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0 visgi atsiranda žmonių,' 
kurie patys išsibraukia iš! 
gyvijų pasaulio. Jų yra ne-; 
mažai. Jokie moraliniai pa
mokslai šios socialinės li
gos nepajėgia išgydyti.
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Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 124 Telefonas

Už WPA Darbus
Nusižudė Ernst Toller, --------

talentingas rašytojas, poe-i New York. — Amerikonų 
tas, dramaturgas. Amžiumi Viešosios Nuomonės Insti- 
dar galėjo ilgai gyventi, tūtas apklausinėje daugelį 
bet, matyt, dvasinės pajė-1 piliečių, ar jie pritaria vię- 
gos išsisėmė, troškimų vii- šiem WPA darbam dėlei be- 
tis užgęso. O jei nebelieka '/darbių šelpimo ar davimui 
troškimų, gyvenimas pasi- liktai tiesioginės, pašalpos 
daro betikslis ir bevertis. bedarbiams; ir 90 procentų

Kiekvienas yra savo gy-. 
venimo laivo kapitonas. Tai 
labai senas posakis. Teisin
gas jis tik dalinai. Toks 
gyvenimas, kaip Ernst Tol
ler, yra taipgi socialinių 
vertybių gyvenimas. Jis la
bai naudingas visuomenei.

Todėl toks gyvenimas ne
turi teisės pats save sunai-i 
kinti. Mes smerkiame kiek
vieną saužudystę. O daug

visų tų piliečių sutiko su 
prezidentu Rooseveltu, kad 
naudingesnis ir garbinges
nis dalykas yra leist bedar
biams užsidirbt pragyveni- 
jmą viešuosiuose darbuose, 
Inegu teikt jiem tiktai mi- 
zerną ir žeminančią tiesio- 

/ginę pašalpą.

SABOTAŽAS 
SUBMARINE?

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

STagg 2-3878. Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Gegužės (May) 27, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI
.......................................................................................................................................— ■■■■■:■■■ . ---------------- ............................................................-=a

SOVIETAI ĮSPĖJA ANGLIJĄ, KAD 
JI NEMĖGINTU PASIUKT SAU 
“SKYLES” SUTARTY J SU SSRS

London. — Anglijos val
džia pasiuntė Maskvai ben
drus savo pasiūlymus dėlei 
bendro apsigynimo sutar
ties su Sovietais. Dabar An
glų ministerių kabinetas 
apdirbinėja tų pasiūlymų 
“smulkmenas,” kurios taip 
pat neužilgo bus pasiųstos 
Sovietam.

Sovietų atstovybe Londo
ne sako, jog yra galima 
tarpsavinė apsigynimo su
tartis tarp Anglijos - Fran- 
cijos ir Sovietų. Bet Sovie-

tų žmonės čia nužiūri, kad 
Anglijos ir Francijos valdo
vai dar gal mėgins pasilikt 
sau “skyles” pasiūlymuose, 
kuriuos jie daro dėlei apsi
gynimo sutarties su Sovie
tais, kad pro tas ‘“skyles” 
galėtų pasprukt ir “tam 
tikrose sąlygose” nekariaut 
išvien su Sovietais.

Londoniškiai Sovietų at
stovai persergėja Angliją ir 
Franci ją, kad jos nebandy
tų taip apeiti Sovietus.

Lietuvos Žinios
LIETUVIŲ-LATVIŲ
VIENYBĖ

aštriaus smerkiame tokią, 
kaip Toller. Jis neturėjo 
teisės save išsibraukti iš gy
vųjų tarpo.

Neturėjo... bet išsibrau- 
kė... Ir šis pamokslas tai
komas ne jam, ne kitiems, 
kurie jo keliais jau nuva
žiavo, bet gyviesiems, prieš 
kuriuos dideli darbai tebe-* 
stovi nenudirbti ...

Portsmouth, N. H.—Nus
kendusio submarino “Squa
lus” mašinisto pagelbinin- 
kas Prien sako, jog kas 
nors tyčia iš anksto suga

dino to submarino vienas 
joro dureles, kad jos neuž
sidarė, leidžiantis subma- 
rinui po vandeniu, ir tuo 
būdu žuvo 26 jūrininkai.

i Briggs Auto. Viršų 
Bosai Priversti De
rėtis su CIO Unija

Sen. LaFollette Reika
lauja Uždraust Fabri
kam Ginklus ir Šnipus

Kaunas. — Birželio 9-11 
d. Kaune įvyks lietuvių- 
latvių “Vienybės” kongre
sas. Tuo pat metu Lietuvių 
Muzikų Draugija kviečia 
Pabaltijo muzikų konferen
ciją, kurioje mūsų Baltijos 
kaimynai bus supažindinti 
su nuveiktais muzikos dar
bais Lietuvoje.

Lietuvių Muzikų Draugi
ja šią vasarą yra numačiu
si surengti dainų šventes 
Šiauliuose, Alytuje ir Ro
kiškyje.

PAMINKLAS DARIUI IR 
GIRĖNUI

26 JŪRININKAI NUSKENDUSIAME
AMERIKOS SUBMARINE TIKRAI 

ŽUVO; SUBMAR1NAS IŠKELIAMAS
Portsmouth, N. H., geg. 

26. — Narai Jungtinių Val
stijų karo laivyno tikrai pa
tyrė, jog nuskendusiame 
submarine “Squalus” prigė
rė 26 jūrininkai. Pats sub- 
marinas, lėšuojantis 4 mi- 
lionus dolerių, bus viršun 
iškeltas su žuvusiais jame 
jūrininkais. Iškėlimas kaš
tuos apie pusę miliono do
lerių. Jis bus keliamas, pri
kabinus prie to submarino

pontonus, milžiniškus oro 
sudynus. Submarinas sveria 
1,450 tonu.

Ši nelaimė įvyko dėl to, 
jog kas tai paliko atdarą 
vieną submarino ventiliaci- 
jos-oro atvarą jo viršuj. 
Mechanikas Floyd B. Manes 
“viršžmogiška” jėga pri
puolęs uždarė saugumo du
ris, ir tik todėl tapo išgel
bėti kiti 33 jūrininkai.

Poną Chamberlainą gali
ma prilyginti dar ir prie se
no, pikto, užsispyrusio mu
lo. Žiūrėkite, kaip sunkiai 
jis pasiduoda, kaip užsispy
rusiai jis spardosi.

Bet jo kojos jau linksta. 
Colis po colio tas piktas 
“mulas” traukiasi prieš So
vietus, prieš Anglijos liau
dį, prieš opiniją visos do
rosios žmonijos, kuri reika
lauja suvaldyti fašistinius 
agresorius.

PUIKI AMERIKOS JŪRI
NINKŲ DISCIPLINA 
NELAIMĖJE

To ramaus saugumo nie
kur nėra. Kur pasijudinsi 
ar pasiklausysi, visur išgir
si nelaimes, katastrofas.

Jau beveik visai mes ap
sipratome su automobilių 
nelaimėmis. Jau ir orlaivių 
tragedijos nebenaujiena. Jų 
perdaug turime.

Bet nelaimė po vandeniu 
dar didelė naujiena. Nu
skendimas jūrų dugnan A- 
merikos povandeninės val
ties “Squalus” šaltais šiur
puliais supurtė visą kraštą. 
Dvidešimt šešios gyvybės 
pasiliko palaidotos 240 pėdų 
gilumo vandens kape.

Mūsų simpatija ir užuo
jauta likusiems žuvusių jū
rininkų tėvams, broliams ir 
seserims.

Portsmounth, N. H.—Jū
rininkai, išgelbėti iš nu
skendusio submarino “Squa
lus,” sako, kad jie ir vėl bet 
kur leistųsi po vandeniu, 
jeigu jų komandierius būtų 
tas pats leitenantas O. F. 
Naquin. — Taip jie myli šį 
oficierių ir pasitiki juom. 
Naquin apvilko savo švarku 
viena šąlantį jūrininką, o 
pats liko vienmarškinis šal
ti, iki buvo išgelbėtas su 
paskutiniais jūrininkais/

Roma Bijo Anglijos Apsigy
nimo Sutarties su SSRS
Roma. — Italijos fašistų 

spauda pašiepia Angliją, 
kad jinai ketina daryt ben
dro apsigynimo sutartį su 
Sovietais. Fašistai mėgina 
juoktis, kad “Londonas pa
siduoda Maskvai.”

(Bet tikrumoj Italijos 
juodmarškiniai labai bijo 
bendro apsi gynimo su
tarties tarp Anglijos-Fran- 
cijos, iš vienos pusės, ir So
vietų, iš antros.)

“Squalus” pasikels į vir
šų, jį mokslas ištrauks. Tas 
didžiulis karstas bus atida
rytas. Dvidešimt šeši lavo
nai iš vandens bus perkelti 
į sausžemį. šios baisios tra
gedijos paskutinis lapas ne
užilgo bus parašytas. Jūros 
pasiliks jūromis, gyvenimas 
bėgs savo keliu, ši katastro
fa bus pamiršta.

KALĖJIMAS
BERGDOLLIUI

New York.— Tuoj aus ta
po įkalintas G. C. Bergdoll, 
amerikietis pasaulinio karo 
“sliakeris,” kaip tik jis su
grįžo iš Vokietijos. Jis jau 
buvo nuteistas 5 metus ka
lėti už vengimą karinės 
tarnybos Amerikoj; bet bu
vo pasprukęs į Vokietiją.

Berlin.— Hitlerio valdžia 
perspėja žydus, kad jie tuo- 
jaus turi išsikraustyt iš vo
kiečiam ir kitiem “arijam” 
priklausomų narnų.

Chungking, geg. 26.—Ja
ponai orlaivių bombomis 
■čia išžudė 400 chinų civilių 
žmonių ir sunaikino vieną 
amerikonų misijos įstaigą.

Detroit, Mich. — Briggs 
kompanija, dirbanti auto
mobiliam viršus, sutiko de
rėtis su CIO Jungtine Au
tomobilių Darbininkų Uni
ja, bet sutiko labai nenoriai, 
tiktai pagal reikalavimą 
Amerikos valdžios atsiųsto 
tarpininko J. F. Dewey‘o. 
Tuo tarpu tebestreikuoja 
15,000 CIO darbininkų prieš 
Briggs kompaniją, kad jinai 
atsisakė panaujint sutartį 
su šia unija. Dėl auto, viršų 
stokos per šį streiką, Chrys- 
lerio ir Fordo fabrikai lai
kinai paleido 55,000 savo 
darbininkų.

TROCKISTO H. MARTI
NO KOMEDIJA

Išmestas iš CIO Auto. 
Darbininkų, Unijos, Homer 
Martinas, trockistas, buvęs 
jos pirmininkas, pareikala
vo, kad Briggs auto, viršų 
kompanija tartųsi su jo at
skalūniška unijėle, ir fab
rikantai linko į Martino 
pusę. Bet Amerikos val
džios atsiųstas tarpininkas 
Dewey pamatė, kad tik vi
sai mažiukė saujelė darbi
ninkų teseka Martiną; tai 
Dewey ir patvarkė, jog 
Briggs kompanija turi tar
tis su CIO Jungtine Auto
mobilių Darbininkų Unija. 
CIO unijos vadai pareiškė: 
tegul Martinas mėgina at- 
šaukt Briggs darbininkų 
streiką; tuomet pasirodytų, 
kad beveik niekas jo ne
klauso.

Prisipažino Trys žmogžu
džiai, kad Jie Nuodijo 
Žmones dėl Apdraudy

Philadelphia, Pa. — Tei
sme jau prisipažino kaltais 
trys nariai žmogžudžių 
gaujos, kurie nuodijo ir ki
taip žudė žmones, idant pa- 
siglemžt jų apdraudas. Pri- 
sipažinusieji yra Morris 
Bolber, Samuel Sortino ir 
R. Polselli.

Washington. — Senato
riai LaFollette ir E. D. 
Thomas įnešė sumanymą 
Jungtinių Valstijų kongre
sui išleist įstatymą, kuris 
uždraustų fabrikantam var- 
tot šnipus ir streiklaužius 
prieš darbininkus. Kiti šio 
sumanymo punktai reika
lauja uždraust fabrikantam 
užlaikyt ginkluotus sargus 
(gengsterius) ir laikyt bei 
naudot sandėlius ašarinių 
dujų bombų, kulkasvaidžių 
ar kitų ginklų.

Senatorius LaFollette sa
vo kalboje nurodė, jog dar 
ir dabar Amerikoj yra fab
rikų, kurie “tvirtoviškai 
apginkluoti kulkasvaidžiais 
ir naujoviškais cheminiais 
(dujų) pabūklais. Kai ku
rios korporacijos dar ir da
bar muštruoja savo priva
čias armijas” ir ruošia jas 
mūšiams prieš streikierius.

Italijos Lakūnai Vis Pasilie
ka Ispany Salose

Roma.— Pranešama, kad 
šią savaitę sugrįšią 19,400 
Italijos kareivių iš Ispani
jos; pasak fašistų, tai bū
sią jau “visi.”

Tačiaus, suprantama, kad 
dar pasilieka daugiai Ita
lijos karinių lakūnų ir or
laivių ispaniškose Balearic 
salose, kurios begaliniai 
svarbios iš karinio atžvil
gio-

Mussolinis Mažina Savo 
Nuostolius Ispanijoj

Roma. — Mussolinio val
džia skelbia, kad Ispanijos 
kare buvę užmušta tiktai 
“3,132” italų kareiviai, o su
žeista virš 10,000.

(Bet pirmiau paskelbta 
valdiška žinia sakė, kad per 
7,000 italų žuvo tame ka
re.)

ORAS

Būsią lietaus.

Kaunas. — Jau pasirašy
ta sutartis su rangovais 
pastatyti transatlantiniams 
vyrams Dariui ir Girėnui 
paminklą Vytauto Kalno 
ąžuolyne.! Paminklas būsiąs 
baigtas 1940 metu birželio 
1 d.

MUZIKA IR LENKŲ PO
LITIKAI PALANGOJ

Kaunas. — Kompozito
rius Stasys Šimkus visam 
vasaros sezonui apsigyveno 
Palangoje, kur rašo lietu
višką operą.

Šiemet Palangoje žada 
vasaroti atvykti eilė žymes
nių svečių iš Lenkijos, jų 
tarpe Varšavos burmistras 
Staržynskis, Lenkijos pa
siuntinybės Kaune nariai ir 
namaža lenkų politikų.

LIETUVA JOJIMO
LENKTYNĖSE

Kaunas. — Lietuva daly
vaus tarptautinėse jojimo 
lenktynėse Varšavoje gegu
žės 27 d.

ORO NELAIMĖ 
ŠIAULIUOSE

Kaunas. — Šiauliuose at
liekant šaudymo pratimus, 
netikėtai oro sriovė išsklei
dė parašiutą ir ištraukė la
kūną — šaulį psk. Tamo
šaitį Praną. Parašiutas už
sikabino už stabilizatoriaus 
ir lėktuvas visą laiką vilko 
paskui save lakūną. Kadan
gi tai trukdė skristi, lakū
nas buvo priverstas nutūp
ti. Dideliu greičiu tupiant, 
velkamasis lakūnas atsi
trenkė į žemę ir buvo vie
toje užmuštas.

NAZIAI VEIDMAINIAU
JA APIE SOVIETUS

Berlin, geg. 26. — Vokie
tijos nazių vadai per radio 
šneka, kad jie norį “gra
žiausiai sugyvent” su So
vietais. Tomis šnekomis 
naziai stengiasi atkalbėti 
Sovietus nuo bendro apsi
gynimo sutarties su Angli- 
ja-Franciją.

Sovietų Vyriausybe Skiria apie 8 Bilionus 
Dolerių Šalies Gynimo Reikalams; bet tai 

Tik Kelinta Dalis Sovietu Iždo įplaukų
Maskva. — Sovietų fi

nansų komisaras A. Zverev 
pasiūlė, kad Vyriausias So
vietas (seimas) paskirtų ša
lies gynimo reikalams šie
met 40,855,000,000 rublių 
(7 bilionus ir 818 miliohų 
dolerių); tai per 50 procen
tų daugiau negu 1938 me
tais. Ir Vyriausio Sovieto 
delegatai karštai sveikino 
tą pasiūlymą.

Komisaras Zverev pa
reiškė, kad Raudonoji Ar
mija “yra prisiruošus kirst 
po tris smūgius už kiekvie
ną priešo smūgį, kaip kad 
jinai parodė (japonams) 
prie Hasan ežero.”

1939 metams nustatyta 
155 bilionai ir 600 milionų 
rublių įplaukų iždui Sovietų 
valstybės (apie 30 bilionų 
dolerių); bet mažiau kaip 
5 procentai tų pinigų susi
darys iš taksų, uždedamų 
žmonėms. Milžiniška dau
guma įplaukų Sovietijos iž
dui bus gauta iš kitokių 
taksų, iš’ tų, kurias moka 
įvairios pramonės pagal 
daugį savo apyvartos.

“Sovietų rubliaus pasto
vumas,” sakė komisaras 
Zverev, “yra įrodymas eko
nominės Sovietų galybės, 
kurie savo Trečios Penk- 
metės Planu yra pasiryžę 
ne tik pasivyt, bet pralenkt 
pažangiausias kapitalistines 
šalis ekonominėje srityje.”

Zverev nurodė, kad už
puolikų šalys (Vokietija, 
Italija, Japonija) išeikvoja 
savo įplaukas daugiausia 
karaimams tikslams, ir per 
paskutinius dvyliką mene.-

Lenkija Uždraudė Rodyti 
Hitlerio ir Mussolinio

Paveikslus Judžiuose
Varšava. — Kur tik ju-i 

džių teatruose paskutiniu 
laiku jouvo rodoma paveiks
lai Hitlerio ar Mussolinio, 
visur žmonės baubė ir nie
kinančiai rėkė prieš juos. 
Todėl Lenkijos vyriausybė 
ir uždraudė rodyt tų dikta
torių paveikslus.

šių Vokietijos valstybė dar 
įsiskolino 10 bilionų markių 
daugiau, Italija 12 bilionų 
lirų daugiau ir Japonija 6,- 
500,000,000 jenų daugiau.

“Anglija, Francija ir 
Jungtinės Valstijos, atsi
žvelgiant į tarptautinę pa
dėti, taipgi yra priverstos 
didint karines savo išlaidas. 
Ir Sovietų Sąjunga dabar 
yra vienintelė valstybė, ku
rios biudžetas (įplaukų-iš- 
laidų sąmatas) yra tvirtas 
ir pastovus,” sakė komisa
ras Zverev.

Nežiūrint dabar reikalau
jamos padidintos sumos pi
nigų šalies gynimo reika
lams, vis tiek karinės Sovie
tų išlaidos sudarytų abelnai 
tik ketvirtadalį visų šalies 
iždo įplaukų.

Per Antrąją Penkmetukę 
Sovietai išleido žmonių švie
timui 65,900,000,000 rublių, 
visuomenės sveikatai 28,- 
900,000,000 rb. ir pensijoihs 
nesveikų ir nusenusių žmo
nių 16,100,000,000 rublių.

Sovietų finansų komisa
riato numatomos įplaukos 
valstybės iždui šiemet (155,- 
600,000,000 rublių) bus 28,- 
036,000,000 rublių didesnės 
už 1938 metų įplaukas.

Bulgarai, Rumunai Džiaugias 
Angly Sutarčia su SSRS
Sofija, Bulgarija. — Bul- • 

gari jos laikraščiai ir politi
kai džiaugiasi, kad Anglija ' 
daro bendro apsigynimo su
tartį su Sovietais. Bulgarai 
vadina tą sutartį “didžiau
siu įvykiu po pasaulinio ka
ro.” Jie mato šioje sutarty
je apsaugą Bulgarijai nuo 
pavojaus iš Hitlerio pusės.

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų politikai išreiškia 
džiaugsmą, kad būsianti 
padaryta Sovietų tarpusa
vio apsigynimo sutartis su 
Anglija. Ta sutartis numa
to, kad Anglija, Francija ir 
Sovietai išvien gins Rumu
niją ir Lenkiją, jeigu Vo- ’ 4 
kieti j a užpuls "vieną ar an
trą.
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Lietuvos kariuomenės vadas brig. gen. St. Raštikis vaišėse pas Lenkijos prezidentą Mosčioki: 
iš kairės į dešinę — prezidentas Moscickis, gen. Raštikis, maršalas Smigly-Rydzas, minis
tras Šaulys, lenką senato pirmininkas Miedzinskis, karo ministras gen. Kasprzyckis ir užsie
nių reikalų ministras Beckys. '

Kur Link Eis Naujoji Lietuvos 
Vyriausybė

“žygis” žuvo, Kai Klaipeda Buvo Hitlerio Paimta; Kariuomenes Vadas Gen. Rašti
kis Ima Vairą i Savo Rankas; Generolai Simpatizuoja Liaudininkams; Tautininkų 

Kaip ir Nėra; Pavojus Lietuvai iš Kitur; Voldemarininkai—Vokiečių Agentai

(Nuo mūsų Specialio Korespondento)

IrVėl SLA Pastogėje Skundai 
ir Insinuacijos

Pastarasis “Tėvynes” numeris (21-ma- 
sis) duoda daug maž paveikslą to, kas 
dabar dedasi SLA pastogės palėpėse. 
Klausimas, kaip žinia, eina apie SLA 
centro perkėlimą iš New Yorko į Pitts
burgh ą.

Aną dieną mes jau buvome rašę, kad 
^Pennsylvanijos draudimo departmento 
komisionierius p. Taggart neleidžia SLA 
centro kelti į Pittsburghą. Jis leidžia ir 
pataria kelti į Luzernės apskritį, saky
sim, į Wilkes-Barre.

Kaip žinia, originaliai SLA buvo įkor- 
poruota ne kaipo plati fraternalė orga
nizacija, pav., kaip Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas, ale kaipo lokalinė susi- 
šelpimo draugija. Kadangi SLA buvo 
suorganizuota Luzernės apskrityj, iš ten 
išimtas čarteris, tai dabar, kol čarteris 
nėra pakeistas, sako komisionierius, SLA 
centras turi pasilikti ten. O jeigu SLA 
pild. taryba nori kelti centrą į Pitts
burgh ą, tai ji privalo kreiptis į teismą 
Luzernės apskrityj, prašydama paveliji
mo. Paskui ji privalo leisti narių refe
rendumui nubalsuoti—referendumui tik 
Pa. valstijoj gyvenantiems nariams.

Vadinasi, dabar tas dalykas jau yra 
aiškus. Gaila, kad dabartiniai SLA vir
šininkai ir kiti tos organizacijos nariai 
nematė to tuomet, kai jiems buvo pirštu 
parodyta.

Atsimenam Scrantono seimą. Jame 
SLA veikėjas J. Miliauskas iškėlė tą, bū- 

' tent, klausimą, kad SLA čarteris yra tik 
lokalinės draugijos čarteris ir kad jis 
reikia keisti. Užuot kreipus dėmesio į 
tąjį delegato Miliausko pasiūlymą, prez. 
Bagočius jį subarė ir nutraukė tuo rei
kalu diskusijas. Dabar, matyt, ir adv. 
Bagočius matys, kokią stambią klaidą 
jis tuomet padarė. Nes jei šiandien ta
sai čarteris būtų buvęs pakeistas, tai be 
jokio didelio lermo SLA centras būtų 
galima iškelti iš New Yorko į tokią 
Pennsylvanijos valstijos vietą, kur SLA 
nariai pageidauja.

Bet ne apie tai mes čia norime kalbėti. 
Svarbu priminti tai, kad santikyj su tuo 
visu bizniu kažinkas, matyt, slapta or
ganizuojasi ir siunčia Pa. draudimo de
partmento komisionieriui skundus prieš 
tuos pild. tarybos narius, kurie stoja už 
iškėlimą SLA centro į Pittsburghą.

Štai “Tėvynė” pažymi, kad kai adv. 
Bagočius ir Jurgelionis nuvyko pas Pa. 
valstijos draudimo komisionierių, tai pa
starasis “turėjo kokių tai in tariančių ne- 
jieškotų informacijų, kuriąs pasiuntė 
jam nežinomi mums žmonės, apie mūsų 
prezidento F. J. Bagočiaus lojališkumą, 
kaipo Amerikos piliečio, gal būt prime
tančių jam kokį tai kraštutinį radikališ
kumą ar ką dar.” Kas tie skundikai? 
Kam panižo liežuvį Bagočių apšaukti 
“komunistu” ar “anarchistu”? Sunku 
pasakyti. Vienas aišku, jog tai paeina 
iš tų pačių SLA narių—gal iš tautininkų 
abazo. Tenka pridurti vienas: skundikai 
anksčiau ar vėliau iškils aikštėn ir tuo
met jiems, žinoma, bus labai negražu.

Paskui “Vienybėje” tilpo tūlas raši
nys, nukreiptas daugiausiai prieš Bago- 
Čių. Jis ten išvadintas tokiu ir kitokiu. 
Jis buvo parašytas neva pąsikalbęjimo-

interview su Bagočium formoje ir po 
juo pasirašė “Pittsburgho Žemaitis.” Ra
šinys, sakoma, buvo gamintas provokaci
niais tikslais, kadangi tuč tuojau skun
dikai iškirpo jį ir pasiuntė komisionie
riui. Šis prisiuntė šį straipsnį Susivieni
jimui ir reikalavo jį išversti, nes, girdi, 
jis paimtas “iš jūsų oficialaus organo 
‘Vienybė,’ bal. 27 d., 1939.”

Vadinasi, skundikai pasakė komisio
nieriui, būk “Vienybė,” o ne “Tėvynė” 
yra SLA organas ir tasai organas štai 
ką rašąs!

SLA sekretorius Vinikas straipsnį iš
vertė ir pasiuntė komisionieriui. Tuomet 
komisionierius Taggart smarkiai užsi
puolė ant adv. Bagočiaus, kam jis tokius 
dalykus sakęs “Vienybės” bendradarbiui.

Matot, kiek košės privirė skundikai 
savo nešvariais darbais!

Kad išeiti iš to užburto rato ir ap
ginti save, adv. Bagočius parašė laišką 
komisionieriui Taggart užginčydamas 
viską, kas paminėtam “Vienybės” raši- 
nyj buvo įdėta. Jis kategoriškai užgin
čija, būk su kuo nors yra kalbėjęs apie 
tuos dalykus, kuriuos “Pittsburgho Že
maitis” parašė. O kad save dar švariau 
apsivalyti, komisionieriaus akyse, adv. 
Bagočius prašo p. Taggarto, kad jis pa
darytų vieną iš sekančių:

1. Kad jis pareikalautų iš p. Vitaičio 
“Pittsburgho Žemaičio” tikro vardo, pa
vardės ir antrašo.

2. Kad tasai “Pittsburgho Žemaitis” 
ir pats Vitaitis atvyktų pas komisionie
rių, o adv. Bagočius užmokėsiąs abiejų 
jų kelionės ir sugaišties išlaidas. Kai 
jiedu pas komisionierių atvyksią, tuomet 
Bagočius juos prie sienos prispirsiąs.

Ar komisionierius Taggart adv. Ba
gočiaus siūlymą priims, liekasi palaukti 
ir pamatyti. Pagaliau, jei jis ir priims, 
tai klausimas, ar p. Vitaitis ten vyks?

“Tėvynė” visą tąjį dalyką baigia: “Iš 
paduotos korespondencijos apie tą 
straipsnį kiekvienas gali pasidaryti savo 
išvadas. Reikalas čia jau nebe apie Cen
tro kėlimą. Pirma negu Centras bus ke
liamas Susivienijimas turi apsivalyti nuo 
savo senų dulkių. Šiame apsivalymo rei
kale visi padorūs Susivienijimo nariai 
gali turėti darbo.”

Mums irgi atrodo, kad visas reikalas 
baisiai negardžiai kvepia. Skundai, in
sinuacijos, klastos!...

Ar tais keliais eidami tie žmonės ma
no ką nors naudingo, ką nors gero or
ganizacijai padaryt?!

P. S. Parašius šį straipsnį, mums teko 
girdėti, būk p. Vitaitis yra bile kada 
pasiruošęs vykti pas Pennsylvanijos 
draudimo departmento komisionierių ir 
įrodyti jam dokumentaliai, kad viskas, 
kas tame “Vienybės” straipsnyj buvo pa
rašyta yra tiesa. Taigi palauksime ir pa
matysime.

Gen. Raštikis Apie Savo Vizitą 
Varšuvoje

Pranešimai sako, kad gen. Raštikis, 
Lietuvos kariuomenės vadas ir faktinas 
dabartinės Lietuvos padėties bosas, savo 
vizitu Varšavoj pilniausiai pasitenkinęs. 
Pav. Lietuvos žinių agentūra ELTA 
praneša:

“Lietuvos kariuomenės . vadas brig, 
gen. St. Raštikis, viešėdamas Varšuvoje, 
priėmė lietuvių ir lenkų spaudos atsto
vus, kuriems, be kito ko, pareiškė, kad 
pasikalbėjimai, kuriuos jis turėjo su 
Lenkijos respublikos prezidentu, Lenki
jos maršalu, ministeriu pirmininku, už
sienių reikalų ministeriu ir kitais lenkų 
vyriausybės ir kariuomenės atstovais, 
įtikino jį dar kartą dėl Lenkijos simpa
tijų nuoširdumo Lietuvos atžvilgiu. At
gimusi Lietuva dėl savo dabartinių sąly
gų turi tenkintis neutralumo politika, 
kurią ji nuo kelių metų pasiryžusi veda 
kartu su kitomis Pabaltijo valstybėmis. 
Tačiau, prisilaikydama neutralumo, Lie
tuva yra pasiryžusi ginti iki paskutinio
sios savo nepriklausomybę ir atstumti, 
prireikus, su ginklu rankoje kiekvieną 
pasikėsinimą prieš ją. ‘Su pasitenkinimu 
konstatuoju, kad čia radau visišką mū
sų politikos supratimą. Mūsų tarpvals-' 
tybinių santykių \ normalizacija pasistū
mėjo šiais metais Įžymiai į priekį. Neabe
joju, kad tie santykiai taxu.-abie.ui„yak-X-

Tikro nuotaikos vaizdo lai
kraščiuose nerasime: cenzūra 
nėra linkusi parodyti, kas Lie
tuvoje darėsi tomis skausmo 
ir gėdos dienomis. Bet pats 
faktas, kad gyventojai puolė 
atiminėti savo santaupas iš 
bankų,—rodo, kad panika bu
vo nepaprasta. Bankai sustab
dė mokėjimus, panika dėl to 
dar labiaus padidėjo, žmonės 
laukė Hitlerio atėjimo, supir
kinėjo maistą atsargai. Kaune 
pritrūko cukraus. Turintieji 
santaupų pas save, stengėsi 
pirkti kokius auksinius daik
tus ir brangenybes, kad litai 
neliktų beverčiai popieriai, 
kaip savo laiku caro rubliai. 
Dar ir dabar supirkinėjami si
dabriniai dešimtličiai su Vy
tauto galva: už 10 litų mone
tą kaimuose duoda 12 litų, ti
kėdami, kad nors sidabras tu
rės vertę, kai litas išnyks. 
(Lig šiol sidabrinis caro rublis 
Lietuvoje parduodamas už 
tris litus).

Kokią neapykantą buvo su
kėlę prieš save vokiečiai per 
okupaciją Lietuvoje, jums, 
broliai amerikiečiai, gerai ži
noma. Todėl jūs lengvai su
prasit, kad vokiečių Lietuvos 
darbo masės negalėjo laukti, 
o tik bijojo, kad tautos vadai 
nesusitartų su Hitleriu ir ne
parduotų visus urmu, kaip 
Hacha pardavė čechoslovaki- 
ja. . .

Penktadienį, kovo 24 d., 
gen. Raštikis — kariuomenės 
vadas — išleido atsišaukimą į 
kariuomenę. (Tas atsišauki
mas pasirodė pradžioje tik 
“Karyje” ir opozicijos laikraš
čiuose, o tautininkų “L. Aide” 
buvo įdėtas paskutiniame pus
lapyje, popietinėj laidoj.) 
Generolas Raštikis pareiškė

“Mes neabejojame dėl sa
vo nepriklausomybės ir nebi-. 
jome viešai ir atvirai pasaky
ti, kad jei pavojus liestų da
bartines mūsų žemes, o tuo 
pačiu ir mūsų tėvynės nepri

tybių įgaus kaskart draugingesnę formą 
ir kad netrukus prieisime santykius, pa
grįstus visišku abipusišku pasitikėjimu. 
O pasitikėjimo atmosfera mums leis iš
spręsti daug dalykų, kurių išsprendimas 
kitose sąlygose būtų neįmanomas’.”

Kiti pranešimai skelbia, būk Lenkijos 
kariuomenės vadas, p. Rydz-Smigly, re- 
yizituos Kauną3 dar šiemet. Taid vis

kas rodo, kad tarpe Lietuvos ir Lenki
jos santykiai gerėja. Šiandien, kai abiem 
kraštam grūmoja bendras priešas,—Hit
leris,—jiems kitokios išeities ir nebėra, 
kaip tik išvien laikytis ir saugoti savo 
nepriklausomybes. Tik to neužtenka; tu
ri būti jieškoma ir daugiau talkininkų, 
dviem taikos neprieteliam pažaboti Eu
ropoj—Hitleriui > Mussoliniui.

klausomybės, tai mes jų be 
kovos jokiu būdu neatiduosi- 
me.

Mūsų didelis pageidavimas 
būtų, kad visi mūsų be išim
ties tautiečiai nenusimintų ir 
nenustotų vilties, drąsos ir pa
sitikėjimo savimi.

Ryžtingai turėsime pergy
venti šį labai rimtą mūsų tė
vynei momentą, turėsime pri
sitaikinti prie naujų gyvenimo 
sąlygų ir toliau dirbti ir bu
dėti. šie svarbūs įvykiai pri
vers daug ką ir mūsų tautiečių 
rimčiau pagalvoti apie ben
druosius visos tautos ir valsty
bės reikalus, apie realų ir ra- 
dikališkesnį visų mūsų jėgų 
subūrimą bendram visos tėvy
nės labui, kad bendromis jė
gomis greičiau padarytum sa
vo tėvynę kultūringą, atspa
rią ir saugią.”

Netrukus pasirodė ir Sava
norių Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų atsišaukimas “Į Lietu
sius”. Pacituosiu ir tą atsišau
kimą, nes jis taip pat, kaip ir 
pirmasis, yra labai charakte
ringas kariuomenės ir savano
rių nuotaikoms: “...savano
riai kūrėjai, savo krauju ir sa
vo draugų gyvybėmis prieš 
dvidešimtį metų iškovoję Lie
tuvai nepriklausomybę, kai 
lietuvių tauta kėlėsi iš griuvė
sių ir dabar šaukiasi į vyriau
sybę, visus lietuvius — jauni
mą ir senimą, vyrus ir moteris, 
kviesdami griežtai priešintis 
bet kuriems pasikėsintojams į 
mūsų žemes!

Lietuvos žmonės! Į mus žiū
ri mūsų brangios tėvynės atei
tis! Susiburkime draugėn! Už
mirškime visokius nėsutarimus 
bei nuomonių skirtumus ir 
vieni kitus paremdami ir pa
pildydami, tučtuojau imkime 
organizuoti lietuviškąjį patri
otinį frontą, kurip visa tautos 
galia pasipriešintų Lietuvos ne 
draugų pasikėsinimams į mū
sų laisvę!

Gėdos nepakęsime! Pra

keiktų mus mūsų palikuonys, 
jei mes neparodytume, kad 
daugiau, nei savo gyvybę, 
branginome mūsų tėvynės 
laisvę. Visomis jėgomis turime 
gintis. Daugiau — nė pėdos 
lietuviškos žemės.be kovos!”

Tiek kariūomenės, tiek dar
bininkų, tiek kitų gyventojų 
sluogsniuose buvo pasiryžimas 
gintis, jei vokiečiai mėgintų 
žengti toliau į Lietuvą. Ge
riau žūti mūšyje, negu gyven
ti vergijoje! Netrukus pra
vesta mobilizacija buvo Lietu
voje sutikta dvejopai: kadan
gi provincijoje mobilizavo net 
arklius ir sunkvežimius, tai 
žmonės prisiminė praėjusį ka
rą, tikrai jau manė, kad ateis 
vokietis ir su baime jo laukė. 
Bet kartu nenorėjo pasiduoti 
taip, kaip čechoslovakai: “Ka
riausim, kol turėsim jėgų, o jei 
nebegalėsim atsispirti, pasi- 
trauksim pas latvius arba len
kus.” Labai smarkiai buvo ti
kimasi SSRS pagelbos. Kai 
kurie net su nusivylimu šau
kė: Kur gi SSRS? Kodėl ji ne
padeda, neapgina nuo vokie
čių ?! SSRS tomis dienomis, 
taip pat kaip ir dabar, traukė 
į save visų savo kraštą mylin
čių žmonių žvilgsnius.

Vyriausybės tupčiojimas 
vietoje, tautininkų dezorgani
zacija, panika, nesugebėjimas 
laiku ir tvarkoje evakuoti tur
tą iš Klaipėdos, milžiniški in
dėliai į Klaipėdą, (milionus 
kainavę įrengimai mesti ir pa
likti Hitleriui.) Tokios gėdos 
ir susiteršimo masių akyse dar 
tautininkams nebuvo. Vyriau
sybė visiškai sukompromituo
ta.

“Žygis ir Aktyvistai

Jau po Vilniaus atsižadėji
mo Lietuvoje prasidėjo aktin- 
gesnis opozicinis veikimas, jau 
tada lankėsi pas prezidentą 
visų opozicijos buvusių minis
trų delegacija ir reikalavo ko
alicinės valdžios. Vėliau, liau

dininkai, krikščionys demokra
tai ir net voldemarininkai kar
tu susidėję, ėmė leisti Klaipė
doje “žygį.” Liaudininkų tei
gimu, voldemarininkai patys 
įsipiršo |i “žygį”, kurį sumanė 
leist tik liaudininkai su krikš
čionimis demokratais bendros 
kovos prieš tautininkus dvasioj. 
Šiaip ar taip, bet “žygis” tuo
jau patapo voldemarininkų 
“aktyvistų” organu, ėmė dėti 
“fiurerio” Sliesoraičio įsaky
mus, paskelbė, kad sveikintis 
reiks hitleriškai pakelta ran
ka ir t.t. Užsienio politikos 
srityje “žygis” visai aiškiai 
pasisakė už glaudesnius ry
šius su Vokietija, o vidaus po
litikos srityje nepasisakė už 
amnestiją, o statė bendrus rei
kalavimus, kurių esmingiau- 
sieji ypač sudomino valdinin
kus: administracinio teismo į- 
vedimas, kad valdininkus ga
lėtų atleisti ne pagal viršinin
kų užgaidas, o tik per teismą; 
administracinio instituto stei
gimas naujiems valdininkams 
ruošti ir pan. Tas labai išpo
puliarino “žygį” valdininkų 
ir studentų eilėse. Daugiau 
buvo puolama Smetonos vy
riausybė, iškeliami visokie jos 
viešpatavimo trūkumai ir nu
sikaltimai. Reikalaujama są
žinės ir politinės laisvės, civili
nės metrikacijos, naujos val
džios ir t.t.

Daug kas nesugebėjo įžiū
rėti tame laikraštyje vokiškos 
dvasios, o kai kurie net neno- * 
rėjo suprasti, kad aktyvistų 
judėjimą remia vokiečiai su 
aiškiu tikslu. Bet štai įvyksta 
Klaipėdos prijungimas prie 
Vokietijos. Jau antrą dieną 
po vokiečių ultimatumo Lietu
vai randame laikraščiuose, 
kad “Beveik visi taip vadina
mieji ‘aktyvistai’ yra perėję iš 
Klaipėdos krašto į Didž. Lie
tuvą. Neturima žinių tik apie 
Sliesoraitį ir Pajaujį. Teigia
ma, kad ir jų jau Klaipėdoje 
nėra, bet spėjama, kad jie sle
piasi ...”

Kariuomenės Vadas Generolas 
Raštikis

Kovo 27 d. generolas Rašti
kis vėl pasakė kalbą apie ko
vą prieš pesimizmą, prieš tuos, 
kurie mėgina atkalbinėti nuo 
pasipriešinimo, ragino stiprin
ti ginklavimąsi, ir remti gin
klų fondą. Raštikis stoja poli
tikos arenoje visu ūgiu. Su 
tautininkais jis vedė smarkius 
ginčus ir derybas. Įiaštikio 
vadovaujama generolų grupė 
pareikalavo praplėsti kabinė
tą, įtraukti įvairias politines 
partijas, o tautininkai spyrėsi,, 
kol jiems generolai neprigra
sino. Tada ministrų pirminin
ku liko paskirtas gen. Čer
nius. Apie tą vyriausybės pa
sikeitimą ir pranešė per radi-l 
ją Raštikis. Jis pats neįėjo į 
netrukus sudarj^tą kabinetą, 
jis liko nuošalyje. Jo rolė yra 
daug svarbesnė. Užsienio / 
spauda pakrikštijo jį Lietuvos 
“maršalu Rydz-Smigly. ”

i
Kas Tai Per Kabinetas?

Kas jį sudaro? Keturi gene
rolai yra pamatinis kabineto 
branduolys. Tai šį tą sako 
apie jo ryšį su kariuomene, 
bet nevaizduoja politinės jo 
tendencijos. Politiškai, parti
jomis ministrai susiskirsto 
taip: liaudininkai—2 (Krikš
čiūnas ir Tamošaitis), krikš
čionys demokratai—2 (Bistras 
ir Bizauskas), voldemarinin
kai — 2 (Germanas ir, kaip 
kalbama,—Musteikis). O kiek $ 
tautininkų ? Tautininkų taip, 
kaip ir nėra.. . Partinė pri
klausomybė taip pat nenupie- 
šia viso vaizdo: juk galima 
simpatizuoti kuriai nors par
tijai ir nepriklausant jai. Tai
gi, ir išeina, kad bemaž visi 
generolai simpatizuoja liau
dininkams. Vadinasi, liaudi
ninkų įtaka kabinete didelė, 
didesnė, negu kitų srovių, o 
vis dėlto žymaus pasikeitimo 
krašte nejaučiama. Kas gi da
rosi ?

gi ■■ Tadas Blinda.
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NAZIŲ LYDERIS SAIKDINA SAVO PASEKĖJUSMeno Kūriniai Lietuvos 
Pavilione

Mažosios tautos savo pramone, kasyklo
mis, susisiekimo priemonėmis su didžiosio
mis lygintis negali. Negali lygintis ir savo 
karo technika, kareiviu skaičiumi ir kitais 
panašiais dalykais. Tačiau savo dvasine 
kultūra jos gali pralenkti net didžiąsias. 
Tad ir mūsų Lietuva savo menu, muzika, te
atru, publikos išauklėjimu galėtų rungty- 
niuoti su kitomis didelėmis valstybėmis. Pa
vyzdžiui, Skandinavijos šalys: Norvegija, 
Danija, Švedija arba, sakysim, Olandija 
maža ką didesnės gyventojų skaičiumi už 
Lietuvą, tačiau jos savo kultūra stovi nė 
kiek nežeminu kaip Anglija, Prancūzija ar 
Amerika. Tad lankant lietuvių pavilijoną 
pasaulinėj parodoj, kyla tokia mintis: ar ne 
geriau būtų buvę Lietuvai savo pavilijone 
daugiau išstatyti dvasinės kultūros dalykų, 
piešinių, skulptūrų, operos, dramos vaizdų. 
Lenkai taip- ir pasielgė. Jie atgabeno apie 
40 geriausių savo tapybos ir skulptūros dar
bų, kurie parodos publikos labai gausiai 
lankomi. Nemaža meno dalykų atgabeno 
ir islandai. Na, bet ko reikėjo daugiau ir ko 
mažiau, dabar jau vėlu spręsti; dabar ten
ka atydžiai vertinti tai, kas parodoj išstaty
ta.

Pirmojoj Lietuvos pavilijono salėj, kur 
stovi Vytautas, kardą j žemes įbedęs, yra 
septyni dideli paveikslai, vaizduoją žymes
niuosius Lietuvos praeities įvykius. Visi pa
veikslai yra originalūs, piešti specialiai šiai 
parodai. Lietuvoj greičiausiai juos tik pa
rodos komitetas yra matęs, šiaip jau niekur 
jie nebuvo rodomi. Lietuvos laikraščiuose 
buvo minimos ir tos sumos pinigų, kurias 
teko užmokėti menininkams už darbą. Tad 
mums amerikiečiams, lankantiems parodą, 
reikia labai atydžiai į tuos paveikslus įsi
žiūrėti.

Dėl paveikslų tematikos daugelio nuomo
nės gali skirtis. Vieniems gali atrodyti, kad 
išpūsta Lietuvos praeities didybė yra labai 
puikus, parodai tinkąs dalykas, gi kitiems, 
tame skaičiuje ir šitas eilutes rašančiam, 
žiūrint į tuos didelius kūrinius galvon len
da tokia mintis: paveiksluose menininkai 
sako pavilijono lankytojams: “žiūrėkite, 
kokie mūsų protėvių protėviai buvo išdidūs 
ir galingi!” O tai yra labai nekuklu, ne 
visai teisinga ir ne visai išmintinga. Mūsų 
tauta savo praeityj turi didelių ir gražių 
žygių, daug malonesnių negu Mindaugo ka
rūnaciją arba Algirdo įjojimą į Maskvą. 
Napoleonas buvo beveik visą Europą užka
riavęs, tačiau francūzai savo garbingai pra
eičiai pavaizduoti jo žygių nesiskolina. Tad 
būtų daug mieliau ir suprantamiau visiems 
buvę, jei Kalpokas, Ušinskis arba kitas ku
ris' tų paveikslų piešėjas būtų nupiešęs kokį 
kompozicinį vaizdą iš mūsų knygnešių laikų, 
iš spaudos draudimo gadynės. Galėjo būt 
pavaizduota ir baudžiava. Tada parodos 
lankytojas gautų įspūdį, kad Lietuva buvo 
pavergta, prislėgta, ji dar tik ką prisikėlusi, 
jauna. Parodos eksponatai tada vaizduotų 
ją augančią, tobulėjajičią ir žadančią. Da

Nazių stovykla Amerikoj, kur Amerikos jaunimą naziai bando sunazinti. Paveik
slas imtas iš “Nazių Šnipo Išpažintis” (Confessions of a Nazi Spy) filmos, paga

mintos Warn erių Brolių studijose.

® DAINAI DIENA
RENGIA LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS III APSKRITYS

Sekmadienį, Gegužės 28, May, 1939
P. VAIČIONIO MEADOW GROVE PARKE, CRANFORD, N. J

Programos pildyme dalyvauja keturi chorai: Bangos Choras, iš Elizabeth, N. J.; Sietyno Choras, iš 
Newark, N. J.; Pirmyn Choras, iš Great Neck, N. Y.; ir Aido Choras, iš Brooklyn, New ^ork

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
BUS ĮVAIRIŲ ŽAISLŲ —PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI

• v J

iKELRODIS: Iš Elizabetho: West Jersey ir Broad gatvių imkite Union Bus 49 ir važiuokite j vakarus iki Garwood stoties. 
Išlipę eikite North Ave., sukite po dešinei iki Cedar St. ir paskui eikite Cedar St. iki Brookside Hospital, sukite po kairei ir Division 
Ave. iki Meadow Grove.

Iš Brooklyno: BMT ar 8th Ave. Subway važiuokite iki Fulton gatves. Eikite Fulton gatve į West gatvę ir imkite Central 
Railroad of New Jersey trūkį į Garwood arba Cranford, N. J. Iš čia sekite Elizabetho kelrodį.

Automobiliais iš visur važiuokit į Elizabeth. Važiuokite North Broad St. iki Westfield Ave. Westfield Ave. važiuokite iki 
North Ave., Garwood. North Ave. važiuokite iki Cedar St. Čia sukite po dešinei, ,kaip aukščiau nurodyta.

bar gi išeina atvirkščiai. Pavilijonan atsi
lankiusį svečią pasitinka nepaprasta didy
be: Mindaugas karūnuojasi, jam lenkiasi 
vyskupai ir galiūnai (Kalpoko piešinys), 
Algirdas kerta kardu į Maskvos vartus 
(Ušinskio piešinys), Vytautas, nugalėjęs vo
kiečius Žalgirio mūšyj, įsako paleisti kry- 
žuočių belaisvius (Galdiko piešinys). Tas 
viskas primena blusą, svajojusią apie tai, 
ar tik nebus jos protėvis dramblys buvęs. 
Iš visų parodoj dalyvaujančių valstybių, is- 
toiThiuose skyriuose Lietuva yra galingiau
sia. Jos valdovai mušė rusus, mušė prūsus, 
bet. . . kai lankytojas nueina į kitą pavi
lijono salę, kai sužino apie dabartinę Lie
tuvą, tų paveikslų temos gali sukelti jam 
tik nusišypsojimą. Kiek tenka girdėti, meni
ninkai ne patys pasirinko tas temas, jas už
sakė nupiešti pavilijono rengėjai, kurie grei
čiausiai neatvažiuos patys parodos pasižiū
rėti ir manys, kad jų sumanymai parodoj la
bai tiko. Vietoj išpūstos ir perdėtos pra
eities didybės, būtų buvę daug išmintingiau 
pavaizduoti netolimą karčią praeitį, kuri 
pateisintų mūsų dabartį.

Išstatyti mūsų pavilijone paveikslai yra 
didelės kompozicijos, ten daug žmonių, 
daug daiktų, margų rūbų. Ten tik vieno 
dalyko stinga—gyvybės. Apie savo tautie
čius tapytojus mes esame pakankamai ge
ros nuomonės. Mes manome, kad jie pa
kankamai pasiruošę ir talentingi meninin
kai, tačiau parodoj išstatyti paveikslai ne 
be trūkumų. Ir Kalpoko ir Ušinskio pa
veiksluose numirusi tyla, žmonių veidai ■ at
rodo, kaip lietuviškų rūpintojėlių. ' Jie ra
mūs; truputį paniurę, net Vytautas paleis
damas belaisvius neturi didybės bruožų, 
nors Galdiko piešinys yra žymiai dinamiš
kesnis. Smetonos Vilniaus akademijos įkū
rimas taip pat primena sustingusius pozuo
tojus. Galimas daiktas, kad tokias miglo
tas ir sudėtingas scenas buvo labai sunkų 
piešti, bet nei vienas parodos lankytojas į 
tai neatsižvelgs. O reikia priminti, kad 
amerikietiška publika meno klausimuose nė
ra beraštė, tikrąją meno vertę ji tuoj išL 
1 u kštena.

Be šitų specialiai parodai pieštų paveikslų 
daugiau Lietuvos meno kūrinių nėra. Dėl ko 
Lietuvos menininkai parodoj nedalyvauja, 
mums amerikiečiams sunku atspėti. Pri
siųstos kelios čiurlionies kūrinių reproduk
cijos ir vienas moters portretas be autoriaus 
parašo, iškabintas salėj, virš kaimietiškų 
skrynių, šalia kryžių. Ten yra liaudies me
no skyrius, bet tas paveikslas, matyt, iš 
kitur atsiradęs. P. Rimšos Lietuvos moky
kla, taip pat iš medžio drožta reprodukci
ja. Iš skulptūros dalykų yra tik Mikėno 
lietuvaitė, stovinti virš įeinamųjų durų. Mi
kėno kūrinys labai puikus ir nusisekęs, jis 
įsigyja visų simpatijas, jis liūdija, kad Lie
tuvoj tikrai yra gerų menininkų. Gaila, kad 
po Mikėno skulptūra dar vis nėra parašo.

Taigi lietuvių tapyba ir skulptūra paro
doje, galima sakyt, kaip ir neatstovaujama, 
jei neskaityk tų paveikslų, kurie buvo nu
piešti specialiai parodai dekoruoti. Menas 
— mūsų tautos dvasinės kultūros vaisius, tad 
su juo reikėjo daugiau ir rodytis. Kadangi

Prabėgomis

Dalis Amerikos jaunimo yra pagauta Amerikos nazių; štai jie yra prisaikdi
nami būti ištikimi Hitleriui. Scena iš “Nazių Šnipo Išpažintis” (Confessions of 
a Nazi Spy) filmos, gamintos Warneriu Brolių studijose. Pamatykit ją.

KOKIOS LMS CENTRO Iš- 
LAIDOS? Trumpai pasakius, 
štai kokios. Renda už vietą raš
tinei ir knygų sandėliui į mėne
sį $5, kas metams sudaro $60. 
Centro sekretoriui mokama į . 
savaitę $2, kas metams sudaro 
$104. Be to, raštinės užlaiky
mui susidaro dar desėtkas kitas 
dolerių smulkių išlaidų — rašo
moji popiera, vokai, krasaženk- 
liai ir t. p.

Taigi, centro raštinės išlaiky
mas į metus reikalauja ne ma
žiau, kaip $200. Tuo tarpu me
tinės pajamos duoklių formoje 
iš vienetų ir pavienių narių kol 
kas nesiekia daugiau, kaip $180.

Paukščiai Skrenda
Jų kelias sidabro žvyrum grįstas.
Skrenda paukščiai. Krykštauna gervės

smagios, 
žmonės žiūri į brangų kelią ir imti nedrįsta, 
tik akys žiba, kaip vagio.

Imčiau ir susemčiau tą sidabro žvyrą 
ir išdalyčiau vargšams varganuotiems. 
Klyktų paukščiai ii- šauktų be kelio

paklydę...
Per visą naktį klajotų.

Įr lauktų dienos paukščiai išsigandę, 
ir aušrą su džiaugsmu išvystų;
lankose jau ganytųsi kaimenės ir band'os, 
ir vaikai papieviais krykštų.

Albinas Žukauskas.

NE TAIP YRA
Mass, valstijoj choruose paskleista mintis, 

kad LMS “has nothing to offer”, tai yra, ne
turi ką duoti. Tokis “paštas,” supraūtama, 
kenkia patiems chorams, Lietuvių Meno Są
jungai ir pačiam mūsų veikimui. Tie veikė
jai turėtų susipažinti su LMS konstitucija, su 
LMS išleista vienetams medžiaga ir pačiu 
LMS finansiniu stoviu. Centras negali duot 
daugiau, negu jis turi.

Be to, ar chorai bei jų veikėjai kreipėsi į 
centrą su pageidavimais ar reikalavimais 
jiems reikalingos medžiagos, kokios centras 
“has nothing to offer”? Vieton skleisti ža
lingas mintis, jie turėtų pranešt’ centrui, kas 
pageidautina, Norwoode, So. Bostone ar kur 
kitur.

- - -----------------------------J.- --------------------------------------------------------------------------------- —_ —ZT.TTTTr: 
sumetimai, dėl kurių Lietuvos menininkai 
parodoje nedalyvauja, mums nėra žinomi, 
tad kam nors priekaištų daryti visiškai ne
norime. Mes — parodos lankytojai—pasi
stenkime bent atydžiai išstudijuoti tuos lie
tuviškojo meno dalykus, kurie išstatyti.

O. B.

Lietuvos Rašytojas Apie 
Dabartj Lietuvoj

Šiomis dienomis vienas žymus Lietuvos ra
šytojas prisiuntė laišką tūlam brooklynie- 
čiui, kuriame, be kitko, mini ir apie pakitė
jusią Lietuvoj padėtį. Laiško autorius sako: 
“dabar ir pažangieji inteligentai sujudę dėl 
Kultūros Fondo ir kitų kultūrinių dalykų— 
eina iš stagnacijos taško... Posėdžiauja, 
renkasi, tariasi... Gerai, geriau negu iki 
šiol, geriau vėliau negu niekad. . .”

Toliau :
“Į Kauną iš Klaipėdos atvyko rašytojas 

Antanas Venclova, buvęs Trečio Fronto re
daktorius, kuris dabar imasi organizuoti to
liau leisti ‘Prošvaistę’; gegužės mėn. išeis. 
Kai tik atspausdins, aš T-ai tuoj pasiųsiu. 
Venclova geras organizatorius, reikia tikė
tis, kad pažangiųjų literatų sąjūdis .bus gy
vesnis negu iki šiol. . .

“Tautininkai nukorę nosis, ypač jiems ‘ne
patinka,’ kad dabar visi pasidarė patriotais 
ir kalba už nepriklausomybę, krašto likimą, 
o pirma tik jie vieni turėjo monopolį tomis 
temomis kalbėti... Sako, kad greit juos 
vis dėlto likviduos, nes nei kairieji, nei ka
talikai savo partijų nutarė neatgaivinti, tad 
kam fašistiškos... Tik katalikai turi pava
sarininkus, o kairieji—nieko, išskyrus lais
vamanius, kurie tačiau bene bus patekę į 
tamsių gaivalų rankas, nes senelis šliupas 
nesugeba orientuotis ir yra pasidavęs įta
kai. . .”

Akivaizdoje aukščiau išdės
tytų faktų, manau bus aišku, 
kad visi vienetai turėtų susirū
pinti sekamais dalykais:

1) Užsimokėti duokles už 
1939 metus.

2) Bandyti naudotis kiek ga
lint daugiau LMS išleista arba 
turima medžiaga — scenos vei
kalais, dainomis, muzika ir tt. 
Pasirinkimui reikalaukit kata- 
logusj kuriuos galite gaut cen
tre, prisiunčiant 5c persiuntimo, 
lėšų.

3) Rengiant parengimus bei 
pramogas, skirkite bent mažą V. 
dalį pinigų LMS palaikymui. 
Priešingai — organizacijos ra-, 
tas negalės suktis.. .

Vasara su savo karščiais jau 
čia pat. Tuo metu koncertai 
ir vaidinimai pertraukiama— 
paliekama vėsesniam sezonui. 
Tačiau, kad ir vasaros metu, 
mano supratimu, reguliarus or
ganizacinis darbas neturėtų ap
sistoti. Chorų reguliarūs susi
rinkimai ir praktės turėtų būt, 
kad kiek ir suretinus. Visiš
kas chorų ar dramos grupių pa
leidimas vasarinėms vakacijoms 
negali išeit ant naudos orga
nizacijai. Ilga reguliarės vei
klos pertrauka narius padaro 
mažiau aktyviais, mažiau suin
teresuotais besilavinimu ir vei
kimu. O tas stabdo organiza
cijos ėjimą pirmyn.

Laiško autorius, beje, mano, kad “tauti
ninkai prie valdžios daugiau nesugrįš ir ne
viešpataus, kaip kad lig šiol, nes galutinai 
morališkai bankrutavo. Kariuomenė juos 
pastatė, kariuomenė ir nuvijo. Klaipėdos ne
tekus, teisybė, labai daug sunkumų, bet vis 
kaip nors kasimės.”

Prieš uždarant šį sezoną, . 
mūsų vienetai turėtų įsakyt sa
vo komitetams, kad jie vasaros 
metu, rūpintųsi ateinančio sezo
no repertuaru,—gautų iš cen
tro tinkamų savo chorui dainų, 
scenos veikalų ir kitokios me
džiagos. Tokie komitetai turėtų 
įsigyt (kurie dar neturi) LMS 
išleistus dainų ir veikalų kata-

(Tąsa ant 4-to pusi.)



Open Day and Night

RHEA

ir pavieniu.

■MB

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

kad nesivėluotumė- 
tų labai vertingų ti-

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

“Laisvės” Piknikas įvyks 2 d. 
Liepos, Klaščiaus Clinton Par

ke, Maspeth, N. Y.

Ketvirtas puslapis LAISVI

Iš Prisirengimo “Laisvės” Piknikui

Youngstown, Ohio

ar chorai bei jų veikė-

Hartford, Conn

Bostono ir Apielinkės Žinios

tu-

Mass, 
skleista 
nothing 
turi ką

negali duot daugiau, 
turi.

šiuo 
jis 

negu

Paskutinė Vakarienė
Šio Sezono

Pi- 
di-

Abraham Lincoln Bri- 
leitenantas. Piknike 

bus rodoma judžiai po 
dangum ir visokie žais-

Traukiu paveikslus familijij, ves
tuvių, kitokiu grupių
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

Prabėgomis
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

logus ir iš jų pasirinkti reika
lingą medžiagą. O jos centre 
yra nemažai ir laukia “pravėdi- 
nimo.”

valstijoj choruose pa- 
mintis, kad LMS “has 
to offer,” tai yra, ne
duoti. Tokis “paštas,”

suprantama, kenkia patiems 
chorams, Lietuvių Meno Sąjun
gai ir pačiam mūsų veikimui. 
Tie veikėjai turėtų susipažinti 
su LMS konstitucija, su LMS 

' išleista vienetams medžiaga ir 
pačiu LMS finansiniu stoviu. 
Centras 
negu jis

Be to,
jai kreipėsi į centrą su pageida
vimais ar reikalavimais jiems 
reikalingos medžiagos, kokios 
centras “has nothing to of
fer”? Vieton skleisti žalingas 
mintis, jie turėtų pranešt cen
trui, kas pageidautina, Nor- 
woode, So. Bostone ar kur ki
tur.

Pereitą šeštadienį Sietyno 
• Choras (Newark, N. J.) minė

jo 25-kių metų savo gyvavimo 
sukaktį. Sietynas gražus savo 
ikaičium, gražiai sugyvena ir 
savo išsilavinimu prilygsta pro
fesionaliam chorui. Jau 10 
metų, kaip jam vadovauja 
muz. mok. Bronė šalinaitė.

Šia proga linkiu Sietynui il
gų, ilgų metų!

Konferencija įvyko 21 
gegužės, Hudsone. Ją sušau
kė VH-to Apskričio komite
tas. Ne visos kolonijos daly
vavo, ypač nesimatė delega
tų iš šių kolonijų: Bridgewa
ter, Lawrence ir Haverhill. 
Taipgi ir hudsoniečiai šiemet 
nekaip pasirodė, ne visi ALD- 
LD kuopos nariai dalyvavo.

Išklausius apskričio komite
to pasiūlymus reikale pikniko, 
j)o ilgų diskusijų, visi priimti 
su kai kuriais pagerinimais. 
Numatoma, kad šiemet pikni
ke bus naujų dalykų. Todėl 
visos kolonijos turi rengtis 
prie pikniko geriau negu kada 
pirmiau. Šiemet piknikas tu
ri būt pasekmingesnis mora
liškai ir finansiškai, kadangi 
jis bus jubilėjinis 20 metų 
kaip “Laisvė” dienraščiu lan
ko lietuvių darbininkų namus.

Prie pabaigos buvo renkama 
pikniko gaspadoriai. Ir vėl 
hudsoniečiams prisieis rūpintis 
bizniškais pikniko reikalais. 
Komitetas išrinkta iš šių drau
gų : ' F. Grybas, St. Jankaus-

d. I kas, Ig. Morkūnas, A. Baro
nas, ir Jaskevičius.

Piknilčo komitetas laikė pir
mą susirinkimą ir jau pradė
jo priruošimo darbą. Gaspa
doriai labai susirūpinę 
jubilėjiniu pikniku, kad 
būtų pasekmingesnis,
pirmiau buvusieji. Todėl jie 
ir atsišaukia į visas kolonijas, 
prašant paramos padėti šį pik
niką įvykdinti pasekmingai.

Be jūsų, draugai ir draugės, 
pagelbos, piknikas nebus pa
sekmingas. Todėl kiekviena 
kolonija privalo suorganizuoti 
kuo daugiausia darbininkų 
dėl tos dienos ir kuo anks
čiausia būti parke. Tai yra, 
iš kiekvienos kolonijos turi 
anksti rytą pribūti po du au
tomobiliu pilnu darbininkų. 
Tas duotų progą prisirengti ir 
publiką priimti.

Visoms kolonijoms: Kurios 
turėsite kokių reikalų su pik
niku, galite rašyti pikniko ko
miteto sekretoriui:

J. Jaskevičius,
17 School St. 
Hudson, Mass.

šeštadienis, Geg. 27, 1939

žmoniu 
Am. Piliečių 
Svečias įdo- 

apie Lietuvos 
kryžių kelius,

Geg. 23 d. binokly n iečiai 
rėjo progą išgirst neseniai 
Lietuvos atvykusį žurnalistą 
Juozą Jurginį. Susirinkimą jam 
suruošė LMS CK bendrai su 
LMS 3-ju apskričiu, 
buvo pilna Liet. 
Kliubo svetainė, 
miai papasakojo 
kultūrą ir tuos
kuriais jai tenka eiti.

I
Vakaro paįvairinimui buvo 

duota neilga, bet graži progra
ma, kurioje ėmė dalyvumą Ai
do Choras, ensemblis Aidbal- 
siai ir pianu gražiai paskambi
no (solo) L. Milčiūtė ir Aid. 
Žilinskaite.

Būtų gerai, jeigu ir kiti mū
sų vienetai pasinaudotų gerb. 
J. Jurginio atsilankymo proga.

P. Balsys.

Meksikos Lakūno Rekordinis 
Skridimas į New Yorką
New York. — Meksikos 

lakūnas Francisco Sarabia 
per 10 valandų ir 50 minu
čių atskrido iš Mexico City 
į Floyd Bennett orlaivių 
aikštę, New Yorke. Šiuom 
skridimu jis viršijo trimis 
valandomis ir 29 minutėmis 
rekordą garsios amerikie
tės lakūnės Amelijos Ear
hart, kuri 1935 m. atlėkė iš 
Meksikos į New Yorką.

pirmą sy- 
Kubiliūno 
Šios jau- 
žiedo mo-

Jankevičiūtė, 
Petruškevičiūtė,

Mas—-rr:,-- - —■
Iš priežasties pereitų, metų 

viesulos, daug medžių iš po 
ži<emos neatgijo Naujojoj An
glijoj. .

—o—
Penkiolika nuošimčių dau

giau šį metą’aplankė teatrus, 
palyginant su pereitais me
tais. Jaunutis.

giams “Laisvės” naudai lie
pos 4 d., Maynard, Mass.

Aš patarčiau visiems 
viarhs, kad pirktumėte 
tikietukus. Viena, kas 
biaušia, paremsite savo 
raštį, o antra, tai bus

23 
kursija 
PARK,

TRAUKINIU EKSKURSIJA
d. liepos (July) yra rengiama traukiniu eks- 
prie Hopatcong ežero, NOLAN’S POINT

ekskursiją rengia LDS 3-čias, ALDLI) 2-ras 
3-čias Apskričiai. Visas pelnas nuo šios eks-

Komunistų Partijos ' Maho
ning pavieto metinis piknikas 
įvyks birželio 4 d. Tai bus 
tikrai nepaprastas piknikas, 
nes jame kalbės John Gates, 
buvęs 
gados 
taipgi 
atviru
lai atliekami.

Piknikas įvyks Whippor- 
will Inn darže, pabaigoje Ma
honing Ave. Bus linijos. Kvie
čiame lietuvius skaitlingai da
lyvauti. Sally Winters.

lietu- 
šiuos 
svar- 
dien- 

proga
išbandyti savo laimę, kadan
gi prie tų pačių įžangos ti- 
kietų .yra paskirta dovanų 
$200. Bus net 26 “praisai,” 
didžiausias $50. O kurgi visi 
kiti geri laikai? Juk May- 
narde surengtais piknikais vi
suomet neatsigėrėja publika. 
Tai tas pats bus ir šį kartą, 
žiūrėkite, 
te įsigyti 
kietu. c

Serga
Man teko sužinoti, kad drg. 

V. Vilkas randasi ligonbutyj 
po gydytojų priežiūra. ' Jis 
yra senas “Laisvės” skaityto
jas ir geras rėmėjas darbinin
kiškų organizacijų. Linkiu 

jam greito ir laimingo pasvei
kimo. Nemunas.

ir LMS 
kursijos yra skiriamas pasveikinimui dienraščio “Lais
vės” 20 metų Jubilėjaus.

Visų didžiojo New Yorko apylinkes draugijų ir 
organizacijų prašome tą dieną nieko nerengti ir šir
dingai kviečiame gerbiamąją šios apylinkes visuomenę 
dalyvauti šioje ekskursijoje. 

m RENGIMO KOMISIJA.

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

i

Gegužės 28 d. Lietuvių 
liečiu Kliubas rengia labai 
dėlę vakarienę, kaipo pami
nėjimo dvidešimt penkių metų 
gyvavimo sukaktuvių. Kaip 
žinoma, šis kliubas tarnauda
vo ne tik So. Bostono progre- 
syvei visuomenei, bet ir visai 
Naujajai Anglijai, teikda
mas kambarius veltui įvairiom 
konferencijom.

Per dvidešimt penkių metų 
gyvavimą jis pasidarė ne tik 
populiarus, bet prigyveno ne
mažai ir draugų. Paskelbus 
šį bankietą, draugai mielai 
perka bankieto bilietus, biz
nieriai gausiai aukauja. Per 
Kazimierą Barisą (toniko 
pardavėją) gauta trys bačkos 
alaus. Namo savininkas Bu- 
dreckis aukauja bačką alaus. 
Drg. Žukauskienė aukauja 
bankietui gyvas gėles.

Jau Prasidėjo Vasariniai . 
Išvažiavimai

Gegužės 21. , d., Lietuvių 
Draugijų Sąryšis nuosaviam 
darže turėjo pasekmingą pik
niką. Sąryšiui tas buvo labai 
reikalinga. Mat, praėjusį 
rudenį ta nelaboji vietra pri
darė nemažai finansiškų išlai
dų. Kičinas likosi visai sunai
kintas, medžiai išversti, žemė
mis apneštas. Vien kičino at
statymas kainavo apie $300. 
Bet dabar kičiną padarė daug 
didesnį, bus labai parankus 
dėl biznio.

O dar ir taip buvo įvairių 
mažesnių išlaidų. Tai tą viską 
visuomenė sužinojus, susirinko 
skaitlingai, kad pagelbėjus 
padengti padarytus nuosto
lius.

šokikai likosi pilnai pasi
tenkinę gera muzika. Pikniko 
tvarka buvo gera. Už tai verti 
pagyrimo rengėjai. Atrodo, 
kad liks gražaus pelno.

Mačiau drg. A. Totorėlį 
kant pinigų 
pargrįžusių 
žeitųjų. Tai 
darbas. Kiti
ges pardavinėjo įžangos tikie- 
tus dėl pikniko, kuris yra ren-

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

ren- 
dėl 
su-

ant b lankos 
iš Ispanijos 
tas labai gražus 
draugai ir drau-

Managod by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

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

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

Sun. all day and night

7SXT BLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Pa. į New 
Yorką arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti. M Lankydamies į svečius 

iš Pennsylvanijos j New 
Yorką arba iš New

užeikite.
---

Visokį gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Pakcturienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

Blue Jay Inn 
patalpa 1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

b-

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Atdara iki 2-raI vai. ryto. Įžanga veltui.—No Cover Charge.

O
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Šiam bankietui paimta abi 
salės, viena gerti ir valgyti, o 
kita šokti. Programa susidės 
iš dainų ir kalbų. Dainuos 
naujai persiorganizavęs vyrų 
choras (pirmiau buvusi Lais
vės Choro Vyrų Grupė), da
bar vadinasi So. Bostono Vy
rų Grupė.

Rengėjaai kviečia vietos ir 
apielinkės visą progresyvę vi
suomenę skaitlingai dalyvauti, 
o ypatingai re'advilliečius: 
Banislauskus, Lieponius, Ma
tuką ir kitus. Šis bankietas 
tai bus paskutinis bankietas 
uždarymui žieminio sezono, 
todėl dar sykį — visi dalyvau
kime. '

—o—
Fore River laivų dirbtu

vėj pabudavojo laivą prekėm 
važioti, vardu “The S. S. Pa
nama,” kuris nedega. Tai pir
mas /laivas šios rūšies Ameri
koj.

West Haven Beers & Ales, Inc.
Garbingai pristato importuotus 
produktus pasauliniai garsius.

o

o'

FRANK DOMIKAITIS

417
RESTAURACIJA

Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name o

Pradės Griauti Senus Namus
A. J. Kupstys praneša, kad 

jau užbaigė senus namus įkai
nuoti ir greit pradės juos 
griauti, o jų vietoj statyti 
naujus. So. Bostone, Roxbury 
ir Charlestown bus nugriautai 
astuoni šimtai keturias dešimt 
septyni namai. Iš senų namų 
turės išsikelti 1,279 šeimynos, 
arba 4,700 ypatų.

Visus šiuos namus nugriauti 
valdžiai atsieis dvylika milio
nų dolerių. Juos pradės griau
ti taip greit, kaip tik gyven
tojai juos apleis.

Manoma, kad naujų namų 
pastatys tiek, kiek dabar šei
mynų bus iškelta iš senų na
mų.

So. Bostone griaunant senus 
namus, nemažai palies ir lie
tuvių namų savininkų.

—o—
Pirmą Sykį Dainavo 

Per Radio
Gegužės 21 d. So. Bostono 

jaunuolių kvartetas 
kį dainavo per Ig. 
radio pusvalandį, 
nuolės yra Ateities 
kinės: Helen 
E 1 e a n o r a
Ruth Sidney ir Bertha Jurke
vičiūtė. Jom akompanavo 
Helen Burbiūtė. Jos sudai
navo tris daineles: “Pavasa-1 
rį,” “Atnešė Diedas Kukulių 
Viedrą” ir “Plaukė žąselė 
per Nemunėlį.” Visos daine
lės išėjo gana sutartinai ir 
mokytojams priklauso kredi
tas ir drg. Ig. Kubiliūnui, ku
ris davė progą jaunuolėms 
dainuoti per jo vedamą radio 
pusvalandį. Kiti “radijušai” 
pereitą metą šiam kvartetui 
nedavė dainuoti per jų veda
mas radio programas — kla
sifikuodami kaip ne savo sro
vę.

Reikia pastebėti ir tas, kad 
per pastaruosius kelis metus 
mes turėjom daug vargo su 
vaikučių mokyklėlės mokyto
jais. Vieni, kad ir mokėjo 
mokyti, bet nevartojo abiejų 
kalbų,- o kiti buvo nepatyrę 
mokymo metodų. Dabar gi 
vaikučius moko čia augę jau
nuoliai, kurie pažįsta savo 
broliukų būdą ir mokymo me
todas.

HABERBUSCH & SCHIELE’S 
Sphinx Stout and Extra Ales 

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

•• Parsiduoda mažytėse bonkutėse ir 10 uncijų bonkutčse

>
o

F

o'

o

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

o

/

o

98 North 7th Street

Del Pavasario Drabužių 4r

anglį

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai
WPA pa-

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT
apsaugoj i-

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

Worcester, 
tos rūšies

1-

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

tauta 
šiais

lai-
me-

NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGZAMINACIJAI TUOJAUS

West Haven Beers & Ales, Inc
AGENT FOR:

Hensler 
R. & H.
Wehle

EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkomo Savaitiniams Išmokėjimams

Bcer
Alos 
Porter

Telephone EV. 7-5471

Gėrėja Ekonominiai Lenkijos 
Ryšiai su Francija

savo 
apie

Varšava. — Lenkija gau
na 60 milionų zlotų pasko
los iš Franci jos. Šiais pini
gais Lenkija elektrins 
pramonę. (Zlotas yra 
19 amerikinių centų.)

Mainais už savo
Lenkija gaus daugį įvairių 
mašinų iš Franci jos.

Lenkija leido, vienai 
Franci jos kompanijai įstei
gti Lenkijoj fabriką, kur 
suvežtos automobilių dalys 
bus subudavojamos į gata
vus automobilius.

Portsmouth, N. H.—Nu
skendusi ame submarine 
“Squalus” buvo taip šalta, 
kad vanduo šalo į ledą.

“Gaukite “Laisvei' Naujų 
Skaitytojų.

-----O-----
Southbostoniečiai Apžiūrėjo 

Sargybinį
Gegužės 20 ir 21 dd. buvo 

atplaukęs ir apsistojęs South 
Bostono prieplaukoj Jungtinių 
Valstijų kariškas sargybinis 
laivas. Per šias dvi dienas ji 
apžiūrėjo apie 200,000 žmo
nių.

Laivas įrengtas vėliausiais 
patogumais ir su savim veža 
du orlaivius.

---o---
The General Electric Co., 

Pittsfield, Mass., pradėjo dirb
ti iš pastiko (tinko) mote
rims čeverykų kulnis.

—o—
Trysdešimt viena 

kys konferencijas 
tais Bostone.

—o—
Pereitais metais

sodino 233,000 medelių Mas
sachusetts valstijoj. Jie buvo 
pasodinti palei šalygatvius, 
dėl padabinimo ir 
mo nuo saulės.

.—o—
The Norton Co., 

pastatė pirmutinę
mašiną, kuri nugaląs kibirkš- 
tines adatėles ir nustatys kil- 
tuvų ašį (crankshafts) auto
mobiliam.

DR. MAXWELL MILLMAN

237 GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 1*. M. 
Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

atlankykite

HENRY NARINS & SONS<
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

Siūtais ir Tppcoatais
VISI naujų madų .......... VISI naujo drabužio

Tinkamų Mierų Dėl Visų

$6.95 :
10.95 :
14.50 •Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai 

Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 •
Williamsburgh’o Didžiausia Drabužinė •

HENRY NARINS & SONS ;
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė. *

Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889 metais •
Išdirbėjai, Geriausių Drabužių
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Laisvoji Sakykla
Aš negaliu suprasti, kodėl 

mes susipratusieji taip mažai 
užjaučiam tiems mūsų didvy
riams, kurie aukavo savo gy
vybę kariaudami prieš mūsų 
visų priešus, fašistus Ispanijoj. 
Pažvelgus “Laisvėje,” mes 
matome, kad parengimuose ar 
prakalbose publika suaukoja 
3, o daugiausia 5 dol. tam 
tikslui, o klaipėdiečiam, ku
rie pabėgo nuo fašistų, po ke
letą desėtkų dol. Nejaugi šie 
yra vertesni negu tie, kurie 
aukavo savo gyvybę kariauda
mi su fašizmu ir išlikę gyvais 
neturi kur pasidėti, laikomi 
Prancūzų “demokratiškos” 
valdžios koncentracijos sto
vykloj, kaip kokie žvėrys, o 
kiti, pargrįžę sužeisti ir nusil
pę, neturėdami tinkamos prie
žiūros, negal atgauti sveika
tos? Tik pagalvokim, kokias 
kančias praleido tų mūsų did
vyrių tėveliai. Man pasitaikė 
kalbėtis su vieno didvyrio mo-

tinėle. Sako, visą tą laiką kai 
mano sūnelis .išbuvo kare, 
atvaizda mano sūnaus stovėjo 
mano mintyje gulinčio karo 
laukuose, sužeisto ir šaukian
čio pagelbos nuo mamutės.

Dar vienas vaizdas, kuisis, 
mano manymu, ir peiktinas, 
tai keletas savaičių atgal bu
vo suvažiavę viso Conn, steito 
Lietuvių Darb. Susivienijimo 
delegatai Hartforde. Iš rapor
tų paaiškėjo, kad ižde turi 
120 dol. ir buvo įnešta paau
koti Ispanijos karžygiam 5 
dol., pataisymas 10 d. Drau
gas newbritainietis sako, per- 
mažai aukaujam, ką mes da
rysim su pinigais. Tu o jaus 
prasidėjo kalbėjimai. Sako, 
reikės organizatoriam mokėti 
už sugaištį ir gesą. Balsuojant 
už įnešimą apie 20 balsų, o 
pataisymas gavo tik 3 bal.

Nu, ir suvažiavę buvo mūsų 
visi susipratusieji.

Mitinge Buvęs.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
LDS 3-čio APSKRIČIO PIKNIKAS 

—RUGP. AUGUST 6-tą
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

3-čias apskritys rengia piknikų 6 
dieną rugpjūčio, August, P. Vaičio- 
nio Meadow Grove Parke, Cranford, 
N. J. Visų organizacijų prašome virš 
minčtoj dienoj nieko nerengti, o da
lyvauti mūsų piknike. Kadangi pasi
taiko keli parengimai vienoj dienoj, 
žinoma nebūna naudos nei vienam. 
Vengkime kiek galint, kad neįvyktų 
keli parengimai vieną dieną. — Ko
misijos narys A. Skairis.

(124-126)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. Moterų Skyrius 

rengia draugišką pikniką, kuris 
įvyks sekmadienį, geg. 28 d., High 
Works Grove. Pradžia 1 vai. po pie
tų. Visi draugai ir draugės kviečiami 
dalyvauti ir linksmai laiką praleisti 
šiame piknike. — Sckr.

GREAT NECK, N. Y.
Dukterų ir Sūnų Pašalpinė Drau

gystė rengia didelį balių, sekmadie
nį, geg. 28 d., Kasmočių Svetainėje, 
91 Steamboat Rd., pradžia 7 v. v. 
Įžanga, perkant bilietą iš anksto 
35c; prie durų 40c; vaikams 25c. 
Geo. Kazakevičiaus orkestrą grieš 
šokiams. Bus laimėjimų ir daug kitų 
gražių pasilinksminimų. Todėl kvie
čiame vietinius ir iš toliau dalyvau
ti. Būsite visi patenkinti. — Kom. 1

(123-124)

PITTSBURGH, PA.
K. P. lietuvių narių suva

žiavimas įvyks nedėlioj, 28 d. 
gegužės, 2-rą valandą po pie
tų, LDS 160 kuopos name, 
1320 Medley St., N. S. Pitts
burgh, Pa.

ALDLD IV Apskričio, LDS 
apskričio ir dar 5 draugijos 
susidėję laikys pikniką Wil- 
merdinge, birželio 11 d. šių 
metų.

Lietuvių Kongreso Pitts
burgh’© Skyrius laikys pikni
ką nedėlioj, birželio 25 d., š. 
m. ant Franklyn Grove.

Visus užprašo
Komitetas.

Montello, Mass.
Bankietas Pagerbimui Napp 

Shoe Co., Kuri Užvedė Dirb
tuvę Buvusiam E. E. Taylor 

Co. Fabrike
Bankietą surengė Lietuvių 

Komitetas, kuris rūpinos gau
ti Napp Shoe Co. uždėti biz
nį Montelloj ir Industrial Pun
das, kuris sykiu dirbo su Lie
tuvių Komitetu. Bankietas at
sibuvo gegužės 13 d., antrą 
valandą po pietų, minėtoj 
dirbtuvėj, Bellevue Ave. ir 
kampas Savvtell Avė.

Įžanga buvo $1.50, publi
kos buvo apie aštuoni šimtai, 
pirmininkavo Dr. Budreskis.

ApriČ valgių ir gėrimų, bu
vo visa eilė kalbėtojų, dainų, 
klasiškų šokių ir tt. Sakoma, 
tokio bankieto Montelloj nė
ra buvę.

Dailės Vakaras' Teatras, Kon
certas ir Šokiai

Surengė Liuosybės Dailės 
Ratelis, |įvyko gegužės 19, 
Lietuvių Tautiško Namo apa
tinėj svetainėj, 7:30 vai. va
kare. Vietiniai vaidylos sulo
šė komediją “Aš Numiriau”. 
Sumokino S. Baronas, suflio- 
riavo W. Ambroze. Lošimas 
išėjo pagirtinai, publika turė
jo daug juoko.

Koncertą išpildė 1. Kubiliū
nas ir jo pianistė, iš So. Bos
tono. Publikos atsilankė tik 
šimtas su viršum. Rengėjai ir 
lošėjai padėjo daug triūso. 
Bet parengimas gali atnešti 
nuostolių.

Žolynas.

Japony Komandai Trūksta 
Vieningumo ir Tikslumo

C h u n g king, Chinija. — 
Chinų komunistų vadas 
Chou Enlai, vice-ministeris 
karinės chinų komisijos, pa
reiškė, kad japonų koman
dai trūksta vieningumo ir 
kad vieni jų komandieriai 
nežino, ko kiti siekia. Tuo 
tarpu chinai vis geriau or
ganizuotai ginasi fronte ir 
sėkmingai naikina japonus 
užfrontėje, iš užnugario.

Lenkų Muitinė Šūviais 
Persergėjo Nazį

> ■ *

Varšava. — Lenkų muiti
nės sargas Danzigo pasie
nyj mušė du šūvius oran, 
'persergėdamas vokiečių au
tomobilį iš Prūsijos, kad jis 
ne tuom keliu važiuoja. Šū
viai nebuvo taikomi į auto
mobilį.

Bet Vokietijos naziai vėl 
kelia lermą, kad lenkai 
“šaudę vokietį.”

PHILADELPHIA, PA.
Norinti važiuoti į “Laisves” pikni

ką, Baltimore, geg. 28 d., šį sek
madienį, tai tiktai $2.00 į abi pusi. 
Galima dar nusipirkti pas sekamus 
asmenis. H. Tureikienę, 143 Pierce 
St., H. Gričiūnienę, 1415 S. 2nd St., 
Šapranauskienę, 1223 N. 11th St., 
Merkis, 5123 Funston St., Scotch, 
3018 Cedar St., Mulokiūtč, 4125 
Comly St., Lastauskas, 686 Central 
Ave., Camden, N. J. ir J. Šmitienė, 
5809 N. Fairhill St., Phila. Įsigykite 
tikietus iš anksto, kad užtikrint sau 
vietą buse. Bušai išeis nuo 143 
Pierce St. ir 735 Fairmount Ave., 8 
vai, ryto, nesivėluokite. (122-124)

NEW HAVEN, CONN.
Trečiadienį, 31 d. geg. įvyks šo

kiai Indian Grove Parke, West Ha
ven. Grieš Radio orkestrą iš dešim-. 
ties muzikantų, lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Įžanga 35c. Šiemet Parkas 
naujai pertaisytas ir bus malonu 
jame praleista linksmai laiką. Kvie
čiame visus dalyvauti. — Kom.

(124-126)

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RW975 has* been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 318 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE JORDONE 
d-b-a Toronto Bar & Grill

318 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL76L5 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 85 Court St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NEW BORO TAVERN. Inc.
85 Court St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
'GB16843 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5012 
—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the pre
mises.

FRED FIXSEN 
5012—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

Darbininkų žudikas Pra
našauja Sukilimą Amerikoj

NOTICE is hereby given that License No. 
SL125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 132A of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Boardwalk at 35th St., Coney Island, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

CONNELL BOYLE 
Bell Buoy Baths 

Boardwalk at 35th St.
Coney Island Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

BARRY P. SHAUNS
(Shaliuskas) 

funeral home 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

New York, geg. 25. —Re
public Plieno korporacijos 
pirmininkas Tom Girdler 
irgi pranašauja “ginkluotą 
sukilimą” prieš Naujosios 
Dalybos valdžią.

(Tai to pono gengsteriai 
ir jam tarnaujanti policija 
nušovė 20 streikierių 1937 
metais.) i

mūsų užeiga 
Kai jūs atvyksit j New 
Yorką, matyti Pasaulinę 
Parodą, tai užeikit pas 

BAR, GRILL 
and 

RESTAURANT
518 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Gaminam valgius ir turime 
Amerikos išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedčliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

Ks- NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų, yjlūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis Brooklyno ir apielinkes, j krautuve?

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

KADA BŪSITE NEW YORKE

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

•

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

Telefonai EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes clcvcitcrio stoties

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

VARPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Namų Rakandų Krautuve

SfHWBUlWmH'o'UII'W'r'Hi'It* i"

A. WEITZNER
VERTEIVIS j

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai,

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomą jam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the .Alcoholic Bever
age Control Law at 261 Osborn St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

SAMUEL CHELODNICK 
Round Town Bar & Grill-Restaurant

261 Osborn St. Brooklyn, N. Y.

CHRONIŠKOS'

LIGOS

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

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Splnduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI 
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

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

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

Siunčiame duoną per paštą { kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*.

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

DOVANOS =r
Rožančiai ir Kryželiai nuo ........................................ $1.00
Daimantiniai žiedai ” ........................................ 6.50

VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

R O B E R J1 L I P T O N
Įsteigta Nuo 1892 metų

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
tarpo Graliam ir Manhattan Avės.,

Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2173
Kita krautuvė Randasi PLAINFIELD, N. J. po antrašu. 

206 WEST FRONT STREET
ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

............................... ' ' 1

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro 
da, susieiti savo gimmes .r senus pažįstamus, užeikite į 

Lietuvą Centrą

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorius TELEFONAS 
EVergreen 4-9672
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šeštas puslapis LAISVĖ Šeštadienis, Geg. 27, 1939

New Yorko^MfeZinloi
LMS 3-čio Apskričio 
Paskutinis Pakvietimas

Paskutinis pakvietimas į 
Dainų Dieną, kuri įvyks sek
madienio popietį, gegužės 
(May) 28-tą, P. Vaičionio 
Meadow Grove parke, Cran
ford, N. J.

Chorai dainuos liaudiškas 
ir darbininkiškas dainas, šo
kiams grieš gera orkestrą lie
tuviškus, rusiškus ir ameriko
niškus muzikos kavalkus.

Bus alaus, minkštų gėrimų 
ir užkandžių, kaip tai: deš- 
riukių, kumpio, skilandžio, 
sūrio, kiaušinių, pieno.

Gerbiama visuomene! Jūsų 
atsilankymas suteiks Lietuvių 
Meno Sąjungos Apskričio val
dybai galimybių varyti pir
myn meno auklėjimą. Kaip 
jau žinote, Apskritys apima 
New Jersey ir 
valstijos dalį, 
įvairias dailės
derina veiklą. Ti kietas į 
ką tik 25c. ♦

Važiuoja Busais

Aido Choras vyksta į 
nų Dieną busais. Išeis 
“Laisvės” 12 vai. dieną,
madienį. Kelionė busu į abi 
puses $1.25. Norinti turėti bu- 
se vietą, užsitikrinkit “Lais
vės“ raštinėj šiandien.

LMS 3-čio Apskr.
Valdyba. -

lew York o 
Organizuoja 
upes ir su

pai-

Dai- 
n u o 
sek-

Steponas Tuba Mirė

St., Brooklyn, 
25-tos vakarą, 
ligoninėj, nuo 

jis apturėjo 
savo na-

Steponas Tuba, 53 m. amž., 
49 Ten Eyck 
mirė gegužės 
Kings County 
žaizdų, kurias
krisdamas laiptais 
muose, apie ką jau buvo mi
nėta ketvirtadienio “Laisvė
je.” Pašarvotas graboriaus 
Bieliausko koplyčioj, 660 
Grand St. Laidos geg. 29-tą 
d., Kalvarijos kapinėse.

Paliko nuliūdime žmoną 
Esther ir sūnų Steponą.

Brooklyniečiai Kitur
Šiomis dienomis daug broo- 

klyniečių traukia į apylinkes 
įvairiais reikalais. A. Bimba, 
Flora Fineli, Lillian Kava
liauskaitė ir P. Grabauskas 
važiuoja į Baltimorėj įvyk
siantį “Laisvės” pikniką. Jie, 
beje, mano pasiekti ir Wash- 
ingtoną. R. Mizara vyksta 
kalbėt wilkesbarriečių ir apy
linkės lietuvių piknike Inker- 
man, Pa. D. M. šolomskas su 
žmona Katrina ir dukterim 
Anna žada patraukti (i Law
rence, Mass., ir apylinkę. Su 
jais sykiu vyksta ir Aldona 
Bernotaitė. Rep.

Suruošta Muzikos Vakaras
Gegužės 26-tos vakarą, SLA 

salėj, 197 Grand St., suruoš
ta Am. Liet. Muz. Meno D- 
jos muzikos vakaras, daly
vaujant plės Violetos Tam- 
kiūtės vadovaujamam ensam- 
bliui Lietuvos Daina, Liutkiū- 
tei, žudžiūtei, duetams, kvar
tetams. Šis esąs jau paskutinis 
tos org. koncertas šį sezoną.

R.

V. MATUSEVIČIAUS RADIO 
VALANDOS PIKNIKAS

Amerikos Nazių Šulas Kuhn įkaitintas 
12-ka Punktų, Kaipo Sukčius ir Vagis

Fritz Kuhn, naziu German 
American Bundo vadas, pe
reito ketvirtadienio popietį, 
areštuotas Krumsvillėj, Pa., 
kaipo “paprastas vagis.“ New 
York o Grand Jury 
prieš jį 12 kaltinimų, 
kurių yra kaltinimas 
tėję ir suktybėje.

tarpe 
vagys-

Nazių
Pinigus

Fašisto areštas atėjo pasė
koj tyrinėjimų komisionie- 
riaus Herlands pradėto tyri
mo Kuhno veiklos, ką jis pa
darė majoro LaGuardijos pa
tvarkymu. Gegužės 17-tą ma
joras patvarkė visą surinktą 
medžiagą apie nazių vadą 
įteikt prokurorui Dewey, tuo 
pat sykiu ragindamas proku
rorą tuojau imtis veiklos prieš 
Kuhną.

Taika Negalima Prie 
Fašizmo

Antradienio vakara, Hotel 
Plaza, kalbėdamas jam su
ruoštame pokilyje, Vladimir 
Hurban, buvęs čechoslovaki- 
jos pasiuntinys Amerikai, pa
reiškė, jog pastovi taika ne
galima, kol nebus atsteigta 
demokratija Vokietijoj ir Ita
lijoj.

Kaip žinia, Hurban atsisakė 
nazių įsakymą pildyt — pa
sitraukt iš ambasados.

Jo pagarbai pokilį suruošė 
Tarpt. Darb. Apsigynimo Po
litiniams Pabėgėliams Gelbėt 
Komitetas.

Ispanijos pabėgėliams pa- 
remt N. Y. įvyks bazaras 
tarp 13-18 birželio. Būsią vis
ko — nuo agurko iki piano.

Skrybėlinių konvencija, Ho
tel Edison, vienbalsiai pasisa

ukė už Wagner aktą ir prieš 
visokias siūlomas pataisas.

Karosienė Išvyko Atgal
Ketvirtadienio popiety dar 

kartą mus aplankė K. B. Ka
rosienė. Ji labai patenkinta 
Audėjų Unijos atsiekimais or
ganizavime neorganizuotų ir 
spėkų apvienijimu, taipgi kon
vencijos nuotaika.

Mūs moterys labai norėjo 
d. Karosienei surengt prakal
bas, nes ji čionai masių myli
ma, bet organizaciniai reika
lai jai neleido pasilikt ilgiau. 
Su 1-ma birželio Kalifornijoj 
baigiasi daugelio šapų sutar
tys ir ji, kaipo unijos organi
zatorė, privalo ten būti, dėl
to ir išvyko atgal ketvirtadie
nio vakarą.

Draugė Karosienė prižadė
jo dėt 
ar bent 
atvykti 
metais,
lietuvius, atnaujint 
su plačiu lietuvių 
kurį ji tik per spaudą seka 
kurio labai pasiilgus.

pastangas visa šeima 
su dukrele Eugenija 
kada nors sekamais 
vien apsilankyt pas 

pažintis 
judėjimu, 

ir

Žymūs Žmonės Mitinge 
Prieš Fašizmą

Artie Waldorf, maisto . iš- 
vežiotojų unijos biznio agen
tas, sulaikytas kaltinimais ra-i sic įvykusiam susirinkime, ge- 
ketierystėj. Nariai organizuo
jasi iššluot iš valdybos rake
te nužiūrimas grupes.

Brooklyno Academy of Mu

Sąmatų Taryba viešam pa
sėdyje svarstys Battery-Broo- 
klyno Tilto planus birželio 8.

Policijos leitenantas 
liam A. G. Smyth, 49 m., nu- 

' sišovė, sakoma, dėl ligos.

Wil-

gūžės 24-tos vakarą, kalbėjo 
tarybininkas Quill ir Miesto 
Tarybos pirmininkas Morris 
senatorius Mead, miesto iždi
ninkas McGoldrick, kunigą1' 
Jones, Kernan, Adams, Dr 
Shea, Mrs. Stemberger. Me 
Goldrick pasakė, kad “Bun
das ir Knights of White Ca- 
melias turės išnykt, kaipo sve
timi mūsų žemei.” . <

Gengsteriai Nušovė 
Unijos Viršininką

Pirmas ir antras kaltinimų 
punktai sako, kad Kuhn su
vogęs $8,907.35 pačių nazių 
Bundo įplaukų nuo masinio 
mitingo, įvykusio Madison 
Sq. Gardene pereito vasario 
20-tą. Trečiu ir 4-tu punktais 
kaltina suvogus $4,424.22 iš 
fondo, kuris buvo sukeltas 
gint nazius, nuteistus River
head, L. L, Bundo kempės by
loje. Jei jis būtų nuteistas, 
bausmė už visus 12-ką punk
tų galėtų siekti 50 metų kalė
jimo.

Ot, koki žmonės 
gvoltu, kad Ameriką 
gelbėt nuo “raudonojo 
jaus,“ kad majoras ir 
kurie tik pajudina 
prieš fašistinį brudą,
tę raudonaisiais! O ta šluota, 
pasirodo, yra labai reikalinga.

m., 
138 
pa-

rėkia 
reikia 
pavo- 

visi, 
šluotą

esą vir-

WPA Nemokamos 
Programos

Morris Diamond, 53 
Teamsters Unijos Lokalo 
biznio agentas, mirtinai 
šautas išeinant iš namų, 1763
68th St., ketvirtadienio rytą. 
Į jo kūną suvaryta 5 kulkos. 
Šovikai pabėgo automobiliu. 
Šovimą matęs gatvių valyto.- 
jas, kurio vardo neskelbiama. 
Jis tuojau pranešė policijai ir 
pašaukė ambulansą. Pašauta
sis tik tiek atsipeikėjo, kad 
spėjo pasakyt savo vardą, ir 
tuojau mirė.

Numatoma, kad ši žudystė 
tai dar vis atbalsiai Druckma- 
no bylos. Dedama pastangos 
nustatyt, ar *žudystė turi ką 
bendro su tuo, kad Diamond 
išmetė iš lokalo pirmiau buvu
sį lokalo prezidentą “Wolf- 
sie“ Godlis ir Samuel Schorr, 
biznio agentą, kurie dabar 
laukia teismo dėl nužudymo 
Williamo Snyder, buvusio lo
kalo prezidento, rugsėjo 
1934 m.

Buvo pasklidę girdai, 
Diamond 
tyrinėjant
priežastis jis pateikęs daug 
davinių ir dėlto buvę areštuo
ti ir įkaitinti 4 asmenys, bet 
N. Y. distrikto prokuroras tą 
užginčijo.

Jau 7 metai, kaip Vincas J 
Matusevičius veda Lietuvių S 
Radio Valandą. Tuo laikotar- J 
piu patarnavo šimtams orga- J 
nizacijų ir jų pramogų, pra- 5 
nešė apie tūkstančius lietu- J 
viuose įvykusių džiaugsmingų 4 
ir liūdesio nuotikių. Į

V. Matusevičius tikisi, kad J 
lietuviai atsimins jį šį sekma- < 
dienį, gegužės 28-tą, ir pasi- 1 
matys su juo Radio Valandos I 
piknike, Klasčiaus Parke, 2 
Maspeth ir Betts Ave., Mas- j 
pethe. Pradžia 2 vai. po piet. J 
Kviečia visus atsilankyt.

Šokiams grieš “Night Owls” i 
—Jono Navicko orkestrą.

R.

Pasaulio Parodoj išgauta 
1,000 ketvirtainių pėdų plo
tas išstatyt Amerikos negrų 
atsickimams moksluose, lite
ratūroj, išradimuose ir mene.

Majorui paskyrus komitetą 
tilt padėtį ir paskubint prie 
sutarties, iš P. Parodos at
šaukta pi kietai.

13,

nušautas dėlto
Snyderio

jog 
mirties

Fe de- 
men o

Gegužės 27;tą WPA 
ralio Muzikos Projekto 
grupės duos nemokamas pro
gramas sekamose vietose:

Brooklyno Muzėjuje, East
ern Parkway, 3 vai. po pietų, 
dainuos paskilbę Madrigal 
Singers.

Pasaulio Parodoj, 4 vai. p. 
p., bus Federal Opera Co. ir 
Knickerbocker Orkestfos pro
gramos. Į parodą, žinoma, 
reikia užsimokėt įžanga; bet 
(Įėjimas koncertai! nemoka
mas.

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja du fornišiuoti kam

bariai, dideli ir patogūs — šviesūs, 
garu šildomi. Pageidaujama, kad at
sišauktų du vyrai, arba dvi mergi
nos. Gali būti ir ženota pora be vai
kų. Kreipkitės pas: G. Kripaitis, 
' ” Brooklyn, N. Y.

Avenue
1337 E. 
Culver 
M.

5th st., 
Line, išlipkite ant 

(121-126)

kamba- 
savaitę. 
4-2632,

Lankėsi “Laisvėje”
Šiomis dienomis svečiuoja- 
Brooklyne kanadietis Jurgis 

Taruška. Jis gyvena Sudburyj, 
Ontario. Atvyko porai savai- 

I čių praleisti Brooklyne, susi- 
I pažinti su Brooklyno lietu
viais ir Pasaulio Parodos pa
matyti. Užėjęs į “Laisvę,” 
svečias apžiūrėjo mūsų spau
stuvę ir $1 paaukojo interty- 
pui išmokėti. Brooklyne sve
čias turi artimą draugą — 
Degutį.

si

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Wne

lti quote;

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Penkiuose dideliuose apart- 
mentų budinguose prie 170th 
St. ir apylinkėj paskelbta ap
tarnautojų streikas.

Pasirandavoja fornišiuoti 
riai: $3.00, $3.50 ir $4.00 j 
Galite šaukti telefonu: MAin 
arba kreipkitės pas C. Brown:

FURNISHED ROOMS
79-81 Henry St., Brooklyn, N. Y.

Pusė bloko nuo St. George Hotel. 
(121-138)
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PIRMASIS 1939 PIKNIKAS
T

SEPTINTOJI LIETUVIŲ DIENA

Rengia 8 L. R. Valanda, vadovaujant V. Matusevičiui

Sekmadienį, Gegužes 28 May
Klasčiaus Parke ir Salėje

Betts ir Maspeth Avės. Maspeth, L. I.

Gros Night Owls Orkestrą
Vadovybėje Jono Navicko

Vincas Matusevičius, jis jau .septinti metai kaip 
veda lietuvių radio valandą. Atsiminkite šį sekmadienį, 
jog Klasčiaus Parke yra lietuvių valandos parengimas 
kurią veda Vincas Matusevičius. Įvertinkite jo ilgų 
metų triūsą savo skaitlingu atsilankymu į šį pikniką.

Pradžia 2-rą vai. po piet. Įžanga 50c
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

*

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
6f>0 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

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

Telephone
STagg 2-5043

SKELBKITES “LAISVĖJE

PASAULINĘ PARODA
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų AND

auorA
Fairview Restaurant & Bar »

/

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

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

473 Grand St. Brooklyn, N. Y
Prie R. K. O. Republic Teatro

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance į ferus.

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

i s
PAINTERS & CARPENTERS

Lietuviai Malioriai ir Dailydės

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausiai sulyg vėliausios estetikos dekoruojame ma

liavom arba išpopieruojame kambarius.

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojlmo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo

Telefonas Foxcroft 9-6901

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3621

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck Ir Maujer 8ts. 

Gerai Patyrę Barberlai

txt owiuiMa

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

"Special

RŪŠIŲ GfiRIMŲ

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York

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

Gaukite Šiandien, tiktai 75 cental.




