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Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“Laisves” paramai 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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Laisvietis Petras Bara

nauskas, kuris dabar sve
čiuojasi Lietuvoj, vieną įdo
mų dalyką parašo: kai val
diški miškai dega, tai žmo
nės ne tik gaisro negesina, 
bet “šalinasi nuo gaisro.” O 
kai užsidega, sakysim, pri- 
vatiškas namas ar kas, tai 
jie skubi gesinti.

Bloga tautai, bloga vals
tybei, kuomet josios nariai 
šitaip elgiasi. Bet kas dėl to 
kalčiausias? Ar ne pati val
stybė? Ar ne valdžia? Val
džia žmonėms negelbsti, 
juos pernelyg daug skriau
džia, tai žmonės mano, kad 
viskas, kas tik valstybiška 
—negera, tegu prasmenga!

Amerikoj žmonės visai 
kitaip nusistatę linkui vi- 

s suomeniško turto: jie ima 
jį savu. Taip turėtų būti 
mokomi daryti ir Lietuvos 

's žmonės. * * *
“Vienybėje” skaitome: 

“komunistų dienraštis savo 
’’y ’ skaitytojus maitina aluci- 

nacijomis sergančių asme
nų kliedėjimais.” Po tuo ne- 
grifinatnu raštu pasirašo 
“Mokytojas.” Ką tas “mo
kytojas” gali mokyti, jei jis 

, negali vieno sakinio taisyk
lingai parašyti?!♦ * *

Dr. A. L. Graičiūnas ba
ra mus, kam mes nepager- 
bem “tėvo dienos.” Man ro- 

< dosi, geriau tėvus gerbti 
per apskritus metus, o ne 
kurią vieną dieną, 

z * * *
J

Vis daugiau ir daugiau 
i balsų girdisi už tai, kad 

p r e z i d e n tas Rooseveltas 
kandidatuotų trečiam ter
minui prezidentauti. Tai 
sveikas reiškinys, kuris, be 
abejo, randa atgarsį visuo
se Amerikos darbo žmonių 
sluoksniuose. Ką apie tai 

M mano mūsų skaitytojai? ♦ * *
Brooklyniškė Šv. Jurgio 

'Draugija sekantį sekmadie
nį turės savo 61-mąjį meti
nį pikniką! Tai jau geras 
amžiaus gniužtas. Tie žmo
nės, kurie stovi draugijos 
priešakyj (valdyba) buvo 
dar negimę, kai draugiją 
organizavo.

Šiandien Draugija turi 
daug pinigų ir arti tūkstan
tį narių. Vadinasi, į ateitį ji 
žiūri gražiai, optimistiškai.

1 Bet yra pas mus žmonių, 
kurie tekalba tik apie “se
natvę ir mirtį.” “Mes nuse
nę, tuoj Amerikos lietuviai 
išmirs,” dejuoja tie žmo
nės. Tos rūšies pesimistai 
jau dabar yra pusiau numi
rę. ♦ ♦ ♦

Kadaise Vilniaus lenkai 
' paėmė į savo rankas tūlas 

lietuvių draugijas ir pavedė 
jas globoti kuratoriams, ar- 
ba, kaip Amerikoj sakome, 
resyveriams. Dabar, kai tos 
draugijos tapo grąžintos 
lietuviams, tai kuratoriams 
teks sumokėti net 64,000 
zlotų!

Tai jau tikrai begėdiškas 
ponų darbas! 

■ —--------------
Washington. — Pernai 

Jungtinėse Valstijose mirė 
1,380,986 žmonės, tai po 107 

’ iš kiekvienų 10 tūkstančių.
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HITLERIS RIEČIA GALINGĄ TVIR
TUMU LANKĄ APIE LENKIJĄ

Mobilizuojama 1,500,000 Nazią Armija i Vasaros Manev
rus Grumot Lenkijai; Danzig Būsiąs Ūmai Užkluptas

Berlin. — Nazių valdžia 
darys didžiausius manev
rus šią vasarą. Manevruose 
dalyvaus pusantro miliono 
nuolatinės armijos ir at
sarginių kareivių; ir šie 
manevrai įvyks daug anks
čiau Degu paprastai. Jais 
naziai gąsdins Lenkiją, kad 
jinai nemėgintų gint Dan- 
zigą nuo Vokietijos. Kai 
kas spėja, kad “Hitleris ga
lėsiąs užklupt Danzigą apie 
liepos mėnesio pradžią.”

Naziai sutelkė “darbo ba
talionus” skubiausiai sta
tyt plieno ir cemento tvir
tumas pasienyje Lenkijos 
Koridoriaus ir palei Slova
kijos rubežių su Lenkija. O 
iš Slovakijos naziai grūmos 
Lenkiškai Silezijai, svar
biausiam centrui Lenkų 
pramonės ir ginklų gamy
bos. Hitleris aptvirtina ir 
visą savo sieną su Lenkija; 
riečia “plieno ir cemento 
tvirtovių lanką” apie ją.

Rooseveltienė ir Aktoriai 
Ragina Palaikyt WPA 

Meno Projektus

Washington. — Preziden
to Roosevelto žmona, gra
žuolė senatoriaus Bank- 
heado duktė aktorė Tallu
lah ir eilė kitų žymiausių 
aktorių atvyko į senatinę 
lėšų komisiją ir ragino nu
spręst prieš Woodrumo su
manymą. Nes tas sumany
mas reikalauja tuoj aus pa
naikint visus WPA valdiš
kus teatrų, piešimo ir ra
šymo projektus; ir kongre
so atstovų rūmas jau pri
ėmė kenksmingąjį Woodru
mo sumanymą.

Teismas Užvažiavo per 
sį N. Y. Seimelio
Republikonams

No-

Albany, N. Y., birž. 21.— 
Aukščiausias New Yorko 
valstijos teismas nusprendė, 
kad republikonai tos vals
tijos seimely j neteisėtai 
(nelegaliai) nukapojo gu
bernatoriaus Lehmano rei
kalaujamas lėšas .valstijos 
reikalams, veikdami vienu 
pasimojimu. Valstijos kons
titucija reikalauja, kad lė
šos būtų seimelyje spren
džiamos pagal atskirus 
punktus įvairiems reika
lams.

Francija Priėmė 287 Žy
dus Pabėgėlius

Naziai nedideliais laivais 
slapta sugabeno daugius sa
vo kariuomenės į Rytinę 
Prūsiją.

Naziai Veikliai Remia 
Arabų Kraštus prieš 
Angliją ir Franciją
Berlin. — Saudi Arabijos 

karalius Ibn Saud atsiuntė 
specialį savo pasiuntinį pas 
Hitlerį, Šia proga nazių 
spauda rašo, kad Vokietija | 
ir Italija rėmė, o toliau dar 
labiau rems arabų kovą už 
politinę ir ūkiškąją “nepri
klausomybę” nuo Anglijos 
ir Francijos.

Naziai per spauda prisi
pažįsta, kad jie padėjo Sau
di Arabijai ir kitiem ara
biškiem kraštam įsitaisyt 
radio stotis ir paskleisi 
tarp gyventojų radio pri
imtuvus. Nes tai įrankiai 
kurstymo prieš Angliją ir 
Franciją, globėjas bei val
doves įvairių arabiškų kra-

Naziai taipgi padeda sa- 
vivaldiškiems arabų kraš
tams išvystyt savo orlaivių 
linijas, kurios, žinoma, tar
nautų kovai prieš Angliją 
ir Franci ją.

Vengrijos Naziai Tu
ri Iš Anksto Pasira
šyt, kad “Nusižudę”
Budapest, V e n g rija. — 

Nazių partija Vengrijoj tu
ri ir slaptą vidujinį ratelį, 
kuris vadinasi “išrinktuoju 
būriu.” ’Į tą ratelį yra pri
imami tik ištikimiausi na
ziai. Bet pirma negu nazį 
įleidžia į “išrinktąjį būrį,” 
jis turi parašyt laiškelį, kad 
jis “nusižudęs.” Laiškelis 
taikomas nazio giminėms 
bei draugams ir sako: “Nu
sibodo man gyvent. Gyveni
mas labai sunkus, ir aš ne
noriu toliau būt jums naš
ta. Tai aš ir nusižudžiau.”

Kam tokie laiškeliai rei
kalingi? Ogi tam, kad kiti 
naziai galėtų saugiai nužu
dyt “išrinktąjį” nazį, jeigu 
jis bus neištikimas ar iš
duos kokią paslaptį viduji
nio jų ratelio. Tuomet laiš
kelis būtų “dokumentas,” 
kad tas nazis neva “pats 
nusižudė,” ir jie galėtų iš
sisukt nuo bausmės už 
žmogžudystę.

Kad nazių vadai reika
lauja panašių laiškelių iš 
kandidatų į slaptąjį savo 
būrį, tą faktą' atidengė

Boulogne, Francija.—Ta
po priimta apsig y vent 
Francijoj 287 žydai pabėgė
liai. Jie yra dalis tų, kurie 
buvo gabenami Vokietijos 
laivu “St. Louis’u” į Kubą. 
—Kubos valdžia, kaip žino- valdžios prokuroras dabar- 
ma, atsisakė juos priimt.

Andrius Višinskis, naujasis SSSR vice-premieras, 
kairėj; Viačeslavas Molotovas, premjeras ir užsie

nio reikalų liaudies komisaras.

Didelis Gaisras Užvenčio Miestelyje; 
Užventis Buvęs Tyčia Padegtas

Birželio 6 d., 1 vai. 40 m. 
naktį Užvęntyjė, Šiaulių ap
skrityje, kilo gaisras. ' .'

Gaisras prasidėjo mieste
lio vidury iš karto trijose 
vietose. Kadangi trobesiai 
mediniai, dvelkė vajas, o 
miestelis ugniagesių neturi, 
tai ugnis, nevaržoma, ūmai 
plėtėsi ir tuOjdu apėmė ke
liolika trobesių.

Vėliau šauktasi pagalbos 
iš Kelmėš\i« Kuršėnų; Kel
mės ir Kuršėnų ugniage
siai atvyko ir padėjo gaisrą 
gesinti.

Ugnis taip buvo įsigalė
jus ir įsisiūbavus, kad galu
tinai pavyko ją užgniaužti 
tik apie 12 vai. dieną. Gai
sro metu sudegė 16 gyvena
mų namų, dvi žydų bažny
čios ir 21 negyvenamas na
mas. Be to, daugelis trobe
sių apdegė ir smarkiai nuo 
gaisro nukentėjo.

Ugnyje žuvo nemaža 
įvairaus turto.

Kadangi gaisras prasidė-

jo vidurnaktį, tai miestely 
kilo didelė panika: žmonės 
vienmarškiniai ir pusnuo
giai bėgo pro duris ir šoki
nėjo pro langus iš degančių 
butų.

Sudegė daug parduotuvių 
su prekėmis, dvi karvės, 7 
kiaulės ir apie 50 vištų.

Gaisro nuostolių priskai- 
toma ligi 230 tūkst. litų, o 
degęs turtas apdraustas tik 
apie 60 tūkst. litų.

Penki gyvenami namai, 
13 negyvenamų namų ir 
viena sinagoga visai neap
drausti.

Gaisro metu buvo nu
trauktas telefono susisieki
mas, todėl sunku buvo ir 
pagalbos prisišaukti.

Gaisro priežastis ir
linky bes tiriant aiškėja, 
kad miestelis buvęs tyčia 
padegtas.

Apie šimtą žmonių liko 
be pastogės.

Skubiai organ izuojama 
pagalba padegėliams.

ap-

Pasibaigė “Mirtinas” Veng
rą Nazią Bado Streikas
Buda pešt, Vengrija. — 

Šimtas nazių koncentraci
jos stovykloj buvo paskelbę 
bado streiką “iki mirties;” 
bet pabadavo tik penkias 
dienas ir pradėjo šauktis 
valgyt. Jie laukia teismo už 
tai, kad vasar. 3 d. bombo
mis ardė žydų bažnyčią ir 
tuom vieną žmogų užmušė 
ir 22 sužeidė.

Šie naziai buvo išėję į ba
davimo streiką, reikalauda
mi, kad jų bylą spręstų “ne
priklausomas” nuo valdžios 
teismas, ir tai greitu laiku.

Trenton, N. J., birž. 21.— 
V i suotinuose balsavimuose 
New Jersey piliečiai 461,402 
balsais prieš 342,291 užgy- 
rė “betus” (lažybas) ant ar
klių lenktynių.

zius. Jie kaltinami,1 kad mė
gino nuverst Vengrijos val
džią ir įvest hitlerišką 

tiniame teisme prieš 25 na- “tvarką.”

Chinija Priims 100,000 
Žydą Pabėgėlių

Shanghai. — Centralinė 
Chinijos valdžia sutiko, kad 
būtų įsteigta kolonija šim
tui tūkstančių žydų pabėgė
lių iš Vokietijos. Tokia ko
lonija būsianti įkurta Yun
nan provincijoj. Chiniška 
provincijos vyriausybė taip
gi duoda leidimą įrengt joj 
koloniją žydams.

perybas su Chinų valdžia 
dėl to vedė Jacob Berglas, 
buvęs Vokietijos bankinin
kas ir fabrikantas, kuris 
dabar pats yra pabėgėlis.

Colorado City, Texas. — 
Ištvinusi Colorado upė nu
nešė kelis tiltus ir prigirdė 
vieną žmogų, pasitaikiusį 
ant tokio tilto. Šimtai šei
mynų pabėgo iš apsemiamų 
namų.

New York, birž. 21.—Per 
gaisrą sename name Doyer 
gatvėj, chinų gyvenamoj 
vietoj (Chinatowne) sudegė 
septyni asmenys.

MAJORŲ PIRMININKAS LaGUARDIA 
ŠAUKIA IŠGELBĖT WPA DARBUS

Ragina Senatą Atmest Woodrumo Bilių, nes Tas Bilius 
Sunaikintą WPA Projektus, Įstumtu Miestus į Bankrotą
Washington.— New Yor- A darbų administratorium 

ko miesto majoras La 
Guardia kalbėjosi su pre
zidentu Rooseveltu, su WP

Roosevelt Reikalauja 
Kongreso Pataisyti 
Bepusiškumo Įstatą
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas ir valsty
bės sekretorius Hull remia 
kongresmano Bloomo su
manymą, kuris reikalauja 
pataisyt Amerikos bepusiš
kumo - neutralumo įstaty
mą. Bloomo sumanymas 
teigia, jog bepusiškumo 
įstatymas turėtų būt taip 
pataisytas, kad kariaujan
čios šalys galėtų pirkt iš 
Amerikos ginklus ir amu
niciją, tiktai turėtų Čia jau 
užsimokėt ir savais laivais 
išsigabent karo reikmenis.

Prezidentas ragina kon
gresą dar šioj sesijoj ši
taip pataisyt tą įstatymą. 
Sako, jeigu kongresas išsi
skirstytų ir tuo tarpu kiltų 
karas, tai prezidentas neži
notų kaip elgtis, kas liečia 
praleidimą ginklų ir amuni
cijos kariaujantiem kraš
tam. Tada gal tūli politikie
riai atrastų, kad preziden
tas palaikąs vienus kariau
tojus prieš kitus.

Vokietija Grąsina Su
valdyt Švediją ir Pa- 

baltijos Šalis
Lubeck, Vokietija. — Na

zių “filosofas” Alf. Rosen
berg, čia kalbėdamas, atvi
rai pareiškė, kad mažosios 
šalys negali tikėtis lygybės 
su didžiosiomis valstybė
mis.

Kartu jis persergėjo, kad 
Danija, Švedija ir Norvegi
ja ir Pabalti jos kraštai 
(Lietuva, Estija, Latvija, 
Finija) neleistų savo ribose 
niekam “šmeižt” Vokietijos 
valdžią. Sako, Vokietija to 
nepakęs. Rosenberg taip 
pat perspėjo tas mažas ša
lis, kad jos savo žemėse ne
leistų veikt “spekuliantams 
agentams” (Anglijos ir 
Franci jos) prieš Vokietiją.

London, birž. 21. — An
glija pareikalavo, kad Japo
niją paliuosuotų suimtą an
glą Smithą, prekių įvežė ją, 
Tientsine. Jeigu Japonai ne
paleis jo, tai Anglija (gal) 
pradėsianti veikt prieš Ja
poniją.

Tientsin, Chinija, birž. 21. 
—A m e r i k a užprotestavo 
Japonam, kad jų blokada 
Tientsine kenkia Amerikos 
piliečiam ir jų bizniui.

)ulk. Harringtonu ir su tū
lais senatoriais, kaip iš
gelbėt tų darbų projektus. 

; Paskui La Guardia viešai 
ugningai pasmerkė *Wood
rumo bilių, kurį priėmė 
kongreso atstovų rūmas, 
susibūrus atgaleiviam de
mokratam su republikonais. 
—La Guardia kalbėjo var
du Amerikos miestų majo
rų konferencijos, kurios 
pirmininkas jis yra.

Woodrumo bilius taip nu
kerta lėšas viešiem darbam 
ir taip aprėžia tuos darbus, 
kad jeigu senatas užgirtų 
tą bilių, ir Woodrumo įne
šimas taptų įstatymu, tai 
per pirmąsias aštuonias sa
vaites 600 tūkstančių be
darbių būtų išmesti iš WPA 
darbų.

Wood rūmo sumanymas 
siūlo tuojausiššluot iš WP 
A darbų tokms bedarbius, 
kurie jau turėjo WPA už
siėmimo per pusantrų me
tu. Jis taip pat teigia, kad 
jokiam WPA darbų projek
tui nebūtų skiriama dau
giau kaip $25,000. -

Majoras La Guardia už- 
reiškė, kad jeigu toks su
manymas taptų įstatymu, 
tai būtų sudaužyti visi ver
tingi WPA darbų • projek
tai, ir tada WPA tereikštų 
tik “lapų grėbstymą” mies
tų parkuose. Pagal Wood
rumo bilių, tiek bedarbių 
liktų išmesta iš WPA dar^ 
bų, tiek jų reikėtų New 
Yorkui ir kitiem didmies
čiam tiesioginiai šelpti, kad 
tie miestai būtų stačiai 
įstumti į bankrutą, sakė 
majoras La Guardia.

Pagal Woodrumo planą, 
vien New Yorko mieste tu
rėtų būt tuojau iššluota iš 
viešų darbų 70 tūkstančių 
darbininkų, o iš federalių 
Meno Projektų New Yorke 
išmesta 7,000 artistų, rašy
tojų ir kitų intelektualų.

Į Jungtinių Valstijų se
natorių komisija, kuri svar
sto nelemtąjį Woodrumo 
sumanymą, atsilankė majo
rai, atstovaujantieji 34 mie
stus ir miestelius Mass, 
valstijos ir 95-kių darbo 
unijų delegatai. Jie reika
lauja, kad senatas ne tik 
atmestų Woodrumo įneši
mą; jie stipriai remia Mur
ray-Casey sumanymą, ku
ris siūlo paskirt $2,250,000,- 
000 per metus viešiem WPA 
darbam iš šalies iždo, kad 
tais darbais galėtų užsi
dirbt pragyvenimą 3 milio-

• T *1 1*! *| • < • •nai bedarbių, kaip ir iki 
šiol. •

ORAS

Šį ketvirtadienį viduti 
niai šilta ir būsią lietaus pi 
pietų ar vakare.
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Reikia Veikti, Kol Dar Ne Vėla
Senato komisija jau pradėjo svarsty

ti Woodrumo bilių, kurį priėmė žemes
nysis atstovų butas pereita savaitę. Mes 
jau rašėme, kad šis bilius yra bjaurus: 
jis nukapoja WPA darbams dirbti pini
gų sumą, jis pasimojo įnešti kraštan de
moralizaciją; biliaus autoriai pasišovė 
panaikinti teatrų ir rašytojų projektus. 
Jei tasai Woodrumo bilius būtų senate 
priimtas ir prezidento užgirtas, kaip jį 
priėmė atstovų butas, tai daugybė žmo
nių pasiliktų be duonos ir be pastogės.

Pažangesnieji senatoriai yra pasirįžę 
šį bilių taisyti. Kiekvienas darbo žmo
gus, kiekviena organizacija, kuriai rū
pi mūsų ‘krašto žmonių gėris ir laimė, 
privalo siųsti laiškus ir telegramas savo 
valstijų senatoriams, reikalaujant, kad 
jie nepraleistų to biliaus; kad jie jį pa
gerintų taip, idant per sekančius metus 
prie WPA darbų dirbtų daugiau žmonių, 
negu šiemet dirba.

Atsiminkim, kad yra milionai bedar
bių, milionai beduonių. Jie prašo darbo, 
jie nori būti naudingi sau ir visuomenei.

Pagaliau!
Pasaulyj juokingų dalykų netrūksta. 

Štai Šveicarija nutarė pripažinti Sovietų 
Sąjungą. Uodas pripažįsta arą! Ir tasai 
pripažinimas padarytas po virš 20 metų. 
Per tąjį laiką Šveicarijos reakcininkai 
“nežinojo,” jog yra tokia valstybė, kaip 
Sovietų Sąjunga, nepaisant to fakto, kad 
pastarosios atstovai-diplomatai toj pa
čioj Šveicarijoj daug laiko praleisdavo 
Tautų Sąjungos posėdžiuose. Beje, toj 
pačioj Šveicarijoj vienas Sovietų diplo
matas buvo nužudytas,—draugas Vo- 
rovskis, SSSR ambasadorius Italijai.

Tiesa, ne vienos, Šveicarijos reakcinin
kai yra toki naivūs. Dar yra nemažai 
valstybių, kurios nėra pripažinę Sovietų 
Sąjungos. Ko jos laukia? Turbūt ir pa
čios nežino. Jeigu tie valdytojai, kurie 
nepripažįsta Sovietų Sąjungos, laukia jo
sios žlugimo, tai jie labai klysta. Jiems 
patiems teks pirmiau žlugti!

kam" jį ir mes. Aktyviai prisidėdami 
prie ginklų fondo rinkliavos, mes kartu 
kviečiam ir visus Lietuvos piliečius ak
tingai ją remti. Bet būdami nuosekliausi 
Lietuvos patriotai, mes norime, kad au
kos, surinktos ginklų fondui, tikrai bū
tų sunaudotos krašto stiprinimui, būtų 
apsaugotos nuo išeikvotojų ir vagių ir 
kad pats vajus ne tik didintų ginkluotas 
jėgas, bet ir stiprintų moralines jėgas, 
patriotines jėgas moraliniu atžvilgiu. 
Ginklų fondo aukos gali stiprinti gin
kluotas krašto jėgas tik tada, jei už jas 
supirkti ginklai pateks į tikrų patriotų 
rankas. Bet šiandien to dar nėra. Pa
vyzdžiui, pagal seną Šaulių Sąjungos 
statutą nariai yra skirstomi į pasyvuo- 
sius ir aktyvuosius. Ginklus duoda ir 
juos mokina naudoti tik aktyvuosius. Gi 
taip vadinamųjų pasyvųjų narių daugu
ma—pramonės darbininkai ir kaimo 
biednuomenė — tikriausi Lietuvos pa
triotai. Būna dar blogiau. Pavyzdžiui, 
šių metų balandžio mėn., Biržų apskri
ties komendantas įsakė visiems Biržų 
apskrities šauliams atiduoti ginklus ne
va patikrinimui, o “patikrinęs” grąžino 
tik kai kuriems fašistukams žvalgybi
ninkams, gi didelei šaulių daliai ginklų 
negrąžino.

“Panašūs ginklų atiminėjimai iš pa
triotų pasitarnauja tik Lietuvos prie
šams, gi Lietuvos nepriklausomybės gy
nėjų eiles silpnina, demoralizuoja ir 
skaldo.

“Nemažiau demoralizuojančiai veikia 
priverstinis aukų rinkimas ginklų fon
dui. Visuose fabrikuose darbininkams 
buvo priverstinai atskaityta vienos die
nos uždarbis ginklų fondui. Toks aukų 
“rinkimas” negali populiarizuoti ginklų 
fondo vajų. Tuo tarpu aukų rinkimas 
įtikinėjimo būdu duotų daug daugiau 
rezultatų. Be to, kadangi tautininkų val
džia nesiskaitydavo su liaudimi ir prieš 
ją už savo veiksnius neatsiskaitydavo, 
tai Lietuvos liaudis teisingai priprato su 
nepasitikėjimai vertinti kiekvieną val
džios žingsnį. Kad šitą tautininkų pali
ktiną pašalinti, dabartinė valdžia, jei ji 
rimtai pasiryžus stiprinti krašto pajė
gumą, privalo skaitytis su liaudimi ir 
prieš ją atsiskaityti už kiekvieną savo 
daromą žingsnį. Nuo to išloštų ir ginklų 
fondo rinkliava.

“Visi, kam tikrai rūpi stiprinti krašto 
pajėgumą, turi įsitraukti į kovą prieš 
visus šiuos trūkumus, silpninančius ir 
skaldančius mūsų jėgas. Mes turim ko
voti už Šaulių Sąjungos pavertimą į tik
rą liaudies ginkluotą organizaciją, ku
rioj visokeriopai būtų ugdoma pačių na
rių iniciatyva ir veiklumas.

“Kovokim už tai, kad rinkliavos gink
lų fondui būtų sunaudotos ginklų ir du
jokaukių pirkimui, slėptuvių įrengimui. 
Kovokim už tai, kad reikalui esant būtų 
apginkluoti ne tik visi šauliai, bet ir visi 
ginklą sugebą vartoti piliečiai.”

Kai Tomas Mooney lankėsi New Yorke: viršuj matome 
Tom Mooney, Madison Sq. Gardene, o žemiau—žmones, 

jam plojančius ir besidžiaugiančius.

Lietuvos Laisvamanių Suva
žiavimas Palangoje

Dar Apie Ginklų Fondą
Pas mus jau buvo rašyta, kad Lietu

vos Komunistų Partija pasisakė už rė
mimą Lietuvos Ginklų Fondo. Josios or
ganas “Tiesa” (iš geg. 15 d.) apie tai 
rašo.plačiau ir stato vyriausybei tam tik
ras išlygas. Laikraštis nurodo:

“Stiprinti krašto pajėgas šiuo metu 
yra kiekvieno patrioto pareiga. Tokią 
pareigą jausdami šimtai tūkstančių pa
triotų sutinka šiandien ginklų fondo 
rinkliavą, tokią pareigą jausdami sutin

Tik Du Metai
Pereitą antradienį federalinis teismas 

New Yorke padarė sprendimą buvusio 
teisėjo Martino T. Mantono bylos reika
le. Mantonas tapo nusmerktas dviem me
tam kalėti.

Mums atrodo, teisėjas W. Calvin Ches
nut labai švelnią pabaudą paskyrė tam 
kyšininkui. Reikia atsiminti, kad Man
tonas buvo užėmęs aukštą vietą ir ją ap- 
terliojo taip bjauriai, kad gėda net pa
mąstyti. Jis ėmė kyšius; jis parsidavinė- 
jo. Jis suteršė teisėjo vardą ir kyšiais 
susikrovė milionus dolerių. Tokiam ky
šininkui pabauda turėjo būti paskirta 
kur kas didesnė!

Paremkime Lietuvos 
Draugus

Iš pranešimų ir atsišaukimų mes matome, kokį di
delį ir prakilnų darbą atlieka Lietuvos Komunistų Parti
ja. To darbo tikslas yra suvienyti lietuvių tautą išlaiky
mui Lietuvos nepriklausomybės.

Mes skaitėme Lietuvos politinių kalinių pareiški
mus. Ir už geležinių grotų būdami tie mūsų didvyriški 
draugai žada, jeigu reikalas bus, paaukoti savo gyvybę 
savo tautos nepriklausomybės apgynimui.

Mūsų Amerikos lietuvių pareiga nuoširdžiai pa
remti Lietuvos komunistus šitose jųjų garbingose pa
stangose. Todėl Amerikos Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuras nutarė atsikreipti į visus geros valios lie
tuvius ir'prašyti jų finansinės paramos Lietuvos drau
gams. Kiekvienas centas, kiekvienas doleris' ten mūsų 
draugų bus sunaudotas pasiekimui Lietuvos liaudies ir 
supažindinimui jos su tomis problemomis ir atsakomy
bėmis, kurios dabar stovi prieš ją.

Mes esame išsiuntinėję komunistams- ir šiaip kai 
kurių organizacijų kuopų veikėjams aukų rinkimo blan
kas. Prašome jas nepadžiauti ant lentynos. Prieikite 
prie visų, paprašykite visų, kas kiek išgali, lai paaukoja 
Lietuvos Komunistų Partijos finansinei paramai. Dabar 
prasideda didieji piknikai, taigi susisiekti su tūkstan
čiais lietuvių bus puiki proga. Tą progą išnaudokite šiam 
labai naudingam darbui.

Blankas ir surinktas aukas grąžinkite Lietuvių 
Komunistų Centro Biurui, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y. Mes tas jūsų aukai persiusime Lietuvos draugams.

Pastaba! Šios aukos neis Lietuvos politiniams ka
liniams, bet Lietuvos Komunistų Partijos organizaciniam 
ir švietimo darbui. Oolitiniams kalinams aukas renka 
Lietuvos Draugų Komitetas ir kalinių aukas siųskite, 
kaip ir siuntėte, tam komitetui.

Draugai, kurie gavote aukų rinkimo blankas, esate 
už jas atsakomingi. Jas iki vienos turėsite sugrąžinti 
Centro Biurui. Tikimės, kad kiekviena jų bus užpildyta 
vardais ir pavardėmis aukotojų. Bet jeigu kuri ir tuščia 
pasiliktų, turi būti sugrąžinta Biurui.

Dar kartą: Paremkime Lietuvos draugus komu
nistus šitoje Lietuvos gyvenimo rimtoje valandoje!

/ Lietuvių Komunistų Centro Biuras,
A. Bimba, Sekr.

Gegužes 28-29 d. Palangoje 
įvyko Lietuvos Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos 
skyrių atstovų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 190 atstovų 
iš 75 skyrių. Suvažiavimą ati
darė dr. Jonas Šliupas ir pa
reiškė, kad jam esą apskrities 
viršininko pareikšta, jog susi
rinkimui pirmininkauti turįs 
jis pats (šliupas), kaipo atsa
kingas asmuo. Suvažiavimui 
pareikalavus, prezidiumas bu
vo sudarytas iš šių asmenų: 
pirm. J. šliupai, vicepirminin
kai — dr. Kairiūkštis ir adv. 
Petraškevičius, sekretoriai — 
Zarankai ir V. Knyva, laisvi 
prezidiumo nariai — M. Ged
vilą ir Aksijonaitis. Po to bu
vo sudaryta mandatų bei bal
sams skaičiuoti komisija, ku
rion įėjo : pirm.—J. Daugėla, 
nariai — Barkauskas, Pranc- 
kietis, Liekis, Jukna, Bagdo
navičius, Motuzaitė ir Devjat- 
nikovas. Priėmus suvažiavimo 
statutą, perskaityti sveikini
mai telegramomis ir raštu, o 
po to centro valdybos vice
pirmininkas dr. J. Kairiūkštis 
padare valdybos vardu prane
šimą, kuriame paliete dau
giausia nesutarimus, kurie bu
vo iškilę centro valdyboje.

' J. ŠLIUPAS
Paminėjęs apie tai, kad sky

rių skaičius šiandien išaugo 
iki 125, kad išleista keliolika 
knygučių Jaisvamanybės klau
simais, kad žymiai pakelta 
“Laisvosios Minties” prenume
rata, kad suruošta per 3 me
tus apie 60 paskaitų skyriuo
se, dr. Kairiūkštis pareiškė, 
kad priekaištai dėl neveiklu
mo arba netinkamo veikimo 
esą visai nepamatuoti. Centro 
valdyba ir dr. J. šliupas nuo 
laisvamanybės nepasitraukę.

—Mūsų simpatijos visada 
buvo tom visuomenes grupėm, 
kurios kovojo už didesnę žmo
gaus laisvę ir geresnį socialinį 
gyveninią — pareiškė dr. J. 
Kairiūkštis, — tačiau mes ne
galėjome ir negalime leistis 
būti vienos kurios politinės 
partijos įtakoje. Vieni norėjo 
mus pakreipti į socialdemo
kratus, kiti į liaudininkus, tre-

ti—dar kairiau. Mes stojome 
prieš tai. Prasidėjo kova, pa
sirodė lapeliai, prisidėjo as
meniški puolimai, kurie drau
gijai daug žalos padarė. Tu
rime nusistatyti rinkti draugi
jos vadovybėn tik neutralius 
žmones, tada visi nesutarimai 
išnyks ir draugija vėl susti
prės.

Centro valdybos narys Žu
kauskas šį pranešimą papildė 
ir kategoriškai paneigė, kad 
jis ar kas kitas būtų mėginęs 
ir norėjęs įnešti į draugijos 
veikimą politinį bei partinį 
svyravimą.

Po to išėjo kalbėti centro 
valdybos sekretorius K. Vala- 
šinas.

Po Valašino dar kalbėjo 
Ig. Protas, kuris nupasakojo, 
kaip auga “Laisvoji Mintis,” 
kaip buvo atlyginami jos ben
dradarbiai.

Revizijos komisijos vardu 
pranešimą padarė pirm. Bo- 
gušas. Revizijos aktas kon
statuoja, kad paskutiniojo su
važiavimo, įvykusio prieš tris 
metus Šiauliuose, protokolas 
surašytas neteisingai, nes pa
rašyta, kad suvažiavime bu
vusi išrinkta' Taryba ir už ją 
balsavę 30 atstovų, tuo tarpu, 
kai tikrumoje prieš tokio or
gano rinkimą pasisakė didelė 
dauguma suvažiavimo dalyvių 
ir jis išrinktas nebuvo. Kiek 
suvažiavime dalyvavo atstovų, 
protokole nepažymėta. Pate 
protokolas įrašytas )į knygą 
tik 9 mėn. praėjus po siL 
važiavimo. Revizijos komisijos 
pranešimu buvo užbaigta pir
moji suvažiavimo diena.

Antrąją suvažiavimo dieną 
prezidiumo narys adv. Petraš
kevičius iš praėjusios dienos 
pranešimų padarė išvadas, sa
vo kalboje pareikšdamas:

—Išklausius pra nešimų, 
konstatuojame, kad idėjinių 
skirtumų laisvamanių centro 
valdyboje ir pačioje draugijo
je nėra. Dr. Kairiūkštis iškė
lė politines tendencijas, ta- 
čiaus ir jas antroji pusė ka
tegoriškai paneigė. O jei nė
ra nei ideologinių skirtumų 
nei politinių tendencijų, drau
gijai dėl asmenų kovoti nėra 
prasmės. Pasitikėjimas idėja 
ir dr. šliupu nepalaužtas, bet 
įvykiai neigiamai paveikė 
draugijos narius. Du valdybos 
nariai, dėl kurių kilo nesusi
pratimai, turi būti atstatyti 
nuo vadovaujamo darbo, kad 
centro valdyba ateityje galė
tų dirbti, o ne ginčytis. Jei
gu atstatytieji nariai yra ti
kri idealistai, jie ras ir dirbs 
draugijai naudingą darbą ir 
nebūdami centro valdyboje.

Po to dar paprašė žodžio 
kitas prezidiumo narys M. 
Gedvilą, kurs pareiškė:

—Mes girdėjome linksniuo
jant dvi pavardes, girdėjome 
triukšmaujant abi grupes. Aš 

(Tąsa ant 8-čio pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama “L.” Redakci
ja: Išgelbėkite mane, arba 
padėkite man išsigelbėti, 
Jeigu galite, iš keblios pa
dėties. Dalykas štai kame: 
AŠ smarkiai susikirtau su 

' karstu smetonininku, kuris 
prisimygęs tvirtina, kad tau
tininkų vyriausybė per savo 
dvylikos metų viešpatavi
mą beveik atmokėjo visas 
valstybės skolas. Aš tam ne

tikiu ir aš jam taip pasa
kiau. Mat, kur nors aš bu
vau skaitęs, kad šiandien 
Lietuvos valstybės skolos 
pusėtinai didelės. Bet, ot, 
negaliu tam ponui faktų po 
nosia pakišti ir tiek.

Amžinas Dienraščio 
Skaitytojas.

Atsakymas

vos valstybės iždas pusėti
nai prasiskolinęs ir prie 
tautininkų viešpatavimo be
veik kasmet tos skolos au
go.* Pavyzdžiui, pradžioje 
šių metų valstybės iždas 
turėjo 132,600,000 litų sko
lų. Tuo tarpu pradžioje 
1938 metų tos skolos tesie
kė 118,600,000 litų. Vadina
si,’per vienus metus skolos 
pašoko aukštyn net ant 
14,000,000 litų.

Lietuvos valstybės iždo 
skolos dalinasi sekamai:

Japonija Reikalauja, kad 
Anglai Bendradarbiautų su 

ja prieš Chiniją
Tokio. — Japonijos val

džia reikalauja, kad Angli
ja bendradarbiautų su japo
nais prieš Chiniją; tik tada 
Japonija, girdi, nuims blo
kadą nuo Anglų koncesijos 
Tientsine.

Tas jūsų tautininkas vi
sai niekus sapaliojo. Lietu*-Užsieniui jis yra skolingas

80,070,600 litų, o vidaus 
skolos siekia 52,485,700 li
tų.

Tos dideles skolos sunki
na krašto finansinę padėtį, 
nes kasmet valstybė turi iš
mokėti už skolas tris milio
nus su viršum litų.

Ką darys naujoji vyriau
sybė, kad įą naštą paleng
vinti arba: panaikinti, dar 
nieko nežinome.

JeruzolimOs žydai protestuoja prieš Anglijos pasimojimus atimti iš jų Pales
tiną, kurią buvo Londono imperialistai jiems žadėję karo metu.
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LAISVĖ Trečias puslapis

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
noriu kalbėti trečios grupės 
vardu, kuri yra neutrali ir ku
riai rūpi labiausiai tai, kad 
nebūtų pažeista draugijos eg
zistencija ir įstatai. Tie nariai, 
dėl kurių kilo nesusipratimas, 
neturi būti renkami į centro 
valdybą. Geriausia būtų, kad 
jie patys susiprastų ir nesta
tytų savo kandidatūrų.

Gedvilai baigus kalbėti, dr. 
Šliupas pranešė, kad Ig. Pro
tas ir K. Valašinas atsisakė 
statyti savo kandidatūras į 
valdybą, kurią jis en bloc siū
lo iš šių asmenų: pirmininku 
Šliūpas, o nariais dr. Kairiūkš
tį, dr. Baldauską, Rondomans- 
kį ir Pranckietį.

. Suvažiavimas siūlo statyti 
daugiau kandidatų. Ukmergės 
atstovas Girdžius pasiūlo šito
kį sąrašą: Dr. šliupas, Žukau
skas, Barkauskas, Daugėla, 
Knyva, Gedvilą ir Totorius, 
kartu siūlydamas rinkti valdy
bą iš 7 asmenų, šliupui atsiė- 
mus savo kandidatūrą skelbia
ma pertrauka. Kiek aprimus 
mėginama suvažiavimą tęsti, 
tačiau vėl kyla triukšmas. Pre
zidiumo sekretorius V. Knyva 
siūlo pavesti prezidiumui iš 
patiektųjų dviejų sąrašų 
daryti vieną naują sąrašą, 
rį galima būtų pasiūlyti 
bloc. Skelbiama antra
trauka, kurios metu prezidiu
mas pasišalina į atskirą kam
barį ir apie pusvalandį taria
si, pasikviesdamas čia vieną, 

• čia kitą atstovą iš suvažiavime 
susidariusio bloko.

Po pertraukos prezidiumo 
sekretorius V. Knyva perskai
to tokį naujosios valdybos są
rašą, kurį prezidiumas 
priimti: dr. šliupas, dr. 
riūkštis, dr. Baldauskas, 
Žukauskas, V. Knyva, 
Gedvilą ir J. Daugėla. Suva
žiavimas su tokiu sąstatu su
tinka vienbalsiai ir valdyba 
laikoma išrinkta. Kandidatais 
<į valdybą išrinkti: Totorius, 
Motuzaitė ir Akcijonaitis, o į

su
ku- 
e n 

per-

Pe-
ir

revizijos komisiją : adv. 
traškevičius, Paulauskas 
Petryla.

Išrinkus valdybą, pakeičia
mas įstatų §■ 27 ta prasme, 
kad suvažiavimą gali šaukti 
valdyba, paprastai narių dau
gumai nutarus.

Po to seka skyrių atstovų 
pranešimai. Dauguma skyrių 
nusiskundžia, kad neduoda
mos salės susirinkimams, da
romi trukdymai, išvagiami mi
rusiųjų laisvamanių lavonai ir 
palaidojami katalikų kapinėse 
(Kruopiuose). Šiaulių, Kauno 
Sasnavos, Joniškio, Ukmergės 
ir kt. skyriai pasisako už kul
tūrinę veiklą ir toleranciją ti
kinčiųjų atžvilgiu, daugelis 
skyrių pareiškia turį įsteigę 
laisvas kapines, pageidauja 
keliaujamų knygynėlių ir t.p.

Suvažiavimui buvo patiek
tas ženklo ir vėliavos projek
tas, kurie galutinai nustatyti 
pavesta c. valdybai, ženklas 
—ranka su degančiu degėlu, 
o vėliava —ižalia — juoda, su 
raudona vilyčia lekiančia į 
juodąją pusę, žalia spalva 
simbolizuoja atgimimą, pro
gresą, dvasios pavasarį, o juo
da — atgyvenusį prietarų pa
saulį, į kurį sminga kovos vi
lyčia.

Suvažiavimas priėmė tokią 
rezoliuciją, kad laisvamanių 
vaikai nebūtų verčiami moky
klose lankyti kapelionių pa
mokas ir dėl religijos nesimo- 
kymo nebūtų daromos kliūtys, 
perkeliant į aukštesnį skyrių; 
kad mokyklų patalpos būtų 
leidžiamos ir laisvamanių tik
slams, kaip jos yra leidžiamos 
k i t o k ioms organizacijoms, 
prašoma vyriausybė paskubin
ti išleisti civilinės metrikaciios

politinių kalinių šeimynų ir jų 
kūdikių paramos, idant su
teikti jiems maistą, o ypatin
gai kūdikiams šviežio pieno.

Tarptautinis Dar bininkų 
Apsigynimas ne vien namie 
kūdikiais, bet taip pat labai 
daug rūpinas ir Ispanijos, 
Chinijos, Vokietijos ir kitų 
šalių kūdikiais, kurių, šauks
mas pagelbos pasiekia šią ša
lį. Taigi, draugės ir draugai, 
reikalinga visiems prisidėti 
nors kad ir su mažiausia da
lele, paremiant kūdikių 
“Summer Milk Fund Drive.”

Kiek daug mes galime pri
sidėti prie sušelpimo politinių 
kalinių kūdikių fondo? Aiš
kus, su didele suma pinigų 
mes negalėsim prisidėti, bet 
su maža suma vieną sykį per 
vasarą tai, rodos, visi galime 
prisidėti. Daug gero padary
tum tiems, kuriems šiandiena 
labai reikalinga ši parama.

Reik priminti ir tai, kad ■ 
TDA dikčiai remia pabėgė
lius iš fašistinių šalių, v Taip 
pat plačiai masėms žmonių 
aiškina dabar baisią padėtį 
pabėgėlių.

siūlo
Kai-
agr.

M. įstatymą, nes reikia pagaliau
sutvarkyti šeimų beteisę būk
lę ir laikas sulyginti visų gy
ventojų teises, kad nebūtų po
sūnių Tėvynėje.

Clevelando Kronika
Nedėlioję įvyksta LLD 15- 

to Apskričio konferencija ant 
dd. Grinių ūkės, Thompson, 
Ohio. Be konferencijos, vie
tos lietuvių farmerių LLD 51 
kp. turės savo pikniką, kur 
miestiečiam bus proga sueiti 
su broliais irwsesutėms, gyve
nančiais ant ūkių. Delegatai 
turėtų išsirengti ąnksti, kad 
pribuvus į laiką, nes konfe
rencija prasidės 10 valandą 
ryte.

M—ka.

Iš ALK Komiteto Veiklos
Birželio 18 d. ALK Ohio 

Skyriaus komitetas buvo su
šaukęs vietos draugijų atsto
vų susirinkimą, apkalbėjimui 

> ir pravedimui pereitos konfe
rencijos tarimų. Konferencija 
yra nutarus, kad skyriaus ko
mitetas Klaipėdos krašto pa
bėgėlių sušelpai surengtų pik
niką. Pasirodė, kad nebėra 
nedėldienių tam reikalui. 
Tuomet komitetas nutarė pa
gaminti blankas ir parinkti 
aukų tam pačiam tikslui, šio 
susirinkimo ir buvo 
tikslas, kad (Įteikus 
draugijų atstovams, 
vo draugijos narių
pas pašaliečius parinktų aukų 
Klaipėdos krašto pabėgėlių 
naudai.

Skyriaus sekretorius visiem 
draugijų atstovam pasiuntė 
atvirutes, bet nesmagu pažy
mėti, jog tik nuo 8 draugijų, 
LDS 4-to apskričio ir Cleve. 
Draugijų Veikiančio Komite
to atstovai matė reikalą atsi
lankyti. Gi šešių draugijų at
stovų visai nebuvo. Keista, 
kad kuomet Lietuvai gręsia

vyriausia 
blankas 

kurie sa- 
tarpe ir

mirtinas pavojus iš Hitlerio 
pusės ir tuom pačiu metu 
šioj šalyj reakciniai gaivalai 
kelia galvas, žmonės, save va
dinanti ' progresyviais, kvie
čiami į susirinkimą, nesilan
ko.

Kitas dalykas, tai kai ku
rie ir mūsų žmonės labai 
lengvai patiki “kalboms”, jog 
iš Klaipėdos pabėgę “tik vie
ni Smetonos agentai,” o geri 
žmonės, vietos gyventojai, pa
silikę vietoj. Kitais žodžiais, 
prie Hitlerio klaipėdiečiam 
yra gerai ir pabėgėlių, vertų 
sušelpimo, Lietuvoj nėra. Pa
klausite, kas tokias kalbas, 
paskalas ir argumentus nau
doja? Toli nėjęs surandi, 
jog tai “penktos kolumnos” 
žmonių darbas, sklokos liku
čių pastangos pakenkti teiki
mui paramos Klaipėdos pabė
gėliams.

Pažangiečiam nereikia imti 
už gryną tiesą tokius lietuviš
kų trockistų melus. Jų plau
ko žmones gelbėjo gen. Fran
kui prieš liaudiečius Ispanijoj, 
kaip kad dabar jie elgiasi Lie
tuvos neprigulmybės pavojaus 
valandoj. Sekime ir skaityki
me savo spaudą, tuomet ne
reikės abejonėmis 
kurias skleidžia 
priešai.

maitintis, 
pažangos

Tarptautinio Darbininku Ap
sigynimo “Summer Milk 

Fund Drive”

TDA nacionalis ofisas kiek
vieną vasaros sezoną organi
zuoja plačiai, atsikreipia į vi
sas pažangiąsias organizaci
jas ir pavienius žmones dėl

.■ ...z. — -—..i. -Ą,

“Vilnies” Piknikas

Šią vasarą “Vilnies” pikni
kas įvyksta rugpjūčio 6 die
ną, Mačiuto darže. Už šį pik
niką atsakomingas yra visas 
draugijų Veikiantis Komite
tas.

“Vilnies
turėtų pradėti 
doj šį pikniką 
kią programą 
nies” piknike.

Vil-

pikniko komisija 
garsinti spau-' 

ir paduoti, ko
duosite

Laikas labai 
greitai bėga. Todėl reik dau
giau sukrusti.

Pastaba L. K. Kuopos Nariam

Antradienį, birželio 27 d., 
L. K. kuopos susirinkimas 
bus po num. 920 E. 79th St., 
8 vai. vakare. Kuopos nariai 
visi dalyvaukite šiame susirin
kime, nes turime daug svar
bių reikalų, kuriuos, turėsim 
apsvarstyti. Būtinai reik duo
kles užsimokėti už šį mėnesį.

Prie to, kuopos piknikas. 
Būtinai reikia apskaitliuoti, 
kiek daug bilietų yra parduo
ta ir kaip rengiamasi prie šio 
pikniko.

AMERIKOS PROTESTAI
JAPONIJAI

Tokio. — Jungtinės Vals
tijos užprotestavo, kad ja
ponai daro žiaurias kratas 
amerikonų misionierių pa
talpose ir oro bombomis 
naikina Amerikos misijas 
Chinijoj. Amerikos valdžia 
taipgi protestuoja, kad ja
ponai, užblokaduodami A- 
moy miesto tarptautinę sri
tį, nepraleidžia ten maisto 
amerikiečiams.

Waterbury. Conn.
Waterburieciai: Kas norite 

pigiai nuvažiuoti į “Laisvės” 
pikniką ir tuom pat kart pa
matyti pasaulinius fėrus — 
Pasaulinę Parodą, tad greitai 
užsisakykite vietas buse.

Iš Waterbury busas išeis 2 
d. liepos, lygiai 8 vai. ryte, 
nuo 774 Bank St. Kaina ke
lionės į abi pusi tik $2. šį me
tą “Laisvės” piknikas įvyksta 
Clinton Parke, Maspeth, N. Y. 
Tas parkas randasi visai arti 
prie Pasaulinės Parodos. Tai 
labai gera proga pamatyti ir 
“Laisvės” piknikas ir Pasauli
nė Paroda. Kurie manote va
žiuoti, greitai užsisakykit vie
tą. Komisija: Kl. Yenkeliunie- 
nė, Bokas, Strižauskienė, J. 
Pabilionis ir L. Žemaitienė. 
Matykite tuos draugus ar ki
tus ir užsisakykit vietas važia
vimui.

Turėsim smagius laikus, 
bendrai vykdami. Nelaukit, 
nes reikės gailėtis pasivėlavus.

rriite#

Jersey City miesto majoras (Hitlerukas) Hague, pra
laimėjęs aukščiausiam šalies teisme; dabar jis ne kad 
loska turės leisti kalbėti darbininkams mieste, kurį 

jis valdo.

parengime kalbės
Hathaway, “Daily

vyriausias redakto-

pa-

6401-6501 N. 2nd St., Phila., 
Pa.

Šiame 
Clarence 
Worker’ ’
rius, Mother Bloor ir kiti. Bus 
laimėjimų, žaislų, šokiai, bas- 
bolė’ir įvairių gėrimų. Darbi
ninkiško judėjimo rėmėjai pa- 
remkit šį pikniką, nes jis bus 
arti miesto ir gražioj vietoj.

Mirė Juozas Banys, 
Delair, N. J.

šiomis diehomis buvo
laidotas Juozas Banys, Delair, 
N. J. Jis kada buvo mūsų dar
bininkiško judėjimo organiza
cijų narys, bet skilimo laikais 
nuėjo su opozicija. Jis visą lai
ką sirgo dusuliu ir karščių lai
ke pasigavo šaltį ir gavo plau
čių uždegimą. Palaidoti nuvy
ko ir daugelis philadelphiečių.

Report.

legatus į 15-to Apskričio kon
ferenciją, kuri įvyks birželio 
25 d. Thomson, Ohio, pas 
draugus Grinius, farmerius. 
Išrinkta penki delegatai.

Finansų raštininkė Viola 
Daniels raportavo, kad visi 
nariai pasimokėję duokles už 
1939 metus. Tai geras pavyz
dys kitoms kuopoms. Kreditas 
priklauso draugei Viola Da
niels, kuri pasistengė duokles 
iškolektuoti. Tai gera Šių me
tų sekretorė.

Nutarta rengti bendrą pik
niką LLD 90 kuopos ir LDS 9 
kuopos rugsėjo mėnesį. Vėliau 
bus paskelbta diena.

Sąryšio Komiteto piknikas į- 
vy4<s liepos 16 d. naudai at- 
mokėjimo skolos už platfor
ma. F. J. Madison.

Lio■If
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Baltimore, Md
Iš LLD Susirinkimo

LLD 25 kp. susirinkimas įvy
ko 12 d. birželio, Lietuvių Sve
tainėje, 853 Hollins St. Susi
rinkime dalyvavo gražus drau
gų-gių būrelis. Kuopos orga
nizatorius d. P. Paserskis ati
darė susirinkimą ir paprašė 
draugų, kad išsirinktų to vaka
ro pirmininką. Pirmininku iš
rinktas d. J. Balsys.

Protokolas iš praeito susirin
kimo priimtas, kaip skaitytas. 
Vald. raportai priimti, kaip 
išduoti. Buvusio “Laisvės” nau
dai pikniko komisijos raportai 
nebuvo išduoti, nes nebuvo ga
lima suspėti atskaitą padaryti. 
Todėl raportai atidėti iki ki
tam susirinkimui.

Nutarta rengti pikniką ben
drai LLD kuopos ir Lyros Cho
ro. Komisija išrinkta iš seka
mų draugų-gių: O. Kučiaus- 
kaitė, J. Balsys ir S. Meškis. 
Taipogi nutarta rengti prakal
bas J. Jurginiui.

Draugai partijiečiai prane
šė, kad Komunistų Partija ren
gia pikniką toj pačioj vietojj 
kur “Laisvės” piknikas buvo, 
Liberty Parke. Pikniko dienos 
nenugirdau, tėmykite “Lais
vės” pranešimuose, manau, 
draugai partijiečiai praneš.

Kadangi IJLD organizacija 
tvarkosi demokratiniai, patys 
nariai nominuoja kandidatus į 
Centro Komitetą, tai 25 kuopa 
balsavome praeitam susirinki-

Po susirinkimo d. J., Sta- 
“Laisvės” pikniko komisi- 
pirm. paprašė buvu- 
komisijos, kad nutartų,

me. 
nys, 
jos 
sios
kada sueis ir padarys pikniko 
atskaitą.

Atskaita buvo padaryta 14 
d. birželio. “Laisvės” pikniko 
pelnas pasiųstas “Laisvei” per 
pikniko komisijos sekretorių

Paserskį.p.

Minersville, Pa
Dėl Žinios Visos Apylinkės 

Lietuvių
šios apylinkės Komunistų 

Partijos sekcija rengia didelį 
pikniką Marlyn Parke, birže
lio 25 d., t. y., ateinantį sek
madienį.

Piknikas prasidės nuo anksti 
ryto, tęsis iki vėlai naktį. Bus 
gera orkestrą dėl norinčių pa
šokti. Bus gardžių valgių, taip 
pat ir skanių gėrimų. Kviečia
me visus kuo skaitlingiausia 
dalyvauti, nes Komunistų Par
tija kovoja už visų darbininkų 
svarbiausius reikalus; todėl 
mes visi darbininkai turim ją 
remti.

Kelrodis mašinomis važiuo
jantiems iš toliau: Per Potts
ville pervažiaviis Route 209, 
reikia sukti po tiesiai, išvažia-

auk

Wilkes Barre, Pa
Kaip jau plačiai apylinkei 

yra žinoma, LLD 12-tas Aps
kritys rengia savo metinį pik
niką liepos 16 d. dėl paramos 
dienraščio “Laisvės”. Apskri
čio valdyba rūpinasi, kad šis 
piknikas būtų vienas iš di
džiausių.

Todėl mes norim atsikreipt 
į plačios apylinkės “Laisvės” 
patriotus, kaip tai, į Reading’o 
draugus, kurie tankiai pribūna 
j rengiamus metinius ‘Laisvės” 
piknikus. Na, o kaip su Kašto
no draugais-draugėmis ir kitų 
miestų ? Būtų smagu matyt 
svečių, kurių pirmiau neturė- 
davom.

Vasaros laiku daugumas 
mūsų draugų išvažiuoja kur 
nors ant tyro oro praleisti 
šventadienį. Tad kodėl nepa
traukti 
ką dėl

Mes 
plačios
dalyvaut. O mes čia būsim pil
nai prisirengę jumis pasitikt 
su visokiais patarnavimais, su 
gera muzika, gerais valgiais ir 
kas tik piknike reikalinga. Lai
ko jau nedaug, todėl jau lai
kas pradėt organizuotis vi
siems ir visur.

į šį taip svarbų pikni- 
paramos dienraščio?
kviečiame draugus iš
apylinkės skaitlingai

Aš Būsiu.

Philadelphia, Pa
Vietinis Veikimas

Youngstown, Ohio
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 90 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyko birželio 11 d. 
Padaryta gerų tarimų. Paau
kota iš iždo $2 Centrui dėl iš
leidimo knygos. Kuopa pa
skolino $10 Sąryšio Komitetui 
dėl pastatymo platformos šo
kiams ant piknikų. Skaityta 
laiškas, kuris ragino rinkti de-

Ateinantį sekmadienį, 25 d. : 
birz. įvyks paskutinis mūsų or
ganizacijų Veikiančio Komite-Į 
to piknikas, Mikoląičio farmoj. 
šį parengimą turėti^-mūsų ju
dėjimo organizacijų nariai, 
“Laisvės” skaitytojai paremti, | 
nes tai yra centro veikimo pul-| 
sas. Turėtų paremti visi sim- 
patikai ir mūsų biznieriai. Po 
šio pikniko nebus daugiau pik
nikų mūsų organizacijų iki 
“Laisvės” pikniko.

Atsiminkit, kad šiemet vėla 
prie “Laisvės” pikniko reikės 
perbudavoti stalai ir dar jų 
daugiau padaryti; apart to, 
turėsime pirkti vėla 1,000 
stiklų ir kitokios provizijos. Tą 
viską finansuoja Veikiantis 
Komitetas. Prašoma visų prie- 
telių paremti ir pagelbėti su
rengi sėkmingai “Laisvės” pik
niką rugsėjo 3 d.

Komunistų Partijos 3-čio 
Distrikto Piknikas

Šiemet 3-čio Distrikto ren
giamas piknikas įvyksta 4 d. 
liepos New Central Parke,

vus apačia tilto. Nuo vakarų 
pusės važiuojant ant Potts
ville, privažiavus tiltą reikia 
sukt po kairiai ir tuoj rasit 
Marlyn.

Užkviečia
Rengimo Kom.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.,

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SOD®S IR ALAUS
91-98 Warwick St., Newark, N. J.
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JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

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

sutaisom, suprosinam už prieinamas kainas.
y 

Ant pašaukimo atvažiuojam j namus

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

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

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

per
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PIKNIKAS SU PROGRAMA
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys

Sekmadienį, Birželio 25 June
Prasidės 12 vai. dieną. Įžanga 25c Asmeniui

OLD CIDER MILL GROVE,
VAUX HALL ROAD, UNION, N. J

Programoje taipgi dalyvaus Sietyno Choras iš Newark 
vad. B. šalinaitei; Bangos Choras iš Elizabetho, vad 
Aldonai Klimaitei; Pirmyn Choras iš Great Neck, vad 
Geo. Kazakevičiui. Taipgi bus trumpa prakalba.

GERA MUZIKA ŠOKIAM
GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

naudingų laimėjimų, kurių 
reikalams. Prašome tikietų 
kuo daugiausia išplatinti

pelnas skiriamas 
platintojų darbuo- 
prieš parengimą.

Bus ir 
apšvietos 
tis, kad 
Kviečiame skaitlingai atsilankyti į šį parengimą.

KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Pennsylvanijos stoties, Market 
St., Newarke per Hillside, priveža prie pat parko vartų. Springfield 
Ave. Gatvekariai ir busai j Irvington Centrą (5 corners). Čia imkite 
“Union Vaux Hall Road” busą ant kampo Clinton Ave. Išlipkite ant 
“Vaux Hall Road” po kairei, pusė bloko iki parko.

AUTOMOBILIU KELIAS: Springfield Ave. iki “Vaux Hall Road” 
po kairei iki parko.

Namų Rakandų Krautuve
A. WEITZNER

VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, 

venamąjam, ir? valgomąjam kambariam.'
gy-

A
. K: ■

Šios Savaitės Specialai 
Veltiniai dkonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį special} pasiūlymą

301 Grand Street Telefonas: 
Brooklyn, N. Y, EVergreen 7-6673
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Ketvirtas puslapi!

AUŠRA VAKARUOSE
(Bruožai iš Francijos Revoliucijos)
------- : Valstiečio Sūnus ----------

(VI—1—39)

karalių.v

suaugu- 
prisieka

(Tąsa)

Karalius Liudvikas, žinodamas kokios 
spėkos susidarė lauko pusėj, koki suo
kalbių tinklai sudaryti Paryžiuj ir ki
tuose miestuose, kad jau kunigijai ir 
dvarponiams daugelyj vietų pavyko su
kelti sukilimus, jis nusprendžia imtis 
provokacijos.

Balandžio 20 dieną, 1792 metais, jis 
apsirengęs karališkais rūbais ateina į 
Steigiamąjį Seimą ir pareikalauja jo, 
kad paskelbtų Austrijai karą, kuri viso
kiais būdais įžeidinėja Franci ją. Seimas 
priima jo pasiūlymą.

Francija pastatė keturias armijas: 
Belgijos fronte stovėjo išdavikas genero
las La Fayette; prieš austrų armiją; Al
sace j — Liuknerio armija, kurios vadą 
La Fayette papirko. Šiaurinę armiją ko
mandavo Rašambe, dalyvavęs Amerikos 
revoliucionierių kare. Generolas Narbo- 
nas stovėję priešakyj visų karo jėgų, tai 
gabus ir sąžiniškas žmogus, bet karalius 
atstatė jį ir jo vieton padėjo generolą 
Diumura, kuris vėliau išdavė Francijos 
reikalus Holandijoj.

Generolas La Fayette su dviem korpu
sais, kuriuos vadovavo Dilon ir Biron 
pradėjo puolimą ant Nemuro, Turnė ir 
Mons. Bet francūzų armija greitai buvo 
sumušta. Išdavystės veikė iš vidaus. Iš 
karto nežinojo kaltininkų, tik daug vė
liau paaiškėjo, kad generolas La Fa
yette buvo suokalby su karalium, kada 
jis, gavęs progą, pabėgo į priešų pusę.

Bet tas atidengė karaliaus veidą. Ži- 
rondistai, kurie tuo kartu buv< 
Brisso ir Vernių išstojo prieš 
Brisso sakė:

—Karaliau, tu manei, kad 
sius žmones galima apgauti
taip, kaip vaikus žaislais; tu peršistatei 
save tokioj šviesoj, jog tau įstatymai ir 
konstitucija yra šventi, o tuo kartu rū
pinaisi apie išlaikymą savo absoliučios 
galios, tam, kad laužius tuos įstatymus; 
tu nudavei ištikimas konstitucijai tik 
tam, kad suradus galimybę jos sunaiki
nimui. Ir jeigu Francijos liaudies gera
širdiškumas neturi tau jokios reikšmės, 
jeigu pas tave nėra kitokių troškimų, 
kaip tik meilė prie despoto galios, tai 
tu neturi jokios reikšmės konstitu
cijai, kurią tu taip begėdiškai sulaužei, 
neturi jokios vertės Francijos liaudžiai, 
kurią tu išdavei!

Ir atsisukęs į atstovus tęsė kalbą:
—Jums sako, bijokite Austrijos, Prū- 

.sijos ir Vengrijos karalių. Aš gi sakau 
jums: svarbiausią užsienio priešo jėga, 
tai mūsų karalius ir jo giminė, ir todėl 
jie pirmiausiai reikia nugalėti. Jums sa
ko: nugalėkite kunigijos pasipriešinimą; 
aš gi sakau: nugalėkime Tuileries Palo- 
ciuj karaliaus galią, ir jūs tuo smūgiu 
nugalėsite ir kunigiją. Jums sako: per
sekiokite visus sukilėlius, suokalbinin
kus, šnipus; aš jums sakau: jie visi pa
tys išlakios, kada jūs nugalėsite priešus 
Tuileries Palociuj ir karaliaus paskirtus 
ministerius, kurie virto visų intrigų ir 
suokalbių centru, kurie yra didžiausi ša
lies išdavikai!

Tuo kartu karaliaus šalininkai jau 
buvo paruošę sukilimui jėgas. Vien Pa
ryžiuj jie turėjo iki 6,000 ginkluotų žmo
nių. Ruošėsi prie baisios skerdynės. Tu
rėjo sudarę planus, kad išskersti dešim
tis tūkstančių, kad paruošus naują “Bal
tramiejaus Naktį.” Bet jų planus suar
dė. Jokubiniečių kliubai sujudino Fran
ci ją. Iš visų miestų traukė ištikimų ko-AK? ▼ V*.

votojų būriai į Paryžių. Greitai jų skai
čius pasiekė virš 20,000. Visi jie buvo 
ginkluoti ir *pasirengę geriau numirti, 
negu priešui pasiduoti. Karalius turėjo 
jieškoti kitokio kelio, kad pasmaugus re
voliuciją. * « *

Nepaisant, kad karaliui buvo paskirta 
30,000,000 frankų, kad jam palikta tei
sė “veto”, kad prieš jį lenkė galvą, bet 

, tas jo nepatenkino. Balandžio 20, 1791 
metais, karalius, karalienė ir jų artimi 
pabėgo iš Paryžiaus. Jie lengvai praėjo

(19)
pro La Fayette sargus. Grafas Provans 
—jaunesnis karaliaus brolis, j(/ artimi 
važiavo Valanės keliu linkui Belgijos. 
Jie pasiekė Belgiją. Kitame vežime per 
Salonę važiavo karalius, jo žmona, duk
tė, sūnus, jo sesuo Elzbieta, ir auklė De 
Truzel. Belgijos pasienyj jų laukė išti
kima armija generolo Bulle vadovystėj 
ir užsieniečiai. Poniai Truzel jie gavo 
rusiškos princeses Korf pasportą, o kiti 
skaitėsi jos artimais žmonėmis. Kitame 
vežime važiavo jų artimi tarnai ir greta 
kokį laiką jojo Marės meilužis Švedas 
Alex Ferzenasx

Generolas Bulle (De Boulle) pasiuntė 
karaliaus pasitikimui savo raitelių bū
rius, bet jie negalėjo ilgai būti vienoj 
vietoj bijodami susitikti su revoliucijos 
armija. Pabėgimo pati pradžia nepavy
ko, nes jie dvi dienas vėliau pabėgo, kaip 
buvo susitarę su generolu. Kely nulū
žo ašis ir tas dar sutrukdė. Gal ta ašis 
ir išsprendė pabėgėlių likimą. Generolo 
Bulle raiteliai pradėjo trauktis kara
liaus nesulaukę.

Jau karalius buvo netoli pasienio. Jis 
jau rokavo, kad viskas pavyko, kaip San 
Menuelle miestelyj, birželio 22 dieną, pro 
langą pamatė jį paštininkas Joan Drue, 
kuris ir užmaskuotame pone pažino ka
ralių. Taip pat jis pažino ir karalienę, 
kurią buvo matęs Paryžiuj, kada tarna
vo karaliaus dragūnų pulke. Drue buvo 
dvasia ir kūnu atsidavęs revoliucijai. Jis 
žinodamas, kad jau pirma karalius bėgo, 
tuoj aus pasirūpino kam reikia pranešti. 
Dar daugiau jį įtikino, kd tai buvo ka
ralius, nes čia prie miesto artinosi kara
liui ištikimos raitarijos būrys.

Paštininkas Drue greitai surinko Na- 
cionalę Gvardiją, patsai sėdo ant arklio 
ir pravijo karaliui ištikimus raitelius. 
Tada jis nusiskubino aplinkiniais keliais 
linkui Varennes, kad ten pirmiau pribu
vus. Varennesę jis pasiekė kiek pir
miau, kaip karalius. Šalimai tiltą, kuriuo 
karalius galėjo aplenkt Varennesę, jis su 
keletu gvardiečių užtvėrė apverčiant ve
žimą. Po to jis pažadino miestelio gas- 
padorių Sossą ir jam pranešė apie kara
liaus pabėgimą. Miesto gaspadorius tuo- 
jaus pastatė ant kojų Nacionalę Gvar
diją. Greitai pribuvo ir karalius. Čia jis 
buvo sulaikytas. Jie teisinosi, kad tai 
yra rusų princesa Korf, gązdino gvar
diečius, bet Sossas buvo griežtas savo 
įsitikinime ir sulaikė karalių. Tuo kartu 
Marė Antoinette dar daugiau pakenkė, 
nes ji savo senu užsispyrimu sušuko į 
miesto gaspadorių:

—Tai, jeigu jis yra karalius, tai su 
juom ir apsieik kaip su karalium!

Sossas įsakė juos sulaikyti. Tuo kartu 
prie Varennės miesto prisiartino kara
liui ištikimų raitelių būrys. Oficieriai 
įsakė išvaikyti Nacionalę Gvardiją ir ka
ralių išlaisvinti. Bet miesto gaspadorius, 
priminė kareiviams, kad jie turi tarnau- 
fi Franci j ai, o ne kokiam karaliui. Ka- 
^teiviai atsisakė oficierių klausyti. Tuo 
kartu iš apylinkės susirinko dar keli 
šimtai ginkluotų žmonių ir gvardiečių 
jėga padidėjo. Varpai be persto j imo mu
šė į vieną pusę. Tarpe karaliui ištikimų 
oficierių ir gvardiečių įvyko trumpas su
sikirtimas, bet kareiviai, perėję į liau
dies pusę, greitai išsprendė kovą kara
liaus nenaudai.'Karalius ir karalienė nu
sigando ir pradėjo prašyti, kad juos gel
bėtų.

Tuo kartu iš Paryžiaus pribuvo La Fa
yette pasiųstas oficierius Romefa, kuris 
pranešė, kad karalius pabėgęs. Čia jis 
ir karaliui parodė įsakymą areštuoti jį. 
Marė Antoinette labai perpyko, įsaky
mą ištraukė ir numetė. Bet tas nieko ne
gelbėjo. Jų vežimas turėjo grįžti atgal.

, Į Paryžių karalių ir jo šeimyną atve
žė didelėj apsaugoj Nacionalės Gvardi
jos ir 16-kos kanuolių. Minia, žinodama 
karaliaus pabėgimo tikslą, jį smerkė ir 
šaukė:

—Šalin monarchija!
—Šalin išdavikai tironai!
—Lai gyvuoja respublika!

(Tąsa bus)

, LAISVI

Scranton, Pa.
Pastaruoju laiku laikraš

čiuos nieko nesimato iš šios 
lietuvių kolonijos, rodos, kad 
jau čia nieko nėra veikiama. 
Nors teisybė, scrantoniečiai už
baigę maršrutą su komedija 
“Aš Numiriau”, ir “Koks Tė
vas, Toks ir Vaikas”, truputą 
atsilsėjo, kad suburti jėgas 
vasaros sezonui. Scrantono 
ALDLD 39 kp., kaip jau dau
geliui žinoma, turi nuosavą 
vietą piknikams rengti ir gale-

tų rengt piknikus kiekvieną 
sekmadienį. Bet kad čia yra 
visokių srovių žmonių ir visi 
norėtų vasaros laiku turėt bent 
kokį piknikėlį,-tai mūsų drau
gija nutarė, kad išvengt susi
dūrimų ir nesurengt kelioms 
grupėms kartu. Tuomet rengė
jai turės geresnes pasekmes. 
Viršminėtoš kp. komisija ap
žiūrėjo, kad 25 d. birželio ki
tos organizacijos nerengia, to
dėl mūsų kuopa tą dieną ren
gia didelį pikniką savo loc- 
nam darželyj, kaip ten ji pa
prastai vadina, High Works 
Grove. Todėl visi, kas tik pri-

jaučiate darbininkiškai orga
nizacijai, kviečiami atsilankyt, 
pilnai būsit patenkinti užkan
džiais ir gėrimais, o orkestrą 
R. Jenušaičio'grieš šokiams. 
Todėl įsitėmykite, kad 25 d. 
birželio, 1-ma vai. po pietų, 
niekur kitur nenuklystumėt.

Ketvirtad., Birž. 22, 1939

Kviečiam visus be skirtumo, 
kaip politikos, taip ir religijos 
klausimuose.

Už Komisiją, B. Š.

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

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S
FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

Vasarinis Išpardavimas
pas

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

tik kelnes parduodam nužemintom kainom, kad 
padaryti vietos mūsą 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 Dcpartmento ant visų siūtų, brokuojant mėlynus (blue 
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 

nuolaidų 30 nuošimčių.

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

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

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

Kliube 8au" 
sit® tikros 
j i e t uviskoe 
degti"'8.' 
valgi? 'r g®’ 

rimu

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

z Lietuvių Centrą

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

Kiiubo Gaspadorius =- EVergreen 4-9672

“LAISVES” PIKNIKĄ
Rengia Massachusetts Lietuviu Organizacijos j j j

A. BIMBA 
“Laisvės” redaktorius

Įvyks Antradienį

JULYLIEPOS
1 9 3 9

Piniginės Dovanos prie Įžangos

$200 Bus Išdalinta Dovanomis 
Pirma Dovana $50

Piknikas Prasidės 10-tą. Vai. Ryto IZABELE; VARMALAVICIŪTfc 
Pasižymėjusi chorų mokytoja, 

diriguos chorų iš 200 balsų

BUS VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.

Prakalbas Sakys: 
Antanas Bimba 

“Laisvės” Redaktorius 
ir

Michael J.Widman 
Naujosios Anglijos 

CIO Direktorius

Šokiai nūn 2-ros valandos 
po pietų ir tęsis iki vėlai Aidbalsių Ensemblis, vad. B. Šaknaitės, 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, 

Programa 3 vai. po pictlj F. Janulevičius, B. šalinaitė, J. Sukackas, J. Kazakevičius.

PROGRAMA:
Massachusetts Lietuvių 
Choras iš 200 balsų

šis choras dainuos Ame
rikos Himną, vadovybėj 
I. Yarmalavičiūtės, Lie
tuvos Hirnhą^ vadovybėj 
A. Mažeikaitės, Gardner 

rio choro mokytojos.
•

“Jeigu Karas Kiltų Ry
toj,” vadovaujant B. Pe

truškevičiui, Lowellio 
choro mokytojui

Laisvės Vyry Choras 
iš So. Bostono, vadovau

jant M. K. Boliui

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

Gerbiamieji! Skaitlingai dalyvaukite šiame dienraščio “Laisves” naudai surengtame piknike, išgirskite 
gražią programą ir pasimatykite su tūkstančiais Naujosios Anglijos lietuvių. Rengėjai.

-_______ ... j '_____ ;___ ;____ .------------------------ —__________________ • - ______ > - --------- -------------------
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WILKES BARRE, PA
Wilkes Barre ir Apylinkės

Liepos-July antra diena jau 
visai arti, o tai bus didelės 
svarbos diena, nes tą dieną 
LLD 43 -čia kuopa rengia savo 
metinį pikniką- išvažiavimą. 
Kaip girdima, tai šiame pikni
ke turėsim didelę atstovybę 
jaunimo. Sakoma, kad ekstra 
busas išeis su jaunimu.

Ši mūsų literatūros kuopelė 
atlieka daug žymių darbų, 
kaip tai, prakalbų rengime, 
veikalų vaidinime, kuomi ji 
pasitarnauja ir tiems darbinin
kams, kurie da nėra nariais 
šios organizacijos. Todėl mes 
ir užsiprašom visus savo pažįs
tamus dalyvaut sykiu su mu
mis šiam taip linksmam išva
žiavime. Čia mes suvažiavę 
linksmai laiką praleisim po 
žaliuojančiais medžiais tarp 
daugelio draugų ir draugių ir 
tuom pačiu sykiu paremsim fi
nansiniai LLD 43-čią kuopą.

Šis piknikas nebus taip jau 
visai paprastas, kaip kiti, nes 
jame bus ir prigrama, kurią 
išpildys sugabūs vietos drau
gai. Taipogi bus ir keletas lai
mėjimų. Prie tam, bus gera 
muzika šokiams, gerų valgių 
ir gėrimų.

Kaip vietos, taip ir apylin
kės lietuvišką visuomenę kvie
čiame skaitlingai dalyvauti.

Vieta visiems labai žinoma 
ir visų mylima, tai yra Valan
čiaus ūkėje pas Petraitį. Ne
praleiskit šios progos, nes tai 
bus smagi kelionė busais va
žiuot, o ten nuvažiavus taipo
gi bus smagu laiką leist.

Kuopos Koresp.

Haverhill, Mass

Naujos Nazių Koncentraci 
jos Stovyklos Čechijoj

rie turi automobilius nevažiuokite 
vieni, bet atsiveskite tuos, kurie ne
turi karų. Piknikas prasidės anksti 
ir tęsis iki vėlai. Kviečiame visus 
dalyvauti. — Kom. (145-146)

registruokite pas J. Kiršlį arba
Andriūną. (144-146)

c.

ties 
Hit- 
tiek 
jau

YOUNGSTOWN, OHIO
Sekmadienį, birželio 25 d., įvyks 

piknikas Berkeley Woods Park, Al
bert St. Ruošia 2 kuopa, Komunis
tų Partija. Kalbės Gus Hali. Kvie
čiame visus dalyvauti.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. bus susirinkimas 

d. birželio (June), 7:30 vai. vaka- 
407 Lafayette St. Malonėkite vi-

23 
re, 
si nariai dalyvauti, nes bus nomina- 
vįmas Centro Komiteto narių. Taip
gi visi dažinosime apie važiavimą į
West Haven, Conn, pikniką 25 d. 
birželio. (144-145)

Varža va. —Pabėgėliai iš 
Čechijos - Moravijos į Len
kiją praneša, jog naziai pa
statė naują koncentracijos 
stovyklą - kalėjimą 
Karlsbadu, Čechijoj.
1 e r i e c i a i areštuoja 
daug gyventojų, kad
negali sutalpint jų į esamus 
kalėjimus. Tarp areštantų 
yra ir vokiečių, Hitlerio 
priešų.

Kalinių gyvenimas nau
jojoj koncentracijos stovyk
loj tai “nuolatinė kankynė,” 
sako pabėgėliai. Per kelias 
paskutines dienas dėl bai
sių sąlygų toj stovykloj mi
rė 18 žmonių.

AMERIKOS “CLIPPER”
PARYŽIUJE

Paryžius, birž. 20. — čia 
pietavo 18 keleivių Ameri
kos orlaivio “Clipperio” ir 
12 jo įgulos narių. Šis di- 
džiokas lėktuvas atskrido iš 
Amerikos į Franci jos mies
tą Marseillę per 29 valan
das ir 49 minutes. Savo ke-

i salose ir Lisbone, Po

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PLYMOUTH, PA.

Lietuvių Kapinių Korporacijos su
sirinkimas įvyks birželio 25 d., 2 v.

I po pietų, 40 Ferry St. Kviečiame vi- 
sus draugus dalyvauti, nes turime 

' daug svarbių dalykų aptarti. Kom. 
(145-146)

HARTFORD, CONN.
ALDI.D ir LDS Conn. Valstijos 

apskričių piknikas įvyks birželio 25 
. d. Indian Grove, New Havene. Da- 
i iyvaus visi Conn, valstijos chorai,

Svarbus Parengimas
Birželio 11 d. atsibuvo

Amerikos Lietuvių Kongreso j kalbės R. Mizara, “Laisvės” Redak- 
vietinio skyriaus susirinkimas lorius« is Brooklyno. Nuo Hartfordo 
Lietuvių Piliečių 
Kliubo Svetainėje, 
St.

Kaip pasirodė iš 
misijų raportų, tai 
rengiamasi prie pirmo didelio 
pikniko naudai sušelpimo 
Klaipėdos pabėgėlių, kuris į- 
vyks sekmadienį, 25 d. birže
lio, Lietuvių Piliečių Gedemi
no Kliubo Parke, Bradford, 
Mass. Pradžia 10 vai. ryto.

Amerikos Lietuvių Kongre
so vietinis skyrius susideda iš 
vietinių organizacijų ir kuo- 
pų: Lietuvių Piliečių Gedemi
no Kliubo, Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 136 kp., Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoj 
102 kp., Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 85 kp., Laisvės 
Švento Kazimiero 
Draugijos.

Vėliau pasirodė iš 
raportų, kad prie šio pikniko 
buvo pakviesta ir prisidėjo 
Švenčiausios Panos Marijos 
Neperstojančios Pagelbos Mo
terų Draugija. Draugijos na
rės padarė labai gerai, prisi
dėdamos prie taip svarbaus ir 
naudingo darbo.

Aukų rinkėjai dėl virš mi
nėto pikniko jau surinko ne
mažai aukų ir vis dar renka. 
Galūtinas pasekmes .paskelbsi
me vėliau, šiuom tarpu dau
giausia aukojo Lietuvių * Pilie
čių Gedemino Kliubas, suteik
damas parką veltui dėl 25 d. 
birželio. Užtai kliubiečiai ver
ti didelio pagyrimo.

Visus vietos ir apylinkes lie
tuvius kviečiame atsilankyti į 
šį pikniką ir prisidėti prie su
šelpimo Klaipėdos pabėgėlių 
nuo žiauraus hitlerizmo. čia 
bus gera proga dar ir dovanas 
laimėti tiem, kurie turės lai
mėjimo bilietą už 10 centų, 
nes yra skiriama geros dova
nos sumoje $4.50. Pirma dova
na $2, antra $1.50, trečia $1.

Taipgi užtikrinam, kad bus 
Skanių valgių, minkštų ir stip
rių gėrimų dėl visų atsilan
kiusių, Grieš gera orkestrą.

Gedemino
324 River

įvairių ko- 
labai gerai

Choro ir 
Kareivių

komisijų

Organizacijų atvyks trys autobusai. I 
Bilietai greitai platinasi, todėl kas 
norite gauti vietos kreipkitės j 
Laivės Choro valdybą ir narius. Bi
lietas į abi pusi $1.00. Autobusai iš
eis 11 vai. ryto nuo Laisvės Choro 
Svetaines, 57 Park St. — A. Visoc- 
kienė. (145-146)

WILKES BARRE, PA.
LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 24 

d. birželio, 7 v. v. pas M. Norbutą, 
210 Hazle St. Nariai būtinai daly
vaukite, nes yra' rengiamas kuopos 
piknikas ir reikia išrinkti darbinin
kus. Piknikas bus 2 d. liepos, Pet
raičio ūkėje. Taipgi nepamirškite už
simokėti duokles, atsiveskite ir nau
jų narių. Pereitą sekmadienį, dėl 
tūlų aplinkybių kuopos susirinkimas 
neįvyko. — J. V. S. (145-146)

PLYMOUTH, PA.
Plymouth Laisvų kapų draugijos 

susirinkimas įvyks 25 d. birželio, 
7:30 v. v., 613 Main St. Edwards
ville, Pa. Prašome narius dalyvaut. 
-Kom. (146-147)

THOMPSON, OHIO
LLD 15 Apskričio Konferencija ir 

pirmas farmerių piknikas įvyks 25 
d. birželio. Bus drg. Grinių ūkėje. 
Pradžia anksti ryto, ir tęsis iki vė
lai vakaro. Įžangos nebus. Kelrodis: 
Clevelandiečiai važiuokite keliu 6 
per Chardoną iki Hambden; akro- 
niečiai, keliu 44 į Chardoną; young- 
stoniečiai keliu 422 iki Auburn, po 
tam 44 į Chardoną. Iš čia abieji 
6 keliu į Hambden. Nuo Hambden 
visiems vienas 166 kelias iki 86. Su
kite kairėn 86 ir už ketvirtadalio 
mylios po kairės Grinių ūkė. Pikni
ke bus įvairių gėrimų, valgių ir tt. 
Kviečiame visus dalyvaut. — Kom.

(145-146)

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. piknikas įvyks birže

lio 25 d., Balčikonio darže, visiems 
gerai žinoma vieta, prie vandenio. 
Turėjime lieutviškų dešrų ir gerų 
gėrimų. Bus ir visokių žaidimų kaip 
tai virvės traukimas, patkavų meti
mas, plaukimas ir tt. Laimėtojas 
gaus dovaną. Taipgi prašome tų, ku-

Kelrodis: Važiuokite Frankford Ave. 
iki City Line, sukite po- kairei į 
Knights 2nd. Gatvekariais No. 5, 3 
arba Frankford “L” iki Bridge St., 
nuo čia imkite gatvekarį 66 iki City 
Line. Prie City Line lauks automo
bilius, kuriame nuveš žmones į pik
niką. — Kom. (144-146)

Dr. Herman Mendlowitz 
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewcs eleveiterio stoties

n v*..1

Gražiai Įrengta
Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai

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

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, birželio 25 d., Phila. 

Darb. Org. Veik Komitetas ruošia 
pikniką. Bus Mikolaičio Gražiame 
Sodne, Eddington, Pa. Įžanga 25 cen
tai. Muzika pirmos rūšies. Pradžia 
10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai naktį. 
Turėsime šaltų valgių ir gėrimų.

ELIZABETH, N. J.
Kurie norite važiuoti liepos 2 
"Laisves” pikniką, Maspethe

d. 
su 

Bangos Choru, tai tuoj užsisakykite 
vietas autobuse, nes choras nusam
dė didelį ir gražų autobusą. Kelionė 
į abi pusi $1.00. Autobusas išeis nuo 
LDP kliubo, 408 Court St., 11:30 
vai. ryto. Prašome nesivėluoti. Užsi-

i

Estate of
C II A R LES’

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN, N. Y.
Gerai Patryę Barbcriai

BARRY F. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Telephone: EVergrcen 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.

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.

Te!.: STagg 2-3842

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. V.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171)

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MĖŠLAŽARNĖS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LĖS IAGOS. 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-Splndulial

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI

Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

110 East 16th Si, N. Y. 
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

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

Lietuviškų MAISTO Konservuotų
KUMPIŲ—Ilani'v Plcnic-hams, Krapuose 
raugintų AGURKŲ. Užsakymai priimami 

nemažiau 8 dėžių kiekvienam.
t? Mt¥l

LITHUANIAN-AMERICAN 
Import &' Export Corporation 

157 Chamber Street 
New York City 
REctor 2-2786

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Gaminam valgius ir 
m fV t u r im e Amerikos 

fUČ Y išdirbinio ir impor- 
tuotų degtinių, vi- 

... Wr*. 11 šokių vynų Ir gero
Itfąuor# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergrcen 7-1661

Office Phone
EVergrcen 8-1090

Inside Phone
EVergrcen 4-6485

TO DIRMAVONĖM■ Efl H K sužiedotuvėmW O IR VEDYBOM

Rožančiai ir Kryželiai 
žiedai

nuo

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

RHEA

Open Day and Night
r , ✓

Managed by 4P

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Oaimantiniai
Laikrodėliai

Stalui šaukštai, peiliai 
sieniniai laikrodžiai

ir

$1.00
.... 6.50
2.00

Vapor Room,
Room, Large

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

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 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

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

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

237 GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

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

Telefonas EVergrcen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

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

. Vincas J. Daunora

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Aplankykite mūsų 
religini daiktų departmentą, specialia 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

Įstcigta Nuo 1892 metų
701 Grand St. Brooklyn, N. Y»

tarpe Graham ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2178

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

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

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

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.

Siunčiamo duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį Ir kainfra.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y. •
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lės Tragedijoj
690 Studentų Baigė 
Brooklyno Kolegiją

Biskis Žinių iš 
Centro Brooklyno

Kiek Yra Valgyklų 
Pasaulinėj Parodoj?

Policijos komisionierius Va-', 
lentine pavarė tris policiniu-' 
kus iš darbo už girtumą. Va
lentine užėmė komisionieriaus 
vietą 1934 metais ir nuo to i 
laiko jau atstatė 247 policinin
kus už įvairius prasikaltimus.

IGNAS SUTKUS

Jauna, graži, 18-kos metų 
mergina, Virginia Bender, 
mirė. Buvęs jos vaikinas 

.areštuotas. Įvykis buvo Bronx 
miesto dalyj.

Virginia gyveno su savo 
motina 580 E. 137th St. Pas 
jas ilgai už įnamį gyveno 

am-
draugavo su 

savaites atgal 
persikėlė gyventi

Pirmadienį, Brooklyno Ko
legijoj baigė mokslą 690 stu
dentai ir studentės. Apeigos 
atsibuvo Muzikos Akademi
joj. 114 studentų buvo apdo
vanoti nepaprastais ženklais 
už gerą mokinimas!, jų tarpe 
buvo ir lietuvių.

Jordan, 20 metų, Pasau- 
Parodos darbininkas, bu- 

areštuotas, kad jis 4 vai. 
ryto nuogas maudėsi viename
iš parodos prūdų. “K 
Rytdienos Paroda, bet 
lia nuogam maudytis,” 
k ė jam teisėjas.

linės
v o

li n* 
neva- 
—sa

Žinios Apie Aido Chorą
vakare atva- 
ir su Virginia 
miestą pirktis

Sčepaniko ir 
turėjo į-

Frank Blazek, 27 metų 
žiaus. Blazek 
Virginia. Tris 
susipyko li
pas Virginia seserį, tame pat 
bloke, 512 E. 138th St., tai 
yra tik į kitą gatvę. Jis tan
kiai ateidavo pas Virginia. 
Mergina tuo kartu susitarė su 
Joseph Sčepanik, 26 metų 
amžiaus vaikinu vesti.

Pirmadienio 
žiavo Sčepanik 
motina išėjo į 
įvairių dalykų.
Virginia vestuvės 
vykti už dviejų savaičių. Bla
zek buvo pakviestas ir jis 
pasiliko namuose su Virginia 
ir jos vedusia seserimi, da
bartine savo gaspadine. Jau
nieji nuėjo į merginos mieg- 
rumį pasikalbėti, kad jiems 
Vedusi sesuo netrukdytų. Bla
zek už kiek laiko kaž kaip 
keistai išėjo iš namų.

Virginės 14-kos metų bro
lis penkiolika minučių po to 
nuėjo į miegrumį ir rado lo
voj savo seserį su rankšluos
čiu ant galvos. Jis pašaukė 
savo vedusią seserji ir jie, ati
dengę, pamatė, kad jų sesuo 
subadyta. Pakėlė skandalą. 
SubėgoN žmonės, policija ir 
atvažiavoyligoninės vežimas. 
Bet tuo kartu Virginia jau 
mirė. Daktaras pripažino, 
kad lenktiniu peiliu ji suba
dyta ir peilis pataikė mergi
nai į širdį.

Po to policija areštavo 
Frank Blazeką ir klausinėja.

Baigia Orlaivių Lauką
Viešų darbų darbininkai jau 

baigia įrengti ir plėsti naują 
North Beach orlaivių lauką. 
Apart lėktuvams patalpų, ki
tokių prietaisų ir taisymo dirb
tuvės, patsai laukas užims net 
550 ketvirtainiškų akrų žemės 
plotą.

Birželio 16 dieną įvyko Ai
do Choro susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė pirmininkas 
Vyt. Žilinskas, tvarkos vedė
ju išrinktas Pranas Jakštys. 
Vyriausias klausimas buvo, 
tai rudeninis parengimas. 
Plačiai aptarus, nutarta prisi
dėti prie Lietuvių Liaudies 
Teatro ir bendrai perstatyti 
didelį veikalą “Baudžiavos 
Nuotakos.”

Išrinkta sekančiam pusme
čiui valdyba. Nauji išrinkti 
tik du nariai: pirmininku, 
Vyt. Brunza ir angliško sky
riaus korespondente, Emilija 
Klimas. Iš senų pasiliko vice
pirmininkas Geo. Kazakevi
čius, protokolų raštininkė Ma
rytė Brauniutė, finansų rašti
ninkė B. Kalakauskaitė ir iž
dininkė Ona šolomskaitė. Lin
kėtina, kad valdyba rūpestin
gai veiktų, nes nuo jos daug 
priklausys veikimas. Manau, 
kad pirmininkas turi duoti 
papeikimą tiems, kurie laike 
pamokų tinkamai neužsilaiko. 
Aš pasitikiu, kad jis atliks 
savo pareigą. Pirmininkas tu
ri būti choro gaspadoVius. 
Svarbios pareigos ir kitų val
dybos narių.

Po ilgokos 
chorą sugrįžo 
tas Zablackas
ryte. Linkėtina, kad visi cho
ro nariai gerai lankytų pamo
kas.

Aido Choro Koresp. G. K.

pertraukos i 
dainuoti Vytau- 
ir Aldona Kai-

Gražus Vakarėlis
Tom Mooney už Vienybę

Draugai Juškai, kurie per 
daug metų užlaikė apavų 
krautuvę po num. 79 Hudson 
Ave., dabar persikelia ant 
Sands St., arti Gold St. Drau
gai Juškai per ilgus metus 
d arb u o j as i d arb i n i n k i š k am e 
veikime. Drg. J. Juška labai 
gerai žinomas, ypatingai 
Brooklyno apylinkės lietu
viams, kaipo darbštus meni
ninkas. Geros kloties naujoje 
vietoje. \

kad
Pa
ne

Draugė Grace Paršonienė, 
gyvenus ilgus laikus C. Broo
klyne, tūlas laikas atgal per
sikėlė Į Williarnsburga gy
venti. Dabar jau persikelia ir 
iš C. Brooklyno ALDLD 24 
k p. Draugė Paršonienė išbuvo 
narė aukščiaus minėtos kuo
pos per 
kelia į 
Kliubą. 
šon i en ei 
ant
tankiai susirinkimuose 
vauti ir geriaus su vietinėmis 
draugėmis susipažinti.

Kaip kas skundžiasi, 
sunku susirasti valgyklas 
saulinė j Parodoj. Vienok, 
reikia manyti, kad jų mažai
yra. Valgyklų daug, tik kol 
kas svečiai užimti stebėjimu 
nevisas jas suranda. Viso Pa
saulinėj Parodoj yra net 63 
valgyklos, neskaitant stendus 
kur pardavinėja karštas deš- 
riukes ir minkštus gėrimus. 
Tarptautiniame sektoriuj, kur 
yra kitų tautų pavilionai, yra 
22 valgyklos. Sovietų Pavilio- 
ne pietai nuo $1 iki $2.50.

Exhibit arenoj yra 20 val
gyklų ir Amusements arenoj 
21 valgykla.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Joseph Matas, i 

kuris taipgi vadinosi Muller. Jis yra| 
sūnus Jono ir Jievos Matas. Jis gy-j 
Veno New Yorko mieste ant E. Bro
adway gatves, taipgi gyveno Brook
lyne. Originaliai jis yra atvykęs iš 
Roxbury, Mass., tai yra paskutinė 
vieta kur aš jį mačiau, apie 18 me
tų atgal. Jis dabar apie 30 metų am
žiaus. Jei kas žinote apie jį, kur jis 
randasi, kur aš galėčiau susisiekt su 
juo, tai malonėkite man pranešti užj 
ką aš būsiu labai dėkinga. Mano an-| 
trąšas yra: Eva Martino, 367 — 3rd! 
Avenue, New York City (140-145)1

2

Areštavo Dvi Merginas

16 metų. Dabar persi- 
Moterų A pš vi etos

Manau, draugei Par
bus smagiaus, nes ten

vietos gyvendama galės 
daly-

Bros. cukrinė, 
vėl pradės dirb
inėtai, kai ši cu- 
prastai tedirba.

Arbuckle 
girdėti, jau 
ti. Jau antri 
krinė labai
Praeitų metų spalio mėn. bu
vo sustojus ir išstovėjo iki 
šių metų balandžio mėn. Pa
dirbo vieną mėn. ir vėl susto
jo. Kai sustojo, tai bosai sakė, 
kad tik ant kokios savaitės ar 
10 dienų, kol padarys ap- 
skaitliavimus, bet ta savaitė 
buvo labai ilga, štai jau ir 
vėl veik du mėn. kai stovi. 
Pavasaris ir1 vasara tai cu
kraus industrijų sezonai, nes 
tuo laikotarpiu žmonės dau
giausia cukraus sunaudoja, 
tokiu būdu, rodos, turėtų 
dirbti visais garais. Teisybė, 
kitos cukrinės dirba neblogai, 
išdirba veik pilną laiką.

Koresp.

Geri Judžiai

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

A
 Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus

perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokiu gėrimu, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

Pasaulinėj parodoj arešta
vo Jean Vickers, 22 metų 
merginą, kada ji šoko “Kon
grese Grožybės”. Policija 
laukė kol ji baigė gražų šo
kį, o paskui areštavo ją už 
nuogumą ir jos manadžerį.

Antra mergina Fay Krop, 
20 metų, buvo areštuota laike 
demonstravimo “F r o z e n 
Alive,” kada ji nuoga slidi
nėjo ant ledo. Areštavo ir 
jos manadžerį. šie areštai iš
šaukė didelį sąjūdį.

Pranešimas
ALDLD 24 KUOPOS NA

RIŲ ŽINIAI
Visi kurie turite paėmę ALDLD 
Apskr. išlaimejimo tikietų platini-

l mui, tuojaus sugrąžinkite tikietus ar 
pinigus. Apskričio piknikas įvyks 
sekantį sekmadienį ir ten bus išlai- 
mčjimas. Tikietus ar pinigus priduo- 
kite J. Juškai, 79 Hudson Ave. — 
Valdyba. (144-145)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 

dėl 3 ar 4 Vyrų, 
privažiavimas iš 
Mrs. Virbalienė, 
Maspeth, N. Y.

2 dideli kambariai 
graži vieta, lengvas 
visur. Kreipkitės: 
5968 Charles St., 

(144-146)

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

PASIĖMĖ savaitę
POILSIUI

Stefan ė Sasna-Gu- 
vie*

Draugė 
žienė, kuri veda “Laisvės 
tos žinias, šią savaitę pasiėmė 
vakacijų. Vienok, nors ji pa- 
siliuosavo nuo vietos žinių sky
riaus kelioms dienoms, bet tuo 
pat kartu redaguoja Moterų 
Skyrių ir kitus darbus dirba 
moterų organizavime.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
lūs i r

> n a u jus į sudarau I rikoniškais.
tkalui esant ir 
npadidinu 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.: Gleninore 5-6191

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

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

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

(Kampas Roebling St.)

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Tarptautinė K o m u n istų 
Partijos kuopa ruošia vaka
rėlį šį šeštadienį, birželio 24 
d., Lietuvių Piliečių Kliubo 
sklepinėje svetainėj. Bus 
alaus išsigert ir valgiu užsi
kąsti. Taipgi per radio bus 
klausomasi komunistų kan
didato į koncilmenus Peter 
Cacchionės prakalbos.

Kas norės, galės gražiai ir 
smagiai laiką praleisti. Kvie
čiame publiką skaitlingai da
lyvauti.

Kaip ir paprastai, vakarė
lis prasidės apie aštuntą va
landą vakare.

Įžanga visiems veltui.
Kuopos Kom.

Darbininkų veikėjas Tom 
Mooney griežtai stoja už dar
bininkų vienybę, ypatingai 
darbo unijų šakoje. Birželio 
19 dieną vokiečių pašalpos 
draugija buvo surengus jam 
prakalbas. Jis trokšta, kad 
Amerikos Darbo Federacija 
ir CIO unijos susivienytų.’

A. M.

Matykite judžius “Confes
sion of a Nazi Spy” (Prisipa
žinimas Nazių šnipų), šie ju
džiai dabar plačiai rodomi 
New Yorke ir Brooklyne.

ILGWU išdalins ' $125,000 
savo nariams iš vakacijų fon
do, virš 7,000 gaus po $17.

61-mas Metinis 61-mas Metinis

PIKNIKAS
Rengia Lietuviu Draugystė Šv. Jurgio
Šeštadienį, Birželio 24 June.

KLASČIAUS CLINTON PARKE 
Maspeth ir Betts Avės., Maspeth, L. L 
Grieš dvi orkestros, ne vien lietuviškus ir ameriko
niškus šokius, bet surinktų iš viso pasaulio, vėliau
sios mados šokius, draugystės nario Prof. J. Na

vicko Nakties Pelėdų Orkestrą. 
Antra orkestrą—V. Retikevičiaus.

Pradžia 2 v. po piėtų Įžanga 40c

Dabartiniu laiku yra gerų 
judžių New Yorke ir Brook
lyne. RKO teatrai plačiai ro
do “Confessions of a Nazi 
Spy” (Prisipažinimai Nazių 
šnipo), kuris yra labai ge
ras judis, parodas nazių vei
klą prieš Amerikos ‘ liaudfį ir 
valdžią.

“Cameo” teatre, 42nd St. 
ir Broadway, New Yorke, da
bar rodo “Amangeldy” veika
lą, kur taip pat yra daug dai
nų ir muzikos.

“World” teatre, 49th St., 
netoli 7th Avė., rodo sovietinę 
filmą “Aleksandras Nevskis” 
ir “Crisis,” kaip naziai užėmė 
Čechoslovakiją. »

“Roxy,” ant 50th St. ir 7th 
Avė., rodo “Young Mr. Lin
coln.’ ’ Yra nemažai ir kitų 
gerų judžių dabartiniu laiku.

Serganti Liuteriečiai
Dar vis tebeserga ir guli li

goninėj Martino Liuterio Drau
gystės finansų sekretorius Jo
nas Jasaitis; jis randasi Kings 
Kauntės ligoninėj; taipgi te
beserga tos pačios draugystės 
narys d. Krapavickis. Pastara
sis guli savo namuose.

Draugas Jasaitis serga pa
vojingai — pūslės uždegimu. 

Į Jis yra geras veikėjas Dr. Mar
tino Liuterio Draugystės ir aš
vieniai labai malonus žmogus.

Įvairių tikėjimų 69 kunigai 
išleido atsišaukimą prašant,

pardavimą Japonuos, impe 
rialistams.

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] 1

Krautuvėj. ■

Manhattan Liquor Store £

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bai*

AND

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(šaldytuvai Nužemintom Kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldytuvą (ice 
B^[ B box), nepaisant kaip senas ar ma«
B fiTl I žas jis būtų, nežiūrint, kad ir už- 
I B langinė dėžė.
B I B I R UTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri
B H jums patarnaus, suteiks visas in-
B ____ B formacijas jūsų patogumui. Jei jūs
B ■ gyvenate per toli, tai mūsų repre-
B B zentatorius atvažiuos pas jus su

automobiliu ir atsiveš jus į mūsų 
HBBHBHBHI showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 į mėnesį. Pamąstyklt!

Juk tai pigiau, negu kad ice-box*is kainuoja per mėnesi. 
Naudokitės Proga! Tai Yra Ribotam Laikui

Tuojau šaukite E V. 7-6111 < '
4-6562

139 Meeker Ave, 664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.




