
KRISLAI
Patriotizmas.
Jais Didžiuojasi.
Ir Mes Patriotai.
Rodo, Ko Pats Nemato...
Patriotizmas ir

šovinizmas
“Receptai.”

Rašo P. Balsys.

Kas myli savo gimtąjį 
kraštą, myli jo žmones, pa
siaukoja save jų labui,—to
kį mes vadiname patriotu. 
Meilė gimto krašto, meilė 
savo šalies žmonių, nuošir
dus pasiaukojimas jų gė
riui, atsidavimas kovai- už 
savo tautos žmonių laisvę, 
už jų teises ir laimę,—vadi
nama patriotizmu.

Ar meilė savo i 
žmonių yra blogas dalykas? 
Ne. Reiškia, patriotizmas 
nėra blogu ir nedoru daly
ku. * * *

Patriotų turėjo ir turi vi
sos tautos, ir jais didžiuo
jasi. Pavyzdžiui, ši šalis di
džiuojasi 'Savo patriotais 
Jurgiu Vašingtonu, Tarnu 
Jeffersonu ir daugeliu ki
tų, kurie pašventė savo 
gyvenimą labui savo šalies 
žmonių. Didžia savo šalies 
meile degė E. Debsas; jam 
panašiu galima priskaityt 
Tom Mooney ir daugelį ki
tų. Meilė savo šalies ir žmo
nių glūdi kiekvieno doro pi
liečio širdyje. O ta meilė va
dinasi patriotizmu.* * *

O kuom gi pavadinti mūs 
tautos kovas prieš buvusį 
caro uždėtą jungą? Mūsų 
pačių vestas ir vedamas ko
vas už laisvę, žmoniškumą 
Lietuvoje? Kuomi pavadin
ti tuos, kurie žuvo kovoje 
už savo šalies žmonių lais
vę, jų gėrį? Ar tie, ką kri
to kovoje už savo šalies 
žmonių labą, nėra patrio
tai? Ar mūsų, Amerikos 
lietuvių, dedamos pastangos 
gelbėti Lietuvos žmonėms 
gintis nuo lenkiškojo ar vo
kiškojo imperializmo, nėra 
patriotiškumo išraiška? Ži
noma, kad tas yra, daugiau 
ar mažiau, patriotizmas.

* * *
Bet štai, kaip tūlas 

leivio” “kolumnistas” 
kiną” patriotizmą:

“Patriotizmas yra tauti
nis fanatizmas, kuris aklai 
priima viską savo tautos, o 
viską paneigia kitos.”

Skaitant tokią to “K.” 
bend radarbio patriotizmo 
definiciją (a p s k lembimą), 
nenoromis prisimena pasa
kojimas tūlo neregio, kuris, 
pačiupinėjęs sloniaus uode
gą, nusprendė, kad slonius 
panašus į virvę...

♦ * *
Tiesa, kad patriotizmu 

bando dangstytis įvairūs 
niekšai, ir kartais jie užkre
čia fanatizmu tam tikrą 
dalį silpnapročių, kurie sa
vo “patriotizmą” demons
truoja formoje kitų tautų 
.niekinimo ir persekiojimo. 
Bet tokį reiškinį kultūringi 
žmonės vadina tikruoju jo 
vardu—šovinizmu.

♦ * *

“Ke-
“aiš-

savo opo- 
Gadynės” 
štai kokį

Vytautas Sirvydas, kuris 
pats ir išmirkintas nesver
tų daugiau kaip 120 svarų, 
“Vienybėje” siūlo 
nentui iš “Nauj' 
(J. Januškiui) 
“receptą”:

. .Januškiui 
ddugiau prancūziško šoko
lado gerti. Šokoladas riebi-

patartina
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Milionai Bedarbių Kenčia 
Baisų Skurdą Amerikoj

HITLERIO GILTIN1ECIAI SMOGIKAI 
UŽGROBĖ ARKIVYSKUPO S.

WA1Z0 PALOCiy SALZBURGE
Salzburg, Austrija.—Hit-beltė jo 

lerio Juodieji Gvardiečiai,
šalies ir J “Mirties Galvos” smogikai, 

užgrobė palocių arkivys
kupo Segismundo Waizo, 
išvežė iš palociaus meno 
kūrinius ir kitus daiktus ir 
patys į jį susikraustė. Tuo 
tarpų arkivyskupo nebuvo 
namie.

Arkivyskupas Waiz yra 
nazių priešininkas. Pernai 
pavasarį jis atsisakė pasi
rašyt ištikimybę Hitleriui, 
kuomet visi kiti Austrijos 
vyskupai pasirašė tokią iš
tikimybę. A r k i v y s kūpąs 
Waiz pasiuntė popiežiui 
protestą, kad kardinolas In- 
nitzer naziškai 
Hitlerį, kuomet 
įžengė į Vieną, 
sostinę.

Pernai rudenį 
ja akmenimis/' 
arkiv. Waizo /palocili ir iš-

sveikino 
pastarasis 
Austrijos

ązių gau- 
šlurmavo

VARšAVOS LIETUVIAI

Kaunas, V-19. — Lenkų 
spaudos žiniomis, Varšavo- 
je esama apie 3,000 lietuvių, 
iš kurių nuo 20-40 m. am
žiaus esama apie 1,000. Lie
tuvių Savišalpos Draugija, 
kuri Varšavoje veikia be
veik 30 metų, turi 108 veik
lius narius, lietuvius Lenki
jos piliečius.

Anglijos Darbiečiai Atmetė 
Rezoliuciją, Trukdančią 

Šalies Gynimą
Southport, Anglija.—Me

tiniam suvažiavimui - kon
gresui Anglijos Darbo Par
tijos buvo įnešta rezoliuci
ja, reikalaujanti, kad dar
biečiai priešintųsi bet ko
kiam verstinam ėmimui vy
rų į armiją arba į tam tik
rus, valdžios nusakomus 
darbus, kaip ramiais lai
kais, taip ir karo metu, jei
gu darbininkai nepasitiki 
užsienine valdžios politika.

Bet darbiečių suvažiavi
mas atmetė tokią rezoliuci
ją. Prieš ją balsavo delega
tai, atstovaujanti 1,670,000 
balsų, o už ja tiktai 286,- 
000.

na, o riebūs žmonos, sako
ma, linksmiau į pasaulį žiū
ri.” '

Neabejoju, kad p. Sirvy
das turi praktiško patyri
mo p a r i e b ė j imui... Bet 
“sosiedka” “N. G.” Vytau
tui parodo liežuvį ir pride
da:

“Kadangi jis (Sirvydas. 
—P. B.) mėgsta duot pata
rimus, tai ir mes jam duosi
me patarimą: tegu jis dau
giau naudoja kastorinio 
aliejaus!”

Tegul bus abiem ant nau
dos !...

langus. Hitlerio 
vyriausybė apie tą patį lai
ką atėmė iš šio arkivysku
po teisę lankytis į viešąsias 
mokyklas prižiūrėt religi
jos mokybą tenai.

Kam WPA Pašalpiniai 
Darbininkai Sunaudoja 

Gunamas Algas
Washington. — Amerikos 

vidaus reikalų ministeris H. 
L. Ickes pranešė preziden
tui Rooseveltui, kad bedar
biai, dirbdami viešuose W 
PA pašalpiniuose darbuose, 
išleidžia 59 centus iš kiek
vieno gaunamo dolerio pir
kimui maisto ir drabužių ir 
apsimokėjimui už 
rius.

Per 
metus 
ninkai 
uždirbo $1,205,452,000 ir iš
leido juos miestuose ir mie
steliuose, kur jie gyvena. 
Tai didelė paspirtis smul
kiam ir vidutiniam bizniui 
ir tarnauja abelnam šalies 
ūkio gaivinimui, sako Ickes, 
kuris taip pat yra WPA 
darbi! administratorius.

kamba-

paskutinius
pašalpiniai
WPA projektuose

šešerius 
darbi-

Turbūt, Žuvęs Amerikietis 
Lakūnas su Lėktuvėliu

Kai

ma-

London, geg. 31. — 
kurie žmones šiaurinėj 
glijoj pasakoja, kad jie 
tę praskrendant mažiuką 
lėktuvėlį, panašų į tą, ku- 
riuom amerikietis Thomas 
H. Smith lėkė iš Amerikos 
į Angliją. Bet tie pasakoji
mai nėra patikrinti, ir ma
noma, kad atsitiko vienas 
iš dviejų: arba Smith su 
lėktuvėliu žuvo vandenyne 
arba gal pasuko į Green
land! ją ar Icelandiją ir ten 
nusileido.

Gen. Franco Nusmerkė Su
šaudyt 35,000 Liaudiečiy
Paryžius. — Čia patirta, 

kad Ispanijos fašistų val
džia jau nusmerkė mirčiai 
35,000 respublikiečių ir dau
gumą jų sušaudė. Apie 700,- 
000 kitų yra suvaryti į fa
šistų koncentracijos 
vykias ir kalėjimus.

(Pateisint žudymus res
publikiečių, dabar generolas 
Franco skelbia, būk tiktai 
vienas jųjų Jose de Lalamo 
Galilia sušaudęs “800” su
imtų fašistų.

sto-

Varšuva. — Visoj Lenki
joj įvyko didžiuliai valstie
čių mitingai, kuriuose daly
vavo šimtai tūkstančių kai
miečių ir pasižadėjo iki 
mirties gint savo kraštą 
nuo Hitlerio.

Washington. — Amerikos 
Visuomeniškų Veikėjų Są
junga įteikė šalies kongre
sui platų pranešimą apie 
baisų bedarbių skurdą be
veik visose valstijose, apart 
New Yorko, Pennsylvani- 
jos, Wisconsino ir gal dar 
keleto kitų.

Tas pranešimas, pavyz
džiui, paduoda tokį atsitiki
mą. Pašalpinis bedarbis 
vyras per naktį stovi kaip 
sargas prie žmonos ir devy
nių vaikų, idant apgint juos 
miegančius nuo žiurkių.

Vietinės valdžios didelėj 
daugumoj miestų ir valsti
jų pernai gavo po $4.72, o 
šiemet gauna po $3.59 iš 
Washington© ant kiekvieno 
dolerio, kurį jos išleis be
darbiam šelpta iš savo vie
tinių iždų. Bet milžiniška 
dauguma vietinių valdžių 
piktadariškai apleidžia be
darbius.

Daugelyje pietinių ir va
karinių valstijų bedarbiai gaišti milionams bedarbių, 
negauna jokios piniginės kurie su šeimynomis suda- 
paramos; jie turi tenkintis iro 23 milionus žmonių šioje 
tiktai maistu, kuris dalina- šalyje.

Žinios iš Lietuvos
LIETUVOS PREKYBA SU 
UŽSIENIAIS PELNINGA

Kaunas, V-19. — Jau su
vesti duomenys apie preky
bą su užsieniais balandžio 
mėn. Per tą mėnesį iš Lie
tuvos eksportuota už 14,- 
852,000 litų vertės, o į Lie
tuva 
000 ” 
mėn. 
niais 
sieniams apie 5 milionų litų 
vertės daugiau produktų 
negu pirko iš užsienių.

importuota už 9,629,- 
Lt. Taigi, balandžio 
prekyboje su užsie- 
Lietuva pardavė už-

AUKOS GINKLŲ
FONDUI

Kaunas, V-19. — Gegu
žės 18 d. Ginkluotoms Ka
ro Pajėgoms Remti Šančių 
skyrius iškilmingai įteikė 
kariuoųienei ir šauliams 
210 šautuvų, 1 sunkų ir 2 
lengvus kulkosvaidžius ir 
16,000 Lt. pinigais Ginklų 
Fondui. Įteikimo iškilmėse 
gausiai dalyvavo Šančių 
visuomenė. Po įteikimo įvy
ko Šančių šaulių paradas. 
Ginklus suaukojo įvairios 
Šančių įmonės, pradžios 
mokyklos ir gimnazijos. 
GKPR Šančių skyrius kas
met Ginklų Fondui perda
vė nemažiau kaip po 50,000 
.litų.

LIETUVOS PREKYBA 
NESUMAŽĖJO

Kaunas, V-19.—Šį pava
sarį, netekus Klaipėdos kra
što, buvo manoma, kad kro
vinių pervežimas sumažės. 
Tačiau dėka Lietuvos eko
nominių įstaigų greito per- 

mas iš šalies valdžios mais
to perviršių sandėlių. Eilė
je valstijų neduodama visai 
jokios pašalpos niekam ki
tam, kaip tik ligoniams. O 
kad dar sveiki bedarbiai ba
dauja ir pusnuogiai vaikš
čioja, tai nelaikoma rimtu 
reikalu juos šelpti.

Net vidurvakarinės In
dianos valstijos miesteliuo
se bedarbio šeimyna, turin
ti keturis narius, vidutiniai 
tegauna tik $2.85 pašalpos 
per mėnesį; Mississippi — 
$2.91; Arkansas — $4.82. 
Šimtai tūkstančių bedarbių 
įvairiose valstijose jau per 
eilę metų nėra gavę para
gaut nei pieno nei mėsos; 
bet jie negauna įvalias nei 
duonos, bulvių, pupų ar žir
nių.

Amerikos Visuomeniškų 
Veikėjų Sąjunga, todėl, šau
kia šalies valdžią pataisyt 
ir suvienodint šelpimo da
lyką, kad nereikėtų lėtai 

ei-
ba-

sitvarkymo, pervežimai 
na normaliai. Pav., per 
landžio mėnesį buvo per
vežta krovinių net šiek tiek 
daugiau negu praėjusiais 
metais. Trąšos vežti jau 
baigiamos. Nemaža ateina 
laivų su cementu, geležimi, 
anglimis. E k s portuojama 
javai, sviestas, bekonas, 
kiaušiniai ir kt. prekės. 
Taip pat daug vagonų gy
vų kiaulių išvežama į So
vietus.

EXTRA
Washington, geg. 31. — 

409 amerikiečiai žuvo be- 
švęsdami sekmadienį, pir
madienį ir Memorial-Deco
ration dieną. Automobilių 
nelaimėse užmušta 199; pa
skendo besimaudydami 83.

Berlin, geg. 31. — Nazių 
valdžia panaikina moteriš
kų gražylų - kvėpylų gamy
bą, ir varo jos darbininkus 
į karinę , pramonę. Sako, 
gražylai — “humbugas.”

Washington, geg. 31. — 
Jungtinių Valstijų genera- 
lis prokuroras Fr. Murphy 
pranašauja, kad Roosevel- 
tas kandidatuos 
prezidentystei.

trečiai

Berlin, geg. 31.— Naziai 
pripažįsta, kad bent 5,000 
Vokietijos kareivių 
vo gen.

tarna- 
Franco’ui kare 

prieš Ispanijos respubliką.

ORAS
Šį ketvirtadienį vėsiau 

dalinai apsiniaukę.
ir
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SOVIETAI NEDUOS ANGLIJAI IR 
FRANCI JAI PASILIKT PASPRUKI

MO SKYLIŲ SIŪLOMOJ SUTARTYJ
Maskva. — Sovietai dar lymo posmas sako: jeigu 

nedavė atsakymo į Anglijos bet kas užpuls Europoje 
ir Francijos suformuluotą 
pasiūlymą daryt bendro 
apsigynimo sutartį tarp tų 
trijų šalių. Vienas šio pasiū-

Didelis Suvažiavimas 
Dėlei Bedarbiu 

Teisės Dirbti
Visaša- 

dėlei 
dirbti” kalbės prezi- 
Roosevelto žmona, 
Mooney, Chicagos 

majoras Ed. J. Kel-

Washington, 
liškame suvažiavime 
“teisės 
dento 
Tomas 
miesto 
ly ir kiti žmoniškesni poli
tikai. Suvažiavimas atsida
rys ateinantį šeštadienį. 
Laukiama 1,500 delegatų iš 
35 valstijų.

Tas suvažiavimas šaukia
mas sumanymu Amerikos 
Darbininkų (bedarbių) Su
sivienijimo. Jo programa 
reikalauja paskirt bent $2,- 
250,000,000 viešiems WPA 
darbams per metus ir mo
kėt po $60 pensijos per mė
nesį visiem beturčiam su- 
laukusiem virš 60 metu am
žiaus.

S u v a ž iavimo protarpyj 
bus surengti tokie pietūs, 
kuriuos valgo vidutinis pa- 
šalpinis bedarbis. Juos val
gys senatorius James Mur
ray, eilė kongresmanų ir 
šiaip pažangesnių politikų 
išvien su visais delegatais.

Chinai Veja Atgal Japonus 
Hankovvo Fronte; Užėmė 

Du Miestus
Chungking, Chinija. 

Chinai išvijo japonus 
svarbių pozicijų šiaur-va
kariuose nuo Hankowo; jie 
“valo” likučius japonų va
karuose nuo Peiping-Han
kow geležinkelio; atmušė 
japonus, kurie mėgino iš 
Yangtze upės išsikelti ir 
gauti sau papėdę rytiniame 
pakraštyje Tung Ting eže
ro. Chinai sunaikino tūks
tantį japonų pietinėje daly
je Shansi provincijos ir su
sprogdino šarvuotą japonų 
traukinį. Chinai taipgi at
kariavo nuo japonų Cheng- 
tow irJTunming miestus ir 
pagrone nuo japonų 30 kul- 
kasvaidžių, dvi kanuoles, 
105 šautuvus ir 100 arklių.

Havana, Cuba. — Laivu 
atplaukė 900 žydų, išguitų 
iš Vokietijos. Kubos valdžia 
priėmė tik 18. Du iš nepri- reikalauja, kad tas kraštas 
imtų mėgino nūsižudyt.

Paryžius, geg. 31. —Rhei- < Bet Vengrų valdžios tau- 
no upės potvinis užliejo 33 tinė partija vis tiek prave- 
mylias požeminių Vokieti- dė daugumą savo kandida- 
jos tvirtumų, Francijos pa- tų į seimą—180, o visos ki- 
sienyj.

1 ‘f
Ruoškimės prie va

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

bent vieną iš tų trijų šalių, 
tai dvi kitos duos užpultą
ją! pagelbą pagal Tautų Ly
gos įstatymų 16-tąjį skyrių.

Sovietai supranta, jog 
Anglija ir Franci j a, panau- 
dodamos tą skyrių, galėtų 
gaišuot ir išsisukinėt nuo 
tikros talkos davimo Sovie
tam, jeigu juos naziai už-

Juk Anglijos valdžia jau : 
yra viešai pareiškus, kad . 
tas skyrius Tautų Lygos 
įstatymų “nėra privalo
mas,” ir kiekviena šalis gali 
vykdyt ar nevykdyt šio 
.skyriaus teigiamus žings
nius prieš užpuolikus.

Vienas Sovietų ^atstovas > 
primena, jog Anglija ir 
Franci ja atmetė Chinijos 
atsišaukimą, kad Tautų Ly
gą veiktų prieš užpuolikę 
Japoniją. ]

Kitas posmas AngUjos- 
Francijos pasiūlyme - sako, 
kad jeigu gręstų pavojus 
užpuolimo is fašistų dikta
torių pusės' Anglijai, Fran
ci j ai arba jų ‘ globoj amoni, 
Lenkijai, Rumunijai ir 
Graikijai, arba Sovietam, 
tuomet turėtų būt sušauk
tas pasitarimas tarp Angli
jos, Franci jos ir 
vyriausybių spręst, 
ketų daryt prieš 
kus.

Sovietai nužiūri, 
glija ir Franci j a galėtų ir 
pagal šį posmą savo pasiū
lymo delst ir atidėliot pa
galbą Sovietam, jeigu jiem 
gręstų užpuolimas iš Hitle
rio pusės.

Anot vėliausių pranešimų

M? s
■fas' į

Sovietų 
kas rei- 
užpuoli-

& f

jog An>

“ i amerikinei spaudai, Sovie- 
ls tų vyriausybė yra linkus 

daryt tarpusavio apsigyni
mo sutartį, kurią Anglija ir 
Franci j a siūlo penkeriems 
metams. Tačiau Sovietai 
žiūrės, kad Anglija ir Fran
ci j a nepasiliktų toje sutar
tyje sau skylių, pro ku
rias galėtų pasprukt nuo 
greitos ir tikros pagelbos 
Sovietam, jeigu Vokietija 
pradėtų karą prieš juos.

Vengrijos Naziai Laimėjo 53 
Vietas Seime

Budapest, Vengrija.—Se
kmadienio ir pirmadienio 
rinkimuose Vengrijos na- 
ziai pervarė į seimą 53 sa
vo kandidatus; o iki šiol jie 
seime turėjo tik 6 savo at
stovus. — Vengrijos naziai S
faktinai prisijungtų prie 
Vokietijos.

tos partijos bendrai tik 80.

* s 1
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Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Vajus Už Naujus Narius

Sekančiais metais sukaks lygiai 10 
metų nuo Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo įsikūrimo. Be abejo, tai didelis 
įvykis tos organizacijos gyvenime. Ta
sai įvykis bus atatinkamai atžymėtas 
5-tajam LDS Seime, kuris įvyks New 
Yorke, 1940 metais. Dedamos pastangos 
paminėtąjį jubilėjų atžymėti uolesniu ir 
platesniu organizacijos stiprinimu.

Tuo reikalu LDS organas “Tiesa“ ra
šo:

“Kad tą 4-to Seimo pasibrėžimą pra
vedąs gyveniman, LDS Centro Valdybos 
suvažiavimas, įvykęs geg. 20 d., nutarė 
skelbti Jubiliejinį Vajų. Sykiu Centro 
valdyba kviečia visus LDS narius pasi
ryžusiai darbuotis, idant šį vajų ištik- 
rųjų padarius jubiliejiniu LDS minėji
mu.

“Vajus prasideda su šių metų liepos 1 
d. ir tęsis iki 1940 metų birželio 1 d. Nu
statyta vajaus laiku gauti 2,500 naujų 
narių—2,200 suaugusių ir 300 vaikų. 
Kvotos bus paskirstyta visoms kuopoms. 
Vajininkams bus teikiama tas .pats at
lyginimas, kaip iki šiol ir dar priedui 
didelės dovanos. Kiekvienas, kuris tik 
naujų barių įrašys, gaus gerą atlygini
mą.

“Jubiliejinio vajaus laiku nauji nariai 
galės įsirašyti į. bile kurį paprastos ap- 
draudos laipsnį be jokio įstojimo. Tai 
bus didelis'naujiems nariams palengvi
nimas. •

“Norį įsirašyti į pašalpos skyrių turės 
mokėti Centrui pusę įstojimo, nužymė
to konstitucijoj arba aplikacijoj. Vai
kams įstojimas pasilieka toks: 25c ant 
paprastos apdraudos, 75c ant 20 metų 
“endowment.” Jeigu suaugę rašosi ant 
£0 metų “endowment” apdraudos, turi 
mokėti sekamą įstojimą Centrui: 75c už 
$300, $L00 už $500 ir $1.50 už $1,000 ap
draudos.

“LDS Ceijtras jubiliejinio vajaus laiku 
teikia sekamas dovanas už naujų narių 
įrašymą: • , ,

“Pirma: $100 tam vajininkui, kuris 
įrašys daugiau naujų narių, negu bile 
kitas vajininkas, bet nemažiau 100 nau
jų narių.
. “Antra: $75 tam vajininkui, kuris an
tras iš eilės, įrašys nemažiau 75 naujus 
narius.

“Trečia: $50 už įrašymą nemažiau 50 
naujų narių.

“Ketvirta: $35 už įrašymą nemažiau 
35 naujų narių.

“Penkta: $25 už įrašymą nemažiau 25 
naujų narių.

“Šešta: $10 kiekvienam, kuris įrašys 
nemažiau 20 naujų narių.

“Septinta: $5 kiekvienam, kuris įrašys 
nemažiau 10 naujų narių.

Jūrininku Streikas Sustabdė i 
Keturioliką Laivu 

I

New York. — Tarptauti
ne Jūrininkų Unija (Darbo 
Federacijos) paskelbė strei
ką prieš Eastern Garlaivių 
Liniją. Streikas apima apie 
1,200 jūrininkų New Yorke, 
Bostone ir kitose rytinėse 
prieplaukose ir jau sustab

Centre priimtus naujus narius—suau
gusius ir vaikus.

“Vajaus laimėjimo dovana bus suteik
ta tai suaugusių kuopai, kurioj bus dau
giausia naujų narių įrašyta. ,

“$50 vertės dovana bus suteikta tai 
jaunimo kuopai, kurioj bus įrašyta dau
giausia naujų narių.

“Apskričiai ir kuopos kviečiama sku
biai rengtis prie vajaus: rinkti vajinin- 
kus, užregistruoti juos Centre, padėti 
vajininkams ta svarbų darbą varyt. Aps- 

>■ kričiai ir kuopos taipgi gali skirti va- 
s jininkams tam tikrų dovanų, kad tuomi 
\juos daugiau paakstinus prie veikimo.

“Vajininkai turi būtinai Centre užsi
registruoti, nes neužsiregistravę neturi 
teisės prie dovanų.”

Mūsų nuomone, LDS turi visas gali
mybes šį Centro Valdybos pasinio jimą 
įvykinti gyveniman. Organizacija vie
ninga, susiklausymas nariuose gražus, 
bent kokios frakcijos—pamiršties daly
kas.

Labai svarbu, kad šin vajun mestųsi 
jaunimas. Kaip rodo Mass, valstijos jau
nimo žygis, tai jaunuoliai šiame vajuj 
suvaidins gerą vaidmenį. Ta pati “Tie
sa” žymi:

“Kitas puikus pavyzdis, tai Massachu
setts jaunuolių ultimatumas Chicagos 
jaunuoliams. Mass. Jaunimo Taryba pa
siuntė Chicagos Jaunimo Tarybai tele
gramą, kurioj jie pasižada lenktyniuoti 
su chicagiečiais gavime naujų narių. 
Mass, jaunuoliai apsiima gauti 100 nau
jų nariu ir tuo pačiu sykiu reikalauja, 
kad ir chicagiečiai tiek pat ir į tą patį 
laiką gautų. Jie sako: kurie gaus 100 
naujų narių pirma, tie laimės $50, ku
riuo turės sumokėti pralaimėję; kurie 
per šešis mėnesius išlaikys savo narių 
didesnį nuošimtį geram stovy, tie laimės 
dar $25 iš tų, kurie pralaimės.

“Chicagiečiai jaunuoliai dar neatsakė, 
ar jie eina į lenktynes. Tikimasi, kad 
greitai atsakys.”

Mes galime Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimui tik palinkėti geriausio pasise
kimo jo pasibrėžtuos dideliuose darbuos!

Drg. Litvinovas Sovietų 
Suvažiavime

Maskvoje, Sovietų Sąjungos sostinėj, 
atsidarė Aukščiausio Sovieto (parlamen
to) posėdžiai. Ten bus aptarta daug vi
daus dalykų, bet kartu pamatiniai pa
sverta ir tarptautinė padėti^, kas reikia, 
daryti, kad suvaldyti fašistus karo agre
sorius.

Sovietų Aukščiausios Tarybos nariu 
yra ir draugas Maksimas Litvinovas, ku
ris per ilgus metus buvo užsienio komi
saru. Gegužės 3 dieną, 1939 metais, M. 
Litvinovas pasitraukė iš užsienio’komi
saro vietos, nes ilgų metų darbas jį nu
vargino.

Kai tik jis pasitraukė, tuojaus kapi
talistų spauda ir kartu visų tų, kam tik 
rūpi paniekinti Sovietus, pradėjo rašy
ti, kad Litvinovas jau persekiojamas, 
kad “Stalinas išvijo Litvinova.” Kaip ku
ri spauda net iki to dasirito, kad prilei
do, kad jis “jau sušaudytas.”

Gegužės 25 dieną, iš Maskvos, Aso- 
ciated Press, pranešė, kad tarpe kitų 
parlamento narių yra ir Litvinovas. Ka
pitalistų spauda tą pranešė, bet vargiai 
lietuviai laikraštininkai, kurie proga Lit- 

. vinovo pasitraukimo iš užsienio komisa
ro vietos šmeižė Sovietus, turės drąsos 
tą pasakyti. Visgi jie turėtų būti nors 
tiek teisingi linkui savo skaitytojų, kad 
daįiar iš “numirusių” prikeltų Litvinova 
ir parodytų jį smagiu, patenkintu, tokiu, 
kokiu jis yra. Tą turėtų padaryti, ’nors 
kiek pagerbdami savo skaitytojus.

dė 14 laivų. Streikieriai rei
kalauja dadgiau algos.

DETROITO POLICIJA 
IŠBLAŠKĖ AUTO. STREI- 
KIERIŲ PIKIETĄ

Detroit, Mich. — 3,000 
Briggs automobilių kompa
nijos streikierių pikietavo 
Briggs stadiumą, laike di
delių beisbolo rungtynių ja

me. Bet policija užpuolė pi- 
kietininkus, areštavo 16 
darbįninkų ir darbininkių, 
o kitus buožėmis išblaškė.

Varšava. — Lenkijos sei
mui įnešta sumanymas duot 
prezidentui Moscickiui ga
lią reikale paskelbt karo 
stovį, neatsiklausiant sei
mo.

Lietuvos kariuomenes raitelių žvalgų būrys.

PRAŠOME DALYVAUT EKSKURSIJOJ
Sveikink ime dienraštį 

“Laisvę” jos 20 metų Ju‘bi- 
lėjum! Skaitlingai dalyvau
kime dienraščio “Laisvės” 
naudai rengiamoje ekskur
sijoje į Nolan’s Point Park, 
prie Hoptcong Ežero, N. J. 
Skambiai atžymėkime 20 
metų sukaktį, kai “Laisvė” 
eina dienraščiu.

Ekskursija įvyks 23 d. 
liepos (July). Tai bus trau
kiniu ekskursija. Važiuosi
me'C. Ę. of N.* J. Kompani
jos specialiu traukiniu. 
Traukinys išeis iš Jersey 
City, - Liberty St. stoties 
8:45 A. M.; iš Bayonne 9 A. 
M.; iš Elizabeth Port 9:15 
A. M.; iš Newark traukinys 
išeis 9 Ą. M. ir Elizabeth 
Port stotyje newarkieciai 
persės į bendrąjį ekskursi- 
jinį traukinį. ,,

Kelione $1.00 j abi Pusi
Traukiny bus valgių ir 

gėrimų. Kelionė bus links
ma. Niekas daugiau tuo 
traukiniu .nevažiuos kaip 
tik ekskursantai. Traukinys 
bus priruoštas 1,000 asme
nų. O jei susidarys dau
giau, kaip tūkstantis norin
čių važiuoti, tai pasamdysi- 
me kitą traukinį. Todėl yra 
labai svarbu iš anksto įsi
gyti įžangos bilietus.

“Laisvės” bendrovės da
lininkų suvažiavimas nuta
rė ir atsišaukė į pažangią
ją Amerikos visuomenę 
sveikinti “Laisvę” Jubilėju- 
mi ir remti ją finansiniai, 
kad užtikrinti jos gyvavimą 
ant toliau. Suvažiavimas 
prašo, iki 17 d. rugsėjo

(September) gauti “Lais
vei” 300 naujų skaitytojų, 
100 naujų dalininkų (šėri- 
ninkų) ir sukelti parengi
mais ir aukomis apie $3000. 
Tuo būdu “Laisvė” būtų pa
statyta ant stiprių kojų ma
terialiai ir ji galėtų gyvuo
ti dar ilgus metus.

Draugas A. Stripeika pir
mas gavo naują jubilėjinį 
skaitytoją savo dienraščiui. 
Jau tik 299 betrūksta iki 
300. Laukiame kitų drau
gų pasidarbavimo gavimu 
naujų skaitytojų.

Didžiojo New Yorko apy
linkės apskričiai, kaip aukš
čiau matėme, pirmi rengia 
ekskursiją traukiniu, rūpi
nasi padėti sukelti $3000 
Jubilėjiniam fondui. Visa 
Amerika turėtų juos pa
sekti. Visi turime rūpintis 
ir darbuotis, kad suvažiavi
mo tarimai būtų įvykinti.

\ P. Buknys.

S. Reikauskas Nėra 
“Laisvės” Agentas

Iš Pennsylvanijos gavo
me pranešimų, kad S. Rei
kauskas ten sakosi esąs 
“Laisvės” agentu 4r renka 
sieninių kalendorių užsaky
mus.

Šiuomi pranešame, kad 
Reikauskas nėra “Laisvės” 
agentas ir jis neturi teisės 
imti “Laisvės” firmos var
du užsakymų nei rankpini
gių. . .

“Laisvės” Administracija.

Aukos Ispanijoj Sužeis
tiems Lietuviams 

Veteranams
Easton, Pa.—Per V.’ J. Sen

kevičius :
M. Urba 25c, J. Šlapikas 

25c, It. Stančikienė 25c, P.
Švelnikas 25c, Stančius 25c, 
O. šlapikienė l()c, M. švegž- 
dienė 15c, K. Judickas 25c,
J. Jankus 10c, F. Urba 25c, L. 
Tilwick $2.00, LDS 51 kp. 
$2500. Viso $6.10.
J Atlasburg, Pa.—Per Wm. 

Yonikas:
K. Yazapaitis 50c, V. Yoni

kas 25c, U. Grigu les 25c, E. 
Sauseris 25c. Viso $1.25.

Shenandoah, Pa. — Per S.
Kuzmicką :

Mrs. F. Skolas 25c, P. Va
lentas $1.00, K. Stabingis 25c,
K. Navas 50c, V. Maurukas 
$1.00, B. Siekis 20c, B. Bi- 
jauskas 5c, F. Azauskas 50c, 
Slekįenė 25c, J. Kuzmickas 
50 centų, J. Kavaliauskas 
30c, S. Kuzmickas 50c, LDS 
34 kp. $5.00, A. Kuzmickas 
50c. Viso $10.80.

Nantes, Frąncija. — Vi
sos Francūzų. Socialistų 
Partijos suvažiavimas 5,490 
balsų prieš 1,761 nutarė 
sutraukyt socialistų ben
dradarbiavimą su komunis
tais Liaudies Fronte.

ŠYPSENOS
Draugiškai

—Aš težinau t i k vieną 
žmogų, kuris yra tiek kvai
las, kad gali paimti šias ak
cijas—tai Plaukius!
- —Bet juk ar tai ne jūsų 
artimas draugas?

—Tau)! Dėl to ir galim 
to tikėtis.

Išgelbėjo nuo Mirties
“Aš išgelbėjau žmogų 

nuo mirties,” pareiškė pasi
didžiuojančiai Magdė.

Jurgis: “Kokiu būdu?”
Magdė: “Petras norėjo 

nusižudyti, jeigu aš jo ne
pabučiuosiu.”

Robziw.

Paspės ir po Biskį
Vyras pareina iš smuk

lės girtas.
Moteris: “Tu ir vėl gir

tas! Juk tu žinai, kad alko
holis vis po truputį ir iš 
lengvo nuodija žmogų ir 
trumpina žmogaus amžių.”

Vyras: “Tai ką? Tu nori, 
kad aš išgerčiau daug nuo
dų ant karto ir pastip
čiau? ! Jau geriau aš po tru
putį nuodysiuos...”

Robziw.

Nepasisekęs tardymas
—Ką jūs šiandien pie

tums valgysite? — klausia 
Plaukius kaimyno berniu
ką.

—Mama išvirė gaidį, — 
atsako šis.

—Ar gal tokį didelį, su 
juodai raudonomis plunks
nomis uodegoje?

—To negaliu pasakyti,— 
aiškinasi berniukas. — Gai
dys išvirtas be plunksnų.

Išaiškino
—Klausyk, Juozai, aš ne

suprantu, kodėl parašyta, 
kad nuo Stanilių iki Trum
paičių yra trys kilometrai, 
o nuo Trumpaičių iki Sta
nilių 4 kilometrai?

—Nieko čia nepaprasto. 
Žiūrėk, nuo Kalėdų iki 
Naujų Metų yra savaitė, 
bet nuo Naujų Metų iki Ka- 

| ledų—51 savaitė, — atsakė 
I Juozas.

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai

Skandinavijos kraštu užsienio reikalų ministerial. 
Iš kaires j dešinę sėdi: P. R. Munch — Danijos, 
Rickard Sandler — Švedijos; stovi: Eljas Erkko — 
Suomijos ir Halvdan Koht—Norvegijos. Jie atmetė 

Hitlerio siūlymą sudaryti nepuolimo sutartį 
\ su Vokietija.

Klausimas
Gerbiami Draugai: Kadan

gi Ispanijoje yra 500,000 loja- 
listų suvalyta į stovyklas ir 
35,000 jų nuskirta sušaudy
mui, tai apie tai skaitant man 
skverbiasi mintis i galvą, kad 
Sovietų Sąjunga pasiūlytų 
gen. Franco pripažinti jo val
džią mainais, būtent, kad jis 
atiduos tam tikrą skaičių nu
skirtų sušaudymui išvešti j So
vietų Sąjungą. O jeigu ne ant 
tokių sąlygų, tai tegul pasiūlo 
apmokėti po kiek ant žmo
gaus. Ba gen. Franco pinigai 
yra dabar labai reikalingi ir 
sulaikytų jį nuo žudymo tų Jo
jai istų. .

Jeigu, pagal jūsų nuomonę, 
būtų galimybės tai įvykinti, 
tai jūs raginkite Ispanijos ve
teranus Brooklyne, kad jie 
siųstų savo vardu. į Sovietų Są
jungą tokį prašymą, nes So
vietų Sąjungai išgelbėti jauni; 
žmonės būtų reikalingi. Tą at
siekus būtų ir moralinis dide
lis laimėjimas.

Draugiškai, 
l: š.

Atsakymas

Mūsų nuomone, šis visas 
planas yra fantastiškas. Atro
do, kad dabar Sovietų Sąjun
ga turėtų išgelbėti visą pasau

lį. Jeigu kitaip negalima, tai 
ji turėtų pinigais atpirkti. Sa
vo laiku vienas žmogus buvo 
sugalvojęs tokį skymą, kad 
Sovietai išpirktų viso kapita
listinio pasaulio politinius ka
linius, kurių yra tūkstančiai ir 
tūkstančiai.

žinoma, labai gerai, kad 
draugai taip nuoširdžiai pasi
tiki Sovietų Sąjunga, tačiau 
nereikia įsivaizdinti, kad ko
kiu tai stebuklingu ar kitokiu 
būdu Sovietų Sąjunga išris vi
so pasaulio problemas.

Ispanijos lojalistus reikia 
gelbėti viso pasaulio pažan
giajai visuomenei. Sovietai iš 
savo pusės prisideda, kiek są
lygos leidžia. Tlie atlieka dau
giau, negu savo dalį. Juk gir
dite, kad viso pasaulio parazi
tai visais kampais šaukia, jog 
kur tik juos kokios bėdos ap
spito, tai Maskva esanti kal
ta.

Gen. Franco neparduos su
imtųjų lojalistų. Jis jų sušau
dys tiek, kiek jo, Hitlerio ir 

’Mussolinio politika reikalaus. 
Jam, tiesa, pinigų reikia, bet 
jis jų gauna iš Vokietijos ir 
Italijos. Jeigu kas tų trijų bu
delių ranką sulaikys, tai- no 
pasiūlymas atpirkimo suimtų 
lojalistų, bet milžiniški visos 
padorosios žmonijos protestai.
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NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGZAMINACIJAI TUOJAUS.

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

suvažiavi- 
žukauskas

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

čia 
bet

išrinkti 
galvos, 
stovėtų 

suvažia-

o

"o"

o

oT

visai
Pasaulinės Parodos.

prie- 
sten-
nuo 

susi-

Vėliau pa- 
Valašinas 

ne savo i- 
pildė jų

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

ir “L. M.” buvo sklei- 
ne laisvamaniška eti

ne mokslas, o buvo ran- 
šventieji trupinė-

apie dvasininkų gyveni- 
ir amžirrai gromulojama 

Išori-

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėse ir 10 uncijų bonkutėse

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

EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

CHARLES’
U^-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp TenEyck ir Maujer Sts.
Gerai Patyrę Barberlai

Ketvirtad., Birželio 1, 1939

Dėl Lietuvos Laisva

pačią

C. Valdy-

pasi-

cen-

gau-

tas

vieno 
po to

skyriuj, 
Kaune, 
ir visos 
ir skai-

lapkričio pabaigoje 
pagyvenęs Kaune 

J. Šliupas 
Bet per tą

manių Draugijoj 
Padėties

LAISVE Trečias puslapis

Lietuvos 
Kultūros 
Skyriaus 
apie to- 
į. Savu 

rašyta,

žemiau talpiname 
Laisvamaniu Etinės 
Draugijos Šančių 
valdybos pareiškimą 
j e Draugijoje pade 
laiku pas mus buvo
kad paminėtoji draugija eina 
prie skilimo, kad ten dalykai 
dedasi nemalonūs. Stovėdami 
nuošaliai nuo tų ginčų, mes 
šiuo tarpu susilaikome nuo 
bent kokios savo nuomonės 

/pareiškimo ir ši Šančių Sky
riaus pareiškimą talpiname 
tik kaipo informacini dalyką.

“L.” Redakcija.

Brangūs Vienminčiai!
LEKD centre kilusios nesu

tarimo priežastys bene geriau
siai bus žinomos mūsų 
kuris randasi pačiame 
apie ką painformuoti 
Li t't u vos 1 a is va m an i u s 
tome savo pareiga.

Ne vienas jūsų klausia, dėl 
ko nesutariama, kas kaltas, 
kas teisus? Kaip apskritai 
gyvenime, taip ir čia nesuta
rimai prasidėjo, atrodo, dėl 
smulkmenų, bet tikrosios jų 
priežastys, iki nuo siūlo galo 
prieita iki kamuolio, paaiškė
jo žymiai vėliau,
bos sekretorius K. Valašinas 
pradėjo labai diktatoriškai 
elgtis: vien savo parašu lei
džia visokius dažnai skaldan
čio pobūdžio ir nesuderinamus 
su laisvamany bės principais 
aplinkraščius ir atsišaukimus, 
platina ir rekomenduoja ne
girtinas knygas, be valdy
bos žinios atsispausdino 
nario bilietus ir juos sauva
liškai pardavinėjo ir dalino 
kam papuola, paskaitų skaity
ti į skyrius siuntė laisvama
nių priešus, kurie visai nese-1 
nai vadovavo fanatikams ir 
griovė mūsų susirinkimus. Pa
ties K. Valašino paskaitos taip 
pat dažnai nepasižymėjo rei
kiamu kultūringumu ir ne 
kartą iššaukė didelį laisva
manių nepasitenkinimą. Be to, 
K. Valašinas gaudavo po 500 
egzempliorių “Laisvosios Min
ties” ir jos priedų neva ne
mokamai platinti, kuriuos ti
krumoje jis pardavinėdavo. 
Dėl šių nenormalumų c. val
dyboje prasidėjo ginčai ir ne
sutarimai. Juo toliau, juo 
daugiau aiškėjo, kad Valašiną 
besąlyginiai palaiko dr. J. 
Kairiūkštis. Valdyba suskilo. 
Vienintelė ir tikriausia išei
tis buvo — šaukti suvažiavi
mą, dėl kurio ir prasidėjo 
jau daug kam žinoma kova.

suvažiavimą buvo I. Pro- 
ir A. Žukauskas, o prieš 

Valašinas, dr. J. Kairiūkš
tis ir dr. J. šliupas. Daug 
kartu buvo nutarta suvažiavi
mą šaukti ir tiek pat kartų 
buvo atidėliojama, visokiau
siais būdais išsisukinėjamą.

Valdybos dauguma pajuto, 
kad anksčiau ar vėliau suva
žiavimo neišvengti, tad visa 
jų taktika buvo juo toliau jį 
atidėlioti, kad 
primobilizuoti 
lankių narių, 
sius prašalinti 
arba uždaryti 
įsteigti iš “savo šalininkų” 
daugiau naujų skyrių ir tuo 
užtikrinti sau daugumą. 1936, 
1937 ir iki rugsėjo men. 1938 
m. nebuvo įsteigta nei 
naujo LEKD skyriaus, o 
K. Valašinas pradėjo 
naujus skyrius kaip blynus. 
Išvystė jis didelį veiklumą, 
važinėjo su paskaitomis, sten
gėsi ir šalininkų ir populiaru
mo įsigyti, kad naujoje valdy
boje sudarius vėl tą 
daugumą. j

Nauji skyriai priešingai 
įstatų reikalavimams b u vo 
steigiami be c. valdybos nuta
rimų. K. Valašino sauvalė di
dėjo. Keletą kartų buvo krei
piamasi į Palangoje gyv. dr. 
J. šliupą. Buvo tikėtasi, kad 
jis nepakęs tokios nenormalios 
padėties ir netvarkos ir kad 
jo pagalba viskas susitvarkys. 
Bet, deja, buvo skaudžiausiai 
apsivilta. Nežiūrint aiškiausių 
įrodymų, atrodė, lyg dr. J. 
šliupas nepajėgia suprasti pa
dėties rimtumo ir tik tvirtino, 
kad ginčijamasi del išgraužto 
kiaušinio kevalo, dėl pavydo.

Nieko nepadaręs ginčui iš- 
i spręsti, 
! 1938 m.
i apie 10 dienų, dr. 
I grįžo Palangon.
laiką jis spėjo sušaukti net du 
valdybos posėdžius ir padary

ki labai svarbių nutarimų, tik, 
deja, į tuos posėdžius “nesu
gebėjo” pakviesti nei Žukaus
ko, nei Proto, kurie jį kvietė 
atvažiuoti. Taigi šliupas 
rodė esąs šališkas.

žinios apie netvarką 
tre pasiekė provinciją. 
Valdyba ir dr. J. šliupas 
na Šiaulių skyriaus memoran
dumą, kuriuo reikalaujama 
suvažiavimo, revizijos ir K. 
Valašino nušalinimo. Dr. J. 
šliupas už tokį susirūpinimą 
draugijos reikalais šiauliškius 
apšaukia griovikais, šiauliš
kių paskatinta, energingai 
griebiasi darbo c. revizijos ko
misija. Pasirodė, kad be mi
nėtų nusižengimų, K. Valaši- 
naš dar suklastavo valdybos ir 
1936 m. suvažiavimo protoko
lus. Skyriai ir atskiri nariai, 
kurie dar anksčiau matė visą 
šią betvarkę ir buvo visiškai 
nustoję vilties, pradėjo gau
siai siųst revizijos komisijai 
visokius K. Valašino neleisti
nos ir skaldančios veiklos įro- 
d y m u s. Susirinko tiek 
daug ir tokios

per tą laiką 
naujų sau pa- 
O nepalankiuo- 

iš draugijos, 
ištisus skyrius, 

savo

C. Hull Peikia Reikalau 
jaučius Atitveri USA 

Nuo Pasaulio

kios medžiagos, kad ir akli 
turėjo praregėti. Betį deja, dr. 
J. Kairiūkštis ir dr. šliupas 
nepraregėjo. Jie ne tik ne
sutiko K. Valašiną pašalinti, 
bet ir atsisakė šaukti suvažia
vimą net revizijos 
reikalaujant.

Kuomet teisėtai 
mą šaukti ėmėsi A.
ir I. Protas, tai dr. šliupas, 
dr. J. Kairiūkštis ir K. Vala
šinas šį suvažiavimą suardė 
darydami žygių valdžios (Įstai
gose ir klastingai pašalindami 
iš c. valdybos I. "Protą.

Darėsi nesuprantami daly
kai. Dr. šliupas, Kairiūkštis 
ir Valašinas elgėsi kaip' tikri 
draugijos griovikai. Kodėl 
vengt suvažiavimo, tikrojo'
draugijos šeimininko? Nors i buvo vengiama 
jie nenorėjo, bet suprato, kad skyrius ir visur buvo sieku 
suvažiavimo išvengti negali
ma, tad paskelbė jį Palango
je. pačiame -Lietuvos pakraš
tyje, kad mažiau kas tegalėtų 
atvažiuoti. Kad susidarytų pa
lanki dauguma, K. Valašinas 
dirba išsijuosęs, mobilizuoja 
savo “šalininkus” ir gausiai 
siuntinėja šmeižto laiškus, už 
kuriuos, kaip teko girdėti, tu
rės atsakyti teisme. Kad su
važiavimas nesužinotų teisy
bes, dr. šliupas, jis gi Palan
gos burmistras, paskelbė, kad 
neįeisiąs suvažiavime kelti 
“asmeninių ginčų.” Suvažiavi
mą rengiamasi pažaboti. Ko
kiomis teisėmis? Kad dar sau
giau jaustis, jie, neturėdami 

‘tam teisės, paskelbia c. revi
zijos komisijos pirmininką A.
J. Bogušą pašalintu iš LEKD 
narių tarpo. Be to, rengia
masi pašalinti c. valdybos na
rį A. Žukauską, L Protą, c. 
revizijos komisijos narį J. Ta
mašauską ir uždaryti Šančių 
ir Šiaulių skyrius, kad jų at
stovai negalėtų suvažiavime 
išaiškinti visos teisybės.

Iš darbu atrodo, kad 
veikia ne laisvamaniai,
aršiausi jų priešai. Nejaugi ir 
Šliupas? Labai nepatikima, 
bet, deja, taip yra. iditų tiks
lų besiekdami, jie atsidūrė lai
svamanių priešų eilėse. Jau se
nai tam tikruose sluogsniuose 
buvo bijomasi, kad laisvama
nių judėjimas gali labai išsi
plėsti ir išsilieti J ‘nepageidau
tinas’ formas. Tad 1936 m. su
važiavime dr. J. Kairiūkštis ir 
dr. šliupas pasiūlė 
ypatingą, iki gyvos 
globos tarybą, kuri 
aukščiau net už patį
vimą ir valdytų draugiją, 
“nesąmoningas mases,” vadiz- 
mo principais. Deja, tai ne
praėjo. Už tokią tarybą te- 
balsavo tik dr. šliupas, dr. 
Kairiūkštis ir K. > Valašinas. 
Taigi netenka stebėtis, kad šie 
žmonės papuolę į valdybą 
pradėjo draugiją tvarkyti pa
gal savo įsitikinimus, pagal 
modernius vadizmo principus. 
(Kadangi 1936 m. suvažiavi
mo protokolas suklastuotas ir 
tepasirašytas tik dr. Kairiūkš
čio ir K. Valašino,^ tai pakol 
kas dar nenustatyta, ar tikrai
K. Valašinas buvo išrinktas į 

; c. valdybą. Daug suvažiaĮvi-
a i š- mo dalyvių tvirtina, kad 8 jis

nebuvo išrinktas.) 
aiškėjo, kad K. 
diktatoriškai veikė 
niciatyva, bet tik
“frakcijos” n u t a r i m u s, 
k u r i e buvo net ' atski
rai protokoluojami. Pasirodo, 
buvo slapta valdyba valdybo
je.

Ko jie tuo siekė? Pasiro
do, buvo bijomasi, kad LEKD 
nepasidarytų masinė pažan
giosios visuomenės organizaci
ja, tad buvo reikalas iš savo 
rankų vadžių nepaleisti. Bet 
pati LEKD buvo reikalinga, 
kaip perkūnsargis, 'kad neįsi- 
kurtų kita panaši ir kad per 
ją pasilaikytų nesutarimas 
tarp tikinčiosios ir pažangio
sios visuomenės. Tais tikslais 

kurti naujus 
a

laisvamanių eiles atskiesti 
“savais šalininkais.” Per pa
skaitas 
džiama 
k a,
kiojama 
Ii ai 
mą 
viduramžių inkvizicija,
niai jie dėjosi dideliais religi
jos (teisingiau, kunigų) 
šais, o tikrumo j e 
g ė s i atbaidyti 
LEKD visus kultūringus
pratusius laisvamanius, vengė 
skleisti laisvamaniškas idėjas, 
laisvamanišką pasaulėžvalgą 
ir dorove. «

Tokį darbą tegalėjo vykdyti 
tik seni laisvamanai, kaip dr. 
šliupas ir dr. Kairiūkštis, nes 
kiti būtų buvę labai greit iš
šifruoti. žodžiais jie dėjosi 
labai dideliais laisvamaniais, 
reikalavo ir civilinės metrika
cijos ir netikinčiųjų vaikus 
atpalaidoti nuo religijos mo
kslo, bet elgėsi visiškai prie
šingai. Jei jų pavyzdį būtų se
kę yisi kiti laisvamaniai, tai 
šiandien nebūtų jokio reika
lo net kalbėti apie civilinę 
metrikaciją.

Bet to pasakyti negalima 
apie Žukauską, kuris, nors 
būdamas valdininku, pirmasai 
surado kelius per teismą su
daryti savo vaikams metrikus 
ir per Valstybės Tarybą pa- 
liuosuoti juos nuo religijos 
mokslo. To pasakyti negalima 
apie Bogušą, kuris taip pat 
būdamas valstybės tarnauto
ju, susirado galimybę susi
tuokti civiliai Klaipėdos Kraš
te, nors ir gyvendamas Kau
ne ir būdamas nepasiturinčiu. 
To negalima pasakyti apie ki
tus, kuriuos dr. šliupas, dr. 
Kairiūkštis ir Valašinas ren
giasi sauvališkai išbraukti iš 
LEKD ir neįsileisti į suvažia
vimą.

Kurioje pusėje tiesa, atro
do,

Chicago, Ill. — Savo kal
boj Sekmadienio Vakaro 
Kliubui, Amerikos valsty
bės ministeris C. Hull kri
tikavo tuos, kurie šaukia, 
kad Amerika “apsitvertų 
nuo pasaulio.” Tie kritikai 
peikia prezidentą Roosevel- 
tą, kad jis, girdi, “perdaug 
kišasi į kitų kraštų politi
ką.” Jie šneka, kad Ameri
ka galėtų patenkint savo 
reikalus net be prekybos su 
kitomis šalimis. Jie teigia, 
'būk Amerika galėtų išvengt 
Jr karo, jeigu laikytųsi visai 
nuošaliai.

Tokias šnekas sumušė | 
ministeris Hull. Jis parodė, 
kad Amerika turi pirkt iš 
užsienių ciną, ipanganą, gu
mą ir kai kurias kitas labai 
svarbias medžiagas, kurių 
jai stokuoja. Jeigu Ameri
ka mėgintų nieko nepirkt 
iš užsienių, tai užsieniai ne
pirktų iš Amerikos. Beban- 
dant gi apsieiti tiktai su 
n a m i n ėmis, amerikinėmis 
medžiagomis, nutrūktų už
sieninė prekyba, pristigtų 
amerikiečiams įvairių reik
menų; jų gyvenimas pablo
gėtų, ir valdžia turėtų per
daug lįsti į kasdieninius 
reikalus ir beveik kariškai 
“tvarkyt’^ žmonių gyveni
mą, panašiai kaip Vokieti
joj ir Italijoj.

Antra, jeigu Amerika ir 
“visai atsiskirtų” politiniai 
nuo kitų šalių, tai dar ne
būtų jokio užtikrinimo, kad 
jinai nebus kariškai užpul
ta, kaip kad nurodė Ame
rikos valstybės ministeris 
Hull. /

Harrisburg, Pa. — Vals
tijos seimelis priėmė suma
nymą, kad visi galintieji 
dirbt bedarbiai turi dirbt 
valstijai bei miestams už 
bet kokią gaunamą pašal-

pa, nors tai būtų ir kuo 
menkiausia pašalpa. Šį ta
rimą pervarė republikonai, 
ir jis perduotas pasirašyt 
gubernatoriui James'ui. 
Tuomet tarimas jau būtų 
įstatymas.

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

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

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

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

Pranešu visiems mano Detroito ir apylinkės lietuviams, kad per 
18 metų turėjau kriaučių krautuvę po 2238 Caniff Avė., 

Hamtramck, Mich. Dabar persikėliau j naują 
vietą po virš minėtu antrašu.
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Kiek vi e nas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

Brooklyn, N.Y.
2 d. liepos (July 2nd) įvyks 

dienraščio “Laisvės” piknikas. 
Jis bus Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avenues, JVIaspeth, 
N. Y. Tas parkas 
prie

jo, su 
;amsi

sislap

ėra jokių abejonių, nes 
žmonės viešumos nebi- 

žiavimo nevengia ir 
is ir pakraščiais ne- 

negudravoja.
alangos suvažiavimas 
d. gegužės mėn. sau-

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Sun. all day and night

DR. MAXWELL MILLMAN

Kulangsu sala (aukščiau) Chinijoj, iš kur japonų karinės jėgos buvo privers
tos pasitraukt, kai Amerikos, Anglijos ir Francijos jūreiviai ir ma- 

rininkai jiems pagrąsino. '

Nors 
‘28 ir 29 
kiamas ir nepatogiu laiku ir 
pačiame Lietuvos pakraštyje, 
bet visi kuo gausiausiai jame 
dalyvaukime; siųskime pilną 
skaičių atstovų, kiek tik lei
džia (įstatai ir tik tikrus lais
vamanius. Kelionei vieni ki
tiems padėkite, sudėkite, bet 
važiuokite, kad bendromis jė
gomis nugalėti LEKD griovi
kus jų pačių pasirinktose po
zicijose. O suvažiavime, kad 
burnų neužčiauptų, kad visą 
tiesą sužinojus, kad rimtai vi
sus klausimus išsprendus, pre- 
zidiuman rinkime tik geriau
sius, patikimiausius laisvama
nius.

Visi į suvažiavimą!
Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos 
Šančių Sk. Valdyba. 

1939 m. geg. mėn. 5 d. 
i?____________

Jeruzale. — Žydai užpuo
lė arabų kaimą Ųiraddą ir 
"užmušė 5 arabus.

Jeruzalė. — Žydai iš
sprogdino bombą arabų te
atre; sužeista 18 žiūrovų.

Boston Apylinkė
d. liepos (4th of July) 

dienraščio “Laisvės” naudai 
piknikas bus Maynard, Mass. 
$200 skiriama dovanom prie 
įžangdk bilieto. Pirma dovana 
$50. Bus šokiai, gros gera or
kestrą.

New York Apylinkė
23 d. liepos (July 23rd), 

didžiojo New Yorko apylinkės 
pažangiųjų organizacijų aps
kričiai rengia traukiniu eks
kursiją į Nolan’s Point Park, 
N. J. Ta vieta yra prie Hopat
cong ežero. Traukinis eis iš 
Jersey City per Bayonne ir 
Elizabethport. Iš Newark, rei
kės atvažiuot į Elizabethport 
kitu traukiniu ir čia persimai
nyti ant ekskursijinio. Kelionė 
$1.00 |į abi pusi.

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

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

Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

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

HABERBUSCH & SCHIELE’S
Sphinx Stout and Extra Ales

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

West Haven Beers & Ales, Inc
AGENT FOR:

Hensler 
R. & H. 
Wehle

Beer 98 North 7th Street
A,e8 Brooklyn, N. Y.Porter

Telephone EV. 7-5471

o
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168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-8622
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tfMt Ifi

Taigi kviečiame visus, kaip 
savo kolonijos, taip ir plačios 
Chicagos progresyvius daly
vauti šiame mūsų piknike. Vi
si draugiškai pasilinksminsi
me, pasišoksime, užkąsime ir

Fr 
mergytės motina, kad 
“nepa s savo namuose 
ir virėju pavaro. To to

prie įžangos tikietų; gi įžan
ga tik 10c.

Šiame piknike bu& graži 
programa, kurią išpildys Kul
tūros Ratelio Choras.. Taip 
pat bus gera orkestrą šo
kiams, kuri grieš įvairius val
elis ir polkas, kaip lietuviš
kus, taip ir amerikoniškus. 
Taip pat bus skanių užkan
džių ir gardaus šalto alučio

Tol.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drirris;- 

Mixer TOM COLLINS / 
Taipgi parduoda lietuviško wa- 

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

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

SODĖS IR ALAUS
91-98. Warwick St., Newark, N. J.

Gegužes 28 d., tai yra, per, 
eitą sekmadienį, JI. vai. ry
to, pasimirė Mrs. Ona Mack. 
Mirė Šv. Agnieškos Ligoninė
je. Buvo pašarvota pas brolį 
po num. 1828 Kemsey Street. 
Tapo palaidota laisvai 
Liaudies Kapinių. A.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

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

------------ Valstiečio Sūnūs -----------  
(Bruožai iš franci jos Revoliucijos)

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu KrupiiĮ ir pavienių.
Ii senų 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
51Ž Marion St., kamp. Broadway! 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line i

BROOKLYN, N. Y. ii
Tel.: Glenmore 1-6111 1

biznic-
mokytojo bei

Blue Jay Inn 
patalpa 1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 
, puiki muzika šokiams.

MŪSŲ UŽEIGA 
Kai jūs atvyksit i New 
Yorką, matyti Pasaulinę 
Paroda, tai užeikit pas 

BAR, GRILL 
and 

RESTAURANT
518 GRAND STREET 

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

ir gero alaus.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

DETROITO ŽINIOS

RĮ«SliA8UH[f?W0« 
. RHIlIGBttW

LIETUVIŲ ATLETŲ 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama-

' Į Skaitytojus
Gerb. “Laisvės” Skaitytojai!

Šiemet sukanka 150 metų nuo pradžios 
Franci jos Revoliucijos. Ta proga mes 
patiekiame eilę iš jos bruožų. Tai nebus 
istorija, kuri reikalautų daugiau prisi
rengimo, tai bus nušvietimas tik tūlų 
jos fazių, kaip ir atskleidimas uždangos.

Francijos Revoliucija turėjo didžiules 
reikšmės visam pasauliui. Bet, mes, lie
tuviai, veik neturime literatūros tuo
klausimu. Šiems aprašymams medžiagą 
ėmiau iš daugelio šaltinių, bet pamati
niai iš B. Bloss didžiulio veikalo: /Isto
rija Francuzkoji Revoliuciji”, kurį jis 
parašė pusė šimto metų atgal, proga 
šimtmetinių sukaktuvių Francijos Revo
liucijos. Sėmiau žinojimą iš: “Malaja So- 
vietskaja Enciklopedija,” “New Stand
ard -Encyclopedia” ir “The Encyclopedia 
Britannica.” Pasinaudojau E. Olart vei
kalu “Grafinia Diu Barry” ir E. Ver- 
bickio—“Marė Antoinette.”

Rašyti pašaukimą gavau ne vien pro
ga 150 metų sukakties, bet prie to ragi
no daug ir kitų priežasčių. Viena iš jų, 
tai judamųjų paveikslų neteisingas cha- 
rakterizavimas Francijos Revoliucijos ir 
tam tikrų asmenų. Jau pusėtinai senai, 
kaip mačiau pirmą judį “Countess Du 
Barry”; po to jį dar porą kartų teko 
matyti naujai suvaidintą ir du kartus 
“Marė Antoinette”. Mačiau ir visą eilę 
kitų judzių, kurie vienaip ar kitaip lie
tė Francijos Revoliuciją. Ir veik visi jie 
vaizdavo ne tą, kas buvo, bet tą, ko nori

kalų atvirai niekino Francį) os Revoliu
ciją, jos idėjas, veikėjus, nors ji daug 
įkvėpimo gavo iš Amerikos Revoliucijos. 
Matyti, kad dabartinė viešpataujanti 
klasė, kurios norus atvaizduoja judžiai, 
nenori tiesą parodyti, kas buvo 150 metų 
atgal Franci jo j. Todėl, tas verčia dar 
daugiau, kad nors kiek atskleidus uždan
gą ir parodžius revoliucijos priežastis ir 
jos besivystymą.

Mes neturime jokio noro kištis į žmo
nių asmeninius reikalus, mums neapei
na tas, kiek kuris vyras turi mylimųjų, 
arba moteris vyrų. Juk tai žmogaus as
meninis reikalas. Šių vaizdų autoriui vi
sai neapeina, ką kuris žmogus valgo, ge
na ir kaip miega, bei kaip jis patenkina 
kitus savo jausmus. Bet mes būsime pri
versti pažvelgti į grafienės Diu Barry 
ir Marės Antoinettes gyvenimą, kuris 
vadinasi “asmeniniu,” nes jis nebuvo 
vien jų asmeninis reikalas, jis Franci j ai 
atsiėjo milionus frankų, jis vaizduoja tą 
dorinį išgverimą, kokis viešpatavo val- 
dančioj klasėj. Bet ir čia mes tik mažai 
atskleisime uždangą, kiek tai yra leisti
na ąbelno j spaudoj.

Vardus ir pavardes naudojame taip, 
kaip jas rašo francūzų ir anglų kalbose. 
Tik daugiau vartojamus lietuviname, bet 
ir ten ’pirmu kartu rašant kabutėse pa
duodama, taip, kaip francūziškai rašosi 
—Mirabo (Mirabeau).

•’f*" :
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lys išvažiavo, o miestely pasiliko mer
gaitė’ir jos motina. Ir kas tada galėjo 
manyti, kad franciškono minyko ir pa
prastos skalbėjos duktė sulauks tokios 
padėties, kad ji per virš dešimts metų 
bus faktiška^ Franci jos valdovė!

Tiesa, jau nuo senai žmonių priežodis 
sako: “Merginų vaikai .gabūs!” Bet kas 
gi tada manė, kad prie šios mergaitės 
kojų gulės kunigaikščiai, grafai, baro
nai, kardinolai, diakonai, pralotai ir ki
ti vyriškiai iš valdančiosios klasės, lenk
tynines vienas su kitu!

Janina (Jeanne) buvo astuonių metų 
amžiaus, kada jos motina persikėlė gy-

IfSVARBUS VISIEMS MASI
NIS MITINGAS**

Michigano valstijos seimelio 
sesija jau pasibaigė. Dabar 
pažangus valstijos senatorius 
Stanley Novak išaiškins ir pa
rodys, ką šita seimelio sesija 
nuveikė ir ko nenuveikė.

Kaip žmonių atstovas, sena
torius Novak energingai ir pa- 
sirįžusiai darbavosi senato po
sėdžiuose. Jo vyriausias pasi
darbavimas, tai atmušimas se
nate anti-amerikinių bilių, ku
rio buvo įnešti į seimcl/į per 
reakcionierius.

Senatorius Novak išryškins, 
kokio pobūdžio įstatymai bu
vo praleisti, o kokio pobūdžio 
nepraleisti ? Kaip tie įstatymai 
paliečia reikalus ir gyvenimą 
darbininko, smulkaus 
rio, gydytojoj 
farmerio ?

Senatorius“ 
milžiniškam masiniam susirin
kime, kuris įvyks šį penkta
dienį, birželio 2 d., 8 vai. va
kare, Mungar Intermediate 
School svetainėje, kampas 
Martin ir McGraw. Įžanga į 
mitingą visiems veltui ir visi 
nuoširdžiausiai kviečiami da
lyvauti.

Apart senatoriaus Novak, 
dar sekami žymūs kalbėtojai 
pakviesti dalyvauti:

Valstijos seimelio narys Jo
seph C. Murphy, distrikto pro
kuroro pagelbininkas Vincent 
Fordell, demokratų partijos 
nacionalio komiteto narė po
nia Clara Van'Auken, St. Eli
zabeth Community House vei
kėja panelė Clara Swieczkow- 
ska, mokytojų unijos prezi
dentė ponia Frances Comfort, 
dantistas Forrest G. McGui
gan, advokatas John Poleski 
ir Darbo’Nepartinės Lygos at
stovas Mort Furay.

Rep.

įsigersime šalto alučio, ir pa
kvėpuosime tyru oru po ža
liuojančiais medžiais, atgai
vindami savo sveikatą iš po 
sunkios ir šaltos žiemos.

Reng. Komitetas.

t

Manhattan Liquor Store
264 GnnuTSt. Brooklyn, N. Y.

(Kampas Roebling St.)

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Tikrai žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo!

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store
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"Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROSIU GĖRIMŲ

Lietuviškų MAISTO Konservuotų
KUMPIŲ—Hams, Picnic-hams, Krapuose 
raugintų AGURKŲ. Užsakymai priimami 

nemažiau 8 dėžių kiekvienam.

ŲITHUANIAN-AMERICAN 
Import & Export Corporation

157 Chamber Street
New York City

REctof 2-2786 \

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

Lankydamies j svečius 
iš Pennsylvanijos į New 
Yorką arba iš New 
Yorko j Pennsylvaniją 

užeikite. ♦

.Visokį gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Pakcturienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

Šiemet tikimasi net 
tūkstančių žmonių Komunistų 

j Partijos New Jersey valstijos 
metiniam piknike, kuris įvyks 
šį sekmadienį, birželio 4 d. 
Tam tikslui paimtas didžiau
sias ir gražiausias parkas Lin
wood Grove Amusement Park, 
kuris randasi pusiaukelyje tar
pe Metuchen ir New Bruns
wick.

Pikniko pr’ograma bus tik
rai nepaprasta. Apart įvairių 
sporto žaislų, bus parodyta 
dar ir judami paveikslai, ku
rie parodo Abraham Lincoln 
brigados kovą Ispanijoj už 
demokratiją.

Bušai į pikniką važinės nuo 
53 Broome St., 105 Jackson 
St. ir 516 Clinton Ave. Jie 
pradės vaikštinėti nuo 10 vai. 
ryto ir reguliariai vežios žmo
nes į pikniką iki 12 vai.

. Rep.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

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

mą pažadėjo De Musso, Janinos krikšto 
tėvas. Janina buvo neišpasakytai graži, 
gyva, smagi, smagių akių, didelės drąsos 
ir protinga ne pagal savo metus.

De Musso nustebo, glamonėjo ją, gė
rėjosi ir padarė išvadą:

—Tai bus gražiausia mergina Pary
žiuj, o gal ir visoj Francijoj!

De Musso pabučiavo Janiną ir pažadė
jo jai ir motinai užlaikymą. Bet paža
dai lengva padaryti, nesigailėjo jis “mei
lės” ir jos motinai, bet mergaitės užlai
kymui davė tik 12 frankų į mėnesį, ko 
vos užteko maistui. Todėl neva “apšvie- 
tai” skirti pinigai buvo sunaudoti duo
nai. Todėl Janina pasiliko pusiau beraš
tė visam jos gyvenimui.

De Musso turėjo kelias mylimąsias ir 
Janinos motiną apgyvendino pas vieną 
savo meilužę eiti šnipės pareigas po 
priedanga virėjos. Mergaitę pasiuntė į 
San Orleans klioštorių, kur iš biednų 
mergaičių ruošė patarnautojas turčiams.

Klioštoriaus gyvenimas jau tada ne
patiko jaunutei Janinai, kuri savo sma
gumu, įvairiais žaislais nustebino miny- 
kes. Ypatingai mergaitė nepatiko De 
Musso meilužei Frederiksai, pas kurią 
buvo apgyvendinta mergaites motina už 
virėją.

Janinos motiną kelis kartus aplaiike 
mergaitės tėvas franciškonas minykas 
Anž. To užteko 
jautė, kas yra 
pareikšti, juk ji 
tokį, ištvirkimą”
ji griežtai pareikalavo nuo De Musso, 
kad jis atsisakytų ir nuo Janinos užlai
kymo ir ją pasiuntė laukan iš kliošto
riaus.

Janina jau turėjo 15 metų. Ji buvo 
taip graži, kad tas buvo viena iš prie
žasčių jos išvarymo ir iš klioštoriaus. 
Gražus apvalus veidas, nuolatos šypsan
čios lūpytės, tartum perlų dvi eilės bal
tavo dantys. Veidas turėjo gražią, baltą, 
minkštą odą, kad tik stebėtis reikėjo. 
Raudonumas žandų dar daugiau dabino, 
balsvi ilgi plaukai plačiai dengė jos kaklą 
ir pečius, o juodos gyvos ir tartum pra
šančios džiaugsmo akys buvo pilnos ug
nies, du gražūs puslankiai antakių pri
davė ypatingo veidui gražumo. Jauna 
mergaitė pražydo, kaip kokia gėlė.* * *

Paryžius gi buvo pilnas gyvumo, pil
nas jiagundos. Janina, nepaisant, kad bu
vo mokinama klioštoriuje, bet ji kuo 
mažiausiai turėjo supratimo apie mora
lą. Ji troško malonaus, turtingo, sma
gaus gyvenimo. Smagus jos būdas trauk
te traukė prie linksmybių, (o jos grožy
bė buvo, vienatinis auksas, kurį jit gailė
jo išmainyti už smagumą ir gerovę. Ja
ninos galvoj užgimė daug drąsių min
čių. Ir jos motina manė, kad vieninte
lė merginos viltis geresniam gyvenimui, 
tose sąlygose, tai jos grožybė. Motina 
gavo jai darbą krautuvėj-siuvykloj pas^ 
Lebelį, kurioj turčiai pirkdavosi ir pa
sisiūdindavo madinius drabužius. Lebe- ( 
lio krautuvė jau plačiai buvo žinoma Pa
ryžiuj ne vien, kaipo drabužių parūpin
to ja, bet ir pristatytoja gyvojo tavoro 

Jšdykusiems ponams. Vėliau daugelis Ja
ninos motiną kaltino, kad ji būk tiks
liai dukrą pasiuntė pas Lebelį.

Janina pradėjo darbą po tiksliai iš
galvota svetima pavarde “M-Ile Lanson.” 
Mergina pateko į grožybių- centrą. Gra
žūs drabužiai ir didelis turtas erzino ją 
dar daugiau todėl, kad tai nebuvo jos, 
kad viskas tas tik ėjo per jos rankas.

(Tąsa bus)
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name
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Pirkinius galima daryti suiyg mūsų 10 išmokėjimo plano

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

i

A u torius.
Minyko Duktė

Vakulerio (Vaucouleurs) miestelyj gi
mė garsioji Janina D’Ark (Jeanne 
D’Arc) arba “Orleano Mergelė,” kuri 
penkioliktame šimtmetyj savo dideliu 
patriotiškumu ir. tėvynės meile prisidėjo 
prie apjungimo francūzų liaudies kovai 
prieš įsiveržėlius anglus ir burgundus. 
Janina D’Ark žuvo už tėvynę. Burgun- 
dai ją suėmė ir gegužės 30 dieną, 1431 
metais sudegino ant laužo.
. Vakulerio miestelyj gimė ir kita 
garsi Franci joj mergina, tai Jani
na Voberde. Ji gimė rugpjūčio 28- 
tą dieną, 1744-tais metais. Ji buvo 
duktė nevedusios poros—patarnautojos 
Voberdės ir katalikų franciškonų miny
ko Anž (Anjon). Mergaitę apkrikštino 
didelis turčius, pirklys De Musso, kuris 
nesigailėjo savo “meilės” jos motinai. Ji 
buvo žinoma—Marie Jeanne Becu Com- 
tesse, bet vėliau jos vardas buvo ir yra 
žinomas visame pasaulyj, kaipo grafie
nės Diu Barry.

Pirklys De Musso nesigailėjo pinigų. 
Jis iškėlė krikštynoms didelį balių, kur 
buvo daug išgerta vyno. Po baliaus pirk-

Brighton Parko Žinios
šios kolonijos progresyviškų 

draugijų bendras išvažiavimas 
(piknikas) įvyksta 4 d. bir
želio, Liberty Grove, buvusioj,. 
Dambrausko farmoj, Willow 
Springs, III, ši vieta yra nau
jai pertaisyta ir padidinta, 
labai graži ir tinkama pikni
kams.

. Piknikas prasidės 10 vai. ry
to ir baigsis vėlai vakare, šis 
piknikas bus vienas iš pui
kiausių, jame bus duodamos 
dovanos išlaimėjimui veltui

Dėl Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trojos lubos užpildytos su

\ Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

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

Tinkamų Mietų Dėl Visų

Vaikų Siūtai taip pigūs kai $6.95
10.95
14.50

I

Pasaulinę Parodą ir 
Atlankykite

LIETUVIŲ ATLETŲ
KLIUBĄ

168 Marcy Ave;
Brooklyn, N.Y.

Tel.
Ev. 4-8041

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

Studentų Siūtai taip pigūs kai......................

Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai 
Model^Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 

Wllliamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avo. •

Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889 metais
Išdirbėjai Geriausių Drabužių

*
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Tomas Mann (dešinėj) gauna garbės daktaro 
laipsnį iš Princetono Universiteto; jis yra 

pasaulinio masto rašytojas.

Great Neck, N. Y. Oregon City, Ore.
Paskutinis Užkvietimas

Šį sekmadienį, birželio 4 d., 
įvyksta Pirmyn Choro koncer
tas. Rengėjai deda dideles pa
stangas, kad šitas koncertas 
pavyktu, kaip iš dailės; taip 
pat ir iš finansinio atžvilgio. 
Iš rengėjų pusės viskas pri- 
rengta kuopuikiaušiai, kad 
atsilankiusią publiką užganė
dinti: kaip tai, rūpestingai 
prirengta puiki ir įvairi dai
lės programa, gera orkestrą ir 
gera svetainė šokiams, puikus 
parkas pasislėpti nuo saulės 
spinduliu ir pasigerėti gamtos 
gražumu.

Todėl Pirmyn Choras šir
dingai kviečia visus, kaip 
Great Neckok taip ir apylinkės 
lietuviu visuomenę, dalyvauti 
šiame nepaprastai puikiame 
koncerte. Ypatingą atydą mes 
kreipiame į Brooklyno, Mas- 
petho ir Richmond Hill drau
gus-ir norime jums pasakyti, 
kad tiktai dabar, mes turime 
progą Jus palinksminti ne tik 
puikia, gražia programa, bet 
ir puikia gamtos išvaizda. 
Lauksime jūsų, draugai.

Koncertas įvyks A. J. Kas- 
močių parke-svetainėje, 91 
Steamboat Rd., Great Neck, 
N. Y. Prasidės 5 vai., o pro
grama 6 vai. vakare.

Rengėjai.

Los Angeles, Calif.
Gegužės 21 d. čia turėjom 

madinį susirinkimą, kad ap- 
kalbėt ir pagelbėt Klaipėdos 
pabėgėliam. Nors žmonių pri
sirinko neperdaugiausia, to
kiam svarbiam klausime turė
jo susirinkti daug daugiau, 
bet nukentėjusiom aukų su
kelta $101.37. Tai gana stam
bi auka iš mažos kolonijos.

Buvo trys kalbėtojai. Rodos, 
visi trys tiko savo vietoj, ypa
tingai Bušas nurodė, kaip Lie
tuva gali išlaikyti neprigulmy- 
bę. Jis pasakė labai gerą pra
kalbą.

L. L. Choras padainavo tris 
daineles labai vykusiai.

Priimta dvi rezoliucijos — 
viena Lietuvos vyriausybei, 
reikalaujant, kad paliuosuotų 
politinius kalinius ir vienytus 
su tomis šalimis, kurios apgi-, 
na mažas tautas; antra, tai 
prezidentui Rooseveltui pa- 
dėkavojimas už stengimąsi už
stot mažesnes tautas.

Aukotojų vardų čia nemi
nėsime, nes “Vilnyj” tilps. 
Neužsimoka abiejuose dien
raščiuose užimti vietą.

R—ka.

Naujienos iš Mūsų Veikimo
LLD konstitucijoj rašo, kad 

LLD kiekviena kuopa turi pa
rašyt LLD organo “Laisvėj” 
du sykiu į metus apie kiekvie
nos kuopos stovį bei jos vei
klą.

Bet iš mūsų kolonijos labai 
retai patėmiji kokią žinutę 
bei apie LLD kp. veiklą “Lais- 

jvėj.” Iš mūsų kaimyniškos 
Washington valstijos nuo tū
lų draugų aplaikom kritikuo
jančius mus laiškus. Jie ra
šo :

“Kas yra su jūsų kolonija, 
kad visai mažai, kaip ‘Lais
vėj,’ taip ‘Vilnyj, matosi ži
nučių apie jūsų LLD, taip ir 
LDS veiklą. Ar gal nenorit 
laikraščiuose garsiutis ?”

Tiesa, mes negalim per daug 
girtis apie savo veiklą.

Pagal mūsų kolonijos dy
dį, tai LLD mūsų kuopa su
rengė pereitame žiemos sezo
ne apie porą balių, iš kurių 
turėjom virš $25 pelno, kurie 

i būna išaukoti darbininkiško 
judėjimo reikalams. Būna su
rengiamas spaudos naudai kas 
metai piknikas.

Kas link garsinimos laikraš
čiuose, tai jau apsileidimas. 
Nors ir turim savo kuopos ko
respondentą, bet tik bėda, 
kaip su mumis, taip ir su ko
respondentu, kad “laiko ne
turim” į laikraščius rašinėti.

Tai jau ištikrųjų .apsilei
dimas. 

, —o—
Gegužės,. 7 d., drg. K. Mar

cinkui vadovaujant, LLD 223 
kp. įvyko susirinkimas. Susi
rinkime dalyvavo 9 nariai, 
kuriame prisirašė vienas nau
jas narys, tai drg. Veronika 
Dapill. Vėliau dar gauta vie
nas naujas narys Jonas Matu- 
liaukis—John Matley. Dabar 
kuopoj randasi 16 pilnai už
simokėjusių narių. Vis geriau, 
kaip nieko.

Kaip iš kuopos iždininko bei 
finansų raštininko raportų pa
sirodė, kuopos ižde randasi 
$13.71. Laikas kur paaukaut.

—o—
Galų gale prieita prie išva

dos surengti “Laisvės” ir “Vil
nies” naudai pikniką birželio 
25 d., pas drg. F. ir V. UIs- 
kius ant ūkės. Piknikui vieta 
labai gerai žinoma ir gamtos 
papuošalu graži, kaip orego- 
niečiams, taip ir mūsų kaimy
nams washingtonieciams, sto
vi ant Tualutan upės kranto.

Beveik kas metai atsilanko 
į mūsų spaudos rengiamą pik
niką washingtonieciai drau
gai Kirkai, Baltrušaičiai ir ki
ti. O apie tacomietį drg. V. 
Kavaliauską, tai jau nėra nei 
kalbos. Jau esam gavę nuo 
drg. Kavaliausko kelis už
klausimo laiškus: “Kada pik

nikas įvyks?? Aberdeenie- 
čiai broliai Grybai ir jų drg. 
irgi neatsiliks, nes jie arčiau- 

v

šiai nuo Oregon City gyvena. 
Lauksime.

Californiečiai, J<aip losan- 
gelicčiai, taip ir sanfrancis- 
kiečiai, kas metai aplanko 
Oregon City atostogaudami. 
Tai geriausia proga atosto
goms, kada gamta gražiausia 
yra papuošus Oregon valstiją, 
apie 25 d. birželio.

Well, ką manot, draugai 
Pūkiai ir draugai Babicziai ? 
Pasišmeravę karus ir traukit 
į šiaurius. Atostogaudami, sy
kiu paremsit ir mūsų spaudos 
pikniką.

Tacomiečio “Užgautas.”

Lawrence, Mass.
Pašalpinių Draugijų Sąry

šio mėnesinis susirinkimas 
įvyks birželio 4 d., 10 vai. ry
te, L. ū. Kliubo svetainėje. 
Visi delegatai būtinai daly
vaukite, • nes turėsime rinkti 
darbininkus dėl pikniko, kuris 
bus birželio 18 d. Taipgi pri
būkite laiku.

Sąryšio Pirmi n i n k as, 
S. Penkauskas.

-----O-----

Lietuviu Darbininku Susi
vienijimo 125 kp. susirinki
mas įvyks birželio 4 d., F-mą 
vai. po pietų, irgi L. Ū. Kliu
bo svetainėje. Visi nariai ir 
narės būtinai dalyvaukite, 
taipgi būkite ir nauji nariai.

Šiame susirinkime priimsi
me šešius naujus narius. To. 
dėl labai svarbu visiems se
niems nariams dalyvauti. 
Taipgi vakarėlio komisija turi 
būti ir išduoti raportą.

LDS 125 Kp. Pirm.
S. Penkauskas.
-----O-----

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 37 kuopos susirinkimas 
įvyks birželio 4 d., 3 vai. po 
pietų, tuojau po LDS kuopos 
susirinkimo. Visi nariai priva
lo dalyvauti, nes turime 
svarbių reikalų aptarimui. Tu
rime gerai prisirengti prie 
“Laisvės” pikniko, kuris atsi
bus liepos 4 d., May nardo.

Sekr. S. Penkauskas.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės*’ bendrovės

301 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVorgreen 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.

CHRONIŠKOS
LIGOS

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

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-*Spinduiiai

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.

Penktas puslapisEAISK®

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Cho

BARRY P. SHALINS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Tel. Virginia 7-4499

VARPO KEPTUVE

HiiiiiiiiiiiniiiiH

Namų. Kakandų Krautuvė

,1 Jivoii a i -Uždą n g a i-Lin oi i jos

susirinkimas 
birželio 1 d.,

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba.visą garo arba karšto vandenio sistemą. 

.Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.
duokles. — Org.
128)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras rūpestingai moki

nasi naujas dainas dėlei rengiamo 
koncerto, kuris įvyks šį sekmadienį, 
birželio 4 d. Programos pildyme da-

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

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. 

įvyks ketvirtadienį, 
4634 Milnor St., pradžia 7:3(\ vai.
vakaro. Visi nariai dalyvaukite su
sirinkime. —t P. Mickienė, Sekr.

(126-129)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 4 d., 10 vai. ry
to, S. Bakanausko Svct., visi nariai 
būkite. — Valdyba. (126-128)

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui 
moterimis. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

puiki mui- 
ir gėrimų, 

ir Rumfor- 
Bus Jono 

A.
(126-128)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp., Moterų Skyriaus su

sirinkimas įvyks penktadienį, 2 d. 
birželio, pas O. Mikolajunicnę, 47 
Hazel St., pradžia 7:30 v. v. Visos 
narės ateikite ir naujų narių atsi
veskite. — A. M. (126-128)

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

LEWISTON-AUBUURN, ME.
ALDLD 31 kp. rengia pikniką, *3 

d. birželio, 1 vat. po pietų ir tęsis 
iki vėlai nakties. Grieš 
ka šokiams, bus valgių 
Kviečiamo iš Portlando 
do svečius ‘dalyvauti.
Plondunio Ūkėjc, Auburnc. 
Laučius, Sekr

426 South 5th Street
Blokas nuo Howes eleveltcrio stoties

HILLSIDE, N. J.
ALDLD 200 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 3 d.į 8 vai. vak. Visi nariai 
dalyvaukite, taipgi nepamirškite už
simokėti metines 

(126-

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

Dr. Herman Mendlowitz
88 Motai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

LietuviŲ Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
f JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 I kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, birželio 2 d., 1:30 v. g. 
3014 Yemans. Visi nariai būtinai da
lyvaukite, nes yra daug svarbių rei
kalų apkalbėti. Kurie dar neužsi
mokėjote duokles už šiuos metus, 
būtinai užsimokėki te šiame susirin
kime. Atsiveskite ir naujų narių. ■ 
A. V. Sekr. (126-128)

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp, susirinkimas įvyks ket

virtadienį, 1 d. birž., 6,:30 vai. vaka
re. $v. Jurgio Svet., 180 New York 
Avė. Visi bukite anksti, nes įvyks 
prakalbos tą patį vakarą — nesivė- 
luokite. — G. Žukauskas, Rašt.

1 (126-127)

(Shalinskas)

FUNERAL HOME

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

^/^Karnpas E. 28rd Street

/ NEWARK, N. J.
Visi Sietyno Choro nariai susirin-1 

kite anksčiau šį ketvirtadienį, birže-j 
lio 1 d. Būkite svetainėje 7 vai. va-' 
karo, nes turėsime trumpas rcpctici-j 
jas. 8 vai. vakaro įvyks prakalbos, I 
kalbės svečias iš Lietuvos, J. Jurgi- Į 
nis. Prašome nesivėlinti.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

n 12 1

Aplankykite mūsų 
religinių daiktų depart mentą, specialia 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

I.

lyvauja: Pirmyn Choras, vad. G. Ka
zakevičiaus; E. ir A. Kasper, smuiko 
ir piano duetas; Pirmyn Choro Mer
ginų Ensemble; Ukrainiečių šokikių 
grupė iš 10' narių; Al. Klimaitė, so
listė iš Brooklyno, A. Višniauskas, 
solistas iš Bayonne, N. J. ir Aido 
Choras, vad. A. Žilinskaitės.

Koncertas prasidės 5 v. v. A. ir J. 
Kasmočių Svct., 91 Steamboat Rd. 
Kviečiame visus dalyvauti.
ristas. (126-128)

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

Telefonai EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
Vietos ir impor- 

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

H
f |R ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIŲF DARBAI 

NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

Kep t,

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
'l

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui Ir Valgomajam Kambariui

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

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

Cheese Cake, 
Cake, Stollen, 
ir Jelly Rolls, 
greitai pristato, 
svorį ir kainas.

FMWA =r
Rožančiai ir Kryželiai nuo 
Daimantlniai žiedai 
Laikrodėliai

S 1.00
6.50
2.00

Stalui šaukštai, peiliai i 
sieniniai laikrodžiai

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

tarpo Graham ir Manhattan Aves.,
Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2178

Kita Krautuve Randasi PLAINFIELD, N. J. po antrašu. 
296 WEST FRONT STREET

ATSINEŠKITE ŠI SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ



NOTARY 
PUBLIC

rejus šventę pereitą antradie
nį kas liečia važiuotę — nei 
vienas šiame didmiestyje ir 
priemiesčiuose Neužmušta au
to nelaimėse.

NowWko^ėž^Zmios

kvotė-

pergalės
na-

ir rius.

MASPETH, N. Y
seni

1-mos 
tačiau 

ne

Sestas puslapis Ketvirtad., Biržęlio 1, 1939

Tom Mooney Šiandien Pribus NewYorkan; 
Masiniai Sutiks Grand Central Stotyje

Galų gale ir newyorkieciai 
turės progą asmeniškai pa
matyt Tom Mooney, jį pasvei
kint už nepalaužiamą drąsą, 
ištvermingumą ir ištikimybę 
darbininkų reikalams, kurias 
ypatybes jis parode akyvaiz- 
doje gręsiančius mirties ir il
gais metais kalėjimo.

Tai bus sykiu ir 
džiaugsmo šventė, 
newyorkieciai taipgi 
energingai dirbo už 
vinimą. New Yorke 
20 su virš Tom Moon e v 'įka
linimo metų įvyko šimtai de
monstracijų už jo paliuosavi- 
mą. Kiekvienoj kitoj demons
tracijoj ar žymesniame mitin
ge buvo nešama iškabos, sa
koma prakalbos, priimama re
zoliucijos už Mooney išlaisvi
nimą.

Sutikim Stotyje
Šiandien, birželio 1 mą, mi

nios newyorkieciu ir apylinkės 
gyventojų susirinks į Grand 
Central stotį 5 vai. po pietų 
sutikt Tom Mooney. Skubiai

formuojasi AF of L ir CIO 
uniją komitetas oficialiai ‘su
tikt ir pasveikint Mooney var
de organizuotu New Yorko 
darbininku. Keliu unijų benai 
miklina savo triūbas Mooney 
sutiktuvėms.'

Prakalbos Pirmadienį

Tom Mooney masinis mitin- 
s šio pir- 
birželio 5, 

čia vy-
bus patsai 

taipgi kalbės nauja- 
senatorius 

Miesto Ta-
prez id entas N e w bol d 
Sukniasiuvių Unijos

madienio vakarą, 
Madison Sq.1 Garden, 
riausiu kalbėtoju 
Mooney
dalybininkas 
James M. Mead, 
rybos 
Morris,
prezidentas Dubinskis, Civilių 
Laisvių Unijos prezidentas 
Baldwin, Amer. Darbo Parti- 
josJST. Y. valstijos prezidentas 
Antonini.

Gardeno mitingui bilietai 
gaunami iš anksto Gardeno 
ofise ir Tom Mooney Komite
te, 8 E. 41st St., Room 501, 
New Yorke.

Pasistenkite Parodos Žinios

ŠJ VAKARĄ IŠGIRSKITE I SVEČIAI Iš MONTREAL, 
GERĄ PASKAITA

Ketvirtadienio vakarą, bir
želio 1-mą, “Laisvės“ salėj, 
daktaras A. Petriką skaitys 
paskaitą apie širdį, ir josios 
ligas. Visiems bus Įdomu ir 
naudinga apie tai sužinot. 
Paskaitą parašė daktaras Pa- 
levičius, LDS daktaras 
jas.

Paskaita Įvyks LDS 
kuopos susijrinkime, 
kviečia atsilankyti ir

sj ketvn 
1), 8 vai. 
k ambariuose 
Court) 
ninku 
kuopos 
m as.

Visi kviečiami dalyvaut.
Sekr.

(70-42 Link 
Įvyks Lietuviu Darbi- 
Susivienijimo 14-tos 
mėnesinis susirinki-

Tirs Drabužių Valymo 
įstaigas

Visoms ALDL1) 2-ro Apskri
čio kuopoms buvo išsiuntinėta 
birželio 25-tos dienos pikniko 
bilietukai. Iki šiol dar nesi
girdėjo nieko nuo tų bilietu
kų platintojų, kiek jau yra iš
platinta. Tačiaus galima ti
kėtis. jog jų turėtų būti jau 
nemažai paskleista, lies jie iš
siuntinėti virš mėnuo laiko.

Vienok gali būti ir tokių at
sitikimų, kur tūli draugai ga
lėjo visai pamiršti apie tų bi
lietukų platinimą dėl tam tl- 

šiuos 
ir 

jie

krų priežasčių. Taigi 
draugus ir norėčiau labai 
labai paraginti, idant 
griebtųsi ir platintų tuos bi
lietukus, kiek tik išgali. Lai
kas, mat, iki pikniko dikčiai 
jau trumpas, tai gaišauti ne
begalima, jeigu norima pasi
tarnauti savo organizacijai 
priderančiai.

Ir tie draugai pasistenkite 
daugiau platinti šio pikniko 
bilietukus, kurie jau platina
te, jeigu dar kiek jų turite; 
paskutinėj dienoj tas nebebus 
galima atsiekti, kas dar gali
ma iki 25-tos dienos birželio.

Visais šių bilietuku reika
lais susižinokite su drg. D. 
Kručiu, 211 First St., Eliza
beth, N. J. Taipgi jam ir pi
nigus už bilietukus, ir neiš
platintus bilietukus, perduo
kite arba piknike, arba per 
laišką.’

Aišku, daugelis iš tūlų mies
tų piknikan važiuos busais. 
Jeigu kur dar busai nėra nu
samdyti ir važiuotojai neren
kami, tai tos vietos draugams 
būtinai reikia dikčiai suskub
ti busus gauti * ir keleivius 
rinkti. Juo anksčiau tas dar
bas bus pradėtas, tuo bus di
desnės pasekmės.

Birželio 25-tos dienos pikni
kas įvyks Old Cider Mill dar
že, Vaux Hall Rd., Union, 
N. J.

Visi džtrban, visi pasistenki
me padaryti šį pikniką pasek
mingu !

A. Gilman, 
aCDLD II Apskr. po num. 

Pirmininkas.

Trečiadienį Pasaulio Paro
doj atidaryta čechoslovakijos 
pavilionas. Nors ' čechoslova- 
kiją užgrobė Hitleris, tačiau 
demokratijos rėmėjų pastan
gomis pavilionas vis vien ati
daryta.

Tą pat dieną taipgi ati
dengta garsaus Amerikos poe
to Walt Whitmano statula 
minint 120 metų sukaktį nuo 
jo gimimo.

Dėka pusiau šventadieniui, 
pirmadienį turėta rekordinis 
skaičius lankytojų tai savai
tės dienai — 216,985. Gegu
žės 30-tą ’iki 11 vai. vakaro 
lankytojų atėjo 247,899. Vi
so nuo pradžios 
Atminimų Dienos 
ėjo apie pusšešto 
kytojų. Parodos
Whalen manąs, kad iki paro
dos pabaigai tikrai sulauksiąs 
50,000,000 lankytojų, kaip 
v o

va-
sa-

Valstijos industrijos komi- 
sionierė Frieda Miller pradė
sianti plačiu baru tyrinėti 
drabužių valymo įstaigas. Tą 
paakstino nesenai įvykęs vie
nos Brooklyno drabužių 
lytuvės teismas, kuriame
vininkas' buvo nubaustas 
$100 bauda už nusukimą mo
kesčių darbininkų kompensa
cijos fondui. Jis visas savo 
įstaigas užregistravęs kaipo 
priklausančias atskiriems sa
vininkams. Tokiu būdu, kaipo 
samdančios mažiau 4 darbi
ninkų, jos įstatymiškai galė
jo nemokėt tų mokesčių.

Tyrimas parodė, kad 9-nios 
įstaigos - krautuvės ir valymo 
šapa priklausė vienam 
nink ui.

savi-

Atvyko iš Lietuvos
M 

išGegužės 25-tą atvyko
Ųietuvos Liuda Graičiūnas, 
jauna kupiškietė. Atvažiavo 
ir šiuo.tarpu apsigyveno pas 
Juliją Stankaitienę, brookly- 
niečiafns gerai žinomą lošėją 
ir Moterų Kliubo veiklią narę.

D—gė.

parodos iki 
vakaro per- 
miliono lan- 
prezidentas

Ren-

numatyta.
bu-

Bėdos su Nuogalių 
Programomis

Visokių su pusnuogėmis 
merginomis programų rodyto- 
jai-koncesijonieriai protestuo- 

kad jų programos per- 
cenzūruojamos.
atstovas p. Gelb įrodi- 
kad yra meniška mergi- 
rodytis nevaržomai, be

ja, 
daug

nėjo, 
noms 
didelio pridengimo kūno for
mų. Argumentuoj autiems 
priešingai, jis pasiūlė ir paro
dos statuloms uždėt Stanikus 
ir kelines, nes, sako, tos irgi 
rodo nesuvaržytas kūno for
mas. Jis sako: “Mano mergi
nos taip jau artistiškos, kaip 
ir tos marmorinės ar maliavo- 
tos.”

Washington Heights 
i dauninku Taryba pagaliau 
per savininką pakviesta tar
tis dėl užbaigimo negrų ren- 
dauninkų streiko. Seniau ke
lis Tarybos kvietimus savinin
kas atmetė.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai: $3.00, $3.50 ir $4.00 j savaitę. 
Galite šaukti telefonu: MAin 4-2632, 
arba kreipkitės pas C. Brown:

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

Pusė bloko nuo St. George Hotel.
(121-138)

Pasirandavoja 5 kambariai su 
maudyne ir kiti patogumai. Gerai 
prižiūrimas namas. 47 Montieth St., 
prie Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

(126-128)

Republic Bar & Grill Oficialis 
Atidarymas

Sekantį šeštadienį Įvyksta 
oficialis atidarymas naujos 
Republic Bai & Grill vietos. 
Kaip žinia, Įstaiga Republic 
Bar & Grill, kurios savininku 

i yra Džimis Sutkus, persikėlė 
492 Grand Street, 

Brooklyn, puošnesnėn ir di- 
I desnėn pataipon. šeštadienį, 
į birželio 3 d., bus oficialu; 
i atidarymas, kuriame svečia: 
bus gerai pavaišinta dešromi: 
ir kitokiais skanėsiais, o prie 
to—išsigėrimu. Džimis prašo 
savo frentus ir pažįstamus 
silankyti. R.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Ona (Šepaitis) Rimkienė, pa- 

jieškau brolio sūnų, Juozą Šetaitį, 
paeina iš Kalpokų Kaimo. Taipgi 
Kastancijos Krapavickienės iš Rekš- 
čių kaimo. Abu paeina iš Tauragės 
•Parapijos. Girdėjau, kad gyveno 
Chicago apylinkėje. Malonėkite at
sišaukti arba kas žinote apie juos, 
prašau pranešti, už ką būsiu dėkin
ga. Turiu svarbių reikalų. Ona Rim
kienė, 1064 Hancock St., Brooklyn,

IN. Y. (126-128)

REIKALAVIMAI
Reikalinga senyva moteriškė pri

žiūrėti 3 metų mergaitę, karpbarys, 
valgis ir alga. Chesley, 174 — 31st 
St., Brooklyn, N. Y. (126-128)

SUSIRINKIMAI
LDS 1 kp. susirinkimas Jvyks bir

želio 1 d., 7:30 v. v. "Laisvės” Svet., 
419 Lorimer St. Prašome narių 
skaitlingai dalyvauti. Tuoj po susi
rinkimo, Dr. Petriką duos paskaitą. 
Nepamirškite atsivesti ir savo drau
gus. Taipgi prašome užsimokėti duo
kles. — Chas Reinys, Prot. Sekr.

PARDAVIMAI
Parsiduoda didelė ūkė, Princeton, 

N. J. Yra 45 akrų, labai gera žemė. 
Kaina stebėtinai prieinama. Ūkė ne- 

| toli didelio kelio. Galima pasidaryt 
Į tinkamą-gyvenimą. Priežastis parda- 

55 i vimo—senatvė. Dėl daugiau infor- 
m. amžiaus vyro kūną kabant 'pr*šau kcfiplls p.r!e: J:TA\l“ 
po pušimi 65 pėdų aukštumoj. į (126-131)

Bronx Parke rado apie

at

- CANADA
Pirmadienį, gegužės 29 d., 

po pietų užėjo į “Laisvės“ 
įstaigą svečiai iš Montreal, 
Canada, draugai Valis ir Ve
ra Bunkai, kartu su broliais 
Alfonsu ir Pranu "Bunkais. Su 
jais lankėsi ir draugas Juozas 
Misiūnas, brooklynietis. Al
fonsas Bunkas taipgi yra 
brooklynietis.

Svečiai apžiūrėjo “Laisvės” 
spaustuvę, pasipirko literatū
ros ir atsisveikindami paauka
vo “Laisvei“ sekamai: Drau
gai Valis ir Vera Bunkai po 
$5, ir Pranas Bunka 
Draugai Bunkai yra 
“Laisvės“ skaitytojai ir
mėjai. Svečiuodamies Brook
lyn© jie taipgi aplankys ir 
Pasaulio Paroda.

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand §t., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

(Liquor#

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.
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PAVASARIS YRA JUM 
PRIMINIMAS GRAŽIŲ

BLUt
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Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS &RABORIUS

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

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

Jūs darysite išdidų įžengimą 
į pavasarį šiuose mėlynuose 
batuose. Dabar mes išdedame 
gražiausiam parodymui Enna 
Jet tiek- mėlynų batų, mėlyni 
pumps, mėlynų oxfords, mėly
nų sandais, mėlynų visokių 
stilių. Užeikite ir pasirinkite 
sau patinkamus.

$5 iki $6 
Kitokį Stiliai

Size-ų 1 iki 12
Plotis AAAAA feiki EEE

Punched tie. Mėlyni, Juodi, Raiti, 
Java Brown Kid

Mėlyni, Nežibanti Juodi, Java Brown 
Kid, Taipgi Balti 

Amerikos Mandriausi Batai 
Geri vaikščiojimui visur

GREENBLAT’S
Čeverykai ištisai šeimai. 

Prirenkami per X-Rav.
663 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
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IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
Kampas Hooper St.,

Tik šiom dienom Ignas Sutkus perkėlė savo 
taverną į naują vietą.

Puiki Restauracija
Visokiu gėrimu, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandelis.

REPUBLIC BAR & GRILI
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

Refrigerator Bargains
(Šaldytuvai Nužemintom kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldytuvą (ice box), nepaisant 
kaip senas ar mažas jis būtų, kad ir užlanginė dėžė.

Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs 
galite nusipirkti didžiausį šaldytuvą už taip žemai 
kai $3.50 į menesį. Pamąstykite! Juk tai pigiau, 
negu kad ice-box-sis kainuoja per menesį.

NAUDOKITĖS PROGA! TAI YRA RIBOTAM LAIKUI.

Panelė BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri jums patarnaus, suteiks 
visas informacijas jūsų patogumui. Jei jūs gyvenate per toli, tai 
mūsų reprezentatorius atvažiuos pas jus su automobiliu ir atsiveš 

jus J mūsų showroom (parodos kambarį).

Tuojau šaukite EV. 7-6111
4-6562

CHARLES D’ORAZIO & SON
139 Meeker Ave. 664 Grand Street
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų AND
'auor&,

Fairview Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Fairview Restaurant

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

arti Corona entrance į ferus.

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

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

110-62 Corona Ave.

Law

O VIENATINIS LIETUVIŠKAS
I'rL

KABARETAS
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STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

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

liavom arba išpopieruojame kambarius.

KLAUSKITE MUSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, mallavojlmo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Aveniie 

East New York
Telefonas Foxcroft 9-6901

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

priežasties' slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.




