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Keista, kaip tie Amerikos 
žmonės yra smalstūs. Ot, 
pribuvo Anglijos karalius ir 
su karaliene ir tartum žavė- 
te juos sužavėjo.

Buržuazinė spauda, žinoma, 
pasitarnavo tiems monar
chams labai, ištikimai. Kiek
vienas monarchų nusišniurkš- 
timas buvo gražiomis gėlėmis 
apkaišiotas.

O pusantro šimto metų su 
viršum tam atgal amerikie
čiai savo brangų kraują gau
siai liejo, idant atsikratyt nuo 
monarchijos jungo, 
mūsų broliai tai visa

Dabar 
pamiršo.

Sovietų pavilione 
tris katalikų kunigus, 
jų, žinoma, ir daugiau, 
tik tiek teko pamatyti bėgy
je vieno neilgo pusvalandžio.

Neabejoju, kad eilinių ka
talikų tūkstančiai kasdien ap
lanko Sovietų pavilioną.

Taip ir reikia. Su naujo 
gyvenimo vaizdais kiekvienam 
pravartu susipažinti. Sveiki
name tuos katalikų kunigus ir 
eilinius brolius katalikus, ku
rie nekreipia atydos į kunigo 
Coughlino ir kun. Curran pik
tus sapaliojimus prieš Sovietų 
pavilioną.

Ateikite ir savo akimis pa
matykite.

mačiau 
Buvo 
Man

Taigi United Auto Workers 
Unija, dalis CIO, laimėjo 
Briggs dirbtuvėje streiką. Tai 
buvo pirmas rimtas persiė- 
mimas su darbdaviais ir Mar
tino klika po Cleveland© su
važiavimo.

gis laimėjimas reiškia pra
džią pabaigos Martino orga
nizacijai, kuri tarnauja ne 
darbininkams, bet darbda
viams.

—o—
Mūsų broliai tautininkai pu

sėtinai pyksta ant mūsų, kam 
mes neužgiriame jų politikos 
Lietuvių Susivienijime Ameri
koje. O mes jos neužgiriame 
todėl, kad ji yra labai prasta 
politika.

Demokratija mums nėra 
tuščias žodis. Mes sakome: 
kurie kalbame apie demokra
tiją, visų pirma patys turime 
elgtis demokratiškai.

Gi. tautininkams demokra
tija yra tik dekoracija. Kol 
jie jos griežtai nepakeis, tol 
mes ją smerksime.

—o—
Kaip sau nekalbėsite, bet 

SLA centro kėlimas buvo la
bai demokratiškai pačiiį narių 
išspręstas. Tą nuosprendį rei
kėjo priimti visiems demokra
tams be jokio triukšmo.

To nepadarė broliai tauti
ninkai. Jie susirado legališkų 
kabliukų narių valios sulaužy
mui. _

Tas daroma neva ekonomi
jos vardan. Bet niekas tam 
negali įtikėti.

*h
Ruoškimės prie va

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

Kongresmanas Mare 
antonio Sako: Ka

pitalistai Bailiai
Jis Ragina Darbininkus Nesitraukt Atgal, Išvien Kovot, o 

Išnaudotojai Turės Nusileist Bedarbiam-Darbininkam
Washington. — “Aš sa

kau jums, delegatai (suva
žiavimo) kongreso dėl Teiv 
sės Dirbti: nesitraukite at
gal, nebijokite išnaudotojų 
ir jų politikierių. Jie yra 
bailiai, ‘gelt oni,’ ir mes 
juos sumušime,” pareiškė 
Jungtinių Valstijų kongres- 
manas Vito Marcantonio. 
Taip jis kalbėjo paskutinė
je sesijoje visos šalies dar
bininkų - bedarbių suvažia
vimo, reikaalujančio teisės 
dirbti.

Suvažiavimas buvo su
šauktas Amerikos xDarbi
ninkų (bedarbių) Susivieni
jimo ir įvyko didžioj sve
tainėj šios šalies darbo mi
nisterijos. Pamatinis suva
žiavimo tikslas buvo ne tik 
palaikyt, bet paplatint 
WPA viešuosius darbus be
darbiams.

Suvažiavime dalyvavo ir 
šimtai dirbančiųjų unijistų 
delegatų. Atsilankė garsu
sis darbininkų kovotojas, 
politinis kankinys Tomas 
Mooney, ir delegatai pasiti
ko jį griausmingais sveiki
nimais. Tie demonstraciniai 
sveikinimai kartojosi per 
ištisą valandą.

Tomas Mooney savo kal
boj ragino darbininkus su
vienyt visas jėgas, idant iš
šluoti laukan iš šalies kon
greso atžagareivius, prie
šus viešų WPA darbų ir 
Naujosios Dalybos abejnai.

T. Mooney, be kitko, per
sergėjo dešiniuosius vadus 
Amerikos Darbo Federaci
jos, nes jeigu jie ir toliau 
skaldys jėgas organizuotų 
darbininkų ir daugiau ko
vos prieš industrines CIO 
unijas, negu prieš kapitalis
tus, tai liks generolais be 
armijos.

Tomą Mooney kalbėt per
statė negras Lee Morgan, 
vienas iš Darbininkų Susi
vienijimo vadų, ir Morris 
Watson, vice-pirmininkas 
Amerikos L a i k r a štininkų 
Gildijos (CIO unijos).

Suvažiavimas, pagaliaus, 
suorganizavo pikietą prieš 
Jungtinių Valstijų Preky
bos Rūmą. Tai todėl, jog 
tas Rūmas, kapitalistų or
ganizacija, veda streiką ir 
sabotažą prieš Naująją Da
lybą ir tuomi kenkia atgai
vinimui gerovės šioje šaly
je.

Anglijos kariai pratinasi vartoti 
kanuolės prieš tankus.

HITLERIS VEJA LAUKAN VISUS 
ŽYDUS IŠ RYTINES PRŪSIJOS
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“Skysta Anglim” Varyt 
Automobilis Pigiau 

Atsieisią
Chicago. — Armour In

stituto mokslininkas 
kelis blokus pavažiavo 
tomobilium, v a r t o d ą H

Berlin. — Nazių valdžia 
įsakė iki birželio 20 d. iŠsi- 
kraustyt visiejn vienuolikai 
tūkstančių žydų.. įš Rytų 
Prūsijos. Tarp jų esU 4,000 
lenkiškų žydų, praradusių 
Lenkijos pilietybę. /

Vejami žydai ... klausia: 
Kur gi mums iŠsikraustyt, 
kad jokia šalis mūs nepri
ima?

lai-Kurie žydai paskirtu 
ku neišvažiuos iš Vokieti
jos, visus tuos naziai grąsi- 
na suvaryt į koncentraci
jos stovyklas.

Daugelis žydų mėgina 
perbėgt per sieną į Lenkiją. 
Kuriuos Lenkų valdžia su
čiumpa, bruka į kalėjimą 
arba grūdžia atgal į Vokie
tiją.

Naziai Terorizuoja
Cechus dėl Nušauto 

Girto Policininko
Yra Parodymy, kad Vienas Pasigėręs Nazis Policininkas 

Nušovė Kitą, Susipykę Kabarete dėl Merginos

■
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čia 
au-

mas 
skystą anglį” vietoj gazoli

no.
Ta “skysta anglis” šitaip 

pagaminta: 60 procentų pa
prasto kūrenamo aliejaus, 
30 procentų smulkiai Su
maltos anglies, apie 10 pro
centų vandenanglio (hy- 
dro-karbono) ir dar trupu
tis kokios tai “slaptos” me
džiagos.

Armouro Institutas sako, 
kad šitoks kuras automobi
liams galima bus pardavi- 
nėt po 10 centų galioną, o 
vienu galionu būsią nuva
žiuojama 15 iki 17 mylių. 
Bet dar reikėsią metų lai
ko, iki “skystoji anglis” bū
sianti ištobulinta ' daugme- 
niškam naudojimui automo
biliuose.

Mergaitė su .Vienu Tik Sovietą Nuteista Ame- 
Doleriu Apkeliavo.

Apie Pasaulį
rikietė Rubens Bus 

Nubausta ir Amerikoj

Čechija. — Du kurie rėmė demokratinę 
valdžią buvusio Čechoslova- 
kijos prezidento Benešo. 
Bet jeigu dar per 24 valan
das nebus į nazių rankas 
įduota policininko šovikas 
ar šovikai, tai Kladno mies
tas bus baudžiamas dar 
skaudžiau.

(Pagal naujausius prane
šimus, Kladno turi 35,000 
gyventojų.) •

Kada naziai paskelbė 
$17,250 baudą miestui, sy
kiu uždarė mokyklas ir su
stabdė automobilių, busų ir 
kitokį judėjimą gatvėse. 
Dabar į mokyklas privary
ta karinės vokiečių polici
jos ir pristatyta kulkasvai- 
džių gatvėse. Naziai su pli
kais durtuvais tebedaro 
kratas namuose.
- Panaikinta vietinė Čechi- 
ška vyriausybė ir suirt 
cechai policininkai. P 
rieji būsią perkraustyti į 
įvairius kitus miestus.

Vokiečių valdžia paskel
bė $3,450 dovanų už nuro
dymą to ar tų, kas nušovė 
minimą policininką.
Vokietį Policininką Nušo
vęs Kitas Girtas Nazis 
Policininkas

Yra žmonių, kurie matė 
policininką Wm. Kniestą 
kabarete pasigėrusį su kitu 
naziu policininku. Girti po
licininkai smarkiai susiriejo 
dėl vienos merginos toj 
linksmybių vietoj. Paskui 
abudu bardamiesi į sykiu iš
ėjo. Greit po to pasigirdo 
šūviai. Tada cechai iš kaba
reto nubėgo į šaudymo vie
tą ir rado nušautą polici
ninką Kniestą. Greitai at
vykusi, vokiečių policija nu
vijo cechus šalin ir uždarė 
gatvę. ; > ’

Naziai p asakoja, kad 
Kniestas buvęs nušautas 
kulkomis iš “dviejų” skir
tingų revolverių. (Tokia pa
saka jiem reikalinga, .kad 
panaikint nuožiūrą, jog 
vienas girtas policininkas 
nušovė kitą.)

Nazių valdininkai, tačiau, 
pripažįsta, jog tą vakarą,

Kladno, 
tūkstančiai kariškos nazių 
policijos iškrėtė tūkstančius 
namų Kladno mieste ir per 
dieną areštavo virš tūks
tančio cechų. Naziai darė 
kratas daugiausia darbi
ninkų apgyventose miesto 
dalyse. Tuomi jie jieškojo, 
kas nušovė vokietį polici
ninką Wilhelmą Kniestą.

Baronas K. von Neurath, 
“globėjas” nazių užimtos 
Čechijos-Moravijos, uždėjo 
miestui $17,250 pabaudos, 
kurią daugiausiai turės su- 
mokėt žydai ir tie cechai,
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Francija Gins Lenkiją, 
Kaip Pabrėžia Fran- 

cūzų Ministeris
Paryžius. — Franci jos 

užsienio reikalų ministeris 
Bonnet, pasikalbėjęs su 
Lenkijos ambasadorium J. 
Lukaševičium, viešai pa
reiškė pabrėždamas, kad 
Francija “be jokių dvejoji
mų gins” Lenkiją, jeigu 
Hitleris užpuls ją.

■
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New York. — Sugrįžo 
aplink - pasaulinės kelionės 
Jeanė Lackey. Leisdamasi 
į tą kelionę treji metai at
gal, jinai pasiėmė tik vieną 
dolerį pinigų.

Per trejus metus ji ne tik 
apkeliavo žemės kamuolį 
sausuma ir jūromis, bet dar 
parsivežė pinigų.

Jeanė Lackey keliauda
ma uždarbiavo kaip gydyto
jo pagelbininkė, suknelių ir 
artistų modelis, kaip sekre
torė - stenografė, skelbimų 
rašytoja ir tt.

Tik sykį jinai buvo “už
strigus,” Bagdade, Turki
joj; bet ten įsipiršo į orlai
vį kaip keleivių šeimininkė- 
“stewarde”, ir taip atskri- 
do į Egiptą.

Į New Yorką dabar jinai 
atplaukė Holandijos laiVu.

Jeanė pirm savo kelionės 
apie pasaulį buvo Wisconsi- 
no Universiteto studentė. Šį 
rudenį ji vėl ten grįš baigt 
kolegijos mokslą.

iš

Šį pirmadienį giedra.

at-

Mes smerkiame Grigaitį ir 
kitus socialistus, kurie pasi- 
mojo likviduoti arba apgriau
ti Amerikos Lietuvių Kongre
są be atsiklausimo masių. Tai 
ir nedemokratiška ir negražu.

Taip lygiai mes griežtai 
smerkiame tautininkus, kurie 
visai nedemokratiškai elgiasi 
didžiuliame Susivienijime Lie
tuvių Amerikoje.

—o—
Amerikon pribuvo profeso

rius K. Pakštas. Tai žymi ka
talikų srovės figūra.

Kas jį čia atsiuntė, kokia 
jo čia misija, mums dabar ne
svarbu. Svarbu mums tas, ką 
jis čia pasakys ir kaip jis čia 
elgsis.

Jeigu prof. Pakštas padės

27 Japonijos .Orlaiviai Nai
kino Chinijos Sostinę

Chungking, Chinija.— 27 
Japonijos lėktuvai bombar
davo ir degino laikinąją 
Chinijos sostinę Chungkin- 
gą. Chinų prieš-orlaivinės 
kanuolės nukirto du priešų 
orlaiviuš.

Lietuvos demokratinėms spė
koms, telkdamas joms talkon 
amerikiečius, jo pastangos bus 
naudingos.

To mes dr. Pakštui ir vėli
name. Nelaikąs dabar plauką 
skaldyti. Kiekvienas dabar 
veikėjas turi dirbti lietuvių 
tautos vienijimui, Lietuvos ne
priklausomybės išlaikymui ir 
lietuvių kultūriniam; pakėli
mui.

O

NAZIŲ POLICIJA NUŠOVĖ 
CECHĄ POLICININKĄ 

PAČIOJ STOTYJ
Praga. — Naziai skelbia, 

kad susikirtime tarp cechų 
ir vokiečių policijos Nąchod 
mieste .tapo nušautas vie
nas cechas policininkas.

Bet cechai parodo, kad 
girta nazių policija gatvėje 
užpuolė šaudyt cechus poli
cininkus. Tada cechai poli
cininkai pasitraukė ir su
ėjo į savo policijos stotį; 
bet nazių policija apspito 
stotį ir pro langus šaudė į 
cechus policininkus, viduj; 
taip naziai ir nušovė vieną 
jauną cechą policininką, o 
kitą sužeidė.

Naziąi žiauriausiais bū
dais elgiasi su cechais gy
ventojais.

Bolivija Priėmė Šimtus Žydų 
Pabėgėliu nuo Naziy

Bolivijos respublikos val
džia, Pietinėje Amerikoje, 
priėmė 383 žydus tremti
nius - pabėgėlius nuo nazių 
teroro iš Vokietijos. Jie 
vyko dviem laivais.

Maskva. — Amerikietė 
Rutha M. Rubensienė so
vietiniame teisme prisipaži
no kalta, kad su padirbtu,! 
klastingu pasportu įvažiavo 
į Sovietų Sąjungą. Už tai 
tapo nuteista 18 mėnesių 
kalėti. Bet kad jinai pus
antrų metų sėdėjo kalėjime 
iki teismo, todėl tas laikas 
priskaitytas jos bausmei, ir 
jinai jau paleista iš kalėji
mo.

Jos vyras, kuris vadinasi 
“rašytojum Donaldu L; Ro
binsonu,”. dar tebelaukia 
teismo. Buvo įtarimų, kad 
jis nazių šnipas.

Jis su savo pačia Rutha 
nusirašė nuo New Yorko 
kapinių paminklų vardus ir 
gimimo laiką dviejų vaikų, 
mirusių 15 metų atgal, ir 
pagal tuos nuorašus išgavo 
klastingus pasportus.

Washington. — Paleista 
iš Sovietų kalėjimo Rutha 
Rubens - Robinsonienė ne
bus laikoma Sovietuose, ir 
turės greitu laiku grįžt į 
Jungtines Valstijas. Šičia gi 
jos laukia 5 metai kalėjimo 
ir $2,000 piniginės baudos 
už pasportu klastavimą, 
kaip sakp Amerikos valsty
bės ministerija.

Į. ...... ---------
Jeruzalė, birž. 9. — Su

imta žydė, kuri, persiren
gus į arabę, nešėsi bombą 
“vaisių” krepšyje.

o
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Praga. — Hitleris atsiun
tė vainiką naziui policinin
kui W. Kniestui, kuris, 
kaip parodo cechai, buvo 
nušautas kito girto vokie
čio policininko.

GUB. LEHMAN ^ATMETĖ 
B1LIŲ, VARŽANTI 
RINKIŲ TEISES

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelis 
priėmė Feinbergo sumany
mą, kuriuom buvo norima 
užkirst kelią komunistams 
ir kiotms mažesnėms parti
joms dalyvaut rinkimuose. 
Seimelis nutarė, kad 'jeigu 
tokia partija nori išstatyt 
savo kandidatą valstijiniuo- 
se rinkimuose, tai jos pra- 
Šymus-peticijas turi kiek
vienoj - apskrityj pasirašyt 
bent 1 procentas piliečių 
pagal visą skaičių paduotų 
balsų paskutiniuose prezi
dento rinkimuose toj aps
krity j.

Bet gubernatorius Leh
man atmetė (vetavo) šį sei
melio tarimą. Jis pareiškė, 
kad jeigu toks tarimas tap
tų įstatymu, tai mažesnės 
partijos beveik visiškai ne
galėtų, pagal peticijas, iš
statyt savo kandidatų vals- 
tijiniams rinkimams; o toks 
aprėžimas x rinkimų teisės 
“nesutinka" su pagrindais 
mūsų demokratijos,” sakė 
gub. Lehman.

•4,

Kniest buvo minimam ka- 5 .• I ■ * 11 
barete - smuklėje. Dėl to 
areštuoti du cechai, kurie 
ten sėdėjo arti Kniesto.

Be kitų, suimta ir vie
ceche slaugė kaipo labai 
karšta savo tautos patrio 

_______ .B™

Tokio. — Japonija pla
nuoja taip smarkiai už 
Chiniją, kad, galop, w 

I žyt” chinų pasipriešin

ViW’ .K
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Kova su Biurokratizmu Lietuvoje
“Naujoji Romuva” (num. 20-tame) 

raminasi naujos vyriausybės paruosta 
priesaika, kurią turi priimti visi krašto 
valdininkai. Savaitraštis mano, jog da
bar, prisiekę, valdininkai bus sąžiniškes- 
ni ir darbštesni.

“Iki šiol, rašo paminėtas savaitraštis, 
daugeliu mūsų valdininkų buvo labai 
skundžiamasi. Pirmiausia visas kraštas 
labai kenčia dėl įsigalėjusio biurokratiz
mo. Visi, nebūtinai reikalingi formalu
mai, visi reikalų vilkinimai, visi nenorai 
nuoširdžiai padėt atsilankantiems, kiek
vienas Aiesąžiningumas, grubumas, žmo
nių gaišinimai yra nusižengimas prieš 
savo Tautos ir Valstybės garbę, o dabar 
tai bus ir priesaikos sulaužymai... Prie
saikoj pasižadama dar paslaugiai patar
nauti ir padėti žmonėms. Tuo aiškiai 
pasakoma, kad valdininkai neturi tei
sės prieš valdinius jaustis ponais, kad 
jie turi jiems tik padėti ir patarnauti...”

Kad Lietuvos valdininkai buvo labai 
subiurokratėję, tai patvirtina kiekvienas 
amerikietis, aplankęs Lietuvą ir turėjęs 
su valdininkais kad ir smulkių reikalų. 
Štai tik prieš kelias dienas mes išspaus
dinome “Laisvėje” Petrp.-^Bhranausko 
laišką, rašytą iš Lietuvos. Skaitai žmo
gus ir nenori tikėti, kad taip galėtų 
būti, kad to krašto valdininkai taip 
subiurokratėtų! Bet gi tai tiesa, ap
verktina tiesa!

Mes tačiau abejojame, ar priesaikos 
priėmimas tuos biurokratus pataisys. 
Reikia jieškoti kitokių būdų tam piktam 
pašalinti. Patsai geriausias būdas—grą
žinimas demokratinės santvarkos. Tai 
bus pasekmingiausias vaistas biurokra
tizmo vėžiui pagydyti.

“Darbuojasi”
Elta praneša, kad “Klaipėdos krašte 

žadama suvokietinti apie 80 lietuviškų 
kaimų pavadinimų.”

Kita žinia sako:
“Vokiečiai Klaipėdos krašte numatė 

įrengti tris nuolatines stovyklas darbo 
prievolę atliekančioms mergaitėms. Sto
vyklos bus baigtos įrengti rudenį, kada 
prasidės Klaipėdos krašto mergaičių 
šaukimas į darbo stovyklą.0

Tai dvi iš daugelio “dovanų,” kurias 
Hitleris padovanojo Klaipėdos kraštui!

“Darbininkui” t
So. Bostono “Darbininkas” dar vis 

nenori “šviesos pamatyti.” Jis, pav., te- 
beteigia, kad kun. Coughlinas nesąs fa
šistas, būk jis nesąs anti-semitas. Pa
sak “Darbininko,” kun. Coughlinas “tik 
pakartotinai įrodė (?—“L.” Red.), kad 
kai kurie žydai buvo ir yra komunizmo 
vadai, rėmėjai ir revoliucijų organiza
toriai.”

Visų pirmiausiai dėl tų “kaikurių” žy
dų. Jeigu pasitaiko, kad šian ar ten žy
dų tautybės žmogus yra komunistas, tai 
visiškai natūralu. Žydų yra bankierių, 
yra socialistų, yra rabinų, yra milioni- 
nės darbininkų masės, yra ir komunistų. 

\ Tai kas čia tokio?! Ar tik todėl, kad

LAISVE Pirmadienis, Birž. 12, 1939

Sleževičius, Kairys ir Dielininkaitis Reika 
lauja Uždaryti Tautininkų Partiją

(Mūsų Specialio Korespondento)

“kaikurie” žydai yra komunistai, reikia 
pulti visą žydų tautą, reikia ruošti jiems 
pogromus? Tiesa, taip daro Hitleris. ’ 
Bet juk kun. Coughlinas, kaipo katalikų 
kunigas, neturėtų sekti Hitlerio, kuris 
persekioja tuos pačius katalikus ir ku
ris skelbia, jog krikščionybė irgi yra nie-. 
kas daugiau, kaip tik žydų padaras.

Jeigu “Darbininkas” ištikrųjų nįiano, 
būk kun. Coughlinas nėra fašistas, nėra 
ahti-semitas, tai jo redaktoriai, matyt, 
nežino net to, ką tasai “Dievo tarnas” 
kalba ir rašo.

Patariame “Darbininko” redaktoriui 
atydžiau tuos dalykus pastebėti. Be to, 
mes jam patariams paskaityti New Yor
ke išeinantį katalikų laikraštuką “The 
Catholic Worker.” Jame jis suras, kad 
mes tiesą sakome.

Kai “Darbininko” redaktoriai tą tiesą 
suras, tai, mes manome, jie bus ant tiek 
geri ir viešai kun. Coughliną pasmerks, 
kaipo katalikų tikybai gėdos darytoją, 
kaipo teršėją tų idėjų, kurias skelbia 
“Darbininkas.”

Apie Keliones ir Sugaištis
“Vilnyje” vienas senas SLA narys ra

šo:
“‘Tėvynės’ nr. 22 telpa SLA atskaita 

ketvirto bertainio 1938 metų. Tarp kitų 
išlaidų yra štai kas:

Kelionės ir Sugaištys:
K. P. Gugis, (175.70

Chicago, Ill........................... (193.95
K. Jurgelionis, (144.00

New York, N. Y................ ( 9.80
A. Zalatorius, Chicago, Ill. 125.50 
Dr. J. Staneslow,

Waterbury, Conn................ 14.39
F. J. Bagočius,

So. Boston, Mass................ 148.00
Rev. M. Valadka,

Scranton, Pa. .. .................. 99.05
M. J. Vinikas, New York, N. Y. 139.79
S. Mockus, So. Boston, Mass. 97.00
E. Mikužis, (175.70

Chicago, Ill........................... (125.00
A. S. Trečiokas, Newark, N. J. 167.50
J. Tareila, Waterbury, Conn. 136.20
P. Grigaitis, Chicago, Ill. 177.00

ne

iš-

Viso ............................ .$1,928.58
“Kai matote, 12 asmenų per tris mė

nesius padarė ‘kelionės ir sugaišties’ 
net $1,928.58.

“‘Tėvynės’ nr. 19 buvo paduota 1938 
metų išmokėjimai. Ten viršininkų ‘ke
lionės ir sugaištas laikas’ paduoda $4,- 
618.33.

‘^Pastovių komisijų išlaidos $3,167.27.
“Ten buvo štai kokių išmokėjimų:
A. S. Trečiokas ...........   $307.66
Dr. P. Grigaitis .................... 174.50
“Man rodos, dar niekad SLA komisi

jos taip brangiai neatsiėjo, kaip pasta
rais keliais metais. Po teisybei, tai 
komisijos, tik komisijų pirmininkai.

“Visai nenuostabu, kad lėšų fondo 
laidos įeigas viršija net $11,293.51.

“Pirmesnėj (‘Tėvynės’ nr. 19) atskai
toj matome, kad iždo globėjams kelionės 
ir sugaišties sumokėta:

S. Mockus ................................ $708.50
E. Mikužiūtė .......................... 812.09
“Mockus gyvena visai arti SLA centro. 
“Kaip Trečiokui išmokėta $307.66?
“Dėlko P. Grigaičiui vienoj vietoj pa

žymėta $174.50, kitoj $177.00?
“SLA viršininkai turėtų stengtis ma

žinti išlaidas. Man rodos, konstitucijoj 
yra, kad už sugaištį komisijos narys ar 
viršininkas gali paimti tik tam tikrą mo
kestį,/ne daugiau.

“Neleistina ta padėtis, kad kuris nors 
komisijos pirmininkas ar narys, pabuvęs 
kelias dienas Pildomos Tarybos posėdy, 
tuojau pakiša $150, arba net $170 są
skaitą, kuomet jo kelionę galima padary
ti už porą desėtkų dolerių ir sugaištis 
tikrai apskaičiuota dar mažiau būtų.

“Neveltui daugelis SLA narių bijo 
SLA centro perkėlimo. Jei kiekvienas 
pridėjęs, ar nepridėjęs rankas prie kokio 
nors darbelio ims po tokias sumas pini
gų, tai perkėlimas atsieis baisiai daug.”

Mums nesmagu kištis į organizacijų 
vidujinius reikalus, tačiau negalima su
silaikyti nepareiškus savo nuomonės, kad 
sutinkame su cituoto rašinėlio autoriaus 
pastabomis.

(Pabaiga)

Tautos Vienybe
Antras svarbus Dielinin- 

kaičio kalbos objektas — 
vienybė ir konsolidacija. Jis 
priminė, kad buvusieji val
džios žmonės (tautininkai) 
pareiškia kai kur ir kai 
kam: “Visa tai laikinas da
lykas, praeis savaitė ar 
mėnuo, ir viskas sugrįš į sa
vo vagą, liks kaip buvo ,ank- 

, sčiau.” Tai atgyventa sva
jonė! Taip jau būti nebe
gali. Grįžimas prie vienos 
partijos režimo būtų mūsų 
tautos ir valstybės išdavi
mas! Toks pats išdavimas 
būtų ir tuo atveju, jei vieni 
liaudininkai ar vieni krikš
čionys mėgintų pagrobti 
valdžią! Didelės reikšmės 
dalykas tai—krikščionių ir 
liaudininkų susitarimas: ir 
iki vyriausybės pasikeitimo 
ir dabar (labai charakterin
gas užakcentavimas, kuris 
rodo, kad valdžios varomą
ja jėga pasiliko tos dvi gru
pės ir dabar). Mūsų klau
sia: kokios jūs norit val
džios: demokratinės? tota
litarinės? Mes — visi lietu
viai—norim teisėtos, lais
vai, garbingu būdu sudary
tos valdžios, kuri leistų pa
sireikšti visiems krašto gy
ventojams. Kai kas kalba, 
kad prasidėjo Kerenskio 
laikai. Ne! Tauta 12 mėtų 
gyvenusi kitaip ir dabar at
gavusi \šį-tą, bijo to, kas bu
vo, dreba dėl to, brangina 
tai, ką turi, kas yra dabar 
ir to siekia.

Dielininkaitis baigė kalbą 
raginimu remti vyriausybės 
pastangas tai-kryptimi ir 
vengti-bet kokių išsišoki
mų.
Ką Sakė M. Sleževičius
Buvęs ministeris pirmi

ninkas, senas advokatas, 
Mykolas Sleževičius kalba 
apie “Dabartinę tarptauti
nę Lietuvos padėtį ir jos 
santykius su kaimynais.” 
Jis truputį grįžta prie karo, 
prie tautų sąjungos suiri- 

< mo, beteisiškos mažųjų val
stybių padėties ir dabar 
susidariusių konkrečių pa
vojų Danziguį ir Lenkijai.

—Lenkija per 100 metų 
padarė 5 beprotiškai drą
sius sukilimus. Reikia pasa
kyti, kad tokia tauta pigiai 
savo laisvės neatiduos. Pri
minsim, kad kartu su len
kais kovojo tada ir mūsų 
Lietuvos ūkininkai. Dabar 
juo labiau tenka gintis ir 
ruoštis apsigynimui. Jęi 
norime likti neitralūs, turi
me pasiruošti tą neitralu- 
mą ginti, kad visi kaimynai 
justų, kas panorės tą ne- 
itralumą pažeisti. Reikalin
ga, kad Lietuva sudarytų 
glaudžią sąjungą su Latvi
ja ir Estija. Tai pirmasis 
mūsų užsienio politikos pa
geidavimas. (Atkreipki! dė
mesį į tai, kad čia Sleževi
čius jau kalba, kaip “beveik 
vyriausybės narys.” Jo visa 
kalba tuo atsiduoda. Jis iro
ningas, “praščioku apsime
tęs,” dažnai sarkazmu pa
važiuoja tautihinkams. Pu
bliką neretai prajuokina.)

—^Gintis galės tik visas 
kraštas: viena kariuomenė 
tam persilpna. Aukščiau 
galvos neiššoksim, bet prie
šintis galėsim. , Ginsimės,

ir *■

Klausimai ir Atsakymai
sa-

Sunkiau Valdyti

garsus anglų poetas
(gyvenęs 17-me am-

Kad

Kartą 
Miltonas 
žiuje) buvo paklaustas, kodėl
kai kuriose valstybėse kara
liai gali vainikuotis būdami 
vos 14 metų, o vesti neturi 
teisės, kol nesueina 18 mėty.

—Labai paprastas dalykas, 
—atsakė Miltonas, — dėl to, 
kad valdyti kraštą yra leng
viau, negu valdyti moterį.

Detroito automobilistų unijos (CIO) narių, išėjusių 
streikan, žmonos pikieto linijose 

grumiasi su policija.

Ne Taip Jau Blogai

Petrui blogai. Be sąmonės 
guli ligoninėje. Temperatūra 
104°.

—Ne taip jau blogai, kaip 
tu sakai. Manai, kad jis, bū
damas be sąmonės, turi nors 
mažiausį supratimą apie tem
peratūrą ?

bet ginsime tokį kraštą, to
kią Lietuvą, kurioje galė
sim ateities likimą spręsti 
ir išvengti klaidų, kurias 
padarė ; kiti (tautininkai), 
kurie manė, kad jie geriau 
supranta...

Sleževičius papasakoja 
anekdotą apie rinkimus Vo
kietijoj, kur dalyvauja 98 
nuoš. balsuotojų ir visi pa
sisako “už,” bet kai žur
nalistams tenka pasikalbėti 
su gyventojais, visados pa
sirodo, kad kiekvienas už
klaustasis priklauso prie tų 
2 nuoš., kurie yra nusista
tę “prieš.” Tuo jis paruošia 
dirvą: netrukus iškelia rin
kimų reikalavimą:

—Vienybės geras daly
kas. “Vienybė” pas mus bu
vo 12 metų. Bet su tokia 
vienybe priešo mes nenuga
lėsime. Su tokia “vienybe” 
galima lengvai kovoti tik su 
tokiais “priešais” kaip liau
dininkai, krikščionys...

—Dr. Dielininkaitis čia 
jau kalbėjo, kad krikščio
nys sudarė su liaudininkais 
susitarimą, tik jis vieno ne
pasakė: kad jie kviečia ir 
kitas grupes prisidėti prie 
to susitarimo. Reikia pilnos 
tikros vienybės. Lietuvą 
atkovojo liaudis. Karo at
veju ir vėl tai liaudžiai teks 
atsakyti: apkasuose, fron
te, o ne tiems, kas dedasi 
atsakomingais.. Jei būsim 
kada pavergti, atsakomybę 
neš kiekvienas darbininkas, 
kiekvienas ūkininkas, kiek
vienas inteligentas ant savo 
sprando.

—Reikia kad valdžia^ū- 
tų atsakominga prieš žmo
nes. Reikia tokių rinkimų, 
kad dalyvautų dauguma, 
bet tegu ne 89, bet nors 60, 
nors 51 nuoš. dauguma!

—Šiandieną nelaikąs grą
žinti senas partijas, — pa
sakė liaudininkų ir krikš
čionių atstovai nuėję pas 
valdančius žmones: — bet, 
mano mieli, ir jūs užsidary
kite visi!

—Jau praėjo tie laikai, 
kada buvo galima žaisti 
Lietuvos laisve ir nepri
klausomybe. Kad ir kaip 
gązdinsit, kad ir kaip grą- 
sinsit, seni laikai nebegrįš 
jums! Nežinau, ką tie žmo
nės (tautininkai) mano. 
Nenoriu mesti jiems blogo 
žodžio, bet šiandieną neleis
tina ardyti vienybę gerų 
patriotų, kurie atsižadėjo 
to, ką skaito nebūtinu šiuo 
laiku!

—Mes turime prievolių, 
mes turime budėti Sargybo
je. Turime kovoti prieš vi
sas defetistines kalbas, ku
rios pakerta pasitikėjimą 
savo jėgomis. Kas sako: 
“mes esam bejėgiai, silpni,” 
—tas yra priešas! Kol mes 
nesumušti, tol mes esam jė
ga!

—Nenorim nė su kuo dė
tis. Norim būti laisvoj Lie
tuvoj, laisvi piliečiai!

Tyčia citavau ir iš užra
šų atpasakojau ilgas iš
traukas, kad jūs ten už van
denyno pajustumėt, kokios 
nuotaikos, dabar viešpatau
ja Lietuvoje. Pritarimas 
kalbėtojams nepaprastas: 
plojo daug ir karštai, daž
nai pertraukdami kalbas.

Dr. Pajaujis Negauna 
Balso

Pabaigoje dr. Pajaujis iš 
vietos mėgino gauti žodį 
paklausimui, bet pirminin
kaujantis nedavė. Jei Pa
jaujui duotų žodį, jis tikrai 
būtų nušvilptas: susikom
promitavo masių akyse 
Klaipėdoje, d a 1 yvaudamas 
“Žygyje” ir dirbdamas iš
vien su voldemarininkais;— 
Sliesoraitis buvo paskyręs 
jį propagandos vadu...

Mitingą surengė varpi
ninkai, liaudininkų studen
tų organizacija, bet tas mi
tingas tai ne jūsų ameriko
niškas mitingas: jis vadina
si kolektyvinė paskaita, ja
me žodį policijos atstovas 
liepė neduoti niekam, jokių 
diskusijų neleisti, o pirmi
ninkaujančiam nedaryti jo
kios įžangos ir jokios už
baigos.

Tai taip yra su demokra
tinėmis laisvėmis!

Šis mitingas iš dalies at
sako į klausimą: kas ką nu
vers? Opozicija nebesiduos 
lengvai suvaryti į paliepę, 
kaip kad pasidavė, būdama 
pozicijoje 1926 metais. Bet 
tautininkai tyli ir ruošiasi. 
Sleževičius, nenorėdamas 
“mesti jiems blogo žodžio,” 
vis dėlto jau tuo pačiu pa
rodė, kad Hachos reikia 
laukti iš tos pusės!

Tadas Blinda.
1939-V-22.

KLAUSIMAS
Kaip galiu parsitraukti 

vo tėvus iš Europos?
ATSAKYMAS

Jungtinių Valstijų pilietis, 
virš 21 metų amžiaus, gali tė
vui ir motinai reikalauti pir
menybės kvotoje.

Pirmas žingsnis yra paduo
ti prašymą Commissioner of 
Immigration and Naturaliza
tion. Form 633 yra parūpin
ta tam tikslui. Komisijonie- 
rius, užtikrindamas tavo pi- 
lietystę ir teisę parsitraukti 
tėvus po pirmenybe kvotoje, 
painformuos valstybės sekre
torių, kuris tada perduos už- 
girtą prašymą tinkamam A- 
merikos konsuliniaąi viršinin
kui.

Sekantis žingsnis yra pasiųs
ti tėvams užlaikymo afideivitą

Pigi Operacija

Plėšikas, užpuolęs keleivį, 
grasina jam peiliu. Nusigan-, 
dęs keleivis šaukia:

—Nepjauk manęs! Aš tik 
trisdešimt litų teturiu.

—Kodėl ne, aš ne gydyto
jas, kad už pa pjovimą imčiau 
kelis tūkstančius litų !

Plepumo Pateisinimas
Vyras, nutraukdamas nebai

giamas žmonos kalbas, sako:
—Atmink, brangioji, patar

lę : kalbėjimas sidabras, o ty
lėjimas—auksas.

—Bet dabar aukso nėra 
apyvartoje, tai reikia bent si
dabro daugiau .

(Surankiota)

su darodymu, kad tamsta ga
lėsi juos tinkamai užlaikyti, 
kuomet jie atvyks. Tavo tė
vai irgi privalo nekuriuos do
kumentus pristatyti Amerikos 
konsului. Smulkmeniškas in
formacijas apie šitą dalyką 
galima rasti atspausdintame 
straipsnyje, “How to Bring 
Alien Relatives or Friends in* 
to the United States, ” kurį 
galima gauti už dešimtuką iŠ 
Foreign Language Informa
tion Service, 222 Fourth Ave., 
New York City.

Jeigu tamsta esi ateivis, tai 
tavo tėvai neturi jokių speci
alių privilegijų po natūraliza
cijos įstatymu, bet turi atvykti 
čia, kaipo ne-pirmenybės kvo
tos imigrantai, arba paprasti 
imigrantai. V i r š m in ė t as 
straipsnis paaiškina visą pro
cedūrą.
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BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Gerai Patyrę Barberial

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
z Tel. Virginia 7-4499

<
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Ką Man Reiškia Demokratija

as

m.

Įvyks AntradienįJULYlaiku

Pirma Dovana $50
Piknikas Prasidės 10-tą Vai. Ryto

Kiek-

BUS VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS

daryti
turėti

turėjo
Jie ga-

dė
tos

HENRY A. WALLACE 
Agrikultūros Sekretorius

reiš- 
pa- 
pa-

arba Sekreto- 
ar organo 

New York o į 
Wilkes-Barre,

wilkes-barrie- 
she- 

vi- 
jo 

at-

dalinai apginta.
SLA Detroito Seimas 

yra j nutaręs SLA
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DABARTINE SLA 
PADĖTIS

1. Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje dabar yra kuono- 
geriausioje padėtyje — geres
nėj, kaip per daugelį metų 
pirmiau, kaip liudija Pennsyl- 
vanijos Insurance Departmen- 
to Komisijonieriaus gerb. Tag
gart raportas, kuris greitoj 
ateityj bus paskelbtas S L A 
organe “Tėvynėj.”

2. Nuostoliai, kuriuos SLA 
turėjo praeityje panešti dėlei 
susibėgusių aplinkybių, yra

, laipsniškai išlyginami ir pa
taisomi, ir greitoj ateityj bus 
galutinai sutvarkyti ir užmirš
ti.

3. Nė Susivienijimas, nė 
Pildomoji Taryba, nė SLA 
prezidentas neturi jokių ne
susipratimų nė kivirčių nė su 
Pennsylvanijos Insurance De- 
partmentu, nė su jo Komisijo- 
nierium gerb. Taggart. Tūli 
nepamatuoti neatsakingų as
menų skundai valdiškoms 
įstaigoms buvo išaiškinti, ir 
lietuvių ir Susivienijimo garbė 
bent

4. 
1934 
Centrą kelti į 'Pittsburgh, Pa. 
Atsiklausius visų SLA narių ir 
kuopų, referendumo būdu mi
nėtas Seimo nutarimas buvo 
patvirtintas. Įstatymai tokio 
atsiklausimo nereikalauja. Tas 
buvo daroma vien todėl, kad 
mūsų SLA yra demokratinė 
liaudies organizacija. Pildo
moji Taryba neturi jokio ki
to mandato, kaip kelti Cen
trą į Pittsburghą. Jei tas 
mandatas SLA Seimo, referen
dumo arba įstatymų bus pa
naikintas, Pild. Taryba elgsis 
atatinkamai. Visi pavienių 
kuopų ar apskričių nutarimai, 
prašymai, rezoliucijos ar 
skundai šios padėties atmainy
ti negali.

5. SLA neturi jokių bylų 
teismuose, ir visai nėra nu
matoma bent koks reikalas 
bent kokias bylas turėti. Tie
sa, nekurie nariai varde SLA 
7-to Apskričio yra pasisamdę 
advokatą, visai be jokio rei
kalo, bet šis yra aukštos re
putacijos asmuo, ir jis nesileis 
į jokias beprasmes bylas prieš 
SLA.

6. Reikale kėlimo SLA se
kretoriaus raštinės ir organo 
spaustuvės, Pa. Ins. Depto. 
Komisijonierius pareiškė, kad, 
jo nuomone, yra visai tvarko
je, kad yra daromi žingsniai 
sukoncentruoti viską Pennsyl
vanijoj, kur mūsų SLA čarte- 
ris yra išimtas? Kadangi mū
sų “Centras” (Home Office) 
visada buvo ir tebėr mieste 
Wilkes-Barre, tai jo patari
mas buvo, kad ir sekretoriaus 
raštinę ir organo spaustuvę 
perkelti ten. Jei norime kelti
* 1 • i j • j • • j • I

Trečias puslapis

neaiškumai, aš tai bandysiu 
gvildenti SLA organe “Tėvy
nėj.” Jei rasite galimu per
spausdinti arba nors cituoti, 
tai tuomi pataisysite bent ko
kį galimą nesusipratimą, pasė
tą SLA narių, ir* jo prietelių 
tarpe. Įstatymus, vienok, ga
lutinai išaiškina ne advokatai, 
ne komisijonieriai ir net ne 
teisėjai, bet Aukščiausias 
Teismas. Mūsų smulkiose pro
blemose to Teismo durų, esu 
tikras, nereiks pasiekti.

9. Kėlimas SLA Centro iš 
Wilkes-Barre, 
riaus raštinės 
spaustuvės iš 
Pittsburghą,
Philadelphia, arba kokį kitą 
miestą Pennsylvanijoj, nėra 
didesnės svarbos, kaip kėli
mas prezidento raštinės iš Bo
stono arba iždininko raštinės 
iš Chicagos. Centro, Sekreto-

riato ir organo kėlimo išlai
dos tolygios, ar kelsime į 
Wilkes-Barre, kur mes galime 
tuoj aus kelti, ar į Pittsbur
ghą ar kokį kitą miestą Penn
sylvanijoj, sutinkant su SLA 
Seimo nutarimais ir su patvar
kymais dabar veikiančių' fra- 
ternalių organizacijų įstaty
mų. Klausimas yra ne vieta, 
ir ne vietinių ir apielinkinių 
kuopų ir veikėjų pagirtini pa
geidavimai turėti savo Susivie
nijimo Centrą savo mieste ar 
kaimynystėje, bet man, kaipo 
viso Susivienijimo preziden
tui, rūpi netik pageidavimai 
Pittsburgh iečių.
čių, philadelphiečių 'ar 
rfąndoahriečių, bet visas ir 
sų mūsų Susivienijimas, 
dabartiniai interesai ir jo 
eitis.

F. J. Bagočius,
SLA Prezidentas.

WI’A ir Sveikatos 
Reikalai

ir į Teisių 
krauju užpečėtytas 
valstijų, ir buvo 
Konstitucijos prie- 
sekė karą, 
šimtmečius Ameri-

Kaipo Amerikos pilietis, 
tikiu į demokratiją. Tai yra 
mūsų gyvenimo kelias. Mes 
tikime, kad yra geriausias gy
venimo kelias.

Amerikiečiams, per daugiau 
kaip 300 metų, demokratija 
reiškia teisę valdyto dalyvauti 
valdyme. Reiškia tikėjimišką 
laisvę. Reiškia liuosybę nuo 
ūpo tirono arba, diktatoriaus.

Anksčiausi Amerikos kolo
nijų gyventojai atvyko iš įvai
rių Europos šalių. Jie kalbė
jo skirtingomis kalbomis ir jų 
papročiai buvo skirtingi. Bet 
jie visi tikėjo į tą patį—kad 
žmogus privalo būti laisvas ir 
lygus.

šitas patikrinimas buvo įra
šytas į Nepriklausomybės De
klaracija 1776 m. ir užpečė
tytas krauju revoliuciniam ka
re, kuris sekė. Buvo įrašytas 
į Konstituciją 
Bilių. Vėl 
kare tarp 
įrašytas į 
dus, kurie

Ir per
kos demokratijos dvasia buvo 
dvasia tų pirmųjų pijonierių.

Tie pijonieriai buvo savimi 
pasitikintieji. Juos negązdino 
milžiniškos kliūtys. Jie nebi
jojo sunkaus darbo, šiandien, 
taipgi, demokratija reiškia 
pasirėmimą -ant savęs.

šitie pijonieriai turėjo lygy
bės jausmą. Kiekvienas as
muo tikėjo, kad jis buvo toks 
lygus, kaip ir kitas, ir kad 
kitas toks, kaip ir jis. Taip, 
šiandien demokratija turi rem
tis ant lygybės, kad buvus ti
kra.

Šitie pijonieriai tikėjo į as
mens šventumą. Jie tikėjo, 
kad valstija egzistuoja žmo
gui, o ne žmogus valstijai. 
Demokratija šiandien turi vi- 

į kitą miestą, tai turime imti;suomet kreipti atydą į asmęns 
domėn nutarimą ( D e c r e e) i interesus.
Court of Common 
Luzerne County 
Judge), padarytą 
1935 (pasiremiant 
Fratemalių Organizacijų Įsta
tymais : P. L. 804, Sect. 1; 
P. S. Annotated, Title 40, 
Section 1050), būtent, kad 
mainant Centro vietą reikia 
gauti sutikimą didžiumos Or
ganizacijos kuopų Pennsylva- 

•, nijoj.
7. Pa. Ins. Dep’to Komisi

jonierius gerb. Taggart neuž
draudė SLA Centrą kelti į 
Pittsburghą, nė (į bent kokį ki
tą miestą Pennsylvanijoj. Jo 
nuomonė buvo, kad jei kas 
bus daroma su Centro kėli
mu, kad nebūtų apsilenkta su 
įstatymais ir teismo nutarimu. 
Kitokios nuomonės gerb. Ko
misijonierius pareikšti negalė
jo, ir kitokios nuomonės 
SLA Pildomoji Taryba, 
SLA prezidentas niekada 
turėjo ir nesilaikė.

8. Kokie yra įstatymų fra- 
ternalės organizacijos Centro 
kėlimo iš vienos vietos į kitą

kad ji būtų prezervuota, turi 
pasiremti ant pijonieriškų do
rybių ir moderniškų dorybių.

šiuom modernišku laiku de
mokratija turi remtis ant as
meniško atsakomingumo — 
kiekvienas asmuo turi atlik
ti savo teises ir privilegijas 
kaip pilietis, artimai sekda
mas viešus dalykus, ir teisin
gai balsuodamas kiekvienuo
se rinkimuose, kad nors jis ir 
tiki, kad tąrpe 130 milijonų 
žmonių vienas balsas nieko 
nereiškia.

,Šiuom modemišku laiku de
mokratija privalo remtis ant 
sociališko atsakomingumo — 
valdžia iki pilniausio laipsnio 
gvarantuodama asmeniui 'tei
sę dirbti ir užsidirbti užsilai
kymui .

šiuom modernišku laiku de
mokratija turi remtis ant 
liuosnoriško individuališko pa
klusnumo —•. ir piliečiai turi 
realizuoti, kad laisvė nereiškia 
pasileidimą, ir kad gyvenimas 
prigrūstame pasaulyje 
kia, kad visi turi 
aukavimus, visiems 
sisekimo.

šiuo modernišku
mokratija turi remtis ant 
pačios drąsumo dvasios, kuri 
valdė rubežius — su pilie
čiais gyvent visuomet dabarti
niu laiku, pasipelnydami iš 
praeities patyrimo, ir siekda
mi į ateitį. Demokratija rfiirš- 
ta, kuomet ji stengias gyvent, 
tik iš praeities.

• Kaip amerikiečiai, mes tu
rime atsiminti, kad demokra
tija nėra stipresnė už jos žmo
nes., Jeigu jie pameta jų in
teresus, demokratija puola.

Čionais, Amerikoj, dirbkime 
užlaikyti šitą brangų demo
kratijos paveldėjimą,
vienas atlikdamas savo dalį

Kiekvienoje savaitėje per 
metus, WPA sveikatos progra
mų net 300,000 žmonių aprū
pinti medikališka priežiūra 
pagal studijos, kuri buvo nese
nai užbaigta.

Pulkininkas F. C. Harring
ton, Darbų Progreso Adminis
tratorius, ką tik išdavė pa
sekmes tos studijos. Jis nuro
dė, kad kuomet toki patarna
vimai yra atlikti pilnai ar iš 
dalies, asmenų, kuriems ap
mokama algos iš WPA fon
dų, bet visi biedni asmenys, be 
jokio skirtumo, gali ta pagel- 
ba pasinaudoti. Dvi trečdalės 
asmenų, kuriems pagelba bu
vo teikiama, buvo vaikai, pul
kininkas Harrington nurodė. 
Tūkstančius kitų, vaikų ir su
augusių, jis prideda, pasiekia 
kitos WPA veikimų rūšys, ku
rios artimai surištos su vieša 
sveikata. Po jos konstrukcijos 
programų, WPA pereituose 
trijuose metuose pastatė ar 
pagerino daugiau, kaip 1,500 
viešų ligoninių, išsėmė dau
ginus, kaip 2,000,000 akrų 
malarija užkrėstų, klampynų, 
ir pastatė beveik 10,000 my
lių rynų, kad pagerinus tau
tos sveikatos rezursus.

“Mes turime 15,000 vyrų ir 
moterų, prisirišusių prie svei
katos darbo įvairių rūšių”, 
pulkininkas Harrington sakė. 
Pirmos svarbos, raportas nu
rodo, per studijuota savaitę,

buvo slaugių ir gydytojų ap
lankymas net 25,000 namų. 
Daugiau kaip 2,000 šitų ap
lankymų buvo (į namus bied- 
nų moterų, kurios reikalavo 
motinystės priežiūros. 400 
vaikų medikališkai gydomi jų 
namuos. ‘

kimas, iš visų WPA veikimų 
yaikų sveikatos dirvoje, yra 
mokyklų užkandžių ir mažiu
lių vaikų mokyklų programai, 
kurie kas savaitę parūpina 
maitinančio, gerai balansuoja
mo valgio net 750,000 vaikų; 
vaikai be to valgio negautų 
tinkamo maisto dienos laiku.

Panašiai. 45 tūkstančiai 
mokyklą vaikų, prisira- 
prie W P 
mokyklų, 

užkandžių

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Laikyta daugiau kaip 6,000 
medikališkų ir dantiškų klini
kų sesijų, kuriose 145,000 as
menų gavo pagelbos. Iš šito 
skaitliaus, 36,000 suaugusių ir 
2,000 vaikų buvo gydomi dėl 
veneriškų ligų. Išbandymai da
romi su 70,000 žmonių, dėl 
džiovos, Skarlatinos, sifilio ir 
kitų užkrečiamų ligų, iš- kurių 
net 20,000 gavo immunizavi- 
mo gydymą. Per ištyrinėjimo 
savaitę, WPA daktarai, dan
tistai ir slaugės teikė medika- 
liškos ir dantiškos pagelbos 
75,000 mokyklų ’vaikų.

Naminės ruošos pagelbos 
projektai, kurie- veikia beveik 
visose valstijose yra dalis svei
katos programo. Prityrusios 
moterys, nuo pašalpos surašų, 
išlavintos gaminti valgius, va
lyti namus, daboti vaikus, ir 
kitaip užlaikyti namo tvarką 
kol biedna šeimininkė serga, 
šitos WPA pagelbininkės ap
lankė daugiau kaip 50,000 
biednų šeimų, per savaitę ty
rinėjimo. Trys penktadaliai 
šeimų turėjo vaikų, (kurių 
skaitlius pasiekė 90,000.

Gal labiausia užgirtas vei-

A mažiulių 
gauna ne- 
vidurdienį, 

gauna pie- 
ir “cod li- 
dieną. Ka-

prieš 
šiušių 
vaikų 
tik
bet reguliariškai 
no, vaisių sunkos 
ver” aliejaus per 
dangi daug iš šitų vaikų neda-
penėti ir anemiški kasdien jų 
sveikata išegzaminuota ir jie 
moka tinkamus sveikatos,, šva
rumo ir hygienes papročius.

Iš viso, pulkininkas Har
rington sakė, kad šitie WPA 
sveikatos, patarnavimai per vi
są šalį kiekvienoje savaitėje 
apdengtų Meksikos, Persijos 
ir Turkijos gyventojų skaitlių, 
du syk tiek, kiek gyventojų 
HolančHja, Portugalija ir Pe
ru turi, ir du trečdalius Kana
dos gyventojų.

Svarbiausias vienintelis fak
tas ištyrinėjimo, pulkininkas 
Harrington parodė, yra, kad 
sveikatos patarnavimas WPA 
teikiamas be užmokesčio, as
menims, kurie kitaip negalėtų 
gauti paprastu keliu. Tokiu 
būdu, net 300,000 žmonių 
naudojasi šitoms moderninėms 
medicinos naudoms, per WPA 
teikiamomis. Tie žmonės su
daro trečdalį tautos, kurie 
priversti nešti sunkią ligos 
naštą. W.P.A.I.S.

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”,

Telephone: E Vergreen 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.

“LAISVES” PIKNIKAS

A. BIMBA 
“Laisvės” redaktorius

Rengia Massachusetts Lietuviu OrganizacijosLIEPOS
19 3 9

Piniginės Dovanos prie įžangos

$200 Bus Išdalinta Dovanomis

IZABELfi VARMALAVICICTl 
Pasižymėjusi chorų mokytoja, 

diriguos chorą iš 200 balsų

Pleas of 
(Coughlin, 
birželio 1, 

1917 m.

nė 
nė 

ne-

Programa 3 vai. po piety

Šitie pijonieriai 
“duok-ir-imk” dvasią, 
tavi stoti pagelbon kito as
mens, kreipti atydą į jo nu
sistatymus, ir daryti koncesi
jas. Kiekvienas žmogus žino
jo, kad jo interesai sujungti 
su susiedų interesais ir kad 
susiedo interesai buvo jo. Tas 
teisinga apie demokratiją ir 
šiandien.

Bet šiandieniniai laikai nė
ra toki, koki buvo, kada Ame
rika pirmu kartu apgyventa. 
Mes gyvename mašinos am
žiuje, ir rodos, kad asmuo be
veik pametė savo individua
liškumą. Klausimas yra: Ar 
demokratija gali gyventi šita
me amžiuje? Ar gali gyven
ti prigrūstame supainiotame 
pasaulyje, kurio rubežiai jau 
dingo ? Nekurie asmenys už
sienyje sako, kad demokrati
ja jau išsinešiojusi, kad netin
kama šitam mašinos amžiuje. 
Aš su tuo nesutinku. . ,

Aš tikiu, kad demokratija 
yra reikalingesnė šiandien ne
gu kada nors praeityje. Bet

Kaunas, V-23. — Birštone 
atidaryta Kauno apygardos li
gonių kasos didelė sanatorija, 
kurios pastatymas kainavo 
370,000 litų. Sanatorijoje nuo
lat galės gydytis bei ilsėtis 
150 ligonių kaslj nąrių. Sanar 

Jori j a veiks ištisus metus.

Atidaroma Plytinė
Kaunas, V-23. — Akcinės 

bendrovės “Molis” Kuršėnuo
se įsteigtoji nauja mechaniška 
plytinė šiemet pradeda veikti. 
Ji aptarnaus dalį Šiaurės Lie
tuvos ir iš dalies Šiaulių mies
tą. šiemet plytinė numato pa
gaminti apie 6 milionųs plytų. 
Ta pati bendrovė yra numa
čiusi pastatyti ir eternito fa
briką, he,t ligi neaišku, kur, 
bus statomas cemento fabri
kas, nuo eternito fabriko sta
tymo susilaikoma.

Kaunas, V-23. — Gegužės 
20 d. -Kaune įvyko Lietuvos 
Vaistininkų Draugijos narių* 
metinis suvažiavimas. Į naują 
valdybą išrinkti vaistininkai J. 
Makauskis, Mačius, Valan
čius, Butkevičius, Putna, Ga
brėnas ir Underis.

Prakalbas Sakys 
Antanas Bimba 

t

“Laisves” Redaktorius
ir

Michael J.Widman
Naujosios Anglijos 

CIO Direktorius

Šokiai nuo 2-ros valandos 
po piety ir tęsis iki vėlai

* «

1

^5

k

Aidbalsių Ensemblis, vad. B. Šalinaitės, iš Brooklyn, N.Y. 
Ensemblio nariai: pirmoj eilėj nuo kairės į dešinę’: B. Ka- 
lakauskaitė, A. Žilinskaitė, E. šopiūtė, M. Sukoskytė, M. 
Browniute; antroj eilėj nuo k. į d.: A. Novikas, J. Grybas, 
F. Janulevičius, B. šalinaitė, J. Sukackas, J. Kazakevičius.

PROGRAMA
Massachusetts Lietuvių 
Choras iš 200 balsy 

Šis choras dainuos Ame
rikos Himną, vadovybėj 
I. Yarmalavičiūtes, Lie
tuvos Himną, vadovybėj 
A. Mažeikaitės, Gardne- 

rio choro mokytojos. į

•

Jeigu Karas Kiltų Ry- | 
toj,” vadovaujant B. Pe

truškevičiui, Lowellio 
choro mokytojui

Laisvės Vyrų Choras 
iš So. Bostono, vadovau

jant M. K. Boliui

C/ .jį

šis “Laisves” piknikas bus filmuojamas ir vėliau bus rodomas po kolonijas. Būkite filmose.
BERT ORRIS ORKESTRĄ IS BROCKTON GROS ŠOKIAM

■Gerbiamieji! Skaitlingai dalyvaukite šiame dienraščio “Laisvės” baudai surengtame piknike, išgi 
gražią programą ir pasimatykite su tūkstančiais Naujosios Anglijos lietuvių. Rengėjau
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AUŠRA VAKARUOSE
□- - - - - - - - - - -
(VI—1—39)

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

nt

(Tąsa)

Diu Barry turėjo 100,000 livrų turto, 
pilį Versaillėj ir dvarą Luciennuose. Šis 
dvaras buvo gražiai įrengtas. Vėliau Diu 
Barry pardavė pilį Versaillėj ir nusipir
ko Sen Vreane pilį.

Ar pasikeitė Diu Barry ištremta klioš- 
'toriuj? Nei kiek! Ji vis siekė smagaus, 
skandališko gyvenimo. Ji buvo 32 metų 
moteris* Jos grožybė dar nespėjo nu
vysti. Sen Vrean pilis ir vėl pasidarė 
garsi tarpe ištvirkusios Francijos val
dančiosios klases. čia'galėjai tankiai ma
tyti seną jos draugą, tai grafą De Bris
saką (Cosse—Brissac.) Diu Barry turėjo 
daug meilužių, ji pasiduodavo visiems, 
bet šis grafas buvo jos vienas iš myli
mųjų. Jis ją mylėjo. Jis buvo jaunas ir 
gražus. Jie susipažino ta'da, kada ji gy
veno su karalium. Jie ir tada* mylėjosi. 
Tą žinojo Diu Barry ir Brissako drau
gai, bet griežtai slėpė nuo karaliaus. 
Brissak pametė savo jauną, gražią pačią, 
su kuria jis nesenai buvo vedęs. Jis pa
mylėjo Janiną karštai ir ant viso gyve
nimo. Diu Barry, gyvendama su kara
lium, tuo pat kartu mylėjosi su Brissaku. 
Žinoma, ji neturėjo daug laiko jam, bet 
vieną vakarą į savaitę paskirdavo, kurį 
nesutikdavo mainyti nei už deimantus.

Kada Liudvikas XV-tas mirė ir Diu 
Barry po metų laiko ištrėmimo į klioš- 
torių sugrįžo atgal, tai Brissak veik kas
dien buvo pas ją. Jis išprašė naujo val
dono, Liudviko XVI-to, kad leistų jai 
gyventi Luciennuose.

Šį palocių jai padovanojo buvęs iš
tvirkęs karalius. Jis nesigailėjo Franci
jos pinigų jo įrengimui. Ypatingai daug 
įdėta skonio į jo budavojimą ir sodo 
įrengimą. Dirbo geriausi architektai ir 
daržininkai. Auksas, marmuras, šiaurių 
brangakmeniai, brangūs audiniai ir kau
rai, tropiški augmenys ir gražiausia pie- 
šyba, kiekvieno akį traukė. Čia mušė 
gražus fontanas, kuris vaizdavo Vene
ros Kalvą. Už/palociaus tęsėsi parkas, 
pilnas visokių įrengimų, kur porelės ga
lėjo užlysti ir slėptis nuo pašalinių akių. 
Tai buvo savo rūšies žemės rojus. Gra
fas Brissak jautėsi laimingiau, kaip bent 
kada pirmiau.

Diu Barry mylėjo Brissaką, bet tas 
nekliudė jai ir su kitais turėti reikalus. 
Luciennuose . lankėsi užsienio valstybių 
pasiuntiniai Tibo, Saibo, taipgi Mira
beau, Chanduo ir kiti. Diu Barry “susi
mylėjo” su grafu Seimura, kuris čia pats 
gretimai turėjo pilį. Čia ją aplankė Aus
trijos karalius ir pareiškė:

—Grožybė ant visados bus karalienė!
Čia pas ją apsilankė ir naujo kara

liaus ištvirkęs brolis De Artois.
Diu Barry jo laukė ir visus svečius 

paprašė apleisti palocių, jų tarpe ir gra
fą Brissaką. Artois stebėjosi palociaus 
gražumu ir turėjo su Diu Barry seka
mą pasikalbėjimą:

—Aš apkerėtas Liuciennais ir jų šei
mininke. Aš norėčiau kasdien čia būti.

—Mano namas visada atdaras jūsų 
šviesenybei!

—Ir kaip aš pavydžiu diedui! Jis mo
kėjo linksmai gyventi ir neleido Jaiką 
prie nuobuodžių kalbų apie reformas ir 
geheralius štabus... Aš girdėjau, kad 
tankiai jį kiti keikia, bet matant jus, aš 
turiu prisipažinti, kad būdamas jo vie
toj, aš taip pat padaryčiau, ir jūsų lai
mę pastatyčiau aukščiau visų ministerių 
reikalavimų.

Tokis De Artoįs atsiliepimas vėl pakė
lė Diu Barry ūpą. Ji jau buvo pradėjus 
jaustis, kad pradeda ją apleisti, ypatin
gai iš kunigaikščių tarpo. Ji jau turėjo 
35 metus, kiek padiktėjo.

Tuo kartu, kada Diu Bany nesūsival- 
domai dalino savo “meilę” į dešinę ir kai
rę, tai grafas Brissak pergyveno meiles 
dramą. Jis galų gale nusprendė nutrauk-' 
ti suzja ryšius ir daugiau pas ją nesir 
rodė. Diu Barry jam rašė:

“Dieve mano, kaip liūdna praleisti die
ną, kada nematau jūs, po tiek daug laB 
mingų pasimatymų! Aš myliu jus, aš jū
sų! Su kokia nekantrybe aš laukiu mi- 
nutes, kada su jumis vėl susitiksiu, aš

nuolatos laukiu jus ir labai 
negaliu jums tą pakartoti,

(10)
gailiu, kad 

kiekvieną

Taip rašė ta, prie kurios 
jo daugybė vyrų. Ji buvo 
kaip kokia kvailių dievaitė. O dabar pati 
verkė, maldavo sugrįžti grafą Brissaką. 
Ji sekančiame laiške rašė:

“Neverta jums rašyti apie mano mei
lę, jūs ją žinote. Bet jūs nežinote, kaip 
aš kenčiu. Rašau, jums paskutinį kartą. 
Mano protas sveikas, bet širdis sužeista. 
Bandysiu ją užgydyti, tai sunku, bet bū
tinai tą reikia padaryti—tai paskutinė 
bus mano auka. Mano širdis perkentėjo 
daug, bet dabar kenčia kartu ir protas. 
Dovanokite!”
s Grafas De Brissak susitaikė su ja ir 
persikraustė į jos palocių gyventi. Diu 
Barry xkiek privėrė palociąus duris, pa
liko jas pradaras tik nedaugeliui.

Tuo kartu jau artinosi su dideliais 
perkūnais Francijos Revoliucija, kurią 
pagimdė baisus vargas, skurdas, badas 
darbo žmonių ir viešpataujančių klasių 
išgverimas ir supuvimas.

Laikinai mes paliksime grafienę Diu 
Barry. Tuo kartu pažvelgsime į “asme
ninį” gyvenimą kitos gražios moters, bū
tent Marės Antoinettes, kurios gražu
mas buvo aukštai garbinamas, kurią ir 
šių dienų valdančioji klasė bando per
statyti revoliucijos “kankine.” \

Prie grafienės Diu Barry mes sugrį
šime jau revoliucijos liepsnos laiku.*

‘Terra- Scd Apia”
Be ‘ reikalo Marės Antoinettes motina 

Marė Theresė laiškais ir per savo atsto
vą De A rd j ano mokė savo dukrą. Marė 
Antoinette buvo ne vien graži, smagi, bet 
tuo pat kartu gudri, slaptinga ir viliū- 
ginga.

Tarpe karaliaus giminių ji rado priešų 
ir draugų. Labiausiai susidraugavo su 
vyro broliu De Artois. Jis tai ir buvo 
vienatinis, po 1774 metais numirusio se
no karaliaus Liudviko XV-to, geriausis 
prietelis Marės Antoinettes.

Kas gi buvo tas grafas De Artois? 
Tai stebėtina karališka lėlė. Savo būdu 
jis labai tiko. Marei Antoinette!, gražus, 
smagus, drąsus, koketiškas, taip pat jau
nas, kaip ir Marė, taip pat siekė tik 
smagumo, žaislų, įvairumo.’ Mokslas jo 
buvo žemas.

Lyties reikaluose jis buvo tikras ait
varas. Tai pavyzdys mirusiam diedui.' 
Kada jo brolis, Marės Antoinettes vyras, 
pradėjo karaliauti, tai grafas De Artois 
virto antru karalium. Ko tik jis norėjo, 
tai su pagalba Antoinettes gavo.

Marė Antoinette mėgo meiliškus skan
dalus. De Artois buvo to pavyzdys. Ma
rė su didele ukvata klausė jo pasakoji
mus, o vėliau ėjo vienu keliu. Karalius 
buvo pramuštagalvis medžioti. Jis me
džiojo ir medžiojo. Gi tuo kartu Marė 
ir De Artois leido smagiai laiką. Ypa
tingai jie mylėjo jodinėti ant ožių. Tai 
buvo savo rūšies ištvirkavimas, kada po
niutės versdavosi nuo ožio ir parodyda
vo “baltinius.” Tai jis su kunigaikščiu 
Conde labiausiai mylėjo ir dalinosi su 
Mare Antoinette “Kalėdų Giesmėmis”, 
kur buvp surinktos pačios ciniškiausios 
dainos.

Grafas De Artois buvo penkiolikos 
metų, kada Marė Antoinette atvažiavo j 
Versaillę. Bet jau ir tada jis savo žino
jime lyginosi su daugeliu-suaugusių vy
rų, o už trijų, keturių metų jau pralen
kė pačius didžiausius ištvirkėlius. .

Dė Artois, buvo vienas iš'sumanytojų 
madų, kurios atidengdavo daugiau mo
ters kūno karališkiems ištvirkavimams. ' 
Tai jis buvo, kaip ir pavyzdys karaliaus 
dvarui prie Liudviko XVI, nes karalius 
atrodė, kaip meška palyginus jį su die
du. “A la Malborn” drabužiai, kurie bu
vo iš reto, permatomo audeklo, tai my
limas apsirengimas moterims. Tarpe vy
rų* De Artois įvedė “reifuzus” siaurus ir 
aptemptus. Jis daug atliko tokių žygių, 
kurie Francijai davė milionus frankų « 
nuostolių.

pasidarius,

Shenandoah, Pa.
Protokolas LLD 9-to Apskričio 

Metines Konferencijos
LLD 9-to apskričio metine 

konferencija įvyko balandžio 
30, 1939, LDS kambariuose, 
Shenandoah, Pa.

Konferenciją atidarė orga
nizatorius drg. S. Pečiulis, 1 
30 vai. po pietų, paskirdamas 
mandatų komisiją iš šių drau
gų : K. Naravo ir V. Čiudinio.

Skaityta dienotvarkis ir pri
imta.

Mandatų komisijai išdavus 
raportą, pasirodė, jog daly
vauja 10 delegatų nuo 4 kuo
pų ir 6-to apskričio komiteto 
nariai—viso 16.

Išrinkta prezidiumas dėl 
konferencijos: pirmininku S. 
Pečiulis, sekr. O. žiobiėnė.

Apskričio sekr. perskaitė 
protokolą iš pirmesnės konfe
rencijos, protokolas ■ priimtas 
kaip parašyta.
Apskričio Komiteto Raportas

Org. S. Pečiulis raportavo, 
kad atlankęs visas kuopas 9- 
tam apskrityj, išskyrus Šena- 
dorio kuopą. Kuopų sekr. nu
siskundė, kad negalima su
šaukt susirinkimų. Bet ir org. 
neturėjo gerų pasekmių, nes 
vietiniai draugai nesiintere- 
suoja organizacijos g'erove, tai 
yra sunku org. atlankius kuo
pas, jas sustiprint. Stengtasi 
atgaivint Tamaqua kuopa, bet 
nepavyko.

Apskričio Sekr. Raportas
Sekr. raportavo, kad ap

skričio komitetas laikė du po
sėdžiu. 1 Svarba tų susirinki
mų buvo, tai prisirengimas 
prie vajaus, rinkimų, ir pra
kalbų maršrutų. . Buvo su
rengta trys prakalbų maršru
tai. Kalbėtojais buvo draugai 
J. Gasiūnas ir V. Zablackas 
iš Brooklyn, ir draugas Z. Ja-

Nors ir. 
prakal-

jo raportų. »
Visi apskričio komiteto 

portai priimti.
Kuopų Raportai

kuopa, Mahanoy City, 
turi 6,
m., bet už šiuos metus 
nemokėta. Susirinkimų 

pra-

ra-

visi užsimokėję
48 

narių 
už 38 
dar 
nelaiko. Buvo surengę
kalbas drg. Zablackui ir drg. 
Janauskui. Pasekmės prastos. 
Nariai prisideda prie tarptau
tinio darbo taipgi. Pinigų, iž
de neturi.

Coaldale, 60 kuopa narių 
turi 5, Visi užsimokėję duok
les, susirinkimų nelaiko, pini
gų ižde turi $9.10.

Minersville, 14 kp. narių tu
ri 48. Pilnų metinę duoklę 
moka 25, po 10c į metus mo
ka 23. Geram stovyj - narių 
yra 36. Išsibraukė 4 nariai; 
gauta penki nauji nariai į 
kuopų. Pasiųsta “Laisvės” 
suvažiavimui pasveikinimas su 
auka $3. Turėjo du parengi
mus svetainėje, taipgi viena 
piknikų. Buvo surengta dve
jos prakalbose. Pinigų ižde 
turi $45.41.

Shenandoah, 17 kp. turi 30 
narių, dar nė vienas už šiuos 
metus nemokėjęs. Susirinki
mai neįvyksta kas mėnesį. Bu
vo surengę trejas prakalbas— 
vienas bendrai su katalikais 
Lietuvos klausimu. Taipgi 
daug veikia tarptautiniai.

Visų kuopų raportai priimti.

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 $18.50
” ” ” $21.50, dabar $16.50
” ” ’’ $19.50, dabar $14.50

Mūsų Vaikų Departmentc ant visų siūtų, Jrokuojant mėlynus (blue 
sorge) mokyklos baigimo ceremonijom, sutelkiame 

nuolaidą. 80 nuošimčių.

Vasarinės Sportiškos Kelnės 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.

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

(Tąsa bus)

vest vi-

kalbėjo

nauskas iš Kanados, 
kuopos prisidėjo prie 
bų rengimo, bet sekr. 
viską tvarkyti, taip ir 
są finansinę atskaitą.

Drg. J. Gasiūnas
dviejoc vietose, šenadoryj ir 
Minersvillėj. šeųadorio atskai
tos neturiu. Bet Minersville 
davė nedatekliaus $3.25. Au
kų surinkta $2.85, išlaidų b m. 
vo $6.10.

Praugas Zablackas kalbėjo 
3 vietose. Aukų surinkta viso 
$18.94, išlaidų pasidarė $17.- 
21. Pinigų liko $1.73. Likę 
pinigai bus pasiųsta Ispanijos 
veteranamas. Draugas Z. Ja- 
nauskas kalbėjo 3 vietose ir 
sukelta $27.85 dėl “Liaudies 
Balso.”

Buvo surengta piknikas lie
pos 24, 1938; pelno davė 
$27.59. Pelnas buvo skiria
mas pusiau Ispanijos liaudie- 
čiam ir apskričiui.

Antras piknikas buvo su
rengta “Laisvės” naudai, pel
no davė $70.65.

Iždininkės Raportas
Iždininkė raportavo, kad vi

sos bilos išmokėta ir pinigų 
ižde yra $36.70.

Kiti komiteto nariai neturė-

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

YorkO iki Easton 
pakeliui užeiti.

Lankydamies j svečius 
iš Pennsylvanijos j New 
Yorką arba iš New 
Yorko j Pennsyivanlją 

užeikite.

tik

liau
kai p

Vajininkų Raportas
Minersvillės apielinkės va- 

jininkas raportavo, kad padė
jo daug darbo ir reikėjo daug 
važinėti, bet gauta 24 nauji 
metiniai skaitytojai ir 1 pu- 
seimetų.

Shenandoah apielinkės va- 
jininkas nedalyvavo konferen
cijoj, tai nebuvo žinoma, kiek 
gauta toj apielinkėj naujų 
skaitytojų. Raportai priimti.

Tarimai
1. Kčid rengt prakalbų 

maršrutus, kaip ir pirmiau, bet 
kad kalbėtojas kalbėtų 
viena kalba.

2. Ateinančiam vajui 
doti tą pačią metodą, 
pernai.

3. Surengt kokį parengimą 
Minersvillėj ir šenadoryj dėl 
padengimo vajininkų išlaidų 
laike vajaus.

4. Rengt vieną pikniką ap
skričio ir “Laisvės” naudai.

5,. Pasiųst pasveikinimą su 
$5 Pirmos Gegužės paminėji
mui.

6. Pasiųst pasveikinimas su 
$2 “Vilnies” suvažiavimui. '

7. Visas bilas išmokėt.
8. Sėkamą konferenciją lai

kyt Minersville, Pa.
Šie draugai įeina į apskričio 

valdybą:
J. Stagniūnas, S. Pečiulis, 

B. ^Valukas, K. Naravas, M. 
Kaunienė, E. Motuzienė ir O. 
žiobienė.

Konferencija uždaryta 6-tą 
valandą vakare, per pirminin
ką S. Pečiulį. ♦

I*irm. S. Pečiulis.
Sekr. O. Žiobiene.

Office Phone 
EVergreen 8-<1090

inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night 
r * >

Managed by 40
RHEA TEITELBAUM

i I Vapor Room, Turkish Room, Russian I I
\ 1 Room, Large Swimming Pool, Fresh 1/

yV Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat. and 
‘ Sun. all day and night

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

> puiki muzika šokiams.

Visokį gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Paketuricnė) Savininke 

Alex Krupavičius 
Manager

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

■■■■IM

Namų Rakan d ų Kraut u ve

A. WEITZN.ER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos
V eliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui ' 
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S

FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

Kliube 8au' 
site UV?°’ 
\ i e t uvisk°s 
degtin6!’ 
valgi") >«■ 8®'

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

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
TELEFONAS 

EVergreen 4 9672
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorius
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Stoughton, Mass.
Bernardas Benedict Jatul, 

B. Sc., birželio 7 d. užbaigė 
mokslą Massachusetts College 
of Pharmacy ir gavo laipsnį 
Bachelor of Sciences in Phar
macy.

Mokindamasis Kolegijoje 
laimėjo dvi dideles dovanas: 
1) McKesson-Eastern Drug 
Company Scholarship 1936- 
1937; 2) Kappa Psi Scholar
ship 1938-1939.

B. B. Jatul, B. Sc.

Taipgi Massachusetts Col
lege of Pharmacy faculty iš
rinko laikyt egzaminus dėl 
The Fairchild Scholarship 
1939. Bernardas yra narys 
Kappa Psi Pharmaceutical 
Fraternity, taipgi narys LDS 
ir SIjA.

Pradinį mokslą baigė 
Stoughton Junior High School 
1931 klasės Valedictorian. 
Augštesnį mokslą ėjo ir baigė 
Stoughton High School 1935. 
Visa laika mokslo buvo aukš
čiausiai atsižymėjęs.

1932 vasarą lankėsi Lietu
voje.

1938 vasarą studijavo Or
ganiškąją Chemiją Harvard 
Summer School.

- Koresp. .

Springfield, 111.
Oras dabar nekarštas ir ne

šaltas. O apie gegužės pa
baigą buvo pora dienų ir po 
94 laipsnius karščio. Lietaus 
labai reikėtų, ale nelyja ir 
tiek. Tai negali augt javai, 
daržovės, vaisiai, medžiai ir 
viskas.

Anglies kasyklų darbas su
vis prastai eina po abiem uni
jom — UMW ir PMW. Tai 
vienas kasyklas uždaro, kitas 
po kelių savaičių atidaro, taip 
ir maišosi per visą vasaros Lai
ką. O kaikurios kasyklos už
darytos ant kojių mėnesių lai
ko. Tai tų kasyklų darbo žmo
nės, kam reikia ir kas gauna 
darbą, eina dirbt WPA dar
bus. Tai į mėnesį uždirba po 
$52, dirbant 104 valandas, ne 
daugiau, į mėnesį.

Mat, dabar miestas skubiai 
varo darbą, kad greičiau išė
mus gatvekarių bėgius apie 
vidur[į miesto ir Linoln Square. 
O čia daugiausiai ir yra tų 
bėgių kryžių kryžiais. Tai 
vienos ar kitos gatvės 3 bei 
4 blokus uždaro dėl publikos 
ir išgriauna tą vietą. Galybes 
suvaro WPA darbininkų. 
Miestas nenori, kad ilgai tęs
tųsi darbas tokiose vietose, 
kur esti daug vertelgystės 
trobesių, visokių krautuvių bei 
ofisų. Rugpjūčio 14 d. prasi
dės valstijos fėrai ir tęsis per 
8 paras. Tai miestas nori, kad 
būtų viskas pataisyta centre 
miesto ir kad nebūtų trukdy
mo publikos laike fėrų. Mū
sų miestas nėra didelis, tik 
72,000 gyventojų teturi. Bet 
Amerikos kožnas miestas turi 
aplink šalimis nepriklausan
čių prie miesto gyventojų. 
Per tai ir mūsų miestas su ap
link gyvenančiais turi 100,000 
gyventojų.

Kaipo Illinois valstijos ka
pitelius, Springfieldas turi vi
sokių valdiškų gražių trobe
lių. Be to, čia randasi Abra
hamo Lkicolno namai, kur jis

gyveno, ir jam paminklas ka
puose ir šiaip mažesnių Lin
coln© statulų. Per tai mūsų, 
miestą atlanko daug turistų. 
O antra, esti daug visokių 
draugijų konvencijų. Ogi vi
sokių teismų! Mat, visas cen
tras valstijos tiesų palaikymo 
ir darymo.

Turčiams gerai ir mūsų 
mieste ir kitur. O vargšams, 
ar čia ar kitur, vis vargas.

Viršiniai fabrikai šiuo kar
tu dirba neprastai. Kaip tai, 
ūkio ir kelių mašinų fabri
kas su 8 šimtais darbininkų 
dirba gerai ir kas turi darbą, 
džiūgauja, kad pasidaro pusė
tiną gyvenimą ir gali dar ka
rą užsilaikyti ir sočiai paval
gyt.

Myterių išdirbystė dirba 
gerai su 11 šimtų darbininkų, 
dirba pilną laiką.

Čeverykų fabrike darbas 
dabar irgi eina gerai, su 7 
šimtais darbo žmonių. Aš, 
mat, nedirbu tose išdirbystėse, 
tai ir yra sunku ką nors ge
riau patirti. O kas dirba, 
daug ko ir nesako, kad ir už
klausi. *

Didesnių, mažesnių ir vi
sai mažų išdirbysčių mūsų 
mieste skaitliuojama apie 40.

Virš minėtose, ką dirba ge
rai, nėra jokios unijos. O iš 
mažesnių išdirbysčių yra ke
lios ir unijinės. Man rodosi, 
medžio išdirbystėj yra unija. 
Kaminų ir boilerių išdirbystėj 
yra unija. Neteko patirti, ar 
gerai dirba. Plytnyčia dirba 
gerai. Mat, plytų reikia dėl 
statymo naujų trobesių ir tai
symo senų, bei gatvių grindi-' 
m o. Kruta žmonės ir dar
bas.

A. Čekanauskas.

Cleveland, Ohio
Draugas Jonas Vaupšas Labai 
» v Sunkiai Susirgo
Jam padaryta labai sunki ir 

pavojinga operacija, išimta 
“gall stones” gegužės 31 d., 
Policlinical Ligoninėje, a n t 
Carnegie ir E. 66th St. Lanky
mo valandos: dienomis nuo 2 
iki 3:30 po pietų; o vakarais 
nuo 7 iki 8. Po operacijos ji
sai yra dar gana slobnas, bet 
eina geryn.

Gerbiami draugai ir drau
gės, mes turime atlankyti sa
vo serganti draugą, nes jis 
sveikas būdamas daug dirbo 
organizacijose jr dėl darbinin
kų gerovės.

Draugas Jonas Vaupšas 
priklauso šiose organizacijo
se,: ALDLD 190 kuopoj, LDS 
44 kuopoj, ir Lietuvių Komu
nistų Kuopoj. Taip pat jis 
priklauso ir tarptautinėse or
ganizacijose. Ir jis visur orga
nizacijose užėmė atsakomin- 
gas vietas ir yra labai išti
kimas, teisingas, veiklus ir ge
ras darbuotojas. Iki dienos 
ėjimo į ligoninę, jis veikė ir 
smarkiai darbavosi.

Nariai organizacijų, draugai 
ir draugės, atlankykite ser
gantį draugą.

Ir aš nuo srtVęs vėlinu drau
gui greitai pasveikti ir vėl 
sykiu darbuotis organizacijo
se.

ALDLD 22 kuopos nariai 
dalyvavo Motinų Dienos Paro
doj už Taiką ir Demokratiją, 
gegužės 14 dieną. Turėjom 
“sainą” su obalsiais. Paau
kavome $1 dėl demokratijos. 
Per draugę M. Valentą suko- 
lektuota ant blankų $5.90.

čia yra aukojusiųjų vardai: 
M. Žebrauskienė $1; po 50c. 
J. N. Simans ir A. Jankaus
kas; po 25c: P., Kunskis, J. 
Vaupšas, M. Geibis, Anna Pe
trauskienė, Gurklis, Wm. 
Karmus, P. Dulskis, J. Luko
ševičius/M. Valentą. Kiti da
vė po mažiaus.

M. Valentą.

PenHai pusinisLAISVE

Chicagos Žinios

a n k a n t i e m s

PASAULINĘ PARODĄ

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

uo savo

DR. J. J. KASKIAUČIUS

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner^ arba visą garo arba ka'ršto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
/moterimis. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

ir chicagie- 
kainas ant 
'nes dabar

ir kompani-

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

turės
nes 

buvo

WINEJ°
AND 

auorA

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

arti Corona entrance j ferus.

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

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

426 South 5th Street \
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

ką iškels aikštėn apie šiuos 
žymius politikierius ir turtuo
lius.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7772 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor atl retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 101 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on tho premises.

UNITED UKRAINIAN SOCIAL 
ORGANIZATIONS, Ipc.

Grand St. Brooklyn, N. Y.

■waiss

Šią savaitę mieste kino te
atre turėjo rodyti žymų vei
kalą “The Oppenheim Fami
ly,” kurį parašė žymus Vokie
tijos dramaturgas rašytojas 
Leon Feuchtwanger. Filmą 
pagaminta Sov. Sąjungoj. Fil- 
moj parodoma, kaip nazių val
domoj Vokietijoj yra žmones 
varge laikomi ir kaip- žydai 
persekiojami. Bet policijos 
cenzūros biuras neleido šį vei
kalą rodyti. Bet manom 
vėl pirštus apkarpyti, ir 
leisti šią filmą rodyti, 
praeityj cenzoriai irgi
uždraudę rodyti “Professor 
Mamlock” ir “Concentration 
Camp,” bet iškilo toks didelis 
pasipiktinimas prieš cenzorius, 
kad jie turėjo atšaukti savo 
įsakymą.

—o—
Šį mėnesį vėl paleis iš WPA 

darbų apie 16,000 darbininkų, 
kadangi neturi užtektinai pi
nigų dėl darbų projektų. Jau 
30,000 darbininkų tapo pa
leista nuo WPA darbų nuo 
vasario mėnesio iki birželio, o 
dabar vėl paleis. Tai gana 
liūdna žinia, ir kažin kiek vėl 
biednų žmonių turės vargti, 
kiti nusižudo dėl to.

*—o--- <
Chicagoj Hearsto laikraščių 

streikas tebeina. Jau keli mė
nesiai, kaip 500 darbininkų 
streikuoja. Buvo kelis sykius 
bandoma susitaikyti, bet pa
skutiniuoju sykiu vol dci'ybos 
nutrūko, kompanija I atsisako 
net ir didžiumą streikierių 
priimti atgal į darbą, ir del 
to ir vėl nieko nenusitarė.

Hearsto laikraščiams irgi 
nekokį pyragai, garsinimų ne
daug tegauna ir mažiau žmo
nių teskaito juos. Daug ma
žiau teuždirba, negu pirmiau.

Streikieriam ateina pagelba 
iš visos Amerikos unijų. Ka
žin kiek dar ilgai kompanija 
bandys išsilaikyti prieš streil 
kierius ?

Rapid Roller Co. streikic- 
riai, po United Rubber Work
ers Union, CIO, vadovybe, jau 
3-čias mėnesis bando laimėti 
streiką. Streikieriai gana tvir
ti ir pasirįžę išlaimėtii. Strei
kas kilo, kuomet kompanija 
atsisakė naują kontraktą pa
sirašyti su unija.-o- 1

Dabar Chicagoj oras gana 
šiltas, karšta, jau vienas žmo
gus, Frank Chyba, 28 metų, 
gyvenęs 1944 W. 47th St., 
numirė nuo karščio. Dabar 
karštis jau siekia nuo 70 iki 
90 laipsnių. Taip pat ir lie
tus su perkūnija pasirodo ga
na dažnai. Todėl žmonės iš- 
važinėja į Michigan ežero 
maudynes atvėsimui ir pasi
maudymui. Jau; keliolika žmo
nių nuskendo besimaudant 
ežero ir upėse netoli Chica
gos.

/ —o—
Birželio 5 d." prasidėjo teis

mas prieš garsius chiįagiečius 
turtuolius Moses L. Annen- 
berg ir William R. Skidmore 
už federalinei valdžiąi neuž
mokėtus mokesčius n
(ieigų. Byla buvo per 18 mė
nesių rengiama, ir dabar daug

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

—o—
Chicago} dabar policija la

bai stropiai daboja “tavernus” 
ir visas gorimo vietas, kad 
1 vai. ryto visi būtų uždary
ti, ir po to laiko neleidžia gė
rimų pardavinėti. Pirmiau iki 
vėlaus rytmečio galėdavai 
gerti, nors to įstatymai ir ne
leisdavo. Dabar tas įstatymas 
yra labai stropiai praveda
mas. Taverninkai labai skun
džiasi, ir kažin kaip šis da
lykas pasibaigs. Daug taver
nų tampa uždaryta už nesilai
kymą šio įstatymo, ir tie po- 
licijantai, kurie įstatymo ne
praveda, tampa suspenduoti.

—o—
Chicagos statomam “sub

way” darbas eina pirmyn. 
Daug darbininkų, bando gau
ti darbą, bet didžiuma dar
bą meta, kuomet pamėgina, 
nes labai sunkus darbas, ir 
reikia kompresuotu oru kvė
puoti. Keliolika darbininkų 
jau sužeista ir 1 užmuštas.

—o—
Andrew Laskowski ,45 me

tų, gyvenęs 845 N. Elizabeth 
Ave., nusižudė, pasiskandino, 
nes jis buvo nuo WPA neper- 
senai atleistas ir jau 6 mene
siai randos neužsimokėjęs ir 
tapo išvarytas iš namų, kur 
jam su savo šeimyna teko per 
33 metus išgyventi.

Chicagoj, pietrytinėj dalyj, 
labai išsiplėtojęs ištvirkavi
mas — girtuoklyste, gemble- 
rystė, ir‘todėl dabar negrų 
draugija Urban League kelia 
reikalavimą, kad miestas ap
valytų, sutvarkytų šį miesto 
distriktą. Mat, policija per 
pirštus į viską žiūri ir, matyt, 
iš to pasipinigauja.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL7816 has been issued to thę undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 180 Prospect hark, S. W., 
Borough of Brooklyn, County 'of Kings, to 
be consumed on the premises.
william McDevitt & thomas nolan 

180 Prospect Park, S. WBrooklyn, N. Y.
------------------------- ------- L_

NOTICE is hereby given that! License No. 
GB16918 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law1 at 
7309—13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consdmed off the 
premises.

JOHN E. A. VOLLMERS
7309—13th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givęn that License No. 
CB4361 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
300 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN MARKS
309 Wyckoff Ave. Brooklyn, N.--Y.

Su birželio 1 diena visiems 
gyventojams, gyvenantiems 
už Chicagos miesto ribų,’ var
tojantiems gasą ir elektrą, 
sumažino kainą, ir tas var
totojams sutaupius 1 milioną 
dolerių į metus. Tai atlikta 
per Illinois valstijos komerci
nes komisijos pasidarbavimą. 
Būtų gerai,( kad 
čiams sumažintų 
gaso ir elektros, 
perdaug rokuoja,
jos milionus dolerių pelno iš 
to pasidaro. Jeigu žmonės 
subrustų ir reikalautų, tai ir 
atsiektų, ir nauda iš to būtų 
visiems vartotojams.

Antanas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
LINDEN, N. J.

ALDLD 165 kp. susirinkimas įvyks 
birželio, June 14, 8 vai. vakare, A. 
Tcnio svetainėj, Winans Ave. ir 16th 
St. Gerbiami nariai: malonėkite visi 
dalyvauti šiame pusmetiniame susi
rinkimo, nes yra labai daug svarbių 
reikalų apsvarstyti, bei nutart. Taip
gi malonėkite užsimokėti duokles, 
kurie dar neužsimokėjote, ant šio su
sirinkimo.

Kp. Sckr. C. Andriunas.
(136-138)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, birželio 14, 8 valandą va
kare, LDP Kliube, 408 Court St. 
Draugės ir draugai, visi dalyvaukite 
susirinkime, nes bus daug dalykų ap
svarstymui. Ypatingai turite užsimo
kėti men. duokles, kad neliktumet 
suspenduotais.

Sekr. V. K. Shcralis.
(136-138)

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.

Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

Mateušas Simonavičius
' Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) » -

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

Telefonas EVergraen 7-1661

keptuve
Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 

Degtinės, Vynai ir Alus
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaimui

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Clement Vokietaitis (IŠTYRIMAS VELTUI)

IGNAS STOKUS

o

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

prie 
atsi- 
Bo*

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-T17I
Tel. Triangle 5-3621

Dr. Herman Mendlowitz 
SS Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

2
2
2 
n

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.

Lankėsi “Laisvėje”

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

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

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)

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 Iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų (lygtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St, N. Y. 
f

Tarp 4th Avė. ir Irving Place

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

"REIKALAVIMAI
Reikalinga senyva moteris 

namų prižiūrėjimo. Malonėkite 
šaukt šiuo antrašu. Semėnas, 
59, Bellmore, L. I., N. Y.

(135-137)

NewYorko^&žjzferZliiiOT
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Lietuvių Kom. Kuopos 
sirinkimas įvyks birželio

Kiekvienas norite žinoti, ar 
bus pastotas kelias Hitlerio ir 
Mussolinio sauvaliavimam? 
Ar išvengs pasaulis baisaus 
karo? Tais klausimais kalbės

rybininkai, netenka

N. Grybienė iš Norwood, 
Mass., atsiuntė 85 svarus dra
bužių. Atrodo, kad' tai bus 
Moterų Kliubo- pasidarbavi
mas.

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

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

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

r (į R f
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Pirmadienis, Birž. 12, 1939

Komunistų Vajus Gaut 
Narių-—Skaitytojų

Komunistų Partija nesenai 
pradėjo vajų gaut naujų na
rių parti j on ir skaitytojų an
gliškam darbininkų dienraš
čiui “Daily Workeriui.” Grei
tosios kuopos jau turi ir pa
sekmių.

Vajus pavadintas Browde- 
rio vajumi. Tuomi norima pa
gerbt Ear i Browder j, pa it i jos 
general} sekretorių, gabų, pa
sišventusį vadą, kuriam šiemet 
suėjo 50 metų amžiaus. Baig
sis rugsėjo 11-tą, su minėjimu 
partijos 20 įlietų sukakties.

NuwwWityta per šį vajų New 
Yorko Valstijoj gaut mažiau
sia 5,0V0 narių ir tiek pat 
naujų skaitytojų. Gi visoj ša-' 
lyje narių skaičius norima pa
kelti iki 100,000, kaip buvo 
nusitarta Nacionalėj Konven
cijoj. Į šį skaičių neįeina Jau
nų Komunistų Lyga, kuri turi 
savo atskirą organizaciją ir 
veikla. »
Lietuviams Irgi Reikia Augti

Lietuviai simpatikai 
kviečiami tapt nariais,
mus ypatingai yra daug to
kių, kurie darbais yra pasi
šventę komunistai, bet jie te
bėra nepartiniais komunistais. 
Kaip žinia, bile organizacijos 
skaitlingumas labai svarbu, 
juo labiau tas svarbu politinei 
partijai.

Lietuvių parankumui Broo
klyne yra' įsteigta ir lietuviška 
kuopa. Joj priklauso tie lie
tuviai Įpartijiečiai, kuriems 
lietuviškoj kuopoj parankiau. 
Kiti /priklauso amerikoniškose 
kuopose.

Rengiamies Rinkimams
Partija šiemet daug darbuo

sis Miesto Tarybos rinkimuo
se. Brooklyne jau nominuotas
komunistų kandidatu Peter V. 
Cacchione, New Yorke — I. 
Amter, Bronxe — I. Begun. 
Taigi, reikalinga kiekviena 
uncija jėgos ir paramos, kad 
juos išrinkti. Kaip svarbu 
Miesto Taryboj pažangūs ta- 

aiškinti,
tą supranta visi partijos sim
patikai. Partijiečiai tikisi, kad 
simpatikai, kaip ir visuomet, 
ateis talkon — vieni patys 
tapdami partijiečiais, kiti 
šalies pagelbėdami darbu 
finansine parama.

su-
12-

tą, 8 v. vak., “Laisvės” salėj.
Visi nariai būkite.

Valdyba.

Prakalbos Apie Pavojų Ateiviams ir 
Apie Tarptautinę ir Lietuvos Padėtį

Ed. S. Moran už Pinigus 
Kepęs Kilius

Mikolas Migauskas, 65 m. 
amž., 298 N. 7th St., mirė bir
želio 7 d. Kūnas buvo pašar
votas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. Palaidotas birželio 
10 d., Kalvarijos kapinėse.

Laidotuves prižiūrėjo gra- 
borius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

Tais klausimais prakalbas 
rengia Liet. Literatūros D-jos 
kuopa birželio 16-tos vakarą, 
Pil. Kliubo salėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Kiekvienam rūpi 
kaip versis Lietuva 
Klaipėdos, ką reiškia
timai Lietuvos valdžioje ir 
kaip į tai atsineša Lietuvos 
žmonės ?

D. M. šolomskas, LLD Centro 
sekretorius.

Daug yra kalbama ir rašo
ma apie ateivių persekiojimą, 
kas reikia daryti, kad išlai
kyti garbingas Amerikos de
mokratines tradicijas? šiuo 
klausimu kalbės J. Siurba, 
LDS C. sekretorius, taipgi bus 
ir anglas kalbėtojas advokatas 
I. Schwab.

Ir daug yra kitų klausimų. 
Kalbėtojai juos nušvies ir tin
kamai atsakys į jus interesuo
jančius klausimus. Prašome vi
sus ir visas atsilankyti.

Rengėjai.

ATSIDARO GREENWICH 
VILLAGE BAZARAS

VYKSTA LIETUVON 
SVEČIUOSNA

Buvęs New Yorko Valstijos 
assemblymanas (seimelio na
rys) Edward S. Moran, Jr., ra
stas kaltu priėmus $36,000 ky
šių, už darbuotę gaut ( įstatym- 
davystės narių simpatijas bi- 
liams, pageidaujamiems per dvi 
taksių kompanijas.

Nuosprendis išnešta Genera- 
lių Sesijų Teisme penktadienio 
vakarą. Jam gali skirt baudos 
iki 20 metų kalėjimo ir $10,000 
pinigais.

Moran kaltinamas gavęs ky
šius iš Terminai Transportation 
Co. ir Parmelee Transpor
tation Co. sąryšyje su įstaty
mais dėl numušimo 1 cento tak
sų ant galiono gasolinos. Lietuviška Užeiga

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

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

Valandos: Mokiom 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.

NOTARY
PUBLIC -

Telephone 
STagg 2-5043

Pirmadienį, birželio 12-tą, 
4:30 po pietų atsidarys “Vil
lage Fair” — bazaras. Jo ren
gėjų sąraše randasi Mrs. Roo
sevelt ir daug žymių aktorių 
ir mokslininkų. Rengiamas Is
panijos pabėgėliams šelpti, šis 
jau yra antras metinis.

Atidarymo iškilmėse daly
vaus Bill Robinson, Gladys 
Swarthout, Sinclair
Heywood Broun, Marc Blitz- 
stein ir eilė kitų scenos darbi
ninkų. Iš žymių valdininkų 
būsiąs majoras LaGuardia, 
Manhattan prezidentas Isaacs, 
komisionierius Keru. Bazaras 
randasi prie 6th Avė. ir 
netta St., N. Y.

šeštadienį lankėsi “Laisvėj” 
Vincas Globičius iš Wilkes 
Barre, Pa., plačiai žinomas 
lietuvių darbuotojas.

Birželio 12-ta V. Globičius 
išvyksta Lietuvon Švedijos 
laivu Drottningholm. Sustos 
Mariampolėj, kur gyvena jo 
du broliai ir sesuo. Jam iš
vykstant jie tebebuvo kūdi
kiais. Tai bus daugiau užmez
gimas, negu atnaujinimas pa
žinčių Lietuvoje, nes išvyko 
16 metų jaunuoliu būdamas ir 
Amerikoj išgyvenęs 33 metus. 
Kiek spės, mano apvažinėti ir 
kitas Lietuvos 
grįžt Amerikon 
rugsėjo mėn.

Nors kelionei
lingi, tačiau norėdamas, 
“Laisvė” gerai gyvuotų laike 
jo nebuvimo namie, jis užsi
mokėjo iš anksto prenumeratą 
ir paaukojo mašinai išmokėt 
$1.
' Laimingos kelionės ir sugrį

žimo prie laukiančių darbų 
lietuviuose!

Pereitą penktadienį lankėsi 
“Laisvėje” Julija Globicienė 
(Glovik) iš Grand Rapids, 
Mich., taipgi Rozalija Hesser, 
iš Philadelphijos, ir Stanislo
vas Kučikas, iš New Yorko. 
Pastarasis yra Jungt. Valstijų 
kareivis, jau antri metai tar
naująs Brooklyne.

Svečiai lankėsi Pasaulio Pa
rodoj, tai ta proga sumanė ap
lankyti ir dienraščio įstaigą.

Apie 7,500 kalinių įvairiuo
se miesto kalėjimuose įčiepyti 
apsaugai nuo raupų. Raupams 
pasirodžius aukštutinėj valsti
jos dalyje, bijoma, kad gali 
atsikraustyt ir čionai.

Drabužiai Ispanijos 
Pabėgėliams

CHRONIŠKOS

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 karną.

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

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

Alus ir Valgihi

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

Siunčiant drabužius iš kitų 
miestų, galima siųsti tiesiai 
sandėliu, adresuojant seka
mai: Warehouse, 14 Wooster 
St., New York, N. Y. Kas gali 
apmokėt pasiuntimų, jie už tai 
bus dėkingi. Kas neišgali, ga
lima siųst C.O.D. (collect on 
delivery), gavėjai apmokės. 
Siunčiant ekspresu atsieina 
apie 1 centas už svarą.

Mot. Kom.

Brooklyne lankėsi svečiai 
drg. Leonas Tilvikas ir jo 
žmona iš Easton, Pa. Tilvikas 
Eastone užlaiko keptuvę. Jie 
ta pat proga aplankė ir Pa
saulinę Parodą. Labai gėrėjosi 
Sovietų pavilionu ir abelnai 
kultūriškais atsiekimais pa
saulyj. Išvažiuodami drg. Til
vikai paliko $10 aukų dien
raščiui “Laisvei.”

Draugas.

LIGOS
GYDOMOS

• Kings Apskričio teisėjas 
George W. Martin, kuris buvo 
“džiūrės” išteisintas nuo kal
tinimų kyšininkystėje, apsilan
kė teismabutyje pasimatyt su 
savo pažįstamais. Jis imsiąs il
gą vakaciją pasilsiui, grįžiąs 
teisman tik rugsėjo mėnesį.

James O’Grady, 22 m., 
2334 Bedford Ave., nuteistas 
5 dienas kalėti už bandymą 
užlipt 175 pėdų aukščio plie
no bokštąr Pasaulio Parodoj. 
Jis buvęs biskį “paėmęs ant 
drąsos.

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MEŠLAŽARNftS 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
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FRANK DOMIKAITIS
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 barsčiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

international Brotherhood of Teamster s, Chaufeurs, Stablemen & Helpers (A. 
D. F.) unijos nariai pikietuoja New Y orko valstijos sęhato narį, senatorių Eg

bert, kam šis balsavo u ž priešunijinį bilių.
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Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST

Tik šiomis diėnomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija^
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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