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Archibaldas MacLeish.' 
Kas Tas “FLIS”?
Maria Kižiūte.
Taip Būtų ir Lietuvoj.
Demokratiška Rooseveltų 

šeima.
Rašo R. Mizara .

Popiežius Vėl Laimino 
Gen. Franką

Prezidentas Rooseveltas at
liko x dar vieną gražų ir pa
žangų darbą: jis paskyrė 
Archibal d ą MacLeish’ą 
Jungtinių Valstijų kongreso 
knygyno perdėtiniu, vyriausia 
galva. Berods tinkamesnio 
žmogaus jis ir negalėjo gau
ti tom pareigom eiti.

A. MacLeish — vienas žy
miausiųjų Amerikos poetų. 
Dar jaunas vyras, pilnas ener
gijos ir naujų minčių. Be to, 
pažangus žmogus,—stovįs su 
tuo sparnu, kuris kovoja už 
palaikymą demokratijos Ame
rikoj.

—o—
Tūli reakcininkai, tačiau, 

prieš šį žymųjį poetą jau pra
dėjo kryžiaus karą. Mac
Leish’as jiems jau komunis
tas. Kodėl? Todėl, kad jis 
nepučia ton dūdon, kurion 
pučia reakcininkai.

Gal būt atsiras ir kongre
se žmonių, kurie bandys ne- 
užgirti šito prez. Roosevelto 
paskyrimo. Yra, betgi, vilties, 
kad reakcininkai ir ten pra
kiš.

—o—
Gal ne vienas mūsų skaity

tojas kai kada pasiklausia: 
kas do sutvėrimas tas “FLIS,” 
kurio dažnai telpa “Laisvėje” 
įdomūs rašiniai ? Tai Foreign 
Language Information Serv
ice. Tai įstaiga, kuriai rūpi 
juoplačiau supažindinti Ame
rikoj gyvenančius sveturgi- 
mius su šio krašto įstatymais, 
su jo istorija. Ji tai daro per 
tautinių grupių leidžiamą 
spaudą.

Daugiau: ši įstaiga renka 
iš tautinių grupių nuomones, 
pareikštas svarbiais mūsų 
krašto reikalais ir apie tai in
formuoja tuos, kurie daro 
įstatymus; parodo tautinių 
grupių spaudos nuomonę tuo 
ar kitu klausimu.

—o—
Aną dieną teko kalbėtis su 

p-le M. Kižiūte, kuri verčia 
lietuvių kalbon tuos rašinius 
su parašu “FLIS.”

Ši mergina ne tik vertėja; 
ji gera ir muzikė, dainininkė. 
Turi stiprų 
no, kurį nuolat lavina.

—o—
Hitleris pradėjo terorą če- 

chijoj. Jam rūpi kiekvieną 
gerą čechų patriotą nužudy
ti, į koncentracijos stovyklą 
sukišti arba iš čechijos iš
tremti į Vokietijos gilumą. 
Ar jam tatai pavyks — paro
dys ateitis.

Mums, lietuviams, vienas 
tenka įsitėmyti: Jei Hitleriui 
pavyktų pagrobti Lietuvą, jis 
tą patį darytų ir su ištiki
mais lietuvių tautos sūnumis. 
Taigi kiekvieno gero Lietuvos 
patrioto pareiga budėti, kad 
Hitleriui niekad nepavyktų to 
padaryti!

ramatišką sopra-

Amerikos angliškoji spauda 
pernelyg daug blofina apie 
vizitavusius Anglijos monar
chus. Jie, girdi, puikiausi de
mokratai, jie toki ir kitoki.

Kaip gi jau jie kitaip ga
lėtų čia elgtis? Ar jie neži
no, kad Amerikos žmonės ne
demokratiškų žmonių neken
čia? Ar jie, pagaliau, nežino, 
kad Vyriausi jų šeimininkai 
Amerikoje, prez. Rooseveltas 
ir žmona, yra dideli demo
kratijos šalininkai ?

Kai karalius su karaliene 
atvyko Washingtonan, tuojau 
jie buvo pakviesti pas Roo- 
seveltus valgyti lunčiaus. Be 
prezidento šeimos ir' monar
chų prie stalo daugiau nieko 
nebuvo.

Valgant, prezidento vaikai_ —.
buvo biskelį susivaržę. Prezi-' dentu.

Vatikanas. — Popiežius, 
laimindamas 3,200 atsilan
kiusių Ispanijos fašistų le
gionierių, vėl laimino gene
rolą Franco, kaip “tikybos 
ir civilizacijos gynėją ir 
krikščionybės idealo išgel
bėtoją.”

Šnipai Šmugelninkai 
Turėjo Tunelį Tarp 
Francijos ir Belgijos
Paryžius. — Francijos 

vyriausybė suėmė gaują 
šmugelninkų ir šnipų, kurie 
veikė tarp Belgijos ir Fran
cijos. Gaujos vadovė buvo 
gražuolė mergina Carmen 
Olivares,’ gimusi Franci j o j, 
bet ispanų kilmės. Su ja ta
po areštuoti Viol. Bush- 
broeck, neva “piešėjas,” ir 
Raym. Mouteyne, garažo 
savininkas.

Bekvočiant suimtuosius, 
pasirodė, kad jie buvo pra- 
sikąsę tunelį po rubežium 
ties Valenciennes, iš Fran
cijos pusės į Belgiją. Tune
lis apie 18 jardų ilgio išbu
vo apšviečiamas elektra.

Ta šmugelninkų šnipų 
šaika buvo pasisamdžius 
dvarelį pasienyje, netoli 
Francijos muitinės. Dvare
lyje nuo pirmiau buvo duo- 
bė-ola. Tai šnipai iš. tos 
duobės ir prakasė sau urvą 
į Belgijos pusę.

Suimti dokumentai rodo, 
kad jie šmugeliavo iš Belgi
jos į Franci ją tabaką ir ki
tus daiktus, už kuriuos yra 
mokami aukšti muitai • ir 
šiaip taksai Francijoje. -Tie 
dokumentai taipgi liudija, 
kad šmugelininkai 'užsiėmė 
šnipinėjimu kariškų slapty-

Žuvo 2 Kolegijinės Merginos 
Automobilių Nelaimėj

Lakewood, N. J. — Dvi 
baigusios mokytojų kolegi
ją studentės, Eliz. K. Wool- 
ston ir Jane Patterson au- 
tomoboliu važiavo į Trento- 
ną išgirst bažnyčioj pamok
slą, kuris buvo pašvęstas 
studentams .baigusiems tą 
kolegiją. Bet kelyje susidū
rė su kitu automobiliu, ir 
jų mašina apvirto ir užsi
degė. Nelaimėje žuvd abi
dvi studentės ir tapo sužeis
ti jųdviejų draugas ir drau
gė, sėdėjusieji užpakalinėse 
(rumble) sėdynėse.

dentas Rooseveltas net paste
bėjo karalienei: tai berods 
pirmą sykį mūsų šeima val
go be ginčų. 

I * /

Pasirodo, kad didelė prezi
dento šeima dažnai ginčijasi 
įvairiais politiniais klausimais. 
Kiekvienas, mat, turi savo 
nuomonę ir ją gina, nepaisy
damas, kad jam tenk ginčytis 
su didelės respublikos prezi-

TŪKSTANČIAI NAZIŲ KARIUOMENES 
SUGUŽĖJO J DANZIGĄ; GRASINA

Hitleris Pats Išspręsiąs Danzigo ir Lenkų Koridoriaus 
Klausimą, be Jokiy Pašaliniu Tarpininku Naziai Kelia 

Leoną, Kad Lenkai Nušovę Jauną “Vokietį” Lubeckį
Varšava. — šeši tūkstan

čiai vokiečių nazių smogikų 
sugužėjo į Danzigą ir kariš
kai demonstravo gatvėmis. 
Šie naziai paradavo su šau
tuvais, motoriniais dvira
čiais, šarvuotais automobi
liais ir armijos trokais. Jie 
buvo taip pasiruošę kaip 
kareiviai tuojaus siunčiami 
į mūšių frontą.

Nazių kalbėtojai Danzige 
tvirtino, kad Danzigas “vi
sai greit” būsiąs prijungtas 
prie Vokietijos.

Tarp paraduojančių Dan
zige nazių buvo ir atsiųstų 
iš Vokietijos oficierių ir ka
reivių.

Naziai šaukė atkeršyti 
Lenkijai už tai, jog praei
tą penktadienį Lenkų sie-

Chinai Apnuodijo 20 
Japonę ir Chinijos 
Išdavikę Nankinge

Nanking, Chinija. — Ja
ponų įsteigta neva “Chini
jos valdžia” Nankinge su
ruošė pokilį, kur dalyvavo 
Japonijos užsieninis vice- 
ministeris T. Shimizu ir ki
ti aukšti Japonijos valdinin
kai ir neva “chiniškos” 
Nankingo “valdžios” nariai. 
Išgėrus vyno, tūoj 20 tų po
nų smarkiai apsirgo. Bet 
pokily j e buvo ir japonų gy
dytojų; tai jie tuojaus davė 
apsirgusiems vaistų prieš 
nuodus. Tik toč^ėl nė vienas 
ir nemirė nuo chinų apnuo
dyto vyno.

Japonai daro ablavas 
Nankinge, jieškodami chi
nų, kurie įpylė nuodų į vy
ną.

Žydai Išsprogdino Bombą 
' Jeruzalės Pašte

■■■y..... .. -
x \

Jeruzalė. — Žydų užtai
syta bomba Jeruzalės pašte 
sudraskė vieną Anglijos po
licininką ir -.sužeidė kelis 
arabus pašto tarnautojus.

Tūkstantis Anįlų kariuo
menes darė t skaitlingas kra
tas žydų namuose. Krėtė 
net krepšius žydų vaikų, ei
nančių į mokyklas.

Z '

Anglų vyriausybė nelei
džia niekam iš žydų miesto 
Tel Aviv įvažiuot į Jeruza
lę. Uždrauta bet kokiam žy
dų, bizniui atsidaryti' iki 4 
valandos vakaro.

Anglijos policija atiminė
ja iš žydų kulkasvaidžius ir 
šautuvus, kurie pirmiau bu
vo leisti jiem turėt apsigy
nimui nuo arabų. 

nos sargai “nušovę” (neva) 
“vokietį” jaunuolį Erwiną 
Lubeckį, kada jis mėgino 
slapta'pereit per rubežių iš 
Lenkijos į Vokietiją.

Hitleris per savo ambasa
dorių von Moltke Varšavoj 
aštriai užprotestavo prieš 
tariamą nušovimą to “vo
kiečio” Lubeckio.

Palei Aukštosios Silezijos 
sieną sutelkta daugiai kaf 
riuomenės iš Vokietijos ir 
Lenkijos pusės.

Pranešimai iš. Berlyno sa
ko, kad ginčas dėl Danzigo 
ir Lenkų Koridoriaus turės 
būt išspręstas ' tiktai tarp 
Vokietijos ir Lenkijos. Hit
leris neįeisiąs jokiom kitom 
šalim kištis į^tą ginčą kaip 
tarpininkėm. .

— -p

Rooseveltas Perstatė 
Savo Tarnus Anglijos 
Karaliui ir Karalienei

_ z_
Hyde Park, N., Y. — An

glijos karalius Jurgis VI ir 
karalienė Elzbieta praleido 
sekmadienį pas prezidentą 
Roose veltą, jo dvare Hyde 
Parked Pats prezidentas 
vairavo automobilį, kuriuo 
vėžino karalių dr karalienę.

Rooseveltas su savo žmo
na “demokratiškai“ vaišino 
karališkąją porą; be kitų 
valgių, užfundijo jiem ,ir 
amerikoniškų “karštų šu
niukų” (hot dogs). Roose- 
yeltai sušaukė dr t savo tar
nus ir tarnaites pasisveikin
ti su karalium ir karaliene. 
Taip karališkoji pora ir pa
davė rankas Rooseveltų vi
rėjai ir kitiems tarnams.

Artimoj episkopadų baž
nyčioj per pamaldas kuni
gas savo pamoksle sveikino 
Amerikos * ir Anglijos de
mokratijas ir smerkė (Vo
kietijos ir Italijos) fašistus, 
kurie persekioja kitataučius 
ir religinius žmoriių įsitiki
nimus. •

Iš' Hyde Parko karalius 
ir karalienė išvažiavo atgal 
į Kanadą aplankyt dar tris 
paskutines to krašto pro
vincijas. Ten jiedu praleis 
ketvertą dienų ir griš į An- 
gliją- ' ’

Franci j a Atšaukia Armijos 
t Mobilizaciją

Paryžius, birž. 12.. — 
Francijos ministeris pirmi
ninkas Daladier patvarkė, 
kad ateinantį rudenį turi 
būt panaikinta sumobiliza- 
vimas Francijos arrųijos, — 
tartum jau būtų “praėjęs” 
karo pavojus iš Hitlerio- 
Mussolinio puses.

Ispanijos Fašistai 
Suėmė dar 150 Žudyt

Madrid, Ispanija. — Fa
šistai Toledo mieste sučiupo 
dar 150 respublikiečių. Dau
gumai suimtųjų gręsia su
šaudymas. Be kitko, jie kal
tinami, kad prisidėjo prie 
liaudiečių “karo pailgini
mo” prieš gen. Franco.

1

Naziai Rengiasi Visai 
Panaikint Tautines 

Cechų Teises
Praga. — Naziai rengiasi 

panaikint žadėtąją Čechi- 
jai-Moravijai tautinę savi
valdybę. Tai todėl jie kelia 
tiek triukšmo, kad cechai 
nušovė vokietį policininką 
Wm. Kniestą. (Nors aplin
kybės rodo, kad Knįęst bu
vo nušautas kito girto nazio 
policininko).

P i r m e sniuose susikirti
muose vokiečių policijos ir 
kariuomenės su cechais bu
vo nušauta bei sužeista ei
lė Vokietijos policininkų ir 
karių; bet naziai iki šiol 
apie tai tylėjo.

Domazlice miestelyj na
ziai įkalino kelis žymius če- 
chus piliečius todėl; kad ce
chų vaikai pašiepė paraduo
jančią vokiečių kariuomenę.

Žinios iš Lietuvos
Baltijos Valstybių Vienybės 

Išreiškimas,
Kaunas, birž. 9. — Daly

vaujant p. Smetonai ir ki
tiem Lietuvos valdžios na
riams prasidėjo 
kraštų kongresas, išreiš
kiant reikalą vienybės tarpi 
tų kraštų. Dalyvauja ir šim
tai latvių ir estų. 

----- - #
Savanorių Kongresas

Kaunas. — Įvyko “skait
lingas kongresas savanorių 
Lietuvai gint. Dalyvavo 
prezid. Smetona, ministeris 
pirmininkas ir krašto ap
saugos ministeris. -

Sudegė Užvenčio Miestelis

Kaunas, birželio 9 d. — 
Sudegė Užvenčio miestelis. 
Be to, Merkinėje sudegė 300 
hektarų miško.

■ >. ..

Latviai Nutraukė Sporto
, i Santykius

Kaunas, birželio 9 d. — 
Latviai nutraukė su Lietu
va sporto santikius.

DU SOVIETŲ LAKŪNAI 
APDOVANOTI LENINO 

ORDINU
Maskva. — Sovietų vy

riausybė apdovanojo Leni
no Ordinu Jakūną generolą 
VI. Kokkinakį ir karininką 
majorą M. Gordienko už 
paskutinį jųdviejų atskridi- 
mą iš Sovietų šalies į Kana
dą. Lenino Ordinas tai 
aukščiausias garbės ženklas 
Sovietuose.

ANGLIJA LINKSTA DARYT NAUJAS 
. NUOLAIDAS VOKIETIJAI AŽUOT TI

KRAI SUSITART SU SOVIETAIS
✓ 

£--------------------------------------- -

Sovietai Reikalauja Tuojautinio, Automatiško Veikimo 
Prieš Nazius Baltijos Kraštuose; o Anglija Siūlo Tik 

Pasitarimus, Kai Naziai Grumps Tiem Kraštam
London. — Sovietai rei

kalavo, kad jeigu Vokietija 
grūmos Latvijai, Estijai ar 
Finijai (Suomijai) arba jei
gu Hitleris jau iš, pačios 
Latvijos,' Estijos ar Finijos 
grasi n s k ar o veiksmais 
prieš S o v ietų Sąjungą, 
tai Anglija ir Fra nei j a turi 
tuojaus, “automatiškai” eit 
į talką Sovietams, kad at
remt nazių veiksmus bei 
planus prieš Latviją, Esti
ją, arba prieš pačią Sovieti- 
k- ■

Vadovaujantieji Anglijos 
ministerial : premjeras 
Chamberlainas, vidaus rei
kalų ministeris Sam Hoare 
ir pinigyno ministeris John 
Simon,atmetė tokį Sovietų 
reikalavimą. Iš savo pusės, 

EXTRA
nčeche būk “Prisipažinus, 

• kad Nušovus Nazį 
Policininką

Praga, birž. 12. — Nazių 
valdininkai sako, būk jauna 
čechė mergaitė, slaugė An
na Kopecka “prisipažinus,” 
kad jinai nušovus vokietį 
policininką Wm. Kniestą, 
“begęlbėdama savo tautą” 

-nuo nazių-priešų. (Bet daik-
tiški liudijimai rodo, kad 
Kniestą nušovė kitas girtas 
nazių policininkas.)

Anglų Valdžia Linkusi Prie 
Popiežiaus ir Fašistų prieš 

Sovietus

Paryžius, birž. 12.—Fran
cijos politikai įžiūri, kad 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas Chamberlain yra lin
kęs priimt popiežiaus pa
siūlymą susiartint su Vo
kietija ir Italija, kad iš
vengti tarpsavinio apsigy
nimo sutarties su Sovietais.

ITALIJOS-ISPANIJOS
KARINĖ SĄJUNGA

Madrid, Ispanija. — Pra
nešama, kad trumpu laiku 
generolas Franco darys ka
rinę ir politinę sąjungą su 
Italija. ' •’

Abejoja apie Anglijos 
tartį su SSRS

Su-

Roma. — Italijos laikraš
čiai labai abejoja, ar Angli
ja susiderės su Sovietais dėl 
bendro apsigynimo sutar
ties. Sako, kad jau niekas 
netiki Anglijos žodžiu.

ORAS:
Šį antradienį šilta ir bū

sią lietaus.

t- ’S'“!,-.-'*
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jie pasiūlė Sovietam štai 
ką: Jeigu gręs pavojus čie- 
lybei ar nepriklausomybei 
Latvijos, Estijos ar Finijoš 
ir jeigu Sovietai atsišauks 
į Angliją ir Franci ją pagel- 
bos, tuomet turės būt su- 
šauktas pasitarimas Angli
jos, Francijos ir. Sovietų di
plomatų apsvarstyti, kokius , 
bendrus žingsnius reikėtų 
daryt, idant sulaikyt bei at
remt nazius.

Sovietai nepriims šitokio 
Arfglijos pasiūlymo, kaip 
rašo tarptautinis politinis 
korė spondentas Pertinax, 
Paryžiuje. Francijos val
džia taip pat sako Anglijai, 
jog Sovietai nesitrauks at
gal nuo savo reikalavimo — 
užtikrint tuoj autinius auto
matiškus Anglijos, Franci
jos ir Sovietų -• veiksmus 
prieš Hitlerio pasimojimus 
tenai. Sovietai perdaug 
rąi atsimena, kas išėjo 
^pasitarimų” Muniche, ii 
jie neturi jokio pasitik 
mo tik “pasitarįmais,” ku
riuos perša Anglija kri
tiškoj valandoj.

Jeigu Anglija ir Franci j a, 
galų ‘ gale, priimtų Sovietų 
planą veikliai apsigynimo 
sutarčiai su Sovietais, tai 
Hitleris ir Mussolinis ne
drįstų pradėt karo. Bet jei 
Anglija ir Franci j a atmes 
Šovietų planą, joms teliks . 
pasirinkimas tik vieno iš 
dviejų: arba daryt naujus 
nusileidimus Hitleriui (kaip 
kad Muniche) arba tik pa
čioms Franci jai ir Anglijai

o

stot kelią Hitleriui, kaip nu
rodo minimas politinis ko
respondentas Pertinax.

Žymėtina dar vienas da
lykas. Nors Anglija ir 
Franci j a veda derybas dėlei 
sutarties su Sovietais, bet 
jos laiko vidujinius savo se
kretus nuo Sovietų. Net 
jeigu būtų padaryta sutar
tis, vis tiek Anglija ir Fran
ci ja nepriimtų Sovietų į “vi
dujinį ratelį” Anglų ir 
Francūzų politikos.

mažai 
karo

T
Japonija at-

/.■

Chiny Partizanai Smarkiai 
Veikia

Shanghai.
siuntė daugiau kariuome
nės į Chinijos Shantungo 
provinciją; sako, jog japo
nai varo ofensyvą prieš 
nūs tenai; bet pripažįsta, 
kad chinai partizanai smar
kiai priešinasi, todėl j 
nai kol kas nieko tokio 
laimi, ir “visai 
mainų įvyksta
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Išdavikai Padeda Terorui
Iš Ispanijos ateina šiurpulingos žinios: 

bestijiški fašistai kas dien ten nugalabi
ja po kelias dešimtis ir net po kelis 
.šimtus žmonių, žudomi tie žmones, ku
rie ištikimai gynė respublika, kurie sto
vėjo su demokratine vyriausybe.
' Kai Ispanijoj Franko masiniai žudo 
demokratijos gynėjus, kai upeliais lie
jamas nekaltų žmonių kraujas, tai Ro
mos ir Berlyno valdytojai didžiuojasi 
visam pasauliui, kaip jie naikino Ispani
jos respubliką! Atvirai, be jokių dvejo
jimų jie skelbia, kiek turėjo pasiuntę 
ten armijos, kiek submarinų, kiek davė 
laivų, kiek davė amunicijos ir pinigų 
tam, kad nugalėti respubliką.

Daugiau. Kai Ispanijoj žudomi nekalti 
žmonės, tai visoki tamsybės apuokai, vi
sokį išdavikai, kurie tūlą laiką tylėjo, 
dabar išstojo prieš respublikos gynėjus 
ir juos visaip šmeižia. Vienas tokis iš
davikų yra Caballero sėbras, buvęs Ispa
nijos ambasadorius Paryžiuje Araquis- 
tainas. Per dešiniųjų socialistų ir kapi
talistų spaudą jis šmeižia tuos, kurie 
gynė Ispanijos respubliką — daugiausiai 
komunistus ir Sovietų Sąjungą. •

Visokių “teorijų” ir “hipotezių” Ara- 
quistainas pripliauškia ir viskas tas nu
sukta ne prieš fašistus, o prieš Sovietų 
Sąjungą ir komunistus. Girdi, Sovietų 
Sąjunga nuoširdžiai negynusi Ispanijos 
respublikos; girdi, komunistai kalti, kad 
respublika pralaimėjo, kad tarptautinis 
fašizmas ją sutrėškė. Ar protaujantis 
žmogus, ar žmogus su sąžine gali tikėti 
tokiem to pono pjiauškalam? Aišku, ne! 
Juk kiekvienas žino, kad Sovietai darė 
viską, ką tik galėjo, kad padėti Ispani
jos respublikai. Ne tik jie rėmė medžia
giniai ir moraliai; Sovietai t. v. nesiki- 

. Šimo komitete, kurį sudarė Anglija, 
Franci ja, Vokietija ir Italija, drąsiai ir 
vienvalingai gynė Ispanijos respubliką. 
Jų tikslai visuomet buvo aiškūs: gelbėti 
respublikai kiek galint daugiausiai; gel
bėti visokeriopiausiais būdais.

Kiek tai liečia komunistus, jie ne tik 
žodžiais, bet ir savo darbais aiškiausiai 
parodė, kiek jiems rūpi Ispanijos respu
blika. Tūkstančiai jų vyko iš visų kraštų 
padėti respublikai; tūkstančiai jų savo 
gyvybes paaukojo ant Ispanijos respu
blikos aukuro.

Tuo pačiu sykiu Caballero su savo šai- 
ka, tuojau, kai Ispanijos žmonės jį pri
vertė pasitraukti iš valdžios (jis ten, 
pasirodė, netiko), viską darė respubli
kai kenkti. Caballero rėmė trockistus, 
kurie veikė išvien su fašistų šnipais;-Ca
ballero kišo kuolus' į respublikos teki

nius, kur tik jis gavo progos. Toks Ara- 
quistainas, būdamas ambasadorium Pa
ryžiuje, pasirodo, dirbo išvien su Ca
ballero ir, užuot gelbėti respublikai, jis 
patylomis gelbėjo fašistams.

Tuojau po puolimo Barcelonos, kai 
Negrino-Del Vayo valdžia koncentravo 
visas jėgas Madridui ginti, dešinieji so
cialistai su trockistais, — Araquistaino 
sėbrai — padarė pučą Madride ir Negri- 
no vyriausybę nuvertė. Kitais žodžiais, 
jie dūrė peiliu respublikai nugarom At
likę tai, tūkstančius komunistų išskerdė 
ir Madridą atidavė Frankui.

Na, ir dabar tie sutvėrimai paleido sa
vo kakarines prieš tuos, kurie iki pasku
tiniųjų buvo respublikos draugai, kurie 
ją gynė! Dr. Negrinas ir Del Vayo 
jiems yra “Maskvai parsidavę” (dėl to, 
kad jie stovėjo už gynimą Madrido ir 
demokratijos). Sovietų Sąjunga jiems 
negera. Nei žodelio jie nesako prieš iš
davikus, prieš trockistus, fašizmo agen
tus; nei žodeho prieš pačius fašistus.

Savo tokia veiklai šitie sutvėrimai da
bar padeda fašistams skersti masiniai 
žmones Ispanijoj.

Nereikia nei aiškinti, kad Chicagos 
lietuviškas menševikų laikraštis visits 
tuos šmeižtus ir prasimanymus kartoja 
ir tuomi, aišku, prisideda prie to bjau
raus darbo, kurį atlieka Ispanijos respu
blikos priešai. Mums tai ne naujiena. 
“Naujienos” niekad nepasakė gero žo
džio už respubliką. Jos laikėsi taip sa-, 
kant “rezervuotai.” Jos rašė taip, kad 
“išeitų diplomatiškai.” eji respublika bū
tų laimėjusi, tai “Naujienos” būtų sa
kiusios: “Ir mes buvome su respublika.” 
O kai tarptautiniam fašizmui, padedant 
Anglijai ir Franci j ai, pavyko respubli
ką sunaikinti, tai jos dabar pasakoja: 
“Ar mes nesakėme?”

Tokia politika yra purvina, šlykšti. 
Bet tikėtis ko nors doresnio iš tų žmo
nių, kurie per virš 20 metų purvino ko
munistinį judėjimą ir Sovietų Sąjungą, 
niekas ir nemano.

Teisingai Pasakyta
Kongresmanas Marcantonio pereitą 

šeštadienį sakė kalbą į Washingtoną su
važiavusiems darbo unijų ir bedarbių 
organizacijos atstovams. Be kitko, šis 
pažangusis žmogus ir gynėjas Amerikos 
liaudies interesų pareiškė:

“Sakau jums, šito suvažiavimo dele
gatai: nesitraukite, nenusiminkite ir ne
sibijokite jų. Jie yra"bailiai ir jūs juos 
nugalėsite.”

Sakydamas “jie,” Marcantonio turėjo 
galvoj tuos, kurie kovoja prieš skyrimą 
pinigų WPA darbams tęsti; jis turėjo 
galvoj reakcininkus republikonus ir de
mokratus; jis turėjo galvoj stambiojo 
kapitalo agentus, visaip pravardžiuojan
čius tuos, ką stoja už sušelpimą bedar
bių, už davimą jiems darbų, už tęsimą, 
WPA projektų.

Ir tai, ką kongresmanas Marcantonio 
sakė, yra tikra tiesa. Jei tik. darbinin
kai ir visa pažangioji visuomenė griežtai 
laikysis, tai jį ir laimės.

Kalbėtojas priminė ir tatai, kad tiems, 
kurie šiandien taip šaukia prieš viską, 
kas pažangu, “sūdna diena” bus 1940 
metais, per rinkimus. Žmonės negalės 
jų pakęsti ir išrinks pažangią adminis
traciją, kuri tęs Naujosios Dalybos ge
ruosius punktus. ' J

Taigi įsitėmykime šito jauno ir gabaus 
vyro, kongresmano Marcantonio kalbą 
ir laikykimės visi bendrai. Daugiau: 
darbuokimės, traukdami vienan frontan 
visus pažangiuosius žmonės, kad jie pa
siektų didžiausįų laimėjimų 1940 metais.

Keturiolika Naujų Kariniu 
Laivų Francijai

Paryžius. — Franci jos 
valdžia pradėjo statydintis 
14 naujų karinių laivų. 4 jų 
bus naikintuvai po 3,00b to- 

įtalpos ir su virš 40 my-t 
lių greitumo per valandą; 6 
bus mažesni naikintuvai, po 
! ,<X)0 tonų įtalpos ir 40 my- 
liii greičio per valandą; 4 i 
Bus graibytojai povandeni-į 
nii.i sproginių - minų, su 600 
tonų įtalpos kiekvienas.

Karaliene Elzbieta Tarp 
Amerikos Laikraštininkiy
Washington. — Preziden

to Roosevelto žmona sušau
kė pasikalbėt moteris ir 
merginas 1 a i k r aštininkes. 
Pasikalbėjime dalyvavo An
glijos karalienė Elzbieta; 
atsilankė ir karalius Jurgis.

Pati Rooseveltiene yra 
žymi laikraštininke, CIO 
Laikraštininkų Gildijos 
(unijos) narė. Rooseveltie- 
nės pastabas - “koliumną” 

spausdina 68 laikraščiai 
Amerikoj, turintieji pus
penkto miliono skaitytojų.

Kaunas, V-26.—Gegužės 24 
d. Baltstogėje (Vilniaus kraš
te) įvyko futbolo rungtynės 
tarp lietuvių LGSF (Kauno) 
komandos ir vietos lenkų fut
bolininkų rinktinės. Rungty
nes laimėjo LGSF 5 :0 (3:0). 
Dabar lietuviai futbolininkai 
vyksta į Gardiną, po to vyks 
2 rungtynėms į Vilnių. Anks
čiau ši pati komanda laimėjo 
prieš lenkus Brastoje.

LAISVE k
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Sovietų Tautų Folkloras
/ -----------

Tyrinėjimas ir rinkimas 
liaudies kūrybos gana pla

učiai pasklidęs visose Sovie
tų respublikose. Folkloristų 
darbas naudojasi pagarba 
ir visuomenės parama. 
Ypač smarkiai pašoko vi
suomenės. domėjimasis fol
kloru pradedant 1934 me
tais, po M. Gorkio kalbos, 
karštai raginusio iš sovietų 
rašytojų suvažiavimo tribū
nos . rinkti, studijuoti ir 
naudotis amžiais krautu, 
n e į k a i n u o jamu poetiniu 
tautos lobynu.

Naujos socialinio gyveni
mo s ą 1 y g o s m i Ii jonams 
žmonių leido pareikšti sa
vo sugebėjimus. Skaitlin
gos - Sovietų Sąjungos tau
tos, sukūrė paskutiniais me
tais ryškias, optimistiškas 
poemas, dainas, legendas 
apie Spalių revoliuciją, pi
lietinį karą, savo vadus ir 
tt.

Paskutiniu metu su ne
matytu platumu varomas 
darbas surasti, išryškinti 
dažnai užmirštus žodinės 
kūrybos paminklus, kurtus 
šimtmečiais, net tūkstan
čiais metų, kuriuos caristi- 
nis režimas stengėsi išguiti 
iš liaudies atminties.

Štai, ryškiausias to darbo 
pavyzdys: jauna Kirgyzų 
i n t e 1 i g entija, bendradar
biaudama su Kirgyzų na
cionalinio tyrimo institutu, 
kelių paskutinių metų bū
vyje pilnai užrašė puikią 
poemą “Manas,” išsaugotą 
žmonių lūpose. Poemos at- 
s i r a d i m o 'pradžia ’siekia 
XIV amžių. Jąu išorinė jos 
apimtis aiškiai pasako apie 
jos milžinišką sukūrimo 
darbą. Poema, užrašyta iš 
seno liaudies dainininko — 
Akyno Sagimbajaus, susi
deda iš 300,000 eilučių, o 
tai jau < visa bibloteka iš 
12-kos storų tūmų.

Šiuo metu užrašinėjami 
ir kitų Sovietų Sąjungos 
tautų epai. Taip Kalmukijoj 
paskutiniu laiku iš naujo 
užrašyta puiki, herojiška 
nacionalinė poertia ‘Džangr’. 
Daug naujų užrašų gauta 
iš Girotijos krašto, iš, Bu- 
riato-Mongolijos, Kazachs
tano. Nauji runų 'užrašai; 
tikrai įdomūs “Kalevalos” 

• vari j antai, atlikti Karelijo
je. Turtingais nacionalinio 
folkloro rinkiniais gali di
džiuotis Totoriai, Baškirija, 
Čuvašija, Mordovija, Ud- 
mutrija ir kitos nacionali- 
nčš respublikos bei. apylin
kei'.

Vaizdas iš nesenai įvykusios tekstiliečiy unijistų konvencijos Philadelphijoj; 
dalyvavo virš 600 delegatų ir daug jų buvo iš pietinių valstijų

SSRS folkloristų veiklos 
pobūdis, reikiaA pasakyti, 
"nepaprastai skiriasi nuo 
prieškarinių, skaitlingų fol
kloristikos darbų. Anksčiau 
folkloro rinkėjo darbo dide
lė kaimo gyventojų daugu
ma nesuprasdavo ir jo pas
tangos atsimušdavo į bega
les sunkumų, kurie kildavo 
ryšy su žmonių neraštingu
mu, su buvusių piro' valdi
ninkų ■ storžieviškumu. Da
bar folkloro rinkimas vyks
ta kitokia dvasia, aktingai 
padedant vietos visuomenės 
organizacijoms ir spaudai. 
Folkloro archyvai' papildo
mi ne tiktai specialistų su
rinkta medžiaga, bet ir iš 
plačių sovietų inteligentijos 
sluoksnių — iš m o k y t ojų, 
studentų ir kt.

Rinkėjui netenka eikvoti 
jėgų ir laiko beaiškinant 
,savo uždavinius. Kolchozų 
kaimiečiai ir fabrikų darbi
ninkai mielai patys veržiasi 
prie tų, kurie domisi, arba 
užrašinėja liaudies kūrybą.

Plačiai išsirutuliojusi me
niškoji masių veikla at
skleidžia didžiausias gali
mybes pasireikšti liaudies 
poezijos talentams. Respub
likų, apylinkių, rajonų ir 
kolchozų meno olimpijados, 
radijas', laikraščiai ir žur
nalai, kliubai,- skaityklos, 
patefono plokštelės — visa 
tai populiarizuoja liaudies 
kūrybą.

Vykusiai sukurta graži 
daina, taikli, gyva apysa
kaitė, aštri, sąmojinga pa
tarlė arba priežodis ilgai 
nestovi vietoje, bet greitai 
pasidaro visų nuosavybe.

Taip, pav., gruzinų liau
dies daina “Suėiko” labai 
trumpu laiku pasidarė visos 
Sovietų Sąjungos mėgsta
miausia daina. Lygiai tokio 
pat pppuliarumo susilaukė 
ir gudų kolchozų daina 
“Būkite sveiki.” •

Toji trauka vienos tau
tos prie kitos tautos kultū
ros Sovietų Sąjungoje ran
da gyvą atbalsį kaskart di- 
d ė j a n č i uose nacionalinių 
folklorų vertimuoše į rusų 
ir kitas kalbas. Vien tik 
pasakų vertimai jau rodo 
to nepaprasto darbo užsi
mojimą. Gruzinų, arabų, 
kazokų, uzbekų, ču^ašų, 
mordovų/nėnencų, evenkų, 
osetų, komi-tautos, mansijų, 
pasakos šiandien prieina
mos, ačiū vertimams, vi
siems Sovietų Sąjungos pi
liečiams.

Tartum vyktų kultūrinės 

difuzijos procesas, vienos 
tautos kūrybą apvaisinda
mas kitos tautos formų ir 
vaizdų turtingumu. Pamo
kinančiu pavyzdžiu šia 
prasme gali būti liaudies 
poetų, Suleimano Stalskio 
ir senelio Džambulo, kūry
ba.' Jų eilės ir poemos iš
verstos beveik į visas So
vietų Sąjungos kalbas ir 
naudojasi milžinišku pasi
sekimu.

Sovietų Rusijoje į liau
dies pasakotojus ir daini
ninkus žiūrima ne tik kaip 
į saugotojus senovės, kas 
buvo būdinga priešrevoliu
ciniais laikais, bet ir kaip į 
kūrėjus, aktingus naujos 
kultūros darbininkus. Ra
šytojų ir mokslininkų ben
druomenė rodo plačiausiai 
organizuotą pagalbą žodi
nės kūrybos meistrams, 
stengdamiesi praplėsti jų 
akiratį; suteikdami galimy
bių jiems susipažinti su vi
sa Sovietų šalimi, su tatitos 
istorija, su žymiausių SSSR 
veikėjų gyvenimu ir tt.

Ryškūs posūkiai kaimo 
gyvenime pastatė Sovietų 
folkloristam itin svarbių 
uždavinių: išstudijuoti/taip 
sakant, ne folkloro statiką, 
o jo dinamiką, t. y. visus 
tuos žodinės kūrybos formų 
ir turinio pasikeitimus, ku
rie atsirado žlugus seno
sioms kaimo gyvenimo sąly
gom. Dėl to Sovietų folklo
ristai pradėjo ir dabar pla
čiai naudojasi pakartotino
mis ekspedicijomis į tas 
krašto vietas, kur prieš ke
liasdešimt metų jau buvo 
u ž r a š i n ėjamas folkloras. 
Tokios ekspedicijos akivaiz
džiai parodo permainų cha
rakterį, įvykusį tautų pa
saulėžvalgoje ir liaudies kū
ryboje.

Ekspedicijos prie Onegos 
ežero (Rybniko ir Gilfer- 
dingo, • garsių 1860-70 metų 
folkloro rinkėjų pėdsaku) į 
Bielozerskio kraštą, prie 
Baltosios jūros krantų su
teikė gausios medžiagos pa
našios rūšies lyginimams ir 
gretinimams. Visus šiuos 
davinius greitu laiku žada 
paskelbti valdinis literatū
ros muziejus.

V-as.
(Iš “L. Ž.”)

Kaunas, V-26.—Šiomis die
nomis baigta vesti elektros li
nija nuo Prienų iki Birštoną* 
vasarvietės 7.5 km. ilgio. Nuo 
Kauno iki Prienų elektros li
nija veikia nuo seniau. Nuo 
šiol Birštono vasarvietė ap
šviečiama elektra tiesiai iš 
Kauno.

Ar Buvo Apetitas? '
—Ar buvo pas tamstą ape

titas?— klausia gydytojas li
gonio.

—Ne, ne, nežinau, pone gy
dytojau, pas mane niekas ne
buvo.

—Tamsta manęs nesupranti. 
Aš klausiu, ar tamsta nori val
gyti ?

—Jeigu ko gero turite, tai 
taip, labai mielai suvalgy- 
čiau. . .

Be Nuostolių
—Matai, kas išeina iš peš

tynių : dviejų dantų netekai.
—Aš turiu juos kišeniuje.. .

--------- v 
Nelaimė

—Ar tamstai kuomet nors 
teko pergyventi traukiny gele
žinkelio nelaimę?

—O, taip! Vieną kartą tu- 
nelyjęį per klaidą pabučiavau 
ne tą moterį.

Nauji Laikai
Jis:—Ar šis ponas, kuris tik 

ką jus sveikino, yra jums ge
rai pažįstamas?

Ji—Na, kartą su juo šokau, 
porą kartų bučiavomės, bet 
dar ’nesusipažinome.

Neoficialus Pažįstamas
—Ar pažįsti tą poną?
—Tajp, neoficialiai. J i s 

kartą mane kvailiu pavadino.
(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Mano vyras numirė pereitą 
sausio mėnesį. Jis tapo šios 
šalies piliečiu 1925 m. Mes 
apsiyedėme 1920 m. Kokia 
yra' mano pilietybė? Ar ma
ne skaito Amerikos piliete? 
Jeigu ne, ar galiu paduoti 
prašymą dėl antrų popierų, ir 
ar vis turiu išgauti pirmas 
popieras pirmiaus ?

ATSAKYMAS
Nuo rugsėjo 22 d., 1922 m., 

žmona vyro, kuris tampa pi
liečiu, neįgyja Amerikos pilie
tybės automatiškai. Tamstai 
nereik turėti pirmų popierų, 
tuoj paduok prašymą dėl an
trų popierų.

F.L.I.S.

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

dienraščio “Laisvės” piknikas. 
Jis buš Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avenues, Maspeth, 
N. Y. Tas' parkas visai arti 
prie Pasaulinės Parodos.

Boston Apylinkė
4 d. liepos' (4th vof July) 

dienraščio “Laisvės” naudai 
piknikas bus Maynard, Mass. 
$200 skiriama dovanom prie 
įžangos bilieto. Pirmk dovana 

.$50. Bus šokiai, gros gera or
kestrą.

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

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



The Communist Party 
In America
WIAT ARE THE AIMS of the Communist Party of the United 

States? Earl Browder, General Secretary of the Communist Party, 
in a recent interview over the radio stated simply and tersely the gene

ral aims of the Party in a United States which is on the economic and
political crossroad of a dynamic world.

THE MAN THEY LEFT BEHIND .. . . . . .  ... by Cropper>

Q. What evidence can you offer, 
Mr. Browder, to support the claim 
of your party that its program of 
socialism for the United States 
would solve the economic and social 
problems of our country?

A. The best evidence in the world, 
facts, performance. There is a great 
country of 170 million population 
which is organized on a socialist 
basis, the Soviet Union. Compare 
its accomplishments since 1928 with 
those of the rest of the world, in
cluding the United State. The So
viet Union has increased its national 
income by one thousand percent, or 
more than ten times; the rest of the 
world went backward, the U.S.A, 
falling down to 40 percent of 1928, 
and even after the recoveries effect
ed by President Roosevelt’s New 
Deal policies still remains 25 per
cent or more below 1928. This pro
gress of the land of socialism has 
raised what was the most backward 
country up to first place in Europe, 
and second only to the United 
States in the whole world. That 
would seem to be solid evidence of 
the superiority of the socialist sys
tem of production and distribution 
of wealth over the capitalist sys
tem that has been performing very 
badly in the U. S. and throughout 
the world.

U. S. A. and U. S. S. R.
Q. But isn’t it true that this ca

pitalistic U.S.A, is much richer and 
more developed economically than 
the socialist Soviet Union?

A. That is true, for the U.S. had 
150 years head-start, but in the last 
ten years the Soviet Union caught 
up half of that, or the equivalent of 
75 years of our growth. And if the 
two countries perform in the next 
ten years like they did in .the last 
ten, then the Soviet Union will al
ready have caught up with America 
and will be ready to forge ahead of 
us.

Q. You seem rather pessimistic 
about the United States, and parti-

Canad’n Churchmen 
Urge Eco. Change
HALIFAX, N. S.—The Nova Sco

tia Diocesan Synod, Church of Eng
land, has gone on record as favor
ing a program of economic reform 
which would apply the principles 
of democracy to industry. There 
was not a dissenting voice when the 
Synod passed a resolution calling for 
“practical operation of the funda
mental teachings of Christianity” in 
the business life of Canada.

Tn seconding the resolution, Rev., 
Dr. H. H. Walsh of Christ Church, 
Dartsmouth, N. S., who has recently 
been prominent in Spanish relief 
work, pointed out the' inequalities 
and sufferings of the unemployed 
and low paid workers which the re
solution said were “very largely due 
to the economic system or lack of 
system under which we live.”

The resolution emphasized the re
sponsibility of the people as voters 
and said that “as Christians our
first aim should be the welfare of solving our immediate problems as 
our fellow men.” best we can.

TIPS 
BREVITY

A NEWS STORY, “to mbet the bill,” requires two characteristics: sim
plicity and “punch.”

Florid writing is out of the question. At the same time, movement ancl 
conflict are to be put into the account, through the use of forceful words 
—particularly strong verbs.

Helping along to acquire these two essentials is another, which ifc, a 
definite MUST in news writing. That is brevity.

The reader of an American newspaper has not the time to read long 
treatises on current events. There are the movies, the automobile, our 
whole mechanized life—to interfere with extended reading o fnews ac
counts. The ordinary American reads as he runs.

In a people’s paper, such as the Lithuanian Daily Laisve, this need for 
brevity is intensified, since we cannot turn out the large number of 
columns of the ordinary Tory metropolitan paper.

But brevity has a merit in itself, in that it trains us to put accounts 
in the minimum number of words. Thereby, we learn to search out and 
find the most expressive words—those which are most fitting to the 
thought, those which are the most dynamic.

In cultivating brevity, we are also stimulated to find out the chief 
features of a series of events or the outstanding characteristic of a par
ticular event. In that way, we do not resort to a long rambling account 
in which the main point of the story gets lost and which many readers 
will be inclined not to read.

What do we mean by “brevity?” We do not mean such a rigid skele
tonized account that there will be no flare or life in it. We DO mean the 
lopping off of all devious explanations and all insignificant details.

We also mean that crisp economy of words which combines color and 
quick movement into a short, clear story.

This ability is not so difficult to acquire, as it may appear. Constant 
practice will help, and the writing of the story is in itself “practice.”

san to the system of another coun
try. Do you think Americans can 
be won over to such views in any 
large numbers?

A. No, I am not pessimistic about 
our country. The American people 
are certainly better equipped than 
the Russians in technique and mate
rial resources, and could make even 
more startling progress. Americans 
are also accustomed to be in the 
forefront of world progress, and 
will not be content to mark time or 
fall behind. Americans are com
mitted to the capitalist system on
ly because it produced results in the 
past; but when that system stub
bornly fails to produce results in 
the present, and the rival system of 
socialism produces the greatest re
sults ever seen in history, I am sure 
the practical mind of America will 
some* day draw the inevitable con
clusions. And Americans, who have 
given so much to the progress ’’of 
the rest of the world, will never be 
content with anything but the very 
best for America, wherever it may 
first originate. Our progress in the 
past was built precisely in drawing 
upon the best thought and achieve
ments of the whole world. We who 
have taught so much to the Rus
sians will not be ashamed to also 

■ learn something frqm them. But I 
must admit that the great majority 
of Americans are not now ready for 
socialism, that they are trying to 
find a progressive and democratic 
solution to their problems under the 
present capitalist system.

r
Attitude of the C. P.

Q. It has been charged aghinst 
your party, Mr. Browder, that you 
hope for a collapse of our present 
system, and that your policies are 
therefore directed toward defeating 
any efforts to restore prosperity and 
economic recovery under the present 
system. Is that charge true?

A. No, there is not the slightest 
truth in that charge. Any degree of 
economic recovery under the present 
system can only be accomplished by 
increasing the purchasing power of 
the people, which is the big poten
tial market for American economy, 
and we are emphatic partisans and 
supporters of every measure to that 
end, of everything Which will raise 
the living standards of the people 
and contribute to social and natio
nal security. That is why we have 
supported most of the policies of 
the New Deal, even though Ve have 
been highly critical of what we con
sider its weaknesses, hesitations, and 
inconsistencies. We know quite well 
that another great economic catas
trophe, such as our country expe- 

• rienced as a result of the Harding- 
Coolidge-Hoover regimes, would very 
likely bring .down upon us an Amer
ican version of Hitlerism, rather 
than an American socialism. It is 
our opinion that the great majo
rity of progressive and democratic 
Americans should, first of all, be 
united to guarantee our country 
against Hitlerism, rather than divide 
ourselves up into small groups fight
ing about differences of opinion 
about what the future of America is 
to be. We should work out our fu
ture democratically as we go along

on Newspaper 
Reporting
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TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIĖS 

EDUCATION-STORIES

Philly Lyros Picnic 
On June 18

PHILADELPHIA, Pa. — On June 
18, 1939, the Phila. Lyros Chorus is 
giving a picnic to be held on Miko- 
laitis Farm, Eddington, Pa.

There will be refreshments of all 
kinds and food that will delight 
everyone. Also a spacious dance hall 
accompanied' by an excellent band. 
The picnic grounds have an enor
mous amount of tables beneath large 
shady trees for family gatherings. 
There is also a large field to parti
cipate in sports of various kinds 
and ample parking space for a tre
mendous affair. The admission price 
is only $.25. Come one and all.

Directions: Ride Frankford Ave. 
to City Line, turn left to Knight’s 
Road. Trolley No. 5 or Frankford L 
to Bridge St. Then take No. 66 
trolley to City Line — an auto will 
be waiting to take all to the picnic.

Chinese Guerrillas 
Harass Invaders

—A-------------

CHUNGKING, China. — Punitive 
expeditions sent by Japan against 
Chinese guerillas operating in Put- 
oong, a suburb of southern Shanghai, 
have failed to bring Japanese gene
ral headquarters the results it had 
Expected.

Chinese guerillas hold most of the 
villages qf this district. Detachments 
from the Japanese puppet “govern
ment” frequently join sides with 
the guerillas.

Operating between Shanghai and 
Nanking, three Chinese divisions 
make effective use of guerilla tac
tics in constant attacks on enemy 
garrisons. These divisions control 
the Chansu, Junshan and Taitsa dis
tricts. z

Guerillas have succeeded in fring
ing all traffic along the Shanghai- 
Hangchow railroad to a standstill. 
The railroad between the Suchow 
and Tsyasirig, west of Shanghai, are 
also controlled by the guerillas.

West of Lake Taihu, the guerillas 
destroyed 20 bridges and telegrqph 
communications .on the Inin-Wushi 
road in order to prevent the trans
portation of Japanese reinforce
ments. I • ,

On a canal near Huchow, gueril
las sank 36 Japanese cutters. In the 
northern Kiangsu province, Chinese 
guerillas,' having captured several 
villages near Suichow on May 16, 
destroyed the Japanese headquarters 
and supply bases.

Enraged at the continued de
feat of the Japanese at the hands 
of Chinese guerillas with the assist
ance, of the people, Japanese troops 
have been avenging themselves on 
the population by destroying some 
500 peasant homesteads along the 
southern section of the Tientsin- 
Pukow Railroad.

A Japanese troop train enroute 
from Tientsin to Tsinan was de
stroyed south of , Tunkwan on the

Oh, that Some power be given 
us, the poets, used to sing, that we’ 
may see ourselves as others see us!

Each person in the world, another 
saying goes, is the world’s greatest 
specialist on one thing; namely, him
self. Give a man enough time and 
he’ll talk your ears off about his 
accomplishments, his desires, uni
queness, ambitions, thoughts and re
markable capabilities. In short, the 
field will be unlimited and he will 
never stop for lack of material.

But while each person knows him
self best of all—he still lacks that 
ability to see himself as others see 
him. Gradually, bit by bit through 
modern innovations Man is begin
ning to see and hear himself as 
others see and hear him.

The mirror was the first step in 
this great Acquaintanceship and 
many a time a vain l^tss or gentle
man can be found staring at the 
glass and admiring her or his fine, 
clean-cut features.

The second step, and a large one„ 
was the invention of the silver 
screen. But, curiously enough, the 
sight of oneself upon the screen is 
not a surprising one. Sbrnehow or 
other we grow up and realize <what 
we look like—and are ;hot too dis
appointed! * •

The third great advancement in 
introducing oneself to oneself is that 
old contraption,, the phonograph, 
which records your voice and then 
plays it for your benefit.

For some reason or, other, hearing 
one’s own voice is an odd sensa
tion. You have always regarded it 
as your own strict private posses
sion—and there it is! You have, in 
a sense, achieved eternal life— 
though your lips are silent, they 
still speak.

This little tangent of the column 
was occasioned by’an exhibit,at the 
Fair, called the “Voice Mirror.” 
You speak into the phone and then 
listen to your voice come back. It 
was quite enjoyable to watch the 
many people listen to themselves.

Invariably the listener would put 
down the receiver and walk away 
with a little blush of self-cons. | 
ciousness, as if 'saying, “Migawd! 
Do I sound like THAT!”

' —WALTER KUBILIUS.

Tientsin Railroad. At the same time 
more than 1,000 Japanese soldiers' 
were, killed and several carloads of 
munitions destroyed.

Chinese troops in the Hunan pro
vince have captured Tungbo, 90 kilo
meters west of the Sinyang station 
on the Peiping-kankow Railroad, 
following a 48 hour battle in which 
the enemy lost more than 4,000 men.

Hold Grad Party for 
Youth Saturday
BROOKLYN, N. Y.—As a token 

of their appreciation for his active 
work among progressive Lithuanian- 
American youth, friends are holding 
a banquet this Saturday afternoon 
in honor of Kay Michelson upon his 
graduation from C. C. N. Y.

The banquet will be held at the 
Lithuanian American Citizens’ Club 
promptly at 7. Tickets for the ban
quet are $1.50. Admission to danc
ing only at 9, is 25c.

Special Meetings of 
B’klyn Aido Chorus

• BROdKLYN, N. Y. — Due to the 
omission of a rehearsal last week, 
a special rehearsal of the Brooklyn 
Aido Chorus will be held this Wed
nesday, June 14, at 8 p. m.

All members are urged to attend 
on time. —Coinin.

BROOKLYN DATES
Juno 17—Graduation party in honor 

of Keistutis Michelson at 
Lith-American Citizens’ Cl. 

June 24—Jacob Riis Beach party by 
the Brooklyn LDS Build
ers.

July 2—“Laisve’s” Annual Picnic, to 
be held at Clinton Park, 
Maspeth, L. I.

July 5—American Youth Congress 
Day at thfe World’s Fair.

August 5—Moonlight Sail up the 
Hudson. Sponsored by the 
Metropolitan LDS Coun
cil.

Sept. 17—Award Concert at which 
the Brooklyn Aido Chorus 
receives first prize in the 
LMS Membership Drive.

Nazis Dissolve
Catholic Youth Org.

BERLIN. — The Catholic Young 
Men's Society in the diocese of 
Muenster was dissolved here this 
week under a 1933 decree.

Associated groups likewise were 
banned and the society’s belongings 
confiscated by the Prussian State.

‘Let There Be Fruit’ 
Said Hitler

BERLIN. — Berliners, whose 
choice of fruits is limitqd to oranges 
and bananas — when. they can get 
them — laughed when posters ap
peared on the streets:

Natl Costumes 
Okayed at Cone t 
Of Great Neck

GREAT NECK, L. I. — Having 
spent a pleasant Sunday at the Pir
myn Chorus concert, I decided to 
rank it “5 bells” in a write-up.

The performance of the evening 
was grand. Many bouquets were 
given; and it is rumored that even 
Mr. Kazakevich, the Pirmyn Chorus 
teacher, took one home with him. 
I- wonder.....? ,

Well, girls, it seems that your 
ensemble went over big this time. 
There were comments from all sides 
on how nice you all looked in your 
costumes and bedecked with wreaths 
of rutu, the national flower of Lith
uania.

We all applaud with admiration 
the violin soloist, Edward Kaspar 
of Port Washington. Why has he 
not been asked to play for us be
fore? He certainly has the kind of 
talent we appreciate.

Our other soloists also deserve 
praise. All you songbirds were mar
velous. The Aido Chorus sang beau
tifully—but we of the Pirmyn be
lieve that we were just as good 
(if not better). Aren't we conceited, 
though . . .?

The dance also was a great suc
cess. We are happy that the at
tendance was so large, and hope 
that every person who was at the 
concert enjoyed himself as much 
as we did.

Now that summer is creeping up 
on us, we believe that some of you 
who live in or near Great Neck 
should drop in to our Chorus Re
hearsals.

Incidentally, I’d suggest that in 
the near future, the chorus ought 
to plan for a moonlight swim after 
a rehearsal. We would get the plea
sure of a dip with the sunburn 
omitted.

Well, I guess this is all for now— 
so until next time, I’ll be seeing 
you at rehearsals, I hope!

—P. R.

Hollywood. — Francis Lederer 
has got a long-tern Warner con
tract as a result of his knockout 
work in Confessions of a Nazi Spy. 
It’s by far the greatest performance 
of his already brilliant career.

... They tell us Dead End has 
been suppressed in France because 
showing it might spoil Frenchmen’s 
illusions about America, the land of 
peace and plenty! ...

Errol Flynn will play Simon Boli
var, liberator of South America 
(with Bette Davis probably cast as 
his inspiration, Manuela Sanz), in 
Caeser and Cleopatra in America ... 
Pat O’Brien will be Father Duffy, 
the “fighting chaplain,” in The Old 
69th... Ty Cobb, Babe Ruth, Bo
nus Wagner, Tris Speaker, Napoleon 
Lajoie, Grover Alexander and Cy 
Young will be among the baseball 
immortals appearing in the centen
nial of the national game to be film
ed by Warners. They’ll be photo
graphed June 12 at the ceremonies 
taking place at Cooperstown, N. Y. 
(cradle of baseball) ...

When Shirley Temple smokes a 
pipe of peace with an Indian boy 
in Susannah of the Mounties, they’ll 
both be shown getting sick as the 
devil. So no one can aęcuse Shirley 
of setting a bad example for the na
tion’s children!...

Tops in character portrayel is 
Akim Tamiroff who bec'ame the 
most ticklish man in the world 
while portraying Napoleon in a re
cent film sequence. Queried about 
it, Akim admitted he had never 
been ticklish in his life. “But Napo
leon was,” he added. And he swore 
he ..was really ticklish as long as he 
wore the Napoleon costume ...

Only Hollywood could give us the 
current stories of the cobweb ma
chine that couldn’t be used because 
it was covered with cobwebs and 
the rain scenes that had to be post
poned because real rain interfered 
with the'artificial rain that was be
ing created. They swear that both 
incidents are absolute truth ...

“Let fruit quench your thirst and 
reduce accidents.” »

The posters showed a fruit stand, 
heaped with apples, pears, grapes, 
apricots and plums, in addition to 
oranges and bananas.

Thirsty laborers were depicted as 
storming the fruit stand while a 
beer stand next door was deserted.

ENGLISH PART jgi 
------ *

PUBLISHED EVERY ITUESDAY AND
FRIDAY

Mooney to Tour || 
U. S. on Behalf J 
Of Billings

WASHINGTON, D. C. — Tom 
Mooney’s triumphal tour in behalf . v 
of labor unity and the freedom of i 
his fellow labor martyr, Warren K. 
Billings, continued here last week, 
climaxing with a gigantic mass 
meeting in the Mayflower Hotel ,
Ballroom. Labor’s greatest and best • 
beloveed hero was warmly wel
comed by a crowd of several hun
dred on his arrival at Union Sta
tion, and the high spot of his busy 
day in the nation’s capitol was a 
meeting with John L. Lewis, pres
ident of the CIO. Unable to see 
President William Green of the 
AFL, because of previous engage
ments, Mooney expressed the hope 
that they would be able to meet 
very soon, and that his meeting 
with President Green would be as 
pleasant and satisfactory as was his 
visit with Lewis.

I . ’•{ '•

Shortly after the official welcome 
by the Washington Tom Mooney 
Committee, which included leaders of 
the AFL and CIO, high government 
officials, together with a large dele- , 
gation from the Right to Work Con
gress, now meeting in Washington. 
Mooney was whisked away to the 
Capitol for luncheon. ■

A demonstration lasting several 
minutes at Mooney’s appearance was 
Washington’s tribute to this great 
and unassuming labor hero. Mooney 
thanked those who had worked in 
the fight to win his freedom, and 
then warned that the fight for the 
preservation of this country’s free
dom must be continued and in
creased. He stated:

“I hope to do my part to bring 
about labor unity by making articul
ate the great sentiment that already 
exists in the rank and file of not 
only organized labor, but of all our 
American people for labor unity. 
A united labor movement is our 
greatest bulwark against the super- 
patriotiC groups, masquerading un
der patriotic names, such as the 
Associated Farmers, Legion of De
mocracy, Mankind United, Women' 
of the Pacific, who are doing the 
work of Hitler, Mussolini and Fran
co in this country.”

Monsignor John A. Ryan, noted 
Catholic leader and liberal praised 
Mooney’s untiring fight for free
dom.

New Dealers Hold 
Key to 1940
SAN FRANCISCO, Cal. — The 

New Deal holds the key to victory 
in the 1940 presidential elections,'^ | 
the opinion of Earl Browder, Geneį 
ral Secretary of the CommunisvIL , į 
Party, who arived here for a speak- Vi; 
ing tour of the Pacific Coast.

Mr. Browder, himself a presiden
tial candidate in 1936, believed the • ■ 
New Deal force could thwart the 
attempts of the reactionary demo
cratic group, headed by Vice-Presi
dent John Nance Garner to seize 
control of the 1940 convention and 
nominate their own ticket. He based 
this belief on the contention that 
President Roosevelt represents the 
“middle-of-the-road” trend and at 1 
present undoubtedly has the support 
of the majority of the American 
people.

However, in the event that the/ / 
Garner-Wheeler-Glass group sue- j J , 
ceeds in its convention coup, a Third 
Party of a New Deal character is 
inevitable and could win the elect- - 2 
ions, Browder said.

“If the Democratic convention no
minates'Jack Garner or a man pick
ed by Garner, it is inevitable that 
there will be a third party in 1940,” 
said Browder. “This third party

I would be based on mass support for 
the New Deal. The 'New Deal for
ces are in the majority and could 
win even if both major party con
ventions organized against them.”

Asked if he . thought President 
Roosevelt would seek a third term, 
Browder replied.: “I wouldn’t specu- • 
late on it. I only know there is a 
great mass demand in the country 
for it from all classes of people who 
have been the supporters of the 
New Deal. That, of course, is a pro
blem to be settled in the New Deal 
movement. We are interested in the 
question, not as people to help de
cide it, but as part of the population 
generally, and interested in every
thing that affects the state of the 
nation.

“It is quite certain that the Com- ; 
munist Party will have a presiden-^ 
tial candidate next year, barring 
some unexpected developments'~ in 
political life.”

&
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Galite naudotis mūsų 10 Išmokėjimo Planu, jei jūs to pageidaujate.

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

PASAULINĘ PARODA

Valgomajam Kambariui

Open Day and Night

Special Rates per Weekcogas De Lauzun.
> ?x’ Marė A n to i nett

■t.

kiek tik aplinkybės 
•nes mes esam dar-

Jones & Laughlin 
Plieno Vergas.

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

užeikite.

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Pa. i New 
Yprką arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliu^ užeiti.

Kiekvienas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

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

Visokį gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH
(Paketurienė) Savininkė 

' Alex Krupavičius 
Manager

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui 

Gyvenamajam Kambariui ir

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

puiki muzika šokiams.

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 valiausių madų bei modelių ir visokių 
Dydžių, pritaikyti taip, kad tinka kai prigyja kiekvienam . . .

Pirmiau Apkaiuuoti Siūtai

Aliquippa, Pa

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

arti Corona entrance į ferus.

\ Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.
Telephone: Havemeyer 9-0115

ir tiek atvirai elgėsi, kad net lėtasis ka- 
' ralius taip įpyko, kad Marė Antoinette.

bijojo, kad kas nors neatsitiktų.

Estate of '

BARRY P. SHALINS
(Shaiinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Tai jo sumanymu išbudavotas palocius 
Buloniškame miške. 1777 metais Marė 
Antoinette buvo Fantanbeloje (Fontai
nebleau). Ji turėjo grįžti į Versaillę. 
Grafas De Artois sumanė surengti Bu
loniškame miške jai balių. Čia jis priėjo 
prie išvados,.kad senas palocius perma- 
žas, neužtektinai moderniškas, kad pri
imti tokią ypatų. Jo įsakymu senas pa
locius nugriautas ir didele paskuba pa
statytas naujas; 900 žmonių dirbo dieną 
ir naktį ir į šešias savaitęs išbūdavo jo 
naują, gražų palocių su gražiausiu par
ku' aplinkui. Taip atsirado tas baltasis 
gražus palocius, apsuptas gėlėmis ir ža- 
liumais. Jis pastatytas,' kad pasitikti 
Marę Antoinettę. Ir ko šis palocius ne
matė, tai prieš j| nyksta Romos Impera
torių orgijos, menkniekiu rodosi kara
liaus Augusto nuogos orgijos. Ant pa- 
lociaus vartų aukso raidėmis žėrėjo už
rašas:

“Perra Sed Apta”— 
Mažas, Bet Parankus.

Neveltui yra padavimų, kad čionai 
pietus kunigaikščiui - grafui De Artois 
ir gercogui Marseu padavinėjo šešios vi
sai nuogos jaunos merginos.

Grafas De Artois vedė princesą Ma
ria Teherese Savoy, bet tas neperkeite 
jo būdą. Jis pasiliko, koks buvęs. Jo 
žmona veik neminima revoliucijos raš
tuose. Daug daugiau ten rasime apie 
grafo De Artois meilužę artistę Louise 
Conte, nekalbant apie kitas.

Jau plačiai sklido girdai apie Marės 
Antoinettes ir De Artois meiliškus rei
kalus. Ypatingai du pamfletai buvo labai 
pagarsėję: “Brolis pavaduoja karalių” 
ir “Žmona Dviejų Brolių!” ,

Tie girdai pasiekė Marės Antoinettes 
motiną Austrijoj. Matyti, kad ji rašė 
apie tai dukrai, kad viename laiške An
toinette motinai teisinosi:

“Grafas De Artois, ištikro, didelis ne
nuorama, bet jis moka vyriškai apsiei
ti... Daugelį kartų aš jam dariau rūs
čias pastabas.”

Antras karaliaus brolis — grafas Pro- 
vance, kuris Marės Antoinettes vaikuose 
matė sau priešininkus prie sosto, viešai 
juokėsi, kad jo brolis Liudvikas baigs 

- karaliauti, o sostas teks Antoinettes ir 
De Artois sūnui.* * *

Bet ne vien grafas De Artois buvo An
toinettes artimas žmogus. Kada išbuda- 
vojo Trianon palocių, kuris tiek daug 

' Francijai atsiėjo, kada jį įrengė pagal 
Antoinettes skonį, kurį ji vadino “Ma- 

• žoji Mano Vienna,” tai ten buvo daugy
bė jos kavalierių, kaip tai broliai De 
Lauzun, grafas De Besenval, De Dilon, 
Kovantue ir kiti.

Čia su Antoinette draugavo archivys- 
kupas Norbanskis, kuris buvo vienas iš 
didelių ištvirkėlių ir laike jo pamaldų 
vietoj bažnytinių knygų skaitydavo gat- 

ir' vinius romanus.
De Dilon buvo vienas iš jos artimųjų 

bijojo, kad kas nors neatsitiktų.
Labai artimai su Mare Antoinette gy

veno ir didelis ištvirkėlis, senis De Be
senval. Artimas jos buvo žmogus ger- 
cogas Conhte, gražus vyras, stambiai nu
augęs. Bet ypatingai artima ji buvo su 
grafu De Lauzun, kuris buvo ne vien au
torius “Romanų Ištvirkihio,” bet ir prak
tikoj juos vykino gyvenimam Tai jis bu- 

o pagarsėjęs “moterų širdies užkariau-
as.” Ir Antoinettes su juo reikalai taip 
vo žinomi, kad jos motinos agentas De

Arjano viename laiške Theresei rašė:
'Tarpe daugybės vėjagaudų, kuriems 

karalienė yra perdaug prieinama ir at
vira, yra vienas labai pvojingas. Tai ger-

1a'BSMfSftt« T N •

_ Antoinette kaltinama ir lesbiz--' 
me. Ji neišpasakytai buvo susirišusi su 

į princesą de Lambal’iute, kuri Francijos
Revoliucijos dienose iššoko pro La Force

-darbininkuose galybė. Jei jie 
išrenka kokį į valdvietę ir ji
sai netarnauja dėl jų, tai rei
kia mest jjį laukan! Bravo, 
Mr. Keipper!

Dar vienas kalbėjo, kokis 
tai advokatas. Jisai liepė ne
miegot, nurodydamas, kas da
rosi valstijos seimo, ir aukš
čiausiam teisme Washingtone. 
Sakė, kad turi būt pakeistas 
aukščiausias teismas.

Publikos buvo daug ir ge
riem kalbėtojam davė gerus 
pagyrimus rankų plojimais.

Lietuvių mažai buvo, nes 
šiame mieste mažai jų yra. 
Be to, pas mūs lietuvius yra 
paprotis sakyt, “apseis ir be 
manęs.” Tas negerai, draugu- 
čiąi.; Mūsų pareiga visur da
lyvaut, 
pavėlina, 
bininkai.

a
(11)

kalėjimo langą ir su grafiene De Polia- 
nok. Dėl pastarosios Marė Antoinette iš
eikvojo daug Francijos pinigų. Pas De 
Polianok Marė tankiai susitikdavo su sa
vo mylimuoju švedu Fersenu ir kitais 
mylimaisiais. Jos palocius tarnavo Marei 
pasislėpimui nuo karaliaus giminių akių.

Iš visų Marės meilužių jai ištikimiau
sias buvo' švedas grafas, Alex Fersen, 
kuris į Franciją atvažiavo, kaipo Švedi
jos pasiuntinys, 1774 metais. Per penkio
lika metų, tai yra iki pat revoliucijos, 
jie mylėjosi. Revoliucijos laiku Ferseno 
laiškai pateko. į revoliucionierių rankas, 
kurie buvo rašyti Marei per visą jų pa
žintį. Bet juos negalėjo perskaityti, nes 
jie parašyti slaptraščiu (kodu) ir raktas 

• prie jų nesurastas. Ferseno anūkas tu
rėjo Švedijoj nemažai Marės laiškų, ra
šytų jos mylimajam, bet jis juos sude
gino 1896 metais. Užsiliko tik Marės An
toinettes laiškas, rašytas į Švediją gra
fui Ostergauzui, kuriame ji tarpe kitko 
rašė:

“Jeigu rašysite Alex’ui Fersenui laiš
ką, tai parašykite jam nuo manęs ir pa
reikškite dar kartą, kad jokia atsta ne
gali mus atskirti.”* * *

Kaip Gyveno Prancūzai?
Pabaigoje aštuoniolikto šimtmečio įvy

kus Didžioji Francijos Revoliucija buvo 
pasaulinės reikšmės dalykas. Tai nebu
vo taip kokis politinis perversmas, suo
kalbis kada kokis karalaitis ar karalie
nė nuverčia savo pirmtakūną karalių, 
kada viena dykaduonių šaika nugali ki
tą, kada tik įvyksta permaina karalių, o 
nepaliečia socialį visuomenės gyvenimą, 
bet tai buvo socialė revoliucija, kada vie
na visuomenės klasė nugali pirmiau vieš
patavusią klasę. Tai buvo didžiausia re
voliucija, kokia buvo iki tų laikų, tai bu
vo aukštesnė, svarbesnė revoliucija, ne
gu įvykusi Anglijoj, arba Amerikos re
voliucija už pasiliuosavimą iš po Angli
jos- ...

Francijos revoliucija buvo demokrati- 
~nė. Ji net ir demokratiją perauklėjo. To
dėl ją negalima lyginti nei su vėlesnėmis 
Franci joj revoliucijomis, išimant tik Pa
ryžiaus Komuną 1871 metų.

Kad suprasti priežastį to didžiojo per
versmo, tai nors kiek reikia pažinti se
ną Franciją, kokia ji buvo 150 metų at
gal, kaip ten žmonės gyveno. Mes žino
me, kad svarbiausią rolę suvaidino tre
čias sluoksnis, kurį sudarė buržuazija, 
darbininkai, valstiečiai, amatininkai, 
baudžiauninkai. Ant šio sluoksnio pečių 
laikėsi senoji Francijos tvarka su feoda
lais, aristokratais, kunigija, ir pat viršu
je su absoliučia, neribota monarchija.

Pavergta, tamsi darbo liaudis per 
šimtmečius ant savo pečių laikė išnau
dojimo sistemą. Viešpataujanti klasė pri
prato ir manė, kad jau kitaip ir būti ne
gali. Ji gyveno vis palaidžiau, bagočiau, 
nepaisydama, kad tuo sudarė visai nepa
kenčiamas gyvenimui sąlygas tiems, ku
rie ant savo pečių laike tvarkos pastatą. 
Ir štai, kada susiūbavo tos tvarkos pa
grindas, kada sujudo darbo masė, tai 
griuvo bažnytiniai—feodališka karalių 
despotizmo tvarka ir dideliuose skaus
muose jos vietoje gimė nauja visuome
nės tvarka, naujas gyvenimas, naujos 
viltys ir siekiai.

Karališka Gimine
Karališka, giminė arba, kaip paprastai 

vadino—karališkas dvaras stovėjo virš 
visų feodalų (ponų baudžiauninkų savi
ninkų). Karalius buvo tai viskas. Niekas 
negalėjo jo* patvarkymams priešintis, jo
kių prieš jį nebuvo įstatymų. Liudvikas 
XIV (keturioliktas) tiesiai pareiškė:

—L’etat—c’est moi! (Valstybė — tai 
aš!) . ' .

Tiesa, buvo vienas mažytis karaliaus 
galios apribavimas,. tai teisė teisėjams 
daryti pasiūlijiųius ir su karaliaus suti
kimu paversti juos įstatymais. Bet tik 
tas buvo įstatymas, kam-“karalius da
vė sutikimą.

Suteikiam garbingas laidotuves 

j $150 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
' * Į i I

Degtines, Vynai ir Alus

Inslde Phone
EVergreen 4-6485

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

<>Suiu all day and night
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Šiame mieste randasi di
džiulės J. & L. plieno išdir- 
bystės. Darbai eina slabnai. 
Kurie skyriai ir dirba, tai su
mažintu skaičium darbininkų, 
nes nauja mašinerija padaro 
darbą greitai.

Turime CIO uniją, bet ma
tyt, jog nariai mažai intere
suojasi. CIO unija surengė 
masinį mitingą. Tik gaila, kad 
kviečia tokius kalbėtojus, 
kaip J. & L. kompanijos di
rektorius ir vietinis kunigas. 
Ką gero jie gali pasakyt dar
bininkams ? Direktorius ne
pribuvo, atsiprašė per laišką, 
jog' negalįs dalyvaut. Bet ku
nigas tai pribuvo. O ką, ma
note, jis nukalbėjo? Jisai ne
mato dviejų priešų, darbo ir 
kapitalo. Bet jisai mato ko
munizmą ir krikščionybę. Šau- 

, kė, kad pasaulyj nebus ra
mybės, kol tos dvi spėkos ne- 
persimuš, ir jos turi būtinai 
persimušti,—šaukė sušilęs tas 
kunigas. Užmiršo “mylėk ar
timą savo, kaip pats save.”

Prakalbą pradėjo su mal
da, sustatydainas visus gal
vom nulenktom. žinoma, prie
šintis tokiame atsitikime jau 
pervėlu. -Gaila darosi, . kad 
CIO komitetas kviečia tokius 
kalbėtojus.

Bot ateityj nariai turėtų tą 
permatyt ir neleist taip elgtis 
CIO komitetui, nes tas kuni
gas nieko nepasakė dėl dar
bininkų gerovės. Tai tokiem 
neverta pas mus darbininkus 
maišytis, kurie minta iš mūs, 
o tarnauja turčiam. 1

Daug buvo kitų kalbėtojų 
ir visi neblogai kalbėjo. Mies
to gaspadorius pasakė, kad

$24.50, dabar $18.50 
$21.50, dabar $16.50 
$19.50, dabar $14.50

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

y nuolaidų 30 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

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

Lietuviams Lankantiems Namų Rakandų Krautuve

Lietuvių Įstaiga prie 
Pasaulinių Ferų

AND

'auor^

Fairview Restaurant & Bar

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

i Office Phorie 
EVergreen 8-1000 |

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS 
EVergreen 7-6673

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Poof, Fresh 

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

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

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

nuo 1 valandos

r

BB

£

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

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

SO. BOSTON, MASS.
Liet. Literatūros . Draugijos 2-ros 

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

keti men. duokles, kad neliktumet 
suspenduotais.

Sekr. V. K. Sheralls.
' (136-138)

Gaukite “LaisveiNaujų 
Skaitytom.

išvažiavime.
ALDLD Apskričio 
Komisijos Narys.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Pradžia 12 vai 
dieįią

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, birželio 14, 8 valandą va
kare, LDP Kliubc, 408 Court St. 
Drauges ir draugai, visi dalyvaukite 
susirinkime, nes bus daug dalykų ap
svarstymui. Ypatingai turite užsimo- Box 240 R. F. D. 2 Cauterskill Road

CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTICE is hereby given that License No. 
GB16912 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 340 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY HEISE
340 Wilson Ave. Brooklyn, N. Y.

BĮMĮSĮMMį.l UBMĮIPiiJl 1IIU1 JI H

Ii 12 t

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

S
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Aplankykite mūsų 
religiniu daiktų departmentą, specialia 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

Spėjus pasidaryti atmainai 
—iš žiemos vasarai, parengi
mai, ypatingai piknikai, per
simetė į laukus. Conn, valsti
jos darbininkija irgi nesnau
džia, bet ruošia piknikus veik 
kožnam mieste, o didžiosios 
organizacijos, kai Lietuvių Li
teratūros Draugijos 3-čio^Ap- 
skričio ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 5-to Apskričio 
bendras išvažiavimas-piknikas 
tikrai būsiąs milžiniškas. Jis 
atsibus sekmadienį, birželio 
25 d. (June), Indian Grove 
parke, sale garsiojo Savin 
Kock, New Haven, Conn.

Andai d. Menturis per 
spaudą davė žinoti, kad new- 
haveniečių organizacijos pil
nai yra pasiruošusios šį ben
drą išvažiavimą sudaryti tokį 
šaunų, kokio nelabai tankiai 
tenka matyti New Havene. 
Mat, jų tame darže įrengta 
naujutėlė svetainė keliem 
šimtam šokti. Programą pil
dyt užkviesti dalyvaut visi pa
žangūs chorai visos valstijos, 
kalbėtojai ir kiti margumynai. 
Vadinasi, komisija gyva ir ji 
rūpinasi visus svečius-pikni- 
kierius priimti kuo gražiau
siai, kad visus patenkinti.

Pirm išvažiavimo, ką kolo
nijų draugai ir šiaip žmonės 
turi daryti? Jų pirmas da
lykas, tai susimobilizuoti žmo
nes važiuoti bendrijom į šį 
išvažiavimą: busais, mašinom, 
kartu ir net trokais, taip, kad 
tą dieną neliktų nei vienos 
šeimos namieje, nei miestuose,

nei farmose, bet visi vyktų į. 
išvažiavimą pirmu kart šią va
sarą susitikti savo pažįstamus, 
tolimus, seniai matytus drau
gus ir su naujais susipažinti,

Raginame kožną vieną my
lintį kultūrą ir gerovę, kad 
remtumėte šias organizacijas, 
kurios duos išvažiavimą. Nes 
viena organizacija užsiima 
apšvietus reikalais, antra — 
susišelpimo. Negana, kad jos 
skleidžia apšvietą, teikia na
riam paramą ištikus nelaimei, 
bet neužmiršta ir kitų svar
bių reikalų. Todėl lai visas 
lietuviškas Connecticut daly
vauja šiame pirmam šią va
sara

■k

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
LAWRENCE, MASS.

Lietuvos Nepriklausomybės Gyni
mo Fondas ruošia prakalbas, antra
dienį, 13 d. birželio Liet. Ukėsų 
Kliubo Svet., 41 Berkeley St. Pra
džia 7 v. v. Kalbės Juozas Jurginis, 
žymus žurnalistas tik ką atvykęs iš 
Lietuvos. Temoje: “Lietuvos Kultū
riniai Atsiekimai.” Bus ir graži mu- 
zikalė programa. Įžanga veltui. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
skaitlingai dalyvauti šiose prakal
bose.

LINDEN, N. J. '
ALDLD 165 kp. susirinkimas įvyks 

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

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

LAISVE

ketvirtadienį, birželio 15 d., 7:30 va
karo, 376 Broadway. Turėsime ap
tarti daug svarbių reikalų: “Laisvės” 
piknikas, mūsų LLD draugiškas iš
važiavimas, Moterų Sąryšio pikniko 
tikietai jau gatavi, turėsime pasida
linti ir pradėti platinti. Todėl visos 
drauges būtinai dalyvaukite.—H. T.

(137-138)

Mateušas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Puiki Vieta Vakacijom
Ant Auftšt0 kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

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

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

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuo
se, Up State New York, kuri yra 
sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 
geriausias ir sveikiausias klimatas.

DIDELIS METINIS IŠVAŽIAVIMAS

karsta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. N ėdė-

Vokiečiai Neprieina prie 
Čechy Gazolino Sandėlių, 

Tai Kankina Cechus
Paryžius. — Pranešama, 

kad naziai negali prieit prie 
didelių požeminių gazolino 
sandėlių buvusioj -čechoslo- 
vakijoj. Tie požeminiai san
dėliai užrakinti eilėmis pa
našių užraktų kaip kad 
“seifai.” Naziai todėl die
ną naktį kankina 42 cechus 
darbininkui, buvusius tokių 
gazolino sandėlių prižiūrė
tojus, kad padėtų naziams 
atidaryt tuos sandėlius.

6,011 Italijos Lakūnų 
Bombardavo Ispaniją

Roma. — Mussolinio val
džia raportuoja, kad 6,011 
još lakūnų veikė kare prieš 
Ispanijos respubliką; jie 
5,318 kartų bombardavo 
respublikiečių pozicijos, 
miestus ir laivus, numesda
mi 130 tūkstančių tonų 
sproginių ir iššaudami per 
milioną kulkų. Italai lakū
nai, pasak fašistų raporto, 
buk nukirtę žemyn “903” 
respublikiečių lėktuvus ir 
sužeidę bei paskandinę 
“224” jų laivus.

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street \ ' 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

TeL Evergreen 8-7176
Tel. Triangle S-M23

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 GrupėiĄ

Užeikit Pasimatyti su Lesslngu.

S 
s
5

RENGIA LLD 3-ČIAS IR LDS 5-TAS APSKRIČIAI

Sekmadienį, Birželio 25 June
Piknikas įvyks, kad ir lytų

GRAŽIAME LIETUVIŲ DARŽE - INDIAN GROVE
WEST HAVEN, CONN.

Prakalbą sakys R. Mizara, dienraščio “Laisvės” Redaktorius, iš Brooklyno
O

A®
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Choras “Daina” iš New Haven, Conn., vadovybėj J. J. Latvio 
PROGRAMA: Dainuos penki chorai: Choras “Daina” iš New Haven, Jaunuolių Choras iš Bridge
port, Laisvės Choras iš ^Hartford, Vilijos Choras iš Waterbury ir “Echo” Choras iš Torrington.

Muzika: “Golden Bells” Orkestrą iš Bridgeport, Conn, grieš amerikoniškus ir lietuviškus šokius.
Indian Grove yra gražus daržas, puiki didelė nauja svetainė, elektros šviesos

Komisija pasirengus turėti ir kitokio sporto. Kviečiame visus dalyvauti. ĮŽANGA 25c.
KELRODIS: Atvažiavę j*New Haven, važiuokite j West Haven. Atvažiavę j ^Vest Haven Centrą, pa

imkite 162 kelią; pavažiavę apie pusę mylios, tėmykite ženklą Indian Grove j vakarų pusę.

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. /KAMPAS HOOPER ST. 
Tik šiomis dienomis 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 Grant} St., Brooklyn, N. Y.
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SKELBKITCS “LAISVĖJE

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUC1US
- 530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

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

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjmią is

^220«BeoF_OR

DOVANOS -----ir vedybom

$1.00
.... 6.50

Rožančiai Ir. Kryželiai nuo 
Daimantiniai žiedai 

Laikrodėliai
Stalui šaukštai, peiliai ir 

sieniniai laikrodžiai

2.00

'V

k.'!.?

[steigta Nuo 1892 metų
701 Grand St. ‘ Brooklyn, N. Y.

. tarpe Graliam ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2173

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

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

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

2 Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
jčiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke

pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiai 
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 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant' Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainąą

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



šeštas puslapis

i
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dienų, 
pusan- 
sų al- 
valan-

DR. MAXWELL MILLMAN

Karališkai Šeimynai 
Didelės Sutiktuvės

z Karališkai šeimai newyor- 
kiečiai davė didžiausias su
tiktuves iš visų gautų laike 
lankymosi Jungtinėse Valsti
jose. Policijos aprokuojama, 
kad visoj pakelėj, kurią ka
ralius su žmona pravažiavo 
nuo Battery Park iki Pasau
lio Pa rodos, galėję būti apie 
.3,000,000 žiūrovų, apstojusių 
šaligatvius, taipgi namų bal
konus ir langus.

Parodoj 
sutiktuves, 
kos šeimos 
vo 10,9,287

40

irgi davė 
nes pirm 
atvykimo 
žmonės.

minučių
Sakoma,

masines

jau bu-
Čion jie 

vėliau 
su-

Sovietu Šiaurių Tyrimo Pavilionas

pribuvo 
num/tyto laiko, 
sidomėjęs miestu ir svetingais 
žmonėmis, 
žiuot lėčiau, 
vaizdą to, kas radosi aplink.

Parodoj oficialūs, trumpos 
sutiktuvės buvo Perylon Hali, 
kur svečius priėmė Parodos 
prezidentas Whalenas. Pas
kui lankėsi F e d e r a 1 i a m 
Biklinge, kur karalius su ka
raliene ant balkono pa
sirodė skaitlingiems sveikinto
jams, benui griežiant 
Spangled Banner.”

Majoras LaGuardia sutiko 
karališką šeimą paprastu, en- 
tuzia'stišku rankos pakratymu 
ir plačia šypsą, sakydamas: 
“Noriu pareikšt jums širdin- 
giaus|į sveikinimą.” “Labiau
siai dėkingas, labiausiai dė
kingas,” atsakė taip pat sma
giai besisveikinąs karalius. 
Kas tikėjosi matyt kokių skir
tingų, amerikiečiuose nepri
imtų tupsėjimų — apsigavo. 
Demokratiški amerikiečiai 
kaimyniškos draugiškos vals
tybės valdonus priėmė drau
giškai ir entuziastiškai, tačiau 
amerikietiškai, savaip.

Prieš išvyksiant svečiuosna 
pas Rooseveltą, į Hide Park, 
karališkoji šeima aplankė Co
lumbia Universitetą, kuriam 
originalis čarteris buvo išduo
tas per Anglijos karalių Jftr-

karalius prašęs va- 
kad gaut pilną

Star

Sekmadienį, birželio 11 d., 
New York o Pasaulinėj Paro
doj tapo atidarytas trečias 
Sovietų Sąjungos pavilionas. 
Jis yra skiriamas parodyti at
siekimus Sovietų Sąjungos 
mokslininkų ir aviacijos kovo-, 
je su šiaurėmis. čia yra pa
statytas iš marmoro namas, 
kuriame randasi daugybė pa-, 
veikslų ir įrengta Papanino ir 
jo .draugų kempė, kuri buvo 
pastatyta ant Šiaurių Poliaus, ' 
o lauko pusėj, ant cementinių 
pastolių, stovi “USSR No. 25” 
—raudonas lėktuvas. Tai tas 
patsai, kuris 1937 metais pir
mu kartu žmonijos istorijoj 
atliko kelionę iŠ Maskvos, per 
Šiaurių Polių, į Jungtines 
Valstijas. Lėktuvą vairavo 
Sovietu didvyris Čkalovas, jo 
pagelbininku buvo Baidukovas 
ir navigatorium Beliakovas.

šį šiaurių Tyrimo (“Soviet 
| Arctic Pavilion”) atidarant 
kalbėjo Sovietų atstovas Ame
rikoj draugas Konstantin 
Umanski. Jis pasakė įdomią 
kalbą aiškindamas, kaip So
vietų Sąjunga energingai ve
da kovą su šiaurėmis, kaip ji 
atidarė šiauriu Vandens Kelia 
iš Europos į Aziją ir pagelba

ledlaužių palaiko jį atdarą, 
kaip užkariavo šiaurių Polių 

I

^u pagelba lėktuvų ir jos drą
sūs piliečiai ten išgyveno de
vynis mėnesius tyrinėdami 
gamtą ir tuo daug pasitarna
vo abelnam mokslui, kaip 
draugas Valerijus čkalovas su 
savo draugais pirmas “USSR 
No. 25” lėktuvu atskrido iš 
Maskvos į Ameriką ir tuo 
įrodė, kad ir ten galima le
kioti. Kartu jis dėkavojo A- 
merikos valdžiai ir mokslinin
kams, kad jie daugelyj atsi
tikimų padėjo Sovietų Sąjun
gos mokslininkams ir lakū
nams kovoje su gamta.

Sovietų šiaurių Pavilioną 
atidarė mokslininkas Vilhjal- 
mur Stefansson, kuris y r a 
daug atsižymėjęs šiaurių ty
rime ir yra pirmininku šiau
rių Tyrinėjimo Kliubo .New 
Yorke. Jis savo kalboje di
džiai įvertino Sovieti/ moksli
ninkų ir aviacijos atsiekimus 
kovoje su šiaurėmis. Buvo vi
sa eilė ir kitų žymių moksli
ninkų ir Pasaulinės Parodos 
žmonių prie atidarymo. Apie 
patą pavilioną bus kada vėliau 
parašyta.

Unija Įkaitino Savo 
Viršininką

AFL. .
* Sutartyje įrašyta 5 

43 valandų savaitė ir< 
tros savaitės vakacija 
ga pirmais metais, 42
dų savaitė ir dvi savaitės va- 
kacijų su alga antrais'metais, 
taipgi įvest trekuose ventilia
ciją. Paliečia 400 darbininkų.

EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 
. Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

LANKĖSI “LAISVĖJE”

Automobilių Nelaimėj Nu
kentėjo D. M. Šolomskas

Rusų Kriaučių Piknikas 
Buvo Mažas

7 Pereitą šeštadienį lankėsi 
Brooklyne ir “Laisvėje” Mag
dalena Bulotienė su dukrele 
Ona (slauge) ir sūnumis Ed
vardu ir Ernestu iš Baltimo- 
rės. Edvardas pasilieka 
Brooklyne studijuoti Diesel 
mokykloje.

—o—
Taipgi lankėsi binghamto- 

nietės Valerija Kaminskienė ir 
Elena Vėžienė su dukrele Ele
na. Jos viešėjo pas Depsus. 
Atvyko pamatyt Pasaulio Pa
rodą ir didmiestį. Ta pro
ga užsuko ir “Laisvėn.”

Apžiūrėjusios įstaigą, abi 
vyresnėsės viešnios paaukojo 
po $1 “Laisvės” reikalams.

Padidino Įstaigą
lie-

kuria valdėv

Penktadienį, 4:20 vai. po 
pietų, kada drg. šolomskas ir 
vienas svečias, atvykęs į Pa
saulinę Parodą, važiavo 80th 
Avė., skersai 64th Lane, tai 
pastarąja gatve greitai atlėkė 
kita « mašina,
William Barry, drožė į d. šo- 
lomsko mašiną iš kairės pu
sės ir kelis kartu apvertė. 
Drg. šolomskas ir jo keleivis 
buvo skaudžiai sutrenkti ir 
apdaužyti. Randasi daktaro 
priežiūroj. “L.” Rep.

Wolff Appliance Corp.. 
Long Island City, mašinistai 
streikuoja jau ąntra savaitė.

IŠ LLD 1-MOS KUOPOS
Susirinkimas, įvykęs pereito 

ketvirtadienio vakarą, buvo 
nemažas. Nutarė iškolektuot- 
užvilktas duokles, nes duo
dant knygą |i spaudą reikia pi
nigų. Prašome visų, katrie 
esate skolingi draugijai pini
gų, malonėkite greitai atsiteis
ti, kad nereikėtų susirinkimuo
se kelti skolų klausimai.

LLD 2-ro Apskričio pikni
kas įvyks 25-tą šio mėnesio, 
New Jersey. Sužinoti, kaip 
geriau ten nuvažiuoti, apsiė
mė P. šolomskas ir A. Mu- 
reika. Kaip sudarys planus, 
bus paskelbti “Laisvėj.”

Kuopa rengia prakalbas 
Lietuvos ir ateivių gynimo 
reikaląis. Jos įvyks 16 d. bir
želio, 7:30 vai. vakaro, Liet. 
Amer. Pil. Kliubo svetainėj, 
280 Union Avė. Prakalbose 
bus labai svarbu išgirsti, kaip 
J. V. Kongreso žemesnysis 
butas nutarė išbudavoti kon
centracijos stovyklas atei
viams nepįliečiams ir kaip. į 
jas bus lengva papulti ir

šeštadienį, 10 -birželio, Dex- 
Parke įvyko Rusų Kriau- 
103-čio Amalgameitų Uni- 
skyriaus piknikas. Sako- 
kad buvo pardavę tikietų

ter 
čių 
jos 
ma,
iš anksto aštuonis šimtus, bet 
nei pusė tiek nesusirinko. 
Priežastis T— pačiu geriausiu 
laiku žmonėms eiti p ark an 
lietus lijo.

Lietuviai
stalui prisirengė
30 žmonių, bet 
15-ka. Prisiėjo 
kauti, kad šiek

kriaučiai savam 
maisto dėl 

susirinko tik 
ilgiau pikni- 
tiek apmaži- į 

nūs dešrų ir kumpio kiekį.
Maisto supirkimu rūpinosi 

'vNeciunskas ir Jasaitis, o jųjų 
žmonos prie stalų patarnavo. 
Sakau prie stalų todėl, kad 
iš dviejų vietų lietus išvijo. 
Trečiasis ir paskutinis stalas 
buvo po svetainės stogu.

Prie lietuviško stalo turė
jom 3 moteris, ketvirta vadin
sis moteria tik už kokių kelių 
metų, dabar gi ji dar šau
kiasi mergaite.

Rusų jaunimas ir senimas 
smarkiai kraipė kojas šokan^ 
visokius rusiškus šokius.

Lietuviai išėjo iš pikniko 
apie 11-tą nakties. N

Brooklyno ir apylinkės 
tuviams gerai pažįstamas 
Petraitis (Grand Chair 
Corp.), Virtuvės setų (Kitc- 
en sets) išdirbėjai, padidino 
savo-įstaigą. Dabar turės vi
sokių namų rakandų: “parlor liečiama, 
sets,” miegamųjų ruimų setų, i 
šaldytuvų, “studio couches” ir 
visokių kitokių rakandų. Nėra 
dar galutinai viskas ''sutvarky
ta, bet krautuvė atdara ko- 
stumertams apžiūrinėt naują 
tavorą, ir galima pirkti, kas 
kam yra reikalinga prie na
mų. Linkiu gero pasisekimo 
naujam biznio skyriuj.

Įstaiga randasi 436 Grand 
St. Aplankęs.

Harleme sušaukta konferen
cija tiksiu išdirbt planus iš
rinkt negrų j Miesto Tarybą.

Penktadienį įvykusiame Na
tional Maritime Ūnijos narių1 
susirinkime, Jerome King, 
unijos finansų sekretorius, 
pripažintas kaltu unijai ken
kimo ir sabotažo darbuose, 
taipgį priėmęs pinigų nuo 
Standard Oil Kompanijos už 
sabotažą.

Prieš jį buvo 14 kaltinimų. 
Teisėjų komitetas vienbalsiai 
susitaikė 7-niąis kaltinimais, 
pasidalino kituose 6-se ir at
metė vieną kaltinimą. Tačiau 
vienbalsiai rekomendavo ir 
nariai priėmė rekomendaciją 
suspenduot iš unijos 99 me
tams.

King suokalbiavęs su Wal
ter Carney, H. R. Hilse, Pe
ter Innes, A. L.- Hennessey, 
Ray Carlucci, Patrick Keenan, 
Robert Kelly ir kitais vienu ar 
kitu būdu jau nubaustais už 
kenkimą unijai. Carney ran
dasi Rikerę Saloj. ,

Ginkluotų Trokų Darbininkų 
Streikas Laimėta

Ginkluotų trokų vairuoto
jai ir sargai laimėjo vienos 
savaitės streiką. * Trys brangtt- 
mynus . pervežiojančios kom
panijos : United States Truck
ing Corp.; Brings, Inc., ir 
Wells-Fargo Armored Service 
Corp, pasirašė * sutartis su Iš- 
vežiotojų (teamsters) Brolija,

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS
Birželio 15-tą, 8 v. vakaro, 419 

Lorimer St., įvyks Lietuvių Moterų 
Apšvietos ,Kliubo susirinkimas. Na
rės ir ne narės kviečiamos dalyvaut. 
— Valdyba.

(137-139)

IŠRANDA VOJIMAI
I Pasirandavoją. 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)

CHARLES’
UP-'i'O-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas ; 
Prielankus ^Patarnavimas .

306 Union Avęnue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
i Gerai Patyrę Bar bėriai 

n

-Dr. Herman Mendlowitz 
88 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312
I -------------------------

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. Ift ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

MltneK 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.

Liquor#

padarau 
paveiks- 
krajavus 
bu ame-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupių ir pavienių.
Ii senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalyom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 8-6111

i CHRONIŠKOSLIGOS
GYDOMOS

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MftŠLAŽARNfiS 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

t

237

NORMĄLlšKAS SIUVIMAS NETU
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGZAM1NACIJAI TUOJAUS.

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

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.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

, LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grahd 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

įu KABARETAS
K&T STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

'y penktadienį ir šeštadienį
f Degtinės, Konjakai, Vynai,

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

r Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

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

Tarp Lietuvių

Dabar Rasite Dviejose .

pi-
ku-

1 Kp. Koresp.

AIDIEČIAMS

S1F

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Jis 
ir

be” turėjo 
Naugutuck, 
dynė” — į

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-KĮ45 License No. L. 886

Tikrąi Žinokit, Kad Perkant Sau Vynu? 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo.) J

Krautuvėj. ■

Manhhttan Liquor Store 1

P. Buknys, “Laisvės” gaspa- 
dorius, sugrįžo iš bizniško 
maršruto Naujojoj Anglijoj, 
kaip visada, ratuotas pluoštais 
dolerinių už prenumeratas ir 
skelbimus.

—o—
Birželio 10-tą į New' Yor- 

ką pribuvo Kazys Pakštas, ge
ografas, pasisvečiuoti-apsilan-, 
kyti Amerikoje keletą mėne
sių.

—o—
Pereitą sekmadienį 4‘Vieny- 

savo ekskursiją į 
Conn., o “N. Ga- 
River Vale, N. J. 
—o—

Aido Choro pamokos 
savaitę atkeltos į trečiadieni 
birželio 14-tą, paprastu laiku 
“L.” salėj. Penktadienį įvyk 
choro susiriiikimas.

’ Aid. Žilinskaitė.

Šį sekmadienį, birželio 18- 
■ tą, Dr. Martino Liuterio Drau
gijos piknikas Hoffman Par
ke bus pirma šio sezono žy- 

j nesniųjų pažmonių vietos 
! parkuose. z Ž.* R.

Piliečių Komitetas, sudary-
Kariškis Harold F. Saun- tas iš žymių profesionalų, pa

dera, 23 m., iš So. Ozone Pk , skelbė, kad kongresinis tyrinė- 
tapo užmuštas IRT traukinio jiipas Meno Projekto/yra pa- 
Bumside Avė. stotyje, Bronx, j prastu raganų gaudymu.

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.

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

110 East 16th St, N. Y. 
Tarp 4th Avo. ir Irving Place 
Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.

Sekmadienį 9 iki 3.

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

D’ORAZIO KRAUTUVĖSE
REFRIGERATOR BARGAINS

..... ■■—■■■■ ■ (Saldytuvai Nužemintam*
( ffRPUTR-H Kainom)'

Ui fF) I $9.50 už jūsų seną šaldy-
■ fea ■ tuvą (ice box), nepaisant

jry I kaip senas ar mažas
■ būtų, nežiūrint, kad 

. užlanginė dėžė.
fff |_|tt I BIRUTft GAIŽAUSKAITE,

■***^^a*‘-—*1—*4 jums patarnaus, sutelks vi- 
1" sas informacijas jūsų patogu

mui. Jei jūs gyvenate per toli, 
. > tai mūsų reprezentatorlus at-

J važiuos pas jus su automobiliu
. ir atsived jus į mūsų showroom

i (parodos kambArį).
Z

Visokių išdlrbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžidusį šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 į mėnesį. Pamąstykit! 

Juk tai pigiau, 

NAUDOKITĖS
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. » li— xt




