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

Prieš keletą savaičių New 
Yorke susirinko tūli katali-
kų spaudos redaktoriai, in
telektualai ir visuomeninin
kai svarstyti, kaip vesti ko
vą prieš anti-semitizmą.

Šitie katalikų veikėjai, 
mat, žino, kad kova prieš 
žydus ilgainiui išsivystys į 
kovą prieš katalikus ir ki
tas tikybas. Jei tik fašizmui 
pavyktų įsigalėti, matytum, 
kad tai būtų tiesa. Vokieti
ja yra tam geriausiu pa
vyzdžiu.

—o—
Na, tai šitie katalikų vei

kėjai įsteigė Katalikų Ko
mitetą Anti - Semitizmui 
Mušti (Committee of Ca
tholics to Fight Anti-Semit
ism). Greitu laiku šis komi
tetas išleis brošiūrą prieš 
tuos, kurie verda anti-semi- 
tinę smalą.

New Yorke išeinąs kata
likų laikraštukas “The Ca
tholic Worker” užgiria pa
minėtąjį žygį.

—o—
Labai gerai katalikų vei

kėjai padarė sukurdami to
kį komitetą. Mes galime 
juos už tai tik pasveikinti. 
Mes manome, kad greit jie 
imsis už darbo kun. Cough
linui suvaldyti. Juk tas fa
šistas yra rūsčiausias Ame
rikos anti-semitas. Jei ka
talikams pavyks uždėti 
ant kun. Coughlino gagan
čių, tai jie bus^atlikę mil
žinišką darbą progreso sri- 
tyj.

—o—
Šv. Jonas dėstė: “Jei ku

ris žmogus sako, aš myliu 
Dievą^ bet neapkenčia savo 
brolio, jis yra melagis. Nes 
tas, katras nemyli savo bro
lio, kurį mato, kaip jis gali 
mylėti Dievą, kurio nėma- 
to?”

Kun. Coughlinas pažan
giuosius žmones plūsta, kei
kia žydus, ruošia žydams 
pogromus, o kitiems—kon
centracijos stovyklas.

Ar tokis peštukas, ar te
kis kitų tautų plūdikas gali 
skaitytis Dievo tarnu? Ar 
jis gali sakytis skelbiąs 
evangelijos mokslą?

Ne, jis daro didžiausią 
gėdą katalikų tikybai, di
džiausią gėdą kiekvienam 
doram katalikui. Tad juo 
katalikai greičiau nuo kun. 
Coughlino apsivalys, juo 
bus geriau; juo žmonės juos 
labiau gerbs.

“Vienybės” ponaičiai pra
dėjo atakuoti J. Jurginį, 
kam jis kalba apie Lietu
vos reikalus ne taip, kaip 
“Vienybė” nori.

Jurginis, mat, kalba ne 
iš “Lietuvos Aido” gaidų, 
bet iš “Lietuvos Žinių” ir 
“XX Amžiaus” gaidų, to
dėl jis vienybininkams ne
patinka.

Savi gerbiąs žmogus, kal
bėdamas, apie Lietuvą, ne
gali juk praeiti pro šalį ne
palietęs tų pelėsių, kuriuos 
paliko tautininkų režimas 
Lietuvos gyvenime.

—I I - J ■ —

Kurie neskaitot, tai pa-
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POPIEŽIUS PRAKAITUOJA, KAD AN- 
GLIJA-FRANCIJA NEDARYTU APSI
GYNIMO SUTARTIES SU SOVIETAIS

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus deda visas pastangas, 
kad tik Anglija - Francija 
nepadarytų tarpsavinės ap
sigynimo sutarties su So
vietais. Per savo atstovus 
Anglijoj, Franci j o j, Vokie- 
tijoj, Italijoj ir Lenkijoj, 
popiežius klabina ir ragina 
visas kapitalistines šalis su
sitaikyti su fašistiniais kra
štais, ir nieku būdu neleist 
Sovietam kištis tarp vienų 
ir kitų.

Italijos katalikų spauda 
rašo, jog popiežius prakai 
tuodamas darbuojasi, kad 
Francija ir Anglija nepasi
rašytų bendro apsigynimo 
sutarties su Sovietais.

Anglijos ministeris pir
mininkas Chamber lainas 
buvo išsitaręs, kad jis “ne
žinojęs,” jog popiežius taip 
smarkiai priešinasi apsigy
nimo sutarčiai su Sovietais. 
Todėl popiežiška spauda da
bar primena, kad popiežius 
buvo ir tebėra mirtinas bol
ševizmo priešas.

Popiežius perša Lenkijai 
ir Francijai daryt nusileidi
mų Vokietijai ir Italijai— 
Danzige, Tunisijoj, Suezo 
kanale ir Džibutyj. Sako, 
būk tai būtų “sveikiau,” ne
gu Anglijos - Franci jos ben-

Prezid. Rooseveltas 
Turi Kandidatuot 
Trečiai Tarnybai

To Reikalauja Ministeris lekes; Jis Karčiai Išstoja 
Prieš Kandidatūrą Išdaviko Garnerio, Vice-Prezidento
Jungtinių Valstijų vidaus 

reikalų ministeris Harold 
L. Ickes reikalauja, kad 
Rooseveltas 1940 m. kandi
datuotų trečiai prezidento 
tarnybai. — Ickes yra ko
vingas, niekur nedvejojan
tis gynėjas Naujosios Daly
bos.

Dabar jis rašo paveiks
luotame-straipsnyje žurnale 
“Look,” kad “joks kitas de
mokratas neturi tokių ga-

dro apsigynimo sutartis su bumų” ir tokio žmonišku-
Sovietais. prezidentas Roo-

Garner j, kurį remia atga- 
leiviai demokratai ir net 
daugelis republikonų kaip 
kandidatą į prezidentus. 
Ickes apie Garnerį rašo, 
kad “Garneris kartais bai
liai čiulbėjo prieš didžiau
sią pasaulyje demokratinį 
vadą (Rooseveltą), o kitais 
atvejais stengėsi kaip išda
vikas įvaryt peilį į nugarą 
vyriausiam savo komandie- 
riui (Rooseveltui). Tai vie
nintelis Garnerio ‘nuopel
nas’, kuriupm pasiremda
mas jis norėtų kandidatuot

Anglija Gailisi, kad 
Pasižadėjo Gint Len

kiją ir Rumuniją

Vogtu Lėktuvu Skrido į 
“Marsą;” Nukrito Jūron 
Už 175 Mylių nuo Kranto

mo, kaip
seveltas.

Ministeris Ickes įkandžiai į Jungtinių Valstijų prezi- 
pašiepia vice-prezidentą dentus.”

SUVAŽIAVIMAS DEL TEISĖS DIRBU 
ŠAUKIA SUSTABDYT GARNERIO KAN

DIDATŪRA Į USA PREZIDENTUS
Washington. — Amerikos 

darbininkų - bedarbių Kon
gresas ūž Teisę Dirbt vien
balsiai priėmė rezoliucij ą, 
kur šaukia “sustabdyt Gar- 
nerį.” Nes Garneris, Jung
tinių Valstijų vice-preziden- 
tas, Naujosios Dalybos 
priešas, rengiasi kandida- 
tuot į prezidentus, ir jį re
mia reakcininkai iš atžaga
reivių demokratų ir repub- 
likonų stovyklų, 
raportai parodė, 
neris eina išvien 
siais darbininkų 
jais. x

Prieš Garnerio kandida
tūrą į prezidentus kalbėjo

Delegatų 
kad Gar
su aršiau- 
išnaudoto-

dr. H. F. Ward, profesorius 
Union Teologijos Seminari
jos; farmerių ir negrų de- z 
legatai ir kiti demokratiniai 
žmonės. Tarp kalbėtojų bu
vo ir protestonų vyskupas > 
F. J. McConnell.

Suvažiavimas, be kitko, 
nutarė pikietuot Jungtinių 
Valstijų Prekybos Rūmą, 
kaip kapitalistus, streikuo
jančius prieš prez. Roose- 
velto valdžią ir stabdančius. 
šalies ūkio atgijimą.

Priimta rezoliucija, kuri į 
reikalauja ne tik palaikyt, 
bet praplatint WPA šalpos 
darbus.

London. — Anglijos val
dovai jaučiasi padarę klai
dą, kad jįe taip greit pasi
žadėjo gint Lenkiją ir Ru
muniją nuo Vokietijos. De
šinieji Anglų politikai sako, 
kad reikėjo palaukt, iki 
bus susitarta ar nesusitar
ta su Sovietais.

Hitler Sveikino 15,000 
Ispanijos “Vanagų”

Berlin. — Naziai surengė 
iškilmingą paradą sugrįžu
siam iš Ispanijos saviškiam 
“Vanagų” Legionui, pen
kiolikai tūkstančių nazių 
kareivių, kurie grūmėsi 
prieš Ispanijos respubliką. 
Hitleris, sveikindamas juos, 
garbino tuos “vanagus,” 
kaip “aukščiausius didvy
rius.” Kartu jis grūmojo 
Anglijai ir kitoms demo
kratinėms šalims, kad ne
mėgintų susikibt su Vokie-

Chatham, Mass. — Žvejų 
laivas “Villanova” išgriebė 
iš jūros jauną lakūną C. L. 
Eshelmaną, kuris su lėktu
vu nukrito į vandenį už 
175 mylių nuo Bostono. Lai
vo kapitonas klausė: “Kur 
tamsta skridai?” Išgelbėtas 
lakūnas atsakė: “Į Marsą, į 
Marsą” (planetą).

Camden, N. J. — Čia iš
imtas warrantas areštuot 
C. L. Eshelmaną kaipo vagį 
lėktuvo, kuriuom jis skrido 
“į Marsą.” Jis tą lėktuvą 
buvo pasisamdęs nuo savi
ninko Ed. Walzo tik vienai 
valandai, ir išskrido savais 
keliais, nieko daugiau 
ky damas. savininkui.

Eshelman, 22 metų 
žiaus, pirmiau dirbo
mechanikas orlaivių fabri
ke Baltimore j.

Estija ir Finija Ne
nori Kitą Prižado 

Jas Ginti

Finija Sauvališkai 
Aptvirtina Alando 
Salas prieš SSRS

nesą-

am- 
kaip

EXTRA
ANGLIJA SIŲS ATSTO
VĄ TARTIS SU SSRS

skaitykit mūsų specialaus 
korespondento iš Kauno 
Tado Blindos rašinius.

Štai jis praneša, kad ge
gužės mėn. 21 d. Kaune 
įvyko nepaprastas mitingas, 
kur kalbėjo Sleževičius, 
Kairys ir Dielininkaitis — 
nuo trijų politinių grupių, 
stovinčių tautininkams opo
zicijoj.

Visi trys kalbėtojai smar
kiai kritikavo tautininkų 
režimą ir paręiškė, kad jis 
daugiau nebegrįš.

Na, kas gali tiems kalbė
tojams primesti, kad jie 
kalbėję ne valstybiškai?

Tautininkai—ne valstybė. 
Tautininkai — pati pras
čiausia lietuvių tautos dalis, 
dalis, be kurios taufe. gali 
lengvai gyvuoti, panašiai, 
kaip žmogus gyvena be 
apendikso!

London. — Estijos atsto
vas Londone, Augustas 
Schmidt ilgai kalbėjosi su 
Anglijos užsieniniu minis- 
teriu Halifaxu ir pabrėžda
mas tvirtino, jog Estija, 
Latvija ir Finija (Suomija) 
atmes kitų šalių prižadus 
gint Estijos, Latvijos ir Fi
nijos nepriklausomybę.

(Tas Estijos atstovo už- 
reiškimas atkreiptas prieš 
Sovietų pasiūlymą. Sovietai 
gi siūlė štai ką: Jeigu An- 
glija-Francija nori tarpu- 
savės apsigynimo sutarties 
su Sovietais, kur Sovietai 
taip pat gintų Lenkiją ir 
Rumuniją, tai Ąnglija ir 
Francija turi prižadėt iš
vien su Sovietais apgint 
Latviją^ Estiją ir Finiją 
(užtikrinant ir Lietuvos ne
priklausomybę, kaip sakė 
neoficialiai pranešimai iš 
Maskvos).

Helsingfors, Finija.—Už
sieninis Finijos ministeris 
Erkko pareiškė seimui, kad 
Finų valdžia atmestų An
glijos,- Franci jos ir Sovie
tų užtikrinimą, žadantį ap
gint Finiją nuo Vokietijos. 
Sako, kad Finija laikytų 
“užpuolikais” visus tuos 
kraštus, kurie “neprašyti” 
eitų pagelboh Finijai.

Estijos ir Finijos valdo
vai biją, kad jeigu jie pri- 

to

Helsingfors, Finija. — 
Nors Tautų Lygos taryba 
nepriėmė Finijos ir Švedi
jos reikalavimo leist joms 
aptvirtint ir apginkluot 
Alando salas, bet Finija ir 
Švedija vis tiek fortifikuo- 
ja ir ginkluoja tas salas, 
sąsmaugoje tarp Baltijos 
Jūros ir Bothnijos Užlajos.

Sovietų atstovas Tautų 
Lygos taryboje protestavo 
prieš Alando salų aptvirti- 
nimą. Jis nurodė, jog ka- 
nuolės iš tų salų galėtų už
kirst išplaukimą Sovietų 
laivams iš Leningrado prie
plaukos ir iš Finiškos Užla
jos.

Jei ne Sovietų protestas, 
suprantama, Lygos taryba 
būtų oficialiai leidus Fini- 
jai ir Švedijai aptvirtint 
Alando salas.

Kubos Prezidentas Atšaukė 
Leidimą Priimt 907 Trem

tinius iš Vokietijos
Havana, Cuba. — Užva

kar Kubos prezidentas Fre- 
derico Laredo Bru davė lei
dimą Vokietijos laivui “St. 
Louis’ui” iškelt 907 jo kelei
vius žydus tremtinius į Pu
šų Salą, priklausančią Ku
bai, ir leist jiem ten bent 
laikinai apsistot; bet vakar. 
prezidentas Bru vėl atšau
kė tą leidimą ir pareiškė, 
kad jokie pabėgėliai iš Vo
kietijos nebus priimti į Ku
bą.

Tie keleiviai ne savo no
ru apleido Vokietiją. Jie 
buvo nazių išvyti ir fakti- 
nai suvaryti į laivą “St. 
Louis.” Hitlerio valdžia ti
kėjosi, kad Kuba juos pri- 
imsianti. Bet Kubos valdžia 
dabar rengiasi depo r tuo t 
jau ir tuos pabėgėlius iš 
Vokietijos, kurie buvo pir
miau priimti.

ANGLŲ KARALIUS 
JUNGT. VALSTIJOSE

Philadelphia, Pa.

CIO ir Darbo Federa- gįj 
cija Remia Įstatymą į 1 
Prieš Skebus-Šnipus |

■

Washington. — CIO uni- iį
jų pirmininkas J. L. Lewis 
ir Darbo Federacijos pirmi- . į 
ninkas Wm. Green reika- . | 
lauja, kad šalies kongresas j
priimtų senatoriaus LaFol- |
lette’o įnešimą prieš laiky* į
mą šnipų ir ginklų fabri
kuose ir prieš skebų samdy
mą.

-------------------- • 2 .•
Reikalauja Teist Fašistinį 

USA Generolą Moseley
New York. — Thomas E. 

Stone, pirmininkas Jungti
nių Valstijų Veteranų Ta
rybos, pasiuntė telegramą 
karo ministeriui Woodrin- 
gui, r e i k a 1 a u d amas pa- 
,traukt į armijos teismą ge- 
nerolą G. V. H. Moseley, 
kaip savo šalies išdaviką. ’" 9

Šis atsitarnavęs genero
las viešai gyrė vokiečių 
nazių Bundą ir išvien su A 
naziais ir kitais fašistais 
darė sąmokslus nuverst 
Amerikos valdžią. '

London, birž. 7. — Angli
ja siųs savo specialį atsto
vą į Maskvą derėtis dėl An
glijos - Francijos bendro 
apsigynimo sutarties su So
vietais, kaip sako Anglų mi
nisteris pirmininkas Cham
berlain. >

(Imagai neoficialius pra
nešimus, turim atstovu gal 
bus Anthony Eden, pirmiau 
buvęs Anglijos užsieninis 
ministeris, šalininkas Susi- f siimtų tokią pagelbą, dėl 
tarimo su Sovietais.)

Meksika Priima 18,000 
Ispanijos Karžygių

■
Mexico City.— Meksikos 

valdžia priima 18,000 kovo
tojų, ispanų ir kitų 
vyrų, kurie kariavo 
panijos respubliką 
fašistus.

tautų 
už Is- 

prieš

supyktų Hitleris.

UŽMUŠTA 15 ARABŲ 
PALESTINOJE

Jeruzale.— Anglų kariuo
menė ir lėktuvai užmušė 14 
arabų maištininkų Sąmari- 
joj, Palestinoj. Žydai nužu
dė vieną arabą kerosino 
pardavinėtoja Tel Avive.

žinokit Visi—Kalbės 
Tom Mooney

Šį penktadienį, birželio 
d., 8 vai. vakare, kalbės dar
bininkų čampionas Tomas 
Mooney, Market St. Areno
je, ties 45 ir Market Sts.

Nepraleiskite progos jį iš
girst ir nepavėluokite, nes 
abejotina, ar visa publika 
sutilps.

Matykite ir išgirskite tą 
darbo žmonių milžiną, ku
ris nekaltai per 20 metų su 
viršum buvo kankinamas 
katorgoj. Arenoj sutelpa 15 
tūkstančių žmonių.

A. J. Smitas. ,

9

Šilčiau, dalinai apsiniau
kę ir laukiama griaustinio

Ontario, Canada, birž. 7. 
—Anglijos- karalius Jurgis 
ir karalienė Elzbieta perva
žiavo iš Canados į Jungti
nes Valstijas.

Jiedu viešės keturias die
nas Jungtinėse Valstijose, 
pirmi ausia Washingtone; 
paskui, šeštadienį aplankys 
New Yorką ir Pasaulinę 
Parodą; pagaliau, praleis 
sekmadienį pas prezidentą 
Rooseveltą Hyde Parke, N.

ŽUVO REKORDINIS 
MEKSIKOS LAKŪNAS , 

Washington, birž. 7.—Pa-, 
kilęs skrist atgal į Meksi
ką, Francisco Sarabia, gar
sus meksikiečių lakūnas* 
tuoj su lėktuvu nukrito į , 
Potomac upę, ir nors buvo 
ištrauktas iš vandens, bet 
greitai numirė.

Ištvirkęs Policininkas 
Nušovęs Mergaitę

Nesquehoning, Pa., birž. 
7. — Areštuotas valstijos 
policininkas Ben. Franklin, 
kad jis savo automobilyje 
nušovė mainierio dukterį, 
Joaną Stevens. Jis kaltina
mas, jog todėl ją nužudė, 
kad jinai nepasidavė jam 
žagti.

Jis neseniai rekordiniu 
greičiu atskrido iš Mexico 
City į New Yorką, tik per 
10 valandų ir 42 minutes.

Washington. — Prezid 
Roose veltas, priimdamas 
naujai paskirtą Sovietų am
basadorių K. 0. Umanskį, 
džiaugėsi draugiškumu tarp 
Amerikos ir Sovietu Sąjun
gos. Wm|

Marseille, Francija.—Ki
lo gaisras laive “Andre Le- 
bon,” nežinia kodėl.
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Žmonės, Kurie Nežino Ko Nori
Jau kelinti metai Amerikoje veikia 

Amerikos Rašytojų Sąjunga (League of 
American Writers). Dėka didelėm pa
stangom tų žmonių, kurie stovi Sąjun
gos priešakyj, taipgi dėka teisingai Są
jungos linijai, šiandien jinai turi 750 
narių. Į Sąjungos narių skaičių įeina 
toki žymūs Amerikos literatūros šulai, 
kaip Upton Sinclair, Ernest Heming
way, Vincent Shean, John Steinbeck, ir 
kiti. Sąjungos garbės prezidentu yra 
garsusis vokiečių rašytojas, Nobelio lau
reatas Thomas Mann.

Kitais žodžiais, Sąjunga sutraukė ap
link save pačius žymiausius Amerikos 
rašytojus. Sąjunga kovoja už demokra
tijos palaikymą Amerikoje, už taiką, už 
kultūrą; prieš fašizmą.

Na, kad šiam gražiam ir dideliam kul
tūros darbui pakenkus, trockistai ir 
šiaip visokių vėjų supūsti žmonės, vado
vaujami profesoriaus John Dewey ir 
Sidney Hooko, suorganizavo savo “ko
mitetą,” kurį pavadino “Komitetas Kul
tūrai ir Laisvei.” Šiam komitetui, kaip 
sakyta, vadovauja -Dewey. Tai tas pats 
žmogus, kuris kadaise buvo Trockio gy
nėjas ir teisėjas; tai tas pats žmogus, 
kuris užgyrė ir teisino Sovietų Sąjun
gas žalotojus, fašistų agentus ir šnipus!

Na, ir dabar šis žmogus suorganizavo 
aplink save būrį žmonių “kovai už kul
tūrą.” “Kultūra” pas jį (kaip pas “Nau
jienų” redaktorių) tame: šmeižk Sovie
tų Sąjungą, purvink ją, tai tu būsi kul- 

’tūriškas. Bet jei tu matysi ten ką nors 
gero daroma, jei tu užgirsi socialistinio 
krašto kultūrą — amžinai niekam neti
kęs! Kitais žodžiais, p. Dewey su Hoo- 
ku, abu žymūs trockistai, atsistojo ko
von prieš Amerikos Rašytojų Sąjungą.

To dar negana. Amerikoj veikia tūla 
grupelė, besivadinanti lovestoniečiais. 
Na, tai ir jie užsimanė suorganizuoti 
drauge su trockistais savo “kultūros or
ganizaciją.’ Ją pavadino: “The League 
for Cultural Freedom and Socialism” 
(Sąjunga Kultūrinei Laisvei ir Socializ
mui). Jon taipgi įtraukti keli asmenys, 
parašę po knygą-kitą, o kiti—šiaip sau 
žmoneliai, gal būt kada nors parašę į 
vieną ar kitą laikraštį po straipsnelį.

Šito sutvėrimo uždavinys, kaip ir ano
jo, kurį įkūrė p. Dewey, yra tas pats: 
kova prieš Sovietų Sąjungą, kova prieš 
pažangiuosius intelektualus Amerikoje.

Tačiau atrodo keista, kad vietinis troc- 
kistų laikraštis “Socialist Appeal” anąjį

Dewey komitetą jau apšaukia buržuazi
niu, o antrąjį—lovestoniečių-trockistų — 
užgiria. Nesuprantam, kaip ten dalykai 
atrodo. Mums, tačiau, aišku viena: tiek 
vienas, tiek kitas siekia “to paties: 
griauti viską, kas pažangu.

Tenka priminti ir tai, kad iš p. Dew
ey komiteto jau spėjo pabėgti net trys 
asmenys, kuriais yra: Kolumbijos uni
versiteto profesorius David S. Muzzie, 
Countee Cullen ir William Carlos Wil
liams.

Matyt, tie asmenys pamatė, kad jie 
buvo įtraukti į Dewey-Hook’o bučių suk
tu keliu, tad skubi iš ten pabėgti. Be 
abejo, bus dar ne vienas asmuo, davęs 
savo parašą trockistinių-lovestonistinių 
“intelektualų” komitetams, suradęs, kad 
tapo apgautas, iš ten išeis.

“Naujienos” džiaugiasi Dewey komi
tetu. Tegu džiaugiasi. Jos kadaise 
džiaugėsi Dewey žygiais, darytais Troc
kini apginti. Na, o kur šiandien tie jo 
“žygiai”?

Reikia būti atviriems ir štai kas pa
sakyti: Dewey vaidino neblogą vaidme
nį Amerikos kultūriniam gyvenime, kol 
jis nesusidėjo su kontr-revoliuciniais 
trockistais; kol jis neįkišo nagų į troc- 
kistinę smalą. Šiandien tasai profeso
rius, kiek tai liečia kultūros plėtimą, te
gali tik plepėti, bet jos dirbti jis jau 
vargiai begalės.

Gaila, bet negalima nepripažinti, kad 
trockizmas sugadino ne tik ne vieną dar
bininką, bet ir ne vieną baltarankį pro
fesionalą bei intelektualą.

Aukos Kovotojams už Ispanijos 
Demokratiją

Lietuvių Komitetas Gelbėti į mitetui su 
Ispanijos Demokratijai priėmė 
sekamas aukas už kovo, ba
landžio ir gegužės mėn.:
Per O. žiobienę, Miners

ville, Pa. ........ .$11.80
John Mineikis, Brockton,

Mass......................... 1.00
SLA 152 kp., B’klyn, N. Y. .80
J. Gabal, Bloomfield,

New Jersey ..........
LDS 74 kp., Bridgeport,

Conn..........................

3.00

4.40
1.00

Nuo V. Zablacko Kp.,
FALB, Brooklyn . .71.18 

Nuo V. Zablacko mar
šruto ....................101.00

LDS 5 Apskr., New Haven,
Conn...................... 10.00

ALDLD 124 kp., Girard
ville, Pa...............

LDS 3 kp., Norwood,

money order’iais” 
ir čekiais, ir iki šiol gauta be
veik $100. Aukos turi nuola
tiniai plaukti tam svarbiam 
darbui.

Komitetas aprūpina kelis 
sunkiai sužeistus draugus gy
venimo reikmenim tol, kol jie 
pilnai pasveiks ir susiras dar
bus. Kadangi juos palaiko 
vien Lietuvių Komitetas, tai, 
žinoma, jiems ta parama labai 
daug reiškia.

Taipgi mūsų Komitetas 
siunčia finansinės paramos 
lietuviams veteranams, kurie 
randasi Franci jos koncentraci
jos stovykloje. Tenai randasi 
27 lietuviai iš įvairių šalių. Jie

negali nusipirkti nei cigaretų, 
nei saldainių todėl, kad netik
ri pinigų. Taipgi negali pa
siųsti savo draugams bei gi
minėms laiškų todėl, kad neiš
gali nusipirkti popieros, raša
lo ir pašto ženklų. Mes mė
giname palengvinti jų gyveni
mo sąlygas, pasiunčiam kelis 
desėtkus dolerių nusipirkimui 
sau reikalingų dalykų. Perei
tą savaitę “L.” tilpo laiškas, 
padėkos žodis Amerikos lietu
viams nuo sugrūstų koncen
tracijos kempėje lietuvių 
teranų. Turime tęsti ir tą 
gelbos darbą.

Raginame organizacijas,
rios dar neprisiuntė blankų, 
tą padaryt kaip greit galima. 
Aukos reikalingos ir atsišau
kiame į jus pagelbos šiame hu
manitariškame darbe.

L.K.G.I.D. Ižd.,
H. Kaunaitč.

4.00

Mass............................. 6.55
Per II. Tamošauskienę,

Roxbury, Mass. . . . 7.00 
Toronto Liet. Kom. Liet.

ve- 
pa-

ku-

Netikėtai Atgavo
—Aš norėčiau žinoti, ar 

iš to šimto litų, kuriuos 
tamstai paskolinau, ar be- 
atgausiu nors litą?

—Na, na, štai, 
imkite litą.

prasau

Klausimai ir Atsakymai

Ko Moterys Bijo
Prieš išeinant traukiniui, 

'■‘J 

prie vagonų durų didelis 
susigrūdimas. Visi nori pir
mieji pakliūti.

—Prašome nesigrūsti, — 
šaukia konduktorius,— leis-

Sovietai Neleis Buožėm 
Savanaudžiam Ap

gaudinėt Šalį
- Maskva. — Sovietų vy
riausybė leidžia kolektyvų 
ūkininkams turėt ir sau že
mės sklypelius po pusę iki 

. pustrečio akro, augintis ten 
daržoves, vaisius, vištas ir 
kai kuriuos kitus gyvulius. 
Bet tūli buožes - kulokai 
pradėjo žulikaut su tais pri
vačiai sau dirbamais žemės 
sklypeliais. Kai kur pasitai
kė buožių net kolektyvių 
ūkių valdybose ir jie ėmė 
bendrąją kolektyvų žemę

-i

SVIRPLIAI
Kas dar prisimena didelius molinius 

pečius Lietuvos kaimuose, tas būtinai tu
ri prisiminti ir svirplius. Svirpliai mėgs
ta šiltas vietas, jie užlenda kur nors už- 
pečkin ir zirzia ištisas dienas ir naktis. 
Jie jokio naudingo darbo nedirba, o tik 
zirzia, manydami, kad jų zirzimas gra
žiausia muzika. Svirplio zirzimas iš pra
džių gyventojams esti labai’ įkyrus. Bet 
paskui dėl jo pasidaro nei šilta nei šal
ta: žmonės gyvena ir dirba sau, o svir
pliai zirzia sau. Bezirzdami jie užpeč- 
kiuose ir išgaišta.

Tokių svirplių pilna už “Vienybės” pe
čiaus. Atvažiavo žmogus iš Lietuvos, 
nepapūtė į tą pačią dūdą, į kurią iš Lie
tuvos atvažiuojantiems Amerikon pūsti 
liepiama, nepasakė taip, kaip priimta sa
kyti, ir visi “Vienybės” svirpliai atidarė 
savo kakarines. Zirzia vienas kitą pa
sikeisdami. Štai, girdi, jis toks, jis 
anoks; čia jis permaža, čia perdaug pa
sakė. O vienas svirplys net drįso parei
kalauti iš svečio išversti kišenes ir pa
rodyti, kaip jis nebūdamas svirpliu ir ne
sėdėdamas už “Vienybės” pečiaus, ne tik 
badu Lietuvoj arba Švedijoj nemirė, bet 
dar į Ameriką atvažiavo. Mat, svirpliai 
mano, kad jeigu jau nesi svirplys, tai 
būtinai turi arba jų muzikos klausytis 
arba kojines padžiauti. Mes čia Ame
rikoj gyvenantieji prie tos svirplių mu
zikos esam tiek pripratę, kad jų zirzimas 
mums esti tik kaip pigi, neapmokama 
reklama., Manom, kad ir svečiai iš Lie
tuvos prie svirplių muzikos pripras ir 
nebematys reikalo jų dirigentui atvirus 
laiškus siųsti. Juk kai užpečkyj ima 
zirzti svirplys, bergždžias būtų darbas 
tam, kuris stengtųsi jį numalšinti. Svir
plys jau toks sutvėrimas. Geriausia su 
jo muzika apsiprasti ir jo visai neliesti: 
svirplys bezirzdamas pats galą gauna.

Dem. At.......................4.90
Per M. Dobinį, Newark,

New Jersey ........ 20.00
LDS 159 kp. ..................  7.15
Per L. Raudavę, Pittston,

Pa.............................. 6.45
A. M. Metel-ionis, Detroit,

Mich.  ................. 1.00
L. Bagdonas, Pittsfield,

Mass..............-.......... 1.50
Detroit Mot. Lygos Org.,

per N. Beluną .... 8.00 
J. Daubaras, Athol, Mass. 1.00 
LLR Choras, Norwood,

Mass............................. 6.35
ALDLD 39 kP-, Scranton,

Pa................................. 2.05
LDS 10 kp., New Kensing

ton, Pa...................... 5.29
LDS 9 kp., Youngstown,

Ohio ....................... 5.25
LDS 1 kp., Brooklyn, . . . 2.00 
Per V. Kazlauskienę,

Wetherfield, Conn. 10.00 
Frank Barowski, Saginaw,

Mich............................. 2.64
LDS 1 kp., Brooklyn . . . 1.75 
LDS 34 kp., Shenandoah,

Pa............................ 10.80
LDS 165 kp., Clinton, 

Ind. ................  3.00
LDS 141 kp., Seattle,

Wash................. 6.95
LDS 51 kp., Easton, Pa. 6.10
LDS 19 kp., Elm Grove,

W. Va.............. 2.00
LDS 150 kp., Atlasburg, 

Pa.............. 1.25
Per B. Valuką, Mahanoy

City, Pa. ................  3.55
ALDLD 29 kp., Spring

field, Hl..............8.15
Moterų Apšvietos Kliubas, 

Minersville, Pa. . . . 3.'00
LDS 18 kp., Schenectady, 

N. Y................. 1.73

Viso . ..,............  $353.59
Komitetas ačiuoja organi

zacijoms ir pavieniams už to
kią gausią paramą.

Šiuo laiku tęsiamas vajus dėl 
aukų paramai Lincolno Briga
dos sužeistų lietuvių veteranų. 
Aukų rinkimo blankos išsiimti-' 
nėtos visom ALDLD ir LDS 
kuopoms, taipgi ir chorams. 
Tos' blankos dabar grįžta I<o-

KLAUSIMAS
Redakcija: Aš mačiau

spaudoje John L. Lewiso pa
darytą labai riebų užmetimą 
ponui Greenui ir visai Ame
rikos Darbo Federacijos va
dovybei. Jis sakė, kad jis tu
ri įrodymų, kad Federacijos 
lyderiai tarėsi su fabrikantų 
susivienijimu dėl pakeitimo 
Wagner Labor Relations Ak
to. Bet aš niekur nemačiau 
j.o įrodyta, jog tas užmetimas 
teisingas. Ponas Greenas juk 
užsigynė daręs suokalbį su 
darbdaviais.

Paaiškinkite, kaip ten daly
kai stovi. P.

ATSAKYMAS
Ką. viešai pasakė John L. 

Lewisas, tą jis ir faktais pri- 
parodė. Jis spaudoje paskel
bė tam tikrus dokumentus, 
kurių nebegalėjo užginčyti 
Federacijos vadai. O Federa
cijos generalis konsulis, ponas 
Joseph Pad way, kuris prave
da Green’o 'instrukcijas, vie
šai prisipažino, kad varde 
Federacijos tarybos jis turėjo 
pasitarimų su visokiais fabri
kantais dėl pataisymo (aišku, 
sukaneveikimo) Wagnerio La
bor Relations Akto. Jis norė
jo sužinoti fabrikantų nuomo
nę.

Bet tie pasikalbėjimai bu
vo vedami slaptai ir tiktai 
CIO vadas Lewis iškėlė aikš
tėn.

Garsus Wall Stryto advoka
tas ponas Gilbert H. Mon
tague gegužės 8 d. savo vie
nam laiške rašė:

“Liepos, rugpjūčio ir rugsė
jo mėnesiais (1938 m.) aš 
suteikiau teisėjui Padway 
įvairius legališkus memoran
dumus ir datas, kurių jis ma
nęs prašė reikale tų National 
Labor Relations Akto klausi
mų ir laike Amerikos Darbo 
Federacijos konvencijos, kuri 
buvo laikoma Houstone, aš 
atsiliepiau į jo skubų pašau
kimą suteikti jam daugiau le- 
gališkų memorandumų ir da
tą.

“Teisėjas Pad way konfi
dencialiai prašė manęs, kad 
aš priruošei Au jam draftą pa

taisymų prie to Akto, dėl ku
rių paruošimo jis gavo Ame
rikos Darbo Federacijos Tary
bos instrukcijas.”

Taigi, nebėra jokios abejo
nės, kad Federacijos vadai 
yra sudarę suokalbį su darb
daviais sukaneveikti Wagner 
Labor Relations Aktą.

Katalikai Karo Veteranai 
Pagerbė Prez. Rooseveltą
Washington. — Visašališ- 

kas Katalikų Karo Vetera
nų- S u s i v i e n i j imas įteikė 
prezidentui Rooseveftui or
diną šv. Sebastijono, savo 
organizacijos patrono. Tuo 
garbės ženklu Rooseveltas 
apdovanotas už tai, kad jis 
“širdingai myli Dievą ir 
žmones, savo artimus,” 
kaip sakė kun. E. J. Hig
gins, katalikų veteranų ka
pelionas.

T. Mooney Šaukia Gint Dar
bininku, Piliečių Teises
Washington. — Darbi

ninkų vadas Tom Mooney 
čia antradienį kalbėjo apie 
darbininkų ir piliečių, teises 
susirinkime Mayflower vie
šbutyje. Kitas kalbas sakė 
pažangūs kongreso nariai ir 
dvasiškiai.

Philadelphia, Pa. — Ame
rikos Darbo Federacijos ir 
CIO Unijų atstovai čia šau
niai pasitiko atvykusį To
mą Mooney.

Naziai Užtikrina Jugoslavi
jai “Neliečiamybę”

Berlin, birž. 2. — Hitle
ris “užtikrino” Jugoslavijai 
“neliečiamybę” jos rubežių 
su Vokietija. (Bet kas atsi
tiko su Čechoslovakijos ru- 
bežiais, kuriuos Hitleris 
taipgi buvo užtikrinęs?)

kite senesnėms ponioms pir
ma įlipti.

Po šių žodžių visos ponios 
nuo durų pasitraukia.

Išsiblaškęs
—Kiek laiko?
—Po penkių minučių bus 

devynios valandos, pone 
profesoriau!

—O kiek dabar?

Gėle
—Ar tavo sužadėtinė

vardu Rūta?
—Taip.
—Bet juk Rūta—tai gė

lė.
—Taip, ji tokia ir yra.

Turto Reikšme
—Tikėk manimi, vien

turtas nesuteikia laimės...
Bet leidžia pasirinkti ma

loniausią nelaimės rūšį.

Kad Galėtų Gintis
Skutėjas jau trečią kartą 

sužeidė klijentą.
—Duokit ir man skustu

vą,—sušuko šis pagaliau,— 
kad aš galėčiau gintis!

Rekomendacija
Vjenas nežymus artistas 

prašė Bernardą Shaw pa
rekomenduoti jį žinomam 
teatro direktoriui. Shaw’as, 
norėdamas juo atsikratyti, 
parašė:

—Aš tamstai rekomen
duoju poną H. M. Jis lošia 
Hamletą, Šeiloką, Makbetą 
ir bilijardą. Bilijardą jis lo
šia geriausiai.

Pas Dantistą
—Pone gydytojau, įsta- 

tyk man du dantis, kuriuos 
vakar išmušė.

—Prašau pasakyti, ku
riame šone?

—Ne, ne šone, bet Šan
čiuose.

t

dalint savo sėbrams, ki
tiems buožiškiems gaiva
lams. O šie kiek galėdami 
vengė dirbt kolektyvuose ir 
daugiausiai dirbo tik sau 
tuose privačiai naudoja
muose sklypeliuose, kurie 
jau ėmė augti į sklypus. 
Buožiški savanaudžiai pel
nėsi dar tuom, jog kolekty
viai ūkininkai moka tik vi
sai mažus mokesčius val
džiai. Kai kurie buožės da- 
sivarė net iki 10 kartų di
desnių įplaukų negu teisin
gieji kolektyviai ūkininkai.

Bet dabar Sovietai išleido 
patvarkymą išmieruot visus 
privačiai dirbamus žemės 
sklypelius. Tad apgavikai

bus išvyti iš kolektyvių 
ūkių, o jų sėbrai, dalinusie
ji tiem buožėm kolektyves 
žeųnes, bus patraukti teis
man. Be to, Sovietai dabar
tiniu patvarkymu nustato, 
jog kolektyvių farmų na
riai kiekvienas turi dirbt 
bendrą darbą -ne mažiau 
kaip 60 iki 80 dienų per me
tus.

Japonai Šturmuoja Chinus
Tokio. — Japonai štur

muoja chinus vakarinėje 
Shansi provincijoje. Nori 
persigrumt per Geltonąją 
upę ir įsilaužt į Shensi pro
vinciją.

Prez. Rooseveltas ir Nicaraguos prezidentas P. Somoza pasirašo sutartį, kuria 
einant USA padės Nicaragua! finansiniai, komerciniai ir militariniai, kai ta 

šalis prašys pagalbos.
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Nugirdo

Japonų Pasakos Apie So
vietų Grūmojimą Jiem

,, , ■« ,, r. ,<■ Į^t,

—Juk pats sakei, kad ne
leisi žmonai t ųs skrybėlės 
pirkti, o žiūriu — ji nešioja.

—Nieko nepadarysi, mat, 
ji nugirdo mūsų pasikalbė
jimą....

Surankiota

Tokio, birž. 5. — Japonų 
valdininkai pasakoja, būk 
Sovietai atsiųnčią 600 savo 
kariuomenės su 10 . tankų 
prieš japonus Changkufen- 
go srity (kur Sovietų rau
donarmiečiai ir lakūnai 
praeitą vasarą taip skau
džiai supliekė įsibriovusius 
japonus).
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Laiškas Šiaulių 
Kalėjimo

Labas, Brangieji 
Giminaičiai!

Gal niekas nėra šiuo Lietu
vai taip pavojingu momentu 
tokioj skurdžioj padėtyj, kaip 
mes 'antifašistiniai politkali
niai. Nepaprastai' mus, kaip 
ir visą liaudį, sujaudino ži- 

' nia, kad Hitleris pareikalavo 
iš Lietuvos Klaipėdos krašto.

Šis skaudus Lietuvai smū
gis buvo kaip ir signalu akty
viau pasireikšt' liaudies sąjū
džiui, ruoštis gint Lietuvos ne
priklausomybę ir stengtis išsi- 
liuosuot iš “tautininkų” fa
šistinės valdžios reakcijom na
gų ir jos pardavikiškos politi
kos, kuri privedė kraštą prie 
to, kad jau netekom Klaipė
dos krašto ir pastatė visos Lie
tuvos nepriklausomybę į di- 
džiausį pavojų.

Dėl pastatymo krašto nepri
klausomybės į pavojų, kylan
čio liaudies gynimosi sąjūdžio 
ir dalinai kariuomenės gyni
mosi nuotaikos verčiama, ka
riuomenės vadovybė rįžosi su
daryt tokią vyriausybę, kuri 
turėtų viso krašto liaudies pa
sitikėjimą, vadinamą vieningo 

r darbo vyriausybę.
Šios vyriausybės pasižadėji

mas gint nepriklausomybę, 
daugiau nebeužleidžiant nė 
jnažiausios dalies Lietuvos 
valstybės žemės, liaudyje su
kėlė nepaprastą pasitenkini
mą ir dar didesnį rįžtingam 
gynimuisi visų pasirįžusių gin
tis patrijotinių jėgų susivieni- 

‘ '• jimą.
Tiesa, dar ir šita vyriausy

bė varžo liaudies iniciatyvą 
ruoštis gynimuisi, nes uždrau
dė sudaryt tautos gynimosi 
vienybės komitetą, tačiau vis
gi laisviau liaudis gali pasisa
kyt kaip kasdieniniais savo 

t reikalais, taip ir bendrais tau
tos reikalais. O pilnam vie
nybės įgyvendinimui susirinki
muos priimamos rezoliucijos, 
daugelis organizacijų, atskirų 
visuomenės veikėjų grupės ir 
giminės rašo peticijas ir siun
čia vyriausybei, reikalaujant 
suteikt politkaliniams visuoti
ną amnestiją. Be to ir ben
drai renkami parašai, kurių 
reikalinga surinkt 25 tūkstan
čiai turinčių teisę balsuot pa
rašų, kad būtų galima pateikt 
svarstymui pernai seimui 

t įteiktas amnestijos įstatymo 
projektas, nes pernai dalį pa
rašų žvalgyba iš rinkikų atė
mus sunaikino, dalį pateikus 
su projektu “pripažino netei
sėtu,“ tokiuo būdu susidarius 
keleto tūkstančių parašų trū
kumui nebuvo tas projektas 
pateiktas svarstymui, tai šį
met renkama tam trūkumui 
papildyt.

Teisingumo ir kiti ministe
rial spaudos atstovams ir vi
suomenei yra pareiškę, kad 
vyriausybė amnestijos klausi
mą laiko aktualiu ir nema- 
nanti laikyti kalėjimuose vals
tybei nepavojingų žmonių.

Nors, kaip matom, ir šita 
vyriausybė nepakankamu rįž- 
tingumu ruošias suvienyt vi
sas krašto gynimui jėgas, nes, 

' kaip minėjau, neleidžia suda
ryt tautos gynimo vienybės 
komiteto, nesiskubina amnes- 
tuot politkalinių, kurie nekar- 

* tą viešai pareiškė savo nusi
statymą su ginklu gint Lietu
vos nepriklausomybę, o tuo 
tarpu ' prieš Hitlerio agentų 
voldemarininkų, va d i n a m ų 
'‘aktyvistais,“ vedamą Lietu
vos tautai išdavikišką darbą 
nesiimama griežtų priemonių, 
be to, net toleruojama Lietu- 

' voj veikianti hitleriška “Kul- 
turverbando“ organiza c i j a , 
Tačiau, nežiūrint visų tų ir 
panašių trūkumų, visa liaudis, 
visos partijos ir mes politka
liniai šią vyriausybę laikom 
gynimosi vyriausybe. Kaipo 

F. tokiai, mes Šiaulių S. D. kalė-

jimo visi antifašistai politkali
niai pasiuntėm sekantį seivi- 
nimą:
Ministerių Tarybos Pirminin

kui Brig. Gen. Černiui, 
Ministerių Tarybai

Mes Šiaulių kalėjimo polit
kaliniai, nors ir vėluodamiesi 
dėl ypatingų mūsų gyvenimo 
sąlygų, kartu su visa patrijo- 
tine Lietuvos visuomene, svei
kiname naujos vyriausybės su
darymą naujais pagrindais ir 
josios pastangas stiprinti ir 
ginti šalies nepriklausomybę, 
neužleisti priešui nė pėdos 
lietuviškos žemės.

Sveikindami naująją vyriau
sybę ir linkėdami jai sėkmin
gos kloties telkiant ir buriant 
materialines ir moralines viso 
krašto jėgas Lietuvos nepri
klausomybės stiprinimui ir 
gynimui, dar kartą reiškiame 
savo nepalaužiamą pasiųižimą 
su ginklu rankose kovoti už 
mūsų šalies laisvę ir geresnę 
jos ateitį.

Mes pareiškiame, kad rem
sime visus naujos vyriausybės 
žygius, kurie stiprins mūsų 
nepriklausomybės gynimo pa
jėgas, kurie telks visus Lietu
vos patrijotus tautos laisvei 
ir egzistencijai apsaugoti, ku
rie įgyvendins visų Lietuvos 
gyventojų karščiausius vieny
bės troškimus, kurie leis kiek
vienam Lietuvos piliečiui pasi
justi esant lygiateisiu sūnumi 
savosios šalies.

žingsnis okupuot visą mūsų 
kraštą.

Maža piktintis ir sielotis. 
Reikia veikti, veikti ir veikti I 
„ Mes jungiame tad savo bal
są prie visų tų, kurie reika
lauja kuo greičiausia organi
zuoti pasipriešinimą agresi
jai ir tam suburt į vieningą 
Lietuvos gynimo frontą visas 
patrijotines šalies jėgas, izo
liuojant to fronto sudarymą 
kliudančius elementus bei 
skelbiant' griežtą veiksmingą 
kovą agresoriaus naudai kraš
to viduje veikiantiems išdavi
kams, ir įsijungti į tų vals
tybių gretas, kurios telkiasi 
gynimuisi nuo agresorių.

Karštai mylėdami savo gim
tinę ir būdami pasirengę vi
soms aukoms jos nepriklauso
mybei apginti, mes dar kartą 
pareiškiam savo nepalaužia
mą pasirįžimą su ginklu ran
koj stoti prieš visus mūsų 
krašto nepriklausomybės prie
šus.

Šiaulių S. D. Kalėjimo 
Politkaliniai (65).

1939 kovo mėn. 23 d.

Baltimore, Md.
Iš Įvykusio “Laisvės“ Naudai 

Pikniko
“Laisvės“ naudai piknikas, 

kuris įvyko sekmadienį, gegu
žės 28 d., Liberty Parke, buvo 
pusėtinai pasekmingas. Sve
čiai iš kitų miestų,, ypač iš 
Philadelphijos, pradėjo atva
žiuoti anksti ryto. Vaikštinėjo 
po parką ir džiaugėsi, 
“pas mus tokio parko 
ma gauti... žiūrėk, 
dičkė šokių salė...” 
svečias pastebėjo, ir 
“Na, o kas gi ten rytų

Eina

sako: 
negali- 
kokia 
Kitas 
sako: 

i pusėj 
per namas Y..” Eina linkui, 
priėjo prie virtuvės ir sako: 
“O, kokią didelę virtuvę jie 
čia turi. . .“ Sėdasi už stalo ir 
užsisako pietus.

Pradeda ir daugiau svečių 
pribūti. Atvažiuoja ir busai. 
Renkasi ir mūsiškiai, baltimo- 

Pikniko vieta sutirštė-

met publika buvo išvaikyta iš 
parko pasislėpti nuo lytaus. 
Bet nežiūrint tų visų kliūčių, 
pikniko rengėjai jaučiasi pa
darę gražaus pelno dėl 
dienraščio “Laisvės”, 
sukanka 20 metų, kaip 
dienraščiu.

Šio pikniko rengėjai 
lyviai sveikiname lietuvių liau
dies dienraštį su 20 metų ju
biliejum.

Varde pikniko rengėjų, 
ačiuoju visiems pikniko daly
viams už parėmimą mūšų 
spaudos.

musų 
kuriai 
išeina

Washington Depot, 
Connecticut

Be to, š. S. D. K. 
kaliniai paaukavom

Sudegė 32 Žmonės Meksikos 1 • - 1—- J • J -

Judžiu Teatre rio narną

neciai
jo žmonėmis. Piknikas įsisiu 
buoja į pilną linksmumo laip

Dideli pavojai graso mūsų 
Tarptautinė Lietuvos 

yra sunki ir netikra, 
suprantame. Bet mes

mūsų krašte 
svetimos ša-

kad , naujoji

tėvynei, 
padėtis 
Mes tai 
žinome, kad mūsų krašto žmo 
nes nenuleis rankų, nepasi 
duos apatijai ir beviltiškumui 
kuriuos skiepija 
veikią išdavikai, 
lies samdomi.

Mes tikimės,
vyriausybė, entuziastingai vi- 
sob Lietuvos sutikta, bus jo
sios karštų norų bei troškimų 
vykdytoja.

žinodami, kad tiktai lygus 
visų srovių, stovinčių už Lie
tuvos nepriklausomybę, trak
tavimas įgalins sudaryti viso 
krašto vienybės frontą, mes 
kreipiamės į 'Tamstą, Pone 
Minist. Pirmininke, kartu ir į 
visą vyriausybę, kad vienybės 
fronto sudarymo vardan būtų 
išleistas visiems politiniams 
kaliniams, pasirįžusiems ginti 
Lietuvos n e p riklausomybę, 
amnestijos įstatymas, kuris 
grąžintų jiems ne tik laisvę, 
bet ir visas pilietines ir poli
tines teises.

Linkime Naujajai Vyriausy
bei kuo geriausios kloties mū
sų tautos vienijimo ir Lietu
vos gynimo darbe.

Šiaulių S. D. Politkaliniai.
(Seka 64* parašai.) 

Šiauliai, S. D. Kai. 
1939—IV—30 d.

Panašų sveikinimą pasiuntė 
ir Kauno < kalėjimo politkali
niai.

Kaip jums jau rašiau anks- 
tyvesniame laiške,, kad pernai 
Lenkijos vyriausybei įteikus 
Lietuvos vyriausybei ultima
tumą, pasiuntėm buvusiai vy
riausybei Šiaulių ir Kauno ka
lėjimų politkaliniai pareiški
mus. šįmet Hitleriui aplėšus 
nuo Lietuvos Klaipėdos kraš
tą, taipgi pasiuntėm tokio tu
rinio pareiškimą:
Seimo Prezidiumui, Kariuome

nės Vadui, Savanorių ir 
Šaulių Sąjungoms

Gyvename metą, kai tautos 
ir valstybės viena 
krinta siautėjančių 
aukomis.

Dabar mirtinas
pavojus visu sunkumu užgulė 
tėvynę. Klaipėda užgrobta, 
bet tai tik pirmas agresoriaus

po kitos 
agresorių

agresijos

Zacatepec. Mexico.—Per 
gaisrą judamųjų paveikslų 
teatre čia sudegė 32 žmo
nės ir buvo sužeisti 25. Su
pleškėjo ir 200 artimų na
mų. Teatre taip pat žuvo 
savininko sūnus, begelbė
damas savo brolį, bet bro
lis tik nepavojingai apsvi
lo. Gaisras kilo iš to, kad 
užsidegė judžių rodymo 
mašina. Jis prasidėjo tuo

London. — Mirė anglas 
mokslininkas Sir H. Nor
man, 80 metų amžiaus, vie
nas bevielinio telegrafo iš
radėjų. '

Shanghai
mandieriai sušaudė 75 iŠ 
tūkstančio savo kareivių, 
sukėlusių maištą prieš karą 
Chinijoj.

visi polit- 
130 litų 

krašto gynimui ginklų fondui. 
Norėjom visi politkaliniai ko
lektyviai sudėti bent' dėl dvie
jų šautuvų, kurie būtų sulyg 
mūsų pageidavimo įteikti po
litkalinių vardu nurodytam 
šaulių būriui, bet kalėjimo 
administracija tokiuo būdu 
aukot neleido; neleido aukot 
ir iš taip vadinamų neliečia
mų kalinio kalėjime uždirbtų 
pinigų, kadangi liečiamų ne 
visi turėjom, tai aukavom tik 
tie, kurie turėjom liečiamų. Ir 
paskiau pasiuntėm, (žinoma, 
prasilenkiant pro administra
ciją)1 Šiaulių ginklų vajaus ko
mitetui tokį raštą :

Ginklų Vajaus Komitetui 
Gerbiami Tamstos:

Mes Šiaulių, s. d. kalėjimo 
politkaliniai, negalėdami prieš 
mūsų karščiausią norą efek
tingiau paremti vyriausybės ir 
visuomenės vedamo vienijimo
si ir rengimosi gintis darbo, 
jį remiam bent šia kuklia, 
vieno šautuvo (130 lt.) auka. 
Dėl kalėjimo administracijos 
užsispyrimo, negalėjom šią au
ką pasiųsti mūsų vardu, pa-' 
siuntėmją per 13 mūsų drau
gų. Prašom todėl ją skaityti 
kolektyvine auka visų 63 Šiau
lių s. d. kalėjimo politkalinių, 
kurie visi pagal savo išgalės 
sudėjo.

Mes suprantame šios mūsų 
aukos materialinio svorio 
menkumą, bet per ją mes no
rėtume paraginti visus Lietu
vos gyventojus pagal savo iš
galės dėtis prie materialinio 
ir moralinio krašto atsparu
mo stiprinimo, kad prireikus 
visa šalis su ginklais rankose 
galėtų drąsiai pasitikti priešą. 

Politkalinių vardu. . .
(Seka parašai.) 

Šiaulių S. D. Kai.
1939 IV—28.

Tai tokios mūsų pastangos 
prisidėti prie krašto gynimosi 
jėgų sustiprinimo.

Jei dabartinė vyriausybė ne
bus kaip čechoslovakijos Ha- 
chos, Sirovi, arba Ispanijos 
Miajos ir Kasado išdavikiška 
vyriausybė, tai esam įsitikinę, 
kad Hitleriui nepasiseks pa
vergt Lietuvos, nes liaudis pa- 
sirįžus gintis iki paskutinio 
kraujo lašo. O jei ginsimės, 
tai kitų kraštų liaudys, bū
damos mūsų pusėj, vienokiu 
ar kitokiu būdu mums padės 
ir vers savo vyriausybes pa
dėti. O Sovietų Sąjungos pa
galba tai netenka nei abejo
ti, tai patvirtina jos teikta Is
panijos liaudies kovose prieš 
interventus ir teikiama para
ma Chinijos liaudžiai jos ko
vose prieš* Japonijos imperia
listų agresiją. Be to, kaip da
bar atrodo, gal padės ir Len
kija, nes Lenkijos liaudis taip 
pat'tvirtai nusistačius priešin
tis Hitlerio groboniškįems 
žygiams. O Lietuvos užpuoli
mas būtų paskutinis žingsnis

Lyros Chorai 
Internacionalą.“ 
publika nusiima

dainų, d. Bimba

Atėjo laikas atidaryti pro
gramą. Pirmiausia pikniko 
pirmininkas d. Stanys papra
šė publikos, kad prisiartintų 
arčiau prie rengiamos progra
mos. Pirmiausia Baltimorės ir 
Philadelphijos 
uždainavo 
Klausančioji 
kepures.

Po chorų
pasakė prakalbą, kuri visus į 
domino 
čiai girdėjo d. A. Bimbos pra
kalbą pirmu kartu. Draugo A. 
Bimbos prakalba įtikino tuos 
visus, kurie jo klausėsi, kad 
reikia visiems, nežiūrint pa- 
žvalgų ar įsitikinimų skirtu
mo, vienytis, kad atrėmus juo
dąjį fašizmą.

Kitas kalbėtojas buvo J. 
Jurginis, ką tik atvykęs iš Lie
tuvos. J. Jurginis pirmiausia 

kuomet

Nekurie baltimorie

tuvos 
prajuokino publiką 
jis pasakė: “Aš nežinau, ar 
jūs girdite per tą dūdą, ką aš 
jums sakau, ar ne. . . ” Toliau 
jis sakė: “Pas jus čia, Ameri- 
ke, vienas kitą vadinate drau
gu, Lietuvoj gi taip nėra. Lie
tuvoj visi ponai, tik vieni ma
žesni, kiti didesni, o dar kiti, 
dideli ponai. . .“ Ir daug kitų 
dalykų Jurginis mums pasakė.

Matėsi, kad publika buvo 
pasitenkinus programa, kal
bėtojais ir pikniko tvarka, žo
džiu sakant, piknike buvo to
kia tvarka, kad gal kituose 
piknikuose to negalima pada
ryti. O reikia žinoti, kad pas 
mus buvo visokių srovių ir įsi
tikinimų žmonių, O betgi mes 
pataikėme su visai draugiškai 
sugyventi, pasilinksminti, ir 
bk mažiausio trupinėlio triuk
šmo draugiškai atsisveikinę iš
siskirstėme.

Didžiausia bėda buvo tas, 
kad mūsų pikniką trukdė ly
tus. Turėjome tris didelius 
šturmus, kurie nuvijo publiką 
nuo parko į pastoges ar į ma
šinas bei busus. O tai buvo 
piknikui dideli nuostoliai, kuo-

Lietuvių dienraštis “Laisvė“, 
laisvai keliaudama po lietu
vių kolonijas, neapleido nei 
mažos kolonijos Washington 
Depot, Conn. Apsilankė pas 
vietinį lietuviškų laikraščių 
skaitytoja, tai ir aš perskai
čiau. Suradau daug visokių ži
nių ir aprašymų iš įvairių ko
lonijų ir lietuvių biznierių ap
garsinimų.

Man atrodo, kad “Laisvė“ 
yra laikraštis, mylintis paduo
ti žinias ir įvairius garsinimus. 
Tai ir aš, kaipo lietuviškų 
laikraščių skaitytojas ir kores
pondentas, esu tikras, kad 
mano parašyta koresponden
cija tilps “Laisvėj.”

Pavasario sulaukę, ūkinin
kai vasarinius darbus skubiai 
dirba. Sausas oras sutrukdė 
augalus ir vėlyba šalna 
naikino vaisinių medžių 
dus. Numatomas prastas 
liūs. Darbininkai dirba 
rai, bedarbių nesiranda 
saros laike.

Jaunimas gražiai gyvuoja, 
g-erai pasirodo sporte. Yra ke
li gerai pasižymėję savo gabu
mais moksle ir žaidimuose.

Tik tiek, kad čia lietuvių 
maža kolonija, turi darbuotis 
tarp svetimtaučių, arba lanko 
kaimynų lietuvių kolonijų pa
rengimus ir šokius.

Gavau sužinoti, kad geguži
nė įvyks New Havene, Sea 
Cliff Inn, liepos 16. Tai su 
dideliu nekantrumu laukiam 
tos dienos. Turėsime progą 
sueiti su didžiųjų kolonijų, 
jaunimu ir gerai pašokti. 
Keli rengias prie plaukimo 
lenktynių. Visi smarkiai ren
gias į gegužinę.

A. P. Krikščiūnas.

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

priežasties slogos

Gaukite Šiandien, tiktai 75 centai.

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia šešios Draugijos:

Rengia LDS 8-tas- Apskritys, LLD 4-tas Apskritys.
LDS 37 Kp., LDS 59 Kp., LLMD, LLD 180 Kp.

Sekmadienį, Birželio 11 d

STEFANIK FARMOJE
ketvirtadaliai mylios nuo Wilmerding, Pa.

zie 
der

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 
z Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts, 
Gerai Patyrę Barberiai

Trys
Vieta labai puiki. Šokiam svetainė gana ruiminga. 

Pranas Vilkas sudarys gerą orkestrą. Užkandžių 
ir gėrimų bus iki valiai.

Todėl kviečiam visus Pittsburgho ir apylinkės virš mi
nėtų organizacijų narius ir prijautėjus atsilankyti pa
silinksminti ir sykiu pakvėpuoti tyru oru. O rengėjai 

užtikrina, kad būsite draugiškai sutikti ir priimti.
VISUS KVIEČIA KOMITETAS.

KELRODIS: Iš Pittsburgho važiuojant, imti 64 karų iki East 
Pittsburgho ir išlipklt ant Electric Avė.; ten imkit Trafford City 
karų iki Wilmerdingo, išllpkit ant Patton St. ir eikit apie 15

- miliutų į kainų cementiniu keliu iki ūkiško kelio; Čia sukit 
į kairę ir rasite piknikų. Aft

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

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

Yorko iki Easton 
i pakeliui užeiti.

Eankydamies į svečius 
Iš Pennsylvanijos j New 
Yorką arba iŠ New 
Yorko J Pennsylvanljų 

užeikite.

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

puiki muzika šokiams.

Visokį gėrimai, geri .val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Paketurlenė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
4 Manager

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

prieš Lenkiją, todėl Lenkijos 
liaudis verčia savo vyriausybę 
ruoštis gynimuisi, prisidedant 
prie antiagresorinio bloko — 
Sovietų Sąjungos ir kitų vals
tybių, pasirįžusių nuo agreso
rių gintis.

Kad Hitleris ruošias pult 
Lietuva, tai netenka nei abe- 
jot. Užtai Lietuvos išdavikai 
“aktyvistai“ dirba _.yisu stro
pumu, jo žygio palengvinimui. 
Ypatingai jie aktyviai pradėjo 
veikt nuo prieš Klaipėdos sei
melio rinkimų. “Aktyvistų” 
grupės svarbiausi organizato
riai J. Pajaujis ir Sliėsoraitis. 
Jie buvo net sudarę į-seimelio 
rinkimus savo kandidatų są
rašą, kurį pavadino lietuvių 
darbininkų socialistų, sąrašu. 
Todėl jiems pasisekė suviliot 
nemažą dalį lietuvių ir vokie
čių darbininkų. To dėka Pa
jaujis ir buvo išrinktas į sei
melį atstovu. Jis reikalavo su 
Hitleriu susitart, atsiduodant 
jo globai.

(Bus daugiau)

r oiograia s 
Traukiu paveikslus familiju, ves
tuvių, kitokiu srrupiu ir pavieniu.
Ii senu padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 
kalu i esant ir 
padidinu tokio MOAHAtąHM 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle '5-8622

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

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

sutaisom, suprosinam už prieinamas kainas^

Ant pašaukimo atvažiuojam i namus

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

’ — I » .

Pranešu visiems mano Detroito ir apylinkės lietuviams, kad per 
18 metų turėjau kriaučių krautuvę po 2288 Canlff Avė., 

Hamtramck, Mich. Dabar persikėliau J naujų 
vietą, po virš minėtu antrašu.

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

nemažiau 3 dėžių kiekvienam.

LITHUANIAN-AMERICAN 
Import & Export Corporation 

157 Chamber Street 
New York City 

REctor 2-2786

* ■***
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AUŠRA VAKARUOSE
S—---------------------------
(VI—1—39)

(Tąsa)

Kaip tik tuo laiku Diu Barry ruošėsi 
pati apsivesti. Sekančią naktį ji atsisakė 
priimti karalių į savo palocių. Senis įdū
ko. Bet greitai jie vėl susitaikė. Diu 
Barry ir jos šalininkai dirbo toliau, kad 
įvykinus jų vestuves, nes tas turėjo pa
daryti galą intrigoms iš karaliaus gimi
nių, ypatingai ponių, pusės.

Reikia prileisti, kad intrigos iš kara
liškos giminės pusės prieš grafienę Diu 
Barry, galimas daiktas, daug tamsių 
puslapių jos antrašu prirašė. Bet Diu 
Barry ir nebuvo toki§ “nekaltas angelas” 
kaip dabar tankiai buržuazijos judamie
ji paveikslai bando ją perstatyti.

Taigi, mes dabar turime supratimą, 
kas buvo grafienė Janina Diu Barry ir 
bus labai jau laikas susipažinti su antra 
tų laiku gražiausia moterimi Franci jos 
karaliaus giminėj, prieš kurios grožybę 

alpo visi išlepusio ir išdykusio gyvenimo 
vyrai.

* * *

“Austrijoke”
Karalius neribotai viešpatavo. Po vie

ni) baliaus staigiai mirė sosto įpėdinis. 
Bet “bėda” buvo maža, jis paliko sūnų, 
kUris vėliau tapo karalium Liudviku 
XVl-tuoju.

Liudvikas XV-tasis, grafienės Diu 
Barry meilužis, ruošė anūką apvesdinti 
su Austrijos karaliaus Franco I ir Ma
rės Theresės dukterimi Mare Antoinette.

Gegužės 16, 1770 metais, iš pilies “La 
Muetta” išvažiavo į Versaillę Marė An
toinette. Ji buvo 15 metų, smagi, graži, 
jauna. Franci joj ją pasitiko karališko
mis iškilmėmis ir kada papuošė į gra
žiausius, brangiausius rūbus ir apkarstė 
brangakmenimis, tai gavosi raganiškas 
vaizdas. Visi karališkos giminės vyrai, 
įskaitant ir senį karalių, negalėjo atsi
džiaugti “grožybės angelu.”

Bet kaip jaunoji nusivylė išvydus bū
simą savo vyrą. Jis buvo 16-kos metų, 
bet atrodė daug senesnis, didesnis, sto
ras, kaip kubilas, nukabusia vanagiška 
nosim, tingus, tikras molio šmotas. Pas 
jį nebuvo nei gyvumo, nei smagumo, nei 
gražumo, nei proto. Net tarpe karališ
kos giminės jis buvo pagarsėjęs, kaipo 
durnelis.

Bet jų vestuvių reikalavo karaliaus 
planai. Tarpe Austrijos ir Franci jos nuo
latos ėjo kova už pavergimą Italijos ka
ralysčių. Jis manė pagalba vedybų išrišti 
klausimą Italijos pavergimo. Jauna po
ra iškilmingai ir prie didelių ceremonijų 
apvesdinta.

Marė Antoinette atvyko į Franci ją, 
kaip tik tuo laiku, kada Diu Barry buvo 
pačiame aukštume savo garbės pakilimo. 
Princas Conde skaitė už didelę garbę, 
kad paduodavo jai naktinius drabužius; 
Romos katalikų popiežiaus pasiuntinys 
rūpinosi pirmas apauti ją.

—Labą rytą, šventasi,—sakė Diu Bar-

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

(6)

ry popiežiaus pasiuntiniui ryte,—aš ke
liuosi dėl jūs.

—O atsigulate dėl kito,—juokavo pra
lotas.

—Uždėkite man minkštus apsiavus,— 
tarė Janina Diu Barry, atkišus nuogą 
koją. Ir kada pralotas rūpinosi atlikti 
jos prašymą, tai senas karalius juokavo:

—Tik jau, šventasis, nekelkite savo 
akis.

• Kokis tai buvo moralinis išgverinfas, 
tai galima spręsti ir iš rašytojo D’Ar- 
gensono:

“Prieš Francijos revoliuciją išdyki
mas viešpataujančios klasės ir karaliaus 
dvare pasiekė aukščiausio laipsnio. Dori
nis supuvimas jau pralenkė viską. Lytiš
kas palaidumas neturėjo ribų; išgveri- 
mas kaip kurių religijos atstovų pakilo 
iki aukščiausio laipsnio.”

Nuolatos ėjo baliai Tiuleries palotino
se, kurie baigdavosi orgijomis. Grafas 
Kicheleu ir grafas Diu Barry su šaika 
agentų rinko iš visos Francijos merginas 
ir jas gabeno į Versaillę, kur jos likda
vo aukomis ištvirkusios karaliaus girnių 
nes ir didponijos. Karaliaus palociai bu
vo apsupti didžiais sodais, pilnais viso
kių gūštų ir užkampių meilės porelėms. 
Karalių pamėgdžiojo kunigaikščiai, gra
fai, ponai savo pilyse ir dvaruose.

“Moterys ir meilė!”—viešpatavo tarp 
valdančios klasės obalsis. Tuo kar
tu, kada karalius, jo giminė ir didžpo- 
nija dūko, skendo didžiausiuose turtuose, 
tai Francijos liaudis badavo ir kentė bai
siausi vargą. \

Jeigu prie to dar pridėti, kad buvo 
davinių, jog karalius gyvena ir su savo 
dukra Adelaida, kuri nuo jo turėjo net 
vaikų, tuo pat kartu Adelaida buvo my
limoji vyskupo De Sanleu,,kuris gyveno 
karaliaus palociuje, tai bus aiškus pa
veikslas išgverimo. Neveltui rašytojas 
D’Argenson rašė:

“Nėra tokio išgverimo pavyzdžio, ku
rį neduotų Francijos karališkas dvaras. 
Versaillė stebina pasaulį savo skanda
lais.” * * *

Tokiose sąlygose Marė Antoinette aL 
važiavo Franci j on. Karalius ir jo gimi
nė laukė, kad už metų jauna marti duos 
jiems dar būsimą sostui įpėdinį. Tas 
jiems labai rūpėjo. Prabėgo metai... 
duq.. trys... o įpėdinio nėra.

Po keturių metų jų vedybų,* Marės An
toinettes motina Marė Theresė, kuri 
Versaillėj palaikė savo agentą De Ard- 
jano ir viską žinojo, rašė dukrai:

“Karalaičio šaltumas, sulaukus 20 me
tų, linkui gražios žmonos, man tiesiai ne
suprantamas. Nepaisant visų daktarų 
tvirtinimų, aš vis daugiau ir daugiau 
pradedu nužiūrėti, 'kad ne tiek yra fizi
nė kaltė, kiek apsileidimas. Aš turiu viltį, 
kad karalius, gal būt, suras būdą jį įti
kinti.” / {

(Tąsa bus)

aw

ISŠitie žmonės—daugiausiai pabėgėliai
Yorko WPA vakarinėse mokyklose, o d abar plaukia Hudsono upe pasižvalgyt.

fašistinių kraštų; jie mokinosi New

Chicagos Žinios

Sunku akių plotu

Liet. Tautiškų Kapinių 
Iškilmes ir piknikas

Kaip ir kas metai į Lietu
vių Tautiškų Kapinių sureng
tas iškilmes prisiminimui mi
rusių ir pažangos idealų pa
minėjimui, taip šiemet geg. 
30 d- privažiavo labai daug 
žmonių.
pasakyti, kiek žmonių galėjo 
būti, bet spėjant galima sa
kyti, kad buvo apie 10,000.

Programas prasidėjo 11 
vai. priešpiet, griežiant Benas 
Lietuva gedulo1 maršus. Kal
bėjo P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius ir V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius. Daina
vo Naujos Gadynės choras ir 
Kanklių choras. Pirmą chorą 
vadovauja G. Steponavičius, 
antrą, Kanklių chorą, J. Kens- 
tavičius.

Programas buvo gražus. 
Pirmininkavo Tamkevičia.

Garsiakalbis sugedo ir kaip 
tik tuo laiku, kada iššaukė 
kalbėtojus kalbėti, tai toliau 
nuo platformos buvę prakal
bų negirdėjo. P. Grigaitis 
kalbėdamas apie įvirins ka
rus, šios šalies revoliucinį ir 
pilietinį karą ir prisiminda
mas šių dienų laikus, padarė 
išvadą už šios šalies izolia
ciją. Kalbėtojo nuomonė, kad 
ši šalis, naujo pasaulinio ka
ro pavojaus momentu, neturi 
imti dalyvumo ir tarti savo 
žodį kartu su kitom demo
kratinėm šalim agresorių su
laikymui.

V. Andrulis padarė išvadą, 
kad kaip anais laikais ėjo ko
va Už- asmens laisvę su juo
dosiom jėgom, ' taip šiandien 
tos juodosios jėgos, fašizmas, 
puola sumindžioti po kojų 
žmonių teises ir laisves. Prieš 
tuos reakcininkus, prieš agre
sorius, reikia susitarti ir ben
drai veikti.

Dariaus-Girėno Postas

Programų eigoj ir garsia
kalbį pataisė. Dariaus-Girėno 
Postas ceręmontaliai įmaršavo 
į kapines. Paradą vedė Pos-' 
to Auxiliary Bugle Band. Šau
lių skadronas pagerbimui ka
ruose žuvusių iššovė keletą 
šūvių.

Prisiminimas Žukausko ir 
Burago

Kanklių choras 
gedulo dainą prie 
kapo. Žukauskas,
choro rėmėjas, neseniai numi
rė.

Taipgi Kanklių choras pa
dainavo gedulo dainą prie Jo
no Burago kapo. Ta proga 
buvo atidengimas ir pastaty
to paminklo. V. Andrulis pa
sakė apie velionį, pasižymėju
sį menininką, prakalbą. ••

Kapinių Piknikas
Į Birutės daržą žmonės pra

dėjo automobiliais važiuoti po 
9 vai. ryte. čia automobilius 
pasiliko ir nuėjo |į kapines 
dalyvauti iškilmėse.

Po iškilmių tiek privažiavo 
automobilių, kad kitiem ir 
vietos pritrūko, žmonių bu
vo labai daug.

Apie 4 vai. popiet pritrūko 
maisto, gėrimų, ledų ir t.t.

Geroj nuotaikoj skaitlinga 
pažangi publika vaišinosi po 
šakuotais ąžuolais, po pavė
siais šnekučiavosi iki saulė 
nusileido. Tik pusėtinai sute
mus, tykumą užviešpatavo Bi
rutės darže.

Lietuvių Tautiškos Kapinės 
gražiai gyvuoja ir kas metai 
vis daugiau publikos patrau
kia į puošimo iškilmes ir į me
tinį pikniką.

Svečai iš Kitur
Svečių buvo iš visos apie- 

linkės. Daug žmonių buvo iš 
įvairių net tolimų miestų, 
kaip Rockfordo, Gary, Keno
sha, Aurora, DeKalb, South 
Bend. Matėsi automobilių iš 
kitų valstijų ir pusėtinai toli
mų, kaip Kansas valstijos ir

\

Diena kaip iškilmėm, taip ir 
piknikui buvo tarsi užsakyta. 
Šiemet pavasarį iki šiol reng
tus piknikus sulijo, o čia pa
sitaikė kuo gražiausias oras. 
Tai ir suvažiavo svietelio pa
remti svarbią ir -pažangią lie
tuvių įstaigą ir smagiai laiką 
praleisti.

, —“V.” Reporteris.

So. Boston, Mass
Radio Programa

Šeštadienio, June 1.0 radio 
programa per stotį WORL 
8 :00 iki 8 :30 vai. ryte bus se
kanti :

1. Dainininkai Juozas 
Yvonne Niaura iš Dedham.

2. Pianiste Irena Rasimavi- 
čiutė iš So. Bostono.

3. RADIO KONTESTAS.

Sekmadienio, June 11-tos 
radio programa per stotį WO- 
RL 9:30 iki 10:30 vai. ryte 
bus sekanti:

1. Lietuvių Franklin Vyrų 
Choras iš Montello, vadovau
jant Adolfui Krusui.

2. Armonistas Vladas Vo- 
lusenavičius iš Needham.

3. Modernistics orkestrą iš 
Cambridge.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Gaukite “Laisvei' Naujų 
Skaitytolų.

Tol.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rųšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

padainavo
Žukausko

Kanklių

LIETUVIU ATLETŲ 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

1 Atlankykite
į LIETUVIŲ ATLETŲ
I KLIUBĄ
K 168 Marcy Ave.
II Brooklyn, N.Y.

Ev. 4-8041
VALGIAI IK 
GĖRIMAI

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-Spinduliai

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.
■ ■,bnllylT Tnr , -   .....

Vasarinis Išpardavimas
pas

Henry JNarins & Sons
Vyram, Jauniem Vyram ir Vaikam Siūtai, taipgi vien 

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

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

Mūsų Vaikų Departments ant visų siūtų, įrokuojant mėlynus (blue 
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 

nuolaidą 30 nuošimčių.

Vasarines Sportiškos Kelnes vertes $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 mūsų 10 Išmokėjimo Planu, jei jūs to pageidaujate.

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR 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. 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 importuotas 
produktas 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

West Haven Beers & Ales, Inc
AGENT FOR;

Hensler
R. & H.
Wehle

Bcer 98 North 7th Street
A168 Brooklyn, N. Y.
Porter

Telephone EV. 7-5471

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

AND

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Aves

CORONA, L. L, N. Y.
» Telephone: Havemeyer 9-9115
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rėmėsi į 
Juk mie-

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

jūreivių uni- 
savo darbda- 
birželio 5 d. 
pradėjo dirb-

1500 k. 
Kubiliūnas, 
Šukiūtė ir 
(133-134)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
HARTFORD, CONN.

Hartfordo Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugija rengia—pikniką, sek-

PA.
susirinki-
d. birže-

SHENANDOAH,
LDS 34 kp. mėnesinis 

mas įvyks sekmadienį, 11 
lio, 10 vai. ryto, LDS kambariuose,
15 E. Center St. Visi nariai daly
vaukite šiame susirinkime, nes turi
me daug svarbių dalykų aptart, taip 
pat užsimokėkit užvilktas duokles. 
— S.’ Kuzmickas, Sekr.

lai- 
d., 

na-

BRIDGEPORT, CONN.
Penktadienį, birželio 9 d., įvyks 

prakalbos. Kalbės svečias iš Lietu
vos, Juozas Jurginis, žymus žurna
listas. Bus Liet. Jūunų Vyrų Drg. 
Svet., pradžia 7:30 v. v. Įžanga vel
tui. Kalbėtojas kalbės temoje: "Lie
tuvos Kultūriniai Atsiekimai.” Kvie
čiame visus dalyvauti. ALDLD 63 
kp. Kom. (132-134)

šokius. Įžanga visiems bus prieina
ma, kaip jauniems, taip ir suaugu
siems, taipgi bus duodama dovanos 
prie įžangos. Turėsime skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame youngs- 
tovvniečius, akroniečius ir farmerius 
dalyvauti. (133-134)

madienį, birželio 11 / d. Lietuvių 
Parke (sta. 24) Glastonbury Line, E. 
Hartford. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Bus gera orkestrą šokiams. Turėsi
me skanių užkandžių ir šokių. Kvie
čiame visus dalyvauti. — Kom.

(133-134)

WORCESTER, JWASS.
LLD 155 Moterų kp.'ir 11 Vyrų 

kp., ir Liet. Komunistų Kuopa ben
dras susirinkimas yra šaukiamas 
penktadienį, 9 d. birželio, 7:30 v. v.

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas bus 

komas sekmadienį, birželio 11 
pas A. Aponiką, 2 vai. p. p. Visi 
riai yra kviečiami dalyvauti susirin
kime ir atlikti savo užduotį. — S. 
Kuržinskas, Sekr. (133-134)

LDS 34 kp. rengia pikniką, 11 d. 
birželio, "Laudeman Grove,” 10 vai. 
ryto. Bus gerų valgių ir gėrimų. 
Kviečiame Shenandoah’rio ir iš apy 
linkės lietuvius dalyvauti šiame 
mutiniame dideliame piknike. 
Kom. (133-135)

ir visi simpatikai veikėjai. — J.
L. (132-134)

RADIO
Sekmadienį, birželio 11 d., kaip 

10.45 vai. ryto, iš stoties 
programą pildys Ignas 
Elena Žukauskaitė, Olga 
Al Stevens Orkestrą.

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

Liet. Svet., 29 Endicott St. Yra 
svarbių dalykų apkalbėjimui, todėl 
visi būkite laiku. Taipgi yra kviečia
mi 
M.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas į 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)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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Aplankykite mūsų 
religinių daiktų departments, specialia 

išpardavimas eina dabar. 
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

_ \

Bostono ir Apielinkes Žinios
Daugelis Verkia Laužų

Kuomet senų namų (įkaina
vimo komisija užbaigė savo 
darbą ir valdžia išsiuntinėjo 
įsakymą, kad visi tie, kurie 
gyvena tose stubose, kurios 
bus graunamos, turi išsikrau
styti iki birželio 17 tai da
bar ant Broadway grupėmis 
tas klausimas diskusuojamas. 
Vieni džiaugiasi, kiti verkia; 
vieni keikia valdžią, kiti pre
zidentą Rooseveltą, o treti į- 
Rainavimo komisiją. To visko 
besiklausant man prisimena, 
kuomet mūs kaimas skyrėsi į 
viensėdžius. Tuomet tūlos mo
terėlės vaizdavosi, kad ištik- 
ro jos jau yra žuvę.

Todėl ir čia, klausydamas 
stebiesi, kaip tūliems yra sun
ku prisitaikyti prie’naujų gy
venimo aplinkybių ir tūlų pa
sikeitimų.

Kad patikrinti tas visas kal
bas, aš tyčia nuvykau pas į- 
kainotojų komisijos narį A. J. 
Kupstį ir jis man suteikė pil
nas informacijas, kas liečia 
namų įkainavimą. Mano pasi
kalbėjimas buvo maždaug to- 
kis:

—Ar tiesa, kad įkainavimo 
komisija daugelį namų savi
ninkų nuskriaudė? Ir ar tiesa, 
kad daugelis namų savininkų 
negavo tos sumos, ką jie mo
kėjo ?

—Netiesa, kad mes bent 
vieną nuskriaudėm. Visi namų 
savininkai gavo daugiau už 
savo namus nuo trylikos iki 
penkiolikos šimtų. Mes jiem 
pridėjom minėtą sumą dėl to, 
kad jiem reikės susijieškoti 
naują gyvenimo vietą ir lė- 
šuos persikėlimas. Tas tiesa, 
kad daugelis namų savininkų 
negavo tos sumos, ką jie pen- 
kioliką metų už juos mokėjo. 
Bet reikia nepamiršti tai, kad 
savininkas per tą laiką ėmė 
nuomą ir pats namas pašepo.

—Ar tiesa, kad daugelis 
lietuvių savininkų neįsileido į, 
savo namus įkainavimo komi
sijos? Kaip jūs tokius namus 
įkainavot ?

Tokių buvo visai mažai: ne 
tik, kad lietuviai neįsileido, 
bet buvo ir kitataučių. Mes to 
mažai paisėm ir mums nebu
vo reikalo į jų namus veržtis. 
Pavyzdžiui, devyniolika namų 
pastatyta vieno kontraktoriaus 
ir jie visi vienodi. Aštuonioli
ka savininkų džiaugėsi, kad 
jų namus perka valdžia, o vie
nas su nieku nesiskaito. Jis 
gauna vienodą kainą, kaip ir 
tie aštuoniolika, bet tik gal 
jo vidus geriSu ištaisytas. Ko
misijos neįsileidimas 
jo nuostolis.

—Kuo komisija 
kainuodama namus?
sto įkainavimu (asesmentn) 
remiantis, namų savininkai 
turėtų daug nuostolių, dėl to, 
kad ir vienodi būtų namai, bet 
miestas dažnai nevienodai 
juos įkainuoja.

—Mes visai nekreipėm aty- 
dos, kiek katrą namą miestas 
įkainavęs, bet mes žiūrėjome, 
kiek tas namas šiandie vertas. 
Pavyzdžiui, vienas žmogus 
atėjo pas mane į ofisą ir ver
kia, kad mes jo namą įkaina
vome per mažai. Jo namas 
šešių šeimynų ir randos į mė
nesį nešė tik $60, be jokių 
patogumų viduj ir iš lauko. 
Gi aš jam parodžiau tiek pat 
šeimynų ir su vėliausiais įtai
symais, namas random atneša 
$124 į mėnesį ir parsiduoda 
tik už $7,000. Mano manymu, 
kad visi turi džiaugtis, kad 
valdžia nupirko nuo jų tuos 
namus, nes jie tos kainos nie
kad nebūtų gavę iš privačių 
asmenų.

Manau, jog šis Kupsčio pa
aiškinimas išsklaidys visus 
gandus.

Auga Bedarbių Armija
Pradėjus atleisdinėti nuo 

WPA darbininkus, visas biz
nis pradėjo staiga smukti, 
žmonės pradėjo atleisdinėti 
savo darbininkus. Socialės Ap-

LAISVI

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Suvienytos Draugijos 

rengia, pikniką, sekmadienį, birželio 
11 d., Olympia Parke. Bus gražuo
lių lietuvaičių kontestas,, dalyvaus 
virš 50 gražiausių lietuvaičių iš visos 
Naujosios Anglijos. Jos visos dėvės 
“Bathing Suits,” bus duodamos trys 
dovanos. Gražiausia lietuvaitė išrin
kta gaus Sidabrinę Taurę, todėl ne
praleiskite progos nepamatę, ir sma
giai galėsite praleisti laiką. — Kom.

(133-135)

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metai Praktikos 9

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

Tel. Evergreen 7-1312

draudos Biuras pranešė, kad 
per vieną savaitę padaugėjo 
visas tūkstantis bedarbių vien 
tik Bostone. Prieš gegužės 24 
d. šis Biuras pašalpom išmo
kėdavo $296,776 į savaitę, o 
dabar jau išmoka $402,609. 
Biuras sako, kad tokios nau
jienos ne tik Bostone, bet vi
suose^ šios valstijos miestuose.

Jūreiviai Laimėjo Streiką

Birželio 3 d. 
jos pasirašė su 
vi a is sutartį ir 
visi darbininkai 
ti.

Darbininkai laimėjo penkis 
dolerius į mėnesį su tūlais pa
gerinimais darbo sąlygose.

Už Durnių Negudresnis

Mass, valstijos gubernato
rius Saltonstall nori aplupti 
biednuomenę. Kelintu sykiu 
jis su savo naujais planais iš
eina. Visuomenė turi gardaus 
juoko. Velykų bankiete kalbė
damas jis siūlė darbininkams 
valgyti ne kiaušinius, bet lukš
tus. Vienas iš klausovų paklau
sė, kaip tas skanumynas pa
ruošti dėl “puotos.” Jo ekse- 
lencija paaiškina, kad labai 
paprastai galima sutaisyti: 
“Reikia lukštas sutrinti ir 
ant plutos duonos pabarstyti. 
Tai skaniausias ir maištingiau
sias maistas, nes kiaušinio 
lukšte yra labai daug kalio 
(vapnos).”

Dabar ponas gubernatorius, 
norėdamas aptaksuoti penkias 
dešimt milionų šią valstiją, 
siūlo, kad būtų pakeltos tak
sos ant gesolino, tabako ir 
kitų mažmožių. Girdi, tuomet 
palengvės namų savininkų 
našta, o visi lygiai mokėsime 
taksas.

Bet Amerikos Darbo Fede
racijos organizatorius Taylor 
sako, kad gubernatorius pasi- 
mojo apiplėšti biednuomenę, 
nes žmogus, gavęs keturis do
lerius iš pašalpos, iš tų turi 
mokėti du centus taksų pirk
damas pakelį cigaretų, o ge- 
solinas ir dabar trimi centais 
aptaksuotas ant galiono. Pa
galiau didžiuma automobilių 
priklauso namų savininkams ir 
darbininkams, tad jiem ir teks 
ta “lengva” našta.

Taylor siūlo, kad būtų įves
ta šioj valstijoj lioterija. Jis 
sako, kad dabar milionai do
lerių išplaukia iš šios valstijos, 
o tuomet čia suplauktų ir ne
reikėtų, anot Taylor, “Soak 
the Poor.”

Kaip matome, darbininkai 
daug geriau moka ekonomi
niai tvarkytis. Įvedus lioteri
ja, jos tikietus išpirktų tie, ku
rie turi liekamų centų, nes 
vistiek ii’ dabar žmonės perka 
(įvairias 1 loterijas ir tie pini
gai eina per “gemblerių” ran
kas į svetimas valstybes, o tuo
met pasiliktų ant vietos ir ne
reikėtų taksuoti biedną visuo
menę.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro piknikas įvyks sek

madienį, birželio 11 d., Kulikausko 
Parke, 116 Harrison St., Nutley, N. 
J. Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga vel
tui. Sietyno Choras visuomet suruo
šia puikias pramogas, šiame pikni
ke Choras duos daug naujų smagių 
dainelių. Bus ir įvairūs šokiai. Va
žiuokite .iš Newarko ir apylinkes 
Broad St., Broadway ir Centre St., 
arba Passaic Ave., iki Frankly n Ave. 
Čia po kaire, iki Harrison St., vėl po 
kairei. Nuoširdžiai kviečia visus Sie
tynas. (133-135)

PHILADELPHIA, PA
, ALDLD 149 kp. rengia pikniką, 

birželio 11 d., Mikolaičio Sodne, Ed
dington, Pa. Pradžia 10 vai. ryto. 
Bus gera orkestrą šokiams. Turėsi
me skanių gėrimų ir užkandžių. 
Įžanga 25c. Kviečia Rengėjai.

(133-134)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 ir LDS 138 kuopos 

bendrai rengia pirmą didelį pikniką. 
Įvyks sekmadienį, birželio 11 d., 
Viktoria Grove girioje. Pradžia 11 
vai. ryto. Važiuojant į pikniką, im
kite kelią 422, trys mylios East of 
Chagrin Falls, Ohio. Gera muzika 
grieš lietuviškus ir amerikoniškus

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica- Ave.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
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.

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika 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
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FRANK DOMIKAITIS

417
RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

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

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Lietuvi* Kuro Kompanija 
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavieius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 

* ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

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

VARPO KEPTUVEl.L

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

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbas 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO 
Kep tuv^e «

IIIill
a aJ

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 skaniausi* 
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 pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kaina*,

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N.

—o---
Praėjusi Lietuvių Piliečių 

Kliubo vakarienė buvo viena 
iš didžiausių, kokia kada čia 
buvo, žmonių prisirinko abid
vi salės, kad nebuvo galima 
nei praeiti. Labai gausiai rėmė 
ir atlankė mūs vakarienę lie
tuviai biznieriai.

Jaunutis.

Hamburg, Vok ietija. — 
Naziai iškilmingai pasitiko 
tūkstančius Vokietijos ka
reivių,'sugrįžusių iš Ispani
jos. Jiems pagerbt mušė' 13 
šūvių iš kanuolįų.

MŪSŲ UŽEIGA
Kai jūs atvyksit į New 
Yorką, matyti Pasaulinę 
Parodą, tai užeikit pas 

 

BAR, GRILL 
and

URANT
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 ,

•ai

Turkijos Valdžiargfina 
Angliju ir Franci j pada
ryt tokią tarpsavj^io apsi
gynimo sutartį Sovietais, 
kokią Sovietai fsiūlo.

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.

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

Refrigerator Bargains
(Šaldytuvai Nužemintum kainom)

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

•
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 

į mūsų showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
dklžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 j mėnesi- Pamąstykit!

Juk tai pigiau,
NAUDOKITĖS

i

Tuojau šaukite EV.

negu kad ice-box’is kainuoja per mėnesi.
PROGA! TAI YRA RIBOTAM LAIKUI.
7-6111
4-6562

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

■ ■■ ■ B/ 1A Hk|| SUŽlEDOTUVftM
W IR VEDYBOM

$1.00
6.50
2.00

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai žiedai 
Laikrodėliai

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

nuo

St®

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

x tarpe Graham ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. / -Tel.: Stagg 2-2173

Kita Krautuvė Randasi PLAINFIELD, N. J. po antrašu. 
206 WEST FRONT STREET 

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ
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Open Day and Night

RHEA
Miesto TarybojAtmušė Bewley Biliu

BLUl Special Rates per Week

Tarp Lietuvių KADA BŪSITE NEW YORKE

Valdyb
WORLD’S

FAIR

Sveikata Pagerėjo WPA Programos

k ok

Mėlyni,

savo

Namų Rakandų KrautuvėIššaukta

kurie

886

mt otsmumcoi.

301 Grand Streetvyrus

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

virš
100

Advokatai Svarstys 
Geoghan Klausima

Workers Alliance Įsteigė 
Centrą Williamsburge

centrą-patalpą
Williamsbur-

PAVASARIS YRA JUM 
PRIMINIMAS GRAŽIŲ

P-lei Avietėnaitei
Pagerbt Bankietas

NIK. PAKALNIŠKIS 
ATOSTOGAUJA

per- 
gra- 
savo

am 
Avė.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

kon- 
ma- 
yra

TELEFONAS 
EVergreen 4-9672

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Brooklyno ir 
tuvių parapijos 
rengia laivu 
Beach.

tuojau 
teismo 
šeima 

iki jai

JURGIS KARPUS
Kliubo Gaspadorius

Marijona Pusvaškytė ištekė
jo už Antano Matulevičiaus iš 
Long Island City.

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Ktiubų

Managed by

TEITELBAUM

Drabužiai Ispanijos 
Pabėgėliams ,

Lietuviams patartina turėti 
mintyje ateivių reikalais būsi
mas 
šio mėnesio 16-tą, Pil 
salėj.

GAISRAS PRIDARĖ 
: NUOSTOLIŲ

bet svarbu ir naudingai - 
(132-133)

paskaita sveikatos
Sekr. (132-133)

Daro Auto Žymes su 1940 
Parodos Garsinimu

knyga 
todėl 

malonėkite * užsimokėti duokles ir at- 
1 Kp. Or- 

(131-133)

Pereitą šeštadienį įšventin 
tas kunigu Pranas K. Rama 
nauskas, nesenai baigęs semi 
nariją Huntingtone, L. I.

prakalbas, įvyksiančias 
Kliubo 
Ž. R.

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

Sun. all day and night

Atlankykite
NEW YORK

ant svetimo kūno 
niekad prieš 
nuoga.

Kažin, kaip dabar ji įrodys, 
kad ten svetimas kūnas?

PRITEISĖ PINIGŲ, 
ATĖMĖ DUONA

Tarptautinio Darbininku 
Apsigynimo 17-tos kuopos su
sirinkimas įvyks sykiu su L 
1 kp. susirinkimu birželio 8 
7 :30 v. vak., “Laisvės” svetai
nėj. Draugai, malonėkite užsi
mokėti užsivilkusias duokles.

Dabar eina vajus sukėlimui 
pinigų į pieno fondą. Mes tu
rime nemažai vaikučių, kurių 
tėvai./yra kalėjimuose ar nužu
dyti laike streikų, tad mūsų 
visų yra pareiga juos sušelpti.

A. Mureika.

Gerai žinomas scenos mėgė
jas ir vaidintojas Nikodemas 
Pakalniškis šiuo tarpu atosto
gauja New Yorko valstijoj. Jis 
rašo laisviečiams, kad atosto
gos jam sekasi gerai; šešta
dienį sugrįšiąs' Brooklynan.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Liet. Lit. Drg. 138 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
8 d. birželio, Zabielskio svetainėje, 8 
valandą vakare. Visi nariai dalyvau
kite, nes apart organizacinių reikalų 

bus skaitoma 
klausimu

Antradienio popietį prie 
Times Square iškilęs gaisras 
vos nenusinešė 4 gaisragesių 
gyvybes. Dirbdami pavojingoj 
vietoj, jie apsvaigo nuo dūmų. 
Tuo tarpu liepsnos pradėjo 
juos apsupti. Tačiau prie jų 
spėjo dasigaut kiti ir išnešė.- 
Keliom sekundom vėliau įgriu
vo degantis stogas.

Gaisras sulaikė trafiką 
valandai laiko 
policistų tvarkai daboti

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į 

Lietuvių Centrą

siais me- 
susirgimai

Plaučių 
serga 
vasa-

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

. Aido Choras turėjo smagią 
ekskursiją į Great Necką 
eitą sekmadienfį ir sykių 
žiai patarnavo- dainomis 
tenykščiams kolegoms.

Užstreikuotų sandėlių dar 
bininkai perspėjo bosus, kac 
streikas plėsis, išeis išvežioto 
jai ir elektristai, .jei bosai ne 
si tars.

Maspetho lie- 
birželio 18-tą 

kskursiją į Rye

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai: $3.00, $3.50 ir $4.00 į savaifę. 
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)

Miesto Taryba pereitą an
tradienį be pasipriešinimo per
davė savo Taisyklių Komisijai 
rezoliuciją, kuria raginama 
gubernatorius sušaukt valsti
jos seimelio specialę seriją 
tikslu paskirt švietimo reika
lams pinigų, kuriuos nukapojo 
pereita sesija.

Sutepė “Amerikonišką 
Giminę

East New Yorke iškilęs gais
ras Hąll Parquet Floor Co. pa
talpose, Snediker Ave., ir per
simetęs tolyn į kitus bildin- 
gus, padarė $75,000 nuostolių. 
Vėjas žarijas nešiojo keli blo
kus aplink. Gaisro scenon pri
buvo ir majoras iš vasarinės 
Miesto Salės.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Wne.

Avietėnaitė, 
komisaras 

išvyksianti 
10-ta. Paro-

Laisviečiams telefonu pra 
nešta, kad serga Agnes Kai 
pokienė, buvusioji \ Stankevi 
Čiūtė. Randasi Welfare Is 
land, džiovininkų skyriuje 
Lankymo 'valandos sekmadie 
niais nuo 1 iki 3 po piet.

Jūs darysite išdidų įžengimą 
į pavasarį šiuose mėlynuose 
batuose. Dabar mes išdedame 
gražiausiam parodymui Enna 
Jettick—mėlynų batų, mėlyni 
pumps, mėlynų oxfords, mėly
nų sandais, mėlynų visokių 

Užeikite ir pasirinkitą

j/ -, snss: (C

Calverts' 
"SvMiar

Pasirandavoja 4 kambariai, ant 
antrų lubų. Renda $16.00. Telefonuo- 
kite Stagg 2-1234 arba kreipkitės po 
antrašu: 95-97 North 1st St., Broo
klyn, N. Y. (129-134)

Elena Nečiunskaitė ir Ka
zys Jankauskas, wiUiamsbur- 
giečiai, apsivedė birželio 4-tą. 
Šaunioj vestuvių puotoj svočia 
buvo jaunosios giminaitė, ge
rai žinoma ridgewoodiete Ona 
Nečiunskienė.

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)

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.

šį vakarą, birželio 8-tą, 
Brooklyno Bar Association 
šaukia 700 savo narių į mitin
gą apsvarstyt distrikto pro
kuroro William F. X. Geog- 
hano klausimą. Rezoliucija, 
išsiuntinėta nariam \ susįpa- 
žint, reikalauja Geoghano re- 
zignuot.

Bėgiu Geoghano buvimo 
ofise, gubernatorius Lehma- 
nas du kartu turėjo įsikišt ir 
padaryt tvarką. Dabar spe- 
cialio prokuroro Amen tyri
nėjimais suktybių Brooklyno 
teisdarybėj jau trys Geogha
no padėjėjai įkaitinti. Tas, sa
ko rezoliucija, naikina visuo- 

prokųro-

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

Užėjus geresniem oram ir 
žmonių sveikata pagerėjus. 
Pereitą savaitę užrekorduota 
mažiausia mirimų 
tais. Sumažėjo 
skarlatina, tymais 
uždegimais dar vis daug 
ir miršta, jie pavojingi 
ra, kaip ir žiemą.

Padaugėjo susirgimai 
liušu ir šiltine.

Stephen Paine, suspenduo
tas Mass, brokeris, paleistas 
po $5,000 paranka. Jį kaltina 
naudojus paštą suktiems tiks
lams.

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

ro ofisu.
Geoghano prokuratūra, pa

garsėjus suktais padėjėjais, 
lygiai garsi ir savo antidarbi- 
ninkiškumu. Kas nepamena 
drausmių ir bausmių May, 
Robins ir kituose streikuose.

. Transportininkų ir kitų 
darbininkų smarkus vajus 
prieš Bewley bilių pasibaigė 
laimėjimu, gubernatorius Leh- 
manas j|į atmetė (vetavo).

Bilius, įneštas N. Y. valsti
jos seimeliu per Lockporto 
assemblymaną Bewley būtų 
aštriai persekiojęs išvežioto- 
jųs už streiką ir pikietą.

Pereitą savaitę išvyko Lietu 
pasisvečiuot p. J. Baltic 
inžinieriaus Baltaus žmo

MIRĖ
Vincas Vaivada, 54 m 

žiaus, 1392 Jefferson 
Brooklyne, mirė antradienį, bir 
želio 6 d. Kūnas pašarvotas na 
mie. Laidotuvės įvyks še^tadie 
nį, birželio 10 d., Šv. Jono ka 
pinėse.

Laidotuvėmis rūpinasi grr, 
borius J. Garšva.

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui 

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

X“’. 

V.etuviikos 
degtines, 
valgiu * ge 

rimą

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

Krautuvėj. <
Manhattan Liquor Store |

Birželio 9-tą, 912 Union St., 
12 vai. per pietus duos veliui 
prelekciją apie modernizmą 
francūzų muzikoj. Vakare, 
7 :30, Federalis Trio duos djai- 
nų-muzikos programą 167 
Sands St.

Pasaulio Parodoj, WPA 
Bildinge, bus programos 3:45 
ir 5 :45 p.p.

Birželio 8-tos vakarą, Fifth 
Ave. viešbutyje, rengiama p-lei 
M. Avietėnaitei pagerbt bankie
tas. Jis orginaliai buvo skelbtas 
būsiant birželio 1-mą, bet pas
kiau tapo atidėtas į 8-tą. Ren
gia Liet. Dienos Komitetas, ku
ris, žinoma, nori padaryt ir pel
no savo darbui. Įžanga $2.50. 
Bilietai gaunami pas pirm, 
daktarę šliupaitę ir kitus.

P-lė Madeleine 
Lietuvos general is 
parodos reikalams, 
Lietuvon birželio 
dos reikalus paliks konsulo p. 
Budrio ir esamo tautininkų-ka- 
talikų komiteto žinioje, šis jau 
antras jos vizitas Amerikoje 
parodos ir joj esamo Lietuvos 
paviliono reikalais. Rep.

Marie Tudisco, 11 metų 
gaitė, teisme laimėjo $1,300 už 
sužeidimą krintant laiptais. Ta
čiau faktinai išėjo, kad ji pra
laimėjo. Mat, šeima, tėvai su 
kitais 8 vaikais, gyveno iš pa
šalpos. Kaip tik sužinota teis
mo nuosprendis, šeimai 
sulaikyta pašalpa, nors 
buvo patvarkyta, kad 
mergaitės pinigų negaus 
sueis1 21 metai.

stilių
sau patinkamus. [

$5 iki $6
Kitokį Stiliai

i Size-ų 1 iki 12
Plotis AAAAA iki EEE

Galva Jos, Kūnas Ne
Visokiausių kurijozų iške

liama taip vadinamos “aukš
tosios draugijos” divorsų by
lose. Dabar einančioj Phyllis 
tameron, šokėjos, perskyrų 
byloje parodyta jos paveiks
las, kur nuogas kūnas vieto
mis tik biskį pridengtas tūlinio 
šilko skara. Phyllis apsiverkė, 
ir pareiškė, kad galva tikrai 
jos, bet ją kas nors užtupdęs 

Ji sakosi 
nebuvus

BROOKLYN 

labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

ĮKAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave;
Tel.: STagg 2-3842

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną j naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

J. Vaitulionis perkėlė 
chiropraktikos įstaigą naujon 
vieton, 307 Grand St.

M. Jasiulionienė, M. Be- 
pirščiūtė, ir dar viena drau
gė aukojo po didelį pundą 
gerų drabužių Ispanijos pa
bėgėliams. *

Drabužiai reikalinga vy
rams, moterims, vaikams ir 
naujagimiams kūdik i a m s. 
Kas dar turite, malonėkite at
nešti į “Laisvės” salę.

Mot. Komisija.

Ęaskilbusios ponios Kava
naugh gražuolė anūkė Bernice 
Smith ištekėjo už Eddie Le 
Baron, venezueliečio. Ponia 
sako, kad jų šeima yra “seni 
amerikonai” ir kad ji norinti 
matyt mergaites ištekant už 
amerikoniškų vyrų. Gi iš Ba
ron teatrodo menkas ameriko
nas, nes jis viso labo tik gabus 
orkestros vadas, pas jį turto 
nesą, o ponai svajoję apie 
Rockefellerį vyrą savo anūkei.

Punched tie. Mėlyni, Juodi, Balti, 
'Java Brawn Kid

A. WEITZNER
VERTEIVIS

“ Patyrinėjęs nuogalių 
testus Pasaulio Parodoj 
joras pareiškė, kad ta 
“jieškojimas pigaus pasigarsi 
nimo.”

Nežibanli Juodi, Java Brown' 
Kid, Taipgi Balti 

Amerikos Mandriausi Batai 
Geri vaikSčiojimui visur

GREENBLAT’S
Čeverykai ištisai šeimai. 

Prirenkami per X-Ray.
663 GRAND STREET

/ BROOKLYN, -N. Y.

NAMŲ SAVININKŲ DĖMESIUI
Didžiojo New Yorko lietuvių namų 

savininkų organizacijos susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio 9 d., 8 
vai. vakare, grab. Shalins-Šalinsko 
įstaigoj, 84-02 Jamaica Ave., ■ Wood
haven, N. Y. i

Mūsų organizacijos sekr. ir legalis 
patarėjas adv. OI. Vokietaitis pa
tieks svarbių informacijų apie namų 
mortgečius ir kitus reikalus

I liečia namų savininkus.
Visi nariai yra kviečiami dalyvauti 

minėtam susirinkime, kuriri taipgi 
yra kviečiami ir nenariai namų sa
vininkai atsilankyti ir įsirašyti orga- 
nizacijon, kurion priderėti yra labai 
Pigu 
J. P. Mačiulis, pirm

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.

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

(Kampas Roebling Št.) ĮĮ

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L.

BROOKLYN, N. Y. .
i LLD 1 kuopos susirinkimąs įvyks 
ketvirtadienį, birželio 8 d., 8 vai.

Į Vak., “Laisvės” svetainėj, šis bus 
I pusmetinis, labai svarbus susirinki- 
I mas, todėl visi draugai ir draugės 
į dalyvaukite. Taipgi smagu pranešti, 
kad nauja, už šiuos metus ’2- 
greit bus atiduota spaudon;

siveskite naujų narių 
ganizatorius,

Persiorganizavę Workers 
Alliance lokalai 90-tas, 60-tas, 
118-tas ir WPA atidarė savo 
viena bendra 
86 Boerum St.
ge. Su skundais1 galima kreip
tis kasdien nuo 9 ryto iki 9 
vakaro.

Įkurtuvėms rengiame šo- 
kius-parę šeštadienį,' birželio 

,D Į 24-tą, 8 vai. vakaro. Įžanga 
i 25c. Kviečiame visus atsilan-

Pranešama, kad newyorkie
čiai naujas auto žymes (plates) menės pasitikėjimą 
vėl gaus su garsinimais Pasau
lio Parodos 1940 metais, nes 
jos jau daroma tūkstančiais 
per Auburn kalinius. Garsini
mas ateinančių metų parodos 
leista pereitais metais priimtu 
seimelio patvarkymu, kuris nu
sako, kad toki garsinimai galės 
būt ant auto žymių tik gavus 
iš Parodos raštišką užtikrinimą, 
kad
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