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Trankosi!
Komunistų “Pasikeiti

mas.”
Populiariškiausios Lietu

voj Knygos
Rašo R. Mizara

Kauno spauda rašo, kad 
su Anglijos submarinu 
“Thetis” nuskendo ir du lie
tuviai. Vienas iš jų buvęs 
amerikietis, o kitas—iš Lie
tuvos.

Ir kur tų lietuvių dabar 
nerasi!

Kai aš pavartau “Lais
vės” prenumeratorių antra
šus, visuomet pamąstau: 
mūsų dienraštis yra ne tik 
Amerikos lietuvių, bet viso 
pasaulio lietuvių. Nes kiek
vienam žemės kampe jis tu
ri skaitytojų. Tai reiškia, 
kad nūnai lietuvių yra vi
sam pasaulyj.
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Buvęs Anglijos karalius 
Edvardas VIII, o dabar 
Vindsoro kunigaikštis, dy
kinėja Franci jo j jau kelin
ti metai. Jis dažnai yra la
kinamas Vokietijos nazių. 
Jis jiems pritaria, jis su jais 
sėbrauja.

Andai vienas Amerikos 
krespondentas paklausė to 
žmogaus: ar jis nemano at
vykti į savo žmonos gimti
nę, t. y., Ameriką. Vindsoro 
kunigaikštis atsakė, neno
riu, k a dangi Amerikos 
spaudos dalis yra prieš ma
nę nusiteikusi.

Jis sakė tiesą: gera Ame
rikos spaudos dalis naziams 
ir jų pakalikams nepritaria 
it nepritars. Taigi tegu jis 
čia ir nevažiuoja: tegu sau 
vyksta į Berlyną.

Tūlas Gražulis “Vienybė
je” rašo apie komunistų 
“pasikeitimą.” Girdi, jie 
“pasidarė dešinesni ir už 
socialistus.”

Kame gi tas jų dešinu- 
mas? “Vienybė’ turėtų pa
aiškinti.

Ar dešinumas tame, kad 
komunistai stovi už ben
dradarbiavimą su katali
kais? Jei p. Gražulis paims 
šių dienų padėtį nuošir
džiai, tai jis pamatys, jog 
tai visai paprastas dalykas.

Amerikoj demokratijai 
grūmoja pavojus — fašiz
mas. Fašizmas būtų did
žiausia nelaimė visam kraš
tui; jis juo sunkiau užgul
tų ant katalikų. Todėl ko
munistai ir sako katalikam: 
veikim iš vien, darbuokimės 
bendrai prieš gręsiantį ben
drą pavojų. Tikybos klausi
mą palikim nuošaliai, jo ne
kliudykime.

Ar čia dešinumas? Nie
ko panašaus. Tai tik yra, 
kaip anglai sako, common 
sense.

“Lietuvos Žinios” paskel
bė anketą atsiklausdamos 
dailiosios literatūros mėgė
jų, būtent, kuris Lietuvoj 
išėjęs grožinės literatūros 
1938 metais veikalas yra 
geriausias.

Pasirodė, daugiausiai bal
sų gavo sekanti:

K. Borutos “Mediniai 
Stebūklai,”

P. Cvirkos “Kasdienės Is
torijos,”

Salomėjos Neries “Dieme
džiu Žydėsiu,”

J. Marcinkevičiaus “Kra
žių Skerdynės,” ir

V. Krėvės - Mickevičiaus

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metama 
Brooklyne $6.00 
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NAZIAI SUMOBILIZAVO DU M1U0NU 
ARMIJOS; GRĘSIĄS GREITAS JŲ KA
RAS PRIEŠ LENKUI ir KT. VALST.

----- •

Hitleris ir Kiti Nazių Vadai Grūmoja Viską Rizikuot Karui; 
Francija Ragina Anglus Priimt Sovietų Sąlygas

Berlin. — Vokietijos val
džia jau sumobilizavo “du 
milionus” armijos ir šaukia 
vis daugiau atsarginių ka
reivių į jos eiles. Naziai vi
soj šalyj skelbia ir kartoja 
obalsį: “Duokite Vokietijai 
teises,, o jei ne, tai bus ka
ras!” Suprantama, jog ka
rinė nazių mobilizacija visų 
pirma atkreipta prieš Len
kiją — prijungt “laisvąjį” 
miestą Danžigą ir Lenkų 
Koridorių (Pomorze) prie 
Vokietijos.

Hitlerio propagandos mi- 
nisteris Goebbels pareiškė 
Essene, kad Anglija “nega
lėtų atsilaikyti prieš mūsų 
(Vokietijos) galybę.” Jis 
juokėsi, kad japonai nuogai 
nurengia anglus Tientsine 
ir Anglija “priversta tylė
ti.” Goebbels vadino Angli
ją “vagim Vokietijos kolo
nijų” ir reikalavo sugrąžin
ti tas kolonijas, kaip “rei
kalingą vokiečiams gyveni
mo vietą.”

Pasak Goebbelso, tai Vo
kietija pasiruošus stot į 
žūtbūtinę kovą už daugiau 
žemių, nes “kas nerizikuo
ja, tas negali laimėt.”

Hitleris Munich e kalbėjo 
penkiem šimtam' atsilankiu
sių Italijos karo veteranų ir 
tvirtino, kad Vokietija ir 
Italija, iš vien veikiant, 
esančios “nenugalimos.” Jis 
pranašavo, kad demokrati
nės šalys gręsiančiame ka
re būsiančios “sukriušin- 
tos,” nes “gyvenimas pri
klausąs tom tautom, kurios 
yra (kariškai) pasiruošu
sios stot į kovą, jei reikia, 
net rizikuojant pačią savo 
gyvybę ir ateitį.”

Nazių “darbo fronto”

“Skirgaila.”
Beje, tūlos Petro Cvirkos 

pasakaitės verčiamos į rusų 
kalbą ir bus išleistos Sovie
tų Sąjungoj. To paties au
toriaus “Žemė Maitintoja”1 
turėjo didelio pasisekimo 
Sovietą skaitytojuose.

Tūli profesoriaus Micke- 
vičiaus-Krėvės raštai taipgi 
yra verčiami rusų kalbon ir 
bus išleisti Sovietų Sąjun
goj.

Tai geras ir gražus'daly
kas !

Lietuvių tauta maža. Ji 
nepagarsės savo žeminiais 
turtais, savo kokia tai jėga. 
Ji tik gali atsistot greta ki
tų kultūringų tautų, net ir 
pačių didžiausių, jei sukurs 
savo menišką lobyną; jei iš 
to lobyno- galės pasisemti 
dvasinio maisto kitos tąu- 
tos.*

Štai kur link mes turime 
žygiuoti!
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Liet. Meno Sąjunga 
Reikalauja Atmesti 
Woodrumo Bilių

galva dr. Ley, kalbėdamas 
Berlyne, tiesioginiai grū
mojo užimt Danzigą ir at
plėšt Lenkiškąjį Koridorių 
nuo Lenkijos. Jis taip pat 
kartojo, kad Anglija “turi” 
sugrąžint Vokietijai koloni
jas.

Francija Reikalauja Angli
jos Susitart su Sovietais

Paryžius. — Pranešama, 
kad Franci jos valdžia daro 
spaudimą Anglijai, kad An
glija' prižadėtų gint nuo 
Hitlerio ir Latviją, Estiją 
ir Fįniją (Suomiją), kaip 
kad reikalauja Sovietai. 
Franci jos politikai supran
ta, kad jeigu nebus užtik
rintas gynimas tų trijų ma
žųjų Baltijos kraštų, tai So
vietai nedarys tarpsavinio 
apsigynimo sutarties su 
Anglija ir Francija.

Paryžiuje jaučiama, kad 
Hitleris gal jau nusprendęs 
trumpu laiku žygiuot prieš 
Danzigą ir grobt Lenkų Ko
ridorių. Vokietijoj kuriasi 
vis platesnis ir gilesnis žmo
nių bruzdėjimas prieš na
zių užkartą jiems naštą ir 
alkį. Tai Hitleriui reikią 
naujo grobio, idant savo 
“laimėjimais” n u m a 1 šintų 
gyventojus.

Vokietijos karo vadai 
skaičiuoja, kad jie per “5-6” 
savaites apsidirbtų su Len
kija, tuo tarpu nepraleistų 
Francūzų armijos per Vo
kietijos sieną, orlaivais te
rorizuotų Franci ją, Angli
ją, Belgiją ir Holandiją, bet 
greitu laiku naziai, girdi, 
pasiūlytų taikytis šitokio
mis sąlygomis: Pripažinkite 
Vokietijai Danzigą ir Len
kijos Koridorių ir pervesiu-' 

Ite naziams didžiąsias Belgi
jos ir Holandijos kolonijas 
(Afrikoj ir Azijoj). 

- ------ \
Trys Japoną Kareivių 
Sukilimai per Savaitę

Chungking, Chinija. — 
Per savaitęq Japonijos ka
reiviai Chinijoj padarė tris 
sukilimus prieš savo ko- 
mandierius. Wuchange ja
ponų žandarai nušovė 19
sukilusių kareivių ir oficie-
rių. Sinyange sukilėliai ja- karlistai fašistai mėtė bom- 
ponai kareiviai sudegino 
sandėlius savo armijos ga
zolino ir ginklų.

Baigiamos Technikinės 
Laisvo Uosto Derybos

Kaunas, birželio 23 d. — 
Kaune pradėtos technikinės 
dėlei Lietuvos laisvo uosto 
derybos Klaipėdoj baigiar 
mos Berlyne.

Lietuvių Meno (dailės) Sąjunga pasiuntė telegramą 
Amerikos sena ;o lėšų komisijai, reikalaudama, kad ta ko
misija atmest^ Woodrumo sumanymą, nes. tas sumany
mas reiškia panaikinimą visų WPA pašalpinių darbų be
darbiams. Telegrama skamba šitaip:
Senator Aiva Adams, Chairman Brooklyn, N. Y.
U.S.A. Senate Appropriations June 23, 1939
Committee, Washington, D. C.

Jeigu būtų priimtas. Woodrumo bilius, tai reikštų des
peratišką vargą milionams Amerikos gyventojų. Vardu 
pusantro tūkstančio Lietuvių Meno Sąjungos narių mes 
raginame atmest šį bilių, kuris siekia panaikint pašalpi- 
nius darbus ir Federalius Teatrų Projektus, kurie arčiau 
supažindina amerikiečius su kultūra.

B. Shellan, Sekretorė.

Japonija Grąsina Už
grobt Visas Anglijos 
Koncesijas Chinijoj

' f- ■ L 1

Tientsin, Chinija, birž. 26. 
—Japonų armijos laikraštis 
“Tairikų” rašo, kad Japo
nija turės užimt visas An
glų koncesijas - kolonijas 
Chinijos didmiesčiuose.

Japonai ir jų pakalikai 
chinai policininkai Tientsi
ne beveik visai nuogai nu
rengė dar vieną aglą bhn- 
ko tarnautoją ir jo moterį, 
darydami jiemdviem kratą, 
prie Anglų koncesijos.

Čia japonai taipgi laikė 
įkalinę kelias dienas vieną 
Amerikos jūrininką. Dėl to 
užprotestavo generalis Am
erikos konsųįas.■b

Sovietų Šauliai Kaipo 
Pasauliniai Čampionai

Maskva. — Sovietų Šau
lių Draugija laimėjo varžy
tines prieš geriausius iš 
Anglijos atvykusius šaulius. 
Sovietiniai šauliai viršijo ir 
Amerikos šaulių rekordus.

--------------- ---------------------- I

Lenkija Kasa Slėptuves 
Nuo Nazių Oro Bombų

Varšava. >— Valdžia įsa
kė visuose didesniuose Len
kijos miestuose kast apka
sus viešuose soduose' ir 
aikštėse kaip apsaugos vie
tas nuo Vokietijos oro bom
bų. Namų savininkam pa
liepta sustiprint rūsius - 
skiepus, kad tiktų kaip slėp
tuvės nuo nazių bombų.

Ispanijos Fašistai Bombar
duoja Vieni Kitus

Pamplonoj, Ispanijoj 

bas į falangistus fašistus. 
5 falangistai Užmušti, 100 
sužeista.' Į’Vyko kruvini su
sikirtimai tarp vienų ir kitų 
taipgi Porluer ir kituose Is
panijos, niiestuoše.

Kaunas, birželio 23 d. — 
Prasidėjo šaulių jubilieji
nė šventė, į kurią suvažiuo
ja per 40,000 šaulių iš visos 
Lietuvos. .

Universitetų- Kolegijų 
Galvos Reikalauja 
Palaikyt WPA Darbus
New York. — Preziden

tai trijų universitetų: 
North Carolinos, Chicagos, 
Newarko, ir pirmininkas 
Smith Kolegijos viešam pa
reiškime apgailestauja, kad 
kongreso atstovų rūmas 
priėmė Woodrumo bilių, 
kuris faktinai panaikintų 
pašalpinius WPA darbus, 
jeigu ir šalies senatas jį pri
imtų.

Milionai organizuotų dar
bininkų ir šiaip piliečių api
pylė telegramomis senatinę 
lėšų komisiją, reikalaudami 
atmest Woodrumo sumany
mą ir skirt tiek lėšų WPA 
darbam, kad jų užtektų 
bent trims milionams be
darbių.

150 žydų Pabėgėlių Metėsi 
Nusiskandint

Costanza, Rumunija, birž. 
26. — 150 žydų pabėgėlių 
veržėsi šokt į'jūrą ir pasi- 
skandint. Tai todėl, kad lai
vas “Rim” nepaėmė jų vežt 
į Palestiną. 26 žydai jau su
šoko į jūrą, bet rumunai 
juos išgriebė, ir rumunų po
licija greit pastojo kelią ki
tiem norėjusiem nusižudyt 
jūroj žydam.,

Išsmalavo “Rusą” Grafą
Warrenton, Virginia. — 

Penki jauni kapitalistukai 
sportininkai pagrobė “ru
są” grafą Igorį Cassinį, įsi
metė jį į automobilį, išsive
žė už miesto, nuogai jį nu
rengė, nutepliojo smala, ap- 
vėlė plunksnomis ir taip jį 
ten paliko palei kelią. Sa
koma, jie taip padarę gra
fui todėl, kad jis “lindo” 
prie turčių dukters Austi- 
nos McDonnell, 35 metų 
amžiaus. Pats grafas tik 23 
metų amžiaus.

ORAS
Dalinai apsiniaukę.
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UAUDIŠKI MONGOLAI SUPUEKE ĮSI
VERŽĖLIUS JAPONUS IR IŠVIJO 

JUOS ATGAL Į MANCHUKUO •
Išlaukinės Mongolijos Sovietiniai Orlaiviai Nukirto Žemyn 

59 Japoną Lėktuvus, o Savo Prarado Tik 23'
Maskva. — Japonai-man- 

džūrai kartotinai briovėsi 
per sieną į išlaukinę Mon
goliją, Liaudies Respubliką, 
ties Bor ežeru. Įvyko eilė 
mūšių, per kuriuos mongo
lai nuvijo japonus - man- 
džūrus atgal į Manchukuo, 
kaip rašo oficialė Sovietų 
žinių agentūra Tass. Kau
tynės su užpuolikais japo
nais prasidėjo gegužės 11 
d.

Amerikos ir kiti užsieni
niai laikraščiai ^eteisingai 
perstatė tuos susikirtimus 
tarp užpuolančių japonų ir 
besiginančių mongolų. Tie 
laikraščiai sėme sau neva 
“žinias” iš japoniškų šalti
nių.

Japonai melavo, būk Iš
laukinės Mongolijos kariuo
menė “prasibriovė per Man
chukuo sieną.” “Tuo pačiu 
laiku Japonijos laikraščiai 
skelbė pagyrus,-būk japonai 
ant žemės ir ore laimėję ‘di
deles pergales’ prieš Mon
golų Liaudies Respubliką.”

Bet tikrumoje štai kaip 
buvo, rašo Tass:

“Gegužės 11 d. japonų- 
mandžūrų kariuomenė ūm
ai užpuolė Mongolijos ru- 
bežiaus* sargus į pietų ry
tus muo Bor ežero; tada 
mongolų sargai buvo pri
versti pasitraukt atgal.jn.uo 
sienos iki Chalchinol upės.

“Per 10 dienų puo gegu
žės 12 d. beveik kasdien 
kartojosi mūšiai toj srity j; 
iš abiejų pusių buvo už
muštų ir sužeistų. Gegužės 
22 d. japonų - mandžūrų 
kareiviai, gavę pastiprini
mų, mėgino atakuot mongo
lus ir įsiveržt giliau į žemę 
Mongolijos Liaudies Respu
blikos, bet užpuolikai tapo 
atmesti atgal per sieną į 
Manchukuo; ir šiose kauty
nėse jąponai - mandžurai 
turėjo žymių nuostolių.

“Gegužės 28 ir 29 d. vėl 
buvo prisiųsta japonam - 
mandžūram stambių pasti
prinimų iš Hailaro su tan
kais, šarvuotais automobi
liais, kanuolėmis ir daug 
orlaivių; tai japonai iš nau
jo mėgino įsilaužt j Mongo
lijos Liaudies Respubliką.

Bet Mongolijos Respubli
kos kareiviai sumušė ir iš
blaškė Įsiveržėlius.

“Kautynių lauke liko 
daug užmuštų ir sužeistų 
japonų - mandžūrų; taip 
pat liko daugis japonų- 
mandžūrų ginklų, kūnų jie 
nepaspėjo pasiimt traukda
miesi atgal Į Manchukuo.

“šiame mūšyje nukauta 
daugiau kaip 400 japonų- 
mandžūrų. Revoliucine 
Mongolų Liaudies armija 
šiose kautynėse neteko 40
> ■ x

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

kareivių, kurie buvo už
mušti; o 70 mongolų buvo 
sužeista.”

Vienas iš užpuolančių ja
ponų komandierių buvo 
pulkininkas Azuma.

Geg. 28 d. grupė japo
nų lėktuvų perskrido per 
sieną ir ūmai atakavo dvi 
Mongolų armijos lėktuvų 
stotis. Sovietiniai mongolų 
lėktuvai buvo netikėtai už
klupti, todėl nepaspėjo ga
na greitai pakilt, ir 9 mon
golų lėktuvai buvo sunai
kinti, bet ir japonai prara
do tris savo lėktuvus. Paga- 
liaus, japonų orlaiviai bu
vo priversti greitai pabėgti.

“Birželio 24 dieną 60 ja- 
nų-mandžūrų lėktuvų vėl 
padarė užpuolimą. Į oro 
mūšį prieš juos išstojo 95 
sovietiniai Mongolijos lėk
tuvai. šiose oro kautynėse 
buvo nukirsta žemyn 31 ja- 
pOnų-mandžūrų orlaivis, o 
Išlaukinė Mongolija prara
do 12 sovietinių lėktuvų.

“Birželio 24 dieną 60 jo- 
ponų-mandžūrų lėktuvų vėl 
padarė užpuolimą. Mūšin 
prieš juos išstojo 60 Mon
golijos sovietinių lėktuvų, 
kurie ir nukirto žemyn 25 
J a poni j os-Manchukuo lėk
tuvus. O iš Mongolijos pu
sės šiose kautynėse žuvo 
tiktai du lėktuvai.

“Nuo birželio 25 d. jau 
nebuvo susikirtimų palei 
Mongolijos sieną su Man
chukuo. Mongolų-Sovietų 
kariuomenė laiko savo ran
kose visus punktus į rytus 
nuo Chalchinol upės.

“Per visus tuos susikirti
mus niekada Sovietų-Mon- 
golijos kariuomenė nėjo per 
Manchukuo sieną, tik kar
tais Mongolijos-Sovietų or
laiviai turėjo perlėkt per tą 
sieną besivydami Japonijos- 
Manchukuo orlaivius.”

Jugoslavai Laidė Akmenimis 
Į Italijos Atstovą

Belgrad, Jugoslavija. — 
Tūkstančiai jugoslavų šau
kė: “Tegyvuoja čechoslova- 
kija!” laike “sokkerio” lo
šimo tarp jugoslavų ir at
vykusių iš Pragos čechoslo- 
vakų. Žiūrovų minia akme
nimis bombardavo- atsilan
kiusį Italijos atstovą ir ita
lus sportininkus. 

________
Gen. Franco Sušaudo po 
150 Liaudiečią Kasdien 
Paryžius. — čia gauta 

patikrintų žinių, kad vien 
tik Madride, Ispanijos sos
tinėje, fašistai sušaudo po 
150 respublikiečių kasdien, 
pagal generolo Franco teis- 
mų sprendimus.



Antradienis, Birž. 27* 1939

lAr.svE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
every day, except Sunday

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK
Tel. Stagg 2-3878

President......................... Jos. Kairys
Vice - President - - - K. Petrik
Secretary-Treasurer - J. Gaslunas 
Editor.......................... Roy Mlzara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .............  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............ $6.00
Foreign countries, per year ......  $6.50
Canada and Brazil, per year ..... $5.50
United States, six months ....... L $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ......  $3.25
Foreign countries, six months ..... $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

“Baltijos Vienybės Kongresas”

Birželio 9 d. Kaune prasidėjo Baltijos 
vienybės kongresas, į kurį suvažiavo iš 
Latvijos ir Estijos, pasak “Eltos,” “virš 
200 įvairių organizacijų atstovų ir eks
kursantų.” Padaryta visa eilė praneši
mų, skaityta referatų. Elta pažymi:

“Pranešimuose buvo nurodoma į rei
kalą suprastinti Baltijos valstybių tar
pusavio susisiekimo formalumus: pasų 
išgavimą, vizų atpiginimą arba panai
kinimą, valiutos varžymo palengvinimą, 
turizmo išplėtimą, bendros kalbos pasi
rinkimą bei bendradarbiavimo plėtimą 
spaudos, mokslo, meno, literatūros ir ki
tose srityse. Birželio 10 d. vyko Balti
jos kooperatininkų, motinoms ir vaikams 
globoti organizacijų, Rotary klubų, mu- 

. zikos mokytojų, vaistininkų, esperanti
ninkų, ugniagesių, Roericho draugijų ir 
kt. atstovų posėdžiai. Kongreso trečią- • 
ją dieną dalyviai buvo vežiojami po 
kraštą, pažindinami su įvairiomis Lie- 
tuvos vietomis.

Gerai, kad tarp Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmonių reiškiasi vis daugiau 
draugingumo. Visi trys kraštai maži, 
todėl jiems tarpusavė vienybė būtinai 
reikalinga. Bet tariamosios vienybės ne
bus, jei ji bus bandoma antdėti iš vir
šaus valdančiųjų sferų. Pirmiausiai rei
kalingas visų trijų kraštų žmonių susi
klausymas, susipažinimas, draugišku
mas. Be to, kalba apie bendrą darbą tik 
kalba ir pasiliks.

Ką Sako Trys Lietuvos Vyrai 
Apie Sovietą Sąjungą

“Lietuvos Žinios” praneša, kad birže
lio 8 d. VD universiteto salėje, Kaune, 
studentų draugija Scientia suruošė ko
lektyvinę paskaitą apie Sovietų Sąjungą. 
Susirinko šimtai studentų ir profesorių. 
Kalbėjo net trys žmonės: Lietuvos Ra
šytojų Sąjungos pirmininkas Liudas Gi
ra, prok. padėjėjas P. Pakarklis ir ra
šytojas Petras Cvirka. Ką gi jie ten pa
sakė, ne vienas paklaus. Paminėtojo 
dienraščio korespondentas štai ką apie 
jų kalbas rašo:

“L. Gira, konstatavęs didelį mūsų vi
suomenės susidomėjimą SSSR ir paaiš
kinęs, kad jį viešintį So v. Rusijoj nie
kas nevedžiojęs ir nenurodinėjęs kur ei
ti, kaip daug mūsuose mano, bet ėjęs kur 
norėjęs, plačiai kalbėjo apie Sov. Rusi
jos kultūrinį gyvenimą, rašytojus, meni
ninkus, muziejus. Ypač jis domėjęsis ra
šytojų gyvenimu. Rusijos revoliucijos 
metu daugelis rusų rašytojų, kurie turė
jo žinomus vardus, pabėgo į užsienius ir 
ten pasiliko gyventi. Taip SSSR neteko 
nemaža rašytojų, kurie pabijojo netekti 
turto. Vietoj pabėgusiųjų netrukus Sov. 
Rusijoj išaugo nauji ir jėgingi rašytojai. 
Dauguma tų rašytojų kilę iš darbininkų 
ir jie sulaukę pagarbos. Vėliau rusų 
rašytojams tekę pergyventi kai kurių 
sunkumų. Buvo^ susidariusios kelios kli
kos, kurios rūpinosi ne talentingais ra
šytojais, bet kėlė menkuosius, netalen
tingus rašytojus. Dabar Sov. Rusijos ra
šytojai yra susibūrę į s-gą, kuri turi apie 
8,000 narių—rašytojų. S-ga turi kiekvie
noje SSSR respublikoje po savo skyrių.

“Toliau L. Gira plačiai kalbėjo apie di
delį rusų susidomėjimą knyga. Tiražai 
milijoniniai, kokių Rusijoj ligi šiol dar 
nebuvo. Trūksta net popieriaus kny-

goms spausdinti. Knygos tuoj išperka
mos. Rašytojai yra gerai aprūpinti. 
Gauna aukštus honorarus, iš kurių pui
kiai pragyvena. Yra rašytojų, kurių ho
norarai siekia kelių šimtų tūkstančių li
tų už vieną knygą. Mokesčių inspekto
riai rusų rašytojui nesą toks baubas, 
kaip pas mus. Rašytojams mokesčiai 
uždedami teisingai. Apskritai, Sov. Ru
sijoj menininkai ir rašytojai tinkamai 
įvertinami—lygiai kaip ir kitos profe
sijos. Taip pat aukštai vertinamas vi
sas kultūrinis darbas, kuriam nesigaili
ma lėšų.”

Toliau p. Gira pažymėjo, kad Sovie
tuose “nesimato ponų, bet nėra ir skur
džių, kaip matosi kitur? (pav. toj pačioj 
Lietuvoj).

Prokuroro padėjėjas, p. Pakarklis, sa
kė:

SSSR vieniems yra šašas, apėmęs 1 
šeštadalį pasaulio, o kitiems—išganymo 
ir naujojo gyvenimo šalis. Tie pirmieji 
mato SSSR tiktai blogą, kurio svetim- 
šaliams visai nerodo. Tuo tarpu 
jam tekę Maskvoje vaikščiotį pusantros 
dienos be palydovo. Ėjęs kur panorėjęs. 
Nematęs blizgesio, bet ir skurdo nepa
stebėjęs.

“Muziejai SSSR puikiai sutvarkyti— 
tai plačiųjų masių liaudies akademijos. 
Kiekvienam muziejuje yra aiškintojai, 
puikiai savo specialybei pasiruošę, tarsi 
profesoriai. Kituosee kraštuose tokių ge
rų aiškintojų netekę sutikti. Istorijos 
muziejuje tekę matyti daug medžiagos, 
liečiančios Lietuvą.- Ši medžiaga, nežiū
rint, kad ji yra svetimųjų parinkta ir 
patalpinta svetimuose muziejuose, daug 
objektyviau nušviečia Lietuvos ir jos 
kaimynų buv. santykius, kaip kai kurie 
mūsų daktarai, įsigiję daktaro laipsnius 
Vokietijoje. Baigęs plačią pranešimo da
lį apie muziejus ir kit. kultūrinį SSSR 
gyvenimą, prok. Pakarklis pasakojo ke
letą vaizdų iš Maskvos, kuri, anot pra
nešėjo, smarkiai modernėjanti. Statoma 
daug :naujų stilingų namų, pastatytas 
metro — požeminis geležinkelis, kurio 
tunelis pasižymi puikiais architektūros 
darbais. Maskvos apšvietimas ..puikiau
sias. Gatvėse yra apie 42,000 lempų, to
dėl ir nakties metu lengvai galima .skai
tyti. Neklystant galima pasakyti, kad 
rusai įvykdys savo užsimojimą ir Mas
kvą padarys gražiausiu miestu pasauly
je.

“Piliečių apsirengimas kuklus, bet ne
simato apdriskusių. Lygiai kuklūs ir vi
sų piliečių pasielgimai. Nesimato tos 
“fanaberijos,” kuri pastebima kituosė 
kraštuose iš vadinamojo aukštesniojo 
luomo bei inteligentijos tarpo. Maskvoj 
policijos labai mažai. Piliečiai discipli
nuoti ir tvarką palaiko be policijos pa
galbos. Ką plačiosios rusų masės valgo— 
netekę patirti, bet išbadėjusių piliečių, 
kaip kas tvirtina, taip pat nepastebėjęs.”

Toliau:
“Baigdamas savo pranešimą prok. Pa

karklis trumpi papasakojo keletą įspū
džių, patirtų važiuojant traukiniu, o taip 
pat ir apie Sov. Rusijos teismų santvar
ką ir kit. Be to, pažymėjo, SSSR politi
kai, mokslininkai ir eiliniai piliečiai rodo 
Lietuvai didelių simpatijų. Tų simpati
jų pareiškimų galima rasti ir rusų en
ciklopedijoje. Taigų bent dėl mūsų drau
giškų santykių su SSSR bei reiškiamų 
Lietuvai simpatijų reikia kuo griežčiau
siai kovoti su plepalų apie SSSR sklei
dėjais. Tą turį daryti visi, nežiūrint ko
kio jie įsitikinimo būtų.”

Paskiausias kalbėtojas buvo rašytojas 
Cvirka, kuris taipgi lahkėsi Sovietuose. 
Apie jo kalbą “L. Ž.” sako:

“Rašyt. P. Cvirka savo pranešime pa
žymėjo, kad apie Sovietų Sąjungą Vaka
ruose nušviečiama daug kas tendencin
gai, perdėtai. Kalbėtojas savo kelionės į 
SSSR metu nepastebėjęs ton skurdo, nu
sivylimo; atvirkščiai — matęs entuziaz
mą, didelį statybos tempą, veržimąsi. į 
mokslą, didelę demokratizaciją žmonių 
santykiuose ir t.t. Palietęs plačiai Sov. 
Rusijos įvairias gyvenimo sritis, apie jas 
atsiliepė panašiai, kaip ir L. Gira su 
prok. Pakarkliu, baigdamas savo prane
šimą P. Cvirka pabrėžė, kad išsaugoti 
tvarką šiais neramiais laikais, apginti 
kultūrą ir demokratines laisves įmano
ma tik bendradarbiaujant su Sov. Sąjun
ga.” ' '

Nei vienas iš kalbėtojų, aišku, nėra
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Viduryj Liet, žemes ūkio ministeris prof. Krikščiūnas apžiūri nusausintų pelkių darbus; 
kur buvo raistas, dabar ariama dirva.

sekimo ir šioje šalyje. Pav., ' 
kunigužis Coughlinas sle
pia savo vandalizmą už “so
cial justice”; William Hear- 
stas ir generolas Moseley 
d e n g iasi ura-patriotizmu; 
Woodrum - Garner-Hoove- 
ris — “ekonomija.” Už jų 
pečių, žinoma, stovi Wall- / 
strytas, kurio tikslas viską 
stelbti, naikinti, jei tik kas 
eina šios šalies žmonių nau
dai: jų sveikatingumui, ap- 
švietai, kultūrai ir laisvei. 
Kadangi dabartinė Roose- 
velto valdžia su savo nauja 
dalyba duoda šalies gyven
tojų didžiumai daugiau pro
gų prasrsiekimui į geresnį 
gyvenimą, tai šių laikų van
dalai pasimojo visa tai 
daužyti — panaikinti WPA 
ir pačią naująją dalybą!

Šalin politinis vandaliz- G 
mas!

ŠYPSENOS
PRASTAS VIEŠBUTIS

Viešbučio užveizda sako 
svečiui:—Mūsų vieŠbutyj jūs 
būsite, kaip namie pas save.

Svečias:— Tokiame atsitiki
me man reikia j ieškoti kito 
viešbučio.

Laikai ir Žmones
Rašo Proncė

Kuomet naziai briovėsi į 
Čechoslovakiją, tai jie turė
jo gatavai paruoštą cechų 
kalboje vadovėlį, kad galė
jus “susikalbėt” su grobia
mos šalies gyventojais. To
kio “savamokslio” kopijos 
kokiu tai būdu atsidūrė už- 
rubežin, ir spaudoje paduo
damas jo turinys. Štai jums 
keli naziški paklausimai ir 
įsakymai iš kalbamo vado
vėlio :

“Tamsta— miesto galva? 
Atidaryk visas spintas (šė
pas). Kur saugioji spinta? 
Kiek joje randasi pinigų? 
Sužymėk, kiek jų yra. Turi 
su savim pinigų? Aš kon
fiskuoju pinigus.”

Ar gi ne tokią pat kalbą 
vartoja tie, ką tamsioj nak
tyj paprašo degtukų, 
kui užkainanduoja: 
kas aukštyn.”?

nosi kaikurios teutoniškos 
padermės (veislės), kurios 
buvo labai žiaurios ir bar
bariškos. V-to šimtmečio 
pradžioje vandalai • užpuolė 
Romą, naikindami ten žmo
nes ir viską, ką žmonių pro
tas sutvėrė: gražiausius pa
minklus, stovylas, literatū
rą ir kitokius dvasios kul
tūros dalykus. Tokis anų 
laikų teutoniškų vandalų 
barbarizmas, suprantama, 
buvo skaitomas labai bjau
riu dalyku. Taigi vėliau, 
jeigu bile tauta ėmėsi nai
kinimo grožio, žmonių dva
sios kultūros, — tai tas bu
vo vadinama vandalizmu.

ROJUS
Vyras: — Praėjusią naktį 

man sapnavosi, būk aš i 
vau patekęs į rojų.

Moteris: — Ar aš irgi 
tavim buvau ?

Vyras (piktai):—• Aš juk 
tau sakiau, kad man sapnavo
si, kad aš buvau rojuje!

—o—
IR JI IŠGELBfiJO

Mergina: — Aš išgelbėjau 
Savo darbu šių laikų Įvyrą nuo mirties.

vandalai nesiskiria nuo sa: 
vo pirmtakūnų: jie griau
na, naikina kitų žmonių su
kurtus darbus arba tų dar
bų gražius vaisius. Tik da
bartiniai vandalai savo tik- 
slą-vandalizmą moka gra
žiai pridengti,—sunku van
dalizmo autorius įžiūrėti. 
Mat, jų vandalizmas {vy
niojamas į politiką, arba, 
kitaip sakant, jų vandaliz
mas—politinis vandalizmas.

Pridengtas vandalizmas 
kol kas turi nemenko pasi-

Dabar vandalizmu vadi
name netik kitos tautos ar 
šalies kultūros naikinimą, 
bet ir savos. Reiškia, van
dalų randasi kiekvienoje 
tautoje ir šalyje.

■ < . . ‘ I

Jonas:—Kokiu būdu?
Mergina: — Petras norėjo 

nusižudyt, jeigu aš jo nebū
čiau pabučiavusi.

J. Robziw.

Klausimai ir Atsakymai

o pas- 
“ran-

būduNaziai banditišku 
pagrobė Čechoslovakiją ir 
pavergė jos žmones. Bet jų 
nusistatymas prieš ' paver
gėjus nepalaužiamas. Vie
name priešfašistiniam žur
nale skaitome:

“... Praga. G a t v e k arin 
įšoko vokiškas šturminin- 
kas ir nusėdo suolan. Stai
ga suolas nutuštėjo, štur- 
mininkas liko vienas. Fašis
tas pasitraukė vidųrin va
gono: staiga apie jį pasida
ro tuštuma. Jis klausiasi 
konduktoriaus, kur jam iš
lipt, norint pasiekt univer
sitetą. Konduktorius žiūri į 
jį tarytum nesuprasdamas. 
Pasažieriai taipgi visi tyli, 
nors daugelis jų pilnai su: 
prato nazio-paklausimą.”

Senovėje vandalais vadi-

Masiniai Važiuoja į “Laisves” 
Pikniką

♦

Newark, N. J.
Newarkieciai busais važiuoja į “Laisvės” pikniką 2 d. 

liepos-July, Brooklyn, N. Y. Bušai išeis nuo Jurginės Sa
lės, 180 New York Avė., 12:30 vai. dieną. Kaina 75c į 
abi pusi. Prašome užsisakyti, vietas iš anksto. Kreipkitės 
pas Mikšį, 189 Ferry St., Henry Doril, 84 Ann St., K. 
Žukauskienę, 566 S. Clinton St., E. Orange, ir J. Jami
son, 128 Roosevelt Ave., Livingston, N. J.

Elizabeth, N. J.
Bangos choras nusamdė didelį busą važiuoti į “Lais

vės” pikniką 2 d. liepos. Kelionė į abi pusi $1.00. Busas 
išvažiuos nuo LDP Kliubo, 408 Court St., 11:80 vai. ryto. 
Kurie nori'važiuoti sykiu, malonėkite užsiregistruoti pas 
Joe Kiršlį arba C. Andriūną.

iPaterson, N. J.
Girdėjome, kad iš Harrisono organizuojasi busai. No

rėtume gauti informacijų paskelbimui.
Draugai patersoniečiai organizuoja auto-busą į “L.” 

pikniką liepos 2 d. Auto-busas išeis 10 vai. ryto, huo Ba- 
kanausko Svetainės. Pasažieriai yra prašomi pribūti pa
skirtu laiku. Norintieji važiuoti prašomi užsiregistruoti 
pas komisiją: J. Bimbą, W. Prapiestienę ir pas kitus 
LLD narius. Kelionė į abi pusi $1.15.

komunistas, bet visi trys, kaip matome, 
kalba apie Sovietų žemę gražiai, teisin
gai. Labai įsidėmėtinas pono Pakarklio 
pasakymas, būtent, kad “reikia griež
čiausiai kovoti su plepalų apie SSSR 
skleidėjais.”

Taip, reikia kovoti. Yra žmonių, ku-

rie per pastaruosius 20 metų veik nie
ko daugiau ir nedarė, kaip tik paikai 
plepėjo ir plepa apie Sovietų Sąjungą. 
Vienas tokių žmonių gyvena Chicagoje. 
Ot, jei ponas prokuroro padėjėjas galė
tų suvaldyti tą plepalų skleidėją, tai jis 
atliktų gražų darbą!

KLAUSIMAS
1. Būkit toki geri paaiškint, 

koki darbininkai dirbo prie 
statybos darbų pasaulinėj pa
rodoj, ar tai buvo Amerikos 
darbininkai, ar kiekvienos ša
lies patys darbininkai tą vis
ką atliko ?

2. Kodėl nevaroma agita
cija šioj šalyj už įsileidimą x 
tremtinių iš Vokietijos, ar iš 
Ispanijos, kurie dabar vargsta 
koncentracijos stovyklose 
Francijoje? Kaipo demokrati
nėj šalyj, toki klausimai turėtų 
būt keliami, arba turėtų būt 
tiesioginiai reikalaujama iš 
valdžios. J* T. V.

ATSAKYMAS
Kiek mums žinoma, visus 

mechaniškus ir techniškus 
darbus Pasaulinėj Parodoj at
liko Amerikos darbininkai. 
Dauguma jų buvo nariai A- 
merikos Darbo Federacijos t 
amatinių unijų.

Tiktai prie pavilionų vidaus 
įrengimo tam tikrų labai spe- 
ciališkų darbų įvairių Šalių 
valdžios turėjo atsigabenę sa
vus specialistus.

Netiesa, kad Jungtinėse 
Valstijose nevaronųa agitacija 
už įsileidimą Vokietijos ir Is
panijos pabėgėlių. Net Jung
tinių Valstijų Kongresan yra 
įneštas bilius, kuriuomi nori
ma atidaryti šios šalies 
20-Čiai tūkstančių 

žinoma, kaip visuose 
se darbuose,* 
nepakankamai 
įdedama. Tai čia 
las ir pareiga

Bėda ir tame, 
munistinis judėjimas nėra u ar 
taip tvirtas, jog už kiekvieną 
gražų tikslą galėtų sujudinti 
plačiausias žmonių maaes. 
Kad ir kartais sunkiai dirba
me, bet plačios liaudies pa-, 
siekti ir išjudinti nepajėgiame.
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NAUJOSIOS ANGLIJOS SPAUDOS 
PIKNIKO REIKALE

Draugės ir Draugai:
Didysis spaudos piknikas 

jau netoli ir už keleto dienų 
tūkstantinės minios žmonių 
plauks į Vose Pavilion Parką, 
Maynard, Mass. Bet nieko ne- 
sigirdi-nesimato iš kolonijų 
spaudoj, ką jos daro ir kaip 
ruošiasi |į pikniką. O gal ko
lonijų draugai šiemet mano 
lenktyniuot su kitomis koloni
jomis, kad geriau pasirodžius 
piknike, todėl gal mažiau 
šneka, daugiau veikia, laiky
dami savo planus bei naujus 
dalykus slaptybėj? Well, 
well, pamatysime,,gal ką nors 
naujo šiem^ piknike patirsi
me^

—o—

Pikniko gaspadoriai taipgi 
dirba daug, daugiau, negu ka
da pirmiau, kad šiemetinis 
piknikas būtų daug pasekmin- 
gesnis, negu kada pirmiau. 
Viskas yra priruošta pasitiki- 
mui 10-ttūkstantinės minios, 
tai yra, alkanus pavalgy dint, 
ištroškusius pagirdyt. žo
džiu sakant, visi atsilankiusio- ■ 
ji bus užganėdinti viskuom.

Žinoma, pikniko gaspadoriai 
be jūsų, draugai, pagelbos ne
galės to visko atlikti. Visos 
kolonijos dėl tos dienos turi 
kuo daugiausia parūpinti dar
bininkų ir kad tie darbininkai 
būtų laiku parke, ne taip, 
kaip pereitus piknikus buvo.

Šiemet kiekviena kolonija 
su savo darbininkais turi būt 
parke ne vėliau 10 vai. ryto

Taipgi, šios kolonijos turi iš 
kalno parinkti tinkamus dar
bininkus prie barčekių parda
vinėjimo: Worcester 2, Mon
tello 2, Norwood 2, Lawrence 
2 ir So. Boston 2.

Kiekvienos kolonijos kapi
tonas atsako už savo darbinin
kus, tai yra, prižiūri, kad jie 
būtų laiku prie savo paskirtų 
darbų.

Kadangi pereitoj pikniko 
prisirengimo konferencijoj, 
laikytoj Hudsone, nutarta 
duoti dovanas už serijų plati
nimą, kuris jų daugiausia, par
duos, todėl šiemet nesiųskite 
už parduotas serijas pinigų į 
“Laisvės” administraciją, kąip 
pirmiau buvo daroma, bet at- 
vežkit už serijas pinigus j 
pikniką ir perduokit apskričio 
komitetui. Užsibaigus pikni
kui, bus geriau sudaryti pil
ną atskaitą, kiek kiekviena 
kolonija pardavė serijų ir taip 
toliau.

J. Jaskevičius, 
Pikniko Sekretorius.

17 School St. 
Hudson, Mass.

DANZIGE NAZIAI OR
GANIZUOJA “LAISVĄ
MILICIJĄ”

Varšava. — Vokiečiai na- 
ziai Danzige organizuoja 
savo “laisvą miliciją,” nes 
pagal Versalės sutartį yra 
uždrausta laikyt Danzige 
reguliarę armiją.

Protestuokite Prieš Persekiojimus 
Ateiviij ir Varžymą Jij Teisią

Kongrese randasi apie 60 bilių, mierijančių suvar
žyti ateivių teises. Vieni jų stoja už įsteigimą ateiviams 
koncentracijos kempių, kiti už ateivių deportavimą ir t.t. 
Mes turime visi protestuoti prieš tuos bilius. Visos drau
gijos, kuopos ir pavieniai kviečiama pasiųsti tuojaus re
zoliucijas į žemiaus nurodvtas vietas. Rezoliucijos gali
ma rašyti laiškais arba atvirutėmis. Žemiaus paduodame 
pavyzdžius, kur ir kokias rezoliucijas siųsti. Reikia tuo- 
jaus siųsti.

1

TRAGINGAS ROMANAS 
DZŪKIJOJE

Kaunas.—D aug ų valsčiaus, 
Korliškių kaimo smulkus ūki
ninkas Vaclovas Vasiliauskas, 
40 metų amžiaus, su žmona iš
gyveno per 20 metų, vienas, 
sūnus ' jau vyrukas, antras 
piemuo, trečias vieniem; me
tų amžiaus.

Vieną gražią dieną Vasi
liauskas įsižiūrėjo j savo kai
myno mergaitę Marytę Šilans- 
kaitę, įsimylėjo ir pradėjo 
draugauti, šilanskaitė Vasi
liauskui buvo palanki, neat
metė jo pasiūlymų, susidrau
gavo, susimylėjo.

žinoma, kad Vasiliausko 
santykiai su žmona buvo ne
kokie, nors žmona jokit; skan
dalui nekėlė, niekam negrąsi- 
no, bet kantriai kentė, lauk
dama, kuo tas viskas baigsis. 
O baigės labai lūdnai.

šilanskaitė, bedraugaudama 
su Vasiliausku, tapo nėščia ir 
pradėjo savo meilužį spausti, 
kad jis sutvarkytų reikalus...

Vasiliauskas visaip galvą 
laužė, bet nieko gero neišgal
vojo. Bėgioja pas “bobutes,” 
teiraujasi visokių miltelių ir 
kitu; priemonių; klausinėja, bet 
nuo to reikalai negerėja, ši
lanskaitė kelia skandalą, savo 
meilužiui prikaišioja, kad jis 
ją “suėdęs,” pražudęs, ji šok
sianti į šulinį iš gėdos. ši
lanskaitė juo labiau sarmati- 
jas, kad su vedusiu žmogum, 
didelių vaikų tėvu, šilans- 
kaitės spaudžiamas, Vasiliaus
kas ir sumanęs savo žmona

siliauską visą amžių kalėti, o 
šilanskaitę 15 metų sunkiųjų 
darbi; kalėjimo.

Rūmai apygardos teismo 
sprendimą patvirtino, o Vy
riausias tribunolas Vasiliaus
ko skundą atmetė, bet dėl ši- 
lanskaitės grąžino Rūmams 
bylą iš naujo spręsti ir iš
kvosti jos nurodomus liudyto
jus.

Wilkes Barre, Pa.%

Visokios Žinelės iš Mūsų 
Miesto

Nors šioje apylinkėje be
darbių gyvenimas gana skur
dus, bet bedarbių tarpe ir vei
kimo nėra, kaip turėtų būti. 
Daug vargo yra išgąut tą ba
do pašei pa. Daug yra atsi
tikimų, kad patys negali gaut, 
turi Workers Alliance komi
tetas jiems išgaut. Bet kaip 
greit jie tą pašelpą pradeda 
gaut, taip greit ir nuo orga
nizacijos atsitraukia.

Kasyklų darbininkai taipgi 
veda skurdų gyvenimą šiuom 
laikotarpiu. Mažai dirbama.

Bet ,nors darbo dienų skai
čius yra mažas, tačiau nelai
mių darbininkams būna daug. 
Čia bus iš kietųjų anglių apy
linkės raportas šit; metų 4-rių 
mėnesių. 78 angliakasiai bu
vo užmušti ant vietos, arba 
viena gyvybė buvo paaukauta 
ant 224,622 tonų iškastos an
glies. Mainose paskuba di

džiausia, o darbininkų apsau
ga kuo prasčiausia.

Bedarbiams darbas gaut ka
syklose tai yra sunkus daly
kas, o daugiau tiems, kurie 
jau pasiekė vidutinio amžiaus. 
Tokių visai jau nenori įsileisti 
kasyklosna.

Draugas Rumboniškis savo 
rašinyje “Nesuradę Sau Da
lies,” antram numeryj “švie
sos,” labai puikiai išdėstė, 
kaip yra sunku darbas gaut 
kasyklose. Ir ten nieko nėra 
perdėta.

Pasitaiko nuo bosų išgirst 
tokių žodžių, Ičada darbo už
klausi. Sako: “Nie'ks nesida- 
ro. Vakar nei vieno neužmu
šė.” Ir eik sau apsisukęs be 
dalies.

Mūsų apskrityj bedarbių 
skaičius sparčiai< auga. Pašel- 
pos stctyj kasdien pilna kimš- 
tinai. Vargsta tokiam šiltam 
ore. Daug reikia pavargt, 
pakol atlieka tuos visokius jų 
formalumus, ir ilgai palaukt, 
pakol pradeda gaut tuos kele
tą dolerių.

Šiam apskrityj dėl tos bado 
pašelpos yra išmokama $60,- 
000 į savaitę.

—o—
Liepos 9-tą dieną A. Kom. 

Partija sykiu su IWO organi
zacija rengia didelį pikniką. 
Piknikas bus visiems gerai ži
nomoj vietoj tarpe Ashley ir 
South Wilkes-Barre, Wendis 
Farm.

Šis piknikas bus*su puikia 
programa, taipgi čia bus ir 
plačiai pagarsėjus kalbėtoja 
Elizabeth Gurley Flynn.

Vietos ir apylinkės lietu
vių pareiga remt šį partijos

pikniką, nes mes visi žinom, 
kad A. Kom. Partija tai yra 
kelrodis šios šalies darbinin
kams.

Po piknikui bus surengta vi
sa eilė prakalbų dėl draugės 
Flynn specialiai moterų rei
kalais. Tiesa, tose prakalbose 
galės dalyvauti ir vyrai.

čia turėtų nepraleist progos 
lietuvės moterys darbininkės 
ir skaitlingai dalyvaut tose 
prakalbose. Tėmykit garsini
mus, kur jums bus arčiausia, 
ten dalyvaukit. Prakalbos bus 
labai svarbios.

—o—
Dienraščio “Laisvės” meti

nis piknikas jau arti, liepos 
16 dieną. Turim darbuotis, 
kad Valley View parke turė
tum publikos tiek, kaip nie
kad pirmiau.

Mums visiems turėtų rūpėt 
svarba šio pikniko. Sūsirūpint 
reikia LLD kuopoms, lietu
viams partijiečiams, LDS na
ciams, ir visiems “Laisvės” 
skaitytojams. Todėl visos ir 
visi prie darbo.

J. T. Visockis.

Vokietija Tikisi Grūmo
jimais Gaut Danzigą

Berlin. — Vokietijos na- 
ziai turi vilties, kad grū
mojimais Anglijai, Franci- 
jai ir Lenkijai taip paveik- 
są šias tris šalis, kad Dan- 
zigas, galų gale, būsiąs be 
karo perleistas Vokietijai. 
O jeigu ne, tai būsią “labsti 
bloga Lenkam,” kaip pa
reiškė vienas aukštas nazių 
valdininkas.

Senate Judiciary Committee,
Senator Henrv F. Ashurst, Chairman, 
Washington, D. C.

We respectively urge you to act for the defeat of: 
Hobbs Bill H. R. 5643, and other anti-alien un-American, 
un-democratic bills introduced in the Congress.

(Vardas draugijos, kuopos, ar pavienio) 
Chairman .................................................... .
Secretary .....................................................

(adresas)

Senate Immigration Committee,
Senator‘Richard B. Russell, Chairman,
Washington, D. C.

We respectively urge you to act for the defeat of 
the Dempsey Bill 4860, McCormack-Tydings Bill and
other un-democratic, un-American legislation introduced 
in Congress.

(Pasirašo draugija ar pavienis)
'(Jeigu pavieniai siunčia,’ reikia rašyt žodį “I,” vie

toj “We.”
---------------------------- i

Tokios pat rezoliucijos reikętų siųsti savo distrikto 
. kongresmenams ir savo valstijos senatoriams. Kongres- 

manus reikia raginti, kad jie atmestų Smith Bill H. R.
...'5138.

Reikia žinoti, kad kongresas šią vasarą greitai užsi
darys, tai prieš užsidarant g^li netikėtai priimti daug 
bilių, ateivių teises varžančių. Todėl reikia tuoj aus veik
ti. Draugijų valdybos, visai nelaukę susirinkimų, turėtų 
siųsti rezoliucijas į nužymėtas vietas. Taipgi ir pavieniai 
turėtų nieko nelaukę siųsti atvirutes ar laiškus savo 
kongresmanams ir senatoriams. Visi bendrai turime 
veikti, kad tuos pavojingus Jbilius atmušus.

Jeigu kas norite daugiau informacijų apie tuos bi
lius, galite kreiptis į “Tiesos” Redakciją, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

Platus apie tuos bilius aprašymas tilpo “Tiesos” 11 
numeryje. Atydžiai perskaitę galite pilnai susipažinti su 
jų pavojingumu.

nusikratyti ir susituokti su ši
lanskaitė.

Juodu tariasi Vasiliauskienę 
į šulinį įmesti, užmušti, nu- ( 
šauti, bet visos kombinacijos j 
buvusios neparankios, nes1 
sunku paslėpti nusikaltimo 
pėdsakus. Pagaliau juodu 
sumanė, kad visus pėdsakus 
sunaikina ugnis, taigi savo ' 
meilės kliuvinį nutarė ugnyje , 
sudeginti. Norėdamas įgyven
dinti savo baisų sumanymą, 
Vasiliauskas ir sąlygas suma
nė atitinkančias* jo užsimoji
mui. Vyriausiąjį sūnų iš
siuntė pas kaimyną, mažajam 
liepė bandą išginti, o pats 
mažasis buvo paliktas lopšy 
miegoti. Vasiliauskienė užli- ■ 
po ant viškų linų plakti. Ą- ' 
žuoliniu kirvakočiu nešinąs i 
užlipo Vasiliauskas ant viškų 
ir juo smogė žmonai |i galvą.

Smūgis buvo mirtinas, nes 
lūžo galvos kaulas ir į sme- ■ 
genis įsiliejo kraujas. Nelai
minga moteęis tuojau ir mirė.

Tada Vasiliauskas savo 
baisųjį planą vykdė toliau: 
jis padegė ant viškų pakulas, 
stogą ir tuojau visa grįčia 
skendo liepsnoje.

Padegęs grįčia jis skubiai į 
nubėgo į lauką neva darbo 
dirbti, o, pradėjus veržtis dū
mams. su kaimynais atbėgo 
šaukdamas “gaisras,” “gais
ras,” “gelbėkit!” '

Subėgę žmonės gaisro ge
sinti žiūri, kad Vasiliauskas 
neša lauk iš degančios grį- 
čios įvairius daiktus, bet ne
sirūpina žmona ir mažuoju 
vaiku. Vienas kaimynas su 
lopšiu išnešė miegantį vaiką, 
o Vasiliauskienės niekur ne- • 
matyt. ,

Kaimynai, žinodami Vasi
liauskų šeimos santykius, tuo
jau įtarė, kad čia gali būt kas 
nors negera.

Krintant nudegusioms lu- 
boma su jomis nukrito į degė
sių krūvą ir Vasiliauskienės 
lavonas, jau labai apdegęs, 
nukritusiomis kūno galūnė
mis.

Medicinos ekspertyzė leng
vai nustatė, kad Vasiliauskie
nė pirma buvo užmušta, o tik 
po to sudeginta, nes aiškūs 
buvo smūgiai galvoje.

Vasiliauskas tardomas pri
sipažino, o šilanskaitė viso
mis keturiomis gynės.

Apygardos teismas abu pri
pažino kaltais ir nubaudė Va-

Po 14 Mėty Prisipažino . 
Sudeginęs Savo Motiną

*--------
Burley, Idahp. — čia ta

po suimtas Chas. W. Quig
ley, 30 metų, ir prisipažino, 
kad jis gyvą sudegino savo 
motiną 14 m. atgal Mount 
Holly miestelyje, N. J.

Motina vartodavo kerosi- 
į ną pečiui prakurt. Quigley 
išpylė iš blėkinės kerosiną 
ir pripylė gazolino, kuris 
smarkiai eksploduoja; ir 
kaip tik motina savo far- 
meriškame name padegė 
pečiun įpiltą gazoliną, įvy
ko eksplozija ir tuoj pas
kendo namas liepsnose, ku
riose ir sudegė motina.

Areštantas pasakoja, kad 
jis tuo būdu norėjęs sude
gint nekenčiamą savo patė
vį. Bet policijos tyrinėjimai 
rodo, jog patėvis tuo laiku 
jau buvo pasimetęs su 
žmogžudžio motina ir gyve
no kitame miestelyje.

Estijos Atžagareiviai Perša 
Bendradarbiaut su 

Vokietija
Talinas, Estija. — Deši

nieji Estijos laikraščiai pei- • 
kia Finiją, kad jinai nepa
sirašė nekariavimo sutar- 
ties su Vokietija. Tie estų 
laikraščiai gąsdina gyven
tojus Sovietais ir stengiasi 
įkalbėt žmonėms “sandar- 
bininkavimą” Su naziais 
prieš Sovietus.

“LAISVES” PIKNIKAS
I l

Rengia Massachusetts Lietuviui Organizacijos

A. BIMBA\ 
“Laisvės” redaktorius

Įvyks Antradienį

LIEPOS 4 JULY
19 3 9

Piniginės Dovanos prie Įžangos

$200 Bus Išdalinta Dovanomis
Pirma Dovana $50

Piknikas Prasidės 10-tų Vai. Ryto IZABELft YARMALAVICICTft 
Pasižymėjusi chorų mokytoja,^ 

diriguos chor4 iŠ 200 balsy

BUS VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.

Prakalbas Sakys:
Antanas Bimba

“Laisves” Redaktorius
x ir

Michael J.Widman
Naujosios Anglijos 

CIO Direktorius "
®

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

Programa 3 vai. po pietą

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

PROGRAMA:
Massachusetts Lietuvių 
Choras iš 200 balsy 

šis choras dainuos Ame
rikos Himną, vadovybėj 
I. Yarmalavičiūtės, Lie
tuvos Himną, vadovybėj 
A. Mažeikaitės, Gardne- 
. 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 IŠ BROCKTON GROS ŠOKIAM
šis “Laisvės”- piknikas bus filmuojamas ir vėliau bus rodomas po kolonijas. Būkite filiuose.

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

Berlin Svetimšalių

Laisvoji Sakykla

Pasaulinė Paroda Jūsų Namuose
Dienraštis “Laisvė” išleis New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto

ocio ir

ALBUMO KAINA TIK 25c
jis ne tik kūno

ame

LAISVE

po vieną knygą už 25c, mokestį

Į Didįjį “Laisvės” Pikniką Maynard, Mass., 
Atvažiuos Svečių iš Labai Tolimų Kolonijų

Jiems, 
tikras 

rūpi

sveikesnė 
grakštes 
atsparos 
kūnu it

žmonijos 
rūpintųsi

pikni- 
pažiū- 
profe- 
Teko

Knyga yra gražiais trijų spalvų viršais, paruošta namų knygynui. Gilus šaltinis infor 
macijų apie stebuklingai naujus išradimus bei įrengimus Pasaulinėje Parodoje.

į šį mil- 
kuriame 
ir links- 

iš tolimų

Kurie užsisakysite ti
galite prisiųst Jungt. Valst. pašto ženkleliais—stamps

Laikraštininkai Protestuoja, 
kad Naziai Išniekino 
Lenkų Korespondentę

Tuzinai Žmonių Žuvo Že 
mės Drebėjime Afrikoj

Svarbi Naujiena Visiems

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

ir būčiau padaręs 
. korespondencija 
birželio, o pagar-

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

Aš nenoriu pasilikt žmonių 
suvedžiotoju, nes rašinėju per 
taip ilga laiką. S. G.

Accra, Vakarų Afrika. — 
Per žemės drebėjimą Auk
siniame Pakraštyje, vakari
nėje Afrikoje, žuvo 66 žmo
nes; šimtai tapo sužeista. 
Dėl žemės drebėjimo kilę 
gaisrai sunaikino daug na-

bus daug informacijinių raštų apie New Yorko miestą ir apie Pasaulinę 
Parodą. Todėl ta knyga bus kelrodis tiems, kurie lankys Parodą k bus 
Pasaulinė Paroda namuose tiems, kurie neturės progos Parodos atlankyti.

Albumas Bus Gatavas Viduryje Liepos Menesio

Berlyne pasiuntė protestą 
nažių propagandos ministe- 
riui Goebbels’ui, kad Vokie
tijos policija taip įžeidė

Iki šiol daug kas norėjo pasiskaityti svečio Juozo 
Jurginio rašinių. “Laisvė,” norėdama savo skaitytojams ir 
pažįstamiems pasitarnauti, iš Kauno parsitraukė kelias 
dešimts J. Jurginio parašytos knygos kopijų. Knyga va
dinasi “Nansenas,” joje yra daug įdomių ir naudingų ži
nių iš istorijos, Geografijos ir politikos. Nansenas buvo 
žymus norvegų mokslininkas, ledynų tyrinėtojas ir vė
liau politikas, gelbėjęs karo belaisvius, pabėgėlius ir or- 
ganizavę^pageįbą Sovietų Sąjungai, kai ten 1921-22 
metais buvo badas. Iš knygos paaiškės, kaip įvairių ša
lių kapitalistai ir visoki juodašimčiai tą Nanseno orga
nizuotą pagelbą trukdė.

Nepraleiskite progos. Tą knygą įsigykite. Ji 320 
pusi, didumo, gražiai atspausdinta ir kaštuoja 80 centų. 
Gaunama ‘Laisvės’ ofise, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Platintojams, kurie ims ne mažiau 25 knygų, duodama po 15c. Kurie kartu su užsa
kymais prisius ir mokestį, nerokuosime persiuntimo kaštų. Tad naudokitės proga, 

pirkite “cash” ir tuojau siųskite užsakymus. Siųsdami užsakymus adresuokite:

lenkų laikraščių korespon
dentę.

Atskridus jai į Berlyną, 
ši korespondentė buvo nu
tempta į policijos nuovadą, 
nuogai nurengta ir nieki
nančiai iškrėsta. Naziai 
draskė-šukavo net jos plau
kus, ko tai jieškodami. Jie 
neleido jai telefonuot Len
kijos atstovybei Berlyne, ir 
įsakė per savaitę “dingt” iįs 
Vokietijos, nors korespon
dentė turi Lenkijos paspor- 
cą ir Vokietijos vizą. — Ši 
sena lenkų spaudos kores
pondentė yra žydų tautos.

^Birž. 9 d. įvyko prakalbos, 
ktirių kalbėtojam buvo svečias 
iŠ Lietuvos, žurnalistas Juozas 
Jurginis. Apie prakalbų turi
nį nebandysiu nieko aprašinė
ti, nes jau būtų beveik perso
na žinutė. Bet vien tik patal
pinsiu vardus tų, kurie prisi
dėjo aukomis. Kaip žinoma, 
šias prakalbas surengė ALD- 
LD 63 kp. Tai labai gerai. 
Bet iš dalies turiu padaryti 
pastabą prakalbų rengimo 
komisijai, kad ateityj nelaiky
tume! aukavusiųjų vardus po 
porą savaičių savo kišeniuje 
ar kur kitur. Jeigu patys ne
turit laiko pasiųst spaudon, 
priduokit savam koresponden
tui tuoj aus po prakalbų ar ki-

klaidų turėtumėt 
daug padarėt ne- 

organizacijos ir

19 d. birž. š. m. ALK Bri- 
dgeporto Skyriaus 'įvyko susi
rinkimas Lietuvių Svetainėje 
prie Lafayette St. šiame posė- 
dyj buvo plačiai diskusuojama 
šiandieninė Lietuvos padėtis ir 
Lietuvos valdžia buvo paliep
ta, būtent: ar verta ALK ją 
remti ? Ar šiandieninė Lietuvos 
valdžia rūpinas šalies likimu, 
būtent, išlaikyt nepriklauso
mybę, taipgi ir Lietuvos gy
ventojų laisve ir gerove? Jei
gu taip, tai kodėl nepaleidžia
mi uoliausi Lietuvos nepri
klausomybės gynėjai ir kovo
tojai-už liaudies laisvę, kurie 
per metų metus nyksta* bai
siuose Lietuvos kalėjimuose?"

Ir daugelis kitų tam panašių 
klausimų buvo apdiskusuota 
plačiai. Be kitko, nutarta su
rengi gražus autingas ALK 
Bridgeport© Skyriaus vardu. 
Komisija išrinkta šį parengi
mą surengt tinkamiausiu lai
ku. Komisijon įeina J. J. Moc- 
kaitis ir M. Arisonas.

balsų, Vyrų Choras iš So. Bo
stono ir plačiai pagarsėję iš 
Brooklyn, N. Y., Aidbalsiai, 
vadovybėj kompozitorės Bro
nės šalinaitės. Aidbalsiai ne 
tik dainuos Lietuvos liaudies 
dainas, bet jie loš ir šoks liau
dies šokius.

Kalbės Antanas Bimba, 
“Laisvės” redaktorius, ir M. J. 
Widman, Jr., CIO preziden
tas Naujojoj Anglijoj. Bus 
imąma paveikslai visų pikniko 
dalyvių ir bus padaryta fil
mą, kuri vėliaus bus rodoma 
po lietuvių kolonijas.

$200 bus išdalinta prie įžan
gos tikietų. Pirma dovana 
$50, penkios po $10 ir dvide
šimt po $5.

Pirkite tikietus išanksto, ku
rie yra platinami po visas ko
lonijas. Orkestrą, kuri grieš 
per dieną ir vakare, yra Bert 
Orres iš Montello.

Bušai išeis iš visų kolonijų 
nuo lietuvių svetainių bei 
kliubų. Reporteris.

Piknikas įvyks 4-tą liepos, 
Vose Pavilion, Maynard, 
Mass, štai Mrs. Ona Jonikie
nė iš Cleveland, O., atvažiuo
ja į Mass, praleisti vakacijas 
su tikslu pamatyti garsųjį 
“Laisvės” pikniką. Iš Roches
ter, N. Y., N. Yurėnai, P. Bu- 
gailiškis ir R. Siurvilai atva
žiuos. Taipgi ir iš Richmond 
Hill, N. Y., Albina Daugėla 
su sūnum Edvardu, ir taip iš 
daugelio vietų bus svečių.

Tas parodo, kad “Laisvės” 
piknikas šiemet bus nepapras
tai didelis. Visa Naujoji An
glija masiniai rengiasi daly
vauti: iš 35 miestų ir mieste
lių yra pranešimai, kad orga
nizuoja busus, trokus ir auto
mobilius važiavimui 
žinišką išvažiavimą, 
turi progos susieiti 
mintis su senais ir 
kolonijų pažįstamais

Piknike bus puiki dainų 
programa: dainuos Lietuvių 
Meno Sąjungos Choras iš 200

Motulės Lietuvos Vaikai Laukia nuo Švietimo Ministerio 
. Pertvarkymo Mokyklų Programos

Antwerp, Belgija. — At
plaukus Vokietijos laivui 
“St. Louis’ui” su žydais pa
bėgėliais, belgiški fašistai 
padarė demonstraciją prieš 
žydus; protestavo, reika
laudami nepriimt į Belgiją 
nė vieno žydo.

Vokiečių nazių įkvėpti, 
belgai fašistai primėtė la
pelių, kurstydami gyvento
jus prieš žydus. Lapeliai, be 
kitko, sake: “Mes taip pat 
norime žydam pagelbėt. Te
gul jie ateina į mūsų (fa
šistų)' raštinę, o mes jiems 
dovanai duosime virvę ir 
stiprią vinį” (kad jie galėtų 
pasikart).

Belgijos valdžia laikinai 
priėmė 250 žydų iš laivo 
“St. Louis.” '

Įvykęs Piknikas
šv. Patro ir Povilo Draugi

ja turėjo metinį pikniką 17 d. 
birželio, Kenilworth, N. J. Sve
čių buvo apie 200 ir visi buvo 
geroj nuotaikoj, šiame 
ko buvo matyti visokių 
rų žmonių, biznierių ir 
sionalų ir darbininkų, 
pasikalbėti su advokatu Jonu 
Petriką, kuris iš lietuvių vie
nas yra pasiekęs advokatūros 
laipsnį. Iš pasikalbėjimo, J. 
Petriką gana draugiškas, žmo
gus. Jis tankiai matosi’ lie
tuviškuose parengimuose.

Prisiruošime prie šio pikni
ko daugiausia pasidarbavo, 
kaipo komisija, J. Černeckas, 
P. Krivikas ir P. Peikus.

Ukrinas.

Medicinos mokslas taip toli 
nutolo nuo visuotinos žmonių 
sveikatos, kad neįmanoma aiš- 
kiai ir suprantamai žmonėms 
išaiškint, žmonių sveikata nuo 
medicinos mokslo žinijos yra 
atsilikusi ant šimto metų. Jei
gu žmonės tą žinotų ir pritai
kytų mūsų socialei santvarkai, 
tai visa struktūra dabartinės 
socialės santvarkos pasikeistų 
taip didžiai, kad išrodytų it 
sapnas, svajonė, bet ne tikre
nybė. Dėlko gi žmonių svei
kata taip atsilikus, net šimt
mečiu atstuj?

Medicinos mokslas nevaržo
mai žygiuoja pirmyn, nusi
kratęs burtus, prietarus. Me
dicinos mokslas įsisteigęs turi 
tyrinėjimo ligų laboratorijas ir 
nevaržomai nei politikos nei 
religijos sumetimais, laisvai ir 
liuesai tiria tyro mokslo pa
grindais visus apsireiškimus 
sveiko ir sukrikusio kūno. Na, 
medicinos mokslas dar toliau 
nužygiavo 
dalis, sykiu ir smegenis, čiu
pinėja, pjausto, lopo; bet su
gebėjo ir dvasinį (emocijų) 
pajėgumą išaiškinti ir supras
ti. Mat, emocijos (dvasinės) 
jėgos nepaimsi į rankas,, ne
pasversi ant svarstyklės, ne
atpjausi, nesusiūsi, nes tai ne 
kūnas, nes tai ne organiška 
medžiaga. O vienok ir tosios 
dvasios jėgos gydoma, tobuli
nama, taisoma. Jau turi įsteig
tas ligonines toms dvasinėms 
ligoms gydyti, taisyti.

Medicinos mokslas žino, 
kad norint susilaukti sveikos, 
veiklios, gražiai išaugusios 
gentkartės, reikia pradėti Au
ginti nuo užsivaisinimo valan
dos iki mirties. Tai tada ga
lima bus pasitikėti tik antroj 
ar trečioj generacijoj pagei
dautinų pasekmių. Dabartinis 
būdas vaisinimo, auginimo, 
auklėjimo tai tik gužinėjimas 
užrištomis akimis, tai tik atsi
tiktinas (accidental) dalykas.

Paimk pavyzdin Kanados 
penkiukes ir mūsų lietuves 
plotinas ir jų kūdikius. Tir
piąsias augina ir auklėja me
dicinos mokslo Žinija 
Alos 
pai, 
duos,
Mes nesigilinsime ir negvil
densime auginimo - auklėjimo 
priaugančios gentkartės pro
blemų. Mes šį sykį užsiduo- 
Ititne sau klausimą tik vieną: 
Ar medicinos mokslas ant tiek 
aukštai patobulėjo, kad drįs

tų imties ne lopyti 
trūkumus, bet tik 
naują gentkartę išauginti 
auklėti, kuri būtų 
gražesnė, dailesnė, 
nė> ištvermingesnė, 
nė, veiklesnė ir t 
protu? Nesvyruojančiai atsa
kau—taip! Jei taip, tai nuo 
kurio galo reikia pradėt augint 
naują gentkartę? Toli prieš 
laiką motinystės, taip vadina
mą “prenatal” laikotarpį, žo
dis “prenatal” reiškia prisi
rengimą prie gimdymo, žino
ma ir suprantama,' kad tėvai 
pirmiausiai turi būti sveiki ir 
normalūs kūnu ir protu, ir do
riniai nesukrikę. Čia įeina ge
netika, eugenika, hygiena, sa
nitarija ir maisto rūšys. Svar
biausia dieta (maisto rūšys ir 
mokėjimas įduoti reikalingas 
maisto medžiagas kūnui); be 
tikro žinojimo dietos —. visos 
tavo pastangos nueis dykai. 
Kūdikiui gimus, kaip motina, 
taip kūdikis reikalauja speci- 
alės žinijos tolesnei eigai gy
venimo. Kaip tik tų svarbiau
sių gyvenimo problemų mūsų 
mokyklose nėra suteikiama; 
atpenč, yra ’slepiama. Mūsų 
dukrelė ir sūnelis užaugo ir 
nors “Brandos diplomą” įgijo 
iš mokyklos — rašyti, skaityti 
moka, bet tikrose gyvenimo 
problemose yra obskurantas 
ir nemokša. Na, ir gūžinėją 
visą gyvenimą tamsoj.

Mokyti pedagogai ir ponai 
direktoriai mokyklų su kape
lionais sykiu prie stiklelio 
kleboniškos laužo savo tuš
čias galvas, kaip prikimšti į 
bernaičių ir mergaičių jaunas 
galveles visokių burtų-prieta- 
rų, kad mirus galėtų įsigauti 
į dangaus karalystę, 
tiems ponams, nerūpi 
žemiškas gyvenimas, 
dangaus karalystė, į kurią jie 
patys netiki, bet kitiems siūlo 
ir gvoltu perša!' Tais keliais 
eidąmi, mes tik ašarų pakal
nę surandam gyvenime, o ne 
gerbūvį ir palaimą, žodžiu, 
mūsų mokyklos netikusios, ne- 
atatinka dabartiniams gyveni
mo reikalams. Mokslinimas 
mokykloje turi būti pagrindi
niai pakeistas, ir pakeistas 
taip, kad programa mokslo 
atatiktų nūdienos reikalavi
mui.

Tai Tamstai taikoma šis 
straipsnelis, pono švietimo mi
nister! motulės Lietuvos vai-

General Motors kompanija 
uždaro dirbtuvę ant šešių sa
vaičių ; paleis 2,400 darbinin
kų. ši kompanija randasi 
Linden, N. J. Dirbusiem dar
bininkam nekoks piknikas, še
šias savaites be algos reikės 
gyventi.

antro- 
augina-auklėja atsitikti- 
aklai, ot, kaip dievas 

taip ir bus! Ar ne ?

tokių parengimų. O korespon
dentas visuomet tą padarys 
laiku.

Vardai tų, kurie prisidėjo 
aukomis: po dolerį — A. Mu- 
reikienė, J. Baltrėrias; po pu
sę dolerio—A. Jocis, J. Moc- 
kaitis ir Gudas; po kvoterį — 
S. S. Tamošiūnas, Geo. Valat
ka, J. Petrušaitis, Pilipavičius, 
M. Kairys, J. žemaitįenė iš 
Waterbury ir M. Arison.

Varde ALDLD 63 kp. vi
siems aukautojams ir visai pu
blikai širdingai ačiū.

' M. Arison.

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

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

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

Klaidos Pataisymas
Birželio 20 d. “Laisvėj” til

po mano korespondencija iš 
Seattle. Ten pasakyta, kad 
Oregon City, Ore., spaudos 
piknikas bus 9 d. birželio, o 
turi būt 9 d. liepos.

Tokių ] 
vengt, nes 
gero dėl 
spaudos.

Jeigu aš 
klaidą, be 
tilpo 20 d. 
sinta, kad piknikas įvyks 9 d. 
birželio. Tai kaip dėjot į 
spaudą, galėjot jau žinot, kad 
20 d. birželio, tai reikia iš
mest ta 9 d. birželio.
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The “Big Boy"
By TOM DEAN

1AM SITTING on a table and 
looking at myself in a cracked 
mirror. My nose is still bleeding, 

and I look very big. It’s good being 
big. I first began to be big when 
I was in high school. From a fat 
awkward kid, I suddenly shot up 
into a 175 pound six footer, and 
when I graduated, I was 198 pounds 
of muscle. It’s important, these 
weights, because I don’t know what 
would happen to me if I was a 
small gtiy. I’ve always been big 
and always been in shape. Haven’t 
got a pot belly yet. It makes you 
fėel fine to be in shape; your whole 
body is alive and capable, and you 
feel proud as hell.

Any guy who weighs over a 160 
turns out for football, and I made 
the team as guard, and I had a 
swell time.^gA football man is a big 
shot and doesn’t have to worry too 
much about classes, and the girls 
are dizzy about you. And when I 
got an athletic scholarship do one 
of the big universities, I vwis hot 
stuff. Even the teachers were pat
ting me on the back. It seems 
funny now when I look back on it. 
I must have been a dumb kid even 
if I was a happy one.

I hit 
fidence. 
worked 
Grange 
body in town thought it was just 
dandy that I should do it too. It 
was easy work and good for the 
ice business because 1 was some
thing of a

Women 
their kids 
could say: 
your cereal every day, you’ll grow 

^up to be a big, strong football 
player, too. You’ll be as famous a 
football player as George, here. 
Won’t he, George?” I would say 
that the kid sure would make a 
fine football man, and while I knew 
this was all the old oil, still it made 
you feel good and like a hot shot.

In college, they took me down 
a peg, not much, but down enough 
to knock some sense into my dome. 
Right away, I saw that there was 
a hell of a lot of difference between 
being the star guard on a jerk
water high school team and a first 
rate college outfit. Why, every other 
guy on the team had been a cap
tain or an All-State man. You see 
in high school, at least in my school, 
a guard just has to act like a stone 
wall on the line—just sit there like 
a tub. But in college football, you 
got to know how to use your hands 
and your head. And in pro football 
—but I’ll come to that later.

I never made more than the se
cond team in college. I played in a 
couple of games, and they kept me 
there for four years as a sort of 
tackling dummy and a big mug who 

vcould be used in 
give the regulars a 
and I didn’t mind, 
of the football boys 
to study too hard 
get into any dance, 
of locking up the gym which kept 
me in pocket money, and sometimes, 
I traveled with the team, and it was 
pretty nice.

All in all, I had a hell of a swell 
time in college. Yet all the time, 
I knew I was only a second rater, 
and I didn’t mind it. You don’t mind 
anything 
You kind 
an ivory 
and you 
side can touch you.

’HINGS HAD JUST popped loose 
, — ,ln the market when I entered, 
and we heard stories about guys not 
finding jobs and all the rest, and 
we laughed it off. It’s like this, in 
school you’re working towards some
thing, an engineering degree or just 

S., but you’re doing something, 
feel so snug behind the fact 
you’re working towards a goal, 
you never stop to see if there 
goal. You study engineering,

college the picture of con- 
The summer before, I had 

as an ice man because Red 
had done that, and every-

drawing card.
would buy ice just so 
could see me and they 
"See, Johnny, if you cat

easy games to 
rest. I knew it 
I was still one 
who didn’t have 
and who could 
I had a soft job

when you’re in college, 
of build a stone wall or 
tower around the school, 
think that nothing out-

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

“You wait, 
and I’ll 
a letter

My old

HEN I GOT out of school, I 
rolled up my sleeves and got 

ready to hit the old world for a 
living. That’s when I started getting 
the works. I found out that nobody 
gave a god damn if you were the 
star guard or the star water-boy. 
The- old grads couldn’t do a thing. 
Either they were down on their luck 
themselves, oi’ it was:
Something will come up 
send for you. Nevei’ let 
man down.”

I couldn’t stay at home, 
man couldn’t afford to keep me
there and anyway, I couldn’t hang 
around. I always had an idea that 
I had a bit of the old personality 
kid in me, and 1 tried selling. Every
body tries selling. A boss will let 
you sell—on commission. If you 
sell anything he’s glad to give you 
your ten percent, and if you don’t 
—that’s your funeral. I sold va
cuum cleaners, brushes, books, ath
letic goods, but no go. I worked 
hard at it, but you can’t sell people 
that have no money to buy with. 
I quit. It does something to you to 
have doors slammed in your face. 
The first few days you don’t mind 
it, but when it keeeps up for weeks, 
well, it’s pretty bad.

I’m two hundred pounds of muscle 
and they can use that. I don’t know 
what the skinny boys are doing, be
cause brawn and not brains is what 
they want. I worked the docks on 
and off for a while. Then I thumbed 

| my way to the Coast and worked as 
a fruit-picker. I’ve been picked up 
as a vag and sent to jail a couple 
of times. I’ve worked in lumber 
camps, I’ve washed cars, I’ve been 
a pick and shovel man . . . I’m a 
big boy and they can use some one 
who can work like a horse.

I even fell in love. This isn’t a 
love story, but she belongs in it, 
although I want her so damn much 
that sometimes 1 think she makes 
things harder. Although maybe 
now,. . . I’ve got my fingers crossed, 
tight.

I worked in the oil fields for a 
time, and I met her there. Her old 
man ran a one-arm beanery and 
she helped behind the counter and 
at the cash box. Her 
but I’ll calli her “the 
her hair is the softest 
hair in the world.

This may be a laugh to you, but 
I knew that I loved her the second 
time I saw her. I knew it was the 
real thing. I can’t tell you in words 
just how I knew it, but I did. When 
I was working, or washing, or walk
ing, or dreaming, I would see her 
large eyes, her swell hair, her full 
red mouth, Jier little turned up nose. 
She was always in my mind, and 
when I thought about her, I felt 
warm inside—even felt something of 
the old I-can-lick-the-world-spirit. 
And now that I’m away from her, 
I get sick just wanting her and 
thinking about, how wonderful she 
is.

All right, laugh, I never thought 
it would be that way either, but 
some day, if you hit the real thing, 
you’ll know. When I finally had to 
leave town to get work elsewhere— 
a couple 
to her: 
back.”

name is Judy, 
Cop,’’ because 
copper colored

of wells shut down—I said 
“You know that I’ll come

EDUCATION-STORIES

THE RULING CLAHSS

ES, I KNOW.” Her voice was 
soft and had an exciting deep- 

it that made me think 
to leave her. I had wild 
marrying her, there and 
can live cheaper than

You 
that 
that 
is a 
and you shut your eyes to the fact
that engineers are out of work. It’s 
always—wait til I get out there. I’ll 
be different. You never ask yourself 
why you should be different, you 
just assume that you are. Just like 
that.

I took an ordinary B. S. degree. A 
job never worried me. In the locker 
room, it was always: "What the 
hell, we can sell bonds for one of 
the old grads if worse comes to 
worse. Don’t the old guys fall all 
over us?” Or: "There’s a million 
and one things a football player 
can do. 
aurance 
a prep 
ways a 
can’t understand it now, 
really believed that song and dance. 
Never doubted it.

I wonder if Barney, the Negro 
back on the team, thinks about that 
as he works as a dock walloper. Or 
if the Lith, who is getting his guts 
crushed as a wrestler/ ever remem
bers it. If the left end, Andrews 
thinks about it &s he drives a truck. 
I remember it. I’m sitting here 
waiting for my nose to stop bleed
ing, so I can take my shower, and 
I remember it so damn well that

Sell sporting goods. In
is another racket. Coach 
school. Play pro ball. Al- 
job for a football man.” I 

but we
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Only God knows how I survive this heat.”
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Sportsman’s Chatter with tom yermal

—Another Jinx—
When he cracked the ice with a 

win after previously only winning 
one while losing eight games,’ Joe 
Krakauskas, Washington Nationals 
southpaw, thought he had broken 
the jinx that had tagged him all 
season and was set to go to town. 
Going in to relieve a faltering team
mate in his next start however, 
with a chance to add another victo
ry to his credit, Joe was immediate
ly pounced on by the opposition for 
three runs and another defeat, 
record is now 1-9, ouch!... # * *

Lith vs. Lith.
Pete Naktenis, Baltimore Orioles 

pitcher, acquired via the Cinnci 
Reds, notched a nice win over the 
Jersey City Giants the other day 
shutting them out and allowing only 
six measly bingles. 1 Johnny Dick
shot, an opposing Lith on the Giant 
team was the only one that seemed 
able to solve Naktenis’ slants, get
ting two for three ...

Five in a Bed

His

Midget Auto Races
If any of you folks like auto rac

ing and happen to be bathing at 
Coney any Wed. or Sun. why not 
kill two birds with one stone and 
remain for the races held at the 
Velodrome? We have rebate tick
ets at the Laisvė office that are 
yours for the asking. One ticket 
and twenty-five cents admits you to 
a sparkling show that starts at 7:30 
P. M. Thrills galore promised ...

* * *
—Rare Disease Hits LDSers—

Golfitis—a deadly disease, once 
considered quite rare among Lith
uanians, has struck with vicious 
speed, one by one, various members 
of the LDS.

For three years this writer has 
suffered pain and anxiety because of 
this illness 
sorry for 
who have 
children of 
and did not heed the words of wis
dom tendered them and all others 
by us in the same column some time 
back.

and sb in a way we feel 
the poor unfortunates 
fallen. But they, poor 

the niblick, were warned

All Out For Laisve Picnics!
Every year the month of July brings events of the greatest 

social and entertainment importance for the Lithuanian-Amer- 
ican people: the two Laisve’s picnics.

Not much needs to be added—everyone knows the number 
of people flocking to these picnics—everyone knows their 
social and entertainment success.
Old acquaintances meet again—new friendships are born.

And most important of all—everybody has a good time:
JULY 2—Laisve Picnic at Clinton Park, Betts and Maspeth 

Avenues in Maspeth, L. I., N. Y. Dancing, entertainment, 
etc. until far in the night. Starts at 2 p. m.

JULY 4—Laisve Picnic at Vose Pavilion Park in Maynard, 
Mass. Lithuanian chorus of 200 voices. Also Laisvės Vyrų 
Choras and B’klyn Aidbalsiai. Anthony Bimba and Michael 
Widman, CIO director of New England, will speak. Dancing 
from 2 p. m. on. Bert Orris Orchestra from Brocton.

Tomorrow’s World 
Weighs Over 
13,500,000 Pounds

LDSandLUC 
Offer Scholarships 
To Needy Students

TO OUR CATHOLICS

NEW YORK.—Here’s the "inside” 
—and some of the outside—story of 
the 
an 
the 
the

everything 
kissed her, 
damn near

New York’s hptels, from dingy, 
dollar-a-night hostelry to swanky 
sky-scrapers large enough to house 
a small town, are all prepared for 
the influx of millions of World’s 
Fair visitors.

One hundred years ago, however, 
it would have been another matter. 
Records unearthed by researchers on 
the Federal Writers’ Project of 
New York City indicate that man
ners were somewhat rough-hewn 
and inn-keepers independent. Inns 
were few and far between and had 
their own rules. A typical sign in 
a hostelry reads as follows:

Fourpence a Night For Bed, Six
pence With

No More 
One Bed.

No Boots
Organ Grinders To Sleep In Wash 

House.
No Beer Allowed In The Kitchen.
No Dogs Allowed Upstairs.
No Razor Grinders Or Tinkers 

Taken In.
If it was necessary to caution 

guests against the wearing of boots 
in bed, one wonders , what razor 
grinders or tinkers were capable of 
doing.

ness about 
I was crazy 
ideas about 
then. Two 
one stuff and all that. But I don’t
kid myself any more and I know 
that, two can’t live on nothing. 
Sounds like I should have always 
known that, but I didn’t believe it 
when I was a rah-rah boy in school.

"Listen, Cop, no matter what hap
pens, I’ll come back for you. I’ll 
make some money and come back. 
It won’t be long. I promise that. 
I couldn’t stand being away from 
you very long.”

“Not too long, George. Please, 
don’t make it too long. And don’t 
kiss me now because I’ll cry if you 
do, and you wouldn’t like that—- 
parting with tears.”

"I like anything and 
you do.” I told her and 
and she did cry, and I 
started bawling myself.

But I’m coming to her. Maybe 
within a year. You see I’m sitting 
on a rubbing table, and my nose is 
still bleeding, and one of my eyes 
is shut tight. My nose is going to 
bleed many times more, and my face 
will be sort of messed up, and my 
eyes will be puffed and blue about 
twenty times more. I’m a big boy 
and people like to see big boys 
hit each other. I’m in the ring now. 
I’ve fought three times, and I’ve 
been beaten once. I’m a third rater, 
a tackling dummy like I was in col
lege, only now I’m a punching bag.

I can take it, and I have a fair 
wallop. Win or lose, the customers 
will pay me a hundred bucks or over 
to see my 200 pounds in action. I’m 
holding on to every cent. Twenty 
fights and I’ll have two thousand 
in the bank. She. won’t mind my 
face being/cut up; she won’t like 
it, but it won’t make any difference. 
I’ll see to it that I don’t become 
punch happy . . . you learn how to

! fake a knockout, and the customer | just that.

Supper.
Than Five to Sleep in

To Be Worn In Bed.

that two thousand, we’ll open a 
country store some place. That’s 
the best thing. A store with a little 
farming on the side. You work hard, 
but you always eat. I don’t know 
if we’ll make a success of lt. I hope 
so but I do know that it will take 
us a few years to go under, if we 
do go down. And those few years 
of happiness are worth everything.' 
I’m not looking beyond those two 
or three years. All I think of is 
those years I’ll have with her. My 
old eco prof would say that I lack 
ambition. I’m sure he would say 

. But he’s full of old’eco- 
doesn’t care as long as a big boy1 nomic ideas that don’t work. I think 

I almost feel like smacking some-hits the canvas. |I’m damn ambitious to expect even
I’ve thought it all out; when I get a few years of happiness .

Among the first to fall was John 
Orman who was first bitten by the 
deadly bug some ten years back. 
It was only a mild attack but this 
time it .has really taken hold. A 
few weeks later and another victim 
hit the dust, er, green, and he had 
no one to blame but himself. Now 
Anthony Bimba knew that Johnny 
was afflicted and that golfitis was 
contagious so he should have avoid
ed him at all cost. But no, he 
thought he was immune! So golfitis 
claimed another victim. Next on the 
list, for the LDS office was not 
quarantined, was John Siurba. And 
he got it pretty bad, poor fellow.

■ The last one to fall in this epi
demic, so far at least, was one who 
took delight in kidding and scoffing 
at the others. Roy Mizara, believe 
it or not, is also swinging at the 
little white ball. Seems to be such 
a nice fellow, too.

Vytautas Zablackas and Kay Mi
chelson, clever as they may' be, 
didn’t have enough foresight to pro
tect themselves. They will be play
ing golf this week. Walter Kubilius 
was also inflicted but it did not 
seem to take. Perhaps, he has. found 
the antidote?

* * * ■ ■ •
. Heres ,a chance for some of you 

form players to make some easy 
pday at terrific odds. We’re picking 
Champ rJoe Lbdis. to pin a kayo oh 
Tony - Galento in four heats* If we 
are runping true . to form the 
Orange, 
turned 
where 
one!...

New York World’s Fair 1939— 
exposition which has startled 
native New Yorkers and caught 
imagination of the entire world.

Persons interested in the present 
Exposition—and with 60,000,000 vis
itors counted on for sure attend
ance, admittedly quite a few are— 
may want to take a peek at the 
“hidden” works. Here’s how these 
miles and miles of cold statistics, 
which will account for much of the 
total cost of $155,000,000, shape up. 
There’ll be:

Seven hundred and fifty-eight 
miles of piling, 15,000,000 square 
feet of walls, 17 miles of roads, 30.5 
miles of sewers, 15 miles of water 
mains and 13 miles of gas mains; 
15 miles of electrical ducts, 34 miles 
of walks, 3,000,000 square feet of 
building area, or mote than 20 city 
blocks; 200 tons of paint, 8,500 tons 
of metal lath, 30,000,000 feet of lum
ber, 39,250 tons of steel, 19,900 
tons of cement—are you still read
ing? All right, then—to continue:

Some 130,000 tons of sand, gravel 
and crushed stone; 16,500 tons of 
pipe, 22,500,000 square feet of 
plaster board, 9,000 tons of roofing, 
16,000 tons of flooring, 207,000 tons 
of masonry, 6,200 tons of mechanical 
and hydraulic equipment, 31,200 tons 
of landscape material (that is, trees, 
hedges, fertilizer, etc.), 30,000 tons 
of miscellaneous materials, 100,000 
tons of exhibits — still reading, 
brother? You’re not sure—

Well, then, we’ll wind up by say
ing that the Perisphere weighs 9,- 
200,000 pounds and the Trylon 4,- 
300,000 pounds, or a total of 13,500,- 
000 poupds. If you want any more 
information, just 
nation and come 
You are coming? 
what we thought.

all the present day at- 
the Jews—read the yel- 
of our American dirty 

find that all the libels,

N. J. Italian should be re- 
the victor at about any- 

from fifteen, to fifty to

Notice to Builders
BUILDERS ATTENTION!

’ SOFTBALL! Regular practices of 
the Builder^ Softball Team are 
held, each Thursday, at 7 p. m. and 
each Saturday at 2 p. m. 
Maspeth Sandbanks at the 
61st SU in Maspeth;. L. I.

at the 
foot of

—W.

follow your incli- 
see for yourself.

Swell! That’s just

The Wise Guy
I belong to a branch for years, 
I never paid a cent, 
That’s one of the reasons why 
The branch can’t pay its rent.
Oh—I am a wise guy, 
A lazy guy am I 
When I should be active, 
I’m always on the fly. 
Always on the fly.
I joined the chorus
I sing and never tire 
Always in the bathtub, 
But never in the choir.

(chorus)
My branch holds a lecture
On subjects broad and deep.
The
For

speaker never bothers me 
I am fast asleep.

(chorus)
membership is lagging,The

My branch don’t seem to grow. 
When I should be recruiting 
You’ll find me at a show.

(chorus)
My branch holds a social
I’m dressed up fit to kill.
I sing and dance the Lindy Hop 
The others pay the bill.

LoDeStarS Winners!
SPECIAL! Newark LoDeStars 

softball team trounced the Elizabeth 
LDS Vanguards 6-4 last Sunday at 
Union City in New Jersey. Builders 
next! —al.

NEW YORK.—The artificial auro
ra borealis in the Giant Igloo of 
Tomorrow at the New York World’s 
Fair is attracting hundreds Of south
ern visitors who have never seen 
the northern lights.

gradu-
Kay 

Tony 
Jatul,

This month thousands of 
young people are graduating 
from high schools and colleges 
throughout the country—and among 
them we find quite a number of 
Lithuanian-American youth.

From colleges in various parts 
of the country quite a number of 
Lithuanian-Americans have 
ated. Bernice L. Shellen, 
Michelson, Henry Yuska, 
Krantsler, Art Radvilas, B.
Al Klimas, and J. Aymanas are but 
a few of many who have found that 
a college education is of importance 
in living a fuller and broader life.

In order to aid as many Lith- 
American youth as possible achieve 
the goal of a college education var
ious Lithuanian organizations are 
offering sch(<arships to such youth 
as are qualified.

Lith-Americans who are going to 
college and need money to remain 
or those who want to go to col
lege but can’t because of financial 
conditions, may get aid from 
groups:

LDS OFFERS $400 IN 
SCHOLARSHIPS

these

of

Each year the LDS offers $400 in 
grants (not loans) to needy stu
dent members of the LDS.

The only qualifications are:
1— Must have been a member

the LDS for at least the past year.
2— Must be at least a sophomore 

with the next semester in an aca
demic or professional college or uni
versity.

3— Must have at least a "c” aver
age.

4— Must need the money.
All those who wish to apply 

these scholarships must do so 
fore August of this year. Write 
LDS National Youth Committee, 
Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

STUDENT BOOST FROM
LITH UNIV. CLUB

for 
be- 
to: 
419

The Lithuanian University Club 
is interested in encouraging Lithuan
ian youth in their pursuit of high
er education. Accordingly, the LUC 
encourages students to further study

TIPS

The existence of anti-Semitism in 
America is not the result of a carry
over from age long European ghetto
drives against the Jews but another 
manifestation of the fact that pre
judice and hatred arise out of eco
nomic conditions.

It would be hard for some to be
lieve that in our own history of 
America anti-Catholicism was just 
as vicious and brutal as anti-Semi
tism in Germany. Today we hear 
about the “International Jewish 
bankers” — yesterday they raved 
about “International Catholic.” To
day we hear about “Jewish bolshev
ism and communism”—yesterday 
they raved about "Rum, Romanism 
and Rebellion.”

Does history repeat? Yes—in pre
judice, intolerance and viciousness.

Look at 
tacks upon 
low sheets 
shirts and
subtle digs and brazen inventions 
written to inflame hatred against 
the Jews—were at one time or other 
of the same type used against the 
Catholics—! And are they still?

You may ask—why are the Jews 
hated by Nazi perverts ? You can 
also ask why Catholics were hated 
so bitterly in the early days of 
the American colonies.

Hatred and intolerance rise out 
of the social conditions that breed 
them.

Somebody must be hated for all 
the misery and hardship caused by 
a corrupt economic system. The 
men in power do not wish to be 
hated—so why not pick on a dis
tinctive minority group? Start the 
propaganda machines rolling: Down 
with the Jews! Down with the Ca
tholics! Down with the communists! 
—It’s a technique that fascism has 
mastered and is attempting to in
still in the minds of the American 
people.

Catholics, like Jews, are a minor
ity group in America—they are 1-5 
of the American population. Divide 
and rule—the fascists know! Se
parate the Jews, Catholics and Pro
testants—bring up false racial is
sues and watch them fight among 
themselves and break a popular 
front—then let the steam roller of 
fascism smash all of them.

It worked in Austria. It worked 
in Czechoslovakia. Father Cough
lin is hoping it will work in Amer
ica.

Anti-Semitism and anti-Catholic
ism spring from, the same roots. To 
prevent one, you must halt the 
other. That is our only word today 
to the thousands of Lithuanian-Am
erican Catholics.

—Walter Kubilius.

by offering a $300 scholarship each 
year. Further details about this 
grant may be had from Mr. A. 
Rulis, Chairman S. L. Fund, 5409 S. 
Sacramento Blvd., Chicago. Illinois.

on Newspaper 
Reporting

(Continued)

IT IS OUR hope that those readers of ours, who want to get their news 
items published, will read carefully these few installments on "style.” 
There is no place in which the non-professional news writer falls down 

more than on this very matter. The reason is a simple one. That one 
who has not been connected with a newspaper professionally cannot fully 
grasp what these details mean to the copy reader.

There is more time wasted in attempting to make copy conform to 
“style” than is at all necessary if a few simple rules are observed *by the 
person writing the account.

In our last Tuesday issue we gave the first seven rules for "spelling” 
in the Daily Record “style book.” We will now add the rest of the rules, 
continuing the numbering where we left off:

8. Do not hyphenate, today, tomorrow, cooperative, reelected.
9. Use 

theatre.
10. Use "the” before Reverand: the Rev. J. W. Jones, Use "Father” for 

Catholic.
11. Abbreviate names of months over five letters in dates: Sept. 5, but,

He came in September. .
12. Spell out per cent.
The "why” of these rules is not merely to attain uniforfnity.
It is true that uniformity in these details is imperative. Otherwise 

paper breaks out in rash of different spelling forms and different ways 
handling titles. Such sloppiness on these matters leads to a general slop- t 
piness in other departments of the work.

However, these specific rules have been agreed upon for another purpose 
also—in order to present as readable a type of paper as is possible. We 
have therefore made use of the simplest way of spelling proper names, 
particularly of foreign origin. On the other hand, we do not go in for 
the chaotic "simplified spelling,” with which most people now are un
familiar.

simple spelling on names: Nazism, Tokio, Dimitrov, through,

Never use "cleric” for Catholic.
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San Francisco, Calif.
(Bruožai iš Francijos Revoliucijos)

®-------------------------------------------Valstiečio Sūnus G
(VI—1—39) (23)

(Tąsa)

Bet ir tas neišgelbėjo Marę Antoinet
te. Revoliucijos vadas Joan Paul Mara- 
tas, tas nenuilstantis ir pasišventęs ko
votojas, surinko tiek daug faktų ir do
kumentų prieš Marę, kad nustebo net 
revoliucijos draugai, čia buvo faktai 
apie jos išdavystes net tada, kada dar 
nebuvo revoliucijos, čia buvo įrodymai, 
kaip milionais frankų ji eikvojo Franci
jos pinigus. Čia buvo įrodymai jos suo
kalbių ir ryšių su intervencija.

Miniai atsibodo ilgas ir nuodugnus 
teismo prirengimas. Paryžiaus minia 
reikalavo teismo prieš šalies išdavikę.

* * *

Spalių 14 dieną, 1793 metais, prie tei
sėjo Tenville Fuke (Fouquier) prasidėjo 
Marės Antoinettes teismas.

Marės Antoinettes prisaikintuosius 
teisėjus sudarė: barzdaskutis, du kriau- 
čiai, du daily dės, vienas namų statė jas, 
šaltkalvis, piešėjas, daktaras, teisėjas, ir 
vienas žmogus be profesijos. Tokis pri- 
saikintųjų teisėjų sąstatas, iš darbo žmo
nių eilių, dar daugiau užgavo jos mo- 
narchistinį nusistatymą.

Ją gynė keturi advokatai — Chauveu, 
Lagardes, Tronson ir Ducauray. Po ap
kaltinimų, išklausinėjimų kaltinamosios, 
liudininkų ir advokatų kalbųz teisėjai 
turėjo išspręsti sekamus keturis klausi
mus:

1) Ar yra įrodyta, kad Marė Antoi
nette turėjo ryšius su užsienio valsty
bėmis ir vidaus revoliucijos priešais; ar 
įrodyta, kad ji siuntė respublikos prie
šams pinigų, darė viską, kad interven
ciją pagreitinus prieš Francijos liaudį ir 
priešams suteikus pergalę?

2) Ar yra įrodyta, kad Marė Antoi
nette, karaliaus našlė, turėjo, nuolatinį 
susisiekimą su respublikos priešais?

3) Ar yra įrodyta, kad Marė Antoi
nette dalyvavo tame suokalby, kuris tu
rėjo tikslą sukelti naminį karą Franci- 
joj?

4) Koki yra įrodymai, kad Marė An
toinette iš savo pusės užmezgė ryšius su 
respublikos priešais?

Prisaikintieji teisėjai po valandos pa
sitarimo vienbalsiai išnešė sprendimą, 
kad Marė Antoinette, karaliaus našlė, 
yra kalta visais keturiais klausimais.

Tada Marei Antoinette! teisėjas Fuke 
pareikalavo mirties bausmės. Teismo 
prezidentas užklausė jos: ar ji turi dar 
ką pasakyti savęs apgynimui ir pasitei
sinimui. Marė Antoinette atsakė, kad 
nieko neturi. Teismo laiku ji buvo 38 
metų amžiaus moteris, kiek pražilus. Iš 
teismo Marę Antoinettę nuvedė į nuteis
tųjų kamerą.

* * *

. Spalių 16 dieną, sujudo visas Pary
žius. Ryte išvežė Marę Antoinettę iš ka
lėjimo ir vežė į Brolybės Aikštę, kur bu
vo, pastatyta giliotina. Pilnos gatvės 
žmonių. Minia didžioje neapykantoje 
šaukė:

—Mirtis išdavikei Marei Antoinette!!
—Mirtis Austrijokei!
—Galas monarchijai! x
—Tegul gyvuoja Revoliucija!
Marė Antoinette buvo nusiminus. Pa

ryžius išpuoštas respublikos vėliavomis. 
Prie jokubiniečių kliubo, karščiausių re- 
spublikoš šalininkų, iškeltas obalsis:

“Čia yra fabrikas Respublikos ginklų, 
kad nugalėjus tironus, liaudies priešus!”

Virš dvidešimts trys metai atgal, bū
tent gegužės 16, 1770 metais, tas patsai 
Paryžius iškilmingai pasitiko Marę An
toinettę, kada ji atvyko iš Austrijos. 
Tada viešpatavo tironai. Liaudis lenkė 
prieš ją galvą. Dabar visas.Paryžius vie
ningai reikalavo jai mirties:

Ji užsitraukė visos liaudies rūstybę. Ji 
tą užsipelnė savo darbais.

Buvo pusė pirmos valandos, kada ve
žimas pasiekė Brolybės Aikštę, kuri pir- 
miaus vadinosi Liudviko Penkiolikto 
Aikštė. Žmonių pilna, pilnos gatvės, ka
bojo, kaip kekės ant stogų. Minia rei
kalavo:

—Šalin tironai!
—Tegul gyvuoja respublika!

Priešakyj vežimo, kuris vežė Marę An
toinettę, su pliku kardu jojo buvęs ar
tistas Grammon. Jis iškėlė kardą ir su
šuko :

—Štai netikusi ir paskutinė karalienė!
—Viva!—trenkė griausmingi minios 

šauksmai.
—Viva respublique!
Būbnai tratėjo. Nukrito giliotinos kir

vis. Nusirito Antoinettes galva. Gilioti
nos valdytojo pagelbininkas apnešė ka
ralienės galvą aplinkui pastatą. Minia 
uždainavo:

“Drebėk, despote mūs tėvynės,
Su talkininkais svetimais!
O, išgamos mūsų gadynės!
Per jus paplūdo sviets kraujais!”* * *

Kapitono Dovana
Trenkė Francijos Revoliucijos perkū- 

■ nai, kurie sukratė karalių ir feodalų 
viešpatavimą. Nusirito nuo Francijos 
sosto storasis karalius ir jo graži, viliu- 
ginga žmona. 0 kur yra garsioji grafie
nė Diu Barry, kuri pirma per dešimts 
metų faktiškai valdė Franci ją?

Diu Barry revoliucijos pradžioj jau 
buvo 45 metų amžiaus. Ji pradėjo žy
miai diktėti, akys nebuvo taip gyvos, 
grožybė dar nunudžiūvo, bet jau arti
nosi jos ruduo. Pataikautojų būrys pra
retėjo. -Bet ji vis laikėsi tvirtai:

—Dar mane ilgai mylės, — tarė žiū
rėdama į veidrodį. — Gerai. Argi verta 
gyventi be meilės? Juk be meilės gyve
nimas,—tai kapai!

Bet revoliucijos griausmai, Bastilijos 
paėmimas, karaliaus nuvertimas, nega
lėjo nuošaliai praeiti pro Diu Barry. 
Kungaikščiai, grafai, princai, kardino- 
laį, ponai bėgo į užsienius. O vis tai jos 
artimi žmonės.

Pasireiškė Diu BarryP veide bruožai, 
mažiau ją interesavo, kaip įvykiai Fran- 
cijoj. Ji greitai užmiršo tą, kad kara
lius Liudvikas XVLtas, po mirties Liud
viko XV-tojo, Diu Barry meilužio, ją 
buvo areštavęs ir uždaręs į klioštorių. 
Ji užmiršo intrigas tarpe jos ir Marės 
Antoinettes bei kitų karališkos giminės 
poniučių. Ji atsistojo prieš liaudį, prieš 
revoliuciją, už karalių ir vergiją!

Marė Antoinette, Diu Barry ir kiti 
laikė slaptus susirinkimus. Karalienei 
greitai prisiėjo pasiduoti revoliucijos 
priežiūrai. Grafienė Diu Barry nebuvo 
narė karališkos giminės. Revoliucija ją 
kaip ir užmiršo, paliko nuošaliai. Tuo 
kartu Diu Barry virto veikli rojalistų 
sosto gelbėtoja. Pas ją pasidarė respu
blikos priešų centras. Pas ją buvo susi
rinkimai. Ji siuntė monarchistams pini
gų užsienin. Ji palaikė su jais platų su
sirašinėjimą. Jos durys plačiai atsivėrė 
svečiams, bet jau kitais tikslais. Dar 
daugiau, ji po įvairiais išgalvotais pasi
teisinimais važiuoja į užsienius, laiko su 
Francijos priešais susirinkimus, parveža 
jų instrukcijas tiems, kurie Franci jo j 
veikia prieš revoliuciją.* * *

Bus vietoj supažindinti skaitytoją dar 
su vienu žmogumi, kuris suvaidino rolę. 
Tūlo laivo kapitonas dvidešimts metų 
prieš revoliuciją parvežė iš Afrikos ma
žą negrą berniuką. Afrikoj gaudė ne
grus ir parduodavo juos vergais Jungti
nėse Valstijose. Medžiojo ant negrų. Su
medžiojo ir tą vaikutį. Kapitonas jį pa
dovanojo karaliui, Diu Barry meilužiui. 
Karalius jį padovanojo savo sugulovei. 
Visų ištvirkėlių ir palaido gyvenimo die
vaitė—Diu Barry davė jam vardą Za
mora.

Mažasis negras — Zamora, buvo Diu 
Barry lėlė. Diu Barry ir jos lankytojai 
iš jo juokus krėtė. Karalius dovanojo 
dėl Diu Barry Luezeno pilį. Visų juokui 
Zamorą paskyrė pilies “gubernatorium.”. 
Su karaliaus parašu dokumentą pakabi
no pilyj.

Metai po metų bėgo. Mažasis negru- 
kas išaugo į vyrą, bet ne ūgy j. Jis vi
sam amžiui pasiliko neūžauga. Ši gam
tos skriauda Zamorą padarė dar dides
ne turčių auka. Jis buvo juokų centras.

(Bus daugiau)

Šis bei Tas iš Mūsų Veikimo

Birželio 2 d. LLD vietine 
kuopa laike mėnesinį susirin
kimą. Narių atsilankė nema
žai, kas pas mus retenybė.

Draugė Sutkienė išdavė ra
portą iš finansų stovio. Pasi
rodė, kad turim kelis dole
rius ižde. Tai apkalbėjus Is
panijos kovotojų padėtį, paau- 
kavom $5 tam tikslui. Taipgi 
paaiškėjo, kad nariai visi pa- 

t simokėję duokles. Ta pati 
draugė paraportavo, kad ran
das prisiųsta iš dienraščio 
“Laisvės” serijų platinimui. 
Pasirodė, kad platinas lėtai, 
vienok pasirįžom išplatint.
Taip pat buvo pakeltas klau

simas kas link “Vilnies” se
rijų. Kadangi dar iki “Vil
nies” serijų traukimo turim 
gražaus laiko, tai bandysim 
platint, ant kiek aplinkybės 
leis. Draugai vilniečiai užmir
šo, kad čia labai mažas bū
relis lietuvių ir sunku bile ko
kia literatūra ar kokius tikie-. 
tus plačiai paskleisti, bet jie 
prisiuntė apie 10 ar 15 serijų. 
Per daug. Mes jei galėsim iš
platint kokias 3- ar 4, tai bus 
gerai.

Tą patį vakarą atsibuvo ir 
LDS 58 kp. susirinkimas. Ko
misija išdavė raportą iš atsi-. 
buvusio baliaus, kuris buvo 
rengiamas bendrai su SLA 
106 kp. Pelno davė $51.00, 
tai išeina abiem kuopom po 
$25.50. Tai neblogiausia.

Perskaitytas atsišaukimas 
gelbėjimo Ispanijos kovotojų 
lietuvių skyriaus. Atsišauki
mas priimta ir paaukavom 
$5 tam tikslui. Taipgi iš to 
baliaus pelno pasipirkom “Vil
nies” Šerą. Pamatysim, kam 
ir kiek 106 kp. paaukaus iš 
to pelno, nes jie niekuomet ir 
niekam neaukauja. Turėtų pa- 
aukaut nors kiek Lietuvos 
gelbėjimui.

Birželio 11 d. atsibuvo pik
nikas, kurį rengė bendrai LLD 
San Francisco ir Oaklando 
kuopos. Piknikas buvo skir- 
tingesnis, negu kiti. Skirtu
mas tame, kad turėjom svečių 
iš labai toli, būtent draugus 
Zixus iš - Chicagos ir draugę 
Paukštienę iš Brooklyno. Sma
gu buvo pasimatyti su drau
gais Zixais po daugelio metų. 
Abu gražiai atrodo, nepasenę. 
Draugė Zixiene buvo per
statyta pareikšt savo minti. 
Ji mielai sutiko.’ Ji savo kal
boj paaiškino, kaip po ryti
nes valstijas smarkiai organi
zuojąs moterys, ir ragino or
ganizuotis, neatsiliktu nuo kitų 
kolonijų.

Turiu pažymėt, kad draugė 
Zixienė padarius-didelį žings
nį pirmyn darbininkų judėji
me. Linkėtina, kad draugė la-‘ 
vintųsi ir ant toliau. Ji galė
tų būt gera kalbėtoja.

Taipgi buvo malonu susipa
žint su drauge Paukštiene, 
nes praeityj buvau daug gir
dėjus apie ją. Draugė malo
naus būdo ir gerai prasilavi
nus politikoj. Taip pat buvo 
pakviesta pakalbėt arba iš
reikšt savo mintį apie Califor
nia. Ji pirmiausiai nusiskun
dė, kad ją saulėta Californija 
apvylė, nes ji visai kitą Cali- 
forniją rado, negu ' kad įsi
vaizdino. Ji tikėjos rast la
bai šiltą ir saulėtą, o čia kaip 
tik priešingai. Jau daugiau 
kaip mėnuo laiko ir dar nei 
sykį nesušilo.

Būtų malonu’, kad d. Paukš
tienė čia apsigyventų. Vienok 
mes abejojam. Jei ji nesušils, 
tai artėjant žiemai gali pa
sprukt į rytus.

Bet grįžkim prie pikniko, 
nes jau toli nuklydau, žmo
nių atsilankė gražus būrelis ir 
visi linksmai laiką praleidom.

Abi kuopos padarė po $25.- 
12. Už tat visiems pikniko 
darbininkam ir rėmėjams ko
misija varde kuopų taria šir
dingą ačiū, o ypač draugam 
Gegutam, nes draugė Gegu-

tienė ne tik buvo komisijoj ir 
dirbo, bet ir daržą paaukavo 
veltui. Ir tai jau ne pirmą 
kartą draugai leidžia laikyt 
piknikus veltui. Taip pat ačiū 
ir draugui Aukščiui už pagra- 
jinimą veltui, šis draugas at
važiavo net iš Stokton, . Cal. 
Ką mes ir darytum, jei ne jo 
muzika, nes čia muzikantai 
labai brangūs. Todėl dar kar
ta visiem širdingai ačiū.

A. B.

ra dėl darbininkų, o tik ap
sunkinimas. Reiškia, 4 loka- 
lai ir 4 mitingai ir reikia dau
giau pinigų išmokėti už mi
tingų laikymą. Mažiau soli
darumo, kuomet išskirstyti j 
mažas grupes. Iš to nauda tik 
dėl darbdavių. Mat, tokia yra 
sistema A. F. of L. unijose po

pono Greeno “vėliava.”
Beje, šios konvencijos se

sijose buvo pagaminta kelioli
ka rezoliucijų ir didžiuma pa
likta ant komiteto rankų.

A. F. of L. Narys.

Garsinkite savo biznį dien- j * 
raštyje “Laisvėje”.

Lietuviams Lankantiems

Madison, Me.
Maine Valstijos Federation of

Labor Konvencija ,
Birželio 13 čia atsidarė 35- 

ta konvencija Maine Valstijos 
Amer. Federation of Labor ir 
tęsėsi 4 dienas. Tapo ati
daryta su baptistų kunigo mal
da. Kadangi šią konferenciją 
sudarė 62 delegatai ir didžiu
ma iš jų buvo iš popieros iš- 
dirbystės, tad nebus pro šalį 
čia ir prisiminti apie šios uni
jos konferenciją. Mat, popie
ros išdirbystėj’ daug ir lietu
vių duonelę pelno.

Apart kitų kalbėtojų, čia 
kalbėjo ir republikonas šios 
valstijos gubernatorius L. O. 
Barrows apie palaikymą fabri
kų Naujosios Anglijos valsti
jose, t. y., kad neleisti iš
kraustyti į kitas valstijas.

Birželio 13 vakare šios uni
jos įvyko prakalbos ant gat
vės. Pirmas kalbėjo John J. 
Murphy, New England re
presentative A. F. of L. Jo 
kalba buvo nukreipta prieš 
CIO. Anot jo, John Lewis ir 
Hillman tik sėdi ir nori būti 
industrijos diktatoriais ir tt. 
Aš stovėdamas tarpe nepažįs
tamų delegatų prabilau į juos 
taip: Suvienytų Valstijų pre
zidentas pataria nekelti vaidų 
tarpe CIO ir AFL, o šiom 
abiem unijom veikti solidariai 
prieš išnaudotojus. Na, šis 
kalbėtojas tik ir dergia CIO. 
Dar pridūriau: kai du pešasi, 
tai trečias laimi!

Tūli iš delegatų prabilo: 
Tas yra tiesa. Aš dar tęsiau: 
Jei tokie šios unijos organiza
toriai ir toliaus niekins pro- 
gresyvjį CIO, tai jie pasiliks 
generolai be armijos.

Bet kiti šios unijos organi
zatoriai kalbėjo neblogai.

Birželio 16 buvo sušauktas 
vietos popieros išdirbystės 4 
unijų skyrių, tai yra, Paper 
Makers, Firemen, Machinist, 
ir Sulphite unijų, masinis mi
tingas. Čia kalbėjo Interna
tional Brotherhood Pulp Sul
phite and Paper Mill Work
ers prezidentas John P. 
Burke. Jis nekliudė kitų uni
jų, o tik nurodė reikalingumą 
priklausyti prie unijų.

Ve čia ir reikia pastebėti. 
Čia popierinėj dirbtuvėj dir
ba virš du šimtai darbininkų, 
kurie išsklaidyti į 4 skirtin
gus lokalus ir iš to naudos nė- 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiii  ̂
Saugokitės Lyties Ligų!

DIDĖJA susirūpinimas ly
ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifili, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ Ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai- 
si&S Hg’aS.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ją už $1.00. (į Kanadą 
-_$1.25c.)

ĮDEKITE 1 konvertą popierini do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.
šį knyga yra ir “Laisvės” knygyne.

PASAULINĘ PARODĄ • • •
Lietuvių Įstaiga prie M^wine./- 

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

AND

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance į ferus. x

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave. 

CORONA, L. L, N. Y. 
Telephone: Havemeyer 9-91 IS

Vasarinis Išpardavimas
pas

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

tik kelnes parduodam nužemintom kainom, kad 
padaryti vietos m,ūsų 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 

siūtų, irokuojant mėlynus (blue 
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 

nuolaidų. 30 nuošimčių.

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

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

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND ST. Kampas Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889

Mūsų Vaikų Departmente ant visų

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

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite 
NEW YORK 

WORLD’S 

FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Pilieęių Kliubą

RAiube sal
ite O'““’

V-etuviikos 
degt*ne!’ 
valgiu »r EC' 

rimų

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasauline paro
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįrtamus, užeikite i 

Lietuvių Centrą

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

Kliubo Gaspadorius
TELEFO! 

E Vergreen

M



Antradienis, Birž. 27, 1939 EAIS.V®

WORCESTER, MASS.
Per pastangas Piliečių Kliu- 

bo, Worcesteryj buvo išrink
ti keturi organizatoriai ir ta
po suorganizuotas Politiškų 
Draugijų Sąryšis iš šešiolikos 
įvairių organizacijų. Draugi- 

4 jų delegatai i Sąryšį jau turė
jo du susirinkimus, ir darbas 
eina pirmyn, labai draugiškai. 
Visi delegatai, kaip vienas, 
permato, kad Worcesteryj rei
kalinga turėti politišką Drau
gijų Sąryšį. Jaunuoliai dele
gatai ir delegatės ima balsą 
ir nurodinėja reikalingumą. 
Jeigu būtų galima sukoncen
truoti lietuvius balsuotojus, su 
pagelba Sąryšio ir draugijų, 
tai būtų galima ne vieną, bet 
kelis lietuvius išrinkti į vald- 

i vietes.
Todėl katros draugijos ir 

kliubai dar nesat prisidėję 
prie Draugijų Sąryšio, esat 
kviečiamos prisidėti. Perskai
tę tą pakvietimą, perskaitykit 
ir įstatus, apsvarstykit, išrin- 
kit tris atstovus ir prisiųskit 
į Sąryšio mėnesinį susirinki
mą, katras atsibus paskutinį 
penktadienį šio mėnesio, tai 
yra, birželio 30, kaip pusė po 
septynių vakare, Kliubo sve
tainėj, 12 Vernon St. Taipgi 
visi atstovai nuo draugijų da
lyvauki! tą vakarą, nes bus 
Sąryšio valdyba renkama šiem 

J metam.
Draugijos, katros priklauso 

dabar prie Sąryšio:
Šv. Jurgio Draugija, SLA 57 

ir 318 kuopos, LDS 57 kuo
pa, Moterų Kliubas, Birutes 
Draugija, Piliečių Kliubas, 
Švento Kazimiero Drau
gija, Sandaros Kuopa, Aušre
lės Choras, Lietuvių Labdary
bės Draugija, Worcesterio 
Lietuvių Biznierių ir Profesi- 
jonalų Draugija, Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Broliška Drau- 

, gija, ALDLD 11 ir 155 kuo
pos, Lietuvių Nepartijinis 
Kliubas Vilniaus Parapijos.

x * Tai labai graži pradžia. 
Laikytam susirinkime gegužes 
26, tie įstatai liko delegatų 
priimti vienbalsiai.

Už suorganizavimą Sąryšio 
garbė priklauso Piliečių Kliu- 
bui.

Laikinas. Sekretorius,
J. J. Green (Žalimas).

—o---
Worcesterio Lietuvių Politinio 

I Sąryšio Įstatai

Vardas
Worcesterio Lietuvių Poli- 

r tinis Sąryšis (Worcester Lith
uanian Political Association).

z ' i
Tikslas

Suvienyti visas Worcesterio 
lietuvių draugijas, neatsižvel
giant jų politinių bei religinių 
(įsitikinimų.

1. Rūpintis pastatyti lietu
vius kandidatus į valdiškas 
vietas, miesto, valstijos ir fe
derates valdžios, jeigu atsiras 
tinkamų žmonių tom vietom.

12. Kandidatai turi būti in- 
dorsuoti per Sąryšio susirinki
mą dviem trečdaliais balsų, 

> susirinkime dalyvaujančių 
draugijų tiesotai išrinktų at
stovų.

3. Norinti lietuviai užimti 
valdiškas vietas, turės kreip
tis prie šio Sąryšio Komiteto.

4. Rūpintis gavimu darbų 
lietuviams valdiškose įstaigo- 

I se.
5. Prižiūrėti, kad kandida

tai, gavę valdiškas vietas, pil
dytų savo prižadus bei plat
formą, ant kurios tapo išrink
tais. .

6. Svetimtaučiai kandidatai 
bei kitų partijų kandidatai 
bus apkalbami šio Sąryšio su- 

tKį sirinkime. Jeigu susirinkimas, 
apkalbėjęs jo tinkamumą, nu
balsuotų jį remti, tada turėtų 
visi lietuviai piliečiai remti tą 
kandidatą. Jeigu Sąryšio su
sirinkime balsai išeitų pasida
linančiai, tada visos draugijos 

B turi teisę atskirai apie tą
kandidatą diskusuoti, ir jį 

| remti, kaip jom patinka.
7. Pasistengti suregistruoti

■ -_______

visus Worcesterio lietuvius pi
liečius bei balsuotojus.

8. . Patarimas, kad kožna 
draugija, priklausanti prie Są
ryšio, suregistruotų visus pi
liečius savo draugystėj ir per
duotų į šį Sąryšį.

Pastaba. Ypata, priklau
santi prie kelių draugijų, te
gali užsiregistruoti tik vienoj 
draugijoj.

9. Rūpintis suteikti pagel- 
bą visiem lietuviam nepilie- 
čiam įsigyti šios šalies pilie
tybės popieras.

10. Kiekviena draugija, 
prisidėjusi prie šio Sąryšio, 
turi išrinkti tris atstovus. At
stovai renkami ant metų lai
ko. Taipgi turi suteikti galią 
atstovams, kad jie galėtų kal
bėti visos draugijos vardu. 
Renkami atstovai į Sąryšį turi 
būti šios šalies piliečiai.

11. Iš tų draugijų atstovų 
renkamas šio Sąryšio komite
tas vieniems metams laiko.

12. Sąryšio komitetas su
sideda sekamai: iš pirminin-

dviejų vice-pirmininkų, 
raštininkų, iždininko, 
kasos globėjų, ir mar-

šiemet dirba 600 darbininkų, 
daugiau, negu pereitais me
tais. Lietuviška Uzeiįa

BAR ir GRILL
Mateušas Simonavičius

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas* 
Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberiai

&J
Biržų Proletaras

Li quote

i

RŪŠIŲ GĖRIMŲDIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
Estate of

Namų Rakandų Krautuve
nuo

H

1

EVergreen 7-6673

4-Ja

Open Day and Night

RHEA

Special Rates per Week

(IŠTYRIMAS VELTUI)

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Office Phone 
EVergrcon 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Stalui šaukštai, peiliai 
sieniniai laikrodžiai

Kiekvieną sukatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimua su 
moterimis. Nedė-

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

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

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

ge- 
še-
po

ko, 
dviejų 
dviejų 
šalkos.

Brooklyn, N. Y<
TeL Evergreen 4-9508

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

nuo 1 valandos 
dieną iki vilai 
....... ........ - '"""T

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

buvo 
pirmininkas 

Tapo už-

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

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. 28rd Street

JONAS
512 Marion St., 
ir Stono Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

■ 1 ■ .......... ) ........ ............................

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Pittsfield, Mass.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

13. Rinkimas valdybos turi 
būti slaptu balsavimu.

14. Svarbesniuose įvykiuo
se Lietuvos klausimu, Sąryšis 
galės veikti bendrai.

A. WEITZNER
VERTEIVIS -

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

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Vicn tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį speciali pasiūlymą 

301 Grand Street Telefonas: . 
Brooklyn, N. Y.

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkanrioj

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Special
auzau.

U

žiedai

Ii 12 1

S

C

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

Čia randasi šeši bankai, bet 
valdininkai šių visų bankų yra 
keletas turčių, kai kurie iš jų 
ir stambūs vietines pramonės 
savininkai. Keletas metų atgal 
šie “labdariai” sumanė skymą, 
išnaudojimui pienininkų far- 
merių. šiuo tikslu tapo sušauk
tas susirinkimas, kuriame nu
tarė suorganizuot taip vadina
mą Milk Exchange, prie ku
rio prisidėt galėjo ir farme- 
riai, bet dauguma akcijų per
ėjo į turčių rankas.

Keletą metų biznis ėjo 
rai, farmeriams mokėjo po 
šius centus už kvortą. Bet 
keleto metų šio Milk
change valdininkai pranešė 
farmeriams, kad, girdi, mums 
randasi pieno perviršis, tai 
dabar pienas bus perkamas 
su sekančiomis išlygomis: už 
pusę atvežto pieno kiekvienas 
farmerys gaus po šešius cen
tus už kvortą, o už antrą pu
sę po tris centus. Farmeriai, 
būdami neorganizuoti, turėjo 
priimti šias išlygas.

Po ilgo ir nenuilstančio 
darbo CIO suorganizavo vie
tinę General Electric Co. La
bai iškilmingai tapo atlaiky
tas čarterio susirinkimas Ma
sonic Temple ant South gat
vės. Birželio 15 General 
Electric Co. CIO unijos na
riai, kurių buvo virš 150, su
sėdo į automobilius pas šios 
dirbtuvės vartus ir patraukė 
po Tyler ir North į Masonic 
Temple. Tapo užsukta žalia 
šviesa po minėtas gatves ir 
“state trooperis” su dviračiu 
važiavo pryšakyj parado, o 
žmonės iš šalygatvių sveikino 
paradą.

Taf galima sakyt, kad pir
mas toks atsitikimas Pitts- 
fielde. Kaip tiktai paradas 
prisiartino prie susirinkimo 
vietos, svetainė tapo užpildy
ta ir kai kuriems prisiėjo 
stovėt tarpduryj.

Vyriausiu kalbėtoju 
internacionalis 
James B. Carey,
kviestas dalyvauti šiame susi
rinkime ir miesto majoras, 
James Tallon, kuris, kaip li
beralas, pasakė gana gerą 
prakalbą ir pasveikino CIO 
uniją, kaipo naują organiza
ciją šiame miestuke. Susirin
kime dalyvavo virš 1,000 
žmonių.

Nesenai tapo suorganizuo
ta ir vietinės audinyčios į CIO 
uniją. Darbai, kaip audiny- 
čiose, Jonesz mašinų dirbtuvėj 
ir General Electric dirbtuvėj, 
šiek tiek pagerėjo. Pastarojoj

grupių ir pavienių
Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
kam p. Broadway

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numigu
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

BARKY P. SHALINS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street .

BROOKLYN, N. Y. ?

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

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

(Kampas Roebling St.)

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

sms

Šios Savaites Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

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

CHRONIŠKOS
LIGOS

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

Kraujo jr šlapimo Tyrimai, 
X-Spindulial

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Sun. all day and night

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČIUS
530 SUMMER AVE., ART! CHESTER AVE.

, NEWARK, N. J.

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

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

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

Telefoną*. EVergreen 7-1661

DIRMAVONfiMJI X SUŽIEDOTUVfiM
W IK VEDYBOM

$1.00
... 6.50
2.00

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantinial 

Laikrodėliai

Aplankykite mūsų 
religinių daiktų departmentą, specialia 

išpardavimas eina dabar. 
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

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

tarpe Graham ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-217S

Kita Krautuvė Randasi PLAINFIELD, N. J. po antrašo.
206 W EST FRONT STREET

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

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

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato* 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kaina*.

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



Aštuntas puslapis LAISVĖ

Np*vY>rko^zfe^/tf7iiiii>i
SUSIRGO A. VASILIAUSKAS

I------------------ Į

Šiomis dienomis sunkokai 
susirgo A. Vasiliauskas, P. 
Kapicko įstaigos tarnautojas; 
penktadienį jis tapo išgaben-

S

Iš Jurgines Pikniko
Pereitą šeštadienį įvyko Gi

rnas metinis šv. Jurgio Drau
gystės piknikas, kuriame, kaip 
ir kitose šios senos, didžiulės 
draugijos pramogose, dalyva- Į 
v6 daug svietelio. Čia rado- j 
si seni draugijos veikėjai ir 
nariai, o sykiu su jais ir jau
nieji Jurgaičiai, narių sūnūs, 
dukros, žentai, marčios ir anū
kai. čion matėsi ir daugelio 
kitų organizacijų veikėjų, ta
čiau jei būtų duota dovanos 
kitoms organizacijoms už gau
siausią atstovybę, aišku, aid ie
čiai ir LDS jaunimas būtu 
buvę laimėtojais, jie atrodė 
gausiausi iš “svetimųjų.” Or
ganizuotas jaunimas yra lietu- 
viškiausis ir populiariškiausis.

Pasisukinus aplink stalus, 
matėsi, kad ypatingai gaspa- 
dinių rūpestingai rengtasi pik
nikui, o vyrai, žinoma, prisi
dėję vienokiu ar kitokiu gėri
mu, tad visur tęsėsi smagios 
vaišės. Iš pasikalbėjimų at
rodė, kad vaišės pasikartos šį 
sekmadienį. Mat, liepos 2-rą 
toj pat vietoj—Klaščiaus Par
ke — įvyks “Laisvės” meti
nis piknikas, kuriame jurgie-

Moterys Svarstys 
Seimo Reikalus

Moterų Seimas, o ypatingai 
jo delegačių tinkamo sutikimo 
ir priėmimo darbas yra vienas 
iš svarbiausių p r o b 1 e m ų 
brooklynietėms lietuvėms mo
terims. Dėlto rytoj vakarą, 
birželio 28-tą, šaukiama viso 
Brooklvno ir priemiesčių lietu
vių moterų susirinkimas. Na
rės Moterų Apšvietus Kliubo 
ir kitų organizacijų, taipgi vi
sos suinteresuotos tuo klausi
mu moterys kviečiamos atsi
lankyti. Jūsų visų pagalba 
labai reikalinga pravest tą di
delį ir svarbų darbą.

Komitetas.

Brooklyniečiai Kitur

Svečiuojasi Brooklyne
Pereitą šeštadienį atvyko 

wilkes-barriečiai Antanas ir 
Ona Pelickiai, jų sūnus Jonas 
ir marti Adelė, taipgi (luktelki 
Ona ir žentas Vincas Aušiūra. 
Jie sustojo pas ridgewoodie- 
čius Vežlianskus, jauno advo
kato ntano Vežliansko - Wes- 
Ian tėvus. Atvykę pamatyt 
Pasaulio Parodą ir šiaip pa
buvot pas giminiečius. Rep.

Pereitą sekmadienį Weiss, 
Juška, Mizara ir tūli kiti 
brooklyniečiai patraukė į W. 
Haven, Conn., kur įvyko LLD 
ir LDS apskričių piknikas.

Kiti brooklyniečiai (apie 
desėtku mašinų ir autobusu) 
buvome nuvykę į vietinio LLD 
2-ro Apskričio metinį pikniką 
Union, N. J. Vieta graži. Čia 
radome arba teisingiau ta
riant sulaukėme geroką skai
čių publikos iš apylinkės mies
tu ir miesteliu. Gražia dainų 
programą davė elizabethiečių 
lietuvių choras Banga, vado
vaujamas Aid. Klimaitės, ir 
newarkieciu choras Sietynas, 
vadovaujamas B. L. šalinaitės. 
Atrodo, brooklyniečiai grįžo 
pasitenkinę savo išvažiavimu 
pas kaimynus, žinoma, gavom 
ir labai daug pažadų pasima
tyt liepos 2-rą, “Laisvės” pik
nike. Jie žada pribūt dauge- 

autobusų. Lauksime.
P. B-s.

Pienas “B” rūšies pakilo 2 
centus ant kvortos. Bet pieno 
pristatytojai dar laiko konfe
renciją ir rengiasi aukščiau 
kelti.

’ Miestas Tiria, Delko 
Apnuodyta Vaikai

Iš 400 vaikų, apsinuodiju
sių valgiu Staten' Island mo
kyklose, pereitą penktadienį, 
didžiuma paleisti namo iš li
goninių sekmadienį. Kiti 25, 
pavojingiau sergantieji, dar 
palikti ligoninėse.

Tuo tarpu miesto Sveikatos 
ir švietimo Departmental tęsia 
tyrinėjimą dėlko apnuodyti 
vaikai. Aplamai nustatyta, kad 
susirgo nuo kiaušinių salotos 
(salad), kuria valgydinta 
WPA darbininkų ir ant pa
šalpos esančios biednuomenės 
vaikai. Joj buvus gausa bak
terijų, bet iš kur jos paėjo, 
dar nesursta. Pirmieji tyrinė
tojai paskelbė, kad WPA vir
tuvė esanti “be dėmės” šva
ri. Jei taip, tai iš kur ėmėsi 
tos bakterijos?

Nutrūkus deryboms Avenue 
B ir East Broadway Transit 
Kompanijos ir Transportinin
kų Unijos, CIO, gręsia minė
tų linijų busų vairuotojų strei
kas New Yorke. Sakoma, tų 
linijų darbininkai mažiausia 
apmokami, jų sąlygos blogiau
sios iš visų toje srityje, bet bo
sai atsisako jas gorint.

tas į Kings Kountės ligoninę.

Mitinge Sukėlė Muštynes
Pereitą sekmadienį tūlos re

liginės sektos surengtame mi
tinge, Madison Sq. Gardene, 
kalbant buvusiam teisėjui J. 
R. Rutherfordui, grupė asme
nų pradėjo triukšmauti. Iški
lo muštynės, kuriose 8 asme
nys aplamdyti ir daugelis išė
jo su mažesnėmis žymėmis. 
Tūli areštuota.

Triukšmą sukėlę Cough lino 
pasekėjai. Jiem nepatikęs 
Rutherfordo pasakymas, kad 
coughliniškio tipo katalikai 
yra Hitlerio rėmėjais.

“Gaukite “Laisvei’ Nauju 
Slkaif vintu

PARDAVIMAI
Parsiduoda 40 akrų farma su na

mu, 9 kambariai, garadžius ketu
riem automobiliam, barnė, vieta pa
sidėti darbo įrankius, vištinyčia, vai
sių medžiai, du šuliniai ir visi kiti 
vėliausi įtaisymai. Randasi arti Val
stijos kelio (State Rd.). Kreipkitės 
pas F. W. Ralph, R. 3, Plainfield, 
N. J. (147-149)*

Reikalinga viduramžė moteriškė 
prie namų prižiūrėjimo, gyventi prie 
senyvos moteriškės. $10.00, valgis, ir 
guolis. Kreipkitės tarp 11 ir 3 vai. 
dienom, 7133 Cooper Ave., Glendale, 
L. I. (149-151)

Naujoje Gražioje Vietoje g
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST. H •

s
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 Grand St., Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES “LAISVĖJE

Oi VIENATINIS LIETUVIŠKAS
'ET Ii

čiai ir kiti brooklvniečiai kas 
metai skaitlingai dalyvauja.
Šokiams griežė dvi orkestrus, 

tad skaitlingam jaunimui nuo- 
bodauti neteko.

“L.” Rep.

Paskutinė Sakaitė Pgisigengpmtd
R

Parodoj Jau Lankėsi 
' Virš 10,000,000

Pereita sekmadieni Pasaulio 
Parodos lankytojų skaičius 
prašoko 10-ties milionų mar
kę. P-lei Adelaihe Kruse, 415 
W. 23rd St., N. Y., teko de- 
šimt-milioninis numeris ir ji 
buvo pasitikta ir oficialiai pa
sveikinta Parodos prezidento 
Whaleno. Jai griežė benai ir 
koncesionieriai ją apdovano
jo daugeliu pasų savo konce- 
sijosna.

Parodoj tą dieną buvo 243,- 
919 lankytojų. Vyriausia ma
sine įdomybe buvo Švedijos 
Dienos programos.

kSVES’ PIKNIKAS
r®” KETURI CHORAI DALYVAUS PIKNIKE

Sekmadienį, 2 Liepos July 2nd
Piknikas Prasidės 10 Vai. Ryto, Muzika nuo 2 P. M.

<
r

KABARETAS

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

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

STANLEY MISUNAS ' 
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

Telephone 
fagg 2-5043

Mirė
And rew Lawas, 57 m. am

žiaus, 26 Hope St., mirė ket
virtadienį, 22 d. birželio, 
Greenpoint ligoninėj. Kūnas 
buvo pašarvotas graboriaus 
Garšvos koplyčioj. Palaidotas 
26 d. birželio, šv. Trejybės 
kapinėse. Laidotuvėmis rūpi- 
riosi graborius J. Garšva.

Amelia DeRosa, 87 m. am- j 
žjaus, 136 Skillman Ave., mi
rę birželio 13 d., Kings Coun
ty Ligoninėj. Kūnas buvo pa
šarvotas namuose, palaidota 
birželio 17 d., šv. Jono Kapi
nėse.

Joseph Plemich, 45 m. amž., 
890 Flush ing Avė., mirė bir- I 
želio 14 d., šv. Jono Ligoni
nėj. Kūnas buvo pašarvotas j 
graboriaus Bieliausko koply
čioj, palaidotas birželio 17 d., I 
Alyvų Kalnelio kapinėse.

Patricia Skripkiutė, 1 mė- i 
nėšio amž., mirė birželio 21 d. . 
Kūnas buvo pašarvotas 60-10 
56th Drive, Maspeth. Pa^rido-! 
ta birželio 22 d., Most Holy i 
Trinity Kapinėse.

Jennie Miller, 59 m. amž., 
135 Ryerson St., mirė birželio 
22 d,, Cumberland Ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
Bieliausko koplyčioj. Bus pa
laidota birželio 24 d., Cypress 
Hills kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Matthew P. 
Ballas (Bielauskas).

BUS CLINTON PARK, Betts ir Maspeth Av$š., IVIASPETH^ N. Y«

Sietyno Choras iš Newark©, kuris dalyvaus šiame piknike

Taipgi programe dalyvaus Sietyno Choras, Newark, vadovaujamas B. šalinaitės; Bangos Choras, 
Elizabeth, vadovaujamas Aldonos Klimaitės ir Pirmyn Choras, Great Neck, vad. Geo. Kazakevičiaus.

___ NZ

Dvi O^kestros Gros Šokiam
Piniginės dovines prie įžangos bilieto per

kant iš anksto: 1- n $10; 2-ra $7; 3-čia $5 ir 
4-ta $3. Iš anksto į .Įgykite įžangos tikietą ir iš
bandykite savo laimę. Įžanga 40c asmeniui.

Bus daug svečiu iš kitų miestų, nes dauge
lis bus atvykę į Pasaulinę Parodų. O dienraščio 
“Laisves” piknikas arti Pasaulines Parodos. 
Prašome kreiptis į “Laisvės” raštinę, 427 Lori
mer St., Brooklyn, jr įsigyti bilietus iš anksto.

s Rengėjai. ,

I

E

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės”

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro si r
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 

pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių. •.si
•i. am
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'Įpgr3 Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai Nužemintam Kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldytuvą (ice 
box), nepaisant kaip senas ar ma< 
žas jis būtų, nežiūrint, kad ir už- 

langinė dėžė.

BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri 
jums patarnaus, suteiks visas in
formacijas jūsų patogumui. Jei jūs 
gyvenate per toli, tai mūsų repre- 
zentatorius atvažiuos pas jus su 
automobiliu ir atsiveš jus į mūsų 

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausi Šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 j mėnesį. Pamąstykit!

Juk tai pigiau, negu kad ice-box’ls kainuoja per mėnesį.
Naudokitės Proga! Tai Yra Ribotam Laikui -

Tuojau šaukite EV. 7-6111 x 
4-6562

Charles D’Orazio & Son
139 Meeker Ave. 664 Grand Street
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.




