
norime, kad taip įvyktų ir 
Amerikoje.”

New Jersey Bedarbiai 
Praras Pašalpas, Jeigu 
Nestos į Kariuomenę
Trenton, N. J.—Arthuras 

Mudd, vyriausias pašalpų 
direktorius New Jersey val
stijoj, išleido patvarkymą:

“Neduot jokių pašalpų pa
vieniams bedarbiams, kurie 
tinka į karinę tarnybą, ir 
reikalaut, kad rašytųsi j ar
miją nevedusieji vyrai iš tų 
šeimynų, kurios gauna be- 
darbišką pašalpą.”

Daugeliui bedarbių Penn- 
sylvanijos valstijoj įsakyta 
susirast darbo, nes jiem bus 
atimta pašalpa.
Lietuvos n e p r i k lausomybės 
priešais, o Lietuvos nepriklau
somybės draugus, geriausius 
josios gynėjus, žiauriai perse
kioja. O tie priešai Lietuvoje 
siaučia, kaip pasiutę.

Lietuvos kariuomenės vadas, 
gen. Raštikis, kuris b ū v o 
nuoširdus draugas ir Sovietų 
Sąjungos, tapo pašalintas. 
Gen. Černiaus vyriausybė, ku
ri padarė bendrą apsigynimo 
sutartį su Sovietais, yra paša
linta.

Tai vis reikšmingi faktai! 
Juos turėtų įsitėmyti ir tauti
ninkai, ir socialistai, ir katali
kai, kurie nori dalykus su
prasti.

I

Senatorius Thomas Ra-‘Amerika Visais Būdais 
gina Ameriką Užimt ir Remia Talkininkus,
“Apsaugot” Meksiką Nors Pati Nekariauja

1 Washington. — Demokra
tas Jungtinių Valstijų sena
torius Thomas viešai pareiš
kė, kad ši šalis “turėtų pa
imt Meksiką, idant apsau
got ją.”

Įžiūri Suokalbį prieš 
Meksiką

New York. —“Daily Wor
ker” rašo:

“Roosevelto valdžia ir 
(amerikonų) Standard Oil 
Kompanija yra susitarę už
pult Meksiką; jie nori už
grobt turtingus Meksikos 
žibalo šaltinius.

Wall Stryto kapitalistai 
stato Almazaną savo kandi
datu į Meksikos preziden
tus ateinantiem rinkimam, o 
Almazanas yra ‘penktosios 
kolonos’ įrankis. Almazanas 
veikiausia pralaimės rinki
mus ; tokiame atsitikime 
Wall Strytas planuoja ‘su
kilimą’ prieš Meksikos val
džią; tada Roosevelto val
džia įsikištų ir diktuotų, 
kaip Meksika turi būt su
tvarkyta.”

Washington. -t— Senato
rius Key Pittman, pirminin
kas senato užsieninių san- 
tikių komisijos, pareiškė: 
Kad ir Italija išstojo į ka
rą, tai “mes (Amerika) duo
sime dar didesnės ir grei
tesnės paramos talkinin
kam;” bet sen. Pittman pri
dūrė, jog Amerika pati “ne
nori eit į karą. Mes duoda
me visokią pagalbą talki
ninkams, tik kad patys ne
kariaujame. . Mes neturime 
tam kareivių”...

“Tragedija,” Sako Ministe
ris Hull

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris Cordell 
Hull birž. 10 d. sakė: Itali
jos įstojimas į karą bus “di
delis nusivylimas žmonėms 
visur ir didi žmonių trage
dija.”

Ispanija Vargu Išvengs 
Dabartinio Karo

Madrid. — . Amerikiniai 
korespondentai praneša iš 
Ispanijos, kad Italijai pra
dėjus karą prieš talkinin
kus, tai vargu ir Ispanija 
išvengs karo prieš Angliją 
ir Franci ją.

Smarkiai veikia kraštuti
niai Ispanijos fašistai fa- 
langistai. Jie šaukia, kad 
dabar proga Ispanijai at
griebt Gibraltarą nuo An
glijos.

ITALIJA KARINIAIS ORLAI
VIAIS STIPRESNE 

UŽ FRANCI JĄ - - - - -  i
Washington. — Kariniai 

Amerikos žinovai pripažįs
ta, kad Italija turi galinges
nį oro laivyną už Franci ją.

Suprantama, kad Italija 
turi 4,500 naujoviškų, 1-mos 
rūšies karinių lėktuvų ir 
apie 1,750 antros rūšies lėk
tuvų. Italija gali per mėnesį 
pasistatyt 300 iki 500 naujų 
karo lėktuvų.
Italijos Karo Jėgos Abelnai

Italija gali tuojau išsta- 
tyt karan pusantro iki dvie
jų milionų lavintų vyrų. Ji
nai turi 6 didelius karo lai
vus, 21-ną šarvuotlaivį, 130 
naikintuvų, per 100 mažų

, • T ■ ■ ■ ' ■

Washington. — Kongres- 
manų komisija kariniais rei
kalais reikalauja padidint 
nuolatinę Amerikos armiją 
nuo dabartinių 280,000 ka
rių iki 400 tūkstančių. Ši ko
misija taipgi užgyrė prezi
dento reikalavimą duot jam 
teisę pašaukt į karines pa
reigas valstijų miliciją (na- 
cionalę gvardiją).

Kongreso taisyklių komi
sija užgyrė valdžios reikala
vimą naujais taksais sukelt 
$1,006,000,000 greitam gin
klavimui Jungtinių Valstijų.

Kongreso atstovų rūmas 
nubalsavo paskirt $1,499,- 
323,322 Amerikos armijai 
per vienus metus.

Pagal sumanymus, užgir
ius kongresmanų ir senato
rių komisijų, Jungtinės Val
stijos turėtų per metus spe
cialiai išleist 2 bilionus ir 
900 milionų dolerių spar
čiam ginklavimuisi.

Oro ir Jūrų Laivynų 
Didinimas

/

Bendra tų komisijų pro
grama, be kitko, reikalauja 
10 tūkstančių naujų karinių 
orlaivių ir 16 tūkstančių 
daugiau lakūnų; o karo lai
vynui tos komisijos reika
lauja dar 79,500 tonų kari
nių lėktuvlaivių, 66,500 tonų 
šarvuotlaivių, 21,000 tonų 
submarinų ir 75,000 t. pa
galbinių laivų, • pritarnau- 
jančių kariniam laivam.

Kongresmanas Byrnes į- 
teikė sumanymą padidint 
nuolatinę šios šalies armiją 
iki 750,000 vyrų.

Numato Franci jos ar An
glijos Atskirą Taiką su 

Vokiečiais
New York. — “Daily 

News” lemia, kad Francija 
ar Anglija neužilgo bus pri
versta prašyt, kad vokiečiai 
darytų atskirą taiką su vie
na ar antra iš tųdviejų ša
lių*

greitų karinių laivukų, gin
kluotų torpedomis ir kitais 
pabūklais;—šie “uodai”-lai- 
vukai pleška 70 mylių per 
valandą ir daugiau. Be to, 
Italijos karo laivynas turi 
daugiau kaip 110 submari
nų. ___________

ORAS. Būsią lietaus.

Paryžius, birž. 11. — Visa 
Franci jos valdžia apleido 
Paryžių. Pasak tūlų prane
šimų, jinai išsikraustė į 
Tours miestą.

Dauguma Paryžiaus gy
ventojų taipgi pabėgo iš 
miesto.

Paryžius, birž. 11. —Dau
gelis vokiečių tankų jau pa
siekė Paryžiaus skvernus.

London, birž 11. —Vokie
čių orlaiviai būrių būriais 
bombarduoja Paryžių. Jie 
sunaikino francūzų geležin
kelių stotis Paryžiaus srity
je, padarė daug kitokių nuo
stolių ir užmušė didelį skai
čių žmonių.

Francūzų priešorlaivinės 
kanuolės ir lėktuvai nušovė 
žemyn daugius vokiečių or
laivių.

Vokiečių oro bombos pa
darė milžiniškų nuostolių 
Paryžiaus priemiesčiuose.

Tours, Francija, birž. 11. 
—Vokiečiams pasiekt Pary
žių iš Beauvais ir tūlų kitų 
punktų lieka dar 25 iki 30 
mylių, kaip praneša francū
zų komanda.

Francūzų ir anglų kariuo
menė traukiasi atgal nuo 
vokiečių, bet lėtai traukiasi 
ir išžudo daug priešų.

Vokiečiai Sako, Kad Pran
cūzai Nespėja Pabėgt

Berlin, birž. 11. — Vokie
čiai perkirto francūzų armi
jai susisiekimus tarp Havre 
prieplaukos ' ir Paryžiaus; 
keliose vietose vokiečiai ta-

Lietuvos Užsienių Rei
kalų Ministeris Juozas 
Urbšys Taipgi Maskvoj!

Maskva. — Juozas Urb
šys, Lietuvos užsienių rei
kalų ministeris, taip pat at
vyko į Maskvą, birž,elio 10 
dieną.

Jau pirmiau atvažiavo į 
Maskvą A. Merkys, Lietu
vos ministeris pirmininkas, 
su dviem palydovais.

Į Maskvą jie atvyko “iš
siaiškint” Sovietų skundus 
dėl to, kad Lietuvoje buvo 
pagrobti keli sovietiniai ka
riai.

me kampe perėjo per Seine 
upę; ir vokiečiai be susto
jimo ten veja francūzų ar
miją atgal, kaip sako vokie
čių komandriečiai. Francū
zų kariuomenė tarp Havre- 
jūros ir Bresle upės apsupa
ma vokiečių ir busianti su
naikinta arba paimta į ne
laisvę, kaip praneša vokie
čiai.

Vokiečių orlaiviai iš nau
jo bombardavo Havre prie
plauką ir paskandino vieną 
priešų karinį laivą-naikintu- 
vą ir du kareivinius laivus, 
po 10 tūkstančių tonų vie
nas ir kitas.

Dega Paryžius
Paryžius, |)įrž. 11. — Kilo 

Paryžiuje gaisrai nuo vo
kiečių padegančiųjų oro 
bombų.

Kitų šalių Atstovai Ap
leido Paryžių

Besiartinant vokiečiams, 
išsikraustė iš Paryžiaus am
basadoriai ir kiti atstovai į- 
vairių svetimų šalių.

Žmonės tūkstančiais bėga 
iš miesto.

’• G . i . 1* 'i' f.' t ’’ aŽ yK 9 * aJ f s

Italai Atakavo Malta
London, birž. 11. — Itali

jos orlaiviai smarkiai bom
bardavo Malta. Anglijos sa- 
lą-tvirtumą Viduržemio Jū
roje.

Vokiečiai pusiau-ratu ap
supa Paryžių iš šiaurių, va
karų ir rvtu. Bet jie randa
si dar už 25 iki 40 mylių nuo 
Paryžiaus.

Vokiečių Laimėjimas
Berlin, birž. 11. — Per še

šias paskutines dienas vo
kiečiai užėmė Franciios 
ruožą 56 mylių pločio ir 120 
mvliu ilerio.

Vokiečiai nuskandino dar 
vieną talkininkų šarvuotlai
vį ir keturis kareivinius lai
vus šiauriniame Vandeny
ne, kaip sako vokiečių ko
manda. v

Anglai Padare Daug Nuo
stolių Vokiečiams

London, birž. 11. — An
glų orlaiviai padarė dide
liu nuostolių vokiečių armi
jai ir jos tankams, sandė
liams ir kariuomenei pajū
riniame Franciios kampe. 
Anglijos karo laivai neatlai- 
džiai bombarduoja pajūri
nes vokiečių pozicijas.

Italų-Anglų kivynų Mūšis 
Ties Gibraltaru

London, birž. 11. — Pra
nešama, kad siaučia didelis 
karo laivynų mūšis tarp an
glų ir italų ties Gibraltaru.

London. — Talkininkai 
pagrobė 24 prekinius - kelei
vinius Italijos laivus.

Washington. — Anglija ir 
Francija tikisi gaut iš Ame
rikos karinių laivų-naikin- 
tuvu, ir dėl to veda derybas 
su Roosevelto valdžia.

Istabul. — Turkų valdžia 
pareiškė, kad ji visomis jė
gomis kovos išvien su tal
kininkais prieš Italiją ir Vo
kietiją.

London. — Holandij 
sosto įpėdinė Juliana su vai
kais jau perbėgo iš Angli
jos į Kanadą.
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ras šimtais siuntė karo orlaivius ir lai
vais ginklus ir amuniciją Finliandijai ka
rui prieš Sovietus, o dabar ir pati Fran- 
cija neturi užtektinai ginklų. Tai jis su 
dideliu pasididžiavimu atšaukė iš Sovie
tų šalies Franci jos atstovą ir vos neįvėlė 
Franci ją karan su Sovietais!

Tokią virtinė Daladiero griekų. Bet to
li gražu jie dar nevisi. Jo politika buvo 
žalinga ne vien progresui, kultūrai, So
vietų Sąjungai, darbininkams, bet tuo 
pat kartu ir pačiai Francijai.Kiek laiko 
atgal jis buvo išdrėbtas iš ministerių pir
mininko vietos ir ją užėmė Paul Rey- 
naud. Daladier buvo paliktas tik užsienio 
ministerių, o dabar'jis ir iš ten išmestas. 
Ponas Paul Reynaud, tartum mokinda
masis iš Daladier, pats į savo rankas su
griebė vietas ir ministerių pirmininko, ir 
užsienio ministerio, ir karo ministerio 
vietą. Atrodo, kad Francijoj daugiau 
žmonių nei nebūtų. '

stop;

New Yorko namų savininkai (smulkieji) išvyko i Washington^ dalyvauti smulkių 
namų savininkų suvažiavime. Jie nori, kad per du metu nebūtų iš smulkiųjų 

namų savininkų atimdinėti namai del nesumokėjimo pinigų už morgičius,T(ūkstosi

Viskas rodo, kad Amerikos lietuviai 
tautininkai ir socialistai eina prie “ben
dro fronto” sudarymo. Kunigai, matyt, 
nuo to irgi nesipurto. Štai “Vienybėje” 
tūli jau kelia klausimą apie organizavi
mą “Lietuvių Tarybos,” kurion turėtų į- 
eiti katalikai, tautininkai ir socialistai.

“Vienybė” jau pradėjo raginti savo 
skaitytojus skaityti “Naujienas” (birž. 
10 d. laidoj įtalpino “N.” skelbimą). 
“Naujienos,” iš kitos pusės, gražiai susi
kalba su “Vienybe.”

“Draugas” dažnai cituoja (užgirda
nčias) “Naujienas” ir “Vienybę.” Viskas, 
vadinasi, ruošiama “bendram frontui.” 
Tasai bendras frontas, aišku, bus ban
dyta atkreipti prieš pažangiąją visuome
nę.

Tas viskas deda pareigą ant pažangio
sios visuomenės geriau organizuotis, sti
printi savo organizacijas ir spaudą.

Laisviau ir Drąsiau

“Vilnis” rašo:
1

“Po sutarties su Sovietų Sąjungai štai 
kokie geresni reiškiniai:

“ ‘Šiuo metu galima vieną tvirtinti— 
žmonės jaučiasi laisviau ir drąsiau. Be 
to, valdininkija turi labiau skaitytis su 
piliečių reikalavimais. Visuomenės bal
sas ryškiau pasireiškia. Ūkiškame gy
venime jaučiamasi kiek tvirčiau ir ra
miau.’
“Taip rašo “Naujienų” bendradarbis, 

kuris daug tulžies išlieja prieš Sovietų 
Sąjungą. Jis betgi netyčia pasakė, kad 
po savitarpinio gelbėjimo sutarties Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos, veik viskas 
žymiai pagerėjo. Net ir “ūkiškame gyve
nime’ Lietuvos žmonės jaučiasi ‘tvirčiau 
ir ramiau.’ Mat jie nebijo priešų iš lauko.

“Tūli bando įkalbėti, kad tai yra dėka 
koalicinės valdžios. Jei ir būtų taip, tai 
juk kokios yra permainos, jos įvykę dė
ka santykių su SSSR.

“Faktinai koalicijos kaip ir nėra. Vy
riausiai valdo tautininkai, bet ir jie tu
rėjo kai kuriuos pagerinimus padaryti, 
nes kaip tas žmogus rašo, ‘žmonės jau
čiasi laisviau ir drąsiau’.”

Daladier Jau Išmestas

miPonas Daladier, buvęs Francijos 
nisterių pirmininkas, jautėsi labai galin
gas žmogus. Jo darbai žmoniją padėjo 
įstumti į naują karą, naują katastrofą. 
Jo vardas bus surištas su Francijos liau- 

. dies nelaimėmis.
Pono Daladier niekšiška politika atve

dė prie išdavystės Čechoslovakijos. Tai 
jis sugriovė su Sovietų Sąjunga Fran
cijos bendro apsigynimo sutartį. Jo kvai
la politika kenkė Ispanijos liaudies ko
voms. Tai jis buvo sugrobęs į savo ran
kas kelių ministerių vietas. Tai jo politi
ka panaikino Francijoj demokratijos lai-* 
sves, įvedė brutališką diktatūrą, užpuo
lė Komunistų Partiją ir pradėjo kimšti 
darbininkus į kalėjimus. Tai jo valdžioj 
knibždėjo Hitlerio ir Mussolinio agentai, 
armijoj generolai-pardavikai. Tai jis at
sisakė prašalinti iš armijos išdavikus, ka
da to reikalavo Francijos Komunistų 
Partija. Tai jis, pagaliau, atvedė Fran- 
ciją prie karo. Jo ir Chamberlaino politi
ka pražudė Norvegiją, Daniją, Belgiją, 
Holandiją ir šiaurių Franci ją. Daladie-

Pagaliau!

Italijos fašistai, pagaliau, paskelbė tal
kininkams karą. Jie yra apsiginklavę 
sausžemyj, ore ir jūroj. Bet yra gerai 
žinoma, kad Italija daug jėgų išteriojo 
Ethiopijoj, Ispanijoj ir Albanijoj. Italijai 
stoka žaliavų, ypatingai reikalingų karui 
vesti. Ji neturi savo žibalo, anglies, gu
rno, metalo.

Atsimename Italijos paržutingus pra
laimėjimus prie Adowos — Ethiopijoj, 
Capporeto — Italijoj, ir Guadalajara — 
Ispanijoj, kur jos armijos buvo labai su
muštos.

Daugelis karo specialistų mano, kad 
jeigu Italijos armijai pasiseks pačioj pra
džioj, tai bus galima palaikyti ūpą ir sėk
mingiau kariauti. Bet jeigu armija gau
tų didelį smūgį, tai italai, kaipo karšti 
žmonės, tų specialistų supratimu, nega
lėtų pakęsti nepasisekimų.

Kada Mussolinis kariavo Ethiopijoj, 
tai jis žadėjo Italijos žmonėms “laimingą 
gyvenimą.” Sakė, kad užkariausią tur
tus ir visiems bus gerai gyventi. Tą patį 
žadėjo Ispanijos karo avantiūroj ir Al
banijoj. O Italijos liaudis po kiekvieno 
karo gavo tik naują skolų naštą, naujus 
vargus ir daug šeimų neteko savo bran
gių sūnų.

Nemažiname Italijos karo pajėgų reik
šmės. Spėjama, kad Mussolinis gali iš
statyti apie 8,000,000 armiją. Jis turi pu
sėtinai daug tankų ir gerai apginkluotą 
armiją. Numatomas silpnumas tik sun
kioj artilerijoj. Italijos orlaivynas didelis 
ir stiprus. Ji turi gerų orlaivių. Jos karo 
laivynas yra veik-naujas, greitas ir ge
rai pritaikintas Viduržemio Jūroj veikti.

Bet Italija karo reikmenų srityj yra 
silpna. Mussolinis deda viltį ant žaibiško 
karo. Manąs greitai priešą sumušti. Ne
turint savų žalių medžiagų, negalima 
sėkmingai vesti užvilktą, ilgą karą. O 
ypatingai Italijai, kuri yra siaura, ilga, 
kaip kokis batas, vandenio apsupta. Prie
šo karo laivai, o ypatingai orlaiviai gali 
sugriauti ginklų ir amunicijos fabrikus, 
susisiekimo kelius, kurių ir taip daug nė
ra. Tą visą Italijos karo komanda su
pranta.

Kas dėl žaliųjų medžiagų, tai ponas 
John T. Whitaker iš Romos rašo, kad 
Italijos fašistai su didžiausia paskuba 
vežė ir veža jas iš užsienio. Jie žino, kad 
kada užsidarytų jiems Gibraltaro Perla- 
ja ir Suezo Kanalas, tai Italija būtų at
kirsta nuo pasaulio ir jai reikalingų reik
menų.

Whitaker mano, kad Italiją sunkiomis 
kanuolėmis ir orlaiviais aprūpintų Vo
kietija. Jis mano, kad Italija ir anglies 
gautų užtektinai iš Vokietijos, kurios da
bar į mėnesį parsiveža iki 1,000,000 to
nų. Sausio mėnesį, 1940, Italija parsivežė 
19,745 tonus medvilnės; o tą pat mėnesį 
1939 metais buvo įvežus tik 7,930 tonus. 
Manoma, kad šiemet Italija jau parsivežė 
iš užsienio iki 3,000,000 tonų žibalo, ku
ris reikalingas orlaiviams, tankams ir 
trokams. Daugiausiai parsivežė iš Ho- 
landijos kolonijų, Rytinės Indijos, taip 
pat parsivežė 1,235 tonus blėtos. Plieno 
gamybą labai pakėlė. Ir iš to galima su
prasti, kad Italijos fašistai gan gerai ka
rui pasiruošę. Jie iškalno apsirūpino tais 
reikmenimis, kurių neturi ir kurių la
biausiai karui reikia.

Sovietų spauda numato, kad apart pre
tenzijų prie Francijos ir Anglijos, Itali
jos fašistai trokšta įsigalėti Balkanuose, 
ypatingai jie nori pavergti Jugoslaviją. 
Jau šenai Italijos fašistai Adriatiko Jū-

Jų Klasiniai Interesai 
Žudo Tautas

Kodėl Anglijos ir Franci
jos valdovai prieš keletą 
metų atmetė visus Sovietų 
Sąjungos pasiūlymus nusi
ginkluoti? Tada Vokietijoje 
dar nebuvo hitlerizmo. Tada 
Vokietija tebebuvo silpna ir 
būtų turėjus taipgi sutikti 
visai nusiginkluoti.

Buvo dvi priežastys. Vie
na priežastis buvo, kad An
glies ir Francijos buržua
zijos bijo' savo darbininkų. 
Antra, jos tikėjo, kad reikės 
ginklu daužyti Sovietų Są
jungą. Vadinasi, savo klasi
nius interesus pastatė pir- 
mon vieton. Liaudies reika
lai, žmonijos gerovė, civili
zacija ir visi žmonijos atsie- 
kimai buvo paaukoti ant 
klasinių interesų aukuro.

Kodėl Anglija padėjo Hit
leriui įsigalėti Vokietijoje? 
Kodėl Anglija ir Francija 
leido Hitleriui nuo kojų iki 
galvos apginkluoti Vokieti
ją, kuomet jos galėjo jam to 
neleisti ? Atsakymas tėra 
vienas, būtent, jų klasiniai 
interesai reikalavo apgin
kluoti Vokietiją ir užsiun
dyti ant Sovietų Sąjungos. 
Hitleris gi žadėjo su bolše
vikais apsidirbti.

Kodėl Talkininkai paau
kojo Vokietijai Austriją ir 
Čechoslavakiją, o Italijai 
Ethiopiją? Todėl, kad jie 
manė, kad Hitleris pasiten
kins tomis dovanomis ir 
paskui paskelbs karą Sovie
tų Sąjungai.

Kodėl Anglijos, Francijos, 
Amerikos ir kitų šalių bur
žuazija taip energingai at
metė taip energingai Sovie
tų Sąjungos siūlomą toms 
šalims kolektyvį taikos už
tikrinimą prieš fašistinius 
agresorius? Tai ir vėl buvo 
tie patys sumetimai, tie pa
tys prakeikti buržuazijos 
klasiniai interesai. Visa jų 
orientacija buvo 'prieš dar
bininkišką Sovietų žemę ir 
prieš savo darbininkus.

Tą dabar mato visi. Da
bar visi mato taipgi, prie ko 
šita orientacija privedė An- 
gliją, Franciją, Norvegiją,

Visa pasaulio istorija dar 
nebuvo mačius tokių milži
niškų, tokių brangių aukų, 
sukrautų ant klasinių inte
resų aukuro.

Apie tai reikia pagalvoti 
kiekvienam žmogui. Kiek
vienam reikia atminti ir su-

prasti, kad buržuazijai, kad 
ponams, kad išnaudotojams 
visur ir visuomet klasiniai 
interesai stovi pirmoje vie
toje. Tautos nieko nereiškia. 
Žmonės nieko nereiškia.

Apie tai reikia pagalvoti 
ir kiekvienam lietuviui, kai 
jis galvoja apie Lietuvą, 
apie jos ateitį, apie jos liki
mą. Lietuvos buržuazija, 
Lietuvos ponija nei kiek 
negeresnė.

Salietis.

Lietuvos Atstovo Laiškas “Times-Herald” 
Redaktoriui

Laiškas tilpo “Times- 
Herald” (Washington, D. 
C.) š.m. birželio 3 dienoje ir 
jis skamba šitaip:

“On May 23, 1940, the 
‘Times-Herald’ carried an 
article entitled ‘League Gets 
Protest on Lithuanian 
Grab.’ The article was based 
on information from Gene
va by Havas in connection 
withLithuania’s advising the 
League regarding the re
union of Vilnius with Lith
uania and the filing of a 
Polish protest.

“You undoubtedly know 
well that Vilnius (Wilno or 
Vilna) is Lithuania’s histo
ric capital and that Lithua
nia took over the sovereign
ty rights to that city and 
territory from the Soviet 
Union by the Moscow Trea
ty of July 12, 1920.

“You probably remember 
also that on October 9, 1920, 
Poland, then a member qf 
the League of Nations, dis
regarding existing treaties 
and even her own promises 
—the Suwalki Agreement "of 
October 7, 1920 — used 
armed force to gain posses
sion of Vilnius for herself, 
thus for the first time se
riously injuring the spirit 
of the covenant of the 
League.

“Lithuania protested a- 
gainst this outrage, severed 
relations with Poland, and 
never recognized Polish oc
cupation of Vilnius as legal. 
Even after the Polish ulti
matum of March 19, 1938, 
Lithuania kept the follow-

“Lithuania took no part 
in the fourth partition of 
Poland. By the October 10, 
1939, agreement with the 
Soviet Union, Lithuania re
gained what rightfully be
longed to her —Vilnius and 
part of the Vilnius territo
ry — and did not take an 
inch of Polish territory.

“The repossession or re
union of Vilnius with Lith
uania did not affect her 

’neutrality, nor did it in
fringe on anybody’s rights. 
The reunion of Vilnius with 
Lithuania solved the trou
blesome Vilna question and 
brought tranquility to the 
entire Baltic region. There
fore the word ‘grab,’ which 
appeared in your article, 
was used most inappropri
ately.

P. žadeikis.
Minister bf Lithuania.”

Anglai Bombarduos net Savo 
Laivus, Kurie Naktį Pri
plauks Arčiau 3-ju Mylių 

f ---------------------

London. — Anglų valdžia 
įsakė bombardų*) t visus 
tuos angliškus ai* kitų ša
lių prekinius keleivinius 
laivus, kurie nuo saulėleid
žio iki saulėtekio pasiro
dys arčiau kaip už trijų 
mylių nuo Anglijos krantų, 
tik su viena išimčia. Ši iš
imtis tai keli tarpukai sker
sai tą trijų mylių vandens 
ruožtą, kuriuos tai tarpu- 
kus kariniai anglų laivai 
nuolat peržiūrinėja.

ŠYPSENOS
Jis bijo liūtės

Pamokoje apie žvėris, 
mokytojas dėstė liūto išdi
dumą, drąsą ir stiprumą. 
Manydamas, kad jau visus 
savo mokinius įtikino, kad 
liūtas yra viršiausias žvė
rių karalius ir nieko nesibi
jo, jis paklausė:

—Na, ar jūs žinote kitą 
žvėrį, kurio liūtas bijotų?

—Taip, — drąsiai atsilie
pė Jonukas. — Jis bijo liū
tės...

Ji turi patyrimo
—Tai sakai, tavo žmona 

pavyduliauja tavo ofiso 
sekretorei. O ką ji nužvel
gia ant jos?—klausia drau
gas advokatą.

—Nužvelgti dar nieko 
negalėjo, bet jos patyrimas 
jai taip diktuoja.

—Kaip tai?
—Mat, t prieš mudviejų 

sutuoktuves ir ji buvo ma
no sekretore...

Tikrai gali būti
Prelegentas, dėstydamas 

Europos gyventojų kraujo? 
garbingumą ir norėdamas 
pažeminti negrus, klausia:

—Ar gali būti, kad neg
ro gyslose tekėtų bent kiek 
Euripos gyventojų kraujo?

—Tikrai gali būti,—atsi
liepia negras.—Mano sene
lis buvo suvalgęs gana daug 
buinių žaliūkų europiečių...

Belgiją ir kitas buržuazines ing article in her constitu- 
šalis ir ką tai visa davė vi- tion: ‘Article 6. The capital 
so pasaulio žmonijai. [of Lithuania is Vilnius.’

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

ras skaito savo ežeru.
“Trud” nurodo, kad Italijos fašistai 

prisibijo Anglijos ir Francijos karo lai
vų. Ypatingai po to, kaip Anglijos ir 
Francijos karo laivynams pavyko daug 
savo jėgų išgelbėti per Dunkirko prie
plauką, tai ir vėl laivų rolė kare pakilo. 
Po Norvegijos įvykių į laivus buvo žiūri
ma, kaipo jau į atgyvenusius karo įran
kius. '

Sovietų laikraštis rašo, kad Jugoslavi
ja pasirašė su Sovietų Sąjunga prekybos 
sutartį ir tuo būdu sustiprino savo po
ziciją ne vien ekonominiai, bet ir politi
niai. Tas verčia Italijos fašistus daugiau 
pagalvoti, pirm negu jie darys žingsnį 
prieš Jugoslaviją.

Rubikono upė jau peržengta. Italija 
yra kare. Kaip visas dalykas rituluosis 
toliau, greita ateitis par

Romantizmas ir Reu
matizmas

—Ar romantizmas ir re
umatizmas yra skirtingos 
ligos, ar jos turi ką bend
ro?—klausia žmogus gydy
tojo prelegento.

—Romantizmas yra žmo
gaus dvasinė liga ir ji daž
nai pradeda žmogų kankin
ti tada, kada jo kūno sąna
riuose įsigyvena reumatiz
mas... Tos ligos yra skir
tingos, bet jos dažnai abi 
supuola žmpgų kankinti...

Tikrai Nepavojingi
—Ar šie vaistai nuo nuo

spaudų nieko nekenkia?— 
klausia klijentas vaistinin
ko.

—Tikrai nekenkia, ir 
tamsta neturi įsivaizduoti 
jokių pavojų. Kai kurie 
mano klijentai vartoja tuos 
vaistus per eilę metų...

Sugraibstė Es-Džei.
Istorinis Anekdotas

Bazelio susirinkime buvo nu
rodyta, kad bajorija sėdės vie
noj pusėj, o mokslininkai — ki
toj. Kai kaizeris Sigismundas 
įėjo salėn, tuoj pastebėjo, kad 
jo patarėjas dr. Fessellus, kurį 
jis neseniai pakėlė į bajorus, 
sėdi tarp bajorijos.

—Na, ir fantastas, kuris sa
vo doktoratą mažiau vertina, už 
bajoriškumą. Per dieną aš galiu 
tūkstantį bajorų padaryti, bet 
tikro daktaro nė per šimtą me
tų! z •

Klausimai ir 
Atsakymai

KLAUSIMAS
čionai aš klausiu. Mes su 

draugais ginčinamės. Aš sa
kau, nežiūrint, kokią vietą tu
ri narys užėmęs Centre arba 
apskrityje, kuopa gali jį rink
ti delegatu į suvažiavimą ar 
konvenciją, ir jis gali kuopą 
atstovauti. Kiti draugai ginči- 
na, kad negali.

Taigi, prašau paaiškinti, 
kad nereiktų ginčytis.

Senas Mainierys.
ATSAKYMAS

Jūsų pusėje teisybė. Bet 
koks mūsų organizacijų vir
šininkas gali būti renkamas į 
konvencijas bei suvažiavimus. 
Ir taip išrinktas viršininkas 
pilnai atstovauja tą kuopą, 
kuri jį išrinko.

SHHk
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Karas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

MO prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius ga
lime įrašyt su $1 mokesties už visus *' 
šiuos, metus. Gera proga gaut motery na
rių ir sutvert moterų kuopas bei kliubiis.

“Kur Tie Jūsų Darbai?” 
Ponų Klause Jaunimas

šiomis dienomis įvyksta di
džiajame New Yorke šimtai, 
o visoje šalyje šimtai tūkstan
čių iškilmingų mokslo baigos 
ceremonijų, kuriose vieni sald- 
liežuvauja jaunimui apie lau
kiančias jų auksines progas, o 
kiti perša uniformas.

Yorkvillės jaunimas, New 
Yorke, susiorganizavęs į York
villės Jaunimo Tarybą, nusita
rė rimtai pajieškoti tų progų. 
Pasidarę iškabų, kuriose visi 
galėtų matyti, jei negalėti! 
girdėt jų pageidavimus, 53 iš 
jų išėjo būriu pas keletą tų 
garsiai kalbančių ponų.

Viena tokių ekskursijų bu
vo pas poną Thomas J. Wat
son, Internacionalės Biznio 
Mašinų Korporacijos prezi
dentą, ir prisitaikė pasikalbėt. 
Jie per dvi valandas klausinė
jo, kur randasi tie darbai, nes 
jie pasiryžę, faktinai, jie iš
troškę juos paimt. Pagaliau, 
ponas Watson penkiem priža
dėjęs darbus, kitiem trim pa
galbos. Tačiau jis negalėjo! 
pasakyt, kur gaus darbus kiti 
48 iš tos grupės ir kur gaus 
darbus milionai tų. kurie ki
tur jieško, bet negauna darbų.

Jaunųjų klausimais prispir
tas, p. Watson negalėjo atsa
kyti, kaip tai atsitinka, kad 
taip lengva buvo sukelti ke
turis bilionus dolerių karui, o 
negalima sukelt pusės miliono 
dolerių jaunimo darbams, 
kaip to reikalaujama Ameri
kos Jaunimo Akte. Galop, jis 
turėjo pripažint, kad gal ko
kia valdžios pagalba esanti 
reikalinga jaunimui.

Jis visai neatsakė klausimų 
dėl pavojaus įtraukt Ameriką 
į karą einant jo programa 
“pasinaudot iš karo per val
džios kontraktus.”

Ir tuos 5 darbus jaunieji ne 
gatavus rado. Po ilgos p. Wat- 
sono kalbos apie “rūpestį” 
jaunimu, jie tiesiog paklausė: 
“Jeigu jūs taip susidomėję, 
kodėl nenukrypt nuo abelno 
prie tiesioginio ir nepaimt tū
lus iš mūsų darbui?”

Ai, prie ko tas jaunimas 
priėjo, nei rankon nepakštelė
ję, kalbasi su fabrikantų vir- 
šuninku; nei nemaldauja, bet 
tik reikalauja darbo!

O gal manote, kad jų iška
bos prasidėjo su: “Ponuli, 
prašau. . .” Kur tau. Jose šau-

ka- 
ku- 
kiti

ke : “Mes norim darbo, ne 
ro,” “Kur tie darbai, apie 
riuos jūs kalbėjote?” ir 
panašūs klausimai galbūt ne
vienam ponui sumaišė rokun- 
dą, kurią jie buvo suvedę apie 
tai, kiek pelnys iš karo. Jau
nimas buvo ir pas General Mo
tors viršininkus. Ir dar daug 
kam kitam ketina padaryt ne
malonių vizitų. J. D.

Dėlko Ji Nusižudė?
Mrs. Ethel Howard, trijų 

vaikų motina, pereito gegužės 
mėn. 20-tą nusižudė iššokda
ma iš Harlem ligoninės 5-to 
aukšto. Dėl jos mirties Harle
mo visuomenėj kilo daug 
klausimų, kurių buvęs tyrinė
jimas nepajėgė atsakyti, žmo
nių mintyje vis likosi suprati
mas, kad jinai žuvo dėl bega
liniai blogos priežiūros bied- 
nuomenės ligoniams.

Tyrinėjime buvo pripasako
ta daug viens kitam priešta
raujančių aiškinimų, būk ligo
nė buvus silpna, klejojus, bu
vus surakinta, pamišus, ‘ bet 
niekas tikrai nepasakė, dėlko 
tokia būdama jinai buvo pa
likta be priežiūros ir, paga
liau, dėlko per dvi su virš va
landas ligoninė negalėjo šei
mai žinią duoti, šeima apie ne
laimę sužinojo tik iš reporte
rio, atėjusio/ gaut daugiau in
formacijų.

Aprašydamas nuotikį, An
gelo Herndon, negras kovoto
jas pažymi, kad “čionai nesi
randa Vakarų Sienos ar Ma
ginot Linijos, kurios neleistų 
LaGuardijos a d m i nistracijai 
teikt tinkamą liginimą ir svei
katos lengvatas New Yorko 
piliečiams,” tačiau, sako Hern
don “pavojai sveikatai ir gy
vybei biedniems žmonėms na
mie nei kiek nedomina majo
ro, kuris pastaruoju laiku 
taip nusidirbęs dėl žiauraus 
naikinimo gyvybės Europoj.”

S.

Kaunas, birž. 5. — Moks
leivių pavasario šventėje 
valstybės aikštyne čia 2,- 
200 moksleivių dainavo liau
dies dainas ir 1,000 šoko 
tautinius šokius.

BANDO PADRĄSINTI JAUNUS pARBŲ 
J IEŠKOTOJUS
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Poma Eleanor Roosevelt kalbasi su Frances Steh- 
lik Youth Service patalpose, New Yorke, {staiga 
įsikūrė bendram jieškojimui darbų, siekiama gauti 
darbus šešiolikai tūkstančių jaunuolių.

Ne visas moteris karas vienodai paliečia. Kairėj matome panelę ar ponia sau ra
miai ir smagiai randančią pavėsį po kario plienine skrybėle Ramsgate kurorte, 
Anglijoj, o dešinėj matoma belgų mergaitė pabėgėlė liūdnai rymo ant rankutės 
Paryžiaus stotyje. Ar ji dar gyva? Kur ji dabar, kada Paryžiuje jau zvimbia kul
kos? Niekas negalėtų pasakyti. Ponios ir panelės, vežinos auksu, traukia ten, kur 
ramu, o biedniokės turi pasilikt skurdui ir sunaikinimui.

Tragiškas Dailininkes Gyvenimas

balandžio mėn. 24 d. 
kaime, Joniškio valse, 
apskr. ūkininkų šei- 
Vaikystę praleido Jo-

(Pomirtinės M. Katiliūtės 
Meno Parodos Proga)

Marcė Katiliūtė gimė 1912 
metais 
Ivoškių 
Šiaulių 
moję.
niškio mieste, senelės Čepulie
nės globoje. Apie auklėjimą 
ji savo dienoraštyje rašo: “Ji 
mane išauklėjo savotiškai, ir 
tas atsiliepė į ateitį, kad ma
no būdas pasidarė skirtingas 
nuo visų sesučių. Čia negalė
jau jausti prie savo motinos 
tokio didelio prisirišimo, nes 
kiek laiko aš jokio supratimo 
neturėjau apie savo motiną. 
Man senelė liepdavo, kad aš 
ją mamyte vadinčiau, tai ir 
vadinau. Aš buvau labai pri
žiūrima ir, galima sakyti, se
noviškai auklėjama. Ji mane 
saugojo, kaip kokį perlą. Nie
kur neišleisdavo nei pasivaikš
čioti. Tik prie vartų porai mi
nučių. Nespėdavau aš pasi
džiaugti praeinančiais žmonė
mis gatve, vaikais, šuniukais, 
žiūrėk—vėl šaukia tave į vi
dų. Tiesa, mano nosis visuo
met lange kyšodavo, ir aš žiū
rėdavau į praeinančius. Dabar 
aš ta viską 
ginu senelę, 
suprasdama, 
dama mane 
uždarydama
nų. Ir dabar aš labiau už 
viską mėgstu keturias sienas 
arba trumpam laikui pabuvoti 
tarpe daugelio žmonių.”

Marcė iš jaunų dienų turė
jo gabumų menui. Jau gimna
zijoje jos darbais visi žavė
josi.

1928 m. ji baigė Joniškio 
vidurinę mokyklą. Toliau mo
kėsi “Saulės” 
gimnazijose, o 
kė egzaminus 
kla. Ja labai
kad gali toliau gilinti savo 
žinias meno srityje. Ji dažnai 
eidavo į čiurlionies galeriją.' 
Ji sako: “Aš jausdavausi kaip 
bažnyčioj, nes žmoneliai eina 
į bažnyčią fanatiškai nusitei
kę išlieti savo skundų Dievui, 
o aš — savo tyliam menui: 
juk nieko artimesnio nėra, ne
gu jis.” Visą laiką skyrė tik 
menui. Mokslas sekės, buvo 
iš pirmųjų mokinių. Lankė net 
dvi studijas: grafiką ir tapy
bą. Pragyvenimo sąlygos bu
vo sunkios, turėjo net pusba
džiu gyventi. Jos maistas bu
vo juoda duona su taukais. Ji 
nusiskundžia: “šiandien krizė. 
Vos 20 centų mano piniginėje. 
Galvoju, kaip reikės ryt dieną 
pragyventi. Pieno litras ir tas 
kainuoja 15 centų, bet begal-

įvertinu ir bran- 
kad ji, nieko ne
darė taip, išskir- 
iš aplinkumos ir 
tarp keturių sie-

ir “Aušros” 
1929 m. išlai- 

į Meno moky- 
džiugino tai,

vojant viena draugė atnešė I kalingi gyvenimui. Ne veltui 
raugintų agurkų su buterbro- mūsų vyriausybė išsireiškia, 
du. Tas man kaip iš dangaus kad pirma reikia pavalgyti, o 
iškrito, ir dabar aš jau galiui paskui tik pasigrožėti, 
visa diena būti soti.” ' Toks 
vargingas gyvenimas pakenkė 
jos sveikatai. Kurį laiką pla
tino valstybės loterijos bilie
tus, vertėsi privačiai gauna
mais užsakymais, kuriuos dir
bo nuo pamokų atliekamu lai
ku, naktimis.

Vėliau gavo stipendiją 50 
litų, bet iš to išgyventi nega
lėjo. Vasaros atostogų metu 
ji įsikūrė Meno mokykloje, 
kur už kambarį nereikėjo mo
kėti, kad šiek tiek sutaupytų 
žiemai. Atostogų laiku dau
giausia tapydavo. Modeliais 
būdavo jos draugai. Ji buvo 
tos nuomonės, kad jos svečiai 
turi menui pasiaukoti, bent jai 
papozuodami.

1935 m. ji baigė meno mo
kyklos grafikos ir tapybos stu
diją. Visas gyvenimo tikslas 
buvo menas, ir ji norėjo tik 
jam atsidėti. Stengėsi gauti 
stipendiją, kad galėtų toliau 
studijuoti užsienyje, bet, deja, 
negavo, šis smūgis jai buvo 
didelis. Ji jautėsi apvilta, to
liau studijuoti negalėdama, ir 
norėjo savo gyvybės siūlą pa
kirpti, bet buvo draugo A. Ja- 
sučio išgelbėta. Po to įvykio 
ji nuo visų atsiskyrė ir dirbo 
tik naktimis. Taip darydavo 
todėl, kad naktį jai niekas 
netrukdydavo, — galėdavo pa
skęsti savo darbe. Darbas jai. 
ėjo sklandžiai, nes iš anksto 
kiekvienai dienai sustatydavo^ 
planą. Ji rašo: “Aš jauna 
būdama patyriau didelę pa
nieką, reiškiamą iš vyrų pu
sės moterims, kad jos nieko 
negali sukurti, sutvertos tik 
flirtui. Kiekvieną dieną gir
dėdama, "dirbant sykiu su vy
rais, tą priekaištą, pasiryžiau 
savo amžių tam skirti, 
dėdama malonumų, 
kad Lietuvos moteris 
jaustis garbės verta, 
skaudu žiūrėti į tokias
ris, kurioms tas nerūpi, ir vel
tui jos praleidžia savo amžių. 
Po to moteriškumo išlaikymas 
man yra antros eilės dalykas. 
Jis yra forma. O 
esmė. Ir aš noriu 
kelių moterų, bet 
visos lietuvių tautos
pasiryžau parodyti menininko, 
kaip žmogaus, vidujinį gyve
nimą, jo troškimus, nerims
tančią sielą, kuris žmonėms at
rodo, kad menininkai gyveno 
visai atskirą, paslaptingą gy
venimą. Kad jie tik svajoja 
ir padangėmis laksto. Visuo
menės akimis žiūrint, atrodo 
taip tuščia, kad jie ir nerei-

kiek
kol

Kiek

“Išdeportuot Tą ‘Grinorką’,” 
Šaukia Miesto Ponai

Mrs. Robinson, gyvenanti, karo reikalams, daugiau išsi- 
10 West 99th St., New Yorke, 
gavo įsakymą išsikraustyt iš 
buto ir tai ji privalo -padaryti 
šį ketvirtadienį, nežiūrint, kur 
■jinai eis su trimis vaikais. Mes, 
mat, labai užsiėmę rūpesčiais, 
kaip čia daugiau visko pasiųst 
Europos karui. Tiesa, ten 
žmonės daugiau kenčia už 
mus, tai daugiau pasiųsime

Mūšy Grože
COMPOUND HENNA

hėnna” yra

kad “com-
reikia labai

atsira- 
atgal, 

pradė-

kitus, o nužudyti, 
nieko nebekenčia, 
mielaširdingą dar- 
čia, akyvaizdoje

išsiža- 
Noriu, 
galėtų 
Man 
mote-

man rūpi 
dirbti ne 

dvasiniam 
labui. Aš

Man 
ypatingai, būnant tos rūšies 
žmogumi, skaudu girdėti, kad 
mes nereikalingi gyvenimui: 
mes taip trokštame jį pažinti, 
jo kiekvieną virpėjimą pajus
ti ir tą intuiciją perduoti sa
vo darbuose, štai, sako, kad 
menininkai tokie nesuprantami 
žmonės, ii-1 daugumui jų gyve
nimas visai neįdomus, nes jie 
žodžiu minios negali užimpo
nuoti, bet tik darbais, žmo
gus, žiūrėdamas į paveikslą, 
tik jaučia tokį dvasinį pasi
tenkinimą, kad gražiai nupai
šyta, bet nepagalvoja, 
tas menininkas kentėjo, 
pagimdė tą kūrinį?
energijos išliejo, bedirbdamas 
eskizus? Gal ir nuo duonos 
kąsnio teko atsisakyti, kad tik 
savo tą troškimą išpildžius. 
Štai, visuomenė ne tik kad ne
įvertina jo darbo, bet žiūri su 
panieka į patį menininką. Ir 
kiek Lietuvoj menininkų, bet 
kur jie? Gyvenimo aplinky
bių paliesti, nenori virsti idė
jos asketais ir dingsta, kaip 
danguje debesys. Kas kaltas? 
žmonės. Jie jiems nebereika
lingi, nes nebevaizduoja ais
tringų gracijų, nebežadina jų 
erotinių jausmų. Tiesa, meni
ninkai neremiami, net jų pa
rodų publika nelanko ir dau
gumas jų duoda nuostolius.”

1936 m. rudenį, nebegalėda
ma toliau pragyventi iš savo 
uždarbio, išvažiavo į Palangą 
mokytojauti. Iš menko moky
tojos 106 litų uždarbio sun
kiai vertėsi. Vos išbuvus iki 
Kalėdų Palangoj, grįžo atgal į 
Kauną. Kaune pavyko gauti 
kitą tarnybą Vytauto Didž. 
Muziejuje, meno skyriaus 
konservatorės vietą, čia dirbo 
iki tų pat 
mėn. 1 d. 
tų pareigų 
menininkas 
ninku, nes
niam darbui.
jaučiu vieną troškimą — dirb
ti, ir gyventi tik tam. Jokie 
malonumai ir gyvenimo sma
gumai manęs 'nevilioja. Jeigu 
man likimas neleistų pasiek
ti to taip kilnaus šventojo me
no ? Aš būčiau apvilta savo 
giliausio troškimo, kuris pasi
ėmė mane sau per auką. Te- 
sielgia su manim, kaip nori. 
Mane magnetiškai traukia 
prie meno, — jis man atrodo' 
viskas, ir kito Dievo aš negar
binu. Aš save aukoju 
bėgu nuo aplinkumos, 
mane trukdo.”

(Tąsa ant 4-to pusi.)

metų balandžio 
Nuo tos dienos iš 
atsisakė. Tikras 

negali būti valdi- 
tai kliudo kūrybi- 

Ji aiškina: “Aš

jam, 
kuri

Dabar biskį pakalbėsime 
apie taip vadinamą “com
pound hėpną.”

žodis “compound” reiškia 
dvi bei daugiau medžiagas, 
sudėtas bei sumaišytas kartu, 
tad “compound 
maišyta.

Pažymėtina, 
pound hennų”
saugotis, nes nevien kad jos 
plaukus gadina ir odai ken
kia, bet ir bendrai visam žmo
gaus organizmui gali žalos 
pridaryti, kadangi “compound 
hennos” yra maišytos su svei
katai kenksmingomis medžia
gomis, chemikalais. Kalbamo
se “hennose” randasi metali
nių druskų—metallic salts — 
ir kitų sveikatai kenksmingų 
rūkščiu bei chemikalu. c

“Compound hennos” 
do keliolika metų tam 
kuomet raudonplaukės
jo dygti po visą šalį, kaip po 
lietui grybai. Tada kiek kon- 
servatyviškesnės moterys, ne
norėdamos toli atsilikti nuo 
kitų, pradėjo reikalauti tam
sesnės spalvos “hennų,” ka
dangi virš minėta “Egyptian 
henna,” kaip žinom, nudažo 
plaukus raudona spalva, #pač 
šviesius plaukus. Tamsesnių 
spalvų “hennų” reikalavimas 
buvo greitai išpildytas. Atsira
dusios tamsesnės spalvos 
“hennos” buvo daug vartoja
mos ir didžiuma moterų tuo 
džiaugėsi. Tačiau tos, kurios 
ilgesnį laiką vartojo jas, pas
tebėjo ant savo plaukų pras
tus rezultatus.

Dar ir šiandien daug žmo
nių mano ir negali sau įsivaiz
duoti, kad yra parduodami to
ki dalykai, kurie kenktų gy
ventojų sveikatai, nes, mano 
jie: Na, kaipgi gali tas būti, 
kuomet yra valstybės prižiūrė
tojai, kurie rūpinasi tais rei
kalais? Be to, dar ir ant tiek 
tokių “išmintingų” randasi, 
kad jie rokuoja—kas randasi* 
ant marketų, tai turi būti ir 
geras. Tačiau nėra taip, šian
dieninėje mūsų sistemoj nėra 
žiūrėta, kad žmogus, vartoda
mas kokią nors nuodingą me
džiagą bei preparatą sugadins 
plaukus, akis bei kurią kitą 
kūno dalį; tas nesvarbu. Svar
bumas štai kame glūdi, kad 
įvairių sukčiu kišeniai prisipil
dytu doleriais.

Tiesa mums tankiai tenka 
girdėti, jog viskas daroma po 
valstybės priežiūra—patikrini
mais, kad būt nekenksminga 
sveikatai bei kitiems reika
lams. Deja, visa nelaime, kad 
dažnai yra taip, jog valsty
bės , toki tų reikalų prižiūrėto
jai tankiai žiūri į tokius reika
lus su užmerktomis akimis.

Perkant “hennas” nereika
laukite tamsių miltelių, nes 
paprastai “compound hennų” 
milteliai yra tamsiai rudi ar
ba visai tamsūs. Gi “Egyp
tian hennas” milteliai yra 
apyšviesūs, žalsvi.

Be to, tenka pažymėti, kad 
vartojant “compound hennas” 
plaukai tampa lyg švarku ap-

(Tąsą ant 4.pusi.)

žudys vieni 
kaip žinia, 
—atliksime 
bą. Tai ką
tokių didelių pareigų, paisysi, 
kad kokia moteriškė su vai
kais kur patvoryje užmerktų 
akis. Juk tai būtų Amerikoj, 
ne Europoj.

Ta moteriškė, tiesa, yra ge
ra siuvėja. Ji norėtų gaut 
darbo ir užsidirbti, kaip jinai 
užsidirbdavo pirmiau ir auklė
davo savo vaikus/ Bet darbo 
nėra. Norėtų gaut pašalpos, 
bet ar tai tokiai duoti. “Gri- 
norka,” sušuko šalpos įstaigų 
viršininkai, kada surado, jog 
jinai atvažiavus net iš Red 
Bank, N. J., palikta mušusio 
ją vyro. Įsivaizdinkite-—ateivė 
net iš už upės per tiek metų 
drįso “mūsų” duoną valgyti ir 
dar maitinti 3 vaikus! Atsive
žė mažus ir negimusius prieš 
arti 10 metų, išpenėjo iki 9, 
11 ir 12-kos metų.

Aha, sušuko šalpos Depart- 
mentas, tu mūsų duonos dau
giau nevalgysi. Išdeportuot į 
Red Bank!

Kažin ką moteriškė būtų 
dariusi, jei ne Workers Al
liance, kurios organizacijos 
veikėjai sužinojo apie Robin- 
sonienės tragišką padėtį, ap
lankė jos biedną, bet švarutė
liai užlaikomą butą bei malo
nią šeimynėlę ir pažadėjo ko
vot iki galo, kad nustatyt, ar 
perėjimas skersai upę jieškot 
duonos ir penėjimas trejetos 
vaikų moteriškę ar bile kurį 
žmogų daro svetimšaliu - gri- 
riOriu. Ir nuo kada, pagaliau, 
vieniems gyventojams yra įsta
tymiška keliose valstijose lai
kyti po kelis palocius su tar
nais, o kitiems “kriminališka” 
gyvent net laužynėse.

Binghamton, N. Y.
IJ/D 20 kuopos moterų sky

riaus susirinkimas atsibuvo 7 
birželio, pas d. Anna Kireilie- 
nę. Narių šį sykį nedaug te- 
atsilankė, turbūt dėl pasitai
kiusio labai šilto oro ta vaka
rą. Išduoti įvairių komisijų ra
portai. Motinų Dienos rengi
mo komisija raportavo, kad 
negalėjo gauti svetainės • tai 
dienai, buvo išrendavota ki
tiems, per tai parengimas ne
įvyko.

Išrinktos 3 delegatės į LLD 
12-to Apskričio konferenciją, 
kuri įvyks birželio 16-tą, Pro
gressive Recreation Farmoje, 
prie Port Crane, N. Y., 8 my
lios nuo Binghamtono. Delega-. 
temis išrinktos šios draugės: 
A. Maldaikienė, O. Mikolajū- 
nienė ir J. K. Navalinskienė. 
Taipgi išrinktos ir darbinin
kės dirbti piknike, kuris įvyks 
tą pačią dieną ir toje pačioje 
vietoje. Apsiėmė dirbti dd.: N. 
Mačiukienė, O. Mikolajūnienė, 
A. Maldaikienė, O. Kireilienė 
ir kitos.

Nutarta nupiginta kaina 
pardavinėti laikraštį “Moterų ' 
žinios.” Kurios dar neturite 
nusipirkusios, prašome nusi
pirkti ir perskaityti.

Ateinantis susirinkimas nu
tarta laikyti pas d. O. Gimie- 
nę. Laika ir vietą sekretorė 
praneš vėliau.

Po susirinkimo, draugė Ki
reilienė mus vaišino su arbata 
ir gardžiais namie keptais 
keiksais. Ačiū jai.

Mot. Skyriaus Koresp.

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



L a i s m a

Moterų Skyriaus Dalis ‘
1............... i i m -.................
taklyje dalyvavo apie 1,000 
žmonių.

Trečiadienis, Birželio 12, 1940

. (Tąsa nuo 3 pusi.)
1937 m. balandžio mėn. 5 

d., kada gamta triumfavo pa
vasario džiaugsmu, kada pir
mutinės gėlės kėlė aukštyn 
galvutes ir džiaugėsi pavasa
rio spinduliais, menininkų šei
ma ištiko didelė nelaimė — ji 
neteko labai gabios dailinin
kės. Marcė, nebepajėgdama 
su gyvenimu daugiau kovoti, 
išgėrė paskutinę gyvenimo 
nuodų taurę, nulenkė galvą 
prieš visus, 
jaudino, 
ties 
ko. 
ko : 
gus, 
kenčianti būtybė.

Marcė Katiliūtė buvo labai 
gabu- dailininkė. Per trumpą 
savo gyvenimą padarė labai 
daug darbų, kuriais mes da
bar žavimės, aplankę jos dar
bų parodą, bet kartu ir giliai 
liūdim, netekusios jos savo 
šeimoj, žiaurus gyvenimas iš- 

iš gyvųjų, 
savo gabu-

paskutinę
nulenkė

Šis įvykis visus su- 
visi ieškojo priežas- 

ir jos tragedijos kaltinin- 
Jos dienraštis daug ša

bu vo gilios dvasios žmo- 
savyje užsidariusi ir daug

Dailininkių

plėšė ją be laiko 
neleisdamas toliau 
mais klestėti.

Lietuvos Moterų
Draugija, minėdama jos mir
ties trejų metų sukaktį, su
ruošė jos darbų parodą. Tik 
gaila, kad dėl mažos patalpos 
negalėjo visų jos darbų paro
dyti. Jos žodžiais: “moteris

galėtų būti įvertinama lygiai 
kaip vyras, ji turi daug dau
giau padaryti už jį.” Ji savo 
pasiekė ir tą lygį išlaikė.

Draugija netrukus išleis M. 
Katiliūtės monografiją, kurio
je plačiai apibūdins jos 
rybą.

V. Šleivytė. Iš “L.

MŪSŲ GROŽE .

kū-

Ž.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
vilkti, pasidaro stambūs, iš
džiūvę ir lūžinėja. Ir jei plau
kai buvo natūraliai garbaniuo- 
ti, tai garbanių neliks varto
jant virš minimus dažus. “Per
manent wave” irgi nebus pa
sekmingas. Tuo Y būdu labai 
reikia saugotis nuo nežinomų 
dažų bei kitų kokių nežinomų 
preparatų.

Tiesa, per ilgą laiką varto
jant “Egyptian henną” bei ki
tas žolines-daržovines “hen
nas” plaukai lieka kiek stam
besni, tuo būdu “permanent 
wave” (arba kaip lietuviškai 
vadinama pusmetinis šukavi
mas), duodant paprastai toki 
plaukai reikalauja daugiau 
garų bei šilimos.

M. Baltulioniūtė.
Pastaba: Sekamame skyriuje 

tilps d. Baltulioniūtės patari
mas, kaip pasidaryti “Egyp
tian Henna Pack.”—Sk. Ved.

Sako, Vokiečiai Turį 
Gazolino-Žibalo dar 

Aštuoniem Mėnesiam

biudžete priim- 
litų, gauta 2,-

pajamų, kurios
j

Lietuvos Žinios

Vilnius. — Vilniaus miesto 
biudžeto vykdymas per pir
muosius šių metų keturis mė
nesius rodė tokią būklę: pa
prastųjų pajamų, prie kurių 
priskaitomi mokesčiai ir rink
liavos, biudžete numatyta per 
metus 6,000,000. Per 4 mėne
sius šių pajamų įplaukė 526,- 
000 litų. Be to, savivaldybės 
ligoninių pajamų numatyta 
1,285,000, gauta 77,000 litų, 
įvairių įmonių 
ta 10,838,000 
560,000 lt.

Nepaprastų
daugiausia susideda iš pasko
lų ir pašalpų, numatyta 9,- 
403,000 litų, gauta paskolų 
įmonių reikalams 1,000,000 lt. 
ir pašapų viešųjų darbų rei
kalams 1,059,000 lt. Tuo bū
du per šių metų keturis mė
nesius paprastų ir nepaprastų 
biudžetinių pajamų surinkta 
5,123,477 lt. Kaip matome, 
mokesčių grupė yra atsilikusi. 
Taip yra todėl, kad stambesni 
mokesčiai, kaip nekilnojamojo 
turto, verslo, pelno ir kiti dar 
negaunami. Įmonių pajamos 
plaukia normaliai ir, reikia 
tikėtis, kad numatytos paja
mos bus surinktos. Išlaidų ad
ministracijos reikalams numa
tyta 926,000 lt., išleista 217,- 
000 lt. Socialės globos reika
lams skirta 1,987,000 lt., iš
leista 392,000 lt. Švietimo rei
kalams skirta 1,622,000 lt., iš
leista 310,000 lt. Sveikatos 
reikalams skirta 3,116,000 lt., 
išleista 437,000 lt.
mui tvarkyti skirta 4,372,000 
lt., išleista 435,000 lt. 
tams tvarkyti biudžeto skirta 
3,662,000 lt., išleista
00p lt. Turtui įsigyti ir valdy
ti skirta 2,029,000, litų, išleis
ta 224,000 lt. Įmonėms ir at
skiroms*.... įstaigoms (ligoni
nėms) laikyti skirta 8,885,000 
lt., išleista 850,000 lt.

Susisieki-

kad Len

da ug ga-

. Berlin. Atsakomingi na- 
ziai tvirtina, jog dabartiniu 
laiku Vokietija turi tiek 
gazolino ir žibalo, kad už
tektų jos orlaiviams, tan
kams, šarvuotiems automo
biliams ir motorizuotai ar
mijai abelnai per 8 mėne
sius, jeigu net taip spar
čiai būtų vartojamas žiba
las ir gazolinas, kaip per 
paskutinį mėnesį.

Vokiečiai sako, 
kijo j, Holandijoj 
joj jie gavo tiek
žolino ir žibalo, kad jis ap
mokėjo vokiečių išlaidas už 
karą prieš tuos tris kraš
tus.

Žiemą vokiečiai atpildy- 
sią savo žibalo sandėlius 
įvežimais jo iš Rumunijos 
ir Sovietų Sąjungos. Be to, 
labai pasmarkintas gazoli
no dirbimas iš pigios ang
lies pačioj Vokietijoj.

Vokiečių valdininkai tei
gia, kad Anglija ir Franci- 
ja apsigauna, jeigu jos įsi
vaizduoja, būk vokiečiai 
turėsią prakišti karą dėl 
balo-gazolino stokos.

važiavęs buvo labai nustebin
tas, kada pamatė tiek daug 
draugų, belaukiančių, net iš 
tolimų miestų, iš Worcester, 
Mass., ir iš Auburn, Me. Taip
gi buvo būrelis brightoniečių.

Norkai pakvietė Albertą ir 
draugus sėsti prie stalo ir pa
linkėjo Albertui laimingo gy
venimo. Taipgi visi susirinku
sieji davė Albertui geriausius 
linkėjimus jo gyvenimui. Ir 
jam buvo įteikta dovana nuo 
S. V. Norkų. Albertas visiems 
susirinkusiems širdingai padė- 
kavojo už taip gražų jo 21 
metų gimtadienio parengimą.

K. J. Wash kis prisiminė K. 
E. Fraimontam ir S. V. Nor- 
kam, ar nepavelytų pasakyti 
keletą žodžių ir parinkti aukų 
dėlei Lietuvos politiškų ka
linių. Draugai tam sumanymui 
širdingai pritarė ir pavėlino. 
Washkis paprašė svečių nusi- 
ramint ant valandėlės ir pa
aiškino dalyką, taipgi prisi
minė apie dabartinį tą baisųjį 
karą iii politiškus kalinius iri 
jų padėw>JPastebėjo, kad ši
tam kare mūsų, vaikai dau
giausia turės nukentėt ir krau
ją lieti.

žinoma,
priešingų šitam 
mui. Pirmas G. 
mes aukaukime 
nojo Kryžiaus, 
nebuvo nuostabus, nes jis —
jaunas vyras ir čionai gimęs ir 
mokslą baigęs, daugiau 
rikoniško supratimo.

Antras K. M., tai 
smarkiai užprotestavo
kiam sumanymui, aiškinda
mas, kada Lietuvos pol. kali
niai tų aukų negauna. Sako 
jisai žinąs, kur visi bendro 
fronto pinigai nuėję ir tam 
panašiai ir kitokių nesąmonių 
pripasakojo, kokius sąmokslus 
A. Bimba daręs su L. Prūsei- 
ka. Prieš ką? Man neteko pa-j 
tirti. Sako skaitęs laikraščiuo-

se. K. M. nieko nelaimėjo.
Draugė Ginotienė iš Wor

cester pasiėmė kepurę ir perė
jo palei susirinkusius svečius 
ir rinko aukas. Aukavusių-var- 
dai: Po 
montas 
po 50c, 
kus, S.

Maine), A. Ginotis (iš Wor
cester). Pasidaro $5.25. Smul
kių surinkta 27 centai. Tad vi- • 
so suaukota $5.52. širdingai 
ačiū visiems aukotojams.

Zl-

Brighton, Mass

dolerį aukavo K. Frai- 
ir Elz. Fraimontienė; 
V. Norkienė, S. Nor- 
Maksvitienė, A. Frai-

montas, K. J. Washkis; po 25c 
A. Apšegienė, F. Apšega (iš

Vilnius, KSB.—Vilniuje or- 
organizuojasi lietuviai “krikš
čionys darbininkai.” Paskuti
niu metu įsisteigia tarnaujan
čių mergaičių skyrius.

atsirado pora ir 
aukų rinki- 

sako, kad 
dėlei Raudo- 
G. patarimas

ame

. d • labai
šito-

BOSTON, MASS.
Šeštadienį, Birželio 15

Bus rodoma rusiški kintamieji paveikslai
su angliškais parašais, nuo 1 vai. po pietų iki 10:80 vai. vak.

BALTIC DEPUTY Atstovas)
Tai Įdomus paveikslas, kurį verta visiems pamatyti.

Taipgi rodys Maskvos požeminius traukinius, žvėrių 
Kliubą, Pionierių Palocių, išgirsite rusų liaudies dainų 
ir matysite šokių. Pamatysite, kaip.Sovietų Sąjungoj 
saugojama sveikata.

APOLLO THEATRE
1050 Washington Street

ĮŽANGA: Nuo 12:30 p. p. iki 1 vai. po p.—25c.
Nuo 1 vai. p. p. iki 5 vai. vak.—85c.
Nuo 5 vai. vak. iki pabaigos—40c.
Vaikams per visą dieną—15c.
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Kaunas.—Jungtinių Ameri-j kraštą mediciniškai aprūpinti, 
kos Valstybių nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotinis minis
tras Lietuvai Owen Noremas 
gegužės 16 d. iš Amerikos at
siųstų gedanės daigų Karo 
Muziejaus sodelyje pasodini- 
mo proga įrašė į Karo Mu
ziejaus svečių knygą tokį įra
šą: “Jaučiu ypatingą garbę 
būti su jumis šią 1940 m. ge
gužės 16 d. ir dar kartą iš
reikšti didelę Amerikos meilę 
Lietuvai ir geriausius linkėji
mus. Maždaug prieš 20 me
tų, Lietuvai .dar bepradedant 
džiaugtis 
kurią ji 
aukomis, 
Kryž iaus 
pasodino 
lizuoti 
tarp tų 
dien mes pridedame dar vieną 
gyvą simbolį prie tos draugys
tės, kuri metų bėgyje dar 
daugiau sustiprėjo, šias geda- 
nes nuo vienos labiausiai my
limos šventovės Vernono kal
ne, kur guli palaidotas popu
liariausias mūsų karys ir didis 
patriotas Jurgis Washingto- 
naš, mes sodiname prie Lietu
vos mylimo kareivio ir patri
oto šventovės. Tegul tos ge
danės ir rožės tvirtėja per at
eities metus, kaip kad Lietu
vą ir Ameriką riša gilus susi
pratimas, gera valia

Sveikatos departamentas kiek
vienais metais suteikia teisę 
praktikuoti vidutiniškai apie 
50 naujų gydytojų, baigusių 
mūsų V. D. Un-to Medicinos 
Fakultetą. Kadangi kiekvie- 
neriais metais miršta apie 10 
gydytojų, tai atrodo, kad pa
kankamai gydytojų turėsime 
maždaug tik po 12 metų. No
rima, kad Medicinos Fakulte
tas būtų reformuotas ta pras
me, kad greičiau galėtų pa
ruošti taip reikalingų gydyto
ji! kadrą.

Mies-

1,327,-

Gegužės 25 d. pas drg. S. 
V. Norkus buvo surengta “sur- 
praiz pare” atžymėjimui 21 
metų gimtadienio dėlei Alber
to Fraimonto. S. V. Norkai 
su tėvii K. E. Fraimontų pa- 
gelba surengė savo mylimam 
sūneliui parę ir Albertas at-

HANDY LUNCH
A. ADAKAUSKAS, Sav.

Kalnas su kalnu gal ir nesusitinka, 
bet lietuvis su lietuviu visados susitinka.
Jeigu šią vasarą būsite Montreale, 
tai būtinai užsukit ir pas mus.
Mūsų restoranas atdaras visą naktį.
Jūs tikrai jausitės čia kaip namie.

Pirmos Rūšies Maistas.

HANDY
1222 Mount Royal East,

Tel., CH. 0228

*
Nesigailėsite Atsilankę.

LUNCH
Montreal, Canada
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atgautąja laisve, 
pirko savo darbu ir 
Amerikos Raudonojo 
pulkininkas Ryanas 
rožę, turinčią simbo- 
pastovią draugystę 
dviejų kraštų. Šian-

Vilnius.—Prie Vilniaus teis
mų šiuo laiku dirba 28 advo
katai, kurių dalis yra priimti 
iš anksčiau Vilniuje dirbusių. 
Be advokatų yra ir privatinių 
gynėjų.

lį’ meilė.

Vilnius. — Iš viso
‘ gistruota apie 580 
gyvenančių Rytų Lietuvoje. Iš 

\ minėtojo skaičiaus 138 gydy
tojai tikrai negalės praktikuo
ti Rytų Lietuvoje, kadangi jie 
karo atbėgėliai,
pagal mūsų įstatymus 
atatinkamo cenzo.

yra sure- 
gydytojų,

Vilnius. — Rytų Lietuvoje 
dirba matininkai savo darbo 
pradžioje tiria dvarų žemės 
plotus ir aiškina teisinę jų 
valdytojų padėtį. Pirmaisiais 
darbo daviniais patirta, kad 
daugelis dvarų valdo žymiai 
didesnius plotus, negu jie yra 
pažymėti turimuose dokumen
tuose. Tas patyrimas rodo, 
kad parceliuojamos žemės bus 
žymiai didesni plotai, negu 
buvo numatyta. Parceliuoja
mieji žemės plotai, prieš juos 
išskirstant į sklypus, bus nu
statyti žemės rūšimi taip, kad 
paruošiami didesni ir mažesni 
sklypai turėtų atitinkamą yer-

tinkamai papuoštos,

—Vilnius. — Vilniaus miesto 
savivaldybės ūkio skyriaus so
dininkystės padedamas pra
dėjo didelius puošimo darbus. 
Miesto centre yra per 100 di
desnių ir mažesnių skverų, 
aikščių ir aikštelių, kurių vi
sos bus
apsėtos žolėmis ir apsodintos 
gėlėmis.
tis buvo labai kritiška, kai per 
praėjusį karą jos buvo išrai
žytos apsaugai paruoštais 
grioviais ir duobėmis. Nemaža 
darbo jėgų ir laiko buvo su
naudota tas duobes užpilant ir 
aikštes išlyginant. Dėl tokios 
padėties aikštės, kaip Ožeš
kienės, Lukiškių ir kt. šiemet 
tinkamai sutvarkyti nėra įma
noma, nes joms reikalingas 
pagrindinis pertvarkymas ir 
suplanavimas. šį pavasarį 
Bernardinų sodas bus pagrin
dinai pertvarkytas ir papuoš
tas taip, kaip tai tinka repre
zentaciniam sostinės parkui.

Visų aikščių padė

Kaunas, KSB.—Ministrų Ta
ryba arkivyskupijos ruošiamų 
maldininkų ekskursijoms 
vykstančioms aplankyti gar
siųjų Vilniaus šventovių, nuta
rė duoti 50% nuolaidos nuo 
pagrindinio geležinkelio tari
fo.

DIDELIS METINIS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia L. L. D. 3-čias ir L. I). S. 5-tas Apskričiai

Sekmadienį, Birželio 16 June, Pradžia 12 v. dieną
GRAŽIAME LIETUVIŲ DARŽE - INDIAN GROVE

WEST HAVEN, CONN. ĮŽANGA 25 CENTAI.

Laisvės Choras, iš Hartford, Conn., dalyvaus programoje

Kaunas. — Gegužės 19 d. 
įvyko Darbo Rūmų teatro ati
darymas, dalyvaujant Vidaus 
Reikalų ir žemės Ūkio Minis
trams ir daug aukštų svečių. 
Buvo pastatyta Miko Petraus
ko opera “Birutė.” Viso spek-

Kaunas, KSB.—Visi su di
deliu dėkingumu sutinka ži
nias apie užsienyje gyvenan
čių lietuvių aukas Vilniaus 
kraštui. Apie tai šiltai atsi
liepia ir spauda, suminėdama 
aukotojus.

o kai kurie 
neturi 

Apie 440 
Rytų Lietuvos gydytojų Svei
katos Departmental numato 
suteikti teisę praktikuoti. Kai 
tie gydytojai gaus teisę prak
tikuoti, mūsų gydytojų šeima 
skaičiumi žymiai padidės. Iki 
šiol visoje Lietuvoje (be Ry
tų Lietuvos) buvo 872 prak
tikuoją gydytojai. Tačiau ir 
Rytų Lietuvos gydytoj ams. su
teikus teisę praktikuoti, visoje 
Lietuvoje dar bus jaučiama 
nemaža gydytojų stoka. Nuo
lat provincijoje plečiant svei
katos punktų tinklą, gydytojų 
pareikalavimas vis didėja, 
šiuo metu yra atidaryta apie 
50 sveikatos punktų, kuriems
neatsiranda gydytojų. Ap
skaičiuojama, kad dar yra 
trūkumas apie 500 gydytojų, 
jei norjma pąljąnkamai visą

PUIKI VIETA V AKACIJOM
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 
aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs kam

bariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.
Turime Atskirus Kambarius

Burdas $10 į savaitę Vaikam $5.00

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New 
York, kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 

geriausias ir sveikiausias klimatas.

MRS. A. BLOZNELIS
Box 240 R. F. D. 2, Cauterskill Rd.

CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4
I ____________________________________________

IŠTISA PROGRAMA: Dainuos visi Conn, valstijcs Meno ^Sąjungos chorai: Laisves Choras, Choras 
Daina, Vilijos ir Aido Choras; Laisves Stygų didele orkestrą, vad. V. Visockiui duos puikų koncertą.

KALBĖS JONAS GASIUNAS, “TIESOS” REDAKTORIUS, IŠ BROOKLYN, N. Y.

Šiame piknike bus traukiami “Krutanti Paveikslai” dainininkų, sporto ir visas žmonijos judėjimas. 
Vėliau tuos paveikslus galėsime pamatyti savo parengimuose rudens ir žiemos sezone.
ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ Iš HARTFORDO, PO VADOVYSTE V. VISOCKIO

Indian Grove yra gražus daržas dėl išvažiavimo. Kviečiame visus rengtis ir dalyvauti šiame išvažiavime.

KELRODIS:*Atvažiavę j New Haven, važiuokite į West Haven, atvažiavę Į West Haven Centrą paimkite 
162 kelią, pavažiavę apie pusę mylios tėmykite ženklą—Indian Grove Į vakarų pusę.

Mfl



Štai DRAUGIŠKUMAS

Lawrence, Mass

ir

veikt

PRANEŠIMAI IS KITUR
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VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

vai. dieną. 
Kviečiame 
dalyvauti, 
važiuokite

buvo labai daug.
Tolivaiša mirė palyginamai 

dar jaunas, 54 metų.
Gaila jauno ir labai darbš

taus, teisingo žmogaus.

pa
po 

ke-
Telef orias: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE' 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Daromas vien tik Ehret Šeimos nuo 1866 m.
Geo. Ehret Brewery, Inc. 193 Melrose St., B’kiyn, N. Y.

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

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, birželio 12 d., 7:30 v. v. 
Naujoj vietoj, 103 Green St. Malonė
kite draugai susirinkti, nes randasi 
svarbių reikalų diskusuoti. Sekreto
rius Meison.

mino Kliubo Parke, Bradforde, Bus 
ir proga laimėti dovaną tiem, kurie 
turės laimėjimo bilietą už 10c. Pas
kirta kišeninis Waltham laikrodėlis. 
Bus skanių valgių ir minkštų ir sti
prių gėrimų. Gera orkestrą šokiams. 
Pradžia 10 vai. ryto. Kviečia Ren
gėjai. (138-140)

rasite ir pikniko vietą 
Į konferenciją važiuokite 
iki Pearl St. po kairei. — 

(138-140)

HAVERHILL, MASS.
'■ Am. Liet. Kongresas, I-Iavcrhillio 
Skyrius, susidedantis iš sekamų or
ganizacijų: Liet. Piliečių Gcdcmino 
Kliubas, SLA 102 kp., LDS 136 kp., 
ALDLD 85 kp., Laisves Choras ir 
Šv. Kazimiero Kareivių Drg., ruošia 
devintą didelį pikniką. Sekmadienį, 
birželio 16 d., Liet. Piliečių Gede-

Norite rasti tą semj laikų alaus 
malonumą ? Užsisakykite Ehret’s— 
ir išbandykite skirtumą! štai tikras 
iš krano alus—putojančiai tyras-sau- 

I lėtai auksinio blizgėjimo ir su didele, 
1 grėtinine “galva.” Tai tas pats gar
susis Ehret’s linksminantis newyor-

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadienį, birželio 12 d., 8 
LDP Kliube, 408 Court St. 
gai(| dalyvaukite susirinkime,
sime svarbių dalykų apsvarstyt, 
taipgi atsiveskite ir naujų narių įra
šyti į kuopą.

(136-138)

J. GARŠVA 
Grabo’rius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

įvyks
v. v.

Drau-
turė-
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660 Grand Street Brooklyn, N.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

sidėjo didesniu ar mažesniu 
darbeliu.

N. J. Apskr. Sekr.
G. A. Jamison.

MATTHEW P. BALLAS
\ (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

ALK N. J. Apskričio Pikni
kui Įvykus

Gegužės 26 d. įvyko New 
Apskričio piknikas, 

šaltoka, drėgna, 
Publika iš pra- 
jautėsi. Vėliaus 
apsiprato su oru

J ersey
Diena buvo 
apsiniaukus, 
d žiu nekaip 
įsilinksmino,
ir aplinkybėmis.

Piknikas nepavyko, 
norėjosi. Kas kaltas, 
priežastis? Visų pirma, gam
ta, o antra — patys draugai. 
Kuomet svarstėm posėdyj 
rengt, kur rengt ir kada 
rengt, didžiuma draugų sutiko 
rengt ant virš minėtos dienos 
Patersone, sakydami, kad 
mes esame apskritys, suside
dantis iš 9 kolonijų ir 1,600 
narių, tai piknikas turi būti 
sėkmingas. Gerai, draugai. At
ėjo pikniko diena. Na, ir drau
gai kolonijų, net tie, kurie agi
tavo rengti, nepribuvo nei pa
tys, nei savo kolonijas paju
dino. Tai iš ko gi, draugai, su
sidės piknike publika, jei mes 
patys sėdėsim namie su savo 
publika ?

Tačiau buvo kolonijų, ku
rios nesibijojo “susileisti,” tai 
Elizabetho skaitlingas Bangos 
Choras su savo simpatikais, 
skaičiuje per 50, Newarko 
skaitlingas Sietyno Choras, ir
gi virš 50. Tai apart paties Pa
tersono virš 50 asmenų, dar 
žmonių iš Harrisono, Hillside, 
ir d. Stasiukaitis iš Cliffside. 
Nei Jersey City, nei Bayonne, 
nei Linden, nei komiteto na
riai nepasirodė. Tai gan ap
gailėtina ir sarmata progresy- 
viams draugams, nes piknikas 
buvo rengiamas Lietuvos 
draugų paramai, čia jau pasi
rodė, kaip mes atjaučiam sa
vo brolių sunkų likimą. Kuo
mi, draugai, galit pasiteisint 
šiame atvejyje? Tiesai] Jersey 
City, per d. Matulį, išplatinta 
laimėjimo bilietukų uŽj virš 7 
dol. Bet teks girdėti posėdyj, 
ką nuveikė kitų kolonijų drau
gės ir draugai?

Tiek to. Eisim 
pikniko. Piknike 
Įėjo būt per 200, 
žvelgus į vietines biznio ap
linkybes, ne tik nepadarėm 
pelno, bet da turėjome 
15 dol. nuostolių. Kaip 
padengsim šį nuostolį? 
dolerių nėra.

Birželio 14 dieną bus 
arke komiteto posėdis, 
nariai kviečiami dalyvauti ir 
išgirsti pilną pikniko raportą, 
o taip jau turėsim surast bū
dus padengti šį nedateklių.

Visgi pikniko nuotaika bu
vo graži, smagi, o tai gal dėlto, 
kad turėjom gerą drg. Po
ciaus vadovybėj muziką. Ge
rus du chorus, Bangą ir Siety
ną, kurie ne tik skaitlingai da
lyvavo, o ir gražiai sudainavo 
daug linksmų dainelių. Taipgi 
kalbėjo svečias iš Chicagos, d. 
Prūseika, “Vilnies” 
rius, kuris kalbėjo 
kongreso reikalus ir vėliaus 
palietė Europos karą. Aš gir
dėjau pirmiaus, kad Paterso- 
no draugai - ges nesusitaria 
vesti visuomenės reikalus ge
rai ir tvarkiai. Dabar aš įsiti
kinau, kad girdai buvo be pa
mato. šiame piknike dirbo tik 
Patersono žmonės ir dirbo 
gražiai, nuoširdžiai, teisingai, 
nuo pradžios iki galui.

Draugai Vilkas, Šimėnas 
puikiai tvarkė visą biznį. 
Draugės Bimbienė, Malinaus
kienė, Sadauskienė ir Padrie- 
žienė visą laiką gerai maitino 
alkstančius. Draugai J. Mata- 
čiūnas, Kl. Ragauskas visą lai
ką trokštančius pagirdė. Drg. 
J. Bimba net ir sėdinčius ap
tarnavo. Draugai S. Sadaus
kas ir J. žiūra barčekių vi
siems pristatė. Ir taip šie visi 
Patersono draugės- gai dirbo 
sukaitę nuo 1 vai. iki 10 nak
ties, nežiūrint, kad buvo ne- 
dėldienis, posilsio - pažmonio 
laikas. širdingiausia padėka 
šiems draugams, Bangos , ir 
Sietyno chorams ir jų moky
tojoms L. B. šalinaitei ir Al
donai Klimaitei, Prūseikai už 
gražią prakalbėlę ir aplamai 
visiems, kurie apsilankė ir pri- 

Mirė Jonas
Kadangi tai 

žmogus, kaipo 
vedėjas, tai tos
“Overglobe” čeverykų 
viškos dirbtuvės, kuriai nėra 
lygios didumu ne tik Ameri
koj, bet ir Lietuvoj. “Over
globe” kooperacija yra lietu
vių pinigais ir protu vedama.

20 metų atgal organizavi
mas bendrovių buvo išsiplėtęs 
tarpe visų sriovių ir sukėlė 
milionus dolerių iš darbininkų. 
Katalikai, tautininkai ir kiti 
prižadėdavo aukso kalnus šė- 
rininkams. Kitas bendroves 
vadovavo vadinami inteligen
tai — jnokyti žmonės!

Bridgewater darbininkų ko
operaciją gi, kuri išdirba “O- 
verglobe” čeverykus, organi
zavo paprasti “šiūmeikeriai.” 
Todėl tuomet ją vadino “bol
ševikų” kooperacija, žinoma, 
ši bendrovė dar ir tuomi bu
vo skirtinga, kad balsas buvo 
nuo žmogaus, o ne nuo Šero. 
Kitose lietuvių kooperacijose 
visose buvo balsas nuo šėro.

žinoma, kiti darė juokus iš 
šios kooperacijos, kad negalės 
gyvuot, nes paprasti “šiūmei
keriai” paėmė vadovybę, o ne 
inteligentai. Bet išėjo atbulai. 
Šiemet jau 20 metų švenčiam 
šios kooperacijos gyvavimo. 
Ir per tą laiką šėrininkam iš
mokėta dividendų nuo šėro 
$140. O už šėrą buvo mokė
ta $100. šiandien Šeras yra 
vertas tris sykius tiek, kiek 
mokėta. O kur kitos bendro
vės su mokytais vadais? Jų 
jau ir kaulai supuvę.

Kiek Plačiau apie Velionį 
Joną Tolivaišą

Jonas buvo gimęs ir augęs 
Vilniaus gubernijoj, Valkinin
kų parapijoj, Varniškių kai
me. Į Ameriką atkeliavo bū
damas jaunas, regis 1907 m. 
Kaip daugumas lietuvių, taip 
ir Tolivaiša buvo mažamokslis 
iš Lietuvos. Bet mokytis mylė
jo. Todėl Amerikoj įstojo į ka
riuomenę, kad turėtų progą 
mokytis. Jisai sakydavo, kad 
atlikęs kareivio pareigas visą 
liuosą laiką pašvęsdavo moky
muisi. Todėl Jonas gerai var
tojo anglų kalbą ir rašybą. O 
aritmetikoj (rokundose), tai 
vargiai kas galėjo su juo su
silyginti .

Apsiėjime su darbininkais 
buvo labai mandagus. Keli 
šimtai darbininkų dirbo, jisai, 
būdamas viršininku, turėjo 
valią ir šiurkščiai apseiti su 
darbininkais, bet per 20 me
tų niekas nenukentėjo darbe 
nuo Tolivaišos.

Teisingumas
Jonas buvo teisingas žmo

gus, ką liudija kooperacijos 
ilgas gyvavimas ir išaugimas.

Jonas augino nemažą šei
myną. Paliko tris sūnus ir vie
ną dukterį. Vyriausias sūnus 
virš 20 metų, eina universi
tetą. Mažiausia mergaitė apie 
7 metų, šeimyną paliko fi
nansiniai aprūpinęs.

Politiškas Nusistatymas
Kuomet seniau gyvavo So

cialistų Sąjunga, tai J. Toli
vaiša prie jos prigulėjo. Po 
tam prigulėjo prie ALDLD. 
Bet vėlesniais laikais niekur 
neveikė ir neprigulėjo ir, ga
lima sakyti, niekur neaukavo 
dėl darbininkų reikalų, nes 
jau buvo aukštai iškilęs kai
po biznierius. Darbininkų rei
kalai jam jau buvo svetimi.

Laidotuvės
Velionis Jonas Tolivaiša ta

po palaidotas ant laisvų ka
pinių pilnai laisvai, be jokių 
religinių ceremonijų. Išlydint 
iš namų ir ant kapų pasakė 
trumpas kalbas Michelsonas, 
“Keleivio” redaktorius. Laido
tuves buvo labai didelės, var
giai Bridgewateris buvo ma
tęs tokias laidotuves. Kvietkų

Gražus Pasikalbėjimas
Birželio 2 diena netikėtai 

pasitaikė draugui D. M. Šo- 
lomskui čia svečiuotis pas sa
vo gimines, čia jis buvo at
vykęs su savo žmona ir dukre
le. Mes gi, sužinoję, kad d. 
Š. bus Lawrence, nepraleido
me laiko veltui. Sušaukėme 
pasikalbėjimą mūsų judėjimo 
reikalais. Dalyvavo gražus bū
relis draugų ir draugių, ži
noma, dalyvavo tie, katrie ti
krai interesuojasi šių dienų 
klausimais ir ateities likimu.

Drg. šolomskas daug svar
bių dalykų apibudino. Kalbė
jo apie dabartinį Europos ka
rą ir kas gali būti toliau. Nu
rodė, kas padarė klaidą ir 
kas kaltas už šitas žudynes. 
Trumpai pasakius, tai Franci- 
ja ir Anglija, kurių dabar 
jaunuoliai krinta tūkstančiais 
diena iš dienos. Tai kalti An
glijos toriai Chamberlainai ir 
Francijos Daladieriai, kurie 
pagimdė ir išaugino Hitlerį, jį 
apginkluodami nuo kojų iki 
galvos. Jie išdavė mažąsias 
tautas. Jie ruošė Hitelerį prieš 
Sovietus, bet dabar patys 
gauna lupti kailį. Priežodis 
sako, “nekask kitam duobės, 
nes pats gali įpulti.”

Jeigu Anglija ir Franci j a 
turėjusios gerus santy- 
su Sovietais, jeigu jos 
priėmusios Sovietų siu- 
poziciją bendro fronto

būtų 
kius 
būtų 
lomą
prieš fašistinius agresorius, tai 
taip nebūtų buvę, kaip dabar 
yra. Hitleris pamatė, kad su 
bolševikais kariauti bus sun
ku, gali greitai gauti galą. O 
jam kariauti su Anglijos ir 
Francijos buržuazija pasirodė 
daug lengviau. Todėl jis ir pa
sirinko kariauti su jomis.

—o-^-
Greenway Wood Heel kom

panija patraukta teisman ant 
$50,000 už sugadinimą namo. 
Keli metai atgal šita kompa
nija dėjo pastangas sulaužyti 
darbininkų streiką, kurie ko
vojo už geresnes sąlygas. Da- 
bah ir pati pakliuvo bėdon.

L. K. Biuras.

Washington. — Vienas iš 
republikonų kandidatų į 
prezidentus, senatorius 
Vandenberg jau taipgi šau
kia Ameriką visais būdais 
remt talkininkus, (tik dar) 
neinant pačiai Amerikai tie
siog į karą.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS
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Telephone
STagg 2-5043
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Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami informacijų, c -lies prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA .
427 LORIMER ST. ' BROOKLYN, N. Y.

Nashua, N. H
Baisi Nelaime Įvyko Lietuvių 

Šeimynoj
Birželio 8 d.,/pereitą šešta

dienį, jaunas vaikinas, 18 m. 
amžiaus, Stasys Buslavičius, 
su savo jaunais draugais va
žiavo motorcykliu Tyngsbury 
Bulvaru ir siauriausioj kelio 
sąsmaugoj pilnu smarkumu 
susitiko su priešais važiuojan
čia mašina ir jaunas Stasiu
kas tapo vietoje užmuštas, 
baisiai sužalojant jo jauną 
kūną. Panika ir baisus nu
liūdimas įvyko šeimynoj 
tarpe giminių bei draugų.

Motina Vincenta, brolis Al
fonsas ir sesuo Julia kankina
si nesuvaldomo gailesčio ago
nijoj.

Jaunuolis tapo palaidotas 
Nashua liet. koop. laisvose 
kapinėse, antradienio ryte. 
Laidotuvių direktorium buvo 
Juozas P. Mikialionis, 26 
Kinsley St. Ten ir mirusiojo 
kūnas buvo pašarvotas.

Giliausia užuojauta motinai, 
sesutei ir broliui.

žuvusiojo Dėdė,z
Jonas Karsonas.

Red. Atleisite, kad šio pra
nešimo negalėjome įdėti prieš 
laidotuves. Jūsų laiškas iš 
Nashua pašto išėjęs birželio 
10 dienos 2 yal. po pietų. Mes 
gi jį gavome tiktai birželio 11 
dienos ryte.

Ir mes reiškiame giliausią 
užuojautą Buslavičių šeimai.

Washingtonas. — Repub- 
likonas senatorius ragina 
Roosevelto valdžią susigė
rint su Japonija, kad Ame
rikos karo laivynas turėtų 
laisvas rankas Atlanto Van
denyne (manoma, 
prieš vokiečius).

YOUNGSTOWN, OHIO
LLD 90 kp. piknikas ir 15-to 

Apskr. pusmetinę J$Qnfercncija įvyks 
birželio 16 d. Konferencija pas drg. 
Danielių, 125 S. Pearl St., o pikni
kas pas drg. Skirkevičių, ūkčjo. Vic
tor Orkestrą iš Thompson grieš lie
tuviškus ir amerikoniškus šokius, 
galėsite pasišokt ant platformos. De
legatai pribūkite konferencijoj 10 v. 
ryto, piknikas prasidės 12 
Įžanga į pikniką veltui, 
vietinius ir iš apylinkės 
Kelrodis: Iš Youngstown
422 keliu, pravažiavę Lincoln Parką 
apie mailę, pastebėsite iškabą po 
kairei and Lomar Avė., biskutį 
važiavę 
dešinei, 
liu 422 
Kom.

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Sveikata Ligoniams
Knygute aprašo visokias vaistiškas 

žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir 
tt, su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ir kaip jas vartoti. Pridedame 
dabartines naujos europinei kares 
spalvuotą žcmlapį, parodantį strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių įvairių šalių sostines yra 
viena nuo kitos. Kaina 85c., arba 3 
setai už $1.

Taipgi pas mane galite gauti viso
kių žolių ir šaknų už pigesnę — 
wholesale —kainą, negu kitur, per
kant svarais.

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Puikiausia berniukui ar mergaitei dovana — tai naujas Remington Type- 
writeris. Artinasi mokyklų baigimo sezonas—Graduations. Apdovanokite 

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėlė.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Tuojau užsisakykite per “Laisvę, 
nes “Laisvė” savo skaitytojams 

duoda didelę nuolaidą.

PenKsi poBtapte

stikle!

kiečių tris gentkartes... lengvas 
alus, draugiškas alus, turtingas, stip
rus, aksominiai švelnus. Pabandykite 
stiklą Ehret’s šiandien — šviežio ir 
šalto iš jo ąžuolinės bačkos—prie 
artimiausio sau Ehret’s baro. Tai 
yra draugiškumas stikle.

Geo. EHRET’S Extra
IŠ KRANO ALUS
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Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

TRU-EMBER FUEL CO., INC. 
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 3410)

Junior DeLuxe Portable

Remington Model No. 5 DeLuxe $49.50
Remington Model No. 1 DeLuxe $59.50
DeLuxe Noiseless Portable $67.50



BeStas puslapis Trečiadienis, Birželio 12, 1940

Kliubiečiij Žinios
Penktadienio vakare, birže

lio 7, įvyko Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo priešpus- 
metinis susirinkimas. Kliubie- 
čių atsilankė nemažai.

Į kliubą perstatė Bronių Ba- 
reckį, Petrą Litviną, Klemen
są Pečkį, Petrą Pečkį, Petrą 
Yuškevičių ir Steponą Armic- 
kį.

Būtų gerai, kad jie visi atsi
neštų amžiaus paliudijimus 5 
d. liepos, kuomet Dr. Žukaus
kas peržiūrės jųjų sveikatos 
stovį.

Ligonių Lankymas

Sekretorius pakėlė ligonių 
lankymo klausimą, sakyda
mas, kad būtų leidžiama siųs
ti į mėnesį tik du lankytojus 
pas tą patį ligonį vieton ke
turių, kaip kad pirmiaus buvo 
siunčiama, nes mažesniuose 
skyriuose, kaip va: East New 
Yorke, Richmond Hill, Ridge- 
woode ir Maspethe, kur yra 
mažiau narių, tai labai grei
tai prisieina lankyt ligonius 
ir kiti jau duoda skundus, 
kad jie per tankiai yra siun
tinėjami. Mat, siunčiant po 4- 
ris, jie labai skubiai persivėto.

Susirinkimas šį klausimą 
svarstė veik valanda laiko ir 
paliko sekretoriaus nuožiūrai. 
Ypatingai Juozo Draugelio 
buvo sveika pastaba, kad jei
gu žmogus susižeidė darbe ar
ba jeigu kas buvo ant operaci
jos, juk tai visi žino, kad jis 
yra sergantis, tai kam reikia 
tiek daug tų lankytojų?

Nuo dabar jeigu kas duos 
skundą už per tankų ligonių 
lankymą, — skundas nebus 
priimamas, o jeigu su tuo ne
sutiks, galės apsiskųsti bosui, 
susirinkimui.

Rinkimai

Šiuose rinkimuose neįvyko 
jokios permainos. Vice-pirmi- 
ninku — Visockis, sekr. Nali- 
vaika, knygų prižiūrėtojum — 
Zubavičius, maršalka — Pau- 
liukonis.

Biznio skyriaus direktoriais: 
Šabūnas ir Vilčinskas, o jų 
sekretorium—Burdulis.

Kiti Reikalai

Busais išvažiavimo komisija 
pranešė, kad pas Puodžių, 
kur pirmiaus buvo manoma 
piknikaut, negalima. Vietos 
nėra. Palikta komisijai ir to- 
liaus rūpintis išvažiavimo 
klausimu.

Visi kliubiečiai gaus pikniko 
tikietus veltui. Publikai nu
statyta įžanga 40c. Piknikas 
jvyks 27 liepos, Klaščiaus 
Parke.

Birželio 21-ma bus renka
mas Kliubo gaspadorius.

Skaityta nuo Jurgių užkvie- 
timo laiškas dalyvauti jųjų 
pikifike. Tikietų pirkt nepra
šė. Piknikas bus birželio 29- 
tą, Dexter Parke.

Pradedant birželio mėnesį, 
turime aštuonis sergančius 
kliubiečius: Igną Vasiliauską 
(sakoma, kad jis yra svei
kas), Vaclovą Meiliūną, Joną 
Aymana, Jurgį Leigą, Kazi
mierą Radzevičių. Juozą Va- 
lutkevičių, Mateuša Markevi
čių ir Napalioną Kisielių.

Meiliūnas pradėjo sirgti 
balandžio 2-rą influenza, kaip 
pranešė Dr. Valukas. Apie

Ką Lietuviui Jaunimas Kalba 
Apie Šj Karą?

šį vakarą Brooklyno lietu
viškas jaunimas turės intere
singas ir svarbias diskusijas 
apie karą ir jo reikšmę ameri
konams.

Visi kalbėtojai bus jaunuo
liai. Kalbės Vytautas Za- 
blackas, Maspetho “Caval
cades” narys; Keistutis Mi
ch eisenas, populiarus jaunas 
kalbėtojas, ir Elena nuo Ame
rikos Jaunimo Kongreso. Wal
ter Kubilius pirnfi^.inkaus.

Ypatingai bus įdomu girdėt, 
ką niūsų jaunimas mano apie 
šį- karą. Bus klausimai, atsa
kymai ir visi galės dalyvaut. 
Komisija kviečia visus jaunus 
lietuvius ir lietuvaites į šias 
diskusijas.

Prakalbos įvyks šį vakarą, 
trečiadienį, birželio 12, “Lais
vės” salėje. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Po diskusijų bus šokiai.
Kom.

Italija Jau Kare, Amerika 
ant Karo Kranto

H-----------------------------------------------------
Pirmadienį, birželio (June) 

17 dieną, 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lo
rimer St., atsibus prakalbos. 
Kalbės Antanas Bimba ir D. 
M. Šolomskas.

Prakalbos bus labai svar
bios. Italijos fašistai užpuolė 
Angliją ir Franci ją. Numato
ma, kad bus pavergta ir Švei
carija. Karas įžengė į naują 
vagą. Afrikoj turi kolonijų 
Anglija, Francija ir Italija. 
Dabar karo naikinanti lieps
na apims ir Afriką.

Amerikos viešpata u j a n t i 
klasė priešakyj su Roosevelto 
administracija velka mūsų ša
lį į karo katastrofą, nors dar
bo liaudis ir gyventojai neno
ri karo.

Lietuvoj piktadariai kelis 
Raudonosios Armijos karius 
pavogė ir vieną nužudė, kad 
pabloginus Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos santikius.

Balkanai apsiginklavę. Ru
munija ir Turkija turi bendro 
kariavimo susitarimą su An
glija ir Francija, tai stojasi 
klausimas: ar jos eis į pagel- 
bą Francijai ir Anglijai prieš 
Vokietiją ir Italiją, kada tal
kininkams karas taip labai 
nesiseka ?

Pasaulyj daug labai svar
bių klausimų. Ateikite visi ir 
visos į šias prakalbas ir išgirs
kite apie tai tiesą. Abu kal
bėtojai yra geri ir nuosekliai 
dalykus išaiškins.

įžanga veltui! Apie pra
kalbas praneškite ir savo pa
žįstamiems !

Kviečia Rengėjai.
------------------------------------------4---------------

Paskutinis Laivas 
iš Italijos

Pirmadienio popietį atplau
kė Jungtinių Valstijų laivas 
Manhattan su 1,907 kelei
viais. išplaukęs iš Italijos 
prieš 8 dienas. Pribuvo portan 
beveik tuo pat laiku, kada 
Italija paskelbė karą. Iš pri- 
buvėliu 807 yra nepiliečiai, 
daugelis įvairių biznierių ir 
nemažai ponijos iš vokiečiais 
užimtų kraštų.

Dalyvaukime Maspethiečiy 
Išvažiavime

Šį sekmadienį, birželio 16, 
Maspetho Kom. Partija ren
gia išvažiavimą į Rocky Hill 
mišką. •

Šio išvažiavimo pelnas ski
riamas KP prezidentinių rin
kimų kampanijai. Todėl mas- 
pethiečiai kviečia visus Mas
petho ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti šiame išvažiavime. 
Rocky Hill yra labai graži 
vieta poilsiui ir pasilinksmini
mui.

Kelrodį paskelbsime vė
liau. Išvažiavimo Kom.

Desperacija Plinta
Pereitą sekmadienį trijose 

skirtingose vietose, trys atski
ri* asmenys rasti nusižudę vis 
dėl nebepakeliamų sąlygų ir 
nežinojimo išeities.

Paul Wagner, 60 m., WPA 
darbininkas, rastas uždusęs 
gasu namie, 311 E. 25th St., 
New Yorke. /

Mrs. Alma Eikert, 35 m., 
rasta kėdėj savo namų virtu
vėj, 3215 Bainbridge Ave., 
Bronx, užsidusinus gasu.

Edelmus Ruiz, 25 m., be
darbis, rastas užsidusinęs ga
su savo kambarėlyje, 81 E. 
108th St., N. Y.

Darbo žmogui šiandien la
bai sunku suprasti, dėlko mū
sų šalies, valstijų ir miestų 
valdžios veik magišku rankos 
mostelėjimu rauda bilionus 
dolerių karui, o sakosi nega
linčios''' rasti nei kelių šimtų 
dolerių per metus jų darbui. 
Ir dėlko tiek daug šaukiama 
reikiant neva gelbėti gyvybes 
kitur, kuomet pas mus namie 
gyvybė pasidarius taip pigi, 
kad vieniems žūstant, niekas 
nedaroma gelbėt kitiems atsi- 
dūrusiems ant pražūties kran
to. Komunistai savo teisingu 
aiškinimu karo priežasčių ir 
būdų išeičiai iš nedarbo atlie
ka milžinišką visuomenės švie
timo ir gelbėjimo darbą.

T—as.

vidurį gegužės išvežė ligoni
nėn. Kaip ilgai jis ten buvo, 
—nežinau. Praeitą penktadie
nio vakarą jo žmona sakė, jog 
jis dabar jau yra išvežtas ant 
farmos, ant tyro oro, ant svei- 
kesnio maisto, jeigu galima 
taip garsiai pasakyti. Linkime 
jam skubios sveikatos!

J. N.

: 34-tas PIKNIKAS 34-tas :
• Rengia •
J DR. MARTIN LUTHER DRAUGIJA J
2 Sekmadienį, Birželio 16 June !
• HOFFMAN PARK •
• 69-26 Cooper Ave., cor. 69th PI., Glendale, L. I. •

Pradžia 2 vai. po pietų e
• Šokiams Gros Geo. Kazakevičiaus Orkestrą •
• --------------------------------------------------------------------------------------------------•
• IŠ anksto perkant bilietą, 30c • Prie vartų, 40c. •

• Pikniko Komisija širdingai kviečia visuomenę daly- •
• vauti šiame piknike ir linksmai praleisti laiką* su •
J Liuteriečiais. *•••••••••••••••••••••••••••••••••••e

Manhattan Laivu Atplaukė 
Keletas Lietuvių

Gal būt didžiausias sąjūdis 
buvo, kokį korespondentas 
matė atplaukiant laivams į 
New Yorko prieplaūkas, ka
da artinosi Amerikos laivas 
“Manhattan” į New Yorko 
pakraštį, pereitą panedėlį va
kare. Šis laivas kaip pastaty
tas nėra vežęs tokio skaičiaus 
keleivių, kaip šiuo sykiu—-kur 
buvo apie 2,200 keleivių; 1,- 
900 Amerikos piliečių — kiti 
nuo karo pabėgėliai ir šiaip 
įvairūs keleiviai. *

šiame dideliame būryje at
plaukė ir keletas lietuvių — 
viso apie 10; jų tarpe jaunas 
studentas Motiejus Bartnikas, 
Elena Svirnelytė (Baranaus
kienė), ir keletas keleivių, ku
rių kurių neteko vardų suži
noti. Svirnelytė (Baranauskie
nė) ir Bartnikas papasakojo 
gana įdomių dalykų apie Lie
tuvą ir ypatingai jų kelionę 
per Vokietiją, Italiją ir jūro
mis. Apie pasikalbėjimą su 
šiais keleiviais, Koresponden
tas pasižada parašyti sekan
čiuose numeriuose plačiau.

Taipgi šiuo pačiu laivu at
plaukė daug jaunų ir senų 
kunigų, kurie kiek pajėgdami 
nešėsi iš Italijos ir kitur pa
jutę karo pavojų.

Korespondentas.

Lankėsi “Laisvėje”
Antradienį “Laisvę” ir Lie

tuvių Darbininku Susivieniji
mo centrą aplankė iš Detroi
to svečiai, draugė Baronienė, 
jos dukrelė Anna, o po vyru 
Tyson ir James Tyson. Jie 
atvažiavo iš Washingtono, kur 
aplankė Baroniūtę. New Yor
ke pasimatė su savo giminė
mis, ketino matyti Pasaulinę 
Parodą, užsukti i Niagara 
Falls, jeigu bus laiko, ir per 
Clevėlandą grįš i Detroitą. 
Su svečiais a,psilankė ir brook- 
lynietis Grigaitis.

PARDAVIMAI
Parsiduoda vienos šeimos akmeni

nis namas su 8 kambariais. Namas 
randasi ant ūkės, yra vištinyčia ir 
kiti reikalingi įrankiai ir namai prie 
ūkės. 24 akrų žemės. Kas nori, gali 
pirkti namą ir tik dalį žemės arba 
visą. Tinkama vieta užsidėti aludę 
(Beer Garden), nes randasi tarpe 
“Swimming Pool” ir East End Par
ko. Dėl daugiau informacijų, prašo
me kreiptis asmeniškai arba rašyki
te sekamu antrašu: W. Mataitis, 
R 1, Hellertown, Pa. (138-141)

Florence Semen Pabaigė 
Kolegijos Mokslą

Mūsų gerų veikėjų, Jono 
ir Petrės Semėnų, duktė Flo
rence Semen pabaigė kolegi
jos mokslą, gaudama laipsnį 
Bachelor of Science in Educ
ation.

Florence mano, k a d gaus 
darbą mokytojaut. Laimingo 
pasisekimo.

Jaunulė Semėnaitė mažytė 
būdama lankė lietuvišką Atei
ties žiedo mokyklėlę, kur ga
biai pasižymėdavo vaikų vei
kime. Smagu būtų, kad jinai 
dabar, baigus mokslą, ateitų 
darbuotis lietuvių jaunime.

Browderis ir Fordas 
Kalbės Šį Vakarą

Trečiadienio vakarą, birže
lio 12-tą, Earl Browder ir 
James W. Ford kalbės žurna
lo “New Masses” rengiamame 
masiniame mitinge Manhattan 
Center, 34th St. ir 8th Avė., 
N. Y. Rezervuotom sėdynėm 
bilietas 75c, paprasta įžanga 
40c.

Karo ir kitais bėgamais 
klausimais komunistų vadų 
nuomonė skaitoma autoritetin
giausia ir dėlto įvairiausios 
organizacijos, norinčios supa
žindint savo narius su padėti
mi, arba bent norėdamos tu
rėt sėkmingus mitingus, kvie
čia komunistus kalbėtojus. 
Ypatingai yra didelis susido
mėjimas išgirst Browderj ir 
Fordą, Komunistų Partijos 
kandidatus į J. V. prezidentus 
ir vice-prezidentus. Todėl 
manoma, kad ir šį kartą salė 
būsianti perpildyta publika.

L. K. N.

Aleksandras Račiūnas 
—Daktaras

Praeitą ketvirtadienį Alex 
Račiūnas, 104 Grand Street, 
Brooklyne, baigė mokslą Long 
Island College Hospital. Jam 
buvo įteikta gydytojo diplo
mas. Gydytojaut išsirinko 
Cumberland ligoninę, Brook, 
lyne.

Beje, daktaro mamytė P. 
Račiūnienė su savo draugu 
pasidarbavo, surengė sūnui 
puikią puotą susipažint su lie
tuviais. Įvyko Ukrainą Salėj, 
103 Grand St., Brooklyne, kur 
dalyvavo apie 200 svečių. Visi 
linksminosi ir džiaugėsi savo 
tautiečiu daktaru. D-ro Ra
čiūno draugų buvo iš Conn., 
New Jersey ir Mass, valstijų. 
Ypatingai mane džiugino, 
kaip mamytės pilnutėlė beskė 
gėlių susvyravo prie josios 
sūnelio, kad ir daktaro akyse 
pasipylė džiaugsmas. Dakta
ras bendros publikos apdova
notas aukso laikrodėliu, o 
Mrs. Raubienė apdovanojo ru
sų aukso dešimtrubline.

V. Matusevičius.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberial

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3022

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

VARPO KEPTUVEf A

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir 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 j kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn. N. Y

Matcušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga "wJi

MIRĖ
Antanas Bockus, 64 metų 

amžiaus, 138-31 Lloyd Rd., 
Jamaica, N. Y., birželio 9-tą, 
namie. Bus palaidotas birže
lio 13-tą, šv. Jono kapinėse. 
Pašarvotas namie.

—o—
Ignas Wanagas, 70 metų am

žiaus, 174 Gold St., mirė bir
želio 10, Cumberland ligoni
nėj. Bus palaidotas birželio 
14, šv. Jono kapinėse. Pa
šarvotas namie.

Paliko liūdėsyj 2 sūnus, Jo
ną ir Antaną, 3 dukteris, Lu
cy, Amelia ir Patricia, ir vieną 
brolį. Joną, Chicagoje.

Laidotuvėms pata r n a u j a 
graborius J. Garšva.

Garsinkite savo bizni dien- 
raštvie “T/aisvpjp’*.

~ ŠŪSIRINKIMAI “
MASPETH. N. Y.

ALDLD 138 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, birželio 13 d., 8 vai. 
vakaro, Zabielskio Svetainėj. Prašo
me narius dalyvauti susirinkime. — 
Sekr. .(138-139)

BROOKLYN, N. Y.'
LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 7:30 vai. .vakaro, bir
želio 13-tą, “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer St. Narės ir nariai! Visi 
malonėkite dalyvauti šiame susirinki
me, pakalbinkite ir atsiveskite nau
jų narių įrašyti į tą svarbią Liet. 
Literatūros Dr-ją. Taipgi turėsime 
apkalbėti mūsų draugijos bėgančius 
reikalus ir pravesti naujus tarimus. 
— Organizatorius. (131-133)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, birželio 12 d., 8 v. v., 
P. Burneikio Name, 76 Hudson Ave. 
Visi nariai būkite, nes turėsime de
legatą išrinkti į LDS suvažiavimą,

Valdyba.
(136,138)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated 
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS 
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

ESTATE OF

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

BARRY P. SHAL1NS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

: ĮSIGYKITE DABAR
J žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio
• šios rūšies daiktų.
• your Old War<M višokiausiu Rūšių

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

IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191I1 —..........  ■■■ ■..............................-...................

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užčjĮmui su 
moterims. \Nedė- 
liomis a t d a M s 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes elcveiterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508

■
TRADE IT IN IjOR A 1 

47JEWEL1 

|Bulova!

*2*

ŽIEDAI
4

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

Daugybe kitų daiktų ir • 
daiktelių sau reikalin- • 
gų rasite mūsų didelė- • 
je krautuvėje. Užeikite • 
pamatyti. *

ROBERT- 
LIPTON : 

JEWELER • 
Įsteigta 1892 *

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tarpe •
Graliam & Manhattan Avės. • 

Tel. Stagg 2-2178 J 
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą •




