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Du Milžinai Be Tėvynių: 
Thomas Mann, 
Edvardas Benešąs.
Jų Kalbos.

Rašo R. Mizara.

Šitų žodžių rašytojui per- 
eitą penktadienį pirmu kar
tu teko iš arti matyti ir gir
dėti kalbant du žymius vy-
rus, pasauliniai žinomus: 
rašytoją Thomą Mann ir 
buvusį Čechoslovakijos pre
zidentą Edvardą Benešą.

Abu sakė kalbas penkta
dienį Amerikos Rašytojų 
Sąjungos masiniam mitin
ge, tūkstantinei publikai.

* * *

Štai Nobelio laureatas 
Thomas Mann. Išvargęs, 
toks paprastas žmogus; su
sitikęs gatvėj rodosi niekad 
negalėtum tikėti, kad šis 
kūnas nešioja tokį proto 
milžiną, tokį žodžio artistą, 
—vieną didžiausiųjų litera
tūros piliorių.

Thomas Mann — tremti
nys. Jo knygos Vokietijoj 
deginamos. G a I v a ž udžiai 
naziai atėmė jam Vokieti
jos pilietybę, sukonfiskavo 
jo nuosavybę tik dėlto, kad 
jis gina laisvę, gina demo
kratiją.

* * *

Bet kai šis didysis vokie
čių tautos genijus atsistoja 
kalbėti, kalba su tokia ais
tringa meile savo tautai, su 
tokia neapykanta josios 
vergėjams naziams, kad 
klausovas negali nuleisti 
nuo jo akių, negali nu
kreipti kitur savo dėmesio.

Jis šaukia kiekvieną mąs
tantį žmogų kovoti prieš 
nazizmą, 20-tojo amžiaus 
barbarizmą; jis įsitikinęs, 
kad demokratija laimės, 
kad kultūra Vokietijoj ir 
visam pasaulyj vėl klestės, 
kad jo tauta neužilgo vėl 
susilauks progos atsistoti 
greta demokratinių tautų.

* * *

Evardas Beneš—tarptau
tinio masto vyras, politikas. 
Masaryko ir jo pastango
mis buvo sukurta nepri
klausoma Č e c h o Slovakija. 
Per pastaruosius 20 metų 
jis vairavo valstybės vairą; 
po Mirties Masaryko, Be
nešąs buvo Čechoslovakijos 
prezidentas.

Pražilęs, plikokas, nedi
delio ūgio žmogus, retai 
šypseną veide parodąs. Jis, 
kaip ir Mannas, šiandien be 
tėvynės. Kai Čechoslovaki- 
ja buvo Hitleriui paaukota, 
Benešąs pabėgo iš jos, gel
bėdamas savo ir šeimos gy
vybę. Benešąs jautė ir nu
matė, kad, išvykęs užsienin, 
jis galės daug darbuotis sa
vo tautai išlaisvinti.

* * *

Municho išdavystė su
naikino Čechoslov aki j ą, 
energingai kalba jis. Šian
dien ji pavergta; josios tur
tai išvogti, išplėšti ir išga
benti Berlynan. Josios ge
riausi sūnūs koncentracijos 
stovyklose, o kiti—Vokieti
joj, gal kalėjimuose, gal jau 
negyvi; visa cechų tauta be 
gailesčio naikinama oku
pantų.

Benešąs šaukiasi į pasau
lį: kovokim prieš nazizmą, 
prieš civilizacijos ir kultū
ros neprietelių, prieš silp
nesniųjų tautų vergėją.

Jis įsitikinęs, tačiau, kad, 
nepaisant visko, demokrati
ja laimės, kultūra laimės, 
nes tai nesunaikinami daly-
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HITLERIS ŠLUOS
LAUKAN ŠAIPES

NIUS KARININKUS
5 Generolai ir 25 Kiti Aukš
ti Karininkai Būsią Išmesti 

Iš Tarnybos

Kassel, Vokietija. — Hit
leris, kalbėdamas vadina
miem “fronto kareiviam,” 
grūmojo išmest iš armijos, 
laivyno ir orlaivyno visus 
tuos, kurie nėra “šimto pro
centų kariautojai.”—Būsią 
pašalinta iš tarnybos 5 ge
nerolai ir 25 kiti aukšti Vo
kietijos karininkai. — Hitle
ris pasakojo, kad Vokietija 
buvus negana ginkluota pa
sauliniam karui; tai tik to
dėl pralaimėjus.

Šia kalba jis teisino da
bartinį pašėlusį ginklavimą
si.

EXTRA
KODĖL NUSKENDO 
ANGLŲ SUBMARINAS

Liverpool, Anglija, birž. 
5. — Tai pro neuždarytą 
torpedų vamzdį pribėgo 
vandens į submariną “The
tis,” kuris dėl to tik ir nu
skendo, pražudydamas 99 
jūrininkus, — sako direkto
rius kompanijos, kuri pa
statė tą submariną Anglijos 
valdžiai.

Anglijos Seimas Akėja Val
džią už Submarine Nelaimę

London, birž. 5. — Angli
jos seimo nariai rūsčiai 
klausinėja ministerį pirmi
ninką Chamberlainą, kodėl 
valdžia iš anksto nepasirū
pino prietaisais, kuriais bū
tų buvę galimą išgelbėt jū
rininkus iš nuskendusio 
submarine “Thetis.”

Tokio, birž. 5. — Japonų 
karininkai pasakoja, būk 
Sovietų kariuomenė “mė
ginus įsiveržt į Manchu- 
kuo” ties Changkufengu, 
bet, esą, per kelių valandų 
kovą, japonai nušovę “še
šis Sovietų kareivius ir su- 
žeidę kelioliką,” o kitus 
privertę pasitraukt.

kai. Benešąs mano, kad Eu
ropoj bus įsteigta savotiška 
tautų federacija po to, kai 
fašizmas bus sunaikintas.

* * *
Klausai žmogus tų vyrų 

kalbų ir jauti, kad jie sako 
tiesą; jauti, kad jie atsto
vauja žmoniją, tautas, jų 
troškimus.

Tie, nuo kurių keršto jie 
turėjo pabėgti, prasmegs, 
o jie ne. Kai apie anuos— 
Hitlerį ir Mussolinį ir kitus 
—bus pasilikęs tik šlykštus 
prisiminimas, tai tos idėjos, 
kurias pereitą penktadienį 
paskleidė Mannas ir Bene
šąs, gyvuos, klestės visam 
pasaulyj!
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Francijos premjeras Daladier daro pranešimą parlamentui apie einamas de
rybas tarp Anglijos ir Francijos iš vienos puses ir Sovietų Sąjungos iš kitos

dėl sudarymo sutarties prieš agresorius.

SOVIETAI PAKARTOJA 
SUTARTIES SĄLYGAS 
ANGLIJAI IR FRANCI JAI

London. — Sovietai at
siuntė Anglijai notą, kad 
jinai ir Franci j a turi daryt 
bendro apsigynimo sutartį 
su Sovietais tokią, kaip rei
kalavo Sovietų komisarų 
pirmininkas Molotovas pas
kutinėje savo kalboje. O 
Molotovas sakė, kad visos 
trys tos šalys turi iš sykio 
veikti, jeigu tik bet kurią 
iš jų užpuls ar gręs užpult 
Hitleris ar Mussolinis ar 
abudu išvien.

Be to, Sovietų komisarų 
pirmininkas Molotovas savo 
kalboj reikalavo, kad Angli
ja ir Franci ja užtikrintų ir 
Pabaltijos kraštų gynimą 
nuo nazių. (Tarp tų kraštų 
yra ir Lietuva.)

Draudžia Žalingus Mitingus 
Laike Darbo Maskvoj

Maskva. — Sovietų fabri
kuose darbo laiku įvykdavo 
perdaug mitingų ir konfe
rencijų. Nužiūrima, jog kai 
kurie biurokratai dirbtuvių 
viršininkai tyčia šaukdavo 
tuos darbininkų mitingus 
laike darbo, norėdami su
trukdyt gamybą.

Maskvos vyriausybė jau 
uždraudė tokius mitingavi
mus dirbtuvėse ir raštinėse 
darbo valandomis.

Redding, Calif. — Apvir
to CCC darbų stovyklos 
trokas, ir du jaunuoliai ja
me tapo užmušti ir 17 su
žeisti.

Vyriausias Sovietas Patvir
tino Prekybos Sutartį 

su Lenkija

Maskva. — Vyriausio So
vieto prezidiumas patvirti
no prekybos sutartį su Len
kija. Ši sutartis buvo pasi
rašyta šiertiet vasario 19 d. 
Ji kelis kartus daugiau pra
platina prekybą tarp tų 
dviejų šalių. Tai ženklas ar
tesnių ryšių tarp jųdviejų.

Žinios iš Lietuvos
Lietuva Stengiasi Padidint 
Prekių Išvežimus į 
Užsienius

Kaunas, birž. 1.— No
rint išplėtot Lietuvos išve
žimus prekių į užsienius bei 
surast joms naujų rinkų, 
tapo įsteigtas ^ užsieninės 
prekybos skyrius prie fi
nansų ministerijos.

Mažina Lietuvos Valdiškus 
Išlaidas

Kaunas, birž. 1. — Minis- 
terių taryba sumažino iki 
341 miliono litų išlaidas 
Lietuvos valstybės reika
lams per metus.

Oru iš Kauno į Palangą

Kaunas.— Atidarytas su
sisiekimas orlaiviais tarp 
Kauno ir Palangos. Susisie
kimas palaikomas lėktuvais 
“Darius” ir “Girėnas.”

Lietuvos Darbo Savanoriai 
Nutiesiu Plentą

Kaunas. — Lietuvoj įve
dama savanorių darbo tar
nyba. Pirmas darbas, kuris 
būsiąs tiem laisvanoriam 
pavestas, tai nutiest naujo
višką plentą nuo Palangos 
iki Šventosios.

M. Baronaitės Kelionė

New York. — Tautinių 
šokių instruktorė M. Baro
naitė, kviečiama Gen. Kon
sulo p. Grant-Suttie, lankė
si Toronto, Kanadoje. Iš 
ten vyks į Chicagą, kur bus 
apie birželio 5-6 d. ir išbus 
apie 2 savaites; iš ten vie
nai savaitei vyks į Cleve- 
landą; liepos 4 d. sustos 
Pittsburghe, Pa., ir po to 
grįš į New Yorką.

Hendaye, Franc. - Ispa
nijos pasienis, birž. 6.—-GeT 
nerolas Franco sušaudė dar 
28 respublikiečius.

ARDYTOJAS CIO AUTO.
UNIJOS, MARTINAS ĮS

TOJO I D. FEDERACIJA

Detroit, Mich. — Išmes
tas iš CIO Automobilių 
Darbininkų Unijos Homer 
Martinas paskelbė, kad jo 
įsteigta atskira auto, darbi
ninkų unija jau prisidėjo 
prie /Amerikos Darbo Fede
racijos. Jis sako, būk jo 
unija “turi 70,000” narių ir 
per visuotiną balsavimą nu
tarė prisijungt prie Darbo 
Federacijos.

Homer Martin pirmiaus 
buvo pirmininkas Jungtinės 
A u t o m o bilių Darbininkų 
Unijos, bet liko išmestas iš 
jos, ir štai dėl ko: Jis vedė 
slaptas derybas su skebiniu 
automobilių fabrikantu H. 
Fordu ir iš pasalų veikė 
prieš CIO, nors Jungtinė 
Auto. Darbininkų Unija 
priklausė ir priklauso prie 
CIO.

CIO Jungtinė Automobi
lių Uniją turi 355,000 na
rių, o Martino unijėlė ne 
daugiau kaip 30,000. Tokį jo 
unijėlės menkumą parodė 
suvažiavimas Jungtinės Au
tomobilių Unijos, neperse
niai įvykęs Clevelande.

Chinai Nukovė 2f000 Japonų

C h u n g king, Chinija. — 
Per penkias dienas japonai 
atakavo chinus netoli Yo- 
chowo, vidurinėj Chinijoj. 
Chinai nukovė 2,000 japonų, 
o kitus privertė pasitraukt 
į pirmesnes jų pozicijas.

Chinų Inžinieriai Grįžta Iš 
Užsienių, Kovai prieš 

Japonus Užfrontėje

C h u n g king, Chinija. — 
Per kelis paskutinius mė
nesius sugrįžo virš 2,000 
chinų inžinierių ir mechani
kų iš įvąirilį svetimų kraš
tų.. Jie slapta pereis į tas 
vietas, kurias japonai yra 
užėmę, ir ten organizuos 
chinus kovai prieš japonus 
iš užnugario.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI
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DARBIAMS TEISES DIRBTI
Kaltina Anglijos Valdovus 
už 99 Jūrininkų žuvimą 
Submarine

London.— Anglijos spau
da smarkiai kritikuoja val
džią, kad jinai neturėjo tin
kamų prirengimų, kuriais 
galima būtų buvę išgelbėt 
daugumą jūrininkų, nus- 
kendusių su submarinu 
“Thetis.” Dabar gi ten žuvo 
99 jūrininkai, visi apart tik 
keturių išgelbėtų.

Sustreikavo Smogikai Nazių 
Orlaivių Mechanikai

Cologne. — Vienoje val
diškoje orlaivių statykloje 
vakarinėje Vokietijoje su
streikavo darbininkai: rei
kalavo pridėt algos ir pro
testavo, kad valdžia rengia
si perkraustyt statyklą į 
vidurinę Vokietiją ir liepia 
jiem patiem ten persikelt. 
Dauguma streikierių patys 
yra nazių smogikai - štur- 
mininkai.

Streikieriai priminė sta
tyklos direktoriui, kad ir 
Hitleris ne kartą žadėjo ge- 
rint darbininkam būklę.

Prieš streikierius pašauk
ta būriai juodosios polici
jos, “Mirties Galvos” bata
lionai. Nazių vyriausybė 
grūmoja pasiųst visus strei
kierius į koncentracijos sto
vyklą.

Nazių Laivas Nori Slapta 
Iškelt 922 Žydus į USA

Miami, Florida. — Už 
mylios nuo čia lėtai plau
kioja Vokietijos laivas “St. 
Louis” su 922 žydais pabė
gėliais jame. Suprantama, 
jis taikosi kaip nors iškelt 
juos į Jungtines Valstijas. 
Bet Amerikos pakraščio 
sargybiniai laivukai dieną 
ir naktį sekioja tą nazių 
laivą, kad jis neišmestų 
tuos savo keleivius kur 
nors ant kranto.

Nazių laivas “St. Louis” 
buvo atgabenęs juos į Ku
bą, bet Kubos valdžia ne
priėmė jųjų. Žydų atstovai 
vėl prašo tą valdžią {leist 
šiuos pabėgėlius. O jei ne, 
tai jie būsią sugrąžinti į 
Vokietiją. To bijodami, du 
mėgino nusižudyt.

ATEIVIŲ SŪNUS GA
BIAUSIAS KARO AKA
DEMIJOS STUDENTAS

West Point, N. Y.— Atei
vių (matomai, lenkų ar dzū
kų) sūnus S. W. Dziuban, iš 
Yonkers, užbaigė West 
Point karinę akademiją 
kaip mokslingiausias stu
dentas. Jis pirma tarnavo 
Amerikos armijoj kaip eili
nis kareivis; paskui buvo 
paskirtas studentu į karo 
akademiją.

Ruoškimės prie va
sarinių parengimu 
“L a i s vės” paramai 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos Bau- f 
dies dienraščiui
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Kongresmanas Casey Suva
žiavime Smerkė Priešus

WPA Darbų
i*;p

Washington. — Atsidarė 
darbininkų - bedarbių suva
žiavimas, vadinamas Kon
gresas už Teisę Dirbt. Da
lyvauja delegatai iš 36-šių 
valstijų.

Įvedamąją kalbą pasakė 
Jungtinių Valstijų kongres
manas Joseph Casey. Jis ra
gino žmones daryt spaudi
mą šalies kongresui, kad 
paskirtų $2,250,000,000 per 
metus viešiem WPA dar
bam, kad juose galėtų už
sidirbt pragyvenimą 3 mi- 
lionai bedarbių.

Kongresmanas Casey sy
kiu su senatorium James 
Murray yra jau pagaminę 
tokį įnešimą USA kongre
sui. Sen. Murray taipgi kal
bės šiame suvažiavime už 
teisę dirbti.

Kongr. Casey smerkė 
tuos politikierius, kurie rei
kalauja panaikint WPA ♦ 
darbus. Jis sako, jog šių 
darbų panaikinimas kenktų 
pačiam bizniui ir šalies 
ūkio atgijimui.

Nelaimė Traukiniui Grįžtant 
iš Pasaulinės Parodos

Prie Hopatkong ežero, 
New Jersey, ekskursinis 
traukinys kirto į galą ilgo 
prekinio - tavorinio, kada 
pastarasis suko iš vienų bė
gių kitus. Ekskursinio trau
kinio garvežis išmušė iš bė
gių keturis vagonus preki
nio traukinio, ir pats išvir
to iš bėgių ir sudužo.

Sužeista 9 keleiviai eks
kursinio traukinio ir du
darbininkai prekinio. Eks
kursinis traukinys su apie 
1,000 žmonių grįžo iš Pa
saulinės New Yorko Paro
dos atgal į Scrantoną, Pa. 
Juomi daugiausia važiavo 
skautai ir skautės, mergai
tės ir berniukai.

Sudegė keturi užpakali
niai vagonai prekinio trau
kinio. 

■
Danzigo Naziai Boikotuos 

Lenkų Valdininkus < J
—

Danzigo nazių valdžia 
uždraudė vokiečiam tame 
krašte turėt bet kokius rei-

/ 4

kalus su Lenkijos valdinin
kais. Nuo šiol vokiečiai 
Danzige turi visai “nepa
žint” Lenkų valdininkų.

Carthage, N. Y. — Iš On-
ondaga apskrities kalėjimo 1 į f 
skleidžiasi raupai plačioj 
apylinkėj.

ORAS

Šilčiau ir dalinai 
niaukę.
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Beširdis ir Reakcininkas Kubos 
Prezidentas

Į Kubą atplaukė laivas St. Louis, ga
benąs 922 Vokietijos pabėgėlius. Netu
rėdami kur pasidėti, šitie žmonės vyko į 
Kubą. Faktinai jie ten ne savo noru vy
ko, o juos vežė sulyg įsakymu.

Atplaukus laivui Havanos prieplau- 
kon, Kubos prezidentas p. Federico La
redo Bru įsakė laivui grįžti atgal. Nelei
do pasažieriams net iš laivo išsėsti; ne
leido net jų giminėms, gyvenantiems 
Kuboj, susitikti su jais; per tūlą laiką 
net grūmojo nedavimu prėsko vandens 
žmonėms išsigerti.

Kai tūlas Amerikos komitetas kreipė
si pas p. prezidentą, prašydamas įleisti 
pabėgėlius, tai jis pasakė: užmokėkit už 
kiekvieną pasažierių po $500, tuomet 
juos įleisime.

Tai žiaurus, tai bjaurus darbas!
' Pranešimai skelbia, kad reakciniai Ku
bos laikraščiai tąjį p. Bru pasielgimą la
bai užgiria. Bet pažangieji tos šalies gy
ventojų sluoksniai—griežtai smerkia.

Vadinasi, Kuboj, kaip ir Amerikoj: 
juo padarysi juodesnį, šlykštesnį darbą, 
tuo susilauksi daugiau iš reakcinių gai
valų komplimentų!

Fašistų Agresijos—Amerikos 
Ginklai

Vokietijos, Italijos ir Japonijos fašis
tai negalėtų ginkluotis ir kitas šalis pul
ti, jeigu jie negautų iš užsienio plieno, 
geležies, anglies, žibalo, vario ir dauge
lio, kitų žaliadaikčių savo industrijai ar
ba tiesiai gatavus ginklus.

Japonija 1938 metais Jungtinėse Val
stijose pirko net 55 nuoš. seno metalo 
("scrap iron”); gi greta to dar 2,149,- 
184 tonus plieno ir už tai sumokėjo 
$140,000,000. Vokietija, 1933 metais iš 
Amerikos pirko tik 3,000 tonų plieno, o 
1937 metais jau 22,000 tonų ir daug ga
tavų ginklų. Italijos pirkimas plieno pa
augo net penkis kartus.

Žibalo srityj dar daugiau fašistai pri
klauso nuo kitų šalių. 1938 metais vien 
iš Jungtinių Valstijų Vokietija pirko 
1,237,000 bačkas po 48 galionus žibalo ir 
sumokėjo $1,847,000; Italija pirko 6,- 
751,000 bačkų ir sumokėjo $9,558,000; o 
Japonija pirko net 21,290,000 bačkų ir 
sumokėjo $29,956,000.

Greta to dar fašistinės šalys pirko 
specialio kuro karo lėktuvams, būtent: 
Italija 419,000 bačkų už $1,705,000; Vo
kietija—2,253,000 bačkų už $7,049,000 ir 
Japonija 1,059,000 bačkų už $7,771,000.

.Varis būtinai reikalingas kanuolių 
svaidiniams ir kitokiai amunicijai ir 
ginklams. 1938 metais iš Jungt. Valstijų 
vario Italija pirko 43,747,000 svarų už 
$4,295,000; Vokieti j a^-148,666,000 svarų 
už $14,873,000 ir Japonija pirko net 217,- 
000,000 svarų už $21,813,000.

Bet labiausiai fašistai puola, tai ant 
senos geležies, senų laivų, įrankių, gelž-

galių, kurie vadinasi “junk.” Tą seną 
metalą jie savo fabrikuose perdirba į 
amuniciją ir ginklus. 1938 metais fašis
tų agresoriai Jungtinėse Valstijose pirko 
“džionkų” sekamai:

Vokietija 228,700 tonų už $2,945,000; 
Italija pirko 432,000 tonų už $6,038,000 ir 
Japonija net 1,380,000 tonu už $22,- 
035,000.

Čia mes suminėjome tik keletą daly
kų, ką fašistai pirkosi vien Jungtinėse 
Valstijose. Greta to jie perkasi orlaivius, 
kanuoles, įvairiausius ginklus, amunici
ją, drabužius, maistą, medvilnę ir kitką. 
Perka ne vien Jungtinėse Valstijose, bet 
ir kitur. Iš to galima spręsti, kaip fa
šistų šalys ekonominiai priklauso nuo ki
tų kraštų. Iš to galima suprasti, kaip 
fašistams būtų sunku vesti ilgas karas 
su kitomis valstybėmis, kada jie negalė
tų tas medžiagas įš užsienio gauti. To
dėl, Italijos, Vokietijos ir Japonijos, fa
šistai dabar perkasi žaliadaikčius ir ka
rui reikalingas medžiagas, kraunasi pas 
save į sandėlius ir pasiutusiai ginkluoja
si, manydami, kad jie staigiu užpuolimu 
galės savo priešininkus paklupdyti, su
mušti ir greitai karą laimės. Bet karas 
veik per tris metus tęsėsi Ispanijoj ir 
greitai bus jau du metai karo Chinijoj, 
o tas parodo, kad visos fašistų karo šta
bų teorijos “karą baigti greitai ir perga
lingai” jau susmuko. Jeigu fašistai iš
provokuos karą prieš dideles valstybes, 
tai jis bus žiaurus, ilgas ir baigsis fašis
tų agresorių pralaimėjimu.

O šiuo tarpu Amerikos žmonės turi 
reikalauti Amerikos valdžios sulaikyti 
karo medžiagas į Japoniją.

Prisipažįsta
Italijos fašistai paskelbė, kad devy

niais karo transportų laivais iš Ispanijos 
išvažiavo 19,400 Mussolinio kareivių į 
Italiją, kurie padėjo generolui Franco 
pavergti Ispanijos žmones. Sako, kad 
“nedaug” Ispanijoj liko italų, tik “karo 
specialistai, orlaivių ir tankų, kanuolių 
ir karo fabrikų” technikai. Žinoma, kad 
tie specialistai ir technikai sudaro tūks
tančius arba ir dešimtis tūkstančių, kad 
vis daugiau tą šalį pavertus į Mussolinio 
koloniją.

Italijos fašistai sako, kad jiems Ispa
nijoj karas kainavo 13,987 žmones ir 
10,000,000,000 lirų apie $526,000,000 pi
nigais. Suprantama, fašistai savo nuo
stolius sumažina.

Tuų kartu iš Hamburgo, Vokietijos, 
praneša, kad ten jau parplaukė 5,000 vo
kiečių nazių kareivių iš Ispanijos, kurie 
kariavo generolo Franco pusėj. Jų ko- 
mandierius generolas baronas Wolfram 
von Richtofen. Nazių laikraščiai rašo, 
kaip Hitlerio šnipai dar anksti prieš lie
pos mėnesį, 1936 metų, tai yra pradžią 
fašistų sukilimo, važiavo Ispanijon, kai 
ten buvo sutraukta tūkstančiai nazių 
karo specialistų po priedanga turistų ir 
pradėjo sukilimą. Gi jau lapkričio mė
nesį, 1936 metais, Hitleris Ispanijon pa
siuntė ištisą karo orlaivyno korpusą ko
vai prieš tos šalies liaudį. Tuo kartu Hit
leris pasiuntė 20 didelių “Jungers” lėk
tuvų, kurie padėjo pernešti iš Afrikos į 
Ispaniją 15,000 laukinių maurų. O už sa
vaitės laiko prieš Ispanijos liaudį jau 
veikė vokiečių nazių armija vadovystėj 
generolo-majoro Walter Walimonto, ku
ris yra nariu Hitlerio armijos generalio 

.štabo. Spalio mėnesį, 1936 metais Ispa
nijoj veikė ištisos Vokietijos reguliarės 
armijos dalys, o lapkričio mėnesį dar 
daugiau nazių armijos pribuvo, su or
laivyno korpusu, prieštankinėmis/ ir 
priešlėktuvinėmis kanuolėmis, sunkia ar
tilerija ir kitais ginklais vadovystėj ge
nerolo Hugo Sperle. Tuo kartu vokie
čiai naziai karo specialistai įsteigė ka
rines mokyklas, kur jie virš 50,000 ispa
nų išmokė karo žinojimo naudai genero
lo Franco.

Taip patys fašistai rašo apie jų žy
gius prieš Ispanijos liaudį ir jos laisvę.

Būk Iškraustyti “Visi” Italy 
Kariai iš Ispanijos

Cadiz, Ispanija. — Dviem 
Italijos laivais išgabenta 
23,000 italų kareivių iš Is
panijos.

Mussolinio valdžia skel
bia, kad tuomi jau iškraus
tyta “paskutinė” Italijos 
kariuomenė iš Ispanijos. 
(Bet nepasako, kiek dar. Is
panijoj lieka Italijos lakū
nų ir kitų kariškių, ypač 
Balearic salose.)

ATLEIDINĖJA PAVIE
NIUS INTELIGENTUS

Kaunas, V-19. — Kauno 
miesto savivaldybė • atleido 
iš darbo visus viengujigius 
inteligentus bedarbius. Iš 
viso atleistųjų yra apie 60 
asmenų.

LAISVI

Paryžiuje žmonės dar vis tebesiginklu oja nuo orlaivių bombų, kurios paplistų 
ant miesto, jei karas su nazių Vokietija prasidėtų.

NUO KLAIPĖDOS IKI DANZIGO IR 
NUO BERLYNO IKI VARŠAVOS

(Mūsų specialio korespondento.)
(Pabaiga) Kas Darosi?

Kalbos buvo kaip kalbos, 
nieko baisaus, nieko prieš
valstybinio. Paskaitė poe
tai ir rašytojai savo eilė
raščius ir noveles, pradėjo 
skaityti ir profesorius Krė
vė-Mickevičius. Skaitė, skai-/ 
tė apie valdininką, kuris 
spaudžiasi dėl kiekvieno li
to ir keikiasi, kam jį kip
šas sugundė vesti... pama
žu beskaitant išaiškėja, kad 
iš jo dar atskaitys už An
tano Smetonos raštus, o jei 
jis nenorės pirkti,—išmes iš 

’ vietos... Kokią ovaciją su
kėlė Krėvei, lengva supras
ti: juk tai pirmą kartą per 
dešimtmetį išdrįso žmogus 
viešai pasakyti, kokį smur
tą praktikugtįą'v tautininkai 
savo šlamštą įnikdami va
ru tarnautojams ir valdi
ninkams. Ir rkoks antausis 
pačiam Smetonai!! Nauji 
vėjai, nauja dvasia!

Ne! Neapsidžiaukit! Po 
poros dienų paskelbiamas 
įsakymas, kaip tvarkyti su
sirinkimus. Vėl kartojami 
seni tautininkų suvaržymai, 
vėl tas pats “antsnukis”: 
šaukti susirinkimus galės 
tik organizacijos, reiks nu
rodyti, kas kalbės, ką kal
bės, ir t.t., ir t.t.

To negana: pasirodo, kad 
pakeistas ir garsusis nepa
prastojo meto įstatymas. 
Anksčiau jame buvo pasa
kyta, kad automatiškai bus 
uždaromos politinės organi
zacijos, taigi automatiškai 
(kadangi nepaprastas me
tas jau anksčiau paskelb
tas), turės užsidaryti ir 
tautininkų sąjunga. Bet 
tekstas pakeistas iš esmės: 
vietoje “turės uždaryti” 
“galės uždaryti”: mat, no
rėti ir galėti yra ne tas 
pats...

Kas gi darosi? Kas gi da
bar Lietuvą valdo? Minė
jau, kad tautininkų — (ti
krų, ne “popierinių,” kurių 
ir dabar kabinete daugu
ma) — tarp ministrų taip 
kaip ir nėra. Bet svarbiau
sias tautininkas yra prezi
dentūroje, o be to, tautinin
kų yra pilnas valstybės apa
ratas prisodintas.

Ministrai, žinoma,, gali 
' susirinkę nutart vieną .ar 

kitą,, dalyką, bet jų nutari
mai turi būti seimo priimti, 
prezidento pasirašyti, tik 
tada . jie pasidaro ' v įstaty
mais. O po to, jie dar turi 
būti įvykdyti, bet taip pat 
gali būti ir neįvykdyti...

Dar tautininkams vie
niems valdant, iki koalici
jos, buvo pravesta didžiulė 
kampanija už amnestiją. 
Buvo surinkta dvidešimt su 
viršum tūkstančių parašų, 
kuriuos rinkti tautininkų 
aparatas, aišku, kliudė, su- 
ėminėjo ir baudė rinkikus, 
naikino sąrašus. Bet kadan
gi judėjimas pasidarė masi
nis, kovoti prieš jį buvo 
sunku. Peticija pagaliau 
buvo įteikta seimo pirmi
ninkui, bet svarstyti to įsta
tymo tautininkai nepanorė
jo. Jie amnestijos duoti ne
norėjo. Jie amnestijos duo
ti nenori ir dabar. Bet įdo
miausia, kad jų argumenta
ciją dabar perėmė ir koali
cijos ministrai. Anksčiau ir 
k r i k š č i o n ys demokratai 
(Stulginkis, Bistras) ir 
liaudininkai (Grinius, Bor- 
tkevičienė ir kiti) pasira
šė peticiją dėl amnestijos, o 
šiandieną ir liaudininkai ir 
krikščionys demokratai 
kartoja, kad baisu vokiečių: 
Hitleriui nepatiks, kad Lie
tuva amnestuos komunis
tus!...

Didelis sąjūdis buvo savo 
laiku ir dėl civilinės metri
kacijos. O šiandieną dar ir 
su ja nieko nepadaryta.

Žmonės laukia, ko duos 
naujoji koalicinė valdžia, o 
valdžia nieko neduoda. Prie 
šingai, dar nusileidžia tau
tininkams... Vadinasi, dar 
mėnuo, dar mėnuo ir val
džia diskredituos save, nes 
paliks visiškai panaši į ki
tus buvusius tautininkų ka
binetus, o kada ji bus dis
kredituota, tada pradės 
veikti senieji “tautos gelbė
tojai.”

Tautininkai dabar neva
žinėja po provinciją, nesako 
prakalbų, jie tyli ir laukia, 
kiek galėdami, trukdydami 
koalicijos darbus. Jie lau
kia, ar neateis, proga naujai 
“gruodžio 17-tai“...

Kas Ką Nuvers?
Leiskim, kad kabinetas 

yra didesnėj liaudininkų 
įtakoj, kad kabinete liaudi
ninkai su krikšč. demokra
tais susitaria dėl naujų 
įstatymų. Reikia gauti pre
zidento parašą, — štai atsi
randa scenoje ir tautinin
kai! Jų organizacijos pro
vincijoje beveik nesirenka, 
neposėdžiauja, bet jų šulai 
veikia. Smetona neduoda 
savo parašo naujiems įsta
tymams. Iškilo jau ir pres-

tyžo klausimas: arba atsi
statydinti kabinetui, arba 
— išrinkti naują preziden
tą. Ką jūs manote, koalici
ja juk sugebės pastatyti sa
vo prezidentą!... Pasirodo, 
kad neranda kandidato. 
Žmonės per daug užsitupė
jo savo kabinetuose, nebėra 
politikų, išgaravo dvasia...

Liaudininkai sako, kad 
nebenori 1926 metų. Visai 
atvirai kalbant, tai reiškia, 
kad jie bijo to masinio są
jūdžio, kuris buvo 1926 me
tų pavasarį. Jie bijo masių 
patys... Krikščionys demo
kratai sako, kad nenori 
1924 metų, tai reiškia, kad 
jie nenori vieni valdyti, nes 
bijo pasilikti be masių, kaip 
kad savo trijulio bloko me
tu iki 1926 metų. O tauti
ninkai? Tautininkai nori 
1927 metų!

Tautininkai yra reakcin
giausią krašto jėga — tai 
s t a m b i a u siu kapitalistų, 
stambiausių dvarininkų at
stovai. Jie nesusidarė masi
nės bazės per visą dešimt
metį savo viešpatavimo. 
Jiems tai nesvarbu. Jie ne 
tuo remiasi. Jie ir dabar 
laukia progos: dar ne vis
kas prarasta. Dar yra gali
mumas pasikviesti Hitlerį, 
dar galima suvaidinti Ha- 
chos farsą... Smetona yra 
potencialusis Hacha. Smeto
na yra tautos priešas No. 1.

Visi laukia naujo prezi
dento, bet jam nėra kandi
dato.

Visi laukia įstatymų, ku
rie pakeistų ligšiolinę betei- 
sišką piliečių būklę, bet tų 
įstatymų nėra.

Visi laukia, kad netrukus 
bus paskelbta amnestija, 
bet jos nėra.

Visi laukia, kad netrukus 
bus paskelbti savivaldybių 
rinkimai, demokratiniai, ne 
“totalitariniai” rinki m ai, 
bet rinkimai neskelbiami.

Taip — taip, ir seimas ne
paleidžiamas, ir tautininkai 
neuždaromi ir kitos parti
jos neatidaromos. Kas gi 
pasikeitė? Pasikeitimų dar 
per maža.

Koalicija turi už savo pe
čių didelę -masę, bet ji bijo 
ja naudotis, bijo išvest ją j 
sceną. Ji nenori socialinių 
konfliktų, kurie neišvengia
mai iškyla, kai įstatymai 
atpalaidoja rankas profesi
nėms organizacijoms, o su
sirinkimam, žodžiui ir spau
dai suteikiama laisvė. Juk 
net pačiais “laisviausiais” 
1926 metais nebuvo leidžia
ma kurtis žemės ūkio pro
fesinėms sąjungoms, nes 
dvarų Lietuvoje yra daug, 
daug dvarų darbininkų, o 
taip pat daug ir dvarinin
kų... " |

Dvarininkai ir fabrikan
tai rems, “tvirtos rankos” 
valdžią. O jei liaudininkai 
ir krikščionys nepanorės 
nei kiek remtis liaudimi, jie 
negalės atsverti stambiųjų 
ryklių reikalavimų ir turės 
tarnauti jiems, bet ne visai 
tautai. Lietuviški Hachos 
sėdi tarp stambiųjų Lietu
vos kapitalistų ir dvarinin
ku...

Dabar tie prieštaravimai 
paslėpti. Jų niekas nekelia 
viešumon: karo pavojus 
verčia net darbininkus da
ryti didžiausias aukas ir at
sižadėti daugybės savo rei
kalavimų, bet vis dėlto tie 
prieštaravimai neišnyko.

Tadas Blinda.

Japonai Užgrobė Jau Du 
Anglijos Karininkus

Shanghai, birž. 2. — An
glijos atstovybė pasiuntė 
oficierių Cooperį ištirt, ką 
japonai padarė su pirmiau 
pasiųstu į Kalgahą Anglų 
pulkininku Spearu. Bet ja
ponai sulaikė ir oficierių 
Cooperį ir nežinia, ką su 
juom padarė.

LENKAI PATENKINTI 
MOLOTOVO KALBA

Varšava. — Lenkų politi
kai patenkinti kalba, kurią 
Sovietų komisarų pirminin
kas Molotovas pasakė Mas
kvoj. Lenkai mato šioj kal
boj patvirtinimą Sovietų 
draugiškumo Lenkijai.

Meksika Atsiteisia Ameri
kos Piliečiams už Kon- 
fiskuotąs žemes

Washington. — Meksikos 
i valdžia sumokėjo $1,000,000 
.už Jungtinių Valstijų pilie
čių žemes, kurios nuo 1927 
m. iki šiol buvo paimtos į 
Meksikos valstybės nuosa
vybę. Bet Meksika turė
sianti sumokėt dar $9,000,- 
000 už tas žemes.

Sunk iausias Ugniagesis 
pasauly yra Bill Kiely, New 
Londone, Conn. Jis turi 6 
pėdas ir vieną colį aukščio 
ir sveria 625 svarus.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama “Laisvės” Red.
Malonėkit atsakyti į šį 

mano klausimą per dienraš
tį “Laisvę,” už ką iš kalno 
tariu ačiū. Man labai norė
tųsi žinoti, kas atsitiko su 
ta kooperacija, kurią lietu
viai įsteigė. 1919 metais 
Mass, valstijoj? Kooperaci
jos vardas buvo Progress 
Shoe Manufacturing Com
pany. Kaip dabar ta kom
panija stovi? Ar lietuviai, 
katrie pirko Šerus, iš tų Še
rų dabar turi kokią naudą, 
ar kada nors vėliau turės?

A. K.
Atsakymas

Jeigu mes neklystame, ta 
kooperacija, kaip ir dauge
lis kitų panašių įstaigų, su
kurtų anais metais, nuvirto 
nuo kojų, tai yra, suban
krutavo. Tad aišku, kad jos 
šėrininkų įdėti pinigai din-

I.

Bet gal mes klystame, gal
ta kooperacija kur nors ir 
tebegyvuoja. Jeigu taip bū
tų, tai prašome ką nors at
sišaukti ir apie tai plačiai 
visuomenei per '‘Laisvę’ pa
aiškinti. Būsime dėkingi. •
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gin in childhood and 
They develop naturally 
suit of vicious forces in
ment of children and youth: unem
ployment, poverty, malnutrition, 
broken home, congested and deterio
rated rslum districts, overcrowded 
homes, failure of the public school 
system to adapt school procedure 
to the needs <5f the area, employ
ment in street trades, and lack of 
wholesome recreation.

The Criminal of Today

Austin McCormick, Commissioner 
of Correction of N. York, described 
the average criminal at N. Y. State 
Governor’s Conference on Crime:

He comes predominantly from the 
under-privilege groups; from those 
people who live on the econonriic 
fringe; from the unskilled and poor
ly educated laboring groups; from 
the poorer parts of town no matter 
what town nor how big the town 
may be; from the families whose 
homes are crowded, unattractive and 
poverty-stricken; from the street 

į corners, pool rooms, dance halls and 
• gin mills; from those social and eco

nomic conditions which would make 
criminals of you and me unless, by 

j, the grace of God, there was some- 
’ thing within us strong enough to 

combat the constant downward pull. 
Poverty may not breed criminals, 
but the things bred by poverty 
breed them.

Consequently, the youthful 
fender under 16 is taken to the ju
venile courts where he is a ward 
of the court, not its prisoner, his 
arraignment does not appear on cri
minal records, he is not finger
printed or otherwise classified for 
criminal purposes, his treatment is 
informal, and the decision on his 
case is aided by sociological, psycho
logical and other scientific evidence.

But if he is a day over 16, he is 
held as responsible as a mature 
adult for infraction of the criminal 
law and is subject to police arrest, 
jail detention, of arraignment before 
a trial judge in a formal courtroom 
filled with spectators, of contact 
with criminal lawyers and legal tac
tics and even sentence as a felon to 
a reformatory or state prison where 
he mingles with 
minais.

Nowadays he Is almost always out 
of a job and often lives in a jobless 
home or one suported by the relief 
rolls. He cannot get money honestly 
and he wants money.....

Legal Procedures
In addition to the above-men

tioned factors working against his 
normal adjustment to life, youth' of 
16 to 21 especially are victims of 
a system of justice, which accord
ing to N. Y. Crime Commission re
port, has resulted 
dering and toying 
youths.

This blundering, 
Grant in Youth in
about as the result of a conflict 
between the vengeful, punitive aims 
of the criminal law itself and the 
more constructive aims of those who 
have to administer it.... ”

Irr "Youth in 
thors refer to the New York State 
Crime Commissioner’s report cover
ing case histories of approximately 
4,000 youths charged in one year in 
New York City. Of the 3,963 ar
rested, 90% were held in city pri
sons or county jails; slightly more 
than half were bound over for 
Grand Jury hearings and the re
mainder either released by the ma
gistrates or proceededk,ągainst in an
other court on reduced charges and 
placed on probation.

They report that “when the grist 
was finally ground out in all courts, 
2,261 were found innocent, 695 
found guilty with sentence suspend
ed or put on probation, and 1,007 
committed to correctional institu
tions.”

in gigantic blun- 
with the lives of

say Harrison and 
the Toils, “comes

for child- 
years but 
protection 
In many

Civil and Criminal Law
The civil law sets restrictions and 

provides some protection 
ren under the age of 21 
the criminal law gives no 
beyond the age of 18.
states there is no protection beyond 
the age of 16. While the civil law 
protects the adolescent in his ex
ercise of immature judgement in the 
field of contracts, penal law leaves

ATTENTION!
EXTRA! EXTRA! EXTRA!

SPECIAL BULLETIN: As 
we go to press special news 
comes in — Chicago has un
conditionally accepted the 
Massachusetts LDS Council’s 
challenge to get 100 members 
first in the Membership 
Drive! Effective June 1.

TIPS

concluded that, although on- 
in four was thought de- 

of imprisonment, “the grim

Fe- 
the 
de-

They 
ly one 
serving 
fact remains that the criminal jus
tice procedure required the ordinary 
jailing of nine out of ten to await 
j u d i c ial determination of their 
cases.” ’’Tn other words, nine out of 
ten < youths were subjected to the 
vicious influence of a jail contact 
with older hardened criminals, to 
the embittering and demoralizing ex
perience of jail detention and cri
minal court procedure, and to the 
handicap of a “criminal” record.

“Training” Criminals
J. Edgar Hoover, director of 

deral Bureau of Investigation of 
U. S. Department of Justice, 
dared:

We find our child criminal sunk 
Į deeper and deeper, first through 
poorly administered probation, then 
into reform schools which are not 
reform schools but crucibles where
in boil the worst instincts of huma
nity and where innocence vanishes 
and insolence takes its place.

We find him educated step by 
step, not in law obedience, but in 
law avoidance. We find him drift
ing from the reform school to the 
reformatory, from the reformatory 
to the prison with rarely a thought 
toward his true reformation, but al
ways with the association of the vi
cious, the foul-minded, and the dan
gerous older criminal. At last 
himself becomes a professor 
crime.....

(to be continued)
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IF THE first sentence in a story—the
is the first word.
There are two little rules we suggest
1. It should never be the word “the” 

possible.
2. It should be the most dynamic, representative word that can be hit 

upon.
This may vseem a small item at first thought, and we do not wish to 

harry the correspondent with a lot of details which will hamper or para-' 
lyze his work. But this first word is something which goes far to bring 
about that precision which should characterize every story.

Why do we single out the word “the” as a -.word to be avoided, if pos
sible, in the formulation of the lead? *

It is because this word is so easy to hit upon that it frequently leads to 
a careless, sloppy beginning that runs through the entire story. »

In order to get the best word for the beginning of the lead-—one that 
will set the pace for the story, one that will challenge the attention and 
help make the most effective sentence—we have to emphasize again , the 
value of having a number of words on the tip of one’s typewriter!

Words are the tools of the journalist and the youth correspondent— 
and are to be treasured and stored up, just as many craftsmen treasure 
their tools. Many of' our readers know of workers who have a great 
pride in their tools, who keep these tools and preserve them even after 
they can no longer use them.

Words have to be treated in the same way by the news writer—particu
larly the short, expressive Anglo-Saxon words. This is not only helpful 
in forming a “lead” that will make people read. It is also the key to 
killing a stiffness in writing, which comes from the constant repetition 
of certain words as “action,” "situation” and the like.

. (Continued.)

"lead”—is important, equally so

for this word:
’—unless no other formulation is

“YOUTH DAY”. AT WORLD’S FAIR TO 
BE AMER. YOUTH CONGRESS CLIMAX

once the Congress assembles it will 
be a self-governing body and all its 
affairs and policies will be determ
ined by its participants.

PARIS. — An alleged tailor’^ cit> 
cular, received here by a German 
emigre, shows what the German 
people think of the famous ersatz 
Nazi rule has brought to them. It 
got past the censor as printed mat
ter through the simple device of a 
slogan on the envelope: Be Care
ful With Fire In Forests and Mea
dows. The full humour of this can 
be appreciated after reading the cir
cular, of which the following is a 
rough translation:
From Holzman & Waldbauer (Wood
man & Forester) Berline-Gruen- 
wald, Tailors to Measure.

27 Birkenallee
We can produce a first-quality 

man’s suit in the best new artifi
cial material at the round 
110 marks.

Servitude and 
Youth Don’t Go
Together

Stoughton Leads 
Pair To Marriage 
Aisle

PARIS. — “Servitude, youth: two 
words that cannot go together. 
Youth is at • that age where the 
spirit of conquest, love of freedom 
lead to the noblest actions.”

The thousand young girls were 
an incarnation of these phrases 
spoken to them by Danielle Casa
nova, general secretary of their or
ganization, the League of Young 
Girls of France, to whose third 
annual congress they were delegated 
from every part of the country. 
From Brittanyf Alsace-Lorraine, the 
Basque country, Cote d’Azur, the 
north they came, many of them in 
the traditional dress of their home 
regions, to work out plans for their 
future work—an assembly of radiant 
and determined youth in the .town 
hall of Montreuil, outlying borough 
of the French capital.

In the chair was Marie-Claude 
VaillantrCouturier who has just 
come back from a six-months trip 
in the Soviet Union. “Soviet youth,” 
she told her companions, “is the 
most beautiful in the world because 
it is the happiest.” Congress re
ceived a telegram of greeting from 
Soviet girls.

Sketching the work the League 
has done through its 700 centres, 
waging a fight for better social 
conditions for young factory and 
peasant girls, providing moral and 
material succour, organizing relief 
for the sick and old, its action on 
behalf of the Spanish people, she 
turned to the problem of peace or 
war. To ringing applause she called 
for a “peace front with Great Bri
tain and the USSR—with equal
rights and duties for all—to safe
guard French provinces which fo
reign fascism 
Ardently 
the ideal 
nity. It 
to every 
which is

Proud and happy, delegates formed 
one of the most colourful^ conting
ents of the 200,000 strong demons
tration in honour of the Commune 
on Sunday. And now they have re
turned home, more determined than 
ever 
are 
ture

cynically claims.....
yoqng girls turn towards 
of peace and human frater- 
is up to us to rally them 

action against fascism 
jeopardizing world peace.”

to continue the fine work they 
doing in defence of their fu- 
and that of the whole world.

Wonders of Science
Action of the American Medical 

Assn, in listing 22 reasons for its 
opposition to the Wagner health 
bill shows what scientific training 
can do.

The average layman would be 
hard pressed to find even one good 
reason why the government should 
not save lives that the AMA has 
failed to save.

NEW STYLES
of red-baiting is 

science. Latest 
to be an ex

The technique 
nowadays down to a 
professor turns out 
army general who is interested in 
saving America “from itself.” His 
course includes sending threatening 
letters to himself and “warning” of 
an uprising of 6,000,000 ,in America. 
Those who will rebel, we gather, 
are the American men and women 
who dislike the Hoover-day memo
ries. Our general will be the self- 
appointed guardian of America—so 
he hopes.

Our second master qf the art of 
toreadoring is a high school teacher 

a gun-toting woman 
in Philadelphia, Pa.

toreadoring is 
of philosophy, 
of the world 
Her colleagues, it seems, are urging 
her to visit a psychiatrist for pro
secution and persecution complexes 
are dangerous in a democratic 
country. Bessie and her silver shirt 
boys are not a national threat but 
their small-fry activities at bigotry 
and terror are excellent examples 
of the paranoia which apparently 
characterizes bundist activity.

Third disciple of Hitler is the 
ennial Father Coughlin whose 
paganda expenses for radio

per- 
pro- 
and 

print amount to about $600,000 a 
year. The big money, of course, 
comes from big money sources. 
Coughlin is the master of the art of 
speaking for the poor and serving 
the rich—the essence of fascist tech
nique.

This is not a thorough review of 
three would-be American Napoleons. 
We casually mention them because 
it is a healthy thought to recall 
every now and then that we have 
fascist crack-pots in America and 
that their work is not as ridiculous 
as it may seem. A snake crawls on 
its belly but it is still dangerous.

—Walter Kubilius.

We don’t wish the Japanese peo
ple any harm but we wish it had 
been a Japanese island instead of 
a Philippine one that started sink
ing into the sea.

We’d like to know whether the 
axis could have supported it.

“Your huddled masses 
to breathe free, 

The wretched refuse 
teeming shore,

Send these, the homeless, 
pest tossed, to me;

I lift try lamp beside the golden 
door.”

STOUGHTON, Mass. — A group 
of active members gave a little sur
prise party last month for Nellie 
Elkevich, our secretary, who by 
now is Mrs. Roland Leo Hicks. 
Nellie wanted our meeting to start 
quickly because she intended to see 
a movie—well, we let her see one— 
so we kept her busy waiting in the 
clubroom while we members tried 
to think of different things to talk 
about.

In what the preparations commit
tee hope will be a dramatic demon
stration of practical citizenship in 
bur democracy, young Citizens of 
Tomorrow will be attracted from 
the farms of New England and the 
West, from the fields of the South, 
from high schools, colleges and uni
versities, from the fraternal groups 
in rural areas, from Y’s, clubs and 
settlement houses in crowded cities, 
from churches and religious organi
zations of all Faiths, from political 
clubs and social service associations, 
from trade unions and organizations 
of unemployed.

Grand climax to the Congress will 
be American Youth 
the N. Y. World’s 
schedule includes 
tours, visits to 
marvels of the 
of Tomorrow 
“day” in the
with a specially planned evening of 
such youth events as a giant com
munity sing, folk dances by nationa
lity groups and American folk 
dances with special choral effects.

The working sessions of the Con- Complete planning . 
gress will stress the need for pre
paring youth for citizenship in our 
democracy by promoting:

1. Inter-Faith and inter-racial 
understanding

2. Participation in politics and go
vernment.

3. Opportunities for education.
4. Recreation, sports 

activities.
5. Opportunity 

rural youth.
6. Opportunity 

urban youth.
7. Peace action.
8. Better health
July Fourth Eve will be com

memorated with an unusual drama
tic presentation which will empha
size the dedication of 
Youth to Democracy and 
tion of the “Declaration 
of American Youth.”

This Declaration of Rights will bo 
drafted bv the “Senate” which will 
be comoosod of delegates from na
tional vouth organizations. Dele
gates from local State and regional 

j organizations will meet in the for™ 
of the "House of RowAcentatives.” 
Although nrorninent individuals havn 
tn Von the initiative in oalb’ng the

and cultural

and

and

and

security for

security for

clean living.

American 
the adop- 
of Rights

Meanwhile a group of industrious 
girls putted around preparing the 
table. We did have a short meet
ing although we did not intend to 
have one. Sincerely Yours (have to 
be a little different) was chosen re
porter because Nellie is no longer 
single (I wish I was single again!). 
She has more duties to perform. I 
hope that I will be able to make 
this column just as interesting as 
Nellie dfd. Any helpful .comments 
will be gladly accepted.

Fifteen sawed pockets ............
38 nailed buttons ......................
22 button-holes pierced and ’ 

drilled ..........................
Folds and hems pasted ...........
Setting of hinges ......................
Soldering ...................................
Belt of polished wood ............
Three yards of plywood for 

lining ............................
Five percent supplement for 

the Society “Friends of 
the German Forest” .

Insurance Policy with the 
"Anti-Woodworm Limited 
Company” against, worms 
and all other insects .......

Marks 
... 60 

9 
3 
1.90

5.50 
2 
2
1.50

10

4.50

9.60

Marks: HO.
' Yours faithfully, J 

HOLZMAN & WALDBAUER
P. S. Should leaves sprout on 

your suit in springtime, take them 
off for use as mending material. 
In the event of new branches ap
pearing, take good care of them for 
at least one year and then make 
them into suits for your children....

Cook’s Tours have solved a knotty 
problem by issuing a summer map 
of Europe that shows no boundary 
lines at all.

That, we understand, is what Hit*
young people of America together, ler isuuming to do.

Sportsman’s Chatter with tom yermal

Pete Baltran, busiest Lithuanian 
wrestler in these parts, tackled a 
tough nut to crack last Thursday 
in Abe Coleman, Jewish champion, 

[at the Broadway Arena. Baltran is 
The wedding cake was just too twenty-eight years^ old , and^ speaks 

delicious, thanks to Eleanor’s sister. 
Our charming young maidens saved 
a piece to put under their pillows. 
I wonder what their sweet dreams 
were about? The members presented 
Nellie 
Nellie 
gifts 
great 
ties!

seven languages fluently. His pa-

with a beautiful parlor table, 
sure has a great deal of 

on her hands—what with a 
big shower, wedding and par-

Say! did any of 
pective candidates 
matrimony? Did I not hear some 
one say: “wouldn’t they make a fine 
couple?” Imagine though; but the 
prospective bridegroom walked off 
with three other glamour girls.

News! The Gelzinis girls are now 
seen sporting about in their new 
car. Better watch out, Joe and 
Tony, somebody will get you! Last 
but not least, Tony Vasaris and his 
brother dropped in at the last mo
ment. They are on a diet so they 
did not miss the refreshments.

—Sincerely Yours.

you see any pros- 
for * the knot of

In 1937 the average income of 
the U. S. citizen was exactly $547 
and in Mississippi, Alabama, Ark
ansas and South Carolina the figure 
was less than half that much.

Looks like not enough southern
ers are begging for the chance to 
work at 50c a day—or less.

PETER BALTRAN
rents wanted him to be a doctor. 
Pete thought there was more money 
in wrestling and claims that he 
now proving his point.....

is

Italy wants Brazil to give a quan
tity of coffee in exchange for a 
South American soccer player nbw 
under contract with an Italian club.

We have been unable to confirm 
rumors that Brazil is hesitating, 
fearful that Mussolini may be 
shipped along with the athlete.

Fritz Walleik, a newcomer 
wrestling rings in this section, 
the same Lithuąnian lad who used 
to wrestle at the weekly bouts held 
by the Brooklyn LDS Builders some 
time ago. We haven’t seen him in 
action yet but will report as soon 
as possible

■—................................=ag88M^
Vito Tamulis, long a practitioneer 

of that age old adage ’if at first & 
etc. & etc.’, proved to some 40,000 
fans at the Dodgers first night 
game, that it’s a good one. On ttvo 
other occasions earlier this season 
Vito came through with sterling ex
hibitions on the mound, both times 
only being rewarded with draw de
cisions. In the much discussed nine
teen inning Chicago affair Tammy 
twirled eleven scoreless rounds and 
against the Phillies he allowed but 
two runs in an extra inning game. 
Persistency finally triumphed how
ever and Tamulis well deserved his 
win over the Cubs by coming 
through in the tight spots and get
ting out of many ticklish situations. 
There are many pitchers in the big 
leagues who have more ‘stuff on 
the ball 
but few 
‘heart.”

than Tammy we believe, 
if any possess as much

Goodman, amateur, andJohnny
Billy Burke, pro, tee off in the Na
tional Open next Thursday at Phila
delphia. We wish ’em both the best 
of luck and may the better man 
come out on top. It’s about time a 
Lith won the Open again!.....

In his Memorial Day game against 
the Giants, Vito Tamulis, had to lay 
violent hands on Manager Durocher 
to keep him from taking a poke at 
Umpire Sears during a heated ar
gument.....

Wally Sears, Lithuanian heavy 
from Philadelphia, outpointed the 
kayo artist Max Marek in a six 
round event—and what an eventl 
Marek came in at 191 and Wally at 
175. Max once had Joe Louis on 
the canvas in the amateurs.....

—:—:—
The heavyweight champion of the 

world, Joe Louis, picked Max Baer 
to score a kayo over Lou Nova with
in five rounds. The boys 
gloves and what happened 
.is now history. Joe will 
worthy opponent!

1

4

v-
.J

yearning

of your

tem-

in 
is

to B
meet

*



LAISVI Antradienis, Birž. 6, 1939 
................-■............... -a

AUŠRA VAKARUOSE Pittsburgh, Pa.

(VI—1—39)

(Bruožai iš Franci jos Revoliucijos)
------------ Valstiečio Sūnus -----------

(Tąsa)

Gal grafas pilnai netikėjo savo žo
džiams, bet Janina kiekvieną iš jų gau
dė ir jau jautėsi Francijos valdytoja. 
Tik reikėjo apmąstyti, kaip pravesti tą 
lošį: patekti į Versaillę, į karaliaus glė
bį nėra sunku. Juk buvo šimtai “stir
nų”, bet ten pasilikti, išsilaikyti, tai jau 
kitas klausimas. Karalius išdykęs. Jam 
greitai viskas atsibosta. O jeigu ir pa
vyks jai karaliaus širdį užkariauti, tai 
ar pavyks atsiekti to, kad jis ją viešai 
pripažintų savo meiluže?

Visa tai rūpėjo grafui Diu Barry ir 
Janinai. Bet ji pasitikėjo savo grožybės 
žvaigždei. Grafas rūpinosi kokiu vardu 
ją perstatyti. Jis sakė:

—Vardas, tai svarba. Supraskite, kad 
• “stirnų” buvo šimtai, kad paprastų sa

vo kūną parduodančių merginų ir mo
terų Paryžiuje yra tūkstančiai. Bet jei
gu jūs būsite karaliui perstatyta, kaipo 
žymi ponia, tai jau tuo pat kartu jūsų 
padėtis bus tvirtesnė. Negalima bus taip 
greitai jus prašalinti iš Versailles, kaip 
kokią paprastą prostitutę.

Janina ant visko sutiko.
Pietaujant ji užkerėjo savo gražumu 

senį Lebelį. Jis pilnai sutiko su tuo, ką 
jam sakė grafas. Jis žinojo, kad Janina 
padarys didelę įtaką į karalių. Po pietų 
jie visi apsvarstė, kaip geriau karaliui 
perstatyti. Karaliaus agentas Lebelis su
tiko su visais grafo Diu Barry planais.

Jie sutarė, kad Janiną karaliui persta
tys, kaipo grafienę Diu Barry. Lebelis 
turėjo įspėti karalių, kad jeigu grafienė 
sutinka eiti į lovą su karalium, tai jos 
tikslas yra ne vien tas, bet užkariavi
mas jo širdies, nes ji jau dabar myli ka
ralių ir todėl priima Lebelio pasiūlymą. 
Sako, kad Lebelis ir Janina patys pada
rė repeticijas būsimo susitikimo, su ka
ralium. •

Lebelis gražiausiomis spalvomis per
statė karaliui būsimą jo meilužę. Jie nu
sprendė, kad susitikimą taip padarys, kad 
Janina nežinotų, juk ji turi reikalą su 
karalium. Lebelis pakvies Janiną į savo 
pilį pietaut, ten atvažiuos ir karalius.

Bet iš kitos pusės grafas Diu Barry 
ir Lebelis pranešė Janinai, kad tarpe 
kitų svečių bus ir karalius. Grafas Diu 
Barry davė jai kalną visokių patarimų, 
kaip užsilaikyti, kaip apsieiti.

* * *

Pradžioje pietai buvo nesmagūs, per
daug jautėsi suvaržymo. Janina jautėsi 
nesmagiai: ar ją varžė dalyvumas ka- 

• raliaus, ar visokį grafo patarimai. Ka
ralius pradėjo žiovauti. Bet vidury pietų 
jų ūpas pasikeitė. Janina jau apsipra
to su savo kaimynu ir grafo Diu Barry 
patarimus atmetė į šalį, kaip nereika
lingus. Ji įėjo į savo rolę, pradėjo be 
galo tauškėti, garsiai juoktis, pasakoti 

- riebius juokus, kuriuos atsinešė iš klioš- 
toriaus. Jai jau nebuvo Francijos valdy
to j aus, ji prieš save matė tik vyrą, kuris 
jau buvo apkerėtas jos grožybe. Jai pa
vyko galutinai padaryti ant karaliaus 
įtaką ir pabaigoje pietų jis negalėjo at
sigėrėti su būsima savo meiluže.

Tą naktį Janina praleido vienoj lovoj 
su karalium. Karalius patikėjo visa tam, 
ką jam sakė Lebelis apie Janiną.

Bet Lebelis, matydamas, kaip karalms 
^įsipainiojo į ją, patsai nusigando, nes ži

nojo, kad jos praeitis bus sužinota. Ta
da jis puolė karaliui po kojomis ir pra
dėjo teisintis, kad būk jį apgavo, kad 
Janina yra nevedus ir nieko neturi su 
grafu Diu Barry.

—Tai blogai,—atsąkė Liudvikas.—Lai 
kuo greičiau ją apvesdina. Bijau, kad ji 
gali susilaukti vaiką ir jis guls ant ma
no vardo!

. Lebelis suprato, kad karalius jau ne
paleis Janiną. Greitai po to Lebelis ,mire. 
Sako, kad jį nunuodijo, bijodami, idant 
jis neiškeltų visą Janinos praeitį. Gra
cas Diu Barry pradėjo rūpintis Janinos 
apvesdinimu. Bet kur išeitis? Jis patsai 
vedęs. Tada prikalbino savo brolį apsi
vesti su Janina.

latras, 
vadino 
nemai-

Grafo Diu Barry brolis buvo 
kazyrninkas, storas ir už tai jį 
“bačka.” (Mes prašom skaitytoja 
syti Janinos vyrą su grafu Diu Barry.)
“Bačka” dienas ir naktis ūžė. Jis sutiko 
apsivesti todėl, kad jam pažadėjo krūvą 
pinigų.

Janina ir “bačka” apsivedė; jis pasira
šė vedybų dokumentus, pusiaukelyj, nuo 
bažnyčios, išlipo iš karietos ir nuvažia
vo savais keliais. Janina sugrįžo į kara
liaus palocius, kaipo grafienė Diu Barry. 
“Bačka” gi kasmet gaudavo iš Francijos 
iždo 100,000 frankų.

“Bačka” kelis metus taip ir nesirodė. 
Bet vėliau, sužinojęs, kad jo brolis gra
fas Diu Barry gauna daug daugiau, jis 
atvažiavo į Paryžių. Janina labai supy
ko ant jo. Žinoma, ji turėjo galią savo 
rankose ir galėjo “bačką” įmesti į ka
lėjimą arba užmūryti į tvirtumą. Bet 
Diu Barry buvo atsargi. Ji savo galią 
atsargiai naudojo. “Bačka” gavo pakelti 
metinę algą ir vėl išvažiavo į Tulouzę ir 
daugiau nesirodė. *

Vėliau Janina Diu Barry sudarė planus 
apsivesti su karalium ir buvo pradėjus 
rūpintis gauti perskyras nuo “bačkos.” 
Tuo reikalu buvo pasiųstas prašymas 
Romos popiežiui. Iš kitos pusės Janina 
Diu Barry siekė Franci jo j pravesti įsta
tymą, leidžiantį persiskirti, kokio pir
miau nebuvo. *

Kas liečia grafą Diu Barry, “bačkos” 
brolį, tai jis visada žinojo visas smulk
menas, kas darosi karaliaus palociuose. 
Prie Janinos jis apgyvendino, neva už 
jos “tarnaitę” savo seserį. Karts nuo 
karto ir pati Janina su juo matydavosi 
ir tardavosi. Jis gaudavo daugybę pini
gų iš Francijos iždo. Vienok, grafienė 
Diu Barry neilgai grafo patarimais 
naudojosi. Greitai ji taip įsitvirtino, kad 
Liudvikas XV-tas pildė jos visus pagei
davimus.

Gegužes 28 d., 1320 Med
ley St./buvo laikytas KP Lie
tuvių Sekcijos Biuro susirinki
mas. Svarbiausias klausimas 
buvo Biuro narių perrinkimas. 
Biuras išrinktas ir vienbalsiai 
užgirtas. šeštadienį, birželio 
3, turės savo posėdį pasidalin
ti darbais, kuris tinkamesnis 
katra vieta užimti.

Turėjom svarbių reikalų 
aptarti. Diskusavom visi pa- 
sirįžusiai, kaip padaryti gy
vesnį veikimą kuopose ir na
riuose, jkaip daugiau narių 
gauti į Komunistų Partiją, 
taipgi rūpintis ir LDS, LLD ir 
moterų suvažiavimu.

Iš delegatų raportų pasiro
dė, kad kuopos veikia pagal 
savo aplinkybes, kaip tai: 
New Kensington, McKees 
Rocks, North Side. Soho da
lis tai šlubuoja biskį.

• Thigi, visapusiškai apsvars
čius ir išdiskusavus, pasirodė, 
kad reikia daugiau darbo pa
siimti, daugiau padirbėti, no
rint turėti geresnes pasekmes. 
Todėl nutarėm, kad KP Liet. 
Sekcijos Biuras turėtų susi
rinkimą kas mėnuo, aptartų 
svarbesniuosius bėgančius rei
kalus ir sušauktų kas antrą 
mėnesį platų visuotiną suva
žiavimą Pittsburgho ir visų 
aplinkinių kolonijų. Bus kvie
čiami visokių pakraipų ir įsiti
kinimų žmonės. Tokie suva
žiavimai yra geriausia moky
kla susipažinti su taip svar
biais ir degančiais reikalais. 
• šiandien eina karas tarp 
barbariško fašizmo ir laisvos 
demokratijos. Tokie baisūs ir 
šiurpulingi įvykiai, kokie da
bar pasaulyj esti, tai ir ak-

meninį žmogų turėtų sujudin
ti susirūpinti savo paties li
kimu, kad nelikus fašizmo au
ka. Reikia stoti į Komunis
tų Partijos eiles, kovot, kad 
sunaikinti bestijišką fašizmą. 
Tai būkite prisirengę visada 
diskusijoms.

Biuro Narys.

Dies Leido Fašistui Gene
rolui Išplūst žydus

Washington, birž. 1.— 
Kongresinė Dieso komisija, 
galop, leido fašistui ex-ge- 
nerolui Moseley’ui perskai
tyt jo pareiškimą, kur jis 
šlykščiai plūsta visus žy
dus ir šiaip pažangius žmo
nes kaip “komunistus.”

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.

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metal Praktikos 

522 Bedford Avenue 
art! Taylor St., Brooklyn, N. V.

Tel. Evergreen 7-1312

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

Vasarinis Išpardavimas
pas

Henry Narins & Sons
Vyram, JaUniem Vyram ir Vaikam Siūtai, taipgi vien 

tik kelnes parduodam nužemintom kainom, kad 
padaryti vietos mūsų rudeniniam drabužiam.

Vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtai vėliausių madų bei modelių ir visokių 
Dydžių, pritaikyti taip, kad tinka kai prigyja kiekvienam . . .

Pirmiau Apkainuoti Siūtai $24.50, dabar $18.59 
$21.50, dabar $16.50 
$19.50, dabar $14.50

Mūsų Vaikų Departmente ant visų siūtų, jrokuojant mėlynus (blue 
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 

nuolaidų 30 nuošimčių.

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

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

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND ST. Kampas Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889
Galite naudotis miisų 10 Išmokėjimo Planu, jei jūs to pageidaujate.

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS Ųi PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

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

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

237 GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N

* # *
Sujudo Karališkas Kraujas

Tokis buvo kelias Janinos Diu Barry 
iki karaliaus palocių. Pasiekti jai juos 
pavyko lengviau, kaip ten išsilaikyti. 
Prie karaliaus meilužės lovos ją atvedė 
ne tiek grožybės žvaigždė, kiek išgveręs 
ir palaidas Francijos karaliaus gyveni
mas.

Grafienė Diu Barry nebuvo politikoj 
gudri. Jos svarbiausias užsiėmimas rė
dytis, rėdytis, linksmintis, juoktis, puo
tauti, ūžti! Ji j ieškojo tik sau laimės, 
džiaugsmo ir pasitenkinimo. Bet didelio 
godumo pas ją nebuvo. Ji nebuvo nei 
išmintinga, nei žiauri. Už metų laiko ji 
apsupo save skaičiumi prietelių, bet dar 
didesniu kiekiu priešų.

Karalius .turėjo keturias dukteris. 
Pirmoji prieš Diu Barry išstojo Adelai
da. Ji viską darė, kad tik “prostitutę” 
išvijus iš karaliaus palocių. Prie val
džios per daugelį metų stovėjo gercogas 
Le Šeuzelis (Le Choiseul). Jis buvo gu
drus politikas ir diplomatas. Bet kara
liškos giminės poniutės turėjo ant jo 
veikmę. Greitai jis buvo įtrauktas į Ade
laides grupę. O labiausiai prieš Diu Bar
ry išstojo, tai grafienė D’Adherman. 
Mat, ji pati taikėsi užimti prie karaliaus 
Pompadour vietą. Ši ponia jokiu būdu 
negalėjo nusirarpinti. Jai atrodė, kad 
karalius paniekino ją, atstūmė ir pasi
ėmė paprastą gatvės mergą. Tai jau bu
vo perdaug karališkos gimįnės poniai. 
Pasileido jos broliai, agentai, giminės į 
darbą. Paryžiuje, provincijose, kliošto- 
riuje ir kitur buvo surinktos žinios apie 
Janiną Diu Barry. Jas kalė ir zalatijo. 
Daug buvo išsvajota. Diu Barry priešai 
platino brošiūras, lapelius, paveikslus 
prieš ją. Jos priešai vadino ją “grei
čiausiu vežimu,” kuris tiesiai iš Pary
žiaus prostitučių gatvių atvažiavo į ka
raliaus palocius. Laikraščiai viešai ra
šė. Ne pro šalį bus paduoti iš vieno laik
raščio porą ištraukų: ' 'f

(Tąsa bus)

MŪSŲ UŽEIGA
Kai jūs atvyksit j New 
Yorką, matyti Pasaulinę 
Paroda, 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

Estate of

BARRY P. SHAUNS
b (Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėse ir 10 uncijų bonkutėse

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

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

TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS
Burdas $12 j savaitę; Vaikam $6.00.

West Haven Beers & Ales, Inc
AGENT FOR;

Hertsler 
R. & H. 
Wehle

Beer 98 North 7th Street
AJes Brooklyn, N. Y.
Porter s

Telephone EV. 7-5471

Ši vieta yra garsiuose Gatskill kalnuo- 
. se, Up State New York, kuri yra 

sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 
geriausias ir sveikiausias klimatas.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ

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

Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

AND
lauor^

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043 

z

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

I

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

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

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

‘«



FRANK DOMIKAITIS

417

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro
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L^i^seia BLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

■ . ■ > ■
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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negu kad ice-box’ls kainuoja per mėnesį.
PROGA! TAI YRA RIBOTAM LAIKUI.

KLAUSKITE MUSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popicraviino 

klauskite mūsų aprokaviino

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Panelė BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri jums patar
naus, 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).

Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausi šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 į mėnesį. Pamąstykit! 

Juk tai pigiau, 
NAUDOKITĖS

Tuojau šaukite EV.

Degtinės, Konjakai, Vynai, 
Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs,, 

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

Antradienis, Birž. 6,1939

at-

į kalną. Reporteris.

Gardner, Mass

susirinki-

Pittsburgh, Pa

i

i

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

9
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

••■Mm

su
davė

H jy, 
i

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

ketvirta
is etų vi ų 
vai. va-

Gardnerį 
parengi- 
bet atsi- 
lietuvių

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

HOOTH ĄfJlf _

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

-----0-----

Kempės
gegužės 26. Pikni-
gegužės 27 ir 28. 

atsilankė

penkias dešimtys dolerių 
ižde. Viršijant tokią su
turi būti pasiųsti Lietu- 
politiniams’ kaliniams.

Čia 
pik-

Vincas J. Daunora
------------------------- A P T I E K O RI U Ę.  . ■ ...

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kuopos pusmetinis 

susirinkimas įvyks birželio (June) 6, 
8 vai. vakare. Vi£i nariai dalyvauki
te, nes turėsimo daug reikalų ap
svarstyt liečiant spaudos pikniko ir 
kitus bėgančius reikalus.

Jaskevičius, Sekr. (130-131)

NEW BRITAIN, CONN.
ALDLD 27-tos? kuopos Choro Or

ganizavimo Komitetas rengia prakal
bas, kurkalbės Juozas Jurginis, sve
čias tik atvykęs iš Lietuvos. Jurgi
nis yra žymus rašytojas ir jo kal
ba bus tikrai įdomi. Jis kalbės te
moje: “Lietuvos Kultūriniai Atsie- 
kimai.” Prakalbos įvyks« birželio 
(June) 7-tą, 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Svetainėj, 354 Park St. Ateiki
te visi išgirst šį svečią iš Lietuvos.

(130-132)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

trečiadienį, birželio-7 d., 8 v. v., 408 
Court St. Nariai prašomi dalyvauti, 
taipgi kviečiame ir ne narius ateiti 
į susirinkimą. Yra pareiga visų dar
bininkų priklausyti prie LDP Kliu
bo, mokestis tiktai 25c į mėnesį. —
Kliubo Narys. (131-132)

Boston Apylinkė
d. liepos (4th of July) 

naudai

V

PRANEŠIMAI Iš KITUR 
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, birželio 8 d., 7 v. v., 
pas draugę Buzienę, 508 Electric St. 
Visi nariai būkite, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti. (131-133)

paskaitų, kas davė ne
pasek mes. Buvo 
vakarienė, kuri 
dolerių pelno.

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

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI 
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

visai
Pasaulinės Parodos.

Lietuviu M o t e r ų Kliubo 
susirinkimas įvyks 
dieni, birželio 8, 
Kliubo, Main St., ' 
kare.

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

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

E. Newark, N. J.

LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

“9e*r Tel.
Ev. 4-8041 

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

Mūsų apylinkėje šiuo laiku 
naujienos ne kokios. Kas link 
darbų, tai ne tik kad nepage
rėjo, bet dar pablogėjo. Gali
ma sakyti, kad nepiliečiams 
darban įeiti durys per siauros.

Ave ir atvažiavę į East Pitts- 
burghą, išlipkite ant Electric 
Avė. Ten paimkite Trafford 
City karą, važiuokite iki Wil- 
merdingo. Išlipkite ant Pet- 
ton St. ir eikite nuo tilto į 
kalną iki ūkiško kelio, 
sukite į kairę ir surasite 
nika. v

Mašinomis- važiuojant,
važiavę į Wilmerdinga, klaus
kite Fatton St., tiesiai šauki
te

EAIS.V®

o VIENATINIS LIETUVIŠKAS
I1 iri

puslapis

žiemos darbštumui pasibai
gus, girdis balsai apie tyrą orą. 
Dabar visur kalbama apie lie
pos 2 dieną, kada bus mūsų 
brangiosios “Ląisvės” pikni
kas. Tai labai malonu girdėti, 
kad žmonės atjaučia savo dar
bininkiškai apšvietos tvirtovei.

Kaip visuomet, taip ir šie
met mes neatsiliksime. Mūsų 
organizatoriai jau darbuojasi 
viršlaikiais. O mes eiliniai na
riai turime jiems pagelbėti. 
Piknikan važiuosime busais. 
Kurie norėsite busų tikietų, 
tai kreipkitės pas organizato
rių P. Maršoną, 21 Davis St., 
Harrison, N. J.

Mes turime sukrusti ir labai 
skaitlingai pasirodyti, čia ne
turi būti jokio skirtumo nusi
statyme arbe pažiūrose, visi 
esame kviečiami ir visi turime 
dalyvauti dienraščio “Laisvės” 
iškilmėje. Mūsų pareiga palai
kyti mūsų spaudą, kuri mus 
budina iš snaudulio ir griežtai 
nusistačius prieš išnaudotojus.

Tad, visi į “Laisvės” pikni
ką liepos antrą dieną!

Dzūkelis.

Susirinkimai ir Parengimai
Gegužės 21 d. įvyko susi

rinkimas Lietuvių Kongreso 
Pittsburgho skyriaus komite
to. Iš raportų pasirodo, kad 
LKP šiuos metus gerai dar
buojas. Nuo pradžios šių me
tų surengė visą eilę diskusi
jų bei 
blogas

Kliubas rengia pikniką bir
želio 24 ir 25, Lietuvių Kem
pėj, ant W. Broadway. Mo
terų kliubai aplink 
malonėkit nerengti 
mų tomis dienomis, 
lanky kit i -Gardnerio 
moterų pikniką.

Lietuvių
mas įvyko 
kas |ivyko
Publikos atsilankė nemažai, 
tai matyt, kad ir finansiškai 
bus pasekmingas.

Aušros Choras padainavo 
keletą dainų, buvo ir šokiai.

—o—
Lyros Choras rengia pikni

ką Lietuvių Kempėj, birželio 
17 ir 18. Bus laimėjimas pi
nigų, šokiai, dainos ir tt.

Lyriečiai turi praktikas 
kiekvieną antradienį ir nariai 
turi stengtis reguliariškai lan- 

j kytis, jeigu nori dalyvauti pa
rengimuose.

Praeities Atbalsis.

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

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

keletą
O kas svarbiausia, tai kad 

Kongresas vis daugiau gauna 
įtakos draugijose ir kuopose. 
Mano supratimu, turėtume 
Kongresą remti, kiek spėkos 
leidžia.

Prieg tam, Kongreso kons
titucija nusako, kad komitetas 
negali daugiau finansų laikyt, 
kaip 
savo 
mą, 
vos
Taigi, kaip matome, svarbus 
reikalas susidėti su LKP ko- 

. mitetu, kad pagelbėjus mūsų 
broliams Lietuvoj.

Kongreso komitetas rengia 
puikų pikniką labai gražioj 
vietoj, birželio 25. Tai bus 
Franklin Parke, vienam iš 
gražiausių parkų Pittsburghe 
ir apylinkėj. Ten yra puikios 
maudynės, šokiams svetainė. 
Nakties laiku apšviečia elek
tra, visos vigados; užėjus lie
tui, gana pastogės.

Taigi vietos ir apylinkės 
lietuvius užprašom atsilanky
ti į taip svarbų pikniką.

Važiuojant į Franklin Far- 
mą, iš miesto reikia važiuot 
Ohio River Bulvaru iki Horn- 
Camp Road, sukt į kairę ir 
važiuoti iki Bellevue Garden, 
ir sukt į kairę, ir traukt tie
siai į Franklin Parką.

—o—
Labai Svarbu Visiems

Birželio 11 d. yra rengia
mas didelis piknikas ant Ste- 
fanik Farmos, Wilmerding, 
Pa. Rengia šešios draugijos: 
LLD 4-tas apskritis ir LDS 8- 
tas apskritis, ir dar keturios 
Wilmerdingo draugijos. Kaip 

4 atrodo, turėsime gerą progą 
sueiti su senais pažįstamais ir 
naujai susipažinti su drau
gais. Taipgi turėsime progos 
pakvėpuoti tyru oru. Padary
kime puikiausią pradžią mū
sų organizacijų piknikam dėl 
visos vasaros. Kviečiu visus 
lietuvius ir lietuvaites į šį taip 
svarbų pikniką.

Važiuojant į pikniką iš
Pittsburgho, imkite 64 ant 5th

4 
dienraščio “Laisvės 
piknikas bus Maynard, Mass. 
$200 skiriama dovanom prie 
įžangos bilieto. Pirma dovana 
$50. Bus šokiai, gros gera or
kestrą. i

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 įį abi pusi.

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

o

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

KABARETAS

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį

RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

VARPO KEPTUVE

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

Važiuojant R o u t e 28 
nuo Easton, Pa. j New 
Yorką a r b a nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

Lankydamies į svečius 
iš Pennsylvanijos į New 
Yorką arba iš New 
Yorko į Pennsylvania 

užeikite.

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

puiki muzika šokiams.

M 
lU

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm, 

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 

Alex Krupavičių?
Manager

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

liavom arba išpopieruojame kambarius.

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

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

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York
Telefonas Foxcroft 9-6901

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.

7-6111 
4-6562

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristatau 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kalnai

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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New Žinios
Kliubiečių Žinios Iš Motery Pramogos Tik Už Trijų Savaičių Japonu Laivas Paspruko

Sekmadienio vakarą, “Lais
vės” salėj, įvyko Lietuvių Mo
terų Apšvietos Kliubo pramo
gėlė, rengta tikslu pagerbt 

lankančias anglų 
ir pilietybės mokyklą. 
Mikalauskienės, Dobi- 
Kazakevičienės, Petri- 
rūpesčiui, pagelbstint 

St. Petrick, pagaminta gerų 
užkandžių ir stalai papuošta 
gėlėmis. VAkaro programoj 
mažytė Stakovaitė pasakė ei
les, o K. Petrikienė (Įdomią, 
anekdotais pamargintą trum
pą prakalbą, akstinančią stu
dentes toliau mokintis, kitas 
pradėt eit mokyklon, nes mo
kintis niekad ne pervėlu. Pir
mininkavo Vilkaitė.

rengta 
studentes, 
kalbos 
Dėka 

lienės, 
kienės

Mažai kam teks spėliot, kas 
bus už tų trijų savaičių, ta
čiau ne pro šalį primint, kad 
beveik tik tiek laiko beliko iki 
didžiosios “Laisvės” ir viso 
Brooklyno lietuviuose didžiau
sios pramogos -— “Laisvės” 
pikniko. Jis Įvyks liepos 2-rą.

Garsusis Newarko lietuvių 
choras Sietynas, taipgi kiti 
žymūs vietos ir apylinkės cho
rai — Aidas, Banga, Pirmyn 
energingai mokinasi kuoge- 
riausia sudainuot gražiausias 
dainas, kadangi “Laisvės” pik
nike tenka pasirodyt 
prieš Brooklyniečius, 
prieš visos Amerikos 
atstovybę, kuri šiame
bus gausesnė už bile kada bu
vusią. šiemet, mat, bus du tik
slu atvykimo Brooklynan — 
“Laisvės” piknikas ir Pasaulio 
Paroda.

Įžanga 40 c, su dovanomis 
prie iš anksto pirktų bilietų.: 
pirma $10, antra $7, trečia 
$5, ketvirta $3.

Piknikas šiemet bus Klas- 
čiaus Clinton Parke, Maspe- 
the. Kaip ir visada, šokiams 
grieš dvi orkestrus, tad 
nintėlė šokių pertrauka 
tik laike programos.

Pereitą penktadieni pasiro
džius pirmiesiems demons
trantams prie japonų Kokusai 
Linijos prieplaukos, 34th St., 
japonų laivas 
ru, kuris čia 
senos geležies 
plaukt 29-tą, 
viras jūras, ■ 
ketvirtadalius 
medžiagos.

Kiyosumi Ma- 
pribuvo išvežt 
ir žadėjo iš- 

paspruko į at- 
palikdamas tris 
i nesu Ura u t o s

Kas tai naujo! Kas tai 
paprasto!—naujienybė — lau
kia jus. . .

Kur? Kada? Kaip? Ke-, 
no?—ir t.p.

Nu, pasiskaitysite rytoj — 
šioj vietoj.

Ankstybinė pastaba: Pasi
žymėkite dienyne, kad rug
pjūčio 5 d. pasiskiriate specia
liam įvykiui.

ne-
S 
5 IGNAS SUTKUS

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Erzintojas.

Maliorių 9-tos Tarybos lo- 
kaluoše eina nominacijos fi
nansų sekretoriaus ir biznio 
agentų.

išdalinti 
nekriau-

Draugys-

Birželio antrą dieną Lietu
vių Am. Piliečių Kliubo įvyko 
priešpusmetinis susirinkimas, 
atvirutėmis šauktas, todėl ir 
narių atsilankė skaitlingai. 
Kuomet svetainė pilna žmo
nių, tai ir organizacijos reika
lus smagu svarstyt.

Šiame susirinkime priimta 
du nauji ir jauni vyrai Į Kliu
bo narius, tain Juozas Kaspa
raitis ir Kazimieras Yurkevi- 
Čius. Linkiu jiems geros svei
katos ir ilgos Kliubo narystės!

Perskaityta 3 laiškai: Jurgi
ne Draugystė užkvietė kliubie- 
čius dalyvauti jųjų piknike ir 
pridavė po Įžangos tikietą ko
miteto nariams. Ačiū !

Lietuvių Kriaučių pikniko 
užkvietimo laiškas ir 30 tikie- 
tų po 25 centus. Visi tikietai 
nupirkta ir nutarta 
juos kliubiečiams 
čiams.

Martyno Liuterio
tės pikniko užkvietimo laiškas 
ir 20 tikietų po 25 centus. Ir 
čia visi nupirkta. Matote, kaip 
piknikologija smarkiai gyvuo
ja?

Šiame susirinkime buvo
rinkimai pusės komiteto narių 
visam metui. Vice-pirmininku 
išrinkta Juozas Visockis, tari- 
nTų raštininku tas pats — J. 
Nalivaika, knygų dažiūrėto- 
jum S. Zubavičia, maršalka J. 
Pauliukonis.

Biznio skyrių dažiūrėti bei 
vesti išrinkta tie patys direk
toriai: V. šabunas ir R. Vil
činskas. Direktorių sekreto
rium L. Burdulis.

Išrinkta komisija iš penkių 
žmonių: šalčio, šabūno, šo- 
lomsko, Karpaus ir Briedžio 
vedimui darbo dėlei Dariaus- 
Girėno paminklo statymo Lie
tuvių Aikštėje. Brooklyne. ši 
komisija aplankys z visas 
Brooklyno organizacijas, vei
kiausiai sušauks jųjų plačią 
konferenciją ir aptars pamin- 
klui'finansines galimybes, nes 
vienam kliubui atlikti atmin
ties darbą žuvusiems lakū
nams neįmatoma.

Klaipėdos pabėgėliams Kliu- 
bas aukavo $25 ir čekį išrašė 
Lietuvos konsulo J. Budrio 
vardu.

A. Kundrotai pavesta paga
minti pataisymus prie knygu
tės, “Kaip Tapti Amerikos Pi
liečiu” ir pardavinėti žmonė
se.

Tai, va, ėmiau išpasakojau 
visus kliubiečių tarimus, 
daugiau neturiu ką sakyti 
užbaigiu.

Jaunuoliai Įvertina Motinų 
Mokslą

Vieną gražų pavyzdį, kaip 
jaunuoliai Įvertina besimoki
nančias suaugusias motinas- 
moteris davė jaunuolis Anta
nas Rimkus. Jis apvaikščiojo 
gimtadienį ir jam pietums ant 
stalo atsirado motinos O. Rim
kienės iškeptas gražus pyra-

• ! gas. Sūnus jai pareiškęs: “Ma- 
myt, jums šiandien dar dides
nė diena, jūsų Moterų ’Klliubo 
rengiamas vakaras studentėms 
pagerbt. Neškimės tą pyragą 
tenai.” Taip ir padarė, nepra
pjautą gimtadienio pyragą at
sinešė Moterų Kliubo pramo- 
gon ir čia visiems 
no.

Šokiams griežė 
muzikantų grupė.

pats apcĮali-

Kriaučiūno

Buvus.

Dėkoja Draugams
at-

na
šu- 
per 
Mi-

N.

ir

MIRĖ
Agota Butvilas, 30 m. amž., 

278 Cooper St., mirė gegužės 
31 d., Riverdale ligoninėj. 
Kūnas buvo pašarvotas grabo- 
riaus Bieliausko koplyčioj. Pa
laidota birželio 3 d., šv. Jono 
kapinėse. 

* *
Antanas Valiskevičius, 49 

m. amž., 148 Meserole St., mi
rė birželio 3 d., Kings County 
ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Bieliausko koply
čioj, 660 Grand St., Brookly
ne. Bus palaidotas birželio 6 
d., Šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. 
(Bieliauskas).

Draugė M. Paukštienė 
siuntė laiškutį, kuriame daug 
ką pasako apie Kaliforniją. 
Plačiau iš jo rasite Mot. Sky
riuje. Tarpe kitko ji rašo:

“Labai norėčiau paačiuoti 
visiems draugams ir drau
gėms, kurie surengė man iš
leistuves. Pirmiausia dd. Lisa- 
jams, kurie surengė savo 
muose, ir, antra, kur buvo 
rengta Pil. Kliubo salėj 
pastangas J. Kuodžio, M.
kalauskienės, A. Rainienės ir 
d. Kazakevičienės. Dėkuoju 
visiems, kurie dalyvavo mano 
išleistuvėse su gerais man lin
kėjimais ir už gėlių bukietą. 
Taipgi dd. Veličkams už taip 
gražų laišką, kuris buvo už- 
adresuotas “Laisvės” antrašu 
ir mane pasiekė jau San Fran
cisco, per daug rankų perėjęs.

“širdingiausis ačiū visiems. 
Nors aš randuosi tūkstančiais 
mylių toli nuo jūsų, bet minti
mis labai arti. Tik tada gali 
įvertinti draugus, kada ran- 

j diesi toli nuo jų. Daug, daug 
gerų linkėjimų ir draugišku
mo jums visiems pasiliku- 
siems. ”

Magdalena Paukštiene.

Lankėsi Svečiai

Ballas

ir Jo- 
prieš 

pa-

Alexander Pompez 
seph Ison, liudijusieji 
Tammanės šulą Hinesą, 
Jiuosuoti iš kalėjimo ir palikti 
2 metam lengvo namų arešto.

Tom Mooney dabar išpildė 
veikalo “Pins ' and Needles” 
aktorių kvietimą pamatyt jų 
vaidinimą. Jie kvietė jį dar 
pereitą vasarą, aplankę jį San 
Quentin kalėjime.

ne tik 
bet ir 
lietuvių 
piknike

kredituoja ir pačią organiza
ciją ir laikraštį, taipgi • suve
džioja visuomenę, tad aišku, 
kad “Laisvės” redakcija prie 
to prisidėti negali. Redakcija 
niekam pramogų nerengia, 
tad negali jų ir garsinti. Apie 
visas pramogas rašyti—jas 
garsinti — privalo patys ren
gėjai.

Viet. Ž. Ved

v.

•u

CHARLES’ 
UP-TO BATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 
Prielankus Patarnavirpas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Gerai Patyrę Bar bėriai

vie- 
bus

Kas Norima Padaryt 
su Am. Ateiviais?

pain-

svar- 
kon- 
atei-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Draugystės šv. Jurgio I’rieš- 
Pusmetinis Susirinkimas

Trečiadieni, birželio 7-tą, 7:30
vakare, Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo Svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. įvyks Draugystės 
Šv. Jurgio prieš-pusmetinis susirinki
mas. Jame bus renkama pusė komi
teto narių, ir reikės prisirengti prie 
Pikniko, kuris įvyksta šeštadienį, 
birželio 24, Klaščiaus Parke, Mas- 
peth. Visi nariai prašomi būtinai da
lyvauti šiame susirinkime. — J. A. 
Draugelis, Sekr. (131-132)

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, birželio 8 d., 8 vai. 
vak,, “Laisvės” svetainėj. Šis bus 
pusmetinis, labai svarbus susirinki
mas, todėl visi draugai ir draugės 
dalyvaukite. Taipgi smagu pranešti, 
kad nauja, už šiuos metus knyga 
greit bus atiduota spaudon, todėl 
malonėkite užsimokėti duokles ir at
siveskite naujų narių. — 1 Kp. Or
ganizatorius. (131-133)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo senų pažįstamų Vi- 
santinos Tlminskaitės ir Onos Sta- 
naitukės. Mes visos sykiu atvažia
vom iš Lietuvos. Prašau jų pačių 
atsišaukti arba kas žinote kur jos 
randasi pranešti man, būsiu labai 
lėkinga.- Turiu svarbių reiklų su 
iom. Liudvika Rinkevičiūtė, 1030 
Wood Ave., Lindėn, N. J.

(129-131)

Ateivių gynimo ir deporta
vimo klausimu prakalbos į- 
vyks 16 d. birželio, Lietuvių 
Am. Pil. Kliubo svetainėj, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Kalbės Ateivių Gynimo ad
vokatas Irving Schwab. J. 
Siurba išduos platų raportą iš 
Washingtone įvykusios tarp
tautinės ateivių gynimo kon
ferencijos, kurioj jis buvo iš
rinktas nuo lietuvių atstovu 
Skubios Veiklos Komitetan. 
Tas komitetas rūpinasi sužinot 
apie visus prieš ateivius at
kreiptus bilius ir greitai 
formuoti visuomenę.

.Prakalbose bus labai 
bu girdėti, koki yra (Į. 
gresą įnešti biliai prieš
vius ne tik nepiliečius, bet ir 
prieš piliečius. Kongreso pir
masis butas jau priėmė bilių, 
kad išbudavoti koncentracijos 
stovyklas ir suvaryti į jas 
ateivius nepiliečius. O kiti bi
liai reikalauja deportuot ne- 
r iliečius į tas šalis, iš kurių 
yra atvykę.

Advokatas Schwab pareiškė 
viename Ateivių Gynimo susi
rinkime, kad jeigu tie 90 bi
lių, kurie įnešti į. kongresą ir 
į N. Y. valstijos seimelį, Alba-, 
ny, įeitų į galią, tai bile vieną 
iš čia susirinkusių galėtų pa
imt ir išdeportuot iš Amerikos, 
peatsižvelgiant į tą, kaip senai 
esate priėmę šios šalies pilie
tybę.

Šiomis dienomis lankėsi 
Brooklyne ir “Laisvėje” mū
sų dienraščio bendradarbis 
Jurgis Surdokas, iš Wilkes- 
Barre, Pa.

Taipgi lankėsi Kazys Likas 
iš Montrealo, Kanados, geras 
laisvietis. Apsistojo pas drau
gus Vaznius.

Drg. Likas apžiūrėjo “L?’ 
spaustuvę ir paaukojo $1 in- 
tertypui išmokėti.

Su K. Liku “Laisvėje” lan 
kėši maspethiečiai Vaznis i. 
Ūsas.

Pirmadienį, lankėsi “Lai - 
vėh” įstaigoj Vincas Prastavi- 
čius ir Zigmas Zabulionis, iš 
Lowell, Mass. Apžiūrėjo “Lai
svės” įstaigą ir drg. Prastavi- 
Čius paaukojo $2 naujai maši
nai ir $2 politiniam kaliniam. 
Jisai yra senas “Laisvės” skai
tytojas ir rėmėjas.

Komisija.

Parengimy Komisijom

padarau 
paveiks . 
krajavus 
su ame-

Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuviu, kitokiu grupių ir pavienių
Ii senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujanta. 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 5-61*1

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3622

PARDAVIMAI
Parsiduoda Gasoline stotis ir na

mas gražioj vietoj. Parduosiu už la
bai prieinamą kainą, nes turiu tuoj 
parduoti. Priežastį pardavimo suži
nosite ant vietos. Taigi, kas norėtų 
tokį pirkinį, atvažiuokite pasižiūrėti 
arba laiške klauskite daugiau infor
macijų. A. K. Kuchauskas, 866 High
land Ave., Waterbury, Conn.

(128-133)

Parsiduoda didelė ūkė, Princeton, 
N. J. Yra 45 akrų, labai gera žemė. 
Kaina stebėtinai prieinama. Ūkė ne
toli didelio kelio. Galima pasidaryt 
tinkamą gyvenimą. Priežastis parda
vimo—senatvė. Dėl daugiau infor
macijų, prašau kreiptis prie: J. Au
gulis, 29 Stagg St. Brooklyn, N. Y.

(126-131)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai: $3.00, $3.50 ir $4.00 į 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)

“Laisvė” visokiom organiza
cijom suteikia vietos praneši
mams apie susirinkimus, pra
mogas ir abelną veiklą, kiek 
tuolaikinė vieta ir sąlygos lei
džia. Ne kartą redakcija nuo 
save paragina visuomenę pa
remti vieną ar kitą svarbų or
ganizacijos darbą. Iš to pas 
kai ką išsidirbęs supratimas, 
kad “Laisvės” redakcija pri
valo rūpintis išgarsint pramo
gą, jei kartą buvo jai praneš
ta, kad kas nutarta rengt.

Turintieji tokį supratimą 
prašomi įsitėmyt, kad taip nė
ra ir būti negali. Kad tinka
mai garsint, turi žinot, kas 
bus pramogoj, o tą gali žinot 
tik komisija. Tarimo negana. 
Ne visos komisijos tarimus 

' praveda. Garsinimas to, ko 
[neduodama pramogose, dis-

x Pasirandavoja 4 kambariai, ant 
antrų lubų. Renda $16.00. Telefonuo- 

j kite Stagg 2-1234 arba kreipkitės po 
antrašu: 95-97 North 1st St., Broo
klyn, N. Y. (129-134)

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
pelkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILI
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inslde Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. in. for gents

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

Sun. all day and night

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S

FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

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.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Mine

(tpwrs

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

v
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;te tikros
Vi e t kiškos 

deU*’6!’
- valgi'} * 8°’ 
L rimų

ilk
Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro

dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į 
Lietuvių Centrą

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

Kliubo Gaspadorius
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672

fciiiiMiBiiiiiiiimS
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. DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GĖRIMŲ

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

Krautuvėj. Į

Manhattan Liquor Store e

(Kampas Iloeblliigr St-)

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

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Namų Rakandu Krautuve
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A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673




